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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 میالدی ٢۰١۴اکتبر  ٢٩هجری شمسی/ ١٣٩٣تاریخ هفتم آبان ماه سال 

 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران، جناب آقای دکتر روحانی

دیگران گذاشت تا بهتر نمیدانم چگونه باید گفت اما همواره آموخته ام که در لحظات سخت می بایست خود را به جای 

بتوان آن ها را ارزیابی نمود. از آن زمان که پای در شاهراه آموختن و تحصیل نهادم افقی دور دست آرزوهایم را  

آذین می بخشید، راه یافتن به دانشگاه و تحصیالت عالی در رشته ی مورد عالقه ام. تیر ماه امسال با اشتیاقی  

ودم که چون دیگر فرزندان این مرز و بوم نتیجه دوازده سال کوششم را به بار  زایدالوصف در جلسه کنکور شرکت نم

بنشانم، اما افسوس که بااینکه می دانم هیچ نقصی در پرونده من موجود نبود اما در جدول اعالم نتایج به جای رتبه ام  

کشور مراجعه کنید" که با این جمله برخورد کردم: "به دفتر کرج به آدرس مشکین دشت سازمان سنجش و آموزش 

 پس از مراجعه به آن مکان هیچ نتیجه ای حاصل نشد و حتی جوابی نیز به من داده نشد. 

از اصل سوم به   ٣جناب دکتر قصدم از نگاشتن این سطور تظلم خواهی از شماست. همانطور که می دانید در بند 

تسهیل و تعمیم آموزش عالی" و همچنین در بند "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و 

اصل سوم به "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی" اشاره  ٩

قانون اساسی دولت و مسلمانان را موظف به قسط و عدل اسالمی و اخالق حسنه در مقابل  ١۴شده است و در اصل 

ی کند و همچنین اگر کشور عزیزمان به قوانین بین المللی که امضا نموده نیز پایبند باشد می توان به غیرمسلمانان م

اعالمیه جهانی حقوق بشر که در   ٢منشور ملل متحد و ماده  ۷۶و   ١٣و   ۵۵مصوبه دولت ایران به مقدمه و مواد 

ی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد رابطه با "تساوی همه افراد بشری و برخورداری آن ها از حقوق و آزاد

 جنس، زبان یا مذهب است" اشاره کرد.

میالدی به تصویب اعضای کنفرانس اسالمی رسید به    ١٩٩۰در اعالمیه جهانی حقوق بشر در اسالم نیز که در سال 

 طور کلی مبانی حقوقی:

 حق حیات-١

 حق کرامت انسانی -٢

 حق تعلیم و تربیت -٣

 مسئوالنهحق آزادی  -۴

 حق مساوات در مقابل قانون -۵

 را برای کلیه انسان ها شناخته و عدم انجام آن ها را ارتکاب خطا در دین به شمار آورده است. 

 از شما خواهشمندم من را از علت محرومیتم از تحصیالت عالی آگاه کرده و مرا از این حق اساسی بهره مند سازید.

 با سپاس فراوان 

 هدی مهرگانی

 

 [ است.دولتی  های پست شده به نهادهای]صفحه آخر لیست نامه

 ]دو مهر رسمی[
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 ]یادداشت دستنویسی در پایین صفحه[ 

 ایر  ۸۵۰۰هزینه پاکتها 

 ایر  ٢۸٣۵۰۰

 کاربر: مدیر دفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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