
مقدمه
ــال 1321 در تهران حادثه اي روي داد كه باعث  در 17 آذر س
نگراني و وحشت هيئت حاكمه- دربار،  مجلس،  دولت- و حتي 
ــامل  متفقين گرديد. در اين روز گروه هاي مختلفي مردم تهران ش
ــجويان،  دانش آموزان، توده هاي عادي مردم، بازاريان و حتي  دانش
رجاله ها و چاقوكش ها با تجمع در ميدان بهارستان و خيابان هاي 
اطرف دست به تظاهرات گسترده اي زده و سرانجام گروهي از آنها 

وارد مجلس شده و نمايندگان را مضروب كردند.
اگرچه در اين شورش مردم بيشتر خواهان حل مسايل اقتصادي  
ــود از قبيل رفع گراني،  تورم،  تأمين گندم و غالت به ويژه آرد  خ
و نان بودند، اما نهادهاي سياسي از جمله دربار و مجلس به دنبال 
ــرنگوني دولت قوام السلطنه بودند. بنابراين ضروري است كه  س
نقش هر يك از عوامل و زمينه هاي ياد شده در شكل گيري شورش 

17 آذر جداگانه و البته به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.  

 عملكرد سياسي اقتصادي انگليس
اگر چه براساس پيمان ايران با اتحاد سه گانه،  استالين،  چرچيل، 
ــن در ايران جنبه ي قانوني مي يافت ولي   روزولت) حضور متفقي
ــتقالل و حاكميت  ــن آن ها را به حفظ تماميت ارضي،  اس در ضم

بلواي نان
علل شورش 17 آذر 1321 

عباس صفايي فرد
دبير تاريخ. آمل 

كليدواژه ها: رضاشاه، 17 آذر،  قوام.
سياسي ايران ملزم مي كرد. همچنين آن ها را متعهد مي ساخت كه 
در صورت بروز مشكالت اقتصادي به ايران كمك كنند (صورت 
ــا به تعهدات خود عمل نكردند  ــرات...: 42) اما آن ها نه تنه مذاك
بلكه در همان آغار رسماً در امور سياسي و اقتصادي ايران دخالت 
ــكار در امور  ــه اين اقدام آن ها را مي توان دخالت آش مي كردند ك

داخلي يك كشور مستقل بيان كرد. (ميلسپو؛ 266)
از طرف ديگر،  متفقين خواستار كابينه هاي بادوام بودند تا بتوانند 
در صورت امكان در آن نفوذ كنند. (آوري، 190) به ويژه اين كه در 
سال هاي 22-1320 هر انتصابي در دستگاه دولتي بدون اعمال نظر 

سفارت انگليس و روسيه امكان پذير نبود.(فرخ: 569)
در طي جنگ، انگليس و آمريكا با تأسيس «شركت بازرگاني 
ــا» و «مركز تداركات خاورميانه» ضمن خريد كاالها و مواد  بريتاني
ــرويس هاي حمل و  ــازماندهي س غذايي مورد نياز روس ها و س
ــل جاده اي،  عمًال نيمي از كاميون هاي ايران،  يعني حدود 2000  نق
ــتگاه،  را كرايه كرده و براي ارسال اقالم مورد نياز به شوروي  دس
ــم،  براي حفظ  ــي ها ه ــه كارگرفته بودند. (ذوقي: 102) انگليس ب
ــاير جنوب و مجاور  خطوط ارتباط ريلي،  زميني و هوايي،  از عش
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ــه و حتي در امور ادارات محلي  ــه و راه آهن كمك گرفت راه شوس
ــت ايران،  خواهان به  ــتي از دول مداخله مي كردند و طي درخواس
ــت گرفتن راه آهن سراسري شدند كه دولت نيز با خواسته ي  دس

آن ها موافقت كرد. (ايران در اشغال... . 115-116)
ــب دولت ايران در كليه ي امور حمل و نقل خود با  بدين ترتي
مشكالت بسياري روبه رو شد؛ زيرا نه وسايل حمل و نقل را در 
اختيار داشت و نه به راحتي اجازه ي حمل كاال را؛  چون انگليسي ها 
بر اين باور بودند كه در اين جنگ صلح و آزادي از طرف آلمان به 
خطر افتاد و شوروي هم به كمك كشورهاي آزادي خواه نياز دارد، 
ــه ي امور حمل و نقل و امكانات در اختيار آن ها قرار   لذا بايد كلي

