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مقدمه
تارکخ سیاسی -اجتماعی اکران معاصر شاهد ظهور و نقش آفرکنی نهانها ،گروهها و احزا سیاسی -
اجتماعی چندی می باشد چنان كه هر کک از اکن نهانها ،احزا و گروهها بنابر شراکط زمانی و زمینه
های فرری ،اجتماعی و اقتصانی خون روابط متیاوتی با ساخت قدرت سیاسی حاكم برقرار نمونه و نر
تحوالت و پوکشهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصانی مشاركت و نخالت ناشتهاند .کری از اکن نهانها و
گروهها ،نهان بازار سنتی ،بازارکان و تشرل های وابسته می باشد .شناخت رابهه ساخت سیاسی قدرت
با بازار به عنوان کک نهان اقتصانی  -اجتماعی سنتی نر اکران معاصر و بالصوص نوره جمهوری اسرمی
نارای اهمیت وکژهای است .لذا پژوهش حاضر میكوشد كه با شیوه توصییی -تحلیلی و بهره گیری از
روکررن نظری جامعه شناسی تارکالی اکن مهم را نر نوره جمهوری اسرمی مورن بررسی قرار نهد .با
وقوع انقر اسرمی ،بازارکان به نلیل نقش و مشاركت گسترنهای كه نر جرکان مبارزه و پیروزی
انقر ناشتند ،توانستند از طرکق ائترف با بالشی از روحانیت كه از منافع بازار و تشرل های بازاری
حماکت میكرنند ،به ساخت قدرت ورون کافته و جاکگاه سیاسی خوکش را نر مدکرکت قدرت سیاسی
ارتقاء بالشند(حاضری و حسین زانه0931،؛ اكبری .)0939 ،ارتقاء جاکگاه سیاسی و نیوذ بازار و
نهانهای وابسته به آن نر ساخت سیاسی نر نوره جمهوری اسرمی به طور مشالص از طرکق
اصلیترکن تشرل های سیاسی وابسته آن کعنی «جمعیت موتلیه اسرمی»« ،انجمن های اسرمی بازار و
اصناف» و «اتاق بازرگانی» صورت پذکرفت .تحقیق حاضر ترش نارن نشان نهد كه ورون بازار سنتی و
بالالصوص اعضای تشرل های وابسته به آن به مدکرکت سیاسی نر ساخت قدرت نرجهتگیریهای
سیاسی ،فرهنگی و اقتصانی آن تاثیر وکژهای ناشته و قدرت چانهزنی اکن بالش از طبقه متوسط سنتی
را نر تعیین سیاستهای برخی از نولت های پس از انقر باال برنه است .البته ورون نهان بازار و تشرل
های وابسته به آن به ساخت قدرت نر جمهوری اسرمی نافی عدم وجون تنش میان بازار سنتی و
قدرت حاكمه نمی باشد چنانره نر سال های اولیه انقر اسرمی میان بازار و جرکان های چپ گرا و
مدرن اخترفات عمیقی پیش آمد و اکن مساله نر نولت احمدی نژان به گونه ای نکگر تررار شد.
 .1رویکرد نظری
0

آن چنان كه جوئل میگدال تاكید نارن غلبه روکررن «نولت محور» و باور به قدرت برمنازع نولت نر
جهت نهی و اعمال تغییرات و كم توجهی به ساختار و مقاومت و استقرل بالش های پیرامونی جامعه
و كم توجهی به كسانی كه سلهه بر آنها اعمال میشون ،وکژگی اصلی بسیاری از كارهای عمده اولیه

1. Joel. S. Migdal
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نر زمینه توسعه و همچنین بسیاری از مهالعات معاصر است ( .)Migdal,2004:200میگدال نر
كتا معروف خون با عنوان «جوامع قدرتمند ،نولت ضعیف؛ روابط نولت و جامعه و ظرفیتهای نولت
نر جهان سوم» ،با تأكید بر نکدگاه «نولت نرون جامعه» به سنجش قابلیتها و ناكامی های نولت نر
بستر اجتماعی خون میپرنازن؛ به اعتقان او ،نولت ،بالشی از محیط منازعه است و نر كنش متقابل با
ساکر بازکگران اجتماعی قرارنارن ( .)Migdal, 1988: 24فی الواقع نولت همانگونه كه بر نکگر
نهانهای اجتماعی تاثیر نارن ،به نوبه خون از آنها نیز تاثیر می پذکرن و بدکن ترتیب باکد نولت را به
عنوان نهانی نر میان بی شمار نهانهای اجتماعی نکگر كه حیات اجتماعی را شرل می نهند ،نرنظر
گرفت.
جامعه نر نظر میگدال ،تركیبی از سازمانهای اجتماعی قلمدانمیشون كه هرکک ،بهطور مستقل از
قدرت و آزانی عملی باال برای كنترل اجتماعی بهرهمندند .بدکن ترتیب براساس نظر میگدال و نر
تصوکری واقع بینانهتر از جامعه ،باکستی آن را «آمیزهای از سازمانهای اجتماعی» 0و «عرصههای مترثر
سلهه و مقاومت نر جامعه »2نر نظر گرفت .بر اکن اساس ،ازسوکی ،كنترل اجتماعی نر جامعه بهطور
نامتجانس ازطرف گروههای مالتلف اجرامیشون و ازسوینکگر امراننارن كه قدرت كنترل اجتماعی،
میان گروههای مالتلف تقسیمشدهباشد .میگدال به تعدن بازکگران اجتماعی و سیاسی اشارهمی كند و
اکنره هیچ تضمینی وجونندارن كه نولت بر ساکر گروههای اجتماعی تسلطکابد؛ از نظر او ،زمینه
اجتماعی كه نولت نر آن فعالیتمیكند ،باکدشناختهشون .نولت به نیروهای اجتماعی قدرتمینهد،
همانگونهكه نیروهای اجتماعی به نولت قدرتمیبالشند؛ نرواقع ،میگدال ،رابهه میان نولت و جامعه
را تعاملی و نوسوکه میناند ()T.Russel, 2005:3؛ از نظر میگدال ،نولتهای جهان سوم برای
تغییر و اصرحات اجتماعی ،سیاسی و اقتصانی با «مقاومت» از جانب نیروهای اجتماعی خارج از نولت،
روبهرو هستند؛ میگدال ،عبارت «جامعه شبرهای» را برای توضیح اکن وضعیت بهكارمیبرن و مینوکسد:
«ظرفیت کا ناتوانی نولتها بهوکژه تواناکی آنها برای اجرای سیاستهای اجتماعی و همچنین بسیج
اجتماعی به ساختار جامعه ،مربوط میشون .بنابراکن ،برخرف نکدگاههای نولتمحور كه نقش و سهمی
بسیار برای نولت نر فراکند تحوالت كشورهای جهان سوم و نر حال گذار قائلاند ،نولت را تنها بازکگر
اصلی میدان سیاست نمی ناند (سمیعی اصیهانی)003 :0931،؛ بهعبارتنکگر ،میگدال به پراكندگی،
تیرق و چندپارگی قدرت نر جوامع شبرهای اعتقان نارن و قدرت نولت را لوکاتان گونه و حداكثری
تلقینمیكند.

1. Society as a Mélange of Social Organization
2. Multiple Arenas of Domination and Opposition
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روکررن نهانگراکی تارکالی كه نر اواخر نهه  0311با آثار اسراچپل ،كاتزنشتاکن ،كراسنر و اسرورنک
آغاز شد ،به عنوان کری از شاخه های نهانگراکی جدکد با تاكید بر پیرربندی نهانی جامعه و نحوه
توزکع قدرت نر اکن پیرربندی ،زمینه نظری و روشی مناسبی را برای فهم اکن منظور و عملیاتی سازی
نکدگاه میگدال نر جامعه اکرانی فراهم می كند .از جمله وکژگیهای اکن روکررن جدکد نهانی كه زمینه
مناسبی را برای مهالعه روابط بین نهانهانهای مترثر جامعه و تاثیر اکن روابط بر تحوالت و
نگرگونیهای سیاسی فراهم میكند ،تاكید بر «وکژگی ارتباطی» نهانها میباشد .فی الواقع میتوان
گیت مهمترکن وکژگی های اکن روکررن ،پرناختن به رخدانهای خاص واقعی ،جدی گرفتن تارکخ و
رنکابی فرآکندهای تارکالی ،توجه به زمینه و پیرربندی نهانی ،0مورن توجه قرار نانن قدرت و تضان
منافع نر تحوالت نهانی و محورکت تحلیلهای با برن میانه و پیوند رابهه عاملیت -ساختار است (آزان
ارمری و جنانله.)23-0939:31 ،
توجه وکژه نهانگراکان تارکالی به رخدانهای واقعی ،ناگزکر آنها را به اتالاذ کک روکررن تارکالی می
كشاند .اهمیت تارکخ برای نهانگراکان تنها به اکن نلیل نیست كه ارجاعات و شواهد آنها برای تحلیل را
افزاکش نهد ،بلره تارکخ مهم است چون رخدانها نرون کک زمینه تارکالی رخ مینهند كه تأثیر
مستقیمی بر تصمیمگیریها و رخدانها نارن .همچنین کری نکگر از نالکل تمركز نهانگراکی بر
فرآکندهای تارکالی ،جلب توجه ما به «بزنگاه های مهم» و فرآکندهای اجتماعی طوالنی مدت پهن
نامنه اما آهسته است .نهانگراکان تارکالی نر تحلیل های تارکالی خون به ندرت بر کک زمینه نهانی کا
سازمانی منیرن تمركز میكنند و نر مقابل بهتحلیلهای با برن متوسط کا پهن نامنه ای پرناخته كه به
بررسی نهانهای مترثری كه نر کک زمینه گسترنهتر با کردکگر كنش متقابل كرنه ،عمل میكنند و
تحت تأثیر آن زمینه گسترنه تر قرار میگیرند ،میپرنازند (آزان ارمری و جنانله .)99 :0939 ،چنانره
بنا به گیته اسراچپل و پیرسون نر مقاله «نهانگراکی تارکالی نر علوم سیاسی معاصر» ،نهانگراکان
تارکالی عرقمند به بررسی خاستگاهها ،تاثیرات و ثبات کا بیثباتی كلیت پیرربندی نهانی میباشند
( .)Pierson & Skocpol, 2002:693همچنین از نکدگاه نهانگراکان اهمیت تارکخ به اکن نیست
كه امران آموختن از گذشته را فراهم می سازن بلره به وکژه ،به اکن نلیل است كه حال و آکنده به
واسهه تداوم نهانهای کک جامعه با گذشته پیوند نارند .اکشان بر اکن باور هستند كه از کک طرف اکن
گذشته است كه انتالا های امروز و فرنا را شرل می نهد و از طرف نکگر ،گذشته را تنها نر قالب
حراکت تحول نهانی می توان به خوبی فهمید (نورث.)09 :0911 ،
از منظر نهانگراکان تعامل و كنش متقابل بین نهانها نر کک زمینه گسترنه نهانی ،تنها مبتنی بر
هماهنگی و روابط كاركرنی بین نهانها نمی باشد ،بلره تضان و عدم توازن قدرت و بیثباتی نیز
1. Institutional Configuration
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برجسته است (آزان ارمری و جنانله .)91 :0939 ،برخرف نکدگاه غالب مبنی بر شرل گیری و ظهور
نهانها نر جهت تولید منافع جمعی ،همانگونه كه جک ناکت نر كتا «نهانها و تضان اجتماعی» ،بیان
كرنه است ،نهانها بیشتر منعرس كننده تضان اجتماعی میان كنشگرانی با اهداف متیاوت و مغاکر می
باشند .از نگاه جک ناکت نر كتا «نهانها و منازعات اجتماعی» نهانهای اجتماعی نستاورن و نتیجه
ترش برخی كنشگران برای محدون كرنن كنش نکگرانی است كه با آنها كنش میكنند ( Night,
 .)1992:19بر اکن اساس ،نهانگراکی تارکالی با تاكید بر پیرربندی نهانی و تضان موجون نر اکن زمینه
نهانی گسترنه ،بهبررسی توازنهای بیثبات قدرت و منافع پرناخته و نهانها را همچون محصوالت نر
حال تحول منازعات كنشگران نابرابر مینانند (آزان ارمری و جنانله.)91 :0939 ،
نهانگراکی تارکالی با مورن توجه قرار نانن منازعات و منافع كنشگران نر شرلگیری نهانها و همچنین
اتالاذ تعرکیی از نهان كه «بر نهانهای سهح میانهای همچون سیستمهای حزبی ،و ساختار گروههای
ذکنیع اقتصانی همچون اتحانکهها تاكید نارن»(آزان ارمری و جنانله ،)91 :0939 ،نر نظر كاتلین
تیلین و سون استینمو نر مقاله «نهانگراکی تارکالی نر سیاست های مقاکسه ای» کک پیوند نظری میان
افرانی كه تارکخ را میسازند و شراکهی كه تحت آن اکن كار را میكنند -کا به عبارت نکگر پیوند
عاملیت -ساختار -فراهم میسازن (.)Thelen & Steinmo:2002: 10-11
تحقیق حاضر نهانها را بهطور خرصه «عناصر سازنده نظم اجتماعی» تعرکف كرنه است .براساس
تعرکف ولیانگ استرکک و كاتلین تیلین ،نهانها ،بیانگر انتظارات و توقعات مرتبط با رفتار گروههای
خاصی از كنشگران کا انجام فعالیتهای خاصی هستند كه از لحاظ اجتماعی تاکید شده و بهصورت
جمعی پذکرفته شده هستند .بر اساس تعرکف اکن نو اقتصان نان ،نولت و حتی سازمانهای خصوصی
مانند اتحانکههای صنیی و  ...بعنوان نهان نر نظر گرفته می شوند .به اکن شرط كه سازمانها کا
كنشگران جمعی را بهمیزانی میتوان بهعنوان نهان نرنظر گرفت كه وجون و عملررن آنها به شیوه
خاصی به صورت عمومی به رسمیت شناخته شده و نارای امتیاز خاصی باشند و اکن از طرکق پشتیبانی
اکن سازمانها بوسیله هنجارهای اجتماعی و قابلیت اجراکی مربوط به آنها صورت میگیرن .بهعنوان
مثال اتحانکههای تجاری تا زمانی كه امران ناشته باشد مجوز فعالیت آنها از طرکق نولت لغو شده و کا
ممنوع و غیرقانونی اعرم شوند ،صرفا سازمان هستند .اما نر جوامعی كه وجون اکن سازمانها و فعالیت
آنها بهوسیله ارزشهای جمعی و هنجارهای سیاسی پذکرفته شده حماکت شوند ،و بتوانند
محدونکتهاکی را كه از لحاظ اجتماعی تاکید شدهاند ،بر كنشگران اقتصانی اعمال كنند ،نهان نرنظر
گرفته میشوند (.)Streeck & Thelen:2005: 9 -12
بدکن ترتیب نهانگراکان تارکالی تعرکیی از نهان را پذکرفتهاند كه هم نهانهای رسمی و هم نهانهای غیر
رسمی را نر بر میگیرن و از نظر آنها رفتار واقعی افران ،منعرس كننده اثر متقابل نهانهای رسمی و
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غیر رسمی است .اصهرح نهانهای غیر رسمی برای مجموعه مغشوش و گسترنهای از پدکدهها همچون
شبرههای فرنی ،كرنها (گروههای خوکشاوندی ،قبیله ،طاکیه و ،)...جامعه مدنی ،و ...بهكار برنه شده
است (آزان ارمری و جنانله .)93 :0939 ،براکن اساس نر تحقیق حاضر ،نهانهای غیر رسمی عبارتند از
قواعد اجتماعی مشتركی كه معموال نانوشته بونه و خارج از مجاری مصو رسمی ،اکجان شده ارتباط
برقرار كرنه و اناره میشوند .مهابق با اکن تعرکف ،نهان سنتی مورن نظر اکن تحقیق کعنی نهان بازار
سنتی را میتوان زکر مجموعه نهانهای غیر رسمی طبقهبندی كرن كه خارج از مجاری نولت کا
نهانهای حرومتی شرل گرفته و فعالیت میكند.
 .2روابط متقابل بازار سنتی ،حکومت و روحانیت از صفویه تا انقالب مشروطه
 .1-2چیستی و مفهوم شناسی بازار سنتی و بازاریان
نر مورن اکنره بازار و بازارکان نارای چه معانی و میاهیمی میباشند ،هیچ اتیاق نظری میان علمای علوم
اجتماعی وجون ندارن؛ چراكه بازار نر طی تارکخ اجتماعی اکران تحت تاثیر عوامل و متغیرهای متعدن
ناخلی و خارجی ،چه از بابت سرشت و ماهیت و چه از جنبه كاركرن ،نستالوش نگرگونی و تحول
گرنکده است ،و معموالً هر كسی واژه بازار را برای آمیزهای از میاهیم ،آن هم با مسامحه به كار میبرن.
نر نکدگاه سنتی ،بازار همراه مسجد و ارگ شاهی اسرلت جامعه شهری را تشریل مینانه است كه
عموماً به صورت ناالنهای سرپوشیده و گنبدی متشرل از قیصرکهها ،سراها ،تیمچهها ،كارگاههای
كوچک ،سازماندهی امور اقتصانی و مالی و تامین ماکحتاج عمومی را بر عهده ناشتند؛ به مانند جان
اگنیف كه نر كتا

