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در حالی به چهلمین روز درگذشــت 
دکترعباس شیبانی نزدیک می شویم که برخی 
جریان ها تالش دارنــد اظهارنظرهای صریح و 
بی پرده شیبانی را نشانه ای دال بر تبدیل شدن او 
به یکی از منتقدان جمهوری اسالمی جلوه دهند. 
آیا با توجه به شناختی که از دکتر شیبانی دارید، او 
در سیر زندگی سیاسی خود خصوصا در سال های 
اخیر به منتقد جمهوری اسالمی تبدیل شده بود؟ 
اگر دکتر شیبانی چنین نگاهی را داشت علی القاعده 
باید موضعی از او در این باره به ثبت رســیده باشــد؛ 
چرا که او انسان آزاده ای بود و طبیعتا اگر نگاهی را که 
برخی درباره اش مطرح می کنند در او شــکل گرفته 
بود باید در جایی منعکس می شــد. چنین چیزی را 
حداقل من ندیده ام. البته ما در ســال99گفت وگوی 

مفصلی را درباره مذاکرات شــورای انقالب که ایشان 
منشی جلسه بود داشتیم. همان موقع هم البته برای 
ایشان سخت بود که مسائل را بازگو و دقیق آن را بیان 
کنند. در ایام قبل از فوت نیز این موضوع برای ایشان 
بسیار سخت تر شده بود و ما مطلبی را که نشان دهد 
ایشان از امام)ره( یا انقالب فاصله گرفته باشد ندیدیم. 
دکترشیبانی به شکل قطعی از نهضت آزادی فاصله 
گرفت و به تفکر امام)ره( پیوست و در این ماجرا راسخ 
بود. در اینکه او نیرویی انقالبی بود ادله فراوانی وجود 
دارد که اثبات می کند ایشان با جریان انقالب همدلی 
و همراهی جدی و خلل ناپذیــری تا آخرین لحظات 

زندگی خود داشتند.
به نظر می رسد منشــا این موضوع را 
می توان در تغییر موضع دکتر شیبانی به عنوان 

مؤسس نهضت آزادی که در نهایت به سمت انقالب 
متمایل شد و به جرگه انقالبیون پیوست دانست. 
ارزیابی شــما از دالیل جدایی شیبانی از نهضت 
آزادی و پیوستن اش به حزب جمهوری اسالمی در 

آن مقطع چه بود؟ 
در ابتدا بســیاری از شخصیت های سیاسی 

با نهضــت آزادی بودنــد و عضویت آن را 
پذیرفتنــد. اما کم کم این افــراد هر یک 
به دالیــل مختلف از ایــن جریان فاصله 

گرفتند. افرادی مانند شهید چمران 
و آیــت اهلل طالقانی ازجمله 
این چهره ها و شخصیت ها 
بودند که از نهضت آزادی جدا 

شــدند. به عنوان مثال، آیت اهلل 

طالقانی به این دلیل از نهضــت آزادی فاصله گرفت 
که دفاع مهندس بــازرگان را از عبــاس امیرانتظام 
نادرست می دانســت و این موضوع سبب رویارویی 
جدی او با نهضــت آزادی و در نهایت جدایی او از این 
جریان شــد. شــهید چمران نیز به این شکل از این 
جریان فاصله گرفت و مواضع آن را نقد می کرد و آن را 
نمی پذیرفت. این درست است که شیبانی خود یکی از 
اعضای مؤسس نهضت آزادی بود اما او نیز از این قاعده 
مستثنی نبود. شیبانی در مقطعی از زمان به این نتیجه 
رسید که بین تفکر مهندس بازرگان و تفکر امام)ره( 
یکی را انتخــاب کند و از این رو، او تفکــر امام)ره( را 
پذیرفت و ازجمله شخصیت های بسیار راسخ و پایدار 

در دفاع از امام و اندیشه های ایشان بود.
با توجه به توضیحی که دادید، شاهد 
این هستیم که شیبانی در سپهر سیاسی کشور 
به عنوان فردی شــناخته و معرفی می شود که 
جریان های سیاســی شناخته شــده کشور در 
دو دایره اصولگرایــی و اصالح طلبی او را فردی 
مورد احترام می دانند و حتی در انتخابات مختلف 
نام او در میان افــراد مورد حمایت این جریان ها 
قرار دارد. به نظر شما شــیبانی چگونه توانست 
چنین جایگاهی را در حوزه سیاسی کشور که با 
چالش های حزبی شدیدی روبه رو است به دست 

