
 

 (۱۹۳۱ـ۱۹۳۱)شایگان  احمد

 ی یادواره

 شیرازی احمد شایگان

 (۳۱۳۱دسامبر  ۳۴) ۱۹۳۳دی  ۴

توان  را میاو . هشت سال از درگذشت رفیق احمد شایگان سپری شد

مرداد  ۸۲ یفرزندان خوش شانس نسلی دانست که در پی کودتامله جاز

از احمد . و رشد کرد آوردیکال روی دبه سیاست چپ و را جتدری به ۲۳۳۸

فضیلت کوشید از خفت شکست آن دوران رهائی یابد و  که است نسلی 

در زندگی سیاسی را های متعدد  دناز صفر شروع کرتجربه کردن و 

های  از غزل یمصراعاو، ی قبر  سنگ نبشته. شودو متحول  آزماید بی

بهترین وجهی  به ، «که دلش زنده شد به عشق آن  هرگز نمیرد»حافظ، 

در اشق زندگی مد عاح. کند زندگی پر ماجرای او را بیان می داستان

. زیستخود آن را با تمام وجود لحظه   ه بهلحظبود و تمامی ابعاد آن 

 وششی فروازهیچ کدر این راه و مبارزه بود عاشق سیاست و ، حمدا

 . گذاشت نمی

و بازیگر خود ی  بالواسطهمحیط  ی ساخته و پرداختهشایگان احمد 

  سیاسی و آگاه، یی دهاخانو :بوداز تاریخ معاصر ایران  یمهم ی دوره

میالدی،  ۰۶های  المللی سال ی ملتهب بینفضادوست داشتنی،  ،خونگرم

، ۲۳۳۱الب انق  در خارج از کشور،ایرانیان ی یمبارزات سیاسی و دانشجو

در ایران همه در ساخت کمونیستی و  ، سوسیالیستییکتدموکرا و فعالیت

مهوری اسالمی جبار زندان در دو . ندودسیاسی او نقش آفرین بشخصیت 

  .تعمیق باورهای او شدباعث 

بدری شیبانی، خانم ترین فرزند دکتر علی شایگان و  احمد، بزرگ

 را ابتدایی ی دوره سال شش. دنیا آمد در تهران به ٤٢٣١شهریور  ٤١در 

، یک ماه بعد از ۲۳۳۸فیروزکوهی گذراند و در مهرماه سال  دبستان در



رستان وارد دبیو زمانی که پدرش در زندان بود،  دمردا ٣٢کودتای 

 ،لیدر همین دبیرستان بود که او در کنار تحص. تهران شد البرز

های  تجمع پیوستن بهسیاسی را با   در فعالیت های مشارکت گاماولین 

این  خاطر بهاو را  البرزمدیران  .تجربه کردآموزان  دانشاعتراضی 

 . کردنداخراج  تهدید بهها  فعالیت

 برای دیپلم دبیرستان دریافت بعد از( ۲۵۳۲)۲۳۳۱سال  از احمد

. شدمریکا آی  ایاالت متحده عازمتحصیل ی  ادامه وپیوستن به خانواده 

ش مریم و لیلی چندین ماه قبل ا پدر و مادر، برادرش حمید و خواهران

زمان در شهر بوگوتا در  در آنو مریکا مهاجرت کرده بودند آاز او به 

مریکا در آدر ابتدای ورود به  او. اقامت داشتندنیوجرسی ایالت 

در سال  سپس،. ماساچوست به یادگیری زبان انگلیسی پرداختـ لنوکس 

و بعد از شد  (نیویورک)د راکالج بدانشگاهی وارد برای تحصیالت  ٤٦٩١

 از ترکپس  ٤٦٩٢در سال  ؛منتقل شددانشگاه آرکانزاس به  دوسال

ی تحصیل  ادامه به( یفرنیاکال)دانشگاه آرکانزاس در دانشگاه برکلی 

فیزیک لیسانس تیکت پورت در کان   از دانشگاه بریج ٤٦٩١سال  در ؛پرداخت

در در نیوجرسی  وناستیونستکنولوژی  از انستیتوی ۲۵۰۵در سال  و

تمامی واحدهای  ۲۵۱۲در سال و  دریافت کردلیسانس  فوق  رشتههمان 

  .پایان برد بهدر همان موسسه را  ی فیزیکدرسی مقطع دکترا

 تاریخ انجمن»با  وگویی گفتدر  او ،۲۳۲۱ سال ، دربعد ها سال

   :کرد اه مینگ چنین  به این دوره از زندگی خود این« ایران چپ شفاهی

 .خواه هم بود یی بزرگ شدم که اهل علم بوده و آزادی درخانواده»

