
صفحه 17 ـ Page 17 ـ شماره 51
 جمعه 18 تا  پنجشنبه 24 مارس 2016

پروين مؤيد ثابتى
ثابتى  مؤيد  پروين  خانم 
(جوان) روز جمعه 17 آوريل 
شهر  در  سالگى   93 درسن 
نيس در جنوب فرانسه چشم 
از جهان فرو بست.وى متولد 
جوان  جعفر  پدرش  و  تهران 
دادگسترى  بنام  قضات  از 
و  بود  كشور  عالى  ديوان  و  
عالى  ديوان  رياست  مقام  به 
كشور نيز نائل شد. پروين به 

مدرسه  آمريكايى ها در تهران رفت، در پروژه «اصل چهار» 
كار كرد و با بورس  همين پروژه  به دانشگاه آالباما رفت و 
پس از بازگشت از آمريكا در «اصل چهار» به خدمت ادامه 
داد. پس از مدتى  نيز به عضويت شوراى مركزى سازمان 

زنان ايران برگزيده شد.
مهرى كاشانى

مهرى كاشانى كه بسيارانى 
لندن  ايرانى  جامعة  در  را  او 
قلب  و  بنيان گذار  عنوان  به 
پنج شنبه  شعر  محفِل  تپندة 
 25 مى شناختند،  شب ها 
ناگهان  به   2015 آوريل 
محفل  بر  درگذشت.عالوه 
شب ها،  پنج شنبه  شعر 

زنده ياد مهرى كاشانى مبتكر و برگزاركنندة چندين برنامة 
عمومى در جامعة روشنفكرى ايرانى لندن بود.

محمدعلى سپانلو 
شاعر  سپانلو  على  محمد 
سن  در  ايرانى  مترجم  و 
در  سالگى  پنج  و  هفتاد 
محمدعلى  درگذشت.  تهران 
آبان ماه   29 متولد  سپانلو 
بود.  تهران  در   1319 سال 
«پياده روها»،  «رگبارها»، 
«هجوم»،  غايب»،  «سندباد 

«نبض وطنم را مى گيرم»، «خانم زمان»، «تبعيد در وطن»، 
«ساعت اميد»، «خيابان ها، بيابان ها»، «فيروزه  در غبار»، 
«پاييز در بزرگراه»، «ژاليزيانا»، «كاشف از يادرفته ها» و 
«قايق سوارى در تهران» از مجموعه  شعرهاى اين شاعرند.

محمدعلى سپانلو كه لقب شاعر تهران به او داده شده بود، 
فعاليت ادبى اش  را در دهه چهل شروع كرد و با منظومه 

«آه …بيابان ها» به شهرت رسيد.

فرهاد مسعودى 
مدير  مسعودى  فرهاد 
اطالعات  مطبوعاتى  موسسه 
و  انقالب  از  پيش  در  ايران 
عباس  شادروان  ارشد  پسر 
اين  بينانگذار  مسعودى 
موسسه در شهر نيس فرانسه 
فروبست.  جهان  از  چشم 

فرهاد هنگامى كه درگذشت 75 سال داشت.  وى در اواخر 
سال هاى 1340 به دنبال درگذشت زنده ياد سناتورعباس 
سال  تا  و  شد  اطالعات  موسسه  اداره  عهده دار  مسعودى 
1357 مديريت آن را در خيابان سپه تهران به عهده داشت.

محسن مرزبان 
هنرپيشه  مرزبان  محسن 
مقيم  سينما  و  تئاتر  مطرح 
لس آنجلس در  بيمارستانى 

در اين شهر درگذشت.
بازيگرى  آغاز  در  مرزبان 
در  شركت  با  را  خود  كار 

نمايش نامه «آسد كاظم» نوشته محمود استادمحمد آغاز 
و  نوشته  «شهرقصه»  معروف  نمايشنامه  در  كرد.شركت 
به كارگردانى شادروان بيژن مفيد، نقش ديگرى بود كه 

مرزبان پس از خروج از ايران بر عهده گرفت.
رضا دانشور

نويسنده  دانشور  رضا 
از  بعد  ذوق  صاحب  و  خالق 
بيمارى  با   طوالنى  مبارزه 
چهارشنبه  شامگاه  سرطان  
6 خرداد  در سن 68 سالگى 
پاريس  در  بيمارستانى  در 
زندگى را بدرود گفت.وى كه 
هم  داستان وهم نمايشنامه 
مى نوشت، يكى از چهره هاى 

مهم تئاتر در شهر مشهد بود. او به همراه هنرمندانى چون 
رضا  ارجمند،  اتوشيروان  ارجمند،  داريوش  كيانيان،  داود 
صابرى و رضا كيانيان جريان تئاترى مهمى را در اين شهر 

پايه گذارى كردند.
رشيد معصومى

معصومى  رشيد  پروفسور 
لس  در  قلب  معروف  پزشك 
پروفسور  درگذشت.  آنجلس 
بيمارستان  پزشك  معصومى 
معتبر  پزشكى  مركز 
سيدرسايناى در لس آنجلس 
هم  معصومى  پروفسور  بود. 

