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ﻧﻜﺘﻪ اي ازﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎد ﺑﻮد ﺷﺎدروان اﻟﻘﺎﻧﻴﺎن
اميرفيض -حقوقدان
يکی ازدوستان بسيارخوب قديمی ام در لوس آنجلس خبری را تلفنی نقل کرد وجويای حقيقت آن شد؛ که
چون برای صحبت با تلفن مشکالتی دارم بھترديدم که مطلب وشھادت خودرا بتحرير آورم خاصه که
موضوع عالوه براينکه واجد جنبه عمومی است احساس تکليف ھم درشھاد ِ
ت به حقيقت در ميان است.
ﺧﺒﺮﭼﻴﺴﺖ
در مراسم ياد بود شادروان حبيب ﷲ القانيان در لوس انجلس درلوحه ياد بود که شرح مختصری از زندگی
ونکات برجسته احواالت واخالقيات شخص متوفقی نوشته ميشود ،در لوحه مزبور اتھامی به واالحضرت
شاھدخت اشرف پھلوی نسبت داده شده ،که آن دوست خوب من راجع به صحت وسقم آن از من سوال
ميکرد.
خبری که درلوحه مزبور نوشته شده براين منوال بوده که واالحضرت اشرف؛ از القانيان يک کمک صد
ميليون دالری برای سازمان خدمات اجتماعی درخواست داشته که چون برآورده نشده؛ القانيان به سنندج
برای مدت  ۴ماه تبعييد ميشود.
خبرطوری تنظيم شده است که برای خواننده خبرچنين متبادر به ذھن ميشود که بين درخواست واالحضرت
وتبعيد القانيان رابطه مستقيم وجود دارد يعنی عامل تبعيد دستور واالحضرت بوده است.
من از آن جريان وخبر چيزی نميدانستم وھمان راھم به دوستم عرض کردم؛ ولی فکر کردم که ندانستن
من دليل نبودن واقعه نيست رجوع به شرح حال آقای القانيان در انيترنت کردم در ويکيپديا که شرح حال
مفصلی از شادروان القانيان دارد ،چنان مطلبی را نديدم ولی در دو جا که ازشرح حال القانيان قلم ھائی
زده شده موردی را ديدم که نزديک به خبر مزبور است وبعد ھم در ادامه خبر اسناد جاسوسی القانيان
بنفع اسرائيل را گذاشته است.
ﻳﻚ ﻣﻮرد
يک مورد خبری است که شخصی بنام واھاران؛ که نميدانم کيست اينطور نوشته است:
»القانيان يک بارنيز قبل ازانقالب به اتھام صوری گرانفروشی بازداشت شده بود که اين بازدشت و تبعيد
 ۵ماه زندان وتبعيد رابرای وی ھمراه داشت .اصل ماجرا ازاين قراربود که اشرف پھلوی طی ديداری
ازسران انجمن کليميان تھران خواسته بود به طرح ھائی که او درنظرداشته صد ميليون دالر کمک کند که
اين پيشنھاد طبيعتا با مخالفت ايشان مواجه شد به ويژه که ازچگونگی اين طرح و محل خرج پول نيز به
صراحت حرفی درميان نبوده؛ اين بود که دوسه روز بعد از اين ابراز مخالفت حبيب ﷲ القانيان به بھانه
گران فروشی دو عدد نمکدان بازداشت وتبعيد وزندانی شد که البته اين بازداشت ھا نھايتا با پادرميانی
چھره ھای با نفوذ جامعه يھوديان خاتمه يافت«.
