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عکس از یکی از تجمعات مردم اصفهان در انقلاب 7531

بازخوانی مبارزات کارگران بیکار در اصفهان بعد از انقلاب بهمن

آصف بیات در فصلی از کتاب ارزشمند «سیاستهای خیابانی ،جنبش تهیدستان
در ایران» ،فصلی را به جنبش بیکاران در مقطع انقلابی  7531اختصاص داده است .او
در این بخش با استتفاده از گاار روزنامهها و ستتایر نیتتریات در فاصتتلهی ستتا های
 7531تا  7511و برخی مدارک اولیه مانند تراکتها ،پوسترها ،نیریهها ،جاوهها ،و در
مواردی گفتوگو با کستانی که از سازماندهندگان جنبش بیکاران در آن مقطع بودند،
نیتتان میدهد که پس از پیروزی انقلاب  7531با افاایش بیستتابقه و ناگهانی ستتط
بیکاری در شتتتهرهای ایران شتتتاهد وه واکنشهایی از ستتتوی مردم عادی بودیم .او
مینویستد «در مقطع انقلاب هااران کمپانی ،شرکت و کارخانه بهطور موقت کار خود
را متوقف کردند و صتاببان و مدیران ایرانی وخارجی این شرکتها قبل از قیام  17و
 11بهمن  31کیتتتور را ترک کردند .و آنها که در کیتتتور ماندند عملیات اقتصتتتادی
عمتدهشتتتان را در میان هرجومرج باکم بر کیتتتور متوقف کردند و منتمر ماندند تا
ببینند دولت انقلابی جدید وه ستیاستتهای اقتصادی را در پیش خواهد گرفت 7».به
این ترتیب در مقطع انقلاب صتدها پروههی صتنعتی و ستاختمانی و ریره در ستترتاسر
کیتتور از خوزستتتان تا اصتتفهان و تهران به صتتورت تعطیل یا نیمهتعطیل درآمدند و
هااران کارگر در ستترتاستتر کیتتور که برای پیروزی انقلاب دستتت به اعتصتتابهای
گستتردهی کارگری زده بودند و باعث سرنگونی بکومت شاه شدند ،یکباره در فردای
انقلاب بیکار شتدند .آصتف بیات با ببت آمار بیکاران در آن مقطع تاریخی ،گستردگی
رقم بیکاران را در سترتاسر کیورونین بیان میکند «در تهران بدود  5هاار کارمند
کته برای نمونته در رستتتتورانهای رربی ،کابارهها ،کافهها ،تئاترهای پر زرقوبرق کار
میکردند میتارل خود را از دست دادند .با تعطیل شدن مؤسسهی بلیت بختآزمایی
 122هاار نفر فروشتتندهی کمدرآمد بلیت از کار بیکار شتتدند .به این ترتیب در همان
ابتدای پیروزی انقلاب  31تقریباً بدود  1و نیم میلیون ایرانی ،یعنی  17درصد نیروی
کار بیکار بودند( ».ص )121 .بیات ،در این بخش توجها را به ستتیاستتتهای زندگی
روزمرهی کتارگران و کتارمنتدان در م یا کار در مقطع انقلاب  31معطوف میکند و
نیتان میدهد که وگونه مردم عادی و کارگرانی که بهواستطهی انقلاب ،کار و میارل
خود را ازدستت داده بودند در آن مقطع تلا کردند که با استفاده از موقعیت انقلابی،
اقدام به عمل جمعی و ستتازماندهی و تیتتکیلاتی کنند تا برای خود کار و امکان امرار
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معا فراهم کنند .او اضتافه میکند به این شکل بود که «جنبش بیکاران در سرتاسر
ایران پس از انقلتاب بته وجود آمد( ».ص )121 .به همین ستتتبب ما در آن مقطع در
شتتتهرهای باری ایران مانند تهران ،آبادان ،اندیمیتتتک ،خرمآباد ،قاوین ،ستتتنندج،
کرمانیتتاه ،تبریا و ...شتتاهد شتتکلگیری تیتتکلهای کارگران بیکار بودیم .از جمله در
اصتتتفهان با تیتتتکیل «اتحادیهی کارگران بیکار اصفففهان و مهمه» در فروردین
 ،7531مبارزات کارگران بیکار شهر با عمق و گستردگی بییتری به پیش رفت .بیات،
در توضتتی مبارزات کارگران بیکار اصتتفهان در آن مقطع ،مینویستتد «در  3فروردین
 7531بیکاران دست به یک تماهرات اعتراضی زدند .آنان پلاکاردهایی را با خود بمل
میکردند که روی آن نوشته شده بود "بار مسئولیت انقلاب بر دو زبمتکیان بوده
استتت ،اما کستتان دیگر از آن بهره مند شتتدند" .روی پرومهایی که تماهرکنندگان با
خود داشتتند از دولت خواسته شده بود که «شورای کارگران بیکارشده» و بق تجمع
آنان را به رسمیت بیناسند .تماهرکنندگان با نیروهای انتمامی طرفداران بکومت که
به وماق و واقو مستل بودند ،مواجه شدند .فرمانداری جلوی تماهرات را گرفت و در
همان با عدهای از ستازماندهندگان دستگیر شدند ....کمتر از دو هفته بعد  72هاار
تمتاهرکننتده در جلوی ختانتهی کتارگر اصتتتفهتان به تماهرات پرداختند و خواهان
مذاکرهی مستتقیم با فرماندار شدند...راهپیمایی اعتراضی بیکاران در روزهای بعد ادامه
یافت که در ادامه یکی از تماهرکنندگان بهنام "ناصر توفیقیان" کیته و تعداد دیگری
مجروح و بدود  522نفر بازداشت شدند4 ».
گاار زیر که با یاری دکتر پیمان وهاب زاده از آرشتتیو منتیتترنیتتدهی زندهیاد
دکتر خسترو شاکری ارائه شده است ،با دادهها و جائیات بییتر و تکمیلی شکلگیری
جنبش بیکتاران در شتتتهر اصتتتفهان ،در استتتفند ماه  7531را از قلم فعالانی که در
سازماندهی و بمایت از جنبش بیکاران در شهر اصفهان نقش داشتند بازتاب میدهد.
(م مد صفوی)
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«مبارزات خهنین کارگران بیکار»1

