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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣بهمن  ٢١]تاریخ:[ 

 

 بهایی بودن؛ متن کامل حکم دادگاه منوچهر خلوصیمحکومت به دلیل 

شعبه سوم دادگاه انقالب شهر مشهد، منوچهر خلوصی، شهروند بهایی ساکن این شهر را به شش   –خبرگزاری هرانا 

سال حبس تعزیری محکوم کرد، این محکومیت از آنجایی اهمیت دارد که نامبرده بر اساس حکم و کیفرخواست مندرج  

فا به دلیل باورهای دینی خود و تالش برای احقاق حقوق شهروندی اعضای این جامعه محکوم شده در پرونده صر

 .است، رونوشت کامل حکم مذکور در پی می آید

با   ٩٢به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، منوچهر خلوصی در آذرماه 

رای ششمین بار پس از انقالب به دلیل باورهای دینی خود بازداشت و سرانجام  ورود مامورین به منزل مسکونی اش ب

سال زندان محکوم شد. متنی که  ۶توسط شعبه سوم دادگاه انقالب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به 

وصی و گردش کار دستگاه در ذیل می آید، رونوشت عینی از حکم صادره دادگاه انقالب در خصوص پرونده آقای خل

امنیتی در این مورد است، متن ذیل به خوبی نشان می دهد که این شهروند ایرانی صرفا به دلیل باورهای دینی خود  

 :بازداشت و محکوم شده است )ایرادات امالیی و انشایی از متن اصلی است(

 دادگاه انقالب اسالمی شهرستان مشهد 

 ٩٣۰٩٩۷۵١۵۰۰۰٢١٣دادنامه شماره 

متهم   اقای منوچهر خلوصی با وکالت اقای سپهری فرد به نشانی مشهد بلوار سجاد نبش چهارراه بزرگمهر جنوبی 

 ۴۰١واحد  ۴مجتمع سارسل طبقه

 : اتهام ها

 عضویت در فرقه بهاییت  -١

اییت و  اقدام علیه امنیت داخلی کشورجمهوری اسالمی ایران از طریق عضویت در تشکیالت غیر قانونی به- ٢

 پذیرفتن نقش در سلسله مراتب تشکیالتی و دخالت مستمردر فعالیت ان

 فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و به نفع تشکیالت بهاییت  -٣

 استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره -۴

 رای دادگاه-بسمه تعالی

اقدام علیه امنیت داخلی کشور جمهوری اسالمی -در خصوص اتهام اقای منوچهر خلوصی فرزند حسن دایربه الف

ایران از طریق عضویت در تشکیالت غیر قانونی بهاییت وپذیرفتن نقش در سلسله مراتب تشکیالتی ودخالت مستمر  

نگهداری و استفاده  -به نفع تشکیالت مذکور   جفعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و -در فعالیت ان ِب

از تجهیزات دریافت تصاویر از ماهواره  . با عنایت به جمیع محتویات پرونده  اعم از تحقیقات انجام شده در اداره  

اطالعات خراسان رضوی به صورت بازجویی از متهم منوچهر خلوصی با انعکاس نقش وی با مجموعه اطالعاتی  

نامبرده به صورت تشکیالتی وجود دارد و در متن برخی بازجویی های انجام شده در اداره اطالعات  که از عملکرد 
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دور از انتظار نیست{   ٢٢ /١-در حالیکه سعی میکند با زیرکی خاصی }که البته از نماینده حقوقی بهاییت در مشهد ص

از این سواالت واز مصاحبت با شما لذت  "  به برخی از سواالت جواب ندهد در پاسخ به برخی سواالت هم می نویسد

ومطالب منعکس در ۴۷ص د" بردم ومتشکرم ولی متوجه نشدم که همه این سواالت چه ارتباطی به اتهام اینجانب دار

پرونده مشروحا بیان شده و  ١٩۷ الی  ١۸٣ سی دی های مربوط به دو جلسه فعالیت تبلیغی وی که به شرح صفحات

جمهوری اسالمی ایران به صورت یک مصاحبه مطبوعاتی بیان کرده که لزومی به ذکر   مطالب فراوانی بر علیه نظام

جزییات ان در متن رای نیست لیکن فقط برای اثبات دشمنی وی و تشکیالت بهاییت با جمهوری اسالمی ایران همین  

بهاهللا  ……..به خاطر اینکه حکومت ایران دست علما است و حضرت" قسمت از متن مصاحبه کفایت میکند. 

