زمينهھای اجتماعی و تاريخی شکلگيری کومه له ،گفتگوی اشتراک با ايرج فرزاد

اظھار نظرات فراوان و روايات متفاوت و گاه متناقضی در رابطه با تاريخ و منشا سياسی
و فکری و سازمانی "کومهله" وجود دارند ٢۶ .بھمن ،روز اعالم فعاليت علنی
کومهله ،ما را بر اين داشت تا گفتگوئی داشته باشيم با شما )ايرج فرزاد( از اعضای
سابق رھبری اين سازمان.
در اظھار نظرھائی که در سايتھا و نشريات مختلف در رابطه با شکلگيری کومه لهموجود بود چند تاريخ وجود داشت يکی بھمن  ١٣۵٧يکی سال  ١٣۴٨و در تعدادی از
نوشته ھا به قبلتر ازسال  ١٣۴٨اشاراتی شده بود .کدام تاريخ واقعی است و شما اين
تاريخ را چگونه توضيح ميدھيد؟

ايرج فرزاد :پائيز سال  ١٣۴٨مقطعی است که در آن تعدادی از روشنفکران انقالبی که
بخش عمده آنھا در دانشگاھھا و مدارس عالی تھران به تحصيل مشغول بودند ،تصميم
گرفتند فعاليتھای خود را به شکل سازمان يافته ادامه بدھند .جھت گيری اساسی فعاليت
آنھا با توجه به شيوه ھای جديد "ميليتانت" که در قبال "سازشکاری" و فرصت طلبی و
پاسيفيسم حزب توده به شکل فعاليت ھای چريکی) در ادامه با نام سازمان فدائيان خلق
ايران( ظاھر شد ،تاکيد بر "ضرورت تشکيل حزب کمونيستی طبقه کارگر" و "اتکاء به
توده ھا" و رد تئوريھای کانون جنگ چريکی و مشی "جدا از توده ھا" و تزھای "رژی
دبره" بود .ادبيات مورد استفاده در جمع ھا و محافل آن "تشکيالت" ،عمدتا آثار لنين و
مرزبندی ھای او با "اکونوميسم و نارودنيسم" بود .اکثر کتابھا و نوشته ھای قابل
دسترس در دوائری که ادبيات "قاچاق" را حفظ کرده بودند ،و از ميان آنھا مھمترين
آثار لنين از جمله" :چه بايد کرد؟"" ،دو تاکتيک سوسيال دمکراسی"" ،يک گام به

پيش دو گام به پس"" ،دولت و انقالب"" ،چپ روی بيماری کودکی کمونيسم" و  ...در
محافل دست نويس و با استفاده از کاربن تکثير ميشدند .بعالوه در شکافی که بين
کمونيسم شوروی و کمونيسم مائوئی چين ايجاد شده بود ،موضع آن محافل
"ضدرويزيونيسم" مخصوصا "رويزيونيسم خروشچفی" با رويکرد دفاع آن
رويزيونيسم از "دولت تمام خلقی" و "راه رشد غير سرمايه داری" بود .با اينھمه آن
سازمان ھنوز تا مقطع اولين تجمع اعضاء خود در زمستان  ،۵٧ھيچ تظاھر بيرونی
نداشت و در ھمين مقطع ھم اعالميه ھای خود را با عنوان "ھم ميھنان مبارز" منتشر
ميکرد و با تصميمات آن نشست بود که نام "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان
ايران" را برای خود انتخاب کرد .با اين حال حتی تا مقطع کنگره دوم کومه له" ،نيمه
اول فروردين سال  ،۶٠کومه له فاقد برنامه و اساسنامه ،که بنا به تعريف ارکان پايه ای
و مشخصه ھر نوع "سازمان" و يا حزب است ،بود .
در جريان جشن ھای " ٢۵٠٠ساله شاھنشاھی" ،در  ٢٣يا  ٢۴مھر ماه سال  ۵٠در
شھر سنندج اعالميه ای توسط ما نوشته و پخش شد که شروع آن از يک شعر "فرخی
يزدی" برگرفته شده بود و ھيچ نام و امضائی پای آن نبود .اين تنھا اعالميه و تنھا ابراز
وجود سياسی"تشکيالت" در طول دوره فعاليت "مخفی" اش بود .از رفقای جان باخته
تا جائی که خاطره ام ياری ميکند ،صديق کمانگر ،عطا رستمی ،فواد مصطفی سلطانی و
جميل زکريائی در دست نويس و پخش آن اعالميه شرکت داشتند .روز  ٢۶بھمن سال
 ۵٧که رفيق "محمدحسين کريمی" در جريان حمله برای خلع سالح شھربانی سقز،
زخمی و سپس جان باخت ،آن سازمان با آن نام موجوديت علنی خود را اعالم کرد .از
پائيز سال  ١٣۴٨و تا اين مقطع ،آن جمع متشکل به شکل "درونی"؛ يا "تشکيالت" و
يا "روشن -فکران" ناميده ميشد .از طرف ديگر در سير بحران انقالبی سال ۵٧
نويسندگان اعالميه ھای "ھم ميھنان مبارز" در کردستان بطور فعال در راس مبارزات
مردم برای بزير کشيدن رژيم شاه قرار داشتند و در برابر جريانات مذھبی ای چون
"مکتب قرآن" داعيه رھبری داشتند و اين موضع را با پيشرو بودن خود در آن دوران
انقالبی در ذھن مردم تثبيت کرده بودند .بنابراين به عنوان "کومه له" و تحت اين نام،
سازمان مذکور در واقع و به معنی کامل آن محصول ھمين دوران بحران انقالبی است.
آنچه که کومه له را به عنوان يک سازمان معتبر به جلو صحنه سياست کردستان و
ايران پرتاب کرد ،نقش آن سازمان و کل اليه کادری آن در دوره ای انقالبی و بحران
انقالبی  ۵٧است که با کشتارھای سياسی سال  ۶٠در واقع آن دوره بسته
ميشود .کومه له حاصل روی آوری خيل وسيع کمونيستھای جوان و کارگران
کمونيست به تشکيالتی بود که در دوره قبل از سال  ، ۵٧ناشناخته و مخفی کار و فاقد
يک نام معين و فقط متشکل از تعدادی انگشت شمار روشنفکر انقالبی و يا چند "زندانی
سياسی" زمان شاه در فاصله سال  ۵٣تا  ۵٧بود .
چند فاکتور و رويداد و مواضع مھم سياسی اين حقيقت را روشن ترميکند:
- ١در مقابل "شخصيت" ھائی چون احمد مفتی زاده و مکتب قرآنی ھا ،در ھمان دوره
روياروئی مردم با رژيم شاه ،چھره ھای پشت اعالميه ھای "ھم ميھنان مبارز" در ھيات
افراد و شخصيتھای مشھور و مورد اعتماد ،برای مردم شناخته شده بود .قبل از تصرف

