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 وریفــــــــ دامــــــــاق
 شود رفعباید  از کشور ،محمد ملکی ،خورده حقوق بشرسال بیمار و فعالممنوعیت خروج 

مقامات  .در هلند و کانادا محروم شده است دیدار با فرزندانش، از ترک ایران برای ساله ۸۴ی خوردهمدافع حقوق بشر سال ،یمحمد ملکدکتر 

اش خواهد به خانوادهدارد و می پزشکیمشکالت جدی او اند. کرده خروجالممنوع ۱۳۹۰از سال  اشآمیز حقوق بشریی اقدامات صلحبه تالفاو را 

 بپیوندد. 
بیماری قلبی، دیابت و سرطان  که سابقهشده است. او  خروجممنوع التوسط مقامات ایران  1۳۹۰شهریور  1۹دکتر محمد ملکی مدافع برجسته حقوق بشر از 

به  هک نگران استو برای آخرین بار ببیند ، شاید، تا بتواند فرزندانش را در کانادا و هلند اش تالش کردهحکم ممنوع الخروجی برای لغوبارها  ،داردپروستات 

عقاید  به خاطرخطر جدی دستگیری و بازداشت خودسرانه  اب به ایران سفر کند زیرا تواندهلند نمی . پسر او درشودزودی برای سفر کردن بیش از حد بیمار 

 رو به رو خواهد شد.  اشسیاسی

 دری سازمان ملل گر ویژهبه گزارش نوشتن یک نامهاز جمله  ،اشآمیز حقوق بشریهای مسالمتجویانه به خاطر فعالیتدر اقدامی تالفی محمد ملکیدکتر 

 هایسالزندان در بین های مختلف هایی که در دورهشکنجه برخی از او در این نامه. ممنوع الخروج شد ،1۳۹۰در شهریور  خصوص وضعیت حقوق بشر ایران

اعالم ه دست نوشت هبه او از طریق یک برگاز دفتر دادستانی مستقر در زندان اوین،  های متعددپیگیریپیرو . را توصیف کرد تحمل کرده بود 1۳۸۸ و 1۳6۰

اما  تا از پسرش در هلند دیدار کند اقدام کرد گذرنامه اشتمدید  برای او متعاقبا. صادر گردیده است 1۳۹۲دی  ۳ تاریخ در خروجیرفع ممنوع ال شد که

با صدور گذرنامه  اعالم کرد که 1۳۹۴، دفتر دادستانی در اسفند رفت و آمد بین ادارات مختلفها پس از ماهی گذرنامه از صدور گذرنامه خودداری کرد. اداره

 سپاه پاسداران بوده است.  « باال»که این مقام  او بعدتر فهمیدموافقت نشده است. « باال»برای او از 

ام و نه اختالس و کرده یمن نه دزد»نوشت:  1۳۹۴در اردیبهشت  گر ویژه سازمان ملل در امور ایرانی سرگشاده دیگری به گزارشدکتر محمد ملکی در نامه

 یاریحق خود و بس یناز ا یحقوق بشر هاییتو فعال یاسالم یاز حاکمان جمهور یحو انتقاد صر یشی. من تنها به جرم دگراندیگریعمل مجرمانه د یچنه ه

 او در تیر ماه« این حق بدیهی و آرزوی قلبی هر پدری است. ]...[م سال فرزندم را ببین ۷میخواهم بعد از حدود  ]...[ اممحروم شده امیاز حقوق مدن یگرد

اه را تا آذر م و این اعتراض شروع به تحصن هفتگی کردوابسته به حکومت  هایدر اعتراض به ممنوعیت خروجش از کشور در مقابل یکی از ساختمان 1۳۹۴

 . دهدادامه را  اشتحصننتوانست  یبیمار به علتادامه داد و بعد از آن همان سال 

بشر  ن نقض حقوقدر تجمعات همبستگی با قربانیا اغلب. او است (لگام) کمپین گام به گام برای لغو مجازات اعدام ی یکی از بنیان گذارانمحمد ملکدکتر 

  .در ارتباط است های زندانیان سیاسیوادهمدافعین حقوق بشر و همچنین خانکند و با شرکت می

و از مقامات بخواهید؛ یسیدبنو دانید،یکه م یگریهر زبان د یا یسیانگل ی،به زبان فارس یاا نامهلطف  

 آمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق های صلحاو صرفا به خاطر فعالیتچرا که ا فورا و بدون قید شرط لغو کنند محمد ملکی ر حکم ممنوع الخروجی

 ؛است مورد اقدامات تنبیهی قرار گرفتهآزادی اجتماع و گردهمایی 

  ایرانسیاسی که مدنی و المللی حقوق میثاق بین 1۲ی در ماده این حق  ترک کشور خود احترام بگذارند. برای داشتن آزادی در خصوص افرادحق به 

 ؛تضمین شده استعضو آن است،  هم

 انجام می دفاع از حقوق بشر  ی که در جهت ترویج وآمیزهای مسالمتفعایت انگاری جرم و بهرسمیت شناخته  به حق مدافعین حقوق بشر را به فعالیت

  .پایان دهندهای حقوق بشر سازمان ملل، شوند، از جمله جرم انگاری ارتباط با مکانیسم

 

؛نماییدارسال به آدرس های زیر  ۱۳۹۵اردیبهشت  ۱۵قبل از تا ها را لطفا درخواست  
 رونوشت به

