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 یک سال در فراق مرحوم محمدنبی حبیبی 
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گذشت و الحق 
جای خالی او نمایان بود. نمونه ای از انسانهای 
متعهد ، متدین ،متهجد، سختکوش، با اخالص 
و با صداقت بود. در همه مس��ئولیت ها مراقبت 
داش��ت که کامالً طبق موازین شرعی  و مبانی 
فقاه��ت و رضایت ولی فقی��ه زمان عمل کند. 
زمانی که او را دعوت کردیم در تش��کل موتلفه 
اسالمی عضویت پذیرد، اولین سوالش این بود 
که رهبر معظم با آن موافقت دارند؟  با مرحوم 

آیت اهلل مهدوی مشورت کرد ، ایشان را فقیه و 
مجتهد جامع الشرایط و مورد تایید امام و ولی 
امر می دانست. گفت می خواهم بدانم و مطمئن 
ش��وم که اگر در این جایگاه کاری می کنم آیا 
خدای متع��ال راضی اس��ت؟ و آیا این تکلیف 
ش��رعی است؟ و اگر کشته شوم آیا شهیدم؟ یا 
الاقل نزد خدا مس��ئول نخواهم بود؟ و بعد که 
اطمینان قلبی یافت، پذیرفت و تا آخرین لحظه 

عمر به همین مشی و بینش استوار ماند. 
 تحسین امام خمینی)ره(

 در اس��تانداری ف��ارس در اوج درگی��ری 
های س��ال های اولیه انق��الب اختالف نظر در 
اتخاذ سیاس��ت در موضوع مهم علمای بزرگ 
فارس شهید دستغیب ، مرحوم آیت اهلل ربانی 
ش��یرازی و برخی دیگر که کار را سخت کرده 
بود به بزرگان گفت من استاندار وزیر کشوری 
مثل آیت اهلل مهدوی کنی هس��تم که نظر او را 
برخاس��ته از فقه و والی��ت می دانم ، من مقلد 
امام خمینی هس��تم هر آنچ��ه بفرمایند عمل 
م��ی کنم. آی��ت اهلل مه��دوی اورا خدمت امام 
برد به امام گفت من اس��تاندارم و اس��تانداری 
را به تکلیف ش��رعی پذیرفته ام ممکن اس��ت 
در حل این موضوع مجبور ش��وم دس��تور تیر 
بدهم این دس��تور هم باید طبق موازین فقهی 
و والیی باش��د چه کنم؟ امام با نگاهی حاکی 
از تحسین فرموده بود این راهکار شما درست 
است با احترام به آقایان عمل کنید و او صادقانه 

عمل کرد.
 مسئولیت های موفق

 سه بار مس��ئولیت اس��تانداری را به عهده 
گرفت. دوبار معاون وزیر بود، چهارسال شهردار 
موفق تهران در دوران جنگ و وضعیت دش��وار 
اقتصادی بود، سرپرس��ت هواپیمایی کشوری 
بود، مسئول بنیاد جانبازان بود ،دبیر کل حزب 

موتلفه اسالمی بود و....
 آنگاه این انسان پاکدل، پاک چشم، پاکدست 
،پاکدامن و این عبدصالح منزه در سالمت کامل 
مالی ، اخالقی و سیاس��ی قرار داشت و آلوده به 
دریافت های نجومی یا برداشت های کالن نشد.
 شهادت برای عملکرد مرحوم حبیبی

 ۱۲ سال دبیر کل حزب موتلفه اسالمی بود 

و ای��ن بنده قائم مقام او ش��هادت می دهم که 
فقط برای خدا و انجام وظایف در برابر ولی امر، 
ملت بزرگ ، شهدا و سعادت مردم کار می کرد. 
همواره با ه��م ، باصفا و تفاهم بودیم. می گفت 
اگر برای خدا داریم کار می کنیم دیگر اختالف 
جایی ن��دارد. هرجا هم که اختالف نظر بود به 
نظر فقهای اس��الم و ولی ام��ر عمل می کنیم. 
وحدت و هماهنگی در بین ما در طول ۱۲ سال 

کامال برقرار بود.
 او در این س��ال های آخر ماش��ین شخصی 
هم نداشت سیمان هگمتانه به پاداش خدمات 
ارزشمند او در بنیاد که کارخانه مذکور را از ضرر 
به سوددهی رسانده بود و دیده بود که او ماشین 
ندارد یک ماشین در اختیار وی گذاشته بود که 
پس از درگذشت ایشان خانواده آن را به سیمان 

هگمتانه تحویل داد. 
اگر مدیریت ها و مسئولیت ها در گام دوم 
انق��الب ، در اختیار حبیبی ها ،الجوردی ها، 
عس��گراوالدی ها ،رجایی ها و باهنر ها باشد 
، کش��ور در رفاه و آرامش عادالنه اسالمی به 
س��ر خواهد ب��رد و برکات الهی کش��ور را از 
توطئه ها و مکر های دش��منان یاری خواهد 
داد. در انتخاب��ات و انتخاب و انتصاب چنین 

باید بود.

الگوی مدیریت در نظام اسالمی
سرمقاله

اسداهلل بادامچیان

بر مدار انسجام

َرِبّ أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج 
ِصْدٍق َواْجَعْل لِي ِمْن لَُدنَْک ُسلَْطانًا نَِصیًرا

»پ��روردگارا! مرا )در هر کار( با صداقت وارد 
کن، و با صداقت خارج س��از و از س��وی خود، 

حجتی یاری کننده برایم قرار ده«
نوش��تار حاضر برپایه مطلع سخنرانی های 
دبیرکل فقید حزب موتلفه اس��المی مرحوم 
مهن��دس حبیبی آغ��از گردید تا ه��م یاد و  
خاط��ره ای از ای��ن انس��ان متقی ک��ه هماره 
می کوشید برصراط خلف صالح خویش مرحوم 
استاد عسگراوالدی)ره( و در هماهنگی با آهنگ 
والیت گام بردارد باشد و هم مسیری هدایتگر 
برای ما که میراث دار آن بزرگان سفر کرده ایم.

ارزش ه��ا و هنجاره��ا از عناص��ر اصل��ی و 
ض��روری در ه��ر اجتماعی هس��تند که طی 
فرآین��د جامعه پذیری در کنش های اجتماعی 
آن جامعه جاری و ساری می شوند. هنجارهای 
اجتماعی به ش��یوه مشترک تفکر، احساس و 
عمل اجتماعی می انجامد که مبنای اساس��ی 

در ش��کل گیری نظم و وفاق اجتماعی اس��ت. 
بسیاری از اندیشمندان اجتماعی بقاء، رشد و 
تعالی جامعه را بر پایه وفاق و انس��جام ارزشی 
و هنجاری اس��توار می دانند و فروکاس��ت آن 
را مسبب ش��کاف در جامعه عنوان می کنند. 
طبیعی اس��ت که تشدید این ش��کاف در هر 
جامعه ای س��بب بس��یج نیروهای سیاسی و 
گروه های اجتماعی در مقابل یکدیگر می گردد.

پرواضح است که در هر جامعه ای مجموعه ای 
از تفاوت ها و ترجیحات در مس��ائل مختلف از 
نگرش ها گرفته تا سلیقه ها و... جاری می باشد، 
اما فقدان توافق بر حداقلی از ارزش ها و هنجارها 
همچون سم مهلکی می باشد که نتیجه ای جز 
هرج و مرج و ازهم گسیختگی اجتماعی در بر 
ن��دارد. جامعه ای زنده و پویا اس��ت که وفاق و 
انس��جام نمادین هرروز در آن فزونی یابد تا در 
سایه آن افراد هم از آزادی عمل برخوردار بوده 
و هم ،هماهنگی آن ها با یکدیگر مبنای نظمی 

اجتماعی را پایه ریزی نمایند.
آن چنان که از نظر مفس��رین در مورد آیه 
صدر االشاره بر می آید صدق، بهترین وصف و 
حالت یک کار و یک ش��خص در آغاز و انجام 
آن است. چه بسا کارهایی که آغاز غیر صادقانه 
دارد و با قصد ریا، سمعه، فریب، برتری جویی 
و مانند آن ش��روع می شود، یا آغازی صادقانه 

دارد، ولی پایانی آمیخته به غرور، ُعجب، مّنت، 
حبط و سوءعاقب پیدا می کند و برکات آن محو 
می شود. رمز شکست بسیاری از حرکت ها، نبود 
صداقت در آنها و قطع امداد الهی از آن است.  
نتیجه صداقت نیز آن است که انسان به جایی 
می رس��د که از صدیقین می شود، پس هرچه 
می گوید عمل می کند و هرچه را عمل می کند، 
می گوید. در این مرحله ویژگی ممتازی می یابد 

که قلب و زبان و عملش یکی می شود.
از ای��ن رو هنج��ار صداقت و راس��تگویی 
هنج��اری کلیدی در حوزه فرهنگ اس��ت و 
نظام تعامالت فرهنگی جامعه با تاکید بر این 
هنجار دوام می یابد. در جامعه ما دقت و توجه 
به این ارزش ها و هنجارهای غنی اس��المی و 
اجتماعی است که انسجام و وفاق اجتماعی را 
به گونه ای تعالی می بخشد که ما نیز همچون 
مرحوم حبیب��ی که رهبری معظ��م در پیام 
خویش برای درگذشت ایشان، او را از فعاالن 
صدیق عرصه های سیاسی و اجتماعی نامیدند، 
در ادامه کالمش��ان دس��تهای خود را بلند و 

دلهایمان را به سوی معبود عرضه  کنیم که: 
اَللُّهمَّ اِنّا نَْرَغ��ُب اِلَْیَک فی َدْولٍَة َکریَمٍة، تُِعزُّ 
بَِها االِْْس��الَم َواَْهلَ��ُه، َوتُِذلُّ بَِها النِّف��اَق َواَْهلَُه، 
عاةِ اِلی طاَعِتَک ، َوالْقاَدِة  َوتَْجَعُلن��ا فیها ِمَن الدُّ

نْیا َواالِْخَرةِ. اِلی َسبیلَِک ، َوتَْرُزُقنا بِها َکراَمَة الدُّ

سیدمهدی جوالیی
عضو شورای مرکزی
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روایت سیدمصطفی میرسلیم از مرحوم حبیبی:

تفهیم اهمیت جایگاه احزاب اصیل در نظام مردمساالری دینی
ریی��س ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت:مرحوم  تا آخری��ن لحظه عمر به 
صورتی خس��تگی ناپذیر در فکر اعتالی مؤتلفه و تفهی��م اهمیت جایگاه احزاب اصیل در 

نظام مردمساالری دینی بود.
س��یدمصطفی میرس��لیم رییس ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه اس��المی در خصوص 
ویژگی ه��ا مرحوم حبیبی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه ش��ما گفت: مرحوم محمد نبی 
حبیب��ی دبیر کل فقید حزب مؤتلفه اس��المی، در پایبندی به تش��کیالت نمونه بود. هیچ 
تصمیمی برای حزب بدون مش��ورت اتخاذ نکرد.وی عنوان کرد: مرحوم  تا آخرین لحظه 
عمر به صورتی خستگی ناپذیر در فکر اعتالی مؤتلفه و تفهیم اهمیت جایگاه احزاب اصیل 
در نظام مردمساالری دینی بود ضمن آن که او هیچگاه مصالح میهنی را فدای تعصبات       

حزبی نکرد.