قدرت توسط جريانات اسالمی در تھران ،شکاف و جدال بر سر ھژمونی بر مبارزه مردم
در کردستان و بخشھائی از کرمانشاه و آذربايجان ايجاد شده بود و شخصيتھای
"کمونيست" و "چپ" که با "تشکيالت" تداعی ميشدند ،در برخی از شھرھای مناطق
کردستان و کرمانشاه و آذربايجان از جمله سنندج ،مريوان ،کامياران ،سقز ،بانه،
ديواندره ،پاوه و نوسود و اورامانات و تا حدی بوکان و سردشت و نقده و پيرانشھر و
اشنويه و به درجه کمتری مھاباد که مرکز سنتی ناسيوناليسم کرد بود ،در ذھنيت جامعه
نفوذ چشمگيری داشتند و از قابليت جابجائی نيرو در مقياس وسيع برخوردار بودند.
- ٢رويدادھای نوروز سال  ۵٨سنندج ،که در راس آن شخصيت معروفی چون صديق
کمانگر قرار داشت و تقريبا کل شورای انقالب جمھوری اسالمی ،از جمله رفسنجانی،
طالقانی ،بنی صدر و بھشتی ،را برای "مذاکره" به سنندج کشاند ،به پشت گرمی ھمان
سازمان که در آن روزھا ديگر با نام "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران"
فعاليت داشت ،انجام شد .اين رويداد پر تحول که نشان ميداد به ھمت و درايت و با اراده
يک عده مشھور به کمونيست" ،انقالب" ادامه دارد ،نقش عظيمی در معرفی سازمانی
که در دل آن تحوالت بوجود آمده بود ،داشت.

٣
رويداد  ٢٣تير سال  ۵٨شھر مريوان که طی آن رفقای کومه له در راس سازماندھیتظاھرات برای خلع سالح اولين مقر سپاه پاسداران متشکل از "پيشمرگان کرد "مکتب
قرآن قرار گرفتند ،اتفاق مھم ديگری بود که به دنبال خود "کوچ تاريخی "مردم مريوان
را به دنبال داشت که ابتکار آن ھم در دست رفقای "کومه له" بود .
- ۴پس از فرمان يورش خمينی در  ٢٨مرداد ھمين سال ،کومه له اطالعيه ای به نام
"خلق کرد در بوته آزمايش" صادر کرد که در آن متعھد شده بود که تمام امکانات و
نفوذ خود را برای سازماندھی يک مقاومت ھمه جانبه با آن يورش وسيع ،بکار خواھد
گرفت .محتوا و نکات اين اعالميه در نشست سه نفری متشکل از رفقای جان باخته فواد

مصطفی سلطانی ،دکتر جعفر شفيعی و من مورد بحث قرار گرفت و با انشای جعفر
شفيعی و من منتشر شد .آن تعھد با تمام قوا از جانب کومه له و نيروی مسلح آن و به
پشتيبانی مردم به تحقق پيوست و رژيم اسالمی ناچار از عقب نشينی از شھرھا و روی
آوری دوباره به "مذاکرات" شد .نتايج اين مقاومت سرسختانه اين بود که در کردستان
و بخشی از آذربايجان تا مقطعی که "بنی صدر" تا خواباندن "غائله" کردستان "پوتين
ھايش را از پا در نياورد" يک فضای باز و آزاد سياسی حاکم بود و محل نيرو گرفتن و
قدرت گيری مردم و تشکل ھای آنان ،از جمله تشکل مردم ھمه محالت زندگی تحت نام
"بنکه" ھا حاکم بود.
به نظر من يکی از منابع اوريجيتال برای شناخت "کومه له" و ريشه ھای واقعی عروج
آن در متن کشاکشھای آن دوره برآمد انقالبی ،مصاحبه ای است که  ٢٨سال پيش با
صديق کمانگر انجام شده است .متن پياده شده اين مصاحبه موجود است و در اين آدرس
قابل مراجعه است:
.html٢٠٩/post_٠٩/٢٠١١http://www.iraj-farzad.com/

بعالوه رويدادھای مھمی که توجيه لشکر کشی با صدور فرمان ھجوم خمينی به کردستان
بود ،حول مسائلی بود که با تحصن "قوری قلعه" در پاوه اتفاق افتادند .اين رويدادھا
گوشه ھای کمتر اشاره شده تاريخ عروج کومه له و نقش يک تشکيالت کمونيست در
رھبری سياسی جامعه را در تاريخ ثبت کرده است .نگاه به مطلبی توسط يکی از فعالين
آن دوره )عبداله شريفی( ھم مستندات زنده ای در باره کومه له و تاريخ واقعی اين
سازمان بدست ميدھد .به اين آدرس مراجعه کنيد:
=۵٣http://www.a-sharifi.com/?p
از شرح مفصل تر تغيير و تحوالت در ذھنيت مردم و در باور مردم به قدرت خود که
ھمگی با فعال شدن يک سازمان "کمونيست" ممکن شد ،خودداری ميکنم و خوانندگان
را به رجوع به منابع کتبی و جدلھای ثبت شده که اکثر آنھا در سايت ھای اينترنتی قابل
دسترس شده اند ،دعوت ميکنم .فقط بر اين حکم مجددا تاکيد ميکنم که آنچه "کومه له"
نام گرفت ،بدون در نظر گرفتن آن پايه مادی و اجتماعی و نقش شخصيت ھا و اليه
انسانی و سازمانی جمعی که قبل از آن تحوالت يک سازمان مخفی و ناشناخته بود ،بی
معنی است .در يک کالم کومه له ،محصول تحوالت انقالبی سال  ۵٧و محصول تحرک

