
 

  

 بنام خدا

  

 مرامنامه مجامع اسالمى ايرانيان

  

، امامت، عدالت و معاد به (بعثت)و در پرتو پنج اصل توحيد، نبوت  ما با باور به دين اسالم       

اى معتقديم كه اصل راهنماى ما در تشخيص و تعريف هدفها يعنى اصول آزادى،  موازنه

است كه در وجوه مختلف  (عدمى)زنه منفى ااين اصل راهنما مو. باشد استقالل و رشد مى

اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى، بدون الويت قائل شدن براى اين يا آن وجه، بشرح 

 :كنيم زير تعريف مى

  

 :توحيد 

  

االصول است و چهار اصل ديگر تنظيم  اين اصل، اصل. توحيد بيرون رفتن از توازن قواست       

به موازنه عدمى و قرار گرفتن در صراط مستقيم هدايت خدايى  كننده حركت از توازن قوا

همانطور كه توحيد بيانگر اصلهاى ديگر است، در هر پنج اصل، بايد اصول ديگر را . هستند

براى مثال، بعثت دائمى كه به معناى بيرون رفتن از بنياد، به حركت و تولد دائمى . جست

 .كند شود و نه جهت رشد را پيدا مى ، نه واقع مىاست، بدون توحيد و امامت و عدالت و معاد

ترين انقالب در فكر و ذهن انسان، مبارزه با  توحيد بمثابه انقالب بزرگ ذهنى و بزرگ       

بدينسان توحيد . خداها و خداتراشيها به قصد تحول جامعه در جهت جامعه برين توحيدى است

  :شود از عبارت مى

خدا و مظاهر خدايان، نمايندگان تمايز و تشخص طلبى هاى  مبارزه با اصل چندگانگى-1 

 ...اى و خانوادگى و اى، عشيره نژادى، قومى، قبيله

گاه تراكم قدرت  مبارزه با نمودهاى سياسى، اجتماعى ثنويت و تثليث به عنوان پايه و تكيه-2 

 .در يك يا چند كانون و مباحثه با صاحبان اينگونه مرامها

ش شخصيت به عنوان تراكم قدرت در يك كانون و رساندن انسان به مقام مبارزه با كي-3 

 .خودكامگى

العنان شمردن خدا و شركت در  مبارزه با شرك به عنوان نمايندگى گرفتن از خدا يا مطلق-4 

 .خودكامگى با خدا يا خود و يا ديگرى را مطلق كردن

ه با مفهوم خداى يكتا به عنوان پاك كردن تعريف و منزه كردن مفهوم يكتاپرستى، مبارز-5 

اى از عدل و ستم، علم و جهل، خداى مطلق العنان يا خداى ناظر و بيطرف و  مجموعه



در يك كالم، توحيد آزادى انسان از تمامى قيد و بندهاى ذهنى و عينى، . تماشاچى و خنثى

 .تميز و تمايز طلبى هااست

ن آن، دموكراسى برقرار شدنى بدودر وجه خاص سياسى، توحيد بنيادى است كه        

توضيح آنكه نه تنها در . و زمان آن فرا رسيده است كه توحيد اساس دموكراسى بگردد نيست

 (و استقالل و رشد و برابرى و شورامثل آزادى )شود  دموكراسى بر آنها استوار مىاصولى كه 

ابط با كشورهاى ديگر نيز، توحيد بايد اصل باشد، بلكه در اصالح روابط اجتماعى در درون و رو

 .بايد اصل واقع شود

  

 :بعثت 

  

بعثت، نوسازى حيات و الزمه اين امر، رشد پيوسته و اصالح و تكميل مستمر ساختهاى        

هاى انسانى از قيد گذشته و به حركت  پيامبرى، به معناى رها كردن جامعه. اجتماعى است

كار كردن گذشته نيست، ماندن در گذشته نيز ان. درآوردن آنها به سوى كمال آزادى است

نيست، فعال كردن گذشته و گذار دائمى از نقص به كمال دانش و بينش و از جبر به آزادى 

براى اين حركت پيوسته، عرضه نظامى بر اساس توحيد الزم است و بعثت بازگشت به . است

يعنى انديشه و روش پيامبرى، عرضه كتاب، . توحيد و قيام و حركت دائمى به رشد است

 .راهنما بر وفق اصل توحيد است

  

