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به ياد ماندگان
كشورى  پيشين  شخصيت هاى  از  شمارى  نيز  سال1394  در 
ايرانى  استادان  تجارت،  و  صنعت  بخش  فعاالن  لشكرى،  و 
عرصة  سرشناس  چهره هاى  كشور،  خارج  و  داخل  دانشگاه هاى 
هنر، ادبيات، سينما و تآتر در ايران و ديگر نقاط جهان، روى در 
نقاب خاك كشيدند.اگر چه ذكر نام همه آنان مقدور نيست وليكن 
كيهـان لندن به همان ميزان كه مقدور است به رسم ديرين، ياد اين 
انسان هاى سختكوش، فرهيخته، وطن پرست را گرامى مى دارد و 
با استفاده از فرصت، به بستگان و دوستان آنان تسليت مى گويد.

اشرف پهلوى خواهر دوقلوى محمدرضا شاه پهلوى ، پنج شنبه 17 دى 
1394 در سن 96 سالگى در مونت كارلو درگذشت.

 اشرف پهلوى كه با موج انقالب اسالمى مجبور به سكونت در خارج از 
ايران شد در سياست و هم چنين تالش براى حقوق زنان در دوره پادشاهى 

برادرش محمدرضاشاه نقش موثر داشت.
وى از نخستين زنان پهلوى بود كه در دفاع از كشف حجاب و براى حقوق 
سياسى و اجتماعى زنان به فعاليت پرداخت و درگذشت وى درست هشتاد 
سال پس از صدور فرمان كشف حجاب در 17 دى 1314 نكته ى ظريفى 
است در زندگى پر فراز و نشيب وى كه از سوى مخالفان حكومت پهلوى و 
به ويژه از سوى جمهورى اسالمى به شدت مورد مناقشه و همواره با تحريف 
و خصومت همراه بوده است. به طورى كه شهريار شفيق فرزند وى كه از 
افسران نيروى دريايى ارتش بود فقط يك سال پس از انقالب توسط عوامل 
جمهورى اسالمى در پاريس به قتل رسيد. آزاده شفيق، خواهر شهريار، كه 
تا آخر عمر عليه رژيم اسالمى ايران فعاليت مى كرد، در سن 60 سالگى به 

دليل بيمارى سرطان در اسفند 89 (فوريه 2011) درگذشت.

 دكتر شهريار عدل
(2015-1944)

مرگ 71  زنده ياد دكتر عدل هنگام 
در   1944 سال  در  داشت.وى  سال 
تهران به دنيا آمد. تحصيالت خود را در 
دانشكدة لوور و دانشگاه سوربن به  پايان 
رسانيد. در سال 1973 وى به مركز ملى  
پژوهش هاى علمى پاريس پيوست و به 
پژوهش  ممتاز  مدير  عنوان  به    تازگى 

برگزيده شده بود.
او  علمى  دامنه دار  كارهاى  ميان  از 
رئيس  سمت  به   انتخابش  به  مى توان 
آسياى  تمدن  تاريخ  نشر  علمى  كميتة 
عدل  شهريار  دكتر  كرد.  اشاره  ميانه 
در درازاى 35 سال گذشته با همكارى 
يونسكو و مؤسسات ديگر، در زمينة حفظ 

و حمايت ميراث تمدن جهانى در ايران و 
آسياى ميانه و از جمله بلخ در افغانستان 
فعاليت داشت و بخصوص در بررسى و 
نوسازى شهر بم پس از زلزله سال 2003 

نقشى سازنده به  عهده داشت.
محمدرضا مقتدر

يكى   2015 مارس  ماه  اوايل  در   
ايران،  در  معمارى  هنر  پيشگامان  از 
محمدرضا مقتدر، در پاريس درگذشت.