بگيرد. (پوالرد: 45)
با توجه به اين كه شركت نفت و فراورده هاي نفتي در سلطه ي 
انگليسي ها بودند (هنوز نفت ايران ملي نشده بود) لذا تأمين سوخت 
نانوايي ها و نيز همان اندك وسايل نقليه اي كه به طور محدود در 
ــد. به طور كلي تأمين  ــكالت مواجه ش اختيار ايراني ها بود با مش
فراورده هاي نفتي منوط به مذاكره با سفارت انگليس بود در چنان 
ــفارتين، انگليس و شوروي به ايراني ها  اوضاعي،  اگر يك روز س
ــوختي نداشتند تا نان پخت  عضب مي كردند،  ديگر نانوايي ها س
كنند. البته انگليسي ها تعدادي كاميون براي وزارت خواربار در نظر 
گرفته بودند ولي چون كاميون ها تحت نظر خودشان اداره مي شد، 
ــه با بهانه اي از واگذاري كاميون ها خودداري مي كردند. به   هميش
ــه ي فرخ اگرچه وي وزير خواروبار بود اما وزارت خانه عمًال  گفت

 در اختيار انگليسي ها بود. (فرخ: 508)
در حالي كه انگليسي ها اين توانايي را داشتند كه در حل كمبود 
خواروبار به ويژه گندم و آرد به ايران كمك كنند،  با بهانه هايي چون 
ــرايط ويژه ي جنگي و خطرات احتمالي و يا اين كه در صورت  ش
تحويل گندم ممكن است در اختيار محتكران قرار گيرد،  از انجام 
اين كار خودداري مي كردند؛  گرچه بعدها معلوم شد كه محتكران 
از عوامل فروش خودشان بودند،  زيرا از اين طريق مي توانستند با 
گران فروشي گندم،  ريال بيشتري براي پرداخت حقوق كارگران و 

خريد مايحتاج خودشان به دست آورند. انگليسي ها با استخدام 75 
ــاورزي  هزار كارگر ايراني،  نيروي كار در بخش توليد به ويژه كش
را كاهش داده بودند. همچنين نزديك به 75 درصد شبكه ي توزيع 
ــتند  و حمل و نقل و نيمي از كاميون هاي دولتي را در اختيار داش
ــم از در آمدهاي حاصل از اين  ــوران: 195) لذا دولت ايران،  ه (ف
ــد.(آوري: 202) و هم براي تأمين خواروبار  ــش محروم گردي بخ

گندم و ساير غالت با مشكالت بسياري مواجه شد.
ــت  ــران در صورتي كه مي توانس ــت،  دولت اي ــوان گف مي ت
مشكالت يا بحران اقتصادي موجود را حل كند كه يا ميزان كمك 
ــوروي كاهش مي يافت يا بيگانگان ايران را تخليه مي كردند.  به ش

(لنچافسكي: 212)

عملكرد سياسي اقتصادي شوروي
ــغال خود در  ــان تا آذربايجان را به اش ــا كه از خراس روس ه
ــولگري و پست هاي نظامي در شهرها  آورده بودند با ايجاد كنس
ــتاها،  كليه ي رفت وآمدهاي ساكنان اين مناطق را به  و حتي روس
ــت حكومت مركزي  ــتند لذا از دس دقت تحت نظر و كنترل داش
كاري ساخته نبود؛ بخصوص كه هر چه از حضور آن ها در ايران 
مي گذشت دخالت آن ها بر فعاليت هاي سياسي اقتصادي اين مناطق 
بيشتر مي شد،  در طول جنگ گويا مرز جغرافيايي و سياسي بين دو 

