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  چرا جليلي نبايد رييس جمهور شود؟

  

موسوي و . اين يادداشت با اين فرض شروع ميشود كه شوراي نگهبان كارش را كامال صحيح انجام داده است

اگر تمام . كروبي دقيقا جايشان حصر خانگي است، و هاشمي و خاتمي نيز بايد محصور باشند ولي نشده اند

  . ايد رييس جمهور شوداينها را به عنوان حقايق غيرقابل بحث هم بپذيريم، باز هم سعيد جليلي نب

و خود . ها و بسيجياني كه از آقاي جليلي حمايت ميكنند نهايت صداقت را دارند... فرض ميكنيم تمام حزب ا

آقاي جليلي هم اصال آدم بدي نيست، نهايت صداقت را دارد، آدم بسيار خوب و مثبتي است و واقعا قصد دارد 

اگر تمام اين ها را هم به عنوان حقايق غير قابل بحث بپذيريم، باز هم سعيد جليلي نبايد . به اهدافش عمل كند

  .رييس جمهور شود

فداران آقاي جليلي هستند مخاطب اين يادداشت طر. نيستم، امثال من هم نيستندمخاطب اين يادداشت طبعا من 

استدالالت بيشتري را در مورد آقاي البته  .داشته باشند جليلي بحثي و يا كساني كه ميخواهند با طرفداران آقاي

ضمنا كل اين . جليلي و رييس جمهور نشدنش مي توان مطرح كرد، اما از حوصله اين يادداشت خارج هستند

چه او مورد حمايت دولت فعلي باشد، چه نباشد، نبايد . بحث هيچ كاري به منشا حمايت آقاي جليلي ندارد

  .آنها را رد مي كنم در دفاع از آقاي جليلي چند استدالل طرح ميشود؛ اول.  جمهور شودرييس 

  

  ».سعيد جليلي اصلح است، چون مورد نظر مقام معظم رهبري است«: اول

با چه استداللي ميتوان دكتر واليتي كه مشاور ارشد رهبري است را مورد نظر ايشان ندانست، ولي سعيد : رد

اما برخي مصرند كه بايد  .جليلي را دانست؟ رهبري تاكيد واضح كرده اند كه از هيچ نامزدي حمايت نمي كنند

با سه مثال تاكيد ميكنم كه رهبري در هر مقطعي نظرشان در . از روي نشانه ها فهميد كدام نامزد مد نظر است

در دولت خاتمي كه موضع رهبري در مورد دولت صراحتا . 1: مورد دولت ها را صريحا ابراز كرده است

تقابل نظرات . 3. بري صراحتا از دولت حمايت كردنددولت احمدي نژاد كه چندين بار ره. 2. مشخص بود
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اگر رهبري روي نامزدي نظر خاصي . ي نماز جمعه روي آن تاكيد شدرهبري با هاشمي، كه صراحتا در خطبه

مورد حمايت رهبري بودن جليلي، يك توهم برساخته از . دوضوح بسيار باال رويش تاكيد ميش داشت، قطعا با

تفسير كرد كه به قاليباف،  وريهمان نشانه ها را واقعا مي توان ط. است قابل تفسير گنگ و بسيار نشانه هاي

هش ميكنم اين حرف را تكرار نكنند و داستان هاي ناموثق را به از دوستانم خوا. واليتي يا حداد عادل برسند

  .اعتبار افرادي كه نقلشان مي كنند نپذيرند

  

  ».سياست خارجي است يمهمترين مشكل ايران سياست خارجي است، و جليلي خبره«:دوم

آقاي جليلي صرفا رييس . اين استدالل يك توهم بيشتر نيست و بر اساس يك توهم شكل گرفته است: رد

. نتيجه ي اين سياست ها تحريم است. هيئت مذاكره كننده بوده است، يعني سياست هاي معيني را اعمال ميكند

سعيد جليلي نه سياست گذار بوده . ه خواهند يافتچه جليلي، چه قاليباف، چه كس ديگر، اين سياست ها ادام

اومت مي كرديم و تحريم اگر مق .است، نه دستاورد بزرگي داشته استاست، نه تصميمات تاثير گذاري گرفته 

اما مقاومت كرديم و تحريم شديم، اين سير كامال طبيعي است، شما . نمي شديم سعيد جليلي قهرمان من بود

سوال اصلي اين بوديد دستاوردي جز اين كسب مي كرديد؟ اصال ممكن بود دستاوردي جز اين كسب كنيد؟ 

