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 عزت اهلل فروهی 

 ، چهارمحال بختیاری بروجن  در  ١٣١٣دی   ١٠ متولد 

 تیرباران شد  تهران   در  ۱۳۶۰ دی ۶تاریخ  در  

 

بعد از دیپلم، از دانشگاه   برای تحصیل در دبیرستان به تهران رفت و   بروجن  پایان دبستان در  پس از  عزت اهلل فروهی

شهرهای مختلف ایران، به اصفهان بازگشت و دو    اصفهان مدرک پزشکی گرفت. پس از دو سال خدمت نظام وظیفه در 

ی دانشگاه تهران مشغول به کار شد. چند سال پس  در دانشکدۀ پزشک  در تهران به عنوان استادیار   سال در آنجا ماند. بعد

تختخوابی شد. یک سال پس از  انقالب اسالمی، بخاطر اعتقاد به   ٧٠٠آن، رئیس قسمت بیهوشی بیمارستان     از

 دیانت بهائی اخراج  شد.  

به عضویت هیئت معاونت  ۱۳۵۸به چندین کشور آفریقایی برای ترویج آئین بهائی سفر کرد و در سال 
١
سال    آمد. در در 

به عضویت محفل روحانی محلی ۱۳۵۹
2
عضو دومین محفل روحانی ملی   ۱۳۶۰. در اواخر تهران انتخاب شد 

٣
 شد.   

  دی همان سال به همراه هفت عضو دیگر محفل روحانی ملی، ژینوس  ۶روز   در  بازداشت شد.   ۱۳۶۰آذر  22   روز  در  

ی، کامران صمیمی، محمود مجذوب، جالل عزیزی، مهدی امین امین، سیروس روشنی و قدرت اهلل  دمونعمت مح

 مورین دولتی آنها را به خاک سپردند.  أهایشان تحویل داده نشد و احتماال مجسد آنان به خانواده روحانی تیرباران شدند. 

 

ای برخوردید که دقیق نیست و یا  بوده تهیه شده است. اگر به نکته که در دسترس مای )این معرفی کوتاه بر مبنای اطالعات

 اطالع مهمی ناگفته مانده است، لطفًا به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.( 

   

 
شوند و در حیطه فعالیتشان که معموًال شامل  ساله انتصاب می پنج ای ای برای دوره افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره  هیئت معاونت:  1

کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی  تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی مینواحی کوچک 

 دارند. 

شود و مسئول رسیدگی به امور  یان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائمحفل روحانی محلی 2

 جاری جامعه بهائی در آن محل است. 
شود و مسئول رسیدگی به امور جاری  : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می محفل روحانی ملی  3

 جامعه بهائی در آن کشور است. 
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