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زر رٚس رٟب٘ی سِٖ عبَ  ،1917س٘بٖ ؽبغُ زر وبرذب٘ٞٝبی ٘غبریِ ٔٙيمٝی ٚایجٛري پتزٌٚزاز ث ٝاػتقبة زعت
سز٘س  ٚوبرذب٘ٞٝب را رٞب وزز٘س تب زر ارتٕبػبت فس٘فزی اس وبرذب٘ٝای ث ٝوبرذب٘ٝی زیٍز ثز٘ٚس  ٚوبرٌزاٖ زیٍز را
ث ٝاػتقبة  ٚرٚیبرٚیی لٟزآٔیش ثب پّیظ  ٚارتؼ فزاذٛا٘ٙس.
زر ٘تیزٝی ٟٔبرت ٘بوبفی ،زریبفتی پبییٗ  ٚزٚاسز ٜاِی عیشز ٜعبػت وبر رٚسا٘ ٝزر ؽزایيی وبٔالً
غیزثٟساؽتی ،س٘بٖ ذٛاٞبٖ اتحبز  ٚالساْ ػّٕی اس عٛی ٔززاٖ ؽس٘سٔ ،رقٛفبً آٖ لؾزی و ٝزر وبرذب٘زبت فّشات
ٟٙٔ ٚسعی ٟٔبرت ػُٕ زاؽتٙس  ٚاس ثبالتزیٗ عيح آٌبٞی عیبعی  ٚلسرت ارتٕبػی زر ٔیبٖ زیٍز الؾبر وبرٌزیِ
ؽٟز ثزذٛرزار ثٛز٘س .س٘بٖ ثب پزتبةِ چٛة ،عٞ ٌِّٝٛ ٚ ًٙبی ثزفی ث ٝعٕت پٙززٜٞبی وبرذب٘ ٝرا ٜذٛز را ثٝ
زرٔ ٖٚحیوٞبی وبری ثبس ٔیوزز٘س  ٚؽؼبر پبیبٖ یبفتٗ ر ًٙعز ٔیزاز٘س  ٚذٛاعتبر ثبسٌؾت ٔززاٖؽبٖ اس
رجٟٞٝبی ٘جزز ثٛز٘س.
ثب اعتٙبز ث ٝوخیزی اس ٔؼبفزاٖ  ٚتبریدٍ٘براٖ ،ؽٛرػ ایٗ س٘بٖ ثزای ٘بٖ و ٝثب اعتفبز ٜاس احتزاْ ثٝربٔب٘س ٜاس
عبثمٝی وبری  ٚرٚػٞبی «ثسٚیِ» اػتزاك ثزای زعتیبثی ثٔ ٝيبِجبتی وبٔال ًالتقبزی فٛرت ٌزفت ٚ ٝػُٕ زر آٖ
٘ ٝاس رٚی آٔبزٌی تئٛریه یّى ٝاس عز احغبط ثٛز٘ ، ٜبذٛاعت ٝىٛفب٘ی ث ٝرا ٜا٘ساذت وٛٔ ٝرت ثزا٘ساسی
حبوٕیت تشارٞب ؽس؛ پیؼ اس آٖو ٝزر پظِ ٌززاٖٞبی ػظیٓ وبرٌزاٖ ٔزز  ٚاحشاة ٔيّمبً ٔززا٘٘ ٝبپسیس ؽٛز .
أب اس ٕٞبٖ آغبسِ اػتقبثبت ٔب ٜفٛری ،ٝزر اػتزامبت پیؼآٔس ٜؽؼبرٞبی عیبعی زر ٔربِفت ثب ر ٓٞ ًٙؽٙیسٜ
ٔیؽس .ثیثبوی ،ػشْ  ٚرٚػٞبی س٘بٖ ثٚ ٝمٛح ٔؾرـ عبذت ٝثٛز و ٝآٖٞب ثب ریؾٞٝبی ٔؾىالتؽبٖ وٕٞ ٝبٖ
اتحبز وبرٌزاٖ ٙٔ ٚقزفوززٖ عزثبساٖ اس حفبظت اس حبوٕیت تشاری  ٚحٕبیت ؽٛرػٞب ثٛزٚ ،الفا٘س .ثؼسٞب
تزٚتغىی ٘ٛؽت:

س٘بٖ زرثبرٜی راثيٝی ٔیبٖ وبرٌزاٖ  ٚعزثبساٖ ٘مؼ ذٛثی ایفب وزز٘س .آٖٞب ثب رغبرت ثیؼتزی ٘غجت ثٝ
ٔززاٖ ث ٝعٕت فف ٘ظبٔیبٖ ٔیرفتٙس  ٚتفًٞٙب را غقت ٔی وزز٘س  ٚزرذٛاعت ٔیوزز٘س یب ثٟتز اعت ثٍٛیٓ
فزٔبٖ ٔیزاز٘س٘« :یشٜٞبی ذٛز را ثز سٔیٗ ٟ٘بز ٜثب ٔب ٔتحس ؽٛیس» عزثبساٖ ثٞ ٝیزبٖ ٔیآٔس٘س  ٚؽزٔغبر ٔی ؽس٘س ٚ
ٍ٘بٜٞبی ٔنيزة رزٚثسَ ٔیوزز٘س  ٚزٚزَ ثٛز٘س؛ وغی ا َٚتقٕیٓاػ را ٔی ٌزفت٘ ٚ ،یش ٜثبالی ؽب٘ٞٝبی
رٕؼیتی و ٝثز ٘فزاتؼ ٔساْ افشٚزٔ ٜیؽس ث ٝاٞتشاس زرٔیآٔس .
زر عبػبت پبیب٘ی ثیغتٚع ْٛفٛری ،ٝعزثبساٖ یٍبٖ حفبظت اس راٜآ ٗٞث ٝس٘بٖ ٔغئ َٛتزأٛاٞب پیٛعتٙس ٚ
تزأٛاٞب ٚ ٓٞاصٌ ٖٛؽس٘س تب ثٝػٛٙاٖ عٍٙزی زر ثزاثز پّیظ ٔٛرز اعتفبز ٜلزار ٌیززٔ .تمبػسؽسٖ عزثبساٖ فزفبً
٘تیزٝی عٍٙیٗؽسٖ ثبر ر ًٙثز ؽب٘ٝی عپبٞیبٖ یب ٘بثٍٙٞٝبٔیِ ٔغزیِ اػتزامبت ٘جٛز .س٘بٖ فٙؼت ٘غبری ثب ٘فزات
پزؽٕبری اس عزثبساٖ زٞمبِٖ پتزٌٚزاز زر عبَ  1914زر ارتجبه ثٛز٘سٔ .ززاٖ زر عزثبسذب٘ٞٝب  ٚس٘بٖ زر وبرذب٘ٞٝب وٝ
اس ٔٙبىك ٔؾبثٟی ث ٝؽٟز آٔس ٜثٛز٘س ثب  ٓٞثٌ ٝفت ٌٛٚپززاذت ٚ ٝرٚاثيی را ؽىُ زاز ٜثٛز٘س و [ ٝزر ٘تیز]ٝ
فبفّٝی عزثبس  ٚوبرٌز ٔح ٛؽس  ٚس٘بٖ وبرٌز ث ٝمزٚرت حٕبیت تغّیحبتی پی ثزز٘س .
