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باتوجهبه اهمیت نقش بسیج سیاسي بازار در انقالب  1357مبني بر حمايت بيشائبه در
زمینههايي چون احداث مساجد و تکايا و تأمین مالي روحانیت ،هدف از پژوهش پیشرو
بررسي کنش بازار و بازاريان بهعنوان يک نیروی اجتماعي تأثیرگذار در جريان انقالب اسالمي
با روش توصیفي ـ تبییني است و تالش بر اين است تا به اين پرسش پاسخ داده شود که بسیج
سیاسي بازار سنتي چه نقشي در روند کنش جمعي در انقالب اسالمي سال  1357ايران ايفا
کرده است؟ در پاسخ به اين پرسش ،با تکیه بر نظريۀ کنش جمعي چارلز تیلي به بررسي نقش
بسیج سیاسي تدارکي و تدافعي و تهاجمي بازار بر انقالب سال  1357پرداخته و طي يافتههای
پژوهش نقش بازار در بسیج تدارکي در زمینههايي چون احداث مساجد و تکايا و تأمین مالي
روحانیت بررسي شد .همچنین در بسیج تهاجمي بازار با بررسي حضور بازار در تشکلهای
سیاسي همچون هیئت مؤتلفۀ اسالمي و در بسیج تدافعي در پیوستن بازاريان به اعتصابات
سراسری جهت حمايت از انقالب سال  1357به نقش بازار در اين انقالب پرداخته شد.
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واژههای کلیدی :بسیج تدارکي ،بسیج تدافعي ،بسیج تهاجمي ،بازار سنتي ،چارلز تیلي ،انقالب
اسالمي ايران.

مقدمه
جامعۀ ايران در دهۀ  1340و  1350شرايط خاص سیاسي و فرهنگي را تجربه کرد.
اقدامات حکومت محمدرضا پهلوی در حوزههای اقتصادی و اجتماعي سبب تغییرات
گستردهای در جامعه شد .طبقۀ متوسط جديد و طبقۀ کارگر صنعتي گسترش يافت.
ورشکستگي اقتصاد سنتي ،رکود کشاورزی ،گسترش ارتباطات در کنار عوامل ديگر
مانند تمايل حکومت به غربيسازی جامعه و سرکوب مظاهر سنتي و مذهبي و همچنین
حکومت و ساختار اجتماعي را تضعیف کرد که بازار نیز از جملۀ آنها بود.
شکاف میان گروههای حاکم و نیروهای اجتماعي مدرن روزبهروز بیشتر ميشد و
اندک پلههای ارتباطي که در گذشته پیونددهندة نهاد سیاسي با نیروهای اجتماعي سنتي
بهويژه بازار و مراجع ديني بود ويران شد (آبراهامیان ،1381 ،ص.)525 .
بازار ازيکسو بهعنوان تبلور سرمايهداری ملي تجاری و خردهبورژوازی در کشور ،با
نفوذ اقتصادی بیگانگان مخالف بود و فعالیتهای شرکتهای چندملیتي ،بانکداری
مدرن و رشد سرمايهداری کمپرادور را به ضرر خود ميديد و ازسویديگر نمادهای
فرهنگي تولیدشده از جانب فرهنگ غرب را کامالً در ستیز با فرهنگ و سنت حاصل از
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عدم رشد و نوسازی در حوزههای سیاسي و اجتماعي ،حلقههای باقيماندة پیوند میان

تفکرات بازار و خردهبورژوازی بهشمار ميآورد .در کنار اين فضای مذهبي ـ سنتي،
ايران پس از خرداد  1342شاهد ظهور نیروهای سیاسي جديد ازجمله مذهبيهای
برای مبارزه فرقهای اساسي داشت .نهضت آزادی ازجمله با کمک بسیاری از
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مدرني بود که راههای جديد را برای مبارزه انتخاب کردند که با شیوههای سنتي علما
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دانشجويان و فعاالن سیاسي ايراني در اروپای غربي و آمريکا ،ظرفیت سازماني خود را
توسعه بخشید .آزادی ذاتاً از نظر ايمان اسالمي با شبکۀ مسجد پیوند داشت و در دهۀ
 1350تظاهرات سازمانهای گوناگوني را که از اسالم حمايت ميکردند ،سازماندهي
کرد .بازاریها نقش عمدهای در گرداندن حسینیۀ ارشاد داشتند ،ساختمان حسینیۀ ارشاد
با پول بازاریها ساخته شد و هزينۀ ماهانۀ آن نیز توسط آنها پرداخت ميشد (کمالي،
 ،1381ص .)105.بیشتر مجاهدين را فرزندان تجار ،بازاريان و روحانیون و ديگر
اعضای مذهبي طبقۀ متوسط سنتي تشکیل ميداد .سازمان مجاهدين در دوران مبارزات
خود در دهۀ  1350از طرف بازار و سران نهضت آزادی حمايت مالي ميشد.
در اين میان امام خمیني بهدلیل معارضه با حکومت ،در میان بازاريان مبارز جاذبه
تقلید خود قرار دادند .ازاينرو در جريان فرازونشیب قدرت بازار توانست در مقايسه با
ديگر گروهها انسجام و هويت خود را حفظ کند .در حفظ اين انسجام دروني ،داشتن
يک ايدئولوژی مبتني بر شريعت بسیار کارساز بود.
در اين پژوهش سعي ميشود با بررسي سیر تاريخي و توجه به تحوالت و
عملکردهای سیاسي ،اقتصادی و فرهنگي بازار و باتوجهبه نظريۀ چارلز تیلي درمورد
بسیج سیاسي در جريان جنبش انقالبي ،نقش بازار در ايجاد شبکههای جمعي و مالي
مناسب برای بسیج سیاسي در جريان انقالب اسالمي را موردبررسي قرار دهیم و با
توضیح عملکردهای مختلف بازار نشان دهیم که تحوالت و عملکردهای سیاسي،
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يافت و حتي برخي از بازاريان تقلید خود را از ساير مراجع برداشتند و امام را مرجع

اقتصادی و فرهنگي بازار با توجه به نظريۀ چارلز تیلي در بسیج سیاسي جنبش انقالبي،

پیشینۀ پژوهش
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در ايجاد شبکههای جمعي و مالي در انقالب اسالمي چه نقشي را ايفا کرده است.
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در غالب تحقیقات انجامگرفته ،نهاد بازار را از زاويۀ رابطه با روحانیت يا ذيل طبقۀ
متوسط سنتي موردبررسي قرار داده و بهصورت مستقل به نقش بازار در روند بسیج
سیاسي در انقالب اسالمي نپرداختهاند .در پژوهش پیشرو هرچند بخشي به پیشینۀ
تاريخي بازار و اقدامات بازار در تاريخ معاصر ايران اختصاص داده شده است ،اما
تمرکز اصلي تحقیق برکنشهای بازاريان در آستانۀ انقالب اسالمي است که بر روند
بسیج سیاسي در انقالب تأثیرگذار بود.

کتاب جنبشهای اجتماعي در ايران قرن بیستم :فرهنگ ،ايدئولوژی و چارچوبهای
بسیج ،نويسنده استفن سي پولسون به بررسي چرخههای اعتراض اجتماعي در ايران از
 1890تا عصر حاضر ميپردازد .اين اثر جنبشهای اجتماعي زير را پوشش ميدهد:
جهاني دوم ،تودهایها و جبهۀ ملي ،اعتراض قم  ،1963و انقالب  1979-1978ايران.
پولسون نشان ميدهد که چگونه بازيگران مختلف سیاسي ايران برای رسیدن به اهداف
خود از شیوههای اعتراض منطقهای و تحتتأثیر غرب استفاده کردهاند .بنابراين در اين
پژوهش تمرکز بیشتر بر روی جنبشهای اعتراضي است که متأثر از موارد مشابه در
غرب در ايران اتفاق افتاده ،ولي در پژوهش نگارندگان تمرکز بر روی بسیج تدارکي و
تدافعي و تهاجمي بازار طي جنبشها و اعتراضات پیش از انقالب اسالمي بوده است
(.)Poulson, 2006

