[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری هرانا
[تاریخ ٨ ]:تیر ١٤٠٠

علیرغم پذیرش واخواهی؛ حکم  ٨سال حبس شهرزاد نظیفی ،شهروند بهائی و قهرمان موتورکراس زنان تائید شد
خبرگزاری هرانا – علیرغم پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه ،حکم غیابی صادره علیه شهرزاد
نظیفی ،شهروند بهائی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس زنان در ایران توسط شعبه صادر کننده عینا تائید شد.
خانم نظیفی پیشتر به صورت غیابی توسط شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران به  ٨سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان
مجازات تکمیلی به ارائه خدمات اجباری به افراد دارای معلولیت ذهنی به مدت  ۳ماه روزی  ۴ساعت و  ۲سال
ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،علیرغم پذیرش درخواست واخواهی
و برگزاری جلسه دادگاه ،حکم غیابی صادره علیه شهرزاد نظیفی ،شهروند بهائی و از قهرمانان و مربیان
موتورکراس زنان در ایران ،تائید شد.
بر اساس این حکمی که اواسط خردادماه توسط شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به
صورت غیابی صادر شده بود ،شهرزاد نظیفی از بابت اتهام “اداره کردن گروهها و دستجات غیرقانونی با هدف بر
هم زدن امنیت کشور” به تحمل  ٨سال حبس تعزیری محکوم شد .خانم نظیفی همچنین من باب مجازات تکمیلی به
ارائه خدمات اجباری به مدت  ۳ماه روزی  ۴ساعت به منظور نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی با هماهنگی
اداره کل بهزیستی استان تهران و  ۲سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
دادگاه در خصوص صدور مجازات تکمیلی این شهروند بهایی به “انگیزش نادرست و تمایل درونی به تخریب نظام
دینی” استناد کرده بود.
خانم نظیفی پیشتر در تاریخ  ۲۷آبانماه  ،۹۷توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در
زندان اوین منتقل شد .نیروهای امنیتی پس از بازداشت ایشان به منزل وی رفته و پس از حدود  ۵ساعت تفتیش منزل،
تعدادی از وسایل شخصی از جمله کتب ،تلفن همراه و لپتاپ شخصی ایشان را نیز با خود برده بودند.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده خانم نظیفی به گزارشگر هرانا گفته بود“ :ظهر روز یکشنبه  ۲۷آبان  ۹۷نیروهای
امنیتی خانم نظیفی را که در مسیر پیست موتورسواری بودند بازداشت و ابتدا به همراه ایشان به پیست موتورسواری
رفته و نورا نراقی فرزند ایشان را نیز سوار خودرو کرده و به منزل ایشان رفتند .پس از حدود  ۵ساعت تفتیش منزل
و ضبط تعدادی از وسایل شخصی از جمله کتابها ،تلفن همراه و لپتاپ با نشان دادن حکم جلب ،خانم نظیفی را
بازداشت و به همراه خود بردند”.
این منبع همچنین افزوده بود“ :نیروهای امنیتی در تاریخ  ١۹آبان  ۹۷نیز به منزل خانم نظیفی و همسرشان مهرشاد
نراقی رفته و محل را طی چند ساعت تفتیش کرده بودند.
این شهروند نهایتا در تاریخ  ١۲آذرماه  ۹۷با تودیع قرار وثیقه  ۷٠٠میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان
مراحل دادرسی آزاد شد.
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شهرزاد نظیفی ،فرزند علی ،متولد  ١۳۵٠و شهروند بهائی ساکن تهران است .خانواده خانم نظیفی و همسرش مهرشاد
نراقی هر دو از قهرمانان موتورکراس ایران بوده و شهرزاد نظیفی و دخترش نورا نراقی از پیشگامان موتورکراس
زنان در کشور هستند .هرانا اردیبهشت ماه سال  ۹٨در گزارشی گفته بود که شهرزاد نظیفی ،مهرشاد نراقی و
فرزندانشان که همگی از پیش گامان و قهرمانان موتورکراس و از شهروندان بهایی ایران هستند بدون دریافت حکم
قضایی از ورود و استفاده از پیست های موتورسواری محروم شدهاند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند ،این محرومیت سیستماتیک در حالی
است که طبق ماده  ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق
دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا
برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،
مسیحیت ،یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد .به همین دلیل طی
سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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