
 :کتابچه حقيقت و ماجراهای مربوط به آن
 

 ...پس از ربوده شدن پيروز دوانی، نشريه نيمروز کتابچه حقيقت را با نام پيروز دوانی چاپ نمود
 .در ذيل اين نوشته نمونه هايی از آن را خواهيد ديد

طالب اين کتابچه را با پس از اعتراض به نشريه نيمروز که اين مطلب از پيروز دوانی نيست، درشماره های بعدی م
 .نام عبداهللا شهبازی چاپ نمود

آقای احمدی که به تاريخ شفاهی حزب توده معروف است در جاهايی اعالم نموده است که اوال مطالب اين کتابجه 
 .حقيقت ندارد و ثانيا کسی يا کسانی می توانند آن را نوشته باشند که از اعضای رده باالی حزب بوده باشند

 
 شمسی چند نسخه ازاين کتابجه رابرای من فرستاد که برای مطالعه 1377دوانی، قبل از ربوده شدن در سال پيروز 

دوستان به آنان بدهم و خودش هم برای بعضی از دوستان به خارج از کشور ارسال داشته و نسخی را هم در داخل 
ها نشانی از اين نيست که ايشان اين کتابچه را ولی همه اين . ايران شخصا به بعضی از دوستان داده که مطالعه کنند

درست مثل من وشما که کتابی يا مطلبی را می خوانيم و به ديگران معرفی می کنيم که آن . نوشته يا چاپ کرده باشند
آيا اين آيا اين نشان از نوشتن مطلب و کتاب به قلم ما است و .  می دهيم که آن را ببينندlinkرا بخوانند يا اين که       

 ... نشان از باور يا عدم باور به مطالب آن است
پيروز دوانی همه بولتن و نوشته های خود را با امضای   پيروز دوانی و از طريق انتشارات  پيام پيروز   منتشر کرده 

 همان ها هم چنان که شديد ترين مطالب را به اسم خود منتشر کرده که. و هيچ نگرانی هم از امضای خود نداشته است
 . موجب ربوده شدن و کشتن ايشان شده

 آيا مطالب اين کتابچه بسيار خطرناک تر از بولتن های ايشان است که مطرح کرده؟
  انتشارات ايشان با نام ً  زجرنامه فرج سرکوهیً  که همه آن چه را که بر آقای سرکوهی رفته بود 4بولتن شماره 

را زدند و در حصر قرار دادند، چه کسی آن را با امضای خود منتشرکرد و يا منتشر کرد يا  زمانی که آقای منتظری 
آن چه را  ) www. Piroozdavani.comبا مراجعه به سايت                ...  (  و ديگر نوشته ها22مطالب بولتن 

 ...اين که چشم بندی نيست... که ايشان منتشر کرده می توان ديد
 

ان منتشر می شود؟ و آيا اگر ايشان زنده بود، آيا کسی می توانست اين کتابچه را به نام اما چرا مطالب به نام ايش
 ايشان منتشر کند؟   قطعا نه

 
هنوز هستند کسانی که از رده باالی حزب توده ايران بوده اند و طول عمرشان هم زياد باد، که از حزب توده ايران به 

کسانی هستند که از حزب ضربه خورده اند و يا از عملکرد ... خود آنان استهر دليلی کنار گرفته اند و اين از مسائل 
 !آيا آنان نمی توانند که اين موارد را نوشته باشند؟ امکان اين هست... آن راضی نيستند

لی ولی شايد شرم از اين که خود را به خطر بياندازند، نگرانی از عملکرد خود در گذشته، شهامت ابراز آن را با نام اص
 ...خود ندارند

طرح اين چنين ... و چه بهتر که مطالب و درد خود را از زبان کسی ديگر باز گو کنند يا منتشر کنند که حضور ندارد
 .مسائلی شهامت می خواهد که شايد از دست داده اند

 
آن را به نام ايشان ثبت پيروز دوانی هيچ نوشته ای را بدون نام و يا با نام ديگری منتشر نکرده که حاال بعد از مرگ 

 ...کنند 
 

 شمسی مطالبی را تحت عنوانً  رزم خلقً  منتشر کرده که در آن از رهبری حزب 69 تا 65پيروز دوانی در سال های 
توده ايران انتقاد کرده و آن را همه با صداقت  و به جرات مطرح کرده و همين نو شته ها بوده که حزب توده ايران 

 ...در ذيل دست نوشته خود او را خواهيد خواند...  ه عليه او توطئه چينی کندرابه خشم آورده ک
 

در سايت زير آقای منوچهر ، ضمن انتساب اين کتابچه به پيروز دوانی، ايشان را خواهر زاده عباسعلی شهرياری 
 ...معرفی کرده

 
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=46367&nid=haupt 
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  کيانوش توکلی: انتشار از 



  
جای تعجب است که اين نويسنده، هنوز نمی داند که راجع به که مطلبی را می نويسد و يا اگر می داند، معلوم نيست که 

 ...گر بدهدچرا اصرار دارد برای صحت گفتار خود، افراد را نام و هويتی دي
توضيح اين که عباسعلی شهرياری در روستای دوان متولد شده و مادر پيروز هم در همان روستا و تا آن جا که همه 

يک سوال طرح می شود، آيا همه کسانی که در ... اهالی اين روستا می دانند اين دو خواهر و برادر نبوده اند و نيستند
وند ، می بايستی حتما خواهر وبرادر باشند؟  و گاها می توان در يک يک روستا، يک شهر، يک کشورمتولد می ش

شهر حتی دو فرد را با نام خانوادگی مشابه يافت ، آيا آنان می بايستی که با هم فاميل باشند؟ اين هم از سواد  نويسنده 
 ...گان ايران زمين

 ... در يک روستا متولد شده اندخير، عباسعلی شهرياری هيچ نسبتی با مادر پيروز دوانی ندارد و فقط 
 !واقعا که

 بهر حال انتساب اين کتابچه به پيروز دوانی را تکذيب می کنم و اميد که در بيان مطالب کمی مسئول و آزاده باشيم
 
 
 

 ابتدا اين نوشته در نشريه نيمروز به نام پيروز دوانی چاپ شده 
 
 
 

 
 
 

 .ره های بعدی تا آخر  بانام عبداهللا شهبازی منتشر شدو بعد از اعتراض، از شما
 
 
 
 
 
 
 



 
 

با ذکر اين دو نمونه، بايد دانست در جامعه بسته، که سانسور و خفقان حاکم است، اطالعات هميشه درست نيست و 
 . کار خواهند برداگر امروز نامی را به نادرست به کار بريم، منتظر باشيم که فردای امروز نام خود ما را به نادرست به


