
نامش را خانه انقالب گذاشته اند. این لقب زیبا را از کسانی 
دارد که ســال ها پیش برای پیروزی انقالب در آنجا گرد 
می آمدند و فعالیت های سیاسی انجام می دادند. آدم هایی 
که همه هم و غم شان مبارزه با ظلم ستمشاهی بود و برای 
رسیدن به هدفشان نه از زندان رفتن ترس و واهمه داشتند 
و نه شکنجه شدن؛ از محمد و مصطفی و مجتبی مفیدی تا 
خواهرشان انسیه و دامادشان عباس شیبانی. همه شان سر 
نترسی داشتند برای مبارزات انقالبی. چه روز و شب هایی 
که جلسات محرمانه در این خانه دایر می کردند تا بتوانند 
گامی در پیشــبرد کارها بردارند. اما موضوع جذاب تر 
رفت وآمد افراد تأثیرگذار و بــزرگ انقالبی به این خانه 
بود که هر کدامشان سهمی چشمگیر در پیروزی انقالب 
داشــتند. از رهبر معظم انقالب گرفته تا شهید آیت اهلل 
دکتر بهشتی، دکتر علی شریعتی و شهید دکتر محمد 
باهنر و ده ها مبارز دیگر. رهبر معظم انقالب در مراسم 
اقامه نماز بر پیکر دکتر شیبانی خاطرات آن روزها را چه 
زیبا بیان کردند؛ از جلساتی که در این خانه برگزار می شد 
و ساعت ها طول می کشید. هر چه هست این خانه اکنون 
یادگار به جا مانده از سال های نه چندان دور است. مکانی 
که هنوز هم مورد توجه کسانی است که قلب شان برای 
استقالل و پیروزی ایران می تپد. این خانه گنجینه اسرار 
است که آزاده، دختر و سیدمحمد مهدی جعفری، دوست 

مرحوم دکتر عباس شیبانی درباره اش حرف می زنند.

خانه قدیمی با نمایی آجری؛ ظاهر فرســوده اش نشــان 
می دهد عمر باالیی دارد. 70شاید هم 80سال. نبش کوچه 
مفیدی قــرار دارد. کوچه ای که نامــش را از مرحوم دکتر 
مفیدی به یادگار گرفته اســت. خانه از بیرون بزرگ به نظر 
می رسد و دیدنش کششی دارد برای جذب آدم ها تا بیشتر 
درباره اش بدانند. خشت خشت دیوارهای رنگ و رو پریده اش 
حرف ها دارند برای گفتن؛ از حوادث تلخ و شــیرینی که به 
چشم دیده اند. البته برای کسی که اهل دل باشد و بخواهد 
کاوشی در تاریخ معاصر داشته باشد. در ورودی کوچک و 
شیری رنگ آن به راهرویی باز می شود که سال ها پیش محل 
تردد دکتر شیبانی و دوستان مبارزش بوده است. انتهای آن 
راه پله ای به چشم می خورد که به طبقه باال راه دارد؛ یعنی 
جایی که جلسات سیاسی در آنجا برگزار می شد. تا چند ماه 

پیش هم دکتر شیبانی در همان جا سکونت داشت.