پزشك قلب شاه و هم پس از روى كار آمدن نظام اسالمى 
پزشك قلب روح اهللا خمينى بود.پروفسور معصومى هنگام 
تحصيالت  و  بود  نائين  زاده  وى  داشت.  سال   89 مرگ 
پزشكى خود را در تهران انجام داد و براى طى دوره تخصص 
قلب به آمريكا رفت و در آنجا تحصيالت خود را به پايان 
رساند.پروفسور معصومى پزشك شادروان دكتر مصطفى 
بود. نيز  كيهان  موسسه  مدير  و  بنيانگذار  زاده  مصباح 

احمد قاضى 
نويسنده،  قاضى  احمد 
كرد  مترجم  و  نگار  روزنامه 
تهران  آزادى  بيمارستان  در 
از  بعد  درگذشت.قاضى 
هيمن  ماموستا  درگذشت 
 1365 سال  در  مكريانى 
سروه  ادبى  ماهنامه  سردبير 

شد و به مدت 20 سال هدايت اين نشريه را بر عهده داشت. 
وى در طول حيات ادبى خود شاهكارهاى ادبى جهانى از 
جمله دن كيشوت و گيل گمش را به زبان كردى ترجمه 
كرد.احمد قاضى در اوايل دهه 40 بر اثر فعاليت هاى سياسى 

بازداشت و چند سالى را در زندان گذراند. 
عباس غفارى

خود  عالى  تحصيالت  وى 
يوتا  ايالتى  دانشگاه  در  را 
خدمت  به  و  رساند  پايان  به 
درآمد  نفت  ملى  شركت 
دفتر  رياست  سال ها  و 
در  را  شركت  اين  نمايندگى 
نيويورك عهده دار بود. منش 
باعث  او  شخصيت  و  كارى 

گرديد كه شركت ملى نفت ايران در بين شركت هاى عمده 
بين المللى احترام و موقعيت خاصى پيدا كند.

بيژن تقوى 
دكتر بيژن تقوى جراح معروف و مطرح سال هاى گذشته 
در لس آنجلس كه چند سال قبل به ايران بازگشت در 
از  تقوى  درگذشت.دكتر  مازندران  شهرهاى  از  چالوس 
پزشكانى بود كه در محافل هنرى و اجتماعى لس آنجلس 
آشناى خاص و عام بود.دكتر بيژن تقوى در جريان جنگ 
ده ساله ايران وعراق به جبهه رفت و به مدت 8 ماه به 

مداواى مجروحان جنگى پرداخت.

منصور نريمان 
منصور نريمان كه به عنوان 
شناخته  ايران  عود  پدر 
مى شود بامداد روز 24 تيرماه 

در تهران درگذشت 
زنجانى  ابراهيمى  اسكندر 
كه بعدها نام هنرى اش را به 
منصور نريمان تغيير داد در 
خانواده اى  در    1314 سال 

نوازنده  خود  كه  پدرش  امد.  دنيا   به  مشهد  در  هنر  اهل 
سه تار، تار و نى بود او را از همان كودكى با موسيقى آشنا 

كرد و ابتدا  نواختن سه تار را به او آموزش داد.
اين نوازنده موسيقى 14 ساله بود كه  به عنوان تك نواز 
موسيقى همكارى خود را با راديو مشهد آغاز كرد. او پس 
از نقل مكان به شيراز مدتى با راديو شيراز همكارى كرد و 
پس از آن با رفتن به تهران به عنوان تك نواز رسمى راديو 
و  شهناز  جليل  ياحقى،  پرويز  هم چون  استادانى  كنار  در 

فرهنگ شريف در راديو تهران به فعاليت خود ادامه داد.
منوچهر تهرانى 

منوچهر تهرانى در سال 1309 خورشيدى برابر با 1930 
ميالدى در تهران زاده شد. پدرش از مادرى اتريشى در 
اروپا به دنيا آمده و در آنجا بزرگ شده بود. وى در 18 
سالگى از اتريش به ايران آمد.دكتر منوچهر تهرانى معلم 
بود، با عشق بسيار و دانش كافى. مى خواند، مى نوشت، 
به ايران عشق مى ورزيد. او استاد دانشگاه بود و از مديران 
سازمان برنامه و بودجه. وى روز دوشنبه 26 اكتبر 2015 

