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ان شاه ا شا ن    آ
ت دوم   س

ور شاه از وج شا ی  و عاد    ا
  فيض حقوقدانامير 

عد محدودی قرارنداشته باشد بحث به حاشيه                                                                 ُ درمقدمه اين تحرير اين تصديع بجاست که اگر موضوع مورد بحث ونقد درب  
مسئله وبحث خروج شاھنشاه که  اين تحريرھائی وارد ميشود که مرتبا ازموضوع اصلی دورميشود ازاين جھت است 

  .پيوندميزندازکشوررابه مالحظات حقوقی ومالحظات عمومی 

  مالحظات حقوقي

  بهنگام مسافرت شاه  ،تكليف قانون

به قصد ونيت شاه درسفربه خارج ازکشور اختصاص يافت اکنون اين  ،خرين سفرشاھنشاه ايرانآقسمت اول بحث 
به اجازه دولت ومجلس رادارد ياخير؟  ودرھرحال چه تکليفی برای مسافرت به خارج نياز پادشاه  ياآمالحظه بجاست که 

   .مقررکرده استبرای مسافرت شاه  راقانون اساسی 

 ۴٢خراصل آقانون اساسی مشروطيت ايران مسافرت شاه رابه خارج ازکشورمقيد به قيد قانونی نکرده است ودرقسمت 
درموقع مسافرت ودرغياب خود شورائی برای امورکشورانتخاب  ويانايب السلطنه   تواندپادشاه مي<  متمم باذکر عبارت

. ھرچند واژه ميتواند، نموده است پادشاه رامخيردرانتخاب شورای سلطنت  ويا انتخاب نايب السلطنه انتخاب نمايد.....> 
ابرای مواقع خاص وازجمله مسافرت داللت براختياردارد نه الزام ولی سنت مشروطيت ايران تشکيل شورای سلطنت ر

   .شاه به خارج رعايت کرده است

 گرديدھمانطورکه اسناد سياسی نشان ميدھد قبل از مسافرت شاه به خارج شورای سلطنت بنابرسنت مشروطيت  تشکيل 
مسافرت شاه                         ِ  رعايت شده است ولذا نفس  سنت مشروطيت کامال                     ِ به خارج مالحظات حقوقی  شاه  گام مسافرتنبنابراين بھ

  .به خارج ازکشور نميتواند ايجاد مسئوليت کند زيراکه مسئوليت ناشی ازعدم رعايت قانون است

  مالحظات عمومي

نراتقريرکرده باشد  آ گرچه قانون خالف ،نھا به موضوع استآمقصود ازمالحظات عمومی توجھات مردم وباوروانتظارات 
ات عمومی داشته باشد که درشرائط غير عادی  ش ميتواند جنبه مالحظاين پرس ،کشورودرتطبيق مورد باخروج شاه از

عده قليلی لزوم ۵٧درجريان شورشوری بجاست که آھمينجا اين ياد .شاه نبايستی کشورراترک ميکرد ۵٧سالوآشوب 
زکشور رويه سکوت را برگزيده بودند وقليلی ھم اصراردررفتن شاه ا            َ اکثريت مردم    ميکردندحضورشاه رادرکشورعنوان 

عنوان مالحظات  ،ھای درھم ومعارضدرچنين مواردی نميتوان به اين اغتشاش فکری وخواسته  ،رابرای ھميشه داشتند
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عمومی داد ومصدر مالحظات عمومی رامالک قضاوت قرارداد وبرای تميزدرست بايد به سنت وقانون وتکاليف شاه 
  .زيراقانون است که رافع گفتگوھاست رجوع کرد

  نيت كشورشاهنشاه وام

  کشورراترک کرده بود> ،رامشآبرقراری       ِ تکليف       ِ مکلف  که بتوان گفت <  ؟يا حفظ امنيت داخلی کشورباشاه بوده استآ

برطبق قانون اساسی وقانون تشکيل وزارت کشور برقراری نظم وامنيت درکشورو  دستگيری اخالل گران بطورکلی اعم 
 ودربخشھا ودراستانھا زير نظراستانداران ودرشھرھا فرمانداری  مسلح وغيرمسلح باشھربانی زيرنظروزارت کشور از

رامش ندارند ولی ھرگاه وزارت آيفی ووظيفه ای دراعاده نظم ولزيرنظربخشداران است  وشاھنشاه وارتش ھيچ تک
حکومت  ،اد وزارت کشور وتصويب مجلسھکشوراحساس کند که قوای شھربانی کافی برای اعاده نظم نيست باپيشن