 :امامت 

   

از آنجا كه . به معناى قبول اين واقعيت است كه هر موجودى داراى قوه رهبرى است       

اند، بنابراين در رهبرى جامعه، اصل بر شورا و مشاركت و خود جوشى  تمامى انسانها مسئول

هاست كه بدون آن، حركت  تالف، از حقوق حقه انسانو حق اخ. است و نه استبداد و اطاعت

شود، معناى بدون ابهام دو اصل مشاركت و شورا، اينست كه صاحبان  توحيدى ممكن نمى

تمامى مرامها و اديان نيز از حق مشاركت در اداره جامعه و شركت در شورا، بطور برابر 

             .برخوردارند

  

 :عدالت 

  

. باشد اى است كه بيان موازنه عدمى مى روشها و اخالق سياسى. است عدالت ميزان       

بطور واضح، برابرى طلبى در حقوق انسان و تمايل به برابرى در استفاده از امكانات مادى و 

چه، پذيرفتن اين . معنوى و اساس قرار دادن مسابقه در علم و تقوا و ديگر ارزشها است

كند، به رشد  مشاركت در اداره جامعه را بيشتر مى مسابقه برابريها در گذران مادى و

عدالت اصل قرار دادن تدبير و رها كردن طرز فكرها از عناصر . بخشد ها شتاب مى جامعه



انسان را عامل تغيير سرنوشت خويش . است" تقدم تقدير بر تدبير"ناسالم، از جمله، 

بشر و گسترش اين حقوق و  عدالت پذيرفتن تمامى حقوق. شناختن و بدو اعتماد كردن است

عدالت گسترش آزاديها است و . كوشش براى واقعيت خارجى بخشيدن به اين حقوق است

ها از سياست به معناى  بنابراين، عدالت، سياست، را اخالق دانستن و رها كردن جامعه

بلكه مجموع . نيست" كند هدف وسيله را توجيه مى"سياست، . برآوردن توقعات قدرت است

يرى است كه با عملى شدنشان، در روابط فرد با فرد، در رابطه گروههاى اجتماعى با هم تداب

 .نماند" كند هدف وسيله را توجيه مى"هاى ديگر، محلى براى  و در رابطه جامعه ملى با جامعه

  

 :معاد 

  

كه رسيدن بدان  (توحيد)هستى را هدفى است : ارى هستى استمعاد باور به هدفد       

بنابراين اصل، سلسله هدفهاى نزديك و دور، . پذير است با رهبرى بر اساس عدالت امكانفقط 

آن سان كه در حركت پيوسته رشد، جامعه با روابط و ذهنياتى كه . بايد يكديگر را ايجاب كنند

معاد اساس قرار دادن هستى در آزادى و رشد، . بيانگر ويرانى و مرگ هستند، وداع گويد

در معاد هيچكس را بر ديگرى . معاد، تجلى گاه توحيد است. بر و تخريب استبجاى مرگ در ج

حق تصميم و اجراى تصميم نيست، پس تجلى گاه زندگى رها از جبرها و سرانجام بعثت 

پس اين با سازمان دادن به زندگى و بهتر كردن چندى و چونى . دائمى و حركت رشد است

 .توان به اين هدف عالى رسيد آنست كه مى

  

ضرورت مرام كردن اين پنج اصل و بدست دادن تعريفهاى روشن از آنها، از تجربه انقالب        

در اين انقالب مالحظه شد كه تا كجا نگاه داشتن اصطالحها و تغيير محتواى آنها، . ايران است

ون و چ. تواند در منحرف كردن جامعه از راه چگونه زيستن به راه چگونه مردن مؤثر باشد مى

اين اصول در بعد زندگى اجتماعى، بيانگر موازنه منفى يا عدمى هستند و اين موازنه است 

 :پردازيم گيرد، به تعريف اين موازنه مى كه بطور مشخص اصل راهنما قرار مى

  

  :موازنه منفى يا عدمى 

  

ا طبيعت ب پس اگر ميان انسان با انسان و انسان. موازنه عدمى رابطه بدون زور است       

و انسان با خودش و انسان با خدا موازنه زور و قدرت برقرار نباشد، اين موازنه،  (مكان و زمان)

اصول . در اين موازنه جايى براى هيچگونه تقابلى كاهنده و مخرب نيست. موازنه عدمى است

