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C"tre bahá’íi din Iran 

Mult-iubi#i prieteni 

Pe m"sur" ce se apropie de sfâr$it cel de-al nou"lea an de închisoare al fo$tilor membrii ai 
Yaránului, ei continu" s" fie lipsi#i de drepturile lor umane fundamentale. Vaste numere 
de oameni din Iran $i de peste tot în lume a$teapt" încheierea acestei deten#ii prelungite $i 
ilegale. De$i unii dintre cei care au fost închi$i pentru a fi servit în Institutul Bahá’í de 
Educa#ie Superioar" au fost elibera#i dup" terminarea anilor din sentin#ele injuste, al#ii 
r"mân în închisoare. Iar al#ii continu" s" fie înc" întemni#a#i pentru diferite motive 
n"scocite. Promotorii educa#iei $i înv"#"rii, care v"d întemeierea $i continua func#ionare a 
Institutului ca unul dintre cele mai str"lucite exemple de rezisten#" constructiv", cer s" se 
pun" cap"t suferin#ei tineretului bahá’í din Iran, care este privat de accesul la educa#ie. 

În realitate, voi cu to#i, fie bahá’í veterani sau noi credincio$i, sunte#i supu$i în vreun fel 
la nedreptate $i cruzime, la opresiune $i tiranie, de mâinile celor ignoran#i $i cu 
prejudec"#i. Politica de strangulare economic" îndreptat" împotriva voastr" este executat" 
sub diferite pretexte. Umilirea $colarilor bahá’í $i expulzarea studen#ilor de la universit"#i 
continu" neab"tute. Atacurile pline de r"utate împotriva c"minelor bahá’í, urmate de 
confiscarea propriet"#ilor, arestarea persoanelor, cererile de sume mari pentru cau#iune $i 
emiterea de verdicte lipsite de fundament în tribunale, sunt neîncetate. În acela$i timp 
propaganda negativ" extins", r"spândit" prin mass-media controlat" oficial $i filme 
def"im"toare proiectate s" inflameze mintea publicului împotriva unei p"r#i din cet"#enii 
#"rii, spore$te constant. Aceste prejudec"#i $i inechitatea fa#" de cet"#enii ce respect" legea 
este înf"ptuit" în mod obi$nuit de unii dintre oficialii ce pretind a fi sus#in"tori ai drept"#ii 
islamice. 

Caracterul specios al preten#iei opresorilor este acum clar $i evident pentru to#i. Unele 
dintre evenimentele anului trecut nu au l"sat nici o îndoial" în min#ile oamenilor din Iran 
$i dincolo de grani#e, c" fanatismul rigid $i considera#iile lume$ti ale unora dintre liderii 

!



religioși sunt motivul real pentru toată opoziția și opresiunea împotriva bahá’ílor. 
Reprezentanții țării pe scena internațională nu mai sunt capabili să nege că aceste acte de 
discriminare sunt în răspuns la chestiuni de credință și conștiință. Oficialii, lipsiți de orice 
explicație convingătoare pentru comportamentul lor irațional și nepreocupați de răul făcut 
numelui și credibilității țării lor prin politicile lor înguste, se găsesc incapabili să ofere 
măcar un răspuns plauzibil la întrebarea de ce sunt ei așa de neliniștiți în legătură cu 
existența unei comunități bahá’í dinamice în acea țară.  

Activitățile cu o largă cuprindere ale unui mare număr de oameni din mii de localități din 
lume în următoarele câteva luni vor fi o demonstrație de bucurie și devoțiune în 
recunoaștere față de cea de-a două suta aniversare a Nașterii lui Bahá’u’lláh. Va mai fi, 
de asemenea, și o reflecțe de speranță și încredere în procesul de construire  în Numele 
Său a unor comunități vibrante. Compatrioții voștri, la auzul acestei vești, vor ajunge să 
afle că deși bahá'íi din țara de naștere a acestei Credințe sunt supuși unor astfel de intense 
prejudecăți, viziunea și principiile bahá'í sunt puternic admirate și apreciate în restul 
lumii. Un exemplu al acestei aprecieri este recentul mesaj de la Președintele uneia dintre 
cele mai populate țări ale lumii, care, la începutul anului bicentenar, a invitat în mod 
public cetățenii țării lui să reflecteze asupra vieții lui Bahá’u’lláh și asupra învățăturilor 
Sale unificatoare. Stima popoarelor lumii pentru țelurile și învățăturile acestei mișcări 
spirituale ce cuprinde lumea și care s-a ridicat din Iran este, fără îndoială, o sursă de 
mândrie pentru toți iranienii cu inimi curate. 

Iubiți prieteni: cei îmbătați de puterea efemeră a acestei lumi, și inconștienți de potența 
spirituală a implorărilor de zori ale oprimaților și suspinelor ce rup inima ale celor 
nedreptățiți și-au imaginat în van că în cele din urmă ei vor reuși în a zdrobi comunitatea 
Celui Mai Mare Nume din această țară. Observați totuși cum în ultimii câțiva zeci de ani 
și în special în ultimii zece ani, trezirea poporului Iranului la realitatea comunității bahá'í 
din mijlocul lor și cea a situației cu care această comunitate se confruntă, simpatia lor 
pentru ea datorită nedreptăților pe care le-ați experimentat, și solidaritatea lor cu voi în 
construirea unei societăți diverse și unite au creat prețioase oportunități pentru colaborare. 
Cu credință, deci, în decretele divin orânduite și încredere în convingătoarea putere a 
Voinței lui Dumnezeu, și cu inspirație din Scrierile Bahá'í, susțineți eforturile voastre în 
promovarea camaraderiei și frăției care sunt adevăratele temelii pentru progresul și gloria 
Iranului și fiți asigurați de revărsarea continuă de divine confirmări și de venirea 
binecuvântatei zile de libertate și liniște.  
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