«فضا و سیاست» 0معتقد است فضا سه بعد نارن :کری «محله» ،نکگری «هوکت

براساس مران» و سوم «موقعیت» .محله همان فضای فیزکری است كه عمل و عرسالعمل نر آن انجام
میشون و هر مران نر برابر کک مران و فضا کا فرآکند نکگری قرار میگیرن و تواناکی تولید و بازتولید
کک هوکت را نارن (مهلبی .)39-36 :0933،احمد توكلی و محسن رنانی نیز بر اکن اعتقانند كه بازار نر
اکران ،عروه بر نانوستد ،وظاکف متیاوت نکگری را نیز بر عهده ناشته است .نر واقع چند حالت مرتبط
با کردکگر را میتوان بازار نامید :بازار کعنی؛  -0مران خرکد و فروش كاال؛  -2مجموعه شراکهی كه
نانوستد کا مبانله كاال را امرانپذکر میسازن؛  -9سازوكارهای نرونی بازار كه معامرت را شرل

1. Place & Politics
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مینهند؛ -1عواملی كه نانوستد به نست و به نیع طرفین انجام میشون (توكلی01 :0931 ،؛ رنانی،
.)10 :0913
نر اکن نوشتار ،بازار به مثابه کک نهان به كار رفته است .نر واقع مجموع سه میهوم بازار به عنوان مران
نانوستد ،بازار به عنوان مجموعه شراکط و ساختارهای نان و ستد و بازار به عنوان سازوكارهای
تنظیمكننده نانوستد ،نهان بازار را تشریل مینهند .کری از وکژگیهای بسیار مهمی كه از قدکماالکام
نر بازار حاكم بونه است ،شراکط تعاملآمیز حاكمی میباشد كه بین مصرفكننده  -خرکدار و
تولیدكننده -فروشنده وجون ناشته است كه تصمیمات خوکش را به صورت مستقل اتالاذ میكرنند
(ازغندی091 :0936 ،؛ نانشنامه جهان اسرم .)913 :0912 ،حال كه نانسته شد بازار نارای چه
مشالصاتی است ،اکن مسأله نیز باکد كامرً مشالص شون كه بازارکان نر چه گروهها و الکههای اجتماعی
جای میگیرند و جزء چه طبقات و قشرهاکی از جامعه اکران محسو میشوند؟
اگر پذکرفته شون كه به طور كلی جوامع سنتی و نیمه مدرن از سه طبقه فرانستان ،فرونستان و طبقه
متوسط تشریل شدهاند ،باکد بدانیم كه بازارکان نر اکنجا جزء كدام کک از اکن سه گروه اجتماعی
میباشند .نر اکن باره كه بازارکان همراه روحانیان از الکههای اصلی شرلنهنده طبقه متوسط سنتی
میباشند میان جامعهشناسان و تارکخنگاران اجتماعی اجماع نظر است .طبقه متوسط نر هر جامعهای
قشرهای مالتلیی را نر برمیگیرن كه نارای منشأ اجتماعی ،خواستهها و گراکشات سیاسی متیاوتی
هستند .اکن طبقه به نو گروه سنتی و جدکد تقسیم میشون .طبقات متوسط جدکد نربرگیرنده
كارمندان ،تحصیلكرنگان ،مدکران ،صاحبان مشاغل آزان ،مانند پزشران ،حقوقنانان میباشند و طبقه
متوسهه سنتی را روحانیان و خرنهبورژوازی شهری تشریل مینهند (ازغندی .)13 :0933 ،نر نگاه
محمد رضا سوناگر «بورژوازی سنتی قدکمیترکن و اصیلترکن الکه بورژوازی اکران را تشریل مینهد
كه پاکگاه عمده آن نر بازار است… .نر میان الکههای بورژوازی تنها بورژوازی سنتی به علت قدمت
تارکالی ،پاکگاه گسترنه طبقاتی ،اکدئولوژی رکشهنار و سنن صنیی از استحرام و اعتبار مانی و
اجتماعی برخورنار بونه است(».سوناگر.)221 :0933 ،
هر چند كه به موازات گسترش تجارت اکران با كشورها و شركتهای خارجی نر اواخر قرن نوزنهم،
نقش بورژوازی سنتی نر زندگی اقتصانی و مالی كشور بیشتر گرنکد ،اکن نوع بورژوازی به تدرکج
وضعیت سنتی  -ملی خون را از نست نان ،به نحوی كه از آن تارکخ به بعد «تشالیص و تماکز میان
سرماکهناری وابسته و ملی به علت نبون تالصص نر فعالیتهای اقتصانی» بسیار نشوار گرنکد اشرف،
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 .)91-90 :0963نر هر حال هرگاه نر اکنجا از بازارکان صحبت به میان آکد ،تجار ،اعم از خرن و كرن،
پیشهوران و كاسبرارانی مهمح نظر است كه با کاری جستن از تعدانی همراران به سازماندهی امور
اقتصانی و تامین ماکحتاج مرنم مشغول هستند (ازغندی093 :0936 ،؛ فشاهی.)212 :0931 ،
اكثر علما و جامعهشناسان تحوالت سیاسی یی اجتماعی اکران ،از جمله جان فوران ،سلسلهمراتب
اجتماعی اصناف و گروههای فعال تولیدی و خدماتی نهان بازار را به ترتیب ذکل مشالص كرنهاند :گروه
اول را پیشهوران و كسبه معتبر مانند بنرداران ،فرشفروشان ،عهاران ،زرگران و منبتكاران ،چینی و
بلورفروشان ،صاحبان مشاغل خدماتی معتبر مانند معماری و صاحبان صناکع فلزی و نساجی تشریل
مینهند؛ گروه نوم شامل كسبه و پیشهوران معمولی مانند نجار ،آهنگر ،مسگر ،سراج ،كیاش ،بقال،
قصا

و میوهفروش میشوند؛ نر نرجه سوم مراتب اجتماعی ،كسبه و پیشهوران جزء مانند سمسار،

نعلبند ،پاالننوز ،سنبانهكار ،زهتا  ،پیلهور ،شیرکنیپز قرار نارند؛ نر مرحله آخر كارگران ساختمانی،
حماالن ،طبقكشها ،هیزمشرنها و… قرار میگیرند .همچنین میتوان سلسلهمراتب بازارکان کا
نیروهای فعال نر بازار را نه از جنبه مالریت و نیروی كار و تولید ،بلره از جنبه شأن ،مدکرکت و قدرت،
به رکش سییدان ،استانان ،شاگرنان و پانوها تقسیم نمون (فوران.)133 :0936 ،
وکلم فلور از میان پنج گروه فعال نرون بازار ،کعنی تاجر ،بنردار ،صراف ،نالل و فروشنده ،فقط تاجر و
بنردار را جز تجار میناند .او مینوکسد« :بازرگانان تجار واقعی محسو

میشوند كه خونشان را به

صدور و ورون كاال برای سون مشالصی مشغول مینارند .عمدهفروشانی كه مانند واسههها میان تجار و
خرنهفروشان عمل میكنند ،بنردار نامیده میشوند .آنها نیز نر زمره تجار به حسا میآکند ،نر حالی
كه خرنهفروشان مانند صنعتگران بر طبق شغلی كه نارند نر شمار اصناف هستند .بنابراکن تجار
عمدهفروشاناند و حال آنره بقیه گروهها خرنهفروشاند(».فلور :0933 ،ج .)62 :2
البته به موازات رشد كمی و كییی اقتصانی و اجتماعی تعارکف و میاهیم سنتی بازار و بازارکان برای
جامعه امروزی اکران نمیتواند كاربرن ناشته باشد .به عبارت نکگر بعد از گذشت بیش از ربع قرن از
انقر اسرمی به علل مالتلف ذکل ،سرشت و نقش سنتی بازار و بازارکان مورن سوال قرار گرفته است:
 .0تهاجم و نیوذ گسترنه كاال و سرماکه خارجی؛  .2افزاکش حرفهها و تنوع كاالها؛  .9افزاکش جمعیت و
گسترنگی نیازمندیهای عمومی؛  .1فعالیتهای سونجوکانه و بلندپروازانه گروههای اجتماعی نو
رسیده؛  .6و باالخره با تأسیس فروشگاههای زنجیرهای ،بوتیکها ،سوپرماركتها و پاساژها ،بازار تا
حدونی خصوصیات سنتی خون را به مثابه كانون اصلی اقتصان شهری از نست نانه است ،به نحوی كه
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امروز شهروندان قانر هستند نیازمندیهای عمومی خون را خارج از بازار سنتی نر هر نقهه از شهر
تأمین نماکند (ازغندی .)093 :0936 ،عروه بر اکن ،نر جامعه سنتی اکران قبل از پهلوی تیاوت و
تماکزی میان طبقات و قشرها و مراتب اجتماعی چه از جنبه بهرهمندی از مواهب مانی و چه از بابت
شأن اجتماعی وجون نداشت و پاکین بونن ثروت عمومی ،سانه زکستن و هماهنگی میان تمامی
شهروندان یی بدون نر نظر گرفتن جاکگاه طبقاتی یی نر اجرای مراسم مذهبی و وجون ارتباط و تماس
روزانه میان آنان به خاطر كوچک بونن و كمجمعیت بونن شهرها پیداکش نوعی همگنی اجتماعی و
تداوم آن میان قشرها و طبقات مالتلف جامعه را موجب شده بون .نر حالی كه نر گذر جامعه از
صورتبندی اجتماعی اربا

یی رعیتی به شبهبورژوازی ،گسترش اخترف طبقاتی و بروز شرافهای

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی متعدنی را شاهد هستیم كه هر کک از آنها به نحوی به جابجاکی قشرها
و مراتب اجتماعی و بیاعتباری نقش سنتی طبقات و قائل شدن نقش جدکدی برای آنان كمک نمونه
است (ازغندی.)093 :0936 ،
 .2-2بازار سنتی و حکومت
مهالعات انجام شده نر با بازار نشان می نهد اکن نهان اجتماعی از اواخر صیوکه از میزانی خونسامانی
برخورنار بون (آزان ارمری و جنانله .)23-0939:31 ،خونمالتاری و استقرل نسبی بازار نر نوره قاجار
انامه کافت و حتی به میزان آن افزونه شد .اصناف از خونمالتاری برخورنار بونند و تجار و بازارکان ،از
نخالت حرومت نر امور ناخلی خون جلوگیری میكرنند زکرا آن را بهزکان خون مینانستند و نعاوی و
مشررت بهوجون آمده نر میان خون را با تشریل مجلسی مركب از اعضای مهم جامعه تجار حل و فصل
میكرنند (فلور :0933،ج  00 ،0و  .)11روابط بین بازار و حرومت عموما از طرکق مجاری مشالصی كه
مبتنی بر نماکندگی بون ،برقرار و تنظیم میشد و از اکن طرکق از نخالت مستقیم حرومت نر امور بازار
جلوگیری میشد .ملرم با اشاره به سیستم نماکندگی بهعنوان کک نظام عمومی نر اکران نوره قاجار،
بیان میكند كه اکن روکه نرخصوص تجار و اربا
انتصا