كشور وجود نداشت. (همان: 250-51)
روس ها گمركات مرزهاي شمالي را از ميان برداشته و كاركنان 
ايراني را از محل كارشان اخراج كرده بودند و اصوالً  امور گمركي 
صورت نمي گرفت. اين اقدامات و موانع ايجاد شده توسط ارتش 
ــرخ باعث رواج پديده ي قاچاق ارزاق عمومي به ويژه گندم و  س
ــور شوروي گرديد. از طرف ديگر بازرگانان  حتي دام زنده به كش
روسي با صدور كاالهاي شان به ايران و فروش آن به مردم عالوه 
بر عدم پرداخت حقوق گمركي باعث اخالل در امر بازرگاني ايران 
ــاير غالت،  با صدور  ــدند،  آن ها از حمل برنج و گندم و س مي ش
پروانه ي حمل كاال،  از استان هاي تحت اشغال به تهران جلوگيري 
ــداي ايران،   ــزارش روزنامه ي ص ــان: 248) به گ ــد. (هم مي كردن
ــرخ در تمام نواحي شمال از حمل مواد غذايي  نيروهاي ارتش س
به ويژه برنج كه مهم ترين ماده ي غذايي داخل كشور به ويژه تهران 
بود مانع مي شدند؛  مثالً  سي و پنج هزار كيسه برنج در رشت و پنج 
ــه در قزوين جهت حمل به تهران جمع آوري شده بود  هزار كيس
ــا از صدور پروانه ي حمل آن ها خودداري كرده بودند  كه روس ه
ــايعه كه متفقين از حمل مواد غذايي به تهران جلوگيري  و اين ش
مي كنند به حقيقت پيوسته است و نزديك به يك ماه كااليي وارد 
شهر نشده است. (صداي ايران: 2) در همين راستا فرماندار زنجان 

سران متفقين در تهران

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

28



ــوروي از حمل كاال يا  ــرد كه نيروهاي ش ــي اعالم ك طي گزارش
خروج مواد غذايي به تهران جلوگيري مي كنند و حتي بازرگانان 
ــتان در اين باره نامه اي به نخست وزير (قوام السلطنه)  اين شهرس
نوشته،  خواهان پيگيري و حل مشكالت موجود شدند (ايران در 

اشغال... 262-265) 
ــلماً روس ها با توجه به نياز داخلي شان و تأمين خوراك  مس
ارتش خود، و اين كه مناطق گندم خيز آن ها را ارتش آلمان به آتش 
كشيده بود،  درواقع در شرايطي قرار داشتند كه از يك كيلو گندم 
ــي گاهي براي تأمين  ــي نمي كردند،  از اين رو،  حت هم چشم پوش
ــزارع و اموال تجار را ضبط  ــان انبارهاي دولتي يا م نيازمند ي هاش
و مصادره و با كاميون هاي مخصوص به شوروي حمل مي كردند 
ــال  ــاس قرارداد س (همان: 276). عالوه بر اين،  دولت ايران براس
1321 موظف بود ساالنه هفت هزار تن گندم،  پانزده هزار تن جو 
و سي  هزار تن برنج به دولت شوروي تحويل دهد و اين در حالي 
بود كه نواحي تحت اشغال روس ها گندم،  جو و برنج به مقدار زياد 
كشت مي شد و وقتي كه اجراي مفاد قرارداد به تأخير افتاد روس ها 

دولت ايران را به سختي تحت فشار قرار دادند (ذوقي:135).
ــاير غالت در تمامي نواحي ايران به خوبي  كمبود گندم و س
ــه روس ها از  ــن دليل آن هم اين بود ك ــوس بود و مهم تري محس
ــغال كه  ــازاد آذربايجان و ديگر نواحي تحت اش ــل غله ي م حم
حاصل خيزترين مناطق غله خيز بود به ديگر نقاط كشور- به ويژه 
تهران جلوگيري مي كردند و مدعي بودند كه اصوالً در اين نواحي 
ــن روس ها،  مانند  ــدارد (ذوقي: 136) همچني ــازاد غله وجود ن م
ــل جاده اي و ريلي مناطق  ــي ها،  تمامي خطوط حمل و نق انگليس
ــغال را در اختيار خود داشتند و حتي گاهي از مأمورين  تحت اش
ناحيه ي راه آهن،  از سربازان ايراني و يا حمل كاالهاي دولتي همانند 
ــافرين كرايه دريافت مي كردند در حالي كه هزينه ي نگهداري  مس

ــتند  ــر خطوط راه آهن را به عهده ي دولت ايران مي گذاش و تعمي
(لنچافسكي: 251).