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س٘بٖ وبرٌز زر ذو ٔمسْ ا٘مالة فٛری ٝثٛز٘س ،ا٘مالثی و ٝث ٝعمٛه تشاریغٓ ٔٙزز ؽس .ایٗ س٘بٖ ؽبیس
«رزل»ٝی ایٗ ٚیزا٘ی ٘جٛز٘س أب ـ ثٝرغٓ تؼُّ  ٚعغتیِ اِٚیٝی ٔززاٖ وبرٌز  ٚا٘مالثی ٖٛـ زر ٘مؼ ٘یزٚی ٔحزوٝی
پیؾزَٚی آٖ ػُٕ وزز٘س.
اس ا٘مالة فٛری ٝافيالحبً ثب ِفظ «ذٛزثٝذٛزی» یبز ٔیوٙٙس و ٝاس رٟبتی ِفظ زرعتی اعت چزاو ٝثب
ثز٘بٔٝریشی لجّی فٛرت ٍ٘زفت  ٚػبُٔ رخ زازٖ آٖ  ٓٞا٘مالثی٘ ٖٛجٛز٘س .أب ذٛزثٝذٛزی ثٔ ٝؼٙبی فمساِٖ آٌبٞیِ
عیبعی ٘یغت .تززثٝی س٘ب٘ی و ٝث ٝوبرذب٘ٞٝبی پتزٌٚزاز یٛرػ ثزز٘س ،چ ٝزرربیٍب ٜوبرٌز  ٚچ ٝعزپزعت
ذب٘ٛاری ؤ ٝزجٛر ثٛز٘س ثزای عیزوززٖ ؽىٓ ذب٘ٛازٜؽبٖ عبػتٞب زر فف ثبیغتٙس ،ث ٝفزٚریرتِٗ ٔزسِ ثیٗ
ٔيبِجبت «التقبزی» ثزای ٘بٖ ٔ ٚيبِجبت عیبعی ثزای پبیبٖثرؾیِ ث ٝرٙٔ ًٙزز ؽس .مٕٙبً آٖ ؽزایو ٔبزی و ٝػبُٔ
ٌزعٍٙی  ٚفمز تّمی ٔیؽس ٘یش ث ٝربیی وٚ ٝالؼبً ث ٝآٖ تؼّك زاؽت ٞسایت ؽس ،یؼٙی ٕٞبٖ ر ٚ ًٙعیبعتٔسارا٘ی
و ٝآتؼ آٖ را ثزافزٚذت ٝثٛز٘س .چٙیٗ ٔيبِجبتی  ٓٞثسٛٔ ٖٚار ٟٝثب تغییزات عیبعی ٚعیغ أىبٖپذیز ٘جٛز.
ثٝػال ،ٜٚس٘بٖ ثّؾٛیه  ٓٞزر ٔزوشیت اػتقبثبت ثٛز٘س؛ افزازی و ٝعبَٞب تالػ ٔغتٕز ث ٝذزد زاز ٜثٛز٘س
تب س٘بٖ فبلس ٟٔبرت را عبسٔبٖزٞی وٙٙس؛ یؼٙی زلیمبً ثزذالف ػمبیس ٔززاٖ ٓٞحشثیؽبٖ ؤ ٝؼتمس ثٛز٘س عبسٔبٖزٞی
چٙیٗ س٘ب٘ی زر ثٟتزیٗ حبِت ٔٛرت زٚرٔب٘سٖ اس ر ًٙػّی ٝتشاریغٓ  ٚزر ثستزیٗ حبِت ثبسی زر سٔیٗ س٘بٖ
فٕیٙیغت ىجمبت ثبالیی ذٛاٞس ثٛز و ٝس٘بٖ را اس ٘جزز ىجمبتی ذٛز زٚر ٔیوٙٙس .
ٔززاٖ سیبزی ىی رٙجؼٞبی ا٘مالثی اػتزامبت رٚس رٟب٘ی سٖ را ٘بثبِغ ٔیذٛا٘س٘س  ٚاػتمبز زاؽتٙس و ٝتب
سٔب٘ی و ٝوبرٌزاٖ ٔبٞز آٔبزٜی تقٕیٌٓیزی ؽ٘ٛس ثبیس س٘بٖ وبرٌز را ٔحسٚز وزز .أب ایٗ س٘بٖ الّیت حبمز زر
حشة ثٛز٘س و ٝذٛاعتبر ٘ؾغتی زر ٔٙيمٝی ٚایجٛري ثزای س٘بٖ وبرٌز ثٙٔ ٝظٛر تجبزَ ٘ظز پیزأ ٖٛر ٚ ًٙتـٛرْ ٚ
س٘بٖ وٙؾٍزی و ٝذٛاٞبٖ تظبٞزات مسر ًٙثزای رٚس رٟب٘ی سٖ ثٛز٘س ،ؽس٘س .یىی اس ٕٞیٗ س٘بٖ آناستازیا
دِویـاتکینا ٘بْ زاؽت و ٝثّؾٛیه ثٛز  ٚوبرٌز وبرذب٘ ٚ ٝثؼس اس ا٘مالة فٛری ٝاتحبزیٝای ثزای س٘بِٖ عزثبساٖ تأعیظ
وزز.
پظ اس ٔب ٜفٛری ،ٝعٛای ٘بْٞبیی ا٘مالثی چ ٖٛالکساندرا کولونتای ،نادژدا کروپسکایا  ٚاینـِسا آرماند ،وٝ
آٖٞب  ٓٞثیؼتز ثٝزِیُ س٘سٌی ؽرقیؽبٖ زر ٘مؼ ٕٞغز ٔ ٚؼؾٛق ؽٙبذتٔ ٝی ؽس٘س ٘ـ ٝفؼبِیت ػّٕی ٕٞ ٚىبری
تئٛریهؽبٖ ،س٘بٖ اس اوخزیت حٛسٜٞبی ٔزثٛه ث ٝپیؾزٚیِ ا٘مالة زر ثغتز ٔ 1917ح ٛؽس٘س.
