
Zijne Excellentie Hassan Rohani 

President van de Islamitische Republiek Iran 

Uwe Excellentie, 

Het bureau van Bahá'í International Community bij de Verenigde Naties, dat bahá'ís in meer 

dan 230 landen en gebieden over vijf continenten vertegenwoordigt, wil eerbiedig uw 

aandacht vestigen op de grimmige tegenstrijdigheid die bestaat tussen de verklaringen van de 

regering van ‘voorzichtigheid en hoop’ met betrekking tot ‘het creëren van rechtvaardigheid 

voor alle Iraniërs in gelijke mate’ en ‘het creëren van werkgelegenheid en het terugdringen 

van de werkloosheid’ aan de ene kant en anderzijds de onverbiddelijke economische 

onderdrukking die de bahá'í-gemeenschap is opgelegd in uw land, en vragen om de 

onmiddellijke behandeling van de zaak. Deze economische onderdrukking is nu vier decennia 

gaande en helaas is er geen teken van verbetering sinds de inauguratie van uw regering. 

Bahá'ís maken deel uit van de burgerij van datzelfde land waarvan de verschillende volkeren 

door Uwe Excellentie, in een van uw recente gesprekken, zijn vergeleken met de ‘takken van 

een sterke boom, genaamd Iran’. De geschiedenis van de afgelopen 170 jaar getuigt van hun 

loyaliteit en hun constructieve bijdrage aan hun geliefde vaderland. Ongeacht de opvattingen 

van een aantal van de autoriteiten in de richting van religieuze overtuigingen en praktijken 

van de bahá'ís, is het concept dat alle burgers gelijke aanspraak hebben op fundamentele 

rechten onderschreven door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, bevestigd 

door de Islamitische Republiek Iran in haar eigen grondwet en vertegenwoordigt het een van 

de fundamentele vereisten voor de creatie van een verlichte samenleving. Sinds de start van 

het Bahá'í-geloof in Iran in 1844, heeft ernstige en voortdurende tegenstand van religieuze 

fanatici, ondersteund door de regeringen van die tijd, de middelen van bestaan en de 

bezittingen van de volgelingen van het Bahá'í-geloof voortdurend in gevaar gebracht, met 

inbegrip van hun heilige plaatsen en zelfs tot hun begraafplaatsen aan toe. Na de Islamitische 

Revolutie in 1979 nam deze vervolging een andere wending en werd een belangrijke 

beleidslijn van de regering van Iran. De bedoeling is hier niet om gedetailleerd in te gaan op 

alle verschillende vormen van onderdrukking die de Iraanse bahá'ís moesten doorstaan - want 

dat zou van deze brief een echte verhandeling maken -  maar veeleer om een overzicht te 

bieden van de economische beperkingen waarmee zij bijna 40 jaar zijn geconfronteerd. 

In de eerste dagen van de revolutie werden duizenden bahá'í-werknemers van ministeries, 

departementen en andere entiteiten verdreven van hun posten zonder enige compensatie; hun 

pensioenaanspraken werden beëindigd en sommigen werden zelfs gedwongen om salarissen 

terug te betalen die ze in voorgaande jaren hadden verdiend. Bahá'í-werknemers werden 

verdreven uit fabrieken en bedrijven die geheel of gedeeltelijk in handen waren van de 

overheid, zonder enige compensatie voor hun jarenlange werk, eventuele ontslagvergoedingen 

of uitkeringen die men rechtmatig aan hen verschuldigd was. Het verbod op tewerkstelling 

van bahá'ís in de publieke sector van hun geboorteland is nog steeds onverminderd van 

kracht. 

Zodra bahá'ís volledig waren uitgesloten van overheidsbanen, werd de aandacht verlegd naar 

de private sector. Verschillende methoden, zoals druk uitoefenen op bedrijven om hun 

werknemers die bahá'í zijn te ontslaan, banken dwingen om rekeningen van hun bahá'í-

cliënten te blokkeren en het gebruik van discriminerende tactieken om te voorkomen dat 

projecten worden gegund aan op de juiste wijze gekwalificeerde bahá'ís, werden gebruikt om 

de economische activiteiten van de bahá'ís in deze sector ernstig te beperken. Onder het 



irrationele en beledigende voorwendsel dat bahá'ís religieus ‘onrein’ zijn, werd bahá'ís 

verboden deel te nemen aan een breed scala aan beroepen. De afgifte of verlenging van 

zakelijke licenties voor bahá'ís in andere beroepen wordt vaak belemmerd door tal van 

obstakels en opzettelijke vertragingen. Gelet op de inbeslagname van bezittingen van de 

bahá'ís op basis van misleidende beschuldigingen, hoeveel bloeiende bedrijven werden 

afgenomen van hardwerkende boeren, van wie sommigen eerder waarderende brieven hadden 

ontvangen van de overheid en hoeveel bloeiende fabrieken en bedrijven werden gesloten? 

