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  خاطرات دكتر شهناز اعالمي-ها يادها و نامه
شد هيچ نكته مهمي در بر نداشت  توده كه با امضاهاي مستعار نوشته مي هاي رهبران و سران تشكيالت حزب نامه

بندي  ها افشاندن تخم نفاق و دسته ف اصلي از تحرير اين نامههاي ساده بود، اما هد و شامل چند سفارش و پيام
  .گروهي عليه گروه ديگر بود

هاي شماري از اعضاي حزب توده  حاصل ساعتها گفتگو با دكتر شهناز اعالمي و متن نامه» ها يادها و نامه«كتاب 
  .تشر شده استمن) آلمان-كلن (است كه به كوشش بهرام چوبينه تهيه شده و توسط انتشارات مهر 

  )قسمت پنجم(
، منير صارمي )قاسمي(هائي از كيانوري، مريم فيروز، ملكه محمدي، اعظم صارمي  در اين شماره نيمروز نامه

ها، نه امالئي و نه انشائي، ويرايش  شود كه نامه يادآوري مي. خوانيد و كميته مركزي مي) همسر سرهنگ عزيزي(
  : نشده و عين اصل آنهاست

  نامه ها
  كنيد، چه احساسي داريد؟  ها را مرور مي االن كه پس از چهل، پنجاه سال اين نامه. ها و اما درباره نامه: س
فقط اين . هيچ محتوا ندارد. هاي مختلف است ها همانطور كه خودتان خوانديد پر از رمز و راز و اسم اين نامه: ج

زيرا به هر . ام كه چه كساني هستند ها را فراموش كرده مبسياري از نا. است كه اين موضوع را به فالني بگو و غيره
بايد ... گذاشتند نمي خواستند مسائل روشن باشد و همه چيز را تاريك مي. دادند نفر در هر نامه اسم متفاوت مي

گفتند  مثال به من مي. شد ها بر اساس آنتريك و دسته بندي اين بر ضد آن نوشته مي بگويم كه تمامي اين نامه
! شد، باز كنم رسيد و بايد به مسكو فرستاده مي هايي را كه براي كيانوري مي گويم رادمنش دستور داده كه نامهب

روش . دادم ها را سربسته به علوي تحويل مي من تمام اين نامه. گفتم رادمنش هرگز به من چنين دستوري نداده
. كرد يا نه ها را باز مي  نمي دانم كه آيا علوي نامهولي من. گفت من نامه سربسته نمي فرستم علوي اين بود كه مي

ها  در نامه... بندي نبودم خواستند من بر ضد رادمنش دسته بندي كنم و من اهل دسته موضوع اين است كه مي
ولي بعد از اينكه هيچ كدام نتوانستند مرا در . نوشتند مي» فروغ عزيز«و » فروغ جان«. اول با من گرم گرفتند

  ...دي خود جذب كنند، بناي دشمني را با من گذاشتندبن دسته
  نامه كيانوري با نام مستعار تقي

  ]١٩۵٧بعد از سال [نوامبر 
  فروغ عزيز

حال من بد نيست و متاسفانه دور از مبارزه و زندگي وقت ميگذرانم و . نامه پر محبتت رسيد يكدنيا متشكرم
نامزد من هم كه مسلما هنوز آنقدر . رم حال خودت خوب باشداميدوا. بهمين علت سنگيني كارهاي فني افتاده ام

راستي فروغ جان دو سه ]. منظور سهيال دختر شهناز اعالمي است[عقلش نميرسد كه سالم گرم مرا به او برساني 
  .تا كار دارم

اب زير را عالوه بر آن هم كت. ام كه برايم بفرست درباره كتاب از صورتي كه فرستادي چند تا عالمت گذاشته-١
   Beton Kalender 1956 كتاب كوچولوي جيبي است - كني حتما در آنجا پيدا مي

. اند  از تهران به آدرس تو چند ماه پيش مقداري كتاب فارسي از آثار صادق هدايت و ديگران براي من فرستاده-٢
 اميدوارم رسيده - دارممن به آنها خيلي زياد احتياج. خواهش ميكنم بنويس سرنوشت اين كتابها چه شده است

  .باشي و زود برايم بفرستي
هايي كه از ايران  كنم حتما جواب روشن برايم بنويسي اينست كه نامه  مسأله مهم ديگري كه خواهش مي-٣
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خواهش . فرستادم همه باز كرده شده بوده است هاي من كه بوسيله تو براي ايران مي بدست من ميرسيد و نامه
  واب اين سئواالت را بنويسكنم بطور صريح ج مي

