اکبر و الدن در
لحظۀ بخون تپيده شدن
منتقد چپ ضد انقالبی بودند

حدود  ٣١سال پيش در ھفتم تير ماه  ١٣٦٠خانه رھبران گروه »ستارۀ سرخ« در غرب تھران
مورد ھجوم جانيان جمھوری اسالمی قرار گرفت .يکی از ھمسايه ھا که حزب الھی بوده به خانۀ
آنھا مشکوک شده بوده و به نيروھای امنيتی گزارش داده بود .تمامی شواھد حاکی از آن است که
ايوب )اکبر آغباشلو( در حين دستگير شدن زخمی شده بود .به غير از ايوب ،الدن بيانی نيز در اين
خانه دستگير می شود.
بدنبال اين ضربه و چند روز پس از آن يکی ديگر از فعالين ستارۀ سرخ تقاضای کمکی بسيار ناچيز
از سازمان پيکار می کند .پيکاريھا دريغ می کنند و فعال ستارۀ سرخ ناچار می شود ،ريسک می
کند و با پای خود به تلۀ مزدوران برود .بدنبال آن انتشارات گروه »ستارۀ سرخ« بـدون اينکه
مستقيما بدست جمھـوری اسـالمی بيفتد برای فعالين باقيماندۀ گـروه غير قابل دسترس می شود .بدين
ترتيب بورژوازی در اولين يورش خود توانست گروه »ستارۀ سرخ« را عمال متالشی کند .مسئولين
امنيتی ھيچگونه اطالعاتی در مورد دستگير شدگان ارائه ندادندف تنھا ننگين نامۀ موسوم به
روزنامۀ جمھوری اسالمی در اوايل شھريور ماه  ١٣٦٠نوشت ،رھبران گروھک ضد انقالبی
ستارۀ سرخ اعدام شدند .اجسادشان را به شکل گمنام در خاوران دفن کرده بودند.
کمبود امکانات از داليل اصلی متالشی شدن زودھنگام گروه »ستارۀ سرخ« بود .بعدھا يکی از رفقا
استدالل ميکرد ،اگر از افراد مسن بخصوص در خانه ھای اصلی استفاده می شد ،امنيت خانه ھا
بسيار باال ميرفت.
الدن بچۀ شمال بود و در رشت بدنيا آمده بود .در زمستان  ١٣٥٥عليرغم سن پائين در بيدادگاه
آريامھری به پنج سال زندان محکوم شد ولی بعد از  ٩ماه از زندان آزاد شد .خانواده اش او را برای
ادامۀ تحصيل به اروپا فرستادند ولی در جريانات تحوالت سال  ١٣٥٧به ايران بازگشت و دانشجوی
رشتۀ پزشکی در دانشگاه تبريز بود .الدن فعال سازمان پيکار و منتقد بعضی از مواضع آن
سازمان بود .او به سبب روح طغيانگرش ،پارۀ آتش بود که بورژوازی تنھا با به خاک افکندنش
توانست خاموش اش کند .او نقش بسزائی در ستارۀ سرخ داشت ،محمل دو خانۀ اصلی بود ،اين
اخگر در لحظۀ بخون تپيده شدن تنھا  ٢٣سال داشت.
ايوب که بيشتر به اين نام شناخته شده بود و اسم حقيقی اش »اکبر آغباشلو« بود در تبريز بدنيا آمده
بود .ايوب نيز حدود يکسال در زمان شاه در زندان بوده است .ايوب شخصيتی تاثير گذار داشت،
عنصری دخالتگر و سازمانده بود .او بخاطر توانائی ھايش عليرغم جوان بودن ،قبل از جدائی از
سازمان پيکار ،مسئول کميتۀ آذربايجان بود.
ايوب گرايش بسيار ضعيف ولی راديکالی را از ھمان کنگرۀ اول در درون سازمان پيکار نمايندگی
ميکرد .ايوب و گرايشی که او آن را نمايندگی می کرد مواضع ارتجاعی پيکار در مورد »خرده
بورژوازی« و غيره را قبول نداشتند .آنھا در جريان مرگ طالقانی مخالف نظرات پيکار بودند و
حتی سعی کردند مانع پخش آن نظرات در کميتۀ آذربايجان شوند .سرانجام ايوب بخاطر انتقاداتی که
داشت عمال از عضويت برکنار شد و اجازه شرکت در کنگردوم سازمان پيکار را نيافت .پس از آن

که سازمان پيکار امکان ھر گونه بحث درون تشکيالتی را از آنھا گرفت پس از کنگرۀ دوم سازمان
پيکار که در تابستان  ١٣٥٩برگذار گرديد از سازمان پيکار انشعاب کردند و گروه »ستارۀ سرخ«
را بنيان نھادند.
ستارۀ سرخ يک گرايش »خالف جريان« بود .در سال  ١٣٥٩و در جريان شکل گيری خود اعالم
کرد که جنبش کمونيستی وجود ندارد و جنبش چپ يک جنبش اپورتونيستی است .قطعا ً چنين
موضعی ،زمانی که ھر ھفته يا ھر ماه يک محفل يا گروه کوچک به سازمان پيکار می پيوست و
خط  ٣دوران شکوفائی خود را می گذراند موجب انزوای مطلق اين گرايش ضعيف شد.
اين در شرايطی بود که گروه شکل گرفته از محفل »سھند« يعنی اتحاد مبارزان کمونيست ھنوز
دوران متملق گوئی خود به چپ را می گذراند و از سازمانھای کمونيستی و نيروھای انقالبی داد
سخن می راند .از تجارب تئوريک و پراتيک غنی چپ سرمايه می آموخت و از جنايتکاری چون
خمينی »خرده بورژوازی« می ساخت .اگر تنھا عملکرد مثبت سازمان پيکار اتخاذ موضع غير
بورژوائی در قبال جنگ ايران و عراق بود ،اتحاد مبارزان کمونيست تحت لوای دفاع از انقالب در
مقابل »تھاجم عراق« فراخوان »جبھۀ مستقل دفاع از انقالب« را داد و به دفاع از بورژوازی
خودی برخواست و موضع بغايت ارتجاعی خود را نمايان ساخت.
ستارۀ سرخ عليرغم انتقادات پايه ای خود به چپ و مواضع ارتجاعی آن ،چھارچوب استالينيستی
خود را حفظ کرد .نقد راديکال اولين قدم در رھائی از کابوس چپ بورژوائی است .نقد راديکال
شرط الزم و ضروری ولی نه کافی برای رسيدن به مواضع کمونيستی است .متاسفانه سرکوب
وحشيانۀ بورژوازی اسالمی فرصت آن را نداد که ستارۀ سرخ در انتقادات خود چپ سرمايه را
پشت سر گذاشته و به سوی مواضع انترناسيوناليستی دست يابد.
بورژوازی اسالمی اين ستاره ھای سرخ را که در فضای سياسی ايران درخشيدند به زمين شان
کشيد ،بر خاک شان افکند ،اما نقد آنھا به چپ ھمچنان معتبر است .آنھا در لحظۀ بخون تپيده شدن
منتقد چپ ضد انقالبی بودند .سر تعظيم فرود آوردن در مقابل چنين ستارگانی ادای احترام نمی کند
بلکه بايد نقدی را که آنھا شروع کردند و در اوايل آن نيز به خاک افتادند ادامه داد .بسط و تکامل نقد
آنھا بسوی مواضع کمونيستی و انترناسيوناليستی ،بھترين گراميداشت ياد اين گراميان است.
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