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ﻣﻮرد دوم
خبری است که انجمن صنايع پالستيک ايران دراينترنت گذاشته وازاين باب است:
»درسال  ١٣۵۴خورشيدی ازسوی دفتراشرف پھلوی ازتنی چند ازمسئوالن جامعه کليمی جھت پاره ای
مذاکرات دعوت به عمل آمد طی مالقاتی که ھيئت ھمراه مشتمل برحاج حبيب ﷲ القانيان رياست انجمن،
يوسف کھن نماينده کليميان درمجلس ،خاخام بديديا شوفط رھبرمذھبی ،لطف ﷲ حی نماينده سابق وچندتن
ديگربا رئيس دفتر اشرف پھلوی داشتند ،آقای عبدالرضا انصاری طی صحبت ھايش راجع به نقش يھوديان
در شکوفائی اقتصاد ايران اظھار نظر کرد؛ گفت واالحضرت اشرف برنامه ھای اجتماعی وخيريه
بسيارمھمی درنظرگرفته اند ومايلند جامعه يھوديان ايران دراجرای اين طرح نقش شايسته ای داشته باشند،
بدين منظور ايشان خواستارجمع آوری يکصد ميليون دالر توسط انجمن کليميان ھستند ،از آنجا که جمع
آوری اين مبلغ برای جامعه کليمی غيرممکن بود و ھيچگونه راه حلی برای قبول چنين تکليفی ارائه
نشد ،ظاھرا جواب اين طرح منفی تلقی شد بعد از دو ھفته درساعت  ٧صبح اخبارراديو ايران در راس
خبرھا خبربازداشت حبيب ﷲ القانيان ميلياردر معروف را منتشر کرد وھمچنين ھمان خبردرروزنامه
اطالعات وکيھان به چاپ رسيد.
پس ازسه روزپيگيری مشخص شد که حبيب القانيان به شھرسنندج تبعيد شده واتھام وارده به او گران
فروشی است ومدت تبعيد ھم سه ماه درنظرگرفته شده است  ......انعکاس بازداشت وی ضربه غيرمنتظره
ای به شمارميرفت ضمن اينکه اينگونه حرکتھا اثرات ناخوشايندی درروحيه خانواده القانيان ونيز جامعه
يھوديان ايران به جای گذاشت.
باالخره با پيگيری ھای انجام شده توسط وکالی القانيان وديگرمسئوالن جامعه کليميان با مراجعه به مراجع
قانونی ،دفتراشرف پھلوی وشخصيت ھای مملکتی پس ازدوماه ونيم حکم برائت او ازدادگاه گرفته شد،
حبس القانيان نشان بارزی ازسياست ھای نابخردانه اقتصادی محمد رضا پھلوی است.
پس ازبازگشت القانيان ازسنندج بتھران ھنگام ورود به تھران مجددا وی به اتھام گران فروشی دوعد
نمدان پالستيکی بازداشت وزندانی شد«
ﻧﻈﺮ وﺷﻬﺎدت
** ازھردو خبر ،ارتباط و رابطه سببيت مسجل وقطعی بين درخواست واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی
برای کمک به سازمان خيريه شاھنشاھی وتبعيد القانيان وجود ندارد >مقارن دو چيز دليل وجود ورابطه
سببيت بين آن دو نميشود<.
با آنکه نويسنده خبربا بکاربردن عبارت >سياست ھای تابخردانه محمد رضا پھلوی) ،با حذف کلمه
شاھنشاه ويا شاه ايران(< ماھيت دشمنی خودرا با شاه وخانواده سلطنتی نشان داده است معھذا نتوانسته
ارتباطی بين تبعيد القانيان واقدام ويا دستور واالحضرت برقرارکند.
** بنده نميدانم به چه علت القانيان تبعيد شده است ولی آنچه ميدانم اين است که محال است کسی تا
چه رسد به القانيان که مورد عنايت شاھنشاه ايران بوده وپيشرفتھای صنعتی اومرھون ھمان عنايت خاصه
بوده است وحتی درشرح حال القانيان ھم به توجھات شاھنشاه اشاره شده است برای گران فروشی دوعدد

اورمزد شيد= پنجشنبه ١٩/١٠/٢٠١٧ ،برگ  ٣از ۴

نکته ای از مراسم يادبود شادروان القانيان – اميرفيض -حقوقدان

نمکدان پالستيکی تبعيد شود ،نه القانيان بلکه ھيچ کاسبی بعلت گران فروشی حتی ارزاق مردم تبعيد
نميشد وتنھا جريمه ميشد.