محمد علی امانی:

مرحوم حبیبی جایگاه دبیرکلی را در حزب ارتقا داد
محمدعلی امانی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در خصوص 
ویژگی های مرحوم حبیبی گفت: مرحوم حبیبی در انجام کارها مبانی 
اس��المی را در نظر می گرفت و حفظ تدین برای ایشان بسیار اهمیت 
داشت. ایشان به معنی واقعی یک عنصر تشکیالتی بود و تصمیمات وی 

به پشتوانه تشکیالت و بر پایه خرد جمعی شکل می گرفت.
وی افزود: مرحوم حبیبی همیشه خود را سرباز انقالب و مطیع مرحوم 
حاج حبیب اهلل عس��گراوالدی می دانست و بعد از ایشان وقتی امانت 
دبیرکلی حزب را در دس��ت گرفت این جایگاه را ارتقا داد. خصوصیت 
بارز مرحوم در تشکیالت حفظ تعهد و عمل به وعده ها بود که می تواند 

الگویی برای افرادی که معتقد به تحزب هستند، باشد.
قائ��م مقام دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در پای��ان گفت: مرحوم 
حبیبی به آرمانهای شهدای حزب موتلفه اسالمی اعتقاد راسخ داشت و 
با استعانت از شهدا و با اتکا به فرهنگ شهادت در رسیدن به اهداف و 

آرمانهای آنها در این راه قدم بر می داشت. خدا ایشان را غریق رحمت 
و با شهدا محشور کند.

دلمان تنگ شده است
از  س��ال  ی��ک 
مرح��وم  درگذش��ت 
حبیبی  نب��ی  محمد 
فقید حزب  دبی��رکل 
موتلفه گذش��ت. 9 بهمن سال گذش��ته بود که او 
دقایقی پس از پایان مراسم روضه شهادت حضرت 
فاطم��ه زهرا علیها الس��الم ک��ه در منزلش برگزار 
می شد؛ در حالتی بسیار آرام و در حالیکه آثار ناشی 
از اش��کهایی که برای بان��وی دو عالم ریخته بود در 
چهره اش نمایان بود؛ روح از بدنش پرواز و ما را در 

غم فراق خود عزادار کرد. 
از ویژگ��ی ه��ای بارز مرحوم حبیب��ی آن بود که 
رضایت ولی فقیه زمان از نحوه فعالیت حزب موتلفه 
اسالمی برای او بسیار اهمیت داشت و همواره تالش 
می کرد از راه های مختلف اطمینان الزم را در این باره 
کسب کند و تا از این رضایت مطمئن نمی شد؛ دلش 

آرام نمی گرفت. 
حبیبی اعتقاد راسخی به تشکیالت داشت. بارها این 
سخن را از زبان محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب 
موتلفه اسالمی شنیده بودیم و شنیده بودید که وظیفه 
حزب این است که بتواند دائما به این دو سوال اساسی 

پاسخ دهد: اداره کشور چگونه و با چه کسانی؟ 
این دو جمله کوتاه، سرفصل کارهای او در موتلفه 
بود. چه از زمانی که دبیر اجرایی حزب و چه زمانی که 

چهارده سال دبیرکلی حزب را عهده دار بود. آنچه که 
او در سر داشت؛ یک مسیر طوالنی است که در چهارده 
سال دوره دبیرکلی، وی توانست مسیر را هموار و آماده 
کند و اهدافی را در این مسیر محقق کند. اینکار آنقدر 
عظیم بود که مدیران زیادی باید برای تحقق آن جهد 
و تالش کنند. از سوی دیگر این مسیر باید زمینه زایش 
و روی��ش را فراهم کند ت��ا در هر مرحله ای بتواند به 
سوال های روز برای چگونگی اداره کشور پاسخ دهد و 

افراد مناسب را در این مسیر معرفی کند. 
تالش برای پاس��خ به این دو سوال هنوز در حزب 
مطرح است. این موضوع همچنان تازه است؛ زیرا اساس 
یک کارحزبی را تش��کیل می دهد. به ویژه آنکه حزب 
موتلفه اسالمی به مقتضای تاریخ و اعتقادات خود حزبی 
والیی اس��ت که تالش دارد سه اصل اسالم، انقالب و 
والیت فقیه را در تمامی فعالیت های خود در نظر بگیرد. 
مرحوم حبیبی در این تالش خود بسیار صادق و 
این صداقت در همه رفتارهای او مشهود بود. بر اساس 
باورهای متعارف حزبی در جهان، برای تحقق این دو 
هدف می توان اخالق و ارزش های واال و دستورهای 
اسالمی را کنار گذاشت و فقط به مفهوم کسب قدرت 
توجه کرد. مرحوم حبیبی به این موضوع با وسواس 
خاصی که شاخصه یک فرد مومن است نگاه می کرد 
و ت��الش می کرد در این راه ج��ز رضایت خداوند و 

منویات امام خامنه ای را در نظر نگیرد. 

اینک اولین س��الگرد رحلت او مصادف اس��ت با 
روند افزایش فعالیت های سیاسی برای آماده شدن 
به ورود به انتخابات مجلس شورای اسالمی که قرار 
است در ۲ اسفندماه امسال برگزار شود. هنوز حزب 
در راه پاسخ به همان سوال مستمری است که اداره 

کشور چگونه و با چه کسانی؟ 
ای��ن روزها حزب موتلفه اس��المی در حال تالش 
برای تش��کیل مجلس��ی در تراز انقالب شکوهمند 
اسالمی اس��ت که اهداف آن در بیانیه گام دوم مقام 
معظم رهبری تبیین شده است و تالش دارد با معرفی 
نامزدهای مناسب برای شرکت در انتخابات، آنان را در 
قالب یک ائتالف به جامعه معرفی کند. شرکت فعال 
در یک ائتالف انتخاباتی که این روزها با نام "ش��ورای 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی" شناخته شده است، 
اساس فعالیت های انتخاباتی این روزهای حزب است. 
ان شاء اهلل دعای دو دبیرکل سابق و اسبق حزب 
موتلفه اس��المی، مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی و 
مرح��وم محمدنبی حبیبی م��ددکار حزب موتلفه 
اس��المی و دیگر احزاب و تش��کل ها و چهره های 
انقالب��ی و مومن در این راه خواهد بود تا در س��ال 
آینده ش��اهد تشکیل مجلس��ی انقالبی، پاکدست، 

مردمی و در خط امام و رهبری باشیم. 
دلتنگی ناشی از فقدان این دبیرکل ارزشمند؛ جز با 
تالش برای تحقق آنچه که او آرزو داشت کاهش نمی یابد. 

مجتبی همدانی

عضو شورای مرکزی
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صدیق عرصه های سیاسی و اجتماعی

مقام معظ��م رهبری در پیام تس��لیت برای 
درگذش��ت مرحوم محمد نبی حبیبی نوشتند: 
ایش��ان از کارگزاران خدمتگ��زار نظام و فعاالن 
صدیق عرصه های سیاس��ی و اجتماعی انقالب 
بودند.رحم��ت و مغفرت الهی ش��امل حال آن 

مرحوم باد ان شاءاهلل.97/۱۱/۱0
یک سال از فقدان  مرحوم محمد نبی حبیبی 
خد متگزاری مومن و با تقوا و مخلص و س��خت 
کوش و با اس��تقامت و هوشیار در مدیریت های 
اجرائی و فعالی صدیق در عرصه های سیاس��ی 

واجتماعی  گذشت .
کارگزارانی در نظام جمهوری اسالمی به مدال 
خدمتگزاری از س��وی رهبر معظم انقالب نائل 
ش��ده اند که درخدمت مخلصانه به مردم عزیز 
در سطوح مختلف از هیچ تالش و کوششی دریغ 
نکرده و مس��ئولیت خودررا به نحو شایسته ای 

به انجام رسانده اند وخودرا نوکر ملت می دانند.
معظم له در تعریف خدمتگزاران نظام اسالمی 

می فرمایند:
وقتی ما گفتیم حکومت اسالمی، چیزهایی 
را در ..روش و منش کارگزار حکومت اس��المی، 
متعهد ش��ده ایم. این حکومت اسالمی، معنای 
خاصی دارد. حکومت اس��المی، غیر از حکومت 
سلطنتی است؛ غیر از حکومت دنیایی است؛ غیر 
از حکومت طاغوتی است؛ غیر از سلطه ی بر مردم 
اس��ت؛ غیر از زندگی به ص��ورت اغتنام فرصت 
شهوات است، برای کسانی که دستشان می رسد 
و می توانند. حکومت اسالمی، یعنی کارگزارانش 

برای اسالم و خدا کار می کنند، نه برای خود.
ما باید خودمان را به معنای واقعی کلمه - نه به 
معنای تعارفی کلمه - خدمتگزار مردم بدانیم. ما 
در هر سطحی از سطوح که هستیم، باید این فکر 
را که: »از امکاناتی که در اختیار ماست، می توانیم 
برای تأمین خواس��ته ها و هوسهای خود استفاده 
کنیم؛ پس بکنیم«، بکلی دور بیندازیم. مسؤوالن 
کشور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد - 
یعنی بیرغبتی به زخارف دنیایی - سرمشق دیگران 

باشند؛ حد آن هم، حد ورع است.

کارگزاران حکومت اسالمی، از لحاظ ایمانی 
باید به س��مت نمونه و الگو ش��دن پیش بروند؛ 
یعنی نمونه ی انس��ان متدیِن انقالبِی مسلِط بر 

نفس و عامل برای خدا باشند.
 نتیجه روحیه انقالبی مرحوم حبیبی 

در شیراز
مرح��وم حبیبی حقیقتا کارگ��زاری خدمت 
گ��زار در دوران مس��ئولیتهای اجرای��ی اش در 
اس��تانداری ها ، س��ازمان هواپیمائ��ی کش��ور ، 

بنیادجانبازان ،شهرداری تهران و... بود .
تدی��ن او موج��ب گردید در هیچ پس��تی از 
معیارهای اس��المی و دینی منحرف نش��ده وبر 
اصول ارزشی اسالم تاکید نماید .روحیه انقالبی 
او در ش��یراز درگیری های قومیتی و عشیره ای 

خانها را خاتمه داد.

تسلطش برنفس موجب گردید همیشه متواضع 
و فروتن بوده  واز مشورت خواهی دریغ نکند 

عامل بودنش برای خدا موجب شد از تهمت ها 
و نامهربانی ها و قدر ندانستنهای دیگران و حتی 
بعضی مافوقهایش گله نکند چون کارش را برای 

خدا انجام می داد .
 صدیق بودن حبیبی

صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کسی است که آنچه 
را می اندیشد و می گوید، صادقانه در عمل آن را 
نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، ارزش 
انس��ان بیشتر است؛ میشود صّدیق؛ »اولئک مع 
الذین انعم اهلل علیهم من النبیین و الصدیقین«. 

