
 )پوله کالئی= پوالد کالھی ( حبيبی فوالدکالھی رناد
ضربه چنان برق آسا و اعدام ھای مخفيانه چنان وسيع بود که فرصت مويه در 

زندگی مخفی و . سوگ عزيزان و امکان يادآوری درخور اين عزيزان را نکرديم
ز يک  مبارزان ا خوداز سوی  اسناد و رد پایتالش در جھت از بين بردن ھمه

 اين ، مبارزه و مرگی زندگیپيگير ، از سوی ديگری و محاکمه و اعدام مخفسوی
  .به غايت مشکل کرده استرا عزيزان 

 زندگينامه ھای اين عزيزان را، که درسنامه ،بايد با تکيه بر حافظه جمعیحال 
 است، به کمک ھم  و مردمگذشت و فداکاری و بھروزی خواھی و عشق به ميھن

  .نوشت
) پوله کالئی= پوالد کالھی ( زندگينامه نادر حبيبی فوالدکالھی در حال نوشتن

 دست کمک به. زوايای زندگی و مرگ او برايم ناروشن استبسياری از . ھستم
 دراز د، مبارزه و مرگ نادر حبيبی اطالع داري که به نوعی از زندگیشما سوی

ليت وجوانی، تحصيالت، فعاھرگونه اطالعی از دوران کودکی، ن .می کنم
. يد، نگارنده را در جريان بگذاردداري.... تگيری، اعدام و  و سياسی، دساجتماعی

کمکی ارزنده در روشن شدن زوايای .... اله، خاطره، عکس، ھرگونه سند، مق
انيد از طريق می توبا من  .مختلف زندگی، مبارزه و مرگ اين عزيز خواھد بود

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

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

  



  
  

  
  



 زندگی و مبارزات نادر حبيبی فوالدکالھی
  ) اوليهطرح کلی(
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 دوران کودکی
  سال و روز تولد

  خانواده، پدر، مادر، خواھر و برادر
  روستای زادگاه
  مدارس ابتدائی
  وران کودکیھمبازی ھای د

  نوع بازی و سرگرمی بچه ھای آن دوران
  دوستان اين دوره

  
  

 

جوانی و تحصيلنو  
  دبيرستان و درس
  عشق و دلدادگی

  سرگرمی
  آشنائی با مسائل اجتماعی و سياسی

  دوستان اين دوران
  



  

  مبارزه دوران قبل از انقالب
  تحصيل در دبيرستان

  اعتصاب کارگران نساجی شاھی
  سازمان فدائيان خلقو پيوستن به مبارزه 

  بلوغ انديشه ھای اجتماعی و سياسی
  
  

   از انقالبپسمبارزه دوران  بھمن وانقالب
  شرکت در انقالب بھمن

  سازمان دادن فدائيان خلق در شاھی و مازندران
   دوران علنی سازمانیمسئوليت ھای

  
  

   جمھوری اسالمیزنداندستگيری و 
  چگونگی دستگيری
  تاريخ دستگيری

  تگيری کجا مشغول کار بود؟زمان دس
  بازجوئی، شکنجه و دادگاه

  محکوميت
  زندان ھای مختلف
  سرگرمی در زندان

  مالقات ھا
  روحيه در زندان

  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
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   با زندانسازمانارتباط 
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  مالقات

  ھمزنجير ھا
  
  

  اعدام
  سال و روز اعدام
  چگونگی اعدام

  آرامگاه
  وصيت نامه

  روحيه
  
 