به معنی واقعی کلمه مبارز بود
جای جای خانه رد پای دکتر شیبانی است. اگر گوش شنوایی 
باشد می توان از خشت خشت دیوارها صدای حرف زدن او با 
دیگر مبارزان سیاسی را شنید. چه روز و شب ها که در اینجا 
گرد هم جمع نمی شــدند! حتی رهبر معظم انقالب هنگام 
اقامه نماز بر پیکر دکتر شیبانی خاطراتی را از آن روزها بازگو 
کردند: »ایشــان تازه از زندان آزاد شــده بود، به نظرم سال 
۴7 یا ۴8 بود که با ایشان آشنا شــدیم. من با مرحوم طاهر 
احمدزاده از مشهد آمدیم تهران، یک کاری داشتیم اینجا، 
الزم بود جمعی از افراد صاحب فکر و صاحب نظر و مانند اینها 
مثل آقای طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، اینهایی 
که بودند، جمع می شدند؛ من و آقای احمدزاده یک حرفی 
برای آنها داشتیم. احمدزاده گفت که جمع کردن اینها کار ما 
نیست، کار عباس شیبانی است؛ او می تواند اینها را جمع کند. 
این بود که با ایشان تماس گرفتیم و آمد و گفتیم ما چنین 
کاری داریم، فوراً به نظرم شاید در ظرف 2روز یک جلسه   16– 
15نفره، از دکتر شریعتی، آقای بهشتی، آقای مطّهری، همه 
را جمع کرد؛ یک آدم این جوری  بود؛ آماده به کار. بعد از انقالب 
هم به معنای واقعی کلمه ایشان مشــغول کار بود، مشغول 
تالش بود.« و بعد هــم ادامه دادند: »آقای دکتر شــیبانی 
به معنای واقعی کلمه جزو انسان های صالح بود. ما ایشان را 
خیلی وقت است، سال ها است، یعنی شاید پنجاه و چند سال 
است می شناسیم. آدم فّعال، خیرخواه و آماده به کار، و به معنای 

واقعی کلمه مبارز بود؛ واقعاً این جوری بود.«

ماجرای خانه قدیمی به روایت رهبر معظم انقالب
جلســه ای کــه رهبر معظــم انقــالب از آن یــاد کردند 
در واقع نخستین جلســه از سلسله جلســاتی بود که در 
ســال13۴8آغاز شــد و هدف مهمی را به دنبال داشــت؛ 
»تدوین منشــور اســالمی« در برابر »مانیفست«، کتاب 
معروف مارکسیست ها. در کتاب »شرح  اسم« که زندگینامه 
مبارزاتــی رهبر معظم انقالب اســت، شــرح مفصلی ازف 
این جلســات ذکر شده اســت اما اعضای این جلسات چه 
کسانی بودند؟ رهبر معظم انقالب، آیت اهلل محمد بهشتی، 
دکتر محمدجواد باهنــر، دکتر علی شــریعتی، مهندس 
مهدی بــازرگان، دکتر یداهلل ســحابی، عباس شــیبانی، 
طاهر احمدزاده، حبیب اهلل پیمان، جالل الدین فارســی و 
سیدابوالفضل موسوی زنجانی و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی. 
جلسات معموال طوالنی برگزار می شد. رهبر معظم انقالب 
هر بار برای شرکت در جلسه از مشهد به تهران می آمدند. 
نشســت ها هم در خانه آقایان پیمان و دکتر باهنر برگزار 
می شد و گاهی هم پیش می آمد که میزبان دکتر شیبانی 

بود. کســانی که درباره فعالیت های سیاسی دکتر شیبانی 
اطالعاتی دارند، درباره خانه ای کــه امروز خانه انقالب نام 
گرفته داستان های زیادی شنیده اند. اما آزاده، دختر دکتر 
شیبانی کسی است که خود شــاهد ماجراهای آن دوران 
بوده اســت. تعریف می کند: »من خیلی کوچک بودم که 
دکتر بهشتی به خانه ما آمد. وقتی ایشان را دیدم ناخودآگاه 
مبهوت جاذبه شخصیت ایشان شدم. البته در جلسات پدرم 
من یا مادرم حضور نداشتیم. پدر اعالمیه ها و نشریه های امام 
را می آوردند. گاهی هم خودشان با دستگاه تایپ می کردند. 
یک بار روزنامه ای را دیدم که رویش نوشــته بود محرمانه. 
با اینکه می دانســت من یا مادرم درباره اعالمیه ها حرفی 

