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زاهدی که زهدش را به کسی تحمیل 
نکرد 

مرحوم دکتر حاج عباس شیبانی، پزشکی حاذق، سیاستمداری 
صادق، زندانی سیاسی اما آزاده و از اعضا و مؤسس حزب نهضت 
آزادی ایران بود. در اوایل پیروزی انقاب اســامی او به همراه 
شهدایی ازجمله دکتر بهشتی، دکتر مطهری، دکتر باهنر و نیز 
مرحوم آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی و 
به همراه رهبر معظم انقاب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به 
عضویت شورای انقاب در آمد. از همان زمان نیز روحیه انقابی 
خود را با رفتار زاهدانه ای که تا آخریــن لحظات عمر نیز ادامه 
داد، به همگان اثبات کرد. نوع سلوک شخصی و سیاسی دکتر 
شیبانی سبب شد، مردم تهران برای 5دوره به او به عنوان نماینده 
خود در مجلس شورای اسامی و شورای شهر تهران وکالت دهند 
و او نیز در تمام سال های دوره وکالت خود چه در مجلس و چه در 

شورای شهر به خوبی پاسدار و امانتدار رأی مردم شد.
گرچه طوالنی بــودن دوره حضور او به عنــوان نماینده مردم 
در مجلس و شــورای شــهر می توانســت برای او آورده مالی 
داشــته باشــد، اما به جرأت می توان گفت که او یکی از معدود 
شــخصیت هایی در میان نمایندگان دوره های گذشته و فعلی 
مجلس و شــورای شــهر بود که در طول دوره خدمتش هرگز 
حقوقی بابت نمایندگی مردم دریافت نکــرد. تنها امتیازی که 
شیبانی از آن استفاده کرد، بهره مندی از یک دستگاه پاترول بود 
که استفاده از آن را برنتافت و در مدت اندکی بعد از دریافت این 
خودرو، با فروش آن یک دســتگاه آمبوالنس خریداری و آن را 
برای انتقال بیماران و مجروحان جنگ به جبهه های حق علیه 

باطل اهدا کرد.
شیبانی این روش و منش را نیز در دوره عضویت خود در شورای 
شهر   ادامه داد. بدون اینکه کسی در جریان چگونگی هزینه کرد 
حقوق دریافتی اش از شورا باشد، حقوق خود را صرف تعمیرات 
و بازسازی بیمارستان حضرت زینب)س( کرد و کمتر کسی در 
شورای شهر یا رسانه ها و مردم عادی می دانستند که او چنین با 
مناعت طبع این خدمت بزرگ را به مردم تهران و بیمارانی که به 

این مرکز درمانی مراجعه می کردند، انجام داده است.
با وجود این، دکتر شیبانی برای خدمت به مردم خستگی ناپذیر 
بود و خستگی ناپذیر نیز ماند و یأس و ناامیدی در او راه نداشت. 
در تمام طول عمر سیاسی خود پیروی و دوستی با علمای ربانی 
ازجمله حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل طالقانی را 
حتی برای لحظه ای کنار نگذاشــت و به آن پایبند بود و بعد از 
رحلت امام نیز، والیتمدار و خط امامی باقــی ماند و بر عمل به 

فرامین رهبر معظم انقاب تأکید بسیار داشت.
بدون شک، در سیر ســلوک و منش دکتر شــیبانی به وضوح 
می توان تبعیتش از شــرع و قوانین اســام را مشــاهده کرد. 
به گونه ای که او را می توان مصداق واقعی و بارز یک مســلمان 
خدا ترس و چهره ای مذهبی و امام حســینی)ع( دانســت. او 
چهره ای زاهد و پاکدســت بود که امانتداری و بی عاقگی اش 
به دنیا او را سبکبال کرده و از بسیاری وسوسه های دنیوی دور 
کرده بود و به این دلیل، هرگز زهد خود را به کسی تحمیل نکرد 
و تاش کرد با رفتار و عمل خود بر دیگران تأثیر مثبت بگذارد نه 

اینکه در امور شخصی افراد تجسس کند.
شیبانی گرچه سابقه سیاسی درخشانی در کارنامه کاری خود 
داشت، اما جزو معدود سیاستمدارانی بود که دچار آفت سیاست 
نشد و توانست خود را از آن دور نگه دارد. فاصله میان قول با عمل 
در رفتار و کردار مرحوم دکتر عباس شیبانی تقریبا صفر بود و 
از دروغ و به تأخیر انداختن کار و آزار مردم سخت حذر می کرد 
درحالی که تشنه خنده آنان بود؛ سیاستی که جای خالی آن را در 

