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ی حبیبی دبیرکل موتلفه اسالمی دار فانی را وداع گفت
نب 

منادی وحدت و تحزب
فرهیختگان مواضع سیاسی و نظرات دبیرکل فقید حزب

یکی از روستاهای ورامین متولد شد و در دوران نوجوانی

ی حبیبی که 73سالگی
درگذشت او مخابره شد .محمدنب 

فوقلیسانس جامعهشناسی گرفت و فعالیتهای سیاسی

موتلفه اسالمی همچنان تیتر رسانهها بود که ناگهان خبر

را میگذراند تا آخرین لحظات عمر خود دست از تالش و
فعالیت نکشید ،همکاران او در موتلفه میگویند دوشنبه
گذشته را با چندین جلسه سیاسی پشتسر گذاشته

جایگاه حضور داشت .در این جایگاه نیز او نقش فعالی در

دبیرکلی میدانند و برخی دیگر محمدعلی امانی.

به نهضت امام(ره) پیوست .بعدها از دانشگاه تهران

دبیرکلی موتلفه اسالمی برگزیده شد و تا پایان عمر در این

خود را در سطوح باالتری ادامه داد .زمانی که انقالب

چندین و چند انتخابات مجلس و ریاستجمهوری داشت

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم پنجشنبه ۱۱بهمن ساعت

میآمد .برحسب اتفاق ،حبیبی سومین فردی است که

تهرانبرگزارمیگردد«.فرهیختگان»بهمناسبتدرگذشت

پیروز شد ،در زمره فعاالن سیاسی وقت وارد دستگاههای

اجرایی شد و تا دهه  70در دولتهای مختلف خدمت کرد،

و شامگاه برای برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه به منزل

استانداری فارس ،خراسان و تهران را تجربه کرد و چهار سال

تقدیر الهی شد و درگذشت .حبیبی  28آذر  1324در

خود را در باالترین سطح در حزب موتلفه پی گرفت و

مراجعت کرده و دقایقی پس از پایان مراسم عزاداری تسلیم

پس از مرحوم حبیبالله عسگراوالدی در سال  1382به

البته گمانهزنیهایی هم درمورد آینده موتلفه اسالمی به

نیز شهردار تهران بود .بعد از این ایام فعالیتهای سیاسی

و هر بار که بحث وحدت اصولگرایان بود ،نام او هم به میان

گوش میرسد و برخی مصطفی میرسلیم را گزینه بعدی

 ۱۱صبح از مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین

پس از مرحوم اعتمادیان و مرحوم مهرآیین از حزب موتلفه

محمدنبیحبیبی در گفتوگو با چهرههای سیاسی سیره

و به دیار باقی میشتابد .از روز گذشته در محافل سیاسی

ادامه از نظر میگذرد.

اصلی طی یک هفته گذشته دعوت حق را لبیک میگوید

و حیات سیاسی وی را مورد بررسی قرار داده است که در

نگاه
 3مقطع از حیات سیاسی محمدنبی حبیبی

منادی وحدت
حمیدرضا ترقی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی

دوران زندگـی مرحـوم آقـای حبیبـی را میتـوان بـه سـه مقطـع

تقسـیم کـرد؛ یکـی مقطـع قبل از انقالب اسـت ،حدود سـال 41
و مبارزاتـی کـه حضـرت امام (ره) شـروع کردنـد .آقای حبیبی در

آن مقطـع دوران تحصیلـی و سـپس دانشـجویی را میگذراندنـد
و از آنجاکـه اصالتـا ورامینـی بودنـد ،در همـان فضـا بـا نهضـت

15خـرداد همراه شـدند.

