
  درخواست کمک: )کارتيجکالئی (کياکالئی عمران خسرو لطفی
نسل کشی مبارزان .  را نابود کردنھاجمھوری اسالمی يک نسل مبارزان ايران و رھبری آ  

  : داشت زيرين اساسی ھایايران جنبه
فعالين سياسی را از ھمه گروه ھا و سازمان ھا و احزاب قتل عام کرد تا زھر چشم از توده ھا و ) الف

  .  تلخ قفل کند ھای ھا در کامن رامبارزان بگيرد و زبا
از اينرو .  از دم تيغ می گذراند،ھرکسی که در او امکان بسيج توده ھا در يک شرايط انقالبی می ديد) ب
  . ميان برداشت و رھبران مردمی را از ادر ھای سياسی سازمان ھا و احزابک
. ی و راھنمائی توده ھا می ديد از دم تيغ می گذراندئشاھرکسی که در او امکان کار روشنگری، راھگ) پ

مردان چون محمد .  از دم تيغ گذراند،از اينرو پويندگان فرھنگی و ادبی و علمی را دست چين کرده
 بدون ، رشد جامعه ما از موانعان به خاطر ديد ژرف و روشنگرش را و محمد جعفر پويندهمختاری
  .به قتل رساندندانه مخفي زبونانه و بزدالنه ،محاکمه

 افشاگری موثر کند  با توده ھا ارتباط برقرار کند وھر که زبانی گويا و روشنگر داشت و می توانست) ت
 . از اينرو فريدون فرخزاد را فجيھانه به قتل رساند. را از ميان برداشت

انعکاسی  توانست می ناخته شده بود و سخنانشانھر که ارتباطی بين المللی داشت و يا در جھان ش) ث
 به خاطر مبارزه ترور دولتی شاپور بختيار و عبدالرحمان قاسملو. جھانی داشته باشد از ميان برداشت

  . در اين دسته می گنجدطوالنی و پيگيرشان از يک سوی و ارتباطات بين المللی آنھا از سوی ديگر
يزان سر به نيست شده کاری گران  عزیاين قتل عام بسيار وسيع و از اينرو اقشاگری و شناخت و معرف

  . ھمگانی می طلبد ھمکاریتالش واست و 
در باره زندگی و مبارزه  .يکی از چند ھزار قربانی اين قتل عام خسرو لطفی کياکالئی است  

، اطالع يا  نوع خاطرهست کمک به سوی ھمه يارانی که ھرد. خسرو لطفی کتابی در دست تاليف دارم
 و  اعدامده، تحصيالت، مبارزه، زندان، دستگيری،ز بدو تولد تا اعدام، خانوا ا اوشناختی از زندگی

باشد که با . عکس ھا و مقاالت کمکی ارزنده است. در جريان بگذارند خسرو لطفی دارند مرا ... و رامگاهآ
 تماس با من می توانيد با پست الکترونيکی زير. ياری شما کتابی شايسته رزم و رنج اين عزيز تاليف شود

طرح اوليه کتاب در زير آمده است، ھر اطالع ويا مدرکی مربوط به ھر بخش کمکی است بزرگ  (بگيريد
  .):و ارزنده

ahad.ghorbani@gmail.com 
http://ahad-ghorbani.com/ 
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 

 

 

 



  یخسرو لطفزندگی و مبارزات 
  ) اوليهطرح کلی(

  احد قربانی
  
  

 1............................... کمکدرخواست): یجکالئيکارت (یاکالئي عمران کیخسرو لطف
 2............................................................................................یدوران کودک

 2...................................................................................... و تحصيلینوجوان
 3...........................................................................بمبارزه دوران قبل از انقال

 3.........................................................انقالب بھمن ومبارزه دوران پس از انقالب
 3................................................................ی اسالمی و زندان جمھوریريدستگ
 4........................................................................................................اعدام

 
  

  دوران کودکی
  سال و روز تولد

  خانواده، پدر، مادر، خواھر و برادر
  روستای زادگاه
  مدارس ابتدائی

  ھمبازی ھای دوران کودکی
  نوع بازی و سرگرمی بچه ھای آن دوران

  دوستان اين دوره
  
  

  جوانی و تحصيلنو
  دبيرستان و درس

   دلدادگیعشق و
  سرگرمی

  آشنائی با مسائل اجتماعی و سياسی
  دوستان اين دوران

  
  



  مبارزه دوران قبل از انقالب
   و دانشگاهتحصيل در دبيرستان
  سازمان نويد حزب توده ايرانپيوستن به مبارزه و 

  بلوغ انديشه ھای اجتماعی و سياسی
 
  

   از انقالبپسمبارزه دوران  بھمن وانقالب
  بھمنشرکت در انقالب 

  سازمان دادن حزب توده در شاھی و مازندران
   و مخفی دوران علنی سازمانیمسئوليت ھای

  
  

   جمھوری اسالمیزنداندستگيری و 
  چگونگی دستگيری
  تاريخ دستگيری

  زمان دستگيری کجا مشغول کار بود؟
  بازجوئی، شکنجه و دادگاه

  محکوميت
  زندان ھای مختلف
  سرگرمی در زندان

  مالقات ھا
  در زندانروحيه 

  شکنجه در دوران زندان
  تالش برای درھم شکستن مقاومت از سوی دشمن

  تالش برای باال بردن روحيه
  اخبار در زندان

  . . . )نام، خصوصيات، لقب، (زندانبان ھا 
  اعدام و شب ھای آخر ياران
  ارتباط با خارج از زندان

   با زندانحزبارتباط 
  بازجوئی

  انواع شکنجه جمھوری اسالمی
  احبهمص

  تلويزيون، توبه



  . . . )نام، لقب، رفتار، (زندانبان ھا 
  ھمزنجير ھا

 
  

  اعدام
  سال و روز اعدام
  چگونگی اعدام

  آرامگاه
  وصيت نامه

  روحيه
  