نمی زنیم ولی رویش را پوشاند.«

کالس های توجیهی برای دانشجویان 
دکتر شیبانی از اوایل دهه۴0تا قبل از پیروزی انقالب 9تا 
10بار دستگیر شد و به زندان افتاد. آزاده شیبانی از اتفاقاتی 
که پدر در زنــدان تجربه کرده چیــزی نمی داند و توصیه 
می کند حوادث زنــدان را از ســیدمحمد مهدی جعفری، 
هم بند پدرش در زندان قصر جویا شــویم. دکتر جعفری، 
استاد بازنشسته دانشگاه شــیراز است. او سال های زیادی 
را با دکتر شیبانی دوست بوده یعنی از سال 13۴0. اینکه 
چطور باهم آشنا شــده بودند را از زبان خودش می شنویم: 
»دکتر شیبانی با شکل گیری نهضت آزادی از سوی آیت اهلل 
طالقانی، دکتر سحابی و مهندس بازرگان عضو آن شد. من 
سال13۴0با او آشنا شــدم. برای دوره کارشناسی ارشد به 
تهران آمده بودم. دکتر شــیبانی دانشجوی رشته پزشکی 

بود. برای دانشــجویان کالس توجیهی می گذاشت. درباره 
مبارزات سیاسی صحبت می کرد و شرایط زندان را می گفت 
و اینکه اگر کسی زندانی شــد چطور در بازجویی ها جواب 
دهد.« دکتر شیبانی آن زمان ازدواج نکرده و خانه پدری اش 
در محلــه امیریه بود. در آنجــا اقدام به توزیــع اعالمیه و 

نشریه های امام خمینی)ره( می کرد.

زود می روم و زود برمی گردم
دوستی دکتر جعفری با دکتر شیبانی طولی نکشید که در 
سال13۴2، جعفری به علت فعالیت های سیاسی دستگیر 
و روانه زندان قصر شــد. در آنجا دکتر شیبانی را دید که او 
هم به علت اقدامات علیه رژیم در زندان بود. جعفری به آن 
روزها برمی گردد: »ما در زندان شماره۴قصر با هم بودیم. 
تعدادمان زیاد نبود. روی هم 20نفر می شدیم. اما در هنگام 
شــلوغی مبارزاتی به 70-60نفر هم می رسیدیم. شیبانی 
خیلی خوش اخالق بود. نمی گذاشت کار روی زمین بماند. 
حتی بنایی می کرد اما همه سعی اش بر این بود که نگذارد 
وقت زندانی ها به بطالت سپری شــود. او به ما زبان فرانسه 
یاد می داد، من هم زبان عربــی. کار دیگر او یاد دادن بازی 
شــطرنج بود.« تحت تعقیب بودن از سوی ساواک و حضور 
مداومش در زندان برای دکتر شــیبانی عادی شــده بود 
تا جایی که همیشــه جای خود را نزدیک درگاهی سلول 

می انداخت. می گفت: »زود می روم و زود برمی گردم.« 

فعالیت انقالبی در خانه مفیدی
مصطفی مفیــدی از دیگر دوســتان دکتر شــیبانی بود. 
رفت وآمد انســیه، خواهر مصطفی به زنــدان برای دیدن 
برادرش علتی شد برای خواستگاری دکتر شیبانی از انسیه 
مفیدی. خطبه عقدشان را آیت اهلل طالقانی خواند و بعد از 
آزادی دکتر آنها زندگی مشــترک خــود را در خانه پدری 
دکتر شیبانی شــروع کردند. ســال1351با به دنیا آمدن 
آزاده، فعالیت های دکتر به اوج خود رسیده بود. تا اینکه یک 
شب ساواک به خانه او حمله کرد و دکتر را دستگیر کرد و 
به زندان انداخت. این اتفاق باعث شد انسیه مفیدی همراه 
با نوزاد 3ماهه اش به خانه پدری خود برگردد و درســت از 
همان زمان این خانه مکانی شــد برای اقدامات مبارزاتی 
دکتر شیبانی. جعفری تعریف می کند: »دکتر در خانه پدر 
همسرش ساکن بود. مصطفی و مجتبی و محمد، برادران 
همسرش هم همراهش بودند. عالوه بر افراد بزرگ، مبارزان 
زیادی به خانه او می آمدند. خود مــن یکی از آنها بودم. در 
کنار حرف های سیاســی جلســات قرآن و نهج البالغه هم 

