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 هوشنگ محمودی

 در تهران ۵۰۳۱متولد بهمن 

 در تهران ربوده و ناپدید شد ۵۰۱۱مرداد  ٠٣در تاریخ 

 

دبیرستان، از دانشگاه تهران لیسانس حقوق  هوشنگ محمودی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. بعد از اتمام دورۀ

های کودکان و  سازان و مجریان برنامه سازی مشغول شد. از اولین برنامه گرفت. پس از چندی به کار عکاسی و فیلم

های متعددی هم دربارۀ تاریخ آئین بهائی و اماکن تاریخی بهائی، از جمله  نوجوانان در رادیو و تلویزیون ایران بود. فیلم

چال تهران و خانه حضرت باب در شیراز ساخت. عضو محفل روحانی ملی سیاه
1
 ایران بود. 

محفل روحانی ملی جلسۀ مشترکی با اعضای هیئت معاونت ۵۰۱۱مرداد  ۰۳در روز 
2

، یوسف عباسیان میالنی و 

ود ساعت چهار اهلل روحانی برای مشورت درباره وضعیت بهائیان زندانی در یزد و همدان داشتند. در حد حشمت

عبدالحسین تسلیمی، ابراهیم  -ای پاسدار به جلسه حمله کردند. او و دیگر اعضای محفل روحانی ملی بعدازظهر، عده

رحمانی، حسین نجی، منوهر قائم مقامی، عطاءاهلل مقربی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده، بهیه نادری و دو عضو 

 شانی از آنان به دست نیامد.هیئت معاونت را ربودند. بعد از آن هیچ ن

 

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

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

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.

 


