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چکیده
جریان ملی گوروش یکی از مهمترین نمایندگان اسالم سیاسی در ترکیه است .آنها برای رستیدن
به اهداف خود و در چارچوب دموکراسی ترکیه اقدام به تأسیس اح اب اسالمی مختلفی از جملته
ح ب نظام ملی ،سالمت ملی ،ح ب رفاه ،فضیلت و سعادت میکنند و در راستای تأستیس نظتامی
عدالت محور که روح حاکم بر قتانون اساستی جمهتوری استالمی ایتران استت تتالش متینماینتد.
بهعبارت دیگر اربکان رهبر این جریان که ستقوط شتوروی را متوجته شتده و متتأثر از آرمتانهتا و
شعارهای انقالب اسالمی مانند عدالت محوری و استکبارستی ی و ...بود ،تالش میکند تتا مکتتب
نظاممند و جذابتری را برای ترکیه نوین خله کند بنابراین ما در این مقاله تالش کردیم تا حقوق
ملت در مانیفست فکری جریان ملی گتوروش را بتا قتانون اساستی جمهتوری استالمی ایتران را بتا
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استفاده از روش تو یفی-تحلیلی مقایسه نموده و به شباهتهتا و تفتاوتهتای آنهتا اشتارهکنتیم.
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بیدا ری  اسالم   

درواقع ما به دنبال پاسخگویی به این سؤال بودیم که شتباهتهتا و تفتاوتهتای ا تول مربتوط بته
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و آرا ملی گوروش چه بوده است؟
در همین راستا یافته های تحقیه حاکی از این است که جریان ملی گوروش نتهتنهتا ازنظتر معرفتتی
آشنا با مبانی جمهوری اسالمی ایران بوده ،بلکه آرا آنها در قواعد و ا ول مربوط به حقوق ملت
مانند حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حقوق قضایی بستیار بته قتانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ن دیک است .البته نباید فراموش کنیم که نفوذ ملیگرایی و الئیسم

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

در آرا ملی گوروش باع

گردیده تا دیدگاه آن ها در برخی موارد با قتوانین جمهتوری استالمی

ایران که همیشه بر برتری اسالم تأکید میکند و منبع تمامی قوانین خود را اسالم میدانتد ،تفتاوت
داشته باشد.
واژگان کلیدی :حقوق ملت ،نجم الدین اربکان ،ملی گوروش ،جمهوری اسالمی ایران ،اسالم سیاسی

مقدمه
انقالب اسالمی ایران در بهمنماه سال  1713با پیروزی بر نظام شاهنشاهی و با شعارهای اسالمی وارد عر ه
سیاسی میشود .درواقع انقالب اسالمی هنگامی شکل می گیرد کته نظتام جهتانی بتر پایته رترب محتوری،
ن دیک به چهار قرن بهعنوان امری بدیهی و تثبیتشده ،توسط جامعه جهانی پذیرفتته شتده بتود و هتر نتوع
تحولی که در این نظام و ابعاد گوناگون فکری و اقتصادی و گفتمانهای جدید مطرح میشد ،نشات گرفته
از ررب بود و هرگ ررب محوری را به چالش نمیکشید .بنابراین حتی انقالبهای بت رگ کته ختارج از
جهان ررب به وقوع میپیوست ،مانند آنچه در چین (1949؛ یتا کوبتا (1919؛ رخ داد ،تتابعی از نظتامهتای
فکری و قانونمندیهای برخاسته از ررب بود ،اما انقالب استالمی بته عنتوان تحتولی جدیتد توانستت نظتام
جهانی ررب محور را در ابعاد مختلف به چالش بکشاند .بتر ایتن استاس ،متیتتوان نتیجته گرفتت پیتروزی
انقالب اسالمی موجب تحوالت عمیه در نظام بینالمللی شد( .محمدی14 :1734،؛
با استقرار نظام سیاسی اسالمی در ایران بود که ررب عنوان «اسالم سیاسی» را شناخت و رهبتری آن را
به ایتران نستبت داد( .برزگتر و ختانی آرانتی121 :1791 ،؛ بتههرحتال پتس از پیتروزی انقتالب استالمی و
سرنگونی رژیم ،نخستین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در  24آبتان متاه  1713بته تصتویب مجلتس

بررسی نهایی قانون اساسی میرسد( .مهرپتور23 :1791،؛ درنتیجته بتا تصتویب قتانون اساستی ،ایتدئولوژی
اسالمی این انقالب تثبیت و بهعنوان یک ایدئولوژی فراملی در جهان مطرح میشود( .خرمشاد13 :1731،؛
البته الزم به ذکر است که پس از گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی ،انجتام ا تالحاتی ج ئتی در
برخی ا ول آن ضروری به نظر میرسد ،بنابراین قانون اساسی ا الحی سال  1713بهعنوان قتانون اساستی
جمهوری اسالمی جایگ ین قانون سابه میشود( .مهرپور1791:71،؛ پس بر این اساس پیتروزی انقتالب بتر
پایه ارزشها و معیارهای اسالمی برای اولین بار در تاریخ مدرن ،گفتمان اسالم سیاسی را در علوم سیاسی و
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همان گونه که وقوع انقالب اسالمی ادبیات اسالم سیاسی را وارد دایرة المعارف بینالمللی میکنتد ،ظهتور
ح ب ملی گوروش و نجم الدین اربکان نی باع

رشد اسالم سیاسی در ترکیه میشود.

چراکه آتاتورک بهعنوان رهبر ترکیه نوین تالش میکند تا تمدن اروپایی را از سبک لباس گرفته تتا ستایر
مظاهر زندگی بپذیرد (ایگدمیر و دوستان117 :1743،؛ و کشوری الئیک را بنیانگذاری کند امتا او توجته
نمیکند که ترکیه بههیچوجه نمیتواند مانند اروپا رفتار نماید چراکه تفاوتهای فرهنگی اساسی با رربیها
داردLovell, 2011: 187( .؛ جریان ملی گوروش به مقابله با ایتن جریتان متیپتردازد و اولتین گتامهتای
اساسی برای بازگرداندن اسالم به عر ه سیاسی و اجتمتاعی توستط ایتن حت ب برداشتته متیشتود و آنهتا
می توانند روح دوباره ای به اسالم گرایی ترکیه ببخشند .در حقیقت ملی گتوروش کته جریتانی استالمی در
ترکیه محسوب میشود ،بهعنوان یک کنش علمی-اجرایی وارد چارچوب اح اب در ترکیه میشود و با 1
هدف ا لی یعنی دوستی و برادری ،حه ،آزادی ،عدالت و رفاه در ترکیه ،تتالش متینمایتد تتا بته نحتوی
قدرت را در دست گرفته و ترکیه را به کشوری شاخص و اسالمی تبدیل نماید .البته این جریتان بتهشتدت
ملیگرا میباشدErbakan, 2014: 33-34( .؛
پس با اینوجود نگارنده بر خود الزم دید تا اهداف جریتان ملتی گتوروش در حتوزه حقتوق ملتت را
به ورت کامل مورد بررسی قرار داده و مشابهتها و تفاوتهای آن بتا قتانون اساستی جمهتوری استالمی
سال  13را بیان کند .ازآنجاییکه اسالم سیاسی با وقوع انقالب اسالمی در سال  1713رشد میکند بنابراین
الزم است تا دیدگاههای اسالم گرایان کشورهای مختلف با قانون اساسی جمهوری اسالمی مقایسه شود تتا
می ان تأثیرپذیری آن ها از این حرکت مشخص گردد .درنتیجه مقایسه حقوق ملت در آرا و اهتداف ملتی
گوروش با قانون اساسی ایران میتواند بیانگر گرایشها و عالقههای آنهتا بته انقتالب ایتران نیت باشتد .بتا

مهدی پیروزفر و همکاران

درواقع اسالم در ترکیه با روی کار آمدن آتاتورک به حاشیه رانده میشود (نوروزی فیروز33 :1791،؛

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

روابط بینالملل مطرح می نماید که تجلی آن را در قانون اساستی بتهوضتوح متیتتوان مشتاهده کترد .البتته

عنایت به مطالب ذکرشده سؤال ا لی ما در این تحقیه این است که شباهتها و تفاوتهای ا ول مربوط
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به حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری استالمی ایتران و آرا ملتی گتوروش چیستت؟ بترای رستیدن بته

مطالعات

می ان توجه به اسالم در تصویب ا ول مربوط به حقوق ملت در قانون اساستی جمهتوری استالمی ایتران و

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    جواب این پرسش الزم است تا ابتدا به چند سؤال فرعی نی پاسخ داده شتود بنتابراین بایتد ذکتر شتود کته

بیدا ری  اسالم   

ملی گوروش چگونه است؟ در کدام بخش از ا ول مربوط به حقوق ملت شتباهتهتا بتیشتتر استت؟ در
کدام بخش تفاوتها بیشتر است؟ و چه عواملی باع

شکلگیری این تفاوتها شده است؟

البته فرضیه ما در این تحقیه این است که ا ول مربتوط بته حقتوق ملتت در قتانون اساستی جمهتوری
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اسالمی ایران و جریان ملی گوروش بسیار ن دیک و تقریبا شبیه به هم است.