  كردي ها را باز مي آيا تو اين نامه-الف 
  . چه كسي به تو دستور چنين كاري را داده بود-ب

اي و به كساني كه اين  البته اگر حدس من صحيح باشد من خيلي متأثر خواهم شد كه تو چنين كاري را پذيرفته
در -اي  اي نداده اند جواب شايسته ايع هنوز درس نگرفتهكنند و از اينهمه وق هاي پست پليسي را دنبال مي روش

  هر حال انتظار سريع توضيح تو را دارم تا موضوع را به بحث بگذارم 
  .با سالم بسيار گرم

. كنم از فرستادن كتابها خودداري كن راستي اگر بطور صريح تكليف پرداخت پول كتابها را ننويسي خواهش مي
ت پول براي كتابها بفرستم ولي از ايران ممكن است يا پول به كسي بپردازند و يا چيزي من از اينجا نميتوانم براي

  . براي تو بفرستند
كنم كه بدون روشن كردن اين موضوع مبادا  و باز هم يادآوري مي. كنم حتما اين موضوع را روشن كن خواهش مي

  كتاب بفرستي
   نوامبر۴باز هم سالم گرم تقي 

  » نزهت«و » شوكت«هاي مستعار  نامنامه مريم فيروز با 
   فروردين١١ -تهران 

قبل از هر چيز عيد شما مبارك و اميدوارم كه سالهاي زيادي در ظل توجهات امام عصر به خوشي بگذرانيد و در 
  هر كار موفق باشيد

از دختر خواهر عزيزم را قربان ميروممدتي است كه از شما بكلي بي خبرم اميدوارم كه خوش و سالمت باشيد 
كوچولوي ما چه خبر البد دل و دين براي كسي باقي نگذاشته و هزاران دل در هر رشته گيسوي خود گره زده 

بيچاره اين دلها كه با آن چشمان عاشق كش شهرآشوب چه خواهند كرد البد از وضع و حال ما هم اطالع داري 
هولناك و سخت بود و بحرانهاي آن شديد بدتر است انقدر اين مرض ] حزب[همان وضع يك كمي حال مريضمان 

كه تنها نيروي فوق العاده جواني و سالمتي گذشته او ميتواند اين مريض را نجات دهد و اطبا هم همه روي همين 
كنند خيلي ميل داشتم كه مفصال از حال او بنويسم متأسفانه اصطالحات طبي را نميدانم  موضوع تكيه بسيار مي
ر است كه شما آدرس دكتر حاذقي را در سوئيس يا فرانسه بفرستيد تا ما با ايشان وارد ولي در هر حال صحيح ت

مكاتبه شويم و شايد طبيب معالج با آنها مشاوره كتبي بنمايد و آنوقت مفصل شما هم از حال مريض مطلع خواهيد 
ظهار نظري بشود كه حال او بيم آن دارم كه اگر براي شما بنويسم در لغات اشتباهي رخ دهد و خداي نكرده ا. شد

  .را بدتر كند مسلما شما هم اين موضوع را متوجه هستيد و حتما در هر اظهار نظري نهايت دقت را خواهيد كرد
و اما بعد حال شخصي منهم ميتوانيد حدس بزنيد كه چطور است گرفتاري زياد نگراني دائم نميتواند انسانرا راحت 

. ه و بابا آدم را خوب پوست كلفت درست ميكنند و من هم تاب و توانم زياد استو سالم بگذارد ولي خوشبختانه نن
رساند راستي براي كتابخانه ملي  سالم و سالم مفصل مي] نورالدين كيانوري همسر مريم فيروز[ميرزا حسين خان 

هم قيمتش را چند جلد كتاب الزم است كه صورت آنها در جوف است آنها را خريداري كرده و بفرستيد و حتما 
  توان آنرا به خانم رساند معين كنيد كه مي

كنم خيلي مراقبت كنيد كه خداي نكرده بي پولي او را  راستي خواهرم براي معالجه آمده است به اروپا خواهش مي
گر اي كه پارسال خورده دي توانيد از علي آقا استفاده كنيد و حتما به حال آنها برسيد زيرا با صدمه صدمه نزند مي

