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یاد
هاشمیشاهرودی

سالها عضو شورای نگهبان و
مجلس خبرگان رهبری بود.
او پنجمین رئیس قوه قضائیه
ایران بود و از سال  ۱۳۷۸تا
 ۱۳۸۸مسئولیتقوهقضاییه
را برعهده داشت .شاهرودی
که از سال  ۹۶رئیس مجمع
تشخیص نظام شده بود ،در
 ۳دیماه  ۹۷در سن
 70سالگی درگذشت.

عباسامیرانتظام

قدیمیترین زندانی
سیاسی بعد از انقالب
بود و در دولت بازرگان
مسئولیتهای مهمی
همچون معاونت و
سخنگویی را برعهده
داشت .امیرانتظام از سال
 ۵۸تا  ۷۵در حبس بود و
 ۲۱تیر  ۱۳۹۷در سن ۸۵
سالگی درگذشت.

پورانشریعترضوی انور خامهای

محمدبستهنگار

سخنگوی شورای فعاالن
ملی مذهبی و از اعضای
سابق جبهه ملی ایران بود.
به آیتاهلل طالقانی بسیار
نزدیک بود و در هجدهم
تیرماه امسال به دلیل
بیماری کلیوی فوت شد.

فیلسوف نامآشنای ایرانی
بود که بیشتر مقاالتش را به
زبان فرانسه مینوشت .او
با کتاب آسیا در برابر غرب،
باب تازهای را درباره مفهوم
غربزدگی باز کرد و در دوم
فروردینماه در حالی که
 ۸۳ساله بود ،در تهران
فوت شد.

بنیانگذار و سرویراستار
دانشنامه ایرانیکا بود و مرکز
مطالعات ایرانشناسی در
دانشگاه کلمبیا نیویورک را
بنیان گذاشته بود .او دهم
شهریورماه امسال در امریکا
در گذشت.

عزتاهللانتظامی

سیدمحمدامینقانعیراد

خشایارالوند

همسرعلیشریعتیبودو
خواهرمهدیشریعترضوی،
یکیازسهدانشجوییکهدر
حملهنیروهایامنیتیبه
دانشگاه تهران در ۱۶آذر۱۳۳۲
کشتهشدند.اودر ۲۶بهمنماه
در سن ۸۴سالگی درگذشت
ومراسمخاکسپاریاشبا
حاشیههایفراوانیروبهروشد.

یکی از بنیانگذاران حزب
توده در سال  ۱۳۲۲در ایران
بود .او در سال  ۱۳۲۶به
همراه چند نفر دیگر از این
حزب جدا شد .خامهای که
در آلمان اقتصاد خوانده
بود ۲۹ ،آبان  ۹۷در سن
 ۱۰۱سالگی درگذشت.

بازیگر مشهور سینمای ایران
بود که در فیلمهای مهمی
همچون «دایره مینا» و
«گاو» نقشآفرینی کرده بود.
او در سال  ۱۳۸۲به عنوان
یکی از چهرههای ماندگار
ایران انتخاب شد و در ۲۶
مردادماه سال گذسته در سن
 ۹۴سالگی درگذشت.

ناصرملکمطیعی

حسینمحباهری

ابوالفضلزرویی

قبل از انقالب یکی از
مشهورترین بازیگران
سینمای ایران بود .او در
همه این سالها در ایران
ماند و موفق شد در دو فیلم
برزخیها و نقش نگار بازی
کند .ملکمطیعی در
 ۴خرداد  ۱۳۹۷در سن
 ۸۸سالگی فوت شد.

بازیگری بود که بیشتر به
تئاتر عالقه داشت .کارهای
او اغلب طنز بودند و به
همین دلیل مردم بسیار
او را دوست داشتند.
محباهری در  ۲۶دی
 ۱۳۹۷در سن  ۶۷سالگی
درگذشت.

داریوششایگان

احسانیارشاطر

شاعر ،پژوهشگر و طنزپرداز
ایرانی بود که در دهم
آذرماه و در  ۴۹سالگی
جان به جانآفرین تسلیم
کرد .او با اسمهای مستعاِر
«مالنصرالدین»« ،چغندر
میرزا» و ...در نشریاتی مانند
گل آقا و همشهری طنز
نوشته بود.

جامعهشناس ایرانی ،رئیس یکی از معروفترین
انجمنجامعهشناسیایران فیلمنامهنویسان ایرانی
بود که رد پایش در بیشتر
و عضو هیأت علمی و استاد
جامعهشناسیمرکزتحقیقات سریالهای طنز تلویزیون از
جمله نقطهچین ،شبهای
سیاست علمی کشور بود.
برره ،مرد هزار چهره ،قهوه
وی در سن  ۶۳سالگی و پس
تلخ ،پایتخت و ...دیده
از دوره ای تحمل بیماری
میشد .او  ۹اسفند در سن
سرطان در شامگاه ۲۴
 ۵۱سالگی فوت شد.
خردادماه  ۱۳۹۷درگذشت.

قاسمافشار

از گویندگان باسابقه خبر
صدا و سیما بود و از ابتدای
انقالب در تلویزیون حضور
داشت اما بعد از سال
 ۱۳۸۸دیگر در قاب جادویی
ظاهر نشد .افشار در
 ۲۶اردیبهشتماه و
در  ۶۶سالگی درگذشت.

ایرجداناییفرد

فوتبالیست بود و همراه
تیم ملی ایران در جام
جهانی  ۱۹۷۸آرژانتین
حضور داشت .او در بازی با
اسکاتلند موفق شد اولین
گل ایران در تاریخ جا م
جهانی را به ثمر برساند.
داناییفرد  ۲۱آذرماه در
شیراز و در سن  ۶۷سالگی
درگذشت.
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