یکی از مسایلی که پس از قیام قهرمانانهی بهمن و سرنگونی رهیم وابستهی پهلوی
در ایران بهصورت بادی در آمده است و هر روز اخباری راجع به آن از شهرهای باری
ایران از قبیل تهران ،اصتفهان ،تبریا،اهواز و ...میرستد مستئلهی کارگران بیکار است.
میتتتکل بیکاری که طبقهی کارگر را روزبهروز بییتتتتر تهدید میکند و دولت موقت
نتهتنهتا برنتامتهای برای بتل این مستتتئله ندارد بلکه عملاً با بیتوجهی و راهانداختن
تبلیغات ستتتو و مغرضتتتانه علیه کارگران و بهطور مستتتتقیم متصتتتل کردن آنان به
«بیگانگان» و «اخلالگران» و ریره زمینه را برای ستتترکوب بیکاران و هروه پیهیدهتر
کردن این مستئله فراهم مینماید .در این نوشتته ستعی بر این استت که خلاصهای از
وگونگی مبارزات و خواستتههای کارگران بیکار اصفهان را که منجر به شهادت دو نفر
که یکی کارگر و دیگری دانیجوی کارگر بود برای مردم ایران روشن نمائیم.
پس از پیروزی انقلاب ،کارگران که خود یکی از استتاستتیترین نیروهای درگیر در
مبارزه علیه رهیم شتتاه بودند و مبارزه کرده بودند تا زندگی بهتر ،آزادی و استتتقلا به
دست بیاورند ،میاهده نمودند بکومت جدید که خود را انقلابی و بامی مردم میداند
عملاً قدمی برای آنها برنمیدارد .در اصتتتفهان نیا مانند دیگر شتتتهرهای ایران تعداد
زیادی شتتترکتها و کارخانههای امریکایی ،فرانستتتوی و ریره وجود داشتتتت که رقم
قابلتوجهی از کارگران دستتت به اعتصتتاب و تماهرات علیه رهیم و امپریالیستتتهای
ختارجی زدنتد و متدتهتا بتا ت متل بیکتاری و بیپولی مبارزه را ادامه دادند .اما این
کارگران مانند ستایر طبقات خلقی این همه رن و میقت را کییدند به امید اینکه با
سترنگونی رهیم شاه و بیرون کردن امپریالیستها بتوانند زندگیشان را بهبود بخییده
و بکومتی بر سر کار آورند که نمایندهی آنان باشد به وضع آنها رسیدگی کند ،دردها
و رن ها ی آنان را بیتناستد و برای درمان آن قدم برداشته و آنها را نجات دهد .انقلاب
ظاهراً پیروز شتتد ولی کستتی استتمی از کارگران و دیگر زبمتکیتتان نیاورد .در مورد
میتکلاتشتان ،نه ستخنی گفته شد و نه برنامهای تدوین گیت .کارگران از بیکاری و