"  میفرمایند هر دیانت جدیدی که ظاهر شده دشمنش علمای دین قبل هستند و ما االن این را به عینه میبینیم………….

و در جای دیگر حکومت جمهوری اسالمی ایران را با حکومت ظلم وجور شاه قاجار همسان قلمداد مینماید ولیکن 

سوال میشود می گوید بر پایه اعتقادات بهایی تابع حکومت می   وقتی در بازجویی ها در مورد فعالیت های علیه نظام

و هر زمان که در مورداظهارات ضد   ۷۸ باشم و هیچگاه علیه نظام جمهوری اسالمی صحبتی نکرده و نمیکنم ص

نظام در سخنرانی از او سوال میشود در جواب میکوید این  مطلبی را که از زبان بنده میگویید به خاطر ندارم که  

در هر حال انچه   البته خوشبختانه مدرک زنده این سخنرانی موجود و ضم پرونده است( ۸١ح کرده باشم ص مطر

با  ″١٣۸۷مسلم است اینست که تشکیالتی از جامعه بهاییت که در خراسان شکل گرفته بنا به اظهار متهم از سال 

ان”در خراسان نیز تعطیل شده است و ایشان  اعالمیه دادستان محترم کل کشور با تعطیلی تشکیالت کشوری یاران ایر

پرونده , نماینده حقوقی این تشکیالت در مشهد بوده فعالیت خود را متوقف نموده  ٢٢ /١صفحه   ۵هم بنا به سند شماره 

است لیکن همانگونه که از پیام های متعدد بیت العدل که در مستندات به طور کامل ضمیمه گردیده مخصوصا پیام 

خطاب به بهاییان  ٢۰۰٣ نوامبر ٢۶ایران را رژیمی سرکوبگر وسفاک می داند ودر پیام خوددرتاریخ  هایی که رژیم

ایران مینویسد:”……..امروز فریاد نارضایتی وخشم جوانان و اعتراض علیه فساد, دسیسه های سیاسی, سوء رفتار 

ه ایران بگوش میرسد…… با زنان و سرکوب کردن اندیشه واندیشمندان و عدم رعایت حقوق بشر از هر گوش

معاندین ازذکر هیچ تهمتی ابا نکردندواز گفتن هیچ دروغی دریغ نورزیدند در این سالیان دراز هرگز به ان  

عزیزان)بهاییان( فرصت و موقعیتی داده نشد که بدفاع از خود بپا خیزند و با بیان حقایق دسایسی را که جهت مسموم 

برمال سازند………با وجود این , دشمنان شما در ایران به صرف کینه های   ساختن اذهان ملت طرح کرده و میکنند

عنان گسیخته هر فتنه وفساد و خطایی را به ان مظلومان نسبت دادند…. سرکوبگران جبار به ایراد تهمت وبهتان اکتفا  

های اخیر نیز عده ای    نکردند بلکه از بدو ظهور هرگاه فرصتی یافتند به قلع وقمع جامعه اسم اعظم پرداختند در سال

از شریفترین زنان و مردان را که ید قدرت ومرحمت جمالقدم در بوستان اسم اعظم پرورده وبه ماء معین استقامت و  

ایمان سقایت فرموده بود به بهانه هایی که در نظر خردمندان به درهمی نمی ارزد در زندان های مخوف مسجون 

و پس از محاکمه های تصنعی ونمایشی به قتل رساندند و اموالشان را به مدد  ساختند , با شکنجه های شدید آزردند 

و اگر اعتقاد متهم این باشد که این جمالت مربوط " اراذل واوباشی که محافظ منافع ان ستمگران هستند به تاراج بردند 

