
جمهوری اسالمی نه فقط يک استبداد دينی بلکه همچنين يک حکومت فاسد خويشاوند ساالر است که 
. ت حاکمه تقسيم کرده استميان خويشاوندان هيئرا ثروت  روحانيت حاکم مواضع کليدی قدرت و

به بهانه انتصاب حسين حيدری داماد عليرضا زاکانی، وضعيت مهمترين دامادهای  ٢۴رويداد
 حکومتی را  خويشاوندان ساالری کاست از  و گوشه ایجمهوری اسالمی را بررسی کرده مسئوالن 

  . به نمايش نهاده است
  
 
  
 

 
 !بهترين شغل دنيا داشتن پدر زن خوب است/ اسالمی های خوشبخت در جمهوری همه داماد

 
 

 

 

عليرضا زاکانی شهردار تهران در انتصابی که به گمان بسياری بی شرمانه : ليال فرهادی ٢۴رويداد

. تيار ويژه و مشاور شهردار منصوب کرده استتلقی شده، حسين حيدری، دامادش را به عنوان دس

های عاقبت بخير ايران در چهار دهه گذشته را يک  به مناسبت اين انتصاب پرونده همه داماد ٢۴رويداد

 .بار ديگر مورد بررسی قرار داده است

اين  ای است؛ نخست اينکه های عالی دولتی از چند منظر اقدام هوشمندانه انتصاب داماد مقامات به سمت

ها با مقامات را  افراد رابطه نسبی با مقامات عاليرتبه کشور ندارند و همين مساله ردگيری ارتباط آن

ها با نام خانوادگی مقام عالی  به عبارتی نام خانودگی آن. کند ها و افکار عمومی دشوار می برای رسانه

دومين مزيت اين . شود نمیدار  رتبه يکسان نيست و از نظر افکار عمومی نام مقام مسئول خدشه

 .های مديريتی است انتصابات هم، بند شدن دست نزديکان مقامات در سمت



 

 

 داماد عليرضا زاکان

در . های دولتی کشور دارد عليرضا زاکانی سابقه درخشانی در انتصاب اقوام نزديک خود در سمت

ويژه شهردار در حوزه  ترين حکم او حسين حيدری دامادش را به عنوان مشاور و دستيار تازه

 .های نوين و نوآوری شهری منصوب کرده است هوشمندسازی، فناوری

اين انتصاب آنقدر جنجالی و عجيب بود که حتی صداوسيما که معموال اخباری در نقد اصولگرايان 

ه ها درباره بخشنامه خود شهردار مبنی بر عدم هر گون کند، به آن تاخت و اسنادی که رسانه منتشر نمی

های اينستاگرامی اصولگرا و ارزشی هم  ها و پيج حتی کانال. استخدام را منتشر کرده بودند، پخش کرد

 .به اين انتصاب نقدهای تندی کردند

در بررسی که دمحم رهبری تحليلگر فضای مجازی انجام داده بود، اين نکته جالب بود که بيشترين نقد به 

طيف برانداز شده بود، بلکه اصولگرايان و جريان ارزشی طلبان و حتی  زاکانی نه از سوی اصالح

آنها معتقد بودند اين اقدام يعنی از بين بردن آبروی طيفی که خود را . بيشتر انتقاد را از زاکانی داشتند

 .داند نماد واقعی انقالب می

نبوده و پيش  نکته جالب درباره زاکانی اينکه استخدام داماد در شهرداری نخستين کار او برای دخترش

های مجلس شورای اسالمی، دست مسعود فياضی داماد  از اين هم به محض استقرار در مرکز پژوهش

 !ديگرش را نيز بند کرده بود تا مشکلی برای خانواده پيش نيايد

در اين . شانسی دارد نخستين مدير جمهوری اسالمی نيست که چنين دامادهای خوش عليرضا زاکانی اما

 :گزارش به ديگر دامادها در سيستم جمهوری اسالمی پرداخته شده است

 

 

 

 

 



 

 دمحمباقر ذوالقدر کاظم غريب آبادی داماد

 

 

 

سپاه، مشاور رئيس قوه قضاييه و سومين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دمحمباقر ذوالقدر فرمانده 

های بين  جالب است بدانيد کاظم غريب آبادی ديپلمات ايرانی و نماينده ويژه ايران در سازمان. است

 .المللی وين داماد آقای ذوالقدر است

 

صاحبان «در کنار » سفيران گويای نظام«!/ صدور فرزندان به جای صدور انقالب :بيشتر بخوانيد 

»نمازهای باکيفيت

»مازهای باکيفيت

 کامبيز مهدی زاده داماد حسن روحانی 

 



 

بير مهدی زاده داماد حسن روحانی يکی از دامادهايی که حاال برای خودش يک پا کارشناس شده، کام

های نظام و کارشناسی درباره رد  کند؛ از نقد سياست او درباره همه چيز اظهار نظر می. است

البته او آنقدر دانش ندارد که در اين باره گاف هم ! های نفتی جهان ها گرفته تا وضعيت شرکت صالحيت