چهارچوب نظری
حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی بیانگر مختصات بنیادین افراد یک جامعه برای داشتن یک زندگی
فردی و اجتماعی فعال در آن جامعه است ،این حقوق که به حقوق مضاعف نی معروف است با توجه به
مفاد قانونی و ا ول حقوقی هر جامعه تعیین متیشتود و بته همتین دلیتل از هتر کشتور تتا کشتور دیگتر
تفاوتهای بسیار دارد .برخی حقوقدانان به دلیل اینکه ماهیتت حقتوق شتهروندی و آزادیهتای عمتومی،
حقوق بنیادین انسانی است به آن «حقوق بشر در نسخهی ملی» میگویند اما واقعیت این استت کته نستبیت
حقوق شهروندی ،آن را تا حدود بسیاری از حقوق بشر تفکیک میکند(...فغتان نتژاد و نتوری31 :1791،؛
البته مفهوم و محتوای شهروندی در طول تاریخ ،تحول بسیار یافته تا جایی که میتوان مفهوم شهروندی در
معنتای باستتانی آن را بته برختی لحتا بتا مفهتتوم شتهروندی در دنیتای متدرن در تضتاد دانستت بنتتابراین
درحالیکه شهروندی در معنای باستانی آن ،عنوانی برای تج یهی اعضای جامعته بته دو گتروه ذاتتا نتابرابر
است ،این پدیده در معنای مدرن خود ،در تالش برای از میان برداشتن نتابرابریهاستت و چنانچته بتهجتای
حقوق همگانی از حقوق ویژه نی سخن به میان آورد ،در تالش است تا به این وسیله از نابرابریهتا بکاهتد.
(موسوی و عموقلی میرآخوری11 :1739 ،؛

پیشینه تحقیق
نگارنده با جستوجوی منابع ،هیچ پیشینهای در زمینه مقایسه آرا ملی گوروش با قانون اساستی جمهتوری
اسالمی ایران پیدا نکرد .البته در برخی کتب فارسی اشتاراتی گتذرا بته آرا نجتم التدین اربکتان بتهعنتوان

پیشوای ح ب ملی گوروش قابلمشاهد ه است که این اشتارات نیت بستیار کلتی و ریردقیته استت .متثال در
کتاب تعامل دین و دولت در ترکیه که از سوی دفتر مطالعتات سیاستی و بتینالمللتی وزارت امتور خارجته
چاپ شده است« ،طراحی نظامی عادالنه» که بخشی از اهداف ملی گوروش است بته تورت گتذرا متورد
اشتتتاره قتتترار گرفتتتته استتتت .در بختتتش منتتتابع ختتتارجی نیتت آقتتتای « »keymanدر مقالتتتهای بتتته نتتتام
« » Modernity, Secularism and Islam, the case of Turkeyبه تتالشهتای آقتای اربکتان بترای
رشد اسالم سیاسی در ترکیه اشاره کرده است ولی آرا ح ب ملی گوروش را مورد تدقیه قرار نداده است
مختلف توسط نجم الدین اربکان و جن

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

تأستیس احت اب

مستمر میان مراک سکوالر و گروههای اسالمگرا را مورد اشتاره

قرار داده ولی به مانیفست فکری اربکان نپرداخته استت .در منتابع عربتی نیت آقتای نوفتل در مبحت

ختود

قدرتگیری اسالمگرایان ،خانم دینا شحاته سازمانهای سیاستی

اسالمگرایی و نفوذ اربکان ،جالل معوض اح اب تأسیسشده توسط اربکان و محمد نورالدین در «ترکیا ...
الی این» شاگردان اربکان و نفوذ او بر گروههتای استالمگترا را متورد بررستی قترار داده استت ولتی هتیچ
نوشتهای که آرا سیاسی و مانیفست فکری جریان ملی گوروش را به ورت جداگانهای مورد بررسی قرار
داده باشد یافت نشد.

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
با به پیروزی رسیدن انقالب اسالمی ایران ،حاکمیت ه ارساله پادشاهی در ایران به اتمام میرسد و دورهی
جدیدی از تحول حاکمیتی در ایران به وقوع می پیوندد که تغییتر شتگرفی در ستاختار حاکمیتت محستوب
میشود بنابراین نخبگان سیاستی کشتور لت وم نگتارش قتانون اساستی جدیتدی را بترای کشتور ضتروری
می پندارند و سعی می کنند تا منشتور ملتی نتوینی را ترستیم نماینتد تتا بیتانگر اراده تمتامی اقشتار جامعته و
دربردارنده ایدئولوژی حاکم بر ایتن انقتالب یعنتی استالم سیاستی باشتد .درنتیجته نخستتین قتانون اساستی
جمهوری اسالمی ایران در  24آبان ماه  1713به تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در روزهتای
یازدهم و دوازدهم آذرماه طی رفراندومی به تصویب اکثریت متردم متیرستد( .مهرپتور23 :1791،؛ امتا بتا
توجه به کاستی های قانون اساسی  1713و بررسی اشکاالت ناشی از پراکندگی امور ،تجربته دهستاله نشتان
میدهد که با مدیریت ریرمنسجم ،امور بهدرستی به سامان نمیرسد و مسئولیتها لوث میگتردد بنتابراین
در بهار سال  1713از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شورای عالی قضایی طی نامههای جداگانه

مهدی پیروزفر و همکاران

«التوافه بین االسالم و الدیموقراطیه» بح
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و یتا آقتای « »Hakan yavuzدر « »Islamic political identity in Turkeyبحت
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درخواست ارائه طریه بهمنظور تجدیدنظر در قانون اساسی (درحالیکه در قانون اساسی این امر بتهوضتوح
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پیشبینی نشده بود؛ تقدیم امام خمینی (ره؛ میگردد و بدین ترتیب ایشان طی حکمتی بته رئتیسجمهتور

مطالعات

تغییرات انجام گرفته توسط شورای بازنگری قانون اساسی نی سترانجام در بیستتم تیرمتاه  1713بته تصتویب

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    وقت دستورهای الزم در مورد بازنگری در قانون را تادر متینماینتد( .رمتامی149 :1791،؛ ا تالحات و

بیدا ری  اسالم   

نهایی میرسد و در  1مرداد  1713به همهپرسی گذاشته میشود و به تأیید ملت متیرستد( .مهرپتور:1791 ،
 71؛ بنابراین زمانی که ما لفظ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایتران را بته کتار متیبتریم ،منظورمتان قتانون
اساسی سال  1713است.
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ملی گوروش و نجم الدین اربکان:
نجم الدین اربکان ،رهبر و پرچمدار حرکت اسالمی نوین ترکیه محستوب متیشتود( .خسروشتاهی:1472،
214؛ اگرچته در دوران حکومتتت جمهتوری خواهتتان ( 1911-1927دوره استالم زدایتتی در ترکیته نتتوین؛
محدودیتهتای شتدیدی بتر روی استالمگرایتان بته اجترا درمتیآیتد ،امتا از دهته  1911فراینتد بازگشتت
اسالمگرایی در ترکیه آراز میشود و مهمترین متغیری که در این فرایند بیشتر نقش ایفا میکند« ،هویتت
تمدنی» ترکهاست که ریشه در دین دارد( .نتوروزی فیتروز17 :1791،؛ در همتین راستتا اربکتان در ستال
 1931ح ب نظام ملی را تأسیس میکند اما این ح ب به دلیل داشتن گرایشهای اسالمی و گری از ا ول
علمانیت و در پی انقالب آذر  1931ملغی میشود( .معوض22 :1993،؛ درنتیجه ح ب سالمت ملی بهعنوان
جانشین ح ب منحله ملی در (1932برابر با  1711ه.ش؛ پا به عر ه حیات میگذارد و بته تورت تلتویحی
اهداف مذهبی را دنبال میکند که پس از کودتای  12سپتامبر (1931برابر  21شهریور سال  1719ه.ش؛ بته
همراه سایر اح اب منحل میگردد( .حیتدرزاده نتائینی119 :1731،؛ بتا عبتور از بحترانهتا و کتاهش فشتار
ارتشیان ،ح ب رفاه ،در سال  1933وارد عر ه سیاسی ترکیته متیشتود و نجتم التدین اربکتان کته ستقوط
شوروی را متوجه شده بود تالش میکند تا در سال  ،1933مکتتب نظتاممنتد و جتذابتتری را خلته کنتد.
(الیگیور211 :1794،؛ درنهایت تالشهای نجم الدین اربکان به ثمر مینشیند و ح ب رفاه اسالمی بهعنتوان
نماینده جریانات اسالمی (ترکیه؛ میتواند در انتخابات دستامبر  1991بته آرا بتاالیی دستت یابتد و رئتیس
ح ب آقای اربکان در بهار  1991به مقام نخستوزیری برسد ( .تالح شتحاته117 :1993 ،؛ البتته الزم بته
ذکر است که اسالمگرایان در گذشته نی در حکومتهای ائتالفی حضورداشتهانتد متثال در  71آذر/متارس
 1931اسالمگرایان در حکومت ائتالفی اول سلیمان دمیرل با  7حت ب دیگتر ازجملته حت ب ستالمت ملتی

برای تشکیل حکومت جدید ائتالف می کنند کته در ایتن ائتتالف اربکتان بته مقتام معتاون نخستتوزیتری
میرسد .در  21یولیو  1933دوباره سلیمان دمیرل حکومت ائتالفی دیگری با ح ب حرکت ملی و ستالمت
تشکیل می دهد که نجم الدین اربکان در این ائتالف نی به مقام معاون نخستوزیری میرستد( .نورالتدین،
27 :2117؛ اما رسیدن نجم الدین اربکان به مقام نخستتوزیتری ،یتک حادثته تتاریخی در منطقته آنتاتولی
محسوب میشود ،چراکه برای اولین بار بود که از زمتان تأستیس جمهتوری ترکیته ،یتک حت ب استالمی
میتوانست به مرک قدرت در آنکارا دست یابد( .نوفل9 :1991 ،؛

دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

میشود که آنها در فوریه

 1993دست به مداخله نرم ب نند و کودتای پنهانی را به اجرا بگذارند .اگرچه در ایتن کودتتا بترخالف سته
مداخله پیشین (1911،1931،1931؛ ،از دستگیری دستهجمعی و آرایش قشونهتا در خیابتان خبتری نیستت
از  23فوریه  1993کلید بخورد .در حقیقت میتوان گفت که بتدگمانی ستازمانهتای نظتامی بته اربکتان و
گروههای اسالمی باع

میشود تا آنها گمان کنند که اربکان و اسالمگرایتان قصتد دارنتد طبیعتت نظتام

ستتکوالر را تغییتتر داده و دستتت بتته انقتتالب ب ننتتد( .نورالتتدین24-27 :2117،؛ بنتتابراین در راستتتای کنتتترل
اسالمگرایان ح ب رفاه در سال  1993ملغی میشود (الیگیور291 :1794 ،؛ و ح ب فضتیلت جتایگ ین آن
میگردد .البته الغای ح ب فضیلت در سال  2111نی باع

گسترش اختالفات شتده و درنهایتت بته تج یته

ح ب میانجامد بنابراین سنتگرایان با حمایت اربکان ح ب سعادت را ایجاد میکنند و ا الحطلبان نیت
به رهبری رجب طیب اردوران ح ب عدالت و توسعه را بنیان نهتاده و قتدرت را در ستال  2112در اختیتار
میگیرند .البته کسب پیروزی ح ب عدالت و توسعه در نوامبر  2112بهمثابته انتقتام از  23فوریته بته شتمار
میآید ،چراکه  23فوریه با رأی ملت در سال  2112ساقط میشود( .اربکان11-9 :1791،؛
درنتیجه باید بر این نکته توجه کرد که تغییر نام ح ب نظام ملی به ح ب سالمت ملتی و ستپس رفتاه و
فضیلت و سعادت توسط رهبران جریان اسالمی ملتی گتوروش ،در حقیقتت ناشتی از فشتارهای حا تل از
جن

قدرت مستمر میان مراک سکوالر و اسالم سیاسی بوده استYavuz,2003: 208( .؛ بنتابراین بایتد

اذعان کرد که تنها بنیان گذار اسالم سیاسی در سایه دموکراسی در ترکیه کسی جت نجتم التدین اربکتان و
جریان ملی گوروش نیست( .حرب33 :1993،؛

مقایسه حقوق ملت در آراء ملی گوروش و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:

مهدی پیروزفر و همکاران

ولی درنهایت منجر به حذف اسالمگرایان از قدرت میشود و باع

میگردد تا مرحلهای از استالم زدایتی

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

البته به قدرت رسیدن اربکان و اسالمگرایان ارتش را ناراحت کرده و باع
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محوفی:

011

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    1ـ1ـ حقوق مدنی و سیاسی:
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

حقوق مدنی و سیاسی را میتوان به مجموعهای از حقوق و آزادی هتای اساستی مربتوط بته نتوع اندیشته و
اعتقادات و آزادی بیان و رفتار افراد در زندگی خصو ی ،اجتماعی و سیاسی آنها که معموال از آنها بته
حقوق و آزادیهای فردی تعبیر میشود ،اطالق کرد.
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1ـ1ـ 1مصونیت حقوق فردی از تعرض:
ا ل  22قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اذعان میدارد« :حیثیتت ،جتان ،متال ،حقتوق ،مستکن و
شغل اشخا) از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجوی کنتد(».منصتور79 :1791،؛ بنتابراین
هرگونه تعرض یا ای جاد محدودیت خودسرانه از هرکس و از هر مقامی نسبت به جان ،مال ،حیثیت ،مسکن
و شغل اشخا) و بخصو) هریک از شهروندان ممنوع است .البته فتوای بنیانگذار انقالب اسالمی ایتران
در این زمینه نی جالب است .ایشان در پاسخ به سؤالی کته شتورای عتالی قضتایی وقتت در ستال  1712در
خصو) چگونگی تعامل با کفار از اهل کتاب و ریر اهل کتاب و شمول مقررات قانون مجتازات استالمی
بر آن ها همانند مسلمانان یا ل وم اتخاذ ترتیب دیگری از ایشان پرسید ،فرمودند« :کفار م بور در پنتاه استالم
هستند و احکام اسالم مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم
است( ».مهرپور11 :1791،؛
ا ل  21قانون اساسی نی در خصو) محفو بودن اطالعات ،مستائل و استرار شخصتی و خصو تی
افراد مقرر میدارد« :بازرسی و نرساندن نامتههتا ،ضتبط و فتاش کتردن مکالمتات تلفنتی ،افشتای مختابرات
تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق ستمع و هرگونته تجستس ممنتوع استت،
مگر بهحکم قانون»(منصور41 :1791،؛
در مقابل «ملی گوروش نی ضرورت زیست ،آزادی و امنیت عمومی را حه همه متیدانتد بنتابراین از
مهمترین وظایف دولتها تأمین امنیت عمومی است و همه باید از حه حفظ ،حمایتت و گستترش حقتوق
مادی و معنوی و زیست آزاد برخوردار باشند .ملی گوروش همچنین معتقد است کته زنتدگی خصو تی،
خانواده ،مسکن اشخا) و ارتباطات آنها ریرقابل مداخلته استتSAADET Partisi,2015/10/03(».؛
ولی بههیچعنوان در مورد اسرار شخصی ،بازرسی نامهها و افشای مکالمات و سانسور چی ی ذکر نمیکنتد.

البته تفاوت اساسی میان دیدگاه ملی گوروش و قانون اساسی جمهتوری استالمی ایتران در ایتن استت کته
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصونیت حقوق فردی را مقیتد بته اجتازه قتانون نمتوده ،درحتالیکته
مصونیت این حقوق در دیدگاه ملی گوروش مطله و القید است.
2ـ1ـ1ـآزادی عقیده و منع تفتیش عقاید:
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مفهوم آزادی عقیده شامل هر نوع اعتقاد مذهبی ،علمی ،فلسفی ،سیاسی ،اخالقی و مانند آن است و اعتقاد
اعالم میدارد:
«همه انسانها دارای حه آزادی فکر ،وجدان و مذهب هستند ،این حه شتامل آزادی تغییتر متذهب یتا
مجتمعا ،بهطور خصو ی یا بهطور عمومی برخوردار باشد( ».خانی732 :1739،؛
پس آزادی تغییر و انتخاب مذهب به این معناست که فرد حه دارد آزادانه ،هر آیین و عقیده مذهبی را
برگ یند ،یا از عقیده خود دست بکشد ،آیین دیگری را برگ یند و یا اساسا بدون اعتقتاد بته متذهب دینتی
زندگی کند و هیچ فرد یا قدرتی نمی تواند این آزادی را سلب کند و افراد را مجبور به پذیرش یک دین یا
ترک یک آیین کند .البته آزادی عقیده بدان گستردگی که در ررب مطرح است در اسالم متورد پتذیرش
قرار نگرفته است( .شریعتی111 :1734،؛
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نی  ،تصریح به آزادی عقیده و مذهب و ابتراز آن نکترده ولتی بتا
تعبیری که در ا ل  27آمده ،میتوان گفت همین معنی بیان شده است .ا ل بیست و ستوم قتانون اساستی
مقرر میدارد« :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به رف داشتن عقیدهای متورد تعترض و
مؤاخذه قرار داد ».اگرچه این ا تل بته تورت تریح بتر حته آزادی عقایتد تصتریح نکترده استت ولتی
به ورت ضمنی میتوان دو برداشت از آن استخراج نمود:
 1؛ تفتیش عقاید ممنوع است و نباید مردم را جهت فهم عقایدشان مورد تفتیش قرار دارد.
2؛ هیچکس را نمیتوان به خاطر رف داشتن عقیدهای خا) مورد مؤاخذه قرار داد.
البته الزم به ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در ا ل دوازدهم خود اذعان متیکنتد
که «دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب اثنی عشری است و این ا ل الی االبد ریرقابل تغییر است و متذاهب
دیگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیتدی دارای احتترام کامتل متیباشتند و پیتروان ایتن

مهدی پیروزفر و همکاران

عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان استت .هرکستی متی توانتد از ایتن حقتوق منفتردا یتا

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

به ادیان و آیینهای مذهبی را نی دربر میگیرد .ماده هجدهم اعالمیه حقوق بشر به تراحت در ایتن زمینته

مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبه فقته خودشتان آزادنتد و در تعلتیم و تربیتت دینتی و احتوال شخصتیه
011

(ازدواج ،طالق ،ارث و و یت؛ و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هتر منطقتهای کته

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ،مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بتر طبته آن

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب»
ا ل سی دهم نی اذعان میدارد که« :ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتتهتای دینتی شتناخته
می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبه
آئین خود عمل میکنند ».بنابراین به نظر میرسد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آزادی عقیده
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بهویژه در عر ه دینی ،محدود بوده و اجازه ابراز عقاید و حتی تبلیغ بهتمامی ادیان و نحلهها بهاستثنا موارد
ذکرشده در قانون ،داده نشده است .بته عبتارت دقیتهتتر متی تتوان گفتت آزادی عقیتده در قتانون اساستی
جمهوری اسالمی ایران مشروط و ممنوعیت تفتیش عقاید مطله است بنابراین تا زمانی که افتراد عالیته و
عقاید خود را بیان و تبلیغ نکنند ،هیچ فردی اجازه مداخله در امور آنها را ندارد .البتته در بعتدی کتالنتتر
می توان ادعا کرد که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایتران ،آزادی عقایتد دینتی را محتدود بته چنتد دیتن
آسمانی کرده و در مورد سایر عقاید فلسفی ،علمی ،اخالقی و  ...سکوت نموده است .اگرچه استتنباط ایتن
ا ل از روح کلی حاکم بر قانون اساسی ایران نی

حیح به نظر میرسد که تمامی عقاید (فلستفی ،علمتی،

اخالقی و ...؛ در ورتیکه در تضاد با اسالم نباشند ،آزادند.
اما ملی گوروش که خود را یک کنش علمی و فکری میداند ،معتقد است که آزادی اندیشه و عقیده،
اساس و زیربنای دموکراسی هستند بنابراین آزادی عقیتده ،حته ستازماندهتی ،آمتوزش و رشتد عقایتد و
زیست بر اساس باورهای انسانی را ضروری میداند .در حقیقت ملی گوروش معتقد است که حه جستت-
وجو ،بهرهبرداری و انتشار عقاید (به معنی عتام آن؛ ،یتک حته ریرقابتلانکتار استتErbakan,2014: ( .