** آنطور که خبرميگويد؛ در آن جلسه ادعائی شخصيت ھائی مانند آقايان يوسف کھن ،نماينده کليميان
درمجلس ،خاخام رھبرمذھبی ،لطف ﷲ القاينان وتنی چند ازشــخصيت ھا ھم حضور داشته اند ،آيا
ھيچيک از آنان به خبری که اين خبررسانی منتشرکرده اشاره وشھادتی دارند که خودداری جامعه يھوديان
ازکمک به سازمان شاھنشاھی وخدمات اجتماعی سبب تبعيد القانيان شده است؟ خير.
** ما ايرانيھا ھمواره عادت داريم برای ادعای بيگناھی خودمان ،اصل اتھام را مخفی کنيم و اتھاماتی
کوچک وغيرقابل تعقيب را بھانه اتھام ويا محکوميت خود بسازيم؛ اينکه اتھام القانيان چه بود رجوع به
پرونده ايشان جواب ميدھد نه داستان ھای جھت دار و ساختگی اينترتنی.
** اشاره ای درخبرمزبور وجود دارد که ميتواند راھی را گشوده سازد ،در خبر آمده است که با مراجعه
به دادگاه حکم برائت القانيان ازدادگاه گرفته شد .اين اشاره نشان ميدھد که قبال القانيان بموجب حکم
دادگاه بتبعيد رفته است واال درموردی که بدون حکم دادگاه کسی زندانی ويا تبعيد شده باشد ،داگاه بموازات
تعقيب شخص خاطی که القانيان را تبعيد کرده است حکم آزادی القانيان راھم ميدھد.
** پس ازشورش  ۵٧بی انصافی که بود ،خيلی وسيع تر ھم شد؛ ھر اتھامی يک جوری بايد به خاندان
سلطنتی وصل ميگرديد؛ تختی را شادروان واالحضرت غالمرضا ميکشد – مرد امروز را واالحضرت
اشرف دستور کشتن را ميدھد ،بد نيست بدانيد که درکتابی که مالھا چـــاپ کرده اند نوشته اند >اشرف
پھلوی دخترش آزاده را برختخواب شاه ميفرستاد<.
** خوشبختانه ھم جناب آقای عبدالرضا انصاری حيات دارند وھم آقای ثابتی که ميتوانند نسبت به صحت
ويا کذب خبرھای اينترنتی راھنما باشند.
اﻣــــــﺎ ﺷﻬﺎدت
شھادت من که درکتاب خاطرات وماجراھای وکيل دربارھم مورد اشاره قرارگرفته است؛ اين است که
واالحضرت ھا و واالگھرھائی که بنده افتخار مشاور و وکيل حقوقی ايشان را داشتم نميدانم از سر احترام
نسبت به شاھنشاه بود ويا علل ديگری که بسيار احتياط و اصرار داشتند که کار برخالفی از ناحيه آنھا
به استحضارشاھنشاه ايران نرسد.
درکارھائی که با دوائر دولتی ويا وزارتخانه ھا الزم بتماس بود اين احتياط ازحد معمول ھم ميگذشت؛ و
بنده که درجريان بودم بمراتب بيش ازديگر موکلين احتياط ميکردم زيرا يک دستور اداری بود که ھرگاه
واالحضرت ھا و واالگھرھا ويا شخصيت ھای درباری درخواستی از ادارات دولتی داشتند رئيس آن اداره
مکلف بود به مافوق خود گزارش کند ومافوق ھم قضيه را به عرض وزير برساند ووزيرھم برای انجام
تقاضای متقاضی ازشاھنشاه کسب دستورميکرد.
موارد عديده ای بنده با اين موضوع سروکار داشته ام که درکتاب خاطرات وکيل درباربه برخی اشاره شده
است.