1این گاار

توسا انتیارات رزمندگان در سا  7531منتیر شد.
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بیپولی رن میبرند و کیتته داده بودند و تستلیم نیدند تا گره کارشان گیوده شود،
اما خود را بیکار و بدتر از وضع قبلی یافتند.

آغاز سازماندهی
یکی دو هفته از انقلاب گذشتتتته بودکه کارگران شتتترمنده و ستتترافکنده در پیش
ختانوادهاییتتتان ،وندین ماه بقوق نگرفته و بیکار و بیپو ستتترگردان مانده بودند.
کارگران تکتک و پراکنده به ادارهی کار ،به استتتتانداری ،به منا علما و روبانیون و
خلاصتته به هر کجا که فکر میکردند ممکن استتت به درد آنها رستتیدگی شتتود ،ستتر
کیتیدند و در این رفتنها ،ستایر دوستتان کارگر خود را نیا دیدند که وضتتعی میابه
داشتند .وون از مراجعات انفرادی به مقامات و رهبران سودی نیافتند در اواخر اسفند
ماه ( )7531در مستجد باج رستولیها ی اصتفهان اجتما کردند و خواستار پرداخت
بقوق عقبافتادهی خود و برگیت به کار شدند.
مقامات و رهبران اصتتتفهان که جوابی برای آنها نداشتتتتند ،برای آنکه مردم این
کارگران بیکار را که تعدادشتتان روزبهروز بییتتتر میشتتد را نبینند و از درد آنها آگاه
نیوند کارگران را از مساجد ،به م لی دور افتاده و تقریباً خارج از شهر به نام «خانهی
کتارگر» بردنتد تا کستتتی این بیکاران را که اکنون از ده هاار نفر هم تجاوز میکردند
نبیند.
در این م ل کارگران با هم بییتتتر به تباد نمر پرداختند و تصتتمیم گرفتند که
تعدادی نماینده انتخاب کرده و آنها را برای مذاکره و گرفتن جواب به ناد مستتتئولین
دولت موقت بفرستتند .انتخابات با تمام دشتواریها انجام شتد .کارگران بیکار اصفهان
که عمدتاً از شتترکت فلور ،شتترکت امریکایی که در ستتا های قبل از انقلاب میتتغو
ستاختن پالاییتگاه اصفهان بود و  1هاار کارگر داشت و شرکت امریکایی پلیاکریل با
بیش از  4هاار کارگر و شرکت امریکایی هلیکوپتر سازی بل با بدود  5هاار کارگر و
صتتنایع نمامی و کارگران ستتاختمانی و آزاد بودند در این انتخابات شتترکت کردند .در
این انتخابات  1نماینده انتخاب شتتد .این  1نماینده بدود  52هاار کارگر اصتتفهانی را
که اکثرشتان کارگران صتنعتی و فنی هستند نمایندگی میکردند .این نمایندگان طی
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تماسهای متعدد با مقامات در وزارت کار ،ادارهی کار اصتفهان ،استتانداری اصفهان و
علمتا و رهبران روبتانی ملاقات کردند .اما نمایندگان بعد از ملاقاتها ،در شتتتب عید
(نووز  )7531بیجواب پیش کتارگران که در خانهی کارگر اجتما کرده بودند رفتند.
جالب اینجاست که قبل از این نمایندگان با آقای داریو فروهر 2وزیر کار که اواخر
اسفند به اصفهان آمده بودند نیا دیدار کردند .وقتی نمایندگان کارگران بیکار با اییان
ملاقات و میکلات را مطرح میکنند نمایندگان به آقای وزیر میگویند که ما نمایندهی
 52هاار کارگر هستتتیم و خواستتتار رستتیدگی به وضتتع کارگران هستتتیم .آقای وزیر
میگوید «من فعلاً باید به تهران بروم .و  52هاار که  52هاار است اگر  522هاار هم
باشید به من ربطی ندارد».
در آخرین روز استفند ماه سا  7531کارگران به امید به دست آوردن بقوقهای
عقبافتاده و برای پیدا کردن کار ،در خانهی کارگر اصتتفهان اجتما کرده بودند .آنان
زمانی که از نمایندگان شنیدند که هنوز باید صبر کنند تا مقامات به خواستههای آنان
ستتتر فرصتتتت جواب بدهند طاقتشتتتان از دستتتت رفت گفتند «دیگر نمیتوانیم به
خانههایمان برگردیم .این شتب عیدی خجالت میکییم که با دست خالی پیش زن و
بهههای گرسنه و بیلباسمان برویم».
بیایید دوستتتان واره کنیم و برای مددخواهی از همهی مردم راهپیمایی کنیم .اما
نمتاینتدگتان و برخی از کارگران گفتند «اکنون زمان راهپیمایی نیستتتت .ما کارگران
ت مل میکنیم .میرویم و دوشنبه  1فروردین میآییم .اگر تا آن زمان به خواستههای
ما رسیدگی شد که شد .در ریر این صورت هر تصمیمی گرفتیم عمل میکنیم».
کارگران به خانه رفتند .ایام عید گرستتتنه و بیپو  .شتتترمنده در مقابل فرزندان و
خانواده .سر افکنده در مقابل فامیل .اما صبور و بردبار.

