
 
 

Respons 

Iran/Irak: Det iranske eksilpartiet Komala 

 

 

• Generelt om Komala (The Kurdistan Organization of the Iranian Communist Party -
Komala) 

 

Innledning  
Komala1 (The Kurdistan Organization of the Iranian Communist Party Komala) er tilsluttet 
det iranske kommunistpartiet (Iranian Communist Party - ICP), og er et sekulært parti, tuftet 
på marxistisk ideologi. Partiet har sin hovedbase i en leir i provinsen Suleimaniya i den 
autonome kurdiske delen av Nord-Irak. Den amerikanske journalisten Michael J. Totten, som 
besøkte leiren i 2007, har beskrevet Komala som en væpnet del av det iranske 
kommunistpartiet (Totten 2007a). 

Det opprinnelige partiet Komala ble dannet i 1969 av iranske studenter og med utgangspunkt i 
Aryamehr universitetet i Teheran (Ahmadzadeh & Stansfield 2010; Ghandchi 2004). I 1983 
dannet Komala og en rekke andre venstreorienterte grupper det iranske kommunistpartiet ICP. 
Komala ble etter dette referert til som en kurdisk del av kommunistpartiet.  

I 1991 brøt en fraksjon ut av ICP og dannet The Worker-communist Party of Iran - WPI. En 
rekke av de opprinnelige medlemmene av Komala ble værende i kommunistpartiet og kalte 
seg Komala. Senere har både CPI og WPI gjennomgått flere splittelser som følge av 
ideologiske og personlige motsetninger. 

Lederskap  
Komala ledes av generalsekretær Ibrahim Alizadeh. Ifølge partiets hjemmeside (Komala 
u.å.a) er generalsekretæren også partiets offisielle talsmann.  

Det opplyses videre på hjemmesiden at partikonferanse holdes hvert annet år. Til sammen har 
det vært 13 konferanser, den siste ble holdt i 2008. Sentralkomiteen har 21 medlemmer og 
                                                 
1 Komala skrives noen ganger med h – Komalah – men de fleste kilder omtaler partiet uten h. 
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holder møte hver tredje måned. Disse velger en utøvende komité (Executive Committee) som 
utfører det løpende arbeidet mellom møtene i sentralkomiteen. 

Lederskapet i Komala består av 19 personer. Partiets nestleder er Falahi Majidi. Lederskapet 
har ansvar for ulike områder som sikkerhet, forsyninger og boligmasse (Norsk Folkehjelp, e-
post 2011).  

Fasiliteter i Nord-Irak  
Ifølge Norsk Folkehjelp (e-post 2011) ligger Komalas leir ca. 18 km sørvest for Suleimaniya 
by, på veien til Qaradakh. I tillegg til leiren har Komala et partikontor inne i Suleimaniya by. 

Rauf Kamal, redaktør i avisen Hawlati, anslo i møte med Landinfo (2010) at ca. 600 
mennesker bodde i leiren (april 2010). Dette stemmer overens med tallene som presenteres av 
Norsk Folkehjelp (e-post 2011), som anslår at mellom 600 og 1000 mennesker skal bo i 
Komala-leiren, hvorav ca. 80 er barn. Barna går på skole i nærliggende landsbyer. 
Vannforsyningen kommer fra en brønn inne i leiren. Sikkerheten ivaretas av mannlige og 
kvinnelige vakter som bærer håndvåpen. Partiet utsteder medlemskort som også fungerer som 
ID-kort. 

Journalistene Michael Totten (2007a) og Patrick Lasswell (2007) besøkte Komalas leir 
sammen, og har senere publisert artikler om besøket på sine respektive blogger. Artiklene er 
illustrert med en rekke fargebilder som blant annet viser leiren, flere fasiliteter og landskapet 
rundt. 

Forholdet til kurdiske regionale myndigheter i Nord-Irak 
Ifølge Komalas hjemmeside har partiet normale relasjoner med de irakisk-kurdiske partiene 
Kurdistans Demokratiske Parti (KDP) og Kurdistans Patriotiske Union (PUK) som styrer det 
autonome kurdiske Nord-Irak. Det opplyses på hjemmesiden at Komala ikke driver politisk 
aktivitet i Nord-Irak, bortsett fra distribusjon av politisk materiale (Komala u.å.b). 

Aktivitet 
I tillegg til hjemmesiden har partiet en egen TV-kanal og gir ut to aviser i uken; Peshraw og 
Jehany Amroz, samt et magasin som heter Peshang & Persian magazine. Sistnevnte kommer 
ut noen ganger pr. år. Partiet skal også produsere bøker som distribueres i Iran, men i mindre 
grad enn før fordi TV-kanalen og avisene nå er partiets viktigste informasjonsverktøy (Norsk 
Folkehjelp, e-post 2011). 

Ifølge Totten (2007a), hevdet et medlem av sentralkomiteen som ble intervjuet, at partiet drev 
politiske og sivile aktiviteter i iransk Kurdistan, blant kvinner og arbeidere og innenfor 
utdanningssystemet. Til Landinfo opplyste Totten (e-post 2011) at han under besøket i 2007 
ble fortalt at medlemmer av partiet av og til krysset grensen til Iran, og at han fant denne 
informasjonen troverdig. 

Fire øvrige Komala-partier 
Ahmadzadeh & Stansfield (2010, s. 23) opplyser at det finnes fire øvrige iranske eksilpartier 
som også kaller seg Komala. I tillegg til Komala ledet av generalsekretær Ibrahim Alizadeh 
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og som er beskrevet ovenfor, finnes det liberale Komala (The Revolutionary Organization of 
Toilers of Iranian Kurdistan), som blir ledet av generalsekretær Abdullah Mothadi.2 Et tredje 
Komala (The Organization of Toilers of Kurdistan) blir ledet av generalsekretær Omar 
Elkanizade. En journalist fra Al-Arabiya laget i mars 2010 en reportasje fra et besøk i dette 
partiets leir (Al-Arabiya TV 2010). På spørsmål fra Landinfo opplyste Omar Elkhanizadeh 
(møte 23. februar 2011) at leirene til disse tre partiene ligger like i nærheten av hverandre 
utenfor Suleimaniya by.  

I tillegg finnes Komala (The Revolutionary Organization of Toilers of Iranian Kurdistan – 
Reunification Faction) ledet av Abdulla Konaposhi, og Komala (Socialist Faction of Komala) 
dannet i 2009 av utbrytere fra ICP (Ahmadzadeh & Stansfield (2010, s. 23). 
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