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  نقدي بر گفتگوي

  آقاي دكتركاظم وديعي

  حقوقدان –فيض امير 

اخيرا گفتاری ازاقای دکتر وديعی پخش گرديده که بمناسبت موقعيت ايشان که وزارت واستادی دانشگاه و 
گفتار ويابھتراست  طرف .اند  حائز نقد وتحليل استبوده  قای ناصرامينی)آبنابر اعالم ( معلمی وليعھد وقت

          .قای  ناصرامينی استآ ،گفته شود سوال کننده

اين تحرير تنھا نقد برخی سواالت وجوابھا رادربرميگيرد وعالقمندان به کل گفتگو ميتوانند به سايت جاويد 
  ١. ايران رجوع فرمايند

ی کرده است  به نظرشمااطالق معرف ايشان رارضاپھلوی ،رم سلطنتیآشھريارايران باحذف دبيرخانه  –سوال
رم سلصنتی  ازنامه ھا که درحقيقت نشانه آعنوان رضاپھلوی برای فرزند برومند محمد رضاشاه فقيد وحذف 

ھويت) خانواده است به اين معنا نيست که ايشان مسئوليت وراثت تاج وتخت پادشاھی ايران راازخود سلب (
اعليحضرت فقيد به چه دليل موقعيت شناخته شده خودرابه جھت کدام  ...........متاسف ھستيم که فرزندمينمايند

  قای رضاپھلویآميشناسيم  نه  ؟  ماايشان راشاھزادهمالحظه سياسی)  به يک سونھاده اند (

  قای دکتروديعیآپاسخ  

کسی ، بسياری ازنيروھای مردمی  به علت اينکه ) کليد يک بسيجکليد استعنوان شاھزاده وواليت عھد (
  ، ايشان مسئوليت اين خفتگی رابايد برعھده بگيرد.........راميده اندآميدان نيست خفته ودر

محمد رضاپھلوی ھرگز استعفانداد وليعھد ايران نيز درقاھره ھمانطورکه عرض کردم مسئوليت بزرگ رابرعھده 
زدود  بعدھا  ديديم که رفته رفته گرفت وکتاب شھبانو حاوی اين سند مھم است  اين واقعه رانميتوان از تاريخ 

برای خود  )اسازمانیفرتحاشی کردند وعنوانی بنام (  که وليعھد ايران استش ايشان از عنوان رسمی خوي
  .......انتخاب کردند.

  بي احتياطي درسوال

قای ناصرامينی بی احتياطی ھائی ديده ميشود  که فکرميکنم اگراشاره واصالح نشود بمناسبت آدرسوال 
مورد استفاده  هن بی احتياطی ھا بصورت يک ضابطآقای امينی وسابقه ممتد روزنامه نگاری ايشان آموقعيت 

  واستناد قرارگيرد

ن آرم تجاری وھويتی نيست که اگرازآرم سلطنتی ايران مانند يک عالمت وآ -  رم سلطنتیآنخست درباره 
عالئم درشخصيت ھای حقوقی نشانه فعال  يت حقوقین شخصآاستفاده نشد  بتوان دليلی باشد برتوقف وانحالل 

ن شخصيت حقوقی منحل ويا متوقف ميشود حق آن شخصيت است وبه ھمين دليل است که ھنگاميکه آبودن 
  .ن شخصيت سلب ميگرددآاستفاده ازعالمت  از
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ه ھم نيست  قای امينی نوشته اند  متعلق به خانواده پھلوی وحتی شخص پادشاآنچه که آرم سلطنتی برخالف آ

رم آيست  نھم برداشت قانونی  وسنتی نآرعکس وارتباط دادن مشروعيت سلطنت به استفاده ازآرم سلطنتی وب
رم نميگيرد که اگر آه تاريخ وھويت ملی ايرانيان است  سلطنت مشروعيت خودش  راازدسلطنتی دربردارن

رم سلطنت آت است که تاج وتخت و، پس مشروعيت ساطنت ھم زائل شده است  مشروعيت سلطناستفاده نشد
ن وياعدم استفاده ازان به ھيچوجه به معنای سلب مسئوليت ھای آورده است  بنابراين استفاده از آ درابوجو

رم آ  .رم سلطنتی نشده استآناشيه ازتصدی سلطنت نيست  درقانون اساسی ھم سلطنت ملزم به استفاده از 
ن کاال اعتماد آکه ما باديدن يک مارک معروف به مصرف  عالمت اعتباری است  وھمانطورسلطنتی يک 

