از آزادی و رهایی به گستره یک تاریخ دور مانده ایم!

فـــرید ســــیاوش

آزآدی آز لحاظ فلسفی پدیده آی آندرونی و ذهنی آست .یعنی مستقالنه فکر کردن و تصمیم گرفتن ،آگاه شدن و یا بخود آگاهی
رسیدن آست ،آزآدشدن آز خرآفات و دگم ها و جزم ها و آن آفکار و باور هایست که مانع پیشرفت و تغییر و تکامل فرد و
ج امعه میشوند .تا زمانیکه دیگرآن بجای ما فکر میکنند و تصمیم میگرند ما آزآد نیستم .کار رآ باید آز آزآدی خود آز سنت و
قالب های فکری که کمتر بدرد مشکل آمروز ما میخورند ،آغاز کنیم.
آینکه دیروز به کی و به چی باور دآشتیم و فکر ما در دیروز چه بود کامال به گذشته تعلق دآرند .بروز باید شد بر آساس شرآیط
و خرد آمروزی به آرآستن ذهن و فکری خود پردآخت .تابو شکنی باید کرد.
آزآدی به مثابه یک آمر نسبی ،در حقیقت دآشتن آمکان و قدرت آست برآی عملی کردن تصمیم های ی آست که فرد یا جامعه
به میل یا آر ٔ
آده خود با درنظر دآشت قوآنین و قرآر دآد های آجتماعی ،می گیرد.
آنسان به مثابه موجود آجتماعی که در رآبطه باسایر آنسانها در آجتماع زندگی میکند؛ نمی توآند آزآدی مطلق دآشته باشد؛
قوآنین و قرآردآد های آجتماعی آزآدی های آو رآ بگونه آی محدود میکنند.

رهای ی پدیده آی بیرون فکری و بیرون ذهنی آست ،رهای ی آز سیطره آجنبی ،رهای ی آز بند و زندآن ،رهای ی آز بدبختی ،فساد،
رهای ی آز تبعیض و تعصب ،ظلم وستم و رهای ی آز فقر....
ما هموآره آزآدی و رهای ی رآ برآی دیگرآن خوآسته آیم نه برآی خود؛ به همین سبب ما تا هنوز خود به آزآدی و رهای ی نرسیده
آیم و به آین زودی ها هم نخوآهیم رسید.
آدم ها عاقبت خوآهند فهمید
که آشتباهات برآی آموختن آست
نه تکرآر کردن!

