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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[

 

 ]روزنامه:[ جهان 

 ۱۳۳۶آذرماه   ۷]تاریخ:[ 

 ۱۵۲]شماره:[ 

 

 نگاهی بفرهنگ آبادان

 سید محمد رضای معرب

بمنظور نمایاندن وضع نامساعد فرهنگ آبادان و ظلم و اجحافی که ببعضی از مربیان شریف فرهنگی این حوزه وسیع  

  ۱۳۲۰ را از شهریورمیشود و از همه مهمتر امور تعلیم و تربیت بنحو دیگری در آمده است بطور اختصار موضوع 

 نمائیم. تا کنون بررسی می

ند تمام مناطق فرهنگی کشور وضع معین و ثابتی داشت ولی از زمان ریاست آبادان مان فرهنگ ۱۳۳۰تا شهریور 

 آقای شاپور تا بحال دچار نوسانات متعددی گردیده تا اینکه آقای رهبر کسروی بریاست فرهنگ منصب شد.

جلد کتاب   چندو این رئیس جدید برادر احمد یزدانی بو که نامبرده از مبلغین مشهور و معروف فرقه بهائیت میباشد ...

 پیرامون مرام و مسلک بهائیگری منتشر نموده است.

پس از او مدت بسیار محدودی آقای رضا اخوی بکفالت فرهنگ برگزیده شد و حدود یکسال نیز آقای فقیهی شیرازی  

است دار سمت ریبرادر آقای دکتر فقیهی شیرازی مدیر روزنامه پرچم اسالم و نماینده اسبق مجلس شورای ملی عهده

 فرهنگ بود.

از این پس تا مدت سه سال فرهنگ آبادان تحت ریاست آقای حبیبی اداره میشد، نامبرده نظر بارتباطی که با علمای 

آموزان را بوظیفه اصلی خویش آنشهر داشت کمی موفق شد که اختالفات مذهبی را از بین ببرد و فرهنگیان و دانش

ای حبیبی تا اواسط کار نقش مفید و قابل تقدیری را ایفاء نمود که بهترین رئیس  آگاه نماید، انصافا بعضی معتقدند که آق

آموزان و فرهنگیان نهضت ملی و مسائل نفت، دانش بوده است ولی با پیدایش جریانات  ۱۳۲۰پس از شهریور فرهنگ 

یدای حزب توده در آبادان در مرحله بسیار حساسی قرار گرفتند که در این جریانات بیش از همه علی امید کاند

 انتخابات و اشرف کفیل کل پاالیشگاه موثر بودند. 

اشرف( از مبلغین معروف   –برای اطالع بیشتر خوانندگان عزیز اضافه میکنیم که پدر اشرف شخصی بنام )اشرف 

والی   بهائیت و هلل عباس افندی بوده است و خود وی صرفنظر از سمت کفالت کل پاالیشگاه نفت از طرف شوقی افندی

 ولی امرهللا بوده و اینک مدتیست که اشرف بازنشسته شده و در حبشه مشغول ترویج و تبلیغ مسلک دینی خود میباشد. 

 

 

 

 

 رونویسی نشده است لطفاً به نشانیکردید که دقیق   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 بفرستید[ایمیل در صفحه تماس با ما 
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