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نراام،   مصالحت  تشاخی   وه یبین فعلاى یبینخاناه مجما     شوی. همچناا محسو  مى
اناداز توسا  مادیناا، ساخن راناده       چشم  آگاهى و جدى نگنفتن صناحت از عدم به

جمهور  اىها و رؤس هاى یولت تطابق بننامه عدما  و  ها  سلیقه اعمال مدینیتاست. 
هااى بلندمادت یر    ریاز   اناداز از مشاکالت بنناماه    سندچشام  هفعلى و آتى وشور ب

باید خاطننشاا ونی وه یکاى از ی یال    .وشور، یر سطوم عالى مدینیت وشور است
یلیال فقاداا همااهنگى     نیاز باه    سوم یر یولت آقااى خااتمى   اجناى وامل بننامه عدم

یایا آنهاا باه    تان   رفتاار وانیا آنهاا و عادم    اى  هاى پیشین با یکدیگن و سلیقه یولت
سااله   بیسات  انداز وه یر متن ابالا سند چشم است تاجایى هاى والا وشور بویه بننامه

توجه واافى   ، به عدمجمهور وقت سیدمحمدخاتمی رئیسرهبنى به  معرم ازسوى مقام
انتراار  » :تاسا  اشاره شده و یر بخشى از این ابالغیه چنین آماده   توسعه سوم به بننامه

اى  تدوین بنناماه   ها و نقاط موری تکیه یر آا، بتواند به روی چارچو  این سیاست مى
عالى و  نرنجنا  یقت و  گماا اهتمام ساله بینجامد. بى جام  و عملیاتى بناى یوره پنج

توانند یر این بااره   اسالمى مى  هیأت محتنم یولت و از آا پس مجلس محتنم شوراى
یاباد واه    علت ینورت ماى  تأوید بن این معنا بدین وننده خوی را ایياونند. نقش تعیین

مصنّم یر بننامه ساوم از توجاه واافى یر تقناین و اجانا        هاى ولّى بنخى از سیاست
 حيظ و نشن آثار مقام معرم رهبن (پایگاه اطالع رسانی یفتن ) «بنخوریار نگشت.

یمانت و تصدى اجنا و  نحوه انداز، شدا سند چشم هاى اجنایى یکى از چالش
نراام یر تشانی     مصالحت  تشاخی   . یبین مجم و نهایینه شدا استنرارت بن اجنا 

یه وان اناداز چناین اظهاار     سند چشام   نحوه تصدّى یمانت اجنا و نرارت بن اجناى
  ناماه نراارت    وناد، آیاین   رهبنى ازطنیق مجم  بن عملکنی سه قوه نرارت مى» :است

تاوانیم از اواخان    ییگن ماا ماى   ،ت، اگن ایشاا تصویب ونندمجم  خدمت رهبنى اس
امسال نرارت را شنوع ونیم و قاعدتاً یکى از وارهاى ما این خواهد باوی واه فعال و    

هاى یولات، مجلاس و قاوه قضااییه را یر      ها و فعالیت ریزى لتمنیاا و بننامهوقول ی
اسات،    قاانونى  ،نرارت ونیم. این انداز بنرسى و تذونات  زم را ارائه چارچو  چشم

رهبانى از    البته قانونى ازجهت تنبیه و تشویق قضایى نیست. قانونى از ایان بععاد واه   
یاک جنباه باین      ها اصالحات را انجام بدهند. یرحقیقت ها خواهد خواست وه آا آا


