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محمود نادری ،نویسنده کتاب «کومله» در گفتوگو با «ایران»:

کومله در ترور برخی از شهدای هستهای با اسرائیل همکاری داشت
پس از انقالب اســامی ایران شــرایط پرتالطمی در کشــور رقم خــورد که منجر به
ایجاد و فعالیت دهها گروه با آرمانها و انگیزههای مختلف شــد .شرایطی که صدها
نشــریه متعلق به گروههای سیاسی متفاوت و متعارض منتشــر میشد؛ حتی برخی
از آنها به صراحت از سرنگونی حکومت برآمده از انقالب سخن میگفتند .محمود
نادری ،نویســنده و پژوهشــگر ایرانــی ســالهای طوالنی در خصــوص این وضعیت
مطالعه کرده و ثمره آن کتابهای مختلفی از جمله حزب دموکرات کردســتان ایران،
مائوئیسمدرایران،چریکهایفداییخلقو…بودهاست.اودرآخرینپژوهشهای
خود چند ماه قبل کتابی با عنوان کومله ،سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران
منتشــر کرده اســت .در همین خصوص «ایران» با نویســنده این کتــاب به گفت وگو
نشســته تا در خصوص چگونگی شکلگیری کومله ،انشــعابها ،ارتباطات آن با رژیم
صهیونیســتی ،تأمین مالی و مسائلی از این دست بیشتر کســب اطالع کنیم .در ادامه
متنکاملاینگفتوگودراختیارمخاطبانقراردادهشدهاست.

ëëدرخصوص تأســیس گروه کومله بیــن اعضای خود
گروهها و دیگران اعم از گروههای رقیب ،نویســندگان،
پژوهشــگران و ...اختالف نظر وجود دارد .اعضای گروه
کومله معتقدند این گــروه در اواخر دهه 1340تأســیس
شد،درحالیکهمنتقدانبراینباورندکهسابقهگروهبه
سال1357بازمیگردد.نظرشمادراینبارهچیست؟
اوالً الزم اســت کــه بدانیــم کوملــه در زبــان کردی
به معنــای جمعیت ،گــروه و ســازمان اســت؛ اما این
ســازمانی کــه ما امــروز به نــام کومله میشناســیم در
حقیقــت «ســازمان انقالبــی زحمتکشــان کردســتان
ایران» است .این سازمان همان طور که شما فرمودید،
مدعی اســت از ســال  1348تشکیل شده ،در حالی که
طبــق پژوهشهایی که صورت گرفته بهطور مســتدل
نشــان داده شــده کــه چنیــن ســازمانی اساســاً وجــود
خارجی نداشــته ،بلکه محفلی بود از دانشجویانی که
در دانشگاههای تهران و تبریز تحصیل میکردند .این
محفل به تناوب در سال  1353ضربه خورد و اعضای
آن بــه زنــدان افتادنــد و هریــک بــه چند ســال زندان
محکومشدند...
ëëیعنیاعضایاولیهکوملهصرفاًحلقههایمطالعاتی
بودندکهساواکآنهارابازداشتکرد؟
بله .تمرکز آنها تنها بر محافل کتابخوانی و حداکثر
پخش اعالمیه بود .کارها و فعالیتهای سیاسیشــان
فراتــر از اینهــا نبــود و بــه مثابــه ســازمانی نبودنــد که
فعالیتهای گســتردهای داشــته باشــد .این افراد دور
همدیگر جمع میشــدند و صحبتهایی میکردند و
ت تأثیر فضای سیاسی کشور جنبش دانشجویی و
تح 
فضایچریکیقرارداشتند.وجهمشخصهاینمحفل،
پرهیز و انکار هرگونه فعالیت چریکی و مسلحانه بود.
پــس از ضربه ،بعضیهایشــان منفعل و خانهنشــین
شــدند و کار سیاســی را تقریبــاً رها کــرده بودند و حتی
برخی از آنان پــس از آزادی از زندان چندان رغبتی به
کار سیاسی نشان نمیدادند.
ëëیعنی بعــد از ضربه ســاواک بــه ســازمان مجاهدین
خلق؟
بله .در آن سالها تمام گروههای مسلح زیر ضربه
ســاواک بودند و ســاواک به هرگونه فعالیت سیاســی
در دانشــگاهها حساس شده بود ،بنابراین هرجایی که
احساس میکرد ممکن است فعالیتی صورت بگیرد،
بیمالحظه ضربه مــیزد و برخورد میکرد .بنابراین،
ایــن محفــل که بعدهــا کومله نــام گرفت هــم ضربه
خورد ،بدون توجه به آنکه این محفل اساســاً به دنبال
کارمسلحانهنبود.
ëëحبسهایشانچهمدتبوده؟
همهجــور حبس داشــتند؛ ولی عمومــاً نزدیک به
ســه ســال و کمتــر از آن .آنهــا پــس از گذرانــدن دوران
محکومیتشــان آزاد و مشــغول بــه کار میشــدند
تــا اینکــه تحت تأثیر فضای سیاســی کشــور که نشــان
مــیداد تحوالت عمیقی در شــرف وقوع اســت ،اینها
مجدداً دور هم جمع شــدند و این بار تصمیم گرفتند
فعالیتشــان را در قــواره یک ســازمان مجدداً شــروع
کنند و برای این کار و کسب تجربه از دیگر سازمانهای
سیاســی ،فــردی به نام ســعید معینی را میفرســتند
کــه بــرود بــا اتحادیه میهنــی در عــراق ارتبــاط بگیرد.