رفتار برخی سیاسیون به خوبی می توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر، شیبانی ذهنی خاق و ایده پرداز داشت و توانسته 
بود با برخی طرح هــای بدیع و جذاب خود به کشــور خدمات 
شایسته ای ارائه کند. شاید کمتر کسی بداند که مرحوم شیبانی 
با هدف جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشــور هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی را تاسیس کرد که همچنان و با گذشت چند 
دهه از تاسیس آن اثرات مبارک این صندوق را در اقتصاد کشور 
می توان مشاهده کرد. خدمات او محدود به این حوزه نبود و با 
توجه به اینکه تحصیاتش را در حوزه پزشکی گذرانده و در این 
رشــته تبحر پیدا کرده بود، خدمات ماندگاری را نیز به جامعه 
پزشکی کشــور ارائه کرد. او تدوین کننده سازوکارهای تقویت 
سطح علمی و عملی جراحان و پزشکان کشور برای انواع پیوند 
اعضای بدن در داخل کشور همچون پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند 
کبد، پیوند کلیه، پیوند قرنیه چشــم و پیوند مغز استخوان بود 
و از فعالیت پزشکی که در ابتدا با آن مخالفت هایی نیز می شد، 
حمایت کرد و حمایت هایش سبب شکل گیری پیوند اعضا در 

کشور شد.
شیبانی در دوران فعالیت سیاســی خود تاش کرد تا از نفوذ و 
جایگاهی که میان مسئوالن داشــت به خوبی استفاده کرده و 
راهی را برای کاهش مشکات مردم پیدا کند. از این رو، او به رغم 
مسئولیت های سیاسی خویش تاش کرد در حوزه بهداشت و 
درمان مردم گام های ماندگاری بردارد و در این راســتا، خرید 
پروتز و کاشت حلزون شنوایی و توزیع آن به صورت رایگان بین 
مراکز علمی و پژوهشی کاشــت حلزون در کشور و نیز تجهیز 
مراکز ناباروری، و نیز تأمین تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز مراکز 

درمانی وابسته به وزارت بهداشت ازجمله این اقدامات بود.

  دکتر شیبانی؛ پایه گذار
 اتفاقات بزرگ در زمینه پزشکی 

سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 
اســامی ایران مرحوم شــیبانی را پایه گذار خدمات ارزشمند در 
زمینه پزشکی کشور می داند. کسی که تحولی در جامعه پزشکی 
ایجاد کرد و مانع از اعزام بیمار به خارج از کشور شد. او درباره دکتر 
شیبانی می گوید: »عباس شیبانی فردی بود که از ۱۹سالگی وارد 
مبارزات ضد استعماری شد و به دلیل این مبارزات هم بارها و بارها 
به زندان افتاد. شیبانی با وجود همه این دستگیری ها، عزم راسخی 
در مبارزات داشت و به دلیل این مبارزات و دستگیری های متعدد، 
ایشان تحصیات در دانشکده پزشکی را به جای ۶ سال در ۱7-۱8 
سال به پایان رساند ولی هرگز دست از مبارزه برنداشت.« رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسامی ایران، صراحت لهجه 
را از خصوصیات بارز عباس شــیبانی برمی شمارد و می گوید: »او 
با صراحت لهجه ای که داشت هر کجا مشــکلی را می دید، سریع 
اعتراض خود را بیان می کرد.« دکتر مرندی در ادامه صحبت هایش 
به ساده زیستی، وقت شناســی، تواضع، مردم دوستی، صداقت و 
مقید بودن او اشاره می کند و با بیان اینکه بسیاری از پیشرفت های 
پزشکی امروز ایران در زمینه پیوند اعضا، درمان ناباروری، درمان 
سرطان و تشخیص بسیاری از بیماری ها در داخل حاصل خدمات 
ارزنده شــیبانی است، اظهار داشــت: »با پایه گذاری ها و خدمات 
ارزشمندی که شیبانی در زمینه پزشکی در ایران انجام داد، کشور 
از اعزام بیمار به خارج از کشور بی نیاز شد و امروز نه تنها درمان تمام 
بیماری ها در داخل کشور انجام می شــود بلکه افراد بسیاری هم 
برای درمان به ایران می آیند. ایشان یک انسان و یک مسلمان کامل 