در هامبورگ درگذشت. ا

نصير عصار 
ديپلمات  عصار  نصير 
مشاغل  داراى  و  برجسته 
گذشته  رژيم  در  دولتى  مهم 
در  واقع  مريلند  راكويل  در 
واشنگتن  درگذشت. دبيركلى 
معاونت  سنتو،  سازمان 
سرپرستى  و  وزيرى  نخست 
مقامى  قائم  و  اوقاف  سازمان 
جمله  از  خارجه  امور  وزارت 
نصير  حساس  مسئوليت هاى 

عصار در دوره خدمت سياسى اش بود.نصير عصار در سال 
1304 در تهران به دنيا آمد و در طول گذراندن دوره هاى 
تحصيالت ابتدائى و متوسطه، علوم سياسى و دروس اسالمى 
از جمله عربى، فقه و اصول و حكمت را نيز نزد پدر كه از 
فضال و دانشمندان عصر خود بود فرا گرفت.عصار در سال 
1334 به خدمت وزارت خارجه در آمد. پس از مدتى دبير 
اول سفارت ايران در آنكارا شد.پس از آن با سمت معاون 

سركنسول به نيويورك رفت. 
رحيم معينى كرمانشاهى

كرمانشاهى  معينى  رحيم 
نقاش، روزنامه نگار، نويسنده، 
شاعر و ترانه سراى اهل ايران 
بود.رحيم معينى، كه تخلص 
برگزيد،  شعر  در  را  «اميد» 
خورشيدى   1320 سال  از 
در  و  پرداخت  نقاشى  كار  به 

اين راه پيشرفت كرد و تابلوهايى نيز به يادگار گذارد كه 
از جمله تابلو مسيح با كار سياه قلم. اميد شاعرى توانا و 
خوش ذوق و دوست داشتنى است و ضمن سرودن شعر 
چندى به ترانه ُسرايى پرداخت و ترانه هاى او كه توسط 
سزايى  به  شهرت  از  مى شد  خوانده  راديو  خوانندگان 
برخوردار شد. آشنايى با نقاشى و فنون آن سبب شد كه 
در خلق اشعار و ترانه هايش گرايش به تصويرسازى داشته 
باشد.رحيم معينى در تاريخ سه شنبه 26 آبان 1394 در 

سن 92 سالگى در بيمارستان جم درگذشت.

واهه خوجايان 
نوازنده  خوجايان  واهه 
روز  ويولن  استاد  و  زبردست 
17 سپتامبر 2015 در شهر 
رينو ديده از جهان فرو بست.

واهه خوجايان متولد  1929 
در تهران ابتدا آموختن ويولن 
شروع  گريگوران  روبن  با  را 

كرد. سپس تحصيالت خود را در هنرستان عالى موسيقى 
دنبال نمود. 21 ساله بود كه عازم رم شد و به ادامه تحصيل 
در آكادمى سانتا چچيليا پرداخت. وى پس از تحصيالت 
عالى در رشته موسيقى در مقام نوازنده ويولن به استخدام 
اركستر مجلسى ”سوسى  يتا  كورلى“ در آمد و همراه اين 
گروه سال هاى متمادى به اجراى كنسرت در ايتاليا و ساير 
نقاط جهان پرداخت.واهه خوجايان رهبر موسس اركستر 
مجلسى تلويزيون ملى ايران بود و در اين سمت سال ها 
خدمت كرد. او به همراهى همين اركستر  بود كه رهبرى 

برنامه افتتاحيه اولين جشن هنر شيراز را بر عهده گرفت.
مطلق را در شركت Orient Script سرپرستى مى كرد.

هادى نوروزى 
هادى نوروزى كاپيتان تيم 
تيم  بازيكن  و  پرسپوليس 
ملى ايران صبح روز پنج شنبه 
ايست  علت  به  مهرماه   9
هنگام  او  درگذشت.  قلبى 
داشت. سال  سى  تنها  مرگ 

تيم  به  سال 85  در  نوروزى 
پرسپوليس پيوست. سپس به 

تيم داماش ايرانيان ملحق شد و در بيست و دو بازى ده 
گل به ثمر رساند آنگاه به پرسپوليس بازگشت و در اولين 
فصل حضور مجددش در اين باشگاه به يكى از بازيكنان 
ثابت تيم تبديل شد. در آن زمان از وى به عنوان بهترين 
بازيكن پرسپوليس نام برده مى شد و افشين قطبى سرمربى 

