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Abstract:
Purpose: Bazaaries (Persian: ) بازاری, the traditional wealthy merchants of bazaars were
not favorured by the economic policies of the government, especially in the later years
of Shah reign. This paper discusses such policies and their impact on turning away from
supporting the regime.
Methodology and Research Design: Data has been collected from archival records.
Findings and Conclusion: Discrimination against Bazaaries, intervention of the government agencies in the bazaar, involvement of the government in economic activities,
economic crisis, modernization of the national economy, industrial development plans
were the reasons resulted in the dissatisfaction among Bazaaries.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :توضیح سیاستهای اقتصادی دولت در تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم است؛ در پاسخ به
این پرسش که سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت چه تأثیری بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت
پهلوی دوم داشتهاست؟

روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش با روش توصیفی-تبیینی و با تکیه بر اسناد و منابع اصلی انجام
شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :سیاستهای تبعیضآمیز دولت علیه بازاریان ،مداخلۀ نهادهای دولتی در امور
بازار ،افزایش روزافزون نقش دولت در اقتصاد ،بحرانهای اقتصادی و تحتفشار قرارگرفتن بازاریان
ازسوی دولت ،و همچنین تالش دولت درجهت مدرنیزهکردن اقتصاد و اجرای برنامۀ توسعۀ صنعتی
شتابان در کشور و پیامدهای ناشی از آن ،بهطور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد و با تهدید
کسبوکار بازاریان ،نارضایتی و واکنش آنها را علیه حکومت پهلوی دوم برانگیخت.
ڪلیدواژهها:

سیاستهای اقتصادی؛ تقابل؛ بازاریان؛ حکومت؛ پهلوی دوم.
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مقدمه

بازاریان به طیف گستردهای از بازرگانان ،مغازهداران ،تولیدکنندگان ،صرافان ،دالالن،
حسابداران ،دستفروشان ،شاگردان ،پادوها و کارگرانی اطالق میشود که در محدودۀ
معینی بهنام بازار اشتغال دارند و ازاینطریق معیشت خود را تأمین میکنند .همواره نوعی
سلسلهمراتب اجتماعی در بازار برقرار بودهاست که در رأس آن ،تجار بزرگ و سپس
کدخدایان و ریشسفیدان و رؤسای هر صنف قرار داشتهاند و در ردههای پایینتر،
استادان پیشهور ،مغازهداران ،شاگردان ،کارگران و دستفروشان قرار داشتهاند (اشرف،
ت برخورداری از قدرت اقتصادی ،تمرکز مکانی ،سازمان
 ،1359ص .)23بازاریان ،بهعل 
اجتماعی نسبت ًا منسجم و خودسامانْ همواره و بهویژه در دوران معاصر با روشهایی
چون اعتصاب و بستن بازار ،حمایت مالی و سیاسی از دیگر نیروهای اجتماعی نظیر
روحانیون و روشنفکران و بسیج منابع بازار علیه دولت ،نقشی مهم در تحوالت سیاسی-
اجتماعی ایران ایفا کردهاند .بازاریان در طول حکومت پهلوی دوم نیز همواره یکی از
مهمترین گروههای مؤثر در اعتراضها و ائتالفهای ضدحکومتی بودند .بدون تردید
عالوهبر زمینهها و عوامل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،عوامل اقتصادی نیز نقشی مهم در
جهتگیریهای سیاسی و مشارکت بازاریان در جنبشهای اعتراضی این دوره داشتهاست؛
چراکه آنها بهعنوان بازیگران سنتی عرصۀ اقتصادی کشور همواره به تحوالت اقتصادی و
برنامهها و عملکرد اقتصادی دولت بسیار حساس بودهاند و بهسرعت به آن واکنش نشان
میدادهاند؛ بنابراین ،پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عوامل اقتصادی ،بهویژه
سیاستها و عملکردهای اقتصادی دولت ،چه نقشی در نارضایتی و تقابل بازاریان با
حکومت در دورۀ پهلوی دوم داشتهاست؟
در وضعیت عادی ،گروههای اقتصادیای نظیر بازاریان اغلب تمایلی چندان به
حرکتهای سیاسی آشکار و پرهزینه ندارند؛ ولی در مواقعی که خودگردانی ،استقالل و
منافع اقتصادیشان ازسوی حکومتهای اقتدارگرا تهدید شود ،بهناچار برای دفاع از منافع
جمعی خود واکنش نشان میدهند و به اقدام جمعی دست میزنند .چنین وضعیتی در
عصر پهلوی دوم پدیدار شد و عالوهبر اقتدارگرایی و تمرکزگرایی حکومت ،مداخلهجویی
دولت در اقتصاد و تالش شاه برای مدرنیزهکردن اقتصاد و ایجاد اقتصادی برنامهریزیشده
با محوریت دولت هم ،زمینه را برای بهحاشیهرفتن بازار و تضعیف تدریجی جایگاه
بازاریان در اقتصاد کشور فراهم کرد و عرصۀ اقتصادی کشور را به صحنۀ کشمکش
و رقابت نابرابر بازاریان با دولت تبدیل کرد (دیگار و همکاران ،1377 ،صص -119
 .)120این عوامل ،بههمراه سوءمدیریت ،فساد گسترده ،بحرانهای اقتصادی و انواع
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تبعیضها ،فشارها و حمالت گاهوبیگاه دولت علیه بازاریانْ کسبوکار و معیشت بازاریان
را درمعرض تهدیدی کمسابقه قرار داد و آنها را به این نتیجه رساند که برای آنها هزینۀ
سکوت دربرابر دولت بسیار سنگینتر از هزینۀ اقدام علیه دولت خواهد بود .درنتیجه ،آنها
دربرابر دولت و اقداماتش واکنش نشان دادند و منابع مالی و قدرت اجتماعی خود را علیه
دولت بسیج کردند.

