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باسمه تعالی
سخن سردبیر

پیغم
دل اگر بندد هب حق بری است
ور ز حق بی گاهن گردد کافری است

علم را بی سوز دل خوانی شر است
نور او اتریکی بحر و رب است
(اقبال الهوری)

بار دیگر توفیق الهی یار شد تا با همت همکاران نسخه ای دیگرر ا فصرنااهه هاالاراح وقروم ممروهی
هاتشر شده و در اختیار اساتید و دانشجویان و مالقه هادان قرار گیرد.
در این راه نه چادان هموار همکاران بسیاری تقبل ومت فرهوده و در کار تدوین ،داوری ،ویررای
و چاپ ها را یاری فراوان نمودهاند که اگر نبود همت بناد و تالشهای این مزیزان اکاون در این هرونره
نبودیم.
هقاله اول این شماره نگاهی است به اصل اوتیاطی در وقوم بین المنل هحیط یست کره طری آن
نویسادگان هحترم تالش نمودهاند ارتباط اقدام و فال یانبار به هحیط یست را برا دییرل وقروقی بره
اثباح رساناد و با توجه به اهمیت راهبردی هاابع و هاافع اقتصادی ،اصل نویای چون اصل اوتیاط را در
اثباح این ههم تحنیل نمایاد.
در هقاله دوم که در وو ه وقروم ممروهی تامریم شرده بره بررسری نمرراح یرورگن هابرهرا در
هشرومیت دولت پرداخته و ا آنجاکه هابرها هشرومیت سررهایهداری لیبررال را بره چرال کشریده،
نویساده ا هامر وقوم مموهی این ههم را تحنیل نموده است.
وجود نگرش سیستمی به ماوان ی هه یک نمام پویا نمری است که در هقاله سوم و برا نگراهی بره
هاده  51هاشور سا هان هنل هتحد به آن پرداخته شده است .به باور نویساده هحترم این بیا مالوه بر
ارائه تصویری جاهع ا یک پدیده ،تاها راه شااخت آن نیز هی باشد.
هقاله چهارم در وو ه وقوم اداری تالش دارد تا تادیل در قراردادهای اداری را بره ماروان هوعرو
بحثانگیز در وو ه قوامد وقوم مموهی قراردادها که در وقوم فرانسه پی بیای شده اسرت لریکن در
وقوم اداری ایران کمتر به آن توجه شده است را هورد تجزیه و تحنیل قرار دهد.
یکی ا هوعوماح هااقشه آهیز در رویه دیوان بین المننی دادگستری پذیرش ادله شفاهی و شهادح
هی باشد که در هقاله پاجم نویساده هحترم تالش دارد آن را در پرتو آرا و رویه این هرجع برین المننری
هورد کاکاش قرار دهد.

سخن سردبیر

تحویح مااصر تشکیل دهاده دولت که ا دیر با هحل بحث بوده و سرانجام در کاوانسریون هونتره
ویدئو 1933به چهار هورد هحدود شده است با توجه به ظهورمااصری چون وق تایین سرنوشت و هاع
توسل به ور به ماوان هؤلفه های جدید هورد بررسی و تحنیل نویسادگان هحترم ششرمین هقالره ایرن
شماره هی باشد.
وو ه افغانستان و نگاه جاهاه بینالمنل به آن در نیم قرن گذشته و تحرویح جدیرد در ایرن ورو ه
هوعو هقاله بادی است که ا نگاه پژوهشگری ا کشور افغانستان هورد کاکاش واقع شده است.
و بای خره نق دیوان کیفری بین المنی در رسیدگی به جرائم رژیم صهیونیستی در طول جاگهای
 22رو ه غزه هوعو اصنی آخرین هقاله این شماره است.
عمن تشکر ا کنیه نویسادگان هحترم و درخواست برای استمرار این همکاری ،اهید است کره ایرن
شماره نیز هورد استفاده صاوبنمران ،اندیشمادان ،اسراتید و دانشرجویان هحتررم واقرع شرود و چرون
گذشته با ارسال نمراح ار شماد خود ها را در غاا بخشیدن به امتبار فصنااهه یاری نمایاد.
با اهید به اینکه آهوختههایمان را ممل کایم تا خدای ناکرده هصدام کسی نباشیم که رنج بیهروده
برد و سای بی فایده کرد ،چرا که گفته شده است منم ا بهر دین پروردنست نه ا بهر دنیا خوردن.
عالم که به اخالص نیاراسته خود را
علمش به حجابی شده تفسیر و دگر هیچ
در بارگه دوست نبردیم و ندیدیم
جز نامه سر بسته به تقصیر و دگر هیچ
(امام خمینی ره)