حرف و صناکع مالتلف نیز جاری بون و نه تنها

روسا و نماکندگان اصناف بلره عزل آنها نیز از سوی خون اصناف صورت میگرفت

(ملرم :0931،ج  112 ،2و  .)113بدکهی است كه منظور ،نظام نماکندگی به میهوم امروزی نیست .بلره
نر هر صنیی با شور و مشورت اعضا ،با توجه به سوابق و جاکگاه و موقعیت سنی ،اجتماعی و اقتصانی
اعضا ،فرنی بعنوان نماکنده صنف معرفی میشون (آزان ارمری و جنانله.)62-0939:69 ،
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تصمیم نرخصوص تعیین مالیات ساالنه و تعیین قیمتها بوکژه قیمت محصوالت و كاالهای مورن
مصرف روزانه مرنم بهطور مشترک توسط نماکندگان اصناف و ماموران نولتی اتالاذ میشد (فلور:0933،
03-03؛ عیسوی .)119 :0932،بدکن ترتیب بازار نه تنها نر سازمان نرونی خون از خونمالتاری و
استقرل برخورنار بون بلره نر تعیین قیمتها و مالیات نیز ،تعیین كننده بون .و نر موارنی كه مقامات
نولتی میخواستند با زور قیمتها را نستراری كنند با مقاومت بازارکان روبرو میشدند (مارتین:0933،
.)33
بدکن ترتیب برخرف نکدگاه كسانی همچون اشرف كه اصناف را نر حد كارگزاران مالیاتی حرومت
تنزل نانهاند (اشرف ،)6-11 :0911 ،میتوان گیت حتی اگر اصناف نر آغاز وسیلهای برای جمع آوری
مالیات برای حرومت بونند ،بهتدرکج استقرل عمل و قدرتی بهنست آورنند كه حرومت نمیتوانست به
شیوه خونسرانه با آنها رفتار كند به گونهای كه ژولین نو روششوار علت تشریل انجمنهای صنیی
نوره ناصری را سامان کافتن نر برابر زکانهروی و زورگوکی حرومت گزارش كرنه بون (نو رو
ششوار.)0913،
استقرل و خونمالتاری نسبیای كه بازار از آن برخورنار بون ،ناشی از تمركز قدرت مالی جامعه نر آن
بون .قدرت مالی بازار ،نولت را نیازمند آن و وابسته به آن میساخت و بدکن نلیل ،حرومت نر تعامل با
بازار محتاطانه عمل میكرن و به تعبیر فلور «مقامات حرومتی مرغی را كه تالم طرکی ناشت
نمیتوانستند برشند» زکرا نارضاکتی تجار و اصناف به فاجعهای اقتصانی برای نولت منجر میشد (فلور،
 :0933ج  .)030،2حرومت نر سهوح مالتلف از شاهان گرفته تا شاهزانهها و حرام اکالتی نیازمند
كمک مالی بازار بون بگونهای كه بدون كمک تجار و بازارکان ،نولت نر برابر تعهدات مالی خون ،بهستوه
میآمد و كاری از نستش ساخته نبون (نوگوبینو .)91 :0931،همچنین نولت نر هنگام تشریل ارتش
منظم و نائمی با توجه به مشررتی كه برای تامین هزکنهها ناشت ،هزکنههای الزم را بوسیله وامهاکی
كه با بهره كرن از بازارکان گرفته بون تأمین میكرن (فوران .)203 :0913،نر سهح اکاالت نیز ،حرام
محلی هم برای تامین هزکنه الزم برای خرکد منصب حرومت اکالت و هم برای تامین مالیات مهالبه
شده از سوی حرومت مركزی نیازمند قدرت مالی بازارکان بونند (سپهر :0911،ج 01 ،1؛
مارتین 33 :0933،و  .)30عروه براکن ،حرومت نر بالش خدمات عمومی و تاسیسات عام المنیعه
همچون مدارس ،مساجد ،حمامها ،پلها ،كاروانسراها ،قناتها ،ناراالکتامها و  ...نیز سالت به بازار
نیازمند بون و از بازارکان انتظار ناشت از ثروتشان نر جهت رفاه عمومی استیانه كنند (آزان ارمری و
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جنانله0939:69 ،؛ هداکت136 :0936،؛ ضرابی221 :0910،؛ حسینی فساکی :0932،ج  331 ،2و
303؛ حاج سیاح003 :0913،؛ نانر میرزا.)66-63 :0960،
با وجون همراری مالی و اقتصانی كه بازارکان با حرومت و مقامات نولتی ناشتند ،نر صورت
زکانهخواهی نولت نر برابر آن مقاومت میكرنند .بستن بازار کا بالشی از آن و بست نشستن نر مساجد
بهعنوان کک شیوه اعتراضی نر برابر نخالتهای حرومت نر بازار و زکانهخواهیهای مقامات نولتی،
الگوکی بون كه نر نوره قاجارکه بسیار تررار میشد (مارتین10 :0933،؛ نوگوبینو63-61 :0931،؛ ترابی
فارسانی .)11 :0931،بازارکان با اکن شیوههای نافرمانی مدنی ،اعتراض خون نسبت به زکانهخواهیها و
نخالتهای نولت را بیان كرنه و از استقرل و خونمالتاری بازار نفاع میكرنند .اکن شیوههای نافرمانی
مدنی بالشی است از آنچه ونسا مارتین از آن تحت عنوان «نظام پیچیده حیظ موازنه» بین حرومت
قاجار و نهانهای مالتلف اجتماعی از جمله بازار نام میبرن .اتحان بازارکان برای مقاومت نر برابر تعدی
حرومت به حقوق خون به شیوههای نکگری نیز نشان نانه میشد (مارتین .)12 :0933،چنانچه حاكمی
از پس نانن وام کا قرضی كه از کک تاجر گرفته بون خونناری میكرن ،نه تنها آن تاجر از نانن وام کا
قرض به آن حاكم خونناری میكرن بلره ،تجار نکگر نیز همین روکه را نرخصوص آن حاكم نرپیش
میگرفتند (نوگوبینو .)91 :0931،همچنین تجار برای تضمین پس گرفتن وجوهی كه به نولت
پرناخت میكرنند اغلب انحصارات کا واگذاری نرآمدهای بعضی از اکاالت و کا احجار كرکمه و ناراکیهای
مشابهی را بهنست میآورنند (عیسوی .)62 :0932،عروه براکن ،رابهه نو طرفهای میان حرومت و بازار
برقرار بون بدکنگونه كه حرومت نر مقابل نرکافت كمکهای مالی از سوی بازارکان و تجار ،از کک سو
استقرل و خونمالتاری آنها را به رسمیت میشناخت و از سوی نکگر تأمین امنیت آنها را برعهده
میگرفت (آوری061 :0933،؛ ترابی فارسانی 61 :0931،و 62؛ عیسوی .)111 :0932،از جمله امتیازات
نکگری كه حرومت نر اواکل نوره قاجار برای بازرگانان نرنظر گرفته بون ،معافیت آنها از مالیات به جز
عوارض گمركی بون (آزان ارمری و جنانله0939:61 ،؛ نوگوبینو91 :0931،؛ عیسوی.)61 :0932،
همچنین پانشاهان قاجاری تا قبل از عصر امتیازات نر جهت حماکت ازتجار و فعالیت هاکشان گام های
برناشته اند .مثر ناظران اروپاکی اواکل سده نوزنهم میرنی (آغاز استقرارقاجارکه) به سیاست قاجارکه
نر مورن معاف كرنن بازرگانان از پرناخت كلیه مالیات ها ،به جز عوارض گمركی ،اشاره كرنه اند .آغا
محمدخان نستور نان تا هركسی را كه مزاحم تجار شون به شدت مجازات نماکند (آوری.)061 :0933 ،
همچنین رشد تجارت نر نوره حرومت كوتاه آغا محمدخان و اکجان پاکگاه ها و مراكز مهم تجاری نر
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شهرهای مرو ،اک روان ،خوی ،رشت ،قزوکن ،کزن و كرمان ،نستور جلوگیری از وارنات شال از كشمیر از
سوی فتحعلی شاه به منظور حماکت از تولیدكنندگان شال نر كرمان (آوری ،)061 :0933 ،افزاکش
فوق العانه حجم تجارت نر نوره فتحعلی شاه (حاضری و رهبری ،)13 :0933 ،ساخت بازار بزرگ تهران
به نست ور امیركبیر به منظور كمک به بازرگانان ،گسترش نان وستد ،اکجان مران مناسب برای عرضه
كاالها و مركز خرکد و فروش كاالهای ناخلی و خارجی .اکن ها نمونه های از موارنی است كه نر جهت
حماکت از بازرگانان از سوی پانشاهان انجام شد .بهورکره نر فاصله سال های  0311الی 0331
میرنی بازرگانان واقعا به صورت کک طبقه «نازپروره» نر آمدند (آوری.)061 :0933 ،
بدکن ترتیب روابط بین نولت و بازارسنتی نر بالش اعظم نوره قاجار رابههای نوسوکه و مبتنی بر
منافع متقابل و موازنه قدرت میان آن نو بون .از کک طرف ،بازار ضمن نفاع از استقرل و خونمالتاری
نسبی خون ،از طرکق وامها ،مالیاتها ،عواکد گمركی و عوارض راهداری ،نیاز مالی نولت را فراهم میكرن
و نر مقابل نیز نولت ضمن به رسمیت شناختن استقرل بازار ،تامین امنیت آن را برعهده ناشت و
امتیازهاکی را برای جلب رضاکت بازارکان همچون معافیتهای مالیاتی نرنظر گرفته بون .البته اکن رابهه
نو سوکه نر اواخر نوره قاجار و بالصوص نر انقر

مشروطه و نیز نر نوره های پهلوی و جمهوری

اسرمی كه نر انامه بدان اشاره خواهد شد با چالش ها و تضان های فراوانی روبرو گشت .نر نوران
وزارت رضاخان و پس از آن به سلهنت رسیدنش -تا قبل از مساله كشف حجا  -به نلیل امنیت نسبی
كه نر راه های بین شهری اکجان نمون و همچنین تأسیس راه آهن كه شمال اکران را به مناطق جنوبی
متصل می ساخت و تا حدون بسیار زکانی سالتی های گذشته را تسهیل مینمون بازار روکررن نسبتاً
مثبتی به پهلوی اول نشان مینان اما نر نوران پهلوی نوم اکن مساله روز به روز تغییر حالت مینان.
کری از مهمترکن چالش های پهلوی نوم كه نست به نوسازی بافتهای اجتماعی اکران زنه بون بازار
سنتی اکران بون .نر طرح جدکدی كه محمدرضاشاه برای اکران به اصهرح مدرن پهلوی ترسیم كرنه
بون بازار سنتی با همان ماهیت فرری مذهبی و محافظه كار هیچ جاکگاهی نداشت.
 .3-2بازار سنتی و روحانیت
شبره روابط متقابل تنها منحصر به رابهه بازار و حرومت نبون بلره نو نهان روحانیت و بازار سنتی نیز با
کردکگر روابط متقابل و نوطرفهای ناشتند .معروف است كه بازار سنگر سنتی اسرم است و روحانیت با
اتحان بازارکان نر طول تارکخ و مالصوصاً نر تارکخ  211ساله معاصر اکران بیشترکن نقش را نر تارکخ
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تحوالت اکران ناشته اند .آن ها با اتحان با کردکگر نر جنبش تنباكو ،انقر مشروطه ،ملی شدن صنعت
نیت و پیروزی انقر اسرمی نقش بسزاکی ناشته اند .روحانیت و بازار از نوره صیوکه روابط مستحرمی
ناشتند كه مبتنی بر نیازهای متقابل سیاسی و اقتصانی بون« .بازار مبانی اقتصانی و مالی روحانیت
مستقل را فراهم میساخت و از نظر سیاسی نیز مبانی مرنمی قدرت روحانیت نر برابر حرومت و عمال
نکوانی بون .نر برابر اکن خدمات و فاکدهها روحانیت نیز نر مواقع ضروری حامی بازارکان نر برابر تعدکات
عمال نکوانی بون»(اشرف .)000 :0963،روابط متقابل بین روحانیت و بازار ،با شبرهای از وصلتهای
متقابل خانوانگی ،و منافع مشتركی كه از رهگذر موقعیت مشترک اجتماعی و اقتصانی ناشتند ،هرچه
بیشتر محرمتر میشد (آزان ارمری و جنانله0939:63 ،؛ ترابی فارسانی.)11 :0931،
همبستگی عمیق بازارکان و روحانیون نر اکران و نقش مهم آن ها نر همهی جنبش های سیاسی کک
قرن اخیر اکران ،وزنهی سیاسی و اجتماعی آن ها را به مراتب سنگینتر از همتاکانشان نر نکگر
كشورهای اسرمی كرن ،البته نر اسرم از همان آغاز رابههی عمیقی بین بازار و نکن وجون ناشته است،
خاستگاه اسرم از مراكز عمده ی تجارت کعنی مره بونه ،پیامبر اسرم پیشه تجارت و لقب امین ناشت و
تصوکر خداوند قانر فعال نر اسرم همچون تاجر امین حسا

و كتا نانی است كه ترازو نر نست

ذرهذره اعمال و رفتار آنمیان را بر كیۀ آن میگذارن و سبک و سنگین میكند و عقوبت و پاناش
مینهد (اشرف .) 99 :0916 ،عروه بر اکن ،مجاورت و وابستگی مسجد و بازار نر ساختار شهرهای
اسرمی پیوند نزنکری بین آن ها برقرار میكرن كه بالشی از آن به فضای محصور بازار مربوط میشد و
به همین سبب آگاهی علما و بازارکان از فعالیتهای عمومی کردکگر افزاکش میکافت .عواطف مذهبی و
جهتگیری های سنتی بازارکان از طرکق پیوند آن ها با علما ،موقعیت مرانی و مشالصه جمعی بازار
تقوکت می شد .پرناخت خمس و زكات ،مشاركت نر امور خیرکه و حیظ رابهه مهلو

