آزادی

نویسنده  :دکتر بصیرکامجو
آزادی به معنی حق انتخاب بدون موانع  .بصیر کامجو

آزادی مظهر روشنایی وفروغ زندگی  .بصیرکامجو

آزادی رهایی حق انتخاب از بند  .بصیر کامجو

آزادی بستری رویندگی اندیشه  ،آسایش و امنیت است  .بصیرکامجو

آزادی پایه اساسی وعامل همبستگی واتفاق شهروندی در یک کشور است .بصیرکامجو

استقاللیت قوای سه گانه یک دولت ( قوۀ قضائیه  ،قوۀ اجرائیه وقوۀ مقننه ) درعمل  ،مبین
استقرار آزادی ودموکراسی دریک نظام مردمساالر است .بصیرکامجو

آزادی نیروی محرکه ای زندگی  ،در سازندگی  ،آفرینش وخالقیت یک جامعه است .بصیرکامجو

آزادی یک چراغ روشنایی در کشوراست .بانور آزادی کوچه وپس کوچه ها روشن می شود .آنانیکه
از آزادی میترسند  ،دزدانی اند که به تاریکی نیاز دارند .بصیرکامجو

ت تنومند آزادی تنها با نیروی میهن پرستان وپاک سرشتان آبیاری می شود  .بصیرکامجو
درخ ِ

آزادی جوهرزندگی است .بدون این جوهر،زندگی فاقد همه ارزشهای انسانی خواهد بود.بصیرکامجو

آزادی حق انت خاب وگزینش  ،آموزه های روشنی اند که ! از دوران اجداد ما هخامنشی ها به
رهبری کوروش بزرگ به ما رسیده ــ ودرتاریخ بشریت به خط زرین درج است .بصیرکامجو

به هر اندازۀ که زندگی انسان به اکسیژن (هوازا) وابستگی دارد  ،به همان پیمانه جامعه ونظام به
آزادی نیازمند است  .بصیرکامجو

آزادی  ،دوچشم روشن دموکراسی وجامعه مدنی است  .بصیرکامجو

آزادی وامنیت الزمه یکدیگراند  .وجودهردو در تناسب همگون رویت حاصل می کنند  .رهبرانی که
بابلندگوهای دولتی به الویت امنیت وجنگ تأکید می ورزند در حقیقت تالش شان اینست که با
زنجیرهای ساخت قدرت  ،آزادی را خفه نمایند  .بصیرکامجو

آزادی واگذاری قابلیتها وتوانایی آهنگ انتخاب  ،برای انسان است .بصیرکامجو

آزادی جاری ساختن امکانات عملی گسترش دانش  ،برای وارستگی انسان از جبرجامعه ،
جبرخانواده وجبرخویشتن است .بصیرکامجو

هرقدر پیشرفت وتوسعه دانش وآگاهی یک ج امعه بمدارج عالی معرفت ارتقاء یابد  ،متناسب با آن ،
زیرساخت های مادی ومعنوی دموکراسی وآزادی درآن جامعه  ،نیرومندترمی گردد  .بصیر کامجو

آزادی زایندۀ خرد وآگاهی است .خرد و آگاهی به انسان  :توانایی حق تصمیم گیری  ،تقویه
خودایستایی و ابراز وجود را به ارمغان می آورد  .بصیر کامجو

تمام خوشی وشادی  ،لذت وسالمتی  ،اتفاق وهمبستگی یک سرزمین  ،بدون موجودیت آزادی
غیرممکن است  .بصیر کامجو

نظام دموکراسی وآزادی است ! که حق ! مقام شایستۀ خود را احراز می کند  .بصیر کامجو
در
ِ
آزادی یک ارزش انسانی یک نعمت خدا داد وحق ذاتی همه ای مردم است  .بصیر کامجو

آزادی صدای حق وعدالت است .هرجای که این صدا دربند است  ،آنجا حق وعدالت وجود ندارد.
بصیرکامجو

با آزادی میتوان سنت های دست وپاگیریی که مخالف تعادل حقوق شهروندی باشد  ،از دامان پاک
فرهنگ اجتماعی برچید  .بصیرکامجو

تأمین آزادی هرچه بیشتر به درک وتکامل شعوراجتماعی مردم بستگی دارد .بصیرکامجو

مولد آزادی  ،مردم وفرهنگ واالی یک سرزمین است .اما مردمان درمانده  ،ذلیل  ،مزدور وفاقد
فرهنگ  ،آزادی را ازاستکبارگدایی می کنند .بصیر کامجو

درکشورهای که دین و مذهب با سیاست سروکاری ندارند .فرهنگ  ،علم و معرفت بدون محدودیت
های سنتی  ،در دائرۀ آزادی ودموکر اسی رشد وگسترش می یابد  .بصیر کامجو

ت پندارهای کهنه و واپسگرا می باشد .
درجوامع سنتگرا  ،آزادی به مفهوم رهایی زن از قید اسار ِ
بصیر کامجو

اگر شهروندی درجامعه خود با ح فظ مصونیت فردی  ،دارای حق انتخاب دین  ،انتخاب همسر ،
انتخاب کار ،انتخاب زیست  ،انتخاب آموزش وپرورش  ،انتخاب سفرو انتخاب مکان زیست ...
وغیره را به میل واراده خود داشته باشد  ،درآن کشورآفتاب آزادی باگرمی تام درتابیدن است.
بصیرکامجو

آزادی یک ارزش دانشورانۀ انسانی است که قدرت اراده وتصمیم گیری رضامندانه را به انسان اهدا
می کند .بصیرکامجو

به اندیشه ما آزادی دارای حد ومرز است .که بوسیله قانون ها ومقررات سیاسی واجتماعی در یک
نظام منتخب وبرگزیده  ،بسود مردم بکار بسته شوند  .بصیر کامجو

