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9 مارس 2016 - 19 اسفند 1394

اعتراض سحرخیز به عدم رسیدگی پزشکی به وی با وجود
'تشنج های شدید' در زندان انفرادی

عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی، با نوشتن متنی که در برخی از رسانه های منتقد حکومت ایران
منتشر شده نسبت به زندانی شدن طوالنی مدت در سلول انفرادی و محرومیت از درمان پزشکی علی

 رغم "تشنج های شدید" در زندان اعتراض کرده است.

آقای سحرخیز، که از ۴ ماه پیش زندانی است، بازداشت خود را غیرقانونی دانسته و تاکید کرده که طی این
مدت، "حتی حکم بازداشت او به مسئول بند ۲ الف زندان سپاه در اوین ابالغ نشده است".

مهمترین خبرها
موشک باران فرودگاه کابل همزمان با سفر

دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آمریکا
همزمان با سفر دبیر کل ناتو و وزیر دفاع آمریکا به کابل،
منابع امنیتی افغانستان تایید کرده اند که سه موشک به

اطراف فرودگاه کابل اصابت کرده اما برخی منابع از
شلیک شمار بیشتری موشک به سوی فرودگاه خبر

داده اند. این دو مقام نظامی غربی با مقام های ارشد
افغان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان دیدار

می کنند.

27 سپتامبر 

کوبا از آمریکا خواست در بستن سفارتخانه خود
عجوالنه عمل نکند

27 سپتامبر 

مهلت سه روزه بغداد به اربیل برای تحویل
کنترل فرودگاه های اقلیم کردستان

26 سپتامبر 

گزارش و تحلیل
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این روزنامه نگار اصالح طلب نوشته است که مسئوالن زندان "برای تنبیه"، او را از دسترسی به مطبوعات،
کتاب (حتی قرآن) و اقالمی چون حوله، مسواک و خمیردندان محروم کرده اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، سه هفته پیش با صدور بیانیه ای "رفتار
غیرمسئوالنه مسئوالن عالی رتبه ایران" با عیسی سحرخیز را محکوم

کرده و نسبت به در خطر قرار گرفتن جان این روزنامه نگار منتقد
هشدار داده بود.

آقای سحرخیز اعالم کرده که در اعتراض به وضعیت خود، در ۵ هفته 
اخیر یک هفته در اعتصاب غذای خشک و ۴ هفته  را در اعتصاب غذای
تر (به دلیل مصرف دارو) بوده و "به کرات در اتاق، سرویس بهداشتی،

حیاط و هواخوری دچار سقوط و زمین خوردگی ناشی از افت شدید
فشارخون و نرسیدن خون به مغز شده است".

وی افزوده است که در این مدت، چند بار "تشنج های شدید یه سراغش
آمده" و پس از سه ماه و نیم قرار داشتن در چنین وضعیتی، سرانجام به

درمانگاه زندان اوین اعزام شده است. عیسی سحرخیز تاکید کرده که با وجود این، "تاکنون حتی یک نوار
مغزی ساده برای تشخیص این بیماری ناشناخته و جدید از او گرفته نشده است".

آقای سحر خیز همچنین نسبت به این موضوع اعتراض کرده که "امکان دفاع مناسب از خود را ندارد و حتی از
پرونده خوانی و دفاعیه نویسی رسمی محروم شده  است".

او تاکید کرده است: "اگر جرمی مرتکب شده باشم، مطبوعاتی است و هرچه دادگاه به آن استناد می کند و در
کیفرخواست آمده مبتنی بر نوشته های من است، پس باید به آن براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی

شود".

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، باید به صورت علنی و باحضور
هیات منصفه صورت بگیرد.

عیسی سحرخیز نوشته است که بازجویان، مطالبی که در شبکه های اجتماعی چون فیسبوک و تلگرام و نیز
وبسایت روزآنالین نوشته را غیرقانونی دانسته و مبنای مجازات وی قرار داده اند.

این روزنامه نگار اصالح طلب گفته است در حالی که حتی دادستان کل کشور "در این خصوص مصاحبه کرده و
منع قانونی برای استفاده از این شبکه ها را اعالم نکرده"، اما بازجویان نوشتن او در شبکه های اجتماعی را

غیرقانونی دانسته و "دادستان کل کشور را ناآگاه خطاب کرده اند".

وی تاکید کرده است که بازجویان سپاه، همچنین "بسیاری از مقام های
دولتی و حکومتی را ناوارد و حتی خیانت کار خوانده" و "همکاران رئیس

جمهور را نیز مساله دار نامیده اند".