با علما ،همه

نشانه تقوا به شمار می رفت و باعث حیظ احترام و اعتبار فرن نر بازار میشد .علما نیز به نوبه خون به
حماکت بازارکان به عنوان اساس قدرت سیاسی خون نیاز ناشتند .هنگامی كه بازارکان با سلهه ظالمانه و
خونكامانه حرومت به تقابل برمیخاستند و خون صاحب قدرتی برای مصاف با آن نبونند به زکر چتر
حماکت علما پناه می برنند .اکن پیوندهای جمعی و عقیدتی موجب شد كه بازارکان و علما نر جهانبینی
و سبک زندگی تا اندازهای به هم شباهت بیابند (اشرف.)021 :0933 ،
کانآوری اکن نرته میید است كه بازار به خاطر بافت سنتی خون هنجارها ،ارزشها و مناسبات اجتماعی
خاص خون را ناشت .بازار از لحاظ اکدئولوژکری به روحانیون وابسته بون ،از سوی نکگر روحانیون از
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لحاظ اقتصانی تا حد زکانی متری به بازار بونند ،بازارکان خمس و زكات و هزکنه نگهداری و اناره
اماكن مقدس را به روحانیون میپرناختند .هالیدی خاطرنشان میكند پولی كه بازارکان به روحانیون
مینانند بیشتر از مالیاتی بون كه به نولت میپرناختند (هالیدی .)21 :0963 ،بازار بسیاری از
فعالیتهای مذهبی حوزهها ،حسینیهها ،مسجدها و مراسم اکام محرم را تامین مالی میكرن .بازارکان
توجه زکانی به حج و زکارت خانهی خدا ناشتند ،آن ها برای اقدام به چنین كاری باکد پیش روحانیون
میرفتند و مال خون را با نانن وجوهات نکنی حرل میكرنند .روحانیون به اکن وسیله به فعالیت
اقتصانی تجار مشروعیت و حیثیت می نانند و آن ها نیز نر مقابل از روحانیون حماکت اقتصانی
میكرنند (كمالی.)211 :0930،
نشانههای زکانی نر خصوص تاثیر اعتقانات مذهبی بر فعالیتهای اقتصانی بازار میتوان کافت ،برای
مثال بازاریهاکی كه میخواستند از فعالیتهای اقتصانی خون بهرهمند شوند باکد نو شأن اجتماعی-
نکنی نر جامعه اسرمی كسب كنند ،نالست اکنره میباکست نرآمد خون را حرل كنند ،برای اکن كار
میباکست خمس و زكات میپرناختند و به اکن ترتیب علما مال آن ها را مشروعیت میبالشیدند .نوم
آنره با فعالیتهای اجتماعی -نکنی چشمگیر مثل ساختن مسجد ،مدرسه و زکارت مره خون را شالصی
پاک و مومن نشان نهند .اکن فعالیت طرحی آگاهانه برای تركیب مشروعیت نکنی و چهرهی اجتماعی
بون .نر حالیكه علما كسب و كار بازارکان را مشروع میكرنند ،بازارکان نیز پشتوانهی مالی علما
محسو میشدند .اکن بستگیهای متقابل اجتماعی -سیاسی و خوکشاوندیهای خانوانگی ،شالونهی
آن اتحان تارکالی بون كه كانون کک اقتدار اجتماعی به عنوان وزنهای نر برابر اقتدار نولت را به وجون
آورن .تعامل حوزهی خصوصی زندگی خانوانگی و حوزهی عمومی زندگی اقتصانی با برخورناری از
مشروعیت الهی پاکگاه مهمئنی برای تداوم و تحریم اقتدار روحانیون و بازارکان نر جامعه مدنی اکران
اکجان كرن (كمالی.)10 -11 :0930 ،
نر طول تارکخ اکران نر هر اعتراض علیه حرومت ،بازار نقش مهمی ناشته است .وقتی نر شهر شاکع
میشد« :نكانها را بستهاند» همهی مرم حتی ناآگاهان هم میفهمیدند كه اعتراضی نر بین است .نر
واقع اعتصا بازار به مانند کک شبره ی خبری نر نوران عدم وجون وساکل ارتباط جمعی عمل مینمون
چرا كه بسته شدن بازار به میهوم رسیدن خبر آن از طرکق هزاران مغازه سهح شهر به مرنم عانی بون.
تعهیلی بازار نر كار غیرسیاسی ترکن افران نیز اخترل اکجان نمونه و آن ها را به كم و كیف موضوع
كنجراو میكرن .نر نوران وجون وساکل ارتباط جمعی نیز اعتراض بازار اغلب پرنه از روی بعضی
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جرکانات بر می ناشت چون نر شراکط اختناق ،جراکد و رانکو و تلوکزکون سانسور میشدند (رهبری،
.)033 :0931
 .3بازار سنتی و انقالب اسالمی
از مهمترکن متغیرهاکی كه نر وقوع انقر اسرمی تاكید زکانی بر آن میشون ،نقش بازار سنتی است.
به عقیدهی اکن متیرران ،بازار کا طبقه سرماکهنار و تجار سنتی از اصرحات اقتصانی شاه نچار
ضررهای مالی هنگیتی شدند كه برای جبران آن علیه حرومت به پا خاستند .هرچند نالکل اقتصانی از
انگیزههای ورون بازارکان به جرکان انقر بون ولی مسلما تنها نلیل نبون و اکن امر نالکل نکگری نیز
ناشت ،انگیزههاکی ارزشی و نکنی كه از طرکق پیوند با روحانیت تقوکت میشد.
از نکدگاه صانق زکباكرم ،نقش بازار نر نهضت مشروطه و نر قضیه ملی شدن صنعت نیت و نیز انقر
اسرمی ،آنقدر آشرار است كه نیازی به اثبات ندارن .نام بازار با اکن مبارزات گره خورنه است .بازاریها
با گروهها و نستجات اسرمی نظیر فدائیان اسرم و هیاتهای مؤتلیه نر بحبوحه انقر کا رابهه نزنکک
ناشته کا خون از بنیانگذاران آن حركتها بونهاند .نر مبارزات سالهای  0910تا  0912و قیام 06
خرنان ،بازاریهای مبارز پشت سر امام خمینی (ره) قرار ناشتند( .زکباكرم .)33 :0912 ،نر سال
 0910كه علیه انقر

شاه تحرکمی از جانب مراجع تقلید نر رابهه با رفراندوم شاه صورت گرفت،

روزنامهها و رانکو كه نر انحصار نولت بونند كلمهای راجع به تحرکم ننوشتند ،اما بازار و تعهیلی آن
مرنم را به سمت مبارزه رهنمون كرن .نر خرنان  0912نوباره با تعهیلی بازار علیه نستگیری و تبعید
امام خمینی (ره) مرنم به مبارزه كشانیده شدند (عتیقپور .)3 :0936 ،قیام خرنان  0912سه روز به
طول انجامید و صدها و شاکد هزاران كشته بر جای گذاشت و نه تنها نر تهران و قم بلره اصیهان،
شیراز ،مشهد و تبرکز را هم نربر گرفت (آبراهامیان.)629 :0930 ،
اعتصا بازار تبرکز پس از واقعه  06خرنان با فراز و نشیبهاکی تا  26خرنان طول كشید و همسوکی
بازارکان و علمای تبرکز را به مدت بیش از کک هیته با وقاکع تهران نشان نان .نر مشهد بیشتر
هیاتهای مذهبی متشرل از بازارکان فعال بونند ،نر تهران و قم نر روز  03خرنان بازارکان ،سازماندهی
تظاهرات را بر عهده گرفتند و نر اقدامی سمبلیک به صورت كین پوشیده نر تظاهرات شركت كرنند.
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کری از وقاکعی كه ارتباط قوی میان بازار و علما را نشان مینهد تعهیلی نرسهای حوزه علمیه قم
جهت اعتراض به اعدام طیب بون .نر جرکان  06خرنان از فهرست اسامی و مشاغل نستگیرشدگان
چنین برمیآمد كه میدانناران و سران و كارگران میانکن میوه و ترهبار نیز از فعالین بونهاند .نر
فهرست اسامی نستگیرشدگان نر روز  23خرنان ،نام بیش از  01تن از میدانناران تهران به چشم
میخورن .همچنین ورون فرنی مانند طیب حاجرضاکی به صف طرفداران قیام و نستگیری افرانی مانند
او برای حرومت پهلوی هزکنه سنگینی به همراه ناشت .لذا پس از اعدام وی ،حوزه علمیه ساكت
ننشست و به قول حمید روحانی تا آن روز سابقه نداشت كه حوزه علمیه قم برای کک مقام غیر روحانی
نرسهای خون را تعهیل كند (روحبالش.)36 -16 :0930 ،
نر مورن نتاکج سركو قیام  06خرنان ،جزنی معتقد است كه سركو اعتراضات مرنمی  06خرنان ،12
ضمن پاکان نانن به مبارزات قانونی گروههای سیاسی نر چهارچو

قانون اساسی ،امیدواری طبقات

متوسط جدکد و سنتی برای بهبون اوضاع سیاسی و توزکع عانالنه قدرت را به کأس مبدل ساخت و به
آنان ثابت كرن كه رژکم به هیچ وجه حاضر به كارگیری مجاری و ابزارهای قانونی برای بازی سیاسی
نیست (جزنی.)016 :0916 ،
فی الواقع بازارکان نر جامعهای به كسب و كار مشغول بونند كه به نلیل نوسازی آمرانه و سرکع رژکم
پهلوی به شدت نر حال تغییر بون ،شاه با اترا به نرآمدهای هنگیت نیتی سعی نر تغییر نظام اقتصانی
و فرهنگی جامعهی اکران ناشت و اکن امر نه با منافع اقتصانی بازار سازگاری ناشت و نه با ارزشهای
فرهنگی آن همالوان بون .بازاریها از سیاستهای اجتماعی -فرهنگی رژکم نر رواج شیوه زندگی
غیرنکنی غربی نر مقابل شیوه سنتی شهری بیزار بونند .از جمله مسائلی كه باعث معارضه بیشتر
میشد شیوه زندگی و ظاهر طبقات مرفهتر غر زنه و نیز عدول از موازکن اسرمی نر رفتار اجتماعی،
انتشار اندکشههای غیراسرمی و ضداسرمی نر رسانههای نولتی ،محتوای غیراسرمی كتا های نرسی
نر مدارس جدکد و نیوذ و حضور روزافزون آمرکراکیها و ساکر غربیها نر همه سهوح حیات اقتصانی و
اجتماعی كشور بون (اشرف.)013 :0933 ،
شاه احساس میكرن كه بازارکان به واسههی استقرل از نولت و قدرت اقتصانیشان و نیز ارتباط
نزنکرشان با روحانیون ،تهدکدی جدی علیه وی به شمار میروند .عروه بر اکن ،او بازار را حقیر
میشمرن و آن را به عنوان عرمتی از عقبماندگی جامعه اکران تلقی میكرن و طرحهاکی برای
جاکگزکنی آن با سوپرماركتها ناشت .شاه نر كتا
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نستهی متعصب هستند و نر مقابل تغییر بسیار مقاومند ،موقعیت اکن گروه نر محوطه بازار به آن ها
امران نانه بون تا سونهای سرشاری را به انحصار خون نرآورند .من نمیتوانستم تاسیس سوپرماركتها
را متوقف سازم .من کک كشور مدرن میخواستم .حركت علیه بازارکان نمونهای از رکسکهای سیاسی و
اجتماعی من بون كه مجبور بونم نر حركت به سوی مدرنیزاسیون اتالاذ كنم( ».پهلوی.)063 :0910 ،
از نظر شاه هیچ جاکی برای صنعتگران و بازرگانان سنتی نر جامعهی مدرن وجون ندارن .اکن نر حالی
است كه هنجارهای فرهنگی و سیاسی رژکم هم مورن قبول بازارکان نبون .برای شاه ،تجدن مترانف با
غربی شدن به معنای كامل آن بون ،اما بازارکان اکن عقاکد را تهاجمی و مقابل ارزشها و باورهای خون
مینانستند .بنابراکن بازاریها نه تنها از رژکم پهلوی مستقل بونند ،بلره تیاوتهای اساسی نیز با رژکم
ناشتند (رهبری .)219 :0931 ،مالالیت و مبارزه شاه با بازار پس از سال  0961به اوج خون رسید ،نر
اکن سال شاه به بهانهی مبارزه با گرانفروشی از طرکق حز رستاخیز کک گروه ضربت برای مبارزه با
گرانفروشی تشریل نان و اکن گروه ضربت حدون نو هزار نانشجو را به منظور نظارت بر قیمتها به كار
گرفت و از گرانفروشان به نانگاه شراکت برن .بسیاری از بازارکان نر تهران مورن بازرسی قرار گرفتند و
«نانشجوکانِ بازرس» بازارکان را به ستوه آورنه و تحقیر كرنند .مجازات گرانفروشان جرکمههای
سنگین ،پلمپ شدن مغازهها به صورت موقت کا نائم ،تبعید و زندانی شدن بون (اشرف،)013 :0933 ،
طی سالهای  0966تا  0963از حدون  211هزار مغازهنار تهران 013311 ،نیر نر نانگاههای رسیدگی
به تاللیات قیمتها مورن محاكمه قرار گرفتند (رهبری .)233 :0913 ،جرکمه و زندانی كرنن بازارکان
بزرگ و مغازهناران همراه با تبلیغات شدکد رژکم علیه بازار ،هیچ جای ترنکدی برای بازار باقی نگذاشت
كه رژکم نرصدن نابونی آنهاست .سیاست شاه برای مبارزه با گرانفروشی نه تنها بحران اقتصانی را حل
نررن بلره سبب ضدکت بیشتر بازار با حرومت گرنکد .اکن اتیاقات تقابل بازار و نولت را به اوج رساند.
اکجان حز رستاخیز به بهانهی مقابله با گرانفروشی كه تضعیف موقعیت بازارکان و روحانیون را هدف
قرار نانه بون ،اتحان بین بازار و روحانیون را محرمتر ساخت .فشار نائمی نولت بر روی بازارکان منتج به
مبارزه آن ها با نولت شد ،بدکنگونه بون كه اتحانشان با مقامات مذهبی و حماکت مالیشان از انقر
اسرمی پشت سلهنت پهلوی را به خاک مالید (امجد.)013-031 :0931،
محمدرضا سوناگر علت مالالیت خرنه بورژوازی سنتی با نستگاه حرومتی و بورژوازی كمپرانور حاكم
را ناشی از عوامل ذکل ارزکابی كرنه است:
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 .0هراس از پیامدهای سیاست فرهنگی و نوگراکی شاه كه با زکر پا گذاشتن ارزشهای مذهبی و
فرهنگ سنتی همراه بون؛  .2گسترش بیبند و باری بوروكراسی نولتی و بیگانگیاش با خواستها و
عرکق مرنم؛  .9انامه سیاست نرهای باز نر مورن كاالهای خارجی و انواع فرآورنههای كشاورزی كه
صناکع نستی و سنتی را نر معرض تهدکد قرار نانه بون ...؛  .1بركناری جامعه از بازار تصمیمگیریها و
حتی مشاوره نر مورن سیاستهای مالیاتی ،وارنات و صانرات كه ارتباط مستقیم با منافع بازارکان
ناشت ...؛  .6بازارکان همانگونه كه سیاست ضد روحانیت شاه را تأکید نمیكرنند ،سیاست ضد ملی او
را نر براندازی نولت مصدق نیز توجیه نررنند (سوناگر.)290 :0933 ،
از نظر آبراهامیان آنچه موجب شد بیگانگی بازار با رژکم شاه تشدکد گرنن ،تغییر سیاست رژکم نر
مواجهه با بازار ،از سال  0961به بعد بون .سیاست جدکد شامل انحرل اصناف سنتی و اکجان تشریرت
جدکد تحت نظارت نولت و بورژوازی غر گرای خارج از بازار (اتاق اصناف) ،اکجان تنگناهای اعتباری
برای بازارکان با خیابانكشی ،اتوبان و  ...و به وکژه اجرای طرح مبارزه با گرانفروشی بین سالهای
 0961تا  0963كه جرکمه و زندانی شدن صدها بازاری ،تجار و مغازهنار جزء را سبب گرنکده بون كه
مبارزه با بازار را جدیتر ساختند (رهبری.)011 :0939 ،
نر آستانهی انقر  ،بازاریها آمانه بونند كه برخی تاكتیکهای اعتراضی را علیه رژکم به كار گیرند؛ از
جمله تعهیل كرنن مغازهها ،تحصن نر مساجد و ساختمانهای عمومی ،پشتیبانی مالی از جنبش و
شركت نر گرنهماکیهای تونهای و تظاهرات خیابانی .بازارکان نر موقعیتی بونند كه میتوانستند نر
بسیج انقربی اثر عمدهای ناشته باشند .نر مراحل اولیه انقر

