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 دسته بندی شده ازو مجموعه پرسشهای ارسایل 

 دکتر نورعیل تابندهتیم پزشیک 

 دکتر عبدالعیل مصورعیل رستیم پزشیکو 

 

. جناب آقای دکتر عبدالعیل مصورعیل ، لطفا توضیح بدهید که جناب آقای دکتر نورعیل تابنده دچار چه  ۱

کسالتر در شهر بیدخت شده بودند؟ باتشکر )ارسایل از: دکتر دادرش فتیح ؛ پزشک متخصص و عضو کمیته 

ن دادخوایه دکتر نورعیل تابنده(   حقیقت یاب کمپی 

ت آقا سالم بوده؛ به چه دلیل و . جناب آقای مصورعیل با ۲ اینکه شواهد اذعان یم کنند که گلو و حنجره حضن

ده شد؛ لطفا جوابگو باشید. )ارسایل از : محمد فروزنده(  چرا و چگونه حنجره مبارک ایشان، به تیغ جرایح ستر

 آقای دکتر مصورعیل؛ آیا داروهای خواب آور و بیهوشی ایشان را شما تجویز میکردید؟. ٣

مسولیت و وظیفه »باشد: سوال من در رابطه با تحلیل وضعیت جسمانن دکتر تابنده از دکتر مصورعیل یم . ۴

باشد که باید نهایت تالش خود را برای کمک به بیمار انجام انسانن و پزشیک شما بر اساس سوگند پزشکان یم

یف بردند احوال دهید. آقای دکتر مصورعیل فکر نیم کنید که از وقتر که دکتر نور عیل ت ابنده به بیدخت تشی

 صحیح و درمان 
ی

ایشان روز به روز وخیم تر و دچار بیماری های دیگر هم شدند؟ در صورنر که با رسیدگ

ی کنید؟ با توجه به گفته ایشان که  مناسب و مراقبت شبانه روزی ایشان، یم توانستید از این مصیبت جلوگت 

)ارسایل از: یک فقت  از « ، علت نبود ایشان را چگونه توجیه یم کنید؟« من هیچ کسالتر ندارم»بارها فرمودند 

 میان انبوه فقرا( 

 آقای مصورعیل لطفا بفرمایید چه داروهانی برای ایشان تجویز یم کردید؟. ۵
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 که چند فقت  در تهران با هم در مورد اقدامات انجام . ۶
شده بر روی بدن مبارک دکتر تابنده طبق تحقیقانر

م دادند گلوی ایشان را به هر دلییل بریدید! اما چرا؟! پیشتر هم اشتباها به بهانه غذا دادن با سوند، غذا را انجا

به جای هدایت به مری در نای و مجرای تنفیس ایشان وارد کردید که باعث عفونت، درد و رنج جسمانن و 

حرفه ای  هاِی شد! سو  -شاید عمدی  –مشکالت تنفیِس ناشی از این عمل غت  ال ما این است آیا واقعا دکتر

 کردند؟ جواب دهید. متخصص، ایشان را معالجه یم

 چرا گلو و حنجره آقای دکتر نورعیل تابنده را سوراخ کردید؟  . ۷

کردید؟ چرا آیا شما برای ایشان در طول دوران حبس دارو تجویز یم»پرسش از آقای دکتر مصورعیل:  . ۸

شان ای از دوستداران ایشان به زیارتآور را دقیقا قبل از اینکه عدهوهای خوابار آور و چرا این دداروی خواب

در »فرمودند که: شان یمکردید؟ در حالیکه جناب آقای نورعیل تابنده در فرمایشاتبیایند به ایشان تجویز یم

ته این داروها را پس چه دلیل داش« آلود هستم. آیم در مجلس کسل و خوابسالمت کامل هستم ویل وقتر یم

 «  دادند؟ پاسخگو باشید. به ایشان یم

آیا گمارده شدن شما به عنوان تیم پزشیک معالج و »سوال از رستیم پزشیک و تیم پزشیک دکتر نورعیل تابنده :  . ۹

