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سخن سردبیر

ابتدای سخن به نام خداست
آنکه بی مثل و شبه و بی همتاست(سنایی)
فراوانی حقوقدانان خراسانی؛ اعم از وکال ،قضات،
اساتید دانشگاه و همچنین دانشجویان دانشکده
های حقوق ضرورت و در عین حال فرصت
مغتنمی را برای انتشار نشریات حقوقی فراهم
آورده است .آخرین آمار اعالم شده از سوی
کانون وکالی دادگستری خراسان ،حاکی است
تعداد وکالی پایه یک دادگستری این خطه،
از مرز هزار فراتر رفته و با کارآموزان وکالت،
عددی بیش از یکهزار و چهارصد نفر را شامل
انسانی متخصص،
میشود .بی تردید این نیروی
ِ
ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه ای در خود نهفته
دارد که باید و می تواند ،به فعل رسد تا جامعه
حقوقی و نیز سایر افشار کشورمان از آن بهرمند
شوند .با چنین داشته هایی ،انتظار از فصلنامه
منسوب به کانون وکالی دادگستری خراسان نیز
دو چندان میشود .دیگر نمیتوان به نویسندگان
و خوانندگانی محدود بسنده کرد .باید شرایط
به گونه ای رقم خورد که مخاطبان و گویندگان
بیشتری امکان حضور و مشارکت داشته باشند.
از این رو بی گمان در انتشار فصلنامه ،مشارکت
حداقل دو طیف از خوانندگان و نویسندگان به

عنوان هدفی اساسی مورد نظر است.
در چنین شرایطی ،بایسته آن است که کانون
وکالی دادگستری خراسان در دو نشریه ،مطالب
علمی -پژوهشي و نیز مطالب خبری -حرفه ای
را جداگانه فراهم و تقدیم کند ،لیکن از آنجا
که این مهم ،مستلزم تهیه مقدمات و امکانات
فراوان و الجرم صرف زمان زیاد است لذا هیأت
مدیره محترم کانون وکال در موقعیت کنونی ،به
قاعده عمل کرده و جمع این دو را ،به ترک یکی،
اولویت داده است.
در مرداد ماه سال جاری که افتخار همکاری
با فصلنامه نصیب من شد ،با اساسنامه مصوبی
روبرو شدم که انتشار مطالب علمی و پژوهشی
را در کنار سایر مطالب ترویجی و آگاهی دهنده
مقرر کرده است .از این رو در شماره پیش رو،
طریق معهود را رفته و کوشش داشته ایم که راه
به خطا نرویم؛ هرچند که :
هذه بضاعتی المزجاه القلیله
و عین الرضا عن کل عیب کلیله
به هرحال در تهیه و تنظیم مطالب ،سعی بر این
بوده که موضوعات از مدار حقوق بیرون نرود و در

بخشهای یکم الی سوم که شامل حدود شصت
درصد از کل مطالب فصل نامه است ،به مقاالت
علمی ،سخنرانی و ترجمه اختصاص می یابد
و همانگونه که در شیوه نامه تدوین و ارسال
مقاالت نیز تاکید شده ،اصرار بر این است که در
این بخشها (همانند سایر بخشهای فصلنامه)
مباحث نظری و علمی با ویژگی کاربردی و عملی
مورد توجه قرار گیرد.
و اما بخشهای چهارم الی هشتم که حدود چهل
درصد از کل مطالب را در بر می گیرد به؛ آراء
و نقدها (بخش چهارم) ،ادبی و تاریخی (بخش
پنجم) ،گوناگون (بخش ششم) ،اخبار (بخش
هفتم) ،و قوانین و رویه های تازه (بخش هشتم)
اختصاص می یابد .در این بخش ها سعی می
شود که از دیدگاه های مختلف به حقوق و حرفه
وکالت نگریسته شود و آگاهیهایی سودمند در
اختیار خوانندگان قرار گیرد .شرح جزئیات هر
یک از بخشها ،در این مختصر نمی گنجد و
چون « ُمشک باید خود ببوید» ،نگاه موشکافانه و
توجه متفرسانه خوانندگان گرامی به این بخش
ها ،و گسیل داشتن نظرات و پیشنهاد های بعدی
شما عزیزان ،می تواند درستی و خدای ناکرده به
خطا رفتن ما را تبیین کند.
یادآوری چند موضوع بایسته است:
ِ
مثبت روش تنوع
الف -یکی از جنبه های
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ب  -برای جلوگیری از یکنواخت و تکراری شدن
مطالب و موضوعات ،تالش شد که دبیری هر یک
از بخشهای چهارم الی هشتم به یک یا چند
نفر از همکاران صاحب ذوق و قلم سپرده شود
تا ایشان وفق اساسنامه مصوب فصلنامه به تهیه،
جمع آوری و یا تألیف مطالب اقدام نمایند .بدین
ترتیب فصلنامه نیز از سالیق و ذوقهای متفاوت
و جدید ،بهره بیشتری برده و تک صدا نخواهد
بود.
ج -الزم است از کلیه دوستان و همکارانی که
در به ثمر رسیدن این شماره سهمی داشتهاند
بویژه از همکار محترم جناب آقای محمد مهدی
حسنی (از اعضای هیأت تحریریه) که سوای ارائه
مقاله ،در بخشهای چهارم به بعد همکاری
صمیمانه ای داشته اند  ،تشکر و قدردانی شود.
در پایان بار دیگر اذعان می داریم که؛ آنچه هست
با آنچه شایسته جامعه ی هدف ماست ،فاصله
دارد .و لیکن مهم آنست که می خواهیم در
پایان کمال گام برداریم .لذا امیدواریم
مسیر بی
ِ
که دوستان سوای ارائه نظرات مصیبانه و سازنده
و بیان انتقادات موشکافانه ،از همکاری و ارسال
مقاالت و نوشته های سودمند دریغ نورزند تا
فصلنامه بتواند از انبازی ها و آثار صاحبان قلم،
ذوق و اندیشه بهرمند شود.
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
والسالم  -سید محسن حسینی پویا
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حد توان به بهترین شیوه و با اسلوب آورده شود.
لیکن از سوی دیگر تالش بسیار شد که فصلنامه
در موعد مقرر (پاییز) چاپ و پخش شود و لذا
اگر ضیق وقت نمی بود ،قطعاً کار بهتر از این که
هست ،به فرجام می رسید .از این رو خداوند را
شاکریم که الاقل فصلنامه در موعد عرضه شده
مسما نگردد و همچنین تالش شده است
و بی
ّ
موضوعات و عناوین مورد نظر در این شماره و
شماره های آتی یکسان و از ثبات الزم برخوردار
شود  .بر این مبنا مطالب فصل نامه در هشت
بخش به شرح زیر ارائه می شود:

همکاران
طلبانه فصل نامه ،افزایش نویسندگان و
ِ
فصلنامه و به نوبه خود افزایش تعداد خوانندگان
به دلیل گوناگونی مطالب است که بدین ترتیب
امیدواریم در نیل به هدف پیش گفته (مشارکت
حداکثری دو طیف خوانندگان و نویسندگان)
موفق شویم.
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