صادق حقیقت نويسندة کتاب شش نظريه دربارة پیروزی انقالب اسالمي در اين

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

جنبش تنباکو  ،1892-1890انقالب مشروطه  ،1909-1906دو جنبش پس از جنگ

پژوهش با ارائۀ شش نظريه شامل :نظريۀ توطئه ،مدرنیزاسیون ،اقتصاد ،مذهب ،استبداد
سیاسي ،نظريۀ رهبری مذهبي به واکاوی علل انقالب اسالمي ميپردازد .نظريۀ اخیر بر
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آن است که ضمن نشان دادن نقايص نظريههای قبل ،به رويکردی جامعتر دست يابد.
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نظريۀ توطئه بر نوعي بدبیني نسبتبه ديگران بنیاد نهاده شده است و نميتواند نظريهای
علمي تلقي شود .ازطرفديگر ،مفروضات و مدعیات اين نظريه با رخدادها و وقايع
انقالب اسالمي در سطح داخلي و بینالمللي سازگاری ندارد .نظريۀ نوسازی نیز هرچه
بهخوبي ميتواند علل و عوامل کاهش مشروعیت نظام سلطنتي را توضیح دهد ،اما در
تبیین چرايي پیروزی انقالب اسالمي ناکام بهنظر ميرسد .همین مسئله ــ يعني جدا
کردن عوامل بحران مشروعیت نظام پیشین از چرايي پیروزی انقالب اسالمي ــ زمینۀ
ارائۀ نظريۀ ششم را فراهم کرد .ولي در اين پژوهش نگارندگان تالش دارند با تمرکز بر
تئوری بسیج سیاسي چارلز تیلي و تأکید بر نقش تدارکاتي بازار در جنبشهای پیش از
انقالب به بررسي نقش اين طبقه در انقالب بپردازد (.)Haghighat, 2000

مجموعهای از فصول مرتبط به هم است که به تحلیل چرايي جنبشهای انقالبي ايران
در میان همۀ کشورها در قرن گذشته ميپردازد .محقق بر تغییرات تاريخي مانند تغییر
تشیع اثنيعشری از ساکتگرايي سیاسي به اپوزيسیون انقالبي و نیز عواملي که پیش از
اين به آن توجه نشده بود ،مانند ويژگي چندشهری همۀ انقالبهای مدرن ايران تأکید
ميکند ،ولي در تحقیق نگارندگان تأکید اصلي بر چگونگي اپوزيسیون شدن بازار و
ارتباط با ساير مخالفان دستگاه سلطنت پهلوی است (.)Keddie,1995

کتاب پويايي انقالب ايران :پیروزی و تراژدی پهلوی تحلیلي قانعکننده و ارزيابيای
عیني از خاستگاهها و ابعاد انقالب  1979ايران ارائه ميدهد .تبیینهای پس از انقالب با
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کتاب ايران و جهان اسالم :مقاومت و انقالب ،نوشتۀ پالگريو مک میالن ،شامل

تمرکز محدود را موردارزيابي مجدد قرار ميدهد ،زيرا سرنوشت خاندان پهلوی را در
ميکند .اين بررسي انتقادی خواننده را به درک عمیقتری از تاريخ مدرن ايران و
385
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ضعفها و تضادهای ريشهدار و ساختاری در جامعه ،اقتصاد و سیاست ايران دنبال
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قدرداني از تأثیر متقابل نیروهايي ميرساند که در حال حاضر در جمهوری اسالمي کار
ميکنند .همچنین نويسنده تفسیر قانعکنندهای درمورد وضعیت اسفناک ذاتي ديگر
کشورهای جهان سوم که با میراثهای مشابه و شرايط پیش از انقالب گرفتار شدهاند،
ارائه ميکند .بنابراين در اين مقاله به بررسي نقاط ضعف ساختار پهلوی از درون
ميپردازد ،ولي در مقالۀ نگارندگان به بررسي نقش طبقاتي چون بازار سنتي و بسیج
سیاسي آن در تحرکات انقالبي و بررسي آن پرداخته ميشود و در اين بررسي صرف ًا
ايران و مختصات طبقاتي آن مدنظر است نه تحوالت مشابه در منطقۀ خاورمیانه
(.)Amuzegar, 1991

نويسندگان مقالۀ «فعالیتهای اجتماعي بازاريان در مسیر سازمانبخشي به انقالب
چه نقشهايي را در انقالب اسالمي ايفا کردند و چگونه اين نقشها به تسهیل
فرايندهای انقالبي انجامید .نتیجه اينکه بازاريان با بهرهگیری از نفوذ گستردة خود بر
عرصۀ جامعۀ مدني سنتي ايران ،موجب اثرگذاری بر کنش انقالبي ديگر کارگزاران
انقالب و بسیج انقالبي مردم شدند .در مقالۀ حاضر ،نگارندگان عالوهبر توجه به تأثیر
فعالیتهای بازار بر گروههای اپوزيسیون به بررسي نوع فعالیتهای بازار در حمايت از
اپوزيسیونهای علیه سیستم سلطنتي پهلوی ميپردازند (میردار و حسین قزل اياق،
)1399
نويسندگان مقالۀ «تحلیل ارتباط بازاريان مشهد ،حکومت پهلوی و آستان قدس
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اسالمي» در صدد پاسخگويي به اين سؤال هستند که اساس ًا بازاريان بهلحاظ اجتماعي

رضوی در سالهای  1353تا  1357شمسي» ،بهدنبال بررسي علت ازمیانرفتن اتحاد سه
کانون بازاريان مشهد ،حکومت پهلوی و آستان قدس رضوی در سالهای  1353تا
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انقالب اسالمي سال  1357در مشهد هستند .طي اين پژوهش به بررسي علت
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ازمیانرفتن اين ائتالف سهگانه با ورود دو نهاد بسیار قدرتمند در امور بازاريان (شامل
مبارزة حکومت با گرانفروشي و نداشتن پروانۀ کسب و بدقوليهای ديگر و آستان
قدس با تخريب بازار بزرگ و نپرداختن سرقفلي بازاريان) که خود سبب اعتراض
بازاریها طي اين سالیان از حکومت شد (رضاپور و ماليي تواني.)1399 ،
در مقالۀ «بررسي تحلیل زمینهها و عوامل تقابل بازاريان با حکومت پهلوی دوم،
براساس «مدل بسیج» چارلز تیلي ( »)1357-1340پرسش اصلي اين اســت که چه
عواملي به مخالفت و کنش جمعي بازاريان علیه حکومت پهلوی منجر شده است؟
فرضــیۀ اصــلي اين پژوهش ،اين اســت و در فرضیۀ اين پژوهش بیان شده که
مخالفت و اقدام جمعي بازاريان علیه حکومت پهلوی ،ازيکسو در قابلیتها و
عملکرد خصومتآمیز حکومت مذکور علیه بازاريان بوده است .بنابراين در اين پژوهش
تمرکز بر عوامل نارضايتي بازاريان است ،ولي در مقالۀ پیش رو نگارندگان بر بررسي
انواع بسیج تدارکي و تدافعي و تهاجمي بازار و نقش آنها در انقالب اسالمي تأکید و
تمرکز شده است (دهقاننژاد و رستمي.)1396 ،
مقالۀ «فعالیت های انقالبي بازاريان طي ماه های دی و بهمن  »1357به اين مسئله
اشاره دارد که بازار در کنار روحانیت انقالبي يکي از کارگزاران اصلي انقالب اسالمي
بودند .آنها از ابتدای نهضت عهدهدار فعالیتهای گستردهای در مبارزات بودند که
ميتوان به فعالیتهايي همچون حضور در نوفللوشاتو در کنار رهبر انقالب ،تأسیس
کمیتۀ استقبال از امام اشاره کرد .ولي اين مقاله به جنبۀ همکاری و پشتیباني بازار از
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ويژگيهای خاص بازاريان ريشــه داشـــته و ازســـویديگر ،نتیجۀ سیاستها