1داریو

فروهر(1دی  )7511 -7521از فعالان و رهبران سیاسی ملیگرا ،دبیر کل باب ملت ایران و

وزیر کتار دولت مهدی بازرگان بود که در او آذرماه به همراه همستتتر
قتلهای زنجیره ای ترور شد.

پروانه استتتکندری در جریان
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خلاصه عید گذشت و شیم فروردین رسید .کارگران صب  1فروردین برای قطعی
کردن تکلیف خود آمده بودند که یا کار بگیرند و یا به خانه برنگردند و این بق مسلم
کارگران بود زیرا آنان دیگر ت مل گرسنگی و بیکاری را نداشتند.

آغاز مضهر خیابانی جمعی کارگران بیکار
بیش از ده هاار کارگر زجرکییده اما مصمم به خانهی کارگر اصفهان آمدند بدود
ستاعت  1صب وند روبانی با نمایندگان ص بت کردند .وون جواب قانعکنندهای به
کارگران ندادند کارگران تصمیم گرفتند به طرف ادارهی کار راهپیمایی کنند .کارگران
میگفتنتد اگر متا در شتتتهر راهپیمتایی کنیم مردم با و روز ما را میفهمند و از ما
پیتتتتیبانی میکنند و ما دیگر تنها نخواهیم بود .اما روبانیون میگفتند که درستتتت
نیست در آستانهی رفراندوم کسی راهپیمایی کند.
بوالی ستتاعت  1و نیم یکی از همراهان روبانیون پیتتت بلندگو رفت و خطاب به
کتارگران گفتت «در انقلابهای دیگر کارگران یونجه خوردهاند و دم بر نیاوردند .بالا
شتما با وند روز بیکاری این همه ستروصدا میکنید ».این گفتار ،کارگران را به خیم
آورد و تصتتمیم گرفتند راهپیمایی کنند .آنان میگفتند «ورا ما باید یونجه بخوریم اما
سترمایهدارها پلو بخورند .ما دیگر نمیتوانیم ت مل کنیم .ما  1ماه استت که گرسنگی
کییدهایم».
ده هاار کارگر با نمم به خیابان آمدند و به طرف ادارهی کار شتتترو به راهپیمایی
کردند .شعارشان این بود «بقوق کارگر پرداخت گردد /نباید کارگر اخراج گردد».
در طو راه بارها از طرف برخی نوجوانان که تعصتتب ویتتمانشتتان را گرفته بود
کتارگران بیکتار را مورد بمله قرار دادند .اما کارگران با صتتتبر و متانت این بملات و
بروستتتبهتای نتاجوانمردانه را ت مل کردند و به راه خود تا ادارهی کار ادامه دادند.
جلوی ادارهی کار به ت ریک فردی ،عدهای با شتعار «مری بر کمونیست» به کارگران
بمله کردند .کارگران که نمیخواستتتند درگیری پیدا شتتود و ابیاناً کستتی زخمی یا
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کیتته شود دست از راهپیمایی برداشتند و به توصیهی یک از رهبران روبانی شهر به
خانهی کارگر برگیتند.
در خانهی کارگر وند ستخنرانی ایراد شد و از کارگران خواسته شد که صبر کنند
که پس از برگااری رفراندوم به خواستتههای آنها رسیدگی شود .روز  77فروردین روز
بعد از رفراندوم کارگران به خانهی کارگر آمدند و معاون استتتاندار مهندس مص ف به
آنجتا آمتده بود برای کتارگران صتتت بتت کرد و قو داد کته هر وته زودتر به اتفاق
نمایندگان به خواستههای کارگران رسیدگی شود.
این وعده و عیدها هر روز تکرار شتد تا سرانجام روز پنجینبه  71فروردین رسید.
کارگران که هر روز از اصتتفهان و شتتهرهای اطراف مقادیری کرایهی ماشتتین داده و با
ت مل مصتتایبی به خانهی کارگر میآمدند ،دیگر طاقتشتتان از دستتت رفته بود .آنها
منتمر جواب نمایندگان که شتتتب قبل با معاون استتتتاندار جلستتته داشتتتتند بودند.
