
 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://doi.org/10.30510/psi.2022.346526.3563 

 

 

During a popular initiative, on December 29, 2009, a ban on the construction of 

minarets for mosques, and on April 28, 1400, in another popular initiative, a ban on 

burqa was approved by the majority of voters and the majority of Swiss cantons. 

The Swiss Constitution was included. The passage of the two bans once again 

raised the issue of the possibility of majority tyranny and the abuse of minority 

rights through popular initiative as a tool of direct democracy. This article uses 

analytical and inferential methods to answer the question of whether these popular 

initiatives have led to the tyranny of the majority and the violation of the religious 

rights of Swiss Muslims enshrined in the European Convention on Human Rights 

and the International Covenant on Civil and Political Rights. According to the 

findings of this study, the results of the polls related to the popular initiatives of the 

minaret and burqa have violated the religious freedoms of Swiss Muslims and have 

also discriminated against Muslims in terms of religious places and type of cover 

compared to followers of other religions. 
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 استبداد اکثریت از طریق ابتکار مردمی؛ ممنوعیت مناره و برقع در سوئیس
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 چکیده

ممنوعیت ستاتت منار  برا  ماتا و د در راریه هشتت  رردردی    1388طی یک ابتکار مردمی در هشتت  ذررما  

در یتک ابتکتار مردمی دی ر ممنوعیتت بعربه بتو ر تتتویت  ای ریتت رن  دهنتویتاک د ای ریتت یتا توک هتا     1400

  با وک استاستی ستویی   ستویی  رستیو د بو ای  ررری  ممنوعیت ستاتت منار  د ممنوعیت یونتیوک بربه در مت

ینجا و  نتو  ر توی  ای  دد ممنوعیت بار دی ر ب ه ها  مربوب بو امکاک دبوا استتدواد ای ریت د رعتییه 

ای  مقالو با  حقوق ابلیت ها از طریق ابتکار مردمی بو عنواک یکی از ابزارها  دمویراستی ماتتقی  را محرک یرد  

ذیا ابتکارات مردمی  امدرد  منجر بو استتدواد    یرست  یاسته دهو یویونتو بو ای    ردش ر لیلی د استتنتا ی می

المللی  می اق بی ای ریت د  قض حقوق مذهدی ماتلما اک ستویی  منورد در ینوا اتیوک اردیایی حقوق بشتر د 

نتتو  استتت  طدق یارتو ها  ای  ی،ده ا  تایی رن  ییر  ها  مربوب بو ابتکارات    حقوق مو ی د ستتیاستتی

بربه مو    قض ذزاد  ها  مذهدی ماتلما اک ستویی  یردیو  د همینی  در مقایاو با ییرداک  مردمی منار  د

 سایر ادیاکا مالما اک را از حیه امای  مذهدی د  وا یون  ر ت ردعیض برار داد  است 

 

وک  ابتکار مردمیا دمویراستتی ماتتتقی ا استتتدواد ای ریتا ممنوعیت منار ا ممنوعیت بعربها با داژیاک یلیو :  

 سویی   اساسی  
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 مقدمه

(  از همی  رد 116ا  1378مه  رری  دی،یی دمویراستتتی مشتتتاریتت مردر در امر حکومتت استتتت  ددبنواا  

  ها  یدر دمویراست   یذار  استت یست   م دوب برا   نتوک بو ابزار لیبو سترعت در حا  ردو  یماتتق  یدمویراست 

منحقو   ایک م لو در سح  یماتق  سیدمویرا   ها از ابزارها د مکا یا    ا  نو ییشورها بو طور رزا د مورک است 

م قّقی ؛  از    یبتو یتتتو برت     (Hainmueller & Hangartner, 2012, 27)  بهر  می بر تود رتورا      ا

 ر ویی یالشتتتعاا برار مر ت   یعموم   هااستتتت یستتت   یتالقاک اصتتتل  عنواک  وبت  ییرور بو  مجتال  با و  تذار 

(Matsusaka, 2005, 157)  از ابزارها  دمویراستی ماتتقی  یو تالت رری   د ابتکار مردمی بو عنواک یکی

یو و   مشتتاریت مردر را بو  مای  می یذاردا  ای ا  بابل رو هی را در امر با و  ذار  یاتت  می ینو  با  

 ی ها   را  ی ازکیبو مردر د ود داردا    یذاراستت ییردک ست  ررکیدر  زد   ذنتکار   هات ییو  ذاب د ودِ ذک

مناره  حقوق د  ابو دی،  با و  ذار  از طریق ابتکار مردمی  یماتتتق  یبو دمویراستت   یاستتت یو یرا  یمه  ا

   ینویم ویرهو را هاتنو رییذ  یذس  ت یای ر یو در برابر استدوادِیی  هات یابل

یکی از رایی رری  د ستاد  رری  رعاری  دمویراستی یو  ای ا  ابلیت را بو توبی ررستی  می ینو ای  رعری  

(  در یاتتتر    138ا 1389ی را حکومت ای ریت با حتظ حقوقِ ابلیت می دا و  هکّیا استتت یو دمویراستت 

متهور نتناستیِ دمویراستی دد  وا ابلیت بابل ر تور استت   وا اد ا ابلیت ستیاستی یا ادیوزستیوک استت یو می 

یرد  ستیاستی  روا و از طریق  قو رعالیت ها  ای ریت د ارایو بر امو ها  بهتر د یات  ذرا  عمومیا  ای زی ِ  

(   بویهی استت یو ای ریت ستیاستی حای  بایو بو 433ا 1384حای  نتود د بو ای ریت ردویل نتود  هانتمیا  

بر امو های  را رراه   ابلیت ستتیاستتی احترار ب ذاردا حقوق د  را م ترر نتتمرد د زمینو ابراز ا تقاد د ارا یو

و موضتوا بررستی ما در ای  ی،ده  می بانتوا (    وا ددر ابلیت ی 127ا 1381 مایو  باضتی نتریعت یناهیا  

ابلیتت هتایی متا نتو ابلیتت هتا  بومیا زبتا ی د متذهدی ا تو یتو بتو دلیتل رعتواد ی ِ اععتتتایشتتتاک د دی،یی هتا  

ا تماعیشتاک  می روا نو بو ای ریت ستیاستی حای  ررییر دضتعیت دهنو د در یشتورا ایالت یا نتهر متدوعشتاک  

رد حتاظت از حقوق د مناره  وا ددرِ ابلیت اهمیت معاعتی ییوا می ینو د هموار  در ابلیت هاتنو  از همی  

در استناد بی  المللی د منحقو ا  حقوق بشتر  د بوا ی  استاستی باتیار  از یشتورها حتظ د رعتمی  حقوق ای  

ق ابلیت ها مورد راییو برار یررتو استت  ماتلما اک یشتور ستویی  ابلیت تاوِ مورد محالعو   ما در ای  ر قی

را رشتکیل می دهنو  بر استاآ ذمارها  رستمی منتشتر  روستت ددلت ستویی ا ماتلما اک بالج بر ینی درصتوِ  

 معیت ای  یشتور را رشتکیل می دهنو د ای رِ ذ اک از نتدو  زیر  بالکاک د ررییو بو ستویی  مها رت یرد  ا و  