عملكرد اقتصادي رضا شاه
ــران در دوران جنگ  ــر چه عامل اصلي بحران اقتصادي اي اگ
ــغال ايران و عملكرد  ــي از حضور متفقين و اش ــي دوم ناش جهان
ــئول مستقيم  ــي- اقتصادي آن ها بود و در واقع متفقين مس سياس
ــه در  اين بحران بودند،  اما مي توان گفت اين بحران اقتصادي ريش
ــت،  زيرا او بود كه قبًال امور  ــت اقتصادي رضا شاه نيز داش سياس
ــور را به انحصار دولت يا در واقع خود  اقتصادي و بازرگاني كش
درآورده بود. رضاشاه بود كه صنعتي كردن كشور يا به عبارت بهتر 
ــاهي» (آوري: 26) و نوگرايي آمرانه اش،  ايجاد «نظم نوين رضاش
 باعث شد كه «خانه اي بر روي تورم» (همان: 108) بنا گردد. مثًال 
 به هنگام احداث راه آهن سراسري،  چون دريافت ماليات مستقيم 
امكان پذير نبود،  به ماليات غيرمستقيم روي آورد و ماليات هنگفتي 
براي قند و شكر وضع نمود (همايون كاتوزيان: 108 و غني: 418) 
و البته جنبه هاي اقتصادي راه آهن را در درجه ي دوم اهيمت قرار 
داد. سرمايه گذاري در طرح هاي پرهزينه و كم بازده نيز مانند ساخت 
كارخانه – حال،  هر كارخانه اي باشد تا مردم ببيند- موجب از بين 

رفتن منابع- سرمايه- ملي شده بود. (همايون كاتوزيان: 179)

ــتر به نفع زمين داران عمل مي شد  ــاورزي نيز بيش در امر كش
ــاورزان چون در هر صورت مالكان و زمين داران  تا زارعان و كش
مي توانستند پنجاه درصد از محصول را دريافت كنند و لذا عالقه اي 
به توسعه ي كشاورزي يعني توسعه ي اقتصادي ملي نشان نمي دادند 
(آوري:113) خريد و توزيع محصوالت كشاورزي كه عمده ترين 
آن ها گندم و جو و غذاي اصلي مردم،  بود در انحصار دولت قرار 
داشت و لذا قيمت محصوالت را در پايين ترين حد ممكن براساس 
شرايط داخلي و به ضرر جمعيت روستايي نگه مي داشت (همايون 

رضا شاه
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كاتوزيان: 179) البته زمين داران هم موظف بودند كه سهم خود را 
ــت،  با قيمت پايين تر از ساير كشورهاي خاورميانه،  پس از برداش
ــازماندهي ذخيره ي آرد پايتخت سامان  ــند تا س  به دولت بفروش
پذيرد (مك فارلند: 8) در اين حال،  عموم مردم،  به ويژه روستاييان، 
 ناچار بودند كه قند،  شكر و چاي مورد نيازشان را كه واردات آن 
ــت بود با قيمت بااليي خريداري كنند و از ديگر  در انحصار دول
ــت هاي اقتصادي نادرست رضاشاه،  ممنوعيت كشت برنج  سياس
ــمال بود،  ــي مركزي، جنوبي و يا هر منطقه اي غير از ش در نواح
چون خود وي در استان هاي شمالي كشور اراضي برنج بسياري در 
اختيار داشت (گذشته چراغ راه...: 52) احتكار غالت توسط مالكان 
و حمايت ضمني متفقين و گاه دولت از محتكران نيز مزيد بر علت 
ــد. چون متفقين،  گندم مورد نياز خود را از آن ها مي خريدند،  و  ش
ــوه به مأموران دولتي از مجازات رهايي  محتكران با پرداخت رش
ــده اي از محتكران متنفذ چون خدايارخان و  مي يافتند. (داد:1) ع
ــفندياري، رئيس مجلس، به بهانه ي ذخيره ي بذر براي  حسن اس
ــت سال بعد، چند هزار تن گندم را در انبارهاي خود احتكار  كش

كرده بودند. (همان:1)

