سیاستمدارانی که در سال 96فوت کردند

کوچ به دیار باقی
ســالی که گذشــت ،ســال خوبــی بــرای دنیای
سیاســت در ایــران نبــود .در ایــن ســال بیــش
از  10نفــر از فعــاالن سیاســی و انقالبــی ایران از
دنیــا رفتنــد .از این تعــداد ســهم کابینه دولت
موقــت بیــش از بقیــه بــود 3 .نفــر از اعضــای
کابینه بازرگان و یک نفر از اســتانداران دولت
موقــت در بیــن درگذشــتگان امســال بودند.
در میــان درگذشــتگان امســال نــام آیــتاهلل
حائری شــیرازی نیز به چشــم میخورد .فردی
که در تمام ســالهای پس از انقــاب در صحنه
مبــارزات سیاســی حضــوری فعــال داشــت.
روزنامه ایران در آســتانه ســال جدیــد ،مروری
میکند بر همه کســانی کــه در دنیای سیاســت
بودهاند و امسال دیگر در میان ما نیستند.

نخستین وزیر نفت ایران پس از انقالب

علــی اکبر معیــن فر ،نخســتین وزیــر نفت ایــران پس از
انقــاب بــود .عالوه بر ایــن عضویت در شــورای انقالب،
رئیس ســازمان برنامه و بودجه دولــت موقت و نماینده
تهران در نخستین دوره مجلس را نیز در کارنامه داشت.
وی پس از اســتعفای بازرگان از نخســت وزیری از سمت
خود در وزارت نفت اســتعفا داد .معینفر در ســالهای
آخر حیــات ،عمده فعالیتهای سیاســیاش به حضور
در مراسم ،مناســبتها و مصاحبهها ،محدود شده بود،
اگرچه در انتخابات سال  ۱۳۷۶و مدتی پیش از برگزاری،
برای نامزدی خــود اعالم آمادگی کرد .او پس از مدتها
تحمل بیماری به دلیل مشــکالت دیالیز ،نارســایی کلیه
در بیمارســتان بســتری شــد و در نهایت در تاریخ  12دی
امسال از دنیا رفت .معینفر در زمان مرگ  90سال سن
داشت.

امام جمعه انقالبی
آیتاهلل محمد صادق (محیالدین) حائری شــیرازی،
عضو مجلس خبرگان رهبری ،امام جمعه شیراز در این
ســال دار فانــی را وداع گفت .حائری شــیرازی از مبارزان
پیــش از انقــاب بــود که بعــد از تبعیــد امــام خمینی به
عــراق به دلیــل فعالیتهــای مبارزاتیاش بازداشــت،
زندان و تبعید شد .او بعد از شهادت آیتاهلل دستغیب
از ســوی امام خمینــی(ره) به عنوان امام جمعه شــیراز
انتخاب شــد .او که متولد سال  1315بود پس از یک دوره
طوالنی مبارزه با بیماری سرانجام در  29آذر دعوت حق
را لبیــک گفــت .پیکر وی پس از تشــییع در حرم حضرت
معصومه (س)به خاک سپرده شد.

عضو دفتر امام خمینی(ره)
حاج ســید رحیــم میریــان از اعضــای دفتر امــام خمینی با
پیروزی انقالب و تشکیل سپاه پاسدارانبه این نهاد انقالبی
پیوســت .بعد از مدتی او از طریق حضرت آیتاهلل طاهری
اصفهانی به مرحوم حاج احمد آق اخمینی معرفی شده و
درروزهشتمشهریور 1360بهتهرانآمدت اباحضوردربیت
حضرت امام به خادمین و پاســداران بیت شریف حضرت
امــام بپیونــدد  .براســاس خاطراتی کــه در کتــاب خاطرات
خادمان و پاســداران امام خمینی منتشــر شــده ،نخســتین
دیــدار او با امــام خمینــی (ره) در دوازدهم بهمن ماه ســال
 57بــوده و بــا بــروز غائله کردســتان ،به عنوان بســیجی ،در
آن مناطــق مأموریــت یافت و پــس از پایان ایــن مأموریت
بــه عضویــت رســمی ســپاه پاســداران درآمــد و هشــتم
شهریورماه سال  60به عنوان محافظ ،در خدمت بیت امام
خمینــی(ره) قــرار گرفت .او در نهایــت در تاریخ 27دی ماه
سال96درگذشت.