در دوران تبعیـد امـام ،آقـای حبیبـی بـرای ادامـه تحصیـل بـه
تهـران میآیـد و در کنـار تحصیـل بـه مبـارزات انقالبـی ادامـه

اسدالله بادامچیان درگفتوگو با «فرهیختگان»:

میدهـد .مسـجد آیتاللـه کاشـانی در محلـه پامنـار تهران محل

سالها مدیربودولیبرایتامینهزینهازدواجفرزندانشخانهاشرافروخت

فعالیتهـای او و جمعـی از انقالبیـون بـود و هنـوز بسـیاری از

فعـاالن سیاسـی خاطـرات اقدامـات وی در آن ایام را به یاد دارند.
مقطع دوم دوران بعد از انقالب و حضور در دستگاههای اجرایی
است .به سبب فعالیتهای پیش از انقالب ،وی از جمله کسانی

اسدالله بادامچیان ،عضو شـــورای مرکزی حزب موتلفه ،از جمله

نه نمیایســـتم ،ولی اگر نقطهضعف یا مشکل کاری دلیل برکناری

اسـت کـه بـرای سـاختن نظـام جدیـد دسـتبهکار میشـود،

ســـابقه سالها فعالیت حزبی ،سابقه ســـالها رفاقت را نیز با هم

داریم .گفتند خیر ،شـــما مدیر قوی و توانمندی هستید ،ولی من

سیاسـی اسـتانداری آنجـا و بعـد بـه مـرور وارد مسـئولیتهای

است ،بگویید؛ بهخصوص اینکه در شرایط بدی به دلیل جنگ قرار

چهرههای نزدیک به مرحوم محمدنبی حبیبی اســـت که عالوه بر

معتقدم هر کســـی چهار سال یکجا باشد ،باید بعد از چهار سال

داشـــته و به اصطالح رفیق گرمابه و گلستان هم بودند .بادامچیان

عوض شود .با همین استدالل برکنار شد.

در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص نحوه فوت مرحوم حبیبی
گفت« :دوشنبهشب در حزب ،نماز اول وقت به امامت جماعت ایشان

ساماندهی  12هزارجانباز

برگزار شد و بعد در اتاق درباره ضرورت همراهی موتلفه با درد مردم

در حال حاضر به دور از جناحبازی بحث کردیم ،بعد ایشان گفتند
من روضه دارم و به منزل رفتند .مراســـم عزاداری حضرت زهرا(س)
خانواده بودند که سکته کردند و فوت شدند ».آنچه در ادامه میآید،

داد؛اقداماتیکهبهمذاقسوءاستفادهگرانخوشنمیآمد.خدماتی

کارنامه استانداری

دلســـوز مردم بود .از قبل از پیروزی انقالب اگرچه به صورت رسمی

جزء تشـــکیالت موتلفه نبود ،ولی در بخشها و تشـــکلهای دانشجویی با
ما همراهی داشـــت .آن زمان ایشـــان بیست و چند سال بیشتر نداشت و در

صحنههای مختلف انقالب بسیار پرشور و فعال بود .بعد از پیروزی انقالب هم
وارد فعالیتهای گوناگون انقالبی شد و بهسرعت در اثر استعداد و فعالیتی که
داشت ،در کرمان با جمع دوستان مهندسی که با هم کار میکردند ،به معاونت

استانی کرمان رفت .در استان کرمان ایشان درخشید و توانست مجموعهای

از مدیریت قوی را نمایان کند .بعد از آن هم در سه استانداری حضور داشت؛

یعنی استانداری تهران ،خراسان بزرگ و فارس را عهدهدار بود.

سابقه در حزب موتلفه

آستان قدس رضوی را داشت ،خیلی خدمت کرد.

شهردار متدین ،عاقل و فهمیدهای (مرحوم حبیبی) بر سر کار بود که یکی از

گرفته بود که عالوهبر مزاحمتهای مختلف برای مردم ،محل فساد و قاچاق

را بپذیرد ،اگرچه ایشـــان مخالفت میکرد .درنهایت ایشان دبیر اجرایی حزب

عســـکراوالدی معتقد بود هر مســـئولی تا آخر در جای خود نماند ،از این رو
بهتدریج به جای خود به دبیرکلی آقای حبیبی اصرار داشت .درنهایت ایشان
دبیرکل موتلفه شد .آقای عسکراوالدی به من اصرار کرد قائممقام آقای حبیبی

مرحوم حبیبی در سمت استانداری هر سه استان درخشید .با اینکه مشکالت

مواد مخدر شـــده بود ،به دقیقترین شکل ممکن سامان داد .در دورانی که

همانند قشقاییها و خانها صورت گرفته بود و اختالفنظر هم وجود داشت.