203-240؛ البته این دیدگاه با اساس سیاستت متذهبی ترکیته نتوین ،یعنتی «الئیستم» نیت هتمختوانی دارد.
درنتیجه بررسی اقدامات جریان ملی گوروش حاکی از این است که ایشان به ا ول الئیسم و سکوالریستم
اعتراضتتتی نداشتتتته ،اگرچتتته همیشتتته بتتته فعالیتتتتهتتتای الئیستتتم و ستتتکوالری م انتقتتتاد داشتتتته استتتت.
(İMİŞİKER,2002: 22؛
بههرحال الزم به ذکر است که آزادی عقیده و افکار در آرا ملی گوروش بته دلیتل تتأثیر پتذیرفتن از
سنت الئیسم ،بسیار بازتر و گستردهتراز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی و موشکافی قرار
گرفته است.

1ـ1ـ1ـ آزادی بیان و مطبوعات:
در متون حقوق بشری و بسیاری از قوانین اساسی ،حه آزادی بیان و اظهتارنظر جت حقتوق و آزادیهتای
اساسی ذکر شده و آزادی مطبوعات نی بهعنوان یکی از مصادیه بارز آزادی بیان و اظهارنظر مورد تصریح
و تأکید قرار گرفته است.
در بند  2ماده  19میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است« :هرکس حه آزادی بیان دارد .این
حه شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجته بته سترحدات ختواه
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در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ا لی برای بیان حه آزادی بیان بهطور عتام و کلتی ،چنانکته
در قوانین اساسی بسیاری از کشورهاست ،اختصا) نیافته است ولی در ا ول مختلتف بته مناستبت از ایتن
پرداخته است( .مهرپتور11 :1791،؛ ا تل  24قتانون اساستی بته تراحت اعتالم متیکنتد کته« :نشتریات و
مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون
معین میکند ».بنابراین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش برجستهی مطبوعات در آزادی
بیان ،انتشار مطالب توسط مطبوعات را آزاد دانسته ولی دو قید اساسی برای آن قرار داده استت :اول اینکته
مخل مبانی اسالم نبوده و دیگر اینکه مغایر با حقوق عمومی نباشد .البته ملی گتوروش کمتی تریحتتر در
مورد آزادی بیان حبت کرده و در اهداف و آرمانهای خود این حه را اساس دموکراسی و زیربنای آن
دانسته و بر آن تأکید و تصریح میکند .در حقیقت ملی گوروش اعالم میدارد که آزادی بیان و همچنتین
تالش برای یافتن اطالعات ،تحصیل ،بهرهبرداری و انتشار آنها یک حه اساسی است .همچنین بتر جریتان
آزادی اخبار و حته انتشتار مطالتب و انتقتاد از آن هتا تأکیتد کترده و مرزبنتدی مطبوعتات را رد متیکنتد.
(SAADET Partisi,2015/10/03؛ در حقیقت ملی گوروش سه هدف ا لی برای ختود برمتیشتمارد
که عبارتاند از1:؛ حه مداری 2؛ معنویتگرایی 7؛ تربیت گرایتی (milligorusportal, 2006/11/16؛
که بدون آ زادی بیان امکان رسیدن به این اهداف در جامعه سکوالر و ارتش مدار ترکیه محال است.
4ـ1ـ1ـ آزادی احزاب و اجتماعات:

یکی از مظاهر و مصادیه بارز دموکراسی و مشتارکت متردم در اداره مملکتت و حاکمیتت ،شتناختن حته
آزادی افراد در تشکیل و سامان دادن گروههای همفکر و هم سلیقه است که با توافه بر یک سلسله ا تول
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حه سخن به میان آمده و در مورد آزادی مطبوعات ا ل مشخصی که ا ل  24قانون اساسی استت بته آن

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

شفاها یا به ورت نوشته یا چاپ یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود است».

و ضوابط و تعریف اهداف مشخص سیاسی و اجتماعی و روشهای خا) فعالیت دستهجمعی ،بته تورت
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مرامنامه یا اساسنامه برای در دست گرفتن قدرت و مشارکت در حکومت و یتا رستیدن بته اهتداف ختا)

مطالعات

باشد و هرکس حه داشته باشد به آنها بپیوندد و هیچکس مجبور به عضویت و شرکت در گروه یا حت ب

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    اجتماعی و اقتصادی ،فعالیت میکنند ،تشکیل اینگونه گروهها و دسته هتا و بته تعبیتری احت اب بایتد آزاد

بیدا ری  اسالم   

خا ی نگردد ،طبعا باید این گروهها و تشکلها ،حاکمیت ملی را قبتول داشتته باشتند و فعالیتشتان مغتایر و
مخل نظم عمومی نباشد( .مهرپور14 :1791،؛ بنابراین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل حت ب،
جمعیت ،انجمن سیاسی ،نفی و مذهبی را در حتدی کته ا تول استتقالل و آزادی و متوازین استالمی را
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نقض نکنند ،آزاد اعالم نموده و عضویت آزادانه افراد را در آنها مجاز دانسته است ،ا ل بیستت و ششتم
در این خصو) مقرر میدارد« :اح اب ،جمعیتها ،انجمنهای اسالمی یتا اقلیتتهتای دینتی شتناختهشتده
آزادند ،مشروط به اینکه ا ول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس جمهتوری استالمی
را نقض نکنند .هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یتا بته شترکت در یکتی از آنهتا مجبتور
ساخت».
بهریراز تشکیل اح اب و جمعیتها ،گاها ممکن است افترادی بته طتور متوردی و مناستبتی بترای بیتان
نظریات و احیانا اعتراضات خود ،اجتماعاتی را برپا نمایند و یا تظاهرات خیابانی راه بیاندازند ،قانون اساسی
این امر را نی مجاز شمرده و حه افراد دانسته است .ا ل بیستتوهفتت قتانون اساستی در ایتن زمینته مقترر
میدارد« :تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون حمل سالح ،بهشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد
است».
ملی گوروش نی معتقد است که گروههای انسانی در قالب انجمن ،سندیکا ،اتاقهتا و احت اب سیاستی
دارای حه اجتماع و راهپیمایی جهت بیان و اظهار عقاید خود هستند .البته این حه در دیدگاه ملی گوروش
مطله ذکر شده و مقید به هیچ قیدی نیستSAADET Partisi,2015/10/03( .؛ بنابراین آزادی احت اب
و اجتماعات در آرا ملی گوروش مطله بوده و برخالف قانون جمهوری اسالمی ایران مقید به حفظ حریم
اسالمی نیست .بهعبارتدیگر ملی گوروش برخالف قانونگذاران جمهوری اسالمی ایتران ستعی کترده تتا
قانونی عرفی را به جای قانون اسالم برای خود انتخاب کند و بههیچ وجه قوانین خود را مقید به اسالم نکنتد
تا موجب عکس العمل جامعه سکوالر و ارتشیان کته همیشته جهتت سترکوب جریانتات استالمی حاضترند
نشود.

5ـ1ـ1ـ تابعیت
تابعیت رابطه ای حقوقی است که بین یتک فترد و یتک دولتت وجتود دارد کته بتهموجتب آن فترد دارای
وظایفی در قبال دولت است و درعتین حتال دولتت نیت حمایتت از فترد را بتر عهتده دارد .تابعیتت درواقتع
نمایانگر هویت یک فرد است و شخص بدون تابعیت فاقد هویت محستوب متیشتود .ا تل چهتل و یکتم
قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد« :تابعیت کشور ایتران ،حته مستلم هتر فترد ایرانتی استت و دولتت
نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ،مگر به درخواست خود او یتا در تورتیکته بته تابعیتت کشتور
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بیدا ری  اسالم   

دوم قانون اساسی در این زمینه اعالم میدارد« :اتباع خارجه متیتواننتد در حتدود قتوانین بته تابعیتت ایتران
درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخا) در ورتیکه ممکن است دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا
بنابراین می توان ادعا کرد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تابعیت بهعنوان یک حه انسانی
برای همه شناخته شده است و هیچ کس حه سلب تابعیت افراد را ندارد ،مگر به درخواست خود آنها و یا
پذیرش تابعیت کشوری دیگر.
در مقابل «جریان ملی گوروش» که معتقد است واکنش یتک حرکتت یتا تفکتر نیستت بلکته مستتقیما
بهعنوان کنش علمی یا فکری پا به میدان گذاشته (اربکان91 :1791 ،؛ به مباح

مربوط به تابعیت نپرداخته

است و این یک نقص برای این جریان محسوب میشود.