    (BFS, 2022, 1د در هیچ یک از یا توک ها از ای ریت عود  برتوردار  یاتنو  

در ذمریکا د بار دی ر در یی ظهور د یاتتترش داع  در تادر میا وا  2001ستتاتامدر   11ی  از دبوا حوادث  

رستتتا و ها د احزاب ارراطی ملی یرا  یشتتتورها  اربی با ا تاتتتابِ تای دابهِ ای  ردیوادها بو استتتار د 

ار هراستی را در اردیا د ذمریکا بو را  ماتلما اک د ستو  استتتاد  از موبعیت ها  یی  ذمو ا مود ستن ینی از است 

(  ای  رعالیت ها  ردلیراری ضتتو استتامی در موارد  بو رراینوها  با و  ذار    103ا 1389ا واتتنو  یریمیا  

ه  را  یارت د در بال  با وکا م وددیت ها  ردعیض ذمیز  را بو ماتلما اک ای  یشتورها ر میل  مود  یزداک 

(   دد مورد از ای  رراینوها  با و  ذار  مدتنی بر استار هراستی در 139ا 1391ورا  ینا ا عیاتی یور د  جات ی

ممنوعیت ستاتت منار  برا  ماتا و د   2009 وامدر    29ستویی  بو دبوا ییوستت  طی یک ابتکار مردمی در 

د   در یتک ابتکتار مردمی دی ر ممنوعیتت بعربه بتو ر تتتویت  ای ریتت رن  دهنتویتاک  2021متارآ    28در رتاریه  
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ای ریت یا توک ها  ستویی  رستیو د بو ای  ررری  ممنوعیت ستاتت منار  د ممنوعیت یونتیوک بربه در مت  

با وک استتاستتی ستتویی  ینجا و  نتتو  ر تتوی  ای  دد ممنوعیت بار دی ر ب ه ها  مربوب بو امکاک دبوا  

ابزارها  دمویراستی ماتتقی   استتدواد ای ریت د رعتییه حقوق ابلیت ها از طریق ابتکار مردمی بو عنواک یکی از

ذیا ابتکارات    یونتتو بو ای  یرستت  یاستته دهو یو ای  مقالو با ردش ر لیلی د استتتنتا ی میرا محرک یرد  

مردمی  امدرد  منجر بو استتدواد ای ریت د  قض حقوق مذهدی ماتلما اک ستویی  نتو  استت  بو ای  من ورا 

ویراستی ماتتقی  در ستویی  مورد بررستی برار می ییرد    خاتت ابتکار مردمی بو عنواک یکی از ابزارها  دم

ستتتا  بتو ظهور د بردز استتتتدتواد ای ریتت د  قض حقوق ابلیتت هتا از یتذر د در  تیجتو   ابتکتارهتا  مردمی 

یرداتتو می نتود د بخ  یایا یِ ای  ی،ده  بو بررستی  قض حقوق ماتلما اک ستویی  د اعما  ردعیض علیو  

  مردمی ممنوعیت ستتتاتت منار  برا  ماتتتا و د ممنوعیت یونتتتیوک بعربه  ذ اک متعابِ  ر تتتوی  ابتکارها

 اتت او تواهو دانت 

 

 ابتکار مردمی در سوئیس 1

از    عناصتر رایز  نتودایم  یروصت   یماتتق موی   یدمویراست  کیاال  بو عنواک     یستوی  یاست یست  اتت یست 

 ,Linder & Mueller, 2021) ینویم    یرری   یماتتق  ستیدمویرا  هاات یرا با مکا  ینوی ی ما  یدمویراست 

اما نتهرد واک می  بو طور عاد  بورت ستیاستی روستت  ماینویاک اعما  می نتود  بو ای  ررری  یتتتتو    (120

اعما  بورت سیاسی دتالت یننو  بو عدتتارت دی تتر درستتت  ماتقی  در در برتی نرایت بو صتتورت روا نو 

بورت  نودا با ای  حا  مردر یاهی می روا نو یاستتتت یتتتو عمومان با وک روست مجل   ماینویاک ر وی  م

 & Jones)  صتتتورت ماتتتتقی  در امر سیاسی دتالت یننتتتو بو  ر می  ییر  را از  ماینویاک ب یر و د تود

Scully, 2012, 5)    در   ار ها  ابزارهتا  دمویراستی ماتتقی  اعما  ماتقی  بورت سیاسی   هتا    بتو را

  ابزارها  دمویراستی ماتتقی  در ستویی     (Chantebout, 1991, 211)دمویراستی  یمو ماتتقی  می یوینو  

در  1848از ستتا     ا دار یهمو یرستت عداررنو از؛ همو یرستتی ا دار ا همو یرستتی اتتیار  د ابتکار مردمی  

 ل  رورا  یو متاد ذک بو منزلوم توبو مج هربا وک استاستی ستویی  یی  بینی نتو  د بوی  معنی استت یو 

برستو  د ای ریت یا توک ها نتهرد واکای ریت     یبو ر تو در یک همو یرستی   ویبای بانتو با وک استاست   در اصتاک

مردر در یتا توک    را جتوییتا توک هتا بر استتتاآ  ت   را    (Benedikter, 2021, 121)رتا ززر از را نتتتود  

    ا دار یمشتمو  همو یرست   یرراملّ  د ستازماک ها ی مع  ت یامن   ستازماک هاال اق بو    نتود  یم   ییمربوطو رع

بو عنواک ابزار دمویراستی ماتتقی  بو رستمیت نتناتتو نتو  د بو  1874  از ستا    همو یرستی اتتیار   استت 

   یر و رورا   یو روستت یارلماک   یروا نو در مورد با و  یمیا هشتت یا توک  نتهرد و  مو   ذک ینجا  هزار  تر 

 ک تویامعتا     مه ذدر   یننو  موت مجاز برا ی  اما هنوز ززر از را  شتو  استتا درتواستت همو یرست نتو

  ای   وا همو یرستی یو در  (Verhulst & Nijeboer, 2007, 47)  بانتو یماباغ مت  با وک    هیردز از رار

  یارلماک رقت بو را  دابه بو چال  یشتتیوک م تتوبو یارلماک رورا  استتت برا  مورقیت یعنی راییو م تتوبو 

ستتتومی  ابزار      (Schuler & Dessemontet, 2013, 2)  موارق ای ریتت محلق را  دهنتویتاک  یتاز دارد

بو رستمیت نتناتتو نتو  د بر استاآ ای  ا از  با و ی   1891دمویراستی ماتتقی  ابتکار مردمی استت یو از  ستا  

یک تو هزار  تر از نتهرد واک می روا نو درتواستت یننو یو یک اصتاک یلّی یا  زییِ با وک استاستی رورا   

معتاع  یعنی بو دستت ذدردک را  موارق    ستویی  بو را  یذانتتو نتود  ای  ییشتنهاد در صتورت یات  ای ریت 
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 ,Benedikter)د ای ریت محلق یا توک ها بو مت  با وک استتاستتی ارزدد  می نتتود    نتتهرد واکای ریت محلق 

دد درصتتتو  یمتر از    ییم  رعتواد امعتتتا  هتا  ززر برا  یتک ابتکتار مردمی    در حتا  حتاضتتتر (121 ,2021

