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 دیباچه

 
ساختار حکومت و تنظیم  شد و  شته با سی ندا سا سراغ داریم که قانون ا شوری را در جهان  امروزه کمتر ک

های شهروندان آن سرزمین در قانون اساسی مشخص نشده رابطه قدرت و مردم و تضمین حقوق و آزادی
ست. ولی پرسش گرایی امروزه یکی از وجوه مشترک حکمرانی در عصر جدید ااساسیباشد. در واقع، قانون

ساختن  شهروندان و محدود  ست برای حقوق  ضمینی کافی ا سی، ت سا شتن قانون ا صرف دا ست که  اینجا
شک، تصریح بر حقوق شهروندان و تنظیم مناسبات قدرت در سندی نوشته که اکثریت ملت به قدرت؟ بی

بهآن رأی داده ند و  یاد میا ثاق ملی از آن  ند چراغ راشـــود، میعنوان می بهتوا طال مایی برای م گری هن
خود و بازخواست از فرمانروایان در برابر عدم تخطی از اختیارات و  به حقوق مصرح قانونیشهروندان نسبت

شد. اما این امر به های قانونیصالحیت سائل آنها با سی و م سا ست تا هنگامی که قانون ا تنهایی کافی نی
های ود و این قانون فراتر از مباحث دانشگاهی و درگیریمربوط به آن در گفتمان عمومی جامعه مطرح نش

اش را ایفا توان از آن انتظار داشت که کارکرد اصلیسیاستمداران به قانون اساسی مردم تبدیل نشود، نمی
سائول،  سی از ما حمایت کند»کند. به گفته توماس  سا سی حمایت کنیم، تا قانون ا سا در . «باید از قانون ا

شتن  سی و درک تواناییواقع، دا سا سی باید در قانون ا سا ست. آموزش قانون ا های عملی آن، دو امر مجزا
ها و ها، خبرگزاریها گنجانده شود و رسانهآموزان و دانشجویان در همه مقاطع و رشتهبرنامه درسی دانش

شان را با کارکرد مطبوعات نیز باید به مسائل مربوط به قانون اساسی توجه بیشتری نشان دهند و مخاطبان
خود آگاه کنند. افزون بر این، قضات و وکال نیز باید استناد به قانون  مهم قانون اساسی و نیز حقوق قانونی

اساسی را در دستور کاری خود قرار دهند و تمسک به قانون اساسی در لوایح و آرا و احکام و نهایتاً اجرای 
سی را از انزوای فعلی به در آورند. مهمآن را به امری معمول و رایج تبدیل کند و ق سا تر از موارد یاد انون ا

عنوان نگهبان و حافظ قانون اساسی باید رسالت خود در حمایت از شده این است که شورای نگهبان نیز به
به قانون های حکومتی نســـبتهای شـــهروندان و جلوگیری از تعدیات مقامات و دســـتگاهحقوق و آزادی

 هتمام دنبال نماید و از فراموش شدن این مهم پیشگیری کند.اساسی را با ا
وجود آمده است. مسئله ای بههای بشری در پاسخ به مسألهقانون اساسی نیز همانند بیشتر آفرینش 

سی برای حل آن می سا صی که قانون ا ست که چگونه میخا شد، این ا توان در قلمرویی معین و تحت کو
سی، جامعه سیا سازمان  ضمین گونهایک  سی همواره برای ت سا ساخت؛ قوانین ا ای ثبات و ی امن و باثبات 

گذاران هر نظام سیاسی از اند. شاید به همین دلیل مؤسسان و بنیانپذیری تدوین و تصویب شدهبینیپیش
یم داننمایند. میتر قانون اساسی تأکید میگذار جمهوری اسالمی ایران، بر تصویب هرچه سریعجمله بنیان

ضوابط برگزاری انتخابات  شروطیت نقض و با عدم رعایت  سی م سا که در دوران پهلوی اول و دوم قانون ا
شورای ملی به ستصحیح مجلس  شاه بر نخ ست  سی، و نیز تحمیل خوا سا وزیر و ترتیب مقرر در قانون ا

ی از اهداف حرکت وزیران، قانون اســاســی را بیشــتر به قانونی نمادین و تشــریفاتی تبدیل شــد. همواره یک
مانند حرکت بنیادین مشــروطیت، تدوین و تصــویب قانون اســاســی بر پایه  1357اجتماعی بزرگ ســال 

ــی را  ــاس ــاختارهای مقرر در این قانون اس ــت که بتوان هنجارها و س ــیار مهم اس ــت ملت بود و بس خواس
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هار دهه از تصــویب های مقرر در آن دســت یافت. حال با گذشــت چدرســتی محقو و به حقوق و آزادیبه
سی، به سا شود، به قواعد و قانون ا شتری  سند بنیادین التفات و اهتمام بی ست که به این میثاق ملی و  جا

ــمین گردد. روز  ــول آن تض ــته و اجرای اص ــاختارهای منبعث از آن احترام گذاش عنوان روز آذر، به 12س
غتنم و بزرگ شمریم. به همین مناسبت، گذاری شده است تا چنین روزی را مبزرگداشت قانون اساسی نام

سابقه مقاله معاونت حقوقی رییس شجویان جمهور اقدام به برگزاری م ستادان جوان و دان سی در میان ا نوی
شته شته حقوق عمومی و دیگر ر شت این روز نمود که مقاالت منتخب آن های مرتبط بهر سبت بزرگدا منا

که نویسندگان نظرات و اندیشه های خود را در مقاالت بازتاب  بدیهی است اند.در این کتاب گردآوری شده
داده اند و نظرات ارایه شده نظر شخصی اینجانب یا نظر معاونت حقوقی رییس جمهور نیست. این معاونت 
شویو و تولید ادبیات حقوقی پیرامون آن اقدام به  سی و ت سا در مقام انجام وظیفه خود برای ترویج قانون ا

با این اقدام، گامی مؤثر در جهت اعتال  گونه همایش ها و نشست ها می نماید و  امیدوار است برگزاری این
. در پایان از کلیه دســت اندرکاران و عزیزانی که در تهیه، تنظیم، ترویج قانون اســاســی برداشــته باشــد و

سی ویژهبه همراهی نمودند،ویرایش و گردآوری این مجموعه  شکر و قدردانی جناب آقای دکتر بیژن عبا ، ت
 . می شود

 
 دکتر لعیا جنیدی

 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
جمهومعاون حقوقی رییس 