طبقه کارگر و "رنجبران" و "زحمتکشان "جامعه سرمايه داری ايران و دخالتگری
سياسی "کمونيست" ھای جنبش اين طبقه در تداوم آن دوران تالطم اجتماعی تا مقطع
سرکوبھای خونين سال  ۶٠است.
يک نکته را در مورد مفھوم "کومه له" توضيح بدھم .کومه له در واقع در زبان کردی
به معنی "سازمان" است .اما آن بخش از سوال شما که ميگويد" ):برخی "ريشه
"کومه له" را حتی قبل از سال  ۴٨ذکر کرده اند( ،توضيح و در عين حال زمينه ھای
خود را دارد .
در دوره "قاضی محمد" يعنی در سالھای  ١٣٢۴و  ١٣٢۵سازمانی به نام "کومه له ژ.
ک" ) سازمان احياء کرد( تشکيل شده بود که يک سکت ارتجاعی و دھقانی و بشدت
مذھبی و در واقع سلف سياسی "حزب دمکرات کردستان ايران" بود .با توجه به پيشينه
خانوادگی يکی از کادرھای قديمی تر در "جمھوری مھاباد" ،بطور پوشيده کوششی به
عمل آمده بود که نام "کومه له "برخاسته از دوران بحران انقالبی سال  ۵٧را به نوعی
به يک تاريخ ناسيوناليسم کرد و در بھترين حالت تعلق به "جنبش کردستان"و در اين
مورد به ھمان "کومه له ژ .ک" متصل کنند .چنين تلقی ای در ذھنيت خاموش و نگفته
و جدالھای درونی ھمان يک نفر ذخيره شد تا شرايط برای مصادره ناسيوناليستی نام
کومه له ،با به قدرت رسيدن ناسيواليسم کرد در سايه دکترين "نظم نوين" بوش پدر و
بمباران بغداد به بھانه حمله رژيم بعث به کويت در سال  ١٩٩١فراھم شد .اگر کومه له
واقعی محصول انقالب  ۵٧در ايران و محصول تحرک طبقه کارگر در جامعه سرمايه
داری ايران و کردستان؛ و بازتاب اراده يک عده انقالبی متشکل و کمونيست برای
"ادامه انقالب"  ۵٧است ،مصادره ناسيوناليستی و "کردی" و اتنيکی و "فدراليست و
قومی خواه" کردن آن نيز ،به ھمان درجه محصول تحرک ضدانقالب نظم نوينی و اسباب
کشی سياسی ناسيوناليسم و قوم پرستی کرد و سازمانھا و احزاب آن از اردوگاه
"فروپاشيده" شوروی و بلوک سرمايه داری دولتی ،به اردوگاه و قطب باقيمانده از
جھان دوقطبی پيشين است .
اشاره کرديد به اينکه پائيز سال  ١٣۴٨مقطعی است که در آن تعدادی ازروشنفکرانانقالبی تصميم گرفتند فعاليتھای خود را به شکل سازمان يافته ادامه بدھند و گفتيد که
روز  ٢۶بھمن سال ١٣۵٧روز اعالم وجود علنی کومهله بود .در صورت امکان آن
تعداد از شخصيت ھای که در تصميم گيريھای اوليه نقش داشتند را نام ببريد و در رابطه
با نقش اين شخصيت ھا و نوع فعاليت دراين دوره منظور سال  ١٣۴٨تا  ١٣۵٧کمی
بيشتر توضيح بدھيد.

اير ج فرزاد :کسانی که در آن حرکت اوليه دخيل بودند ،البته تا جائی که خاطره ام ياری
ميکند و اميدوارم کسی را از قلم نياندازم ،اين افراد بودند:
فواد مصطفی سلطانی ،محمد حسين کريمی ،مصلح شيخ االسالمی)ريبوار( ،ساعد
وطندوست ،حسين مرادبيگی ،عبداله مھتدی ،فاتح شيخ االسالمی ،عطا رستمی ،صديق
کمانگر ،شعيب زکريائی و من)ايرج فرزاد ).
در آن دوره يعنی در پائيز سال  ،١٣۴٨غير از ساعد وطندوست و فاتح شيخ و حسين
مرادبيگی که قبل از ما فارغ التحصيل و يا شاغل بودند ،بقيه مقيم تھران و کرج و در
دانشگاه و مدرسه عالی دانشجو بوديم .محمدحسين کريمی دانشجوی دانشکده مھندسی
کشاورزی کرج و عطا رستمی عالوه بر شغل معلمی به تحصيل در تھران مشغول بود.
به مھمترين"نوع "فعاليت ھا در پاسخ به سوال اول قدری اشاره کرده ام .اما الزم ميدانم
برای روشن تر کردن جوانب ديگری از مساله به شرايط و اوضاعی که زمينه مادی و
اجتماعی فعاليت ھای دوره مورد اشاره اند ،اشاراتی داشته باشم .يکی اينکه محل تولد
تقريبا اکثريت قريب به اتفاق آن جمع اوليه کردستان بود .و انس گرفتن کسانی که پيشينه
و پيش زمينه ھای تفاھم بيشتری داشتند ،مخصوصا برای "شھرستانی" ھائی که به
محيط بزرگتر و بسيار شھری تر و صنعتی تر و متنوع تر و در اين مورد شھری مثل
پايتخت ايران پا ميگذارند ،شايد ساده تر و فعاليت سياسی آن ھم از نوع خطرناک و
ممنوعه آن از درجه امنيت بيشتری برخوردار باشد .اين نوع "ھمبستگی" و اعتماد
ناشی از مناسبات سنتی تر ،فقط خاص و ويژه جمع ما نبود .در آن دوره زمانی در کوی
دانشگاه تھران) واقع در خيابان اميرآباد شمالی( ،تعدادی از سرمايه داران و متمولين
برخی شھرستانھا مثل کاشان ،اصفھان و يزد برای دانشجويان ھمان شھرھا ساختمان
ھائی را با ھزينه خود بنا کرده بودند که به ساختمان دانشجويان "کاشی"" ،اصفھانی"
و "يزدی "معروف بودند .جمع ما اگر از "عنايت" چنان سرمايه دارانی محروم مانده
بود ،اما پناه گرفتن زير سايه مناسبات سنتی تر و شھرستانی را با کرايه کردن منازل و
اطاقھا بطور مشترک ،دو و سه تا چھارنفره ،جبران کرده بوديم و غير از عبداله مھتدی
که وضع مالی بھتری داشت و خانواده او سالھا قبل در تھران اقامت گزيده بودند ،بقيه ما