برگزار می کردیم. آموزش آنها با من بود.« 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

انقالبی ای که 
پایه گذار نهضت 

آزادی بود 
دکتر شیبانی،  فردی وارسته و سلیم النفس و 
بریده از دنیا از ایــن نظر که دنبال جاه و مقام 
باشد یا تالش کند که پست و عنوانی داشته 
باشد، بود. او کسي بود که مانند او در جامعه 
ما کم است یا شــاید هم هست، اما در جامعه 
آنان را نمی بینیم. شیبانی عاشق خدمت بود 
و برای او مهم بود کــه بتواند به جامعه کمک 
کند و تالشش را هم بر این مبنا گذاشته بود. 
متأسفانه یاد گرفته ایم وقتی افراد و انسان های 
وارسته و کســانی را که الگوی جامعه ما در 
رفتار سیاسی و اجتماعی هستند، بعد از اینکه 
از دســت می دهیم تکریم کنیم و یادشان را 
گرامی بداریم؛ درحالی که چنین شخصیت ها 
و الگوهایی باید به خوبــی در جامعه معرفی 
شوند و رفتار و منش آنان به عنوان مسیر راه 
برای کسانی که پا در مسیر سیاست و اجتماع 
می گذارند تبیین شود تا بتوانند رفتار درست 

را در مسیری که می پیمایند انتخاب کنند.
گرچه بر این بــاورم که شــخصیت مرحوم 
شیبانی آنطور که باید و شــاید برای دیگران 
تبیین و معرفی نشده است، اما، خود در دوره 
دوم شورای شهر ۴ســال افتخار همدوره ای 
ایشان را داشتم، به مدت 2سال در کنار ایشان 
قرار گرفتم و او را فردی پرتالش، زحمتکش 
و دلسوز دیدم. او با مردم همانگونه که بودند 
برخورد می کرد و همنشین واقعی فقرا بود. او 
ازجمله افرادی بود که عمیقا به انقالب اسالمی 
و ارزش های نظام باور داشت و عمیقا نیز یک 

مذهبی روشن و همراه با تعقل بود.
دکتر شیبانی در سپهر سیاسی خود، بنیانگذار 
نهضت آزادی بود. نهضت آزادی بعد از تاسیس 
خود دچار انحرافاتی شــد و در نگاه خود به 
والیت فقیه دچار خطای سیاسی فاحشی شد 
که در نهایت این خطا و انحرافات ناشی از آن 
در نهضت آزادی سبب شد، مرحوم شیبانی با 
وجود نقش مؤثرش در پایه گذاری این جریان 
کم کم از آن فاصله بگیرد. باورهای شــیبانی 
همانطور که بیان کــردم انقالبی، مذهبی و 
همراه بــا تعقل بود و این موضوع باعث شــد 
نتواند با خط مشــی نهضت آزادی و اعضای 
آن کنار بیاید و به این دلیل در جبهه انقالب 
و والیت قرار گرفت، تا آخرین لحظه زندگی 
نیز بر این باور خود استوار بود و به نوعی از این 