استانداری که با دوچرخه تردد میکرد

طاهر احمدزاده ،نخستین استاندار استان خراسان پس
از انقالب بود .فعالیتهــای انقالبی و آزادیخواهانهاش
به پیش از نهضت ملی شدن صنعت نفت برمیگشت.
او از جملــه کســانی بــود کــه تحــت تأثیــر اقدامــات دکتر
محمــد مصــدق بــود .احمــدزاده از مؤسســان «کانــون
نشــر حقایق اسالمی» در مشــهد بود و از دوســتان استاد
محمدتقی شریعتی و فرزندش علی .در سالهای پیش
از انقــاب به واســطه فعالیتهای سیاســی و حضورش
در نهضــت مقاومــت ملــی ،چنــد بــار بازداشــت و روانه
زندان شــد .پس از انقالب ســمت اســتانداری خراســان
را عهــدهدار بــود و بــا اســتعفای دولــت موقــت ،او نیز از
ســمت خود کنــاره گرفت .از نــکات جالب دربــاره او این
اســت که در تمام دوران مســئولیتش در استان خراسان
بــا دوچرخه تــردد میکرد .نهــم آذرماه امســال او در 96
سالگی درگذشت .در تشییع پیکر او بسیاری از چهرههای
سیاسی حضور داشتند و او را تا منزل ابدی بدرقه کردند.

نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقالب
حســین شاهحســینی اما یکی دیگر از درگذشــتگان امســال
بــود ،مــردی کــه فعالیتهــای سیاســی خــود را از اواخــر
ســالهای دهه  20آغاز کــرده بود و در جریــان نهضت ملی
شــدن صنعت نفــت از حامیــان دکتر محمد مصــدق بود.
پــس از کودتــای  28مــرداد او بــه همــراه صــدر الحفاضی،
آیــتاهلل زنجانــی ،عطایــی ،محمــد نخشــب از نخســتین
فعــاالن و بنیانگــذاران نهضــت مقاومــت ملــی بــود.
شاهحسینیدردورانفعالیتجبههملیدومهمبهعنوان
عضو شــورای مرکــزی این جبهــه انتخاب شــد .وی معاون
نخست وزیر موقت و نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی
و رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقالب در دولت موقت
مهندس مهدی بازرگان بود .شاهحسینی در سالهای بعد
از کنــار رفتن از مســئولیت بــه انجام فعالیتهای سیاســی
روی آورد .ســرانجام وی در تاریــخ  3دی ماه امســال از دنیا
رفــت و در بهشــت زهــرا (ع)تهــران به خاک ســپرده شــد.
شاهحسینی در زمان فوت 90ساله بود.

سایر کسانی که رفتند
امســال عالوه بــر این افــراد ،رضا مقدســی مدیر
مسئولخبرگزاریمهر،حجتاالسالممظاهری
چهــره ماندگار اســتان اصفهان ،عباســعلی نورا
نماینــده ســابق مجلس ،رســول مهرپــرور عضو
هیــأت مؤســس حــزب اعتمــاد ملــی و نماینده
مجلس ششــم نیــز از جمله کســانی بودند که در
این سال از دنیا رفتند.

وزیر خارجه دولت موقت

ابراهیــم یــزدی ،فعــال سیاســی و مبــارز قبــل از انقــاب ،عضو
شــورای انقــاب ،وزیر خارجــه و معــاون نخســتوزیر در دولت
موقتانقالب،سرپرســتمؤسســهکیهان،نمایندهشهرتهران
درمجلــساولودبیرکلنهضتآزادیایرانبــود.ویدردوران
تبعیــدامامخمینی(ره)درنوفللوشــاتوازنزدیــکانویبودوبا
بازگشــت امامخمینیبه ایران در ۱۲بهمــن ،۵۷ابراهیمیزدی
همراهایشــانواردکشورشــد.باورودامام(ره)بهایران،مهندس
بازرگان به نخســتوزیری دولتموقت برگزیده شــد ومســئول
انتخاب کابینه انقالب نوپای اســامی شــد .با اســتعفایمهدی
بــازرگانازنخســتوزیریدولــتموقت،اونیزازســمتهایش
اســتعفادادوپــسازفــوتبازرگان،بــهعنواندبیــرکلنهضت
آزادیدرفضایسیاســیحضورداشــت.یزدیازیکسالپیش
ازفوتــشبابیماریســرطاندســتوپنجهنرممیکــردتااینکه
پسازمدتهامبارزهبابیماری 6،شهریورامسالدرازمیرترکیه
درگذشت.ابراهیمیزدیمتولدسوممهرماه1310درقزوینبود.
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