كشور  در  را  معمارى  هنر  كه  وى 
فرانسه آموخته بود، در تمام مدت كار 
خود، از سابقة هنر معمارى در ايران الهام 
گرفته و طراح چند مجتمع دانشگاهى، 
بود. ايران  در  جهانگردى  و  علمى 
مجتمع  صلى  ا حى  ا طر ر  مقتد
كشاورزى  دانشكدة  شيراز،  دانشگاهى 
دانشگاه تبريز، دانشكدة علوم و مدرسة 
عهده  بر  را  اهواز  دانشگاه  پرستارى 
داشت. محمدرضا مقتدر هم چنين طرح 
ساختمان هاى مركز تكنولوژى هسته اى 
زمينة  در  وى  كرد.  تهيه  را  اصفهان 

مجتمع هاى توريستى نيز كار مى كرد. 
هتل انترناسيونال تبريز و مهمان سراى 

شيراز نيز از كارهاى اوست. 

گونتر گراس
شناخته  از  يكى  گراس  گونتر 
معاصر  تاريخ  نويسندگان   شده ترين 
جايزه  برنده  و  جهان  و  آلمان 
در  سالگى   87 سن  در  نوبل  ادبى 
بيمارستانى در شهر لوبك در شمال 
رمان  كه  درگذشت.گراس  آلمان 
در  شده  منتشر  وى  حلبى»  «طبل 
سال 1959 شهرت جهانى يافت در 
نوبل  ادبى  جايزه  برنده   1999 سال 
نويسنده  بُل،  هاينريش  از  پس  شد. 
نويسنده  دومين  وى  آلمان،  بزرگ 
نوبل  جايزه  برنده  كه  بود  آلمانى 

مى  شد.
رمان «طبل حلبى» در سه ميليون 

نسخه به فروش رسيده و به 24 زبان 
جهان ترجمه شده است.

سرلشگرحسين پريور  از امراي خوشنام 
خدمتش  طول  در  كه  بود  ايران  پليس 
زماني رياست شهرباني آذربايجان شرقي 
عهده  به  را  اطراف  شهرهاي  و  (تبريز) 
داشت و به پاس حسن خدمت، به رياست 

كل زندانهاي شهرباني منصوب شد.
سرلشگر پريور در اين دوران از خدمت 
خود، آموزش ضمن محكوميت را براي 
زندانياني كه به جرم سرقت زنداني شده 
بياموزند  حرفهاي  تا  برقراركرد  بودند 
از  استفاده  با  زندان  از  آزادي  از  پس  و 
از  دست  ميگرفتند،  فرا  كه  تخصصي 
دزدي بردارند و به زندگي شرافتمندانه 

باز گردند. سرلشگر پريور داراي خلق و 
خوي خوش و با همگان از جمله زندانيان 

بسيار رئوف و مهربان بود.

سرلشگرحسين پريور

متفكر،  نويسنده،  رهنما،  مجيد 
علوم  وزارت  بنيان گذار  و  ديپلمات، 
 14 شنبه  سه  روز  عالى  آموزش  و 
آوريل در خانه خود در ليون فرانسه 
درگذشت.مجيد رهنما در آذرماه سال 
1303 در تهران به دنيا آمد. پدرش 
نگار،  روزنامه  رهنما،  العابدين  زين 
نويسنده و ديپلمات بود.  در 1324 
وارد وزارت خارجه شد و با پيمودن 
تا  ديپلماسى،  شغل  مختلف  مراحل 
مقام هاى معاونت اين وزارت خانه و 
سفيركبير ايران در سوئيس و نماينده 
متحد  ملل  سازمان  در  ايران  دائمى 
پياپى  دوره   12 تا  كه  رفت،  پيش 
سازمان  اين  در  را  ايران  نمايندگى 
برعهده داشت.مجيد رهنما نخستين 
و  ايران  عالى  آموزش  و  علوم  وزير 
 (1346) وزارت خانه  اين  بنيان گذار 

مجيد رهنما

از  ناگزير  ايران  انقالب  از  پس  بود. 
بازنشستگى  پى  در  شد.  وطن  ترك 
در  سال  شش  مدت  به  يونسكو،  از 
دانشگاه بركلى كاليفرنيا و سپس در 
كالج كلرمانت تدريس كرد و سپس به 
پاريس رفت و به تدريس در دانشگاه 

آمريكايى پاريس پرداخت.