نمایندگان آمدند و گفتند قرار است تا صب شنبه جواب قطعی به آنها داده شود و در
ضمن از آنها خواسته شد که طربی برای بهکارگیری کارگران تهیه کنند.
کارگران ازقبل قرار گذاشتته بودند که اگر تا شتنبه به خواستتههای آنها رسیدگی
نیتتود دستتت به راهپیمایی به طرف استتتانداری بانند .اما نمایندگان گفتند که تا روز
شتتنبه نباید راهپیمایی کنیم .باید به دولت وقت داد .وقتی کارگران بییتتتر پافیتتاری
کردند معلوم شتتد که معاون استتتاندار تهدید کرده استتت که اگر روز شتتنبه کارگران
راهپیمایی کنند آنها را  ...به گلوله خواهند بستتت .این مستتئله بییتتتر باعث خیتتم
کارگران شتد .در ضمن در همان روز خبر رسید که وند نفر از نمایندگان کارگران به
وستتیلهی وند نفر افراد متعصتتب تهدید به مری شتتدهاند و از آنها خواستتته شتتده که
استتعفا بدهند .ساعت  71همان روز دو نفر خبرنگار که برای مصاببه با کارگران آمده
بودند به اتفاق وند کارگر دستتتگیر شتتدند .روز پنجیتتنبه با این گونه اتفاقها ستتپری
شد.
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مرکت به سهی استانداری
شتتنبه  71فروردین ( )7531رستتید .تا این روز کارگران هیچ جواب قانعکنندهای
دریافت نکرده بودند .بدود ستاعت  77صتب کارگران بیکار برای راهپیمایی به سمت
استانداری به خیابان آمدند .با وجودی که همهی کارگران بیکار نیامده بودند اما تعداد
باضتران بدود  72هاار نفر می شتد .کارگران منمم به خیابان آمدند و قرار گذاشتند
که تنها شتعار این باشد «بقوق کارگرپرداخت گردد /نباید کارگر بیکار گردد» .با این
شعار کارگران به طرف استانداری به راه افتادند .هنوز راه زیادی نرفته بودند که معاون
استاندار رسید و به کارگران گفت «شما ضدانقلابی هستید» .کارگران در جلوی باشگاه
کتارگران کته در خیتابان وهار باا پایین قرار دارد ،با رهنمود نمایندگان خود متوقف
شتدند و از آنها خواسته شد که به باشگاه کارگران بروند تا معاون استاندار با نمایندهی
کارگران صت بت کند .اما کارگران همانجا نیتستتند و گفتند «هر که ص بتی دارد
همین جتا برای متا بگویتد .متا دیگر نمیخواهیم برایمان صتتت بت شتتتود .ما عمل
میخواهیم ».و در خیابان مت صتتن شتتدند .معاون استتتاندار بالای یک ماشتتین رفت و
کارگران از او پرسیدند «آیا کار و نان خواستن ضد انقلابی است؟ ورا شما به ما گفتید
شما ضدانقلابی هستید؟» او که جوابی نداشت گفت «من معذرت میخواهم و منمورم
آن بود که در بین شتما افراد ضتد انقلابی هستند؟» کارگران به او اعتراض کردند و او
هم آنجا روی ماشتین نیتستت و جوابی به کارگران نداد .کارگران که از صب گرسنه
آمده بودند همانجا روی خیابان ستاعتها نگه داشتته شتدند تا خسته شده و بروند و
همین طور هم شد.
ستتتاعت ستتته بعدازظهر بدود  1هاار کارگر بییتتتتر نمانده بودند و بقیه که این
بیبرنامگی و آشتفتگی را دیده بودند متفرق شدند و برخی نیا برای تهیهی خوراک به
اطراف پراکنده شده بودند .معاون استاندار ساعت سه به کارگران قو داد که برود و با
نخستتتوزیر تماس بگیرد و با جواب پیش آنها برگردد .اما تا ستتاعت وهار و نیم از او
خبری نیتتد .کارگران که کمکم دیدند تعدادشتتان دارد کم میشتتود گفتند بیایید به