در مواجھه با زندگی جديد در شھر بزرگی چون تھران ،راه ديگری جز اتکاء به آن
پيشينه قديمی تر نداشتيم .اين فاکتور اجباری البته بعدھا موضوع يک ارزيابی نادرست
قرار گرفت به اين معنی که "کرد" بودن تشکيل دھندگان جمع اوليه را مبنائی برای
توصيف خمير مايه اوليه ما به عنوان چپ "کردی" و در بھترين حالت "سوسياليسم
کردی" قرار بدھند .اين توصيف به ھمان اندازه غلط است که بگوئيم جنبش مشروطه
شناسنامه "ترکی" دارد و سوسياليسم ،بخاطر حکومت سوسياليستی در گيالن ،شمالی
است و يا جريان و گرايش و تفکر فدائی ،دانشکده فنی چی ھا و يا پرچم برابری حقوقی
انسانھا ،بخاطر انقالب کبير فرانسه ،فرانسوی بوده اند .اما عليرغم ھر پبشينه و سابقه
و ريشه شھرستانی ما ،اين تھران و فضای سياسی و اجتماعی و جدالھای درون
کانونھای فکری موجود و فعال جھان در آن شھر بود که ما را به سوسياليسم و فعاليت
سوسياليستی با ھر تعبير و روايتی کشاند .اين زندگی در فضای موجوديت اجتماعی ودر
مقابل چشم ما ،کارخانه ھای بزرگ و کارگران صنعتی و مناسبات بری از ھر پيرايه
ماقبل سرمايه داری و معضالت و پيچيدگيھا و "تازگی"ھای آن مناسبات بود که ما را با
فضای فکری و جنبشی متناظر با آن شرايط واقعی آشنا کرد و ما را به فکر ايجاد "حزب
طبقه کارگر" ،آنطور که از آثار لنين برگرفته بوديم ،انداخت.
فاکتور ديگر وجود نسل پيش تر "دانشجويان کرد" بويژه در تھران بود .نسلی که با پا
گذاشتن ما به دانشگاه در سالھای پايان تحصيالت خود بود و سوابق واقعی و عملی
فعاليت در جنبش ناسيوناليستی کرد را داشتند .در ميان آن نسل از جمله بايد به "صالح
الدين مھتدی" ،برادر بزرگتر عبداله مھتدی اشاره کنم .پس از بازگشت مالمصفی
بارزانی از شوروی به عراق و دعوت عبدالکريم قاسم از او و استقبال از او
در بغداد ،ميانه او و ايل بارزانی با عبدالکريم قاسم به ھم خورد و موجب رويدادی شد
که به "انقالب ايلول" در سال  ١٩۶١مشھور است .صالح الدين مدتی سمت "منشی"
مالمصطفی را داشته است اما با ايجاد شکاف بين بارزانی و طالبانی که از آن بعدھا
جنگ "جاللی -مالئی "سرآورد و به تناوب يکی از آن دو اردو ،به حکومت بغداد و يا
ايران در تقابل با ديگری پشت بستند ،صالح الدين مھتدی به ايران بازگشت و امان نامه
گرفت و به تحصيل در رشته حقوق دانشگاه تھران ادامه داد .با توجه به اينکه پدر آنھا،
يعنی رحمان آغا مھتدی نيز که عضو کابينه"جمھوری مھاباد" بود و پس از شکست
شبه حکومت و اعدام قاضی محمد ،به تھران احضار شده و در آن شھر در دانشکده
"الھيات" تدريس ميکرد ،اين رابطه و پيشينه خانوادگی مھتدی در جنبش ناسيوناليسم
کرد ،مادی تر تصوير ميشود .درست در سالھای پايان تحصيالت صالح الدين مھتدی،
جريان مسلحانه ماھھای آخر سال  ١٣۴۶و اوايل سال  ١٣۶٧در ميگيرد .جريان از اين
قرار بود که رھبری جريان بارزانی در کردستان عراق کامال تحت سيطره رژيم شاه قرار
گرفته بود و بنابراين تحمل ھر مخالف "رژيم شاه" در قلمرو بارزانی به حداقل رسيده
بود .ناچار کميته ای از حزب دمکرات کردستان ايران ،موسوم به "کميته انقالبی" آن
حزب ،که به سرسپردگی رھبری حزب خود) احمد توفيق( به بارزانی معترض بودند و
برای مصون ماندن از خطر تعقيب و ترور ،مسلحانه به مناطق مرزی کردستان ايران
بازگشتند .اين حرکت البته بار ديگر اشتھای صالح الدين مھتدی را برای از سرگيری
فعاليت سياسی تحريک کرد .از شرح جزئيات اين اتفاقات ميگذرم .روشن بود که آن

