
 نژاد درباره دولت نهم افشاگري پدر داماد احمدي

از محمـود   خورشيدي، دبيركل جبهه خدمتگزاران، كه انتقادات گاه و بيگاه و گاهي تنـد او  احمد

گفتگويي كه در شماره امـروز   نژاد بيش از دبيركلي اين جبهه نام او مطرح كرده است، در احمدي

اش از  صراحتاً ندامت خود را از حمايتهاي گذشته روزنامه اعتماد ملي به چاپ رسيده، ضمن اينكه

، دربـاره نحـوه ورود بسـياري از عناصـر بـه ايـن دولـت پـس از          داشـته  نژاد ابـراز  محمود احمدي

 .اســت اگري زدهنــژاد دســت بــه افشــ و روابــط موجــود بــين اطرافيــان احمــدي گيــري آن شــكل

 

سـكه بهـار    14جمهور اسـت كـه بـا     به گزارش آفتاب، او پدر مهدي خورشيدي، تنها داماد رئيس

حاضر به برگـزاري مراسـم    احمد خورشيدي. نژاد را به عقد خود درآورد آزادي، تك دختر احمدي

 صورت شخصي با اجـاره سـالني سـاده،    نشد و به عروسي پسرش در سالن نهاد رياست جمهوري 

مشايي در  نژاد با دختر اعالم كرد، هر چند كه بعدها شنيده شد كه عروسي پسر احمدي جمهور را آغاز زندگي پسرش با دختر رئيس

 .است سالن نهاد برگزار شده

  ايـد؟  بود، اكنون چه شده اسـت كـه در مـورد ايشـان سـكوت كـرده       84نژاد در سال  احمد خورشيدي از بزرگترين حاميان احمدي

 

در محل مجلس سابق تشكيل شـد و مـن بـه     جمهوري ، نهاد موقت رياست84نژاد در انتخابات  ز قطعي شدن پيروزي احمديپس ا

كرديم  احساس مي ما مشكالت زيادي در آنجا داشتيم؛. افرادي بوديم كه در آنجا مستقر شديم همراه آقاي بيادي و چمران از اولين

هـاي شـديدي هـم     هاي مهم و حساس را در اختيـار بگيرنـد، رايزنـي    پست خواهند و مي كنند طلب به آنجا مراجعه مي افراد فرصت

  .كردند مي

  گرفت؟ نژاد صورت مي ها با محمود احمدي رايزني

ترين سـهامدار   نوعي خود را بزرگ در امور داشت و به هاي غيرمسووالنه زيادي جمهور دخالت نژاد برادر رئيس متاسفانه داوود احمدي

داوود . دور از انتظـار اسـت   انجام كارهاي بسيار بدي كرد كه از يك انسـان و يـك مسـلمان بعيـد و      شروع به دانست لذا د مياين بر

كه  نحوي فضا را عليه همه نيروها تنگ كرد كه ماندن در آن مكان براي خيلي افراد كرد و به سازي مي نژاد براي افراد پرونده احمدي

 .ناسب نبودمن هم جزوشان بودم، ديگر م

  پشيمان هستيد؟ 84هايتان در سال  آيا اكنون از تالش

بيـنم و   من هم مانند مردم و نخبگان، ايرادات را مي .نشين شدم دليل مشكالت شيميايي خانه ماه به 4بله، من در آن زمان به مدت 

خواستيم كه او بر سـر كـار    مي ت آغاز شده بود وسال قبل از انتخابا 3يا  2نژاد از  براي پيروزي احمدي هاي ما تالش. كنم درك مي

   .كنم كار بدي كردم احساس مي داند، اكنون پشيمان هستيم و آيد خودش هم مي

هـاي   بودم، در زمان شاه نيز به مبارزه با ظلـم  من از جواني در كار سياسي. شوم كسي تحريك نمي سال دارم و از سوي هيچ 54من 

اين آقايون همـواره در   كنند البته متاسفانه اظهارنظرهاي بدي مي. رسد عقلم به تشخيص خوب و بد مي بنابراين. اين رژيم پرداختم

  .كنند هايي مي مورد همه، اينچنين قضاوت

  .جمهوري عزل شد نژاد از سمت بازرسي رياست اما داوود احمدي

نـژاد دسـتور داده    جمهور عزل شد و حتي احمدي رئيس نژاد بود به دستور خوشبختانه عامل مشكالت نهاد كه برادر محمود احمدي