Talloze incidenten van onrechtvaardigheid - zoals toen een taxichauffeur een 

bedrijfsvergunning werd geweigerd en hem expliciet werd verteld dat dit was vanwege zijn 

geloof, toen een kiosk in handen van een lichamelijk gehandicapte persoon herhaaldelijk werd 

vernield en tot slot in beslag genomen omdat ‘een bahá'í niet het recht heeft om te werken’ of 

toen bahá'ís in een provincie willekeurig het recht werd ontnomen om goederen te importeren 

uit andere provincies in Iran - werden allemaal gerechtvaardigd op grond van het 

ongefundeerde excuus van de strijd tegen de ‘bedreiging van de nationale veiligheid’. In de 

afgelopen jaren zijn veel bahá'ís met een nieuw probleem geconfronteerd: wanneer ze hun 

winkels sluiten met inachtneming van een van de Heilige Dagen in het Bahá'í-geloof, die zeer 

weinig in aantal zijn en die verspreid zijn over het jaar, verzegelen overheden hun bedrijven 

en dreigen hun vergunningen in te trekken. 

Parallel met de hierboven genoemde acties werden veel bedrijven die behoren tot de bahá'í-

gemeenschap, met inbegrip van heilige plaatsen, administratieve gebouwen, begraafplaatsen, 

en zelfs filantropische stichtingen, in beslag genomen zonder wettige grond; waardevolle 

bezittingen die door de jaren heen aan de gemeenschap waren geschonken werden 

geplunderd; men eigende zich financiële instellingen toe die aanzienlijke spaargelden 

beheerden, sommige namens bahá'í-kinderen. In de steden werden dergelijke inbeslagnames 

vaak gecombineerd met gevangenneming en in sommige gevallen zelfs met de executie van 

bahá'ís, terwijl deze op het platteland meestal werden verricht door middel van dwang en 

geweld. 

De economische gevolgen die voortkomen uit het ontzeggen aan jonge bahá’ís van 

mogelijkheden om hun door God gegeven talenten te voeden, zijn aanzienlijk ernstiger  dan 

veel andere vormen van onderdrukking. Talrijk zijn de bahá'í-artiesten of -sporters die zijn 

gedwarsboomd bij het ontwikkelen van hun duidelijk talent en het nastreven van een 

succesvolle carrière in hun vakgebied. En er zijn velen die hartstochtelijk wensen om verder 

te komen met hun studies maar, uitgesloten van scholen voor begaafde leerlingen of van het 

volgen van studies op universiteiten, hun vorderingen door de onderwijsinstellingen van het 

land wreed zien geblokkeerd. Kort na de revolutie, in aanvulling op het uitsluiten van 

academische bahá'í-professionals van universiteiten, wezen degenen die verantwoordelijk zijn 

voor de culturele aspecten van de Islamitische Republiek ook bahá'í-studenten uit - sommigen 

in de laatste maanden van hun opleiding - en sloten nieuwe bahá'í-aanvragers uit van studies 

aan universiteiten. Deze uitsluiting werd in 1991 formeel ingesteld als overheidsbeleid door 

de Hoge Raad van de Culturele Revolutie, die een wettelijke regeling opstelde die bahá'í-

jeugd officieel beroofde van de mogelijkheid om hoger onderwijs te volgen. Het derde lid van 

dit document verbiedt niet alleen het registreren van bahá'ís aan de universiteit, maar bepaalt 

ook dat, als de studenten op enig moment tijdens hun studie worden geïdentificeerd als bahá'í, 

zij direct moeten worden uitgezet en elke verdere opleiding wordt tegengehouden. 

De bahá'ís worden geconfronteerd met nog meer daden van vervolging en elke daad heeft 

aanzienlijke negatieve economische gevolgen, met inbegrip van herhaalde aanvallen op hun 

huizen en de plundering van hun bezittingen, illegale opsluiting voor valse ‘misdaden’ en de 



instelling van extreem hoge bedragen voor borgtocht, het opleggen van wettelijke 

beperkingen op erfenissen aan de bahá’ís en  inspanningen om angst en onzekerheid in te 

boezemen via de invoering van anti-bahá'í-beleid. 

Meneer de President, 

Deze economische apartheid tegen een significant deel van de bevolking van Iran heeft 

onmiskenbaar negatieve gevolgen voor de economische dynamiek van het land en heeft Iran 

uiteindelijk beroofd van aanzienlijke personele en financiële middelen. Hoe zal de 

geschiedenis oordelen over degenen die deze regeling van economische wurging hebben 

ontworpen en uitgevoerd? Hoe kan het bewust beleid van een regering zijn om een deel van 

zijn eigen samenleving te verarmen? Hoe zullen degenen die verantwoordelijk zijn voor de 

financiële, sociale en psychologische gevolgen van deze discriminatie rechtvaardigen wat ze 

hebben gedaan? Welke religieuze of burgerlijke norm zorgt voor een berekende uitsluiting 

van een bevolkingsgroep van deelname aan het economisch leven van zijn eigen land? Hoe 