ي ي اصلي سياست خارجي نيست، مسئلهاست كه چطور در شرايط تحريم كشور اداره خواهد شد؟ مسئله

و بر . گي سعيد جليلي در سياست خارجي اثبات شده نيستخبره بنابراين. است» اقتصاد تحت تحريم«اصلي 

  . تخصصي هم در امر اقتصاد نداردساس شواهد موجود، ا

  

  ».و ساده زيست است، پس بايد رييس جمهور شود... سعيد جليلي يك حزب ا«:سوم

. اوال اطالعات در مورد حزب اللهي بودن و ساده زيست بودن چيزي جز توهم  و پيش داوري نيست: رد

اين استدالل آن زمان اشتباه بود، . دي نژاد هم مطرح بودفراموش نكنيد كه عين اين استدالل در مورد آقاي احم

ساده زيستي كيفيتي در مورد زندگي شخصي است، ربطي به توان مديريت : به چند دليل. هنوز هم اشتباه است
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آدم هاي ساده زيست زيادي را مي شناسم، آنها هم . من هم ساده زيستم، ولي رييس جمهور نمي شوم. ندارد

  .اين دو مساله ارتباطي به هم ندارند، اگر هم دارند ارتباط دوري است. ستندريييس جمهور ني

آيا قاليباف، واليتي، يا محسن رضايي نيستند؟ اين آدمها . حاال فرض ميكنيم سعيد جليلي يك حزب اللهي است

آيا حزب اللهي بودن يك صفت است كه تعريف دقيق و مشخصي دارد؟ ! مردان بي خدا و فاسدي هستند؟

واقعا شما كه بسيجي هستيد، از ميزان خلوص تمام بسيجي ها مطمئنيد؟ اگر براي اين سواالت جواب هاي 

ي احمدي نژاد را خوب قاطع و مشخصي داريد مرحبا به شما، ولي اگر در اين موارد ترديد داريد، و تجربه

  .درك كرده ايد، گمانم بهتر است در انتخاب سعيد جليلي كمي تامل كنيد

  

. دفاع ديگري از سعيد جليلي را مي توان به همين ترتيبات رد كرد، اما اين سه مورد به نظرم اصلي بودندهر 

من صرفا يكي از اين . سعيد جليلي يك خصلت ديگر هم دارد، در كالمش از مغاطله به شدت استفاده ميكند

نيز چنين مغاطالتي در شرايط فعلي مغلطه ها را باز ميكنم، و سعي ميكنم نشان دهم كه حتي در ميان بسيجيان 

سعيد جليلي با كار كردن زنان موافقت چنداني ندارد، و ميگويد نقش اصلي زن مادري است، . خواهاني ندارد

  :اين استدالل را در زير باز كرده ام

  .را به كار گرفته است، پس اشتغال زنان توطئه استه داري زنان غرب براي چرخيدن چرخ سرماي: 1فرض 

  .يه داري نيست، اقتصاد اسالمي است و اقتصاد اسالمي نيازي به كار زن نداردنظام جامعه ما سرما: 2فرض 

لي زن در خانه، و نقش مادري است، پس زناني خانه دار فرزندان و خانواده هاي بهتري نقش اص: 3فرض 

  .دارند

  .د تا جامعه بهتري داشته باشيمزنپس بهتر است كه زنان كمتر كار كنند و بيشتر به خانواده بپردا: نتيجه
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اوال، نظام سرمايه داري . ه فرض غلط هستند و بي مبنااين استدالل بر سه فرض است استوار است كه هر س

كار نگرفته است، زنان خودشان كار كردن را انتخاب كرده اند تا استقالل مالي داشته باشند و در توليد  زنان را به

زنان كاركردن را كنار نخواهند گذاشت، چون تصميمات فرهنگي در اين . ناخالص ملي كشورشان سهيم باشند

عه جامچنين تغيير شگرفي در مقياس غيرقابل برگشت هستند، چرا؟ چون اگر براي بقاي جامعه ضروري نبود 

براي كار  .فردي يكسي تصميم نگرفته زنان كار كنند، اين تحولي است تاريخي، نه تصميم.  ايران روي نمي داد

  .نكردن زنان، بايد مدل جامعه ايران به صد سال قبل برگرداند كه محال است

در اقتصاد  ثانيا، اگر هم فرض كنيم نظام ما سرمايه داري نيست و مبتني بر اقتصاد اسالمي است، چه كسي گفته