كـردم و اكنـون هـم درصـدد      من براي رضاي خدا كـاري . دانند همه اين موضوع را مي. به نهاد وارد نشود بود كه اخوي ايشان اصالً

  .انجام وظيفه خودم هستم

  دانيد؟ اكنون وظيفه خود را چه مي



نخبگان وظيفه دارند تا ضمن نقد منصفانه دولت، فضا  .هاي موجود است ها و بدي خوبي وظيفه ما روشنگري و آشنا كردن جامعه با

ذهنيـات منفـي هـم وجـود دارد و مـردم       ها و پرتعداد و پرنفر با آمار بسيار خوب فراهم كنند البته موانع، ناباوري گيري را براي راي

  .چه شده است سال راي دادن 30خواهند بدانند نتيجه  مي

  كنيد؟ شود از آقاي رضايي حمايت مي شما به سمت كدام كانديدا است؟ شنيده مي گرايش

  .اما دوست دارم رضايي در اين منصب باشد. نژاد مثبت است نظر من در مورد تمام كانديداهاي تاييد شده به غير از احمدي

  چرا؟

آمـوز روشـنفكري    او را به عنوان دانـش . آزاد شده بود از زندانها به تازگي  او در آن سال. شناسم مي 52و  51هاي  رضايي را از سال

نيز خدمات زيادي را به ثمر  رژيم ايستاده بود و در جنوب به عنوان سمبل مبارزان مطرح بود و پس از آن شناختم كه در مقابل مي

  .نشاند و بارها تا مرز شهادت پيش رفت

تير بزنند، بنابراين براي مدتي متواري بود اما در همان  در پرونده ساواك اجازه تير داده شده بود يعني هر كجا رضايي را ديدند به او

انقالب به مجاهدين انقـالب اسـالمي    بود كه بعد از» منصورون«رضايي از موسسان . داد كرد و اميد مي سياسي مي زمان هم فعاليت

  .داشتم هم در آن تشكيالت حضور تغيير نام داد من

هـزار نفـر را سـازماندهي كـرد و عملكـرد       60بود  به وطن، رضايي مسوول حفاظت محافظان امام) ره(فرمايي امام  در زمان تشريف

 سپاه بود، كشـف  كودتا را در زماني كه مسوول اطالعات 3. در سپاه مشغول به خدمت شد) ره(امام پس از آن با حكم. خوبي داشت

صحرا و خوزستان به بحران كشيده شد، آقا محسـن   كردستان تركمن و بلوچستان، كرد و در زماني كه مناطق بحراني مثل سيستان 

ــا  ــه ب ــران در مقابل ــرحجم و         بح ــازماندهي شــده، پ ــات، س ــن زحم ــه اي ــادي كشــيد ك ــان زحمــات زي ــود  آفرين   .مــوثر ب

 

وزيـري   علـت دوبـار نخسـت   . كرد ايشان حساب مي ر بسياري موارد رويآقا محسن فرمانده بالمنازع جنگ بود و حضرت امام هم د

بعدها . كشور دفاع كنند كه به امام فرموده بود كه موسوي بايد بماند تا دولت و سپاه بتوانند از موسوي، پافشاري محسن رضايي بود

 فكر با ديد باز است و مسـتبد و دگـم   سان خوشاو ان. به خوبي انجام داده است اي از انقالب، آقا محسن وظيفه خود را در هر مرحله

  .نيست

دهد كه رضـايي از افـراد بـا     متضاد هستند و نشان مي آقا محسن نيروشناس خوبي است و گاهي اوقات افراد در اطراف ايشان با هم

المللـي اسـت و    نبـي  از سوي ديگر رضايي يك شخصيت. است كه نقطه مشترك آنها شايستگي آنهاست افكار مختلف استفاده كرده

 خواستند كه رضايي فرمانده سپاه نباشـد امـا امـام فرمودنـد كـه آقـا محسـن        مي در زماني برخي آقايان. شناسند تمام دنيا او را مي

  .توانم در زمان جنگ، فرمانده را عوض كنم المللي است و چطور مي شخصيت بين

  كنيد؟ در مورد كانديداهاي ديگر چگونه قضاوت مي

سال از عمر خود  14تا  13كروبي . ها مقايسه كرد برخي توان آنها را با هاي كشور هستند و نمي موسوي و كروبي از استوانهمهندس 

