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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بنام خدا

 آوریوزارت علوم تحقیقات و فن

 مقام محترم معاونت آموزشی، جناب آقای خالقی سالم علیکم

قبول شده رشته مکانیک دانشگاه شیراز در کنکور سراسری سال احتراماً فرزند اینجانب بنام سارا ندافیان قمصری 

، جهت ثبت نام به دانشگاه مربوطه مراجعه کرده ولی از ثبت نام وی خودداری بعمل آمده و گفتند. چون شما  ۱۳۸۵

به  پیرو هیچیک از مذاهب شناخته شده در قانون اساسی نیستید لذا از ثبت نام ایشان معذورند. برای پیگیری موضوع

هم همین جواب را دادند. مجدداً برای تعیین تکلیف به دیدار ریاست محترم دانشگاه  یشانا دیدار مسئول حراست رفتیم،

رفتیم. ایشان هم در جواب گفتند که دانشگاه شیراز از ثبت نام شما معذور است عرض کردیم در قانون اساسی هیچ 

به این موضوع نشده و از نظر قانون همه افراد ملّت از حق مساوی در تحصیل برخوردارند. ایشان گفتند  ایاشاره

ایم فقط حق تحصیل را همه افراد ملت از همه حقی برخوردار نیستند. ما که حق زندگی کردن را از شما نگرفته

ادیان شناخته شده در قانون حق تحصیل دارند و قانون اساسی را تفسیر به رأی نموده و فرمودند  ۱۳ایم و اصل گرفته

و  ۲۳و  ۲۰ و ۱۹حق از شما سلب میگردد در حالیکه اصول  بنابراینچون اسمی از شما در قانون اساسی برده نشده 

لذا استدعای عاجزانه بنده از آن مقام  داردمیام قانون اساسی همگی صراحتاً خالف آقای ریاست محترم را اشعار سی

اینست که رسیدگی فرمایند: آیا ممکن است در کشور جمهوری اسالمی ایران که تحت حکومت عدل اسالمی محترم 

ترین فرد در برابر قانون یکسان هستند با کمال تعّجب که اداره میشود و همه آحاد ملّت از مقام معظم رهبری تا عادی

نماید و طبق نظر خود اعمال سلیقه نماید و حق یک مقام فرهنگی مسئول این چنین قانون اساسی را تفسیر به رأی 

 افرادی مثل فرزند اینجانب را پایمال نماید؟

 با سپاس فراوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 فحه تماس با ما بفرستید[ایمیل در ص
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