در . ام در درس موفق بوده .ها تحصیل کردم در بهترین دانشگاه

  دلیل از جوانی  همین به اجتماعی سیاسی رشد کردم و  یی خانواده

رشد فکری، اجتماعی،  . ...در مسائل سیاسی واجتماعی درگیر شدم

هایی  انسان در زندگی اجتماعی و در زمینه .و آگاهی مهم است

یی شغلی هرگز آن  هفشود که در کار حر می  آن چنان اقناع  اجتماعی

. زندگی اجتماعی سختی هم دارد مسلما  . آید رضایتی به دست نمی

گرچه از  ....باید محروم شدن از بعضی مسائل مادی را پذیرفت

لحاظ مادی وضع خیلی خوبی هم ندارم، ولی گرسنه هم نیستم و 

معتقدم  ، منمن پشیمان نیستم. ستا این برای من بیش از کافی

ی من خوش شانس  اند یا به اندازه کسانی که پشیمان شده

اند که باعث  اند، یا شاید در زندگی تردیدهایی داشته نبوده

  . «شان شده است پشیمان شدن

از زمان ورود به دانشگاه برکلی با احمد را فعالیت جدی سیاسی 

کت در عضویت در انجمن دانشجویان ایرانی در شمال کالیفرنیا و مشار

ی  های طوالنی از اعضای فعال جبهه ی ملی آغاز کرد و سال تشکیالت جبهه

او در . دانشجویان ایرانی در آمریکا بود سازمانملی ایران و 

و  «عضو هیأت اجرایی»های  در امریکا در سمتایران ملی  ی تشکیالت جبهه

بارها زمان و  کرد و هم  این سازمان فعالیت «ول انتشاراتئمس»

