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Buitenland
Islamitisch bewind houdtvijf mannen en twee wouwen al vijf jaaf vastvanwege 'spionage en corruptie'

'Iran moet leiders bahaigeloofvrii laten'
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Van onze verslaggever

Rob Vreeken

Al le

AMSTERDAM Zeven leiders van de
bahaigemeenschap in Iran zitten
alleen vanwege hun geloof in de
gevangenis en moeten ogenblikkelijk worden vrijgelaten. Dit stelt
een gToep mensenrechtenrappofteurs van deVerenigde Naties. De
viif mannen en twee vrouwen zat-

ten vorige week precies vijf iaar
opgesloten.
Allen zijn veroordeeld tot twintig jaar
gevangenisstraf wegens spionage, het
belasteren van de regering en'hetverspreidenvan corruptie in de wereìd'.
De zeven zitten gevangen 'louter omdatze de religieuze en administratieve
zakenvan hun gemeenschap behartigden', aldus MalickSoW een van de rapporteurs.
De circa 30 o duizend Iraanse bahais
vormen in hun land de grootste niet-isìamitische geloofsgroep. Sinds het ontstaan van de bahaireligie midden rgde
eeuw zijn de aanhangers in Iran altijd
gemarginaliseerd. Vooral na de islamitische revolutie van 1979 was sprake
van vervolging van overheidswege.
In de jaren negentig nam de repressie af, maar sinds het aantreden van
president Mahmoud Ahmadinejad in
2005 kegen de bahais hetweer zwaarder te verduren. De algehele verharding van het regime, vooral sinds het
neerslaan van de 'groene' democratische beweging in 2o09, had ook zijn
weerslagop de positie vande bahaigemeenschap.

De zeven gevangen leiders van de bahaigemeenschap op een foto uit
Foto Monib Sabet
2OOZeen paar maanden voor hun

arrestatie.

VolgensAmerikaans onderzoek is de

religieuze vrijheid in Iran het afgelopen jaar verderverslechterd. Naar verwachting zal deze trend nog verergeren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 14 juni, aldus een recent rapport van Uscirl een instantie
die het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS,
adviseert.
De repressie treft naast bahais ook
andere godsdienstige minderheden,
zoals christenen, soefi-moslims en zoroasfr iërs. Volgens hetAmerikaans ral>
port zijn de Iraanse autoriteiten sinds
1979 verantwoordelijk voor de dood
van ruim 20o bahais. Meerdanlo dui-

zend van hen zijn ontslagen uit overheidsdienst.
Aanhangers van het bahaigeloof
worden in'Iraanse media stelselmatig
neergezetals leden van een moreel ge-

corrumpeerde seke of zelfs als beoefenaars van satanisme. Zij zouden erop
uit zijn de islam te ondermijnen. Ook
worden ze beschuldigd van spionage
voorlsraë1.
Die aantijging wordt gevoed door-

dat het internationale bahaihoofdkwartier

is gevestigd in de Israëlische
stad Haifa. Dat is overigens al zo sinds
de tgde eeuw, toen de stichter en profeet van het geloo( Baha'ullah, uit het
sjiitische Iran werd verbannen en uit-