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اينکه تصورشود که واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی بمناسبت رويگردانی القانيان وجامعه کليميان
ازکمک ،دستوری برای تبعيد آقای القانيان داده باشند تصورسخيفی است؛ زيرا از طريق دادگاه که مسلما
نبوده است زيرا کار دادگاه کار دو يا سه روزه نيست ودوم اينکه بطور حتم بنده دراين جريان نا آگاه نمی
ماندم.
فرض دوم اينکه بدستور واالحضرت ،ساواک برنامه تبعيد القانيان را جور کرده باشد اين کارھم محال
وممتنع است زيرا ساواک موضوع را باطالع رئيس ساواک ميرساند ومطلب به عرض شاھنشاه ميرسيد
ومحال بود که با عکس العمل شخص شاھنشاه روبرو نشود؛ زيرا القانيان مورد توجه خاص شاھنشاه بود
و از طرفی محال وممتنع بود که واالحضرت چنين دستوری به ساواک داده باشند زيرا ايشان کامال
ازموقعيت القانيان درجامعه ونزد شاھنشاه مستحضربودند وميدانستند که موضوع نميتواند از آگاھی شاه
بدور ماند.
** واالحضرت اشرف برای رفع گرفتاری آزاده دخترش از راه ھای غيرقانونی که وجود داشت استفاده
نکرد؛ موضوع ازاين قراراست که شادروان واالگھر آزاده شفيق؛ ھمسری داشت که معتاد به مواد مخدره
وبسيار اسباب آزار واالگھر بود؛ واالحضرت اشرف ميتوانستند با استفاده از پليس شھربانی ويا سازمان
امنيت به اتھام مواد مخدر مشکالتی برای آن جوان فراھم کند که فصل طالق آزاده ممکن شود ،ولی به
اين راه متوسل نشدند درسفری که به خارج از کشور داشتند و آقای ثابتی ھم واالحضرت را تاپای ھواپيما
مشايعت ميکرد؛ واالحضرت به آقای ثابتی ميفرمايند به اميرفيض بگوئيد کار طالق آزاده را دنبال کند که
بنده ھم با اخذ وکالت از واالگھر آزاده و رجوع به دادگاه؛ طالق ايشان را عملی کردم.
ايشان تا آنجا که بنده درجريان قرارداشتم احتياط بيش ازحد دراقدامی ميکردند که احتماال خالف قانون
باشد ،يادم ھست درموضوعی که گويا وزيری که سرپرستی اوقاف را داشت به عرض شاھنشاه رسانده
بود که واالحصرت اشرفت که اموالشان را وقف کرده اند بايد اموالشان را تحويل بدھند واين مطلب گويا
درحضور واالحضرت وشاھنشاه مطرح شده بود؛ و ايشان يعنی واالحضرت خيلی ناراحت وسراسيمه بودند
وبنده را احضار فرمودند ونظرخواستند .نظريه حقوقی که مغاير با نظر وزير بود عرض کردم کامال احساس
کردم که از ناراحتی وتالم آزاد شده اند؛ فرمودند اين نظر خودت است يا قانون است؛ عرض کردم قانون
است ،فرمودند ماده قانون را وقتی رفتی دفترت با تلفن پيام بگذار وبنده ھم ھمين کاررا کردم.
اين تحرير ازبرگزارکننده مراسم يادبود شادروان القانيان درخواست دارد که با اصالح لوحه ،اين ياد داشت
را ھم ضمميه لوحه بفرمايند.

با احترام
+++++++
از آنجا که جامعه يھودی وبسياری از رسانه ھا و مردم زير نفوذ دولت اسراييل قرارگرفته اند ،ھرجا
موردی پيدا ميکنند تا به اعتبار خاندان پھلوی خدشه وارد کنند بيکار نمی نشينند و حتا از مرده ھا ھم
کمک ميگيرند .ح-ک

