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 ۵۵اسفند  ۵

 

 جناب آقای دکتر ابراهیم حبیبی

 مدیر محترم منطقه بهداری غرب طهران

 

رفع این کمبود دست نیاز  منظور در شرایطی که کشور عزیزمان دچار کمبود پزشک و کادر فنی پزشکی است و به

 ۵۵بهمن  ۲۲مورخه  ۲/  ۳۴۵۳۵ –سوی کشورهای بیگانه دراز نموده است آن جناب اقدام به صدور ابالغ شماره  به

اید. همانطوریکه قبالً نیز حضوراً مذاکره گردید و فتوکپی  جانب از خدمت در وزارت بهداری نموده مبنی بر اخراج این

ذلک شما نیز  زیر محترم بهداری به جهت اطالع از غیرقانونی بودن آن تقدیم شد معو ۰۵۵۲اعتراض به بخشنامه 

قانون اساسی  ۲۵و  ۲۲و  ۲۴و  ۲۲برخالف موازین اسالمی و پزشکی و ضوابط موجود در قرآن مجید و مواد 

ند مجوز صدور چنین توا قانون استخدام تأمین اجتماعی که به هیچ عنوان نمی ۵جمهوری اسالمی ایران به استناد ماده 

ای طرح و اثبات نگردیده است و  جانب تا این تاریخ در هیچ دادگاه صالحه ابالغی واقع گردد )چه که محکومیت این

اعتنائی  جانب و بی این امر از وظائف قوه قضائیه است؛ و استناد شما بدون وجود حکم محکومیت تجاوز به حقوق این

قدام به صدور ابالغ فوق و ابالغات مشابه نموده و دستور اخراج نفوسی را گردد( ا به قانون اساسی محسوب می

اند و تنها گناه  اید که عمری را به خدمتگزاری صادقانه به این کشور مقدس و مردم مسلمان آن پرداخته صادر نموده

جانب  انسانی ندارند. این آنان این است که به خداوند یکتا و فرستادگان او مؤمن و معتقدند و هدفی جز خدمت به عالم

 دانسته و ضمن اعتراض تقاضای لغو آن را دارم. یرقانونیالذکر را غ صدور ابالغ فوق

 

 با تقدیم احترام

 ۲دکتر عزت اله فروهی سرپرست انستزی بیمارستان شماره 

 ]امضا[

 ۵۵اسفند  ۵

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