کنفدراسیون دانشجویان عضو های محلی  های مختلفی را در انجمن مسئولیت

عنوان دبیر سازمان دانشجویان  دوره به او یک . عهده گرفت ایرانی به



سمت دبیر تشکیالت   به ۲۳۳۰دوره نیز در سال   ایرانی در آمریکا و یک

 . کنفدراسیون جهانی پس از انشعاب انتخاب گردید

موثر مبارزات دانشجویی در خارج از کشور بود های  از چهرهاحمد 

های اعتراضی و اعتصاب غذاها، دهی تظاهرات، نشست و در سازمان

های متعددی که در افشای رژیم شاه و دفاع از سمینارها و کنفرانس

ی مردم ایران در سراسر آمریکا از طرف کنفدراسیون حقوق پایمال شده

ضرب و  مورداو بارها . انکار داشتنقشی مهم و غیرقابل شد  برگزار می

اخراج از آمریکا  بههای پلیس فدرال پلیس محلی آمریکا و تهدیدجرح 

  بارزهی م تنها نتوانست خللی در ادامه همه نه اما این ،قرار گرفت

که او را به  بل ،اش ایجاد کند المللی علیه رژیم شاه و حامیان بین

درستی و اهمیت مبارزه و راهی که انتخاب کرده بود بیشتر از پیش 

 . کرد معتقد

با  احمد، های علنی در چارچوب کنفدراسیون در کنار فعالیت

ی ملی  جبههاران ذگ ن و بنیاناز فعاالی ملی که  گروهی از اعضای جبهه

بودند، از همان  ـ «گروه ستاره»و بعدها  ـ ایران در خاورمیانه

گیری این گروه در درون جبهه  شکلو در  ابتدا ارتباط مستقیم داشت

وارد فعالیت  ۲۵۱۱بود که از سال  چارچوبهمین  در .بودملی سهیم 

که رادیو پیوست رفقایی  بهمدتی  ٤٦١٢در سال ئی سیاسی شد و  حرفه

گروه »از اعضای موسس  او. کردند پرستان را در لیبی اداره می میهن

در خارج  ٤٢٣٩در سال  «گروه ستاره»در پی بود که  «اتحاد کمونیستی

آغاز با و بعد از انقالب روه گاین . اعالم موجودیت کرداز ایران 

  .تغییر نام داد «سازمان وحدت کمونیستی»به فعالیت در ایران 

گروه »دیگری از اعضای  شمارهمراه  به ۲۳۳۱ل ماه سا احمد در دی

تدارک و و در  رفتایران  ی فعالیت به برای ادامه «کمونیستیاتحاد 

انجمن »و نیز تأسیس  «وحدت کمونیستیسازمان »های  دهی فعالیت سازمان

در پس از انقالب او  .کننده داشت در ایران نقشی تعیین «رهایی زن

تدریس فیزیک در موسسات آموزش عالی مختلف  کنار فعالیت سیاسی به

دلیل زندان و یا  بهولی بعضا   طوالنی ادامه داشت لیانپرداخت که سا

ملک، از  با فیروزه خان در ایراناو . ماند باز می ممنوعیت از تدریس

حاصل این ازدواج دو فرزند . ن دانشجوئی در آمریکا، ازدواج کردفعاال

 .های علی و کیوان بود به نام

بدون  ٤٢٩١بازداشت شد و تا سال  ۲۳۰۶در سال اولین بار احمد 

در این دوره نیز . مانددر زندان اوین  برگزاری دادگاه و حکم قضایی

پس از . کرد تدریس میفلسفه  وانگلیسی  ،فیزیکبرای زندانیان سیاسی 

اعضا و هواداران  دیگرهمراه  به ٤٢٩٦ خرداددر بار دیگر  یک اوآزادی، 

در سلول انفرادی هفت ماه و شد بازداشت  «وحدت کمونیستی سازمان»