تيم ملى فوتبال ايران او را به تيم ملى دعوت كرد.
عزيز اصلى

دروازه بان  اصلى  عزيز 
محبوب  و  شده  شناخته 
در  ايران  فوتبال  ملى  تيم 
خورشيدى  پنجاه  سال هاى 
ورزشى  هاى  رشته  در  كه 
كشتى،  جمله  از  مختلف 
به  هم  شنا  و  ميدانى  دو 
بود  رسيده  قهرمانى  مقامات 

در بيمارستان شهر دويسبورگ آلمان در سن 74 سالگى 
كه  بود  ايران  ورزشى  مربيان  دست  آن  از  او  درگذشت.  
اغلب شاگردانش توانستند به تيم ملى راه يابند. عزيز اصلى 
دروازه بان تيم هاى پرسپوليس و شاهين و تيم ملى ايران 

بود.
عارف قلى زاده

و  بازيكن  قلى زاده  عارف 
فوتبال  تيم  اسبق  كاپيتان 
تيم  و  كنونى  استقالل  تاج، 
ملى فوتبال ايران در سن 77 
درگذشت. تهران  در  سالگى 

عارف قلى زاده در تمام دوران 
باشگاه  از  را  فوتبال  او  بود.  تاج  باشگاه  عضو  خود  فوتبال 
خسروانى  پرويز  سپهبد  آن  موسس  كه  سواران  دوچرخه 
بود و بعداً به باشگاه تاج تغيير نام داد، آغاز كرد. و سال ها 
به عنوان يكى از بهترين بازيكنان خط دفاعى تاج و تيم 

ملى ايران شناخته مى شد.
دده موسيقى عاشيقى 

قربانى  رسول  عاشيق 
نوازندگان  معروف ترين  از 
موسيقى فولكلور آذربايجان و 
ايران كه با عنوان دده در بين 
مى شود،  شناخته  عاشيق ها 
چشم  سالگى   80 سن  در 
فروبست.رسول  جهان  از 
ماندگار  چهره هاى  از  قربانى 
هشتم  در  ايران،  موسيقى 

ارديبهشت سال 1314 در روستاى عباس آباد منطقه قره 
داغ به دنيا آمد. وى فعاليت در عرصه موسيقى عاشيقى 
را از سال 1330 با شاگردى نزد عاشيق خيراهللا، عاشيق 
كرد. آغاز  شهنازى  عزيز  و  حضرتى  كريم  عاشيق  حيدر، 

او از سال 1343 در راديو به اجراى موسيقى پرداخت و 
گاهى نيز در تلويزيون تبريز آواز مى خواند. در سال هاى 
ميانى دهه 1360، عاشيق رسول قربانى، خواندن آوازهايى 
با مضامين مذهبى و انقالبى را آغاز كرد و از سال 1364 در 
جشنواره هاى مختلف موسيقى محلى كشور حضور يافته و 

پدر جذاميان ايران جوايز ممتازى دريافت كرد.
مبين  محمدحسين  دكتر 
فعاليت هاى  خاطر  به  كه 
بيماران  درمان  در  فراوان 
ايران  جذاميان  پدر  جذامى 
لقب گرفته بود ششم مهرماه 
در سن 88 سالگى در تبريز 

درگذشت.
از   1334 سال  در  او   

دانشكده پزشكى تبريز فارغ التحصيل شد و پس از پايان 
دوران سربازى به استخدام وزات بهدارى درآمد.دكتر مبين 
خدمات پزشكى خود را با بيماريابى جذام در آذربايجان 
شرقى آغاز كرد؛ كارى كه تا آخرين دوران كارى خود آن 
را  رها نكرد.دكتر مبين كمك به جذاميان را فراتر از وظيفه 
افتخارى  اقدام انسانى مى دانست. او عضو  يك  پزشكى و 

انجمن كمك به جذاميان ايران بود.

هما روستا 
سينما  هنرمند  روستا  هما 
معالجه  ادامه  براى  كه  تئاتر 
لس  به  ايران  از  سرطان 
در  بود  سفركرده  انجلس 
سالروز تولدش چهارم مهرماه 

در اين شهر درگذشت.
 شادروان هما روستا فرزند 

رضا روستا از رهبران حزب توده ايران بود.هما  در جوانى 
فوق  اخذ  از  پس  و  رفت  پ  بخارست  به  تحصيل  براى 
ليسانس از آنجا در سال 1349به ايران بازگشت و با حميد 

سمندريان از ازدواج كرد.