دانيد چقدر  شناسيد و مي كنم زيرا شما كه منير را مي نبايد او از اين راهها هم رنج ببرد بيش از اين سفارش نمي



 com.rouzaneha@info         شهناز اعالمی و سرانِ  حزب توده com.rouzaneha:// http   روزانه ها

منظور منير صارمي خواهر [بلند نظر است بايد خود شما به او برسيد اين موضوع را حتما حتما فراموش نكنيد 
منظور ملكه [ب را به توسط دوست عزيزتان جوا] اعظم قاسمي و همسر سرهنگ عزيزي است كه اعدام شد

بدهيد زيرا چون مسافرم آدرس تهران ندارم اميدوارم كه آدرس خوبي هم براي كتب بفرستم به ] محمدي است
  زودي زود قربان شما

  .شوكت
  نامه ملكه محمدي از تهران

  ٣۴ شهريور ٧سه شنبه 
  فروغ خوب و عزيز خودم

اي داشتم، مطالب آن ساعتها مرا مشغول كرد و آن قسمت كه راجع به  از تو نامهپس از روزها انتظار باالخره ديروز 
نوشته بودي حقيقتاً ناراحتم ساخت، براي من ] منير صارمي خواهر اعظم قاسمي و همسر سرهنگ عزيزي[منير 

منظور [د فرستاد مسلم بود كه آنها را به محلي كه خودشان ميخواستند و از اينجا به آنان وعده داده بودند نخواهن
ولي فكر ميكردم به ] توده آنان را به خارج برد اي است كه اعدام شدند و حزب همسران افسران توده» آنان«از 

شهرهائي كه خودشان ميفرستند از نظر زندگي و تحصيل راحت خواهند بود و حاال اينكه منير ناراحت است و گله 
اي به منير بنويسي و براي او توضيح دهي كه عالوه بر اينكه بايد  كرده مرا كسل كرده فروغ جان خوبست تو نامه

خودش را نگهدارد همسفرهايش را هم بايد نگاهدارد از اينجا هم اقدام خواهد شد و مطمئنا اشكالي كه پيش آمده 
تي منير موقتي است و ترتيب كار و تحصيل آنها تا آنجا كه اقدام آن از اينجا ميسر باشد داده خواهد شد چون وق

  .ناراحت باشد و گله كند ديگر حساب سايرين روشن است سالم مفصل مرا هم به او برسان
او را خدمت معشوقش خواهند ) اي عنوان درخشنده(اما راجع به آن شخص كه نوشته بودي مطمئنا به زودي با 

قضيه به اين ] ن فرستادندمنظور صفا حاتمي است معروف به صفا خانم كه وي را به مسكو سپس به لهستا[فرستاد 
كند  سادگي هم كه تو خيال ميكني نيست البته او االن بي نهايت مشتاق آمدن است و به چيزي كه فكر نمي

خواهند بهانه به  گذارد ولي هستند كساني كه به مصالحي نمي وظايفي است كه اين روزهاي دشوار بدوش او مي
مه چيز را گذاشت و به دنبال شوهر و زندگيش رفت متأسفانه آن دست مخالفين او داده شود كه در اين روزها ه

اش با او گرم است كوشش زيادي براي نگهداشتن او ميكند و هم اوست كه او را  دوست احساساتي ما االن كه ميانه
 متوجه كرده اصرار براي رفتن صالح نيست و پيشنهاد نموده بهتر است شوهرش از مسافرت بيايد فعال مصالح اين

كند و از هر اقدامي كه بضرر آن شخص موذي باشد  كند كه او را داشته باشد همين كار را مي دوست ما اقتضاء مي
ازدواج صفا خانم با شوهرش حسن كه [بعناوين مختلف جلوگيري ميكند براي نمونه وقتي من خبر ازدواج آنان 

 درباره زندگي خصوصي و اخالق شخصي اين آدم را از همين دوست شنيدم گفتم من] اي بود راننده كاميون و توده
خواهم بنويسم گفت تو نبايد اينكار را بكني چون جز اينكه خودت را به لجن بكشي  حرفهايي دارم كه مي

فايده ندارد و كسي هم باين نامه ترتيب اثر نخواهد داد و در وضع او هم كوچكترين تأثيري ندارد ) نفهميدم چرا(
و وقتي دو روز بعد باو گفتم خيال دارم ) به خيال اينكه من از اينكار واهمه دارم(صحبت كني بهتر است با خود او 