؟ لطفا  انجام امور درمانن و پزشیک و تجویز دارو با رضایت شخص دکتر نورعیل تابنده بوده است یا خت 

ن « باشید. پاسخگو  ن ساجدی، تحلیلگر و حقوقدان، عضو کمیته حقیقت یاب کمپی  )سؤال ارسایل از: افشی 

 دادخوایه دکتر تابنده از بلژیک( 

 زیبانی نیستید؟  . ۱۰
 آقای مصورعیل مگر شما دکتر

ی که داماد آقای محمد تابنده هستند  . ۱۱  مجید نصت 
آیا شما تأیید یم فرمایید که همکار شما آقای دکتر

جرایح تراکستویم را بر روی گردن دکتر نورعیل تابنده انجام داده اند و با سوراخ کردن حنجره ایشان مانع تکلم 

جناب آقای دکتر نورعیل تابنده در آخرین روزهای حیات ایشان شدند؟ )ارسایل از: دکتر دادرش فتیح ؛ پزشک 

ن دادخوایه دکتر نورعیل ت  ابنده( متخصص و عضو کمیته حقیقت یاب کمپی 

 آقای مصور عیل پرونده پزشیک ایشان چه شد و داروهانی که شما تجویز کردید چه داروهانی بود؟ . ۱۲

من »باشد؛ دکتر نورعیل تابنده بارها فرمودند که: سوال من از رستیم پزشیک دکتر نور عیل تابنده یم . ۱٣

ویل خدا آگایه کامل دارند که چه زمانن کسالتر ندارم و خداوند به من عمر طوالنن عطا کرده و قاعدتا هیچ

آقایان تیم پزشیک! چطور شد که از زمانن که ایشان به دست شما « ماموریت الیه ایشان تمام خواهد شد! 

افتاد انواع و اقسام بیماری ها را پیدا کردند از جمله ناراحتر کلیه، ناراحتر تنفیس، دستگاه گوارشی و در آخر از 

ی را شما دست دادن قدرت تکلم  ن )بخاطر عمل جرایح تراکستویم(. سوال من این است که پس چه چت 

 معالجه کردید؟ جواب شما چیست؟

لطفا اعضاء تیم پزشیک دکتر »تقاضا از آقای دکتر عبدالعیل مصورعیل رستیم پزشیک دکتر نورعیل تابنده:  . ۱۴

  « را معرفن کنید.  –مجذوبعلیشاه  –نورعیل تابنده 

داروهای بیهوشی و خواب آوری که به دکتر نورعیل تابنده داده میشد را چه کیس تجویز یم کرد؟ و توسط  . ۱۵

 چه کیس به ایشان داده میشد؟ 

آقای مصورعیل شما کلینیک زیبانی دارید و کارتان عمل جرایح زیبانی است. چه کسانن و براساس چه  . ۱۶

 ی تابنده انتخاب کردند؟ معیارهانی شما را به عنوان رستیم پزشیک آقا
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آیا سفر به بیدخت برای »سوایل از رستیم پزشیک دارم که موالی عزیزتر ز جانمان را به دست او دادند؛  . ۱۷

ایشان در آن زمان با آن درد و رنج و بیماری که داشتند، از نظر شما مشکیل نداشت؟ آیا اگر پدر یا ییک از 

برگشت بیش از هزار کیلومتر با وسیله نقلیه سواری بدون توقف  را اقوامتان بود، بازم مسافرت طوالنن و 

 « تجویز یم کردید؟

؟ لطفا پاسخگو  . ۱۸ آیا هدف تیم پزشیک بهبود حال جناب آقای حاج دکتر نورعیل تابنده بوده است یا خت 

ن د ن ساجدی، تحلیلگر و حقوقدان، عضو کمیته حقیقت یاب کمپی  ادخوایه باشید. )سؤال ارسایل از: افشی 