اسالمي زن نبايد كار كند؟ اين كشف آقاي جليلي است يا نظريه پردازان بزرگي هم از ايشان حمايت مي كنند؟ 

اقتصاد اسالمي فقط شامل ايران است يا تمام كشورهاي اسالمي مثل مالزي نيز شاملش هستند؟ اين نظريه 

هستند؟ آيا مراجع ديني ما حكم قاطعي در مورد  پردازان بزرگ آيا در ايران، يا جهان اسالم مورد تاييد هم

آيا چنين تصميمي در مورد زندگي اسالمي، بيشتر وظيفه مراجع ديني نيست تا رييس ! اشتغال زنان داشته اند؟

جمهور؟ آيا رهبري در مورد اشتغال زنان چنين صراحتي داشته اند يا آقاي جليلي از ايشان جلو زده است؟ اگر 

ولي اگر كمي در دلتان ترديد ايجاد ميشود، بهتر . ت هم پاسخ هاي قاطعي داريد، عالي استر مورد اين سواالد

  .است در حمايت از آقاي جليلي تامل كنيد

من، و بسياري مثل من . ثالثا، اين حرف كه زنان خانه دار مادران بهتري هستند توهين مستقيم به امثال من است

اگر هم بخواهيم استداللي كنيم، زني كه شاغل است، مستقل است، قدرت .  مادران شاغل هستيمزندان فر

. تصميم گيري دارد و صاحب فكر است، فرزند بهتري تربيت ميكند تا زني كه وابسته كامل به شوهرش است

  .اين فرض به طريق اولي مردود است

هم تكرارش ميكنند چيزي جز يك مغلطه  مدام در مورد اشتغال زنان كهدر نتيجه اين استدالل آقاي جليلي 

وان بسيجي، چادري، معتقد و مذهبي كه شاغلند، در حال تحصيلند و برنامه اي من از تمام بان .تكراري نيست

براي اشتغال دارند ـ  كه ميدانم تعدادشان هم كم نيست ـ خواهش ميكنم اين حرف آقاي جليلي را جدي 

بگيرند و از خودشان بپرسند آيا حاضرند از حق كار كردن خودشان به سادگي و با تصميم يك رييس جمهور 

  ذرند؟بگ
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  اما به چه داليلي نبايد ايشان رييس جمهور شوند؟

نداشته اند، پس شناختي از عملكردشان نيست به قول  قابل اعتنايي ايشان هيچ سمت اجرايي: شناخت .1

ناشناخته ترين  .موفقي دارد رزومه ي  روشن و  حتي غرضي درحاليكه. ي سر بسته اندمعروف هندوانه

 !با كدام عقل عدم شناخت بر شناخت ارجح است؟آدم اين جمع همين آقاي جليلي هستند؛ 

قابل اعتنايي نداشته اند، مديريت اجرايي يك مهارت پيچيده است و ايشان هيچ سمت اجرايي : تجربه .2

يك بي تجربه، مثل شركت دادن يك كشتي گير  رياست جمهوريِ. زماني بايد صرف يادگيري اش شود

با كدام عقل بي تجربگي محض در مديريت عالي، بر  . بي تجربه در المپيك، و همانقدر اشتباه است

 مديريت طوالني مدت اجرايي ارجحيت دارد؟

قبول داريد رييس جمهور اگر خوشتيپ نيست اقال بايد سر و زبان داشته باشد؟ احمدي : ظواهر امر .3

ي جليلي حتي اين خصلت را هم ندارد، واقعيت اين ولي آقا. نژاد انصافا در حرف زدن كم نمي آورد

قاليباف هم رزمنده است، هم مدت . است كه جز جانباز بودن، و معتقد بودن هيچ خصلت ديگري ندارد

اگر به اين چيزهاست كه قاليباف گزينه . بيشتري در جنگ بوده و مسووليت بيشتري هم داشته است

 ... و  .بهتري است

  

اگر انتخابات تمام شد و آقاي جليلي رييس جمهور شد . ادامه داد و رفت جلو اين بحث را مي شود همينطور

اما واقعا از شما ميخواهم كمي در اين مورد تامل كنيد، ترديد كنيد و عقايد مرشدانتان را . دعا ميكنيم موفق شود

  . دربست قبول نكنيد

  

  .خسته نباشيد

  