بیاورد؟ 
دکتر شیبانی شخصیت مورد احترامی بود اما در عین 
حال مواضع خاص خود را داشــت. 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 و نگرش سیاسی خاصی را 
دنبال نمی کردند بلکه به این معناست که مواضع ایشان 
مواضعی اســت که جناحی نیست. مواضع شیبانی نیز 
اینگونه بود و منش سیاسی او را نمی توان در چارچوب 
جریان های سیاسی مرسوم دسته بندی کرد. او به دنبال 
کار حزبی و گروهی نبود و مســئله و مواضع یک حزب 
را دنبال نمی کرد بلکه مواضع عموم و انقالب را دنبال 
می کرد و این موضوع را می توان دلیل اصلی چرایی وثوق 
او درمیان جریان های سیاسی دهه های گذشته دانست. 
من معتقدم نیازمند این هستیم که شخصیت هایی مانند 
شیبانی داشته باشیم. گرچه بر این باورم شخصیت هایی 
مانند او در کشور کم نداریم. هنوز هستند افرادی 
که براساس منافع گروهی عمل نمی کنند و 
حرف و عملشان براساس مصالح عمومی 
جامعــه و انقالب اســت. افــرادی که نه 
تعلق خاطر به گروه و جریانی دارند 
و نــه اظهارات شــان برای 
خوشــامد جریان هاست 
حتی اگر اظهارات شان در 
تقابل با منافع گروه های 

سیاسی باشد.

تبار سیاسی یک سیاستمدار انقالبی
اسم »فتح اهلل خان بونصر شیبانی«، شاعر و نویسنده شهیر 
عصر قاجار که اشعارش مورد توجه محمدشاه، ناصرالدین شاه 
و مظفرالدین شاه قرار داشــت، به عنوان اثرگذارترین عضو 
خاندان شیبانی در دوره جدید حضورشان در ایران ثبت شده 
است. در عین حال به بونصر شــیبانی، لقب نخستین شاعر 
انتقادی دوره قاجار را هم داده اند؛ چراکه از ســر دلسوزی 
برای اوضاع مملکت، در اشعارش به نقد حکومت پادشاهان 
قاجار می پرداخت. ارتباط شیبانی ها با دربار، تا دوره پهلوی 
هم ادامه پیدا کرد. با مرور خاطرات خاندان شیبانی، معلوم 
می شــود اغلب آنهــا تحصیل کــرده و دارای مناصب مهم 
حکومتی بوده اند. برای مثال، دکتر »محمدعلی شیبانی«، 
فرزند مبین الدوله و نوه فتح اهلل خان، دکتری حقوق سیاسی 

داشت و سفیر ایران در فرانسه در زمان رضاخان بود.
می گویند دغدغه دکتر محمدعلی، باسوادشدن مردم ایران 
و خودکفایی کشور در زمینه کشاورزی بود. او که نخستین 
هنرســتان صنعتی ایــران را در »پورکان« کرج تأســیس 
کرد، مربیان خارجــی را به ایران دعوت می کــرد تا در باغ 
خانوادگی شــان در پورکان به روستاییان روش های اصولی 
کشاورزی را آموزش دهند. او همچنین کارگاه های نجاری، 
خیاطی و صنعتی هم در پورکان راه اندازی کرده بود که اهالی 
روستا در آن مهارت های مختلف یاد بگیرند و شاغل شوند. 
دکتر »علی محمد شــیبانی«، دیگر فرزند مبین الدوله هم، 

سفیر ایران در ژاپن بود.

 دکتر عباس، یک شیبانی متفاوت
اما دکتر »عباس شیبانی«، آشناترین شیبانی برای ماست 
که سال ها در کســوت وزیر، نماینده مجلس و عضو شورای 
شــهر تهران او را دیده بودیم. دکتر »عباس شیبانی« که از 
نوادگان دختری فتح اهلل خان ابونصر شیبانی بود، در خانه ای 
در محله امیریه، یکی از محالت اصیل تهران قدیم، متولد و 
بزرگ شد؛ یک خانه 200ساله که هنوز هم در اوج زیبایی در 
جنوب تهران و در یکی از خیابان های اطراف میدان قزوین، 

خودنمایی می کند.
دکتر عباس بعد از پایان دوره پزشکی، در همین خانه، مطب 
شــخصی اش را راه اندازی کرد و به درمــان رایگان بیماران 
پرداخت. درواقع، راهی که آخرین بازمانده مشهور خاندان 
شیبانی در زندگی اش انتخاب کرده بود، حسابی با اسالفش 
متفاوت بود. او با وجود تعلق به یک خاندان اشرافی، آگاهانه 
یک زندگی ساده و دور از تجمالت را انتخاب کرده بود و به 
گواه اعضای خانواده و اطرافیانش، هیچ تعلق خاطری به امور 
مادی نداشــت. اما فقط همین نبود. دکتــر عباس از همان 
دوره جوانی، در قامت یک دانشجوی معتقد، وارد مبارزات 
سیاسی علیه رژیم پهلوی شد و پای تمام سختی های این راه 

پرمخاطره ایستاد.