ابزار  اتدتان    یاستتتاد  از ا  یِررادا   ایییا  ِدرصتو  ازی   یا  را یعلاما دادک استت    را  تیدا و نترا  اکنتهرد و

با     (Moeckli,2011,777) نتتود یدر ستتا  ارایو م  ابتکار عمومی  ارچه  تبو طور متوستت   د  ثابت بود  استتت 

عنایت بو اینکو ای  ی،ده  صتترران بو بررستتی راثیر ابتکارها  مردمی بر حقوق ابلیت ماتتلماک ستتویی  می 

یرستتی ها  ا دار  د اتتیار  تارد موضتتوا مورد ب ه ما می بانتتوا در ادامو ای  ب ه بو یردازد د همو 

اتت تار ه  بو یلیات ابتکار عمومی د ه  رراینوا نتردب با و ی د حوز  نتمو  ابتکار مردمی در ستویی  انتار   

  می نود را دست یابی بو یاسه سوا  ر قیق را راهیل  مایو  

 رراینو ابتکار مردمی در سویی   1 1

ابتکار عمل مردر    برا  امعتتا  ذدربدل از نتتردا  مه با وک رورا  حقوق ستتیاستتی 69د  68طدق متاد مواد  

بو   یرستتم ویادل  یبررستت   مت  طرک را برا ویرورا ا  خاتتت با  یبا وک استتاستت  ی زی   باز  ر   رورا  برا

 ابتکار مردمی ینو یو عنواکِ یم یبررست   ا صتوراع   رور  یرد  ارایو    دبیر نتورا  دزیراک(صتوراع   رورا 

  را  27را  7ابتکار متشتکل از   ذااز    توییم    یا رری  دانتو  یننو   ییی   ای یرارییمرا  یننو ا ردل ییشتنهاد نتو 

مردمی روستت صتور اع   ابتکار    ییشتنهاد دهنویاک یامل بانتو  ی  از ینتر  امعتاها اتت یدهنو  بانتو د ل

بر استاآ     نتود یرورا  منتشتر م رستمی در ردز امورورا  از حیه نترایت با و ی یادنتو ا مت  ابتکار ییشتنهاد   

هو ذااز ما  18  مهلت در ردز امو رورا ا  مت  ابتکار ییشتنهاد   با ا تشتار  با وک استاستی رورا  ستویی    139اصتل 

با وک رورا  حقوق   72  محابق ماد  نتود  معتدر  مه ذدر   امعتا یک تو هزار ویبا موت  نتود یو در ذک یم

هر یا توک بو صتتوراع       بو موبه د بو طور یامل د  وایا و برا ویامعتتا با   ها اتتت یل  تایدر  ها  ستتیاستتی

نتود یو  یدز امو رورا  مشتخت محک  منتشتر نتو  در ر کی  قیرورا  در یاخ رورا  ارایو نتود  ستا  از طر

یا  استت    ارتویرستمان ر قق   جویدر  ت یابتکار  مردم اید ذ ریت  ایاستت    اتذ نتو معتدر صتوهزار امعتا     رعواد ایذ

ستا    کموت ی بو د ود ذمو ا ظری  ییو بو طور رستم یابتکار مردم کبا وک یارلماکا ی 97محابق ماد      تیر

روا و  یمددلت بو ابتکارا   اتدت  متقابل    شتنهادی  در صتورت ارایو یردیی  یرورا  مورد ب ه برار م ددلت روستت  

 درورا  در مور   نتورا اریبو ی  ت یدر  ها ویمذایرات بو  مجر   دهو   یارزا   یستا  د    کیرا را   مهلت بررستی

ابتوا بو اعتدار  زارش مت ّتلی استت ییار یا بیا یو   ددلت رورا  ی   ینتود  ا یمربوطو منجر م یابتکار عمل مردم

 یالملل م  یحقوق ب  یبا مقررات الزام   د ستتازیار  موضتتوعیالزامات دحوت نتتکلا دحوت  یعنیابتکارا  

ای  نتتتود     یم  یابیت ارز  ازیت     یی  کیت بتو عنواک    ه   مردمی  ابتکتار  یدابع  یامکتاک ستتتنجدر ای  بیتا یتو    یردازد   

د در  اتذ زی   ی  رات یارنتناست ی ر توی  احتمالی ابتکار مردمی را بررستی می ینو  با و   اموهایی  یزارش

ها(  یا توک  د نورا رورا بو مجمه رورا   متشکل از مجل  ددلت رورا  ای  بیا یو را  نود    یمریر یزارش

ابتکار  یارلماک با وک   100بر طدق ماد   ینو  یم  ویرا روصت ییشتنهاد نتو   رد ابتکار   ای    ید ر تو  رقوی  می ینو

بو م ض    ردیی  از ارایو ذک مورد ب ه برار ی    یدد ستتا  د    مهلت  روستتت مجل  رورا  ظری  ویبا یمردم

روا نو ددر    یم  مجل ا دد  ر توی  د ارایو ینو یابتکار مردم  را برا  یمتقابل  شتنهادیی مجل از دد  یکی  نکویا

    نتود یم   ریی    یاعتدار ابتکار ر تم مجل  رورا  در مورد  در دهنو  یارزا  یتود را بو ستو ستا  د    بررستی

در د راینوک چهار طرک باطل اعار نتو      باطل اعار نتود مت  یک ابتکار مردمیاز  یبخشت   رمار یا  ممک  استت 

ابتکار  کی نکویا  برابا وک اساسی رورا   139بر اساآ اصل  ابتکار باطل اعار نو   کیاز   یموردا بخش کی
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در صتورری یو   را  قض ینو   ا دار  یالملل  یب   ید بوا    ماددحوت دحوت نتکلا   ویدر بانتوا  دامعت مردمی

  ر رستتتمی تود را در بتالت  یتک  معتدر اعار نتتتودا مجمه رتورا    ی زی  ایت بتو طور یتامتل    مردمیابتکتار    یتک

م توبو ر توی  د اعار می ینو  ای  م توبو می روا و نتامل راییو ابتکار همرا  با یا بودک یک ییشتنهاد متقابل  

مجل  صترران    یمواردا ر تم  یدر همو ابانتو د یا نتامل ردّ ابتکار همرا  با یا بودک یک ییشتنهاد متقابل بانتو  

می دهنویاک( اس  مردر  را اریدر اتت  ریی   یبورت ر م د  دهنویاک دارد  رو و را  برا  ا  ویت لت روص

رورا  ابتکار    ددلت داد   رییرواک روستت یارلماک رر یرا  م   ت  طرک ابتکاربا وک یارلماک م 99بانتو  طدق ماد   

نتتتو     ییمهلتت رع  اکیت حتوای ر د  متا  ی  از یتاد یتا   دد مجل   یی هتا  د  متا  ی  از رامتوت  را ظری   یمردم

  نکو یا  ینو  برا یارایو م  را  را  ییر  عمومییارلماک( بروستت  مهلت    ت ییارلماک  در صتورت عور رعا   برا

معتاع  را بو دستت ذدرد:   ت یای ر وینتودا با  ررتویرورا  یذ یبا وک استاست   ی زی  اصتاک   برا یطرک مردم کی