0ـ1ـ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی:
منظور از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،آن دستته حقتوقی هستتند کته در زمینته مستائل اقتصتادی،
اجتماعی و فرهنگی برای تمام ملت به رسمیت شناخته میشود.
1ـ0ـ1ـ حق و آزادی انتخاب شغل:

حه کار کردن ،انتخاب آزادانه شغل و گرفتن م د مساوی در برابر کار مساوی و پرهی از تبعیض بر اساس
نژاد ،جنس ،زبان و مذهب در ارجاع شغل و فراهم کردن زمینه اشتغال از حقوق اساسی افراد یک جامعه و
در حدی که مربوط به فراهم کردن زمینه و امکانات ،رفع تبعیض ،منع اجبار افتراد بته کتار معتین مقتررات
مربوط به تساوی م د در برابر کار مساوی میشود از وظایف دولتهاست( .مهرپور19 :1791،؛
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خود آنها درخواست کنند».
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دیگری درآید ».البته تحصیل تابعیت نی در قانون اساسی دیده شده و مدنظر قرارگرفته است .ا ل چهتل و

بهموجب آزادی فردی ،شهروند میتواند هر شغلی را که تمایل دارد ،برگ یند .بهیقین ،این آزادی ،هم
001

کار مستقل و هم کار برای دیگری را دربر میگیرد .این آزادی واکنش در برابر دورهای بود که مشارل بته

مطالعات

منع شده بودند .به عالوه ،این آزادی واکنشی در مقابل مصادیه گوناگون کار اجبتاری نیت بتود کته بتدون

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    طبقه اجتماعی افراد تعله داشت و برخی گروههای اجتماعی از اشتغال به برخی مشارل بتدون دلیتل موجته

بیدا ری  اسالم   

آزادی انتخاب ،انسان مورد بهرهکشی قرار متیگرفتت .در عتین بایتد تأکیتد کنتیم کته هتیچ شتهروندی را
نمی توان به اشتغال در شغلی مجبور کرد .البته الزم به یادآوری است که شغل موردنظر نباید مغایر قوانین و
مقررات ،نظم عمومی و اخالق حستنه باشتد( .ویتژه111 :1794،؛ در حقیقتت هتدف از ایتن حته پرهیت از
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انحصارگرایی بود که به گفته «دال» از خطرات دموکراسی محسوب میشد( .سیف زاده231 :1791،؛
در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایتران نیت حته اشتتغال و آزادی انتختاب آن و تکلیتف
دولت در فراهم کردن زمینه آن را برای همه بدون تبعیض به رسمیت شناخته است .ا ل  23قانون اساستی
اعالم میدارد:
« هرکس حه دارد شغلی را که بدان مایل است و مختالف استالم و مصتالح عمتومی و حقتوق دیگتران
نیست ،برگ یند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشارل گوناگون ،برای همه افراد امکان اشتغال
به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشارل ،ایجاد نماید ».بنابراین قتانون اساستی دو حته را بته رستمیت
شناخته است1 :؛ هرکس حه دارد هر شغلی را که مغایر اسالم و مصالح عمومی نباشد ،برگ یند2 ،؛ دولتت
موظف است برای همه شرایط اشتغال آماده کند.
البته در این بخش برخی محدودیت ها نی وجود دارد مثال احراز برخی از مشتارل ماننتد قضتاوت طبته
قانون مربوط بته انتختاب قضتات مصتوب ستال  1711ختا) متردان استت و زنتان از احتراز منصتب قضتا
ممنوعاند( .مهرپور31 :1791،؛
در مقابل ملی گوروش با تأکید بر حه آزادی اشتغال هیچ قیدی بترای آن تعریتف نمتیکنتد و آزادی
اشتغال را به ورت مطله میپذیردSAADET Partisi,2015/10/03( .؛ البته به نظر میرسد که بیان حه
مطله آزادی شغل از سوی ملی گوروش بیانگر آزادی اشتغال به کارهایی مطابه با قانون است و قطعا آنها
چنین مفهومی را در پس ذهن خود داشتهاند ،اگرچه به قلم نیتاوردهانتد .هتمچنتین دقتت بته ایتن نکتته نیت
ضروری است که ملی گوروش میتان زنتان و متردان در هتیچ شتغلی حتتی منصتب قضتاوت تفتاوتی قائتل
نمیشود و حه اشتغال را به ورت مطله البته با قید مقدّر قانونی ذکر میکند.

بنابراین شاید بتوان گفت که مهمترین تفاوت میان آرا ملی گوروش و قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران همان تفاوت قائل شدن میان زنان و مردان در تصدی برخی شغلها مانند قضتاوت استت .البتته قتانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران این تفاوت را به ورت ریح ذکر نمیکند ولی با مقیتد نمتودن قتانون بته
اسالم ،فضا را برای تصویب قوانین جهت ایجاد محدودیت در این زمینه باز میکند.
0ـ0ـ1ـ آموزشوپرورش رایگان و همگانی
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گرفته است .آزادی آموزشی بدین معناست که در وهله نخست ،هر شهروندی بتواند در چارچوب قوانین و
مقررات و بهشرط احراز شرایط مقرر ،موسسههای آموزشی را تأسیس و اداره نمایتد .در وهلته دوم ،اولیتا
در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نی توجه خا ی به آموزشوپرورش مبتذول و بتر
تعمیم و همگانی بودن و رایگان بودن آن نه در سطح ابتدائی بلکه تا سطوح متوسطه تصتریح کترده استت.
یکی از وظایف اساسی دولت در بند  7ا ل سوم قانون اساسی« :آموزشوپترورش و تربیتتبتدنی رایگتان
برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» شمرده شده است .ا ل سیام قانون اساستی نیت
به راحت اعالم داشته« :دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را بترای همته ملتت تتا پایتان
دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بهطور رایگتان گستترش
دهد».
ملی گوروش نی در همین راستا اعالم میدارد« :آمتوزشوپترورش بایتد در راستتای توستعه شخصتیت
انسان ،حقوق انسانی و تقویت آن فعالیت کند .در حقیقت آموزشوپرورش باید برای تقویت فهم و تحمل
و دوستی متقابل تالش نماید ».همچنین ملی گوروش تأکید میکند که علوم ،تحقیقات و آموزشوپرورش
به ورت مطله آزاد است و همه حه دارند به تأسیس مؤسسات آموزشی اقدام نمایند و هیچکس نمیتواند
مانع آنها شودSAADET Partisi,2015/10/03( .؛
البته ملی گوروش چی ی در مورد آموزش رایگان و اجباری حداقل در مراحل ابتدایی ذکر نمتیکنتد.
ولی می توان ادعا کرد که احتماال آنها آموزش اجباری در مرحله ابتدایی را به ورت پیشفرض گرفته و
به همین دلیل در مورد آن حبت نکردهاند.

مهدی پیروزفر و همکاران

بتوانند محل تحصیل و آموزش فرزندان خویش را انتخاب کنند( .ویژه149 :1794،؛

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

آموزشوپرورش نی از اموری است که در اسناد بینالمللی حقتوق بشتر متورد توجته جتدی و عمیته قترار

1ـ0ـ1ـ حق برخورداری از تأمین اجتماعی و مسکن متناسب
001

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در ا ل  29اشتعار متیدارد« :برختورداری از تتأمین اجتمتاعی ازنظتر
بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراه ماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به ختدمات
بهداشتی ،درمانی و مراقبتهای پ شکی به ورت بیمه و ریره حقی است همگانی .دولت مکلف است طبه
قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حا ل از مشارکت متردم ،ختدمات و حمایتتهتای متالی
فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند».

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

همچنین در ارتباط با مسکن افراد ا ل  71قانون اساسی اعالم میدارد« :داشتن مسکن متناسب بتا نیتاز،
حه هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف استت بتا رعایتت اولویتت بترای آنهتا کته نیازمندترنتد،
بهخصو) روستاییان و کارگران زمینه اجرای این ا ل را فراهم سازد».
در مقابل ملی گوروش نی در آرا ختود اعتالم کترده استت« :بیمته اجتمتاعی یکتی از حقتوق اساستی
انسانهاست» و انسانها تا زمانی که بر روی زمین زندگی میکنند باید قدرت پاسخگویی به نیازهای رایتو
خود را داشته باشند بنابراین همه انسانها باید از بیمه اجتماعی سهمی مساوی داشته باشند ،چراکه عتدالت
زیربنای تأمین اجتماعی محسوب میشتودSAADET Partisi,2015/10/03( .؛ البتته ملتی گتوروش در
مورد تأمین مسکن سکوت میکند و قانونی را بیان نمینماید .اگرچه تأکید بتر روی عتدالت در آرا ملتی
گوروش قابل رؤیت است چنانچه اربکان یکی از آرمان هتای ملتی گتوروش را ایجتاد ستاختاری عتدالت
محور ذکر می کند و معتقد است که زندگی ،جهادی در راستای رسیدن به ساختاری عدالت محتور استت.
()Erbakan,2014: 203-240

1ـ1ـ حقوق قضایی:
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جدا از ا ولی که در فصل مربوط به قوه قضتاییه بترای بیتان سیستتم
قضایی بیان کرده ،در فصل مربوط به حقوق ملت ،تعدادی ضوابط اساسی و معیارهای الزم الرعایته حقتوق
بشری ذکر کرده است از قبیل :منع بازداشت خودسرانه ،حه دادخواهی ،دستیابی بته وکیتل ،ا تل برائتت،
ممنوعیت شکنجه و ا ل قانونی بودن جرم و مجازات (مهرپتور34 :1791،؛ کته ذیتال بته هریتک از آنهتا
اشارهای میکنیم:

1ـ1ـ1ـ منع بازداشت خودسرانه:
ا ل سی و دوم قانون اساسی در این رابطه مقرر میدارد« :هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر بتهحکتم
و ترتیبی که قانون معین کند .در ورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفا له کتبا بته متتهم
ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقتدماتی بته مراجتع تالحه قضتایی
ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم گردد .متخلف از این ا ل طبه قانون مجازات میشود».

