رﻓﻘﺎی ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان
اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و در آن ﺣﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮف رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪٔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﻘﯿﻢ
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ از
ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺴﺌﻠﻪٔ اﺧﺮاج رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی از ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﻮرش دوم ﺑﻪ ﺣﺰب و ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن اﻓﺮاد رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎل زﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺠﻮز در ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ دوﻣﯽ ﺣﺰب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ روح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪٔ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺳﮑﻮت
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﻮرش ،رﺳﻤﺎً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﻪﻋﻠﺖ اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺒﺮی
ﺑﻮد ،در ﭘﻠﻨﻮم  ۱۷از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در آن زﻣﺎن )ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی رأی ﻣﻮاﻓﻖ داده اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت از ﯾﮏ اﺧﺮاﺟﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻠﻨﻮم
ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎرهٔ اﺧﺮاج رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺧﺮاج اﯾﺸﺎن از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی درﺳﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﻠﻨﻮم  ۱۷و ﻫﻢ رأی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺮاج رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﺸﺎن و ﻗﺮار دادن اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ دوﻣﯽ
ﺣﺰب ،ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎق رﻓﻘﺎی
ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ،از ﯾﮏ
ﻓﺮد اﺧﺮاج ﺷﺪه از ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﭘﻠﻨﻮم  ۱۷ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻠﻨﻮم رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺰادی از ﻃﺮف رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﻪ
ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ آﻣﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮا از ﻃﺮف ﭘﻠﻨﻮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی اﻃﻼع داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﻪﻋﻠﺖ
اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،و ﺳﺮﺑﺎز زدن از ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﻠﻨﻮم  ،۱۷از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﯾﻮرش دوم و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی و ﻗﺮار دادن اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ
دوﻣﯽ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﻪﮐﻠﯽ دور و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺰب و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺤﻞ ﮐﻪ
رﻓﻘﺎ آزاداﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮑﺮر در ﻣﮑﺮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺪّت اداﻣﻪ دارد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﻀﻮﯾﺘﻢ در ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺰب ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ اول ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ،آﻣﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او )ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪدﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ(
در ﺧﻔﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ـــ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد .و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ وارد ﻧﺒﻮدم )اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد( و ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام و ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ .ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪﺣﺪی در ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ﻋﺬر ﻃﺮف را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ وﻟﻮ در ﺣﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن رﻓﻘﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ از رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻪ
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺮاﺋﺖ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۱ـ از اول اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۹ﮐﻪ ﭘﻠﻨﻮم  ۱۷ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد  ۶۲ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﺑﺮونﻣﺮزی اﻋﻼن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن
ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻠﺴﻪٔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺮاج رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن
ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی رأی ﻣﻮاﻓﻖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً در ﺧﺮداد  ۶۲ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﻮرش دوم ﺑﻪ ﺣﺰب و ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن رﻓﻘﺎی
رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﺑﺮونﻣﺮزی اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد ﺑﻪﻓﮑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۲ـ اﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ،ﭼﻪ وﻗﺖ ،و در ﮐﺪام ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻼﺣﯿﺖدار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؟ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﮐﺪام ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه؟ ﭼﺮا اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺒﻼً در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
۳ـ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرشﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ :اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﺮا آنﻫﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب در اﯾﺮان ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺋﺖ رﻓﯿﻖ
ﺻﻔﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد؟
ب :اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻌﺪ از ﯾﻮرش ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻨﺎد را
اﻓﺸﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟
۴ـ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺮاﭘﺎی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻔﺎﻫﯽ دو ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ ،رﻓﯿﻖ
ﻋﺒﺎس ]ﻧﺪﯾﻢ[ و رﻓﯿﻖ ﻋﺎﺻﻤﯽ ،و ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