توان  و مبارزان بود و نمي مهندس موسوي هم از زحمتكشان. و از مبارزان بسيار مقاوم زمان شاه بوده است را در زندان سپري كرده

مثبتي  نژاد هم نقاط البته احمدي. مانند مقايسه جنس درجه اول با درجه سوم است مقايسه اينها. سه كردنژاد مقاي آنها را با احمدي

كدام از اينها نيست و شوراي نگهبان  حضرت آقا هم مخالف هيچ .گذاري كرد توان سرمايه گزينه ديگر بهتر مي 3اما معتقدم بر . دارد

  .تاييد كرده است هم آنها را

  دانيد؟ جمهوري مي م مشكالت را متوجه رئيسيعني شما تما

دليل آن هم نداشتن . جمهوري وجود دارد رياست جمهور شود، مشكالتي دارد و اين مشكالت به صورت ذاتي در پست هركس رئيس

رسـت از سـوي   هاي ناد انتخاب جمهور قرار دهد بنابراين نيروهاي كافي تربيت كرده و در اختيار رئيس حزب قدرتمند است تا بتواند

  .شود جمهور مشاهده مي رئيس



ضعف مـديريت در  . ها، مردم را اذيت كرده است سوءمديريت اين. دالر ربطي ندارد 50دالر يا  200اي  مشكالت كشور به نفت بشكه

زمان شـعار دادن  . توانيم موفق باشيم مي ها حل شود، درصد امكانات را از بين برده است لذا اگر سوءمديريت 45 تا 40ها،  تمام رده

  .توانيم شعار دهيم نمي سال ديگر 30گذشته است و پس از 

مگر اين زمان براي اروپا، آمريكـا،  . سال زمان كمي بود 30خواهيد؟  چقدر زمان مي. گويند به زمان نياز داريم شود، مي تا حرفي مي

جنـوبي   تـرين در آمريكـاي   غنـي  رش را از فقيرترين بهسال كشو 5/3تا  3رئيس بانك مركزي، در برزيل طي  تركيه و مالزي نبود؟

 هـا توانسـتند   تركيه از بدهكارترين كشـورها بـود امـا الئيـك    . را دگرگون ساخت كه وضع مالزي» ماهاتير محمد«كند يا  تبديل مي

اي حـل  جمهـور بـه چنـد سـال بـر      رئـيس  كشورشان را به سمت پيشرفت رهنمون سازند و مردمشان بسيار راضي هستند مگر يك

  .مشكالت كشور نياز دارد

درصـد اسـت و تنهـا     90نرخ رنـج بشـري در ايـران     .تر هستند اما مردم از آن دوره راضي. شعار خاتمي سياسي و غيراقتصادي بود

ـ  درصد است اكثر مردم ايران مشكل دارند و در خانه 94است كه نرخ رنج بشري  وضعيت رژيم اسرائيل از ما بدتر . دجوان بيكار دارن

 تـوانيم و در تهـران   مـا هـم مـي   . ميليون شغل ايجاد كنـد  20مشاغل خانگي  گوييم مرگ بر آمريكا، اما همين آمريكا توانست با مي

  .صددرصد دهد هاي خانگي تشكيل دهيم و دولت هم وام ه هاي خوبي داريم كه كارگا فرصت

  هاي خانگي نبود؟ ده هم مشابه همين طرح كارگاههاي زودباز  مگر طرح كارگاه

از بودجه داشت لذا اين طرح موفق نبـود و نتوانسـت    درصد انحراف 74هاي زودبازده اختصاص دادند كه  ميليارد دالر به كارگاه 18

  .اشتغال ايجاد كند

  دهيد؟ شما چه راهكاري ارائه مي

ايـن  . كنند و دولت وام صددرصدي به آنها بدهـد  لشان را تبديل به كارگاه كوچكشهرداري بايد اجازه دهد كه مردم يك سوم مناز

ديد كه چطـور در   حق تراكم دريافت نكند، خواهيد. اگر شهرداري از اين منازل. نتايج خوبي داشت طرح در ژاپن و چين اجرا شد و