ن اسالم ترجمان اين موازنه هستند و دو اصل امامت و عدالت صورت عملى اصول ديگر و بيا

در اين . و خدا هستند (مكان و زمان)اجتماعى و رابطه انسان با طبيعت موازنه منفى در روابط 

موازنه چون تقابل كاهنده وجود ندارد، منتجه قوا همواره از نيروهايى كه با يكديگر توحيد 

 .كند جويند بزرگتر است و اگر موازنه كاماًل عدمى باشد، منتجه قوا به بينهايت ميل مى مى

  



 :وجوه مختلف در موازنه عدمى 

  

 :وجه سياسى -1 

بنابر . از راه تخليف هر كس بر خود و ديگرى در حد استعداد و توانايى حق امامت دارد       

به عنوان خليفه، همه . شود قاعده تخليف، انسان در آنچه به خدا تعلق دارد، جانشين خدا مى

گردند و به حكم اين  فضا و منابع موجود در آنها مى انسانها نسل بعد از نسل، امانتدار زمين و

هر انسانى حق و وظيفه دارد در مسئوليت اداره . امانتدارى، مسئوليت هانيز از آن همه است

اين مسئوليت نه . امور و همه امور سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى شركت كند

تواند از آزادى و مسئوليت  قابل سلب و نه معامله و نه قابل بخشش است، كسى نمى

از اين . رود خويش صرف نظر كند، چراكه با اين عمل از رابطه باخدا، از توازن عدمى بيرون مى

گيرى در هر امر جمعى، شورا،  بنابراين در تصميم. رواست كه واليت با جمهور مردم است

شه و كار نماينده و انسان در اندي. شورايى عمومى كه با انتخاب آزاد تشكيل گردد الزم است

انسانى كه . يابد خليفه خداست، در اسالم وبا تكيه بر موازنه منفى انسان تولدى نو مى

برد، انسانى كه با جهاد اكبر و جهاد افضل و ارزيابى  استعدادها و نيروها را در ساختن بكار مى

اند، آزاد  سمان كشيدهو انتقاد، خود را از حصار مطلقهايى كه  بر پايه زور بنا گشته و سر به آ

 .شود خواهد كه امام متقين باشد وبا كار و تالش مى كند و به مثابه خليفه اهلل،از خدا مى مى

اين برداشت از انسان در رسالت او به عنوان امام، محتاج تأسيس سياسى ديگرى        

ات و تناسبات محتاج تأسيسى است كه نه بر پايه زور بنا شده باشد و نه بيانگر مناسب. است

قدرت باشد وا ين همان امامت در خط عدالت است كه بايد اصولى شمرد شان كه توحيد را در 

و چون اسطوره پرستى از مظاهر شرك است و خالف توحيد وبا توجه به . نمايند عمل مى

اصيل بودن انسان، انسانى نسبى،فعال و خالق،سازمان و تأسيس سياسى در خدمت 

 .ه عكسانسان است و نه ب

  

 : وجه اقتصادى -2

اند،از ميان برداشت  بايد كانونهاى تراكمى قدرت را كه به كانونهاى قدرت در جهان متصل       

اين ادغام نشدن شامل . و مانع از آن شد كه جامعه در نظام سلطه گر جهانى ادغام گردد

صرف و نظام ارزشى تمامى جنبه هاست يعنى بايد از اسارت نظام ارزشى حاكم بر توليد و م

اقتصادى كه بر موازنه مثبت استوارند، بدر آمد و در نوع توليد و  -حاكم بر فعاليتهاى سياسى 

اقتصادى كه بر موازنه مثبت استوارند، بدر آمد و در نوع توليد و  -مصرف،روابط از نظر سياسى 

ى عمل كرد و در اقتصادى، با بقيه جهان بر خط موازنه عدم -مصرف، روابط از نظر سياسى 

توزيع عادالنه ثروتهاى ملى كوشا بود وا ساس برنامه هاى اقتصادى، برنامه هايى باشند كه 

 .موجب بارورى استعدادهاى انسانى و طبيعى گردند

تمامى سازماندهى اقتصادى بايد يك هدف داشته باشد و آن فراهم آوردن امكانات        

 .مال اين حق و رشد انسان استتحقق مالكيت انسان بر كار خويش و اع

  