روحانیت نپرداخته ،بلکه تالش کرده است از رويکردهای ديگری به آن بپردازد
(قزلاياق)1396 ،
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چارچوب مفهومی پژوهش (نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی)
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پیش از پرداختن به نظريۀ اصلي تیلي درمورد کنش جمعي ابتدا الزم است الگوی مبنايي
وی در تحلیل جامعۀ سیاسي توضیح داده شود.
الگوی سیاسی :پیش از پرداختن به نظريۀ اصلي تیلي درمورد کنش جمعي ابتدا الزم
است الگوی مبنايي وی در تحلیل جامعۀ سیاسي توضیح داده شود .تیلي اين الگو را
«الگوی سیاسي» نام مينهد که ماهیتي ايستا دارد .پس از آن ،وی «الگوی بسیج» را
مطرح ميکند که درواقع توضیحدهندة چگونگي کنش جمعي و تغییر در جامعۀ سیاسي
است .عناصر تشکیلدهندة الگوی سیاسي عبارتاند از :جمعیت ،حکومت ،يک يا چند
مدعي ،يک جامعۀ سیاسي ،و يک يا چند ائتالف .مدعیان قدرت سیاسي را ميتوان به
دو گروه تقسیم کرد ،نخست اعضای حکومت ،و سپس چالشگران حکومت .درواقع،
(اعضا و چالشگران) جريان دارد تا سهم بیشتری از قدرت حکومتي را در اختیار داشته
باشند (تیلي ،1385 ،ص.)80 .
الگوی بسیج :پويايي رقابت میان مدعیان قدرت سیاسي ايجاب ميکند که برای
توضیح دادن تغییرات جامعۀ سیاسي ،بهويژه توضیح کنش جمعي هريک از مدعیان ،از
الگوی ديگری استفاده شود .تیلي برای توضیح کنش جمعي از الگوی بسیج استفاده
ميکند .عناصر اين الگو عبارتاند از :منافع ،سازمان ،بسیج ،فرصت ،و کنش جمعي.
منافع ،مجموعه امتیازات و محرومیتهای مشترکي است که ممکن است در اثر تعامالت
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رقابت اصلي و منشأ پويايي در الگوی سیاسي ناشي از رقابتي است که میان مدعیان

مختلف با ديگر جمعیتها بر جمعیت موردبحث وارد آيد (تیلي ،1385 ،ص .)84 .از
نظر تیلي ،عناصر شکلدهندة فرصت را ميتوان به سه بخش تقسیم کرد :الف)
منابع مصرفي عمل جمعي)؛ و ج) قدرت (بازده عمل جمعي).
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فرصت/تهديد (رابطۀ منابع و منافع با وضعیت محیطي)؛ ب) سرکوب /تسهیل (هزينه و
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فرضیۀ اصلي در کار تیلي ،رابطۀ میان «بسیج» و «کنش جمعي» است؛ بدين معني که
هرچه میزان بسیج در يک جمعیت يا سازمان مطبوع يک مدعي بیشتر باشد ،میزان کنش
جمعي آن بیشتر ميشود .بهعبارتديگر ،قدرت آن افزايش مييابد ،منابعي که هزينه
ميکند ،کمتر ميشود ،و درنهايت منافعي که بهدست ميآورد بیشتر ميشود .اما در اين
میان متغیرها و عوامل ديگری نیز هستند که بر میزان بسیج و کنش جمعي تأثیر دارند که
تیلي سعي دارد در قالب نظريۀ جامعي تمامي فرايندی را که به کنش جمعي منتهي
ميشود توضیح دهد .به عقیدة وی« ،عناصر عمدة تعیینکنندة بسیج يک گروه ،سازمان
آن ،منافع آن در تعامالت ممکن با ديگر مدعیان ،فرصت /تهديد کنوني آن تعامالت و
در معرض سرکوب بودن گروه هستند» (تیلي ،1385 ،ص .)85 .درواقع ،الگوی بسیج
تهديدات متوجه منافع آن گروه ميداند .در ادامه ،تعاريف مشخصتری درمورد هريک
از عناصر اصلي مدل بسیج ارائه ميشود.
متغیرهای اين الگو که دربارة هر گروه مدعي بهطور جداگانه مورد تجزيهوتحلیل
قرار ميگیرند ،عبارتاند از:
 منافع :امتیازات و محرومیتهای مشترکي که ممکن است در اثر تعامالت مختلفبا ديگر جمعیتها حاصل شود.
 سازمان :میزان هويت مشترک و نظام وحدتبخش افراد در درون يک جمعیتاست و بهعنوان فرايند افزايش هويت مشترک محسوب ميشود (ميتوان کاهش هويت
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تیلي میزان کنش جمعي يک مدعي را برآيندی از قدرت ،بسیج و فرصتهای کنوني و

مشترک يا افول نظام وحدتبخش را سازمانپاشي نامید) .هرچه اعضای گروه از هويتي
يکپارچهتر برخوردار باشند و ساختارهايي که آنان را متحد ميکند مستحکمتر باشد ،آن
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گروه سازمانيافتهتر محسوب ميشود؛
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 بسیج منابع :کوشش برای دستیابي به هر نوع منبعي که گروه مدعي برای پیشبردعمل جمعي خود ضروری بداند (ميتوان کاهش آن را بسیجزدايي نامید)؛
 عمل جمعي (کنش گروهي) :با هم عمل کردن در تعقیب عاليق مشترک،بهعبارتديگر ،عمل مشترک يک گروه مدعي درپي دستیابي به اهداف مشترک عمل
جمعي خوانده ميشود؛
 فرصت/تهديد :فرصت رابطۀ میان منافع جمعیت و وضع کنوني جهان اطرافاست (تیلي ،1385 ،صص83.ـ. )84
تیلي مدل بسیج سیاسي خود را بهصورت نمودار  1نشان ميدهد.

ج) مدل سیاسی :بخش اول شامل سه متغیر منافع ،سازمان ،و بسیج است که تیلي
آنها را عناصر درونگروهي مؤثر برکنش جمعي ميداند و نمودار  2نمايانگر اين بخش
از مدل است.
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نمودار  .1مدل مفهومی بسیج سیاسی چارلز تیلی
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نمودار  .2مدل سیاسی چارلز تیلی

منافع :منافع ،امتیازها و دستاوردهايي مشترکي است که در نتیجۀ کنش متقابل يک
جمعیت با جمعیت ديگر عايد اعضای آن جمعیت ميشود (تیلي ،1385 ،ص .)83.تیلي
خصوص ميپردازد .نخست تحلیلي براساس الگوی رايج مارکسیستي که اذعان ميدارد
که منافع يک گروه برآمده از موقعیت ساختاری آن گروه در جامعه است و درواقع،
منشأ آن عیني است .درنتیجه ،از منظر نخست منافع يک گروه را ميتوان از تحلیل کلي
ارتباطات میان منافع و موقعیتهای اجتماعي استنباط کرد و از منظر دوم منافع يک
گروه از اظهارات و کنشهای کنشگران آن گروه قابلاستنتاج است (تیلي ،1385 ،ص.
.)92
سازمان :تیلي در تعريف از سازمان ،بر دو محور عمده اشاره ميکند :میزان هويت
مشترک و ساختار وحدتبخش .وی برای توضیح اين دو مفهوم از بحث روابط دستهای

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

پیش از ارائۀ تعريف خود دربارة «منافع» يک گروه به بررسي دو نظر رايج در اين

و روابط شبکهای بهره ميگیرد .ترکیب روابط دستهای و شبکهای به پیدايش گروه منجر
ميشود .درنتیجه به اعتقاد تیلي «هرقدر که يک گروه از هويت مشترک و شبکههای
سازمان برآيند روابط دستهای و شبکهای مداوم در يک جمعیت است.
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داخلي وسیعتری برخوردار باشد ،سازمانيافتهتر است» (همان ،ص .)95 .به بیان ديگر،
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انواع منابع
 منابع اجبارآمیز مانند سالح ،نیروهای مسلح و فناوریهای کنترلکننده :اين منابع ابزارتنبیه ديگر انسانها و محدود ساختن بديلهای قابلدسترس برای آنهاست؛
 منابع فايدهمند مانند کاال و خدمات اطالعرساني و پول :منابعي هستند که انسانهادستیابي به آنها را حق خود ميدانند؛
 منابع هنجاری مانند وفاداریها و تکالیف :يعني تعهدات اعضايي از جمعیت درقبال ديگر اعضای گروه ،خود گروه و آرمانهای آن (تیلي ،1385 ،ص.)105.
انواع بسیج :بسیج منابع به اين معناست که سازمانها و گروهها تالش ميکنند منابع
فوق را هرچه بیشتر در اختیار خود بگیرند .انواع بسیج از نظر تیلي عبارتاند از:
برای جنگ با دشمن گرد هم آورند تا منافع خود را حفظ کنند .نمونههای اين نوع
بسیج شورشهای مربوط به غذا ،شورشهای مالیاتي ،تهاجم به کشتزارها ،مقاومت در
برابر لوايح قانوني است؛
 بسیج تهاجمي :اغلب از باال به پايین است که سازمان در واکنش به فرصتهایپیشآمده به جمعآوری منابع ميپردازد تا به منافع جديدی دست يابد .نمونۀ بسیج
تهاجمي ،موفقیت مؤسسۀ کاتولیک اوکانل در گسترش اجباری حقوق کاتولیکهای
انگلیسي و ايرلندی است؛
 -بسیج تدارکي :که بدون شک بیش از ديگران دارای خصلت از باال به پايین است
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 -بسیج تدافعي :که تهديدی از خارج ،اعضای گروه را واميدارد که منابع خود را