یا توک ها   ت یمعتدر در ای ر  ذرا  ت یای رحا     ی( د در عیمردم  ت یمعتدر  بو اصتتحاک ای ر  همو ذرا  ت یای ر

 ( ییا تو   ت ی بو اصحاک ای ر

 یاتر    موضوعیِ ابتکار مردمی در سویی    2 1

 یهمو یرست    تواستتار بریزار یاست یدر مورد هر موضتوا ست  دانیروا نو رقر یها م  یات یستوی ایابتکار مردم قیاز طر

   نتو  بانتو  یماتت ن  یماتتق  یدمویراست نتمو  ای  ابزار از   ید ود  وارد یو بو طور بحع  حوز  ا  چینتو و  ه

روستت   بدان   استت یو  یالملل  یب  ها  وکینتو  ا وا ینوا ات   یماتت ن  یماتتق  ییو از دمویراست   یرنها موضتوعار

را بو  یو بتواک ذک یهر ابوامبو بیل  دی را    (Benedikter, 2021, 121)نتتو  استتت       یر تتو    یستتوی

ابتکار  نتتود     شتتنهادیی  یابتکار عموم کی  قییردا ممک  استتت از طر  یرود  یهنجار با وک استتاستت  کیعنواک  

استتا ما نو   یستوی  یاست یست   اتت یدر ست  یاستاست  راتییبانتو یو ماتتلزر رر  ییشتنهادهاینتامل ی مردمی می روا و

دد ابتکار   2001د  1989   هادر ستتا    اردیا ویبو ار اد  ستتویی  ال اق  ای  ماتتل    ردهای   ییشتتنهاد ا  ا 

    دردد بو مذایرات برا  ابتکار مردمی با موضتتوا 2001ستتا   درد    یارر  ستتوی  ا  ا   مردمی با ییشتتنهاد

 و رد نتوهمو ای  موارد روستت را  دهنویاک    بو را  عمومی یذانتتتو نتو یو اردیا ویبو ار ادستویی     وستت یی

(Moeckli,2011,77)   ا  یشتتادرزاز بدیل    از موضتتوعات  یعیدستت   یطممک  استتت    در عمل   ایبنابرا  

از طریق ابتکار مردمی ییشتنهاد د بو را  یذانتتو    یماتایل ا تماع  ایماتل      ردهای  ای ا هاا ا رژ  رستاتت یز

   (Schuler & Dessemontet, 2013, 2)   نود

 

 م وددیت ها  نکلی د م توایی ابتکار مردمی  3 1

  یی کی  ای  ییل  شتنهادیی کیبو نتکل  ویبا مردمیا ابتکار  زنادبا وک استاستی رورا     139 اصتل  3بر استاآ بنو 

  ویز کیبواک معناستت یو   یینو  ا  ت یرا رعا  یباعو  رک موضتوع  ویبا  ثا یانبانتو    دبیق د با  زییات  ی و 

بتا    ویت ثتال تانا  دتا     (Benedikter, 2021, 121)در برییرد  چنتو موضتتتوا را    ایت روا تو دد    ی م  یابتکتار مردم

 الملل در رعاد بانو     یحقوق ب   ا دار  هنجارها

بو مجموعو     اانار   الملل« یحقوق ب   ا دار   یو »هنجارها یننویاستوز  م انویاکیاز  و  ییو برت یدر حال

بر ای    رید ینتناتتو نتو  استتا برت ت یبو رستم  ius cogensعنواک  بو  یالملل یاستت یو در ستح  ب  یحقوب

 د  نتود ریرر رتات بو طور یاتترد   روا ویاستت یو م   یستوی  یحقوق استاست  در  یتقلاصتحاک مات   ییو ابادر و 
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 یارلماک   را  یز نتامل نتود  ا و و ی رست  ius cogens  ت یبو دضتع  الملل یو هنوز  یحقوق ب  یاستاست   هنجارها

یرد  ا و     ا و د ذک را م ودد بو بواعو ررتویداژ  را یذ  یاز ا  م ودد  یرعر  ستویی   رورا  ددلت رورا  د  

 یبا وک احترار م  ت ییو بو حایم یهر ددلت   برا ویدار و یو با  یاستاست   ت یذ قور اهم یالملل   ی امعو ب   یو برا

د  د نتکنجو  برد  دار ای اتل یشت   ت ینتامل ممنوع بواعو   ینتود یو ا ینتود  یتتو م ییذارد الزار ذدر رلق

ینوا اتیوک اردیایی حقوق  ا  رای    ربابلیا   ها   ید رعتم یالملل   یحقوق بشترددستتا و ب یاصتل  ها   ت ضتما

  یبا رو و بو رعر     (Moeckli,2011,781)   نتتود یممی اق بی  المللی حقوق مو ی د ستتیاستتی  د بشتتر  

نتترب ما ه عمو    یا ادر ردیو ددلت د یارلماک رورا  ستتویی   الملل« یحقوق ب   ا دار  »هنجارهام ودد 

 لیت بتو دل  یابتکتار عموم  کیت رنهتا  رتا ینوک  ینتو    ی م  جتادیا   در مقتابتل ابتکتارهتا  مردمیِ  تابضِ حقوق ابلیتت هتاا

را    رورا  ابتکار یارلماک 1996در ستا    ؛اعتدار اعار نتو  استت  یالملل ب  یحقوق ب   هنجار ا دار کی قض  

  با »هنجارها مرایر ا و رادارد یشتتور نتتو   یربا و ییو بو طور ا  یا یهمو یناهجو   یو تواستتتار اتراد رور

  داد  تیرشخ الملل« یحقوق ب   ا دار

 

 ها تیو نقض حقوق اقل تی استبداد اکثر 2

استتدواد ای ریت د  قض حقوق ابلیت در دمویراستی ماتتقی  را ابتوا مدا ی   ر  احتما  دبوا   ادر ای  بخ 

ستویی  د ایالت ها  ذمریکا بو یارتو ها  رجربی از  تایی ابتکارات مردمی در ا  محالعو می ینی   ستا  انتار   

 ی بر وا تواهی  دانت یو بو طور یاترد  ا  از ابزارها  دمویراسی ماتقی  در امر با و  ذار  بهر  م

یکی از اصتلی رری  یاردی،  ها  با و  ذار ا ردویلِ اتتای د منازعو بو ستازش د همزیاتتیِ ماتالمت ذمیز از 

اما   (8ا  1397طریق بازراب د ا عکاآ عقایو متنوا د متتادت مو ود در یک  امعو   سیاسی است  دالوردکا 

را هتا    ت یت  تامعتو متنوا از  ملتو ابل  کیت از    ی یردکنتوی ی متا  ی برمدن  یتاردی،    بتا و  تذار   مردمیرد تو ابتکتار  

د ود    ت یابل  یرد  ها  صتوا    نتوکویاز نتن ناکیاطم   برا یحتاظت  چیه ابتکار مردمی کییذارد  در  یینار م

 ,Junejo, 2016)  د ود دارد    در دمویراستتتیِ  متاینتوییدر رد تو بتا و  تذار  ریرتواب   یادر حتالی یتو     توارد