ام فعال حق نداري با او  او را به بينم و با خودش صحبت كنم گفت چون اين موضوع را من بطور خصوصي بتو گفته
اين را براي نمونه . و صحبت كنيصحبت كني باشد هر روز كه علني شد و از جاي ديگر شنيدي آنوقت ميتواني با ا
اند  اند و اين روزها سفر نرفته نوشتم و نميدانم باالخره ملتفت جريان شدي يا نه فعال اينجا براي كساني كه مانده

بحساب بيايد كه در ) او(حسابهائي باز است و روزي بايد جزو افتخارات ) البته بعضيها] (اند از كشور خارج نشده[
اند خالصه فروغ جان من كه از خيلي چيزها سر در   بوده گو اينكه دو دستي او را چسبيدهاين روزها اينجا

  ...دانم آورم تو را نمي نمي
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اما وضع خودم هفت هشت ده روزي است كه باز ويالن و سرگردانم هر روز در جائي و هر شب در سرائي، دو ... 
كار و يهودي  عار و بي ام بي لم بدكي نيست، آدمي شدهحا. شب بود پيش وجيهه خانم بودم و امروز از آنجا آمدم

سهيال دخترك سياه و با نمك را . ام باالخره نفهميدم ديكسيونرهاي تو رسيد يا نه؟ مدتي است فرستاده. سرگردان
  . از قول من هزار ببوس) كه البته نمكش به من رفته(

  .قربان تو آذر
  

  نامه ملكه محمدي از صوفيه 
  ١٩۶١ مه ٢٨
  از عزيزشهن

اندوه و ديوانگي در اين خلوت زندگيم، خود را تا حدي از زير اين  نامه ات موقعي رسيد كه پس از چند روز بغض و
اش برايم  ام كرد و همان روزها را با تمام تلخي و سنگيني نامه تو دوباره ديوانه. بار گران بيرون كشيده بودم

 روزهاي زندگي مرا ميفهمد و بآن فكر ميكند برايم فوق العاده اما احساس اينكه كسي هست كه اين. تجديد نمود
حقيقت اينست تا هر يك از اين روزهاي مشترك زندگي ما بيايد و بگذرد جسم و قلب و روحم . تسلي بخش بود

اند و عموما پس از گذراندن چنان روزهائي  مانند آنكه از زير آوار بيرون آمده باشند خسته و خونين و مجروح
اين بار هم مانند هميشه بود . ند بيماري هستم كه پس از يك بيماري سخت و سنگين دوران نقاهت را ميگذراندمان

تر  و شايد هم از آن جهت كه در جمع كساني از دوستان او بودم كه مناسبات من و او را كم و بيش ميدانند، ناراحت
به محض ورود ) البته نه از رفقاي قديمي بلغارستان(ز رفقا روزهاي اولي كه اينجا آمده بودم يكي ا. تر بودم و ديوانه

در اختيار او بگذارم و ] خسرو روزبه[به اينجا بمن پيشنهاد نمود كه اطالعات خودم را از زندگي و مبارزه خسرو 
ا با او دانم كه شما مدته دانم اظهار تعجب فوق العاده نمود و گفت من مي وقتي باو گفتم من چيزي در اين باره نمي

اين ! خواهم كتابي بنويسم و چه بهتر كه شما هم يكي از قهرمانان شناخته ايد مي ايد و او را مي كرده كار مي
خواست با اين پيشنهاد به خيال خودش مرا بر سر  او مي!! اي بود چه پيشنهاد مضحك و مسخره. كتاب باشيد

رمان او باشم موجب خواهد شد كه اطالعات خودم را ! حرف آورد و شايد خيال ميكرد فكر اينكه يكي از قهرمانان
مسأله بر سر اين نيست كه من نميخواهم از او با كسي صحبت كنم بلكه بر سر . در باره او در اختيارش بگذارم

طرف بنشينم و از آن  اندوه شديد مانند يك ناظر بي اينست كه من شايد تا سالها هم هنوز نتوانم بدون احساس
باو جواب رد دادم و ديگر مسأله را مسكوت گذاشت اما .  كنم اما ديگران اين مطلب را نمي فهمنددوران صحبت

فهماندند كه به اطالعات من  خود او و دوستان ديگري كه به اينجا آمدند با اينكه گاهي بطور غير مستقيم بمن مي
 مه ١١روز . دند برايم آسان نيستاحتياج دارند هرگز ديگر صريحاً چيزي نگفتند زيرا مثل اينكه احساس كر