س٘بٖ اغّت زر آٖ حٛسٞ ٜبی ارزایی و ٝاس ذبوغتز تشاریغٓ پسیس آٔس ٜثٛز غبیت ثٛز٘س .تؼساز ا٘سوی زر
ٞیأتٞبی رٚعتبیی زر ٘مؼ ٕ٘بیٙسٜی ٔزّظ ٔؤعغبٖ یب افغز ؽٛرٚی حنٛر زاؽتٙس .ا٘تربثبت زر وٕیتٞٝبی
وبرذب٘ٝای زر تغّو ٔززاٖ ثٛز  ٚحتی زر فٙبیؼی و ٝاوخزیت وبروٙبٖ آٖ سٖ ثٛز٘س ٘ ٓٞیبثت ثب ٔززاٖ ثٛز .زالیُ آٖ
 ٓٞزٌٚب٘ٔ ٚ ٝزتجو ثٛز .سٖٞب ٛٙٞس زرٌیزِ عیزوززٖ ؽىٓ ذب٘ٛازٜٞبؽبٖ زر ؽزایو ٔحسٚز ثٛز٘س  ٚاس فمساٖ
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تحقیُ  ٚاػتٕبزث٘ٝفظ ر٘ذ ٔیثزز٘س  ٚمٕٙبً سٔبٖ وبفی  ٓٞثزای زرٌیزوززٖ ذٛز ٘ ٚیُِ ث ٝعيٛح ثبالی فؼبِیت
عیبعی ٘ساؽتٙسٚ .مؼیتی و ٝس٘بٖ وبرٌز زر رٚعی ٝىی لزٖٞب تحُٕ وزز ٜثٛز٘س  ٚحمیمتِ ٔبزیِ عزوٛةؽبٖ،
تٛا٘بییِ آٖٞب ثزای ٕٞزاٞی ثب رؽسِ غیزلبثُٔٙبسػٝی آٌبٞیِ عیبعیِ ٔٙتذ اس اؽتغبَ عیبعی را ٔؾزٚه ٔ ٚحسٚز
ٔیوزز.
رٚعی ٝپیؼ اس  1917ربٔؼٝای ٔتؾىُ اس زٞمب٘بٖ ثٛز .اتٛریتٝی ٔيّكِ تشاری اس رب٘ت وّیغب تمسیظ ٚ
تحىیٓ ٔیؽس  ٚزر ثٙیبز ذب٘ٛاز ٜا٘ؼىبط ٔییبفت .اس زٚاد  ٚىالق تحت فزأیٗ ٔذٞجی ثٛز ،س٘بٖ لب٘٘ٛبً ٔيیغ ٚ
فزٔبٖثززار  ٚثٝػٛٙاٖ ٔبیّٕه  ٚپغتتز اس ا٘غبٖ تّمی ٔیؽس٘س .مزةإِخُٞبی رایذ رٚعی ؽبُٔ ػجبراتی چٖٛ
«فىز وززْ ز٘ ٚفز را زیسْ أب فمو یه ٔزز ثٛز ٕٞ ٚغزػ» ٔیؽس .
ٔزز لسرت ثالٔٙبسع ذب٘ ٝثٛز  ٚاس سٖٞب ا٘تظبر ٔیرفت زر ؽزایو ظبِٕب٘ٝای و ٝاس پسر ثٕٞ ٝغز ارث ٔیرعیس
 ٚاغّت ٘تیزٝی ذؾ٘ٛتِ لب٘٘ٛی ثٛز ا٘فؼبَ را ثزٌشیٙٙس .س٘بٖ زٞمبٖ  ٚوبرٌز ثب تٙجی ٚ ٝوبر پزسحٕت زر سٔیٗ ٚ
وبرذب٘ٛٔ ٝار ٝثٛز٘س ٓٞ ٚسٔبٖ ثبرِ عٍٙیِٗ ثچ ٝزاری ٚ ٚظبیفِ ذبٍ٘ی ٘یش ثز زٚػؽبٖ ثٛز ،آٖ ٓٞزر سٔب٘ٝای وٝ
سایٕبٖ عرت ثٛز  ٚذيز٘بن ،رٚػٞبی پیؼٌیزی اس حبٍّٔی ٚرٛز ٘ساؽت  ٚآٔبر ٔزي ٔ ٚیزِ اىفبَ  ٓٞثٝؽست
ثبال ثٛز.
أب ٘مؼآفزیٙیِ عیبعی س٘بٖ زر عبَ  1917اس ٘بوزب عزثز٘یبٚرز ٜثٛز .رٚعی ٝیه تٙبلل ثٛز؛ ثٝرغٓ فمـز
فزاٌیز  ٚعزوٛة  ٚاعتجسازی وٌ ٝزیجبٌٖیز ٔززْ ثٛز ،التقبز آٖ ىی زٞٝٞبی پیؼ اس  1905تٛعؼٝی لبثُتٛرٟی
یبفت ٝثٛز .وبرذب٘ٞٝبی ٔسرٖ  ٚػظیٕی و ٝث ٝتِٛیس عالح  ٚپبرچٔ ٝؾغ َٛثٛز٘س ،راٜآٙٞی وٛٔ ٝرت اتقبَ
ؽٟزٞبی عزیغاِزؽس ٔیؽس  ٚعزٔبیٌٝذاری ٟٔ ٚبرتی و ٝاس ارٚپب عزاسیز ؽس ٜثٛز  ٚث ٝافشایؼ چؾٍٕیز تِٛیس ٘فت
 ٚآٙٔ ٗٞزز ؽس ٜثٛز.
ایٗ تغییزات التقبزی چؾٍٕیز ث ٝتغییزات ارتٕبػی ػٕیمی زر عبَٞبی پیؼ اس ر ًٙرٟب٘ی اٙٔ َٚزز ؽس.