شاهدخت اشرف پهلوى 

خداداد فرمانفرمائيان 
دولتمرد  فرمانفرمائيان  خداداد 
سازمان  پيشين  رئيس  و  برجسته 
در  مركزى  بانك  و  بودجه  و  برنامه 
نظام شاهنشاهى،  بامداد چهارشنبه 
16 دسامبر 2015 در لندن چشم از 

جهان فرو بست.
دوران  در  فرمانفرماييان  خداداد 
محمدرضاشاه پهلوى يكى از بزرگترين 
برنامه ريزان اقتصادى بود. آن زنده ياد 
و  ايران  مركزى  بانك  رئيس  مدتى 
بود. بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس 
 1928 سال  در  خداداد  مرحوم 
و  شد  متولد  تهران  در  ميالدى 

به هنگام وفات 87 سال داشت.
و  ايران  در  را  اوليه  تحصيالت  وى 
آمريكا  در  را  دانشگاهى  تحصيالت 
رشتة  در  استنفورد)  معتبر  (دانشگاه  
برد  پايان  به  برنامه ريزى  و  اقتصاد 
به  پرينستون  دانشگاه  در  مدتى  و 
زمانى  تا  و  داشت  اشتغال  تدريس 

كه از سوى مرحوم ابوالحسن ابتهاج 
بودجه  و  برنامه  سازمان  وقت  رئيس 
رياست  به  و  شد  همكارى  به  دعوت 
كه  برنامه  سازمان  اقتصادى  دفتر 
مأمور  و  سازمان  مهم  واحدهاى  از 
بررسى و ارزيابى طرح هاى اقتصادى 
اقامت  آمريكا  در  شد،  منصوب  بود 
تدريس  و  تحقيق  به  و  داشت 

مى پرداخت. 

بانوى پر فروغ كيهان 
مصباح زاده  اعظم  فروغ  خانم 
دكتر  شادروان  همسر  (اتحاديه) 
مصطفى مصباح زاده بنيانگذار موسسه 
انتشاراتى كيهان روز پانزدهم اسفند 
آمريكا  كاليفرنياى  در   1394 ماه 
چشم از جهان فروبست. زنده ياد فروغ 
مصباح زاده كه نزديك به سه هزار تن 
«فروغ  را  او  كيهان  خانواده  اعضاى 
درگذشت  هنگام  مى خواندند  خانم» 

90 سال داشت.
وى يكى از سه فرزند جعفر اتحاديه 
بازرگان سرشناس و فخرالتاج پناهى 
بود و در چهارم خرداد ماه سال 1304 
در تهران چشم به جهان گشود. وى 
كار  پر  صميمى و  همكاران  از  سال ها 
كيهان به شمار مى رفت و مدت ها نيز 

دبيرى صفحه خانواده كيهان روزانه را 
به عهده داشت.

او از مشوقين انتشار كيهان لندن نيز 
بود و در همه اين سال ها در جريان 

فعاليت هاى آن قرار داشت. 

دكتر  همسر  (عدل)  اتحاديه  هما 
فروغ  خانم  خواهر  و  عدل  پرويز 
مصطفى  دكتر  همسر  مصباح زاده 
مصباح زاده بنيان گذار موسسه كيهان 
روز جمعه 11 دسامبر 2015 در شهر 
لس آنجلس چشم از جهان فرو بست.

  هما اتحاديه در 22 دسامبر 1928 
در تهران به دنيا آمد. وى يكى از چهار 
فرزند جعفر اتحاديه و خانم فخرالتاج 
آنها  كوچك ترين  و  (اتحاديه)  پناهى 
بود. هما پس از طى دوره دبستان و 

دبيرستان در ايران براى ادامه تحصيل 
در  لندن  دانشگاه  از  و  رفت  لندن  به 
رشته زبان انگليسى و علوم بازرگانى 

