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 آلبوم عكس هاي ندا
 3و  2صفحات 

 شدبيانيه اي كه  ديروز در سرتاسر كارخانه ذوب آهن پخش 

 اعتصاب حق مسلم كارگران است

 : دي  30چهارشنبه 

 سكوت سبز
 

��! �� �ان و ��ر���ان * ������ �7ح �
دو�	! و &�� دو�	!، ��ر%�ان، #"���� در 

*�.- ه�' �,	(+ *(!، ا)	��د'، 
�34ا�	!، .�"	! و *2م ��دم 0زاد' 
�� و &�2ر 28ا� 4- و �7 26ا�5ن ه�2

 ���6�;� �;� در ا � :�ح ���ر�� �! �
 20.;< روز =�3ر��;- ��  7از ��*� *

�A ه�ن روز ا � :�ح ا�6ا �! �2د 
در ا � :�ح C �4	! از ا�B5م ه� 52%- *


� ه�' �4�D و  � )� E�2� !�
�س �(�
در .2رت . *�G �42 28ددار' �2د

�2ا36- �4 ه� 52%- ��س �(
� ه�' �4�D و 
 � �C �4 ،G �42	! از ���,2K ! ا6	��ب 

از ار��ل ه� %52- اس ام اس 2L4ر *�2د 
��P ه�O ��ا N)L� * !L 28ددار' �2د 

 ��Q	C� 2رL4 -� '! ا	5�	�از ���8ت ا 
ا�� ا�	
�د� ) ���S(واC4	- 4- �,��4ات

ا � :�ح ���3 در .2ر�! در * 2�5د 
 '�L8 -� 2 �! %�ددU� ��� مV*ت ا�*��

 �� ره;�ان 6�;� را ��3 � �
* ا �Bد ه;C	K! ��4 �;�ه� *  �
ا"� �7ح

0&�ز دور * �� � �4ا' ا*	���4ت 4"�' 
�6 �' از ��P � ه�' اس ام ا�! و 

ا*Vم =�� �4ر� �;�رز� �� * �,��4ا�! 
 ��5! و �4ون �52�8 ا�� 

 


د"- �
را� �
=- >�ر$�ان ذوب 8ه�,
 ������ ا(0م �

 زندگي بهتر حق كارگر است 
 

2*- ه�' ��ر%�' ا �ان 24د� ا��B� � �	%از �4ر !W  2ار��4 ا � ه- و 4- ر&� �Y�� ه�' . ��ر5�8- ذوب 0ه� ا.
�3ن ه
�50ن از دا�	� ه� GW�� -52% ��ر%�' �4ا' د#�ع , �2=\ و �4رگ ��ر%�ان ذوب 0ه� �4ا' ا�QYق 2QYق و 34;2د ��ا E ��ر' 28د

 . از 2QYق و ����L� '��K;�ت NP4 28د ��Pوم 24د� ا�5
�! , ا �\ �4 �62- 4- ��ا E د�2ار ��ر%�ان و ��5 0 ��� �;�3 در ��� روW��و در !��Y��P4 -ا�35' ا)	��د' #��ر �_�*+ و �

 ���6"! از ��ر%�ان ذوب 0ه� �4 0ن �� � �� در C,5	�� %�م �4ا' د#�ع از 2QYق ��ر%�ان و ا�BC5م , 4- )�� ��ر%� وارد �! � ��
از �B50 �- ا � �2را در . را ا*Vم 5� �� " �2را' �2)� ��ر%�ان ذوب 0ه� ا.
�3ن" ��G�W , 4,���ن 4- .
2ف ��ا���� �50ن 

���4 !�! ��G�W ��� و ��	,A 0را' ��ر%�ان ��ر5 -5�8)*��& E 2ان , ��ا�را �4ا' 28د �4 �! %� �� و " �2را' �b� " �(2ا *
ا5	,���4! 0زاد �4 ���� ���! ��ر%�ان ��ر5�8- �4%�ار , �	"�3 �! %�دد �- در .2رت #�اه� ��ن ��ا �C� E*� در او��� #�.� 