wereldgodsdiensten dezelfde God

Het bahaigeloof telt momenteel ongeveer zeven miljoen
aanhangers in 18O landen. De
grootste groep gelodgen
(2,2 miljoen) woont in India.
Daarna volgen lran, deVS en
Brazilië. Nederland telt circa .
l.3OO bahais,van wie erzo'n
2OO uit lran afkomstigzijn. Het
overgrote deel van de aanhan- '
gers is Nederlands.
Het bahaigeloof is een monothei:stische reJigie. Centraal
staat de eenheid van dewercldgodsdiensten.Al le religies zijn
ma n if estaties van, dezelfde
God, steeds rnet andere boodschappers. De meest recente en
eindelijk in F{aifa (toen deelvan hetOttomaanse rijk) terechtkwam.
Er is weiirig reden aan te nemen dat
het lot van de bahais in Iran na het aftreden van Ahmadinejad sterk zal verbeteren. Irans opperste leider, ayatollahAIi Khamenei, blijft gewoon zitten.
Ook de meest liberale onder de presidentskandidaten, Akbar Hashemi RaÊ
sanjani, heeft zich woegervijandig uitgelaten over de bahais. Rafsanjani was
president tussen 1989 en 1997.
In1991 stelden de lraanse leiders een
geheim memorandum op over'het bahaiprobleem'. Doelwas de bahais zo te
behandelen dat'hun vooruitgang en
ontwikkeling worden gestopt'. Bahais

;

belangrijkste boodschapper is
volgens de bahais de stichter
van hun geloof, Baha'ullah

(18t7-ta92r.

De bahais staan bekend als liberaal en tolerant. Over de positie
van de vrouw hebben ze mo-

.

derne opvattingen.
Een geestelijkheid kent het bahaigeloof niet. Het mondiale
bestuur, het Univercele Huis

staatuit leken.
de Natioland doorde leden ge-

moeten, zodra hun geloof bekend
wordt, van universiteiten worden verwijderd. Toegang tot werk moet hun
worden ontzegd indien ze naarbuiten
treden als bahai, aldus het memorandum. Ze mogen geen invloedrijke posities bekleden. Het document is ondertekend door onder anderen Khamenei en Rafsanjani.
Volgens het Uscirf-rapport gaat de
campagne de laatste jaren verder.'Begraafplaatsen, heilige plaatsen en bezittingenvan de gemeenschap worden
vernield of in beslag genomen en veel

belangrijke religieuze plaatsen zijn
verwoest.'Naast de zeven leiders zitten
nog ruim honderd bahais gevangen.
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LONDEN Een ionge wouw uit Swaziland die weigert toe treden tot
de harem van de koning, heefitpo
litiek asiel aangevraagd in hetVerenigd KoninLrijk. De nu 22 iaar
oude Tintswalo Ngobeni had haar
vaderland zeven iaar geleden ontvlucht nadat het oogvan koning
Mswati III op haarwas gevallen.
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dictatoriale koning, die ieder

iaar een jonge maagd aan zijn harem toevoeg(, had de 15-jarige
Ngobeni in het paleis van zijn
vierde wouw ontmoet en besloot
dat zii ziin volgende bruid zou
worden. Het kostschoolmeisie
was doodsbenauwd. Haar tante
regelde vervolgens Ngobeni's
vlucht naar Engeland. Ze vestigde
zich in Birmingham bij haar moeder, die Swaziland jaren eerder
was ontvlucht nàte ziin mishandeld door haar echtgenoot.
Ngobeni zou zich ontpoppen als
een-striidSter voor democratie en
wouwenrechten in Swaziland.
Wekeliiks demonstreert ze bij de
ambassade van het land waar op
positiepartiien verboden zijn en
tegenstanders van de koning de
kans lopen te worden gemarteld.
In 2oo7 vroeg ze voor het eerst

Tintswalo Ngobeni: asiel gevraagd
in Groot-Brittannië. Foto Dale Cherry
asiel aan. Vieriaar later volgde de
afiriizing. Een paar maanden geleden pakte de de weemdelingen-

politie haar op, maarze kwam
wij danløii tussenkomst van
een plaatselijk parlementslid.

weer

De koning was twee iaar geleden, met een van ziin veertien
vrouwen, aanwezig bij het huwe-

liikvan William

en Kate en bii de
viering van het 6o-iarig iubileum

van koningin Elizabeth. Hii houdt
zijn wouwen in diverse paleizen
gevangen. Eens per jaar mogen ze,
als traktatie, naarA¡neúka om te

winkelen. Ziin zesde wouw ontvluchtte de koninklijke harem al
enkele iaren geleden.