فارغ التحصيل شد.
وى در بازگشت به ايران در سفارت 
آمريكا به كار پرداخت و در همان ايام با 
ديپلمات جوانى به نام دكتر پرويز عدل 
وصلت  روز  نخستين  از  كرد.  ازدواج 
آنان  زندگى  با  سياست  پرويز  و  هما 
عجين شد. هما سال هاى زيادى از عمر 
خود را همراه همسرش در كشورهاى 
مختلف و در شهرهاى قاهره، پاريس، 
سپرى  برزيليا  و  اتاوا  سانفرانسيسكو، 
كرد و در هريك از اين شهرها خيلى 
زود خود را با شرايط محيط تازه وفق 
آداب  فرهنگ،  معرفى  براى  و  مى داد 
كار  به  دست  ايرانى  سنن  و  رسوم  و 
فعاليت هاى فرهنگى، برپائى نمايشگاه، 
برگزارى جلسات سخنرانى و كنسرت 

به مناسبت هاى مختلف مى شد.
از  بعد  سال 2014  در  اتحاديه  هما 
دليل  به  فرانسه  در  زندگى  سال   27
لس  به  پاركينسون  بيمارى  به  ابتال 
آنجلس كوچ كرد و در همان شهر نيز 

رخ در نقاب خاك كشيد.

سپهبد پرويز خسروانى، بنيانگذار سازمان ورزشى و فرهنگى تاج و رئيس 
سازمان تربيت بدنى ايران، پس از يك بيمارى طوالنى بامداد روز يك شنبه 9 

آگوست در بيمارستان چرين كراس لندن چشم از جهان فرو بست.

پدر ورزش ايران 

فرخ نجم آبادى 
فرخ نجم آبادى وزير پيشين صنايع 
و معادن، از مقامات عالى رتبه شركت 
به  جهانى   بانك  و  ايران  نفت  ملى 
 17 روز  طوالنى  بيمارى  يك  دنبال 
سپتامبر در شهر بتزدا واقع در ايالت 
فرو  جهان  از  ديده  آمريكا  مريلند 

بست.
رييس  عنوان  به  آبادى  نجم 
مدرن  سيستم  ايران،  تلفن  شركت 
تلفن در كشور را شالوده ريزى كرد، 
سازمان  تشكيل  در  اساسى  نقشى 
كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) 
و عمليات آن ايفا نمود و از معماران 
حركت ايران به سوى صنعتى شدن 
در سال هاى دهه 60 و 70 ميالدى 

بود.
 فرخ نجم آبادى در 11 ژوئن 1930 
در خانواده اى  بزرگ و متشخص كه 
شده  تشكيل  اساتيد  و  روحانيون  از 
يكى  آبادى  نجم  آمد.  دنيا  به  بود 
براى  كه  بود  ممتازى  دانشجويان  از 

و  نفت  مهندسى  دوره  در  آموزش 
انگلستان  بيرمنگام  دانشگاه  در  برق 
آبادى  نجم  بودند.  شده  برگزيده 
اين  از  ميالدى   50 دهه  اوايل  در 
دوره  و  شد  فارغ التحصيل  دانشگاه 
در  را  صنايع  مديريت  ليسانس  فوق 
گذراند  منچستر  تكنولوژى  انستيتو 
ساخت  و  طراحى  روى  آنجا  در  و 
در  وى  كرد.  كار  برقى  موتورهاى 
به  و  بازگشت  ايران  به   1957 سال 

خدمت شركت ملى نفت درآمد.
عبدالحميد اشراق 

مهندس عبدالحميد اشراق روز نهم 
دسامبر زندگى را بدرود گفت.

در  سال 1931  در  اشراق  مهندس 
شيراز ديده به جهان گشود. در سال 
 Beaux بوزار  دانشكدة  از   1965
جهانى  شهرتى  كه  فرانسه   Arts
دارد در رشتة معمارى فارغ التحصيل 
فرمان  به  همچنان  سپس  و  شد 
خود،  تكامل طلب  و  كنجكاو  طبع 
را  خويش  تحصيالت  و  تحقيقات 
و  شهرسازى  و  پژوهش  مركز   در 
 Tony گارنيه  تونى  مركز  همچنين 
Garnier ادامه داد و يك سال بعد 
آن را به  پايان رسانيد.مهندس اشراق 
از  هرگز  تبعيد،  دوران  سال  سى  در 
پاى ننشست. بيش از يك صد و پنجاه 
مقاله دربارة معمارى و فرهنگ ايران 

به  رشتة تحرير درآورد و مهم تر از همه 
از سال 2001 يكى از اعضاى هيأت 
ايران»  «دانشنامه  ايرانيكا،  امناى 
بود   ،(Encyclopedia Iranica)
احسان  پروفسور  واالى  همت  به   كه 

يارشاطر پايه گذارى شده است.

