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دع از آزادی د: و ای ارز ای ر د ادی اان
  نا

ر  م  هون و دا رج هن در دا ا      ا  3 از  ه و آزادی د

  ا   رGPD  در  173ر در ل  2011ده و دو  ات  ا از
1
ادی  ط  د.

، ا، و را را ل ده ا. در    ای  ا ات    آزادی د  ر ادی

د  :ه ا ری ارزش آزادی ا  ، ا .  ی   را ا    ن د، ا 

  ،از آن ا و ، آزادی د  ود  د  ن  ر   ،   ن 21ام را در  و
2
.  درا ا ن آور ارت ز ای

 ع ازد، د  د دور      دیدی و اوای ای ا ان از دا   در ،در وا

 ای  ،ل ای .  و ر ر   ای ر وا ارز   ه و آزادی د

  را  ن راز 12 ار  10 و آزادی د   ای م را  هون و دا رج هن در دا
3
.ا  ،ه ی ازها (GCI)  ر  رهدر  دی ا 

د دارو (د ا  ، ،روی ا  ) د   ود   ح   در ، ر 

ر (   ا  ،زا  ا )  د  ی در ی ا    و در

 قا  ر در ا از دو  آوری رت در ،ه ا ن داده در ز  ر ن ،ل ای .ا  دیا

.  د در ی ا  /و   د   ی ود  ا
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و آزادی د  ن رار

  ن رار   د د  ا ا  د، ا ت وارد ا  ه  ا د او 

. ا آزادی د و  ا

او ا ت و

 آور  ،  ا  ر ری از در ا و  ت  در ی د وه  رزی    

   ت اا، را، و  در ر   آزادی د  و  د ،  در آن  وه

.ا  ی ،  آزاد  آن ا ر از    ا و  ت  ای  ی د
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 آوری و دٓا

وش ز ای ،س از آزار ون و ام آزاداای ا دم ا و       آوری و دٓا  آزادی د

 زم  ارد دو رای د   ا ا آزادی د ء ا  ،در وا .  ا از ا  ی

ٓا  ا ای ا ها  طاری ار  ارد دی و  ،ل ای ؛  آن و  ژی آوری و

 ، گ را  ارن  آورد. ا ا ر  و اارد ی د را   ، ا آزادی د  ا د دارد

ر ای  رت  ت و   .  ده  رت د    و   اردا  

. ر ٓا ی ا   و   ر   و   ای ارا 

  ای زار ه وری : و  ت وار ز

 ز ارت و ا  د   ود اا  ر و ت  ود  آزادی  ود

دو ، ر  .   اول ا ه و آزادی د   ود   ر در  ر ن ، ا

  د را  ر اا ن اری  ، دت دار  رت ی     را   ر اا ن اری

. ی اداری د ر و  زی  د را ز  و ،  نٓوش را ا و  ،

 زار  ،رت ل

  د. در  د د را و  ا  ،ری ی یاو ا   ای  ،رت ل

 در ،در وا 
4
.  ای  ت ت و  و ،ز ،زار ،ر ی م در ی د وه ،

 د  اد ا رو  دازد، ت، ت، و  ی  وه ی د ،ای وه ر از دم ل

  از  ل و اای ی ر ا ،   .  زار ی  از رت ی    آزادی

د در آن ر دارد ه  د.

  ار ده وت

ر   ی را  و   ر ،  را ی ا  ا  آزادی د  ر    ،در وا

GCI در ر ا .ٓا  ب  د  وت را ار   ی ای   ای  ه ا ن داده GCI

، د ،( طار ص در ز ) د ،ااری ا ن ،ن دو ی زی  د س و 

و اد اذ  د. در ای  در آن آزادی د ر ی د ر را ورش  د  –  ا رد در ر

  ز و ات ه   –   ا      ا آزادی د    ی ی

.د  وت را ار    ا 

زده زار ر

آزادی د  ا  ق   زده زار ر  ازه دادن  رن ای رن   ه ه وری در ادی

.    ا ندا  ی د   رغ از اری و زد  ای را  ها 
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اازه زار و  اد ن

و      اازه زار و  اد ن  دار   ر، روا   وت  . ادی

 ی ود   ر از 11 در  ا  د  ا  د  ار ف رد را  د  ب در

 ود   ر در  زار  د  ن تا ،در ا .ی دارر ن دی ا  

 ای آزادی د و ه ( ) و  ی ا ( )  ر ؛ ا  در اس  ی

د ر ، اازه  دی د ا ای  اری ر زار . در وا ،زار ی ر   ر ه

.  رگ س  ا         ر  ای   نون ار ت

در ا  ،ٓوه ر  و ر ادی، ا و  ا ا  و آزادی د و ه  اا ا  د،

 ز را در  دارد:

•.دار آزادی د  دیر ز  دز  ود  ر   از  10 از   :د 

 : و آزادی د م ده د،  و  اق  ا، و  ی ل ادی  رج ن•

.   ٓا       ر  و از ر و  

ا  ٓی   : ود ی د  ا  ر   ادی را   ار د، و ا ای•

  س ر (در  ن درز  زه ای از  ل .د آورو  ل راک زار   درات واردات و
5
.د دارق ان ا در ر  ا درا ٓا  ،ر یر   ای   ا ده ازا  (یرو

 دن: و   اام دن  زن ن  روی   و س،  در ن  ی•

  دوری از ود ی د در  ر،  و
6
ا ری در ا   ،ٓم او و  ط د.

. دوری د  از ا   ر

ت و ر : آزادی د  ا در دی   ،د  ر ادی  رده ا ر . ای ل، 12•

 2012 ی 2008 و ل  دیا ر  ام از  ،د داردو  در آن ع د  در د  ری

 ا. در وا ،ر ل ا ی د در    آوری ادی را   د. در ، در ل اب

ا د او  .  ار رد آزار و اذ نداای ا دم ری از و  ع 70، د 1960 و د 

 ر آزاد  د در ا ،دازد  اری د ن   ر از د   و    ا در

ا . ان ای دو  د از ظ ر  از   .  ر  ،  آزادی ای وه ی

.   و  رو را  ی دی در دا ر ،ی د  ان وا ، در د

 
 1ان  ، گ رک و رات ادوارد ار. "آ آزادی د ای رت ب ا؟:    و ." روز ن ر ای

http://www.religjournal.com/pdf/ijrr10004.pdf :4  ،10 ره ،د  و
 هپ دا ،2011 ،ن 21ام در  و د  :ه ا رارزش آزادی ا ، و را   نا 2

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 ،2014-2013  ارش ر ،دیا  ی 3

"   :ٓع ادر ا دی دا – ا ر" ،2016 پ در ف در ، ای  و   نا   ع4 ر

.د  و ای ن ر روز
https://www.amnesty.org/en/latest/ ،2014 ژو ،  "ت آزادی  " ا     :ن ،ا   5

/news/2014/06/pakistan-ban-major-private-tv-network-attack-press-freedom
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http://www.politico.com/story/2015/06/ambercrombie- ،2015 ب، ژو هو در  و وا   هداد ا ،ا نر 6

fitch-hijab-case-supreme-court-ruling-118492