اس رّٕ ٝافشایؼ زر تؼسازِ س٘بٖ زٞمب٘ی و ٝث ٝوبرذب٘ٞٝبی ؽٟزی رٚا٘ ٝؽس٘س ،آٖ ٓٞث ٝارجبر فمـز  ٚتزغیت
وبرفزٔبیب٘ی و ٝاعتفبزٜؽبٖ اس ٔىب٘یشاعی ٖٛذتِٓ ث ٝتِٛیس ٔؾبغُِ فبلسِٟٔبرتِ ثیؼتز  ٚتزریحؽبٖ ثز وبرٌزاٖ عبسٌبر
 ٚثی زرزعز ث ٝرؽس ػظیٕی زر تؼساز س٘بٖ ؽبغُ زر رذتؽٛیی ٞب ،فٙؼت اثزیؾٓ ،وتبٖ ،پؾٓ ،عزأیه  ٚتِٛیس
وبغذ ٔٙزز ؽس ٜثٛز .
س٘بٖ زر اػتقبثبت وبرذب٘زبت ٘غبری عبَ  1896و ٝزر ٔربِفت ثب لب٘ ِٖٛذسٔت ارجبریِ پیؼ اس ر ًٙصاپٗ
 ٚرٚعی ٝؽىُ ٌزفت ٝثٛز ،ؽزوت رغتٙس  ٚحنٛر عز٘ٛؽتعبسی زر ا٘مالة  1905زاؽتٙس؛ ٕٞبٖ ا٘مالثی و ٝىی
آٖ س٘بٖ ٘بآسٔٛز ٜزر فٙبیغ ٘غبری ،تٙجبو ٚ ٛؽىز ٍٕٞبْ ثب وبرٌزاٖ ثٔٛی  ٚرذتؽٛیذب٘ٞٝب ثز ایزبزِ اتحبزیٝای
ٔتؼّكِ ث ٝذٛزؽبٖ ثٝػٛٙاٖ ثرؾی اس یه ؽٛرػِ ثشري اٞتٕبْ ٚرسیس٘س.
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ر ًٙرٟب٘ی ا َٚتأحیزی لبىغ زر رؽسِ ٚسِٖ التقبزی  ٚعیبعیِ س٘بٖ زاؽت .رٛٔ ًٙرت فزٚپبؽیِ
ذب٘ٛازٜٞب  ٚس٘سٌی س٘بٖ ؽس .غیجتِ ٔززٞب  ٚسذٕی  ٚوؾت ٝؽسٖؽبٖ ث٘ٝبچبر ث ٝایٗ ٔٙزز ؽس و ٝس٘بٖ ثٝتٟٙبیی زر
سٔیٗٞب وبر وٙٙس  ٚعزپزعتی ذب٘ٛاز ٜرا ػٟسٜزار ؽسٚ ٚ ٜارز ٘یزٞٚبی وبر ؽٟزی ؽ٘ٛس .س٘بٖ چیشی حسٚز 26/6
زرفس ٘یزٚی وبر را زر عبَ  1914تؾىیُ ٔیزاز٘س و ٝایٗ رلٓ تب  1917ث 43/4 ٝزرفس (تمزیجبً ٘قف) رعیس ٜثٛز.
حتی زر حٛسٜٞبی ٚارسِ ٘یزٚی وبرِ ٔبٞز حنٛر س٘بٖ رؽس ثغیبر زاؽت .زر عبَ  1914س٘بٖ تٟٙب ع ٝزرفس اس
وبرٌزاٖ فٙؼت فّش را ؽىُ ٔیزاز٘س أب تب عبَ  1917ایٗ رلٓ ث 18 ٝزرفس افشایؼ یبفت ٝثٛز.
ا٘مالة فٛریٚ ٚ ٝمؼیتِ لسرت زٌٚب٘ٝی ٔٙتذ اس آٖ ث ٝذتِٓ اػتزامبت س٘بٖ ٔٙزز ٘ـؾس ثّى ٝایٗ اػتزامبت
ث ٝثرؾی اس فزآیٙسی تجسیُ ؽس و ٝؽبٞسِ رزیبٖ یبفتِٗ حٕبیتِ وبرٌزاٖ اس حبوٕیت ث ٝؽٛراٞب  ٚزر ٖٚؽٛراٞب ٚ ،اس
رٞجزیِ ا٘مالثی ٔ ٚؼتسَ  ٚعٛعیبِیغتِ عٛعیبَٙٔ-ؾٛیهٞب ث ٝرٞجزیِ ثّؾٛیهٞب زر ٔب ٜعپتبٔجز ثٛز.
س٘بٖ ٔ ٚززاٖ وبرٌز و ٝا٘تظبر زاؽتٙس ثب عمٛه تشار ٚمؼیت ٔؼیؾتؽبٖ ثٟجٛز یبثس ،ث ٝعجت ایٗ و ٝزِٚت
{ٔٛلت}  ٚرٞجزاٖ ؽٛراٞب ث ٝز٘جبَ اعتٕزار ر ًٙثٛز٘س٘ ،برامی ثٛز٘س .تب ٔبٔ ٜـ ،ٝاػتزامبت مسر ًٙث ٝفزٚپبؽیِ
اِٚیٗ زِٚت ٔٛلت ٔٙزز ؽس ٜثٛز  ٚرٞجزاٖ ٔٙؾٛیه ؽٛرٚی ٘یش ٓٞچٙبٖ ٔؾتبق ث ٝر ،ًٙثب ِیجزاَٞب ٚارز ائتالف
ؽس٘س .عزذٛرزٌیِ وبرٌزاٖ ث ٝاػتقبثبت ثیؼتزی ث ٝرٞجزی س٘بٖ ذتٓ ؽس .حسٚز چُٟٞشار سٖ ؽبغُ زر
رذتتؾٛیذب٘ٞٝب و ٝػن ٛاتحبزیٝای ث ٝرٞجزیِ یه ثّؾٛیه ثٙبِْ سوفیـا گونچارِسکایا ثٛز٘س ثزای حمٛق
ثیؼ تزٞ ،ؾت عبػت وبر رٚسا٘ ٚ ٝثٟجٛز ؽزایو وبر و ٝؽبُٔ ثٟساؽت ٔحیو وبر ٔ ٚزذقی سایٕبٖ (زر ٔیبٖ س٘بٖ
وبرٌز رایذ ثٛز و ٝحبٍّٔیؽبٖ را تب سٔبٖ سایٕبٖ ثز وف وبرذب٘ ٝپٟٙبٖ وٙٙس)  ٚذبتٕٝثرؾی ث ٝآسار رٙغی ،زعت
ث ٝؽٛرػ سز٘س .آٖىٛر و ٝتبریدٍ٘برا٘ی چ ٖٛرـیٗ ٔه زرٔیس  ٚآ٘ـب ٞیالیـِز ٔی٘ٛیغٙس :

گنچارسکایا ثٕٞ ٝزا ٜزیٍز س٘بٖ وٙؾٍز اتحبزی ٝاس رذتؽٛیذب٘ٝای ث ٝرذتؽٛیذب٘ٝی زیٍز ٔی رفت تب
س٘بٖ را ٔتمبػس عبسز ث ٝاػتقبة ثپی٘ٛس٘س .آٖٞب عيُٞب را پز اس آة عزز ٔیوزز٘س  ٚثز رٚی اربقٞب ٔیریرتٙس .زر
یىی اس رذتؽٛیذب٘ٞٝب ،فبحت ّٔه ثب زیّٓ ثٌٙ ٝچبرعىبیب حّٕٚٝر ٔیؽٛز أب سٖٞب ثب ٌزفتٗ ٔبِه اس پؾت
عز ٘زبتؼ ٔیزٙٞس.