بودند و برای جامعه پزشکی کشور یک افتخار هستند.«

ذره بینذره بین

هرچه داشت برای انقالب هزینه کرد 

محمدحسن قدیری ابیانه / فعال سیاسی: مرحوم شیبانی 
از سالم ترین مدیران کشور بود و تمام عمر خود را صرف خدمت به 
مردم خصوصا ضعفا کرد. خاطرم هست که یک بار بهزاد نبوی در 
مجلس درباره صنایع خودرو مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته 
 بود. نبوی با چهره ای حق به جانب خطاب به نمایندگان پرسید:
» کدام یک از شــما تا امروز یک یا چند خودرو از شــرکت های 
خودروســاز با نرخ دولتی تحویــل نگرفته ایــد؟« از بین تمام 
نمایندگان حاضر آن زمان تنها 3نفر ایستادند و اعام کردند که 
خودرویی نگرفته اند. یکی از آن سه نفر مرحوم شیبانی بود. آن 
زمان قیمت خودرو با نرخ دولتی و آزاد متفاوت بود و نمایندگان 
می توانســتند از دولت خودرو بگیرند، اما شــیبانی از این کار 
خودداری کرده بود و به دنبال این نبود که چیزی برای خود جمع 
کند و امتیاز و اعتباری به دست آورد. به نظرم او مظهر یک شهروند 
و مدیر مناســب در  شأن جمهوری اســامی ایران بود. من این 
مصیبت فقدان او را به همه ایرانیان تسلیت می گویم. باید بدانیم 
که در کشور از این نوع مدیران کم نداریم. یک نمونه بارز از این 
روحیه را می توانیم از شهید سلیمانی یاد کنیم که او هم به دنبال 
مال اندوزی نبود و هر چه داشــت در طبق اخاص برای خدمت 

به انقاب هزینه کرد.

نگاه

سیاستمداری که جناحی نبود 
 

احمد حکیمی پور / عضو اسبق شورای شهرتهران: 
مرحوم شیبانی حساســیت جناحی نداشــت، ولی نسبت به 
مسائلی که به حقوق مردم بازمی گشت حساس بود. هرچند در 
طیف بندی، اصولگرا محسوب می شد، اما در مجلس دوم، ایشان 
در لیست جریان اصاح طلب هم قرار گرفته بود. وقتی بازرگان 
فوت کرده بود، به خاطر می آورم ایشان در مجلس با همان پالتوی 
معروف، در حال کپــی کردن وصیت مرحوم بــازرگان بود و از 
مرحوم به نیکی یاد کرد. در شورا هم روی حقوق مردم و بیت المال 
حساس بود. خداوند روح ایشان را شــاد کند. جزو کسانی بود 
که به اصول انقاب پایبند و تا آخر عمر به این اصول وفادار بود. 
ایشان غذای خود را از خانه می آورد و جایی نزدیک هیأت رئیسه 
را انتخاب کرده بود و ناهار خود را آنجا می خورد و شــنیده بودم 
حقوقی از مجلس دریافت نمی کرد و به شور اولیه انقابی اعتقاد 
داشت. خودش هم عما از موتور مجلس استفاده نمی کرد. به رغم 
اینکه آقای شیبانی،  فرد بی بضاعتی نبود، اما به این مسائل اعتقاد 
داشت. یک بار در دولت مرحوم هاشمی در جلساتی که بین دولت 
و مجلس بود، ایشان به هاشــمی گفت پالتویی که تن من است 

سال ها تن پدر همسرم بوده و امروز تن من است.