نظامی برقرارميشود وبرای ھرشھر يک فرمانده نظامی تعيين ميشود وجمع اين فرمانداران زيرنظردولت  انجام وظيفه 
نکته درمعرض توجه اين است که نظاميانی که ازارتش دراختيارحکومت نظامی ودولت قرار ميگرفتند تحت  ،ميکند

يکردند بنابراين شاه وارتش چه بصورت مستقيم وياغيرمستقيم بودند بلکه دراختياردولت عمل منفرماندھی ارتش وشاه 
  .واعاده امنيت شھری نبودندحفظ درموقعيت فرماندھی برای 

  موقعيت شاه دركشورداري

با توضيحی که درباال عرض شد ممکن است اين تصورازتحريربرآيد که پادشاه بطورکلی درتامين امنيت کشور، ذيربط 
  . نيست اين چنين برداشتی ازتحريرباال عجوالنه است

يعنی شاه فقط  ميگويد مسئوليت شاه درتامين امنيت کشورھمانند مسئوليت درسايرامورمربوط به کشوراست رتحري
) ولی ھمانطور که ۴۶اصلوظيفه قانونی دارد که ھيئت دولت رابرای کشورداری انتخاب وبه مجلس معرفی کند (تکليف و

ء شاه گرديد وانتخاب وزرا ميدانيد اين اصل درطول مشروطيت محدود به انتخاب ومعرفی نخست وزير ازطرف
  .ئف حکومتی عمل ميکردندمجلسين بوظا                                                     ِ دراختيارنخست وزير قرارگرفت که بعداز تحصيل رای اعتماد  

شي ومالي وغيره نقش شاهنشاه ايران درتامين امنيت وياسايراموركشور ازقبيل امور فرهنگي ومعالھذا 
واگر نخست وزير رای اعتماد نمياورد يک شخص ديگری راشاه  فقط درحد معرفي نخست وزير به مجلس بود

جلس رای اعتماد گرفت  شاه بوظيفه قانونی وسنتی خود معرفی ميکرد پس به مجرد اينکه نخست وزير منتخب شاه ازم
  .درتامين امنيت ومسائل رفاھی و غيره عمل کرده است

نقدر تاخيرپرواز داشت تامطمئن گردد که بختيار نخست وزير رای اعتماد گرفته آاگر ناظربوديم که شاھنشاه درفرودگاه 
ظيفه شاه ناتمام  وکشوربدون نخست وزير وھيئت دولت ازاين جھت بود که اگرمجلس به بختياررای اعتماد نميداد و

خرين اقدام قانونی شاه درتامين امنيت واداره امورمملکت بپايان رسيد وباشرفيابی آباتوقف شاه درفرودگاه  ،ميگرديد
نخست وزير وگفتگوی شاھنشاه بااو تشريفاتی که سنت مشروطيت درمسافرتھای شاه به خارج ازکشورمعمول  بختيار
  .شت رعايت گرديدميدا

وموافقت شورای  شرط بختياربرای قبول نخست وزيری دائر به مسافرت شاھنشاه به خارج وتشکيل شورای سلطنت
سلطنت باحضوربختيار به اين معنی ومفھوم است که نخست وزير وھيئت دولت او درتامين امنيت کشور نيازی به 

 ه قدرت مادی وقانونی خورابرارتش نيزدراختياربختيارقرارداد وحتی شاھنشاحضورمادی ومعنوی پادشاه نداشته اند 
ھيچ نخست وزيری  قدرت اورادرارتش نداشته گفت < ۵٧درھفتم بھمن  ،بختياربه ھمان تفويض  اختيارارتش به بختيار

   .وقره باغی ھم متعاقبا حمايت ارتش راازبختياربه اطالع عامه رسانيد >است
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اينکه وزراء دولت درھرگونه امورمسئول مجلسين ھستند  وقسمت اول ھما ن اصل  صراحت اصل چھل وچھارم متمم به
   .تامين امنيت کشور بادولت است نه شاه يتکه پاشاه راازمسئوليت مبرا دانسته  نشان ميدھد که مسئول

ده احصاء  ش ،کلی ومشخصمورد  ۵نگاھی به سوگند سلطنت دراصل سی و نھم  نشان ميدھد که وظائف پادشاه در 
وترويج  ادامه سلطنت طبق قانون اساسی –نگھبانی از قانون اساسی  –حراست ازحقوق ملت  –حفظ استقالل  -است

