منوچهر حکیم
متولد  ٩٨٢١در تهران
در تاریخ  ٨٨دی  ۹۵۳۱در تهران به قتل رسید

منوچهر حکیم در سال  ٩٨٢١در خانوادهای بهائی در تهران متولد شد .بعد از تکمیل دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل
به فرانسه رفت و در آنجا مدرک پزشکی گرفت .در همانجا ازدواج کرد و در سال  ۹۵۹۱به تهران بازگشت و مطب خود
را تأسیس کرد .به عنوان استاد رشته آناتومی و کالبدشکافی در دانشگاه ملی مشغول به کار شد و مؤسس و رئیس کرسی
آناتومی دانشگاه تهران بود .محققی معتبر و نویسندۀ چندین جلد کتاب آناتومی به زبان فارسی بود .او در سال ۹۵۳۱
نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس خدمات بشر دوستانهاش دریافت کرد .عضو مؤسس هیئتمدیره بیمارستان میثاقیه بود
و به مدت  ١٩سال ریاست آن بیمارستان را به عهده داشت .پس از انقالب ،حکومت ایران این بیمارستان را مصادره
کرد .او عضو محفل روحانی ملی ٩ایران بود.
روز  ٨٨دی ماه  ۹۵۳۱بین ساعت پنج و پنج و سی بعد از ظهر در مطب خود با گلولهای که به سرش شلیک شد به قتل
رسید .در مراسم تشیع جنازۀ او که محفل روحانی محلی ٨تهران ترتیب داده بود بیش از نفر شرکت کردند .همسر او در آن
زمان در فرانسه به سر میبرد و به او توصیه شد که به ایران باز نگردد .مقامات حکومت تأکید کردند که در این قتل دست
نداشتند؛ اما تنها سه روز بعد از به قتلش ،دستور دادند منزل مسکونی و تمامی داراییهای او مصادره شود.

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطالعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است .اگر به نکتهای برخوردید که دقیق نیست و یا
اطالع مهمی ناگفته مانده است ،لطفًا به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید).
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محفل روحانی ملی :هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب میشود و مسئول رسیدگی به امور جاری

جامعه بهائی در آن کشور است.
 2محفل روحانی محلی  :هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب میشود و مسئول رسیدگی به امور
جاری جامعه بهائی در آن محل است.
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