  .شود هزار كارگاه مي 100هزار منزل تبديل به  100طي يك سال 

  ايد؟ جمهور ارائه داده در اين راستا به رئيس آيا طرحي را

 10هـاي خـود را در    كارگاه اجازه داده شود كه شعبه هزار كارگاه موفق در كشور شناسايي و به هر 30طرحي بود كه بر مبناي آن 

من اين طـرح را بـه    .شود ونيم فرصت شغلي ايجاد مي هزار كارگاه و حدود يك ميليون 300اين صورت  شهر ديگر داير كنند كه در

  .نهايت قرار شد اجرايي شود نژاد دادم و زمان زيادي با او صحبت كردم كه در احمدي

  آيا در نهايت اين طرح اجرا شد؟

 50هزينه كردند، چه شد؟ هر ميليارد تومان بايد براي  هاي زودبازده ميليارد دالر كه براي كارگاه 18. اين طرح را ناقص اجرا كردند

به زمين و مسكن شد كه  شد بگويند چند شغل ايجاد شد؟ اين پول تبديل هزار شغل ايجاد مي 100و باالي  كرد يجاد شغل مينفر ا

  .نتيجه آن تورم قيمت مسكن بود

  جمهور جاي گرفتند؟ افرادي مانند دكتر رامين يا دكتر الهام چگونه در دايره نزديكان رئيس

آقايان را ديدم آنقدر چاپلوسانه بـا رئـيس جمهـور برخـورد      يكي از. ها خودشان را جلو انداختند يمن كاري به رامين ندارم اما بعض

توانند براي مردم دلسـوزي   نمي رسد معلوم است كه كسي كه با حقارت، چاپلوسي و پستي به پست مي. كشيدم كرد كه خجالت مي

  .اولدفعه پريدند در صف  ها در صف دهم هم نبودند اما يك خيلي. كند

طلبي كنند و ايـن تشـكيالت كـه فاقـد      توانستند فرصت كردند اما مي نژاد اعتقاد نداشتند، تحقير و فحاشي خيلي از اينها به احمدي

  .ماندن نقش داشت نژاد تنها ماند البته خودش هم در اين تنها انقالبيون خارج كردند و احمدي فيلتر بود را از دست

چهـره داراي دكتـراي    خـوش . آينـد  كسـاني مـي   نژاد نباشند، چه كنار احمدي» بيادي«و » چهره خوش«معلوم است وقتي كه آقاي 

آمريكا بـوده   فردي كه در. اند ها مشكوك هستند و حساب شده آمده بعضي. به كار گرفته شود توانست اقتصاد و رزمنده است كه مي



 بايد يقه او را گرفت زيرا. كند اي استفاده مي اي از لفظ امام خامنه نهخام اهللا اش آمريكايي هستند، يك دفعه به جاي آيت و زن و بچه

  .صالحيت معرفي كرد و كم صالحيت ها را هم بايد واقعاً بي برخي. براي هدف و منظور نادرستي آمده است

  باشد؟ نژاد، اين انتقادات به ضرر خانواده پسرتان كنيد با توجه به رابطه خانوادگي شما با احمدي فكر نمي

دانشـگاه محـل   . كردنـد  اتاق با هم زنـدگي مـي   هاي ماركسيست و مسلمان در يك در زمان شاه، بچه. من آدم دانشگاهي هستم. نه

  .البته اذيت و آزارهاي فراواني براي ما به وجود آوردند كه قصه ديگري دارد .اشكالي ندارد. تضارب عقايد است

  ييد؟توانيد بگو حتي يك نمونه را هم نمي

كند و ما هم به خدا  ها خيلي تغيير مي نسبت به بعضي ها را براي مردم بگويم، نظر مردم به نحوي است كه اگر من بعضي صحبت. نه

  .واگذار كرديم

  طلبي و اجراي عدالت بود، به نظرتان اين عدالت چقدر محقق شد؟ ، عدالت84نژاد در سال  يكي از شعارهاي احمدي

امـا عـدالت   . دهـم  مـي  10تـا   8، نمـره  100اقتصاد از  عدالت در حوزه اخالق چندان موفق نبود، به عدالت در حوزه نژاد در احمدي

 .افتاد اين اتفاقات مي ها محروم كارهايي انجام شده كه اين روزها بيشتر شاهد آن هستيم اي كاش قبل اجتماعي و رسيدگي به قشر