استتتتانداری رفته و جواب را همانجا بگیریم .دراین ستتتاعت نادیک به دو هاارکارگر
باقیمانده به طرف استتانداری بهراه افتادند .آنها منمم و با همان شعار قبلی راهپیمایی
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میکردند و ستتتر راه مردمی که آنها را میدیدند از آنها پیتتتتیبانی مینمودند .اما در
نادیکی استتانداری در خیابان ستتپه ناگهان گروهی با ووب و وماق به کارگران بمله
کردند .در این بمله وند نفر از کارگران جرابات مختصتتتری برداشتتتتند .اما با کما
صتتبر و متانت به راه خود ادامه دادند و نگذاشتتتند که مهاجمین صتتفوف آنها را بههم
بریاد .ستتترانجتام کارگران در بالیکه بارها مورد بملهی گروه مابور قرار گرفتند به
استتتانداری رستتیدند و در بیات استتتانداری مت صتتن شتتدند و نمایندگان به دفتر
استتتانداری رفتند .در همان با گروهی از پاستتداران با تفنم و مستتلستتل به مقابل
استتانداری آمدند و اطراف استانداری ایستادند .گروهی که به آنها بملهور شده بودند
نیا بیرون استتتتانداری با ستتتنم دائماً به کارگران بمله میکردند و شتتتعار میدادند.
کارگران بارها خیتمگین شتدند اما به وستیلهی کارگران پختهتر ،هر بار جلوی خیم
آنها گرفته شتد .وند نفر از کارگران به سرهنم شریف رئیس راهنمایی و رانندگی که
در آن موقع در استتتانداری بود مراجعه کردند و از او خواستتتند که جلوی درگیری را
بگیرد .به او گفتند که اینگونه که امروز به آنها بمله میشتتود ممکن استتت که منجر
به خونریای و کیتته شتدن آنها گردد .اما جناب سرهنم در جواب به کارگران گفت
«من الان باید نمازم را بخوانم ».و بعد ازم وطهی استانداری خارج گردید.
در همین بتا افرادی بته کارگران بمله کردند و یک کارگر را با واقو زدند .یک
نفر روبانی در استتتانداری برتتور داشتتت که به اصتترار کارگران برای جلوگیری از
خونریای به ستتوی ماموران کمیته در برکت بود که ناگهان صتتدای تیرهای هوایی و
زمینی شنیده شد که در نتیجه وند کارگر را به خون خود رلتاند .کارگران خیمگین
از یک طرف اجستتاد را برداشتتته و برای رستتاندن به بیمارستتتان در برکت بودند و از
طرف دیگر بتایتد بملتههای مهاجمین را که با ووب و ستتتنم بمله میکردند دفع
مینمودند .به هر صتتورت پس از تیراندازی و کیتتتار و مرتتروب کردن کارگران گروه
مابور عقب نیتتستتتند و افراد کمیته نیا ریبشتتان زد و وند روبانی برای آرام کردن
کارگران وارد ص نه شدند.
یکی از روبانیون آیتالله طاهری رهبر مذهبی اصتتفهان بود که بهشتتدت متأبر و
متأستف از بادبه بود ،ولی این تأبر نمیتوانستت برای کارگرانی که آنونان وبییانه
مورد بمله قرار گرفته بودند قابلقبو باشتتد .در نتیجه کارگران ص ت بتهای روبانی
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عالیمقام را نیمه کاره قطع کردند و از او خواستتتند که اگر راستتت میگوید از قدرتش
برای دستتگیری و مجازات مستببین این بادبه در برور کارگران اقدام کند .روبانی
نتامبرده که از برخورد کارگران آشتتتفته شتتتده بود ،خطاب به کارگران گفت که قو
میدهد عاملین تیراندازی را دستتگیر و مجازات کند که تا امروز خبری از اقدام اییان
نیست»....