ت با ادبیاتی متفاوت تر  میباشد در پیام های اخیر بیت العدل خطاب به ایرانیان نیز نظایر این جمال ٢۰۰٣ به سال

سالی که گذشت شاهد استمرار تضییقات و ادامه شداید و  " می نویسد. ١٣٩۰ فروردین ١بسیار دیده میشود مثال در پیام 

ستم های ناروا بر شما عزیزان درگاه کبریا بود مرتکبین اصلی این ظلم وستم براستی کسانی هستند که اهریمن جهل و 

یر نموده و آنان را از نیکی و بزرگ منشی باز داشته است  بطوری که عامل خشونت و تعصب روح وقلبشان را تسخ

شقاوت نسبت به همنوع گشته و خود را از الطاف الهی محروم ساخته اند. سپاس پروردگار یکتا را که در همین سال  

دید , ندای سازمان های  چه در داخل چه در خارج شاهد همبستگی جمع بیشماری از ایرانیان شریف و روشن ضمیر بو

مدنی و بین المللی را در حمایت از آزادی و شرافت انسانی خویش شنیدید , از صدور قطعنامه ها و بیانیه های متعدد  

در مجالس ملی و بین المللی مطلع شدید )تمام این جمالت حکایت از تالشهای بیت العدل برای محکومیت ایران در 

تشکیالت منتفی شده و  ١٣۸۷ همین بهاییان ایران که در باز جویی ها معتقدند از سال مجامع بین المللی دارد( و به 

شایسته است در مکالمات هدفمند خود با همسایگان ,   " تبلیغ دین بهایی ممنوع است در همین بیانیه چنین دستور میدهد  

د به تبادل افکار بپردازید , ظالمان  دوستان, اشنایان, همکاران وهمفکران در مورد آنچه موجب توانمندی انسان می شو

ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه  " را به خدا واگذارید واین بیان مبارک را به خاطر آورید که می فرماید 

…. فدا کاری های الهام بخش خودرا ادامه دهید وسهم خود را دربنای   " نمایید که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم 

پیام های صریحی است که   و این البته بیانی زیرکانه تر از " جهان و ایرانی متحد , آباد وآزاد بیش از پیش ادا نمایید 

……وضع امروز ایران موجب نهایت تاسف است وضعی که  " آمده بود   ٢۰۰۶نقشه پنجساله و همچنین پیام سال  در
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بسختی میتوان ان را با شکوه و جالل گذشته آن کشور نسبت داد , بهاییان ایران , علیرغم تضییقات موجود مصمم اند 

نی , معنوی و اجتماعی ادامه دهند. جامعه ای که  که بکمک خود برای بنیان گذاری جامعه ای بر اساس تعالیم روحا

و در پیام اخیر خود نیز که جدیدترین  " مقدر است نه تنها میراث نفیس آن ملت را باز یابد بلکه بمراتب بر آن بیفزاید

پیام بیت العدل خطاب به بهاییان ایران است با جسارت تمام نسبت به حکومت جمهوری اسالمی ایران از بنای 

عی صلح دوست و عدالت پرور در ایران بعنوان یکی از اهداف در ایران نام برده میشود ودر قسمت هایی از ان  اجتما

البته نفوسی هستند که در صددند تا این نور یزدانی را در کشوری که مطلع  …… ١٣٩٣  /۷ / ٩ پیام می نویسد ) در

دین منظور به هر اقدام غیر انسانی متوسل اشراق اولیه آن می باشد پنهان بل بزعم باطل خویش خاموش سازند و ب

میشوند در ماه های اخیر ایرانیان شاهد افزایش چشمگیر در نشر اکاذیب و مفتریات دربارهً دیانت بهایی بوده اند …  

چه بیهوده کوششی و چه بی حاصل تالشی…. متاسفانه در کشور شما حقیقت بمنزله بازیچه ای در دست سرمستان  

ی است , دروغ گویی آنچنان در دوایر رسمی نهادینه شده که بیانیه ها و اعالمیه های صادره از طرف  باده قدرت دنیو