بر (او پخش ميكرد من كنار راديو ايستاده و گوش ميدادم ] يادبود[موقعي كه راديو برلين گفتاري بمناسب يادباد 
چنان سكوتي در اطاق حكمفرما بود كه من از آن ) ف هميشه و براي اولين بار گفتار مناسبي تهيه شده بودخال

اي توانستم در ميان كساني كه همه، همه چيز را  وحشت كردم فقط خودم ميدانم با چه قدرت بي سابقه
اما بالفاصله پس از . ر نشودميدانستند و سكوت كرده بودند خودم را آرام نشان دهم و اشك از چشمانم سرازي

  .پايان گفتار حتي يكدقيقه هم نتوانستم آنجا بايستم بيرون آمدم و به اطاق خودم رفتم
دو ساعت بعد، سر ميز شام يكي از آنها گيالسش را بلند كرد و در ميان سكوت همه به افتخار خسرو نوشيد و اين 

ن كمترين ترديدي ندارم اين رفقايي كه من قبال هرگز آنها سكوت شايد تا نيمساعت ادامه يافت با اين جريانات م
اند همانطور كه قبال هم  دانسته ام، اطالعاتي درباره من داشته و چيزهائي از مناسبات من و او مي شناخته را نمي

لكه ام من از پخش اين مسأله بشرط اينكه بصورت واقعي آن باشد نه تنها كوچكترين ناراحتي ندارم ب به تو گفته



 com.rouzaneha@info         شهناز اعالمی و سرانِ  حزب توده com.rouzaneha:// http   روزانه ها

شأن مردي چون او و  خوشحال هستم و افتخار هم ميكنم اما ميترسم دروغ و راستي به هم بافته شده باشد كه در
  . عشق عميق و كم نظير ما نباشد

هايم همانطور بسته  روزهاي اولي كه اينجا آمدم در اطاقي موقتا براي چند روز زندگي ميكردم از اين جهت چمدان
هاي  نتوانسته بودم طبق معمول عكس او را در اطاقم بگذارم در همان روزها يكي از بچهمانده بود و در نتيجه 

پروانه شيرين لي كه در راهپيمائي براي ملي كردن نفت در برابر تانك [هائي كرد  بلغارستان راجع به پروانه صحبت
 گفت ابتدا كه پروانه به و همان جرياناتي را كه تو هم قبال حدس زده بودي تعريف كرد و از جمله] ايستاد

بلغارستان آمد هميشه عكس آن مرد روي ميز كنار تختش بود من چنان از احساس اينكه كسي مناسبات من و او 
اي كه باين موضوع داشتم  را چيزي مانند اينگونه مناسبات تعبير كند مشمئز و ناراحت شدم كه با تمام عالقه

بدين . رم حتي حاال هم كه جاي ثابتي دارم و شايد هم براي هميشهنتوانستم ديگر عكس او را در اطاقم بگذا
ترتيب عكس او همانطور دست نخورده گوشه چمدانم مانده است و با اينكه هميشه او با من است از فكر اينكه من 

 اين خبرهايي كه. حتي نتوانم پس از او نيز با خاطرات و يادبودهايش، زندگي موافق ميلم ترتيب دهم رنج ميبرم
رسد فوق العاده براي من تسلي بخش است شايد اگر پس از او آن سكوت و ركود به وجود  روزها از ايران مي

بوسم  بهرحال روي تو و سهيال را هزار بار مي... اي بود رنج من آنقدر سنگين نبود آمد و باز هم تالش و مبارزه نمي
  روم تا نامه بعد ملكه قربان شما مي

  نامه اعظم قاسمي
  مسكو-بدون تاريخ 

  شهناز جان عزيز من، 
دانم علت آن تنبلي تو بود يا مسافرتت بهر حال اين دفعه  باالخره بعد از مدتها چشم انتظاري كاغذت رسيد، نمي

راضي هستي منهم ] ايتاليا[شهناز جان تو اگر از مسافرت ايتالي . اگر زود جواب ندادي كالهمان تو هم خواهد رفت
توانيم از  چون با اطالعي كه دارم اين كشور واقعاً براي تجارب كارهاي ما دريائي است و خيلي ميخيلي خوشحالم 
و اكرم ] هوشمند راد[از خبر مربوط به هما . تو هم قطعاً استفاده الزم را كرده و خواهي كرد. آن استفاده كنيم