   .مذھب شيعه اثنی عشری

بااين محدوديت حقوق شاه خاصه تعهد به ترويج مذهب شيعه  وماهيت شورش  ياآخود پرسي فرمائيد 
شوب رابرپاساخته اند ودرست به حساسترين نقطه آاين  ن قدرتھائی کهآجز اينکه با  شاه چه ميتوانست بكند 57

مگرنه اين بود که   ،دتسيب پذيری يعنی جامعه تشيع چنگ انداخته اند مذاکره کنند وختم غائله راازيشه ممکن سازآ
مريکا وشخصيت ھای داخلی وخارجی مسئله ايران راسياسی ميدانستند  خوب اگر شاه به مسئله آسفرای انکليس و

مريکاوشرکتھای نفتی الزم آاھميت نميداد وعزيمت به خارج رابرای گفتگو باسران کشور ۵٧دن شورش سياسی بو
  >ش رابه رنج سفربه خارج ترجيح دادنابودی کشورنميدانست  تاريخ به اونميگفت <

  قانون ت درحدقدر

شاھنشاه درکجامحدود قدرت < دريکی ازمصاحبه ھا مصاحبه کننده ازشاھنشاه ايران اين پرسش رامطرح ميکند که
  )١٢٧( کتاب شاھنشاه صفحه             »قدرت من درمرزھای قانون متوقف ميشود«ميشود> شاھنشاه ميگويد 

ه دراموری که درصالحيت دولت ھيچ قانونی حتی تفسيربردار وياسنت مشروطيت به پادشاه تکليف وحتی اختيارنداده ک
حکم قانون اساسی درعدم مداخله  ادعا دارند که عليرغم کسانی ،ن گره زدآرابتوان به  ۵٧است دخالت کند که شورش 

اظھارفرموده ھم درگذشته گھگاھی  اعليحضرتچنين ادعائی را .نرامحترم نميدانستآ، شاه رعايت شاه دراقتدارات دولتی
 را یواين حاشيه تکرار  ،قانون اساسی راشھادت بدھد نيست         ِ ی که نقض  ته ھاست  وواقعيت وحقيقاند ولی اينھاھمه شنيد

 کنم که اين سرباز باوجود درخواست ازدبيرخانه اعليحضرت ونويسندگانی که ادعای دخالت شاه دراموردولت را بازگو
اين مطلب راعنوان وتجديد کرده ام ولی  وبارھا وبارھا موردی ازادعای خودشان راارائه نداده اند ،کرده اند ھيچ يک ساز

قل کنيم وبه بطورکلی انسان ھاست که شنيده ھارامنت و تن به ادعانداده است متاسفانه اين عادت ما ،يک مدعی ازھزاران
  .نھم توجھی نداريمآثار ومسئوليتھای وجدانی واخالقی آ

قمع وامنيت رابرقرارنکرد فراموش نکنند که شاه نھا که ادعا ميکردند وحاليه ھم ميکنند که چراشاه شورشيان راقلع وـ
، برای پادشاه مجازات کردن مردم نادانيکه ميخواھند برقرارکننده وحافظ امنيت دولت استمظھرامنيت ھست ولی 

  .برای دولت ھم حق است وھم وظيفه، تکليف نيست ولی دستاوردھای کشوررابباد بدھند

قانون » ندارد  تاج وتخت خودرابه قيمت ريختن خون ھموطنانش  حفظ کند يک پادشاه حق«: نجاکه شاھنشاه گفته اندآ
  .ن عبورکند ميکشدآبازگوميکنند وحد قانونی شاه را که نميتواند از را

  مرد نداشتيم

بود وخود بحث مفصل ومستندی  ۵٧صرفنظر ازمشکالت بين المللی ومسئله شرکتھای نفتی که زيربناوعلت شورش 
نبودن مرد ترغيب ميکرد نھارا بموفقيت آارجيان رادرحمايت از شورش واميدوارساختن تری که خگاست مشکل بزر
  .دردولت ايران بود

روحيه  –سازمان اطالعات داشتيم  –نيروھای مسلح وافراد مجرب داشتيم  –آری ماقانون امنيت اجتماعی داشتيم 
 –دستگاه راديو وتلويزيون ھم داشتيم  –پول وامکانات مادی فروان ھم داشتيم  -ھمگانی اطاعت ازقانون وجودداشت