امام خامنه ای 
 اگر کسی همواره در جاده صداقت گام بردارد 
و هیچ گاه از آن منحرف نشود، پس از مدتی در 
اثر هر مرتبه راستگویی و تمایل روحش به سمت 
خدا، اندک اندک به قرب الهی نزدیک می شود و 
به حالتی می رسد که کامالً به طرف خدا متوجه 

می شود، به طوری که دیگر هیچ گونه انحرافی 
در وجود او یافت نمی شود ؛ یعنی حالت راستی 
کامل که به آن صدیق می گویند . این حالت در 
آیه ای از قرآن به خوبی نمود یافته است، آن جا 
که خداوندمی فرماید: )انی وجهت وجهی للذی 
فطرالسماوات و االرض ...( )سوره انعام, آیه 79(؛ 
تم��ام وجودم را به طرف خ��دا گردانم و متوجه 
کردم. شاید بتوان مطلب یاد شده را در نمونه ای 
چنین بیان کرد: فردی را تصور کنید که در یک 
روز آفتابی در س��ایه ای پش��تش را به خورشید 

کرده و از آن بهره ای نمی برد.
 اما پس از مدتی چهره اش را آهسته آهسته 
به س��مت این کره نورانی می گرداند و با هر بار 
چرخش از آن بیشتر بهره مند می شود تا جایی 
کامالً رو به خورش��ید می ایستد وبه طور کامل 
از ن��ور آن به��ره مند می ش��ود. صدیق نیز این 
چنین است و آن حالتی می باشد که انسان در 
اثر هر مرتبه راستگویی و قرار گرفتن در آستانه 
نور ذات اقدس الهی به آن نزدیک می ش��ود، تا 
جای��ی که با همه وجود در معرض نور الهی قرار 
می گیرد. در حقیقت»صدیق« صفت کمالی می 
باش��د که خداوند آن را در قرآن برای س��تایش 
برخی پیامب��ران و بندگان خالصش به کار برده 
اس��ت:)و اذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقاً 
نبیاً(. )سوره مریم, آیه 4۱ ( ) و اذکر فی الکتاب 
ادریس انه کان صدیقاً نبیاً (. )س��وره مریم، آیه 
56(. خداوند همچنین در سوره مائده از حضرت 
مریم )س( با لفظ صدیقه یاد می کند: )... و امه 
صدیقه کانا یاکالن الطعام( )سوره مائده، آیه 75(. 
ما در هر نماز)هنگام قرائت س��وره حمد( از خدا 
می خواهی��م، ما را به راه آنان ک��ه به آنها انعام 
کرده است، هدایت فرماید و او در قرآن این افراد 
را در چهار گروه معرفی می کند که»صدقین« 
از جمله آنها هس��تند: )فاولئک مع الذین انعم 
اهلل علیهم من النبیین و الصدیقین و الش��هداء 
والصالحین( )سوره نساء، آیه 69(. از مجموع این 
آیات در می یابیم: »صدیقین« مقام بلندی است 
پس از مراقبت و مداومت بر رفتار و گفتار نیک به 
آن می رسد و حالت خوشی است که در اثر قرار 
گرفتن همه وجود انس��ان در برابر خدا به دست 
می آید.                          ادامه در صفحه8

حمید رضا ترقی
عضو شورای مرکزی

الگو در سبقت خیرات و وفا به عهد
ارتحال  از  یکسال 
و  مخلص  خدمتگزار 
والیت  عاشق  و  انقالبی 
مرحوم  عزیزمان   ،
»محمدنبی حبیبی« می گذرد و بیت شریف ایشان و دوستان و همکاران آن 

مرحوم همچنان از فقدانش متألم اند .
»مرحوم حبیبی« عمر با برکت خود را در امتثال وظایف الهی در خدمت 
به نظام اسالمی با تبعیت مؤمنانه از ولی فقیه زمانش سپری نمود و با گشاده 
رویی و آرامش و آمادگی کامل به دارالقرار رسید . خداوند خدمات خالصانه او 
را ذخیره آخرتش قرار دهد و مقامش متعالی گردد . انشاءا...»مرحوم حبیبی« 
نمونه و الگوی برجسته ای در سبقت خیرات بود وفای بعهدش در خدمت آن 
چنان بود که چهره جان خود را در فکر و عمل متوجه باریتعالی می نمود 

و امید راسخ به تحقق به وعده الهی داشت.»اُوفوا بَِعهدی َو اُوِف بَِعهِدُکم «

 حاصل تفکر
آن مرحوم خدمت به نظام والیی را ابزاری برای خودسازی ، رشد و تعالی 
و حاکمیت ارزش های الهی و فرصتی برای مهرورزی و تمرین برای گسترش 
حلم و بردباری خود می دانست . در تفکر حبیبی مسئولیت امانت الهی بود 
و همه تالش��ش آن بود که بار مس��ئولیت سالم به مقصد برسد خستگی و 
افسردگی در او راه نداشت . آنچه حفاظتش به او سپرده شده بود ضایع نکرد 

و امانت داری او مثال زدنی گردید .
»مرح��وم حبیبی« لحظه ای از یاد خدا غافل نبود و مرکز ثقل موفقیت 
هایش محاسبه و مراقبه در اعمال و رفتارش بود و در مسیر حرکت به سوی 
کم��ال لحظ��ه ای غافل نبود و غن��ا و بی نیازی خداوند و احس��اس فقر و 

نیازمندی در وجودش موج می زد .
»مرحوم حبیبی« ایمانش با یقین همراه بود و خاش��ع در برابر خداوند . 
عمر خود را با شکیبایی به سر برد تا آسایش طوالنی را به دست آورد ، و از این 
تجارت پرسودی که خدایش برای او فراهم ساخته بود به خوبی بهره گرفت 

. روحش شاد انشاءا...

حسین انواری 
عضو شورای مرکزی
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فقدان مرحوم حبیبی

درایام س��الگرد ارتح��ال عزتمندانه مرحوم 
محمد نبی حبیبی خالء حضورش در بین یاران 
موتلفه اسالمی ودوستان جبهه انقالب آشکار 
اس��ت. آن عزیز درهر محی��ط پیرامونی تاثیر 
گذاری خاص خود را داشت. جاذبه بسیار قوی 
داش��ت نوع دافعه اش هم جذابیت های خاص 
خود را داش��ت. درامتحان س��جایای اخالقی، 
سطح و میزان ارتباط تعیین کننده است یعنی 
نوع و محتوای ارتباط درطول شبانه روز با پنج 
نفر تا ارتباط با صد نفر، بیست برابر فرد را بیشتر 
در معرض امتحان قرار میدهد.مرحوم حبیبی 
هم در ارتباط یک یا بیست برابری و یا بیشتر، 
همیشه نمره باالتر را داشت.علتش این بود که 
این مرد روی اخالق اش کار می کرد وبه این بعد 

شخصیتی توجه داشت. 
وی سیاستمدارمتخلق به اخالق الهی بود که 
عمر زیاد فعالیت سیاسی خویش را برپایه های 
اخالق بنا نهاد از این رو چهره ای جذاب و دوست 
داشتنی داشت.حتی آنها که به زعم خویش این 
سیاس��تمدار را مقابل خویش می دیدند، وی را 
دوست داشتند و با اینکه دبیر کل حزب ریشه 
دار و فراگیر و باسابقه موتلفه بودند، کمتر علیه 
ایشان بیهوده گویی و یا بی اخالقی می گفتند 

و یا می نوشتند. 
امروز اگر از رموز جهانی ش��دن ش��خصیت 

شهید س��لیمانی، تواضع و تقوا و تدین و هیچ 
پنداری خود می باشد، آنها که دقت داشته اند، 
تقویت این ویژگی ه��ا در نظر و عمل حبیبی 
هویدا بود آنچنانکه در شاکله شخصیتی استاد 
عسکراوالدی، که مرحوم حبیبی خودرا شاگرد 
ایشان می دانس��ت، جلوه جذاب و تماشاگری 

دیگری داشت. 
 مشورت پذیر بود

مرحوم حبیبی س��خت مقید به مش��ورت 
پذی��ری و نظم و وقت شناس��ی و کارجمعی و 
رعایت حدود و ثغور و احترام و عدالت گفتاری 
بود که این ویژگی های وی برای موتلفه اسالمی 
و سایر همفکران انقالبی او برکات زیادی داشت. 
جل��وه تفکر و تدب��ر دربی��ان و یا تصمیم 
گی��ری مرحوم حبیب��ی زیبای��ی ظاهری و 

معنوی خاصی داش��ت به همین دلیل کمتر 
مرتکب اش��تباه و یا ندامت در تصمیم گیری 
می شد. ساده زیست وکم معونه بود با وجودی 
که س��الها در خدمتگزاری در مناصب مهمم 
بودند، اما از حداقل امکانات اقشار متوسط هم 
برخوردار نبود زیرا دنیا در نظر او کوچک بود. 
مرحوم حبیبی از عمق وجودش به اطاعت 
از رهب��ری اعتقاد اش��ت و این ن��وع تقید و 
اطاع��ت با بصیرت وتیز بین��ی و دقت تبدیل 
به کار سیاس��ی و نه سیاسی کاری گردید. در 
مس��ئولیت ها هم برای وی فرضی مش��روع و 
عملیاتی بود. در جریان اصولگرا از برجس��ته 
ترین وموثر ترین و فع��ال ترین و پرکارترین 
و مخلص ترین شخصیت ها بود. اگر شخصیت 
ش��هید رجای��ی در عم��ر کوتاه و پ��ر برکت 
خدمتگ��زاری خویش الگوی مناس��بی برای 
مسئوالن جمهوری اس��المی است، بسیاری 
از ویژگی های ش��خصیتی مرح��وم حبیبی با 
چالش های فراوان 37سال بعد، در عرصه های 
مس��ئولیتی و پرتن��ش سیاس��ی و توفیق در 
امتحانه��ا نیز می توان��د الگ��وی خوبی برای 
تشکل های  وفعاالن  ومس��ئوالن  سیاس��یون 
سیاسی باشد که در بیشتر عرصه ها به صورت 
گمنام حیات دنیایی خود را به مرگی آسان و 
رضایتمندانه و آغاز روح بخش حیات جاودان 
سپرد، با امیدی که به رحمت ایزدی ومعارف 
امید بخش الهی داریم، دعا گوی حیات طیبه 

جاودان برای ایشان باشیم. 

