
  بیانیۀ بهائیان آزاداندیش برای پشتیبان از رستاخیز ایران
  ملت بزرگ ایران، 

و تا پیروزی  گوییمما بهائیان بعنوان بخش کوچ از ایرانیان با جان و دل خیزش آزادیخواهانۀ جوانان ایران را شادباش م
  کنیم. کامل از آن پشتیبان م

ونه بهائیان  ان روشن است که چ ر ایرانبر هم مورد شدیدترین حمالت قرار  مالاس بانقالفردای از دوستان در کنار دی
ترین رده شدن تا پراکندن سخیفهای گروه و از نجس شمتا اعدام از میهن خود ن صدها هزار تناز رانده شدگرفتند و 

  نبوده که بر آنان روانرفته باشد.  ، بیدادیاتهامات
ر دگراندیشانبا سرنوشت مشترک که بهائیان  نجهدر زندان دی ومت اسالم یافتند، بهگاهها و ش دوستان ایران میهن های ح

اران با ریشهای ندارند و واستهخ ،دی و سرافرازی میهنجز آزا بخش از مردم ایرانبه عنوان  داد که بهائیان نشان کن سیاه
یرند و هرگونه خواست  زمانه هایخواستهخود در برابر گذشتۀ های نشینعقبازخواهند کردن آنان م طلبانۀ پیشرفت انتقام ب

  در نطفه خفه کنند. دوستان را ایران
انحطـاط و اضمحالل مبتال شود، تا  هر امتـ و ملتـ که به نهايـت «قالب مشروطه نوشت: پیشوای بهائیان در آستانۀ ان

 در آستانۀامروز ایران ، رود، باور داریممنیان بر ایرابیدادی که امروزه  با توجه به» عظما نگردد، برنخيزد...رسـتخيزى 
  . ایستاده استتر بسیار گستردهرستاخیزی 

به تر خروش جوانان زودتر و ژرف تر باشند،بانان آن گوناگونتر و پشتیهرچه دامنۀ خیزش ضدبیداد مردم ایران گسترده
دادخواه جنبش  هایویژگ، های اجتماعگروهتر هرچه گسترده اری. با همفراخواهد رویید رستاخیزی شایستۀ ایران عزیز

نتقام و یافتن ابتکارات پوش از امچش اییزمین نزدی خواهد شد. توانهای فرهنگ ایرانبه ویژگ هرچه بیشترایرانیان 
ر ونتتر برای فروکاستن دامنۀ خشهرچه هوشمندانه است  تداوم و گسترش جنبش ، دو ویژگ بنیادین براینیروهای سرکوب

داوم و گسترش جنبش که دختران و پسران ت کند.را تضمین مپشتیبان جهان مردم و های هرچه بزرگتر هپیوستن گروو 
  . زی آن استپیروپشتوانۀ دالور ایران آغاز کردند، 

،« ده و پیروز باد رستاخیزپاین   »آبادی آزادی ـ مرد، میهن، زن، زندگ
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