ا اشتباهات گذشته خود را درك كرده و من قبال هم شنيده بودم اگر فقط ميدان داده شود كه هم] مريم فيروز[
اش فراموش گردد  جبران كند بسيار خوبست ولي اگر اظهار تأسف و نزديكي موجب شود كه ضعفهاي گذشته

اشتباه بزرگي است چون ديگر اين محك كه كسي در جريانات حزبي و تشكيالتي در دقايق حساس حزبي باقي 
اگر مسأله به . خواهد رفت، بهر حال مطلب هنوز براي من روشن نيستماند كسي متزلزل بوده بكلي از دستمان در 

ولي مطلبي كه الزم . كند و در مواقع لزوم حتما بايد گوشزد گردد شكل دوم باشد كه البته اكرم سخت اشتباه مي
اي  وشتهرا ن] اين مطلب[هم اين مطلب ] احتماالً اختر كامبخش[دارم بتو تذكر بدهم اين است كه در نامه ستاره 

مريم [شناسد باكرم  را خوب مي] هوشمند راد[البته از لحاظ شخص ستاره هيچگونه اشكالي ندارد چون او هما 
ها كه به  هم فوق العاده عالقه دارد به اين جهت حتماً سوءاستفاده از اين موضوع نخواهد كرد ولي اين نامه] فيروز

دست طرف برسد بدست چند نفر ديگر از رفقاي ايراني ميرسد اين طريق فرستاده ميشود قبل از اينكه مستقيما ب
من خيلي فكر كردم كه اين مطلب را برايت بنويسم . كه امكان دارد در مواقعي از اينگونه اخبار سوءاستفاده شود

 يعني بطور كلي در. يا خير؟ چون آنرا بصالح حزب تشخيص دادم و باالخره تصميم گرفتم كه آنرا به تو گوشزد كنم
شهناز جان چون گذشته تلخي را . هائي كه بتوسط اشخاص ميفرستي يعني آدرس مستقيم نداري احتياط كن نامه

بخصوص در دورانيكه از . ايم به اين جهت حق و وظيفه داريم كه تذكرات الزم را بموقع به همديگر بدهيم گذرانده
اطره تلخ اين يكي دو هفته گذشته را يكبار ديگر و اما مطلبي كه در نامه تو بود و خ. هاي حزبي دوريم قضاوت توده

در ]. منظور همسر شهناز اعالمي است كه در زندان بود[بشدت برايم تجديد كرد خبر مربوط به محمود است 
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هاي جنوب با هزار درد و شكنجه دست بگريبانند  دورانيكه جوانهاي با ارزشي چون محمود در بازداشتگاه
دكتر يزدي . بندند و آرزو مي] آمال[ا فرياد زنده باد ايده و مرامشان چشم از هزاران آمار قهرماناني چون افسران ب

زند و  با خروارها عنوان و نام براي حفظ چند سال زندگي ننگين آينده خود دست به دامن پسر دژخيم رضاخان مي
 مابقي عمر را به خدمتگزاري در دهد كه اگر از تقصيرش در گذرند كند كه به او رحم كنند و قول مي استغاثه مي

. دهد كند و لو مي امور خيريه خواهد پرداخت و به موازات آن همرزمان ديروز خود را يكي بعد از ديگري متهم مي
با خواندن اين نامه از شدت . كه به عنوان شاه بود خواندي] روزنامه عصر تهران[قطعا تو نامه او را در اطالعات 

يخ شد، از طرف ديگر فكر اينكه چه شرمندگي عجيبي در مقابل ملت ايران زجرديده گان انزجار مو بر تن من س
منير صارمي همسر سرهنگ عزيزي كه [حتي از كاغذ نوشتن مثالً به خواهرم . هاي شهدا و غيره داريم خانواده

ه منير در كاغذ راستي شهناز جان اسم خواهرم را آوردم اين مطلب يادم آمد ك. كشم هم خجالت مي] اعدام شد
علت آنهم سوء تفاهمي است كه گويا تو در اثر محبت نسبت به آنها به ايران . اخيرش خيلي ناراحت به نظر ميرسد

اي ولي بچه دليل نميدانم سوءتفاهم پيش آورده خودش نوشته و از من خواسته كه به تو اشاره  از وضعشان نوشته
اي ولي ملكه محمدي كاغذ بسيار تند و زننده   آنها اين كار را كردهنكنم چون يقين دارد كه تو فقط براي كمك به