هنگامی که ما ازاستقرار ونهادینه سازی آزادی سخن می گویم  .آنها عبارت اند از  :آزادی فکری
 ،آزادی بیان  ،آزا دی اندیشه  ،آزادی انتقاد از قدرت حاکم  ،آزادی رسانه ومطبوعات  ،آزادی
سیاسی  ،آزادی اجتماع  ،آزادی ادیان  ،آزادی های مدنی  ،آزادی مقاومت  ،آزادی اعتراض کردن ،
آزادی در تولید هنر  ،آزادی مذاهب  ،آزادی اقتصادی  ،آزادی تجمع های صلح آمیز وآزادی خواندن
وغیره را در برمی گیرد .بصیر کامجو

انگارۀ آزادی جنسی  ،شامل ارزشهای تشکیل دهندۀ ذات آزادی نیست  ،بلکه یک مشکل بهداشتی
است  ،باید مورد مداوا قرار گیرد  .بصیرکامجو

آزادی  ،آزادی خواهی وآزادگی را گرامی داشت .این آزادی است که درجامعه حس شادمانی،
دلگرمی وغرور می آفریند .بصیر کامجو

گسترش آزادی درکشورهای نامستقل ووابسته امکان پذیر نیست  .زیرا استقاللیت وخودمختاری
بستر ذاتی گسترش آزادی است .بصیر کامجو

آزادی یعن ی توانایی اراده جمعی مردم  ،برای نوآوری  ،سازندگی و آفرینش است  .بصیر کامجو

ریشه های انسانیت  ،مروت وآدمیت  ،تنها در گلستان آزادی به شکوفایی می رسد .بصیرکامجو

مردمی که به همسنگی حقوقی زن ومرد درامورات زندگی فردی  ،اجتماعی وخانوادگی اعتقاد
وباورندارند  ،وتأکید برمرد ساالری جامعه می نمایند  .دشمن آزادی اند .بصیرکامجو

آزادی  ،مانند نجابت وکرامت جزذات گوهری انسان است  .بصیر کامجو

آزادی قطب نمای راه  ،برای راهبرد بهتر زیستن است  .بصیرکامجو

بوسیله استقرارآزادی راستین وبویژه آزادی رسانه ای است که  ،زمینه های باز شناسی و رشد
فرهنگ بومی یک سرزمین برمالمی شود .بصیرکامجو
رهبران کشورها ازآزادی زیاد سخن می زنند  ،مگر برای به بندکشیدن « نَ ّفس آزادی » تا که می
توانند  ،نسق وقانون ایجاد می کنند .بصیر کامجو

آزادی سیالب توفانی ای است که بزرگترین درخت استبداد را از ریشه سرنگون می کند .
بصیرکامجو

جنگافزار وارستگی مردم از قید اسارت ودرماندگی است  .بصیر کامجو
آزادی
ِ
برای استقرار قانونمند آزادی در جوامع روبه انکشاف وسنتی  ،به چندین نسل ! درس پی گیرندۀ
روشنگری و خودارادیت وپایمردی  ،درکار است  .بصیرکامجو

تازمانیکه برد اشت های ذهنی  ،روحی وروانی جوانان واحساس اخالقی آنها ازآئین بدرد نخور ،
وارداتی  ،بیهوده ومهمل پاکیز ه نگردد  ،ودر مقابل ! اندیشه های ناب  ،ترقی پسند وتکامل یافته
جایگزینش نشود  .جوانان همواره با بینش نادرست از مزایایی انسانی آزادی  ،مقاومت نابخردانه
خود را دربرابرآن خواهند داشت .بصیرکامجو

خود شناسی با آزادی پیوستگی وجودی دارد .هرگاه انسان خود راشناخت وبه بزرگی وخالقیت
تفکرخویش پی برد  ،آنگاه برای رهایی خودش ازقید اجبارواسارت زندگی  ،آزادی را انتخاب می
کند .بصیرکامجو

آزادی  ،امنیت  ،همبستگی وعدالت اجتم اعی چهار ارزشی اند که رکن اساسی دموکراسی را تشکیل
می دهند .بصیرکامجو

زمانی یک دولت برگزیده مشروع ومردمساالربه زندگی قانونمند خویش استمرارمی بخشد که در رگ
رگ حاکمیت سیاسی ــ ارگانهای محلی قدرت وادارۀ دولتی نظام  ،خون پاکیزه چهارارزش دموکراسی
 :آزادی  ،امن یت  ،همبستگی وعدالت اجتماعی  ،درجریان باشد .درصورت اهمال این ارزشها  ،پایه
های آزادی سست می گردد وجامعه بسوی چندگانگی ملی وتک صدایی کشاندیده می شود  .بصیرکامجو

پیدایی میکرب کرونا درجهان یکی ازعوامل محدود سازی آزادی مردم در امورات زندگی وبه تحت
کنترل کشیدن اراده مردم بوسیله مقامات دولتی است  ،اقدامات دولتهایی هم پیمان گویا به مقصد
جلوگیری ازگسترش کرونا  ،درحقیقت نجات دادن سیستم پولی نظام سرمایداری ازبروز بحرانات پی
در پی اقتصادی وناکارگی این سیتم  ،درعرصه جهانی می باشد .بصیرکامجو

من نگویم که کنون با که نشین وچه بنوش
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نوت  :باادای ادب به همه دوستان درود می فرستم  .ویک مسئله را قابل ذکر می دانم که در مورد
نوشتن وجیزه ها اسلوب بگونه ای است که هروجیزه به اسم مؤلف سجل شود .ازینرواز تکرار اسمم
در ختم هر وجیزه احترامانه پوزش میخواهم .