از نی  0963تا تیر  0961مشاركت

بازارکان به طور عمده به حضور نر راهپیماکیها و گرنهماکیهاکی نر کانبون شهدای شورشهای
شهرهای قم ،تبرکز و کزن محدون میشد .بستن مغازههای بازار موثرترکن تاكتیک مقاومت بون ،روشی
كه برفاصله نر اقتصان شهر تاثیر میگذاشت و میتوانست به اکجان کک حالت بحرانی نر بسیاری از
شهرها منجر شون .بازارکان نرکافته بونند كه بستن مغازههاکشان با روشی هماهنگ ،کک عمل
تحرککآمیز است كه پیام مهمی به رژکم و تونهها مینهد .اولین عمل هماهنگ برای تعهیلی بازارها نر
سراسر كشور نر  06خرنان  0961نر پانزنهمین سالگرن قیام  06خرنان  0912به وقوع پیوست.
بازارهای تبرکز ،اصیهان و مشهد به طور كلی و  11نرصد از بازار تهران و بالشهای بزرگی از بازارها نر
چند شهر نکگر به طور كامل تعهیل شدند .نالستین تعهیلی موفقیتآمیز همه بازارها نر سراسر كشور
نر  91مهر  0961اتیاق افتان ،هنگامی كه امام خمینی (ره) و سه تن از آکات عظام قم ،بازارکان را به
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اعتصابی عمومی فراخواندند .از آن پس بستن بازارها کک قاعده منظم نر انقر

شد كه نر واقع به

عملی نهانکنه تبدکل شده بون .تامین منابع مالی گروههای انقربی و سازماندهی آن ها توسط بسیاری از
تجار مرفه صورت میگرفت و با نیروی اوجگیرنده انقر

مبالغ جمعآوری شده نیز افزاکش میکافت.

كمکهای مالی برای اعضای خانوانه كسانی كه طی انقر

كشته ،مجروح و کا زندانی شده بونند،

همچنین اجرت شاگرنان مغازهها ،كارآموزان كارگاهها و كارگران طی اعتصا های مررر بازار توسط
تجار بازار پرناخت میشد .بازارکان همچنین حماکتهای مالی قابل توجهی از برگزاری تظاهرات،
اعتصا  ،شورشها و انتشار روزنامهها ،اعرمیهها و نوارها میكرنند (اشرف.)013-060 :0933 ،
جان .نی .استمپل نیز بازار را نارای کک بافت روابط اجتماعی قدرتمند میناند كه برای مثال نر تهران
بیش از  3كیلومتر فضای سرپوشیده را ناراست ،اکن فضا شامل کک هزار مغازه است كه سهولت تماس
میان كلیه آن ها را فراهم میكند .وی نقش بازار را نر كنار مسجد بسیار مهم میشمرن .بازارکان نر
حوانث سال  0912كه نزنکک بون موفق شون ،مهارت خون را نر به صحنه كشیدن مرنم ،به عنوان کک
عامل مهم نشان نانند .نر سال  0961همچنان كه بر تعدان تظاهركنندگان افزونه میشد ،بازارکان نیز
برای سازماندهی اکن تظاهرات از حداكثر توان خون بهره میگرفتند (استمپل .)12 :0911 ،نر
مناسبتهای مذهبی نیز عزاناران همواره نر اطراف بازار جمع شده و شروع به عزاناری میكرنند و
آنگاه شعارهاکی علیه ظلم و ستم ،بیعدالتی ،فسان و  ...سر مینانند .میثاق پارسا شبرههای بازار را
نارای پیوندهای قوی با مساجد میبیند كه از طرکق وجوهات مذهبی از آن حماکت میكرن .نر نتیجه
مسجد به صورت پاکگاه حماکت از طبقه متوسط سنتی نر مقابل شاه نرآمد ،به وکژه نر زمانی كه
عدهای از روحانیون به پیروی از امام خمینی (ره) به مالالیت با شاه برخاستند .نر پاکیز سال  0311م،
طبقه متوسط سنتی به بسیج منابع خون علیه نولت نست زن .اعضای اکن طبقه با بستن بازار ،شركت
نر تظاهرات و برگزاری مراسم عزاناری نر مساجد به اعتراض پرناختند و پس از چند ماه مبارزه پی نر
پی ،سرانجام موفق شدند طبقات و گروههای نکگری را كه به اشرال متیاوت از اکن سیاستها تأثیر
پذکرفته بونند به ائترف با خون وارن كنند (.)Parsa, 1985: 623- 675
همانند ساکر تحلیل گران؛ جان فوران نیز نقش اساسی برای بازارکان نر پیروزی انقر قائل است .وی
بازارکان را ستون فقرات جنبش طرفدار امام خمینی (ره) میپندارن .نر مقابل عملررن ضدبازاری و
ضدنکنی رژکم ،بازارکان شبرههای ارتباطی ،نظام مالی ،گروههای بحث و مناظره نکنی و سنتهای
همبستگی اجتماعی خاص خون را تقوکت كرنند .آن ها نقش عظیمی نر تامین منابع مالی و تشریرتی
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انقر اکیا كرنند و پورشورترکن طرفداران امام خمینی (ره) را تشریل مینانند (فوران-661 :0936 ،
.)633
از نکدگاه علیرضا ازغندی ،اكثر جامعهشناسان و تارکخنگارانی كه نر با

انقر

اسرمی تحقیق

كرنهاند ،بر استقرل بازارکان و روحانیون از نستگاه حرومتی و ائترف تارکخساز طبقه متوسط سنتی با
طبقه متوسط سنتی جدکد و نقش كارکزماکی رهبری نر اکجان اکن ائترف علیه نشمن مشترک نر
پیروزی انقر

اسرمی تاكید میورزند .نر واقع انقر

اسرمی ،بازار و مسجد را بر تمام شئون

اجتماعی ،اقتصانی ،سیاسی و فرهنگی جامعه مسلط كرن و به ترشهای رقابت گونه کک قرن اخیر
تجدنگراکان با سنتگراکان به نیع گروه نوم خاتمه بالشید (ازغندی.)061 -060 :0936 ،
بدکنسان ،همهی تحلیلگران انقر اسرمی اتیاق نظر نارند كه بازارکان از اعضای فعال و مهم انقربیون
مذهبی بونند و نقش آن ها نر سرنگونی رژکم حیاتی بونه است ،بازارکان نر جرکان انقر اسرمی به
نالکل مالتلف به انقربیون پیوستند و از مسیرهای مالتلیی جزو کاری گران اصلی انقر اسرمی بونند.
 .4تشکیالت وابسته به نهاد بازار سنتی و قدرت سیاسی در عصر جمهوری اسالمی
پس از انقر  ،بازار با حماکت روحانیت به تدرکج وارن صحنه مدکرکت كشور شد و برخی از بازارکان
شاخص نر كلیه نهانهای سیاسی ،نظامی ،قضاکی و حتی اجراکی به طور چشمگیر و تأثیرگذاری حضور
کافتند .اکن حضور نر بعضی عرصهها قویتر و نر برخی عرصهها محدونتر بون .بازار تأثیرگذارترکن
نیروکی بون كه پس از انقر موفق شد نر نظام مدکرکت كشور جای بگیرن و نقش مورن نظر خون را
اکیا كند .روند امتیاز هاکی كه بازارکان از قدرت نوپای اکران اسرمی گرفتند از همان روزهای اول
تشریل شورای انقر شروع شد .نر اواکل انقر  ،شورای انقر چند قانون برای تأمین منافع اصناف
بازار به تصوکب رساند كه مؤکد ترش اصناف برای تأمین منافع خونشان است .تصوکب اکن قوانین نشان
می نهد كه اصناف بازار بسیار فرصت شناس بونه و از فضای انقر

و روابط جدکد استیانه كرنه و

مهالبات خون را تعقیب می كرنه اند .نکگر اکن كه ،اصناف و بازار ،از سال  0960تا سال های پس از
پیروزی انقر  ،هیچ گاه خواستار تغییر جاکگاه خون نر وصول مالیات نشدند .ترش اصناف نر اکن
زمینه به قرار زکر است:
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اول اکنره :نر  21اسیند 0961؛ شورای انقر نانگاه های صنیی را لغو و محرومین اکن نانگاه را عیو
كرن.
نوم اکنره :نر  21آذر ماه 0963؛ كارگاه های كوچک صنیی از پرناخت حق بیمه به سازمان تأمین
اجتماعی معاف شدند و سازمان تأمین اجتماعی موظف گرنکد ،بدون نرکافت سهم كارفرما و سهم بیمه
شونده و تنها با نرکافت سهم نولت به اکن واحدها خدمات ارائه نهد.
سوم اکنره :نر  01بهمن 0963؛ شورای انقر به بانک مركزی مجوز پرناخت  611میلیون تومان وام
را به صندوق تعاون صنیی نان (حاضری ،حسین زانه.)0931:10 ،
بنابراکن ،مصوبه «انحرل نانگاه های نظام صنیی و عیو متاللّیین از مقرّرات قانون نظام صنیی» نر
تارکخ  21اسیند  ،0961کعنی  96روز پس از پیروزی انقر  ،نماکانگر اکن امر است كه اصناف قدرت
زکانی نر تعرکف قوانین متناسب با منافع خون نارا بونه اند .اکن مصوبه قدرت اصناف را نر مجازات
متاللّیان نشان می نهد و نخالت نولت را به حداقل می رساند .عروه بر اکن ،اصناف با صدور «مجوز
واحد صنیی» به افران ،تا حدی كنترل بازار را نر اختیار ناشته و از ورون بدون كنترل به بازار و اصناف
جلوگیری می كرنند .پس از وقوع انقر فعالیت اصناف نیز تحت نظارت بازار قرار گرفت .نر  3اسیند
 ،0961كمیته انقر اسرمی به فرمان امام خمینی (ره) ،حرمی را به «آکت اهلل انواری» تیوکض كرن تا
تشریرت جدکدی را برای سازماندهی اصناف اکجان كند .بازاری ها با حماکت آکت اهلل انواری ،كمیته ای
با عنوان «كمیته ناکب امام نر امور صنیی» را تشریل نانند ،كه اکن كمیته ،اصناف را تحت نظارت خون
ناشت .اعضای كمیته اصناف كه از طرف آکت اهلل انواری تعیین شد ،عبارت بونند از :سید تقی
خاموشی ،مجتبی قائم مقامی ،علی اكبر رخ صیت ،حبیب اهلل شییق و سعید امانی ،كه همگی از بازاری
های معروف بونند .اکن گروه سه ماه امور اصناف تقرکباً را بدون نخالت نولت نر اختیار ناشتند .نر اکن
نوره اتاق اصناف از انبیات اقتصانی و سیاسی اکران حذف شد .نولت موقت بازرگان ،بعد از سه ماه نر
 03ارنکبهشت  0963هیأت جدکدی را برای سرپرستی اناره امور اصناف تعیین كرن كه بعد از هشت
ماه فعالیت ،سرپرست جدکدی برای اکن امر تعیین شد .نر اکن هیأت كه توسط نولت موقت روی
كارآمد ،بازاری های سنّتی نیوذ زکانی ناشتند (غیارکان .)63 :0933 ،اکن هیأت جدکد تا تشریل
مجلس و كابینه امور اصناف را نر اختیار ناشتند .با تشریل كابینه نولت و وزکر بازرگانی شدن «حبیب
اهلل عسگراوالنی» ،بازاری ها ،به میزان قابل توجهی كنترل بازار و توزکع را نر اختیار گرفتند .نر اکن
نوره ،نماکندگان نولت نر اصناف ،همگی از اصناف بونند كه توسط جامعه انجمن های اصناف و بازار
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معرفی شدند .آن ها كمیته امور صنیی را تشریل نانند .نر اکن نوره ،مهم ترکن كاالهای مورننیاز
شهروندان از طرکق نولت تأمین می شد و نر اختیار كمیته امور صنیی قرار می گرفت تا از طرکق
«مساجد» توزکع گرنن .اکن فرآکند توزکع تحت نظارت كمیته بون .نر اکن نوره ،تجارت خارجی به
بازاری ها واگذار شده بون (حاضری ،حسین زانه.)16-0931:13 ،
با استعیای حبیباهلل عسگراوالنی «حسن عابدی جعیری» برای وزارت بازرگانی نر نولت میرحسین
موسوی انتالا شد .وی نر قدم اول ،تعدان زکانی از كارمندان وزارت بازرگانی را تغییر نان و اقداماتی
را برای كنترل بازار نر نستور كار خون قرار نان« .مجمع امور صنیی» جاکگزکن «كمیته امور صنیی»
شد و عابدی جعیری با نگارش نامه ای «كمیته امور صنیی» را غیرقانونی اعرم كرن .توزکع كاالها را هم
از كمیته گرفت و فعالیت آن ها را محدون كرن .كمیته امور صنیی نیز تسلیم وزکر جدکد نشد .زکرا،
نماکندگانی كه از طرف وزکر برای كمیته انتالا شده بونند ،مورن موافقت كمیته قرار نگرفتند .كمیته
امور صنیی كه نماکنده بازاری بون ،نر سال  0931نهان جدکد «شورای مركزی اصناف» را تشریل نان
كه نولت آن ها را به رسمیت نشناخت .نولت تمام فعالیت های اقتصانی را به «مجمع امور صنیی»
واگذار كرنه بون و برای تحدکد قدرت بازار «نفتر امور اصناف و بازرگانان» را نر وزارت بازرگانی تشریل
نان .نر سال  0933نالست وزکر ،نر صدن محدون كرنن قدرت شورای مركزی اصناف برآمد .نر نامه
ارسالی به امام خمینی (ره) و پاسخ امام مسئوولیت های شورای مركزی اصناف به «مجمع امور صنیی»
واگذار شد (حاضری ،حسین زانه .)0931:13 ،فعالیت شورای مركزی اصناف نر كنار مجمع امور صنیی
تهران تا سال  0933انامه کافت و نر ارنکبهشت ماه همان سال قانون نظام صنیی برای برخی از
اصرحات به مجلس شورای اسرمی رفت و تصوکب شد .كه از جمله مانه  1اکن قانون ،اصناف به چهار
گروه صنوف تولیدی ،خدمات فنی ،توزکع و خدماتی تقسیم شد .نر  09اسیند ماه همان سال توسط
مجلس نام شورای مركزی اصناف از متن قانون حذف شد .نر سال  0932قانون مذكور با اصرحات كلی
مجدنا تدوکن و به تصوکب مجلس ششم شورای اسرمی رسید .قانون قبلی از نقاط ضعیی چون عدم
تناسب وظاکف و اختیارات اتحانکه ها و مجامع امور صنیی ،مشررت تشریرت سازمان های صنیی،
فقدان پیش بینی بونجه الزم و عدم شیافیت اختیارات مجامع و امور صنیی و مداخله زکان ساکر
نستگاه ها نر حوزه اصناف مواجه بون .اما قانون مصو  0932/02/21از وکژگی های مهمی برخورنار
بون از جمله تقوکت حضور اصناف نر تصمیم گیری اقتصانی كشور و تقوکت اتحانکه و تقوکت بنیه مالی
آن ها و نیز اکجان اتحانکه استانی و كشور و . ...
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همچنین با نسترسی بازار به اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نر اواکل انقر کری از مهمترکن اکن تحوالت،
تغییرات نر اکن تشرل ها بون .پس از پیروزی انقر اسرمی ،بازاری ها ترش كرنند تا نر اتاق بازرگانی
نیوذ پیدا كنند .بازاری هاکی كه به اتاق بازرگانی نست کافته اند ،جزو فهرست  62نیره سرماکه نارانی
نبونند كه پس از وقوع انقر اموالشان مصانره شده بون (غیارکان.)62 – 61 :0933 ،
به لحاظ تارکالی و قبل از پیروزی انقر اسرمی ،اتاق بازرگانی صناکع و معانن اکران نر اسیند سال
 0913از انغام نو اتاق بازرگانی و اتاق صناکع و معانن اکران بهوجون آمد .ضمناً با انغام نو اتاق سهم
اتاق از نرآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صناکع و بهره برناران معانن از  0/6نر هزار به 9/6
نر هزار افزاکش کافت .نر آغاز نوره نوم ،مجموع اعضای اتاق اکران ،شعبه تهران به  1111نیر و نر 21
شعبه نکگر به  0326نیر رسید .نر قانون انغام اتاقها ،هیات نماکندگان اتاق اکران  12نیر پیش بینی
شده بون كه  96نیر نماکنده شعبه تهران 21 ،نیر نماکنده شعبه ها و  01نیر نماکنده  26اتحانکه
سندکراهای تولیدكنندگان و صانركنندگان و وارن كنند گان وابسته به اتاق بونند .نر اکن سالها ،تا
هنگامی كه ابتدا ناآرامی ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقر اسرمی اکران شد ،نولت علی رغم
رشد سرکع بالش خصوصی ،بر امور اتاق اکران تسلط كامل ناشت و اتاق نیز نظرات مشورتی خون را نر
همه زمینه های اقتصانی ،بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و حتی كشاورزی برای نولت می فرستان .چنانره
نر سال  0931بر اساس قانون بهبون مستمر محیط كسب و كار ،واژه كشاورزی به نام اتاق اضافه شد و
نام اتاق به «اتاق بازرگانی ،صناکع ،معانن و كشاورزی اکران» تغییر کافت.