الزم بــه یادآوری اســت کــه برادران ســعید معینی به
نامهــای ســلیمان و عبــداهلل معینی ،اعضــای کمیته
انقالبــی حزب دموکرات کردســتان بودند که در ســال
 1347کشــته شــده بودند ،اما اعضای محفل نســبت
بــه حزب دموکرات کردســتان موضع داشــتند ،به این
معنا که حزب دموکرات کردســتان را یک حزب قومی
و غیرایدئولوژیــک میدانســتند ،در حالــی کــه اینهــا
داعیه مارکسیســم داشتند و خودشــان را مارکسیست
میدانســتند و جزوههای مارکسیســتی خوانده بودند.
بنابراین سعید معینی را برای ارتباطگیری با اتحادیه
میهنی کردســتان عــراق راهی عــراق میکننــد و او در
خردادمــاه ســال  1357در درگیــری در مــاووت عراق
کشته میشــود و پس از او ساعد وطندوست و جعفر
شفیعی ،مأمور ارتباط با اتحادیه میهنی میشوند و به
کردستان عراق میروند.
ëëعبداهللوسلیمانمعینیچگونهکشتهشدند؟
ســلیمان و عبــداهلل از اعضــای حــزب دموکــرات
کردســتان بودنــد که در ســال  1347کشــته میشــوند.
ســلیمان توســط افراد مال مصطفی بارزانی و عبداهلل
هم در برخورد با ساواک کشته شدند .بنابراین اعضای
محفل با پارتی دموکرات کردستان عراق هم مرزبندی
داشــتند .به یاد داریم که در همــان روزهای اولیه پس
از پیــروزی انقــاب اســامی ،کوملــه خواهــان اخــراج
بارزانیهــا از ایــران بــود و پــس از مــرگ مالمصطفی
بارزانــی کــه در امریــکا و بــه علــت ابتــا بــه ســرطان
صورت گرفت ،کومله اطالعیه داد و نوشــت که جســد
متعفــن او را به ایران راه ندهید .متقابالً روابط محفل
بــا اتحادیه میهنی کردســتان عــراق به رهبــری جالل
طالبانی حسنه بود .اتحادیه میهنی در تقابل با حزب
دموکرات کردستان عراق یا همان پارتی بود .بنابراین
اینها به سمت جالل طالبانی میروند .جالل طالبانی
هم گرایشهایی مائوئیســتی از خود نشان میداد .به
هــر حال اعضای آن محفل که اوضاع سیاســی کشــور
را درک کــرده بودنــد مجــدداً دور هــم جمع شــدند تا
فعالیت خود را از سربگیرند.
ëëتعداداینبنیانگذاراناولیهکوملهدرسال1357چند

نفربود؟
تقریباً  10نفر .در نشســتهایی که در آذرماه ســال
 1357برگزار شــد و به مــدت نزدیک به یک ماه طول
کشــید ،حدود  10نفر شرکت داشــتند .آنها بعدها نام
این نشســتها را کنگره اول گذاشتند .البته اطالق نام
کنگره به نظر من فریبنده است ،چون کنگره براساس
قواعــد و معیارهــای حزبــی برگــزار میشــود و ســاز و
کارهــای خاص خــودش را دارد .اینکه عدهای دور هم
جمع بشــوند و از خود انتقاد کنند و بدون دستیابی به
اهداف روشــن به جلســات خود خاتمــه دهند ،کنگره
نامیده نمیشــود؛ ولی اینها به خاطر اینکه پیشینهای
بــرای خود بتراشــند و آن را بقبوالنند ،عنــوان کنگره را
برای نشستهایشــان انتخاب کردنــد .البته این فقط
ســخن و ادعــای من نیســت ،بلکــه برخــی از اعضای
شرکتکنندهدرآننشستهانیزچنیناعترافیدارند.
ëëیعنی آنها در سال 1357به جلسات خودشان کنگره
نمیگفتنــد و کنگــره نامیدن ایــن نشســتها یک امر
پسینیاست؟
بله .چند نشســت بوده که قریب به یک ماه طول
کشــید و گفتوگوهایشــان ادامه پیدا کــرد .آنها در این
جلســات تصمیم میگیرنــد که فعالیتشــان را احیا
بکننــد .آشــکار اســت کــه هیــچ نشــانی از وجــود یک
ســازمان در میان نیســت .مجموع کســانی کــه در آن
نشســت حضــور داشــتند از  10نفر تجــاوز نمیکرد که
افرادی مانند محمدفؤاد مصطفیسلطانی ،عبداهلل
مهتدی ،حســین مرادبیگی ،ابراهیم علیزاده ،ســاعد
وطندوست ،ایرج فرزاد و چند نفر دیگر در آن شرکت
داشتند.
