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  و اد؛  ار ان ر
 ر

 ا ا .د داو «  نز  ق »  زٓی ان روز از  ق د ون ا طی ار

در لی  ا ی ا ده و  ان  اوز  از وری ی ن ق  از اد رد.

 رت   هٓا      ینا  ا  ق د وا را    ازات 

را  در (ILO) ر ا نز  . ی  ع دی ازا ه  دک و ر ،د از

 د. در وا ان   ق  و ق  ه در ر ا زن دو ر ا از  را  اده

.   و  

 ا ا    ا و  ا و  »  دارد  ه آر ا ا نز در ا ٓا
1
.« ردار ی را دی و دت  نای ر دن وی   ه و ،اد از  ف نا  

 و  ی زن ا ر  رت  در ش ا  از  آزادی ن در  دع از ی

 ری و  دع  و از ی د       ر،  ر و ص ق دن ر ی

ا و  ر و ق  را  زد.

.   و  ای   یق در آن  ا    ی   ق  دا  

 را  در رای
3
 و  ق ا ق  و 

2
 و دی، اق ا ا ق  ا

. ر  ق د وا   

  ر دو ی آزادیی
4
« آزادی » ر ٓدر ا (The Cato Institute)    سا  

ر رد ر ۱۵۲ ن از .ده ا ار ن آن دو اری را ر ی    و ا دا دی دی وا

 انا دی در ۷/۰۸ ا یآزادی    در .ا  ار  ر  ان درارش، ا در ا

اا ۳/۸۵ از  . در ن آزادیی ادی  اان  ۱/۷۵از  از   در ا  ار دارد

.ده اا  ر رد یر م ۶/۹۶ ا  آزادی   ز در۴/۴۸ ا  و

ل ای   را ن ق  و اد ان  ی   ب ن ن ک  ز . اس

دای ک  ر  در «دو ر درره  » او م ق  را از  او ان ای ز ااج

  دارای 
5
« و»  در  ر    ز  از   د ای در وا  ا .

:   ط ای آن دو د ار اند    د در   ای ا ک .د

.1. ه ا  اند  از ا  ز ا ی   ی 

 ی   ی ز ا   د آن  ان اده از آ از  ود و  د.2.

ن ک  ری او را «ر اد   «  ا ور ا     ش وت

 از ا  آا  ده ی وارد   در ای ا  ان .د دی و ا  در

.  دو   دی
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 ده و آزادا    دارد  ا »  ق   ۲۳ ده ۱ از  سا   ه ا  ا

 ا  ا د. در وا   ق ا ان دو ا  رم ا ر و ا در ا .«... برا ا 

 ای ت از  ان ا  ر ،د  ق ا ای و ق  دو   ق   ا

. ا د و ا    نا ق ا د  ان ون آن  د ب  ق لا

ز   ی  ازان (the Levelers) در زن  دا اول     رود  ان آه

د. در وا ا    دل اد ای ادی  ای از  دن ازات وه دو    ای وان

.ده ا ن  در

 دیی اا ا د. ا هد «ا ا ن ا»    
6
 دو ر ادر ا  ه را 

ا او ر اری ا ل از ای   و  ب دا. آ دو   آن اره دارد  ار و ری

 دی  ر د م وان   ا ای  ا .ای  ا ق اداره   در

ار ن وا دم   در آن وان از ق ا ردار   دی از  وه ردار . ا آزادیی

  و ( ادا) ری اد   د  ان د  از  ه  ر  دیا

ا دم ار (در ا دم ر) در   د.

  ا  ان     م آزادی  ،()ای (ادی و ) و  اردادی ن رت

ادی و دا  ن را  لد  نر ری از  ا   از . اد ی ا

اد  ا  از  ر روی  ه مت ا سا  ن  ور  . ر  رو ا در

ر ده ا ،د  ۶۰ در آ در دوران  رو ادی را  دها. از  دا  دازان م

.رو ر  در    ن ن ی ر لد  اار د دوران  ای  

  دا  در لی اا  از اب دوم  ا ور ود دا   ادی اا دا را  اه

اد    ا ا  ن   ش و زد ن ۷۰ ل د دیان ا از  یل در آورد ا

.ا اای د   زم و ط ،دیا   دار  دازان  ا آورد. در وا ا را  یز

 دوره  د. در   ه و   ری در اد دی و را  ان در ع را د ا

ای د آن  د و ورو و یوا  ر در دو دا اد ا  دیا ر ر

 ن آن ان ن ن ودا      در و ا ا امن ادا ا   ا  ه در

 یا انو ن دید از  د و ای دد دو    را  ع ا را داد. ا

 یش آزادی ت و  دی راا   د زار و  دا   س اا   . ا ر 

 لزه ا یر  ا  ه ا ا  ر ای .  را  ددو و و ا  ط

در ا ٓ دا  در آ آزادیی    از ال  د م ود ر ادی  دریی  و

.«ا ه اد و رد ا ای   در ا  ،آزادی »  ن ور  .  رگ

:

ر ى ك ق  و اد   - اد

و ا - ر ا نز و  ق

ودن دوز، ازان اوز - دو ن ش
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ر ی و روحآدی - ع. اا و ر اد  ّ را ر - دیزی ا 

 
() ا  ،دوم  ،رم 1

2ده  ،۷ ا :د و اتوياير  ارزشويونع وهازندا ار آن از ارد

() .دارداندر وي دوي راي و داندها
() .عا ءیاز ا ده وش و  وده .هداده اندر را :اول  ،۸ ده3

() 4Human Freedom Index
.داز د ز    و ر دور ا ون نارد و ا دو   در آن  5: وState of Nature

6Alexis de Tocqueville