که سازمان با پیشبیني فرصتها و تهديدهای آينده به انباشت و ذخیرهسازی منابع
ميپردازد .نمونۀ اين نوع بسیج ،اتحاديههای کارگری در قرن نوزدهم اروپا بودند که
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برای ايام سختي صندوق پولي را تدارک ديده بودند (تیلي ،1385 ،صص111.ـ.)113
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تفاوت اساسي میان بسیج تهاجمي و تدافعي وجود دارد .ثروت و قدرت اولیۀ يک
جمعیت بهشکل قابلمالحظهای بر احتمال اينکه بسیج آن تدافعي يا تهاجمي باشد،
تأثیر ميگذارد.
زمینههای سیاسی و اجتماعی اعتراض و حضور بازار در انقالب 1357
درمورد شرايط سیاسي ايران قبل از انقالب  1357دو ديدگاه متفاوت وجود داشت .در
ديدگاه نخست ،عدهای اعتقاد دارند که شرايط سرکوب و اختناق ،فقدان دموکراسي و
حکومت مردمساالر و تسلط استبدادی باعث بروز نارضايتيهای عمومي و افزايش
تمايالت تودهای نسبتبه ايدئولوژیهای رهاييبخش است؛ ديدگاه دوم اينکه ،برخي
شرايط انقالبي شده است .البته ميتوان گفت ترکیب هردو مورد ميتواند در بروز

شرايط انقالبي در ايران صادق باشد .در اين خصوص در کتاب مقدمهای بر انقالب
اسالمي آمده است« :پس از سیاستهای سرکوبگرانه ،هرگاه دستگاه سرکوب تضعیف و
فضای سیاسي مساعدی فراهم ميشد و مردم ميتوانستند بهطور نسبي نفس بکشند
ناآراميهای سیاسي مانند آتش زير خاکستر راهي به بیرون مييافت و نارضايتيها بروز
ميکرد» (زيباکالم ،1372 ،ص.)24.
همچنین همزمان با بهوجودآمدن گروههای مختلف مبارزه ،محمدرضا پهلوی
همچنان در مسیر استبداد و سرکوب بیشتر پیش ميرفت .در حوزة سیاسي ،همراه با
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اعتقاد دارند که کاهش اجبار و فشار و تضعیف دستگاههای سرکوبگر ،موجب بروز

بحران و تورمي که از سال  1352آغاز شده بود و به مراحل خطرناکي ميرسید ،دولت
به سمت رژيمي توتالیتر و مداخلهگر سوق مييافت .درواقع بود يا نبود مشارکت
خاصي از رژيم سیاسي پیوستگي دارد (سیفزاده.)1373 ،
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سیاسي و نیز تنوع و فعاالنه يا منفعالنه بودن آن بهلحاظ نظری با پیدايش و تداوم نوع
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در دهۀ  ،1970درآمدهای نفتي افزايش يافت ،اقتصاد بهسرعت اما بهطور نابرابر
توسعه يافت و مداخلۀ گستردة دولت نیروهای بازار را تضعیف کرد و انباشت سرمايه را
سیاسي کرد .سرکوب سیستماتیک کارگران ،کمک به طبقۀ باال و حمله به مخالفان
سکوالر و مذهبي نشان داد که دولت در خدمت منافع گروههای خاصي است .زماني که
دولت سعي کرد با اعمال کنترل قیمت بر بازاريان (بازرگانان ،مغازهداران ،و صنعتگران)
تورم باال را کنترل کند ،از سويي اعتراضات آنها دولت را به انجام اصالحات مجبور
کرد و فرصتي را برای کارگران صنعتي ،کارگران يقهسفید ،روشنفکران و روحانیون و
بازاريان فراهم کرد تا بسیج شوند ( .)Parsa,1898همچنین روزنامههايي که در
نظارت دولت بودند از ضرورت ريشهکن کردن بازار و احداث بزرگراههايي از میان
کارآمد بهجای قصابيها ،بقاليها و نانواييهای قديمي و ايجاد فروشگاههای دولتي به
سبک کاونت گاردنهای لندن سخن بهمیان آوردند .بعدها مغازهداری به يک
روزنامهنگار فرانسوی ميگويد که بازار باور کرده است که شاه و بورژوازی نفتي
ميخواهد کسبۀ خردهپا را لگدمال کنند .شخص ديگری پنهاني به يک روزنامهنگار
آمريکايي ميگويد اگر شاه را به حال خود بگذارند آنها را ازبین خواهد برد و بانکها
روزبهروز قدرتمندتر ميشوند (آبراهامیان ،1381 ،صص454.ـ.)544
از سويي بايستي اين مسئله را مدنظر داشت که بازار همچون موضوع و مصداق
نهادی سنتي قابلیتهای مثبت مدرن شدن را در خود داشت ،ولي توسعۀ تحمیلي و

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

مراکز قديمي شهر ،ازبینبردن حجرههای پوسیده و جايگزين کردن سوپرمارکتهای

مدرنیزاسیون از باال نهتنها قادر به درک اين توان بالقوه نبوده که حتي با اتخاذ
سیاستهای نادرست آن را به نیرويي در مقابل مدرنیتهای ريشهدار بدل کرده است و
سنتياش در مقام مبارزه با مدرنیتۀ تحمیلي دولت و در برابر سیاستهای دولت که در
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همیشه بازار ضمن ارائۀ شرح کوتاهي از رابطۀ سنت و مدرنیته باتوجهبه نقش نهادهای
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اعتقادات جامعه ريشه نداشت ،قرار گرفت (جباری .)1379 ،بنابراين علمای سنتي
وابسته به حکومت و علمای شیعه ــ بهسبب حمايت بازاريان از آنها ــ مستقل از آن
معرفي شدهاند و هیئتهای مذهبي ،مجالس سخنراني ،و نمازهای يومیه مهمترين
ابزارهای اجتماعي همبستگي بازار دانسته شده است و بازاريان در اتحاد با علما بهعنوان
نیروی محرک يا عنصر مهمي در همۀ جنبشهای سیاسي و اجتماعي در تاريخ معاصر
ايران ظاهر شدند (احمد اشرف و بنوعزيزی.)1388 ،
بهاينترتیب دولت پهلوی نهتنها از طبقات متوسط سنتي و جديد ،بلکه از طبقات
مسلط جامعه نیز دور شده و فاصله گرفته بود .بنابراين علل شرکت فعال بازار بهعنوان
يکي از سازمانهای اصلي انقالب در ستون فقرات آن در کنار روحانیت عبارت است
 .1بازار هنجارهای فرهنگي و سیاسي حکومت را قبول نداشت و به مظاهر
بيبندوباری و غربيگرايي آن واکنش نشان ميداد؛
 .2بازار با روحانیت پیوند عمیقي داشت .بازاريان مانند روحانیت سنتي ايران
حکومت غیرمعصوم را غیرشرعي ميدانستند .غیرشرعي دانستن حکومت و افکاری
همچون حالل شدن کاالها در صورت پرداخت خمس و زکات سبب شد بازار به طرق
مختلف از پرداخت مالیات طفره رود و از سوی ديگر تنها به روحانیت ردهباال خمس و
زکات دهد تا خريدوفروش اموال حکم شرعي يابد .دنبالهروی از علما در انديشه
تأسیس حکومت شرعي نیز از عوامل شرکت بازاريان در انقالب اسالمي است.
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از :