  .مقام سلطنت استرم سلطنتی ھم برای اطمينان مردم به توجه  وانتساب نامه وياحکم به آميکنيم 

يک مثال موضوع راسبکترميسازد يک رئيس پليس شھر، لباس وکاله وعالمتش سبب مشروعيت ومسئوليت 
  .ازاوزائل گردد  د مسئوليت وسمتشن استفاده نکرآاگراز کهاونميشود 

رم سلطنتی آساله دارد درحاليکه  ٢۵٠٠مشروعيت سلطنت ريشه ای تاريخی والھی بسيارقديم الاقل 
   .بسيارجوان ومتغيربوده است

نرا آرم آرف عدم استفاده از                                                                  ِ مقصود ازاين تصديع اين است که  ازاھميت مشروعيت سلطنت غافل نگرديم وص  
  .وقف سلطنت نگيريمدليل سلب مشروعيت  وت

 سلطنت بنابريک روال وسنت تاريخی ونيز صراحت قانون اساسی مشروطيت به اعليحضرت منتقل شده است
وسوگند مقرردرمتمم قانون اساسی ضمانتی است بسيارمحکم وبااھميت   اينھا بدان معنی است که اعليحضرت 

  .نميتوانند مسئوليت سلطنت راازخودشان سلب بفرمايند

ين تاکيد حقوقی وسنتی وقانونی سلطنت ومسئوليت خودشان واقفند که فرموده اند ضرت ھم به اشخص اعليح
   »مسئوليتی ر اکه تاريخ برعھده من گذاشته است نميتوانم ناديده بگيرم«

  نتيجه اين گفتگو

ستفاده عدم ا نه ، –تحميل حالت گروگان بودن به اعليحضرت درمعنی ن وآنه وجود طرح ھنری برشت واجرای 
نه بيمھری وحتی تحقيروبی  –نه، بيانات متضاد باسوگند سلطنت  –از آرم سلطنتی وعناوين قانونی سلطنت 

نه  –لطفی به سلطنت طلبان  وھمفکری وگرامی داشتن مخالفين سلطنت ودشمنان شناخته شده شاھنشاه ايران 
ھای دمکراسی  قبول التاری گذاشتن نه، بھانه –، تائيد پاره کردن قانون اساسی توسط داريوش  ھمايون 

درمشروعيت سلطنت خللی وارد سازد  والجرم  نھا نميتواندآامثال  و ١٣۵٨نه رفراندم سال  - ،سلطنت
درموقعيت حقوقی اعليحضرت وتعھدات سنتی وقانونی ايشان اثری جز فساد درمبارزه واستحکام بخشيدن به 

  .جمھوری اسالمی راندارد

  بي احتياطي ديگر

سلطنت  مخالفان وسالھاست که درنقطه تعرض ومحکوميت احتياطی ديگری که سخت متاثر ازآثاراستبی 
   .قراردارد  تخصيص عنوان شاھزاده برای اعليحضرت است

  »قای رضاپھلویآمــــــا ايشان راشاھزاده ميشناسيم نه «حيرت کردم که ايشان نوشته است 

راناديده گرفته اند  قای امينیآ ثارسازآاحتياطی بزرگ و يعی اين بیقای دکترودآم که چگونه وبيشتر حيرت کرد
  .وبی احتياطی ايشان رامتذکرنشده اند
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ازنظر حقوق سياسی فرقی بين شاھزاده ويک فرد عادی نيست  درکدام قانون  تکليفی  برای شاھزاده که 

  .درمدت وليعھدی وجودنداردسياسی داشته  باشد مقررشده است  حتی برای وليعھد ھم تکليف قانونی    ِ بار  

اعليحضرت راشاھزاده قای ناصر امينی  نگران مسئوليت ھای ناشيه از سلطنت است درصورتی که ۀچگونه 
بی اعتبارترين افراد است  ،گاه نيست که درفرھنگ عاميانه مامردم  شاھزادهآميشناسد  بنظر ميرسد که ايشان 

ون درتشريح موقعيت ان شناخته شده است  وادوارد  بر، عياشی وولخرجی مترادف بااين عنواکه کاھلی
  درايران سه چيز فراوان است  شپس وشاھزاده وشتر>< :شاھزادگان مينويسد