����%! از ���! ��ر%�ان ��ر5�8-.� ��ت 28د را از :� N , �� 0ن ز��ن �2را 5 -4��4ا' د#�ع از 2QYق �50ن 28اه� ����2 و ��
 ..�ور �5��4- 4- ا:Vع �50ن 28اه� ر���5

 !�� E8 م �! دارد, �2راV*28د را 4- ��ح ز � ا cdد �%�� ه� و �2ا-  
�2را ���! ��ر%�ان را  �CWن و �4ا�4 �! دا�5 و �4 ا � �4ور ا�� �- �;"�e ه�' ���ا و ���3ن ���ن ��ر%�ان ر�! و    •

�� %���5%�ن 4- و26د 0ورد� ا�5 و ه��5ن در �4ا�4 0ن �� -W)4 ر%�ان��ر' را 5- �W5�)�ارداد �C	��Q و ���� ه�' ��
 �2را ا �Bد �;"�e ���ن ��ر%�ان را ����	! در �36 ا �Bد �
�)- و ��	� در .
2ف �50ن ارز �4! �! ���. �2fCل ا�5

و در ��ا  !L���C4 -ر' از ��ر%�ان ���� ه� دو �� �� ��� , �2را ا*	�Qد دارد �- ا*	��ب C� NY(� ��ر%�ان ا��    •
�2را �4 ��ر%�ان ��Bع اC% ��Y	�ان . از 2QYق 28د را در �#� �W5د� ا�5 ، ا*	��ب را ��V� �3ح ��ر%�ان �! دا�5

���5 4���د و ���! ��ر%�ا5! �- :! ا � ��ت د�� 4- ا*	��ب زد� ا�5 ا*Vم ،� �Y ر%�ان�g 2ز 0ذر، اC5 ،دان�Sا�
 ��� !� !K	C; .ه

�ل ��ه�  � bYف ��داش ه� ه��ار �! ده�  •	Yو ا !�2را C5;� 4- ����8 در ��دا2QY �8ق و ��داش ��ه�5- ��ر%�ان ر�
��
و در ) �� ��ر' و اV8ل در رو�5 ����2(و در.2رت =��� ا�
�)! ،�G�2 ا � ��ر%�ان 4- ا*	��ب &bا ،ا*	��ب �

 .�35 � ا*	��ب ��ر' را ��Bز و ���وع �! دا�5
•   �B��! ����W ��دن ��م ����Qه� ���ن ��ر%�ان ،4- و 2Y �7ادث �"  ،!��2را ����� ��ر5�8- را در �(�- 2Yادث ا 

�2�2ژ' W�، 'ر�� �,� E را ��ا !��اد �! ��� و *(� *�� 2Yادث ا )( !5�C5ا �d !	����، 2_* kQ5 4- #2ت و
 . #��2د� و �	�ب و #��ر �� � � �4 ��ر%�ان �4ا' ����2 ه� =- ��4	� �! دا�5

•  �g�ا�Y 2قQY ، ��0ر 2�400را N;: -� !L ر' در ��ا�W5�ه�ار �5��2! را �4ا' ��ر%�ان )�ارداد �C	��Q و ���	�3' ��
 .را �	! �W�0ر 4- ��ر%�ان و 25�8اد� �350 �! دا�5 –ه�ار ���2ن ا*Vم ��� ا�� 800ر�! �Q# E8  \ 25�8ار ��3' 

 

 

 : جمعه دوم بهمن  

جشن تولد ندادر سراسر 

 جهان

 
�5ا ا%� ���4 ���2=��ن 4- ��3دت 

 �
5! ر��� ، در ا ��وز �C�4 و ه
ا �ا��5ن �4ر28ا�� . ���- �! ��

���5د �5ا در ا � روز در ��ا�� 
�36ن %�د�! 0 �� و در �4ا�4 

 !�V23ر' ا�
�ر�,�5- ه�' 6�
���c رو�� �! ��. 
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 گلي كه بدست كودتاچيان پر پر شد
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