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 محمود مجذوب

 در مالیر همدان ٩٠٣١متولد 

 در تهران تیرباران شد ۰۶۶۱بهمن  ۶تاریخ در 

 

سالگی به همراه خانواده به تهران رفت.  در آنجا  ٩١متولد شد. در  محمود مجذوب در یک خانوادۀ بهائی در مالیر

 ٩٠٠١مشغول به کار شد و در دبیرستان شبانه تحصیل کرد. سپس از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت. در سال 

به عضویت محفل روحانی ملی ۰۶۳۰ازدواج کرد و برای ترویج آئین بهائی به نروژ مهاجرت کرد. در سال 
٩
وژ انتخاب نر 

شد. چندی بعد به منظور ادامه تحصیل به همراه خانواده به ایران بازگشت و از دانشگاه تهران دکترای حقوق گرفت و 

به عضویت محفل روحانی محلی ۰۶۳۱سپس دفتر حقوقی خود را تأسیس کرد. در سال 
2
تهران درآمد و بعد از ربوده و  

، به عضویت دومین محفل روحانی ملی ۰۶۳۱یران، در اواخر سال ناپدید شدن اعضای اولین محفل روحانی ملی ا

 انتخاب شد.

اهلل فروهی، کامران  به همراه هفت عضو دیگر محفل ملی، ژینوس نعمت محمودی، عزت ۰۶۶۱آذر  22در روز 

صمیمی، جالل عزیزی، مهدی امین امین، سیروس روشنی و قدرت اهلل روحانی در هنگام جلسه محفل روحانی ملی 

هایشان تحویل  جسد آنان به خانوادههمگی تیرباران شدند.  ۰۶۶۱ماه  دی ۶بازداشت شدند و پس از دو هفته، در روز 

 ها را به خاک سپردند. داده نشد و احتمااًل مأمورین دولتی آن

 

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

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

 

 

                                                 
1
شود و مسئول رسیدگی به امور جاری  : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب میمحفل روحانی ملی 

 جامعه بهائی در آن کشور است.

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

 جاری جامعه بهائی در آن محل است.

 