در ﭘﻠﻨﻮم  ۱۷اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ]ﻧﺪﯾﻢ[ ﻗﺮار دارد ،و ﻫﯿﭻﮔﺎه روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻪٔ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی در اﯾﺮان ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎس ]ﻧﺪﯾﻢ[ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه در اﯾﺮان ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪٔ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﺟﺰ اﻇﻬﺎرات
ﺷﻔﺎﻫﯽ رﻓﻘﺎ ﻋﺒﺎس]ﻧﺪﯾﻢ[ و ﻋﺎﺻﻤﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺎ رﻫﺒﺮی در ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﻨﻬﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﺑﺮونﻣﺮزی در زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
رﻫﺒﺮی از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۵ـ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺠﻮز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺪام ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖدار از رﻓﯿﻖ
ﺻﻔﺮی ﻋﻀﻮ اﺧﺮاﺟﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺣﺰب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
۶ـ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻠﻨﻮم  ،۱۸رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺠﻮز ﯾﮏ ﻓﺮد اﺧﺮاج ﺷﺪه از ﮐﻤﯿﺘﻪٔ ﻣﺮﮐﺰی را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان ﺟﺎی
داد ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎر او ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺤﻘﺎق او ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﻠﻨﻮم ﻣﺤﺮز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻮک ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭘﻠﻨﻮم  ۱۸ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻊ دﻟﺒﺨﻮاه و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﻧﺎم  ۵ﺗﻦ از رﻓﻘﺎ ]ﺧﺎوری ،ﺻﻔﺮی ،ﻻﻫﺮودی ،داوود ﻧﻮروزی و
ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻓﺮوﻏﯿﺎن[ را ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﭘﻠﻨﻮم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ آن  ۵ﻧﻔﺮ ۵ ،ﻧﻔﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ!
و آﻧﭽﻪ زﻧﻨﺪهﺗﺮ و ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ ﺑﻮد ،اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎم رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺟﺰو اﯾﻦ  ۵ﻧﻔﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ وﺿﻊ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ

ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از رﻓﻘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از آنﻫﺎ ﺑﻌﺪاً از رﻫﺒﺮی ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺟﻮ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﭘﻠﻨﻮم ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﻗﻊ ،و اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﺿﺮورت ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ
ﺻﻔﺮی در روشﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۵ﻧﻔﺮی رأی ﻣﻮاﻓﻖ داد.
آﻧﭽﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮده از ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء
ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه ـــ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ـــ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻨﻮز از او وﻟﻮ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ رﻓﻊ اﺗﻬﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ،ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻦ
رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ،دادن ﮔﺰارش ﺑﻪ
ﭘﻠﻨﻮم را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ! در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﺮای »ﻫﻤﮑﺎری« روﺷﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ:
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢﯾﺎری ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎر ﻫﻢرأی و ﻫﻤﺮاه .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎد ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی
ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ دوم در ﮐﻨﺎر رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ،و رﻓﯿﻖ ﻻﻫﺮودی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻮاﺿﻊ او ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،در
ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ در ﻫﯿﺄت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی در رﻫﺒﺮی ،آنﻫﻢ در ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ دوﻣﯽ ﺣﺰب ،ﻃﯽ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان ﻧﺎم دارد وارد آورده اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﯿﻮهٔ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪﺣﺰﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در
ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ را در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺑﺎﻻ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺟﺮاء از ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻤﺎم
اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺷﻮد آﻣﺎدهام ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ دادن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺰوا ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻋﻀﺎء »ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب« ،اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ دوم ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎن ﺣﺰب ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺣﺰب ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ
روﺷﻦ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدهٔ اﯾﺮان را ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮق داده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﻣﺰﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻠﺖ آنﮐﻪ در ﭘﻠﻨﻮم  ۱۷از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪﮐﺸﯽ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ زده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺻﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺣﺰﺑﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ :ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺣﺰب از وﺿﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖدار
ﺳﺮو ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در وﻫﻠﻪٔ ﻧﺨﺴﺖ وﺿﻊ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺮی را و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪﻃﺮف ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮود.
رﻓﻘﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺰب
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ .وﺟﺪان ﺑﯿﺪار و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ وﺟﺪان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع رﻓﻘﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع و داوری ﺣﺰب ﺑﺰرگ ﺑﺮادر ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ دوﺑﺮﯾﻨﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
رﺣﯿﻢ ﻧﺎﻣﻮر
 ۱۹ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۱ ،۱۳۶۵اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۸۶

