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 ) ١(رستاخیز تک حزبی و توتالیتاریسم ما قبل سقوط

  سجاد نجفی 

  

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم تياس : عبنم

.................................................................  

برخی از نظریه پردازان توسعه بر این باورند که در کشورھای جھان سوم ،یکی از بھترین راه ھای توسعه و ) فال

ایجاد نظام تک حزبی و وجود یک دولت پاتریمونیال در راس امور کشور  اصالحات از باال به پایین و فرآیند غربی شدن ،

البته . یک دیکتاتور در راس برای پیشرفت سریع کشور نظر دارد  در واقع تز نوسازی و اصالحات از باال بر وجود. است 

شبیه این الگو در دولت سازندگی آقای رفسنجانی و ایجاد فضای امنیتی که به شعار آزادی خواھی دوم خرداد منجر 

لھای بین براندازی او در سا ترس وی از دموکراسی به سبب میل به  در زمان محمد رضا پھلوی ،. شد نیز وجود داشت 

آغاز  ۵٠بیست تا سی و دو سبب شده بود تا طرح اصالحات آمریکایی و توسعه پاتریمونیال را از سالھای ابتدایی دھه 

ملیون و ایران نوین و ھمچنین شکست طرحھای چھارم و پنجم توسعه  در واقع شکست احزاب تشریفاتی مردم ،. کند 

 . انداخت  ۵٠رزه با حوادث خشونت بار سالھای ابتدایی دھه در کشور شاه را به فکر یک وحدت ملی برای مبا

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

  

ھمچنین شاه در سخنرانی ھا . مردم و ملیون  تاسیس حزب رستاخیز مصادف شده بود با سقوط احزاب ایران نوین ،)ب

ارند و باید با نظام معتقد بود که مردم ایران جنبه فضای باز و دموکراسی را ند و حتی کتاب ھایش مانند پاسخ به تاریخ ،

اسناد مربوط به گزارشات ساواک نشان می دھد که در روزھای ابتدایی . تک حزبی الگوی توسعه ایران را پیش گرفت 

دستگاه حکومت تبلیغات فراوانی را برای حزب رستاخیز و دعوت عمومی مردم آغاز نموده است و آنرا جلوه موفق 

 . دموکراسی و پیشرفت ایرانی می داند 
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نخبگان و  دستگاه ھای اطالعاتی گزارش می دھند که نظر مردم ،  پس از چندی از تبلیغات گسترده دستگاه پھلوی ،) ج

مایش حزب که اعضای فر. فرھیختگاه جامعه نسبت به حزب رستاخیز مساعد نیست و آنرا کارآمد و مطلوب نمی دانند

ھویدا و مانند آن که از احزاب  می بایست به تایید اعال حضرت ھمایونی برسند و یا حضور افراد کادری چون اقبال ،

فرمایشی بودن و ناکارآمد بودن حزب را در افکار عمومی بیشتر  گذشته آمده و در راس حزب فعلی قرار گرفته بودند ،

 د به وجود آمده نیز حاکی از ھمین امر است گزارشات ساواک و اسنا. عیان می کرد 
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حضرت امام در یک حرکت ھوشمندانه عضویت در آن را . کسب تکلیف کردند   مذھبیون با استفتائی از امام خمینی ،)د

ایشان فرمودند شاه پس از تبلیغات فراوان در مورد انقالب شاه و . حرام و کمک به استکبار و عمله ظلم توصیف کردند 

بر عموم . اھد به زور سرنیزه مردم را موافق خود نشان دھد مردم و انقالب سفید و شکست در آن ھم اکنون می خو

این حرکت در واقع مھم ترین عامل تاسیس حزب که نشان دادن . امت مسلمان شرکت در حزب رستاخیز حرام است 

ھم چنین ایشان در جدلی بسیار زیبا شاه را کسی خطاب می کنند . ژیم بود را در ھم شکست  حمایت مردمی از ر

انون اساسی کشور بی اھمیت است و قادعده عضویت به زور در احزاب را در کشور بر خالف قانون اساسی به که به ق

  . راه انداخته و مشروعیت دینی و عرفی حرکت محمدرضا شاه را زیر سوال می برند 
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