نصر عزیزی
عضو شورای مرکزی

جای خالی مرحوم  حبیبی در ائتالف و وحدت

یک س��ال گذش��ت. یک س��ال از اتفاقی که 
تصورش��ان را نمی کردیم گذش��ت. یک سال از 
فقدان سرمایه عظیم حزب موتلفه اسالمی،حاج 
محمدنبی حبیبی،دبیرکل فقیدمان گذشت. اما 
آنچه دراین یک س��ال، مدام بر خاطر ما نقش 
می زند خصوصیات برجسته و پراهمیت ایشان 

است. 
 منبع امید و انرژی

یک��ی از خصوصیات مه��م مرحوم حبیبی 
امیدبخشی ایشان بود.بنده با توجه به مسئولیتی 
که در دوره دبیرکلی ایشان داشتم در چند مورد 
به ایشان مراجعه نمودم و از کمبودها و نواقص 
ملزومات کاری گله ک��ردم و تا حدودی ناامید 
ش��ده بودم ولی آقای حبیبی پس از اس��تماع 
دقی��ق عرائض بن��ده در چند جمل��ه کوتاه و 
اثربخش،حقیر را به آینده بسیار امیدوار می کرد 
که هن��گام خروج از اتاق ایش��ان به یک مدیر 

پرانرژی تبدیل شده بودم. 
کنترل من

یک��ی دیگ��ر از خصوصی��ات ب��ارز مرحوم 
حبیب��ی این بود که )من( خ��ود را کنترل می 
نمود و همیش��ه به تاسی از استاد مرحوم حاج 
حبیب اهلل عس��گراوالدی و یادآوری این جمله 
از ایش��ان که باید من خ��ود را کنترل کنیم تا 

گرفتار مصیبت های بزرگ تر نشویم به این امر 
مهم توجه نشان می داد و در رفتار و گفتارشان 
این موضوع مش��هود بود و به گون��ه ای رفتار 
می کردند که مخالفان فکری او هم اخالقش را 
تحسین می کردند و بیشتر با رفتار خود دیگران 
را تحت تاثی��ر قرار می داد و اطرافیان از اینکه 
ایشان را نقد کنند احساس آرامش می کردند و 
در تصمیم گیری ها به نقد منصفانه افراد توجه 
داشت. مرحوم حبیبی همکاران خود را به خوب 
و بد تقس��یم نمی کرد بلکه ضعف ها و توانایی 

آنها را کنار یکدیگر می دید. 
جای خالی حبیبی در ائتالف

 یکی از خصوصیات قابل توجه ایش��ان که 
با عنایت به موس��م انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی الزم اس��ت به آن اشاره کنیم روحیه 
ازخود گذشتگی و ترجیح مصلحت کلی نظام 

و انقالب اس��المی و مجموع��ه اصولگرایان بر 
مصلحت و منافع حزبی و فردی بود.در تمامی 
انتخابات ها مرحوم حبیبی پایه گذار وحدت و 
پیش قدم در تشکیل ائتالف بود.هرجا سخنی 
از وحدت و ائتالف بود پای جناب آقای حبیبی 
ه��م در میان بود و جزء اولی��ن افرادی بود که 
برای ایج��اد فرایند ائتالف به ایش��ان مراجعه 
می نمودند و بس��یار هم در ای��ن راه موثر بود و 
ب��رای ایجاد وحدت هرکاری که الزم بود انجام 
می داد و در این مس��یر خستگی ناپذیر نشان 
م��ی داد و در همه امور اص��ل والیت و والیت 
پذیری را مدنظر داش��ت . واقعا در این فصل از 
فعالیت های حزب،فقدان این عزیز سفر کرده 
بیش از پیش احساس می ش��ود. امیدوارم در 
ادامه راه از مرحوم حبیبی درس گرفته باشیم. 

او همیشه در قلب و خاطر ما خواهد بود 

محسن قناعت
عضو شورای مرکزی
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روایت همسر:

عاشق خدمت به مردم
آق��ای محمد نب��ی حبیبی فردی س��خت 
ک��وش و پرت��الش و مقاوم در خ��ط والیت و 
رهبری بودن��د و برای اس��تمرار و اعتالی نام 
اسالم و انقالب از هیچ کوشش و تالشی غفلت 
نمی ورزیدند. ایشان اهل تهجد و عبادت بودند. 
دائ��م الوض��و و پر مطالعه و کم خ��واب بودند. 
ایشان رمز پیروزی انقالب اسالمی را اعتقاد به 
خدا و اسالم با محوریت والیت فقیه و اتحاد و 
همبس��تگی مردم می دانست و خود را نسبت 
به هر کدام از این اصول پایبند و اس��تمرار آن 
را وظیف��ه خود  قلمداد می کرد. همواره به این 
فرمایش حضرت امام )ره( که ما نباید بپرسیم 
انقالب برای ما چه کرده است بلکه باید بپرسیم 

ما برای انقالب چه کرده ایم اشاره می کرد.
 راه�کار ب�رای گرفت�ن تصمیم های 

بزرگ
ب��ا اعتقاد محک��م به این که نام و اندیش��ه 
حضرت امام خمینی )ره( و عنایات خاص انبیا و 
اولیا به ویژه پیامبر اعظم اسالم )ص( و چهارده 
معصوم )ع( باعث جاودانگی انقالب شکوهمند 
اسالمی اس��ت در مسیر خدمت موضع فکری 
صحیح را انتخ��اب می کرد و در م��واردی که 
مش��کالت سیاس��ی و یا اجتماعی بغرنج می 
شد ایشان دو رکعت نماز می خواندند و توسل 
می کردند و تصمیم می گرفتند. در هر سمتی 
که بودند مش��کالت مردم را نصب العین قرار 
می دادند با تمام توان س��عی می کردند که در 

محدوده مسئولیت و امکانات خود و یا با کمک 
از حوزه های دیگر از مشکالت و مسائل مردم 

بکاهند.
اگر کس��ی با مش��کلی به ایش��ان مراجعه 
می کرد ایشان اصرار داشتند آن مشکل را حل 
کنند و در این مسیر حاضر بودند که به دیگران 
حتی اگر دوستی ای بینشان وجود نداشت رو 
بیندازن��د و می گفتند مردم بای��د به انقالب و 

مسئولین امیدوار باشند.
ایشان راه سعادت ملت را پیروی بدون شرط 

از والیت می دانست و خدمت به انقالب و مردم 
و روشنگری مردم برای پیروی از رهنمود های 
مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر انقالب را 

وظیفه خود می دانست.
حضور خ��ود در حزب موتلفه اس��المی را 
یک عبادت می دانس��ت و از هیچ تالشی برای 
تش��کیالتی کردن ای��ن حزب خدای��ی دریغ 
نداشت و سعی کرد که ارکان یک حزب کامل 

را در آن فراهم سازد.
اصوال ایش��ان در هر مس��ئولیتی که بودند 
سعی بر ارتقاء کیفیت و بهبود خدمت رسانی 

آن دستگاه داشتند.
به حضرات آیات عظام و جامعه مدرس��ین 
و روحانی��ت و آی��ت اهلل مهدوی کن��ی ارادت 
خاصی داشتند و در برنامه های دینی، سیاسی، 
اجتماعی، شغلی و حزبی با آنان ارتباط گرفته و 

از رهنمود های ایشان بهره می بردند.
بس��یار مردم دار و رئ��وف و با انصاف بودند. 
حتی در مناظره ها و رو در روئی های سیاسی 

از حد انصاف و صداقت خارج نمیشدند.
فردی پاکدست، دقیق و با تجربه بودند و در 
عین وسعت کاری در پستهای مختلف همواره 

مس��ائل مالی را به دقت زیر نظر می گرفتند و 
از ع��دم رعایت حق الناس و بی نظمی مالی و 

اقتصادی به شدت جلوگیری می نمودند.
 کارمندی که اخراج و یاری شد

ب��ه عنوان نمونه در زمان ش��هرداری تهران 
مامورانی برای برس��ی وضعیت مغ��ازه داران و 
کسبه به عنوان بازرس اعزام می شدند. در یکی 
از ماموریتها یکی از ماموران دو سه روز پس از 
بازدید به یکی از مغازه های مورد بازدید مراجعه 
و یک ماش��ین لباسشویی را با تخفیف بسیار، 

به واس��طه جایگاهش در شهرداری، خریداری 
کرده بود.

این خبر به ایشان رسیده بود.ایشان بالفاصله 
آن مامور را که از جایگاه خود س��وء اس��تفاده 
کرده بود اخ��راج نموده و کار دیگری در جای 
دیگری برای او در نظر گرفتند. چند روز بعد آن 
شخص تقاضای مالقاتی با آقای حبیبی کرد که 
با همس��ر و فرزندش با ایشان دیدار کند. حاج 
آقا در منزل به ایش��ان وقت دادند. روز جمعه 
آن فرد با همس��رش که بس��یار ضعیف بود و 
فرزند بیمارش به منزل ما آمدند.آن مرد گفت : 
مرا ببخش��ید من از روی استیصال آن ماشین 
لباسشویی را خریداری کردم. زیرا فرزندم کلیه 
اش بیمار اس��ت و مرتبا نیاز به نظافت دارد و 
ضمنا مجاری اشکی او نیز بسته است و مرتبا 
اش��ک روی صورتش میری��زد و اینها نیازمند 

دستمال و ملحفه بسیار است.
ح��اج آقا پس از اط��الع از وضعیت او برای 
درم��ان این کودک دس��ت به کار ش��دند و با 
معرفی وی به پزش��کان حاذق و وساطت برای 
کاهش هزینه های درمان مش��کل این فرد را 

برطرف نمودند.
بعد من به ایشان گفتم پس کاش شما کار 
این فرد را عوض نمی کردید. ایشان در جواب 
گفتند: این به جای خود، آن هم به جای خود 
تا هر ماموری بداند که نباید به فکر برقراری و 
ارتباط و سود مالی باشد. درمان این بچه بیمار 
هم ضروری است و باید انجام شود تا مادر او از 

این گرفتاری رهایی یابد.
 نجات جان جانبازان در عربستان

زمانی که در بنیاد جانباران مشغول خدمت 
بودند در نهایت مدارا و دلس��وزی و مدیریت، 
امور جانبازان را بررسی و اداره می نمودند. در 
یکی از ایام حج که جانبازان 70درصد به باال را 
به حج می بردند، تراکم جمعیت بین مکه و منا 
به قدری زیاد شده بود که برای مردم عادی هم 
احساس خطر می شد، و نهایتا عده ای مصدوم 

و فوت شده بودند.
در آن زم��ان اگر م��دت زی��ادی جانبازان 
70درصد در آن ش��رایط می ماندند. آس��یب 
جانی برایشان پیش می آمد ایشان گفتند در 
آن موقع به همراهان جانبازان گفتم ویلچرها را 
اینجا بگذارید و جانبازان را به کول بگیرید و از 
این معرکه خارج کنید .همین باعث نجات صد 

سیده فاطمه فخر
عضو شورای مرکزی
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در صد جانبازان ک��ه هیچ قدرت دفاع از خود را 
نداشتند، گردید.

 ه�دف از فعالی�ت در بنیاد بین المللی 
غدیر

حض��ور در بنیاد بین الملل��ی غدیر و معاونت 
آی��ت اهلل خزعل��ی را س��عادت بزرگ و وس��یله 
خیری برای ارادت ورزی بیشتر به موالی متقیان 
امیرالمومنین )ع( می دانس��ت و برای گسترش 
اهداف واالی این بنیاد در کشور و سایر کشورها 
تالشهای بی وقفه داشتند. روزی به ایشان گفتم 
رعایت سالمتی برای شما الزم است و بهتر است 
کار خود را کم کنید. ایش��ان مثل همیش��ه این 
پیشنهاد را نپذیرفتند و گفتند فعالیت در بنیاد 

غدیر را برای آخرتم گذاشتم.
با همه کارهای س��نگینی که برعهده داشتند 
نسبت به خانواده و صله ارحام و جمع خانوادگی 
اهمیت بس��یار قائل بودند و س��عی می کردند با 
حض��ور خود ولو مح��دود، کمبوده��ا را جبران 

نمایند.
با فرزندان انس و الفت خاصی داشتند و نمی 
گذاش��تند که عدم حضورش��ان در کنار خانواده 

باعث آزردگی ایشان گردد.
در دوران دانشجویی برای یک برنامه تحقیقی 
که از طرف استاد تعیین شده بود ایشان موضوع 
قیام سربداران را تحقیق و ارائه کردند که در آن 
زمان خطرات زیادی دربرداشت . استاد به ایشان 
گفته بود ش��ما خیلی برای این تحقیق زحمت 
کشیده اید ولی این نوع کار را تکرار نکنید و این 

مقاله را حفظ کنید.
 اولین مشکل جدی کاری

مدیریت بسیار قوی و کارساز داشتند و در اولین 
مسئولیت که معاونت سیاسی استانداری کرمان 
بود و در آن زمان موضوع خاصی وجود داش��ت 
که جوانان و فارغ التحصیالن دبیرس��تان ها فکر 

ک��رده بودند بالفاصله بعد از انقالب 
همه مشکالت حل خواهد شد و فقر 
و بیکاری از بین خواهد رفت. گروهی 
به نام دیپلمه های بیکار شکل گرفته 
بود که اکثراً چری��ک های فدایی و 
مجاهدین خلق از آنها سوء استفاده 
ک��رده و ایش��ان را تحری��ک و ب��ه 
خیابانها می آوردند. ایش��ان گفتند 
روزی به استانداری رفتم دیدم عده 
کثیری جوان استانداری را محاصره 
و ش��عار می دهند. جلو رفتم و آنها 
مرا نش��ناختند. از دربان استانداری 
پرس��یدم موضوع چیست؟ گفت از 
صبح زود اینجا جمع شدند و عده ای 
از دیوار پریده و وارد استانداری شدند 
و می گوین��د ما کار م��ی خواهیم. 