 : وجه اجتماعى -  3 



جويند و در اين رابطه  در موازنه منفى، انسانها فقط از طريق خدا با يكديگر رابطه مى       

وقتى انسانها بر پايه موازنه منفى يعنى از طريق خدا با . توازن قوا هيچ جا و مكانى ندارد

يكديگر، يار يكديگر،ولى يكديگر،دوست يكديگر و آيينه يكديگر جويند، برادر  يكديگر رابطه مى

شود كه در معاد، استقرار  جامعه جلوه گاه همان توحيد كامل و بى نقص مى. گردند مى

براى آنكه زور در ميان نيايد، در روابط اجتماعى نبايد هيچ جمعى اربابى و . قطعى خواهد يافت

 )عدم هژمونى).ازدسلطه بر جمعهاى ديگر را مقصود خويش س

 : وجه فرهنگى -    4  

به . گيرند ها صورت عقيدتى به خود مى همه زور گويى. دين بيانگر سه وجه ديگر است       

اگر مايه و پايه همه روابط، زور باشد، اين زور در انواع دينها بيان . بيان ديگر، دين بيان است

در . وى از سلطه فكرى خود و ديگران استبدين خاطر، آزادى انسان در گرو آزادى . شود مى

حقيقت اگر قرار باشد هركس بخواهد ديگران را به پيروى از طرز فكر خويش مجبور سازد، 

از اين رو در باور به دين،زور نبايد . همين هم كه مانده از جهان و مردمان آن برجا نخواهد ماند

لذا به خدمت در آوردن و ابزار قدرت . ودبكار برود و در عمل به آن، اصل عدم زور بايد رعايت ش

. كردن و يا به عبارت ديگر رسمى كردن دين و مرام و عقيده، با موازنه منفى نا سازگارى دارد

. دين به قدرت دولتى نياز ندارد بلكه اين قدرت است كه به دين براى وسيله كردنش نياز دارد

 .شود ترين فسادها مى به،مايه بزرگنبايد گذاشت كه دين وسيله قدرت شود كه بنا بر تجر

تا وقتى به عنوان دفاع از عقيده يا تحميل عقيده، زور بكار نرفته است،تا وقتى سانسور        

تنها وقتى كه زور بكار . بر قرار نشده است، مسلمان بايد از اصل آزادى عقيده دفاع كند

زه در راه عقيده،تا استقرار آزاديها شود و مبار آيد، جهاد واجب مى رود و سانسور در كار مى مى

 .گردد و لغو سانسورها، وظيفه انسان در خور اين عنوان مى

يابند يعنى موافق اصول اسالم، براى  پرپايه موازنه منفى، همه انسانها اجتهاد مى       

. جويند ها و علم خويش، راه حل  مى مسائل، متناسب با زمان، در حد استعدادها وتوانايى

در حل اختالفها، روش بايسته، جذب و .حق تحميل حرف و فكر خو درا به ديگرى ندارد كسى

پذيرفتن اصل اختالف در وحدت، بمثابه يكى از بنيادهاى دموكراسى عصر جديد . وصل است

شود و بحرانهايى را به  اختالف نظر حق است اما بر اصل موازنه قوا، مايه تخريب مى. است

براساس موازنه عدمى، به . موكراسيهاى موجود، به وجود آورده استآورد كه در د وجود مى

بدينسان بر پايه اين موازنه بقاى در . شود برد و اختالف،از اين راه، حل مى نظر جامع تر راه مى

بايد . يك وضعيت يا جستجوى وضعيتى كه از تخريب خود يا ديگرى حاصل شود،ممكن نيست

 .رشد كرد و رشد داد

موازنه عدمى، رها از جبرها است و دموكراسى اى كه .رشد، آزادى انتخاب است و جوهر     

هدف ماست، دموكراسى بر بنياد اين موازنه،يعنى آن دموكراسى است كه زمان به 

 .زمان،امكانات انتخاب انسان را بيشتر كند و نه به عكس

  

 :آرمان ما جهانى توحيدى است 

  