مرحوم حبیبی پایههای طرحهای اساسی را در شهرداری بنیانگذاری کرد.

او مســـئول و مافوق باشد ،از این حرفهایی که در برخی جاها مطرح است،

و گســـترش حملونقل عمومی از دوره مسئولیت ایشان کلید خورد .او طراح

شـــدند و انصافا آنها هم با هم صمیمانه کار کردند .در آخر هم ایشـــان اصرار

زیادی داشت؛ مثال استانداری فارس برای زمانی بود که فتنه برخی از عناصر
ایشان در وزارت کشـــور با همراهی آیتالله مهدویکنی ،وزیر وقت کشور و

رئیس کمیتههای انقالب اســـامی ،برنامههای بسیار خوبی را پیاده کرد ،تا
آنجاکه بهعنوان مثال درگیریها و مشـــکالت استان فارس به تدبیر ایشان با

کمترین معضل و درگیری حل شد .اگرچه اختالفات در حل این مشکل زیاد

بـــود و برخی اختالف نظرها تا آنجا پیش رفت که آقای حبیبی به امام گفت

من آنجا استاندار شما هستم ،برخی میگویند ما باید با گلوله با اینها مقابله
کنیم ،ولی من مخالف هستم و معتقدم باید مردم را از طرف اینها پراکنده کرده

و اینها را منزوی کنیم تا اصل توطئه عالج شـــود .امام فرمودند شما راه خود

را بروید .مرحوم حبیبی در اســـتان فارس نقش بسیار مهمی داشت .ایشان
انسان بســـیار سادهزیستی بود و خود من سادهزیستی او را دیدم که روحی
انقالبی داشـــت و متدین و متعهد به مبانی و موازین بود؛ یعنی این نبود که

احساساتی شود و بگوید من استاندار هستم و دستور میدهم .دقیقا منطبق
با موازین شـــرعی عمل میکرد .در استان خراسان وقتی افتخار خدمت در

ایشان شهردار بود ،یک مشکل بزرگ در تهران به چشم نمیخورد.

اجرای طرح پروژه مترو بهعنوان یکی از اصلیترین برنامههای ایشان بود و مترو
جمعآوری زباله در شـــب بود .تا قبل از آن زبالهها روزانه جمعآوری میشد.
ایشان گفت من میخواســـتم به این قشر زحمتکش جامعه حقوق بیشتری

بدهم ،ولی ضوابط حقوقی اجازه نمیداد .از این جهت ،هم از فضای خلوت

شـــهر در شب استفاده کردیم ،هم با توجه به ساعت کاری ،حقوق رفتگران را
افزایش دادیم .از طرف دیگر فرصت روز هم میتوانســـت محل درآمدی برای

آنها باشد .در آن دوران کارهای ارزشمند بسیاری انجام شد.

جریان رقابتهای مختلف همکار یا رقیب مرحوم محمدنبی
حبیبی بود و خاطراتی را نیز از این دوران به یاد دارد .وی در

و بعد از چهار ســـال میخواست ایشان نباشد .آقای حبیبی به او تاکید کرده

بود که برای من فرقی ندارد که باشم یا نباشم ،اگر تکلیف بود میایستم و اگر

احزاب را شـــاهد مثال گرفت و گفت« :در دوره آخر خانه

بود ،در ارتباطات با احـــزاب و گروهها و افراد با گرایشهای

در خانه احزاب حضور فعالی داشـــت ».دبیرکل حزب اراده ملت گفت« :از

حبیبینتیجهرقابتراکاملمیپذیرفتوگلهوشکایتینداشت.ایننشانه

کسی به آنجا میرفت ،یک خانه ساده خرید .در تمام این مدت ایشان در اوج

هستند .کمتر کسی است که سالها در مراکز قدرت باشد و در یک آپارتمان

ساده و عادی در سطح افراد متوسط جامعه زندگی کند.