شرکت بزرگ نفتی است، حال اينکه اين نام » توست تگزاس اينترميدي«ندهد؛ چنانچه يکبار گفته بود 

گذاری نفت در بازارهای جهانی  يک نوع نفت سبک است که به عنوان محک يا شاخص برای قيمت

 .شود استفاده می

برای مدت کوتاهی از سوی وزير صنعت و معدن به عنوان معاون وزير و  ٩٧مهدی زاده آذرماه سال 

و با افزايش انتقادات به روحانی، حکم داماد لغو شد، اما در  شناسی انتخاب شد رئيس سازمان زمين

های  های پايانی دولت، داماد آقای رئيس جمهور حکم عضويت در هيات علمی مرکز پژوهش روز

 !نگری سازمان برنامه و بودجه را گرفت توسعه و آينده

 مهدی احمدی داماد محسن رضايی

 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا نام مهدی احمدی داماد محسن رضايی دبير 

زمانی که از او درباره اين موضوع سوال کردند او در . به عنوان مديرعامل بانک صادرات مطرح شد

اگرچه او » !استخاره کرده و بد آمده در نتيجه از اين سمت انصراف داده است«پاسخ عنوان کرد که 

ام داماد محسن رضايی برای چنين پستی مطرح استخاره کرده و به گفته خودش بد آمده، اما همين که ن

البته احمدی هماکنون قائم مقام بانک ! شده هم از اتفاقاتی است که احتماال فقط در ايران شاهد آن هستيم

مهدی احمدی برادر زن الياس قاليباف، برادر داماد ! شهر است و آن پست در استخاره بد نبوده است

  .است رحمانی فضلی و داماد محسن رضايی



 

    زاد رف رياحی داماد دمحمرضا نعمتاش علی

 

 

  

زاده و داماد دمحمرضا نعمت زاده وزير صمت دولت روحانی است  همسر زينب نعمت اشرف رياحی علی

  .فساد پتروشيمی جزو متهمان اصلی بود اما از ايران متواری شدکه در پرونده معروف 

است؛ جايی که رياست هيات مديره آن » مديريت و اجرا مهر نيک«رياحی عضو هيات مديره شرکت 

او مانند بسياری ديگر از سياستمداران ايران، اهل کار خير بوده ! را دمحمرضا نعمت زاده بر عهده دارد

اين خيريه توسط خاندان روح هللا . فاطه الزهرا جز مديران ارشد بوده است است و در خيريه حضرت

های متعددی در زمينه طال و جواهرات دارند و شرکتی به نام توسن  شود که شرکت موسوی اداره می

اند که مدعی هستند اين شرکت، نخستين شرکت دانش بنيان در حوزه هوش  افق هزاره نيز ثبت کرده

 .اقدام به طراحی اقتصاد محاسباتی با کمک هوش مصنوعی کرده است مصنوعی بوده که

 

 

 

  حسين ميرخليلی داماد احمد خاتمی

 



 

حسن مير خليلی داماد حجت االسالم سيداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران است که در دولت روحانی 

: ر واکنش گفته بودالبته خاتمی د. عنوان رئيس حوزه رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد به

در رابطه با . يک از دامادهايم سفارشی برای کاری نداشته، ندارم و نخواهم داشت گاه برای هيچ هيچ«

مسئوليت آقای ميرخليلی نه در اين مسئوليت و نه در مسئوليت قبلی، بنده نه تلفنی، نه پيامکی و نه کتبی 

و ) يس محترم سابق سازمان اوقاف و امور خيريهرئ(توانيد از آقای دمحمی  می. ام هيچ سفارشی نداشته

در ادامه کسی هم نپرسيد و پيگيری نکرد و داماد خوشبخت سيداحمد » .آقای دکتر نوبخت بپرسيد

 .خاتمی در پست مهم خودش ماند

 مالک رحمتی داماد سيد مصطفی هاشمی

 

ريزی و  ون برنامهمالک رحمتی قائم مقام جديد آستان قدس رضوی داماد سيدمصطفی هاشمی معا

رحمتی پيش از اين در سازمان اقتصادی کوثر وابسته . توسعه اقتصادی ستاد اجرايی فرمان امام است

رحمتی عالوه بر نسبت نزديک با يکی از مقامات اقتصادی حاکميت، . به بنياد شهيد قائم مقام بوده است

شگاه در دولت ابراهيم رئيسی به نان و التحصيالن اين دان فارغ. آموخته دانشگاه امام صادق است دانش

 .اند نوای خوبی رسيده

ها چگونه مدير  امام صادقی/ مثلث دانشگاه امام صادق، صداوسيما و دولت رئيسی :بيشتر بخوانيد

 جدول+شوند؟  می

  

  



 ای داماد سردار احمدی مقدم وحيد خاوه

 

 
 

ای را به عنوان مديرعامل جديد بنياد  ا طی حکمی وحيد خاوهپرويز فتاح رئيس بنياد مستضعفان اخير

ای داماد اسماعيل احمدی مقدم فرمانده ارشد سپاه و فرمانده اسبق نيروی  خاوه. علوی انتخاب کرد