ëëبعــد از پیروزی انقــاب گروههــا و خردهگروههایی که
پیش از انقــاب به نوعی شــکل گرفته بودنــد ،هر کدام
ادعاهایی نســبت به انقالب از خودشان نشــان دادند،
مثالً ســازمان مجاهدین خلق مدعی بــود که انقالب از
آن ســازمان مجاهدین خلق بود ولی ربوده شد .حزب
دموکراتکردستان،چریکهایفداییخلقوگروههای
دیگر هــر کدام به نوعی ادعاهای مختلفی را نســبت به
انقالب اسالمی مطرح کردند .کومله موضعش نسبت
به انقالب اســامی چه بود؟ چه تحلیلی نسبت به این
واقعهداشت؟
الزم اســت یــادآوری کنــم کــه کوملــه گرایشهای
مائوئیستیداشت،یعنیاینهاتحتتأثیرانقالبچین
بودند .از آنجا که در کردســتان ایــران کارخانهای وجود
نداشــت که کارگری وجود داشــته و طبقه کارگر شــکل
گرفته باشــد ،بنابراین صحبت از بــورژوازی و پرولتاریا
بیمعنا بود .اینها تحت تأثیر انقالب چین ،به انقالب
دهقانــی معتقد بودند .در همان جلســهای که عرض
کردم و نام کنگره برایش گذاشتند ،مصطفیسلطانی
کــه نقــش رهبــر و تئوریســین گــروه را داشــت ،تحلیل
میکــرد که رهبــر انقــاب گرایشهای فئودالــی دارد و
از موضع فئودالی با مارکسیســم مخالف اســت .حتی
ی ســلطانی در آن جلســه تحلیــل میکند که
مصطفــ 
رهبریدربرخوردبارژیمپهلویمصمموآشتیناپذیر
اســت ،ولی در مقابل امپریالیســم حتماً کوتاه خواهد
آمد و با امپریالیســم امریکا مشــکلی نخواهد داشــت.
باید توجه داشته باشیم که گروههای مارکسیستی برای
تعیینمناسباتخودشانباهرحکومتیبایدخاستگاه
آن حکومــت را تحلیل کنند؛ مثالً باید مشــخص کنند
ایــن حکومت چــه خاســتگاهی دارد؟ فئودالی اســت
یــا بــورژوازی اســت؟ و براســاس آن ،تحلیلشــان و
مناسباتشانراتعیینکنند.کوملهنسبتبهحکومت
چنین تحلیلی داشــت ولــی بالفاصله و فــارغ از اینکه
به تحلیــل جامعی درباره حکومت برآمــده از انقالب
دستیابند،باآنمقابلهمیکنند.
ëëیعنیقبلازاینکهتحلیلینسبتبهحکومتپساز
پیروزیانقالباسالمیداشتهباشند،علیهآنفعالیت
میکنند؟
بلــه .البته اجمــاالً تحلیل داشــتند و تقریباً تمامی
ی ســلطانی را میپذیرند که
اعضا ،گفتههــای مصطف 
حکومــت جدیــد ،فئودالیته اســت .آنها ایــن را اجماالً
میپذیرنــد؛ هرچند برخــی از اعضا معتقــد بودند که
ســرمایهداری در کشور رشد کرده و میتوانند مناسبات
سرمایهداری را مشاهده بکنند .ولی با تمام این اوصاف
آنهــا منتظر این تحلیلها نشــدند و بالفاصلــه پس از
انقالب ،برخوردشان را با حکومت شروع کردند.
ëëبرخوردکوملهباحکومتهمسوبامواضعگروههای
ناسیونالیســتی مثل حزب دموکرات کردستان نبود .در
واقع هم بسترهای نظری متفاوتی از این گروهها داشت
وهمرویهمتفاوتیازآنهاراپیگرفتند.درستاست؟
ببینید کومله شــاید پیش از هــر گروهی به مقابله
بــا نظــام برآمــده از انقــاب پرداخت .حتی میشــود
ادعــا کــرد آن کاری را که حزب دموکرات کردســتان در
حمله و خلع ســاح پادگان مهاباد انجام داد ،بذرش
را کومله در ذهن حزب دموکرات کاشت ،زیرا اعضای
کومله پیشنهاد خلع سالح پادگان را به حزب دموکرات
دادند .به مجرد اینکه انقالب پیروز شد ،کومله در فکر
تصرف پادگانها بود .اینها یک الگویی در ذهن داشتند
کــه الگوی دوران قاضی محمد بود .هنگامی که حزب
دموکرات کردســتان به اشــاره میرجعفــر باقروف و به
رهبری قاضی محمد در پاییز سال  1324تشکیل شد،
در اولین اقدامش تالش کرد تا همه مأموران غیربومی
را از آن منطقــه اخــراج کنــد و بــه این ترتیــب زمینه را
برای تأســیس جمهــوری مهابــاد فراهم ســاخت .بر

اساس آن الگو ،اینها تصمیم
داشــتند در ابتــدا پادگانها را
خلــع ســاح بکننــد .هرچند
در آغــاز میگفتنــد کــه مــا
خودمختــاری میخواهیــم،
ولی پیش از آنکه روشن شود
طرح حکومت جدید راجع
بــه اقــوام چیســت ،اینها با
اســلحه به پادگانها حمله
و سالحها را غارت کردند.
ëëدر ســالهای  1358و
 1359شاهد درگیری میان
گروههــای مســلح کــردی
هســتیم؛ مثالً گــروه کوملــه درگیریهای شــدید و
خشــنی با حزب دموکــرات کردســتان دارد .ریشــه این
درگیریمیانگروههایمسلحکردیبایکدیگرچهبود؟
کومله یک ســازمان کمونیســتی بــود و همانطور
کــه گفتــم بــا حــزب دموکــرات کردســتان کــه حزبــی
ناسیونالیســت بود مرزبندی داشــت .حزب دموکرات
کردستان ،یک پیشینه و پایگاه اجتماعی مشخص در
کردســتان داشت ولی کومله فاقد این پیشینه و پایگاه
اجتماعــی بــود ،حتی در مســأله خودمختاری ،شــاید
ابعاد خودمختــاری برای اعضای کومله روشــن نبود.