0

نر سال  0961برفاصله پس از پیروزی انقر اسرمی ،هیاتی به فرمان امام خمینی (ره) اناره امور را
نر نست گرفتند .اکن هیات عبارت بونند از :علی حاج طرخانی ،سید علینقی خاموشی ،اسداهلل
عسگراوالنی ،میرمحمد صانقی ،محمون میرفندرسری ،محمد علی نوکد و ابوالیضل احمدی .نر اولین
 .0اتاق بازرگانی ،صناکع ،معانن و كشاورزی اکران به منظور اکجان هماهنگی و همراری بین بازرگانان و صاحبان صناکع و
معانن فعالیت میكند .نر جلسات اکن اتاق نماکندگان نولت و بالش خصوصی شركت میكنند .همراری با سازمانهای
نولتی و سازمانهای وابسته به نولت کا تحت نظارت آن و شهرناریها از جمله ارائه مشاوره نر زمان تهیه لواکح و مقرراتی
كه با امور بازرگانی و صناکع و معانن ارتباط نارن ،از وظاکف اکن نهان به شمار میرون .اتاق اکران بر اساس قانون ،مدکرکت
نبیرخانه شورای گیتگوی نولت و بالش خصوصی را بر عهده نارن .اکن اتاق  31نماکنده نارن كه  11نماکنده آن از بالش
خصوصی و  21نماکنده آن از طرف نولت انتالا میشوند .اتاق بازرگانی اکران نزنکک به  21هزار عضو نر سراسر اکران نارن.
ناشتن كارت عضوکت اکن اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصانی از شراکط شركت نر انتالابات آن است .اکن اتاق
كمیته ملی اتاق بازرگانی بینالمللی نر اکران است.
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انتالاباتی كه پس از مامورکت كمیته منتالب امام (ره) نر اتاق صورت گرفت ،مهندس سید علی نقی
خاموشی به سمت رکاست اتاق اکران و رکاست اتاق تهران انتالا شد .نر سال  0963شورای انقر
قانونی را تصوکب كرن كه بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صناکع و معانن اختیار نانه شد نصف منهای
کک نیر از اعضای هیات نماکندگان را انتالا كنند و نصف بعروه کک نیر نیز از طرکق انتالا مستقیم
از طرف بالش خصوصی انتالا گرنند.
نر تارکخ  06اسیندماه  0933مجلس شورای اسرمی قانون جدکد اتاق بازرگانی و صناکع و معانن اکران
را نر  92مانه و  03تبصره تصوکب كرن كه نر تارکخ  3فرورنکن ماه  0911به تصوکب شورای نگهبان
رسید ،لیرن آئین نامه اجرائی اکن قانون ،كه باکد وزارت بازرگانی تنظیم نماکد ،تهیه نشد و اجرای قانون
جدکد نر پاره ای زمینه ها معلق ماند .لیرن اتاق بازرگانی نر هر كجا كه مجاز بون به فعالیتهای خون
انامه نان و هیات نماکندگان و هیات رئیسه خون را انتالا كرن .نر همین حال ،باکد گیت نر سالهای
پس از انقر و تحت شور و هیجانی كه خواه ناخواه بهننبال ناشت ،اتاق بازرگانی با ترش نماکندگان
امام خمینی (ره) توانست با سعی و گاه تا سرحدّ فداكاری موجونکت خون و موقعیت بالش خصوصی را
حیظ كند و رفته رفته به مقامات نولتی و به جامعه بشناساند كه پیشرفت هر جامعه نر گرو ناشتن
بالش خصوصی قوی و سیستم آزان و نانن نقش رهبری و ارشانی و نظارت به سازمانهای نولتی می
باشد.
تارکالچه اتاق بازرگانی ،صناکع و معانن اکران پس از انقر

اسرمی را می توان به سه نوره تقسیم

بندی كرن:
نورۀ حیظ و تثبیت ( :)0961-0933نر اکن نوره عواملی مانند نو پا بونن انقر  ،جرکانات افراطی
چپ گرا و سوسیالیستی ،مهاجرت سرماکه ناران و صاحبان صناکع ،احساسات ضد سرماکه ناری و جنگ
تحمیلی باعث شده بون كه اتاق نر معرض انواع هجمه ها و آسیب-ها قرار ناشته باشد .هیأت رئیسه
وقت اتاق كه عموماً از منصوبین امام (ره) بونند با اترای به حرم اکشان و راکزنی با مسئوولین و مقامات
ارشد كشور ترش نمونند كه اتاق را از اکن ترطمات مصون نگه نارند و اکن نهان را برای بالش
خصوصی حیط كنند و نر انجام اکن مهم موفق شدند.
نوره سرون ( :)0933-0932پس از پاکان جنگ تحمیلی و آغاز نوران سازندگی نر كشور انتظار
میرفت كه اتاق همراه با مقتضیات اکن نوره و نر راستای سازماندهی مجدن بالش خصوصی كوچک و
كم توان كشور ،تجدکد ساختار نماکد و نقش پیشگامی بالش خصوصی برای توسعه اکن بالش و جبران
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مافات را به عهده گیرن .اما به نلیل عدم تغییر پاراناکم حاكم بر اتاق و عدم استقبال از نسل نوم مدکران
بالش خصوصی پس از انقر برای پیوستن به هیأت نماکندگان و هیأت رئیسه اتاق و رهبری بالش
خصوصی ،نر اکن نوران گذار اتاق ها نتوانستند نقش خون را آنچنان كه انتظار می رفت اکیا نماکند و
سرون و ركونی نسبی بر اتاق ها حاكم شد.
نوره نوسازی ( :)0932-0936نر اکن نوره مهالبات انباشته فعاالن اقتصانی تحصیل كرنه و نوگرا و
ترش جمعی اکشان موجب گرنکد كه نسل نوم مدکران بالش خصوصی بتوانند به اتاق راه کابند.
استقرل و هوکت کابی اتاق تهران و اتاق های شهرستان ،افزاکش اعضای اتاق ها و رشد تشریل تشرل
ها و اتاق های مشترک ،ارتقاء سهح گیتمان اتاق ها با نولت و ساکر قوا ،افزاکش تولید فرر و اندکشه
اقتصانی نر اتاق از نستاورنهای اکن نوره می باشند .البته نر اکن نوره نر ساختار و فراکندهای اتاق
تحول الزم بوجون نیامد و متناسب جاکگاه و مأمورکت های جدکد آن نگرنکد .نر اکن نور زمانی و نر
نور هیتم انتالابات رکاست اتاق بازرگانی نر اسیند  ،0933محمد نهاوندکان با كسب  016رای به
رکاست اکن اتاق انتالا

شد .وی پس از طوالنی شدن مدت حضورش نر نولت از رکاست اتاق اکران

استعیا كرن و پس از آن غرمحسین شافعی جاکگزکن نهاوندکان شد ،و پس از آن نیز ،نر نوره هشتم
اتاق اکران ،محسن جرل پور جاکگزکن غرمحسین شافعی شد (روزنامه ننیای اقتصان.)0931/9/26 ،
کری از نشانگان پیوند بازار و روحانیت و نیز مرانیسم اقتصانی نکگری كه منجر به نخالت بازار و
بازارکان نر فراکند سیاسی قبل و بالصوص بعد از انقر