حرکت در ميان روشنفکران نسل پيشين تر ما توقعاتی طرح کرده بود .جمع ما که فاقد
چنان پيشينه ھائی بود ،با توجه به مشغله ھائی که به آن اشاره کردم ،با "مشی
مسلحانه" مرزبندی داشت و در مقابل به تئوری حزب و ساختن حزب در برابر آن
رويداد روی آورده بود .بنابراين ،اين مساله و يا مھندسی اين "ريشه" شکل گيری
کومه له که گويا محصول "مبارزه مسلحانه" و يا بديل "چپ" در برابر سياست راست
و دنباله روانه حزب دمکرات از بارزانی است ،و يا اينکه "گرايش سوسياليستی در
جنبش کردستان" بوده است ،به عنوان واقعيت تاريخی حقيقت ندارد .ھمين پيش زمينه
آن نسل قديمی تر و ھمين تفاسير چپ و "سوسياليستی" از ناسيوناليسم ممکن است
داليل و ريشه ھای انشقاقات کومه له پس از رويدادھای جنگ خليج ) جنگ بوش و
متحدانش در سال  ١٩٩١و بمباران بغداد به بھانه حمله رژيم بعث به کويت( و به قدرت
رسيدن احزاب ناسيوناليست کرد در کردستان عراق را در ميدان آزمايش خونين "نظم
نوين" توضيح بدھد و در مورد تاريخ کومه له پس از آن رويداد صدق کند ،اما مطلقا به
ريشه ھای تشکيل جمع اوليه ای که من اوضاع و شرايط عروج آن را توضيح دادم،
سرسوزنی ربط ندارند .
اجازه بدھيد ھمينجا به موضع ناروا و غير واقعی ديگری که وضعيت فعلی کومه له در
دوران پس از جنگ خليج در سال  ١٩٩١موجب "کشف" و حفاری آن شده است ،اشاره
کنم .و آن ھم نگاه کردن به کومه له اوليه از موضع بحث ھای صفحه "بر سر دوراھی"
مجله ھفتگی اطالعات دوره شاه و از موضع مشغله ھای "کاخ جوانان" ھمان دوران
است .اينکه گويا کومه له به دليل عقب ماندگی "فرھنگی" ،شرايط و فرصت مناسب
برای کسانی که تا آن دوره ھا سمپات و يا عضو سازمان جوانان حزب "پان ايرانيست"
بودند فراھم نکرد تا مشکل "موی بلند" و داشتن "دوست دختر" آنان را ھضم کند! و
اين انتقاد را نه تنھا در آن سالھا طرح نکردند ،بلکه در سال  ٢٠٠١و در جريان سمينار
"تاريخ شفاھی کومه له" خيلی صريح و البته حق بجانب مطرح کردند( .نوارھای بحث
ھمه شرکت کنندگان در اين سمينار در سايت شخصی من قابل دسترس اند و ميتوان از
زبان صاحبان آن موضع به آن گوش داد( .توقع در آن سالھا از کومه له که به مشاور
فرھنگی معدود جوانانی که تازه زندگی روستائی را پشت سر گذاشته و وارد اولين
تجارب زندگی نه در تالطم شھرھای بزرگ و ميليونی که در محدوده شھرستانھای
کوچک شده بودند ،قدری زيادی سانتی مانتال است .انتظار اينکه آن تشکيالت به
مشاوران چنان کسانی برای رفع عقده ھا و مشغله ھای درونی او مشغول شود ،زيادی
سطحی است .بدتر از آن پيچيدن توقع از کومه له برای ھضم جوانکی خود روستازاده و
با آن کمپلس ھا ،زير عنوان بی اھميت بودن کارگر و زن و کودک و پرولتاريای صنعتی
و در عوض تا بخواھی دھاتی و دھقانی و ملی گرا و غيرمدرن ،زيادی نچسپ و غير
منصفانه است .من به زمينه ھای واقعی سھل انگاری ھا به "تئوری" و بويژه به روی
آوری رھبری آن دوره "تشکيالت" به "مشی توده ای" و "از توده ھا بياموزيم"
اشاره کردم .ايراد و انتقاد به آن گذشته را خود ھمان افراد در جريان پيوستن به پروژه
حزب کمونيست و از آن جمله پشت سر گذاشتن آن حفره ھای "فرھنگی" را در متن
بسيار عميق تری عملی کردند و عمال در ھمان مقطع و بويژه در کنگره دوم کومه له)
فروردين ) ١٣۶٠راه را بر انتقادات نازل و ارزان اين چنينی بستند .وضعيت کنونی

جرياناتی که اکنون تحت نام "کومه له" اموراتشان را ميگذرانند ،به نظر من کوچکترين
حقانيتی به آن نوع انتقاد کاخ جوانانی و آنھم در پوشش رياکارانه دفاع از کارگر و
پرولتاريای صنعتی نميدھد .در سالم بودن و صميمانه بودن حاملين چنين مواضعی شک
دارم .

واقعيت اين بود که تمرکز بيشتر فعاليت ما بر کار در ميان کارگران و حتی به شکل در
پيش گرفتن زندگی کارگری سوق يافت .در ماھھای قبل از دستگيری وسيع ما در پائيز
سال  ،۵٣تصميم به در پيش گرفتن زندگی کارگری در مراکز صنعتی بزرگ گرفته شده
بود .اما يک نکته ديگر را ھم بايد اضافه کنم :عالوه بر جھت گيری "کارگری"،
ھمانطور که قبال ھم نوشتم" ،مشی توده ای" و "کار در ميان توده ھا" و به تبع تاثير
پذيری از مائو و تزھای او ،يکی از جھت گيری ھای ديگر ما در آن دوره نيز بود و اين
روند بويژه با دور شدن ما از سالھای اوليه تشکيل جمع ما ،که در حقيقت مقدار زيادی
عمال به معنی فاصله گرفتن ما از مطالعه و حتی تحقير "کار روشنفکرانه" بود و در
مقابل "پيوند با توده ھا" پر رنگ شد ،قوی تر ھم ميشد .از اين نظر وقتی ما با جريان
تشکيل "سازمان انقالبی حزب توده" آشنا شديم و نشريات آنھا را خوانديم ،در آنھا يک
نيروی فی الحال متشکل و دارای نشريه ديده بوديم و ارزيابی ما آن بود که با آن سازمان
سرانجام "متحد" خواھيم شد .سازمانی که در واقع حزب رنجبران از آن زاده شد و
عاقبت آن را در برخورد به جمھوری اسالمی ديديم .از آن پس ،تحوالت دوران انقالبی
سال  ۵٧است که سرنوشت ديگری را برای آن جمع اوليه رقم ميزند .اگر آن دوران
انقالبی روی نميدادند ،و کومه له ادامه خطی خودش را طی ميکرد ،دير يا زود با
تناقضات خود دست به گريبان ميشد و شايد به محافلی که به کار سوزنی و مخفی مشغول
می ماندند ،تبديل ميشد .اما رويدادھای پر تحول  ۵٧عمال اعضا و افراد سازنده کومه له
را در موقعيتی قرار داد که با انتخاب آگاھانه و تصميم خود آنھا ،کال سرنوشت سياسی