منير نه . اند نسبت بشما بدبين شده] كيانوري و مريم فيروز[براي آنها نوشته و گفته كه رفقا يعني حسين و اكرم 
 چه در ايران و چه ولي از موقعي كه اين اتفاق براي او افتاده. اينكه خواهر من است و من خيال دفاع از او را دارم

هائي كه رفقا در آنجا او را زن نمونه  در اروپا رفقا و او همواره مورد تمجيد كليه رفقا بوده است و كم نيست نامه
خبرم ولي اگر تو ميداني كه گفتار او شايسته نامه به  اي من از آن بي حاال با تو چه گفته و تو چه نوشته. اند ناميده

ايران اين تذكر را بده بخصوص به ملكه چون او اول كارش است البته در اين زمينه و اگر اين تندي نيست برفقاي 
ها را فراهم خواهد كرد بخصوص در بكار بردن  از حاال اينطور شروع كند البته موجب ناراحتي و نارضايتي خيلي

پرنسيپي ميدانم ] با[ش و من چون ملكه را خيلي دوست دارم و دختر واقعا با ارز. لغات حتما دقت بيشتري كند
از طرف ديگر به روحيه افراد نيز آشنائي . باينجهت بخود اجازه ميدهم كه عقيده خودم را به طور روشن بگويم

اي نكني كه من از اين مطلب خبر دارم چون از هيچ  شهناز جان البته تو كوشش كن كه كمترين اشاره. زيادي دارم
شتر آزرده خواهد شد چون خيلي سفارش كرد البته منظور من از اين تذكر لحاظ درست نيست و ضمنا منير هم بي

من به منير هم . فقط پيشرفت كار تشكيالتي ما و در نظر گرفتن روحيه افرادي است كه با آنها سر و كار داريم
فقا حق دارند كه شما بايران رسيده باشد البته ر] نارضايتي[ام كه اگر خبر ناراضي  ام و گفته تذكرات الزم را داده

دهد كه فقط با تو صحبت كرده است ضمنا شهناز جان گويا رفقا توسط  نامه تند به شما بنويسند ولي او توضيح مي
هايشان را در آلمان بپذيرند تو حتما كوشش  اند كه اين دو زن و بچه تو از فدراسيون و رفقاي آلمان خواهش كرده

هايشان افراد خوب براي ايران تربيت شوند  كه اين زنها و هم بچهكن كه اينكار بشود چون خيلي الزم است 
سالم زياد، زياد . و آيا اين امكان هست يا نه در نامه من بنويس]. منظور زنان و فرزندان افسران اعدام شده است[

مد قربان تو ميروم اح. مرا به همه برسان بخصوص سيمون، بياتريس كلر روي سهيال را هم محكم محكم ببوس
  اعظم. از تبريك تو بسيار متشكر است و خيلي سالم ميرساند] قاسمي[

  نامه كميته مركزي
  ١٩۵۵سوم اكتبر 

رفيق گرامي شهناز اعالمي پس از سالم اميدوار است كه حال شما و فرزند گرامي خوب است و در انجام وظائف 
  .محوله موفق هستيد

زنان ايران مذاكراتي با فدراسيون بين المللي دمكراتيك زنان چنانكه اطالع داريد سال گذشته از طرف تشكيالت 
درباره چند نفر زنان و اطفال افسران تيرباران شده به وسيله رفيق پوران به عمل آمد و چنانكه به رفيق ايرج 
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المللي بود ولي چون در آن  اسكندي اطالع داده شده بود اصوالً در اين زمينه موافقت از طرف فدراسيون بين
اينك . دوران تصميمات ديگري درباره زنان و اطفال افسران تيرباران شده گرفته شده بود موصوع مسكوت ماند

اي مالحظات در نظر است كه خانم پروين مبشري همسر رفيق فقيد سرهنگ مبشري و خانم منير  نظر به پاره
بنا بر اين از شما خواهش دارد . فرستيمب] به آلمان[عزيزي همسر سرهنگ فقيد عزيزي را با فرزندانشان به آلمان 

كه موضوع قبول اين دو نفر و فرزندانشان را با اولياي فدراسيون در ميان گذارده استفسار كنيد تا چه حد حاضر 
المللي زنان وسائل زندگي و  منظور اين است كه فدراسيون بين. هستند در اين موضوع موافقت و همراهي نمايند