اسرمی شده است «صندوق های قرض

الحسنه» می باشد .اکن صندوقها گذشته از آن كه نوعی مقابله با سیستم بانرداری و نظام ربوی حاكم
بر آن به شمار میرفت ،منبع مالی مهمی برای كمک به گروههای انقربی بون .چنانره با اوج گیری روند
مبارزه و افزاکش تنش نر سال های  63و  61میزان نخالت منابع صندوق های قرض الحسنه برای
كمک به آسیب نکدگان از حرومت پهلوی افزاکش کافت .هرچند نست اندركاران آن ها همواره اکن
اقدام را به طور مستقیم رن كرنند ،اما كمک های غیرمستقیم منابع اکن صندوق ها نر حماکت از برخی
خانوانه های زندانیان سیاسی و عمدتاً مذهبی و بازاری گزارش شده است .نالستین صندوق
قرضالحسنه را گروه هیاتهای موتلیه اسرمی نر مسجد لرزانه تهران نر سال  0913و با نام «صندوق
قرضالحسنه ذخیره جاوکد» تأسیس كرنند .انگیزه اصلی بنیانگذاران اکن صندوق كمک به محرومان و
نیازمندان واقعی بون .صندوق جاوکد نر آغاز فعالیت خون ،به نیازمندان وامهای برعوض مینان ،اما پس
از چندی نر چارچو کک نهان اقتصانی به احیای سنت قرضالحسنه مبانرت ورزکد و با موفقیتهاکی
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كه نر اکن زمینه به نست آورن سرمشق و الگوی مساجد و نکگر نهانهای نکنی شد چنانكه نر همان
زمان تعدانی از بازارکان خیّر صندوق نکگری موسوم به «صندوق قرضالحسنه كوثر» را راهاندازی
كرنند.
نرباره چگونگی بنیانگذاری صندوق ذخیره جاوکد ،علیاصغر رخ صیت از اعضای هیئتهای موتلیه
میگوکد« :عدهای بهعنوان مستمند به اکن مسجد (لرزانه) مراجعه و از كمکهای آن سوء استیانه
میكرنند .مدتی بعد به اکن نتیجه رسیدکم كه صدقههای مرنم را نر صندوقی جمعآوری كنیم و پس از
تحقیق اکن صدقات را به نست محتاج واقعی آن برسانیم .كمكم موجونی صندوقها افزاکش پیدا كرن و
به اکن نتیجه رسیدکم كه بهتر است اکن وجوه انباشته شده صدقه را نر مسیر وام قرضالحسنه قرار
نهیم .کعنی مثل بانکها ،نفترچه پسانداز تهیه كرنکم و اولین صندوق قرضالحسنه نر مسجد لرزانه
تأسیس شد .البته بعضی از متدکنین مسجد معتقد بونند كه اکن كارها صدقه نیست بلره رکا است ،اما با
كمک مرحوم آکتاهلل حاج میرزاعلی آقای فلسیی امام جماعت روشنبین مسجد لرزانه به كارمان انامه
نانکم»(ملک زانه.)91 :0936 ،
محمدرضا اعتمانکان كه از سال  0961با اکن صندوق همراری میكرن نراکنباره با بیان مهالب بیشتری
گیته است« :نر آن سالها من نر صندوق اندوختۀ جاوکد كه برای كمک به مستمندان تشریلشده بون
شروع به فعالیت كرنم .اکن صندوق توسط اشالاص متدکنی بنیان گذارنه شده بون .از جمله مرحوم
فرساکی كه محل صندوق را نر اختیار مؤسسین صندوق گذاشته بون .مرحوم حاج كرکم انصاری
مدکرعامل اکن صندوق و نو برانر به نامهای حاج اصغر و اكبر رخ صیت و همچنین مرحوم عهاکی و
آقاکان خانم حسینی و آل احمد و شهید نرخشان جملگی نستبهنست هم نانه و برای راهاندازی كار
مرنم ،اکن صندوق را تأسیس كرنه بونند .نر اواکل ،صندوق تنها برای حل مشررت امور متدکنین اکجان
شده بون .اما بهتدرکج با گراکش متدکنین به مبارزه علیه رژکم ،صندوق نیز نر مسیر حماکت از گروههای
مبارز و مالالیین رژکم قرار گرفت»(ملک زانه.)93 :0936 ،
پیشنهان تأسیس اکن صندوق و چند صندوق نکگر از جانب آقای تقی خاموشی بون كه به انجام رسید.
من نیز از طرکق آقاکان رخ صیت و شهید نرخشان نر سال  0960 -0961با آن ها آشنا شده و از آن
زمان بهصورت پارهوقت نر صندوق شروع به فعالیت نمونم كه اکن فعالیت بحمداهلل هماكنون (سال
 )0911نیز انامه نارن  ...ما از طرکق صندوق جاوکد به خانوانههای زندانیان سیاسی كمک میكرنکم.
كمک بیشتر بهصورت وام نانه میشد و اقساط آن را مؤمنین متدکن کعنی صاحبان صندوق
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میپرناختند .به اکن صورت كاركنان صندوق مهلع نمیشدند به كدام کک از خانوانههای زندانیان
كمک شده است .نیروهای امنیتی کری– نو بار به صندوق ما حمله كرنند كه کک بار شعبۀ صندوق را
نر حسنآبان تعهیل و آقای خاموشی را نیز نستگیر كرنند .نر بازجوکیها به اکشان گیته بونند شما به
زندانیان و ترورکستها كمک میكنید و پولهاکی كه شما بهعنوان وام نانهاکد برای خرکد اسلحه بونه
است .البته من تا آن زمان نمینانستم وامهاکی كه مینهیم نر چه مسیرهاکی به كار گرفته میشون.
چون سعی میشد آن نسته از وامهاکی كه به خانوانه مبارزان نانه میشد نر اسنان منعرس نشون .همه
كمکهای صندوق نر نانن وام خرصه نمیشد .بلره بر اساس برخی از ضوابط صندوق ،گاهی وجوهات
جمعآوریشده برای كمک به خانوانه زندانیان نیز استیانه میشد .نر آن زمان آقای ابوالیضل توكلی
بینا اجازه از امام خمینی (ره) ناشت كه بر اساس آن اکن وجوهات را هداکت میكرن»(ملک زانه،
.)93 :0936
سومین صندوق قرضالحسنه نیز نر سال  ،0962با نام «صندوق امور خیرکه» نر تهران تشریل شد.
سرماکه اولیه اکن صندوق  0211111رکال بون كه آن را  021نیر از افران خیر و با پرناخت نیری
 01111رکال تأمین كرنند .صندوق امور خیرکه اعرم كرن حداكثر  611111رکال وام قرضالحسنه به
واجدان شراکط پرناخت میكند .اکن صندوق بهصورت موسسهای تجاری و بر اساس قانون تجارت به
ثبت رسید .از آن پس صندوقهای نکگری نر تهران و شهرستان تأسیس شدند و به فعالیت پرناختند
كه تعدان آن ها تا آستانه پیروزی انقر نر بهمن  0961به نوکست صندوق رسید (رجائی-06 :0930،
.)03
چون اکن صندوق ها بالشی از بازار غیر متشرل پولی بون و هنوز قانون مشالصی برای آن وجون نداشت،
بر اساس قانون پولی و بانری كشور كه نر سال  0960به تصوکب رسیده بون ،مرجع نهاکی كنترل و
رسیدگی به صندوق های قرض الحسنه ،وزارت كشور و شهربانی ها تعیین شد .به اکن شرل كه آن ها
باکد از شهربانی ها مجوز فعالیت می گرفتند .شاکد نوع نگاه امنیتی و سیاسی اکجانشده نرباره اکن
صندوق ها هم به همین موضوع برگرنن كه نیروهای پلیس و امنیتی وزارت كشور با آن ها نر ارتباط
بونند.
چنان كه اشاره شد ،تعدانی از صندوقهای قرضالحسنه افزون بر اعهای وام قرضالحسنه به نیازمندان،
منبع مالی مهمی برای كمک به گروههای انقربی بون .رسول جعیرکان نراکنباره نوشته است:
«حجتاالسرم نصرتاهلل انصاری كه مسئوولیت بانک تعاون اسرمی قم را ناشت به نلیل كمری كه از
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اکن طرکق به گروه های سیاسی مالالف رژکم پهلوی كرن به زندان افتان و نر ارنکبهشت  0966زکر
شرنجه به شهانت رسید» (جعیرکان.)611 :0939،
می توان بالوبی و آشرارا تصور كرن كه بازارکان و متصدکان صندوق های قرض الحسنه نر سال ،0961
نست باال را نر نسترسی به رهبران انقر ناشتند .ازنظر سیاسی بالش عمده ای از آن ها نزنکک به
جمعیت مؤتلیه اسرمی بونند و ارتباط شالصی و فرنی برخی از آن ها با آکت اهلل بهشتی و هاشمی
رفسنجانی و رجاکی و برخی نکگر از روحانیون موقعیت وکژه ای به آن ها می نان .نر اکن زمان نکگر
صندوق های قرض الحسنه نر سراسر كشور پراكنده شده بون .نر ابتدای انقر

تعدان صندوق های

قرض الحسنه ،حدون  211صندوق برآورن می شد .اما پس ازآن ،به ناگهان ،رشد فزاکنده ای کافت .به
نحوی كه نر سال  63با رشد  911نرصدی به  311صندوق ،نر سال  0932به  0111صندوق ،سال
 0939به  ،0361سال  0936به بیش از  2261صندوق و نر سال  0913بیش از پنج هزار صندوق
برآورن شد .نر سال  0932گزارش بازرسان صندوق های قرض الحسنه بانک مركزی ،تعدان آن ها را
بیش از هیت هزار عنوان كرنه است.
نر كنار ابزارهای اقتصانی چون اتاق بازرگانی اکران ،صندوق های قرض الحسنه ،کری از ابزارهای
سیاسی كه كمک زکانی به بازارکان نر نستیابی به مناصب و مدکرکت سیاسی نر سال های پس از
انقر نمون حز مؤتلیه اسرمی (جمعیّت مؤتلیه اسرمی و هیاتهای مؤتلیه اسرمی) بون كه نر سال
 0912از ائترف  9هیات مذهبی پیرو امام خمینی (ره) (هیات مسجد امینالدوله ،هیات مسجد
شیخعلی و هیات اصیهانیها) تشریل شد (نارابی« .)223 :0936 ،هیأت مؤتلیه اسرمی» از همان آغاز،
وفاناری خون را به انقر اسرمی از طرکق انحرل تشریرت مستقل خون و پیوستن به حز جمهوری
اسرمی نشان نان .اکن تشرل كه نر حال حاضر به جناح راست و اصولگراکان سنتی تعلق نارن ،قشر
«بازاریهای مذهبی» را نماکندگی میكند .اکن حز همچنین نر امور خیرکه و تأسیس نهانهاکی نظیر
مدرسه اسرمی و صندوق قرضالحسنه فعال است .بالشی از هیات مؤتلیه نر فعالیتهای تجاری شركت
میكند و بازار را نر نست نارن و به نام موتلیه بازار کا بالش اصناف جمعیت موتلیه نر بازار تهران
شناخته میشون و قویترکن شاخه موتلیهاست .هر چند موتلیه نر زمینه سیاسی نولتگرا است ولی از
نظر اقتصانی مالالف كنترل كامل وزارت بازرگانی و وزارت اقتصان و ناراکی بر همه فعالیتهای تجاری
و مبانالت اقتصانی میباشد .انجمن جامعه اسرمی بازار و اصناف از تشرلهای اسرمی همسو با موتلیه
است.
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اکن تشرل همواره نر انتالابات مجلس ،شوراهای اسرمی شهر و روستا ،و نیز انتالابات رکاستجمهوری
اکران نقش فعالی ناشته است .البته نر بیشتر موارن نامزنهای مورن حماکت مؤتلیه بالصوص نر
انتالابات رکاست جمهوری شرست خورنهاند .به عنوان مثال نر نالستین نوره ،جرلالدکن فارسی نامزن
منتالب حز بون .نر نومین انتالابات ،نو تن از اعضای حز کعنی حبیباهلل عسرراوالنی و سید
علیاكبر پرورش نر انتالابات نامزن بونند ،اما علیرغم اکن موضوع حز رسماً از محمدعلی رجاکی –
نامزن حز جمهوری اسرمی كه نر انتالابات پیروز شد– حماکت نمون .اکن حز نر انتالابات  0913از
علیاكبر ناطق نوری حماکت كرن .نر انتالابات  0933اکن حز پس از حرف و حدکثهای فراوان نر
بین اعضای خون ،به اکن نتیجه رسید كه از محمون احمدینژان حماکت كند و نر بیانیهای  3نلیل برای
حماکت خون برشمرن .اما برفاصله پس از انتصا اسیندکار رحیممشاکی به سمت معاون اولی – كه
مالالف آن بون– به صف منتقدان نولت نهم پیوست .نر انتالابات  ،0932اکن حز ابتدا از کحیی
آلاسحاق حماکت كرن اما پس از انصراف او از نامزنی نر انتالابات ،حماکت خون را از علیاكبر والکتی
اعرم كرن .اکن حز نر انتالابات رکاست جمهوری سال  ،0933ابتدا مصهیی میرسلیم را به عنوان
نامزن حز معرفی كرن ولی نر آستانه برگزاری انتالابات از سید ابراهیم رئیسی حماکت كرن .از میان
چهره های سیاسی هیأت مؤتلیه (سازمان تشریرتی بازار) ،افران زکر با بدنه اقتصانی و بازرگانی نولت
های بعد از انقر به نوعی نر ارتباط بونه و هستند« :محسن رفیق نوست»( ،سرپرست سپاه پاسداران
و رکاست بنیان مستضعیان و جانبازان به مدت  3سال ،عضو هیات امنای بنیان مستضعیان)؛ «مصهیی
میرسلیم»( ،معاون رئیس جمهور و وزکر فرهنگ و ارشان نر نولت نوم هاشمی رفسنجانی ،و از اعضای
مجمع تشالیص مصلحت نظام)؛ «کحیی آل اسحاق»( ،وزکر بازرگانی نر نولت های هاشمی رفسنجانی و
محمد خاتمی و قائم مقام بنیان مستضعیان و جانبازان ،رئیس اتاق بازرگانی و صناکع و معانن تهران و
عضو هیات مدکره سازمان اقتصان اسرمی اکران)؛ «حبیب اهلل عسگر اوالنی»( ،وزکر بازرگانی نر نولت
موقت مهدوی كنی و نولت اول میرحسین موسوی ،نماکنده امام (ره) نر كمیته امدان و از اعضای
مجمع تشالیص مصلحت نظام)؛ «اسداهلل بانام چیان»( ،نماکنده نوره هشتم مجلس و مشاور امور
اجتماعی رئیس قوه قضائیه)« ،محمد نبی حبیبی»( ،شهرنار تهران ،قائم مقام بنیان بینالمللی غدکر،
مدکر عامل شركت پست جمهوری اسرمی ،معاون وزکر راه و ترابری ،رئیس سازمان هواپیماکی كشور،
معاون وزکر بازرگانی ،قائم مقام رئیس بنیان مستضعیان و جانبازان ،رئیس ستان اقامه نماز تهران ،معاون
سیاسی استاندار كرمان)؛ «حمید رضا ترقی» (نماکندگی نوره پنجم مجلس شورای اسرمی از مشهد،
عضوکت نر شورای مركزی كمیته امدان امام (ره) ،سرنبیری نشرکه شما ،و مدکرکت كمیته امدان امام
خمینی (ره) خراسان بزرگ)؛ «سید رضا زواره ای»( ،اولین نانستان انقر تهران ،معاون وزکر كشور
نولت هاشمی هاشمی رفسنجانی ،رئیس شورای امنیت كشور ،نماکنده تهران نر مجلس شورای اسرمی
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(از  0931تا  )0933وِ عضو حقوقدان و قائم مقام نبیر شورای نگهبان قانون اساسی (از  0933تا
 ،)0931رئیس سازمان ثبت اسنان و امرک كشور (از  0933تا  )0913و نامزن انتالابات رکاستجمهوری
نر نورههای سوم ،چهارم و هیتم)؛ «مرتضی نبوی»( ،وزکر پست ،تلگراف و تلین نر نولت اول
میرحسین موسوی و عضو مجمع تشالیص مصلحت نظام)« ،اسداهلل الجورنی»( ،رئیس پیشین زندان
اوکن و نانستان انقر تهران نر نهه شصت)؛ «علی اكبر پرورش»(وزکرآموزش پرورش نر نولتهای
حجت االسرم والمسلمین شهید محمد جوان باهنر ،نولت موقت آکت اهلل مهدوی كنی و نولت
میرحسین موسوی ،نماکنده مجلس شورای اسرمی نر نورههای اول ،نوره سوم و چهارم و عضو هیات
رئیسه (ناکب رئیس اول مجلس شورای اسرمی نوره اول ،ناکب رئیس نوم مجلس شورای اسرمی نوره
چهارم)؛ «سید علی خاموشی»( ،رئیس اتاق بازرگانی اکران نر فاصله سال های  0961الی
()0933نارابی.)223-296 :0936 ،
نتیجه گیری
نهان بازار سنتی و نقش آنان نر روند تحوالت سیاسی و اجتماعی اکران کری از موضوعات حائز اهمیت
جامعهشناسی سیاسی -طبقاتی میباشد كه متأسیانه محققان اکرانی و خارجی نر بررسیهای تارکالی
جامعهشناختی خون كمتر به آن توجه كرنهاند .نهان بازار سنتی از همان ابتدا نقش فعالی نر مسائل
سیاسی ناشته است از جمله ترش سازمانکافته بازارکان سنتی برای تشریل مجلس وكری تجار،
مشاركت مؤثر آنان به وکژه كسبه و تجار نر پیروزی نهضت تنباكو و جنبش مشروطیت ،حضور نر
مجلس مؤسسان و نقش سرنوشتساز و سازمانکافته همراه روحانیون نر تأسیس مجلس شورای ملی و
نقش كاسبراران و پیشهوران نر تولید ،امتعه عمومی و تقوکت بورژوازی ملی نر سالهای آخر سلهنت
رضاشاه ،مشاركت بازارکان همراه عدهای از روحانیون نر به قدرت رسیدن مصدق و نهضت ملی كرنن
صنعت نیت ،نر سازمانها و گروههای سیاسی ضد استبدانی چون جبهه ملی ،نهضت مقاومت ملی و
نهضت آزانی ،هیاتهای مؤتلیه اسرمی ،مشاركت همه جانبه بازار سنتی نر مالالیت با الکحه
انجمنهای اکالتی و والکتی و نیز حضور نر قیام  06خرنان  0912نر حماکت از روحانیون و باالخره
نقش بسیار مؤثر بازار سنتی از طرکق اعتصابات عمومی نر تهران و شهرستانها علیه نستگاه حرومتی و
نهضت ضداستبدانی نر سالهای  0963تا  0961كه به استقرار جمهوری اسرمی منجر گرنکد نشان
مینهد كه نهان بازار سنتی نر فاصله بین نو انقر نر هر اعتراض علیه نولت نقش مهمی ناشته است.
نهان بازار سنتی از اواخر قرن  03کری از پاکگاههای اجتماعی عمده واكنشی برضد نیوذ اقتصانی و
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فرهنگی سرماکهناری غر نر اکران به شمار میرفته است .همچنین نهان بازار سنتی را باکد به عنوان
کری از پاکگاههای عمده جنبش سیاسی اسرم نر اکران كه از اواخر قرن نوزنهم نر مقابل نیوذ غر
تروکن کافت به شمار آورن .پس از انقر اسرمی نهان بازار سنتی نقش سیاسی قابل مرحظهای پیدا
كرن .احزا و گروههای سیاسی اسرمی قسمت عمدهای از حماکت اجتماعی خون را از نهان بازار سنتی
كسب كرنند .شبره ملی انجمنهای اسرمی اصناف بازار کری از پشتوانههای حماکت از حرومت را
تشریل مینان .روی هم رفته میتوان گیت كه تحوالت سرکع اقتصانی گذار از اقتصان نولتی به اقتصان
بازار طی برنامههای اول تا پنجم توسعه ،فرصتهای تجاری بزرگی را اکجان نمون كه بازارکان نر قدرت
سهم زکانی به نست آورنند .بالش قدرتمند و بانیوذ بازار سنتی پس از انقر