حافظ فرمانفرماييان 
پروفسور  حافظ فرمانفرماييان استاد 
بازنشسته تاريخ و مطالعات خاورميانه  
دانشگاه تگزاس در سن 88 سالگى در 

آمريكا چشم از جهان فرو بست.
پيشگام  فرمانفرماييان  پروفسور   
جزو  و  قاجار  دوره  در  علمى  مطالعه 
نخستين مورخانى است كه به موضوع 
دوران  فرهنگى  و  اجتماعى  تغييرات 

قاجار پرداخته است.
در  و  شد  متولد  سال 1927  در  او 
از  تحصيل  ادامه  براى   1944 سال 
عبدالحسين  شاهزاده  پدرش  سوى 
آمريكا  متحده  اياالت  به  فرمانفرما 
 1989 سال  در  وى  شد.  فرستاده 
رساند  پايان  به  را  خود  كارشناسى 
دريافت  به  موفق   1950 سال  در  و 
رشته  در  ارشد  كارشناسى  مدرك 

تاريخ دانشگاه استنفورد شد.
پورفسور فرمانفرماييان دكتراى خود 

جرج  دانشگاه  از   1953 سال  در  را 
تاون دريافت كرد.

به  رفتن  از  پيش  فرمانفرماييان 
تحصيل  تهران  دانشگاه  در  آمريكا 
مدير  عنوان  به  هم  را  مدتى  و  كرده 
انتشارات دانشگاه مشغول به كار بود. 
به  كلمبيا  دانشگاه  در  نيز  مدتى  وى 

كار مشغول بود.

دكتر قاسم خطيب شهيدى
شهيدى،  خطيب  قاسم  دكتر 
و  تهران  دانشگاه  پيشين  استاديار 
در  ايران  پيشين  فرهنگى  رايزن 
لندن،  در  ايران  شاهنشاهى  سفارت 
شهر  در   1394 مهرماه  دوم  روز 
جهان  از  چشم  انگلستان  آكسفورد 
در  پيش  سال   83 وى  بست.  فرو 
گشود.  جهان  به  چشم  تبريز  شهر 
پدرش تيسمار رضا خطيب شهيدى 
از خانواده هاى سرشناس آذربايجان و 

از مالكين آن ديار بود. 
از  پس  شهيدى  خطيب  قاسم 
دانشگاه  از  حقوق  ليسانس  دريافت 
اوايل  در  و   شد  آمريكا  روانة  تهران، 
و  نهاد  سوى اروپا  سال 1336 رو به 

سرنوشت، او را به پاريس رساند.
بعد از گرفتن مدرك فوق ليسانس 
او  آكسفورد  دانشگاه  از  حقوق 
دكتراى  سرانجام   1964 سال  در 
در  بين الملل،  حقوق  در  را  خود 

دانشگاه  از   (1965)  1344 سال 
و  كرد  دريافت  سوييس  فرايبورگ 
خطيب  شد.دكتر  ايران  روانة  آنگاه  
شهيدى در لندن، به عضويت هيأت 
و  درآمد  لندن  كيهان  روزنامة  مديرة 
 Orient Script مديرعاملى شركت
را نيز كه حروفچينى هفته نامة كيهان 
چاپ  لندن را انجام مى داد، بر عهده 
با  همكاريش  سال  در 8  وى  داشت. 
پايه هاى  از  يكى  لندن،  چاپ  كيهان 

اصلى ادامة حيات كيهان لندن بود.

هما اتحاديه (عدل)

وروز ه   وروزو ه   و