زر ٔب ٜاٚت و ٝثب تالػ ص٘زاَ وٛر٘یّٛف ثزای ٘بثٛزی ا٘مالة ٕٞزا ٜثٛز ،س٘بٖ ثب ایزبزِ عٍٙز  ٚفزا ٓٞعبذتِٗ
تٕٟیسات پشؽىی آٔبزٜی زفبع اس پتزٌٚزاز ؽس٘س .زر اوتجز ،س٘بِٖ حشة ثّؾٛیه زر فزا ٓٞعبذتٗ وٕهٞبی پشؽىی
ٔ ٚذاوزات عز٘ٛؽت عبس ثب عبوٙبٖ ٔحّی زذیُ ثٛز٘س  ٚثزذی  ٓٞو ٝػنٌ ٛبرز عزخ ثٛز٘س ٔغئِٛیت ٕٞبًٙٞ
وززٖ ذیشػٞب زر ٘مبه ٔرتّف پتزٌٚزاز را ػٟسٜزار ؽس٘سٔ .ه زرٔیـس ٞ ٚیالیـِز ایٌٗ ٝ٘ٛپیزأ ٖٛزیٍز
فؼبِیتٞبی س٘بٖ ثّؾٛیه زر ٔب ٜاوتجز ٔی٘ٛیغٙس :
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ٚلتی پظ اس رٚسٞبی صٚیی ٝزِٚت ٔٛلت ثٝز٘جبَ ذّغعالح وبرٌزاٖ ثٛز ،ذب٘ٓ اِی .ای .رودیونوأ ،غئَٛ
ٚاٌٗٞب  42تپب٘چ ٚ ٝعالحٞبی زیٍز را زر ا٘جبر ذٛز ٔرفی وزز ٜثٛز .زر ٔب ٜاوتجز ،أ ٚغئِٛیت وغت اىٕیٙبٖ اس
ذزٚد زٚ ٚاٌٗ ٔغّغُ اس ا٘جبر ثٙٔ ٝظٛر حّٕ ٝث ٝوبخ سٔغتب٘ی ثٛز .أ ٚیثبیغت ٔيٕئٗ ٔیؽس و ٝىی رٚسٞبی
 26 ٚ 25اوتجز ثرؼ ذسٔبت راٜآٔ ٗٞؾغ َٛث ٝوبر اعت ٕٞ ٚیٗىٛر زر عزتبعز ؽٟز پغتٞبی ٌبرز عزخ را
چه ٔیوزز  ٚث ٝتقزف لسرت یبری ٔیرعب٘س .
ؽىبف ٔیبٖ س٘بٖ وبرٌزی و ٝر ًٙرا ػبُِٔ ٔقیجتٞبؽبٖ ٔیزا٘غتٙس  ٚفزیبز فّحىّجیؽبٖ ثب ٌذؽت سٔبٖ
ثّٙستز ٔی ؽس  ٚفٕیٙیغتٞبیی و ٝوٕبوبٖ اس ذٖٛریشیٞب حٕبیت ٔیوزز٘س ثب پیؾزفت ا٘مالة تؾسیس ؽس .ثزای
اوخزیت فٕیٙیغتٞبی ىجمبت ثبال و ٝحبٔی ثزاثزی زر لب٘ ٚ ٖٛحك تحقیُ  ٚافالحبت ارتٕبػی ثٛز٘س٘ ،یُِ ث ٝایٗ
اٞساف اس ىزیك اػالِْ ٚفبزاری ث ٝحبوٕیت رسیس  ٚتالػٞبی رٍٙی آٖ ثٛز تب ثب احجبت ٔیٟٗپزعتی ذٛز ثرؾی اس
را ِٜوغتِ پغت ٔ ٚمبْ را ىی وزز ٜثبؽٙس.
ا٘مالة فٛری ٝث ٝاحیبیِ وبرسارٞبی فٕیٙیغتی ثزای وغت حك رأی ا٘زبٔیس ٚ ٚلتی ایٗ ٔ ٟٓزر ٔب ٜصٚئی ٝثٝ
حٕز ٘ؾغت لسٔی حبئش إٞیت  ٚپیؼرٚا٘ ٝتّمی ؽس .أب ثزای اوخزیت س٘بٖ حك رأی تغییز ّٕٔٛعی زر ٔؼیؾتؽبٖ
ایزبز ٘ىزز؛ س٘ب٘ی وٛٙٞ ٝس اس وٕجٛزٞبی سیبزی ر٘ذ ٔیثزز٘س  ٚعبػتٞبی پزؽٕبری ث ٝوبر ٔؾغ َٛثٛز٘س  ٚثزای
حفظ ذب٘ٛازٜؽبٖ عرت ٔیرٍٙیس٘س .کولونتای زر عبَ ٔ 1908ی٘ٛیغس :

ٞز ا٘ساسٔ ٓٞ ٜيبِجبت فٕیٙیغت ٞب ٔيبِجبت رازیىبِی ثٛز ٜثبؽسٞ ،زٌش ٘جبیس اس ایٗ حمیمت غبفُ ؽس وٝ
فٕیٙیغتٞب ثٝزِیُ ربیٍب ٜىجمبتیؽبٖ لبزر ٘ـیغتٙس ثزای ایزبزِ تغییزات ثٙیبزیٗ زر التقبز ٔؼبفز  ٚعبذتبر ارتٕبػی
ربٔؼ ٝثزٍٙٙس؛ ٕٞبٖ تغییزاتی و ٝثس ٖٚآٖ رٞبیی س٘بٖ ٘بلـ ٔیٔب٘س.