009

دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

بنابراین هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر:

2؛ موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفا له کتبا به متهم ابالغ و تفهیم شود.

4؛ در دستگاه قضایی نی باید حتیاالمکان هرچه سریعتر مقدمات محاکمه فراهم شود.
ملی گوروش نی اعالم می دارد که دادرسی باید کامال عادالنه باشد و اشتخا) بته تورت خودسترانه
بازداشت نشوند .در حقیقت تنها راه بازداشت افراد محاکمه آنها در دادگاه است و هتیچکتس نمتیتوانتد
احدی را بدون محاکمه و به ورت خودسرانه دستگیر کندSAADET Partisi,2015/10/03( .؛
مقایسه آرا ملی گوروش با قانون اساسی بهوضوح نشان میدهد که قتانون اساستی جمهتوری استالمی
ایران به دلیل نگرانی انقالبیون ایتران از تکترار حتوادث تلتخ دوران رژیتم پهلتوی ،بستیار پختتهتتر از ملتی
گوروش به بح

منع بازداشت خودسرانه پرداخته و جوانب آن را مورد بررسی قرار داده است.

0ـ1ـ 1حق دادخواهی:
حه دادخواهی و به رسمیت شناختن این حه برای هر فرد و هریک از آحتاد ملتت ترفنظتر از هرگونته
ویژگی نژادی ،جنسی ،قومی ،قبیله ای و مذهبی که بتواند در ورت ل وم به دادگاه تالح رجتوع کنتد و
دعوایش موردتوجه و رسیدگی قرار گیرد ،ازجمله حقوق انسانی شناختهشده در نظام بینالمللی حقوق بشر
است( .مهرپور31 :1791،؛
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این حه را برای همه افتراد ملتت بته رستمیت شتناخته و در ا تل
سیوچهار مقرر میدارد« :دادخواهی حه مسلم هر فرد است و هرکس متیتوانتد بتهمنظتور دادختواهی بته

مهدی پیروزفر و همکاران

7؛ حداکثر ظرف بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع الحه قضایی ارسال شود.

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

1؛ بهحکم و ترتیبی که قانون معین میکند.

دادگاههای الح رجوع نماید .همه افراد ملت حه دارند اینگونه دادگاه ها را در دستترس داشتته باشتند و
001

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حه مراجعه به آن را دارد ،منع کرد».
البته ملی گوروش نی حه دادخواهی را برای تمام ملت ترکیه به رسمیت شناخته و اعتالم متیدارد کته
همه مردم حه دارند برای احقاق حه خود به دادگاههای الح رجوع کنند .این دادگاهها باید در دستترس
تمامی شهروندان باشدSAADET Partisi,2015/10/03( .؛

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

1ـ1ـ1ـ حق دسترسی به وکیل:

از آنجاکه طرح دعاوی در دادگاه ها و مراجع قضایی و نی دفاع از شکایات و یا اتهامات نیازمند آشنایی بته
قوانین است و اکثر مردم در این زمینه اطالع و سوادی ندارند بنتابراین حته دسترستی بته وکیتل یتک حته
اساسی محسوب میشود .ا ل سیوپنو قانون اساستی در ایتن زمینته اعتالم متیدارد« :در همته دادگتاههتا،
طرفین دعوی حه دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ،بایتد
برای آنها ،امکانات تعیین وکیل فراهم گردد ».بنابراین نه تنها همه حه تعیین وکیل را دارنتد ،بلکته دولتت
مکلف است امکانات تعیین وکیل را نی برای همه فراهم کند.
ملی گوروش نی در این زمینته تأکیتد متیکنتد کته عتدالت نتهتنهتا استاس دادختواهی بلکته زیربنتای
کشورداری است و باید همه امکان دسترسی به حقوق خود را داشته باشند ولی در مورد حه آزاد دسترسی
به وکیل و حتی تکلیف دول در این زمینه حرفی نمیزند بلکه کتارگ اران دولتت را بته ایجتاد و گستترش
ساختاری عدالت محور تو یه و تشویه متیکنتد (Erbakan,2014: 207-235).بنتابراین ستکوت ملتی
گوروش در این زمینه بیانگر ضعف قوانین آنها و پختگی قانون اساسی ایران است.
4ـ1ـ1ـ اصل برائت:

ا ل برائت یا فرض بیگناه دانستن افراد تا وقتیکه جرم و تقصیر آنها طبه ضوابط قانونی ثابت شود نی از
ا ول شناخته شده حقوق انسانهاست .بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نی به این حته
اشاره کرده و در ا ل  73خود بیان میدارد« :ا ل ،برائت است و هتیچکتس ازنظتر قتانون مجترم شتناخته
نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه الح ثابت گردد».

تقریبا شبیه همین ا ل را در آرا ملی گوروش نی میتوان بهراحتی مشاهده کرد .ملی گوروش معتقتد
است که همه انسانها بیگناه هستند مگر آنکه جرائم آنها در دادگاههای الح اثبتات شتود .بتدون اقامته
دعوا و حکم قاضی هیچکسی را نمیتوان دستگیر کردSAADET Partisi,2015/10/03( .؛ البته اگرچه
لفظ برائت به راحت در آرا ملی گوروش ذکر نگردیده ولی مضمون این ا ل در آرا آنها تکرار شده
که بیانگر قرابت آرا ملی گوروش داعیه دار اسالم سیاسی در ترکیه ستکوالر بتا قتانون اساستی جمهتوری
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مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

اسالمی ایران است.

می توان ادعا کرد که ا ل برائت نتیجه منطقی ا ل قانونی بودن جرائم به شمار میرود( .ویژه171 :1794،؛

بهموجب قانون باشد» ا ل  111نی اعالم میدارد« :احکام دادگاهها باید مستدل و مستتند بته متواد قتانون و
ا ولی باشد که بر اساس آن حکم ادر شده است ».بنابراین زمانی میتوان فردی را دستگیر و حبس کرد
که مرتکب عمل ریرقانونی شده باشد .درنتیجه هیچ فردی را نمیتوان به خاطر انجام عملتی کته بتر استاس
قانون جرم نیست ،بازداشت و زندانی نمود.
در همین راستا رهبران جریان ملی گوروش اعالم میدارند« :هیچکسی را به ورت دلبخواهی نمیتوان
دستگیر ،حبس و یا تبعید کرد .همه جرائم باید در قتانون شناستایی شتده و توستط مرجتع ذی تالح یعنتی
دادگاهها تأیید شوند .همچنین فرد متهم باید تمام امکانات الزم برای دفاع از خود را در اختیار داشته باشتد
و محاکمتته او بتته تتورت علنتتی و آشتتکار و نتته بتته تتورت پنهتتان و پشتتت درهتتای بستتته تتورت
پذیردSAADET Partisi,2015/10/03( ».؛
8ـ1ـ1ـ ممنوعیت شکنجه:
شکنجه علی اال ول به مفهوم اعمال آزار جسمی یا روحی بر روی شخصی بترای وادار کتردن او بته اقترار
تعریف شده است .بهموجب قانون اساسی جمهوری استالمی ایتران شتکنجه 1ممنتوع و بترای مترتکبین آن

Torture1

مهدی پیروزفر و همکاران

طبه ا ل سی وششم قانون اساسی « :حکم بته مجتازات و اجترای آن بایتد تنهتا از طریته دادگتاه تالح و

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

5ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم و جنایت:

مجازات در نظر گرفته شده است .ا ل  73قانون اساسی به راحت اعالم میدارد« :هرگونه شتکنجه بترای
001

گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است ،اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجتاز نیستت و چنتین

مطالعات

ا ل سی و نهم نی اعالم میدارد« :هتک حرمت و حیثیت کستی کته بتهحکتم قتانون دستتگیر ،بازداشتت،

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این ا ل طبه قتانون مجتازات متیشتود».
بیدا ری  اسالم   

زندانی یا تبعیدشده به هر ورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».

1

ملی گوروش نی تقریبا شبیه همین مطلب را ذکر کرده و اعالم میدارد :هیچکس حته نتدارد بتا رفتتار
سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

ظالمانه ،ریرانسانی و حیثیت بر ،دیگران را مجازات کند و یا دستت بته شتکنجه ب نتد .تمتامی ایتن رفتارهتا
ریرقابلقبول هستند .همچنین ملی گوروش تأکید می کنتد کته شتکنجه یکتی از اشتتباهات بت رگ جامعته
بشری در طول تاریخ بوده و باید جلوی آن گرفته شودSAADET Partisi,2015/10/03( .؛

 )0نقاط افتراق محوری:
البته از نظر روح حاکم بر قوانین ملی گوروش که گاها سبب تفاوت آرا آنها با قوانین جمهوری اسالمی
ایران میشود ،میتوان به دو عامل اساسی زیر اشاره کرد ،بهعبارتدیگر این دو عامل باع

شتده کته ملتی

گوروش علیررم شعارهای اسالمیاش ،گاها قوانینی عرفی و مغایر با قانون اساسی ایران و حتی استالم بته
تصویب رساند.

