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برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی
ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

با سالم و درود 
 اخیراً  شاهد اقدامی دیگر ازشخصی بنام عباس تبریزیان که با لقب «آیت الله» خود را معرفی میکند ، و محکومیت های 
عدیده ای در شهرستانهای مختلف کشور از سوی نظام پزشکی و دادگستری طی سالیان اخیر در مورد وی صادر شده است 
-متاسفانه هیچکدام مانع تداوم اقدامات ننگین وی نبوده-در مقابل دوربین اقدام به کتاب سوزی و انهدام کتاب مرجع 

پزشکی دانشگاهی معاصر نموده است .

اقدام به کتاب سوزی ،پیام هراسناکی برای جامعه پزشکی وباالخص عامه ی مردم در بر داشته و تهدید آشکار مراکز علمی 
و دانشگاهی بشمار آمده و با تشویش اذهان سعی در اشاعه جهل و خرافه و دامن زدن به حرکات این چنینی دارد.

سازمان نظام پزشکی بعنوان نماینده قانونی جامعه پزشکی ، به همان دلیل که طی چند سال گذشته دردفاع ازسالمت جسمی 
و روانی مردم؛ بارها اعمال و اقدامات عباس تبریزیان و همپالگی های جاهل او را محکوم کرده است، اینک نیز وظیفه 
پیگیری شکایت از عامل این اقدام واپس گرایانه تارسیدن به نتیجه معقول را بر عهده دارد، لذا از آن مقام محترم 
خواهشمنداست دستور بفرمایید اقدام قانونی الزم  نسبت به شکایت از فرد فوق الذکرکه خرد عموم مردم، دانش پزشکی 
و قداست علما رایکجا به سخره گرفته است ؛ به اتهام تشویش اذهان عمومی،اقدام ضدفرهنگی دال بر انهدام کتب علمی، 

و آسیب وارد کردن به سالمتی مردم و بخصوص بیماران صعب العالج باجدیتی بیش ازپیش بعمل آید.
     

هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر عباس آقازاده        دکتر حسین بابائی          دکترالله تدین        دکتر علی ساالریان
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رونوشت:
- ریاست محترم کانون وکالی دادگستری ایران جهت استحضار

-ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار

- ریاست محترم مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار

 - وزیر محترم دادگستری جهت استحضار