جواد ظریف؛ خارجه ایران وروزیر ام  
خیابان امام ایران، تهران، میدان امام خمینی، 

  خمینی
 info@mfa.gov.ir 

 رییس اداره گذرنامه
 مجتبی کریمی

خیابان امام خمینی، یران، تهران،ا  
3 ساختمان شماره    

 ed_gozarname@mfa.gov.ir 

 رئیس قوه قضاییه                                                  
اهلل صادق الریجانیآیت  

ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان پاستور، 
قوه قضاییه ایران دفتر روابط عمومی، 4پالک   
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 قــــــــدام فــــــــوریا
 شود رفعباید  از کشور ،محمد ملکی ،خورده حقوق بشرسال بیمار و فعالممنوعیت خروج 

 

تکمیلیاطالعات   

 
را  «انقالب فرهنگی»ها آن بر ترنترل بیشها و ککردن دانشگاه «اسالمی»مقامات به قصد ی که رییس دانشگاه تهران بود و زمان ،1360تیر  در محمد ملکی اولین باردکتر 

او  بعد از پنج سال از زندان آزاد شد. 136۵وی در شهریور سال زندان کاهش پیدا کرد.  10اما حکم او بعدها به  . او در ابتدا به اعدام محکوم شدراه انداختند، بازداشت شدبه 
 که و لگد زدن بر روی سر شالق بر کف پا، آویزان کردن از سقف مختلف شکنجه از جمله ضرب و شتم، اشکال  13۹0در شهریور  نی ایرابه گزارشگر ویژه ی خوددر نامه

 را شرح داد.  بود رنج برده هااز آن سالهادر طول آن 

توصیف « مخوف»و او آن را  استآباد تهران که تحت نظر سپاه پاسداران انفرادی زندان عشرت هایدر سلول ماه 6به مدت حدودا  و بازداشت 13۷۹در اسفند مجددا او 
. محکوم شد سال حبس تعلیقی ۷به  بود ملی ـ مذهبی سیاسی با گروه  ویآمیز متلهای مسافعالیتکه اساس آنها  اتهامات امنیتی واهیبا متعاقبا  او، نگهداری شد. هکرد

او به مدت سه ماه در این بار  بازداشت شد. ۸۸های انتخابات ریاست جمهوری سال های بعد از تظاهراتسرکوبدر پی  13۸۸در مرداد ماه بار دیگر محمد ملکی دکتر 
به یک سال زندان محکوم شد.  13۹0در مهر  و آزاد شد اشسالمتیی سنگین به خاطر وضعیت بد با وثیقه 13۸۸های انفرادی زندان اوین نگهداری شد. او در اسفند سلول

 او در زندان حاضر شد اما ،ندان اوین احضار شد. در هر دو مرتبهبه زبرای تحمل حبس  13۹1 آذرو  13۹0بهمنمحمد ملکی برای سپری کردن دوران محکومیت دو بار در 
 نکرده و اجازه دادند با وثیقه آزاد بماند.  یمقامات او را زندان

 13۹4سال  مصوب آیین دادرسی کیفری ۲4۷قوانین داخلی ایران است. بر اساس ماده  حتی نقض قوانین بین المللی و 13۹0ملکی از سال  محمد دکتر ممنوعیت سفر
کند که مدت اعتبار تصریح می ۲4۸. ماده صادر کند شدن متهم مخفیبرای جلوگیری از فرار یا  خروج از کشوراز جمله ممنوعیت  دستور نظارت قضایی ندتوابازپرس می

قرار تامین که  کندهمین قانون تاکید می ۲۵0که تمدید شود. ماده مگر اینماه خود به خود منتفی است  6از کشور شش ماه است و این دستور بعد از گذشت قرار منع خروج 
متهم،  ، سابقهاحتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، باب متهمادله و اسجرم، شدت مجازات،  مستدل و موجه و با نوع و اهمیت» و نظارت قضایی باید

وعیت سفر ممن و مورد نقض قرار گرفته است محمد ملکیدر پرونده  الزامات قانونی تمام این «.باشدمتناسب  وی تحیثیسن، جنس، شخصیت و وضعیت روحی و جسمی، 
 ۲۸ی ه قاضی شعبهببا ارائه شکایتی  13۹0ر در شهریو محمد ملکی .اعمال شده است و عدم وجود تحقیقات قضایی هرگونه دلیلارائه بدون  است که او بیش از پنج سال

ضار به زندان اح جزایی یصورت وجود هر گونه مسالهدر  او خروج وی از کشور باطل شود و یا دستور داده شود کهممنوعیت غیرقانونی  کرد که یا دادگاه انقالب در خواست
 رد کرد.  استداللیهیچ گونه  ارائه . قاضی درخواست او را بدونشود

در همین .« کند کشور خود را ترک و از جمله هر کشوری آزاد است هر کس» آمده است: که ایران نیز عضو آن است و سیاسی میثاق بین المللی حقوق مدنی 1۲ماده در 
 نظم، ملی امنیت حفظ و برای مقرر گردیده قانون موجب به که نخواهد بود مگر محدودیتهایی محدودیتی گونه هیچ تابع مذکور فوق حقوق»که  شده استماده اشاره 

 .«باشد سازگار میثاق در این شده شناخته و با سایر حقوق بوده الزم دیگران و آزادیهای یا حقوق عمومی یا اخالق سالمت، عمومی

 

 مردجنسیت:    محمد ملکینام: 


