ﺳﺎﯾﮫ وردی ﻧﮋاد
ﻓﺮﯾﺪون وردی ﻧﮋاد دوره ای طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮﻧﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ  .در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دوره دو ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد  ،ﺑﺮﺧﯽ آن را دوره ای ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮای اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ آن  ،ﺿﺮﺑﮫ ای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﺮﻧﺎ وارد ﮐﺮد.
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎزی  ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ  ،ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺷﺨﺼﯽ وردی ﻧﺰاد و دوﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان وی از
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﺮﻧﺎ از ﺟﻤﻠﮫ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ دوره وردی ﻧﺰاد را دوره ای درﺧﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﺮﻧﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن
ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﮫ اﯾﺮان و داﻧﺸﮑﺪه ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ .
وردی ﻧﺰاد ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺎه طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ وی ،ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ
ﮔﺮوھﯽ از ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ھﺴﺖ و ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
داد ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط  ،ﺳﺎﯾﮫ وردی ﻧﺰاد در طﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮﻧﺎ
ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮد.در ﻣﻮاردی دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﻓﯿﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ده ﻣﺎه ﮐﮫ اﯾﺮﻧﺎ را ﺑﺎ
آزﻣﻮن ﺧﻄﺎ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اداره ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ وردی ﻧﺰاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﯿﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ  ،راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﻀﻼت اﯾﺮﻧﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﮫ اﻣﻮر ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻓﯿﺎﺿﯽ از درون اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن
ﻓﯿﺎﺿﯽ در دوران دوم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد)دوره اول ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﻮرﺳﺮاﺟﯿﺎن و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ( ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ وردی ﻧﺰاد روی آورده اﺳﺖ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روﯾﮑﺮد اﺧﯿﺮ وردی ﻧﮋاد ﺑﮫ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن اﺻﻼح طﻠﺐ )ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف(  ،اﯾﻦ ﺳﺌﻮال و اﺑﮭﺎم
در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺎﺿﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻨﺪه وی ﺻﺒﻐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد؟

