
 
 
 
 
 

 * چرا احزاب ايران بقا ندارد
 مستشارالدوله )صادق(

 

 معروف و نهي از منكرهامر ب

هر چند وقت يك مرتبه صحبت از تشكيل حزب 

رود و گاهي حزبي با يكي از اسامي مي

خواهد پا به عرصة سياست بگذارد متداوله مي

تواند و هيچ اثري از خود بروز ميولي ن

عّلت اين عدم  .گرددمينداده منحل بلكه مضمحل 

موفقيت سستي بنيان ايمان است يعني پاية 

اخالقي به حّدي متزلزل است كه تاب و تحّمل 

اندكي از تكامل بسيار اجتماعات حزبي را 

ندارد خودپسندي بر افكار و اعمال ما چنان 

مستولي است كه در هر موضوع مساعي منحصرًا 

 هبه پيش بردن مقصود و ترويج خيال شخص ب

ن خيال آ ن مقصود نارسا وآ رود ولوميكار 

خام باشد صرف نظر از صفات و عادات غير 

مرضية ديگر كه اخالقيات ما را معيوب و 

معلول ساخته است همين يك فقره كافيست كه 

تمايالت حزب سازي را از اعتبار و اعتماد 

انداخته و هيچ حزبي قرين انتظام و دوام 

 . ..نگردد
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مختصر كه البته  مةمقد پس از بيان اين

نظر ه شرح و تفصيل آن در مبحث احزاب ب

خوانندگان مجله خواهد رسيد بالطبع اين 

آيد كه چه بايد كرد؟ از يك طرف كيسؤال پيش 

از بديهيات است در مملكتي كه از فشار 

حت لواي نه تمظالم و معايب استبداد 

مشروطيت پناه برده است اصالح اوضاع آشفته 

ت البد سحكم يك نفر صورت پذير نيبا فكر و 

ه ي بايد اسباب همان حكومت بدر حكومت ملّ 

داليل مقنعه ه از طرف ديگر ب ،كار برده شود

و تجارب قريب نيم قرن ثابت شده است كه سوء 

هاي حياتي رشته مةاخالق در اين كشور در ه

ي قوي دوانده و مانع است كه قوه هاريشه

ي احزاب سياسي چرخهاي حكومت ملي يعن ةحركم

مطابق قواعد ثابته تكليف خود را انجام دهد 

بقاي اين احوال و اوضاع هم كشور را 

كشاند و مينخواهي به قعر ضاللت و فالكت خواهي

توانند و نبايد تماشاچي ميمتفكرين ن دالب

 .حركت و متأسف اين آشوب بمانندبي

*** 
 ةچار ًً لةلهذا به اعتقاد نگارنده عجا

لحاي قوم بدون صاست به اينكه  عملي منحصر

خود بستن به تناسب سنخيت هاق حزب برطمط

ي خود هادانش و خلق و سليقه و چند نفر همت

را يكجا جمع كرده به ارشاد استاد بزرگ 

تمدن اسالمي ملتجي گشته دستور جامع و قاطعي 

را كه در دو جمله مختصر ) امر به معروف و 

ا رعايت نهي از منكر( امر فرموده است ب

االمكان مورد يمقتضيات تمدن امروز جهان حتّ 

 آزمايش و عمل قرار دهند.
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 ناگر به اوضاع و احوال آن وقت ساكنا

 صيرت بنگريم و اشدّ ب ةالعرب با ديدةجزير

جور را كه در فطغيان فسق و  وكفر و نفاق 

آن زمان و مكان حكمفرما بوده تحت مطالعه 

جهالتي كه  ةقرار دهيم خواهيم دانست در دور

را به ميل خود تراشيده براي خود  هاسنگ

خير و شر درست كرده مقدرات آلوده به  أمنش

جستند مياثر يل خود را از جماد بياانواع رذ

چه تدبير سهل و عملي بوده است كه مردم را 

ت به با اسلحه تحسين و تقبيح و نصيحت و مذمّ 

ترويج نيك و منع بد مأمور و مثل پوليس 

 اخالقي مراقب همديگر سازند.

االجرا و قرن اين امر سهل 14چون در مدت 

االثر با غفلت و اهمال مردم و با عوض قوي

از عمل افتاده تا اينكه  هشدن مقتضيات ازمن

طاق نسيان گذاشته شده است شايد ه ه ببالمرّ 

ه براي رفع خوانندگان مجله تعجب كنند ك

كه در نظر گرفته شده  اياينهمه معايب چاره

بسيار ضعيف است به آنان بايد حق داد زيرا 

اند و نه ديده نه خود به اين چاره دست زده

 هم شده آن شباب آزماياند كه كسي منو شنيده

را مورد عمل قرار داده باشد تا ارزش و اثر 

را ديده و بسنجد بالخاصه چون در  آن

شد ي اخير هر مختصر اقدام با اثر باهادوره

تشريفات و مخارج گزاف توأم  يا ِباثر با

اند اين دستور ساده كه هيچ خرج ندارد ساخته

را پر كند البته خالي از  هاتواند جيبميو ن

كه همين ساده  اهميت خواهند شناخت درحالتي

نات و تكلف و خرج بودن از بزرگترين محسّ و بي

بود ميبردار نست زيرا اگر خرجثير آأاسرار ت
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دخل شده باب ديگر بر  ةبه مرور زمان وسيل

 شد.ميارتشاء باز 

 ثيرأًا به فايده و تالغرض نگارنده جدّ 

معروف و نهي از منكر( معتقدم و يك ه ب )امر

دوبار هم با همراهي چند نفر از دوستان از 

خوذه زيادتر از أم ةام نتيجآزمايشي كه كرده

 بوده است.ظار تان

حال هم ايمان كامل دارم كه اگر مردمان 

صحيح العمل با اشكال و ترتيبات مقتضي بدون 

عنوان حزب اين دستور مقدس را پيروي نمايند 

بر فرض اگر نتوانستند  موفق خواهند شد.

اند مثل ساير نتيجه بگيرند چيزي نباخته

اين همه »تشبثات خيرخواهانه خواهد شد كه 

 «.شت مسائلگفتند و حل نگ

در اينجا براي رفع هرگونه شبهه الزم است 

تصريح شود كه اين موضوع نبايد با تعبيرات 

ن جهاني آلت عوامانه بر ضد ايجابات تمدّ 

 فساد و چماق تكفير گردد.

اول منكر و  ةدر نزد عقال اعمالي در درج

نين دنيا زشت الطرد است كه در نظر متمدّ الزم

 ةايراني لك ةو موهون است و براي جامع

خواري، محسوب تواند شد مثل رشوه جهالت

عدم توجه به شرايط بهداشت عمومي  ،احتكار

ث كردن مجاري آب، غفلت از پرستاري مثل )ملوّ 

 .مرضاي فقير، عدم تنظيف معابر و غيره(

ت مباالتي در حفظ امنيّ بي ،افشاي فسق و فجور

اعتنائي به حوائج و آسايش عمومي، بي

كه  صحرا، غفلت از حال كسانيكشان زحمت

ت عمل ندارند تقصيري جز طول خدمت و صحّ 

بالجمله اين چند فقره از معايب  براي 

شيوع منكراتي كه ه نمونه ذكر شد كه اذهان ب

بار كنوني را ايجاد كرده است اوضاع فالكت
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 ةآشنا شوند و طالبين بازار آشفته را بهان

ساد افه سد بادست نيامده دفع فهخودسري ب

 رواج نيابد.

 