با بهرهمند شدن از

حماکتهای حرومتی نر اكثر مراكز تولیدی و صنعتی بالش خصوصی كه توسط نولت مصانره شده
بون ،نست انداخت و با اکجان تشریرتی از جمله كمیته امور صنیی ،صندوقهای قرضالحسنه ،سازمان
اقتصان اسرمی و اتاق بازرگانی ،كنترل بالش اصلی سرماکهناری تجاری را نر اختیار گرفت .از جنبه
سیاسی میتوان جمعیت مؤتلیه را قدکمیترکن و مهمترکن سازمان سیاسی بازار سنتی تلقی نمون كه
ارتباط آن ها بیشتر با روحانیت سنتی برقرار بون .نر سالهای اولیه انقر جمعیت به حز جمهوری
پیوست و تا سالهای  0931تا  0933فعالیت مستقلی نداشت ،ولی بعد از آن اعضای آن ها نر مراكز
متعدن قدرت نقش تعیینكنندهای اکیا كرنند .نر سالهای اولیه انقر  ،همه اصناف بازار نر تهران نر
نرون جامعه اصناف ،سازمان نانه شدند .حز جمهوری اسرمی نر نوران فعالیت خون ،حامیان فعال
خون را از نرون اکن بالش از بازار بسیج میكرن .سالهای رکاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ،وزکر
بازرگانی همواره از جمعیت مؤتلیه بونه و اساساً اکن جمعیت بیش از حد به وزارت بازرگانی و مدکرکت
كرن بازرگانی كشور حساس است.
با اکن حال بازار سنتی اکران با همه سازوكار و ساختارش و علیرغم پیوندی كه نر سالهای پس از
انقر با برخی از منابع قدرت ناشته است ،نکگر جوا گوی نیازهای جامعه اکران امروز نیست .آنچه
امروز بازار اکران با آن مواجه است ،بالشی است كه نر اثر پیوند با برخی منابع قدرت ضمن حیظ
مناسبات خون توانسته ،نبض بازار را نیز نر اختیار ناشته باشد .پس از انقر و با مصانره بسیاری از
واحدهای تولیدی و صنتی بالش واقعی اقتصان و بالش خصوصی كشور به محاق رفتند و تنها چیزی
كه نست نالورنه باقی ماند و بعدها نر طول نوران جنگ نیز گسترش و عمق بیشتری نر اجتماع،
سیاست و اقتصان اکران به نست آورن ،بالش بازرگانی ،تجارت بون و آن بالش همچنان میخواهد حرف
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اول را بزند .اما اکنک نسل جدکدی از بازارکان رشد كرنهاند ،كه حاضر به تمرین مناسبات قدکم نیستند،
اگرچه بسیاری از آنها فرزندان همان بازارکان قدکمی با سنتهای قدکم هستند .برخی نکگر ،خاستگاه
متیاوتی از بازارکان قدکمی وگراکشهای سیاسی ،اقتصانی و اجتماعی متیاوتی نارند.
اما آنچه كه نر کک نگاه كلی و اجمالی قابل تشالیص است اکن است كه جامعه اکران نر نوره اخیر
شاهد نوعی گسست نر انتقال گراکشات و صفبندیهای تارکالی بازار به نسل جدکد بازارکان میباشد.
اکن گسست به عنوان کک فراکند رو به رشد تحت تأثیر  1عامل عمده قرار نارن:
 .0ورون عناصر و طرفهای جدکد نر مناسبات میان اکن نو قشر (بازار و روحانیت)؛  .2نوگرا شدن نسل
جدکد بازاری؛  .9اهمیت کافتن بالشهای تجاری جدکد مستقل از بازار؛  .1خارج شدن تدرکجی بازار به
معنای عام از حصار كالبدی گذشته گسترش؛  .6تغییر میزان پاکبندی نکنی نسل جدکد بازارکان؛ .3
تغییر نگرش و مواضع نسل جدکد بازارکان نسبت به نولت ،گراکشهای تجدنخواهانه و برنامههای
مدرنیزاسیون؛  .1كاسته شدن وابستگی متقابل میان نسل جدکد بازارکان و روحانیون به میزان زکانی.
هر چه هست ترک نر ساختار بازار سنتی اکجان شده و هر روز بر ابعان اکن شراف افزونه می شون .حاال
نکگر می توان بدون رفتن به بازار سنتی تهران و با پرهیز از روبرو شدن با ساختار و ارتباطات پیچیده و
غیر قابل شناخت آن ها ،نرآمدهاکی كسب كرن كه هرگز بازارکان سنتی هم خوا آن ها را نمی نکدند.
حضور و گسترش سرماکه ناری نولتی و شبه نولتی و سرماکه ناری برآمده از مستغرت اکران آنچنان
منابع جدکد مالی را بوجون آورنه كه برخی ها نر صحنه سیاسی به اکن فرر افتانند ،نکگر به بازارکان
سنتی نیازی نیست و آن ها و عقبه های سیاسی و البی هاکشان را به حاشیه راندند.
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ازغندی ،علیرضا ( .)0933نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب ،چاپ چهارم ،تهران :قومس.
ازغندی ،علیرضا ( .)0936درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران ،تهران :نشر قومس.
استمپل ،جان .نی ( .)0911درون انقالب ایران ،ترجمه منوچهر شجاعی ،تهران :رسا.
اشرف احمد (« .)0916نظام صنیی ،جامعه مدنی و نموكراسی نر اکران» ،فصلنامه گفتگو ،شماره .01
اشرف احمد و بنوعزکزی علی ( .)0933طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،ترجمه سهیر
ترابی فارسانی ،تهران :نیلوفر.
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اشرف ،احمد (« .)0911نظام صنیی و جامعه مدنی» ،ایران نامه ،ویژه جامعه مدنی در ایران:0،01 ،
صص.6-11
اشرف ،احمد( .)0963موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران :دوره قاجاریه ،تهران :انتشارات
زمینه.
اكبری ،سارا ( «.)0939بررسی تاثیر پیوند بازار با ساخت قدرت بر تحول جاکگاه سیاسی و اجتماعی
بازار نر نوره جمهوری اسرمی اکران ( ،»)0961-0931پایان نامه کارشناسی ارشد ،مشهد:
نانشرده علوم اقتصانی نانشگاه فرنوسی.
امجد محمد ( .)0931ایران؛ از دیکتاتوری سلطنتی تا دینساالری ،ترجمه حسین میتالری،
تهران :باز.
امین زانه ،الهام (« .)0936تشریل صندوق های قرض الحسنه نر اکران» ،فصلنامه خیرماندگار،
شماره  ،0بهار ،صص.93-93
آبراهامیان ،کرواند ( .)0930ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی،
تهران :نشر نی.
آزان ارمری ،تقی و جنانله ،علی (« ،)0939پیرربندی نهانی مبتنی بر موازنه قدرت نر جامعه سنتی
اکران (بازخوانی تحوالت اکران از صیوکه تا قاجارکه براساس روکررن نهانگراکی تارکالی)» ،مجله
جامعه شناسی ایران ،نوره  ،06شماره  ،9پاکیز ،صص .23-31
آوری ،پیتر( ،)0933تاریخ معاصر ایران (از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه) ،ترجمه محمد
رفیعی محمد آبانی ،تهران :نشر حیدری.
پهلوی ،محمدرضا ( .)0910پاسخ به تاریخ ،ترجمه حسین ابوترابیان ،تهران :مترجم.
ترابی فارسانی ،سهیر ( .)0931تجار ،مشروطیت و دولت مدرن ،تهران :نشر تارکخ اکران.
توكلی ،احمد ( .)0931کامیابیها و ناکامیهای بازار  -دولت ،تهران :سمت،
توكلی ،احمد ( .)0931کامیابیها و ناکامیهای بازار  -دولت ،تهران :سمت.
جزنی ،بیژن ( .)0916طرح جامعهشناسی و مبانی استراتژی جنبش انقالبی خلق ایران( ،تاریخ
سیساله سیاسی) ،تهران :نشر مازکار.
جعیرکان ،رسول( .)0939جریان ها و سازمان های مذهبی ـ سیاسی ایران ،تهران :مركز اسنان
انقر اسرمی.
حاضری علی محمد و حسین زانه ،فرمی مهدی(« .)0931نقش سیاسی بازار :تحلیل تحوالت نهه اول
جمهوری اسرمی اکران» ،دانش سیاسی ،سال هیتم ،شماره اول بهار و تابستان.
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حسینی فساکی ،حاج میراز حسن ( .)0932فارسنامه ناصری ،تصحیح منصور رستگار فساکی ،تهران:
امیركبیر.
نارابی ،علی( .)0936جریان شناسی در ایران ،چاپ شانزنهم ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندکشه
اسرمی.
نانشنامه جهان اسرم(« .)0912بازار» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران :انتشارات نانشنامه جهان اسرم.
نو روششوار ،ژولین ( .)0913خاطرات سفر ایران ،ترجمه مهران توكلی ،تهران :نشر نی.
نو گوبینو ،كنت ( .)0931سه سال در ایران ،ترجمه ذبیح اهلل منصوری ،تهران :نشر فرخی.
رنانی ،محسن ( .)0913بازار و یا نابازار ،تهران :سازمان برنامه و بونجه.
روحبالش ،رحیم ( .)0930نقش بازار در قیام  11خرداد ،تهران :نشر مركز اسنان انقر اسرمی.
روزنامه ننیای اقتصان(« .)0931خانهترانی نر پارلمان اقتصان» ،روزنامه ننیای اقتصان ،شماره ، 9613
 26خرنانماه ،كد خبر. DEN-331360 :
رهبری مهدی ( .)0913اقتصاد و انقالب اسالمی ،تهران :مركز اسنان انقر اسرمی.
رهبری مهدی ( .)0931درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی انقالب اسالمی ایران ،بابلسر :نانشگاه
مازندران.
زکباكرم ،صانق ( .)0912مقدمهای بر انقالب اسالمی ،تهران :نشر روزنه.
سپهر ،محمدتقی(لسان الملک) ( .)0911ناسخ التواریخ ،تهران :اسرمیه.
سمیعی اصیهانی ،علیرضا (« .)0931مناسبات جامعه و نولت نر عصر قاجار» ،مجله دانشکده حقوق
و علوم سیاسی ،نوره  ،93شماره .9
سوناگر ،محمدرضا ( .)0933رشد روابط سرمایهداری در ایران(مرحله گسترش) ،تهران :نشر شعله
اندکشه.
عتیقپور ،محمد ( .)0936نقش بازار و بازاری در انقالب اسالمی ،تهران :نشر بینا.
عیسوی ،چارلز( .)0932تاریخ اقتصادی ایران(قاجاریه  1211-1332ه.ق ،).ترجمه کعقو

آژند،

تهران :نشر گستره.
غیارکان ،متین (  .) 0933بازار و دولت ،پاکان نامه كارشناسی ارشد جامعه شناسی ،نانشرده علوم
اجتماعی نانشگاه تهران
فشاهی ،محمدرضا ( .)0931تکوین سرمایهداری در ایران ،تهران :گوتنبرگ.
فلور ،وکلم ( .)0933جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار ،جلد اول و نوم  ،ترجمه
ابوالقاسم سری ،تهران :انتشارات توس.
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فوران جان ( .)0936مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه احمد تدکن ،تهران:
رسا.
كمالی مسعون ( .)0930جامعه مدنی ،دولت و نوسازی در ایران معاصر ،ترجمه كمال پوالنی،
تهران :باز.
مارتین ،ونسا ( .)0933دوران قاجار:چانهزنی ،اعتراض و دولت در ایران قرن نوزدهم ،ترجمه
افسانه منیرن ،تهران :آمه.
مهلبی ،مسعون (« .)0933واكاوی علل مالالیت بازارکان با حرومت پهلوی» ،ماه نامه زمانه ،شماره ،61
خرنان ،صص .30-10
ملرم ،سرجان( .)0931تاریخ کامل ایران ،ترجمه میرزا اسماعیل حیرت ،تهران :افسون.
نانرمیرزا ،شاهزانه ( .)0960تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز ،به كوشش محمد مشیری ،تهران:
اقبال.
نورث ،ناگرس سی ( .)0911نهادها ،تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی ،ترجمهی محمدرضا
معینی ،تهران :سازمان برنامه و بونجه.
هالیدی فرن ( .)0963دیکتاتوری و توسعه سرمایهداری در ایران ،ترجمه فضلاهلل نیکآکین ،تهران:
امیركبیر.
هداکت ،حاج مهدکقلی(مالبرالسلهنه)( .)0936خاطرات و خطرات :توشهای از تاریخ شش پادشاه و
گوشهای از دوره زندگی من ،تهران :زوار.
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