عوامل سياسي
ــاه مجلس شوراي ملي درصدد برآمد  پس از بركناري رضاش
به عنوان يك نهاد مستقل بر اساس اصول مشروطيت عمل كند و 
در برابر دولت و البته تا حدودي شخص محمدرضا شاه كه فردي 
كم تجربه و جوان بود و اقتدار و تحكم پدرش را نداشت،  مقاومت 
بيشتري از خود نشان دهد. اما اين بار در رأس دولت، قردي چون 
قوام السلطنه قرار داشت كه سياستمداري مستقل،  خودخواه و البته 
جاه طلب بود و هيچ گاه از خود ضعف و تزلزلي نشان نمي داد. در 
اين زمان،  قوام،  جهت مقابله با بحران اقتصادي و همچنين اجراي 
پيمان ملي، كه در دوره ي سهيلي با انگليس منعقد شده بود،  البته 
تحت اثر فشار متفقين،  با ارائه ي اليحه اي به مجلس، هم خواهان 
انتشار پانصد ميليون ريال اسكناس اضافي بدون پشتوانه شد و هم 
ــام به دولت گرديد و در ضمن تهديد  خواهان واگذاري اختيار ت
كرد كه اگر پيشنهاد او تصويب نشود متفقين بار ديگر ضمن اشغال 
تهران مجلس را منحل خواهند كرد. (صورت مذاكرات:...: 1811) 
ــا توجه به اين كه اكثريت نمايندگان مجلس از مخالفان قوام  ب
ــور جدي مخالفت كردند، زيرا مي ديدند  بودند با طرح وي به ط
ــالل مجلس و حتي  ــام به او به معني انح ــه واگذاري اختيار ت ك
ــاه از اريكه ي قدرت خواهد بود و همراهان وي  ــتن ش كنارگذاش
ــن و تأييد ضمني با  ــالش كردند تا ضمن جلب حمايت متفقي ت
خواسته هاي آن ها، به ويژه انتشار اسكناس مورد نظر،  قوام را مقصر 

اصلي جلوه دهند.
ــاه كه مي دانست قوام،  جايگاه او [شاه] را در قانون اساسي  ش
اين مي داند كه «بايد سلطنت كند نه حكومت» به فكر افتاد به هر 
نحوي كه هست قوام را سرنگون كند (عميدي نوري: 49) با توجه 
به اين مقدمات و اين كه قوام از حمايت ضمني متفقين برخوردار 
بود،  با ايجاد يك شورش ساختگي، ضمن ناتوان نشان دادن قوام،  با 

برقراري نظم و امنيت،  خودش زمام امور را به دست بگيرد.
به گفته ي صدراالشراف،  حادثه ي 17 آذر،  يا بلواي نان،  ظاهر 
ــتر وجود نداشت، يا از  ماجرا بود و براي وقوع آن دو احتمال بيش
ــتأصل شده و استعفا كند يا  ــاه بود (براي اينكه قوام مس طرف ش
ــتيضاح و عزل او برآيند)؛ و يا اينكه  وكالي مخالف در صدد اس
از طرف خود قوام بود جهت مرعوب كردن مجلس و نمايندگان 
ــود و چون  ــتيضاح ش مخالف؛ زيرا قرار بود در همان روز وي اس
ــتر نمايندگان مخالف وي و طرفدار شاه هستند،   ــت بيش مي دانس
ــراف: 406)  پس الزم بود اين وضع را به وجود آورد (صدر االش
.همچنين به گفته ي مسعودي، اكثريت مجلس در آن روزها خواهان 

سقوط دولت قوام بودند(مسعودي: 232)
ــراف، خود فردي مطيع و وابسته به دربار بود،  البته صدراالش
 پس بايد قوام را مقصر جلوه دهد. به هر حال،  با توجه به اين كه 
قوام السلطنه در بين توده ي عادي مردم و دانشجويان آن قدر نفوذ 
ــت كه چنين حادثه اي را ترتيب دهد، نظر دوم  و محبوبيت نداش
صدراالشراف تا حدي نيز قابل قبول به نظر مي رسد و بيشتر بايد 
نظر اول او را پذيرفت؛ چرا كه يك روز پيش از حادثه، عده اي از 
ــتر آن ها از مخالفان قوام بودند، در كاخ مرمر با  نمايندگان، كه بيش
شاه ديدار و در مورد وضع موجود با وي گفت وگو كردند. شاه نيز 
اظهار كرد كه از نظر مصالح عمومي،  «مجلس» بايد به اين بحران 
ــان دهد و نمايندگان هم گفتند چون دولت قوام در اين مدت  پاي
كار مثبتي انجام نداده است، بايد كسي زمام امور را به دست گيرد 
ــروطيت پاي بند باشد و به قانون اساسي احتارام  كه به اصول مش