آنها اجماالً خودمختاری میخواســتند ولی ابعاد این
خودمختاری برایشان نامفهوم بود .آنها نمیدانستند
کــه دقیقــاً چــه میخواهنــد .تصــور میکنــم کــه آنها
خودمختــاری را بهانهای قــرار داده بودنــد برای اینکه
اهدافواندیشههایکمونیستیخودشانرابگسترانند
و آن دولــت مــورد نظــر خودشــان را مســتقر کننــد.
مصطفیســلطانی در جلسات ســال  1357میگوید
کــه حتی اگر یک دولت ملی هم ســر کار بیاید ،ما تازه
در آغاز راه هســتیم؛ یعنی آنهــا از همان آغاز با دولت
برآمده از انقالب تعارض داشتند .معلوم است که آنها
دنبال یک دیکتاتوری پرولتاریا بودند .چنین چیزی در
ذهنشان بود ولی ابعاد خودمختاری برایشان روشن
نبــود .از ایــن زاویــه ،میــان کوملــه و حــزب دموکــرات
کردســتان که خودمختاری میخواست ،یک اشتراک
لفظی وجود داشــت .مفهوم خودمختاری شاید برای
حزب دموکرات کردســتان یک مفهوم روشنتری بود
تا برای کومله.ضمن اینکه توجه داریم که چریکهای
فدایــی یک ســازمان بومــی نبــود ،بلکه یک ســازمان
سراسری بود ،ولی این دو گروه ،یعنی حزب دموکرات
و کومله هردو سازمانهای بومی بودند .خودمختاری
برای این دو گروه میتوانست موضوعیت داشته باشد،
ولــی بــرای یک ســازمان سراســری مثــل چریکهای
فدایــی خودمختــاری نمیتوانســت بــه ایــن غلظت
موضوعیت داشته باشد ،مگر اینکه بپذیریم گروههای
مارکسیستی خودمختاری را بهانه مناسبی برای تأمین
اهداف خود یافته بودند.
ëëبرسیم به عملکرد گروه کومله در دهه 1360که یکی از
پرفراز و نشــیبترین دورههای گروه کومله میتواند به
شــماربرود.هرگروهیکهمیخواهدباحکومتیمبارزه
بکند ،الجرم چند عنصر را باید داشــته باشد :به صورت
مشخص باید ایدئولوژی ،تشکیالت ،منبع مالی و منبع
اطالعاتیداشــتهباشــد .مامیدانیمکهایدئولوژیاین
گروه ،یک ایدئولوژی کمونیستی با گرایش مائوئیستی
بود ،اما تشــکیالت ،منابع مالی و منابــع اطالعاتی این
گــروه در دهه 1360را نمیدانیم .ابتدا درباره تشــکیالت
کومله توضیح بفرمایید .میدانیم که گروه کومله پیش
از انقالب یک تشکیالت سازمانمند نداشت و به تعبیر
هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی ،نهادمند نبود ،اما
میبینیمکهبعدازانقالب،اینگروه10-12نفرهکمکمبه
شمار نفراتش افزوده میشود و ساختار نیمبندی شکل
میگیرد.تشکیالتگروهکوملهبعدازانقالبوبهصورت
خاصدردهه 1360بهچهشکلبود؟
اوالً بایــد توجه داشــته باشــیم که فضای کشــور در
آســتانه انقــاب و پس از آن ،یک فضای سیاســتزده
بــود .همــه مردم بــه گروههــای سیاســی اقبال نشــان
دادند و کردســتان و آذربایجان غربی هم از این قاعده
مســتثنی نبودند .کردها یک پیشــینهای داشــتند ،یک
تقاضاهایی داشتند ،با تبلیغات گستردهای که صورت
گرفت احســاس ســتم مضاعف داشتند ،یعنی تصور
میکردنــد کــه غیــر از ســتمی که بــر همه ملــت ایران
در دوره پهلــوی شــده بود ،به کردها ســتمی مضاعف
شــده و عقبماندگی خودشان را از آن ستم مضاعف
میدانستند .میگفتند چون ما کرد هستیم ،به ما ستم
مضاعف شده؛ در حالی که همین ستم به همه اقوام
و گروههای اجتماعی در ایران شــده بود .بله کردستان
ب مانــده بود ،کارخانهای در آنجا وجود نداشــت،
عق 
ولــی این عقبماندگی که با تبلیغات پرحجم مواجه
شد ،توجه به گروههای سیاسی را بیشتر کرد .آنها انتظار
داشتند که این عقبماندگی به سرعت جبران بشود،
یعنــی یک امر محــال را در همان روزهــای ابتدایی به
جامعــه تزریق میکردند .میگفتنــد دولت موقت در
جبران ایــن عقبماندگی کوتاهی میکنــد ،دولتی که
هنوز مستقر نشده و با هزاران مشکل مواجه بود ،متهم
بودبهکوتاهیکردندرجبرانعقبماندگیهاییکهدر
دورههای مختلف وجود داشته .این تبلیغات پرحجم
سطح انتظارات را باالتر برد و اقبال به این گروهها شد
و کوملــه هم ،چــون شــعارهای رادیکالتــری میداد،
توانســت عــدهای از افــراد را جذب کنــد و فعالیتش را
نظامی بکند و الزاماً چنین نیســت که ما تصور بکنیم
که این گروه پایگاه اجتماعی داشت ،بلکه با خشونتی
که به خرج میداد بخشــی از جامعه را مرعوب کردند
و توانســتند با عــدهاندکی آن فعالیتهــای نظامی را
انجــام بدهند ،به طوری که زمانی بعضی از شــهرها،
مثالً ســنندج از دســت آنها درمیآمد ،مردم احساس
رضایــت و خشــنودی میکردند .خــب اکثریت مردم
مســلمان هســتند و اینهــا بــرای فریفتن مردم ســراغ
عزالدین حسینی رفتند ،چون می دانستند که جامعه،
جامعه مذهبی اســت و برای فریفتن جامعه مذهبی
سراغ کسی رفتند که مثالً ماموستا بوده ،یا امام جمعه
مهاباد بوده .اینها با افرادی که دور و بر خودشان جمع
کردند ،کار نظامی را بالفاصله شــروع کردند و حوادث

خشونتباری را رقم زدند.
