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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 دنیا ]روزنامه:[

 ۱۳۵۸ فروردین ۲۱ ]تاریخ:[

 

 صادرات ایران بدلیل رفع ید از هژبر یزدانی فتوى مراجع تقلید در مورد بانك

اظهار نظر صریح نمیپرداخت بانك صادرات از گرداب نجات پیدا نمیکرد چون اتهام  اگر آیت هللا شریعتمداری به

تمام وعاظ بر باالی منابر علیه این بانک و تحریم وارده به این بانك آنچنان صریح و روشن بود که مدتهای طوالنی 

در بانك مزبور به کسانی که پای وعظ آنها نشسته بودند داد  اندازپسات و مسدود ساختن حسابهای جاری و بانك صادر

هزار ریالی این  ۲۰سخن داده و سفارش میکردند و علت هم این بود هژبر یزدانی حدود یک میلیارد تومان سهام 

و هر چند در فروردین پارسال هژبر را وادار بانک را که قیمت اسمی آن به هزار لایر میباشد خریداری کرده بود 

کردند سهام خود را بفروشد و او هم از ترس تمام سهام خود را تحویل بانك مركزي داد و این سهام در بورس سهام 

تهران عرضه شد و بفروش رسید و دیگر هژبر یزدانی حتی یك سهم از سهام بانك صادرات را صاحب نبوده با 

با حسابهای خود را در شعب بانك صادرات مسدود میکردند و از هرگونه معامله بانکی با این اینوصف باز مردم مرت

بانك خودداری مینمودند. سرانجام دست به دامن آیت اله شریعتمداری از مراجع تقلید شیعیان دراز کردند تا ایشان 

نیست که مسلك بهائیت او مانع از  مانند هژبر یزدانی ایعمدهفتوی بدهند بانك صادرات دیگر دارای سهامداران 

مراجعات بانکی مسلمانان به این بانک بوده باشد. آیت اله شریعتمداری هم بتحقیق پرداخت و برای ایشان مسلم شد 

هژبر یزدانی تمام سهام خود را بفروش رسانید و لذا وقتی نامه زیر را از یکی از مشتریان بانك صادرات دریافت 

 حالل بودن معامالت بانکی بوسیله مسلمانان بانك صادرات داد. داشت ذیل آن فتوی در

 

 بنام خدا

 حضرت آیت هللا العظمی شریعتمداری مدظله العالی

 برکاته اله و و رحمتالسالم علیکم 

)اعم از كارمند  هامسلمانبانك صادرات اظهار مینماید که کارشان اصالح شده و کلیه سهام متعلق به هژبر یزدانی به 

نیز مراجعاتی به باناك صادرات  (ك و بازاری( واگذار شده است و ادعا میکند که حضرت آیت اله )حضرتعالیبان

. استدعا میشود نظر خود را در این مورد ایدنمودهنموده اند و اجازه مراجعه به این بانک را به مسلمانها هم صادر 

 امضاء مشتری بانک الماماعالم فرمائید تا اطالع دوستان ادام اله ظلكم على رؤس ا

 مؤمنینو اکنون  اندکردهشخص مورد اشاره سهام را واگذار نموده و رفع بد  انددادهباسمه تعالی بلی بطوریکه اطالع 

 میتوانند مراجعات مشروع خود را به بانک صادرات داشته باشند. خداوند متعال اسالم و مسلمین را قوت و نعمت عطا

 .سدبر

 شریعتمداریسید کاظم 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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