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قررررر ررررردکقه اررررج قررررر بهرررردآن یسرررر  .یز
آنرررر
ررررر رررر
سرررره دار یک اررررج سنیرررر و بهرررردآن یسرررر
قررررر ررررردکقه بهرررردآن ررررط یسرررر رررر ی
سرررر د ک تد
آجدئنکررررر برررراز ررررطک یز ررررر سرررری قن رررر
ا رررطی بهررردآن یشررر ر دشررر  .ک عصررره ی اهاد نیرررو ررردکزیز قرررر
پدسرررب قرررر رررردکقه آنررر داررر شرررک
رررردکقه ک یقصرررن آقرررد بهرررد سررره دار ن ررر ه یز ک ترررد ق ررر رررر اهررره تب آجنرررهی رررط مرررد نه رررن
قرررر یک تب اررررنر یز رررردکزیز سررررداه تررررو قررررر ی تررررد ررررط مررررد نه ررررن پرررر اه  .یاررررر آهرررره اکررررن یز
اژقنهد ندمن تب انر ث یآ هآدسنطآد نی هد یس .
طیضررر یآ هآدسنطآد نیررر ن رررر ی رررد سندسرررن اطآرررد آنررر پن ررره رررره یسررر « .کیقرررد یآ هآدسنطآد نیررر »
آررردر قه ت اررر ب اررر یسررر ررررر ک کیسررر د تبههیئرررن رررر سرررط اررر ربطآنیررر یقد نررر رررن رااررر  .یارررر
کیقرررررد عرررررا ررررره ررررران رررررط آ رررررهار م رررررطکاکن آنررررر اررررردر « آررررر او» ا ررررره رررررن رااررررر « .کیقرررررد
یآ هآدسنطآد نیررر » عرررا ررره یرررد ن ررررر رررط ا ررره رررن رااررر قرررد من آنررر یز اهررره قهیا ررردز اررر
ربطآنی اجبلر «ص ی یآ هآدسنطآد نی ن» مهببر ا ه ره یآ .
طیضررر
«کیقرررد یآ هآدسنطآد نیررر » ی نرررهی طیضررر پدارررر ی رررط کی رررر ز رررد یآهلنیرررن ا ررره رررره یآررر
پدارررر ی کیقرررد نررردآهه پن ررره اررر ربطآنیررر ک ی رررد سندسرررن اطآرررد یسررر  .رررد سرررقن رررن رارررنو ک یارررر
آطشررر ر آهررردتن قررر کی رررر طیضررر پدارررر ی کیقرررد یشررر ر دشرررنو .ک ااررر طیضررر پدارررر ی کیقرررد کی رررد ب ئنررردز
هکسن قهیک طیتنو ی .
ن ه طک آق
مدرنرر
مدرن ر کیقررد ررر یآ هآدسنطآد نیررو ک ررن قنرر شرره ترره قطآررر لررن قهیئررن ررد عاررد ار ی قررد ارر
ررره یااکرررر هآد ررر ر ربطآنیررر ن ماهرررد رررد بهررر قنررره یآ هآدسنطآد نیررر ن رررن مطیآررر پدسررر هط ق ررراز قرررر
صرررطر ی ررره کتررردئن آرررد دشررر یز هب رررهار سررر د ک تد یارررر کیقدسررر  .یز اارررنر ییقرررن یسررر
رررردکقه
رررن
ل رررطاج عررره سررره دار یک
ررررر یا رررر شررر یآقرررا یر ررره کی عد ررر یسدسرررن یآایرررد ررر
یس د نان ر یکزاد ن ن راا .
کیقررد کسررر ن رررر آقرررا بداهرررد یماد ارررر ترررد رررردکقه قارررطی ررردز عد ررر رررطک یز ک اررر رررردک
یآاررررهی
اررررنی تررررد ررررردکقه مدرنرررر ررررن کزآرررر تب اررررنر ررررر عبلکرررره یماد اررررر تررررد ک سررررهرط
ررردکزیز رررردکقه یشررردک رررن رااررر  .کیقرررد هآررردمنط رررر ررردکزیز یررر ق رررردکقهی رررر ع ررردکز ه ررره رررر
دکزیز ردکقه دک یز یماد ار ی مدرن ن کزآ .
کیقررررد ترررره قطآررررر مررررطتو پهیراررررن صررررطر مارررر عاررررد ار ررررر رررردته کی اکررررد یآقا ررررن ک کی یررررر ررررد
ررررن ررررر کهیسررررن
پدک بررررد کی آیررررن ررررن راارررر سررررنهر پدک بدآ دکایررررو کی آبدا ررررن ررررهی یع رررردک
ررره ضررره کز یآقرررا رررهی پدارررد ی رررر ه هاررر سررره دار یک مدرنررر
رررطک یئن یکزارررد ن رررن رااررر
ن راا .
قارررطی باررر ا ترررد یکمجررردعن ررررر ماهرررد ک ررر
آیرررن «باررر ا ترررد لرررن» ماررر عارررطی تررره یاررر ئط ط
م ررررقنا رررردکز قرررردمن ک کیسرررر د یترررر ی باد هررررد ررررطک یز ک برررر ی هد ک آررررن شررررد یسرررر
اکن اهه یز طیض پدار ی کیقد یس .