ëëپس اگــر بخواهم یک جمعبنــدی بکنم ،عضوگیری
کوملهدرســالهایبعدازانقــابازدوطریقبود،یکی
ارعــاب و دیگــری فریــب مــردم در پوشــش مذهبــی و
بهکارگیریشیخعزالدینحسینی.
با ارعاب نمیتوانســتند عضوگیــری بکنند ،ولی با
ارعابتوانستندبخشیازجامعهراساکتبکنند.وقتی
که با خشــونتبارترین شــکل با افراد مذهبی برخورد
کردند ،بخشی از جامعه تقریباً مرعوب شده بود ،البته
اقشار وسیعی از مردم نیز به مقابله با آنها پرداختند و
همیــن عدم اقبال اجتماعی بود که زمینه حذف آنان
را فراهم کرد.
ëëمؤلفه بعدی ،منابع مالی اســت .آن طور که در کتاب
شما هم مشاهده میشــود در سالهای جنگ تحمیلی
اســنادیازاســنادمخابراتعراق(ســرویساطالعاتی
عراق) وجود دارد که نشــان از تأمیــن مالی گروه کومله
دارد .به صــورت کلی منابع مالی کوملــه از کجا برآورده
میشد؟هزینههایکوملهازکجاتأمینمیشد؟
باید توجه داشته باشیم که یکی از اختالفات کومله
بــا حزب دموکــرات این بود که کوملــه میگفت حزب
دموکــرات وابســته بــه حزب بعــث عراق اســت،البته
کومله در این مورد درست می گفت بیربط نمیگفت
و از ســالهای بســیار دور ،حزب دموکرات زیر بال و پر
حــزب بعث عراق بــود و رفت و آمدهایی داشــتند در
آنجــا .روابط خوبی داشــتند حزب دموکــرات با حزب
بعــث عــراق.آن دو یعنــی حــزب دموکــرات و حزب
بعث ویژگیهای مشــترکی داشــتند که آنــان را به هم
نزدیک میکرد .بنابراین ،تا قبل از شــروع جنگ ایران
و عراق ،کومله مدعی است که منابع مالیاش توسط
«یارمتــی» ،مثالً پولهایی که مردم هدیه میدهند ،از
ایــن طریق تأمین میشــده در حالی کــه حتماً چنین
نیســت ،یــک ســازمان کــه بایــد هزینــه بهاصطــاح
پیشــمرگههایش را میداد نمیتوانست با کمکهای
ناچیز بخشــی از مردمی که خــود معترف بودند فاقد
رفــاه هســتند ،اداره شــود .بخشــی از آن هزینههــا بــه
زور از مــردم گرفته میشــد .تعــدادی انــدک از مردم
کمکهایــی میکردنــد ولی بخــش عمدهاش بــه زور
گرفتهمیشد.
با شــروع جنگ ایران و عــراق یک فرصت طالیی
برای تمام گروههای اپوزیسیون ،از جمله کومله پیش
آمد .آنها چون دشــمن اصلی خودشــان را جمهوری
اســامی میدانســتند ،بتدریج به رژیم بعثی نزدیک
شدند و منبع درآمدشان کمکهای مالی حزب بعث
عــراق بود .یکی از اعضــای حزب رنجبران به نام ایرج

عبداهلل مهتدی
در کنار مایک پمپئو

کشــکولی گفتــه بــود ما وقتــی کــه بغــداد میرفتیم تا
کمکهای مالی بگیریــم ،میدیدیم که نمایندههای
گروههــای دیگــری هــم آمدهانــد کــه مقرریشــان را
دریافــت کننــد .مــن در کتــاب «مائوئیســم در ایران»
نوشــتم که شــاید رژیم عراق جوری طراحی کرده بود
کــه اینها با همدیگر مواجه بشــوند و مطلع بشــوند که
دیگر گروهها نیز از رژیم عراق مقرری دریافت میکنند
تا از این طریق قبح پول گرفتن از رژیم بعثی را بریزد.
کومله در همان ســالهای اولیه جنگ دقیقــاً به رژیم
عراق وابسته شد خصوصاً پس از ضرباتی که خوردند
و مجبور شدند که ایران را ترک کنند .ترک ایران یعنی
رفتن به کردستان عراق و آنجا وابستگیشان دوچندان
شد .پولهای بیرویه عراق بود که به آنها میرسید.