نگاه

حسن بیادی / دبیرکل حزب آبادگران

مجاهدی  در طراز  انقالب 
40روز گذشت؛ 40روز از پرواز مردی که خوب زندگی کرد و جاودانه ماند. نامش غریبه نیست برای این مردم 

شهر. جماعت دردکشیده او را خوب می شناسند؛ به خصوص بیماران؛ کسانی که درد ریشه در جانشان کرده و گزارش
هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. دکتر عباس شیبانی؛ مبارز انقالبی، نماینده مجلس، عضو شورای 
شهر و از همه مهم تر مردی که همه وجودش برای مردم می تپید. او در عمر 91ساله اش بی هیچ چشم داشتی مخلصانه به دیگران 

خدمت کرد و سرانجام با کوله باری از خوبی ها به دیار باقی شتافت. چهلمین روز درگذشت این قهرمان ملی فرصت مناسبی بود 
تا نخستین نشست مرکز تهران شناسی همشهری در خانه انقالب برپا شود. در این نشست خاطرات به یادگار مانده از مرحوم 
دکتر عباس شیبانی با حضور آزاده شیبانی، دکتر محمد دشــتی، محمد باباخانی، نصراهلل حدادی و حجت االسالم »حسین 

کاظم زاده« مرور شد.

مرور خاطرات دکتر عباس شیبانی در نخستین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با حضور آزاده شیبانی و دوستان آن مرحوم

اینجا خانه وزیر و نماینده 8دوره مجلس و شورای شهر است
آزاده شیبانی از سادگی و عاشقانه های پدر و مادرش می گوید

تحول پزشکی در بخش پیوند اعضا
دکتر محمد دشتی ازجمله کسانی است که در هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران با دکتر شیبانی همکاری می کرده است. آشنایی 
آنها به سال۱37۱برمی گردد. دکتر دشتی از فداکاری های دکتر شیبانی 
می گوید: »تا قبل از راه اندازی هیأت امنــای صرفه جویی ارزی بیماران 
قلبی و کلیوی برای جراحی یا پیوند به خارج از کشــور اعزام می شدند. 
این امر هزینه باالیی در بر داشــت. عاوه بر آن بیمار باید مدت زیادی را 
انتظار می کشید. تا اینکه دکتر شــیبانی تجهیزات پزشکی برای جراحی 
قلب از کشورهای دیگر را به ایران وارد کردند. بعد هم عده ای از پزشکان 
را برای آموزش به خارج از کشور فرستادند. در مدت زمان کوتاهی تحولی 
بزرگ در جامعه پزشــکی رخ داد. تا آن زمان فقط تهران، تبریز و شیراز 
امکان جراحی قلب داشتند. اما با حمایت دکتر شیبانی 
االن در شــهرهای کوچک هم عمــل جراحی قلب 
صورت می گیرد. بعد از آن زمینه کاشت حلزون در 
گوش را فراهم کرد.  آقــای دکتر برای پیوند کلیه، 
مغز اســتخوان و جراحی چشم هم همه جور 
تجهیزات در کشور مهیا کردند. در واقع 
می توان گفت کارهایــی که اکنون در 
بخش پیوند اعضا انجام می شود و تحول 
پزشــکی که در این بخش انجام شد، 
مرهون زحمات مرحوم دکتر شیبانی 
است و دکتر پایه گذار این کار بودند.« 

امین و مورد اعتماد امام خمینی ره
حسین افشار از صمیمی ترین دوستان مرحوم شیبانی است. او خاطرات زیادی از دکتر 
به یاد دارد: »یک بار دکتر شیبانی در مجلس گفت هندوانه در ماه رمضان نباید کیلویی 
35هزار تومان شود، حرف او را نقض کردند اما دکتر گفت که من خودم خرید کرده 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 گفت هر کاری می خواهی انجام بده اما 
اگر بیماری برای نداشتن لطمه بخورد، من تو را نمی بخشم. دکتر شیبانی مورد اعتماد 
امام خمینی)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 خواستند و او را قســم دادند که آیا همه مردم می توانند از امکانات اینجا 
استفاده کنند؟ اگر می توانند من بروم.« دکتر افشار خاطره جالبی که درباره راننده 
دکتر شیبانی شنیده را نقل می کند: »راننده دکتر می گفت من تنها کسی هستم که 

