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اس ُن پبػیذگی فشایٌذٍ اهْری ُظتین کَ ثَ سًذگی هبى هعٌب ثز ز بظً ها در زًدگی روزاًَ خود، در خیاباى و هحل کار

فقظ ثَ ایي اهیذ کَ اهکبى دارد رًّذ اهْر را  ،هبًٌذ ثظیبری اس افزاد ،ٌذ ّ ثب تْجَ ثَ فشًّی ایي ثی هعٌبئیثخؼهی 

 تغییز داد هی تْاًین ثَ سًذگی خْد اداهَ دُین.

 

کَ اطیز ثبّر ثَ توزکش، حبکویت ّ قذرت اًذ ثَ پیغ هی راًٌذ.  حکوهت گراى از یکایي روًد ًابود کٌٌدٍ را اقلیت اًد

ّ  هزدهی کَ ثیذار ػذٍثظت هٌجز هی گزدًذ. فقظ ثَ ثي  ًیش ّ ػْرع ُبی اخیز «دهْکزاطی ُبی هتکی ثز ًوبیٌذگی»

ثکْػٌذ، قبدر خْاٌُذ ثْد هؼکالت ّاقعی خْیغ را ثبػذ، ارسع سًذگی ّ کزاهت اًظبًی  کَ حبفظثزای ایجبد دًیبئی 

دریبثٌذ. اهزّسٍ خْاُبى آسادی ثْدى ثَ هعٌی جبًجذاری اس آًگًَْ رُبئی اطت کَ ُوَ هزدم خْاُبى آى ثبػٌذ، یعٌی 

 .ًْی درًّی جبهعَدگزگ

 

اجتوبعی ػبى را تعییي  جِت ّ ًحٍْ رفتبرکَ تْطظ هلت ُب ادارٍ ػذٍ ّ خْد هزدم  ها خواُاى دهوکراسی واقعی ُستین

، ػتَ ثبػٌذجتوبع ّ خْدػبى هصذاق داًوبیٌذ. ایي ػبهل اطت ثز آًکَ افزاد هی ثبیذ قبدر ثبػٌذ هقزراتی را کَ ثزای ا

را ثْجْد آّرین، ثلکَ  یهْعْد آًِب هؼبرکت ًوبیٌذ. ثحث ثز طز ایي ًیظت کَ ثِؼت ایجبدپذیزفتَ، ثَ ًقذ کؼٌذ ّ در 

هزسُبی  ،هزثْط ثَ ایجبد توذًی اطت ارسػوٌذ، آساد ّ هظئْالًَ. لذا هب خْاُبى جبهعَ ای ُظتین کَ ثب فزاخی ثیٌغ

حبکن هزسثٌذی ًوبیذ. ثذّاً ثبیذ کْػغ هب ثز ایي ثبػذ کَ اس ًْ ّ  خْیغ را ثَ رّػٌی تعزیف کزدٍ ّ ثب ایذئْلْژی

یبفتٌی ثْدٍ، هحْر یک سًذگی ارسػوٌذ « عقت افتبدٍ»پزطؼگزاًَ ثَ تْاًبئی ُبئی دطت یبثین کَ در هوبلک هْطْم ثَ 

 راطتی. ّ بًذّطتیرا تؼکیل هی دٌُذ: ُوذردی، قبدر ثْدى ثَ طِین کزدى دیگزاى، یبری هتقبثل، اجتوبعی ثْدى، هیِو

 

ّ در اهْر عوْهی  قٌبعتاعوبل گزدد، ثَ ٌُگبم هصزف  ظجتاهْعلوی  -، تب در سهیٌَ صٌعتیپارٍ ای اقداهات الزم اًد

هتؼکل گزدًذ کَ اعضبء  اجتوبعبت هظتقلیهی ثبیذ ثز اطبص  ثٌیبدُب. ثخبطز هقبثلَ ثب قذرت پزطتی توبهی خزدهٌذی

ْدٍ ّ هظئْلیت ُب در آى هزتت در گزدع ثبػٌذ. ثزای رُبئی اس طْدجْئی ثی حّذ ّ هٌتخت آًِب ُوْارٍ قبثل تعْیض ث

ُوَ ی ایي  گزدًذ. هلحْظ ثزاثزی کبهل درآهذُب  تعییي ًیبسُبثزای  حصز السم اطت ثب تعییي هقزرات تبسٍ اجتوبعی

 اهْر ًَ طجیعی اطت، ًَ غیز قبثل جلْگیزی یب غیز هوکي؛ ایي تغییزات ثٌیبدیي در گذػتَ ُب ًیش ّجْد داػتَ اًذ.

 

اجتوبعبتی کَ حبضز ًجْدٍ اًذ ًظبهبتی را ثپذیزًذ کَ اس جبًت قذرت طت قزى ُب :ها پروژٍ ی استقالل را دًبال هی کٌین

دّام دارد. پزّژٍ  - اس جبًت طٌت ُب، خذایبى، طجیعت، علن، ثبسار یب حشة - ذُبی غیز قبثل دطتزص تعییي ػذٍ اً

رًظبًض، رّػٌگزی، اًقالة فزاًظَ،  ى ُبیااطتقالل در یًْبى قذین ثٌیبى گذاری ػذٍ ّ در غزة اس ًْ کؼف ّ در دّر

. َ اطتسیظت تجلی یبفتجٌجغ کبرگزی، هجبرسات ضذ اطتعوبری ّ هجبرسات سًبى، جْاًبى، اقلیت ُب ّ فعبلیي هحیظ 

هی گزدد، اس جبًت  هبلپزّژٍ ثزاثزی ّ عذالت در حبل حبضز در حبل احتضبر ثْدٍ ّ اس جبًت پزّژٍ دیگز غزة لگذ

 کَ ثز توبهی ّجٍْ سًذگی گظتزع دارد. اثشاری خزد   جٌْى هتکی ثز

 

رّػٌفکزی ثزای ایٌکبر هب ثَ ػذت ثَ تجذیل هجذد آى ثَ پزّژٍ توذى هی ثبػذ.  ُدف اجتواع ها ًسبت بَ پروژٍ استقالل
ًیبسهٌذین کَ قبدر ثَ اًذیؼَ ی تئْریک، اظِبر آى در عزصَ عوْهی ّ تأثیزگذاری ثبػذ. ًیزُّبی السم ثزای  اجتوبعی

 ّ اجتوبعی ثزای اطتقالل فزدیجظتجْی هب  ایٌکبر ٌُْس پزاکٌذٍ ثْدٍ ّ فبقذ آگبُی ًظجت ثَ ّظیفَ خْیغ هی ثبػٌذ.

 ُوْارٍ اس ًْ آغبس گؼتَ ّ ثَ پیغ رّد. ذ، عولی کَ ثز سًذگی رّساًَ هتکی، هؼخص هعٌب هی یبث فقظ در عول  
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