ایشان گفتند من وارد استانداری شدم و به اتاقم 
رفتم آنها هم به دنبال من به اتاق آمدند. من کار 
اداری خود را شروع کردم. آنها هم ایستادند و نگاه 
کردند تا کارم تمام شد. رو به ایشان کردم و گفتم 
ش��ما چه می خواهید چرا اینجا جمع شده اید 
گفتند ما کار می خواهیم.ایشان گفتند اگر واقعاً 
می  خواهید مشکل را حل کنید بیرون بروید و از 
بین خودتان س��ه نفر نماینده داخل بفرستید تا 
صحبت کنیم.آنها رفتند و خبری نشد. از دربان 
پرسیدم پس چه شدند؟ گفت شما آنچه که گفته 
بودی��د را به این افراد اع��الم کردند اما به زودی 
همگی متفرق ش��دند و رفتن��د.در روزهای اول 
انقالب که سوء قصد زیاد بود ایشان بدون واهمه 
در هر جایی که الزم بود حضور پیدا می کردند . 
در 3۱ ش��هریور که جنگ شروع شد با توجه به 
هجمه سنگین دشمن از همان شب خانواده ها را 
از خرمشهر و آبادان به سرعت دور کردند .در آن 

زمان آقای حبیبی استاندار استان فارس بودند.

صب��ح روز بعد برای رفتن به محل کار از خانه 
خارج شدم و با جمعیت کثیری از زنان و کودکان 
خردسال روبرو شدم که اینها خانواده های جنگ 
زده بودند که به ش��یراز آورده شده بودند. آنان از 
خستگی و شدت سرما اظهار ناراحتی می کردند. 
م��ن از آنها خواهش کردم کم��ی صبر کنند. به 
منزل آمدم و با استانداری تماس گرفتم و موضوع 
را مط��رح کردم. فرد مس��ئول بالفاصل��ه با من 
صحبت کرد و گفت دیشب ستاد تشکیل شده و 
محل اسکان برای تعداد زیادی از هموطنان جنگ 
زده آماده ش��ده است و هم اکنون در حال بستن 
بسته های صبحانه هستیم. به خانم ها بگویید از 
کوچه خارج شده و در کنار خیابان منتظر باشند 
تا ماشین ها برای انتقال ایشان به محل اسکان به 
آنجا بیایند و همین کار هم در همان زمان انجام 
ش��د و سازماندهی وسیع و گس��ترده ای را برای 
سامان بخشی به امور فرهنگی و معیشتی جنگ 

زدگان به عمل آوردند.

ویژگی های زیبای پدرانه
در  س��نجی  نکت��ه  مهربان��ی، 
امور،حب اهل بیت علیهم الس��الم 
و خس��تگی ناپذی��ری از بارزترین 
ویژگی های پدر عزیزم بود. نیمه ش��بی از عم��رم را به یاد ندارم مگر با 
صدای نمازهای نیمه ش��ب ایشان که تا ساعتی بعد از نماز صبح ادامه 
پیدا می کرد. تش��ویق در تمامی مراحل تحصیل به خصوص راهنمایی 
های ایش��ان در دوران نوجوانی در خصوص شکوفایی ذوق نویسندگی 
بهترین عامل ورود من به عرصه فرهنگ و ادب و در ادامه نوش��تارهای 
منظم نثری بود که با تحصیل در رشته ی تحصیلی پدر عزیز مسیری 
جدی به خود گرفت. هیچگاه اولین متن ادبی کودکانه ام را فراموش نمی 
کنم که پس از بازگشت طوالنی ایشان در همراهی با کانون حج جانبازان 
سرافراز به میهن، با دیدن آن دست مرا بوسیدند و سال ها در صفحه ی 

اول تقویمشان نگه داری می کردند.
در انجام کارهای روزانه با زمانبندی دقیق و پرهیز از هر گونه اسراف 
در وقت و عمر، س��اعت هایمان را با ایش��ان تنظی��م می کردیم. تقید 
ایشان- به نماز اول وقت از مهمترین ویژگی های ایشان بود. در کمک به 
محرومین همیشه پیشتاز بودند و خود در خصوص احوال ایشان سوال 

می کردند.
حب اهل بیت و عش��ق به این بزرگواران عاملی بود که هرماه روضه 
ماهیانه برگزار می کردند و زیباترین صحنه ای که برای ایشان رقم خورد، 
تس��لیم کردن جان به حضرت حق، پس از روضه حضرت زهرا)س( و 

گفتن نام رسول اکرم)ص( در آخرین کالم عمر با برکتشان بود.

زهرا حبیبی

فرزند مرحوم حبیبی



8
دو شنبه

30 دی 1398 
24  جمادی االولی 1441    

شماره 1096  

یک س��ال گویی در 
یک چش��م بر هم زدن 
از ترک ناگهانی مرحوم 
نب��ی  محم��د  آق��ای 
حبیبي از این دنیای فانی گذش��ت و آنچه باقی مانده  یاد خیر او و سیره 
پسندیده و مورد قبول بسیاری از فعاالن سیاسی و متدینین با گرایش های 

مختلف است که در باره ایشان به نیکی یاد می کنند. 
مرحوم حبیبی به گواهی رهبر گرانقدر انقالب از صداقت برخوردار بود و 
همین ویژگی موجب گردید در عرصه سیاسی ایران از اعتبار قابل توجهی 
برخوردار باش��د.  تالش هایی که در ایام فتنه ٨٨ و نیز پس از درگذشت 
مرحوم استاد عسگراوالدی در مسئله وحدت اصولگرایان به کار بست در 

خاطرها زنده است. 
رمز و راز مانایی و ذکر خیر هر فردی ولو پس از مرگش از دیدگاه نظام 
توحیدی عبارت است از ایمان خلل ناپذیر به همراه اخالص و تقوا است، اگر 
این حاصل شود باقی ماجرا برعهده خالق عالم است که کفالت بنده خود را 
برعهده می گیرد. در قضیه شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 
و رستاخیز تشییع پیکر تکه تکه شده ی او و یارانش این معنا به شکلی 
بدیع و کم نظیر به نمایش درآمد. دش��من می خواست نور او را خاموش 
کند اما خدا او را شعله ور تر کرد و آنانی هم که نمی شناختندش به این 

معرفت بار یافتند. مرحوم محمدنبی حبیبی نیز از جمله این سالکان بود 
که ضمن باورمندی به کار در حوزه سیاسی و در قالب تحزب و استقامت 
ورزیدن بر باورهای خود، اما به شدت منصف و به دور از تندروی و فاصله 

گرفتن از اخالق بود. 
فعاالن سیاس��ی و مدیران جامعه می بایست در تمرین کار سیاسی و 
اجرایی خود چنین الگوهایی را مرتبا مرور کرده و از رفتار و منش و سیره 
آنان درس گیرند و در عرصه کارزار به کار بندند. با چنین رویه ای کارآمدی 
و توانمندی مدیریت در جامعه اسالمی روغن کاری شده و چرخ مدیریت 
به درستی و روانی خواهد چرخید و ثمرات درخشان خود را به بار خواهد 

نشاند. ان شاءاهلل 

وجه اشتراک مرحوم حبیبی و شهید سلیمانی

الذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا "قران کریم"
حبیبی کس��ی بود که حبش نس��بت به اهل بیت) 
علیهم الس��ام( ووالیت مثال زدنی بود تا انجا که 
در مجلس حضرت زهراء )س( جان به جان افرین 
تس��لیم کرد.او حبیب دوس��تان و نیروهای انقاب و نظام و محب قرآن و اسام بود ودراوج 
بردباری و صبوری مدیری منصف و با تدبیر و در تاش در جهت ایجاد وحدت و همگرایی بین 
نیروهای انقاب مثال زدنی بود . رفتن افرادی چون اوضربه ای است که جای آنها سخت  پر 
می شود .این که مثل او بتوانند افرادی با این مدیریت در تشکیاتی ترین وبا سابقه ترین حزب 
کشور که از قبل از تشکیل نظام مقدس جمهوری اسامی بوده است فعالیت سالم و موثر داشته 
باشند کم به چشم می خورد. فعالیت در حزبی چون موتلفه اسامی با این گستره کار دشواری 
است. موتلفه یعنی ائتاف یعنی گردهم آمدن بر محور والیت و اسام و انقاب و ممحض 
بودن در اجرای دستورات ولی امر مسلمین زمان .حزبی که با ارشاد حضرت امام) رحمة اهلل 
علیه ( در دوران خفقان ستمش��اهی تاسیس گردید و اعضای آن با آنها جنگیدند ، به زندان و 
تبعید رفتند .سخت ترین شکنجه ها را تحمل کردند و تسلیم دشمن نشدند. درتقدیم اولین 
شهدا پرچمدار نهضت اسامی شدند.حزبی که از آغاز تا به امروز پیوسته خط مشی خویش 
را از مرجعیت دینی ووالیت و روحانیت بصیر وانقابی گرفته و می گیرد وهرگز پیوند خود با 
آنها را قطع نکرده است.اما جان کام اینکه اگرچه حبیبی رفت اما خدارا سپاس که محبوب 
همه دلها بر جاست وهر چند که روزگار بسیار سختی است که بصیرت و بینش انقابی می 
طلبد و تاش بس��یار می خواهد و اگر که رهبران پیشکسوت حزب همچون عسگراوالدی 
ها و حبیبی ها رفتند اما جوانگرایی در آن قبل از دیگران آغاز شده و در نتیجه تربیت جوانانی 
که بتوانند تحت نظارت و حمایت بزرگان آن رشد کنند و در آینده جای آنها را بگیرند از پیش 

تر شروع شده است.
حبیب بن مظاهرهای زمان

آری حبیبی و حبیب اهلل عسکر اوالدی، حبیب بن مظاهر های این زمانند که اگر جلوتر از آنها 
نباش��ند عقب تر نخواهند بود زیرا به فرمایش حضرت امام )رحمة اهلل علیه ( مردم ما بهتر از 
مردم دوران نبی اکرم اند و رهبران و فرماندهان آنها دست کمی از آنها ندارند و بدین جهت 

است که دراین عصر ما شاهد بوجود آمدن سلیمانی ها و ابومهدی ها هستیم که در بستر این 
اهداف به دنیا آمدند ،رشد کردند، مبارزه کردند و در دنیا درخشیدند .