رئیسم برایم نان و نفت می خرد.« 

راه اندازی کارخانه تولید سرسوزن سرنگ
محمد باباخانی از همکاران و دوستان قدیمی دکتر عباس شیبانی است. 
او درباره خدمات پزشــکی دکتر می گوید: »در زمان جنگ سرسوزن 
سرنگ باید از خارج از کشور وارد می شد و با توجه به تحریم ها با کمبود 
سرسوزن مواجه بودیم. تا اینکه آقای دکتر دســت به کار شد و از چند 
شرکت کمک خواست که با هم همراه شوند. بعد هم دستگاهی را از یکی 
از کشورها خریداری کردند. تصمیم شان این بود که کارخانه ای ایجاد 
کنند و به خودکفایی برسیم. قطعه زمین بزرگی را در یکی از روستاهای 
آشــتیان درنظر گرفتند و کارخانه را ســاختند. همان کارگرهایی که 
کارهای عمرانی انجام می دادند را به کمک گرفتند برای تولید سرسوزن. 
آموزش های الزم داده شد و خاصه جمعیت زیادی از روستاییان مشغول 
کار شــدند. در مدت زمان کوتاهی به تولید انبوه 
رسیدیم. در واقع با این کارش هم مانع مهاجرت 
جوانان از روســتا به شهر شــد هم اینکه نیاز به 
واردات نداشــتیم. االن طبق آماری که به من 
دادند نزدیک به 5هزار نفر در آنجا مشغول کار 
هستند. نکته جالب دیگر درباره دکتر 
اینکه هر کس برای انجام کاری به او 
مراجعه می کرد چه بیمار روستایی 
چه همکار دکتر یا استاد دانشگاه، 
بعد از رسیدگی به خواسته اش تا 

دم در او را بدرقه می کرد.« 

خادمی برای محرومان 
ســید محمود الجوردی، همکار او در خیریه رهپویان وصــال درباره اقدامات 
فرهنگی و عام المنفعه دکتر شیبانی می گوید: »دکتر شیبانی مدیرعامل خیریه 
رهپویان امام زمان)عج( است. البته این خیریه را هم خودش ایجاد کرده است. تا 
قبل از بیماری اش خود به امور آنجا می رسید و حاال دخترشان این مسئولیت را 
برعهده دارد. این خیریه از سال ۱387راه اندازی شد. حدود 300تا 400نیازمند 
تحت پوشــش دارد. از هزینه های درمانی و اجاره خانه تا معیشــت آنها تامین 
می شود. دکتر شــیبانی اهل حرف زدن نبود و بیشتر عمل می کرد. یادم می آید 
همراه او در ســفری به ارومیه رفتیم. از دکتر خواســتند در مراسم نمازجمعه 
سخنرانی کند. دکتر هم گفت من عباس شــیبانی هیأت امنایی ایجاد کردم که 
برای جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از کشور است. من بلد نیستم حرف بزنم 
و فقط بلد هستم کار کنم. دکتر شیبانی مورد اعتماد خیرین بود. هزینه هایی که 
به دستش می رسید برای بیماران استفاده می کرد. همسرشان هم در خیریه انوار 
هدایت فعالیت داشت و به خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست کمک می کرد. 
دکتر شیبانی و همسرش هر کمکی که از دستشــان بر می آمد برای حمایت از 
افراد کم توان جامعه انجام می دادند. در اتاقــش وزیر و یک فرد عادی کنار هم 

می نشستند و درخواستشان را مطرح می کردند.« 

از اعتبارش برای مردم خرج می کرد
نصراهلل حدادی، تهران شناس چهره ناآشــنایی برای جامعه فرهنگی نیست. او 
دوستی دیرینه ای با دکتر شیبانی دارد و از اعضای هیأت امنای صرفه جویی ارزی 
بوده است. آشنایی آنها به سال ۱3۶۱برمی گردد. او درباره ایشان می گوید: »در 
سال ۱3۶۱من و چند تن از دوستان قرار بود NGO حمایت از بیماران تاالسمی 
راه اندازی کنیم. برای طرح این موضوع به مجلس رفتم و ماجرا را با دکتر شیبانی 
درمیان گذاشتم. خیلی اســتقبال کرد و گفت هر کمکی از دستم بربیاید انجام 
می دهم. بعد از مدتی هیأت امنای صرفه جویی ارزی شکل گرفت 
که من هم در آن فعالیت داشتم و همراه دکتر شیبانی بودم. 
همه هم و غــم دکتر این بود که به بیمــاران خدمت کند. 
دارایی اي برای حمایت مالی نداشــت اما از اعتبارش خرج 
می کرد. آنقدر مورد اعتماد همه بود که حرفش روی زمین 
نماند.  از خصلت های دیگر دکتر در فضای کاری 
این بود که به رغم تقیــد خاصی که به نماز اول 
وقت داشــت اما به ما می گفت همه با هم برای 
نماز نروید. مبادا بیماری معطل بماند. ما یکی 