جریان تبری جست.
شاید بتوان به جرأت یکی از ویژگی های بارز 
مرحوم شــیبانی را در رعایــت جانب انصاف 
و اعتدال در رفتار و گفتار دانســت. او چه در 
دورانی که فعالیت سیاسی انجام می داد و چه 
در دورانی که در شورای شــهر، نقش موکل 
مردم را به خوبی ایفا کرد، هرگز نقدها و نظرات 
خود را به شــکل افراطی بیــان نکرد، جانب 
انصاف و عدالت را به خوبی حفظ کرد و درگیر 
هیجانات کاذب سیاسی برای قرار گرفتن در 
تیتر رسانه ها نشد؛ رفتاری که این روزها بیش 
از هر زمان دیگری در سپهر سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی کشــور بــه آن نیازمندیم و جای 
خالی آن را احساس می کنیم؛ به عنوان مثال، 
شــیبانی فردی گزیده گو و مختصرگو بود و 
مانند برخی که آسمان ریسمان در بیان گفتار 
خود دارند، نبود. او چنان دایره لغات قوی ای 
داشت که همین گزیده گویی ها بارها توانست 
موج هایی را در شورای شهر ایجاد کند که به 
نفع مردم و شهر بود. این بیان به معنای عالی 
کلمه نشان دهنده انتخاب درست و هنرمندانه 
شــیبانی از بین واژگان برای بیــان کلمات 
بود. ایشــان در حد 2 خط نظر خود را مطرح 
می کرد و در این باره منفعت شــخصی خود 
را لحاظ نمی کرد. او نگرانی یا ترسی از اینکه 
برخی نظراتش ممکن است خوشایند کسی 
نباشد نداشــت و برخالف دیگران که رفتار و 
گفتارشان با هم یکی نبود اهل سیاسی کاری 
و روابط سیاسی ناسالم با کسی نبود و به آنچه 
می گفت خود عمل می کرد؛ به عنوان مثال در 
دوره ای که شورا قصد انتخاب آقای قالیباف 
به عنوان شــهردار تهران را داشــت، شیبانی 
در حضور قالیباف نقدهای منصفانه و بسیار 
جدی ای را به قالیبــاف وارد کرد که می توان 
متن آن را جست وجو و مطالعه کرد. او برخالف 
بسیاری از سیاسیون دیگر که رفتار و عملشان 
با هم فرق داشته و دارد، به شدت صریح اللهجه 
اما، منصف بود و به واسطه نقد یا انتقادی که 
به افراد داشت دست به توهین یا بی احترامی 
به کســی نزد و با این رفتار خــود الگوی نقد 
درست و منصفانه را به همگان نشان داد. او در 
رفتار سیاسی خود فردی شفاف بود و با کسی 
درباره حقوق مردم و جامعه تعارف نداشــت 
و کسی نمی توانست مدعی شود که شیبانی 
سیاست باز است و از سیاست برای خود نفعی 
را کســب کرده اســت و حتی منتقدینش او 
را به پاک دســتی و اخالص در گفتار و رفتار 
می شناسند. بدون شک با تدبر در سیر زندگی 
سیاسی و اجتماعی مرحوم شیبانی می توان 
به این مفهوم رســید کــه او انقالبی زندگی 
کرد، انقالبی ماند و انقالبی هم درگذشــت. 
من کمتر کســی را دیدم کــه چنین باصفا و 
در عین حال مقتــدر در جهت دفاع از نظام و 
انقالب باشد و ذره ای در دفاع از مبانی اصیل 
آن کوتاه بیاید. بدون شک جای او در عرصه 
سیاسی و اخالق سیاسی در کشور خالی است 
و نبودش خسارتی بزرگ برای کشور در این 

عرصه خواهد بود. 

امیررضا واعظی آشتیانییادداشت
فعال سیاسی

عاشقانه های 
دکتر و همسرش

آزاده بــرای گفت وگو اتاق 
دیگری را پیشنهاد می دهد. 
در واقع ســالن پذیرایی 
اســت. عکس بزرگی از 
دکتر روی میز کنج سالن 
قرار دارد. دکتر شیبانی با 
آن چهــره آرام و لبخندی 
که روی لب دارد چقدر به 
دل می نشــیند. حق دارد 
دخترش کــه از فراق پدر 
لحظه ای آرام و قرار نداشته 
باشد. او عاشقانه های پدر و 
مادرش را تعریف می کند: 
»مثل لیلی و مجنون بودند. 
پدرم خیلی به مادرم احترام 
می گذاشت و او را دوست 
داشت. مادرم هم همینطور. 
هیچ وقت صدای بلند او را با 
مادرم نشنیدم. یادم می آید 
مادرم روزهــای جمعه در 
خیریه فعالیت می کرد. من 
هم گاهی با مادرم می رفتم.«