آقای سحرخیز در عین حال افزوده است که این بازجویان به گفته خود
"در تجمع های غیرقانونی از جمله تحصن در برابر مجلس شورای

دفتر طالبان در قطر بسته خواهد شد؟

دانش آموز آلمانی که به خاطر نامه نگاری با
بی بی سی زندانی شد

جذابیت جاودان آدری هپبورن

اصالحات در دادستانی کل افغانستان؛ حمیدی
چه می کند؟

عیسی سحرخیز اعالم کرده که در
اعتراض به وضعیت خود، در ۵ هفته 

اخیر یک هفته در اعتصاب غذای
خشک و ۴ هفته  را در اعتصاب غذای تر
(به دلیل مصرف دارو) بوده و 'به کرات

در اتاق، سرویس بهداشتی، حیاط و
هواخوری دچار سقوط و زمین خوردگی

ناشی از افت شدید فشارخون و
نرسیدن خون به مغز شده است'

اقای سحرخیز نوشته که بازجویان
سپاه، دادستان کل کشور را 'ناآگاه'،

بسیاری از مقام های دولتی و حکومتی
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اسالمی در زمان تصویب برجام، تسخیر غیرقانونی سفارت انگلستان و
حمله به سفارت عربستان سعودی، نقش مستقیم و غیر مستقیم

داشته اند".

پیشتر، مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه نگار، اعالم کرده بود که مسئوالن زندان، حتی عینک طبی پدرش را
از او گرفته اند و وی را برای "اعتراف به کار نکرده" تحت فشار قرار داده اند.

آقای سحرخیز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم بازداشت و زندانی شد و بیش از چهار سال را در
حبس گذراند.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به دیگران برسانید
باال

  

'چون نمی خواست به او تجاوز شود'

فرمان مسافرتی ترامپ برای ایرانیان در 
کلمه

پربیننده ترین ها

را 'ناوارد و حتی خیانت کار' و همکاران
رئیس جمهور را 'مساله دار' می دانند

مطالب بیشتر از ايران

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 251395 سپتامبر 2016 - 04 مهر 261395 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395
مهلت سه روزه بغداد به اربیل برای تحویل

کنترل فرودگاه های اقلیم کردستان

موشک باران فرودگاه کابل همزمان با سفر دبیرکل
ناتو و وزیر دفاع آمریکا

جذابیت جاودان آدری هپبورن

بازداشت راننده تاکسی جنجال آفرین در اصفهان

ژنرال دانفورد: خروج از برجام توافق با سایرین را
سخت تر می کند

کوبا از آمریکا خواست در بستن سفارتخانه خود
عجوالنه عمل نکند

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی
احمدی نژاد در انتخابات است

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی
تاکید کرد

روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای
ترامپ و کلینتون

http://www.bbc.com/persian/institutional/2013/08/000000_about_sharing
http://www.bbc.com/persian/iran-features-41379233
http://www.bbc.com/persian/iran-41386199
http://www.bbc.com/persian/iran
http://www.bbc.com/persian/iran-41404774
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41410957
http://www.bbc.com/persian/arts-41377690
http://www.bbc.com/persian/iran-41398447
http://www.bbc.com/persian/iran-41409180
http://www.bbc.com/persian/world-41411297
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160926_l57_khamenei_presidential_election
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160925_l30_iran_missiles_abilities
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160927_u07_iran_tehran_press_september28


9/27/17, 11(07 AM

Page 4 of 4http://www.bbc.com/persian/iran/2016/03/160309_l39_saharkhiz_prison_letter

صفحات سایت بی بی سی

Copyright © 2017 بی بی سی. بی بی سی مسئول محتوای سایت ھای دیگر نیست سیاست ما درباره لینک دادن بھ سایت ھای دیگر

NewsSport

WeatherRadio

درباره بی بی سیشرایط استفاده

Cookiesسیاست حفظ حریم خصوصی

Accessibility HelpParental Guidance

Get Personalised Newslettersتماس با بی بی سی

آگھی ھدفمندآگھی خود را بھ ما بسپارید

دانش آموز آلمانی که به خاطر نامه نگاری با
بی بی سی زندانی شد

دفتر طالبان در قطر بسته خواهد شد؟

نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات مقدماتی
آالباما شکست خورد

اگهی استخدام در بخش فارسی بی بی سی

http://www.bbc.com/persian/institutional/2011/04/000001_links
http://www.bbc.com/news/
http://www.bbc.com/sport/
http://www.bbc.com/weather/
http://www.bbc.com/worldserviceradio/
http://www.bbc.com/persian/institutional-37474133
http://www.bbc.com/persian/institutional-37474136
http://www.bbc.com/persian/institutional-37540067
http://www.bbc.co.uk/privacy/cookies/managing/cookie-settings.html
http://www.bbc.com/accessibility/
http://www.bbc.com/guidance/
http://www.bbc.com/persian/institutional-37542244
http://www.bbc.com/bbcnewsletter
http://www.bbc.com/persian/institutional-37542250
http://www.bbc.com/persian/institutional-37542250
http://www.bbc.com/persian/world-features-41378507
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41411347
http://www.bbc.com/persian/world-41409188
http://www.bbc.com/persian/institutional-41400860