آن را از سازمان "ھم خط" پيش تر خود ،از بنيان و از نظر "سياسی" متفاوت رقم زد.
افراد آن جمع ،ھمراه با سيل وسيعی از نيروھای جوان و کمونيست که به "کومه له"
روی آورده بودند ،قبل از اينکه جمھوری اسالمی قدرت را قبضه کند و قبل از اينکه
اتخاذ "موضع" در قبال رژيم اسالمی به دامن شان پرتاب شود ،خود عمال در سير
مبارزه عليه رژيم شاه نه تنھا شرکت کننده ،که در موقعيت رھبری قرار گرفته بودند .
 از چه تاريخی و چگونه شد که کومهله فعاليت مسلحانه را در دستور کار خود قرارداد؟
ايرج فرزاد :تاريخ دقيق آن يادم نيست .اما "اسلحه" در کردستان و با توجه به سابقه
طوالنی تر مبارزه مسلحانه و "پيشمرگايه تی" يکی از داده ھای ھر حزب سياسی مدعی
بود .عالوه بر اين مساله ما برای مثال ميديديم که نيروئی چون "قياده موقت" و "مکتب
قرآن" از طرف دولت جديد اسالمی دارند بشدت مسلح ميشوند ،بارھا مزاحمت ھای
مسلحانه اين نيروھا را برای رفقای ما و برای مردم ديده بوديم و خود در صحنه جدال
ھای اجتماعی با آنھا روبرو بوديم .کامال مشخص بود که بدون مسلح شدن ما و بدون
مسلح کردن مردم طرفدار ما ،صرفا با "افشاگری" و "تبليغ" نميشد نظر احدی را بخود
جلب کرد.

در دوره ھای اوليه تشکيل "اتحاديه دھقانان" مريوان،
فعاليت عمدتا بر تشکيل مجامع عمومی مردم متمرکز بود ،اما ھمان فعاليت ھای
"مسالمت آميز" و "مدنی "بارھا و بارھا مورد تعرض نيروھای مسلح مکتب قرآن و
قياده موقت قرار گرفتند .اينکه نيروی رھبری اتحاديه دھقانان در جريان گشت ھای
سياسی خود برای تشکيل مجامع عمومی بايد مسلح شود ،يک عامل "ديکته" شده آن
شرايط بود .از آن پس رھبری تشکيالت کومه له تصميم به ايجاد مراکز آموزش نظامی
گرفت و طی دوره ھائی تعدادی از اعضا و کادرھای خود را آموزش نظامی داد .نه تنھا
قياده موقت و مکتب قرآن تعرض مسلحانه ميکردند ،بلکه حزب دمکرات که به اقرار
رھبران آن در دل تحوالت انقالبی " ،۵٧درگوش گاو خوابيده بود" ،خود فی الحال و
بطور مسلحانه ابراز وجود سياسی ميکرد و در برخی نقاط مرزی حتی افراد مسلح خود
را برای گرفتن "گمرک" بر سر پست گذاشته بود .متعاقبا در يک توطئه و بدون اينکه
اجازه بدھند که مردم دخالت کنند ،حزب دمکرات ،راسا تمام سالح و مھمات پادگان
مھاباد را قبل از رويدادھای خونين نوروز  ۵٨سنندج ،يعنی در روز  ٣٠بھمن ۵٧
تصاحب و مصادره کرده بود .حزب دمکرات که با دستيابی به اين حجم بزرگ سالح و

مھمات ،به عنوان نيروئی که از "قافله" جا مانده بود ،ولی ديگردر مقام "صاحب"
دستاوردھای مبارزه مردم در شکل مسلح ظاھر شده بود ،در عين اينکه آن ظرفيت را
برای "سازش" با رژيم اسالمی در اولين روزھای پس از خلع سالح پادگان مھاباد بکار
گرفت ،تھديدات خود برای زھر چشم گرفتن از يک عده "ماجراجو" و "روشنفکر
بيگانه با فرھنگ کردی" را آغاز کرد .ھيچ راه ديگری جز پرقدرت شدن کومه له موجود
نبود .رويدادھای نوروز  ۵٨و خلع سالح پادگان ژاندارمری سنندج ،اين بار آشکارا با
حمايت و شرکت مردم و فراخوان مستقيم رفقای کومه له ،تناسب قوا را بر ھم زد و
ھمان جماعتی که به گفته تمسخر آميز رھبری حزب دمکرات ،با يک "قابلمه دلمه"
ھمگی سير ميشدند ،به يک نيروی پرقدرت تبديل شدند که تمامی نيروھای ارتجاعی و
مذھبی و از جمله حزب دمکرات و "شورای انقالب اسالمی" تھران را ھاج و واج کرد.
کومه له ديگر فقط به جمع ھای کوچک مسلح و در محدوده اتحاديه دھقانان مريوان
محدود نمانده بود .کومه له قلب مردم و قلب تمامی نيروھای مدافع سوسياليسم و ادامه
انقالب را در سراسر ايران ربوده بود .شخصيت و سخنور برجسته اين رويدادھا رفيق
عزيزمان "صديق کمانگر" بود .صديق توسط يک مزدور نفوذی در  ١٣شھريور
 ١٣۶٨در يکی از دردوگاھھای کومه له در کردستان عراق ترور شد.
 در جغرافيايی که کومه له فعاليت ميکرد حزب دمکرات نيز مشغول به فعاليت بود وسابقه و تاريخ قديمی تری از فعاليت متشکل و سازمانيافته را در کارنامهاش داشت.
کومهله در دورهای با اين حزب وارد جنگ شد .چه عواملی موجب وقوع اين جنگ شد؟