محمدرضا شاه و قوام
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بگذارد(كوشش:1). حتي عده اي از نمايندگان و استادان دانشگاه، 
 دانشجويان و كاركنان دولت و كارگران را تشويق مي كردند كه عليه 

قوام تظاهرات كنند. (خامه اي: 286)
همچنين، شاه چند روز پيش از حادثه ي 17 آذر،  از طريق دو 
نفر، يكي عباس مســعودي نماينده ي مجلس و مدير روزنامه ي 
اطالعات كه رابطه ي مناسبي با دربار داشت (عميدي نوري: 54) 
و ديگري احمد دهقان مدير مجله ي «تهران مصور» و زني به نام 
مهري ديوساالر،  مبلغ يك صد هزار تومان را بين گروه هاي اوباش 
ــائيان:  و رجاله هاي تهران،  جهت برپايي بلوا هزينه كرده بود (گش
713) مي دانيم كه سپهبد امير احمدي رئيس ستاد ارتش و رئيس 
ستاد شهرباني تهران به دستور قوام جهت برقراري حكومت نظامي 
و سركوبي تظاهركنندگان عمل نكرد مگر بعد از ديدار نمايندگان 
ــاه، كه وفتي كه وي را از وخامت اوضاع آگاه كردند،  مجلس با ش
ــد (فرخ: 555) و  ــتور داد مداخله ي نظامي كن  به اميراحمدي دس
همين زمان بود كه شاه از طريق تلفن به قوام اطالع داد كه عده اي 
ــند (عميدي نوري: 55) اينها  مي خواهند خانه اش را به آتش بكش
ــاه و نمايندگان مخالف قوام در  همه را مي توان بيانگر دخالت ش

شكل گيري بلواي 17 آذر دانست.
باالخره بايد دانست در آستانه ي واقعه،  يعني نزديك به حادثه ي 
17 آذر،  ناني كه هر روز تحويل مردم داد مي شد با خود مخلوطي 
از خاك اره، خرده شيشه،  سنگ و كلوخ داشت،  لذا مردم گرسنه و 
ستم ديده به اين نتيجه رسيدند كه خشم و غضب خود را با شورش 
و تظاهرات و در نهايت حمله به مجلس كه به جاي حل مشكل 
مردم به مكاني براي تصفيه حساب هاي سياسي بين نمايندگان و 

قوام (دولت) تبديل شده بود، نشان دهند.
ــراً پايان يافت اما  ــروب همان روز ظاه ــواي 17 آذر در غ بل
ــتان  ــد نيز دوباره  مردم در خيابان هاي اطراف ميدان بهارس روز بع
تظاهرات كردند كه اين بار اميراحمدي به دستور شاه با برقراري 
حكومت نظامي به شدت تظاهركنندگان را سركوب كرد. در اين 
درگيري نزديك هفتصد يا هشتصد نفر كشته شدند (اطالعات:2) 
بدين ترتيب شورش ساختگي و مصنوعي 17 آذر پايان يافت. در 

پايان مي توان گفت: 
ــتند باالفاصله وي را  ــاه و مخالفان قوام نتوانس ــه ش 1. اگرچ
بركنار كنند اما اقدامات و تبليغات آن ها، به ويژه بعد از رفع توقيف 
ــر واقع و زمينه ي  ــش، مؤث ــا، به ويژه اطالعات و كوش روزنامه ه

بركناري وي فراهم شد.
2. در اين بين متفقين از فرصت استفاده كرده دوباره هم تهران 
را اشغال كردند و هم به اسكناس هاي مورد نيازشان دست يافتند.

3. قوام نيز ضمن تعطيل نمودن مجلس تا 29 آذر و همچنين 

توقيف روزنامه ها، و برقراري نظم و امنيت، البته با پشتيباني متفقين 
به ويژه آمريكا،  توانست دو ماه بيشتر به زمامداري خود دوام بخشد 
و البته سرانجام تحت فشار دربار و مجلس، كناره گيري كرد و به 
الهيجان رفت تا با تجديد قوا و درمان بيماري جسمي اش دوباره 

خود را براي به دست گرفتن قدرت آماده كند.
4. سرانجام مردم گرسنه و ستم ديده به جاي نان و اصالحات 
اقتصادي، گلوله نصيب شان شد و متوجه شدند كه نمي توانند حتي 
از طريق شورش و تظاهرات به آن چه حق آن هاست دست يابند.
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