kunnen we blijven spreken van het bouwen van een rechtvaardige en progressieve 

samenleving te midden van dergelijke systematische onrechtvaardigheid? Welke garantie 

bestaat er dat andere segmenten van de bevolking niet met dezelfde discriminatie met 

dezelfde soort excuses zullen worden geconfronteerd? Welke antwoorden kunnen de 

bezorgdheid wegnemen bij welingelichte Iraniërs die zich hebben geuit over de 

onderdrukking van hun medeburgers? Hoe kan het contrast tussen deze ontberingen worden 

verzoend met het verlangen naar de economische ontwikkeling van Iran door middel van 

samenwerking met de internationale gemeenschap? Op welke wijze is de discriminatie tegen 

de bahá'ís in overeenstemming met de beweringen van gerespecteerde vertegenwoordigers 

van de Islamitische Republiek op internationale fora, dat het doel van de overheid is om de 

economische toestand van het land voor al haar burgers te verbeteren? Boven alles, zullen de 

verantwoordelijke autoriteiten in een regering die beweert vast te houden aan de idealen van 

de islam, rekenschap afleggen, in de aanwezigheid van de Almachtige God, voor dergelijke 

acties? 

Het zou prijzenswaardig zijn dat de leden van de regering zouden nadenken over de 

schadelijke gevolgen die deze onrechtvaardigheden uitoefenen op de Iraanse samenleving, op 

de jeugd van dat land, die haar toekomst is - jongeren die de gelijkwaardigheid en de edelheid 

hooghouden van mensen van verschillende achtergronden, rassen en overtuigingen en die zich 

ervan bewust zijn dat de uiteindelijke voorspoed en het geluk van hun land en zijn burgers 

onbereikbaar zijn behalve via dit pad. De vraag die deze op de toekomst gerichte jongeren 

hebben voor Uwe Excellentie, als bewaarder van de bescherming van de rechten van alle 

burgers van Iran, is deze: aangezien het geloven in het Bahá'í-geloof geen misdaad is, waarom 

worden bahá'ís geconfronteerd met dergelijke allesomvattende schendingen van hun 

burgerlijke, economische, sociale en culturele rechten? Hoe betreurenswaardig is het dat als 

gevolg van ingesleten vooroordelen, de vervalsing van de geschiedenis en de onderwerping 

aan  samenzweringstheorieën, de loyaliteit van bahá'ís aan hun land en hun oprechte 

inspanningen om bij te dragen aan haar welzijn systematisch zijn veronachtzaamd, terwijl 

kleingeestige individuen zijn vrijgelaten om ongefundeerde laster tegen hen te verspreiden. 

Toen vooroordeel verscheen, raakte deugd verborgen,  

honderd sluiers stegen van het hart naar het oog. 

Uw gestelde doel om Iran ‘hoop, rust en economische welvaart’ te brengen en innovatieve 

manieren te vinden om te profiteren van de capaciteiten en mogelijkheden van alle burgers, 



ongeacht hun geslacht, etniciteit of religie, is lovenswaardig. De visie die u hebt beschreven 

van ‘gelijke rechten voor burgers en kansen voor alle mensen’ en ‘eerlijke verdeling van de 

welvaart om de levensstandaard van de mensen te verbeteren’ is niet vergeten, en er zijn nog 

steeds mensen die hopen dat ze getuige zullen zijn, in de niet al te verre toekomst, van de 

vervulling van deze hoge idealen. De bahá'ís in Iran houden innig van hun thuisland. Zij 

streven ernaar om bij te dragen aan de opbouw van een progressieve en dynamische 

samenleving. Zij geloven in de eenheid van God, de eenheid van de mensheid, en de eenheid 

van religie. Zij beschouwen het bevorderen van eenheid en harmonie als hun morele plicht en, 

ondanks de ernstige onderdrukking die zij te verduren hebben, koesteren zij geen vijandigheid 

ten opzichte van welke autoriteit of persoon dan ook. Zij streven ernaar om hun kinderen op te 

voeden, zodat, vertrouwend op  geestelijke en materiële middelen, de toekomstige generaties 

in staat zullen worden gesteld om hun leven te wijden aan dienstbaar zijn aan de mensheid en 

hun land. Het zou passend zijn dat een omgeving wordt gecreëerd waarin de ervaring van de 

bahá'í-gemeenschap, samen met de ervaring van andere burgers, kan worden gebruikt voor de 

voortgang en de vooruitgang van het land. 

De verwachting van Bahá'í International Community is dat u een beroep doet op uw regering 

voor een onmiddellijke heroverweging van de economische onderdrukking die is opgelegd 

aan de bahá'ís, de grootste niet-moslimminderheid in uw land, en om de hindernissen in de 

loop van de tijd weg te nemen, maar wel in een redelijk tempo. 

Hoogachtend, 

Bani Dugal 

Hoofdvertegenwoordiger  

Bahá’í International Community  

cc: Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations  

 

 

 

 

 

 

 


