
   

 جىاب آقای دکتر َاشمی                                                                                 

                                                        يزیر محترم بُداشت، درمان ي آمًزش پسشکی

 تا سالم

سساًذ تِ پیَست، پیشٍ استحعاس هی؛ تا احتشام تِ )ظ(ٍ آل هحوذ  )ظ(تا صلَات تش هحوذ

ّای هتذیي، اًمالتی ٍ ٍالیتوذاس ایشاى اسالهی، هثٌی تش اػتشاض تِ ضکَائیِ ٍ ضکایات هتؼذد خاًَادُ

آهَصاى ٍ اػوال تثؼیط جٌسیتی دس ّای پضضکی ٍیظُ داًصًحَُ پزیشش ٍ سْویِ تٌذی کشدى سضتِ

 ذ، هطالثی تِ ضشح ریل حعَستاى ایفاد گشدد:همام کسة ػلن، آى ّن تِ ًفغ جٌسیت هزکش، الصم ض

ضَد، کسة ػلن، ّیچ هحذٍدیت ٍ جٌسیتی سا ضاهل ًوی )ظ(اٍالً: اص آًجایی کِ دس اسالم ًاب هحوذی

ّای ػلَم پضضکی تا اػوال سْویِ تٌذی تِ ًفغ چشا ٍ تِ چِ دلیلی دس گضیٌص ٍ پزیشش سضتِ

کٌٌذ، آى ّن دس کطَس ػضیضهاى ایشاى، کِ تا پیشٍصی پسشّا، ػشصِ ػلن سا دچاس ضثِْ ٍ اتْام هی

ای دسضأى یک صى ٍ دختش هسلواى لشاس ضکَّوٌذ اًمالب اسالهی تاًَاى ٍ صًاى هَسد تکشین ٍیظُ

 اًذ؟!گشفتِ

ثاًیاً: اگش ّن جاهؼِ سا اص لحاظ جوؼیتی تِ دٍ لطش تاًَاى ٍ آلایاى تِ ًسثت تمشیثاً هساٍی تمسین کٌین، 

هتذیي، اًمالتی ٍ هزّثی اص ایٌکِ تشای دسهاى ٍ هؼالجِ ّش کذام اص ایي لطش، تِ  ّایخاًَادُ

پضضک هتٌاسة تا جٌسیت خَد هشاجؼِ کٌذ، تشای ایطاى تْتش است اص صهاًی کِ، تا کوثَد پضضک 

ّای اخاللی ٍ صى هَاجِ ضَین. دس جاهؼِ اسالهی کِ اًذیطِ کاسگضاساى تایذ حاکویت اسصش

پضضکاى ّای جاهؼِ دس اًتخابِ تایستۀ پضضکاى، دًذاىِ است کِ تسیاسی اص خاًندیٌی تاضذ، چگًَ

 ٍ سادیَلَطیست ّای صى هحشٍم هی ضًَذ. 

جٌاب ٍصیش تِ ًیکی استحعاس داسًذ کِ تِ طَس کلی دس ّوِ جَاهغ ٍالؼیت ایي است کِ هیضاى 

داسد. چشا کِ خذهات حشفِ ای ّش دًذاًپضضک هشد تا خذهات دًذاًپضضکی سِ صى تٌاسة 

ّای دًذاًپضضک تؼذ اص اصدٍاج ٍ پس اص فشصًذآٍسی، خذهات حشفِ ای کوتشی اسائِ هی خاًن

آهَصاى دختش تشای ٍسٍد تِ داًطکذُ ّای کٌٌذ. تا ایي ًگاُ ضایستِ ٍ تایستِ است، سْویِ داًص

 شدد!ّا کوتش گپضضکی ٍ دًذاًپضضکی حذالل سِ تشاتش آلایاى ضَد؛ ًِ ایٌکِ سْویِ خاًن
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ثالثاً: آیا ایي تفکش سْویِ تٌذی کشدى، هَسد تأئیذ هشاجغ لاًًَی اص جولِ ضَسای هحتشم ًگْثاى ٍ ضَسای 

ػالی اًمالب فشٌّگی لشاس گشفتِ است یا خیش؟! اگش ّن هَسد تأئیذ لشاس گشفتِ است، خَاّطوٌذ 

، آى ّن تِ ًفغ 35تِ  65هٌظَس اجشائی کشدى سْویِ تٌذی تمشیثی  است؛ استذالل ٍ ادلِ ی الصم تِ 

آهَصاى پسش سا دس سضتِ ّای اصلی پضضکی، دًذاًپضضکی، داسٍساصی ٍ داهپضضکی، جْت داًص

 ّا ٍ جشایذ تِ اطالع ػوَم هشدم سساًذُ ضَد. تٌَیش افکاس ػوَهی اص طشیك سساًِ

کثاس دس جْاى، ػلیِ اسالم ػضیض ٍ اسالم ّشاسی کِ تِ ساُ ی است ّای خصواًِساتؼاً: تا تَجِ تِ ّجوِ

اًذاختِ است، آیا تذتیش ایي ًیست کِ تصویوی هثتٌی تش ًظشات ٍ پیطٌْادات کاسضٌاسی ضذُ تا 

ّای پضضکی اتخار ضَد؟! اسالهی هثٌی تش چگًَگی پزیشش دس سضتِ -تَجِ تِ سٍیکشد ایشاًی

کاسضٌاسی ٍ ػلوی سا تشای هشتفغ ًوَدى هطکل فَق  ّشچٌذ ایي اًجوي آهادگی تطکیل کاسگشٍُ

الزکش، هتطکل اص اػعای هجشب ٍ ػلوی دس تشاص استادی ٍ داًطیاسی سا داسد ٍ اًجوي ًاهثشدُ تا 

 تَجِ تِ سسالت تخصصی خَد دس حَصُ آهَصش، پیگیشی ایي ٍظیفِ خطیش سا تشػْذُ داسد. 

ّای هتذیي، اًمالتی ٍ خاًَادُ یتی ػوَهی خاًَادُخاهساً: هستذػی است، تِ هٌظَس جلَگیشی اص ًاسظا

آهَصاى دختش تِ خاسج اص کطَس تشای اداهِ هؼظن ضْذا ٍ ّوچٌیي جلَگیشی اص خشٍج داًص

ّای تحصیلی ٍ دلسشدی لطش ًخثگاى، ٍ ّوچٌیي تِ هٌظَس جلَگیشی اص تحصیل دس چٌیي سضتِ

ذُ اًگاضتي حمَق صًاى، تزل تَجِ ًوَدُ حشتِ تثلیغاتی استکثاس دس هَظَع تثؼیط جٌسیتی ٍ ًادی

ی جٌاتؼالی، خذای سثحاى سا ضاکش ٍ دستَس همتعی سا هثزٍل فشهائیذ. پیطاپیص اص دلسَصی هذتشاًِ

 ٍ سپاسگضاس ّستن ٍالسالم./  
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