ëëاینتأمینمالیفقطمنحصربهعراقبود؟
مــا بایــد یــک تجربــه تاریخــی را در نظــر داشــته
باشــیم .وقتــی بعضــی از گروههای کمونیســتی ،مثالً
مائوئیســتها یــا تروتسکیســتها در تقابــل بــا اتحاد
جماهیر شــوروی قرار گرفتند ،چون در آن زمان جنگ
ســرد بود و تضاد بین امپریالیســم امریکا و شوروی در
سطح جهانی شدت داشــت ،امریکا از هرگونه کمکی
به آن دسته از گروههایی که در تقابل با اتحاد جماهیر
شــوروی بودند ،دریغ نمیورزید و به همهشــان کمک
میکــرد ،چراکه هرچه بیشــتر احزاب کمونیســتی را از
دور و اطــراف اتحــاد جماهیر شــوروی پراکنده میکرد
بــه نفع امریکا بــود و بهتر میتوانســت از آنها در بعد
تبلیغاتی علیه شــوروی اســتفاده کند .بنابراین امریکا
در کمکرســانی به این سازمان و احزاب هیچ کوتاهی
نکرد .ســازمان ســیا بیدریغ کمک میکرد .بر اســاس
این تجربه ما میتوانیم به این نتیجه برسیم که حتماً
امریکا به اشــکال مختلف ،به هر کسی که با جمهوری
اسالمی در تقابل قرار میگرفت ،کمک میکرد .یعنی
امریکا هر اپوزیسیونی را زیر بال و پر خودش قرار داد که
بتواند به جمهوری اســامی لطمهای بزند،چون االن
دشــمن اصلیاش جمهوری اســامی اســت و تالش
میکرد تا این جمهوری اســامی را حذف و ســرنگون
بکند .بیشــک از مهمترین منابع مالی کومله و دیگر
سازمانهای برانداز کمکهای مالی رژیم بعث عراق
بــود کــه خــود از منابع دیگــر تأمین میشــد .آن عضو
حــزب رنجبران یادآور میشــود که دالرهــای دریافتی
از عــراق در بانــدرول بانک مرکزی عربســتان پیچیده
شــده بود .این بدان معناســت که دالرها از دولتهای
مختلف به دســت رژیم عراق میرســید تــا آن را بین
اپوزیسیون ایرانی توزیع کند.
ëëمؤلفه بعدی بحث تبادل اطالعاتی است .آیا کومله

کمک مالی سرویس عراق به کومله
از طریق حساب بانکی ابراهیم علیزاده
باکشورهاییکهکمکدریافتمیکرد،تبادلاطالعاتی
هــم داشــت؟ آیــا کوملــه بــا ســرویسهای اطالعاتی
پشــتیبانان مالیاش یعنــی امریکا ،عراق و عربســتان
سعودیتبادلاطالعاتیهمداشت؟
مســلماً کشــورهایی کــه پــول میدهنــد ،حتمــاً
انتظاراتی از دریافتکننده پــول دارند .هرچند بعدها
عبــداهلل مهتدی مدعی شــد کــه ما بدون قید و شــرط
کمــک مالــی دریافــت میکردیــم ،ولی چنیــن قید و
شــرطی وجود ندارد .کســی که پول میدهــد ،فقط به
منظور ضربه نظامی زدن به کشور رقیب نیست و کسی
کــه خیانت پیشــه میکنــد ،خیانت دیگر حــد و مرزی
نــدارد .همان طوری که در اســناد انتهایی کتاب کومله
آمــده ،اخبــار مربوط بــه یگانهای نظامــی جمهوری
اسالمی را که کجا مستقر هستند و غیره و ذلک کومله
در اختیار استخبارات عراق قرار میداد.
ëëدر ســالهای بعــد مــا شــاهد یــک ســری ائتالفها و
انشــعابها در گــروه کومله هســتیم .بهصــورت خاص
ائتالفشــان بــا اتحادیه مبارزان کمونیســت بــود و در
سالهایبعدانشعابشانباهمینگروهوانشعاببین
اعضای اولیه کومله .درباره این ائتالفها و انشــعابها

فهرست مطالبات تسلیحاتی کومله
از سرویس اطالعاتی عراق

قدرتطلبی همه سازمان را دربر گرفته بود .همه علیه
یکدیگــر توطئه میکردند .در نزدیک شــدن به امریکا
رقابــت میکردنــد .باالخره اردوگاهنشــینی پیامدهای
خاص خود را دارد.
ëëباانشــعابهاییکــهدرکومله صورتگرفتــه،آنهادر
حالحاضربهچندگروهتقسیممیشوند؟
بهطور مشــخص در حال حاضر سه گروه هستند:
ابراهیم علیزاده همچنان تحت نام حزب کمونیست
ایــران فعالیــت میکند ،عبــداهلل مهتدی که در ســال
 1379از حزب کمونیست انشعاب کرد و باالخره گروه
عمــر ایلخانــیزاده کــه وی نیــز در ســال  1386از گروه
عبداهلل مهتدی جدا شد .اینها وقتی که علیه همدیگر
بیانیــه میدهند ،تندترین و زشــتترین کلمــات را به
کار میبرند و همدیگر را به هرگونه جنایتی که ممکن
است تصور کرد ،متهم میکنند .آنها یکدیگر را سارق،
فاالنژ ،قومپرست ،لجنپراکن ،کالهبردار سیاسی ،دار و
دسته مافیایی و القابی از این دست میخوانند.
ëëدر حــال حاضر دو قــدرت خارجی بــه صورت خاص
از گروه کوملــه حمایت میکنند .اول دولت ســوئد که
بسیاریازکردهایسیاسیزمانیکهازایرانخارجشدند

از راست به ترتیب :ساعد وطن دوست  ،عبداهلل مهتدی
خسرو رشیدیان ،عمر ایلخانی زاده

بفرمایید .این ائتالفها و انشــعابها بــه تعبیر ادبیات
چپاستراتژیکبودیاتاکتیکی؟
همانطــور که عرض کــردم کومله یک ســازمانی
بــود بــا یــک بضاعــت تئوریــک انــدک .اینهــا فاقــد
دانــش مارکسیســتی بودنــد .سوادشــان از چنــد جزوه
مارکسیســتی فراتر نمیرفت .در آثار تئوریکشان هم
مشــخص اســت که فقیــر بودنــد .از این جهت بســیار
فقیر بودند .بنابر این خــأ ایدئولوژیک و خأل نظری را
باید پر میکردند .با یــک گروهی به نام اتحاد مبارزان
کمونیســت .وحدت کردنــد و حزب کمونیســت ایران
را تشــکیل دادند ولی از همان اول معلــوم بود که آب
ایــن دو گروه در یــک جوی نخواهد رفت .یعنی همان
طــور کــه بعدها عبــداهلل مهتــدی گفت ،یــک ائتالف
مصلحتــی انجام دادند ،واقعاً مصلحتی بود .ائتالفی
بین دو گروهی که با همدیگر بسیار نامتجانس بودند.