یکی برای خواندن نماز می رفتیم.«

 عصبانیتش را ندیدم 
مگر برای کوتاهی در کار مردم

علی اکبر باور، مدیر اداری و پشتیبانی بنیاد حضرت مهدی)عج( است. آشنایی او 
با دکتر شیبانی به سال ۱388برمی گردد. او درباره این مرکز فرهنگی و خدمات 
دکتر می گوید: »این بنیاد در واقع بزرگ ترین مجتمع فرهنگی از لحاظ فعالیت در 
زمینه مهدویت است. سال ۱37۹تاسیس شد و مدیرعامل آن هم دکتر شیبانی بود. 
این مرکز با موافقت رهبر معظم انقاب و به پیشنهاد حجت االسام و المسلمین 
قرائتی در زمینی به وســعت ۱5هزار مترمربع در نزدیکی جمکران ساخته شده 
اســت. از دیگر بخش های بنیاد حضرت مهدی)عج( اردوگاه سیاحتی- زیارتی 
یاوران حضرت مهدی)عج( اســت. امکانات مجهزی برای اســکان زوار دارد و تا 
هزار نفر را می تواند پوشــش دهد. حاج آقا قرائتی می گفتند ما نمی دانیم هزینه 
ساخت این مجتمع از کجا جور شده است. از آقای شیبانی پرسیدیم گفت شما 
نگران نباشید. اعتبارش را من جور می کنم. در مدتی که به بنیاد می آمد از وسایل 
بیت المال برای کارهای شخصی خود استفاده نمی کرد؛ حتی یک لیوان آب. خیلی 
هم وقت شناس بود. اگر راننده کمی دیرتر از ساعت مقرر در خانه اش می رسید او با 
تاکسی یا اتوبوس خود را به مقصدش می رساند و اعتراضی هم نمی کرد. من هیچ 

وقت عصبانیتش را ندیدم مگر برای کوتاهی در کار مردم.«

در بدو ورود به خانه انقالب یا خانه مرحوم شــیبانی آنچه بیشتر از همه جلب توجه 
می کند اتاق شخصی آقای دکتر است. یک تخت، یک ویلچری که به دیوار تکیه داده، 
یک کمد چوبی و یک رخت آویز، همه و همه اموال و دارایی نماینده سابق مجلس است. 
البته دخترش آزاده می گوید: »هیچ کدام از وسایل مربوط به پدرم نیست. لوازم خانه 

خیلی کهنه بودند. 
به جز چند وسیله جزئی، باقی وسایلی را که االن اینجا هست من آورده ام.« حق با اوست 
در بین لوازم ساده اما به نظر نویی که آنجا قرار دارد فقط 3کمد در اتاق دکتر است که از 
زهواردرفتگی اش می توان حدس زد مربوط به جهیزیه همسر دکتر است که از 50و اندی 
سال پیش باقی مانده است. برای آزاده، پدر قهرمانی است که همتای او را نخواهد دید. 
می گوید: »اگر از ساده زیستی پدرم حرف بزنم شاید کسی باور نکند اما حقیقت دارد. او 
تا لحظه ای که زنده بود هیچ کدام از لوازم خانه را نونوار نکرد.« بعد هم برای تأیید حرفش 
در کمد را باز می کند و از داخل آن چند دست کت بیرون می آورد. همه شان نخ نما هستند 
و پر وصله. بعد با صدای بغض آلود می گوید: »این لباس های نماینده مجلس اســت.« 
وصله های نقش بسته بر کت های کهنه، کار دست انسیه همسر اوست؛ کسی که از وقتی 

پا به زندگی دکتر شیبانی گذاشت تا لحظه درگذشتش همراه و همپای مردش بود.

عاشقانه های دکتر و همسرش

آزاده برای گفت وگو اتاق دیگری را پیشــنهاد می دهد. در واقع سالن پذیرایی است. عکس 
بزرگی از دکتر روی میز کنج سالن قرار دارد. دکتر شیبانی با آن چهره آرام و لبخندی که روی 
لب دارد چقدر به دل می نشیند. حق دارد دخترش که 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 نشــنیدم. یادم می آید مادرم روزهای جمعه در خیریه فعالیت می کرد. من هم 
گاهی با مادرم می رفتم. ما یک پیکان قراضه داشتیم که نه پدرم و نه مادرم هیچ کدام راضی 
نمی شدند آن را تبدیل به احسن کنند. تابستان ها مادرم هنگام رانندگی خیلی اذیت می شد. 