در دادگاه اتهامات دیگران را هم 
می پذیرفتند

نوشــتن در مــورد مرحــوم 
دکتــر عباس شــیبانی فقط 
در قلم شــخصی مانند خود 
ایشان میسر اســت و به قول 
مرحوم عالمــه طباطبایی که 
شاگردانشان در مورد تفسیر 
اشعار خواجه حافظ از ایشان 
می پرســیدند، می فرمودند: 
حافظی باید که شــرح اشعار 
حافظ را بتوانــد انجام دهد. 

طبق گفته مرحوم آقای حاج محمود پاکانی که از صلحای 
روزگار و از نزدیکان ایشان بودند و به گفته خود دکتر مرحوم 
پدرشــان از صاحب منصبــان و به قولی خان و مادرشــان 
شخصی با تقوا و عارف مسلک و فرشته خو بوده اند و به خاطر 
دعای مادر که مرحوم آقای دکتر در خدمت به ایشان هیچ 
کوتاهی نداشــته خداوند نظر خاصی به ایشان داشته است 
و به قول یکی از عمو زاده های آقای دکتــر که گفته بودند 
عباس از کودکی و نوجوانی حقی برای خود قائل نبود و ریشه 
اصلی مبارزه با نفس که جهاد اکبر گفته می شود از نوجوانی 
خداوند به ایشان مرحمت فرمودند و به قول شاعردر جوانی 
پاک بودن شــیوه پیغمبری است...ایشــان همیشه طوری 
رفتار و سکوت می کردند که انگار نه انگار که مبارز بوده اند و 
هیچ وقت شخصا مسئله مبارزاتی و زندان رفتنشان را بازگو 

نمی کردند. 
روزی از ایشان پرســیدم در زندان سخت ترین شکنجه چه 
بود گفتند برای من که الغر بودم شــالق ســخت بود ولی 
معموال چون اتهامی که به من نسبت می دادند و من اتهامات 
بیشتری را به عهده می گرفتم دیگر جایی برای شکنجه نبود.
مهندس ســحابی تعریف می کردند من شب نامه ای منتشر 
کردم و دستگیر شــدم روز محاکمه آقای دکتر شیبانی در 
دادگاه حضور داشتند و چنان به قدرت و اقتدار حاضر شدند 
و گفتند این شب نامه را من منتشر کرده ام شما چرا برعهده 
می گیرید طوری که من یک لحظه باورم شده بود که نکند 
آقای دکتر منتشر کرده اند به هر حال در همه دادگاه ها تمام 

اتهامات را آقای دکتر شخصا به عهده گرفتند.
دکتر شیبانی مرد عمل بود و هر جا نیاز بود و احساس تکلیف 
می کردند در جهت اهداف انقالب گام بر می داشــتند.حتی 
یک بار هم گفتند اگر ضرورت داشته باشد من به جای ریاست 
دانشگاه یا وزارت کشاورزی درجایی دربانی کنم حتما این 

کار را انجام می دهم.
* قائم مقام وقت دکتر عباس شیبانی در هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

یادداشتذره بین

یک خط امامی واقعی
عباس شیبانی چهره ای است 
که در انتخابــات دوره های 
مختلف، چه در مجلس شورای 
اســالمی و چه در شــورای 
اسالمی شهر تهران، نامش در میان اسامی مورد حمایت جریان های سیاسی 
ظاهرا مخالف با یکدیگر دیده می شــود. اتفاقی که ســبب شده است حتی 
منتقدان شیبانی از او به نیکی یاد کنند و شیبانی را فردی در خط انقالب بخوانند 

و بدانند. با این حال، برخی جریان های ضد انقالب به اســتناد برخی نقدهای 
شیبانی و صراحت در بیان آنها، مدعی شده اند این سیاستمدار کهنه کار منتقد 
حکومت در جمهوری اسالمی بوده است. اما آیا به راستی اینچنین بوده است؟ 
چرا شیبانی توانسته است میان گروه های سیاسی داخل کشور جایگاهی خاص 
پیدا کند؟ برای پاسخ به این سؤال با »عباس سلیمی نمین« پژوهشگر تاریخ 
ایران و کسی که در سال های اخیر با او گفت وگوی مفصلی درباره انقالب داشته 

است به گفت وگو نشسته ایم.

حمیدرضابوجاریانگزارش
روزنامه نگار

عباس سلیمی نمین معتقد است شیبانی با انتخاب تفکر امام ره مسیر غیرحزبی را برای فعالیت سیاسی خود انتخاب کرد

غالمحسین افشاری*