مسئولین امور در نظر صاحبان عقل و خرد اکثرا از حیز اعتبار ساقط است … این نفوس در مانده با آگاهی از بی 

از صدا و لحن شما , با استفاده از اطالعات شما اعتباری سخنان معاندین در نزد عموم , سعی بر آن دارند که با تقلید 

و به اعتبار کالم شما , در قلوب بذر شک و شبهه بیفشانند و به اتحاد واتفاق جامعه لطمه بزنند . بطالن این دسایس  

شیطانی آن چنان مبرهن  است که احدی آن را جدی نمیگیرد ولی این قبیل تالش های مذبوحانه بیش از هر چیز دال  

درماندگی و استیصال این کوته نظران  است … به نیروهای مخربی که در سراسر عالم آرامش و تعادل اجتماعی بر 

را مختل ساخته اند و به وضع کشور خود بیاندیشید , غاصبان قدرت با اعمال نفوذ حقایق را پنهان میکنند و واقعیات  

را به قیمت قربانی شدن مصالح و رفاه اکثریت مردم تامین را واژگون عرضه میدارند تا بتوانند منافع عده ای معدود 

نمایند … این نیروهای منفی مردم را بستوه آورده , بر اشتیاقشان به حقیقت جویی می افزاید و بالمال آنان را به تالش 

یم حیات در جهت یافتن راهی صحیح برای گریز از این وضع مصیبت بار وا میدارد , شما عزیزان با الهام از تعال

بخش حضرت  بها هللا در مقابل این نیروهای مخرب استقامت می نمایید , به این حقیقت جویی پاسخ میگویید وبا کمک  

علی ای حال با توجه به   "افراد همدل و همفکردر راه بنای ” اجتماعی صلح دوست و عدالت پرور خدمت می کنید… 

بهاییان ایران که بطور خاص و جداگانه به مناسبت های مختلف انچه مختصرا در مورد مواضع بیت العدل نسبت به 

نوشته شده است , گذشت همیشه ماموریتها ی ویزه ای  برای مبارزه با ظلم وستم در ایران و بنیان گذاری جامعه ای  

ای خاص را  بر مبنای تعالیم بهایی به بهاییان ایران داده میشود وخطاب چنین نامه هایی که هدف بنیان گذاری جامعه 

دارند یقینا تشکیالت خاصی خواهد بود که فقط ظاهر ان برچیده شده , لیکن در عمل در قالب طرح های گفتمان 

اجتماعی وضیافت و… این تشکیالت برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این نقشه ها و نامه ها تالش خواهد کرد و  

آورده است , تشکیالت برای ما بهاییان بمنزله آب  ٢٣حه  همان گونه که متهم در دست نوشته های خود بشرح صف

 . برای ماهی است ویا هوای سالم ومفید برای تنفس و حیات

بنابر این فرقه بهاییت که اعضای دین بهایی محسوب می شوند آزادانه در پناه حکومت جمهوری اسالمی ایران به  

ا زمانی که فعالیت تشکیالتی در راستای اهداف شوم بیت انجام مراسم عبادی و امورات روزانه خویش می پردازند ت

قانون مجازات اسالمی  ۴٩٩ و ۴٩۸العدل نداشته باشند و حکومت جمهوری اسالمی ایران بنا به مجوز مواد 

)تعزیرات( با هر گونه تشکیالتی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل یا اداره شوند با هر مرامی تحت هر اسم  

باشد برخورد خواهد کرد و رویه جاری در برخورد با انجمن های غیر قانونی مانند انجمن حجتیه و اخوان  و عنوانی 

المسلمین و … که ممکن است از مسلمانان نیز در ان جمعیت ها نقش فعال ایفا کنند توسط نهاد های امنیتی و دستگاه  

رد اینکه اقدامات حکومت در برخورد با بهاییت بر قضایی همین موضوع را تایید میکند . بنابر این فرافکنی در مو 