الگوی احزاب
امروز اس��ام و مقاومت شمال و جنوب لوزی غرب آسیا را به هم وصل کرده و دشمنان را به 
هراس افکنده اس��ت. از این رو دشمن زمانی توانست به خیال خود آرام گیرد که فرماندهان 

مقاومت را به شهادت رساند.
 آری اگر توجه کافی صورت گیرد مش��اهده می شود که شام که همان سوریه است و مشهد 
و مکه و یمن که اضاع این لوزی را تشکیل می دهند که خانه کعبه مرکز آنهاست وسپس 
بیت المقدس است که تمام توجه ها به سوی آنها است اینها شرایط ویژه پیدا کرده اند. با این 
حال تنها کشوری که می تواند مقدمات ظهور را فراهم کند و محور مقاومت باشد ایران است 
که با همراهی کشورهایی همچون سوریه ،عراق وغیر ان بدان کمک می کند. وعن قریب 
حبیب دلها ، مهدی زهرا ی اطهر در زمان حضورشان ظهور خواهند کرد و ان شاءاهلل این پرچم 
به پرچمدار واقعی آن تحویل داده خواهد شد. اما امروز احزاب باید ازصبر و شکیبایی بزرگان 
موتلفه درجهت همگرایی وهم افزایی در خدمت به نظام واجرای فرامین والیت درس گیرند 
تا بتوانند در انجام این رس��الت خطیر به وظیفه خود عمل کنند و دشمنان را پیاپی شکست 

دهند که "ان موعدهم الصبح اَلیس الصبح بقریب"

حبیبی، حبیب دلها

محمدحسین شفیعی ها 
عضو شورای مرکزی

ادامه از صفحه 4
 آغاز فعالیت های سیاسی

   حبیبی در عرصه اجتماعی خدمات فراوانی داشت  که فعالیت های 
اجتماعی او در هیئت های اجرائی انتخابات و بنیاد بین المللی غدیر وهالل 

احمر هرکدام جلوه ای از صدیق بودن او را نشان می دهد .
اما درعرصه سیاس��ی فعالیت ایشان از دوران مرحوم عسکر اوالدی در 

حزب موتلفه اسالمی شروع شد .
انضباط تش��کیالتی ، الت��زام به تصمیم جمعی ،پرهی��ز از خود رایی 
وتفویض اختیار به زیر مجموعه و اعتماد به منصوبین در مسئولیتها از وی 

عنصری نمونه و سرمشق ساخته بود .

مرح��وم حبیبی در کنش سیاس��ی بیرونی طرفدار ج��دی وحدت و 
همبس��تگی نیروهای اصولگرا و انقالبی و پرهیز از هرگونه رفتار و گفتار 
مغایر وحدت داشت و در کنش درونی ؛ شخصیتی مشورت پذیر ، عامل 

به تصمیم جمعی ولو مغایر با نظر خودش داشت .
ای��ن ویژگی ها از مرحوم حبیبی ش��خصیتی س��اخته بود که علما و 

مراجع تقلید همچون رهبر معظم انقالب از وی به عنوان عنصری :
خدمتگذار- فعال – صدیق – متدین – با تقوا – سخت کوش-مخلص 

–با استقامت –هوشیار – سیاستمدارمتین –انقالبی نام ببرند .
امیداست پویندگان راه او همین خط صدق وتقوا و اخالص ومشورت 

پذیری را دنبال نمایند انشاءهلل  

الله افتخاری
عضو شواری مرکزی
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حبیبی سیاستمداری انقالبی و مدیر تشکیالتی بود 

احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب  
مؤتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار هفته 
نامه شما با اشاره به سالگرد درگذشت مرحوم 
محمدنبی حبیب��ی، دبیرکل ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اظهار داشت: یک سال که از فقدان 
این فرد مخلص و فداکار گذشت، اما همچنان 
نام و یاد وی در خانواده مؤتلفه اسالمی همیشه 

تازه و زنده است. 
وی در مورد نحوه آش��نایی خود با مرحوم 
حبیبی ب��ه اوایل انق��الب و زمانی که معاون 
سیاسی اس��تانداری کرمان بود، اشاره کرد و 
افزود: بنده با وی چه در زمان تصدی معاونت 
اجرائی حزب و چه مسؤولیت دبیر کلی حزب 

ارتباط تنگاتنگی داشتیم. 
 شیفته خدمت به انقالب و مردم

عض��و ش��ورای مرک��زی ح��زب مؤتلف��ه 
اسالمی با بیان اینکه حبیبی در طول حیات 
ارزش��مند خود در س��نگرهای گوناگونی اعم 
مسئولیت های بی شمار اجرائی کشور و چه در 
حزب  مؤتلفه اسالمی با صداقت خاصی، توأم با 
اخالق محمدی و ادب اسالمی کار کرد، گفت: 
وی در عین اینکه مجاهد در راه خدا و شیفته 
خدمت به انقالب و مردم بود، اما دلس��وزی و 

مهربانی وی زبانزد عام و خاص بود. 
این فعال سیاسی مرحوم حبیبی را انسانی 
وارس��ته و س��رباز فداکاری ب��رای امام راحل 
)ره(و ی��اری مخلص برای مقام معظم رهبری 
توصی��ف کرد و افزود: با وجود اینکه در دوران 
عمر پربرکتش مسئولیت های اجرایی 
متفاوت��ی بر عه��ده داش��ت، چه در 
زمانی ک��ه به عنوان ش��هردار تهران 

ایفای مس��ؤولیت کرد و یا در سمت استاندار 
استان های خراس��ان بزرگ، فارس و تهران و 
یا به عنوان معاون سیاسی استانداری کرمان، 
معاون وزرای بازرگانی و راه و قائم مقامی بنیاد 
مستضعفان به انجام وظیفه پرداخت، به معنای 
واقعی کلمه خادمی راستین برای ملت شریف 

ایران قلمداد می شد. 
 محبوب دلها

عض��و ش��ورای مرک��زی ح��زب مؤتلف��ه 
اس��المی ب��ا بیان اینک��ه مرح��وم حبیبی از 
محبوبی��ت خاصی در بین همه کس��انی که 
وی را از نزدیک می ش��ناختند، برخوردار بود، 
باالخ��ص امام راحل)ره(، مقام معظم رهبری، 
علما، مراجع عظام و ش��خصیت های مختلف 
سیاس��ی و مذهبی کش��ور و اعضا و مدیران 
حزب مؤتلفه اس��المی، تأکید کرد: و در عین 

حال سیاس��تمداری تیزبین، زیرک، باهوش، 
تحلیل گر، واقع بین، آرمانگ��را، مطلع، آگاه به 

امور، با بصیرت و با تقوا بود. 
مق��دم تصریح ک��رد: مرح��وم حبیبی با 
وج��ود مس��ئولیت های مختل��ف اجرائی در 
کشور، مدیری کاماًل قانونمند بود به شکلی 
که تعریف می کرد، زمانی که شهردار تهران 
بودند، برای تغییر اسم خیابان ها کمیسیونی 
به عنوان کمیسیون نامگذاری در شهرداری 

تشکیل ش��ده بود، آقای محتشمی، وزیر 
کش��ور وقت خواس��تار تغییر نام خیابانی 
ب��ود و وی موض��ع می گی��رد و می گوید: 

»همین طوری نمی ش��ود با اراده و دس��تور 
ش��ما نام خیابانی را تغیی��ر داد.« لذا پس از 
اخذ نظر کمیس��یون نامگذاری اسم خیابان 
تغییر کرد منتها از مج��رای قانونی خودش 
نه اراده شخص وزیر کش��ور، که این نهایت 
قانون مداری وی را نش��ان می دهد که حتی 
دس��تور مافوق خ��ود را از مج��رای قانونی 

اجرایی می کرد. 
 نگاه به فعاالن حزب موتلفه اسالمی

عضو شورای مرکزی حزب  مؤتلفه اسالمی 
مرحوم حبیبی را مدیری کاماًل تش��کیالتی 
دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: وی با همت 
خود در انسجام بخش��ی و تشکیالتی کردن 
مؤتلف��ه کاماًل موفق عم��ل کرد و کار کردن 
در ای��ن حزب را یک تکلی��ف الهی و دینی 
می دانس��ت و معتقد بود که هر کس به کار 
در  مؤتلفه اس��المی از دید دنیوی فکر کند، 
دچار خسران شده است و هر کس به فعالیت 
در مؤتلفه نگاه دینی و عبادی داش��ته باشد، 
اجرش در پیشگاه الهی محفوظ خواهد بود. 
وی در ادامه به فعالیت آن مرحوم در  مؤتلفه 
اسالمی به طور شبانه روزی و با عشق و عالقه 
خاص اش��اره ک��رد و گف��ت: از وی به کررات 
ش��نیدم که می گفت کار در مؤتلفه برای من 
تقدس خاصی دارد، زیرا اعتقاد داشت مؤتلفه 

اسالمی یک حزب الهی است. 
دبیر حزب مؤتلفه اس��المی استان کرمان 
به خصوصیات اخالقی حبیبی اش��اره کرد و 

گف��ت: نجابت خاص��ی در چهره و رفتار 
وی موج می زد و حتی به تعبیری مظلوم 
بود و از حق خود می گذش��ت وی یک 

سیاستمدار انقالبی به تمام معنا بود.

مرحوم محمد نبی حبیبی یکی از ش��خصیت های برجسته انقالب 
اس��المی اس��ت که فعاالن سیاس��ی طرفدار تحزب و کار تشکیالتی 
سیاس��ی، او را به عنوان یک ش��اخص در این حوزه می شناس��ند.او 
دارای فهمی درست از کار حزبی و تشکیالتی بود و از خود یک منش 
سیاست ورزی به یادگار گذاشت. فضای سیاسی کشور مملو از احزابی 
اس��ت که در آنها سیاست ورزی اتفاق نمی افتد بلکه بازی های سیاسی 
رقم می خورد و به همین دلیل ما با مقوله توس��عه سیاسی که یکی از 
شاخصه های آن قدرت باالی سیاست ورزی احزاب است فاصله زیادی 
داریم.او محصول سیاست ورزی حزبی را شکل گیری مدیرانی کارآمد 
و توانمن��د از دل حزب می دانس��ت که تحت نظ��ارت حزب،عملکرد 
و فعالیت های��ش را س��اماندهی می کنند و به اف��کار عمومی در قبال 
عملکرد آن مدیر پاسخگو هستند. اما سیاست بازی را تحمیل افرادی 
فاقد صالحیت علمی و تجربی بر مدیریت کشور از طریق روابط و باند 
بازی و عدم نظارت بر عملکرد آن مدیر و در نهایت مبرا دانستن خود 

از عملک��رد مدی��ر تحمیلی و عدم پاس��خگویی در قبال افکار عمومی 
می دانست.

ما امروز برای رس��یدن به توس��عه سیاس��ی نیازمند من��ش و روش 
ش��خصیت هائی چون مرحوم حبیبی هس��تیم.مرحوم حبیبی همچون 
ش��هید بهشتی حزب را معبد یعنی محل عبادت خود می دانست. یعنی 
حزب جای تعبد و عبادت اس��ت و لذا در مکانی که عبادت خدا صورت 
می گیرد حقه بازی، شیطنت های سیاسی، خیانت به کشور و توطئه و.. رخ 
نمی ده��د.در محلی که عبادت خدا صورت می گیرد رضایت بنده خدا و 
آبادانی دنیا و آخرت او یک ضرورت است پس کسانی که برای مدیریت و 
حکومت بر این مردم انتخاب و یا تربیت می شوند باید صالحیت های الزم 

را داشته باشند و یا در حزب این صالحیت ها در افراد ایجاد شده باشد. 
.مرحوم حبیبی دارای اندیشه ای عمیق در حوزه تحزب اسالمی بود و 
می توان از این اندیشه ها برای شناختن یک نظام حزبی کارآمد در کشور 
بهره گرفت. کش��ور ما مبتنی بر آراء ملت مدیریت می شود و در نظامی 
که مبتنی بر آراء ملت است کار تشکیالتی و حزبی یک اصل است. این 
احزاب هستند که می توانند آراء ملت را جهت دهی کنند و در قبال آراء 

ملت مسئولیت پذیر و به آنان پاسخگو هم باشند.