حقوق    وِیت االت  م نوک بتو رهتو   ید بنتابرا  ینتویم  ییرا ررد  تتالت  ت یت عمومتان بتا وک ای ر  یمردم   ذرا     (880

بی  از ذک دانتتنو یو  ددرویویلی   اک استتوارت میل د ذلکات  (Matsusaka 2004, 115   می بانتو  ت یابل

یار  یوه   د   (Raphael,1990,87)حایمیت ای ریتا حکومت استتدواد  ای ریت را در یی دانتتو بانتو  

هموار  از ذک بیمناك بتتود     یدمویراس  است د منتقواکِ  یدابع  امتترا  ستتتم ر   ویاو: »رهویو یک ای ریتتِتی م

بر   یاز   ریتتو یتتردازاک بر اتتتو دمویراساز   ویاتتوکم(   113ا 1373و«  یوه ا  د بتترذک ركییتتو درزیتتو  ا 

  یا(   65ا 1380 بشیریوا    ابلیت در برابتتترمنتتتاره ای ریت ذسی  یذیر است    مناره یردهها  ای  بادر بود  یو

برار دهوا در ره  یوراک    ت یممک  استتت تود را در معرا استتتدواد ای ر   یماتتتق  یدمویراستت   را ی یو 

نتتهرد واک در   یاظهار دانتتت یو با مشتتاریت ماتتتق اتتوکیمو  مزیو  د ود دانتتت   مت  ازتیا  ا  ذاریبن

  ردییوچکا بلکو روستت   اال   و بر استاآ باعو  عوالت د حقوق طریِ ری»رواب ایددلت  ها ریی  یر تم

 تو رنهتا      مهور  کیت در     یبنتابرا  (Madison, 1787,4)  نتتتو تو«یم  ارختارد اتالت      ته ر  ِتیت بررر ای ر

  ریبخ  د یِعوالت یاز  امعو در برابر ب  یدر برابر ظل  حایماک ذکا بلکو م ار ت از بخشت   امعوم ار ت از 

بتا هتوی     رتا حتو  یینتوی متامدتنی بر     هتا  یا واا دمویراستتت      (Madison, 1788,2)  دارد   ادیت ز  ت یت اهم
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یو  هاد   یحا ا هن ام  ینتتو  ا و  با ا  یها طراح اتت یاز مکا   مجموعو ا قیها از طر  ت یحتاظت از مناره ابل

ررصتت    دا و نترایتیو همو نتهرد واک   ییاستتا  ا  یماتتق  یدمویراست   اتدتان تالتِ رعتا   کی  کیدمویرار

 (Butler & Ranney, 1978,27)   نود یدنواررر م  ت یای ر استدوادا تخاب دار وا م ار ت در برابر  

 52در  ها  ت ید حقوق ابل یبر حقوق مو    یماتتتق  یدمویراستت استتتتاد  از ابزارها   ریركثیک محالعو رجربی یو 

د   ید نترب   مریز   در اردیا  یاتتییاتایمو   ها  یدمویراست د   ی ییشتررتوصتنعت  ها  یدمویراست یشتور نتامل  

از   دهنویاک د مجموعو ا   را  اتِیی  از ینتر  رر را مورد بررستتی برار داد ا    یزر   کایذمر   یشتتورها

حقوق   ایها   ت یبر حقوق ابل   یماتتتق  یدمویراستت  یِاثر م ودد یننو  یلّ  کی یوبو ای   تیجو رستتیو   رهایترم

    هاداد   لیت د ر ل ویت بر استتتاآ رجز  محتالعتو دی ر    ( Bochsler & Hug, 2009, 22)د د ود دار یمو 

ها  ربابت   یاحتما  دارد در ا  شتتتریب  هات ییو ابل   ویرستت  جوی ت  یبو ا  یماتتتق  یدمویراستت مدتنی بر     هاربابت 

  یارتو ها  رجربی برتی از (Haider-Markel et al, 2007, 305)  نتتکاتتت بخور و را بر و  نتتو و

  ها  ییکایبر ذمر  یمنت ریركث ذمریکا ایالت ها  مختل در مردمی  ابتکارات  ی،دهش راک  شاک می دهو یو  تایی  

   ی ر ر   (Junejo, 2016, 876)  دانتتتو استتت   ت یابل   یرد  ها  ریستتاد   زبا اک  یاتت یا  ل ریردارا ا ییقایذرر

از موضتوعات مورد رو ّوِ ابتکارات مردمی در ایالت ها  ذمریکا در دهو ها  اتیر می بانتو  بو  یاستام   یبوا 

یرد و یو دادیا      یر تو ابتکار  را باطه    ت یادیاهاما با ای ر   ایالت دهنویاکِ  را 2010در ستا  عنواک  مو و 

ابوار   یحک  داد یو ا ا دادیا  رور کییرد    یدر احکار تود منه م  یاستام  یبوا   استتناد بورا از   یالتیا  ها

    (Junejo, 2016, 896)ماتلزر ردعیض د ررتار  ابرابر بی  مذاه  می نود   رایاستت ز  یتای با وک استاست 

استتتتناد دادیا  ها    ت یممنوع  با ای ریتی باطه ذزباماایالت   دهنویاک   را  2014در  مو و ا  دی ر در ستتتا  

مذاه    یب ضیبودک ردع یاستام   یبوا   ت یممنوع  برا یا یو راهی را ر توی  یرد و  تار   ایالت بو بوا ی 

مخرب  ریرتكث روا تویم  یاستتتام   یبوا    هتات یت ماتتتلمتا تاکا ممنوع  ویت عل  استتتاآیب  هراآ جتادیبود  عاد  بر ا

محالعو     (Junejo, 2016, 896) حقوق تا واد  دانتتتو بانتتو نویدر زم  ییکایبر ماتتلما اک ذمر  یرو هبابل

ضتو   ییلّ   ریستوی    ایماتتق  یدمویراست   اتت یدر ست ؛ یو ویرست  جوی ت   یا جار نتو بو ا ایتر ییو در یال   رید

  ها ت یابل  یا  دهنوایرا هوی برار م  ید بوم   ،اد   هات یابل  انیها صتتریو طرک  یاما زما   د ود  وارد  ت یابل

  در ایالت ها   (Hajnal, Gerber & Louch, 2002, 154)باز و  می نتو و ردارها مرردان    یزر ، ید بو د

یرد  ا وا   رییرر  اکیها بو یار یررتو نتو  استت  بربا   ت یابل  ویعل یابتکارار  ینوکرا   1800از دهو  مختل  ذمریکا  

 مردمیاز رد و ابتکار    ت یاستتت یو ای ر  یستتا  ها ثابت بود  ا  ی کرد  استتت  ذ یو در طو  ا رییاما ابزار رر

در ستا      (Junejo, 2016, 896)  ها ستو  استتتاد  یرد  ا و  ت یابل  حقوق د مناره رستا وک بو   یذست    برا

 نتامل   یمردم    ییر رن 193 در مورد  تایی همو   ی امع  لید ر ل ویرجز  یدا ا زیرر د د ار اکیذدر 2010