قای امينی خواھش داريم آ> يعنی ما ازمارابه خير تواميد نيست شرمرسان< :ضرب المثلی داريم که ميگويد  
قای رضاپھلوی خطاب کنند که آ رااعليحضرت ان بھترکه ، ھمباورايشان به قطع تداوم سلطنت است اگر که 

نرا آتراز شاھزاده است که واژه ای است متداول عصرقاجار که منسوخ وجای  اعتبار با بسيارمحترم تر و
   .واالحضرت گرفته است

قای امينی درميان  ميگذارم که تخصيص عنوان شاھزاده به اعليحضرت با ھدف آراخصوصی با اين نکته
واگر غيراين مراد ناپاک  بود ازعنوان   ؛ی که تحقير وبی ثمربودن اعليحضرت است براه افتادومنظورخاص

واالحضرت که اختصاص به فرزندان شاه دارد استفاده ميگرديد  چنان که ھمه فرزندان شاھان پھلوی باعنوان 
وبدون استثناء   ه  اعليحضرت مخاطب باشند فورا کن) ولی ھميکيھان لندنواالحضرت خطاب ميگيرند (

  .شاھزاده خطاب ميشوند

 »امروز  رضاپھلوی نماد است ياوليعھد وياشاھزاد ه« صرامينی کهاقای نآرمقابل اين سوال دکتروديعی د قایآ
. بھرحال  ھريک حتی پيروان ايشان باعشق وعاطفه ايشان رااعليحضرت ھم ميشناسند  ھرسه« ميگويند   

  »ھرمعنا وظائف ورسالتی راميرساند مھم اين وظائف ورسالت ھستندازاين القاب متضمن معانی اند و

قای امينی داده شود که وظائف ورسالت راقانون وياشرع آقای دکتروديعی اين توجه به آميخواھم از اظھارات 
متقبل انسان ميکند ودرقانون وشرع وسنت ھيچ وظيفه سياسی برای ھيچکس به جز پادشاه که  لقب او 

وسوگند سلطنت  اعليحضرت است منظور نشده واين وظيفه ھمان است که درمتمم قانون اساسی احصاء
ست که شاھزاد ه ورضا پھلوی افراد عادی ھستند که  فقط  ن اين اآن گرديده ومفھوم وسيع آپشتوانه 

   .تکليفشان اطاعت از قانون است

؟  امروز رضا پھلوی نماد استقای امينی مبنی براينکه <ـقای دکتروديعی درمقابل پرسش آ= اينکه  حاشيه

ايراد برداراست  زيرا ھرواژه ای در فرھنگ سياسی  ھرسه > <اظھارداشته اند   >ياوليعھد وياشاھزاده است
ودرتطبيق مورد نميتوان گفت رضاپھلوی ھم اعليحضرت است  وياحقوقی وياادبی جايگاه خاص خودش رادارد

يشان دراين ھم وليعھد وھم شاھزاده ھستند  اين چنين برداشتھائی تاکنون سابقه نداشته است  نميدانم استدالل ا
که تکاليف القاب قانونی مقرردرقانون اساسی است  تنھا   عليحضرت ووليعھدزمينه چيست  ولی ميدانم که  ا
نھاراازباب مسئوليت وتکليف دررديف شاھزاده آنھاساخته است والجرم نميتوان آومسئوليتھائی راقانون متوجه 

   .وافراد عادی قرارداد

  بود ونبود وصيت واقعي شاهنشاه

بود ونبود وصيتی واقعی ازسوی محمد رضاشاه  قای دکتروديعی درمورد وصيت سياسی شاھنشاه گفته اند <آ
معلوم نيست ھمسرايشان وصيت گونه ای احساساتی ازقول اونشرداد گرچه دلچسب است ولی ارزش يک سند 

  تاريخی راندارد>
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ده اند ويافقط متن  تھيه شده ازطرف سرتيپ قای دکتروديعی وصيت سياسی شاھنشاه را خوانآبنده نميدانم که 

   .بدستور علياحضرت راديده اندمعين زاده 

قای آنراتکذيب کرده اند  علياحضرت  وآتنھا کسانيکه دربودن وصيت سياسی شاھنشاه ابراز ترديد ويابودن  
اکنون کرده بارھا درسنگرھامطرح  را واين ارادتمند چون موضوع وصيت سياسی شاھنشاه  ھستند دکتروديعی