هر بار که به خانه می آمد پدرم شربت سکنجبین با یخ آماده کرده بود.« او به نکته جالبی اشاره 
می کند که پدرش با حمایت زیاد از مادر مهر و عاقه خود را به او نشان می داده است. آزاده 
خاطره دیگری بازگو می کند: »یک بار مادرم غذا پخته بود، بابا ریگی بیرون آورد. یواشکی زیر 
بشقاب گذاشت تا آمدم به مادر بگویم با اشاره انگشت گفت: »هیس« نه خودش حرفی زد و 

نه گذاشت من چیزی بگویم.«

توبیخ شدم به دلیل همسایه آزاری

اما ارتباط دکتر با تنها دخترش، موضوع دیگری است که درباره آن صحبت می شود. اینکه آیا 
دکتر در رابطه با رفتار یا تحصیل به او سخت می گرفته است؟ آیا شده از پدرش تذکر بشنود؟ 
آزاده می خندد. و بعد  از چند لحظه ســکوت به یاد می آورد: »پدر معموال ساعت ۱0- ۹شب 
می خوابید و صبح ها 2ســاعت قبل از اذان صبح بیدار می شــد. برای اینکه من بیدار نشوم 
چراغ مطالعه اش را روشن می کرد و مشغول خواندن قرآن می شد. صبح زود برای خرید نان 
می رفت. ابایی نداشت از اینکه نماینده مجلس را با یک زنبیل قرمز در صف نان ببینند. از راه که 

می آمد چای را دم می کرد؛ چقدر هم با سلیقه. سفره صبحانه را می چید و بعد سراغ دخترش 
می رفت و با نوازش انگشــتانش به در اتاق می زد و صدا می کرد: »پاشو لوس بابا« آزاده به جز 
یک بار که آن هم اشتباهش همسایه آزاری بوده از سوی پدر توبیخ نشده است. آزاده تعریف 
می کند: »پدر به رعایت حقوق دیگران خیلی اهمیت می داد. سنم خیلی کم بود یکی از آشنایان 
برایم سوت خریده بود. سر ظهر من شروع کردم به سوت زدن. پدرم چندبار به من تذکر داد ولی 
گوش نکردم. تا اینکه به نماز ایستاد. من دوباره شروع کردم. نمازش که تمام شد با تحکم تذکر 

داد که این کار را نکنم. این نخستین و آخرین باری بود که من را دعوا می کرد.« 

تأکید بابا؛ نماز اول وقت

وقت نماز مغرب می رســد و آزاده با عذرخواهی از مهمان ها صحبتش را نیمه کاره می گذارد. 
می گوید: »نماز اول وقت. این ســفارش بابا بود. راســتش من در نوجوانی نمازم را اول وقت 
نمی خواندم. یک بار به من گفت اگر تلفن زنگ بزند چه می کنی؟ آیا صبر می کنی و نیم ساعت 
دیگر جواب می دهی یا سریع گوشی تلفن را برمی داری؟ گفتم نه زود به تلفن جواب می دهم. 

گفت خب اذان صدای تلفن خداست. این حرفش را آویزه گوشم کرده ام.« 

تمایلی به داشتن محافظ نداشت

دکتر عباس شیبانی در روزهایی که ترور افراد مهم در جامعه برنامه روزانه منافقین بود هیچ 
وقت تمایلی به داشتن محافظ نداشت. به تنهایی به محل کارش می رفت؛ گاه با تاکسی گاه 
با اتوبوس. تا اینکه به امر امام خمینی)ره( محافظی برای او درنظر گرفته شد. آزاده می گوید: 
»بابا خیلی بدش می آمد برای اینکه زودتر به مقصد برســد، راننده آژیر استفاده کند. برای 
همین همیشه به او می گفت اگر می خواهی خاف بروی یا آژیر بذاری من را همین جا پیاده 
کن.« مرحوم شیبانی ازجمله نیک مردانی است که همه عمرش دغدغه مردم را داشت. گاهی 
غبار غمی چهره مهربانش را می پوشــاند. می گفت: »مردم گرفتار هستند. وقتی نمی توانم 
کاری کنم دلم می گیرد.« او در شورای شهر هم زحمات زیادی کشید. بارها به اعضاي شورای 
شهر تذکر می داد و خواستار آن بود که شماره گذاری یک خودروی جدید به ازای خروج یک 

دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان پایتخت باشد.