ک و در ستح 2007را  1960یو از ستا   هر ستو ابزار همو یرستی ا دار ا همو یرستی اتتیار  د ابتکار مردمی(  

یو    ارتنویدرد  ا جار داد وا یذار بود وریركث  هات یبر مناره ابل    بود دبریزار نتتو  یدر ستتوی  یرورا  د یا تو 

    (Moeckli,2011,780)  دار و  بورر  ت یدضتتع  ینوی ی ما   با  هادها  اتتویدر مقا یمردم  ها در ذرا  ت یابل

ذ ّا یریاتتماک د د یز دا ا ی دد ر  از ی،دهشت راک دا شت ا  زدریه در مورد ابتکارها  مردمی  یرجرب  ها  ارتوی

اثرات    یااما  دارد یمنت راتیها ركث  ت یبر حقوق ابل  یماتتق  یدمویراست  ای  امر را راییو می ینو یو ستویی   یز

ی ما نو ماتلما اک ستویی  یو ه  ابلیت مذهدی ایر ماتی ی هاتتنو د ه   یرده-بردک    ها  ت یم ودد بو ابل

 ;Christmann & Danaci, 2012, 155)   حتودد  ود درصتتتوِ ذ تاک رتابعیتت تتار ی دار توا می بتانتتتو

Moeckli,2011,780) 
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مداحه ای  بخ  را می رواک چنی   مه بنو  یرد یو؛ ادزنا بو ل اظ   ر  احتما  دبوا استتتتدواد ای ریت د 

 قض حقوق ابلیت از طریق ابزارها  دمویراستتتی ماتتتتقی  از  ملو ابتکارها  مردمی د ود دارد  ثا یانا یارتو  

می د همو یرستی ها در طی  دستیعی از یشتورها  شتاک می ها  ر قیقات مربوب بو ر لیل  تایی ابتکارات مرد

دهو دمویراستی ماتتقی  د ابتکار مردمی دارا  اثرات م ودد یننو  بر حقوق ابلیت ها می بانتنو  ثال انا ر لیل 

  ی دمویراست  تایی را  ییر  ها  ریربت در ستحوک رورا  د یا توک ها  ستویی  بر ای  امر صت ّو می یذارد یو 

ی بو یرده-بردک    ها  ت یاثرات م ودد بو ابل  یااما  دارد یمنت راتیركث    ستویی ها  ت یق ابلبر حقو   یماتتق

  دی،  مالما اک سویی  می بانو

 

 

 رقعابتکارهای مناره و بُ از طریقنقض حقوق و اعمال تبعیض علیه مسلمانان سوئیس  3

ماتلما اک ستویی  د اِعما  ردعیض علیو ذ اک از در ای  بخ  از ی،ده  د در حو مجا  ای  مقالو  قض حقوق  

طریق ابتکارها  مردمی ممنوعیت ستاتت منار  برا  ماتا و د ممنوعیت بربه  ممنوعیت یونتا وک صتورت در 

امای  عمومی( را بررستی می ینی    بو من ور ماتتنو د دبیق بودک ب ها عموران از منابه رستمی منتشتر نتو  

کتارهتا  مردمی مورد محتالعتو بهر  برد  ای   بتا رو تو بتو اینکتو ستتتویی   روستتتت ددلتت ستتتویی  در مورد ابت

ینوا اتیوک اردیایی حقوق بشتر د  همینی  می اق بی  المللی حقوق مو ی د ستیاستی را یذیررتو ا  قض حقوق د 

اعما  ردعیض علیو ماتلما اک ستویی  در اثر ر توی  ابتکار ها  مذیور را طدق متاد د الزامات همی  دد ستنو 

ررستی می ینی    در ضتم  بو رراتورِ هر محل  بو دضتعیت ای  حقوق در با وک استاستی رورا  ستویی  یی  ب

 از ر وی  ای  ابتکار ها ه  انار  ا  تواهی  دانت 

 

  قض حقوق مالما اک سویی  در اثر ر وی  ابتکار ها  منار  د بربه 1 3

 یی  بو ای  نرک  قض نو  د می نود:سو در یی د بر اثر ر وی   ای  دد ابتکار حقوق مالما اک  

 مذه    ذزاد قض  1 1 3

ینوا اتیوک اردیایی حقوق بشتر د  9ا ماد   ستازماک ملل مت و  می اق بی  المللی حقوق مو ی دستیاستی 18ماد   

نتناستایی  مود   د مذه  را   عقیو ا ا ویشتو   ذزاد  قریدان با متاد یکاتاکربا وک استاستی رورا  ستویی    15ماد   

از نتتتهرد واک در برابر هریو و مواتلتو ددلت یو ممک  استتتت بر   د   یرا رعتتتم  مذه    ذزادا و  ای  مواد  

 ویت عقتا   د ا را  اکیت دهتو یتو در ب  یحق را م   یبتو ارراد ا  د  ینتو  یب تذارد م تار تت م ریذ هتا رتكث  یاعتقتادات متذهد

 ینید   دانتت  بادرها   برا یدرد    نتامل ذزاد  قح  یا  شتو و  وددم  یددلت  رمو ویتود با مقررات ا ینید

حا ا طدق   یا   با(BGE 123 I 296) استتت   یعمل د ا تشتتار ذ ها در حودد مع  اکایب  برا  یرد یب  د ذزاد

   (BGE 125 I 369, 379) ینتو ی م  ت یت حمتا  یمرردت با د   مذه  از رمتار ررتتارها   ذزاد  اییبعتتتا  ردیو

  ی اصتتل   بو م توا ینید  ذزاد  یرد یمتتق القو  هاتتتنو یو  لو  بستتویی     حقوبی   ید دیتر  ردیو بعتتایی

 یممک  استت م ودد نتودا در صتورر وید ابراز عقا اکیحق ب   ایرعلق  وارد  بنابرا  یمذهد  ذزاد ریتونتو  ایذ
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محابق با مناره  با وک استتاستتی   36اصتتل  د بر استتاآ الزامات   ییار  یبا و    مدنا کیبراستتاآ    ت ییو م ودد

ینوا اتیوک اردیایی حقوق   9ماد   2  محابق بنو   (BGE 123 I 302) اصتل رناست  بانتو  ت یمه  د رعا  یعموم

ممک  استتت رقت  و یعق  ایابراز مذه    ذزاد  می اق بی  المللی حقوق مو ی دستتیاستتی 18ماد    3بنو بشتتر د 

  تیامن   برا  کی امعو دمویرار  کینتتو  د در  ینیب  یک یبانتتو یو روستتت با و   ییها ت یمشتتمو  م ودد

    ضتتردر  راکید  ها  از حقوق د ذزاد  ت یحما   برا ای  یاتاق عموم  ایحتظ    ا ستتامت   برا  ایعموم

اینوک بایو بررستی ینی  ادزنا ذیا منار    ماتا و د بعربه از م تادیق بیرد ی مذه  هاتتنو د بایو ر ت استت   

حمایت رعتمی  ها  حقوق بشتر  برار ییر و د ثا یانا ذیا در ابتکارها  مردمی منار  د بربه برا  م ودد یردک 

 18ماد    3بنو یایی حقوق بشتر د ینوا اتیوک ارد  9ذزاد  مذهدی ماتلما اک ستویی ا نتردب منورد در  ماد  