  .قای دکتروديعی خودرابی تکليف به بينمآنميتوان درمقابل اين ترديد 

قای آگرچه درسنگرھامسئله اثبات وصيت سياسی شاھنشاه واعالم شھود ارائه گرديده ولی برای تجديد نظر  
وزويک  درمصاحبه باسردبير ھفته نامه ني  ١٣۵۶شاه ايران  درسال نشاھ؛ دکتروديعی اين اشاره  بجاست که

ھمراه با متن کامل وصيت سياسی شاھنشاه منتشرشده   ٣٣٢+۴٩٢ن درسنگرھا از جمله سنگرآکه مشروح 
وصيت  سياسی من نزد نخست وزير، سخنگويان  من وصيت سياسی خودم راکرده ام« صريح روشن ميفرمايند

ست وھرکس ميداند  که چه ، رھبران عمده حزب جديد  وفرماندھان طراز اول نيروھای مسلح  محفوظ امجلس
  )۵۶ابانماه سال  ١٧کيھان لندن (      »بکند

من  زمن شخص مسئولی ھستم نمی گويم بعد ا« :ميفرمايند درمصاحبه ديگری که درکتاب شاھنشاه ثبت است
نرادريافت کرده اند وميدانند آام وھمه فرماندھان ارتش  من وصيت سياسی خودم راتنظيم کرده ،بادآ ھرچه باد

نچه راکه اکنون ميکنيم  يعنی انقالب راادامه بدھند ورژيم راباقی آ که اگرواقعه ای روی دھد بايد بکوشند تا
  )١٢٣کتاب شاھنشاه (  .نگھدارند

بااين اعالم صريح وقاطع درست نيست که دروجود وصيت سياسی شک کنيم  درحاليکه درکتاب خاطرات 
انتشاروصيت  سياسی  شاھنشاه ولزوم قای علم حتی گفتگوی خصوصی شاھنشاه وعلم درباره کيفيت آروزانه 

   .ذکر مقام شده است

ی من تاکيد دارد که ارتش تنھا بنياد شاھنشاه ميفرمايند وصيت سياس ١٣۵۵آذرماه سال  درشرفيابی چھارم«
وليعھد  سالگی ٢٠علم بعرض  ميرساند که تاتولد » اين وصيت نامه بايد علنی شودينده اين کشوراست  آ

  ٢ کتاب خاطرات علم )(  صبرکنيم

وجود وصيت سياسی شاھنشاه است چرابايد پای شک وترديد  که ثابت کنندهبااين دانه ھای محکم حقوقی 
  .وريمآبل حقيقت وصيت سياسی شاه به ميان رادرمقا

تی آروبرو گردد نسلھای  ظر باابھام وترديد از وجود وصيت سياسی پادشاھشنسل سلطنت طلبان حا اگر اين
  ؟تی درباره ماخواھد کردچه قضاو تاريخ  ومورخين چگونه ميتوانند  کشف حقيقت کنند  و

  درباره نوشته اميرفيض چه  فكرميكنيد

قای اميرفيض دائر براينکه شاھزاده امنيت شخصی آدرباره نوشته اخير« :ناصرامينی سوال کرده است قایآ
  »جمھوری  اسالمی بنوعی معامله کرده است چه فکرميکنيد با خودش را

قای دکتر آ ن رابه خودم ناسالم وتحريف شده يافتم باآينی وانتساب قای امآچون مطلب عنوان شده ازسوی 
و مطلب مورد نطرراباايشان درميان گذاشتم وخواستم ازايشان پرسش کنند که  مستند  وديعی تلفنی تماس گرفتم

                                               
به برخی   نمونه ای بکلی سری از اين وصيت نامه سياسی شاھنشاه آريامھر پس از آن جلسه که در تاريخ ثبت است - ٢

اده شده بود. شوربختانه ھيچيک از سفيران وقت که دريافت کننده آن وصيت نامه بوده شاھنشاھی فرستمھم سفارتخانه ھای 
آن وصيت نامه سياسی بکار گرفته شده بود وضع ايران غير بکار نبسته اند. اگر  به موقع سران آرتش آنرا ھيچ يک ازند وا