 .3پیشبیني بازار از روند اصالحات اقتصادی سبب ورود بازار به جريان انقالب
شد .تصور بازار بر اين بود که هدف رژيم از اصالحات ،پراکندن بازاریها و جلوگیری
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از اتحاد آنهاست و اين امر با اقدامات و سخنان شاه نیز تقويت ميشد .مسائلي مانند
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کشیدن اتوبان از بازار مرکزی ،بهوجودآمدن پاساژها و مراکز خريد مدرن ،آمدن مغازهها
به کنار خیابانها و خارج شدن از فضای بازار ازجمله اين اقدامات بود.
بازاريان ميدانستند که شايد در اثر افزايش ارتباطات بینالمللي و افزايش واردات در
کوتاهمدت سود ببرند ،اما در درازمدت بايد از صحنه حذف شوند و يکي از داليل
چنین تفکری حمايت بيدريغ حکومت از بورژوازی نوظهور صنعتي بود که بهجای
تجارت ،بیشتر سرمايۀ خود را صرف صنعت ميکرد .هرچند که اين طبقه نیز در
سالهای  1355تا  1355نتوانست متحد و حامي شاه باقي بماند (شامبیاتي،1376 ،
ص .)235.به علل نامبرده ،اصناف بازار در انقالب سال  1357نقش عمدهای داشتند،
درواقع بازار و مسجد ازيکسو و مدرسه و دانشگاه از ديگر سوی ،ستون فقرات انقالب
از سال  1356سه گروه از سران اصناف و معتمدان بازار وارد صحنۀ سیاسي و
مبارزات ضددولتي شدند:
 .1هواداران امام خمیني که غالباً از وابستگان هیئتهای مؤتلفه بودند ،و برخي از
آنان پس از آزادی از زندان با بسیج بازاريان ،شروع به مبارزه کردند ازجمله اسداهلل
الجوردی و حبیباهلل عسگراوالدی.
 .2گروه ديگر عدهای از اصناف هوادار نهضت آزادی و مهندس بازرگان و آيتاهلل
طالقاني بودند.
 .3گروه سوم اتحاديۀ بازرگانان و اصناف و پیشهوران بازار تهران ،وابسته به جبهۀ
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را تشکیل دادند.

ملي بودند که به رهبری افرادی مانند حاج قاسم لباسچي وارد مبارزه شدند .اين گروهها
بزرگداشت) موفق بودند.
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عمالً قیام تبريز را براه انداختند و در بستن بازارها در  15خرداد ( 1357مراسم
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درواقع بازار محل و پايگاه شروع حرکتهای انقالبي در سال  1357بود و بهعنوان
يک نهاد قدرتمند و يکپارچه در تالطمهای اجتماعي حضور داشت .از علما و مذهب
برای به گوش رساندن صدای خود کمک گرفت؛ هزينۀ دورة تالطم را برعهده گرفت و
تا تحقق نتیجۀ دلخواه بسیج خود را ادامه دارد (عتیقپور ،1358 ،ص .)97.اولین
حرکت و تعیینکنندهترين آن توسط بازار ،تعطیلي يکپارچۀ آن بود که خود مانند
موجي ،ديگر اقشار جامعه را مطلع و به حرکت درميآورد.
بسیج سیاسی تهاجمی و تدافعی بازار سنتی در انقالب 1357
عناصر بیناالذهاني استقاللخواهي و استبدادستیزی موجود در فرهنگ سیاسي ايرانیان و
بهخصوص بازاريان ،بهعنوان سنتيترين قشر اجتماعي ايران ازيکسو و تحقیرهای
بدان منجر شد که آنها در خود محرومیتي احساس کنند که حاصل بيتوجهي رژيم
نسبتبه انتظارات و تواناييهای اين قشر سنتي در قبال مذهب و سنت بود .آنها نهتنها
به حمايت مالي و اقتصادی از مبارزان برخاستند و به طرق و انواع مختلف از انقالبیون
پشتیباني مالي کردند ،بلکه در تهییج و تحريک اقشار مختلف مردم برای شرکت در
تظاهرات و راهپیماييها و نیز در تهیه و تکثیر اطالعیهها با روحانیت همکاری و
مشارکت داشتند (عابدی اردکاني و پور قیمومي .)1395 ،بنابراين در اينجا به بررسي
اجمالي برخي نیروهای سیاسي در ايران قبل از انقالب  1357و بسیج تدافعي و
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محمدرضاشاه نسبتبه بازاريان و اتخاذ و اجرای سیاستهای ضدبازاری ازسویديگر

تهاجمي بازار در آن ميپردازيم.
فدائیان اسالم :فدائیان اسالم با هدف مبارزه با تمام اشکال بيديني ايجاد شده بود
اسالم از آيتاهلل کاشاني حمايت ميکردند و او را در سازماندهي اعتصابات بازاريان
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و در نخستین اقدام خود احمد کسروی ،نويسندة مشهور غیرمذهبي را کشت .فدائیان
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ياری کردند .البته فدائیان اسالم و گروه آيتاهلل کاشاني هم از نظر ترکیب اجتماعي و
هم از نظر برداشتهای ايدئولوژيکي تفاوتهايي داشتند .درحاليکه گروه کاشاني را
بیشتر اقشار طبقۀ متوسط سنتي کشور پشتیباني ميکردند .اعضای اندک فدائیان اسالم از
میان جوانان دارای مشاغل پايین بازار تهران بودند .بنابراين هر دو گروه دارای پايگاه
اجتماعي وابسته به بازار (بسیج تدافعي) بودند ،منتها گروه اول به ردههای باالی بازار
بیشتر متکي بود و با تجار بازار پیوند داشت .همچنین حزب ملل اسالمي که در دهۀ
 1330بهوجود آمد از حمايت اقشار بازاری برخوردار بوده و در میان کسبه بازار نفوذ
داشت .اما قبل از آنکه بتواند اقدام جدی و مهمي انجام دهد ،پروندهاش بسته شد ،زيرا
طي سالهای  1348و  1349عمالً بیشتر اعضای آن دستگیر شدند (امیری،1386 ،
جبهۀ ملی :جبهۀ ملي ايران از زمان تأسیس و در دورة مصدق پايگاه بازاری
قدرتمندی داشته است .بهطوریکه قاسم لباسچي از بازاريان عضو جبهۀ ملي در
خاطراتش اشاره دارد که بازار را در پشتیباني از مصدق حدود پنجاه بار تعطیل کردهاند.
حتي پس از کودتا بازاريان به پشتیباني از مصدق علیه رژيم به کودتا ادامه دادند،
بهطوریکه بعد از اعتصاب بازاریها در حمايت از دکتر مصدق در  21آبان ،1332
دولت قصد داشت سقف بازار تهران را ويران سازد .در آخر بازاریها قول دادند که پس
از آن در جنبشهای اعتراضي شرکت نکنند و بدون اجازة دولت مغازههای خود را
تعطیل نکنند و دولت نیز در مقابل از قصد خود منصرف شد (و درواقع بازار بسیج
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ص.)89.

سیاسي تدافعي را سامان ميداد) .عالوهبراين ،برای مجازات بازاريان مسیرهای خطوط
اتوبوسراني در تهران چنان تغییر داده شد که فقط يک خط اتوبوس به منطقۀ بازار
در قالب کمیتۀ بازار که سازماندهندگان اصلي آن ازجمله حاج حسن شمشیری ،حاج
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رفتوآمد کند .اما بازاريان وفادار به مصدق حامیان اصلي نهضت مقاومت ملي بودند که
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محمود مانیان و  ...بودند .يورشهای پيدرپي و بازداشت بیشتر رهبران و فعاالن نهضت
مقاومت ملي در تهران و شهرستانها بهوسیلۀ ساواک تازهتأسیس نهضت را بهتدريج
تضعیف کرد ،بهطوریکه از سال  1336تا تشکیل جبهۀ ملي دوم فعالیت آن محدود به
صدور اعالمیههای مختلف بود .درواقع تا قبل از اينکه دانشگاه به يک بازوی محرک
تبديل شود اين بازار بود که حرکتهای سیاسي را انجام ميداد (صابری و شیخ نوری،
.)1391
 .3انجمن حجتیه :به دنبال يأس و ناامیدی حاصل از کودتای  28مرداد  1332يکي
از فعاالن کانون نشر حقايق اسالمي مشهد که قبل از کودتا هر روز برنامۀ سخنراني در
راديو مشهد داشت بهنام شیخ محمود ذاکرزاده توالئي معروف به شیخ محمود حلبي
تشخیص که مبارزه با بهائیت ارجحیت دارد انجمني به نام انجمن خیريۀ حجتیۀ مهدويه
تأسیس کرد که برخي از اعضای هیئت مؤسس آن از تجار و بازاريان بودند (باقي،
 ،1363ص.)260.
آنچه از روابط انجمن و عملکرد آن مشهود است ارتباط نزديک و تنگاتنگ انجمن
با قشر متمول اجتماع بهخصوص برخي از تجار بازار بیانگر وجود پايگاه اجتماعي در
میان بازاريان و سرمايهداران (در بسیج تدافعي) است.
 .4هیئتهای مؤتلفۀ اسالمی :ريشۀ اين گروه را ميتوان در گروه فدائیان اسالم
دانست که پیش از آن در دورة نهضت ملي فعال بودند .در سال  1342سه هیئت اسالمي
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مبارزه با رژيم پهلوی را بیهوده دانست و درنتیجه از در سازش با رژيم درآمد و با اين