خالف حقوق بشر بوده و با انعکاس مطالبی دروغین در مورد تفتیش عقاید و … در مجامع بین المللی بدنبال محکوم 

کردن حکومت جمهوری اسالمی ایران هستند  فقط در راستای اهداف تشکیالتی انان میباشد و متهم این پرونده بنا به 

 فعالیت حال حاضر که در نامه شماره ی تمام اوراق پرونده مخصوصا سخنرانی های تشکیالتی که ذکر گردید وگواه

, بیشتر متهمین که پس از اداره محترم اطالعات خراسان رضوی آمده است ١۶ /۷  /٩٣-  ٣۷۷۷۰۷  / ١۸٣۶  / ٩٣

مانند متهمه ساقی فدایی که در  وند )فعالیتهای تشکیالتی برای تحقیق فرا خوانده میشوند یا پس از بازداشت آزاد می ش

( قبل از این که به منزل بروند یا پس از آن  به همین نحو عمل کرده است  ٩٣۰۴٩٢پرونده دیگر این دادگاه  به کالسه 

می دهند و این نحوه عملکرد حکایت از جایگاه ویژه منوچهر  آخرین وضعیت خود و پرونده را به ایشان گزارش

تشکیالت بهاییت دارد در حالیکه در این پرونده با دیده اغماض و رافت اسالمی فقط به عنوان یکی خلوصی در اداره 
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از اعضای تشکیالت بهاییت در استان خراسان رضوی با ایشان در دادسرا برخورد و کیفرخواست صادر شده است و 

ات متهم مبنی بر تعطیلی تشکیالت با دادگاه نیز فقط به جرایم مندرج در  کیفر خواست رسیدگی خواهد کرد و دفاعی

توسط بیت العدل صادر میشود و به اختصار به مواردی اشاره گردید بال وجه   ١٣۸۷  لحاظ پیام هایی که پس از سال

بوده و کماکان مانند سابق ادامه دارد و نمونه ای از این فعالیت تشکیالتی توسط فرزندان وی نیکا و نوا خلوصی که با  

تشکیالتی به هندوستان , ترکیه , قطر , مالزی و چین و … همراه بوده , دیده می شود که البته  سفرهای مختلف 

اهداف اعضای این تشکیالت از اینگونه سفر ها در اظهارات سایر متهمین در پرونده های دیگر مخصوصا متهمین  

این سفرها برای نهاد های امنیتی  و  دستگیر شده در گرگان از قبیل فرهمند ثنایی و شهنام جذبانی و تشکیالتی بودن

نظام جمهوری اسالمی ایران اظهر من الشمس است , لیکن برای اینکه در ذهن مخاطبین از فعالیت های این چنین  

واژه تشکیالت را متبادر به ذهن ننمایند از الفاظی مانند تبلیغ انفرادی و اقدامات خود جوش , صیانت , ضیافت , 

شود و افراد متخصص می دانند که این الفاظ در تشکیالت زیر زمینی هیچ تفاوتی با طرح روحی  مشاوره استفاده می 

و اقدامات گسترده تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران در زمانی که تشکیالت بهاییت بطور رسمی و آشکار 

تلف پیامهای مختلفی از طرف بیت فعال بود , ندارد و به همین دلیل همان گونه که بیان گردید به مناسبت های مخ

العدل به ایرانیان نوشته میشود تا  همانگونه که در بیانیه های مختلف آمده است حیات تشکیالتی بهاییان از طریق 

مطالعه این پیام ها در اجتماعات کوچک توسط تیوتر ها و انیمیتورها ادامه یابد و متهم منوچهر خلوصی نیز نقش 

در خراسان را عهده دار است که شرحی از این عملکرد تشکیالتی نامبرده در گزارش نهایی  اصلی تشکیالت بهاییت

پرونده جلد دوم آمده است و با استدالالتی که بیان   ٣۸۶  الی  ٣۸۰اداره اطالعات خراسان رضوی بشرح صفحات 

ید ودر خصوص  گردید و لحاظ دفاعیات وکیل محترم جناب سپهری و دفاعیات مکتوب متهم که ضم پرونده گرد