 ک-ح به سر آرتش آورد می بود. از آنچه شاپور بختيار
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من حدود يکسال <: ايشان تماس بگيرم  فرمودند نقل قول مزبور ازبنده چيست  وياھدايت کنيد که با تلفن با

  نيم است که ازايشان خبرندارم>و

قای دکتروديعی که بدون تاريخ ھم ھست مربوط به آ قای امينی باآبااين گفتگوی تلفنی دانستم که اين مصاحبه 
   .متن ھم اين توجه الزم رانداده استن آيکی دوسال قبل است وفرستنده 

حاشيه ای برای ثبت عنوان (زير  ٣٣٢+۴٧۵باری  به سنگرھا ونوشته ھارجوع  وتحريف رايافتم  درسنگر
  مطلبی نوشته شده که به اتفاق عينا ميخوانيم   )تاريخ

 با باتفاق خانواده اش مقيم فرانسه شد و ۵٧که يکسال قبل ازشورش  قايان قضات بازنشسته دادگستریآيکی از
کيل دولت سنگرمکاتبه داشت  درنامه ای محرمانه دررابطه بااصرارسنگربه اعليضرت  به ايفای وظايف وتش

  :موقتی اينطور نوشت

نچه فکرميکنم آ........من چيزی بنظرم ميرسد که مدتھاست  فکرم رامشغول ميدارد  نميخواھم به شمابگويم که 
ن چندان اعتنائی نکنيد  ولی دلم آوشماھم به  درست است  نه، نظراست واميدوارم که نظرم درست نباشد

   .ن کس غيرازشمان نيستآنراباکسی درميان بگذارم  وآميخواھد که 

> فکرميکنم که قبول تصدی سلطنت ازناحيه رضاپھلوی  باقصد واراده به تداوم سلطنت نويسنده نامهمن < 
مقصودشان < بول سلطنت نميکردند.  اگرايشان ھمانند علياحضرت قنبوده است  بلکه به قصد معامله بوده است

لطنت بکلی منتفی ومبارزه سلطنت طلبان ھم بيفايده وبرای اساسا مسئله تداوم س >بول نيابت سلطنت استق
جمھوری اسالمی کامال بی خطربود وکارازکارگذشته بود ولی رضاپھلوی باقبول سلطنت وسوکند وفاداری به 

خير من ھستم وسالھای اول ھم خيلی فت <گ، به اصطالح کک  بدامان جمھوری اسالمی انداخت  وسلطنت
ساعت کارجمھوری اسالمی تمام ميشود   ٧٢فرانسه گفت  نروز که درآند  حتی جمھوری اسالمی راترسا

طلبان وتشکيل سازمان ھای متعدد  ھمه وھمه تده ھزارنفری  سلطنت چ> وتظاھرواميدوارم بيشتر طول نکشد
د شخص رضاپھلوی  تاايشان باتوافقی پرون مدن رژيم باآزمينه ھائی بود برای ترساندن جمھوری اسالمی وکنار

   .سلطنت رامختومه سازند

ينکه محمد عليشاه  درکشورخودمان برای ا درجھان وحتی کشورخومان ھم بيسابقه نيست اين چنين رويه ای
وبرای باز گشت به ايران مبارزه نکند قراردادی بين سران مشروطيت ومحد عليشاه  قاجارادعای سلطنت نکند

ھزارتومان  ۴٠٠نچه يادم ھست ساليانه پرداخت مبلغی درحدود ن  آآکه ازمفا د سفيرانگليس امضاشد بوساطت 
ن آدربلغارستان ھم ھنگاميکه پادشاه جوان   .به محمد عليشاه بود  والبته اين قرارداد شرائطی ھم داشت

دريونان ھم  .ن کشورماھيانه حقوقی بشرطی که اوبرای سلطنت اقدام نکند مقررساختآکشوربرکنارشد  مجلس 
. بھرتقديرمن بيادندارم که پادشاھی که برکنارشده بدون تکليف  نحوی که يادم نيست روی دادھمين جريان ب

   .مادی اوھمراه باشد

ولی  خطاب به ناشرسنگر)  استناد ميکنيد که مانع فعاليت خانواده سلطنت ايران ميباشددرست است که شما (
ن آيع اوراازسسلطنت ناشی ازيک نوع تعھدی ميدانم که نقض من  بی عالقگی شديد رضاپھلوی وعقب گرد سر

