
 مرگ چنين خواجه، نه کاری است ُخرد
 

 ٢٠٠٩ آپريل ٢٣ - ١٣٨٨ارديبهشت  ٣ پنجشنبه
 
 

 . دربامداد روز دوشنبه، نصرت اهللا امينی، ديده براين جهان فروبست؛ نادره مردی که ايران هرگز بر او ديده فرو نخواهد بست
کوشنده خستگی ناپذير دموکراسی، شيفته و سرسپرده سربلندی ايران، مردی که هرگز در برابر زر و زور کمر خم نکرد، رادمردی 

 .ازميان ما رفت اما دوام نام نيکش بر صحيفه عالم ثبت است. ونيانش بودکه شمع فروزان محفل همه پيرام
 .خاکسپاری تن او در روز آدينه خواهد بود و بزرگداشت ياد و روانش در روز يکشنبه

 .خانواده امينی و همه خانواده های وابسته و دوست داران انسانی که هرگز از ميان ما نخواهد رفت
 

 خاکسپاری
  بعد از ظهر٢  آوريل٢۴جمعه 

 
National Memorial Park 

7482 Lee hwy 
Falls Church, VA 

 
 مجلس ياد بود

  آوريل٢۶يک شنبه 
 ر بعد از ظه۶-٣ساعت 

 

 یتسليت بمناسبت درگذشت نصرت اهللا امين

  

 دوستان دکترمحمد مصدق را بخانم ناهيد امينی،  درگذشت نصرت اهللا امينی، از رهروان ديرپای نهضت ملی ايران و از پيروان و

و دمکراسی در همسر فداکار وی و فرزندان برومند ايشان، محمد، مسعود، محمود، مهدی و فريبا، و رهروان راه برقراری آزادی 

نصرت اهللا امينی در سالهای طوالنی از عمر پربار خويش در نهضت ملی و جبهه ملی ايران، نقش های . ايران، تسليت ميگوئيم

  . يادش بخير باد .سازنده ای بعهده داشت و همواره مورد احترام مردمی که با او آشنائی داشتند بود

 کمال ارس، دکتر حسين اشراقی، دکتر محمد اقتداری، پری الفتی، دکتر عبدالکريم ابوتراب ابوترابی، بهروز آذرنوش، مهندس 

انواری، حسن بهگر، محمود جعفری، هرمز خيلتاش، مهندس ناصر دارابی، محمود رفيع، دکتر هادی زمانی، منصور سحرخيز، دکتر 

عی، مهندس محمد شهدادی، محمد شيرازی، احمد طهماسبی، منوچهر فاضل، مهندس سهيال ستاری، علی اصغر سليمی، بهرام شفي

فرحبخش، مهندس کامبيز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر مسعود . حميد صدر، دکتر باقر صمصامی، عطا ضميری، بهمن ن

 کاظم زاده، دکتر عزيزاهللا کرملو، حسن لباسچی، حبيب لطفی، مهندس بهمن مبشری، صادق محمودی، تراب مستوفی، دکتر مرتضی

مشير، دکتر محمدعلی مهرآسا، محمود مهران اديب، فريده مهمنش، دکتر همايون مهمنش، هوشنگ ناصری، مهندس دارا نيروئی، 

 یمهندس علی نوشين، منوچهر واثق نوری، مهندس فرهاد ياسائ
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