بالوجه بودن آنان توضیحاتی داده شد و توجها به سایر قراین و شواهد موجود در پرونده اتهامات انتسابی به متهم در 

قانون مجازات اسالمی   ۵۰۰ و ۴٩٩حد موارد معنونه در صدر دادنامه محرز و مسلم است . علیهذا مستندا به مواد  

نامبرده از جهت بند الف اتهامات به تحمل پنج سال حبس و از   ١٣٩٢ سالمیقانون مجازات ا ١٣۴)تعزیرات( و ماده 

قانون ممنوعیت   ٩جهت بند ب اتهامات به تحمل یکسال حبس تعزیری واز جهت بند ج اتهامات مستندا به ماده 

به   بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره عالوه بر ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

قانون مجازات اسالمی فقط  ١٣۴پرداخت سه میلیون لایر جزای نقدی محکوم مینماید , بدیهی است در اجرای ماده 

قابل اجرا خواهد بود و از جهت اتهام دیگر نامبرده دایر    ۸  و ۷مجازات اشد بعالوه مجازات های تعزیری از درجه 

ان اشاره شده است با لحاظ توضیحات ارایه شده در مورد  بر عضویت در فرقه بهاییت که در کیفر خواست صادره به 

تشکیالت بهاییت و ازادی عقیده در جمهوری اسالمی ایران و مصون بودن افراد بهایی از تعقیب قضایی بدون فعالیت 

ه  تشکیالتی همانند سایر ادیان و اعتقادات , چون صرف بهایی بودن در قانون جرم انگاری نشده است مستندا به اصال

قانون آیین دادرسی محاکم    ١۷۷البرائه موضوع اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 

عمومی و انقالب در امور کیفری حکم برائت نامبرده صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست  

راسان رضوی خواهد بود . بدیهی است که میزان  روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خ 

 . بازداشت قبلی از محکومیت قابل اجرای وی کسر خواهد شد 

 ٩٣  /٩ /١۰رئیس شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی و دادرس محاکم عمومی مشهد      –محمد سلطانی   

رای صادره حضورا در دفتر محترم شعبه سوم انقالب به اینجانب احمد سپهری فرد وکیل اقای منوچهر خلوصی در 

 ٩٣ / ١۰  /۸مورخه هشتم دیماه یکهزار و سیصدونود و سه ابالغ گردید .           

داخلی کشور و تبلیغ الزم به یادآوری است، حکم دادگاه بدوی برای آقای منوچهر خلوصی به اتهام اقدام علیه امنیت  

 .علیه نظام جمهوری اسالمی ایران به وکیل وی در دیماه سال جاری ابالغ شد

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: »دادگاه شعبه سوم انقالب مشهد با فشار و دخالت اداره  

 « ت.محکوم کرده اس اطالعات در تمامی مراحل رسیدگی قضایی، وی را به اشد مجازات اتهامات مزبور

با ورود ماموران ادارهٔ اطالعات مشهد به منزل منوچهر   ٩٢بیش از یکسال قبل صبح روز جمعه هشتم آذرماه 

آباد روز را در زندان وکیل ۴روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات و  ۵۸خلوصی، وی بازداشت و مدت  

 .ملیلون تومان آزاد شد  ٣۰۰مشهد گذراند؛  وی سپس با وثیقهٔ 
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های نیکا و نوا خلوصی به اتهامات مشابه به شش و چهار سال و نیم حبس تعزیری دو دختر منوچهر خلوصی به نام

 .کنندآباد مشهد تحمل حبس مینسوان زندان وکیل ۵محکوم و اکنون در بند 

ها و اعتقادات بهایی بازداشت و محاکمه منوچهر خلوصی پس از انقالب برای ششمین بار است که به علت باور آقای

حتی به اعدام محکوم شد، هر چند حکم صادره در مراحل بعدی رسیدگی قضایی نقض  ١٣۷۸گردد؛ وی در سال می

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