مئيرعزرى 
محله  زاده  كه  مئيرعزرى 
چهارباغ اصفهان بود در دهه 
60 ميالدى   به عنوان سفير 
به  اسرائيل  ارشد  نماينده  و 
سال  از  و  شد  اعزام  ايران 
سمت  اين   1975 تا   1958

را عهده دار بود. مئيرعزرى در سال 2015 ميالدى در92 
سالگى در اسرائيل جهان  را بدرود گفت.

پروفسور رضا علومى 
پروفسور رضا علومى، فعال 
برجسته  حقوقدان  سياسى، 
دانشگاه  پيشين  استاد  و 
فرانسه  نيس  و  تهران  هاى 
و نماينده دوره بيست و سوم 
مجلس شوراى ملى، در سن 
در  كان  درشهر  سالگى   88

فرانسه درگذشت.
على اصغر معصومى 

بهمن،  چهارم  شبانگاه 
معصومى،  اصغر  على  استاد 
گرافيست،  و  نقاش  هنرمند 
دوِر  سال هاى  همكار 
به  بود  سال  دو  كيهان،كه 
مبتال  خون  سرطان  بيمارى 

مونترال  شهر  در  بيمارستان  به  انتقال  از  پس  بود  شده 
درگذشت.

بنيانگذار شركت ترانسپورت «تى.بى.تى»
خاكسپارى  مراسم   94 اسفندماه  چهارم  سه شنبه  روز 
شادروان محمدعلى باقرزاده نمايندة پيشين مجلس شوراى 
ملى و بنيانگذار شركت ترانسپورت «تى. بى. تى»،  در آتنه 
شهر كان  برگزار شد.باقرزاده كه به خاطر عشق وافرى كه 
به توليد و تجارت داشت، يكى از كارهاى اساسى اش ايجاد 
يك شركت مسافربرى مدرن و پيشرفته در ايران بود كه 
مسافران را به  موقع و با اطمينان و راحتى كامل به محل 
مورد نظر برساند و در بين راه نيز اسباب پذيرايى از آنها 
فراهم باشد، شركت تى. بى.تى را بنيان گذاشت. تى.بى.

از  يكى  انقالب،  از  قبل  تا  باقرزاده  مديريت  ساية  در  تى 
پيشرفته ترين شركت هاى مسافربرى و حمل بار در منطقة 

خاورميانه به  حساب مى آمد.
جبار مهديون

جبار مهديون عضو پيشين 
تيم ملى كشتى آزاد ايران و 
نخستين ورزشكار سرشناس 
هنگام  انقالب،  از  بعد  كه 
حضور در يك مسابقة جهانى 
پناهنده  كشور  از  خارج  به 
از  چشم  انزلى  بندر  در  شد، 
جهان فرو بست. مهديون در 
آزاد  كشتى  مسابقات  پايان 
ادمونتون  در  جهان  قهرمانى 

كانادا در سال 1982 به هتل محل اقامت اعضاى تيم ملى 
باز نگشت.

تراب حق شناس
فعال  حق شناس،  تراب 
سياسى و مترجم ايرانى 25 
ژانويه در سن 72 سالگى در 
يكى از بيمارستان هاى حومه 
فرو  جهان  از  چشم  پاريس 

بست. تراب حق شناس از «بنيانگذاران سازمان مجاهدين 
خلق ايران» و «سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر» 
در يك خانواده به گفته خودش مذهبى و سنتى پرورش 
يافته بود. در سنين جوانى به عضويت در «نهضت آزادى 
ايران» و بعدها «جبهه ملى» دوم در آمد و به فعاليت در 

آنها پرداخت.
سيروس غنى 

و  حقوقدان  غنى  سيروس 
پژوهشگر تاريخ سه شنبه شب 
ژانويه   5 با  برابر  دى ماه   15
2016 درسن 86 سالگى در 
كتاب  درگذشت.  نيويورك 

سلسله  سقوط  دوران  به  مربوط  غنى  سيروس  مشهور 
«ايران؛  عنوان  با  وى  كه  پهلوى هاست  برآمدن  و  قاجار 
برآمدن رضاخان و برافتادن قاجارها و نقش انگليسى ها» 
بر اساس اسناد وزارت خارجه انگليس منتشر كرده است. 

سرلشگر كيومرث خرمى
سرلشگر كيومرث خرمى ازخلبانان و فرماندهان برجسته 
نيروى هوائى شاهنشاهى درسن 86 سالگى درلس انجلس 
نيروى  در  خود  خدمت  درطول  درگذشت.تيمسارخرمى 
هوائى عهده دار مشاغل حساس از جمله فرماندهى پايگاه 

هوائى شاهرخى و فرمانده گردان دزفول بود.

وروز ه   وروزو ه   و