 دکتر تابنده از بلژیک( 

چرا گزارشات پزشیک دکتر نورعیل تابنده را به جامعه فقری ارائه نیم  »سؤال از آقای دکتر مصورعیل:  . ۱۹

 «  کنید؟

دلیل پزشیک ای که تیم شما را بر آن داشت تا حنجره موالیمان به تیغ »سؤال از آقای دکتر مصورعیل :  . ۲۰

ده شود را بازگو نمایید.   «جرایح شما ستر

آیا اعضا تیم پزشیک دکتر نورعیل تابنده از تمایم امکانات موجود برای حفظ سالمتر و بهبود حال جناب  . ۲۱

ن ساجدی، آقای دکتر نورعیل تابنده اس ؟ لطفا پاسخگو باشید. )سؤال ارسایل از: افشی  تفاده کردند یا خت 

ن دادخوایه دکتر تابنده از بلژیک(  تحلیلگر و حقوقدان، عضو کمیته حقیقت یاب کمپی 

آیا جنابعایل اطالع داشتید یا ختر داشتید چه کسانن داروهای خواب آور و داروهای بیهوش کننده به دکتر  . ۲۲

؟ و با اجازه چه کسانن این داروها به ایشان داده میشد؟ نورعیل تابن  ده یم دادند؟ و در جریان بودید یا خت 

آیا شما از تخصص و تجربه پزشک قبیل آقای دکتر نورعیل تابنده که صد درصد مورد اعتماد ایشان بودند  . ۲٣

ن ساجدی، تحلیلگر و حقوقدان، عضو   ؟ لطفا پاسخگو باشید. )سؤال ارسایل از: افشی  استفاده کردید یا خت 

ن دادخوایه دکتر تابنده از بلژیک(   کمیته حقیقت یاب کمپی 

ن ساجد . ۲۴ ن دادخوایه دکتر تابنده: من تاکنون افشی  ی، تحلیلگر و حقوقدان، عضو کمیته حقیقت یاب کمپی 

از رسپرست تیم پزشیک دکتر نورعیل تابنده و تیم متخصص ایشان ( ۲٣و  ۲۱و  ۱۸و  ۹)سؤالهای چهار سؤال 

دکتر تابنده با  آیا دخالت شما در روند درمان سوال اول: مطرح کرده ام که همه سؤاالت نر جواب بوده است؛ 

؟ این سؤال نر جواب مانده است!  آیا این تیم با هدف حفظ  سوال دوم: رضایت ایشان بوده است یا خت 

؟ به این سوال هم پاسخ داده نشد آیا  ! سوال سوم: سالمتر دکتر نورعیل تابنده به این مداخله دست زد یا خت 

س ب رای حفظ سالمتر دکتر نورعیل تابنده بهره برد یا تیم پزشیک معالج از تمایم امکانات موجود و در دستر

؟ باز این سوال هم نر جواب ماند!   و تجرنر و  سوال چهارم: خت 
آیا تیم پزشیک معالج از خدمات درمانن

؟ این سوال هم نر جواب ماند! اما نر جواب ماندن سؤال آخر  تخصیص پزشک قبیل ایشان بهره برد یا خت 

 که عدم استفاده از خدمات تجرنر و  خود بخود در بردارنده پاسخ
به سؤاالت قبیل است. بدین معتن

س برای  تخصیص پزشک قبیل دکتر تابنده به این معتن است که تیم پزشیک از تمایم امکانات موجود و در دستر

ده است. یعتن سوال سوم جواب داده شده است. و این به این   نورعیل تابنده بهره نتر
حفظ سالمتر اقای دکتر

معتن است که هدف تیم پزشیک از مداخله در امور درمانن آقای دکتر نورعیل تابنده واقعا حفظ سالمتر ایشان 

نبوده است. و این جواب سوال دوم است و این هم به این معتن است که دخالت این تیم در روند درمانن 

نابراین دخالت این تیم در بجناب آقای دکتر نورعیل تابنده قطعا با رضایت شخص خودشان نبوده است. 