آنها حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند .آشکار بود
که ایــن ائتالف هم دیری نخواهد پایید و به انشــعاب
منتهــی خواهــد شــد و چند ســال بعــد این انشــعاب
صورت گرفت.
ëëاعضایشانرااسمببرید.
شاخصترین فرد اتحاد مبارزان کمونیست ژوبین
رازانی با نام مستعار منصور حکمت بود که تئوریسین
این گروه محسوب میشد .نفر دیگر برادر وی ،شاهین،
با نام مستعار خسرو داور و فردی به نام تورج عترت با
نام مستعار حمید تقوایی بود.
ëëاین اولین انشــعاب از حزب کمونیست ایران است.
سرنوشتاینهاچهشد؟
افراد انشــعابی بــه اروپا رفتند و حزب کمونیســت
کارگری را تشــکیل دادند و آنجا هم اختالفاتشان باال
گرفت .به دو سه گروه که همه هم مدعی بودند که پیرو
اندیشــههای منصور حکمت هســتند ،تقسیم شدند.
حزبکمونیستایرانکهبیشترافرادآناعضایکومله
بودنــد و در این حزب ماندند و بعد اختالف پیدا شــد.
عبــداهلل مهتدی از حزب کمونیســت ایران جدا شــد و
تقریباً از کمونیسم فاصله گرفت و گفت ما اصالً اشتباه
کردیمکهحزبکمونیستتشکیلدادیم.
ëëعلتانشعابشانچهبود؟
انشــعابها اصــوالً زمانــی رخ میدهنــد کــه
سیاستها با شکســت مواجه میشود .همه همدیگر
را عامل شکســت معرفــی میکنند .در زمــان پیروزی
کسی به دنبال انشعاب نیست .کومله نیز مشمول این
قاعده بود .شکســتهای پیدرپی هم در اســتراتژی و
هــم در تاکتیک و همچنیــن ناکارآمــدی از مهمترین
علل انشــعاب در حزب کمونیســت ایران بود .فساد و

و به اروپا رفتند ،به سوئد پناهنده شــدند و دوم اسرائیل
اخبار منتشر شده حاکی از کمکهای مختلف اسرائیل
بهاینگروهاست.دراینموردتوضیحبفرمایید.
توجه داشته باشیم که جمهوری اسالمی با دولت
ســوئد مشــکل عمدهای ندارد .این دو کشورمناسبات
حداقلی دارند .البته ســوئد هم مانند بسیاری از دیگر
کشــورهای اروپایی مأمن گروههای تروریســتی است و
به یکی از مراکز اصلی اســتقرار اعضای کومله و حزب
دموکرات کردستان تبدیل شده است .متأسفانه دولت
سوئد هم بنا به هر دلیلی حمایتهایی از اینها میکند.
آنچه که مهم اســت و اهمیت دارد ،حمایت اسرائیل
از این گروه اســت .به طور طبیعی برای اسرائیل مهم
اســت کــه گروههایــی در اختیار داشــته باشــد که علیه
منافع جمهوری اســامی اقدام بکنند .اســرائیل از هر
ظرفیتــی اســتفاده میکنــد کــه لطمه بزنــد .خب چه
ظرفیتــی بهتر از همین گروههای اپوزیســیون که قصد
برانــدازی و خرابــکاری و لطمــه زدن بــه ایــن کشــور را
دارند؟ بنابراین مسلم است که اسرائیل از این گروهها
و سازمانها نهایت استفاده را خواهد برد.
بــه یــاد بیاوریــم کــه نفتالــی بنــت گفتــه اســت
ایــران را بــا هــزار ضربــه چاقــو از پــای درمیآوریــم.
احــزاب و ســازمانهای اپوزیســیون از جملــه کوملــه
میتوانند چاقوهای نفتالی بنت باشــند .این گروهها
و ســازمانها در ابتــدا شــعارهای ضداســرائیلی
میدادنــد ولــی بتدریــج به اســرائیل نزدیک شــدند
و قبــح همــکاری بــا اســرائیل ریخــت؛ به طــوری که
عبــداهلل مهتــدی در جایــی بیان کرده اســت که ما با
دولت اسرائیل مشکلی نداریم ،شاید این یک چراغ
ســبزی بود به اســرائیل که آمــاده هرگونــه همکاری
اســت .این احتمال میرود که همکاریها از مدتها
پیش آغاز شــده بود ولی اکنــون با این حرف عبداهلل
مهتــدی که در خاطراتش گفتــه ،آن روابط پنهانی را
علنی کرده است ،یعنی خواسته به همه اعالم بکند
که چنین روابطی جایز اســت و امکان آن وجود دارد
و در حقیقــت قبل از آن که روابط لو برود آن را افشــا
کرده است .همان طور که مدتها روابطشان با رژیم
بعــث عراق را کتمــان میکردند ،ولــی بعدها علنی
کردنــد .این روابــط بــوده ،پولها دریافت میشــده،
دریافت ســاح بوده ،تبادل اطالعــات نظامی بوده،
اطالعات مختلــف از جاهای مختلف به رژیم بعث
عــراق میدادند ولی ســالها بعد علنــیاش کردند.