 می اق بی  المللی حقوق مو ی دسیاسی نو  است یا تیر 

 رایز  وارد  یمذهد  ی،ی ید  چیستاتتماک ه کییو منار  بو عنواک  ای  بود   منار     ابتکاراستتوز  ییشتنهاد یننویاک   

را  قض   مذه    د و ذزاد  چیها بو همنار   ستاتت   ت یممنوع   ایانتار   شتو  استت  بنابرا  ذک  در برذک  بو  یحت

اما هما  و و یو در ییار رستمی ددلت رورا  ستویی  را ه بو ابتکار   (BBl 2008 7603 ff., 7631) ینوی م

منار     د   هوار  ستاتت  منار   ز  رتکیک  ایذیرِ ماتجو بود  د د ود  وارد یو   ویرردمذیور  یز ریر نتو ا  

    (BBl 2008 7603 ff., 7632)استتت    یمذهد  بابل درك از رعهو بو استتار مشتتمو  ذزاد  یا یبو عنواک ب

 از اعما  از  دستیعی  ۀ ینو یو حق ارراد برا  ابراز دی  یاتتر ركییو میمت و  ل  مل  ستازماک بشتر  حقوق  ۀ یمیت 

ا 1390نتماتیا    میشتود  املرا نت د یونت  هایی برا  ستر ها  متمایز  لداست  یونتیوک د  عدادر ا   ستاتت    ملو

ا  تتتار   در  ی شا  اک ا تماع  یعنواک  وع ذک را بو درارب حجتتتاب را ا تختتتاب میکنو د یز   یدبت(   154

 امامی د عمیو    نودی دی راک منعک  م بو  اد  رکری  مدا از  یذک ییام  ودهتتوا بتتو دستتیل  یدی تتراک بتترار متت 

 ملو  مادها  مذهدی برتی از ز اک مالماک  د  از ای  رد بربه یا یون  صورت ه  از  (27ا 1399م اهر ا 

 علی القاعو  مشمو  حمایِت رعمی  ها  حقوق بشر  می بانو 

 دا نو یمرردت م  اکیاستار یرا زیتشتو ت ذم   ها ت ید رعال  یرا با رع ت  مذهدماتا و منار   ییشتنهاد دهنویاک 

 و یهمرا  با ذک هاتتنو یو از ددر د   د نترب د  ابردبار ویب یب ینید   ادعا  کی»چراغ  هاد« د » ماد  را   ذ ها د 

د راش یرد  ا و ممنوعیت ستاتت منار  را با لزدر حتظ امنیت  امعو  (Freysinger, 2009, 1)  نتود«  یم

  نتررور یستو منار  مو ود د  اتدتان  ام اتوآ ماتا و ژ وا دچرا یو   دراا استت   ربابلیااستتوز      یارو یو یننو  

 و هاتتنو د بو ذک صتل  رداکیبو ارتاق ی    یبر  ت یهاتتنو یو ای ر  ستویی حعتور استار در   ادها م  هاید زدر

 کی   ا نو یبلکو بو طور رزا  اتتای   یتار   ید کی    ریاستار دد  یذار ویاحترار م  ید ا تماع  ی    حقوب

  استتتناد ذااز یننویاک ابتکار ممنوعیت بربه بو حتظ   (BBl 2008 7603 ff., 7632)  استتت  یاتت یستتوی  ید

امنیت ه   ادرستتت استتت زیرا هیچ دلیلی مدنی بر د ود رابحو بی  حجاب د یونتت  د ابوامات ضتتو امنیتی  

اثرات معکوآ را   یحتد ود  وارد  ممنوعیت  مادها  استتامی از  ملو منار  د حجاب د بربه ممک  استتت 

یو ای  ممنوعیت ها را روهی  ذمیز می  رد را   ا ویماتتلماک م  ت یروا و  مع یم رایز دانتتتو بانتتوبو همرا    زی 

د ستاتت منار     راید     از ستو و و ویبا یارراط  دستوستو نتو و یو بو یرد  ها جوید در  تدا نوا طرد ینو  

بو هر حا    ینو  یاستار را ذنتکاررر د نتتای رر م  یدبو را تواهو دانتت یو عمل   ت یمز   یاذزاد  یونت  

در د ممنوعیت یونت  صتورت  ستاتت منار  ها   ییلّ  ت یممنوع ثابت ینویو   دلیل با ه یننو  ا  د ود  وارد  

مورک در ستراستر  هاک   ات یرردر  بو عک ا یشتور بانتو  یدر ا  یعموم  ت یروا و بو بو  ته امن یم   یستوی
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یو طدق   ییهایو منار   اتت ی   مشتخت اتت یداباتتو    د یا یونت  تاو  مکاک کیینو د بو  یمنعح  عمل م

در   کیدمویرار ی    ددلت می روا وچ و و   د بربه برتی ز اک ماتتلماک نتتو وید ستتاتتو م یمقررات طراح

  نواز ویرا بو تحر ب   یسوی

 

  قض حقوق ابلیت   2 1 3

مدنی    ت وستازماک ملل م  می اق بی  المللی حقوق مو ی دستیاستی 27ابتکارها  ممنوعیت منار  د بربه متاد ماد   

  ا یبوم   هات یابل  یو دارا  ییدر یشتتورها  ای  ماد  ر تتری  دارد   یز  قض می ینوها را   ت یاز ابل  ت یحمابر 

تودا اظهار د ا جار   یررهن   یاز ز وی    از حق برتوردار  وی دا  هات یابل  یا  هاتتتنوا اععتتا  یزبا  ای یمذهد

  یرد  تود م ردر نو و    اععا  ریاستتاد  از زباک تود همرا  با سا ایمذه  تود  

 

 اعما  ردعیض علیو مالما اک سویی  در اثر ر وی  ابتکار ها  منار  د بربه  3.2

صتورت    یاستتا بو ا  اتویبابل مقا   هات یاز ررتار  ابرابر با ارراد در موبع  یحینتکل دا و نترا  ا  ریب  ضیردع

 راینتودا ز  بنوطرد طدقو  ای  ریبو عنواک ر ق  وییو با  ردایبرار ی     اماتاعو  تیررد در نترا کی  نتودییو باعه م

 ,.BBl 2008 7603 ff)  ستت دا  ت یهو  یمرردت استت یو  ز  استاست    ازیننو یمتما  ی،ی یبو د  ای  ررتاز  ابرابر

از   بهر  منو: ینو  یم   یرن بو ای  نتترک  ا ر  ضیمنه ردعینوا اتتیوک اردیایی حقوق بشتتر  14ماد       (7616

 ،ادا   تایبر استاآ  نات   ، یبو د  ضایبودک ردع  وکیینوا ات   ینتناتتو نتو  در ا  ت یبو رستم  ها  حقوق د ذزاد

  ا یرولو   اییدارا  ایمل  ت یبو ابل  یداباتت   ایا تماع ای  یمنشتا  مل ا  یاست یست  ویر گ یوستتا زباکا مذه ا عقا

نتو  در   ركییو میکنو یو م وددیتها  در  ر یررتوملل مت و  ستازماک  بشتر حقوق  ۀ یمیت    رید ها   ت یدضتع

