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باسمه تعالی

ای نفس کل صورت مکه وی عقل کل بشکه قلم
ای مرد طالب کم طلب رب آب جو نقش قدم
ای عاشق صافی روان رو صاف چون آب روان
کایه آب صافی بیگره جان میفزاید دم هب دم
یا مه ولیانعامنا ثبت لنا اقدامنا
ای بیتو راحتاه عنا ای بیتو صحتاه سقم
مولوی (دیوان شمس)

هشیذ تَفیك است کِ اس رّگذر تالش ّوکبراى ػشیش ،اػضب هکزم ّیبت تحزیزیِ ،ػٌبیت ًَیسٌذگبى
هحتزم ٍ لطف هسئَلیي هؼشس ضبّذ اًتطبر سَهیي ضوبرُ فصلٌبهِ هطبلؼبت حمَق ػوَهی ثبضینً .طزیِ
ای تخصصی کِ کزسی ػمل ٍ ػلن است ثزای تجبدل آرا ٍثیك صبحت ًظزاى ٍ تضبرة افکبر اًذیطوٌذاى
ثلٌذ هزتجِ ٍ ثِهثبثِ رٍدی است رٍاى در ثستز گستزدُ حمَق ػوَهی.
در ایي ضوبرُ ًَیسٌذگبى ٍ اًذیطوٌذاى حَسُ حمَق اس ػذالت کیفزی در گستزُ جْبًی سخي آغبس
کزدُ ٍ ،ثب تحلیل جبیگبُ ًْبدّبی فزا لَُای در ًظبم سیبسی جوَْری اسالهی ایزاى اداهِ یبفتِ ،در گبم
سَم ثِ تحلیل لْمزایی سبختبر حمَق ثیي الولل پزداختِ ٍ ،سپس اس رٍیکزد لبًًَگذار ایزاى ثِ همزرات
هتحذ الطکل همبثلِ ثب فسبد سخي رفتِ است .در اداهِ ًْبد ضَرا ٍ کبرکزد آى در ًظبم سیبسی جوَْری
اسالهی ایزاى هَرد کٌکبش لزار گزفتِ ،رٍشّبی راستیآسهبیی در هؼبّذُ  3102تجبرت تسلیحبت
هَرد ارسیبثی ٍالغ ضذُ ٍ ،در گبم ثؼذی اثؼبد حمَق طجیؼی در اسٌبد حمَق ثطزی هَضَع اصلی تحمیك
است .سز اًجبم در حبلی کِ ًمص دیَاى ثیيالوللی دادگستزی در حل ٍ فصل اختالفبت سبسهبىّبی
ثیيالوللی در ًَضتبر هبلجل آخز هَرد فحص لزار گزفتِ ،پبیبى ثخص هَضَػبت ًگبُ تطجیمی ثِ اجزای
حمَق ثیي الولل در هحبکن هلی است.
فزصت را غٌیوت ضوزدُ اس کلیِ ّوکبراى هحتزم کِ ایٌجبًت را در ًطز اًذیطِ ّبی حمَلی یبری
ًوَدُ ٍ تالش آىّب در اهَر داٍری ،اجزاییٍ ،یزایص ٍ چبح اًتطبر ثِ هَلغ ایي ضوبرُ را هیسز سبختِ
است ،تطکز ٍ لذرداًی هی ًوبین.
ثِ اهیذ دریبفت ًظزات ٍاًتمبدات دلسَساًِ ٍ سبسًذُ کلیِ ػاللِ هٌذاى داًص حمَق ٍ در اًتظبر
همبالت ثیطتز صبحجبى للن.
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