فعال و حامي آيتاهلل خمیني در بازار تهران به يکديگر پیوستند و هیئتهای مؤتلفۀ
اسالمي را بهوجود آوردند .سه هیئت فوقالذکر هیئت مسجد امینالدوله ،مسجد شیخ
در جريان اعتراضات علما به اليحۀ انجمنهای ايالتي و واليتي اعضای هیئت مؤتلفه
در آن زمان که بهعنوان هیئتهای اسالمي فعالیت ميکردند عالوهبر تکثیر و توزيع
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علي و هیئت اصفهانيها بودند .اعضای هر سه هیئت از میان بازاريان بودند.
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اعالمیههای مراجع در مبارزه علیه اليحۀ انجمنهای ايالتي و واليتي ،در اقدامي ابتکاری،
اعالمیهای تحت عنوان اعالمیۀ اصناف تهران تهیه کردند و به اهتمام احمد قديريان و
حاج حسین مهديان به امضای سران هجده صنف و برخي بازاريان رساندند که محتوای
آن در حمايت و پشتیباني از مبارزه روحانیت علیه هیئت حاکمه (و بسیج تهاجمي
بازاريان) بود.
در ادامۀ اعتراضات مراسمي در مسجد ارگ تهران برگزار و قرار شد تجمع بزرگي با
شرکت بازاريان تهران در مسجد سید عزيزاهلل تهران و همزمان از سوی بازاريان شیراز
در مسجد وکیل ،بازاريان مشهد در مسجد گوهرشاد و بازاريان قم در مسجد امام و
همچنین تجمع مشابهي در يکي از مساجد تبريز برای لغو نهايي اليحه در پوشش
عزيزاهلل بازار تهران برگزار شود (امیری ،1386 ،ص.)48 .
در خاطرات توکلي بینا از اعضای مؤتلفۀ اسالمي نیز نقل شده است:
درپي صدور اعالمیۀ استنصار و ياری طلبیدن امام ،جمع بسیاری از بازاريان بازار
حضرتي تهران در بازار مولوی که بسیار معروف و دارای نفوذ بودند ،با هدايت
اعضای مؤتلفه به قم آمده ،پس از زيارت حرم حضرت معصومه سالماهللعلیها طي
يک راهپیمايي به ديدار امام رفتند .اين گروه ضمن حمل پارچهنوشتهای با مضمون
تجار و کسبۀ بازار حضرتي تهران برای پشتیباني از مراجع عظام باالخص حضرت
آيتاهللالعظمي خمیني به قم آورده بودند ،بهطرف بیت امام حرکت کردند و
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مراسم دعا برگزار شود و مقرر شد بزرگترين مراسم آذر  1341در مسجد حاج سید

حمايت خود را از ايشان اعالم کردند (توکلي بینا ،1384 ،ص.)30.

در  19دیماه  1341يعني  39روز پس از اعالم خبر لغو تصويبنامۀ انتخابات
انقالب سفید اعالم کرد و به رفراندوم (همهپرسي) گذاشت .اين انتخابات نیز مورد
400

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.10.6

انجمنهای ايالتي و واليتي ،شاه برنامۀ رفرم (اصالحات) خود را با نام اصول ششگانۀ
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مخالفت آيتاهلل خمیني قرار گرفت .اعضای هیئت مسجد شیخ علي که بعدها بهعنوان
مؤتلفه نامیده شدند ،در مبارزه علیه رفراندوم (همهپرسي) اصول ششگانه ( 6بهمن
 )1341نیز بار ديگر اعالمیهای صادر ،و طي  9بند زوايا و ماهیت اصول ششگانۀ
انقالب سفید از منظر مراجع را شفافسازی کردند .هدف از اين اقدام تشريح
ديدگاههای مراجع برای تودههای مذهبي به زبان ساده و فهمپذير بود .گفتني است که
هیئت مسجد شیخ علي اعالمیهها را با نام شورای مسلمانان متحد صادر ميکرد که اين
امر بیانگر تجربۀ مبارزاتي آنها بود و بهمنظور رد گم کردن انجام ميشد تا دستگاههای
امنیتي آنان را شناسايي نکنند.

طي سالهای  1336تا  1338اعضای مؤتلفه که صرفاً هدفشان پرداختن به امور
عامالمنفعه بود ،کمي بعد با شکلگیری مبارزات امام در دهۀ چهل اين هیئتها نیز مانند
بسیاری از گروههای ديگر فعالیتهای سیاسي خود را آغاز کردند و در آستانۀ قضیۀ
رفراندوم شاه که امام در سخنراني معروف «استنصار» اعالم کردند« :چون اساس اسالم،
چون عظمت اسالم و چون عزت مسلمین در معرض خطر است ،به ياری دين خدا
برخیزيد» (کیمیا فر ،1391 ،ص .)71 .اين سخنراني و استمدادها باعث ايجاد نوعي
نگراني برای قشر مذهبي شد.
به دنبال اين نوع بحثها صندوقي تهیه شد که در گوشۀ اتاق گذاشته ميشد و
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بسیج تدارکی بازار سنتی در ایران قبل از انقالب 1357

هرکس به میزان توان خود در هفته پولي را در آن ميانداخت ،ولي هیچکس حق گفتن
میزان مبلغ خود را نداشت و بهطور هفتگي اين وجوه خدمت امام به قم برده
مؤسسۀ خیريۀ مويد نیز فعالیت خود را ادامه دهد و هرکجا که مغايرتي با فعالیتهای
401

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.10.6

ميشد .ازسوييديگر با ورود اينان به عرصۀ سیاست و مبارزه قرار شد تا شرکت و
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سیاسي بهوجود آمد ،هر کدامشان را که با احساس و اهداف اينان در تضاد باشد آن را
کنار بگذارد و حذف شود تا کار در مسیر عظمت اسالم و عزت مسلمانان پیش رود.
مدتي بعد با پیگیری اعضا ،امام نیز به آنان نظرش جلب شد و از هیئتهای ديني
دعوت کردند ،و هیئت مويد نیز لبیک گفت .امام وقتي که کار برای محرومان و
مستضعفان را از روزهای اول نهضت و در کنار فعالیتهای مذهبي و سیاسي الزم
دانستند ،اين دسته را نیز برای شرکت در امور سیاسي تشويق کردند (کیمیافر،1391 ،
ص.)79 .
امام در طرحريزیهايشان ،نه بازاريان بزرگ که بازاريان خردهپا را گروه هدف
(جهت بسیج تدارکي) قرار دادند .بازاريان بزرگ در کل نقش پشتیبانيکننده داشتند و در
در بازار ،بازاريان خردهپا در دست گرفتند که بهواسطۀ فقدان سرمايههای کالن قدرت
ريسکپذيری بیشتری داشتند و در چاپ و پخش اعالمیهها ،راهاندازی دستهجات برای
اعالم اعتراض و در صورت لزوم بستن و مديريت تحصن بازار فعال بودند.
توکلي بینا در خاطرات خود ميگويد« :امام خمیني در مواقعي برای ارتباط با علما و
مراجع تقلید از برادران بازاری عضو جمعیت مؤتلفۀ اسالمي استفاده ميکرد .کما اينکه
هرگاه ضرورت ايجاب ميکرد امام بنده را به مشهد ميفرستاد» (توکلي بینا،1384 ،
ص.)44.
بادامچیان در خاطراتش (جهت اشاره به بسیج تدارکي بازار) ميگويد:
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امور حساس وارد نميشدند .بهواسطۀ همین مسئله برای اولینبار ابتکار عمل سیاسي را

اعضای مؤتلفۀ اسالمي برای کمک به مردم فقیر و خانوادههای زندانیان و در
پوشش اين اقدامات برای فعالیتهای سیاسي خود با همراهي دوستان خود در
محله را تأمین نمودند .به اين منظور کمیتههای مخفي تشکیل شد و کمیتۀ رسیدگي
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بازار ،دست به ابتکار عمل زد و با تشکیل تعاونيهای محلي ،مايحتاج اولیۀ هر
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به امور زندانیان که به خانوادههای زندانیان سیاسي کمک ميکرد ،کمیتۀ رسیدگي
به امور اعتصابکنندگان که مشکل آنان را بررسي و رفع ميکرد و به شاگردها،
داللها ،باربرها ،و کارگراني که درآمد آنها از دستمزد روزانه بود و اعتصابها آن
ها را بیکار کرده بود ،کمک مالي ميکرد .همین کمیته ،حقوق کارمندان و کارگران
اعتصابي و دولتي مانند شرکت نفت و روزنامۀ کیهان را ميپرداخت (بادامچیان،
.)1385