ريشه شورش راھم ميشناختيم  وميدانستيم که اگردرمقابل شورشيان  دولت مقاومت کند  –دولت ومجلس ھم داشتيم 
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رابه گورستان تاريخ نخواھند توانست که بفرستند ولی اتکاء بنفس خارجيان دربرنامه ھايشان تجديد نظر ميکنند وايران 
                             ُ                  مرد کاردان داشتيم ولی مرد کارب رنداشتيم =  دولت  = = مردثابت قدم و استوارنداشتيم نداشتيم =  آدم معتقد نداشيم

  .قانون نداشتيم                    ِ داشتيم ولی دولت مرد  

دولت قانون دست به  –نون بشاه شرط وبيع نميکند دولت قا - قانون ازشاه نميپرسد که باشورشيان چکنم         ِ دولت مرد  
درراه حرمت  دولت مرد قانون وقتی ديد که ھنگامه برخالف قانون اساسی درجريان است  ،مريکانميشودآدامان سفير

نھا تفھيم ميکند واگرمقاومت کردند راھی زندان ميشوند واگر به آ، قانون رابرای مردم ميخواند وبه قانون سخنگيرميشود
    .نھاراساکت ميسازدآتش سوزی وخرابکاری دست بردند باگلوله آ

الزم ميداند بلکه اين ملت است که اراه واقعی اش بصورت قانون به جريان  ،اين دولت نيست که اين قدرت نمائی را
   .افتاده است

ز دريک پيچ استواربود ايکاش که فقط دولت مرد قانون نداشتيم  مانخست وزيری داشتيم که قابل تشبيه به يک مھره ھر
يک مھره ھرز چه چيزی راميتواند نگھدارد  که دولت بختيارکشوررانگه دارد  درست در روزھائی که مملکت ميسوخت 

  :بختياردرمصاحبه باراديوتلويزيون ايران گفت

نچه راکه ايشان ميخواستند آو يت اله خمينی چه ازنظرروحانيت وچه ازنظرمملکت بسيارمھم است آنقش حضرت «      
نراعملی ساخته ام  دريک فرصت کوتاه واگرمايل باشند باقی اين برنامه اجراشود باکمال ميل آبنده بيش ازسه چھارم 

  ١ »نھارابانجام خواھم رسانيدآ

  نامردي وعدم اعتماد

ن اين بود که به کسانی اعتماد يکی ازاشتباھات م« :شاھنشاه ايران دريکی ازمصاحبه ھايشان درخارج ازکشورميفرمايند
  .»نرانداشتندآکردم که لياقت 

   .نراگرفتآخيلی حرف بزرگی است بايد بازش کرد تامعنای 

ئه مسافرت به مصروبعدا ازروبروودرکمال ش ابتدا ازپشت باتوط  ُـ ـ                     ُ ن کشورنامرد ورفيق ک  آمريکا اعتماد کرد که آبه 
  .ستان تاريخ فرستادشاه وموجوديت ايران خنجرزد وايران رابه گورقاحت بو

بود  ولی چه ميتوانست بکند که مجلس به اورای اعتماد داده بود  البته  اننامرد                                  ِ اعتماد به نخست وزيری کرد که نامرد  
  .که شاه نميدانست که اوچه تخمه حرامی است واين واقعيت بعدھا بنابراظھارات خود بختيارکشف شد

   .ب سقاخانه يکی ميدانستندآاعتماد به افسرانی کرد که فرق بين سوگند وفاداری به شاه وسلطنت رابانوشيدن يک کاسه 

وسلطنت رارکن الزم حفظ اسالم وتشيع ميدانست  ،خودراطرفدارشاه کهداشت اعتماد به مراجع تقليدی مانند شريعتمداری 
  .م وفتوای قيام عليه شاه راداشتخوندی بود که شاه راطاغوت خواند که حکآواولين 

   .اعتماد به کشورھای غربی داشت که درنھان دشمن واقعی پيشرفت وترقی ايران بودند 

يک دريک مليونيم احتمال خيانت ارتش رانميدھم> ولی < :اعتماد به ارتشی داشت که شاھنشاه درمصاحبه ای گفته اند
ی وخيانت به ارتش وشاه وکشوررابااعالميه بيطرفی ارتش نشان رئيس ستاد چنين ارتشی عباس قره باغی بود که ناپاک