سیاست کشور نیازمند روش و منش حبیبی
نادر مقدسی 

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان مرکزی

احمد علی مقدم
عضو شورای مرکزی
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حبیبی حبیب دلها بود و برای همیش��ه محبوب دل ها خواهد ماند. 
اکنون در آس��تانه اولین س��الگرد یار صدیق انقالب و امام و رهبری حاج 
محمد نبی حبیبی دبیر کل متین و دوست داشتنی حزب موتلفه اسالمی 
قرار گرفته ایم. شخصیت واال مقامی که حضرت آقا از ایشان به عنوان یکی 
از فعاالن صدیق عرصه های سیاسی و اجتماعی انقالب یاد کردند و از نظر 
و دیدگاه مراجع عظام خدمات او به جامعه اسالمی و انقالب ستودنی بود  
سیاستمدار متین و با تقوا و انقالبی بود که در جهت پیشبرد اهداف نظام 

امام و رهبری تالش صادقانه داشت.
مرحوم محمدنبی حبیبی در رابطه با مس��ائل نظام و انقالب همیشه 
از مواضع شجاعانه با حکایت از پایبندی عمیق ایشان به گفتمان انقالب 
برخوردار بود و سراس��ر عمرش را در پاکی و اخالص سپری نمود. عمر 
ش��ریف خوی��ش را در راه دفاع از اصول و ارزش های انقالب اس��المی و 
آرمان های مقدس نظام و رهبری س��پری کرد. وی در زمره مبارزین و 
از ارادتمندان به نظام و امام و رهبری بود و در کارها، مس��ائل و امورات 
حزبی و سیاسی، متعهد، از خود گذشته و بسیار سخت کوش بود. یکی 
از اولویت های ایشان همراه بودن همیشگی با روحانیت و مراجع عظام 

بود و در همه امورات سیاسی و دینی و اجتماعی و فرهنگی نظر آنها را 
ارجح می دانست.

 نگاه به جوانگرایی و نیروسازی
مرحوم حبیبی در طول عمر گهربار و در مس��ئولیت های متعددی که 
بر عهده داش��ت همیشه منشاء آثار خیر برای انقالب و نظام اسالمی بود 
و همواره خودش را متعهد به اصول انقالب و وفادار نسبت به مقام معظم 

رهبری می دانست.
در رابطه با نیرو س��ازی و جوان گرایی در حزب موتلفه اسالمی تاکید 
بسیاری می نمود. در اجالس ها و مجموعه های حزب بارها فرمود "به نظر 
من اگر حزبی نیرو سازی نکند مرگ خویش را با دست خود امضا کرده 
اس��ت" و به پیشرفت و توسعه و اعتالی حزب موتلفه اسالمی در تمامی 
زمینه ها تاکید داش��ت و تالش ها و زحمات بس��یاری را در این زمینه 
متحمل گردید و به عنوان پیشکسوت این حزب انقالبی و والیی عضویت 
در حزب موتلفه اسالمی را مدال افتخاری در کارنامه زندگی پاک و ساده 

خود تلقی می کرد.
حال وظیفه ماس��ت که دنباله رو افکار و اندیش��ه های پاک و مقدس 
دبیرکل فقید حزب موتلفه اسالمی مرحوم مغفور حاج محمد نبی حبیبی 

باشیم.
روحش شاد و راهش برقرار باد.

حیات پاک و مخلصانه
رحیم جهانی 

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان آذربایجان شرقی

در پیام مقام معظم رهبری دو ویژگی برجس��ته مرحوم حبیبی بیان 
شده است یکی صداقت و دیگری مجاهدت و تالش وافر، الحق همین طور 
بود. صفای باطن و اخالص درونی در چهره نورانیش نمایان بود این صفات 
سرچشمه صداقتش بود. او در جریانات مختلف خصوصا فتنه٨٨ شفاف 
و صادق ومحکم بود. وی دردوران مس��ئولیت های مختلف پرکار، شجاع 
،خدوم و پاک دست بود و غائله فارس را در دوران استانداری باشجاعت و 

درایت درعین حال بامهربانی خاتمه داد.
عامل به تکلیف

در زمان ش��هرداری تهران در جلسه ش��هرداران پایتخت کشورهای 
اس��المی خاطره رشادت وعمل به تکلیف الهی نش��ان از عمق باورهای 
دینی و بصیرت مثال زدنی ایشان نمایان بود.  موضوع انقدر مهم بود که 
دردیدار ساالنه موتلفه بامراجع بزرگوار درقم آیت اهلل نوری همدانی ابتدا از 
ایشان خواستند موضوع را تعریف کند پس ازتعریف مرحوم حبیبی مورد 

تحسین ایشان قرار گرفتند.

تالش جدی برای سیستمی شدن حزب ورابطه بسیار حسنه با استانها 
از نماد برجسته مدیریتی ایشان می باشد. بنده شخصا هرگاه با دفتر تماس 
داشتم اگر جلسه بودند حتما بعد ازجلسه تماس می گرفتند و برای نظر 

دبیران استان احترام قایل بودند.
باتوجه به ارادت قلبی که بنده به ایشان داشتم گاهی درچند موضوع 
درد دل داشتند. به شدت والیتمدار بودند ودغدغه داشتند حزب ازمسیر 
والیت ورهبری فاصله نگیرد. خداوند منان روحشان را با شهدای موتلفه و 

مرحوم مجاهد صادق عسکراوالدی محشور بگرداند.

مورد تحسین آیت اهلل نوری همدانی

تی  تشکیال
حی��ات  ب��ه 
خود می تواند 
ادامه دهد که 
اخالق تشکیالتی را رعایت کند و عدم رعایت آن مشکالتی را فراهم  می 

آورد.
 مرحوم حبیبی که چند دوره مس��ئولیت دبیر کلی حزب را به عهده 
داش��ت عملکرد قابل قبولی در اخالق تشکیالتی داشت. آن مرحوم هر 
هفت��ه مواضع حزب را بیان می کرد که مصوبات ش��ورای مرکزی حزب 
بود چه بس��ا در مواردی نظر ش��خصی خودش با آنچه که بیان می کرد 
متفاوت بود. مرحوم حبیبی احساس گسستگی با بدنه حزب نداشت بلکه 
با تش��خیص درست موضوع و حل مس��ئله از طرف بدنه همراهی کامل 

داشت و تالش می کرد مشکل حل شود . 

 مرحوم حبیب��ی از تمام امکانات حزب برای تحقق اهداف اس��المی 
اس��تفاده می کرد و وی با توجه به توطئه های دشمن در تفرقه مذاهب 
اسالمی سفری به گلستان داشت و با مالقات با علمای اهل سنت ضرورت 

وحدت اسالمی را متذکر شد.
 ایشا ن به علمای اهل سنت می گفت امریکا دشمن بشریت و مسلمان 
هاس��ت و شیعه وسنی نمی شناسد. ایران شیعه  و افغانستان اهل سنت 
است امریکا از هر دو می کشد ما نباید فریب آنها بخوریم. مرحوم حبیبی 
به شدت عالقمند به جشن های مشترک مسلما نها در هفته وحدت بود. 
علیرغم اینکه کمرش را عمل کرده بود و مشکل نشستن داشت در جشن 
میالد پیامبر اعظم در آق قال چند ساعت در مجلس نشست. از طرف دیگر 
با حمایت از طرح حزب استان گلستان در برگزاری جشن بزرگ و باشکوه 
هفته وحدت تاثیر بزرگی را در بین برادران اهل سنت  گذاشتند  به طوری 

که هرسال خواستار برگزاری در همان سطح بزرگ بود.

تالش برای وحدت شیعه و سنی

علی محمد دانشی
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کهکیلویه وبویر احمد

سید حسن سیدی
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان گلستان
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ارتحال شخصیت متدین و انقالبی غیرتمند 
و یکی از موثرین س��پهر سیاسی ایران مرحوم 
مهندس محمد نبی حبیب��ی لطمه غیر قابل 
جبران��ی را به جریان اصولگرایی به ویژه حزب 
موتلفه اسالمی وارد کرد. اینجانب توفیق داشتم 
به عنوان مدیر حوزه دبیرکل چند س��الی را در 
جوار این انس��ان الهی سپری نمایم و در سفر 
ش��اهد فضائل و خصائل نیکوی آن عزیز سفر 
کرده و آرمی��ده در جوار رحمت الهی باش��م. 

پایبندی مس��تمر آن بزرگوار به جریان والیی 
اصولگرایی در کارنامه درخش��ان سیاس��ی آن 
خدمتگزار صادق ثبت و ضبط و مورد تصدیق 
همه آنهایی اس��ت که با ایش��ان حشر و نشر 
داشتند. این بنده در اولین سالگرد رحلت ایشان 
دو نمون��ه از ده ه��ا و ده ها خصلت ارزش��ی و 
فراموش نشدنی این مرد بزرگ را یادآور می شوم 
و آرزو می کنم خداوند توفیق عمل مستمر به 

این فضائل را به همه ما عنایت فرماید.
اولین و مهم تری��ن ویژگی مرحوم حبیبی 
اهتمام و عش��ق و عالقه وافر ایشان به نماز این 
فریضه الهی بود و دومین خصیصه او انس مثال 

زدنی که با قرآن و کالم وحی داشت به گونه ای 
که بارها ش��اهد بودم از ه��ر فرصتی ولو اندک 
از جمل��ه تاخیراتی که گاه در پرواز و س��فرها 
پیش می آمد ب��رای برپایی نماز و قرائت کالم 
الهی استفاده می کرد این دو ویژگی برجسته و 
ارزشمند و سایر ارزش هایی که مرحوم حبیبی 
از آن برخوردار بود از وی انسانی الهی و خداجو 
س��اخته بود که م��ورد تکری��م و احترام همه 
سیاسیون و فرهیختگان و ایضا قاطبه روحانیت 

معظم و مراجع عظام بود.
 ی��ادش گرام��ی روحش قری��ن رحمت و 

مغفرت الهی باد.

