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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[

 

 ژنگ]روزنامه:[ آ

 ۱۳۳۴تیر  ۲۶]تاریخ:[ 

 ۱۲]شماره:[ 

 

 مدعیان مهدویت از صدر اسالم تا عصر حاضر 

 ... 

« که گریبانگیر کتاب شده، کتاب جالب و نفیسی بنام »مدعیان مهدویت از صدر اسالم تا  الرجالیقحط اخیراً در » 

عصر حاضر« منتشر شده است، این کتاب بقلم احمد سروش نویسنده چیره دست نگارش یافته و از هر نظر قابل  

توجه خاص است، بیطرفی کاملی مطالعه و استفاده است در این کتاب عالوه بر نفاست موضوع که در خور تعمق و 

 خورد که نویسنده همواره برای تجزیه و تحلیل صحیح در نظر داشته است. بچشم می

 در این کتاب دو موضوع قبل از همه جالب است، 

ابتدا شهامت خاص و دوم شیوه نگارش جذاب، شهامت از این نظر که در کشور »تهمت و افترا« که بحق نام  

مملکت ماست ابراز حقایق و تجزیه و تحلیل موضوعات با بیطرفی کامل چه بسیار که موجبات ای برای برازنده

 اشکال فراوانی را برای نویسنده پدید آورد، ابراز اینکه:

ایم، قبل از آن که شیعه یا سنی، مسیحی یا یهودی باشیم ایرانی »ما همه مردمی که در این سرزمین دیده بجهان گشوده

ایم و خواه ناخواه در سود و زیان یکدیگر نیز های زنجیر بهم پیوستهو خاکیم و فرد فرد ما مانند دانه  و فرزند این آب

های بمب شیعه و سنی و مسیحی و زردشتی و یهودی و شریکیم اگر روزی یک بمب در این مملکت بترکد، پاره

 میکند! شناسد، وقتی بمب ترکید همه را هالکمسیحی و صوفی و بابی و بهائی نمی

و طاعون خاصه خرجی سرش نمیشود  و بایا طاعون شیوع یابد میکرب  و بااگر فردا در این مملکت خدای نخواسته 

پروا داس شناسد و محض خاطر این و آن از قتل عام جماعت خاصی خودداری نمیکند و بیو طریقه حقه یا ضاله نمی

 مرگ بدست گرفته همه را درو میکند و پیش میرود!

کرد( نیروی مهاجم نیز عیسی و  ۱۳۲۰بفرض محال، قشون اجنبی کشور ما را اشغال کند )چنانچه در شهریور  اگر

و آزادی و   به نوامیس، قوای اجنبی شناسدنمیموسی و شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی و پائین سری و باالسری 

 دی و تجاوز مصون نخواهد ماند!شرف و استقالل عموم تجاوز میکند و هیچ دسته و طبقه از این تع

پس حال که چنین است، بیائیم اختالفات مذهبی را کنار گذاشته در امر زندگی و ساختمان وطن و خانه خود، بدون  

آنکه حیدری نعمتی راه بیندازیم صمیمانه شرکت کنیم و راهی که ملل مترقی را بطریق صالح و نجات رهبری کرده 

 . همان راه گردیم رهسپارمطالعه نمائیم و ما نیز 

 کتاب( ۱۴۷)صفحه 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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