شهر تهران با ابراز تأسف از فقدان و درگذشت محمدنبی
در مدیریتهای مختلف بعد از انقالب داشتند .استانداری

شدند .طبیعتا تعدادی بهعنوان نفرات اصلی و تعدادی

خراســـان ،تهران و کرمان از جمله ســـوابق ایشان است.

به لحاظ سابقه حزبی و هم کسوت سیاسی که میتوان

را (از دی  62تا سال  )66بهعنوان شهردار پایتخت منصوب

بهعنوانعلیالبدلرایآوردند.باوجوداینکهآقایحبیبی
گفت هویت قابلتوجهی برای ایشـــان رقم زده بود ،رای

سیاسی و حزبی و حتی سفری که برای حضور در اجالس احزاب آسیایی

ویژگیهای آقای حبیبی ســـامت در رقابت و فعالیت سیاسی بود .آقای

را سامان دهد ،خانه مسکونی خود را فروخت تا بتواند هزینه ازدواج فرزندان

مرحـوم شـهید هاشـمینژاد و مرحـوم آیتاللـه طبرسـی ،از
ایشـان بـرای تبادلنظـر پیرامـون مسـئولیتهای اجرایـی در

سـطح اسـتان دعـوت کردیـم .صحبتـی کـه ایشـان آنجـا در مقام
اسـتانداری بیان کرد این بود که من امروز نماینده دولت هسـتم

و نمیتوانـم حزبـی فکـر و عمـل کنـم .بایـد آنچـه دولـت (مرحوم
آیتاللـه مهدویکنـی) بیـان میکند باشـم و معتقـدم حزب را در

تصمیمگیریهـای مدیریتـی نبایـد درگیـر کنـم.

محمدنبـی حبیبـی سـوای فعالیتهـای سیاسـی و اجرایـی،
فعالیتهـای فرهنگـی گسـتردهای هـم داشـت کـه از آن جملـه

میتـوان بـه حضـور در بنیاد غدیر از زمان مرحوم آیتالله خزعلی
اشاره کرد .سومین مقطع از حیات سیاسی مرحوم آقای حبیبی

دورهای حـدودا 20سـاله اسـت؛ زمانـی کـه وی بـا تاکیـد مرحوم

عسـگراوالدی بـه دبیرکلـی حـزب موتلفـه منصـوب شـد .در ایـن
دوران نـوع نـگاه وی بـه سیاسـت مـورد توجـه اسـت .در طول این

دوران یکی از اقدامات اساسی و استراتژیک وی تالش در جهت

وحـدت و انسـجام بیـن نیروهـای انقلاب و اصولگراسـت .حفـظ
پیونـد اصولگرایـان بـا روحانیـت بهویـژه جامعه مدرسـین از جمله
محورهای نظرات سیاسـی او به شـمار میرود و عالوهبر آن تالش
بـرای ارتقای «برنامهمحـوری» ازجمله اقداماتش در دوران حضور
در حزب بود .از طرف دیگر باید اشـاره کرد که خسـتگیناپذیری
و کار تماموقت در کنار تواضع و پرهیز از تشریفات و اشرافیگری
و ولخرجـی در مدیریـت ،سادهزیسـتی همـراه بـا تقـوا ،روحیـه

مشـورتپذیری و کار جمعـی و تبعیـت تشـکیالتی از ویژگیهای
خـاص مرحـوم آقـای حبیبـی بـود کـه همـه همـکاران وی بـه آن

معترفند.در سـالهای اخیر موضعگیریهای منظم هفتگی که
با مشـورت یک تیم کارشناسـی درون حزب موتلفه انجام میشـد

و طبیعتـا از پختگـی الزم و مبانـی علمـی کافـی و الزم برخـوردار

بود ،بیانگر اشراف وی به موضوعات مختلف سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگـی بـود کـه چـون بـا منطـق و انصـاف در نقـد همـراه بود،