هیئتهای مؤتلفۀ اسالمي جهت توسعۀ فرهنگ بانکداری بدون ربا در جامعه،
صندوقهای قرضالحسنه را تأسیس کردند .از جملۀ آنها صندوق ذخیرة جاويد در
مسجد لرزاده بود.
به خانوادههای زندانیان سیاسي و تبعیدشدگان کمک ميکردند و در ماههای قبل از
پیروزی انقالب نیز با درآمد حاصل از آنها حقوق کارکنان ادارات و شرکتهايي مانند
شرکت نفت را که در اعتصاب به سر ميبردند پرداخت ميکردند .برخي از افراد
تشکیلدهندة صندوق در بازار فعال بودند لذا در سال  1351در سرای رحیمیه بازار
محلي را به صندوق اختصاص دادند (امیری ،1386 ،ص.)121 .
ضديت بازار با رژيم پهلوی دوم و حضور همهجانبه در انقالب اسالمي ،حاوی
مجموعه علل و داليل تاريخي ،مذهبي ،سیاسي و اقتصادی بود.
جان فوران نقش اساسي برای بازاريان در پیروزی انقالب قائل است .وی بازاريان را
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همچنین هیئتهای مؤتلفۀ اسالمي (در بسیج تدارکي) با درآمد حاصل از صندوقها،

ستون فقرات جنبش طرفدار امام خمیني ميپندارد .به اعتقاد او بازاريان در مقابل
عملکرد ضدبازاری رژيم ،شبکههای اطالعاتي ،نظام بانکي ،گروههای بحث و مناظرة
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ديني و سنتهای همبستگي اجتماعي خاص خود را تقويت کردند .آنها نقش عظیمي
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در تأمین منابع مالي و تشکیالتي انقالب داشتند و پرشورترين طرفداران امام خمیني
بودند (فوران ،1378 ،صص554 .ـ .)568
نیکي کدی در کتاب ريشههای انقالب ايران دربارة سیاستهای اشتباه شاه علیه
بازاريان نوشته است:
رژيم پهلوی در طول سالیان متمادی سعي کرد که از طريق ساختن خیابانها،
مغازهها ،مدارس و مؤسسات جديد در فاصلهای دور از بازار حتيالمقدور آن را
تضعیف کند ،همچنین از کارهای ديگر رژيم کنترل توزيع کاال و مبارزه علیه
گرانفروشان سودجو و  ...باألخره محدود کردن اعتبارات کمبهرة دولتي درمورد
بازاریها بود (کدی ،1369 ،ص.)362.

سعي کرد نقش سیاسي بازار را با فشار بر بازار کمرنگ کند ،اما بهدنبال بحران اقتصادی
 1339و روی کار آمدن امیني و کاهش فشار سیاسي دوباره شاهد قدرتگیری
سازمانهای بازار جبهۀ ملي هستیم.
بازاريان در قیام خرداد  1342نیز مانند تمامي جنبشهای عمدة مخالف دولت پیش
از آن دست باال را داشتند .بهگونهای که از  579نفر دستگیرشده در اين قیام اگر
شاگردان مغازه را هم جزو بازاريان بهحساب آوريم  322نفر يعني  55/6درصد از کل
دستگیرشدگان بازاری بودهاند (معدل ،1382 ،ص.)139.
سه عامل درمورد بازار بهعنوان يک نیروی اجتماعي تعیینکننده صدق ميکرد (که
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در دورة پس از کودتا ،شاه در مقابل بازار سیاستي را پیش گرفت .بدين صورت که

ميتوانست بازار را بهعنوان بسیج تدارکي مطرح کند) و بازار را در مقابل حرکت
حکومت پهلوی مبني بر حذف بازار ،قدرتمند کند و به يک نیروی مقاوم و تعیینکننده
بهعبارتديگر بهعنوان يک رکن جامعۀ مدني سنتي ،دارای استقالل نسبي از دولت بود.
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در انقالب  1357بدل سازد .اول آنکه بازار يک نیروی اجتماعي مستقل بود.
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استقالل مالي و اقتصادی آن باعث ميشد که بتواند تعديلکنندة قدرت دولت و
تأثیرگذار بر آن باشد .موضعگیری بازار در جنبشها و حرکتهای سیاسي و نقش
تعیینکنندة آن بهعنوان تعطیلکنندة روند روزمره و عادی زندگي اجتماعي يکي از
مسائل موردتوجه ميتواند باشد .بنابراين بازار بهعنوان يک نیروی تأثیرگذار بر دولت
دومین عامل را در خود داشت .حتي شاه در يک سخنراني بر اين امر که دخالت در امور
بازار يک ريسک است ،تصريح کرد و سومین عامل اين که بازار تنها نیروی اجتماعي در
جامعۀ ماست که به حیطۀ عمومي در جامعه دسترسي دارد .مساجد و منابر و محلهای
برگزاری مراسم مذهبي از مهمترين ابزار بسیج توده و تأثیرگذار بر قدرت دولت بودند
که بازار بهآساني به آن دسترسي داشت و بر آن تأثیر ميگذاشت .آنچه که اين اثر را
روحانیت همیشه باعث قدرت طرفین شده است .بازار ضمن کمک و ايجاد ارتباط مالي
با روحانیون (بسیج تدارکي) ،مشروعیت و اعتبار خود را باال برد و درواقع از سرمايۀ
مذهبي برای بازتولید خود استفاده ميکرد.
در جريان انقالب يکي از مؤثرترين نیروها ،حاشیهنشینهای شهری و مهاجران
بودند که بهشدت از لحاظ اقتصادی در مضیقه بودند و درواقع هیچ چیزی برای
ازدستدادن نداشتند .اين دسته از تظاهرکنندگان از طريق بازار حمايت و پشتیباني مالي
ميشدند .ايجاد فروشگاههای اسالمي با قیمت نازل و توزيع سوخت و مواد غذايي
رايگان ازجمله اين موارد بود .در کنار حمايت مالي از روحانیت و ايجاد فضای مناسب
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عمیقتر و قویتر ميکند ،در واقع اتحاد بازار و روحانیت است .ارتباط دوجانبۀ بازار و

جهت تظاهرکنندگان و حمايت از تظاهرکنندگان ،شرکت در اعتراضات ،کمک مالي به

نتیجه
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اعتصابیون (در بسیج تدارکي) و  ...نیز بر عهدة بازار بود.
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طي دهۀ  1340و  1350شرايط سیاسي و ويژگيهای ساختار سیاسي کشور ،مانند
تمرکز قدرت در دست حکومت ،ناسیونالیسم ،سکوالريسم ،پیروی از سیاستهای
آمريکا ،غربگرايي و  ...موجب شد که بازار در کنار ساير گروههای اجتماعي و
بهعنوان يکي از مهمترين آنها ،متأثر از اين شرايط و زمینۀ ورود بازار به صحنۀ سیاسي
فراهم شود.
بینالمللي شدن تجارت در رشد ارتباطات موجب ايجاد شرايط جديدی برای
گسترش فعالیت اقتصادی بازاریها شد و از طرف ديگر نقش دولت را در حمايت از
تولیدات داخلي و بازار تعیینکننده ساخت .اين حمايت از جانب دولت صورت نگرفت
و حتي برخالف منافع بازاريان اقداماتي از جانب دولت صورت ميگرفت ،مانند عدم
آن ،حمايت از ردههای بسیار باال و ثروتمند بازار که در هیئت بورژوازی صنعتي،
دستپروردة خود حکومت بودند .بهدست گرفتن اتاقهای اصناف و انحصار حزب
رستاخیز در اين زمینه ،معرفي کردن بازار بهعنوان مسئول تورم و گراني و  ...زمینههای
بروز نارضايتيهای اقتصادی تمام اقشار بازار را فراهم کرد .اين نارضايتي در کنار
مدرنیزاسیون و سنتستیزی حکومت پهلوی و عدم توسعۀ ساختار سیاسي نهتنها طبقات
متوسط سنتي ،بلکه طبقات متوسط جديد و حتي طبقات مسلط جامعه را نیز از دولت
دور کرد ،چراکه شاه با درآمدهای سرشار نفت و ثبت و گسترش بوروکراسي و نهادهای
سرکوبگر ،نسبتبه طبقات مسلط مانند صاحبان صنايع ،مالکان و  ...احساس بينیازی
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حمايت از بازاريان در مقابل کاالهای وارداتي ،حمايت از بورژوازی کمپرادور و تقويت

