
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

خواهند؟ آیا رهبری از  کند عذرش را نمی دانند آقای روحانی دارد به مرد ظلم می چرا رهبر با این که می سوال:

کند؟ دلیل سکوت رهبری در برابر این همه  ها و معیشت مردم خبر دارد؟ اگر خبر دارد چرا کاری نمی گرانی خانه

 شود چیست؟ فشاری که به مردم تحمیل می

 وال به اختصار باید به چند نکته توجه کرد:در پاسخ به این س جواب:

قطعا رهبری از مشکالت اقتصادی و معضالت زندگی مردم مطلع است. سطح زندگی خود ایشان هم ساده و  .1

 کنند. همراه با عموم مردم است و عمال مشکالت را درک می

 اند. ئوالن تذکر دادهاند. رهبری بارها و بارها برای رسیدگی به معیشت مردم به مس رهبری سکوت نکرده .2

اند. از نهادهای دیگر حکومت برای کمک به دولت در حل مشکالت  جلسات متعدد و فراوان برگزار کرده

اند. سپاه و قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری و ... برای این ماموریت به میدان  اقتصادی کمک گرفته

 اند.  آورده

های متعدد و فشارهای  گیری کر دادن نیست. ایشان در عمل با پیکارهای رهبری فقط در حد سخن گفتن و تذ .3

کنند که دولت در انجام وظایف خود کوشا و در خدمت به مردم و کاهش فشارها و  غیر علنی سعی می

 ی اقدامات رهبری در این باره علنی شود. کردن مشکالت اقتصادی فعال باشد. اما قرار نیست همه کم

های کلی برای برون رفت از مشکالت کالن است که برای این کار راه را  یین سیاستی دیگر رهبری تع وظیفه .4

راه  اند. بارها و بارها هم برای عمل به این راه و سیاست توصیه کرده اند. تعیین و سیاست را هم ابالغ کرده

از تولید داخلی  رونق تولید و جهش تولید و حمایتهای اقتصاد مقاومتی و  توجه به داخل و سیاستمورد نظر 

ها مساله  البته مساله اجرای سیاست شد بسیاری از مشکالت کنونی وجود نداشت. است که اگر عمل می ...و

 دیگری است و رهبری مجری نیستند.

سال اول  4سال دوم هم مثل  4منتخب مردم است. برای  های قبلی هم مثل سایر دولت دولت آقای روحانی .5

 آن به این سادگی نیست.رای گرفته است و برکناری 

این تصور که رهبری عذر آقای روحانی را بخواهد و آقای روحانی به راحتی کنار برود خیلی ساده انگارانه  .6

درصد و کمتر هم محبوبیت داشته باشد، باز هم  11رود. حتی اگر  است. آقای روحانی از قدرت کنار نمی

اگر  ،د. حتی به صورت فرضی هم اگر در نظر بگیریمشو تالش برای کنار زدن او باعث بحران در کشور می

ی ضد انقالب و  کند و آن وقت همه های ضد نظام را شروع می روحانی را بخواهند کنار بزنند او حرکت



مخالفان داخلی و خارجی از او حمایت خواهند کرد. در آن صورت هم مشکالت اقتصادی و معیشتی حل 

 رود. ش و امنیت کشور کامال از بین میماند و هم آرام شود و باقی می نمی

رسد که از نظر رهبری راه درست رفتار با دولت این است که این دولت با فرودی آرام و بدون تنش  به نظر می .7

کار کند و از فشار اقتصادی موجود بر  دتوان به پایان برسد. تا آن زمان هم باید به دولت فشار آورد که تا می

 دوش مردم بکاهد.

صدر هم که برکنار شد به  بنیصدر است. البته  د برخی تصور کنند که برکناری روحانی مانند برکناری بنینبای .8

صدر با جنگ داخلی  صدر دچار بحران شد و برکناری بنی های پایانی دولت بنی راحتی کنار نرفت. کشور در ماه

هایی شد که در نهایت معلوم شد  رانماه کشور دچار بح 5و ترورهای فراوان و ... همراه شد و تا قریب به 

صدر تا آخر  خواستم دولت بنی فرمودند من می قریب به این مضمون حرف امام رحمت اهلل علیه درست بود که

خواست که با کنار زدن زودهنگام او  صدر هم نمی یعنی امام حتی در مورد بنیآن باقی بماند.   زمان قانونی

 د.کشور دچار بحران و جنگ داخلی شو