سال 1310 
شناسنامه دکتر عباس 
شیبانی سال تولدش را 

1310نشان می دهد.

سال 1351 
  هنوز پایان نامه پزشکی و دوره تخصص خود را 

نگذرانده بود که دوباره ساواک دستور اخراج او را 
از دانشگاه داد و در سال1351به زندان رفت. دکتر 
شیبانی در زمان رژیم طاغوت 9 بار محکوم شد و 

13 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد.

سال1332 
او تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان خرد و دوران 
متوسطه را در دبیرستان شرف پشت سر گذاشت و در 

سال 1332 وارد دانشکده پزشکی شد.

سال1361
 دکتر شیبانی در کنار فعالیت در زمینه کشاورزی، ریاست دانشگاه تهران را هم در اوایل انقالب بر عهده داشت. او در فعال کردن 

مجدد دانشگاه و جذب استادان باسواد و باسابقه نقش مؤثری داشت. شهرک دانشگاه تهران در جاده مخصوص کرج در زمان او فعال 
شد و  بیش از 2500خانوار در آنجا ساکن هستند.  این درحالی است که دکتر شیبانی تا آخر عمر اجاره نشین بود.

سال1382 
 دراین سال وارد شورای اسالمی شهر تهران شد و تا 
سال 1396 در این نهاد برای خدمت به مردم تهران از 

هیچ تالشی فروگذار نکرد.

سال1401 
 دکتر شیبانی پس از یک عمر مجاهدت و خدمت به مردم  2 دی 1401 دعوت حق را 

لبیک گفت. رهبر معظم انقالب بر پیکرش نماز خواندند و در قطعه 70 بهشت زهرا )س( 
به خاک سپرده شد.

سال1358
  از حوزه انتخابیه  
استان تهران به 

عنوان نماینده مجلس 
خبرگان قانون اساسی 

انتخاب شد.

سال 1335 
 سال1335دکتر شیبانی به علت فعالیت های انقالبی علیه انگلیس، فرانسه و اسرائیل 

از دانشگاه اخراج شد. او ناگزیر برای ادامه تحصیل به مشهد رفت و بعد از 7ماه توانست 
دوباره به تهران برگردد. 4 سال بعد یعنی 1339 دستگیر روانه زندان شد.

سال 1358 
این مرد مبارز بعد از پیروزی انقالب عضو شورای انقالب اسالمی شد و عضو شورای مرکزی و هیأت اجرایی حزب 
جمهوری بود. در کابینه وقت به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب شد و این مهم به دلیل اطالعات باالی او در زمینه 

کشاورزی بود. فعال کردن کشت و صنعت مغان و جیرفت از کارهای او در آن زمان است. دکتر شیبانی گفته 
امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه »گندم بکارید« را در اولویت برنامه هایش قرار داد و با خرید 3هزار تراکتور رونقی به 

کشاورزی و تولید گندم کشور بخشید. از دیگر اقدامات او فعال کردن پرورش ماهی در استان گیالن بود. 

سال 1340 
 در سال1340با شکل گیری نهضت آزادی 
عضو این نهاد شد و به عنوان هیأت اجرایی 

شروع به فعالیت کرد. 

سال 1360 
 به عنوان نماینده تهران ری شمیرانات وارد مجلس شد و 5 دوره یعنی تا سال 1379 در 
مجلس حضور داشت. کمک به وضع بهداشت و درمان کشور از نقاط درخشان کارنامه 

دکتر شیبانی است.تاسیس دفتر هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برای 
بی نیاز کردن کشور از اعزام بیمار به خارج از کشور جهت درمان و تیم های آموزشی 
خارجی و حمایت از انجام انواع پیوند اعضا در داخل کشور از جمله این اقدامات است.

سال 1341 
 دوباره به دلیل اقدام علیه امنیت کشور 

دستگیر و روانه زندان شد. او تا سال 
1348آنجا بود و سپس آزاد شد. 

بخشی از صفحات زندگی پربرکت دکتر شیبانی