  .داد

                                               
-يا نخست وزير قانون مشروطه...؟ ح گوش بفرمان دولت ھای بيگانه ، نخست وزيربود» آيت هللا«معلوم نيست او نخست وزير  - ١
 ک
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مريکا آومقاومت ميکردند سياست رد بودند عامل ووابسته به خارجيان نبودند   َ ــ  ری اگردولتھای زمان شورش مآ
اب وانگلستان وشرکتھای نفتی درحمايت ازشورش تجديد نظر ميشد  زيرا ھرمقاومتی طرف مھاجم رابه تفکربيشتر وانتخ

ازھاری يک گروھبان ويا يک  مده است که اگر بجای بختياروياشريف امامی وآبارھا درسنگر ھا  راه تفاھم تشويق ميکند
رابدل  ۵٧موفقيت شورش            ِ نچنان  داغ  آومعتقدبه شاه وسلطنت بود   گميدان دار وبارفروش ولی وطن پرست ويکرن

  .پادشاھی مترقی بردارندن ميگذاشت که ناچارشونددست ازمخالفت باايران خارجيا

اعتماد به افرادی داشت که بظاھروطن پرست وناسيوناليسم ودرباطن يانوکربيگانه بودند ويافرصت طلب وبی بھره از 
  :ميفرمايند  ،، به اين تحريررونق توجه ميدھدنآ. شاھنشاه ايران دراين مورد بيانی دارند که التفات به وجدان

رچيز دراين مدت رنج ميداد ھمين نقش رياکارانه ومزورانه وننگين برخی ازرجال يکی ازعواملی که مرابيش از ھ«
  »، ھدفی جز تخريب وکارشکنی نداشتند ............سياسی مابود که درپشت قيافه ظاھرالصالح

ر ورنج بسياشنائی داشتم آ او يکی ازرجال سياسی که مشمول بيانات شاھنشاه است  واين سرباز بمناسبت حرفه ام با
نظام شکوھمند يادم ھست مدتھا برسرجمله ( ،استمحسن پزشکپوروبدين لحاظ ميتوانم اظھارنظرکنم زارم ميداد آ

عبارت مزبور ناشی ) بايکی ازھمفکران خودش که اوھم فعاليت سياسی داشت کشمکش داشت ومدعی بود که شاھنشاھی
   .ازافکاروتقرب اعتقادی اوبه سلطنت است

بمناسبت تشکيل حزب فراگيررستاخيزملت ايران ديگر <؛ تاخير، پزشکپور رسما اعالم کردبھنگام تشکيل حزب رس
  >ضرورت تاريخی حزب پان ايرانيسم پايان يافته وحزب  پان ايرانيسم منحل ميگردد

پزشکپور ودکتر عاملی ( قوی ترين پايگاه سلطنت درمجلس ه بودبنمايندگی مجلس انتخاب شدکه ازخرمشھر اين شخص 
  )اوبودوحزب 

نماينده ديگرمجلس به اسامی بنی  ۶که ھنوز شاھنشاه درايران بود باتفاق  ۵٧ھمين شخص دراول شھريورماه سال 
يزدی  وظفری برای اولين باربه تشکيل اقليت  درمجلس شورايملی مبادرت  -اخالقپور –دکترطبيب  –مطھری  –احمد 

وساختمان ھای دولتی  شوبگران وآتش اندازان ببانکھاآمقابل در موزگاررابمناسبت مقاومت ناچيزی کهآکردند  ودولت 
زادی خرابکاران را خواستارشدند اين استيضاح که به سرپرستی محسن پزشکپور آميکردند  بسختی استيضاح کردند و

   .معروف به طرفداری از سلطنت براه  افتاد براستی که قوام  دولت ومجلس رادرمقابل شورشيان گسست

ھمين اقليت برھبری پزشکپور مخالفت کردند  واين مخالفت  ،بااليحه برقراری حکومت نظامی ۵٧شھريور ١٩درتاريخ 
  .او ورفقايش درکناراستيضاح دولت  پشتيبانی بزرگی بود برای ايجاد حقانيت شورش وشورشيان

تش آان اوين رابه اقليت مزبور به رھبری پزشکپور اعال م کردند که ساواک قصد دارد زند  ۵٧ذرماه آ ٢٢درتاريخ 
اين دروغ وقيح درتمام رسانه ھای گروھی ايران وخارج انتشاريافت زيرامرجع خبر ھم نمايندگی مردم راداشت  ؛بکشد

   .موجب تھيج مردم وگسترش عصيان عليه دولت وشاه گرديداين خبر ،وھم حقوقدان بود

نظام شکوھمند شاھنشاھی ياد کرد  ووقتی احساس کرد که غرب به سال ازرژيم شاھنشاھی ايران باعنوان < ٢۵ايشان 
   .جانبداری از مالھا برخواسته نظام شاھنشاھی تبديل شد به نظام شکوھمند جمھوری اسالمی