رقابت درون جریانی شکل گرفت و کاندیداهای نهایی

و به راحتی با این نتیجه کنار آمد و هیچ تغییر و احساس ناراحتی از ایشان

دنبال میکرد و تالش داشـــت تحزب در کشور جا بیفتد و به همین دلیل

این مملکت در مسئولیتهای گوناگون بوده ،وقتی میخواست فرزندان خود

خراسـان بودنـد ،مـا در حـزب جمهـوری بودیـم .در آن ایام همراه

حبیبی ،به «فرهیختگان»گفت« :ایشانسوابق ارزشمندی

باانصافبود».حکیمیپوردرادامهافزود«:مندرمقاطعومحافلمختلفی

امر سیاست نگاه به کار تیمی و جمعی بود .سیاست را از منظر کار علمی

را شروع کردیم .ایشان بسیار انسان سادهزیستی بود .آدمی که  40سال در

اجرایـی هیـچگاه مواضـع حزبـی خـود را بـا امـور اجرایـی خلـط

در تشـکیالت امـا ایشـان بـا وجـود اینکـه از جایـگاه دبیرکلـی

و معتبر است ،قرار بگیرد ،شاید نتیجه رای برای او غیرمنتظره و آزاردهنده

داشتیم ،کنشگیری ایشان را از نزدیک مشاهده کرده بودم .نگاه ایشان در

اسلامی هم پایاندهنده دوران مسـئولیتهای اجرایی وی بود.

احزاب که اساسنامه تغییر یافت ،قرار بود هر سه جریان

مختلف هم فرد باانصافی بود .مرحوم حبیبی انصاف را در رقابت سیاسی

همزمان با آقای حبیبی حضور داشتم .چه در خانه احزاب و چه در جلسات

وی بـه شـمار میرفـت و مسـئولیت در بنیـاد جانبـازان انقلاب

محمدجواد حقشناس ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای

کمتری از دیگران گرفت که خب طبیعی است در این شرایط هر کسی با

و در مواجهه با رقیبان در کنار اخالق رعایت میکرد ،لذا هم بااخالق و هم

حضـور در سـازمان هواپیمایـی کشـوری از دیگـر تجـارب اجرایی

هیـچگاه چهـره سـیاهنمایی بـه خـود نگرفـت و از ایـنرو بهعنوان

حبیبییککنشگرسیاسیقانونمند،منظم،پرتالشوپیگیر

کردم.مرحومحبیبیشخصیتیبسیارآرام،اخالقیومنضبط

نشســـت شورای مرکزی با دوسوم آرا دبیرکل شد و با هم دوباره صمیمانه کار

حبیبییکشخصیت
حزبیداشت

برای نسل جوان میتواند آموزنده باشد ».وی فعالیت در دور جدید خانه

در جلسه مجمع عمومی آمدند و در معرض رای گذاشته

موتلفه که تاپایان عمر هم ادامه داشت ،به خوبی به مشاهده

بیایند .تقریبا دوستان همین نظر را داشتند که ایشان باشد و با رای خوبی در

محمدجوادحقشناس:

پذیرش قاعده کار جمعی و تیمی و حزبی در کشـــور توسط ایشان بود که

گفتوگو با «فرهیختگان» شـــخصیت محمدنبی حبیبی را

بود .من شخصیت حزبی ایشان را به دلیل فعالیت در حزب

داشت  14سال دبیرکل موتلفه هستم و نمیخواهم باشم و یکی دیگر از عزیزان

سالمت و پاکدستی کامل زندگی کرد .آدمهایی شبیه ایشان در دنیا بسیار کم

به تعداد مساوی کرسی داشته باشند ،از این رو طبیعتا

قانونمند و منظم توصیف میکند و میگوید« :مرحوم آقای

مطرح نبود .بعد رئیس شـــورای مرکزی شدم و آقای امانی قائممقام دبیرکل

همکاری مردم کار میکرد .متاسفانه وزیر وقت کشور ،باندی حرکت میکرد

پایبند دموکراسی

است .او سالها در محافل حزبی از جمله شورای مرکزی خانه احزاب و در

مدت انصافا از او جز تقوا ،دلسوزی ،تدین و همراهی چیزی ندیدم .نه اینکه

مرحوم حبیبی در زمان شهرداریاش ،هر پنجشنبه از طریق برنامه رادیو با مردم

احمدحکیمیپوردرگفتوگوبا«فرهیختگان»ازاخالقوانصافمحمدنبیحبیبیگفت

احمد حکیمیپور ،فعال سیاســـی اصالحطلب و دبیرکل حزب اراده ملت

شـــوم و نزدیک به  10-12سال قائممقام ایشان در حزب بودم .در طول این

خود را تامین کند و در منطقه دارآباد که آن زمان مکانی دورافتاده بود و کمتر

صحبت میکرد .در واقع مسائل و امور را به صورت شفاف برای مردم بازگو و با

سـالها پیش وی در تهران کلید زد ،کامال قابلمشـاهده اسـت.

رسمی به عضویت شورای مرکزی حزب موتلفه آمد .من آن زمان دبیر اجرایی

شـــد و من هم بهعنوان قائممقام ایشان ،با هم مشغول فعالیت شدیم .آقای

کیوسکهایی را که از پیش از انقالب در اختیار اراذل و اوباش و ضدانقالب قرار

از پایهگـذاران متـرو تهـران بـوده و هماکنـون نتیجـه پـروژهای که

نمیکـرد ،چراکـه بنـده بـه یاد دارم در زمانی که ایشـان اسـتاندار

در سال  62به واسطه جنگ تحمیلی ،استان تهران درگیر سختی و مشکالت

یآنکه درگیری و سرکوبی داشته باشد ،دستفروشها و
اقداماتش این بود که ب 

استانداری و شهرداری تهران را برعهده میگیرد .وی در این ایام

بعد از آن در هواپیمایی کشـــور مشکالتی بود و به خواست مسئول

بودم و با حضور ایشـــان ،با اصرار از آقای حبیبی خواستیم مسئولیت اجرایی

فراوانی بود .در آن دوران (از ســـال  62تا  )66در شهرداری تهران چهار سال

قابلتوجهـی از خـود بـه جـا بگـذارد .درنهایـت وی عـازم تهـران

در کنـار ایـن بایـد گفـت مرحـوم حبیبـی در دوران مسـئولیت

وقت به آنجا رفت و در آنجا خدمات ارزشمندی انجام داد .بعد ایشان به صورت

خدمات در شهرداری تهران

تحمیلی و بعد از آن فعالیت در وزارت بازرگانی از جمله مقاطعی

میشـود و در مهمتریـن مقطـع فعالیـت اجرایـی مسـئولیت

که ایشان در بخش جانبازان انجام داد ،بسیار ارزشمند است.

آقای حبیبی یک رجل مذهبی و سیاســـی صادق ،خدوم ،پرکار و

منطقـه بـا نظـام ،حضـور در اسـتانداری خراسـان در ایـام جنـگ

در واقع بنیاد جانبازان از مستضعفان جدا شد .آقای حبیبی به دور

جانبازان پرونده تشکیل داد و امور  12هزار جانباز را به دقت سامان

گفتوگو با «فرهیختگان» است.

ی بین خوانین
حضـور در اسـتانداری فـارس و حلوفصـل درگیـر 

بعد از شـــهرداری ،مرحوم حبیبـــی بهعنوان قائممقام محســـن

از هیاهوهای ساختگی برخی با دقت تمام آمارگیری کرد و برای همه

روایت این عضو شـــورای مرکزی موتلفه از زندگی مرحوم حبیبی در

دیگـر میشـود.

