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 باسمه تعالي

  هم دعا از تو اجابت هم ز تو
  ايمني از تو مهابت هم ز تو

  )مولوي مثنوي(

  سردبيرسخن 
شود و گاهي ديگر  زندگي انسان، كه همچون آب روان در جوي جهان جاري است، گاه ديده مي

مراكب بادرفتار آن مملو از حوادث، خاطرات، و خطرهايي . و تا دوفرسنگيِ هستي امتداد دارد نه،
است تلخ و شيرين كه خود ظرفي است تا شخصيت آدمي در آن پرورش يابد؛ اگرچه در هنگـام  

يابد تا به خيال خود  طرفه آنكه به هر حشيش توسل مي. واقعه شايد چندان به كام شيرين نيايد
در ميانة ميدان، اما، آدمي هميشه نداي . مي بوده استكا را تدارك كند و جبران شود آنچه تلخ  آن

مند شود  زند تا بلكه سهمي بيشتر در دامن افتد و او بهره هل من مزيد بر آسمان هستي فرياد مي
طلبد تا افزون بـر آنچـه داده    خواهد و مي و ديگران نه؛ و اين سر آن است كه ملك و ملكوت مي

اش را بـازپس   ايد آدمي درخواست كند داشته به حال ديده آيا تا«: گفت ظريفي مي. شده بستاند
  .هايش غافل است جويد و از داشته هايش را مي انسان هر روز نداشته» !ستانند؟

اي شـرط   دهد و لـذا بايسـته   اي قرار مي اين ويژگي انسان او را با ديگران در تعامالت روزمره
اي از حق ناصواب است  هر زياده زيرا ؛ع شوداست تا سره از ناسره بازشناسد و طلب زيادت را مان

انسان هم به مالك عقل و هم بر اساس تجربه و هم از رهگذر وحي و با تالحق افكـار و  . و عقيم
ها را شناسايي كند و موانع را بازانديشد و اين را هم براي خـود و هـم    تعمق در انظار بايد بايسته

ـ  قَةٍفَلَوالَ نَفَرَ من كُلِّ فرْ َفَّةا كَانَ الْمؤْمنُونَ لينفرُواْ كĤَم و«. انجام برساند براي ديگران بايد به م منْه
Ĥَفَةٌطئ لينِ وي الدواْ فتَفَقَّهونَ يذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذي122 :توبه( »ل.(  

عقلـي و شـاخص ذاتـي انسـان رهـاورد       ةكـه آمـوز  بر اصحاب ذكا و فطنت پوشيده نيسـت  
واضح اسـت كـه    ،البته. شرط عقل است هابودن را داشته و پاسداري اجتماع از گزند خطر جمعي

ها نيازمند ترتيباتي است براي تنظيم امور و تنسيق مراتـب تـا آنچـه حـق      حفظ جمعيت انسان
طلب چه بسـيار   فرانگر و زياده انسان. حق رسد و بر سبيل صحيح واقع شود است و صواب به ذي

گـام نهـاده و    حقي ديگـر  و انصاف عبور كرده و در حريم صاحب ،كه از مرزهاي حق، نظم، عدل
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شود و لذا ضرورت تمهيـد ابـزار رفـع مـانع و احقـاق حـق        گونه است كه اختالف پديدار مي  اين

و بازسـتاند حـق    ،از عـدل آزمايي حق را از ناحق بازشناسـد و ظلـم را    شود تا با راستي هويدا مي
  .رفته را و قطار زندگي را بر مدار صحيح قرار دهد تا مگر صلح و آرامش حاكم شود ازدست

شده دريابـد    حقوق پديد آمد تا راهي از درون براي حل اختالفات حادث
  .دشو با افزايش زواياي مختلف زندگي صور مختلف حقوق نيز آشكار 

هرچه باشد امـا  . مادر است ةمثاب   ها به ها و گرايش قوق عمومي براي ديگر شاخهشده ح گفته
و اسـ احقوق عمومي نيازمند بازشناسي، بازآموزي،  توسعه و تـرميم اسـت تـا محققـ     و  داناتن

و به كمك آن بتوانند سـازمان اجتمـاعي    زندپردابمند در درياي آن به غواصي  دانشجويان عالقه
  .اي حادث شود سامان كنند مبادا در راه سعادت وقفه انسان را به
كـه   ،حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه تهـران      ةدانشـكد  عمـومي  حقـوق  مطالعات ةفصلنام

هـاي وزارت   هاي قبل است، در راستاي سياست در سال دانشكده حقوق ةراه فصلنام ةدهند ادامه
حقـوق عمـومي، حقـوق     ـ گانـه  هـاي سـه   و فناوري به شكل مستقل و در حوزه ،تحقيقاتعلوم، 
ـ و حقوق بشر ،الملل عمومي بين

و دانشجويان محترم ايـن فرصـت فـراهم     داناتاكنون كه از رهگذر الطاف الهي و با همت اس
وار تكيـه كنـيم و بـا تشـكر از زحمـات و      آمده تا راه گذشتگان ادامه يابـد، بايـد بـه كـالم اسـت     

كه در گذشته همت نموده و چـراغ نشـريه    ،و همكاران گراميدان اتبزرگان و اس ةهاي هم تالش
هـاي   با كسب تجربه از تـالش  ،قدرداني و تشكر نماييم و تالش كنيم ،را روشن نگه داشته بودند

پاسـدار  بنـاي خـوبي     و نـيم  در جهت تقويت و استحكام مطالب آن همـت ك  ،آن عزيزان
 كه گذشتگان آن

باشيم
  .ريختند  را پي  

اي، بـه سـبب    اين شماره از فصلنامه، كه اكنون در اختيار شما عزيزان قـرار گرفتـه، پـس از وقفـه    
هـاي حقـوق    تفكيك مجلة دانشكده، به زير چاپ رفته و عمدتاً دربردارندة مقـاالتي اسـت در گـرايش   

دانـان و اسـتادان و دانشـجويان     جا از حقوق در همين . ، و حقوق بشرالملل عمومي عمومي، حقوق بين
  .طلبيم تا با ارسال مقاالت، ارائة رهنمود، و انتقادات سازنده در اين راه همراه ما باشند گرامي مي

 يمديران مسئول، سردبيران، داوران، اعضـا  ةضمن تشكر از زحمات كلي ،جديد ةدر آغاز دور
اند، الزم است  و انتشار مجله خدمت كرده ،كساني كه در تهيه، چاپ ةو هم ،سابق ةتحريري تئهي

همكاران پ تئخير مقدم عرض كنم به اعضاي هي ساير  و  رتالشتحريريه و داوران محترم 

  نيست گوشـي كـه همـي نشـنود آواي تـو را         اي نيست نبيند رخ زيباي تو را ديده
  ... پـاي تـو را   اثـر نجويد به جهان جـز   كس    ستي نشود جز برِ خوان تو درازهيچ د

ــوان    بشكنم اين قلم و پاره كنم اين دفتر ــرح نتـ ــنم شـ ــوة كـ ــوواالي  جلـ   را تـ
  

))ره(امام خميني(

به همین جهت
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