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حامد فارانی

آزادی ! از نگاه بزرگان
سخنان معنادار درباره آزادی از بزرگان تقدیم شما می کنم
آزادی با راستی بدست آوردنی است
خواجه نظام الملک توسی
انسان ،آزاد شدهاست اما همهجا به بند است
ژان ژاك روسو
آزادي ،دریایي متالطم و طوفاني است ،مردان ترسو آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح ميدهند
توماس جفرسون
آزادي عبارت است از دستزدن بههركاري كه بهوسیله قوانین موضوعهٔ حكومتي كه تفكیك قوا در آن بهحقیقت
پیوسته است،منع نشده باشد .حكومتي كه در آن قانون را هیئت مقننه تدوین ،قوه مجریه بصورت مجزا اجرا و قوه
قضاییهٔ مستقلي آن را قضاوت ميكند
شارل دو منتسكيو
آزادي فقط در عالم خیال وجود دارد
شيلر
آزادي ما از نقطهاي شروع ميشود كه آزادي دیگران پایان ميیابد
ويكتور هوگو
آزادي ،مذهب جدید است ،مذهب زمان ما
هاينريش هاينه
درخت آزادي را باید گاهگاه با خون میهنپرستان و ستمكاران آبیاري كرد
توماس جفرسون
آزادي همان آشوب است ،فقط با نورپردازي بهتر
آلن دين فوستر
آنان كه آزادي را فداى امنیت مىكنند ،نه شایستگى آزادي را دارند و نه لیاقت امنیت را
بنيامين فرانكلين
آنها بر ساحل رودخان ِه زندگي...یا بهتر بگویم در كنار ِ اقیانوس زندگي ،قالب را در آب افكنده تا موفقیت را شكار
كنند .اما اگر عاقل باشند و به درگاه خدا دعا كرده و طلب آمرزش نمایند ،آن وقت نامشان عوض ميشود و به نام:
فاحشه نجیب ،مدیر دلسوز و اجتماعي بانك ،ارتش دموكراتیك و روزنامهنگار آزاد و حقیقتجو خوانده ميشوند.
آنها دعاگویان ،شكار ميكنند
كورت توخلسكي
اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و مجریه جدا نباشد بازهم از آزادي نشاني نخواهد بود
شارل دو منتسكيو
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اگر ما چیزي هم از اسالم باید بیاموزیم آنچیز درس آزادي و عدالت اجتماعي نخواهد بود؛ ما خود در این مقوله
كارشناس و خبره هستیم
ريچارد رورتي
آزادي از جمله تجمالتي است كه هركسي توان كسب آن را ندارد
كارل ماركس
انسان در لحظه تصمیمگیري اگر آزاد باشد آزاد است
ولتر
آزادي عبارت است از حق انجام هركاري كه قوانین اجازه ميدهد و انجام ندادن آنچه قانون منع كردهاست
شارل دو منتسكيو
انسان روشمند از آزاداندیشي به دور است
ژان پل
باید آزادي را موقتا ً از دست داد تا بتوان براي همیشه آن را حفظ نمود
شارل دو منتسكيو
براي آنكه بتوان خوب نوشت ،باید در یك كشور آزاد زندگي كرد
ولتر
بزن دل بهدریا ،نظر سوي اعماق كن!
به شادي تن خویش را از غم آزاد كن
چو آن خـُردماهي كه در ژرف آب
فرو شـسـته تـن از بال ،ترك آالم كن
يوهان ولفگانگ گوته
تجارت آزاد یك قانون اساسي نیست بلكه یك راه نجات موقت است
بنيامين ديسرائيلي
تمام مردم آزادي را دوست ميدارند ولي مهارت عجیبي در معدوم كردن آن به كار ميبرند
ولتر
جائیكه مردم از دولتشان بترسند ،ظلم حاكم است؛ جائیكه دولت از مردم بترسد ،آزادي وجود دارد
توماس جفرسون
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