قدم ابليس    َ > م  مردی ازآنطرف مرزھاميايد< عره کشيد وباشعارنمحسن پزشکپور اولين نماينده مجلس بود که درمجلس 
   .زادی درراه استآتباه کن راستايش کرد  ودرھمين سخنرانی بود که گفت سعادت وخوشبختی ودمخواروايران آ

اوجزء اولين گروه ازنمايندگان مجلس بود که بدستورخمينی ازنمايندگی مجلس استعفاداد وھمو درروز سوم ورود ابليس 
  .به تھران درمدرسه علويه دست خمينی رابعنوان بيعت بااوبوسيد
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که  گروه امل لبنان برای پيداکردن موسی صدر مخابره کرد  چند تلگراف به ۵٧درمرداد ماه سال محسن پزشکپور 
  .ھامنتظری کاراورادنبال کردبعد

  .ازارتش وملت خواندنراانتقام پليد شاه آمحسن پزشکپور ھمصدا بارجاله ھامسافرت شاه رابه خارج فرارشاه و

راض بود وگروھی اوراترک کردند ولی اوبمناسبت موقعيت درحزب پان ايرانيسم رفتارپزشکپور سخت مورد اعت
ازاعضای حزبش خواسته بود  بوسيله اعالميه ایدرھمين رابطه پزشکپور درمجلس ھمچنان ازنام حزب استفاده ميکرد

   .به رقص وپايکوبی درخيابانھا بپردازند ۵٧بھمن سال  ٢٢که درروز 

   .جمھوری اسالمی شرکت ورای دادندپزشکپورباعده ای ازافراد حزبش يکجا دررفراندم  

بدستور خمينی ازجريمه نقدی ايام نمايندگی  ۵٧بانوشتن نامه ھائی درجرائد وتوصيف خدمات خود به شورش  ايشان
   .معاف شد

بکاربندد که ايرانيان خارج  ايران بکاربسته بود دوروئی وبی صداقتی که در نايشان بعدابه خارج ازکشوررفت تاھما
  .به ايران برگشتسرافکنده فتند وتحويلش نگر

که ھم حقوقدان ووکيل بود وھم نماينده مجلس وھم   نھا ميناليدآ اين نمونه ای بود ازکسانيکه شاھنشاه ايران از
 :مريکا ميخوانيمآپزشکپور تنھا بود  دراسناد سفارت  تصورنکنيد که طرفدار ايران شاھنشاھی رھبرحزب پان ايرانيسم 

ماده چاپ شود محرمانه نسخه آکتاب ماموريت برای وطنم راکه شاه تحريرميکرد قبل از اينکه  شريف امامی توانست<
مولوی بيتی دارد که وصف  >مريکابدھد  که سفارت از اوبمناسبت اين کارمھم تشکر کرده استآنرابه سفارت آای از
  .ن نامردان کشور برباده استآالحال 

ّ          اول ای جان  دفع شر  موش کن    وانگھی درکارجمع گندم کوش کن                      

   :يدآاجازه بدھيد درپايان اين تحرير اين سوال وجواب ھم پيش  

  مريکا اعتماد کرد به افرادی که لياقت نداشتند اعتماد کرد؟آچرا شاھنشاه ايران به 

نی خداھم ازاعتماد دمی است وانسان درحالت اجتماعی وسياسی ناگزير از اعتماد است  درداستانھای قراآ، خصلت اعتماد
دردنيای  .شته استگذ کارزاعتمادش پی ميبرد که کارا                             ِ منتھا انسان موقعی به نادرستی   ،نادرست اظھارپشيمانی کرده است

ِ                ا صل بايد برعدم اعتماد ووسواس  دراعتماد باشد   ،سياست ومنافع ملی نميتوان مبنای کاررابرخصلت اعتماد گذاشت                             
> اگراين قاعده درانسانيت باترديد ھمراه باشد درجھان سياست براستی که برای انسان انسان گرگ است< گفته اند که

ماده آصادق است وکشورھای بزرگ وتوانا گرگند برای دريدن کشورھای ناتوان  به گرگ بايد باسگان وفادار وچوبدست 
 .حتمی استگله نزديک شد واگر راه گرگ به گله بازشد فنای 

 خوردنراآتااگرفرصت کند        گرگ برگله کجا رحم آورد   


