
 

 بيا تا گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم     فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم

)) نامگذاری نخستين تاالر دانشگاهی به نام دکتر محمد مصدق((دعوت به مراسم تاريخی   

)) تداوم ميراث دکتر مصدق در آيندگان((در دانشگاه نورت ايسترن ايلينوی و کنفرانس   

در شيکاگو و  ٢٠١٣روزهای چهارم و پنجم ماه اکتبر   

نورت ايسترندر ساعت يازده صبح روز شنبه، پنجم اکتبر در دانشگاه )) ناهار سپاسگزاری((مراسم   

Student Union, 3700 W. Bryn Mawr, Chicago, IL 60625 

 

:سروران گرامی  

گروه زنان پشتيبان مراسم نامگذاری نخستين تاالر دانشگاهی در جهان به نام دکتر محمد مصدق، مفتخر است که از شما 
روز پيشين آن که  به مناسبت  کنفرانس در روز پنجم اکتبر و نيز درپشتيبان محترم دعوت نمايد که در اين مراسم تاريخی 

ريز برنامه های  . ، امير هوشنگ کشاورز صدر،  برگزار می شود، شرکت فرماييداين نامگذاری و به يادبود زنده ياد
.نامگذاری و کنفرانس به پيوست تقديم می گردد  

ن رسمی کنفرانس و به منظور ما همچنين  از شما دعوت می نماييم که در برنامه ناهار که با شرکت همه مهمانا
در دانشگاه  به نشانی باال در  ساعت يازده صبح روز شنبه از تالش های دوستداران اين نامگذاری)) سپاسگزاری((

وروديه اين برنامه پنجاه دالر است که همه آن صرف هزينه های . برگزار می شود با حضورتان ما را سرافراز فرماييد
. به پيوست قرار دارد برگ ثبت نام.  امگذا ری خواهد شدنمربوط به ناهار و مراسم    

ما می دانيم که اين رويداد تاريخی تنها بنابر همياری معنوی و مالی سخاوتمندانه شما و ساير هم ميهنان بزرگوار در 
می نماييم که اکنون ما يکبار ديگر از شما درخواست . سراسر آمريکا و کانادا و همچنين اروپا امکان پذير گشته است

برای برگزاری هر چه با شکوه تر اين برنامه نه تنها با ما همراه باشيد، بلکه با کمک های مالی خود به برگزاری اين 
کمک های مالی شما بنابر مقررات آی آر اس . ما برای انجام اين کار مهم به همياری شما نيازمنديم. برنامه ياری رسانيد

.هد بودمشمول معافعيت مالياتی خوا  

.با اميد ديدار شما و با سپاس از همه پشتيبانی های مهرورزانه شما  

 به نمايندگی از گروه زنان پشتيبان مراسم نامگذاری 

، دلناز آبادی )شيکاگو(، آزاده خستو )واشنگتن دی سی(، پروانه اسکويی )شيکاگو(، آليس آردم )شيکاگو(آذر اکبری 
  )شمال کاليفرنيا(، نازيال طوبايی )شمال کاليفرنيا(
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Holiday Inn O’hare

5615 N Cumberland Ave. Chicago, IL 60631
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Northeastern Illinois University Auditorium

wgdrmossadeghnaming@gmail.com

hakbari@neiu.edu (773) 628-1757

“I am servant of the people.”

Dr. Mossadegh



 

  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت   آری به اتفاق جهان می توان گرفت

 

  تاريخی آری با گروه زنان شيکاگو در پشتيبانی از مراسم نامگذاری

تاالر دانشگاهی در جهان به نام دکتر مصدق همراه خواهم بودنخستين   

 

 
 

 

_ Yes, I will attend the Benefit Luncheon on Saturday at 11:00 a.m. Student Union, Northeastern Illinois University. 

 

_ Total # of guests: ______ @ $50.00 =  

 

_ I want to give a tax-deductible donation to help with the Naming Ceremonies: 

 

_$1000.00 or more,  _$ 500.00 or more, - $300.00 or more  _$200.00 or more,  _ $100.00 or more  

_Other:  $  (ما به کمک مالی شما برای برگزاری موفق کنفرانس روز چهارم و مراسم نامگذاری روز پنجم نيازمنديم) 

 
Name (Please include your title, Mr., Ms., Dr.): 

 

Mailing Address: 
 
Telephone: E-mail: 

 
Attached is my check for contribution for a total of $    

 
Please make your checks payable to: Dr. Mossadegh Heritage and write Dr. Mossadegh Naming in the memo 

section of your check. Please mail this form and your contribution to: 
 

Women’s Group for Dr. Mossadegh Historic Naming Ceremonies 

P.O. Box  372 

Morton Grove, IL 60053 

 

For more information, please contact the Women’s Group at WGDrMossadeghNaming@gmail.com 
Or Call: Mrs. Azar Akbari at 847-730-9776 

 
.نامگذاری در شيکاگو صميمانه از همياری و کمک های مالی شما سپاسگزاری می نمايدگروه زنان پشتيبان برنامه       

 
Your name will be registered for the Recognition Luncheon and a receipt will be given to you by Women’s Group. 

Northeastern Illinois University will send you an acknowledgement letter for the additional tax-deductible donations.  
 