  آيد؟ پيش مي يعني معتقديد شائبه انتخاباتي بودن آن

  .كند زيرا در زمان انتخابات نبايد اينگونه اقدامات را انجام داد شبهه ايجاد مي. بله

  هايي بايد تغيير ايجاد كند؟ به نظرتان در چه وزارتخانه نژاد بار ديگر پيروز انتخابات شود، اگر احمدي

هركس بر سر كار آمد بايد يك عنصر . ناهماهنگ هستند ضعيف و بايد در وزارت اقتصاد، بانك مركزي و نفت تغيير ايجاد شود زيرا

  .كار ياد بگيرد بانك مركزي كند و اين فرد را مدتي نزد رئيس بانك مركزي برزيل بفرستد تا قوي اقتصادي را رئيس

سـال   4شاهديم كه در . جمهور هم از او دفاع كند سال سر كار بماند و طرح و ايده داشته باشد و رئيس 4رئيس بانك مركزي بايد 

پيكـره وزارت   وزير نفت هم حتماً بايد عوض شود، نيروهاي خوبي در. و سيستم مالي ما فلج شد رئيس بانك مركزي عوض شدند 3

  .توان از آنها استفاده كرد نفت حضور دارند كه مي

نالنـد   شويد كه همه از آقاي وزير مي وزارتخانه متوجه مي با يك افكارسنجي عادالنه در اين. وپرورش هم افتضاح است وزارت آموزش

اي مثبـت   و امور اجتماعي تا اندازه كرده است، جهرمي در وزارت كار مسووليت خاصي نداشته و در دانشگاه تدريس مي زيرا تاكنون

توانست در بخش  مي م، وزارت تعاوناي است اما از وزارت تعاون و رفاه، حركت خاصي نديده نشان داده و عملكرد تقريباً خوبي داشته

اجتماعي كارهاي خوبي انجام دهد كه نكرد و به نظر من وزيـر فعلـي اصـال     توانست در بحث تعاوني اشتغالزايي كند، وزارت رفاه مي

  .كاره نيست اين

هستند، اگـر دولتـي سـر كـار     دار  داراي مدرك شبهه نفر داراي مدرك اصلي هستند و اكثر آنها 2نژاد تنها  شنيدم از وزراي احمدي

چرا مدرك نگرفتنـد؟ بـه    توانند خدمت كنند؟ اين وزرا چه كساني بودند و سالم داشته باشند، چطور مي نفر مدرك 2باشد كه تنها 

توانـد درس   جنگيده است انتظار مدرك نـداريم زيـرا وجـودش را داده و نمـي     سال 8اي كه  ما از رزمنده. ها تنبل بودند نظرم خيلي

  .توان دفاع كرد اما از كسي كه به جنگ نرفته و مدرك هم ندارد، نمي واندبخ

شـود را چـه قـدر صـحيح      مسائلي كه در مورد وضعيت مالي آقاي محصولي مطرح مـي . شبهاتي در مورد وزير كشور هم مطرح بود

  دانيد؟ مي

نـژاد اعتـراض    و سپس استعفا داد، بـه احمـدي   شد زماني كه محصولي براي وزارت نفت مطرح. بايد به حال وزارت كشور گريه كرد

نيست چـه كـار    گويند و ميلياردر شده است و مشخص كرديد كه در سپاه هم درباره او خوب نمي كردم كه چرا محصولي را معرفي

ياردرهـا  خواست كـه بيايـد و حاضـر شـد از ميل     آوردم و خودش نمي من ايشان را با اكراه خودش«نژاد گفت كه  احمدي. كرده است

  .قبول ندارم زيرا توجيه است ، من مطلقاً اين مساله را»بگذرد و اينجا، مجاني كار كند. گيرد بيرون مي پولي كه از

كرده است اما ادعا تـا دلتـان بخواهـد وجـود      شود در اين چهار سال چه كارهايي اگر عملكرد محصولي را بررسي كنيد مشخص مي

افكارسنجي كنيد تـا معلـوم    ها چگونه است، خواهيد بدانيد كه وضعيت استانداري اگر مي. تغيير كند ساختار وزارت كشور بايد. دارد



توانستند  كه مي هاي بهتري بودند درصد زيادي از آنها ناتوانند يا انسان. فرمانداران دارند شود مردم چه نظري نسبت به استانداران و

 .استفاده كنند اما نكردند
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