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 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سالم علیکم؛     
 

 

بهه انممهن   10/08/1398/د مهور  443/104فرمائید کهه یهی شهمار    ای را به پیوست مالحظه میبرادر عزیز، نامه    

صلی جمعیت، نبودن وفاق ملهی روی میهزان   های گذشته، مسئله اام. در همه ما محترم جمعیت شناسی کشور نوشته

شهد کهه پشهتوانه علمهی کهافی نداشهت. در       باروری کلی بود، بنحوی که در مستندات رسمی کشور عددی منتشر می

 ها مشخص شد و اقداماتی برای حل موضوع صورت گرفت. های اینمانب نحو  تحلیل این داد پیگیری

گیهری از تهوان علمهی و دلسهوزی     معیت توسط بند ، بهرادرت بها بههر    با حکم حضرتعالی برای پیگیری موضوع ج    

همراهان، تحقیقات داخلی و همه توان علمی جهان، اقدامات وسیعی را شروع کرد، به نحوی کهه نتیمهه آن در سها     

شهود، حاصهل آن   باز هم در النست چاپ مهی  2020در جمله النست چاپ شد و مقاله مهمتری در اوایل سا   2018

-آید تا در کنار سایر بخشپیوست است که مستند علمی برای کشور و انمام وظیفه وزارت بهداشت به حساب می نامه

 های توسعه عملیاتی کند.

برادر ارجمندم، این اقدام مرا به یاد سی و چند سا  پیش انداخت که برای هدایت امور فرهنگی دانشگا  مستأصل     

جوان بهودی، پرچم فرهنگ را به نهام مبارک زهرا و با نههدای یها حسهین )علهیهم     شد  بودم و تههو آمدی، آنوقت که 

 تری دارید. تری مسئولیت سنگینالسالم( برداشتی و کار را کارستان کردی. امروز در جایگا  رفیع

کنم برای می امروز برادرت پا را در رکاب گذاشته تا در معیت شما و زیر علم شما انمام وظیفه کند. از شما خواهش   

 تبیین ماجرا و حرکت ملی برای پاسخگویی به نیازهای مردم عزیز، همان علم را بردارید و اقدامات زیر را پی بگیرید:

به مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( عرض کنید که با توجه به ابالغیه مبارک شما، اینک مستندات علمهی   -1

 هادهای ملی موضوع را جدی بگیرند.است و ضرورت دارد همه نآن برای وفاق ملی آماد 

به هیأت محترم دولت و در کنار ممریان بزرگوار کشور تبیین مسئله فرمایید و آنطور که شایسهته اسهت    -2

 همه را به انمام وظایف ملی و قانونی خود وادارید.

محتهرم قضهائیه، مممهع تشهخیص م هلحت نظهام و        سایر نهادهای مرتبط بها حاکمیهت، همنهون قهو      -3

 های اجتماعی دیگر باید از این مهم مطلع شوند و همرا  گردند.ساختار

ساختار وزارت بهداشت و دانشگاههای مرتبط را به رفتارهای بسیمی در قالب ادراک موضوع وادارید کهه   -4

 است.تر از سایر نهادها عمل کرد آید وزارت بهداشت موفقشود، اگرچه به نظر میزود دیر می

 