و فرزندانشان را در آلمان شرقي تقبل كرده وضع معيشت و زندگي آنها را از هر حيث تأمين تحصيل اين دو خانم 
انتظار داريم خود شما تا آنجا كه ممكن است براي پذيراندن اين تقاضا اقدام نمائيد و پس از مذاكره با اولياي . نمايد

يكبار ديگر متذكر ميشود كه غرض از . سانيدفدراسيون بين المللي زنان نظريه آنها و خودتان را به استحضار ما بر
اعزام اين دو رفيق و اطفال آنها به آلمان كار كردن در فدراسيون يا جاي ديگر نيست بلكه صرفا جنبه معيشتي و 

  .تحصيل دارد فقط بايد وسائل زندگي و تحصيل اين رفقا و فرزندانشان به نحو مناسبي تأمين گردد
  هاي حزبي با سالم

  يته مركزي حزب توده ايران جودتاز طرف كم
  ) قاسمي(نامه منير صارمي همسر سرهنگ عزيزي و خواهر اعظم صارمي 

  ١٣٣۴ آبان١٢لهستان 
ام ولي همه آنها بدون جواب مانده است ديروز نامه از ملكه دريافت  تاكنون چند نامه برايت نوشته-شهناز عزيز 

زنم منظور  فرستم و به طوري كه حدس مي رونوشت آن را برايت ميكردم تمام نامه ايشان تهمت و ناسزا بود البته 
هاي مرا براي ايشان فرستاده ايد البته من از اينكه حرف حق گفته و  دانم كه نامه از دوستمان شما هستيد و مي

ستم دان باز هم خواهم گفت هيچگونه ناراحتي ندارم الساعه من چيزهائي در حزبمان ميدانم كه اگر در تهران مي
ها كار حزب را به اينجاها كشانيده و حاال هم دست  شدم تمام اشتباهات و رفيق بازي يك قدم از آنجا دور نمي

بينم كه رفقا باز هم از رفيق بازي دست  بردار نيستند، من كه از نزديك شاهد جريانات اينجاها هستم مي
خواهم نزد  ايم بزرگ شوند براي اين نيست كه ميه خواهم در شوروي بچه ام مي اند اگر من بشما نوشته برنداشته
باشم همانطوري كه در نامه ملكه نوشته بودم براي اين است كه ميخواهم مطابق ] قاسمي-اعظم صارمي [خواهرم 

خواست پدرشان كه در آنجا كه امكانات بيشتري هست تربيت شوند و اين امكان وجود داشته زيرا كساني كه 
اند فقط در نتيجه دوستي و آشنايي با رفقاي كميته مركزي همگي به مسكو  ا را نداشتهاستحقاق زندگي در آنج

كه هيچگونه امكاني براي ما وجود ] هستيم[رفته در صورتي كه ماها در فقيرترين كشور دمكراسي توده هستم 
آشنا ميشود و با هم قرار ندارد مثال براي نمونه صفا خانم موقعي كه از تهران ميآمده با شوفري كه يكي از رفقاست 

شوند و گويا اين رفيق داراي سه بچه بدون مادر است و در اين باره ايشان از تهران صحبت  ميگذارند و نامزد مي
ها در پراگ هستند و  اند و همين روزها به شوروي خواهند رفت فعالً بچه ها را فرستاده ميكنند و اكنون بچه

اند كه تو برو  ود صفا خانم راجع به اين موضوع صحبت كرده و ايشان قول دادهموقعي كه رفيق رادمنش در اينجا ب
هاي عزيز ما نبايد استفاده كنند آنها  آوريم اگر اين امكان وجود داشته باشد چرا بچه ها را هم مي و بعداً بچه

ها بايد بروند  الن بچههاي سرخ دشمنان زانو نزدند من نميگويم كه چرا ف بخاطر آينده فرزند ما در مقابل گلوله
كنند درباره ما هم بايد فكر بكنند و كار كنند البته من از گفتن اينگونه  ميگويم همان طوري كه براي آنها فكر مي

خواهم باز هم در اختيار رفقاي تهران بگذاري كه مورد هزاران گونه تعبير و  حقايق باكي ندارم ولي ضمنا نمي
ات هستم كه هر چه زودتر به آدرس خودم نامه بنويسي بهمه دوستان سالم دارم  مهتفسير قرار گيرد در انتظار نا

  .سهيال عزيز را ميبوسم مهين خيلي سالم دارد قربانت منيره
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