ای مربوط به بنياد تعاون  نام احمدی مقدم در پرونده ٩۴سال . انتظامی جمهوری اسالمی ايران است

برای مدتی از او خبری نبود و با بازگشت اصولگرايان به صحنه قدرت،  نيروی انتظامی مطرح شد و

های شهرداری تهران نيز آورده شد، اما عليرضا زاکانی از او  اخيرا نام او به عنوان يکی از گزينه

 !سبقت کرد و فعال دور، دور داماد اوست

 دامادهای آيت هللا مصباح يزد

 

 

نوان معاون اجتماعی و فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد مهدی حسين زاده که هفته گذشته به ع

هللا محمود دمحمی عراقی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان  منصوب شده، داماد آيت

جواد دمحمی دبير هيات عالی جذب . رهبری و رئيس اسبق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی است

 .ی هم داماد دمحمی عراقی استاعضای هيات علمی شورای عالی انقالب فرهنگ



دمحمی عراقی نماينده، ولی فقيه در سپاه و همچنين برای مدتی رئيس سازمان تبليغات اسالمی هم بوده 

شود که بدانيد محمود دمحمی عراقی خود داماد آيت هللا مصباح يزدی  تر می موضوع آنجا جالب. است

 !است

 هللا رحمانی داماد غالمعلی حداد عادل روح

 

های زيادی  انتصاب او در وزارت ارتباطات با واکنش. هللا رحمانی،داماد غالمعلی حداد است روح

حدادعادل در يک برنامه تلويزونی در . همراه بود و در نهايت به استغفای اجباری رحمانی انجاميد

 «!در يک خانواده شهيدپرور در آمريکا به دنيا آمده است«معرفی دامادش گفته بود 

 های رسولی محالتی امادهمه د

 

 ١٣٩٨سيدهاشم رسولی محالتی مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبر ايران بود که در سال 

او نخستين رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه بود و در دومين دوره مجلس خبرگان نيز . درگذشت

جواد رسولی فرزند . بود آيت هللا صادق خلخالی محالتی خود برادر همسر. به اين مجلس راه پيدا کرد

علی . ن ايران در عربستان سعودی و سفير کنونی ايران در بلغارستان استرسولی محالتی سفير پيشي

 .اند های رسولی محالتی اکبر ناطق نوری و عباس آخوندی هر دو داماد

 رحمانی فضلی و اقوام



 

 

او در زمان . مصطفی ملکی داماد عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور دولت حسن روحانی است

. کشور پست مديريتی گرفت و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد شد وزارت پدر همسرش در وزارت

ها را به تنهايی رعايت نکرد و هادی فرزندش را به عنوان عضو  رحمانی فضلی قاعده انتصاب داماد

سلمان سامانی رئيس مرکز مديريت عملکرد . کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور منصوب کرد

و سخنگوی اين وزارتخانه در دولت روحانی نيز داماد خواهر  بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

سعيدراحتی قوچانی که توسط رحمانی فضلی به عنوان مشاور وزير کشور مشغول . رحمانی فضلی بود

 .به کار بود، نيز برادر همسر وزير کشور سابق بود

 شهيد مطهری و دامادش علی الريجانی

 

خواهر . رئيس سابق مجلس شورای اسالمی داماد آيت هللا مرتضی مطهری است علی الريجانی

ها همسر مصطفی محقق داماد است و احمد توکلی نماينده ادوار پيشين مجلس هم پسر  الريجانی

 .هاست اله الريحانیدخترخ

. باقر الريجانی برادر ديگر علی الريجانی هم داماد آيت هللا حسن زاده آملی بود که به تازگی درگذشت

باقر رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئيس شورای سياستگذاری وزارت بهداشت، درمان و 



ادق الريجانی برادر ديگر ص. آموزش پزشکی، قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسالمی نيز بوده است

 .ها، داماد آيت هللا وحيد خراسانی بود الريجانی

 سرلشکر صفوی داماد دمحم آقاسی

 

دمحم آقاسی رئيس سابق ايسپا و معاون کنونی بررسی و ارزيابی ستاد فرهنگ شورای عالی انقالب 

ی رهبر در امور فرهنگی داماد سيديحيی رحيم صفوی فرمانده ارشد سپاه و دستيار و مشاور عال

 .های مسلح است نيرو

 دمحم تخشيد داماد آيت هللا دمحم يزدی

 

او داماد آيت هللا دمحم يزدی . دمحمرضا تخشيد رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران است

دبير سابق جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رئيس اسبق قوه قضاييه جمهوری اسالمی ايران است که 

 .درگذشت ٩٨ل در سا

در آبان . برد تخشيد خودش در آمريکا تحصيل کرده و دخترش نيز هماکنون در آمريکا به سر می

، انتشار عکس زهرا تخشيد دختر او و نوه آيت هللا يزدی که محل اقامتش در نيويورک را با يک ١٣٩٧

 .انگيز منتشر کرده بود، بسيار جنجالی شد منظره دل

 


