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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

 ۱۳۵۸فروردین  ۷ :[تاریخ]

 ۱۲۶۲ :[شماره]

 

مع مکنت این چوپان تغییر نام پیدا کرده ضبط شد و ج شهریمهدیزدانی در زادگاه او سنگسر که به تمام اموال هژبر 

 اند.میلیارد تومان تخمین زده ۵ ثروتمند را به

( به )مهدی هللا یزدانی میلیاردر چوپان فراری از زندان قصر را از )سنگسرالراس هژبرمردم مسلمان شیعه نام مسقط

های این شهر مجاور شهر بوده و شغل چوپانی در کوهپایه شهر( تغییر اسم دادند. هژبرهللا یزدانی که متولد این شهر

سمنان داشته مستغالت و مزارع و مراتع متعددی در سنگسر سابق و مهدی شهر کنونی مالک بوده که دو روز پیش 

هزار رأس گوسفند وجود داشت  ۲۵و از جمله در یکی از مزارع او تعداد المال ملت ضبط گردید تمام آنها به نفع بیت

شخصی و مستغالت بزرگ و کوچک  و خانهکه تحویل گرفته شد و نیز ساختمان کارخانه نساجی و سالن سینما 

 المال ملت گردید.شهری و ییالقی او هم پس از شناسائی ضبط شد و جزو بیت

هزار رأس متعلق به علی و کوچک روشن که هر سه  ۱۲به حسین روشن و هزار رأس گوسفند متعلق  ۹در ضمن 

شهر درآمد. همچنین سه دستگاه هللا یزدانی از عوامل رژیم سابق بودند به تصرف کمیته اسالمی مهدی آنها مانند هژبر

 ساختمان مفصل که متعلق به بهائیان سنگسر بود نیز خلع ید شد و تصرف گردید.

بهمن در حالیکه سبیل خود را تراشیده بود بکمک نگهبانان زندان قصر موفق به فرار از  ۲۲روز هژبرهللا یزدانی 

 ای نرسیده است.سلول خود شد و تا کنون تالش پاسداران انقالب برای دستگیری او به نتیجه

عامل بانک منحله میلیون لایر از شرافت مدیر  ۱۲۰کاخ با شکوه هژبر یزدانی واقع در دزاشیب شمیران که به مبلغ 

 بیمه بازرگانان خریداری کرده بود از طرف کمیته امام تصرف شد و در اختیار ملت درآمد.

بازرگانی و ساختمانها و آپارتمانها و ویالهای یزدانی  مؤسساتهای صنعتی و های قند و کفش و دیگر کارخانهکارخانه

ضبط شده و صدها هزار گوسفند و وجوه نقدی او در  مؤسساتنیز به تصرف در آمد و قرار است برای تمام این 

ای در های خصوصی داشته است سرپرستی از طرف دولت تعیین شود تا وقفهبانکها و همچنین سهامی که در بانک

ها بعمل آید و درآمد حاصله جویی در هزینهاداره امور آنها روی ندهد و بهره برداری کامل و در همین حال با صرفه

میلیارد تومان بالغ  ۵ه مملکت واریز گردد. جمع دارایهای هژبرهللا یزدانی در ایران را به قیمت روز حدود به خزان

میدانند و اما میزان و ثروت و مکنت او در خارج از کشور از جمله اسرائیل نامعلوم است و آنچه به تحقیق معلوم شده 

العدل بهائیان در شهر عکا اسرائیل پرداخت کرده تمان بیتمیلیون تومان برای ساخ ۳۲نامبرده چهار سال پیش مبلغ 

 بود.

جشن عروسی در  نیترپرخرجدر هتل هیلتن تهران صورت گرفت  ۱۳۵۶تیر  ۱۹عروسی دختر یزدانی که در شب 

گرانقیمت الدین حسینی دانشجوی ایرانی مقیم آمریکا بوده یک خانه ایران نام گرفته بود. هژبر به داماد خود که شمس

برای سکونت او و عروسش لیلی هدیه کرد و مادر عروس و مادر داماد هم به عروس دو سری جواهر که قیمت 

میلیون تومان بوده هدیه داده بودند و هژبر، خرج تحصیل و زندگی عروس و داماد را تقبل  ۵۰جواهرات بالغ بر 

 کرد.

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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