ثزای لزیتثٝاتفبق س٘بٖ وبرٌز  ٚزٞمبٖٔ ،غأِٝی عزوٛة  ٚثزاثزی ٔغأِٝای ا٘تشاػی ٘جٛز ثّى ٝآٖ را ث ٝؽىّی
ّٕٔٛط  ٚػیٙی ىی ٘جزز ثزای ثٟجٛز ٔؼیؾت  ٚذٛز ٕٞ ٚغزاٖ  ٚفزس٘ساٖؽبٖ حظ ٔیوزز٘س .آ٘ب٘ی و  ٝآؽىبرا
عیبعی ؽس ٜثٛز٘س  ٚاػتٕبزث٘ٝفظ ؽبٖ فش٘ٚی یبفت ٝثٛز ،و ٝاغّت اس اػنبی حشة ثّؾٛیه ٔ ٓٞحغٛة ٔیؽس٘س،
زر ٘تیزٝی فؼبِیت رٕؼیؽبٖ (فؼبِیتٞبیی و ٝثز ٔحٛر ٔربِفت ثب ٌزعٍٙی ،رٔ ٚ ًٙبِىیت سٔیٗ ٔیچزذیس )
ػّی ٝر ٚ ًٙعیبعتٔساراٖ زر ایٗ ٘جزز حنٛر یبفتٙس .راثزت عزٚیظ ٔی٘ٛیغس :

ثٝىٛر ٔسا ْٚاحجبت ٔیؽس و ٝثز٘بٔٝی عیبعی حشة ثّؾٛیه ثزای تٛزٜٞبی وبرٌز ،عزثبساٖ  ٚزٞمب٘ب٘ی وٝ
ػبُٔ ؽٛرػٞبی ارتٕبػی  ٚفزٚپبؽی التقبزی ثٛز٘س (یؼٙی آٖچ ٝو ٝزر اٚاذز پبییش ث ٝثبالتزیٗ حس ذٛز رعیسٜ
ثٛز) رساثیت ثیؼتزی زارز .أب ثٕٞ ٝیٗ ذبىز ٕٔىٗ ثٛز ا٘مالة اوتجز ث ٝحٕز ٘زعس.
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س٘بٖ وبرٌز ،زٞمب٘بٖ  ٚس٘بِٖ عزثبساِٖ ٔزز زرعت ٕٞچٕٞ ٖٛغزاٖؽبٖ ایٗ را تٕبْٚوٕبَ زرن وزز٘س  .ثسٖٚ
حٕبیتِ تٛزٞ ٜبی وبرٌز فبلسِٟٔبرت زر پتزٌٚزاز ،و ٝاوخزیتؽبٖ  ٓٞسٖ ثٛز٘س ،لیبْ اوتجز ٞزٌش ث ٝعزا٘زبْ
ٕ٘یرعیس.
حٕبیت اس ثّؾٛیهٞب حٕبیتی وٛروٛرا٘٘ ٝـجٛز ثّى ،ٝثٌ ٝفتٝی تزٚتغىی ،سازٜی «افشایؼ ر٘ذآٚر ٚ
ٔحتبىب٘ٝی آٌبٞی» ٔیبٖ ٔیّیٖٞٛب وبرٌز اػٓ اس سٖ ٔ ٚزز ثٛز .تٛزٜٞبیی و ٝتب ٔب ٜاوتجز ٞز ٌٔ ٝ٘ٛقیجتی ثز عزؽبٖ
آٚار ؽس ٜثٛز .زِٚت ٔٛلت ٙٔ ٚؾٛیهٞب ذیب٘ت وزز ٜثٛز٘س ،تظبٞزات ٘تیزٝای رش عزوٛة ٘ ٚبأیسی اس ٘یُِ ثٝ
س٘سٌی ثٟتز ث ٝارٔغبٖ ٘یبٚرز ٜثٛز  ٚوٛزتبی وٛر٘یّٛف ٕٝٞ ٓٞچیش را رٚؽٗ عبذت ٝثٛز :یب پیؼرٚی یب ٘ـبثٛزی .
یه وبرٌز ٚمؼیت را ایٌٗ ٝ٘ٛتٛفیف ٔیوٙس« :ثّؾٛیهٞب ٕٞیؾٔ ٝیٌفتٙس ایٗ ٔب ٘یغتیٓ ؤ ٝتمبػستبٖ ٔیوٙیٓ
ثّى ٝذٛز س٘سٌی [حمب٘یت] ٔب را احجبت ذٛاٞس وزز ٚ .أزٚس  ٓٞثّؾٛیهٞب ث ٝپیزٚسی رعیس٘س سیزا و ٝس٘سٌی
زرعتیِ تبوتیهٞبؽبٖ را حبثت وزز».
ثّؾٛیهٞب ٔغأِٝی س٘بٖ را ٕٞبٖلسر و ٝإٞیت زاؽت رسی اٍ٘بؽتٙس  ٚایٗ ث ٝاػتجبر ثّؾٛیهٞب افشٚز.
ٞزچٙس ثب ػیٙه أزٚس ؽبیس ایٌٗ ٝ٘ٛرّ ٜٛوٙس و ٝس٘بٖ ثٝؽست ٘بزیسٌ ٜزفتٔ ٝی ؽس٘س أب تالػٞبی ٔزسا٘ٝای ثزای
عبسٔبٖزٞی  ٚثٟجٛز ٚمؼیت س٘بٖ وبرٌز فٛرت پذیزفت .ایٗ حمیمت و ٝثّؾٛیهٞب ثیؼتز اس زیٍز احشاة
عٛعیبِیغت ثزای س٘بٖ لسْ ثززاؽتٝا٘س مزٚرتبً ٘تیزٝی تؼٟس ثیؼتز ثّؾٛیهٞب ث ٝحمٛق س٘بٖ ٘جٛز.