   .برای ايشان غيرقابل تحمل است

دادن اطالعات مالی وامضاھائی به  قای دکتررام که بسيارمورد اعتماد محمد رضاشاه بود باآمن شنيده ام که 
ھم  بسيارھم مورد مشورت واعتماد رژيم است وخواھرزاده دکتررامجمھوری اسالمی به ايران بازگشته و

گيری رضاپھلوی از ه يا تصورنميشود که اين معامله يعنی کنارآسالھاست که ھمه کاره است   دردفتررضاپھلوی
رام  سوگند سلطنت ورھا کردن سلطنت طلبان خاصه افسران نيروھای مسلح خارج ازکشور بخشی ازتوافق دکتر

،  تداوم ؟ پيش خود فکرکردم اگرقراربود رضاپھلوی بمناسبت طرح ھنری برشتسالمی باشدجمھوری ا و
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 يک کسی که درست درھمان روزکه به سن قانونی رسيده  .قبول سلطنت نميکرد اساسا سلطنت رامقطوع سازد

تنائی نداشته اع نھم  مطلع بودهآاعالم سلطنت ميکند وسوگندھم ياد ميکند البد  به طرح ھنری برشت که از
  »کاه بوده اندآحان طرح ھنری برشت ازبرنامه خاص رضاپھلوی کم وبيش واگرھم داشته طرا

مقصود تيرماه سال اين نامه که ازاسناد سياسی محرمانه مبارزه است به خط نويسنده  که اکنون نيزحيات دارد (
شماره  ٨۶تيرماه  ١۵سنگر ۵و ۴از صفحه (                      .رشيو سنگر بايگانی استآاست) در ١٣٨۶
۴٧۵+٣٣٢(   

  تحريف  

ولی  .مد ه است نيازی به توضيح نداردآقای ناصرامينی  آتحريف درنوشته سنگر به ميزانی که درنقل قول  
ن بی آ، کھولت ومسائلی ازاين قبيل است که عموم ماکم وبيش ازد موضوعات درحافظه وکمین  تجمع زياآعلت 

چون حافظه ماھميشه درست کارنميکند پس < :نيستيم  بھمين دليل است که يکی ازحکما ميگويدبھره 
   >يگران جانب احتياط رارعايت کنيمدبھتراست درنقل قول از

  مالحظات سياسي 

 :عبارت ايشان چنين است ،>  اشاره شد بودمالحظه سياسیقای امينی به <آچنانکه مالحظه داريد درپرسش 
به يکسو نھاده  مالحظه سياسیفرزند اعليحضرت فقيد به چه دليل موقعيت شناخته شده خودرابه  جھت کدام  <

  اند>

نجا که آقای امينی ربط مستقيم با مقاله محظورات سياسی شاه دارد وازآازانجا که مالحظه سياسی مورد سوال  
 راجوابگوشده است  وبعضا مسير موارد مشخص بدون جواببرخی از قائمه محظورات سياسی اعليحضرت

پاکسازی مبارزه از نقل قولھا خياالت وبرداشتھا راقابل تجديد نظرميسازد واين مھم ازمھمات  نيز اتھامات و
  .ن برويمآدر فرصتی  که اقتضای طرح مھم رادارد به اتفاق به تحقيق  دوخيال بافی ھاست  اجازه ميخواھ

============  

  
  
  به آن اضافه شده است:  ک) -(حبرای اينترنتاز سوی پيرايش دھنده  -در نوشته باال نبودبخش ين ا

  
امينی از در تھران بدنيا آمده است. او مدعی است حقوق بين الملل را تمام کرده. ناصر  ١٩٢٣امينی در سال ناصر 

در استانبول  ۶٧تا  ١٩۶٣امينی در بين سالھای قرار با علی امينی که زمانی نخست وزير بود ارتباط ندارد. ناصر 
کار ھای  در آنکارا به عنوان کارمند وزارت امور خارجه در پست مربوط به ١٩٧٢تا  ١٩٧٠ھای و بين سال 

  ھم در مراکش بوده است.  ١٩٧٠تا  ١٩۶٨سال بين می کرد. کنسولی کار 
  در سفارت شاھنشاھی ايران در پاريس مشغول بکار شده است. ١٩٧٧تا  ١٩٧٣سال از 
  .در بلغارستان بوده که گويا در ھمانجا بازنشسته شده است ۵٧ر سال ھای پيش از شورش داو 

 
 
  