ايرج فرزاد :من در پاسخ به سوال قبل ،تا حدودی به اين مساله پرداختم .اما فاکتور
مھمتری که به شروع جنگ از جانب حزب دمکرات عليه کومه له مربوط است ،بحث
"آزادی بيان" و "آزادی فعاليت سياسی" بود .توضيح دادم که زمينه فعال مايشائی
حزب دمکرات ،از ھمان دوران مبارزه عليه رژيم شاه بسيار کم شده بود .در ھمان حال
مردم کردستان ،نه در ادامه سنتھای ناسيوناليستی و "پيشمرگايه تی" ،که در متن يک
تحول انقالبی به "سياست" روی آورده بودند ،سياستی که نماينده و مظھر شفاف و
علنی آن کومه له و سوسياليسم و احترام کارگر و زحمتکش و حرمت زن و ستمديدگان
بود .در اولين اقدامات "ايذائی" و مسلحانه حزب دمکرات ،جمع ھای کوچک و تک

افتاده رفقای ما در مناطق روستائی و مرزی ای که سنتا پايگاه حزب دمکرات بودند،
بخاطر "تبليغ" عليه حزب دمکرات ،يا ترور شدند و يا مورد اذيت و آزار و کتک کاری
قرار ميگرفتند .معلوم بود که کومه له ای که پای تصويب يک برنامه کمونيستی رفته
است و نيرويش را پشت تالش برای تشکيل حزب کمونيست گذاشته است ،نيروئی که
تصميم گرفته بود "زن کرد" را مسلح کند و در شھر و روستا مبشر پاره کردن سنتھای
تحقير و اھانت به زن را بگسلد ،برای نفس موجوديت و حفظ حزب دمکرات در قالب
سنتی ،بسيار خطرناک بود .اولين اخطارھا ،با ھمين توجيھات شروع شد .که "پيشمرگان
حزب دمکرات" چون "زحمتکش" اند" ،نا آگاه" اند و "تحمل" افشاگری عليه
سياستھای حزب خود را ندارند و با "آزادی بيان" آن ھم به "زن" و آن ھم به
"کمونيست" مساله دارند و ناچار دست به اسلحه ميبرند!! مساله برای حزب دمکرات
اين بود که کومه له رسما اعالم کند و بپذيرد که حزب دمکرات "حزب اکثريت" مردم
کردستان است و بپذيرد که از افشای سياستھای حزب دمکرات دست بکشد .از ھمان
روزھای اول ،حزب دمکرات تالش کرد که ھمان شيوه ای را که در جريان حمله و قتل و
سربريدن رفقای سازمان پيکار در بوکان)  ١٧اسفند  (۵٨و خلع سالح برخی از فدائيان
اقليت انجام داده بود ،در مورد کومه له ھم امتحان کند .کومه له ايستادگی کرد و ھر
تالش را با تعرض متقابل پاسخ داد .از آن پس حزب دمکرات صراحتا اعالم کرد که جنگ
با کومه له را "سراسری" ميکند .در اين محاسبات بشدت دچار اشتباھات مھلک شدند و
حزب دمکرات چند مقر و پايگاه اصلی خود را از دست داد و سرانجام کومه له از موضع
قدرت و به پيشنھاد و توصيه منصور حکمت اعالم آتش بس يکجانبه کرد .به اين ترتيب
حزب دمکرات ،برخالف کردستان عراق نتوانست "کردستان" را به "حياط خلوت" خود
تبديل کند .حزب دمکرات سرانجام در يک جنگ و در شکست در آن جنگ بناچار
پذيرفت ،آنگاه که يک سازمان کمونيستی قدرت دارد ،و قابليت جذب مردم به آرمانھا و
سياستھای سوسياليستی را دارد و آنھا را با نيروی خود تضمين ميکند ،ديگر نميتواند
نماينده "اکثريت" مردم باشد .اين پاسخگوئی کمونيستھا به جنگ طلبی حزب دمکرات،
رابطه بسيار بھم فشرده بين "تئوری" و "قدرت" و "نيرو" را برجسته و معنی کرد.
آيا شما فکر ميکنيد که "ميليتانت" ترين ادعا يعنی اينکه کومهله مدافع "گرايش
سوسياليستی" در "جنبش کردستان" است ،حقيقت تاريخی دارد؟