امین و مورد 
اعتماد 

امام خمینی ره 
حسین افشــار از دوستان 
مرحوم شــیبانی: »یک بار 
دکتر شــیبانی در مجلس 
گفت هندوانه در ماه رمضان 
نباید کیلویی 35هزار تومان 
شود، حرف او را نقض کردند 
اما دکتر گفت که من خودم 
خرید کــرده ام، فردای آن 
روز در مجلس مطرح شد و 
قیمت ها را درست کردند. 
آقای دکتر به خواسته مردم 
خیلی اهمیت می داد. همیشه 
به من می گفــت هر کاری 
می خواهی انجام بده اما اگر 
بیماری برای نداشتن لطمه 
بخورد، من تو را نمی بخشم. 
دکتر شیبانی مورد اعتماد 
امام خمینــی)ره( بودند تا 
جایی که وقتی امام)ره( را 
می خواستند در بیمارستان 
قلب شهید رجایی بستری 
کنند با توجه به اینکه دکتر 
زرگر و دکتر منافی بودند امام 
دکتر شیبانی را خواست و او 
را قسم داد که آیا همه مردم 
می توانند از امکانات اینجا 
استفاده کنند؟ اگر می توانند 

من بروم.«

مانند  شخصیت  
شیبانی کم 

داریم 
دکتر شــیبانی شخصیت 
مورد احترامی بود اما در عین 
حال مواضع خــاص خود را 
داشت. مواضع او از مواضع 
امام)ره( سرچشمه گرفته 
بود. اینکه می گویم مواضع 
او از مواضع امام سرچشمه 
می گرفت به این معنا نیست 
که امام)ره( گرایشی ندارند 
بلکه به این معناســت که 
مواضع ایشــان مواضعی 
اســت که جناحی نیست. 
منش سیاسی او را نمی توان 
در چارچــوب جریان های 
سیاسی مرسوم دسته بندی 
کــرد. او به دنبال کار حزبی 
و گروهی نبود بلکه مواضع 
عموم و انقــالب را دنبال 
می کرد و ایــن موضوع را 
می توان دلیل اصلی چرایی 
وثوق او درمیان جریان های 
سیاســی دهه های گذشته 
دانســت.  بر ایــن باورم 
شخصیت هایی مانند او در 

کشور کم نداریم.

نکته

با کــسـانــی هـــــم  دکتر شیبانی حــتی 
می کرد  فرق  طرز فــــکرشــــان  کـــــه 
مهربان بــــود. ایـــن مرد در سال هایــی 
که در زندان به ســر مـــی بـــرد هیچ وقـــت 

غـــذای زندان را نخورد
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مجاهدی در طراز انقالب
مرور خاطرات دکتر عباس شیبانی در نخستین نشست مرکز 

تهران شناسی همشهری با حضور آزاده شیبانی و دوستان آن مرحوم

یک خط امامی واقعی
عباس سلیمی نمین معتقد است شیبانی با انتخاب تفکر امام )ره (

 مردی مسیر غیرحزبی را برای فعالیت سیاسی خود انتخاب کرد.
به راستگویی 

و اخالص 
شیبانی ندیدم

سیدمحمد مهدی جعفری: 
مرحوم عباس شــیبانی 
13ســال از عمر خود را در 
زندان گذراند اما هیچ وقت 
از شــرایط بدی که داشت 
حرف نزد. عادت نداشــت 
از سختی هایی که کشیده 
چیزی بگوید،دانشــجوی 
ســال های آخر رشــته 
پزشکی بود برای همین در 
زندان هر کس بیمار می شد 
به او ســر می زد یا خودش 
درمان می کرد یــا او را به 
بهداری می برد. من مردی به 
راستگویی و اخالص شیبانی 
ندیدم. او حتی با کســانی 
هم که طرز فکرشــان فرق 
می کرد مهربان بود. این مرد 
در سال هایی که در زندان به 
سر می برد هیچ وقت غذای 
زندان را نخورد. همسرش 
انسیه هر هفته برای او غذا 
می آورد و دکتــر آن را به 
7قسمت تقسیم می کرد تا 

طی 7روز بخورد. 

کلیددار 
خانه انقالب
 خشت خشت دیوارهای منزل 
 دکتر شیبانی اسرار بسیاری را 
در خود جای داده است
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