ثّؾٛیهٞب ٙٔ ٚؾٛیهٞب ٞزز ٚثز مزٚرت فؼبِیت س٘بٖ ثٝػٛٙاٖ ثرؾی اس ىجمٝی وبرٌز اتفبق٘ظز زاؽتٙس أب
ثّؾٛیهٞب تٛا٘غتٙس ٘جزز ثزای ثزاثزی ٔیبٖ سٖ ٔ ٚزز را زر اعتزاتضی ٔجتٙی ثز فؼبِیت ىجمبتی ػّی ٝحىٔٛت  ٚرًٙ
زرآٔیش٘س ،زرحبِی و ٝاحشاة زیٍز زرٌیز ازأٝی ر ًٙثٛز٘س  ٚثب ٔزفٟبٖ  ٚوبرفزٔبیبٖ عزٚوبر زاؽتٙس  ٚتٟٙب وبری
و ٝاس زعتؽبٖ ثزٔیآٔس تٟیٝی ٌشارػ اس اػتقبثبت س٘بٖ  ٚفحجت زرثبرٜی حمٛق عیبعی ثٛز ٞ ٚیچ راٞىبر
ػیٙی ّٕٛٔ ٚعی ثزای فؾبرٞبی ٔبزیِ ٌزیجبٌٖیزِ س٘سٌی س٘بٖ ٘ـساؽتٙس.
ثّؾٛیهٞب ثٔٝزٚر ٘مؼ ذٛز را زر عبسٔبٖزٞی  ٚعیبعی عبسیِ س٘بٖ پزرً٘تز عبذتٙس؛ ٘رغت ثٝزِیُ آٖچٝ
اس ٘بآرأیٞبی ٔب ٜفٛری ٝآٔٛذت ٝثٛز٘س  ٚز ْٚثٝذبىز عٕبرت س٘بٖ حشة .
س٘بِٖ راٞجزِ ثّؾٛیه اس رّٕ ٝکولونـتای ،کروپسکایا ،آرماند ،کُنکوردیا سامویلُوا  ٚوِرا اِسلوتسکیا ٔستٞب
ثز ایٗ ٘ظز ثٛز٘س و ٝحشة ّٔشْ اعت ثزای عبسٔبٖزٞیِ س٘بٖ وبرٌز  ٚتٛعؼٝی تحقیالت عیبعیؽبٖ ث ٝتالػٞبی
رسی زعت ثش٘س .آٖٞب ٔی رٍٙیس٘س تب رفمبی ٔززؽبٖ را ٔتمبػس عبس٘س س٘بِٖ وبرٌزِ فبلسٟٔبرت إٞیتی وّیسی زار٘س
ٔ ٚب٘ؼی «ٔٙفؼُٔ ،حبفظٝوبر ٚ ٚاپظٔب٘س »ٜثز عز را ٜا٘مالة ٘ـیغتٙس .زر رٚس٘بٔٝی حشة ثّؾٛیه Rabotnitsa
(سٖ وبرٌز) و ٝاثتسا زر  1914ث ٝچبح رعیس  ٚعپظ زر ٔ 1917 ٝزٚثبرٙٔ ٜتؾز ؽس ٔمبالتی زرثبرٜی إٞیتِ ٚرٛز
ٟٔسوٛزن ثزای س٘بٖ ؽبغُ ،پزعتبری  ٚلب٘ ِٖٛعالٔتِ ٔحیو وبر ثزای س٘بٖ ٘ٛؽت ٝؽس ٘ ٚیبسِ ث ٝپذیزػِ ٔم ِٝٛی
ثزاثزی ٔ« ٚغبیُ س٘بٖ» اس رب٘ت تٕبٔی وبرٌزاٖ ٔٛرز تأییس لزار ٌزفت.
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٘مؼ س٘بٖ وبرٌز زر ٔب ٜفٛری ٚ ٝإٞیت ٕٞیؾٍیؽبٖ ثٔٝخبث ٝثرؾی اس ىجمٝی وبرٌز پتزٌٚزاز ٍ٘زػ وخیزی
اس ٔززاٖ ثّؾٛیه را وٌٕ ٝبٖ ٔیوزز٘س تٕزوش ثز ٔغبئُ س٘بٖ ثغتزی ثزای فٕیٙیغٓ فزأ ٓٞیوٙس  ٚا٘مالة تٟٙب ثٝ
رٞجزیِ آٌبٜتزیٗ  ٚوبرآسٔٛزٜتزیٗ ٔززاٖ وبرٌز رلٓ ذٛاٞس ذٛرز ،تغییز زاز .ثبٚرٛزایٗٓٞ ،چٙبٖ زؽٛاریٞب ثز عز
را ٜس٘بٖ ٚرٛز زاؽتٚ .لتی و ٝزر ٔب ٜآٚریُ وِ٘ٛٛـتبی ذٛاٞبٖ ثرؼ ٔرقٛؿ ث ٝس٘بٖ زر حشة ؽس ا ٚرا ثٝ
ا٘شٚای ؽسیسی وؾب٘س٘سٞ ،زچٙس و ٝحٕبیت ِٙیـٗ را ٕٞزا ٜذٛز زاؽت؛ ٕٞبٖ ِٙیٙی و ٝتشٞبی آٚریُاػ چٙساٖ ثٝ
ٔذاق رٞجزی ثّؾٛیه ذٛػ ٘ـیبٔس ٜثٛز  ٚربِت ایٗ و ٝوِ٘ٛٛتبی تٟٙب حبٔیِ ِٙیٗ زر وٕیتٝی ٔزوشی ثٛز.
أب زر ٔبٞ ٜبی پظ اس آٖ ثٚ ٝمٛح ٔؾرـ ؽس وٞ ٝز زٔ ٚجحج٘ ٓٞ ،ظز ِٙیٗ زرثبرٜی ازأٝی ا٘مالة ثزای
لسرتٌیزی ؽٛراٞب  ٚایسٜی وِ٘ٛٛتبی زرثبرٜی إٞیت س٘بٖ وبرٌز ،ساییسٜی عیبِیت ا٘مالة ثٛز ٛٔ ٚرت
پیؼرٚی آٖ ٔی ؽس .رٚس٘بٔٞٝبی زیٍز حشة ثّؾٛیه حبال زیٍز اس  ٓٞ Rabotnitsaفزاتز رفت ٝثٛز٘س ٔ ٚؼتمس
ثٛز٘س وٍ٘ ٝزػٞبی رٙغیتٌزایب٘ ٝاتحبزِ ىجمبتی را زچبر ٔربىزٔ ٜیوٙس  ٚحشة  ٓٞزر تالػ ثٛز تب س٘بٖ را ثٝ
وٕیتٞٝبی وبرذب٘ٝای ٔؼزفی وٙس  ٚایٗ ٍ٘زػ ٔززا٘ ٝرا و ٝس٘بٖ را تٟسیس تّمی ٔیوزز ث ٝچبِؼ ثىؾس  ٚثب آٖٞب ثز
عز رأی ث ٝسٖٞب رسَ وٙس ـ ٔرقٛفبً زر فٙبیؼی و ٝسٖٞب زر اوخزیت ثٛز٘س ـ تب س٘بٖ را ثٝػٛٙاٖ ٕٞىبر  ٚرفیك
ؽبیغتٝی احتزاْ ثسا٘ٙس .