0ـ1ـ ملیگرایی:
واژه ملت که در زبان اروپایی به آن « »nationمیگویند از قرن سی دهم میالدی بته ایتنستو رواج یافتته و
مشته از واژه « »nasciبه معنای متولد شدن است »nation« .در حقیقت به مردمی اشاره دارد که بتر مبنتای
ا ل و نصب یا محل تولد با هم ارتباط داشته باشند( .هی وود219 :1739،؛ ستیر شتکلگیتری ناسیونالیستم
ترکتتی تاریخچتتهای عمیتته دارد ولتتی متتیشتتود بتته تتورت مختصتتر بیتتان داشتتت کتته مفهتتوم ناسیونالیستتم
آزادیخواهانه عثمانی که نامه کمال به ورت ادیبانهای طرح و بیان کرده بود ،با ترکسیم ایام جوانی ضیا
گوک آلپ ترکیب می شتود و بتدین ترتیتب ناسیونالستیم سیاستی ترکیته را بته عر ته وجتود متیرستاند.

 .1البته سر این قضیه در شورای بازنگری قانون اساسی کمی مناقشه وجود داشته که درنهایت با سخنان جناب آقتای بهشتتی تمتام
میشود ( .ورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی121 ،1719،؛

(رابینسون27 :1743،؛ رشد ملیگرایی در ترکیه بهقدری عمیه و سریع بوده که حتی استالمگرایتانی چتون
جریان ملی گوروش نی از این امر مستثنا نبوده و بهشدت بر روی ملیگرایی ترک تأکید کردهاند چنانچته
آقای اربکان در کتاب نبرد من که تقریبا بیانگر مانیفست فکری اوست خود را فردی ملیگرا نمایش داده و
سعی میکند بر چهره ملیگرایی جریان ملی گوروش تأکید کند( .اربکان131-131 :1791،؛
بههرحال دقت در کتاب «نبرد من» نجم الدین اربکان این نکته را بهوضوح میرستاند کته ایشتان دارای
گرایش های بسیار عمیه ناسیونالیستی هستند و شاید همین عامل باع
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مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

شده است کته محققتان او را فتردی

مبحثی پارادوکسیکال در اندیشههای اربکان است .درنتیجه میتوان ادعا کرد که مبح

ملتیگرایتی نقطته

افتراق تفکرات نجم الدین اربکان با بینش امت محور قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است .در ا تل

مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتتالف و
اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگتی جهتان
اسالم را تحقه بخشد».

0ـ 0الئیسم:
اساس سیاست مذهبی ترکیه نوین« ،الئیسم» و هدف از این سیاست ع ل استالم بتود در حقیقتت مصتطفی
کمال بنیانگذار ترکیه نوین قصد داشت با ایتن سیاستت جدیتد قتدرت دیتن و شتارحان آن را بته حتداقل
برساند( .برنارد131 :1732،؛ بررسی و مطالعه آثار و سخنرانیها و سیره عملی نجم الدین اربکتان حتاکی از
این است که ایشان به ا ول الئیسم و سکوالریسم اعتراضی نداشته ،اگرچه همیشه به فعالیتهای الئیستم و

سکوالری م انتقاد داشته است)İMİŞİKER,2002: 22( .
ملی گوروش در مقابل این پرسش که بینش ملیشان از الئیسم چیست؟ میگویند :به نظر میرستد کته
الئیسم در جامعه ما بهرلط تعبیر و تفسیر شده است .چراکه در این کشور الئیسم به این معناستت کته آنهتا
که اعتقاد دینی ندارند باید بر آنها که اعتقاد دارند ،حکم برانند و به موجودیت این افراد بیاعتنا باشند .به
همین دلیل بیشتر تنشهای موجود در جامعه از همین سو تعبیر ناشی میشود ،درحالیکه اگتر بته مفهتوم

مهدی پیروزفر و همکاران

یازدهم قانون اساسی آمده است« :بهحکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انتا ربکتم فاعبتدون» همته

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

محدود به ترکیه بدانند( .حرب 33 :1993،؛ البته بیان مسائلی مانند ناسیونالسیم ترکی و اتحاد جهتان استالم،

الئیسم وفادار بمانیم ،آنگاه خواهیم دید که اینهمه سو تعبیرها بیجاست ،زیرا الئیسم به بیتان ستاده بتدین
001

معناست که شما و ما هردو حه حیات داریم .ازاینرو الئیسم اجازه نمیدهد کسی به خاطر اعتقاد یتا عتدم

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    اعتقاد سرزنش شود یا کسی به لحا داشتن اندیشه ای متفاوت ،حته مشتارکت در امتور جامعته را نداشتته
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

باشد( .سالمتی14-17 :1739،؛
بنابراین می توان ادعا کرد که ملی گوروش میان دو گرایش اسالمگرایی و ملیگرایی در مانده و ستعی
کرده است تلفیقی از ناسیونالیسم ترکی و امت محوری اسالمی را در رفتار خود به نمایش گذارد .به همین
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دلیل است که ایشان به کشورهای مسلمان پیشنهاد تشکیل یک اتحاد اسالمی را میدهند ولی در مقام عمل
تحتتت تتتأثیر بیتتنش مل تیگرایتتی تتترک ختتود ،ترکیتته را پیشتتگام ایتتن اتحتتاد و رهبتتر فتترض م تیکننتتد.
( )Erbakan,2014: 208از یکسو تحت تأثیر گرایشهای اسالمی خود ،مستلمانان را دعتوت بته اتحتاد
میکنند و از سوی دیگر تحت تاثیر ملیگرایی خود الئیسم را تبلیتغ متیکننتد ،چراکته بته گفتته خودشتان
الئیسم و سکوالریسم بخشی از تاریخ ملی ترکهاست)İMİŞİKER,2002: 22( .

بنابراین باید بگوییم که ملی گوروش در بح

الئیسم نی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهشتدت

فا له میگیرد ،چراکه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الئیسم را بیاعتبار دانسته و تنها ایدهال خود را
اسالم و یا به تعبیر دقیهتر «مردمساالری دینی» معرفی کرده است.

نتیجهگیری
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این مقاله با هدف بررسی تطبیقی آرا ملی گوروش با قانون اساسی جمهوری استالمی ایتران نگاشتته شتده
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است .بررسی آرا ملی گوروش این نکته را بهوضوح نشان میدهد که ایتن جریتان از نظتر معرفتتی شتیفته

مطالعات   

جمهوری اسالمی ایران بوده و آرا ایشان در برخی ا ول مانند حقوق مدنی و سیاستی ،حقتوق اقتصتادی،

بیدا ری  اسالم   

اجتماعی ،فرهنگی و حقوق قضایی بسیار به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ن دیک بوده استت .البتته
برخی موارد با قوانین جمهوری اسالمی ایران که همیشه بر برتری اسالم تأکید میکند و منبع تمامی قتوانین
خود را اسالم میداند ،تفاوت داشته باشد .چنانچه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تمامی حقوق ملتت
میداند ،دیده نمیشود .بهعبارتدیگر ملی گوروش تالش می نماید تا میان اسالم و سکوالریستم رایتو در
ترکیه جمع نموده و هیچکدام را کنار نگذارد ،درحالیکه اسالم دال مرک ی گفتمان اسالمی ایران تشکیل
داده و منبع تمامی قوانین آن محسوب میشود .البته نباید فراموش کنیم که جریتان ملتی گتوروش ختود را
مجاهد در راه خدا دانسته و حتی ملیگرایی و اعتمادش بر الئیسم آتاتورک را نی در راه ختدا دانستته و بتا
افتخار شعار میدهد که تمام کارهایش در راه خدا بوده است.
جدول مقایسه حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه
محورها

قانون اساسی جمهوری اسالمی

مانیفست فکری جریان ملی

ایران

گوروش

نتیجه مقایسه
اشتراک

 )1مصونیت حیثیت ،جان ،مال،

 )1بازرسی و فاش

حقوق ،مسکن و شغل اشخاص
(مگر به اجازه قانون)

مصونیت زندگی خصوصی،

مصونیت جان و

مصونیت حقوق

 )2ممنوعیت ضبط و پخش

خانواده ،مسکن اشخاص و

مال و زندگی و

فردی از تعرض

مکالمات و نامهها (مگر به

جان افراد

مسکن اشخاص

اجازه قانون)
آزادی عقیده و منع
تفتیش عقاید

آزادی بیان و
مطبوعات

ممنوعیت تفتیش عقاید و

ممنوعیت تفتیش عقاید و

مواخذه افراد به خاطر

مواخذه افراد به خاطر

عقایدشان

عقایدشان

آزادی نشریات و مطبوعات در

آزادی بیان و همچنین تالش

بیان مطالب مشروط به رعایت برای یافتن اطالعات ،تحصیل،
مبانی اسالم و حقوق عمومی

افتراق

بهرهبرداری و انتشار آنها

کردن مکالمات و
نامهها
 )2مقید کردن حدود
به قانون

ممنوعیت تفتیش
عقاید
آزادی بیان و

محدود بودن این

مطبوعات

حق به مبانی اسالم
و حقوق عمومی

مهدی پیروزفر و همکاران

را مقید به اسالم میکند ولی چنین چی ی در آرا ملی گوروش که خود را پیشرو اسالم سیاستی در ترکیته