ميکرد.
افزايش ارتباطات بینالمللي و افزايش واردات ،در کوتاهمدت سود زيادی ميبرد ،به
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يکي از نکات بسیار مهم اين است که بازار عليرغم فشار سیاسي و اقتصادی ،در اثر
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خصوص در رونق اقتصادی دهۀ  ،1340با افزايش درآمد بازاريان و فعال شدن بسیاری
از تجار در امر واردات بازار اين امکان را يافت از اين افزايش درآمد به سود بنیادهای
مذهبي و حوزهها و کمک به روحانیون درمورد بسیج تدارکي استفاده کند.
در نیمههای دهۀ  1350کمک بازاريان در تأمین مؤسسات ديني از جانب آنان سبب
شد که برای نخستینبار روحانیاني بهطور منظم به محالت فقیرنشین شهرها و
روستاهای دورافتاده اعزام شوند؛ روستايیاني که بهواسطۀ اصالحات ارضي شاه ،مانند
دوران گذشته خود را در تقابل با ارباب نميديدند .اين نفوذ از طريق مغازهداران کوچک
و فروشندگان دورهگرد تا دورترين روستاها نیز امکانپذير بود.
در جريان بحران اقتصادی که از سال  1354آغاز و تا سال  1356ادامه يافت ،درآمد
در جريان حل اين بحران ،سرمايهداری صنعتي و ردههای باالی اقتصادی از شاه هیچ
حمايتي نکرد ،بلکه با خارج ساختن سرمايهها ،تعطیلي کارخانه و بیکاری کارگران
بهصورت مضاعف بر دامنه بحران افزود ،چرا که اولین حرکت شاه ،يورش به
سرمايهداران و بعضي از تجار عمده بود و در صدد بود که اين گروه را بهعنوان مسئول
بحران و تورم و گراني معرفي کند .اما با عدم موفقیت در اين امر به سراغ بازار رفت و
با سیاستهايي چون تحمیل قیمتها ،انحالل اصناف و فشار بر تجار خردهپا بر سخنان
خود مبني بر حذف بازار در جامعۀ موردنظرش در آينده صحه گذاشت .بنابراين
بازاريان با ورود به تشکلهای سیاسي همچون هیئت مؤتلفه و.....تالش کردند با بسیج
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نفت کاهش يافت و دولت با عدم تأمین بودجه در جهت برآوردن انتظارات روبهرشد،

تهاجمي به تالش خود در وقوع انقالب سال  1357در کنار بسیج تدارکي و بسیج
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تدافعي صحه گذارند.
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بنابراين نتايج حاصل از مباحث پژوهش در سه حوزة بسیج تدافعي ،بسیج تهاجمي،
و بسیج تدارکي بازار اينگونه تشريح ميشود:
در بسیج تدافعي بازار با توجه به فعل و انفعاالتي که در اثر تورم و بحران اقتصادی
در سالهای  1354به بعد در ايران اتفاق افتاده بود و انديشۀ شاه برای کنترل اين تورم و
درنتیجه روشي را که شاه برای مبارزه با گرانفروشي در سطح شهر و بازار بهکار گرفته
بود ،زمینهای شد تا اينکه بازاريان برای فاصله گرفتن و فرار از چنین وضعیتي از حالت
منفعل به حالت فعال بدل شوند و عزمي جدی در جهت مبارزه با رژيم پهلوی داشته
باشند و با اتکا به روحانیت و مقبولیتي که در سطح عمومي جامعه داشتند در صدد
جذب تودهها در اين مبارزه برآيند و خود را از اين شرايط رها کنند.
سنتي و مذهبي و همچنین عدم رشد و نوسازی در حوزههای سیاسي ،اجتماعي،
حلقههای باقيماندة پیوند میان حکومت و ساختار اجتماعي را تضعیف کرد که بازار نیز
از جمله آنها بود.درنتیجه شکاف میان گروههای حاکم و نیروهای اجتماعي مدرن روز
بروز بیشتر شد و پلههای ارتباطي اندکي که در گذشته پیونددهندة نهاد سیاسي با
نیروهای اجتماعي سنتي بهويژه بازار و مراجع ديني بود ويران شد .بهاينترتیب دولت
پهلوی نهتنها از طبقات متوسط سنتي و جديد ،بلکه از طبقات مسلط جامعه نیز دور
شده و فاصله گرفته بود .طبقۀ متوسط سنتي تحت فشارهای دولت بیش از ساير
طبقات ،امکان بسیج انقالبي را داشت ،چراکه پیوند محکمي با مساجد و دستگاههای

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

در بحث بسیج تهاجمي ،تمايل حکومت به غربيسازی جامعه و سرکوب مظاهر

مذهبي داشت و اين دو يکديگر را حمايت ميکردند .درواقع بازار ،محل و پايگاه شروع
تالطمهای اجتماعي حضور داشت .از علما و مذهب برای به گوش رساندن صدای
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حرکتهای انقالبي در سال  1357بود و بهعنوان يک نهاد قدرتمند و يکپارچه در
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خود کمک گرفت و درنهايت بازاريان توانستند با حمايت روحانیون ،احزاب و
هیئتهای مذهبي را تشکیل دهند و باتکیهبر همین احزاب متشکله گامي بلند در جهت
مبارزه با رژيم پهلوی بردارند.
در بسیج تدارکي بازار بايد گفت که روحانیت و بازار در زمان پهلوی به ترتیب
ارکان سیاسي و ارکان قدرت مالي را در اختیار داشتند و دارای يک استقالل نسبي
بودند .حکومت پهلوی خواهان گسترش صنعت و حضور سرمايۀ خارجي بود که اين
عامل باعث تضعیف شدن بازار ميشد .ازطرفي بهدست گرفتن ادارة اوقاف توسط
دولت پهلوی باعث قطع شدن منبع ملي روحانیون و درنتیجه سبب وابستگي مالي آنها
به بازار شد .ناگفته نماند اينکه شاه از بازار هراس داشت و باتکیهبر درآمد دالرهای
پهلوی را بیشتر کرد .در اين میان بازار بهتدريج با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت
پهلوی توانست خود را با اين سیاستهای اقتصادی هماهنگ کند و مانع تضعیف خود
شود.
اين روابط خصمانۀ بازاريان و روحانیت با دولت پهلوی روزبهروز بیشتر شد تا
اينکه در راستای حمايتهای ماليای که بازاريان از حاشیهنشینان شهرها و مهاجران که
بهعنوان ديگر نیروهای مؤثر در حرکت انقالبي بودند و همچنین روحانیت که بیش از
 80درصد تأمین مالي آنها توسط بازاريان بود ،زمینهای شد تا بازار از روحانیت
بهعنوان تريبوني برای رساندن حرف خود به گوش مردم استفاده کند و توانست با ايجاد
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نفتي ،خود را بينیاز ميدانست و اين امر فاصلۀ بین بازاريان و روحانیون با دولت

شبکههای جمعي و مالي مناسب در جهت يک حرکت انقالبي عظیم گام مهمي بردارد
راندن آن بود که به پیروزی شکوهمند انقالب اسالمي سال  1357ايران انجامید.
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Considering the importance of the political mobilization of the bazaar
in the 1957 revolution based on the unquestionable support that it
provided in areas such as the construction of mosques and takayas and
financing of the clergy, the purpose of the upcoming research is to
investigate the action of the bazaar and the bazaar people as an
influential social force during the Islamic revolution with a
descriptive-explanatory method. and tries to answer the question that
what role did the political mobilization of the traditional market play
in the process of collective action in the 1957 Iranian Islamic
Revolution? In response to this question, based on Charles Tilly's
theory of collective action, the role of the market's logistical, defensive
and offensive political mobilization on the revolution of 1957 is
discussed, and according to the findings of the research, considering
the role of the market in logistical mobilization in areas such as the
construction of mosques and takaya and The financing of the clergy
was discussed, and also in the offensive mobilization of the bazaar by
examining the presence of the bazaar in political organizations such as
the Islamic Federation and in the defensive mobilization in the joining
of the bazaars to the nationwide strikes to support the 1957 revolution,
the role of the bazaar in this revolution is discussed.
Keywords: Procurement Mobilization; Defensive Mobilization;
Offensive Mobilization; Traditional Market; Charles Tilley; Islamic
revolution of Iran.
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