دو خصلت ارزشی و فراموش نشدنی
محمد علی مرویان

مدیر حوزه دبیر کل 

یک��ی 
ویژگ��ی  از 
ممت��از  ه��ای 
ش��خصیتی مرحوم حبیبی در عین مش��غله 
فراوان و تراک��م فعالیت های گوناگون، تعبد و 
تقید ایشان نسبت به امور عبادی بود. همواره 
نس��بت به نماز اول وقت مراقبت داشت و نماز 
را نیز با طمأنین��ه و آرامش اقامه می کرد. در 
ایام ماه مبارک رمضان در دفتر مرکزی حزب 
مؤتلفه اسالمی هر روز برنامه جزءخوانی قرآن 
کریم برگزار می شد و مرحوم حبیبی از ابتدا تا 
انتها در این برنامه حضور داش��ت و مقداری از 

آیات را نیز با صوتی دلنش��ین قرائت می کرد. 
ارتباطی عمیق با معبودش داش��ت و همواره 
بیان��ات خود در جلس��ات گوناگ��ون را با این 
عب��ارت آغاز می ک��رد: » رب ادخلنی مدخل 
صدق و اخرجنی مخ��رج صدق واجعلنی من 

لدنک سلطانا نصیرا «.
زیارت خالصانه

مرح��وم حبیب��ی ارادت خاصی نس��بت به 
خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم داشت. 
در مجالس س��وگواری شرکت داشت و هنگام 
ذکر مصائب اهل بیت )ع(، با شدت می گریست. 
مقید به زیارت مشاهد مش��رفه بود و در سفر 

به ش��هرهای زیارتی، فرصت کافی برای زیارت 
می گذاش��ت و با توجه و خلوص خاصی زیارت 

می کرد. 
می توان به جرأت گفت همین پیوند با اهل 
بی��ت )ع( و ارتباط عمیق با خداوند، به او عزت 
بخشید که مرگی سعادتمندانه داشت. در ایام 
فاطمیه و پس از برگزاری مراسم سوگواری که 
در بیت خود برای حضرت زهرا )س( برپا نموده 
بود، دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود 
ش��تافت. ان شاءاهلل که اعمال حسنه او ذخیره 
قیامتش باشد. روحش قرین رحمت و رضوان 

الهی باد. 

ارتباط عمیق با معبود

افتخار داش��تم در طول ۱5 س��ال 
انج��ام وظیف��ه در خدم��ت ایش��ان 
باشم. البته ۱5 س��ال را نمی شود با 
۱5 دقیقه و چند س��طر خالصه کرد 
و به مص��داق دو صد گفته چون نیم 
کردار نیس��ت. هر روزی که با ایشان 

می گذش��ت برای م��ا درس بزرگ و 
خاطرات فراوانی را در پیش داشت. از 
تکلمش در حکمت و سکوتش درسی 
برای ما بود. خاطراتی که روی اعتقاد 
ما و افراد اثر بس��یار داش��ته و به یاد 

ماندنی است. 
طی این ۱5 س��ال که چند بار به 
مشهد مقدس ماموریت داشتند و ما 
هم افتخار حضور داش��تیم. همیشه 
یک ساعت قبل از اذان صبح در حرم 
مشرف می شدند و در جای خلوت به 
دعا و نماز و زیارت مش��غول بودند، 
ام��ا آخرین بار در دی ماه ۱397 که 
در حرم حضرت امام رضا علیه السالم 
بودیم به بن��ده گفتند  برویم داخل 
و نزدی��ک ضری��ح و ب��ا ه��م دعای 
امی��ن اهلل را بخوانی��م، ای��ن زیارت 
فراموش نش��دنی بود. عاش��ق نماز، 
عاش��ق قرآن ،عاشق نظام جمهوری 
اس��المی و عاش��ق والیت فقیه بود. 
آنچه را که می دانست از خداوند مدد 
می گرفت و عمل می کرد. خدایش 

رحمت کند.

حبیبی الگوی والیتمداری آخرین زیارت 
وانقالبی گری

ایام فاطمیه یادآور گذش��ت یک سال از رحلت دبیرکل سابق 
حزب مؤتلفه اس��المی مرح��وم مغفور جناب آق��ای محمدنبی 
حبیبی می باشد که خود این مناسبت مهرتاییدی بروالیتمداری 
وشیفتگی آن فقیدسعید نسبت به اهل بیت پیامبر اعظم ) ص( 
است. وی درانقالبی گری وحمایت ازامام ورهبری مثال زدنی بود 
درزندگی سیاسی واخالقی بسیارمنضبط ومنظم بود به گونه ای 
که این نظم وانضباط درس��خنرانی ها وبیانات زیبای ایشان کامال 
آشکاربو د وشنونده راکامال تحت تاثیرقرارمی داد. خدایش رحمت 

کند وبا اولیایش محشورگرداند.

عبداهلل فاتحی 
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان بوشهر 

محمد باستان فر

مسئول دفتر مرحوم حبیبی

محمد بومیان
قائم مقام معاون سیاسی
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 مرحوم محم��د نبی حبیبی بی��ش از ۱4 
س��ال س��کان دبیرکلی حزب موتلفه اسالمی 
را به عهده داش��ت . حبیب اهلل عس��گر اوالدی 
در زمان حیات خود از این س��مت استعفا داد 
و معتقد بود او شایسته ترین فرد برای تصدی 
پست دبیر کلی است لذا اعضای شورای مرکزی 
به همین ش��هادت به صدق و کارآمدی او را به 
س��مت دبیرکلی انتخاب کردند و بیش از یک 

دهه سکان دبیرکلی را به عهده گرفت. 
خدمتگزار صدیق

رهبر معظم انقالب در پیام تسلیت خود به 
مناس��بت رحلت مرحوم حبیبی او را کارگزار 
خدمتگ��زار نظ��ام و فعالی صدی��ق در عرصه 
سیاس��ی و اجتماعی نامید. مرحوم حبیبی از 
همان روزهای آغازین انقالب در س��مت های 
اجرایی مثل استانداری فارس ، خراسان ، تهران، 
ش��هرداری تهران و کار در بنیاد مس��تضعفان 
کارنامه ای از کار بلدی ، کارآمدی و پاک دستی 
به جای گذاشت و اماناتی که مردم در این پست 
ها  به او س��پرده بودند را حف��ظ کرد و بعد به 
اهل��ش واگذار کرد. حبیبی در حزب یک عضو 
منضبط و متخلق به اخالق الهی بود و به همین 
دلیل مورد توجه اعض��ا از جمله دبیرکل وقت 
جناب آقای عسگر اوالدی بود وقتی قرار بود این 
انتقال صورت گیرد آقای عسگراوالدی در تبیین 
شخصیت علمی و نظری او تالش بسیار کرد. در 
این مجال  به گوشه ای از ویژگی های شخصیتی 

و نیز اندیشه های نظری او می پردازیم: 
 معتقد به تشکیالت

۱-مرحوم محمد نبی حبیبی به ش��دت به 
کار تشکیالتی و جمعی معتقد بود او می گفت  
یداهلل مع الجماعه یعنی یک فکر و یک ایده باید 
در تضارب آرا با دیگران جمع شود تا به صورت 
دست خدا خود را در جامعه نشان دهد. به همین 
دلیل فوق العاده به مشورت اهمیت می داد. در 
جلسات شورای مرکزی و جلسات دبیران حزب 
که معموالً محل شور و مشورت بود سعی می 

کرد تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های حزب 
را در این فرآیند شکل دهد و وقتی یک موضع 
به عنوان موضع حزب اتخاذ می ش��ود محصول 
کار فکری جمع باش��د. او در موضع گیری های 
دبیرکل که به صورت هفتگی اعالم می ش��د با 
اعضای شورای سیاسی حزب و سپس دبیران و 
نهایتاً در شورای مرکزی حزب مشورت می کرد 
و در نهای��ت  موضع گی��ری که بیرون می آمد 

محصول چنین مشورتی بود.
مخالف تکروی

۲- او یک عضو منضبط بود. همیشه پنج تا 
ده دقیقه زودتر از موعد جلسات در جلسه حاضر 
می شد و اگر جایی سخنرانی دعوت داشت سعی 
می کرد این وفای به عهد را رعایت کند و کسی 
را منتظر خود نگذارد. نظم و انضباط تشکیالتی 
و رعایت اساس��نامه و مرامنامه برای رسیدن به 
اهداف حزب مثال زدنی بود. او هیچ وقت مسیر 
تک��روی و تک خوانی را طی نکرد و معتقد بود 
این مسیر به دیکتاتوری منجر می شود . معتقد 
بود وقتی می گوییم حزب ، باید همه ی تصمیم 
گیری ها و تصمیم س��ازی ها مبتنی بر شور و 

مشورت جمع و اعضا به اکثریت باشد.
 ماموریت اصلی حزب

3- اعتقاد او به نظام والیی و حرکت در تحکیم 
مبانی والیت فقیه در جامعه امری مشهود بود 
و می گفت حزب باید در مس��یر بسط گفتمان 
رهبری حرکت کند و هیچ مأموریتی جز ترویج 
و تبلیغ گفتمان رهبری به عهده حزب نیست. 

مسیر حرکت سیاسی حزب
4-حبیبی معتقد بود حزب موتلفه اسالمی 
احدی از احزاب و گروه های خط امام و رهبری 
اس��ت لذا عضویت حزب در جبهه پیروان خط 
امام و رهبری محصول همین تفکر بود. معتقد 
بود مس��یر حرکت سیاسی حزب همان مسیر 
حرکت مراجع و روحانیت مبارز در کشور است 

و نباید از این مسیر منحرف شود.
 روش مدیریت

5- اعتقاد حبیبی به همگرایی احزاب والیی 
و پرهیز از واگرایی از دیگر دغدغه های او بود به 
همی��ن دلیل حزب را در هر رویکرد همگرایانه 

با دیگر شخصیت های سیاسی و احزاب والیی 
وارد می کرد و با مدیریت اخالقی سعی می کرد 
س��هم ح��زب را در همگرای��ی اصولگرایان با 
راس��تی و صدق ادا کند. کسانی که در کنار او 
در جلس��ات همگرایی شرکت می کردند همه 
گواهی می دهند که او هدفی جز اقتدار جریان 
حزب اهلل در جامعه و مشروعیت مردمی جبهه 
نیروهای انقالب نداش��ت و در ای��ن راه از همه 

حیثیت حزب مایه می گذاشت.
 نوع دیدگاه و نظر

6-تواض��ع و فروتنی او زبان��زد خاص و عام 
ب��ود. اصراری بر تحمیل عقیده خود به دیگران 
نداش��ت و س��عی می کرد در چارچوب اخالق 
حرفه ای و علمی اگر دیدگاهی دارد به دیگران 
ارائه دهد. غلبه نظریه او در جلس��ات متکی به 

صدق و درستی نظراتش مربوط می شد.
 حل مشکالت مالی حزب

7- حزب دچار مش��کالت مال��ی عدیده ای 
بوده و هست. او سعی می کرد منابع حزب را از 
طرقی تامین کند که به پاکدستی حزب آسیب 
نرس��د هر کمکی را قبول نمی کرد حزب را با 
حداقل امکان��ات اداره می کرد و اجازه نمی داد 

پول مسئله دار وارد حزب شود.
سهم حزب در صورت پیروزی

جس��تجوی  در  ح��زب  در  حبیب��ی   -٨
شکل گیری جمعی از نخبگان علمی، اخالقی، 
مذهبی و نیز مدیران اجرایی بود که بتوانند در 
صورت پیروزی در انتخابات س��هم حزب را در 
کارآم��دی نظام ادا کنند. به همین دلیل جمع 
کثیری از اخیار و رجال سیاس��ی و مذهبی در 
تهران و شهرس��تان ها  عضویت حزب را قبول 
ک��رده بودن��د و او را در تحقق ای��ن ایده یاری 
می کردند. ی��اد او را گرامی می داریم و راه او را 
برای بس��ط گفتمان والیت فقیه و رهبری در 

جامعه حتماً طی خواهیم کرد.
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هر روز برای شما منتشر می شود

معتقد به کار تشکیالتی و مشورتی
محمد کاظم انبارلوئی
عضو شورای مرکزی