ـ و سپس چند ماه در زندان اوین مشترک  ی کمیتهـ زندان توحید 

 . گذراند

های سیاسی خود  فعالیتاو  ،٤٢١١بهار ن در آزادی از زندا ازپس 

حفظ ارتباط نزدیک با  :گیرانه ادامه داد پی اشکال مختلف  را به

 بندان زندان و هم یاران قدیمی، تماس با دانشجویان و فعاالن سیاسی

بحث و  های هدر ایران، برگزاری جلسسیاسی گوناگون  های گرایشاز 



ب اتبادل نظر، سخنرانی در محافل دانشگاهی و ترجمه و تالیف کت

  .همقال نوشتنو

و در خود آزادگی، استقامت و بردباری را در خانواده  درسمد حا

به همراه  .آموختشیبانی و دکتر شایگان، خانم ، شمکتب مادر و پدر

ملی و سازمان دانشجویان ایرانی  ی گیری جبهه در شکلش ا خواه آزادیپدر 

از  و سزایی ایفا کرد هبسهم و نقش ( عضو کنفدراسیون)در آمریکا 

در از زمان فعالیت در برکلی  او .بودچپ مستقل  ی برجستههای  چهره

در این دانشگاه ارتباط  غیراردوگاهیهای چپ  با گرایشمیالدی  ٩١ ی  دهه

. دشآشنا  از نزدیک نیز های چپ نو در امریکا با اندیشه و داشت

در مبارزات سیاسی او و  اوهای  ثیر این آشنایی بر دیدگاهتأ

او به سوسیالیسم  .اش تا پایان عمر باقی ماند های نظری فعالیت

تواند های سوسیالیستی میاعتقاد داشت و بر آن بود که تنها آرمان

بشریت را از قید روابط استثمارگرانه و از جهل و نادانی رها کرده 

 .ها را متحقق سازدو منزلت واقعی انسان

به زبانی ساده و ی زیاد  باحوصله و بود برجستهاحمد سخنرانی 

او در تمام . ختپردا می توضیح مسائل پیچیده برای جوانان بهقابل فهم 

ارتباط  جوانان عالقمند به فعالیت سیاسیبا اش  دوران فعالیت سیاسی

پای آنان در  پا به ،کرد زندگی می ،آمیخت درمی ها با آن، نزدیک داشت

نوردی، که ورزش  به کوه ها با آندر ایران . جست یشان شرکت میها فعالیت

در با آنان روزهای طوالنی طی این سفرها  رفت و اش بود، می مورد عالقه

، مملو از عاطفه، سرشار از محبت و خصیت فروتنش. کرد چادر زندگی می

اش با دیگران باعث شده بود تا  دلی و سازگاری انگیز او و هم اعتمادبر

 .شودحضورش در هر جمعی با استقبال حاضران روبرو 

عاشق این نوعی  به ؛کرد میرا دنبال با عالقه تدریس  همچنیناو 

 در برای چند ساعت تدریسکار بود و آمادگی داشت مسیرهای طوالنی را 

ش برای تدریس در ا از همین رو زمانی که درخواست .هفته بپیماید

آموزش عالی در تهران با مخالفت مقامات امنیتی روبرو  های هموسس

ابایی هم شد، از پذیرش پیشنهاد برای تدریس در شهرهای دورافتاده  می

 .نداشت

ترجمه و تدوین و  نگارشدر احمد عالوه بر فعالیت مستمر سیاسی 

: شرکت داشتهای نظری و علمی  در زمینههمکاری دیگران  باچند کتاب 

 ؛(۲۳۵۰نشر آگاه، ) «های فرهنگی آنتونیو گرامشی ی نوشته برگزیده»

ی  دانشنامه» ؛(۲۳۱۱، خوارزمی انتشارات) « ی اه گ ش دان  ش ی پ  ک زی ی ف»

بنیاد دانشنامه  ،مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه ناشران)« فیزیک

پدرش  ی ی دو جلدی زندگینامه مجموعهاو همچنین  .(۲۳۲۲بزرگ فارسی، 

سید علی شایگان » عنوان بارا شیرازی دکتر سید علی شایگان 

 (۲۳۲۳ انتشارات آگاه،)  «(ها ها و سخنرانی سیاسی نوشته ی نامه زندگی)

  .منتشر کردتدوین و 

در رویارویی با بیداد حاکمیت کنونی دو بار رفیق احمد شایگان 

هایی که بر  ها و ستم ی شکنجه رغم همه رنج زندان را به جان خرید و به

، رو او رفت، از مقاومت و ایستادگی باز نایستاد و هم از این



ی به یاد ماندنی به جا ی از خود چهره هایش در زندان، بندی شهادت هم به

 . گذاشت

دو  یو تاریک اندیشاستبداد ی بود که در مبارزه با ی آزادهاو 

 هایش آرمانرژیم سلطنتی و اسالمی سر تسلیم فرود نیاورد و برای تحقق 

او . درنگ نکرد گاه هیچ ،بودها  همواره در راس آن آزادی و برابریکه 

در  ایاسی و اجتماعی خود آگاه بود، حتهای س تالش که به عواقب سنگین

های مکرر و ممنوعیت از  های سرکوب و با وجود بازداشت ترین سال بد

ی  ، پنجرهیی روزنههر ، آرام و قرار نگرفت و با بسته شدن  تدریس

  .گشود دیگری را به باغ امید می

رای ب( ۲۳۲۵مرداد ) ۸۶۲۶سالاوت در شایگان رفیق احمد 

موقت به  یی ش برای دورها سروسامان دادن به وضع دانشگاهی پسران

و کرد شت به ایران سکته مغزی چند روز قبل از بازگآمریکا رفت ولی 

عوارض ناشی از طوالنی دست و پنجه نرم کردن با  یاز مدت سرانجام پس

در ایالت نیوجرسی ( ۸۶۲۸ اکتبر ۸٢) ۲۳۵۲ در سحرگاه چهارم آبان آن

تا شد  سپردهبه خاک امانت  به همان جا اوپیکر درگذشت و ( آمریکا)

آن  سرزمینی که بهایران،  بهکرد،  گونه که خود آرزو می روزی، آنشاید 

انسان برای   یاد این عاشق همیشگی آزادی .بازگردد ورزید عشق می

 .زنده خواهد ماند ویدوستان و نزدیکان 

 

   