با این توضیح که  روند درمانی و حفظ سالمت دکتر نورعیل تابنده یک دخالت مجرمانه محسوب یم شود. 
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درمانن ایشان شد اصوال درمانن در کار نبود یعتن ایشان مشکیل نداشتند که اصوال از زمانیکه این تیم وارد روند  

ل پزشک قبیل ایشان قرار داشت ویل با ورود تیم جدید و   بخواهند درمان شوند و وضعیت ایشان تحت کنتر

مداخله تیم جدید در مسئله سالمتر ایشان واقعا برای ایشان مشکل سالمتر پیدا شد که نیاز به درمان پیدا  

آیا به نظر شما این دخالت مجرمانه شما »از تیم پزشیک معالج این است که )سؤال پنجم( کرد. حال سؤال من 

 نورعیل تابنده تأثت  داشته است؟ لطفا پاسخگو باشید. تا چه 
 «اندازه در مرگ نابهنگام جناب آقای دکتر

آقای مصور عیل ، شما قبل از این که طبیب شوید قسم یم خورید. به همان قسیم که خوردید اگر قبول  . ۲۵

ت مجذوبعلیشاه نداده اید که  ن را امضا کردید دارید پس چرا تا به حال هیچ پاسیحن به مریدان حضن و چه چت 

یزی( ت مجذوبعلیشاه ؟ )سؤال ارسایل از: آرام تتر  چه کردید با حضن

ن دادخوایه دکتر تابنده:  . ۲۶ ن ساجدی، تحلیلگر و حقوقدان، عضو کمیته حقیقت یاب کمپی  من تا »افشی 

. تا   ۲۴اآلن پنج سوال از رستیم پزشیک جناب آقای دکتر نورعیل تابنده مطرح کرده ام؛ مراجعه شود به سؤال 

ن دو سال را همزمان پاسخ داده نشده است؛ اآل ۲۴کنون به هیچیک از پنج سوال مطرح شده در سوال 

مطرح یم کنم و به این سلسله سؤاالت پایان یم دهم. سؤال ششم: آیا شما در انجام امور پزشیک از خدمات 

سایر ارگانها و سازمانها هم استفاده کردید یا نه؟ یعتن آیا پزشکان دیگر از بیمارستانهای دیگر یا از سازمانها و 

ای دکتر نورعیل تابنده دخالت کردند؟ آیا تجویزات و تزریقات همه با ارگانهای دیگر در روند پزشیک جناب آق

نظر شما بوده است یا کس دیگری هم در این امور دست داشته و شما در جریان نبودید و یا احتماال شما به 

. اگر آنها واگذار کرده بودید؟ مثال از بیمارستانهای دیگر و یا اشخاص دیگر، اگر هست خواهشا اعالن بفرمایید 

نه اینکه مسئولیت تمام این امور با شماست. سوال آخرم این است که آیا اصوال دکتر نورعیل تابنده نیازی به 

دخالت شما داشند و آیا اصوال ایشان بیماری خاّصی داشتند که نیاز به معالجه و تجویز داشته باشد؟ آیا یک 

یجا دارد؟ به هر حال آنچه که بنظر یم آید دخالت تیم آدم سالم نیاز به تجویز درمانن دارد؟ نیاز به درمان ب

پزشیک در روند معالجه جناب آقای دکتر نورعیل تابنده نویع خیانت به سوگندنامه پزشیک بوده؛ تخلف انجام 

؛ براساس  ی است: از نظر صنفن شده، قصور انجام شده و قطعا این در سه سطح و در سه الیه قابل پیگت 

ن نظام پزشیک  ی استف چون جریم اتفاق قوانی   قابل پیگت 
ن مدنن ی است. در سطح میل از نظر قوانی  قابل پیگت 

ی است و  ن الملیل هم این قضیه قابل پیگت  ن بی  ی بشود و از نظر قوانی  افتاده و قتیل انجام شده که باید پیگت 

کت در روند قتل هستند اج ی خواهد شد! چون پزشکانن که متهم و یا مظنون به رسی که در روند ازه ندارند  پیگت 

پزشیک بیماران کشورهای دیگه دخالتر داشته باشند و این قضیه قطعا به مقامات صالحیت دار منعکس 

 «خواهد شد؛ حداقل این سؤاالت را ما منعکس خواهیم کرد. 