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

نباید فراموش کنیم که نفوذ ملیگرایی و الئیسم در آرا ملی گوروش باع

گردیتده تتا نظترات آنهتا در
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مطالعات

بیدا ری  اسالم   

قانون اساسی جمهوری اسالمی

مانیفست فکری جریان ملی

ایران

گوروش

آزادی احزاب و
اجتماعات
تابعیت

وحدت ملی و موازین اسالمی
 )2تشکیل اجتماعات و
راهپیماییها بدون حمل سالح
آزادی حق تابعیت و دریافت آن

اشتراک

 )1آزادی احزاب

 )1آزادی احزاب و جمعیتها
مشروط به رعایت اصول

نتیجه مقایسه
افتراق

آزادی احزاب و

مشروط به رعایت

آزادی مطلق احزاب و

اجتماعات و

اصول ملی و موازین

اجتماعات و تشکیل

تشکیل راهپیماییها

اسالمی
 )2ممنوعیت حمل

راهپیماییها

سالح
سکوت قانون
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 )1آزادی کار مشروط به

 )1آزادی حق

مشروط کردن آزادی

حق و آزادی

رعایت مبانی اسالم و حقوق

اشتغال

اشتغال به مبانی

انتخاب شغل

دیگران

 )2آزادی دریافت

اسالم و حقوق

مزد

دیگران

آموزشوپرورش

 )1رایگان بودن

 )2آزادی دریافت حقوق و مزد
آموزشوپرورش
رایگان

لزوم فراهم نمودن
آموزشوپرورش و تربیتبدنی
رایگان

آزادی مطلق حق اشتغال و
دریافت مزد
لزوم فراهم نمودن لوازم

 )2تربیتبدنی

آموزشوپرورش

 )1حق برخورداری از تأمین
تأمین اجتماعی و

اجتماعی

 )1حق برخورداری از تأمین

 )2حق برخورداری از مسکن

اجتماعی

منع بازداشت

بازداشت افراد مشروط بهحکم

بازداشت افراد مشروط

خودسرانه

قانون

بهحکم قانون

مسکن

متناسب

دادخواهی و مراجعه به مراجع
حق دادخواهی
حق دسترسی به
وکیل
اصل برائت
اصل قانونی بودن
جرم و جنایت

صالحه حق شهروندان است.

تأمین اجتماعی

مسکن متناسب

بازداشت افراد
مشروط بهحکم
قانون

دادخواهی و مراجعه به

حق دادخواهی و

مراجع صالحه حق شهروندان

مراجعه به مراجع

است.

صالحه

 )1حق دسترسی به وکیل
 )2فراهم نمودن امکانات الزم
دسترسی به وکیل
اصل بر بیگناهی است.

سکوت
اصل بر بیگناهی است

اصل بر بیگناهی
است.

حکم به مجازات و اجرای آن جرائم باید در قانون شناسایی
از طریق دادگاه صالح و

شده و بهوسیله دادگاه اثبات

بهموجب قانون باشد.

شود.

 )1ممنوعیت شکنجه و هتک
ممنوعیت شکنجه

حرمت به افراد

ممنوعیت شکنجه و هتک

 )2تعیین مجازات برای

حرمت به افراد

قانونشکنان

ممنوعیت شکنجه و تعیین مجازات برای
هتک حرمت به افراد

قانونشکنان
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منابع

مطالعات   

1ـ فارسی:
ت 1719( ...؛ ،صوفت مشروح مذاکرات شوفای بازنگری قانون اساسی جمهوفی اسالمی ایتران

بیدا ری  اسالم   

اول.
ت اربکان ،نجم الدین (1791؛ ،نبرد من ترجمه مهدی پیروزفر ،تهران :انتشتارات دانشتگاه امتام تادق

ت الیگیور ،بانو (1794؛ ،بسیج اسالم سیاسی دف ترکی ترجمه رالمرضا خواجه سروی و حدی

اقبتال

و حیدر شهریاری ،تهران :انتشارات دانشگاه امام ادق (علیهالسالم؛ ،چاپ اول
ت ایگدمیر ،اولوغ و دیگران (1743؛ ،آتاتوف

ترجمه حمید نطقی ،تهران :موسسه فرهنگی منطقتهای

تهران :چاپ اول.
ت برزگر ،ابراهیم (1733؛« ،پیشبینی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر خاورمیانه» ،نشری دانش سیاسی.
شماره اول.13-77 ،
ت حیدرزاده نائینی ،محمدرضا (1731؛ ،تعامل دین و دولت دف ترکی تهران :دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی وزارت امور خارجه ،چاپ اول.
ت خانی آرانی ،الهه و برزگر ،ابراهیم (1791؛« ،بازتاب انقالب اسالمی ایران بر اروپای رربتی» ،فصلنام

مطالعات انلالب اسالمی .سال هشتم ،شماره .144-119 ،21
ت خانی ،محمدحستن (1739؛ ،پیشین و نلش سازمانهای بینالمللی دف نظتام بتینالملتل تهتران:
انتشارات دانشگاه امام ادق ،چاپ اول.
ت خرمشاد ،محمدباقر (1731؛« ،انقالب اسالمی ایران و بازتاب آن در رویکرد نظتری» ،فصلنام اندیش

انلالب اسالمی .شماره یک.31-13 ،

مهدی پیروزفر و همکاران

(علیهالسالم؛ ،چاپ اول.

مطالعه تطبیقي حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و مانیفست فکری
جريان ملي کوروش ترکیه

تهران :اداره تبلیغات و انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمتومی مجلتس شتورای استالمی ،چتاپ

ت رابینسون ،ریچارد (1743؛ ،جمهوفی اول ترکی ترجمه ایرج امینی ،تبری  :چاپخانه محمدی ،چاپ
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مطالعات

بیدا ری  اسالم   

اول.
ت سالمتی ،اعظم (1739؛« ،سیاست خارجی اسالمگرایان ترکیه» ،تهران :انتشارات مرکت استناد انقتالب
اسالمی ،چاپ اول.
ت سیف زاده ،سید حستین (1791؛ ،مدفنیت و نظری های جدید عل سیاستت تهتران :بنیتاد حقتوقی
می ان ،چاپ چهارم.
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ت شریعتی ،سعید (1734؛ ،حلوق ملت و دولت دف قانون اساسی تهران :کانون اندیشه جوان ،چتاپ
اول.
ت رمامی ،سید محمدمهدی (1791؛ ،حلوق اساسی جمهوفی استالمی ایتران تهتران :مرکت استناد
انقالب اسالمی ،چاپ اول.
ت فغان نژاد ،سعدا و نوری ،مهدی (1791؛« ،بررستی حقتوق شتهروندی در وضتعیت بحتران ،مطالعته
تطبیقی حقوق ایران ،فرانسه و آمریکا» ،دو فصلنام مدیریت بحران .شماره یک.31-19 ،
ت قاضی شریعت پناهی ،سید ابوالفضل (1737؛ ،حلوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران :نشر میت ان،
چاپ یازدهم.
ت لوئیس ،برنارد (1732؛ ،ظهور ترکیه نوین ،ترجمه محمدعلی سبحانی ،بیجا ،انتشارات مترجم ،چتاپ
اول.
ت محمدی ،منوچهر (1734؛« ،بازتاب جهانی انقالب اسالمی» ،فصتلنام مطالعتات انلتالب استالمی.
شماره دوم.34-11،
ت منصور ،جهانگیر (1791؛ ،قانون اساسی جمهوفی اسالمی ایران تهران :نشتر دوران ،چتاپ نتودو
ششم.
ت مهرپور ،حسین (1791؛ ،مختصر حلوق اساسی جمهوفی اسالمی ایران .انتشارات دادگستر ،چاپ
سوم.
ت موسوی ،تادق و عمتوقلی میرآختوری ،نترگس (1739؛« ،بررستی حقتوق شتهروندی در استالم بتا
رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره؛» ،فصلنام علمی-پژوهشی نام الهیات .شمارهی .33-17 ،17

ت نوروزی فیروز ،رسول (1791؛« ،اسالم ترکی تقابل با اسالم انقالبتی متروری بتر اندیشتههتای فتتحا
گولن» ،فهیافت انلالب اسالمی .شماره .33-11 ،19
ت هی وود ،اندرو (1739؛ ،دفآمدی بر ایدئولوژیهای سیاستی ترجمته محمتد رفیعتی مهرآبتادی،

تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،چاپ اول.
ت ویژه ،محمدرضا (1794؛ ،کلیات حلوق اساسی تهران ،انتشارات سمت ،چاپ دوم.
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ا حرب ،محمد (« ،)4999هل تتجه حرکه اربکان الی التشدد» ،السیاسه ال ولیه .العدد .19-11 ،411

الحقریب .العدد .141-111 ،91
ا صالح شحاته ،دینا (« ،)4999االسالم السیاسی و مستقبل العلمانیه فی ترکیا» ،السیاسه ال ولیه .العدد
.419-411 ،414
ا معوض ،جالل (« ،)4991الورقه الخلفیه» ،المسحقبل العربی .العدد .16-46 ،111
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ا نوفل ،میشل (« ،)4996ترکیا و صعود «الرفاه» الی السلطه :التوافاق باین الساالم و الدیموقراطیاه»،
شوون االوسط .العدد .41-9 ،11
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