ؽؼ ٞفت ٝپظ اس ا٘مالة اوتجز ،حجت ؽٟز٘ٚسی ربیٍشیٗ اسزٚاد ؽس  ٚحك ىالق ثٞ ٝز ز ٚىزف ٔبرزا اٞسا
ؽس .یه عبَ ثؼس ایٗ تغییزات ث ٝلب٘ ٖٛذب٘ٛاز ٓٞ ٜتغزی پیسا وزز  ٚس٘بٖ را ثب ٔززاٖ زر ثزاثز لب٘ ٖٛثزاثز عبذت.
وٙتزَ ٔذٞجی ثٝوُ حذف ؽس  ٚلزٖٞب عزوٛة ٟ٘بزیٝٙؽس ٜثزچیس ٜؽس .حك ىالق ثی زِیُ ثٞ ٝز ز ٚىزف اسزٚاد
زاز ٜؽس  ٚسٖٞب ث ٝحك وغت پ َٛذٛز زعت یبفتٙس ٞ ٚیچ وساْ اس ىزفیٗ زر س٘سٌی ٔؾتزن اذتیبری ثز أٛاَ
زیٍزی ٘ـساؽتٔ .ف ِْٟٛحزاْسازٌی ٔؼٙبی ذٛز را اس زعت زاز  ٚاٌز س٘ی اس پسرِ فزس٘سػ اىٕیٙبٖ ٘ـساؽت
ٔغئِٛیت فزس٘س ث ٝزٚػ تٕبٔیِ ؽزوبی رٙغیِ پیؾیٗ سٖ ثٛز .زر عبَ  ،1920رٚعی ٝاِٚیٗ وؾٛری ثٛز ؤ ٝغأِٝی
لب٘٘ٛیؽسِٖ عمو رٙیٗ را ٔيزح عبذت.
زر عبَ  1917ا٘مالة ث ٝزعت س٘بٖ آغبس ؽس  ٚؽىُ ٌزفت  ٚىی یه عبَ زر ٘تیزٝی فؼبِیتٞبی س٘بٖ ٚ
تؼٟس عیبعی ذیّی اس ٔفبٞیٓ و ٟٝٙزر تؼزیفِ س٘بٖ اس رّٕ ،ٝرٙظ زٔ ،ْٚبیّٕهٙٔ ،فؼُٔ ،حبفظٝوبر ،فبلس ػشت
٘فظ  ٚمؼیف ٔٛرز چبِؼ لزار ٌزفت  ٚاس ٌزز ٝ٘ٚحذف ؽس.
أب ا٘مالة رٚعیٛٔ ٝرت حذف عّيٝی ٔززاٖ یب رٞبیی س٘بٖ ٘ـؾس ٔ ٚحزٔٚیتٞبی فبرؼٝثبرِ حبفُ اس
ر ًٙزاذّی  ٚا٘حزافٞبی ثؼسی حبوٕیت ؽٛرٚی رعیسٖ ثٔ ٝيبِجبت را ٘بٕٔىٗ عبذت٘ .بثزاثزی ثبلی ٔب٘س .س٘بٖ
ا٘سوی زر پغتٞبی لسرت حنٛر یبفتٙس  ٚا٘سوی زر عبسٔبٖٞبی ارزایی حبمز ؽس٘س  ٚث ٝزِیُ ٘بٔالیٕبت ؽسیس
ثؼس اس اوتجز ایسٜٞبی رٙغیتسز ٓٞ ٜثٝآعب٘ی لبثُحذف ٘ـجٛز .
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ىی رٚسٞبی ا٘مالة س٘بٖ حنٛری ثزاثز ثب ٔززاٖ ٘ساؽتٙس  ٚزر عيٛح ثبالی فزآیٙس عیبعی ٔؾبروتی ثٝ
إٞیتِ ٔؾبروت ٔززاٖ ٘قیتؽبٖ ٘ـؾس أب زر ٔحسٚزٜی س٘سٌی ذٛزؽبٖ ا٘تظبرات را ث ٝچبِؼ وؾیس٘س ٔ ٚغیز
ا٘مالة را ؽىُ زاز٘س .آٖىٛر ؤ ٝه زرٔیس ٞ ٚیالیـز ٔی٘ٛیغٙس:

ثّ ،ٝحمیمت زارز و ٝتمغیٓ وبر ٔیبٖ سٖ ٔ ٚزز ثبلی ٔب٘س ،أب ٘جبیس ٘تیزٌ ٝزفت و ٝس٘بٖ زر ثٝچبِؼوؾیسٖ
عّيٝی ٔززاٖ ؽىغت ذٛرز٘س .ثبیس زر ٘ظز ثٍیزیٓ و ٝآٖٞب چ ٌٝ٘ٛٝزرٔ ٖٚحیو عٙتی ذٛزؽبٖ ٔجبرس ٜوزز٘س ٚ
ایٗ ٔجبرس ٜچ ٝتأحیزی ثز ر٘ٚس ا٘مالة زاؽت.
س٘بٖ ٘مؾی اعبعی زر ا٘مالة  1917ایفب عبذتٙس  ٚزٚؽبزٚػ ٔززاٖ تبریدعبس ؽس٘س ،آٖ  ٝ٘ ٓٞثٝػٛٙاٖ
تٕبؽبچیب٘ی ٔٙفؼُ یب غیزعیبعی ثّى ٝثٔٝخبثٔ ٝؾبروتوٙٙسٌبٖ ؽزبػی و ٝحنٛرؽبٖ ثزای ٘فیِ عزوٛةِ
عبسٔبٖیبفتٝای و ٝزچبرػ ثٛز٘س اس إٞیت ا٘ىبر٘بپذیزی ثزذٛرزار ثٛز .تٕبؽبی ا٘مالة اس چؾٓ س٘بٖ ٔب را ثٝ
ذٛا٘ؾی غٙیتز اس ثمبیبیِ آٖچ ٝوٕبوبٖ زٌزٌٖٛعبستزیٗ ِحظٝی تبریری ثزای س٘سٌیٞبی س٘بٖ ثبلی ٔب٘س ٜاعت
ذٛاٞس رعب٘س.
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