ن شخصیت معموال کادر خدمات درمانن کامال در خدمت به بیماران یم. ۲۷ باشد به خصوص در خدمت چنی 

 الملیل افتخار ی نر شمار است ! سوال من این است که وقتر که قدرت کالم را از ایشان گرفتید بزرگ
ن وار بی 

چگونه با ایشان ارتباط در مورد احوال درونن ایشان بر قرار میکردید و چگونه از نظر درمان از نظرات ایشان 

ایشان نسبت به جسم مبارکشان که  مطلع میشدید و یا اینکه اصال نظر ایشان مهم نبود؟ یعتن حق اختیار 

حفر فردی و انسانن در تمام جوامع است کامال از ایشان گرفته شده بود. زمانن که ایشان هنوز میتوانستند 

وان  سخن گویند چه یم فرمودند و چه کسانن آخرین گفتار ایشان را شنیدند؟ لطفا این اطالعات را برای پت 

 ون دهید. ایشان که بسیار بسیار مهم است بت  

 نور عیل تابنده که کامال با احوال پزشیک ایشان آشنانی داشتند، بعد از عزل ۲۸
. رسنوشت پزشکان معتمد دکتر

آنها  چه شد؟ و آیا شماها که تیم پزشیک جدید بودید با آنها مشورت و از تجربیات آنها در جهت درمان ایشان 

 دالییل ؟  مشورت و استفاده میکردید و اگر نه به چه دلیل یا 
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ت ایشان . ۲۹ مالقات   ،مشکل خاّص نداشتند  –بنا به اظهارات خود شما در این فایل صونر  –چرا وقتر حضن

ایشان را به بیمارستان و  ،کننده ها از پشت مانیتور ایشان را زیارت میکردند؟ چرا با عدم وجود مشکل خاصی 

ان تیم پزشیک ایشان را با ذکر آدرس مطب لطف بفرمایید اسایِم متخصص !بخش مراقبتهای ویژه بردید؟

اگر مشکل خاّص نبود چرا و بنا به کدام مشکل گلوی مبارک ایشان را با  .شخیص در اختیار همگان قرار دهید

عمل شکافتید و حنجره ی الیه ایشان را که عمری بازگو کننده ی کالم خدا بود را پاره کردید؟ بنا به کدام ادله 

ن   (دریوزه)ارسایل از:   کردید؟ کدام جراح تیغ بر رگ گردن و گلوی لییل زد؟ی پزشیک و علیم چنی 

  

 

 جناب آقای حاج دکتر نورعیل تابنده مجذوبعلیشاه

 قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللیه سلطانعلیشایه گنابادی

 پس از عمل جرایح تراکستویم ؛بیمارستان مهر 

 

 روی ایشان انجام شده است؟ هیچگاه مشخص نشد به چه دلیل بر  کهای   جرایح عمل
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 : آوری و تنظیمگرد 

ن دادخوایه دکتر تابنده   کمیته حقیقت یاب کمپی 

 با پیشنهاد و همکاری: 

ن دادخوایه دکتر تابنده   حامیان کمپی 

 : تهیه شده از سوی

وان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، عالقه مندان و مریدان   دکتر نورعیل تابندهپت 

 

 افتخار انتشار با: 

 یا تیسا
ی

 نفوصوف

 www.infosufi.com  

 :  لیمیا

contactinfosufi@gmail.com 

 یا تلگرام
ی

 : نفوصوف

@infosufi 

 :  نستاگرامیا

 www.instagram.com/info.sufi 

 

http://www.instagram.com/info.sufi
http://www.instagram.com/info.sufi