اسـت که دبیرکل فقید موتلفه اسلامی توانسـت کارنامه اجرایی

رفیقدوست در بنیاد مستضعفان در بخش جانبازان منصوب شد و

بود و تمام که شـــد ،ایشان بر صندلی نشسته و در حال صحبت با

از ایـن رو در همـان روزهـای ابتدایـی عـازم کرمـان و معاونـت

این سابقه و پیشینه کار سیاسی و تشکیالتی با حزبی که به هر حال قدیمی
باشد،ولیآقایحبیبیهیچواکنشیازخودنشانندادوباکمالخوشرویی

دیده نشـــد .این برای همه کســـانی که در عرصه سیاست کار میکنند،
آموزنده بود ».وی افزود« :در جریان آن اتفاق ایشـــان به نتیجه رایگیری

عالوهبر آن ،ایشان چهار سال از هشت سال جنگ تحمیلی

بودند».

میکـرد آنچـه را کـه تصمیم جمع و شـورای مرکزی اسـت ،دنبال
کنـد و بـه هیچوجـه نقطهنظـرات شـخصی خـود را بهعنـوان
دبیـرکل اعمـال نکنـد .همیـن مسـاله موجـب میشـد گاهـی

مواقـع موضعـی را اتخـاذ کنـد کـه قلبـا بـا آن موافق نباشـد ،ولی

این عضو شـــورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود« :فارغ از این ســـمتهای مدیریتی در

همواره از دیدگاه سیاسی حزبشان تبعیت میکردند».

و تقویتکننـده اتحـاد بیـن اصولگرایـان باشـد ،لـذا از هرگونـه

عرصه سیاســـی ایشان یک شخصیت حزبی داشتند و مشی سیاسی شخصی نداشتند و

مرحـوم حبیبـی سـعی بـر ایـن داشـت کـه حـزب محـور وحـدت

وی در ادامه خاطرنشـــان کرد« :آقای حبیبی ،دبیرکل یکی از احزاب باســـابقه کشورمان

تـکروی در اصولگرایـان و نیروهـای انقالبـی پرهیـز میکرد و در

جمعیت موتلفه با تغییر عنوان خود به حزب موتلفه اسالمی با دبیرکلی مرحوم عسکراوالدی

تشـکیالتی بـر ذهـن وی حاکـم نبـود ،لـذا همین مسـاله موجب

(موتلفه)بودند که سابقهفعالیت اینحزب به سالهای دهه 40برمیگردد.بعد از انقالبنیز

فعالیت خود را ادامه دادند که این مسئولیت بعد از فوت مرحوم عسکراوالدی برعهده آقای

کامال پایبنـــد بود و باید گفت رفتار آن روز آقای حبیبی درسهای عملی

میزنند ،ولی مهم این است که پای عمل چقدر تابع این مسائل هستند،

که آقای حبیبی نیز در قاعدهای که آقای عســـکراوالدی اعتدال و شـــیخوخیت را دنبال

لذا این رفتار صحیح را بهعینه از ایشان دیدم و برای من هم آموزنده بود».

برخـوردار بـود ،اوال تبعیـت تشـکیالتی قـویای داشـت و سـعی

چـون وظیفـه تشـکیالتی بـود ،بـا سـعهصدر آن را ابـراز میکـرد.

حبیبیگذاشتهشد».حقشناسبااشارهبهعملکردحزبموتلفهوشیخوخیتعسگراوالدی

برای دیگران داشت .خیلی از افراد از دموکراسی و پذیرش رای جمع حرف

یـک منتقد منصف شـناخته میشـد.

در سپهر سیاسی کشور تصریح کرد« :با اینحال انتظار حداقل بخشی از جامعه این بود

میکرد ،مسیر را ادامه دهند ،ولی متاسفانه ایشان خیلی در این بخش توفیق نداشتند».

مذاکـرات وحـدت سـعه صدر باالیی داشـت و ایـن یعنی تعصبات

میشـد نوعا در جلسـات و محافلی که در جهت وحدت نیروهای
اصولگـرا مطـرح میشـود ،ایشـان بتوانـد موثر واقع شـود و اقبال
نسـبت بـه نقطهنظـرات ایشـان در حرکـت منسـجم اصولگرایـان

وجود داشـته باشـد.

