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 حسین نجی

 در تهران ٣١٣١متولد 

 در تهران ربوده و ناپدید شد ۹۵۳۱مرداد ١٣در تاریخ 

 

شد. سپس برای  یلالتحص حسین نجی بعد از اتمام دورۀ دبستان و دبیرستان، در رشتۀ پزشکی از دانشگاه تهران فارغ

ترویج آئین بهائی به رشت مهاجرت کرد و در طول چهار سال سکونت در رشت، عضو محفل روحانی محلی
٣
آن شهر  

 های یماریبود. پس از مدتی با بورس تحصیلی ارتش برای ادامۀ تحصیل به انگلستان رفت و با مدرک تخصص در ب

ران، بورس دیگری برای تحقیقات پزشکی در آمریکا به دست آورد و قلبی به ایران بازگشت. دو سال بعد از بازگشت به ای

کرد. وی به عضویت محفل روحانی محلی تهران  یسبعد از برگشت از آمریکا، درمانگاه خصوصی خود را در تهران تأس

و سپس به عضویت محفل روحانی ملی
2
 ایران انتخاب شد. 

ی با اعضای هیئت معاونتمحفل روحانی ملی جلسۀ مشترک ۹۵۳۱مرداد  ۵۳در روز 
١

، یوسف عباسیان میالنی و 

بعدازظهر،  ۴. در حدود ساعت برای مشورت درباره وضع بهائیان زندانی شدۀ یزد و همدان داشتاهلل روحانی  حشمت

هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی،  -ای پاسدار به جلسه حمله کردند. او و دیگر اعضای محفل روحانی ملی  عده

تسلیمی، منوهر قائم مقامی، عطاءاهلل مقربی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده، بهیه نادری و دو عضو عبدالحسین 

 هیئت معاونت را با خود بردند. بعد از آن هیچ نشانی از آنان به دست نیامد.

 

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

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

 

                                                 
شود و مسئول رسیدگی به امور  : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب میمحفل روحانی محلی 1

 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 میروحانی ملیمحفل  2

 جامعه بهائی در آن کشور است.

شان که معمواًل شامل شوند و در حیطه فعالیت ساله انتصاب می ای پنج ای برای دوره افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره هیئت معاونت: 3

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

 دارند.

 

 