مــن احتمــال میدهم کــه این روابــط با اســرائیل از
قبلهــا بــوده ،مهتــدی فقــط در مصاحبــهاش آن
را علنــی کــرد کــه مــا مشــکلی نداریــم .نــه اینکه آن

جملــه در مصاحبــه الزامــاً چــراغ ســبز باشــد بــرای
شــروع همــکاری ،بلکه بــرای اعالم وجــود همکاری
این جمله گفته شــده اســت یعنی همه سازمانها و
احزاب و گروهها ،اعضا و هوادارها همه بدانند که این
روابط و مناسبات وجود دارد.
ëëلطفاًازروابطکوملهواسرائیلمثالبزنید؟
بــه طــور مشــخص آنچــه کــه ایــن روزهــا وزارت
اطالعــات اعــام کــرد ،چند نفــر از اعضــای کومله که
قصــد خرابــکاری در تأسیســات هســتهای را داشــتند،
بازداشت شــدهاند .آنها از اسرائیل هدایت میشدند.
معلوم اســت برای عملیات در این سطح باید روابط
از گذشتههای دور وجود داشته باشد تا موساد افرادش
را برای عملیات گزینش کند ،آموزش بدهد و ســپس
راهی ایران کند؛ یعنی تصور نکنید این تیمی که از گروه
عبداهلل مهتدی اســتخدام شــده مربوط به شــش ماه
گذشته است؛ باید ســابقهاش را برد به مثالً چند سال
گذشــته که اینها آموزشهای الزم را برای عملیاتی در
چنینسطحببینند.اینهابایدازگذشتهدورروابطشان،
تقاضاهایشــان ،انتظارهایشان از یکدیگر هماهنگ
میشــد تا به ایــن عملیات منجر بشــود ،پس معلوم
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اســت که از گذشــتههای دور این روابط وجود داشــت.
حتی گفته میشــود که در جریان ترور برخی شــهدای
هستهای ،گروه عبداهلل مهتدی یکی از کانالهای ورود
ادوات تسلیحاتی مربوط به ترور شهدا به کشور بود.
 ëëشــما فرمودید که این ســه گروه  -یعنی گروه ابراهیم
علیزاده،گروهعبداهللمهتدیوگروهعمرایلخانیزاده-
در یک خصومت جدی و خیلی شــدید با همدیگر قرار
دارند،آیادراینگروههابهخاطراینموضعیکهنسبت
بههمدیگردارند،بهایننقطهمیرسندکهعلیههمدیگر
اقداماتیعملیاتیوتروریستییااطالعاتیبکنند؟
توجه داشــته باشــید هنگامی که یک فــرد و یا یک
گروه به هموطنان خود خیانت میکند هرگونه خیانت
دیگــر از آن فــرد یــا آن گــروه متصور اســت .میدانیم
هنگامــی که سردشــت و حلبچــه از ســوی رژیم بعث
عــراق بمباران شــیمیایی شــد و هــزاران نفــر از کردها
اعــم از زن و بچــه و ســالخورده به طــرز دردناکی جان
باختنــد ،اعضای کومله مشــغول مغازله بــا آن رژیم
جنایتــکار بودنــد و گویا که اصالً اتفاقی نیفتاده اســت.
اینــان همانهــا هســتند .حتــی از یــک عذرخواهــی از
مردم کردستان ایران نیز دریغ کردند .از چنین گروهی
انتظاری بیش از این نمیرود که برضد همگروهیهای
ســابق و الحق خــود بــه بیرحمانهترین شــکل اقدام
نکند.آنهــا آنقــدر خصومتشــان برضــد یکدیگر باال
گرفتــه که با چاقو به یکدیگر حملــه میکنند ،تا حدی
که روانه بیمارســتان میشــوند .خانه همگروهیهای
ســابق خــود را غــارت میکننــد ،همدیگر را بــه دزدی
متهــم میکننــد .گویــا اعضای کوملــه غیــر از هتاکی و
چاقوکشی روش دیگری برای متقاعد ساختن حریف
فرا نگرفتهاند .اکنون تاریخ بهتر میتواند درباره جنگ
کردستان قضاوت کند.
ëëبهنظرشماسرنوشتهرکدامازاینسهگروهدرآینده
بهچهصورتخواهدبود؟
من تصور میکنم که اینها از گروهی نسبتاً سیاسی
که داعیه سوسیالیســم و برابری انسانها را داشتند به
گروهــی مافیایی تبدیــل شــدهاند .در برابــر پول حتی
حاضرند همگروهی سابق خود را به قتل برسانند .هر
که بتواند بیشــتر پول بدهد ،بهتر میتواند از آنان اجیر
کند .از جامعه کردستان به کلی طرد شدهاند .کردهای
ایــران و کردهــای عــراق همــان طــور کــه نمیتواننــد
جنایــات رژیــم عراق نســبت بــه خــود را ببخشــایند،
نمیتوانند کســانی را که پول گرفتند تا ســکوت کنند را
نیز ببخشایند بنابراین اینها در همان حد بسیار معدود
و محدودی به حیاتشان ادامه میدهند و حداکثر به
عنوان سرباز پیاده کشورهای بیگانه عمل خواهند کرد.