اى كه در آن، ملتها در عين حفظ  جامعه: وحيدى هستيمما خواستار جامعه جهانى ت       

پس جانبدار سياستى جهانى . هويت خويش، در مسابقه رشد، دوشادوش پيش بروند

اى را  جامعه. هستيم كه دانش و فنون و سرمايه هارا در رشد عمومى ملتها بكار بگيرد

ادرى و برابرى و خواستاريم كه رابطه سلطه گر و زير سلطه جاى خود را به رابطه بر

 .نظم سلطه گرى و پويايى هاى آن، جاى به پويايى توحيد بسپارد. همبستگى تعاون بسپارد

، از راه باور به »خدا مدارى« آنها كه زور را اصل مى شناسند، گاه در مقام تعصب در        

، اصالت گردند كه انسان مدارى شوند و مدعى مى ثنويت، ميان انسان و خدا، دوئيت قايل مى

 .دهد دهد و حال آنكه اسالم،اصالت را به خدا مى را به انسان مى

چرا كه خدا گفت تا انسان خود . اين سخن شرك در لباس توحيد و انكار اصالت خدا است       

انسان . پس به تدبير انسان تقدم بخشيد. دهد تغيير نكند، او چيزى را در انسان تغيير نمى

شه توحيد براى انسانيت است، همين تقدم دادن به تدبير و حق مدارى كه ره آورد اندي

بر اساس موازنه عدمى، اصالت انسان، ترجمان اصالت خدا . شناختن تدبير انسان است

و انكار اصالت انسان،حتى بنام . يابد است، زيرا انسان در رابطه با او، خويشتن خويش را مى

ن تمامى آرائى را كه به ناچيز انگاشتن انسان و يا بنا بر اي. اصالت خدا،انكار اصالت خدا است

شماريم وبرآنيم كه  قائلند، باطل مى... به انواع تبعيضهاى نژادى، جنسى و مليتى و

يابد،  اش را باز مى آورد و انسان اصالت گمشده تنها،وقتى جامعه جهانى روى به توحيد مى

 .شوند شد مىشوند، فراخناهاى آزادى و ر ها ديگر تنگنا نمى جامعه

براى دستيابى به جامعه توحيدى، در مقياس ايران و جهان، انديشه راهنمايى را شامل        

 :كنيم اصول زير، در خطوط اصلى پيشنهاد مى

  

  آزادى 

  

پس قبول و عملى كردن حقوق بشر و نيز مبارزه با انواع . آزادى نبود زور است       

را در مسئوليت و ) هژمونى مرامى( رام بر مرامهاى ديگر سانسورها و با تفوق و سلطه يك م

و ...دانيم، و كوشش  براى آزادى انديشه و بيان و قلم و اجتماعات و عهده هر انسانى مى

فراهم آوردن امكانات شركت فرد فرد انسانها در مسئوليتها، نيز وظيفه تك تك افراد جامعه 

وظيفه دانستن آن، فراهم آوردن امكان رشد آزادى نه تنها پذيرش حق انتقاد بلكه . است

از ديدگاه ما حقوق بشر مندرج در قرآن كه نه تنها در (همگانى و خالصه احترام به حقوق بشر 

برگيرنده مواد مندرج در اعالميه جهانى حقوق بشر است بلكه موادى را نيز در بر دارد كه در 

و در سطح ملى حق ) قوق كامل نيستاند و بدون آنها، مجموعه اين ح آن اعالميه نيامده

 .حاكميت ملى است

آموزد كه تا وقتى بنا بر تقدم آزادى بر استقالل و  تجربه تلخ پيش و بعد از انقالب، به ما مى     

سه دليل . كند آورد و نه جامعه رشد مى رشد يا به عكس باشد، نه ايرانى آزادى به دست مى

 : دارندبر همراهى و همزادى اين اصلها وجود 

از لحاظ حاكميت ملى، آزادى به معناى آن است كه در هر كشور، هيچ مقام دينى و يا  -1

فرد فرد ملت در . سياسى و يا اقتصادى و يا اجتماعى، در حاكميت شريك ملت نيست



و استقالل بدين معنا است كه هيچ مقام و قدرت خارجى در . اند حاكميت سهيم و شريك

پس تقدم يكى از اين دو اصل بر ديگرى، نقض . شريك نيستحاكميت مردم يك كشور 

بدين خاطر است كه واليت را از آن جمهور مردم . حاكميت ملى و نقض هر دو اصل است

اما نه اين دو اصل بدون رشد . شماريم دانيم و آن را تحقق دو اصل استقالل و آزادى مى مى