رررن صرررطر شرررک ررردر یسررر د نان ر ک لرررطر شررره ررررر آررردر ربرررطآن ر کی رررر
آیرررن سررره دار یک
قرررر رررد شرررنط مط نررر سطسند نیررر ن
جرررر ر رررن  .مبررردا رررنر بد قرررر سطسند نیررر ن قارررطی ارررج بد قرررس ررر
ررررررن ررررررد یسرررررر ثبدک جرررررردر قیررررررن ر ررررررد شررررررنط مط نرررررر سرررررره دار یک ک ر ررررررطکتد
سرررررره دار یک
یس د نانی ن.
بارررد ترررد
مدرنررر ررره رررردک یررر قنبد ربطآنیررر ن (ضررر سررره دار یک ی آیرررن رررردک کهیمنرررج ررررر ک ررر
صرررطر اررر سررر هد سندسرررن سررره دار .کیقرررد کسررر ن یعرررار رررره یآررر رررهی
یرررد ز رررطک یز یسررر
رررر مرررط ا بررردک ک بد قرررر داررر ا رررد اقارررن سررره دار یک کی رررر زاررره
ررردکز ررره علنرررر یشرررکد
ررردکز
کهیمنررج سررره دار باهررن ررره علنررر قرررر ررردکقه
ر ررن تررره قطآررر یررردت بدارر یز آهد ترررد
ئ رررد آ طآدزایررر
قررردمن یسررر  .ک پرررن ق ررر «پررردئلطی ینیررر » ) (Pavlos Fyssasرررر سررر
سررر هنه کت ررره ررر « لرررطت اارررن» «کیقرررد یآ هآدسنطآد نیررر » مدرنررر
« لرررطت اارررن» ک اطآرررد
ررر سررره دار یک لکرررر داررر ضررر
ره آررر ماهرررد ضررر یدشنیررر رررط اقارررن یی رررد ک یر کهیسرررن
سه دار یک ط .
ک کی یرررر رررد آقرررا
قررردمن رررر آیرررن ی ررر
په دکارررد کی ک ررره
یآ هآدسنطآد نی هی

رررداا سررردز د یآقا رررن کیقرررد ضررربر آیرررن کر کررردآنکن یز په سرررر مکد ررر قررردتن
رررر ضررره کز پن رررقهی په دکارررد سررردز دآن ررررر یقلنررر
ی مرررط ی رررن په یزآررر
رررن قنررره مدرنررر رررن کزآررر  .کیقرررد تب ارررنر ررره ضررره کز آقرررا ررر ربطآنیررر
پنه ز یآقا مدرن ن کزآ .

کدم رررر آقررر طیضررر «کیقرررد یآ هآدسنطآد نیررر » رررر پن ررره
زاه کی یابن تب انر کی ان کیقد ک ن شط .

اررر ربطآنیررر اررردک

ص ی یآ هآدسنطآد نی ن
 32ه ی 3232

یابن مبدی د کیقد:
intercomrades@yahoo.com
کی ان کیقد:
http://engymo.wordpress.com

طیتررر کسررردآ  .ک