ذمیز بانو د ضردر  است با    المللی حقوق مو ی د سیاسی  دایو دارا  ماهیت ردعیضبی    می اق 18 ۀ ماد 3بنو 

اهی حق ذزاد  رد  ستد    دایو د  بانتو دانتتو  رناست    د ماتتقی  ۀ هوری یو برا  ذک در   ر یررتو نتو  استت رابت

  المللی حقوق مو ی د ستیاستی  می اق بی  18ماد    3  ای  یمیتو م وددیت هایی ایر از ذ یو در بنو دینی نتود

مجاز نتتناتتو نتتو ا ما نو امنیت ملی را برا  اعما  م وددیت  اتتدت بو ابلیت ها  دینی را مجاز  می دا و  

ینو یو همو مردر در برابر با وک برابر هاتنو   یم  یر ر  با وک اساسی سویی  8 (   اصل154ا 1390نتماتیا   

  ضی مورد ردع یاست یست   ای  یکیویولوژیا  ایاعتقادات مذهد  ایا  ،اد  اصتالت  لیبو دل  ، یروا و بو د یی   م  چید ه

   ی ا ر مدیواک عالی رورا  سویی  2004 وامدر  23مورخ  BGE 131 I 1را  نمار    2 4  طدق  بنو ردیبرار ی 

نتتتودا د ود    یرن  ویت یتو بتا  یحیدر نتتترا یمعقول لیت یتو دلبتو   و    ینتو  جتادیا  یبتا و   زاتییتو رمتا  یحکم  ایت 

 ا هر یینو  بنابرا  ی قض مبا وک استاستی    8  اصتل 1در برابر با وک را بو متهور بنو     وانتتو بانتوا اصتل برابر

  8 اصتل 1 ابض بنو    ررتار  ابرابررلقی  می نتود بلکو   یتای با وک استاست   متتادتا ررتار  ابرابرِ وا ررتار 

یو     رید یمذهد   با هر بنا ماتجو منار   کییو  ییاز ذ جا بانتو  یمنحق  ویاستت یو رابو رو   با وک استاستی

همو منار  ها را   ییل  ت یمت تتور نتتو یو بتوا و ممنوع  یهمو ّ لیرواک دل ی واردا  م یدارد رتادر یک برد بلنو

در   ر    ت یبا ممنوع را مجاز بوا و   برد ها  یلیاتتاهاما نو   یمشتتابه یمذهد   حا  بناها   یینو د در ع  ویرو 

استار را هوی برار  ینیمن  تران  ماد د یمردم  اتبتکاری  اا اد یونت  بربه ستاتت منار  ها   یررتو نتو  برا

ما نو برد ها   ابوآ یلیاتاها د حمل   اکیاد  ریستا اتویبابل مقا   ستاتتار   یو  مادها یداد  استتا در حال
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در ای  موارد  استت یو   یهیبو بنا بر ای   نتود  ی م املرا نت  شتا و ها  صتلی  یا یا  ها  مخ توو یهودیاک  

 د ود دارد   ید اریررتار  ابرابر بر اساآ مع
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با محالعو یارتو ها  ی،ده  ها    ر  د با رو و بو ر قیقات مربوب بو در سو بخ  ای  مقالو یون  یردی  

ذیا ابتکارات مردمی   یو  دستتت بیابی ای  یرستت    یاستته بوداد  ها   تایی رن  ییر  ها  ابتکارها  مردمی 

منجر بو استتتتدواد ای ریت د  قض حقوق مذهدی   ممنوعیت ستتتاتت منار  د ممنوعیت بربه در امای  عمومی

نتو    المللی حقوق مو ی د ستیاستیمی اق بی ستویی  منورد در ینوا اتیوک اردیایی حقوق بشتر د   ماتلما اک

   یا تیر    است 

در ای  ی،ده  دریتارتی  یتو بتو ل تاظ   ر  احتمتا  دبوا استتتتدتواد ای ریتت د  قض حقوق ابلیتت از طریق 

ارتو ها  ر قیقات مربوب بو ابزارها  دمویراستتتی ماتتتتقی  از  ملو ابتکارها  مردمی د ود دارد  همینی  ی

ر لیل  تایی ابتکارات مردمی د همو یرستی ها در طی  دستیعی از یشتورها  شتاک می دهو دمویراستی ماتتقی  د 

ابتکار مردمی دارا  اثرات م ودد یننو  بر حقوق ابلیت ها می بانتتنو  ر لیل  تایی را  ییر  ها  ریربت در 

  ها  ت یبر حقوق ابل  یماتتق  یدمویراست مر صت ّو می یذارد یو ستحوک رورا  د یا توک ها  ستویی  بر ای  ا

ی بو دی،  ماتلما اک ستویی  می یرده-بردک    ها  ت یاثرات م ودد بو ابل  یااما  دارد یمنت  راتیركث ستویی 

  بانو

با ا حداق متاد ابتکارها  مورد محالعو با استتناد حقوق بشتتر  ززر از را  برا  ددلت ستتویی  بو ای   تیجو 

دست یارتی  یو  تایی رن  ییر  ها  مربوب بو ابتکارات مردمی منار  د بربه مو    قض ذزاد  ها  مذهدی 

ماتلما اک را از حیه امای  مذهدی د  وا  ماتلما اک ستویی  یردیو  د همینی  در مقایاتو با ییرداک ستایر ادیاکا  

  می اق بی  المللی حقوق مو ی دستتیاستتی  18ماد  یونتت  ر ت ردعیض برار داد  استتت  روضتتی  اینکو متاد 

 27ماد   د متاد ینوا اتیوک اردیایی حقوق بشتر در مورد رعتمی  ذزاد  ها  مذهدی  9د ماد    ستازماک ملل مت و

در ت توو ماتلما اک   ها  ت یاز ابل  ت یحمامدنی بر   ستازماک ملل مت و می اق بی  المللی حقوق مو ی دستیاستی

 9ماد    2ستویی   قض نتو  د م وددیت ها  یی  بینی نتو  علیو ماتلما اک ستویی  نتردب منورد در بنو 

را  ستازماک ملل مت و  می اق بی  المللی حقوق مو ی دستیاستی  18ماد   3ینوا اتیوک اردیایی حقوق بشتر د بنو 

رعایت  نمود  د در حقیقت ممنوعیت ستاتت منار  د ممنوعیت بربه  و ضتردرت دانتتو د  و ابوامات متناستدی  

ینوا اتتتیوک اردیتایی حقوق    14متاد    متتاد بود  ا تو  همینی  دریتارتی  یتو  تتایی هر دد ابتکتار مردمی مورد ب ته 

ا  نتو  صترران  مادها  بیرد ی استامی را زیرا ممنوعیت ها  اعم  و قض یرد  ا را  ضیمنه ردعمدنی بر  بشتر  

هوی یررتو د در حالی ای  م وددیت ها بودک هیچ یو و رو یو معقولی علیو ماتلما اک اعما  می نتود یو در 

 ت وو امای  مذهدی د یون  د  مادها  ییرداک سایر ادیاک در سویی  هیچ م وددیتی اعما   می نود 
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