اى از  پس آنها را مجموعه. شود مى كنند و نه رشد بدون اين دو اصل ممكن تحقق پيدا مى

  .شماريم هدفها و به نوبه خود وسيله يكديگر مى

ايم، وقتى استقالل بر  با مقدم شمردن اصلى بر اصل ديگر، آن را از محتوى خالى كرده -2 

. شود پس سخنى ميان تهى مى. گيرد آزادى مقدم است،يعنى آزادى را در بر نمى

 . كنيم شماريم، آن را ميان تهى مى ستقالل مقدم مىهمينطور،وقتى آزادى را بر ا

از آنجا كه تنها در رابطه با محيط خارجى است كه نيروهاى محركه يك جامعه، به زور بدل  -3 

برد و رشد ويرانى و مرگ را جانشين رشد سازندگى و حيات  شود و آزادى هارا از ميان مى مى

امكان دادن به عامل بيرونى در تحديد اين آزادى و كند، پس تقدم دادن به آزادى، به معناى  مى

 .از بين بردن آن است

  

 : استقالل 

  

غير از سه دليل باال، يكى بودن اصل راهنما، در تعريف دو اصل آزادى و استقالل، قائل        

كند، در حقيقت، استقالل، همان موازنه عدمى،  شدن به تقدم يكى بر ديگرى را بى وجه مى

استقالل دخالت ندادن عامل بيرونى در . م زور در رابطه با كشورهاى خارج استهمان عد

استقالل به معناى آن است كه نيروهاى محركه جامعه، در . سياست داخلى كشور است

زير سلطه، پايان دادن به  -استقالل بيرون رفتن از نظام سلطه گر. درون كشور، بكار رشد روند

پس اگر جامعه نتواند اختيار اين نيروهاى . ى محركه جامعه استمهار چند مليتيها بر نيروها

محركه را خود بدست گيرد و نظام اجتماعى امكان فعال شدن اين نيروها را ندهد، نه آزادى، 

بدين قرار، استقالل، انزوا كه نيست، ايجاد سياستى . نه استقالل و نه رشد وجود دارند

ها و قدرتهاى جهانى بر مقدرات بشر نيز  ى ملىجهانى براى پايان دادن به سلطه ماورا

. پس استقالل، دخالت نكردن و دخالت نپذيرفتن، و همكارى و تعاون كردن است.هست

 .استقالل بكار نگرفتن عامل خارجى در مبارزات سياسى نيز هست

  

 : رشد 

  

استقالل و به در جهان كنونى وبا چنين روابط و نظامى پيچيده، الزمه حفظ آزاديها و        

و رشد جامعه زمانى معناى كامل خو درا . عبارت ديگر حاكميت ملى، رشد جامعه است

. يابد كه جامعه در مجموع خود و افراد جامعه، بدون تبعيض، از امكان رشد برخوردار باشند مى

هاى بنا بر توضيحى كه در باره استقالل و آزادى داده شد، جريان رشد، جريان بكار افتادن نيرو

بدون اين جريان آزادى و استقالل واقعيت پيدا . محركه در درون كشور بر خط عدالت است



به سخن ديگر، دموكراسى . شود كنند و به نوبه خود، بدون اين دو اصل، رشد ممكن نمى نمى

كند، دست  از آنجائى كه اين انسان است كه رشد مى. كند بدون رشد تحقق پيدا نمى

علمى و فنى و هنرى، در يك كالم فرهنگ، حاصل رشد استعدادها و توان آوردهاى اقتصادى و 

بنابراين،بنام رشد محروم كردن ملتى از آزادى و استقالل، با رشد در . خالقه انسانها است

دهد، در اين رژيمها، اگر  شان مىتناقض است و همانطور كه تجربه ديكتاتورى وابسته ن

 .تهست، رشد از رشد ماندگى اس "رشدى"

مراقبت در خالى كردن . اين اصول، بازتاب اصل توحيد و انديشه راهنماى انقالب هستند       

آنها از هر ابهامى و دقيق كردن تعريفها شان، طورى كه مجال هيچگونه انحراف ندهند و 

شوند، در عهده اين مجامع و در  همواره محك برنامه هايى باشند كه به جامعه عرضه مى

 .شوند فرد اعضاى آن و همه كسانى است كه به آنها معتقد مى مسئوليت فرد

 


