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کارگاُ آضٌایی با قاًَى اساسی
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فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی ٍ ضٌاخت داًطجَ هؼلواى با قاًَى اساسی

خالصه طرح :
قاًَىاساسیگرایی اهرٍزُ یکی از ٍجَُ هطترک حکوراًی در ػصر هذرى است .اها پرسشص ایٌجاسشت کشِ رشرد داضشتي قشاًَى اساسشی
تضویٌی بر حقَق ضْرًٍذاى ٍ هحذٍد ساختي قذرت است؟ بیضک ،تصریح بر حقَق ضْرًٍذاى ٍ تٌظین هٌاسبات قذرت در سٌذی کشِ
اکثریت هلت بِ آى رأی دادُاًذ ٍ بِػٌَاى هیثاق هلی از آى یاد هیضَدًَ ،ضتِ ضذُاست ٍ هیتَاًذ چشراؽ راٌّوشایی بشرای هطالبشِگشری
ضْرًٍذاى ًسبت بِ حقَق هصرح قاًًَیضاى باضذ ٍ هاًغ تجاٍز فرهاًرٍایاى از اختیارات ٍ رالحیتّای قشاًًَیضشاى ضشَد .اهشا ایشي بشِ
تٌْایی کافی ًیست؛ تا زهاًی کِ قاًَى اساسی ٍ هسائل هربَط بِ آى در گفتواى ػوَهی جاهؼِ هطرح ًطَد ٍ ایي قاًَى فراتر از هباحش
آکادهیک ٍ درگیریّای سیاستوذاراى بِ قاًَى اساسی هردم تبذیل ًطَدً ،ویتَاى از آى اًتظار داضت کِ کارکرد ارلیاش را ایفا کٌشذ.
بِ گفتِ تَهاس سائَل« ،بایذ از قاًَى اساسی حوایت کٌین ،تا قاًَى اساسی از ها حوایت کٌذ» .در ٍاقغ ،داضشتي قشاًَى اساسشی ٍ درک
تَاًاییّای ػولی آى ،دٍ اهر هجساست .بٌابرایي آهَزش قاًَى اساسی بایذ در برًاهِ درسی داًصآهَزاى ٍ داًطجَیاى در تواهی هقشاعغ ٍ
رضتِّا گٌجاًذُ ضَد ٍ رساًِ هلی ،خبرگساریّا ٍ هطبَػات ًیس بایذ بِ هسائل هربَط بِ قشاًَى اساسشی تَجشِ بیطشتری ًطشاى دٌّشذ ٍ
هخاعباىضاى را با حقَق قاًًَیضاى آضٌا کٌٌذ .با تَجِ بِ ًکات هطرح ضذُ دفتر سازهاى داًطجَیاى در داًطگاُ فرٌّگیاى بر آى ضذ تشا
کارگاُ آضٌایی با قاًَى اساسی با تذریس دکتر روح اهلل اسالمی (استادیار گرٍُ ػلَم سیاسی داًطگاُ فردٍسی هطْذ) برگسار کٌشذ .زم
بِ رکر است در پایاى داًطجَیاًی کِ هَرد تاییذ استاد قرار بگیرًذ گَاّی حضَر در کارگاُ را دریافت خَاٌّذ کرد.
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