ايرج فرزاد :من در پاسخ به سواالت قبل ،تا حدود زيادی به اين سوال پاسخ داده ام ،اما
الزم ميدانم جوانب ديگری را باز کنم .خود سوال يعنی پيش فرض گرفتن يک حرکت
نامتعين و تا حدی موھوم تحت عنوان "جنبش کردستان" دليلی بر منافع سياسی زمينی
تری از جانب جرياناتی است که کومه له را به عنوان "گرايش سوسياليستی "ھمان
پديده غير واقعی تعريف کرده اند .بعالوه :
. ١من شرايط اجتماعی شکل گيری جمع روشنفکران انقالبی در سال  ١٣۴٨را توضيح
دادم و بزعم خود مستدل کردم که زندگی در تھران و درگير شدن با مسائل پيچيده جامعه
سرمايه داری ايران در آن سالھا) که پروسه "اصالحات ارضی" را از سرگذرانده بود(،
انعکاس گرايشھای مختلف سياسی و جدال کانونھای فکری جھانی تر ،از جمله مسائل
جامعه ايران ،در شھرھای بزرگ و از جمله در تھران و نه "جنبش کردستان"؛ زمينه
ھای مادی و فکری شکل گيری ما بودند .بعالوه دستگير شدن اکثر "بنيانگذاران") اگر
مجاز باشم چنين تعبيری بکار ببرم ،چرا که تعداد ديگری بطور پيوسته تری به آن جمع
پيوستند و جمع اوليه با ھمان ترکيب در سالھای بعد منسجم و يکدست باقی نماند( از
ترکيب ھمان جمع اوليه در پائيز سال  )۵٣فواد مصطفی سلطانی ،شعيب زکريائی ،عبداله
مھتدی و من که در زندانھای تھران بوديم و حسين مرادبيگی در زندان اصفھان بعالوه
جمع ديگری از رفقای ما طی ھمان سالھا( ما را با "زندانيان سياسی" و خطوط فکری و
گرايشھای موجود و مطرح در ميان آنھا بيشتر آشنا کرد .ھمه ،از بازجوھای ساواک
گرفته تا زندانيان سياسی و ھم بندھا ،ما را به عنوان کسانی که از طريق ايجاد تشکل و
شبکه ھای کمونيستی" ،اقدام عليه امنيت کشور" کرده ايم؛ و يا به عنوان "سياسی
کار" در تقابل با پيروان جريان چريکی ،يعنی "نظامی کار" ميشناختند و نه مفھومی که
مطلقا آن وقت وجود خارجی نداشت يعنی :فعاالن "جنبش کردستان" .در مورد جريان
مسلحانه سال  ۴٧ -۴۶ھم که توضيح کافی دادم .بنابراين بحث از گرايش راست و يا چپ
يک پديده موھوم و غير طبقاتی ،که تازه در شرايط ديگری چنان طرح ميشود که پنداری
واژه و اصطالحاتی در فرھنگ سياسی و يا اقتصاد سياسی و يک داده پذيرفته شده است،
تناقض درخود است.
. ٢بکار بردن اصطالح و مفھوم "جنبش کردستان" ،اگر سالھا بطور غيرانتقادی و
بشيوه خودبخودی در متون "چپ" ايران و در ادبيات کومه له نيز باب بود و با اغماض
با مفھوم مورد استفاده سوسياليسم خلقی ،يعنی "جنبش خلق کرد" مترادف قرار داده
می شد ،اما ،تا جائی که يادم باشد ،در بحبوحه جنگ با حزب دمکرات بطور فکر شده تر
مطرح و فعال شد .در تبيينی که برخی از رھبری وقت کومه له (به نام کميته رھبری( از
آن جنگ ارائه داد ،تحليل آن بود که آن جنگ بر سر "ھژمونی" بر "جنبش انقالبی
کردستان" بين کومه له و حزب دمکرات روی داده است .ھم آن تحليل و ھم بويژه مفھوم
"جنبش کردستان" مورد يک نقد صميمانه ،اما موشکافانه و بسيار سياسی و البته بی
تعارف قرار گرفت .در اين زمينه خوانندگان را به بحث و جدل مھمی که پيرامون آن
جنگ و ريشه ھای آن در رھبری کومه له و اتفاقا بر سر بکار بردن "جنبش کردستان"
درگرفت ،جلب ميکنم .لينک به آن نوشته را اينجا وارد ميکنم:
fa.html٣۵۴٠http://hekmat.public-archive.net/fa/

. ٣پس از جنگ خليج و به قدرت رسيدن جريانات ناسيوناليست کرد در کردستان عراق،
تعريف کردن ھويت کومه له به عنوان "گرايش سوسياليستی" و يا "نيرو و بازوی
سوسياليستی" در "جنبش کردستان" ديگر با انتقاد و يا مقاومت از "درون" مواجه
نبود" .عادی" شدن کاربرد چنان تعبيری از ھويت سياسی کومه له ديگر به منافع بسيار
زمينی تری مربوط است که زندگی سياسی در ھمجواری و حتی در سايه احزاب
ناسيوناليست به قدرت رسيده را طی بيش از بيست سال ،توجيه و توضيح ميدھد .من
اينجا وارد اين مساله نميشوم که از نظر "ديپلوماسی" و برقراری روابط و مناسبات و يا
دريافت کمک مالی از احزاب و دولتھا ،يک سازمان و يک حزب تا چه اندازه اصول و
پرنسيپ ھای شفاف و علنی را اجرا و يا نقض کرده است و يا اينکه اصوال دارای
موازين مکتوب و اعالم شده ای در اين مورد ھست يا نه .بحث من در مورد يک
"بازبينی" در تعريف جايگاه و ھويت سياسی يک پديده دارای تاريخ و تندپيچ ھای معين
و قابل ارزيابی و تحليل است .بحث من اين است که در دنيای واقعی ،اين مقطع متاخر
بيش از بيست ساله ،به ماھيت "سوسياليستی "کومه له و شناسنامه ضدناسيوناليستی
آن ،ديگر بطور قطع پيوستگی تاريخی با دورانھا و تندپيچھا و تصميم گيريھای خالف
جريانی دوران ھای قبلی را از دست داده است .در چنين شرايط و اوضاع و احوال،
تعريف کومه له که گويا از روز ازل به عنوان سازمانی "سوسياليستی" و برای "رفع
ستم ملی" برپا شده بود ،انگار يک پيش فرض توافق شده و "مقدر" است که با آن
سازمان به خاطر فعاليت در "کردستان" ،زاده و بر پيشانی آن حک شده است .در نتيجه
بطور فشرده در پاسخ به سوال بايد يک بار ديگر تاکيد کنم که تعلق کومه له به "جنبش
کردستان" و تعريف از آن سازمان به عنوان "جناح چپ" جنبش ملی حقيقت تاريخی
ندارد .و بنابراين انتقاد از نواقص و کمبودھای "کومه له" با پذيرفتن اين پيش فرض و
پيشداوری نيز به ھمان اندازه غير تاريخی و ضد حقيقت تاريخی است.
و باالخره ،از آنجا که يکی از مھمترين مقاطع تاريخ کومه له ،تصميم به پذيرفتن صحت
مواضع اتحاد مبارزان کمونيست و مارکسيسم انقالبی و پيوستن به پروژه حزب
کمونيست ايران و چگونگی و چرائی اين مساله است ،واز آنجا که بزرگترين جعليات و
روايات و قلب واقعيات اتفاقا در ھمين مورد صورت گرفته است ،رجوع به اسناد و

جزئيات فاکتھای اين مقطع و مبنای چنان تصميمات شجاعانه و سرنوشت ساز ،بسيار
روشنگر است .لينک ضميمه ،متن پياده شده سخنان منصور حکمت در سمينار "تاريخ
شفاھی کومه له" در انجمن مارکس لندن در ژانويه  ٢٠٠١است .در اين سمينار عالوه
بر منصور حکمت و حسين مرادبيگی ،من ھم از اعضای پانل بودم .لينک به تاريخ
شفاھی کومه له:
.html١۵٩/post_٠٢/٢٠١٠http://www.iraj-farzad.com/