پیشینۀپژوهش

اگرچه تاکنون پژوهشهایی متعدد دربارۀ سیاستهای اقتصادی حکومت پهلوی دوم و
همچنین نقش بازاریان در جنبشهای اعتراضی این دوره انجام شدهاست ،ولی دربارۀ
تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر نارضایتی بازاریان و درنتیجه تقابلشان با حکومت
مذکور پژوهشی مستقل انجام نشدهاست .پژوهشهای کاتوزیان ( ،)1372رزاقی (،)1367
باریر ( )1363برای آگاهی از وضعیت اقتصادی ایران در دورۀ پهلوی دوم بسیار ارزنده و
سودمندند؛ ولی دربارۀ تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر کنشهای سیاسی بازاریان در
این دوره ،آگاهی چندانی بهدست نمیدهند .همچنین اشرف ( ،)1387کشاورزیان (،)2007
اسمیت ( )1389و پارسا ( )1989در تحقیقات خود به نقش بازاریان در جنبشهای
اعتراضی دورۀ پهلوی دوم توجه کردهاند :اشرف بهدرستی بر نقش اتحاد بازار-روحانیت
در جنبشهای اعتراضی معاصر ایران تأکید کردهاست؛ کشاورزیان ،به مقایسۀ رابطۀ بازار
و دولت در دو دورۀ قبل و بعداز انقالب اسالمی پرداخته و بر نقش برنامۀ مدرنیزاسیون
شاه در نارضایتی و تقابل بازاران با حکومت پهلوی دوم تأکید کردهاست؛ اسمیت و پارسا
نیز تقابل بازاریان با پهلوی دوم را ناشی از اقتدارگرایی و مداخلهجویی دولت در امور
بازاریان و قدرت بازاریان در بسیج منابع علیه دولت دانستهاند .بدینترتیب هرکدام از این
پژوهشگران بر بخشی از عوامل نارضایتی و کنش جمعی بازاریان علیه حکومت پهلوی
دوم تأکید کردهاند و هیچکدام بهطور مستقل و بهاندازۀ کافی به نقش سیاستهای اقتصادی
دولت در این موضوع نپرداختهاند؛ بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا نقش سیاستهای
اقتصادی دولت بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم را بهعنوان یکی از
عوامل مؤثر در این زمینه بررسی و تبیین کند.

 -چارچوب نظری تحقیق

ازآنجاکه درآمدهای نفتی نقشی مهم در افزایش نقش دولت در اقتصاد کشور و جهتگیری
سیاستهای اقتصادی آن در دورۀ موردبحث داشتهاست ،در پژوهش حاضر تالش خواهد
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شد تا نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم ،در چارچوب نظریۀ «دولت
رانتیر» 1بررسی و تبیین شود.
رانت در لغت بهمعنی اجاره ،کرایه یا بهرۀ مالکانه است .در علم اقتصاد نیز رانت بهمعنی
«پرداختی است َدرا ِ ِ
زای یک عامل تولید که از میزان الزم برای حفظ کاربرد فعلی آن بیشتر
باشد» ( .)pearce, 1989, p120درواقع رانت به هرگونه درآمدی اطالق میشود که ازطریق
برخورداری از مواهب طبیعی و یا موقعیت و امتیازی ویژه ،بدون کار و فعالیت تولیدی
چندانی ،در اختیار فرد ،گروه یا حکومتی خاص قرار گیرد .دولت رانتیر نیز به دولتی گفته
میشود که از فروش کاالها و خدماتی خاص با قیمتهایی باالتر از هزینۀ تولید آنها،
ِ
«دولت رانتیر دولتی است که مقدار زیادی از
درآمدی سرشار کسب کند .بهعبارتیدیگر،
رانتهای خارجی را بهشکل منظم دریافت کند» (.)Beblawi and luciani, 1987, pp 11-12
بهعقیدۀ طرفداران این نظریه ،دولت رانتیر داری ویژگیهای زیر است:
 .1حدود  40درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت تأمین میشود؛
 .2رانت غالب ًا از خارج از کشور تأمین میشود؛ یعنی ارتباط چندانی با فعالیتهای
تولیدی داخلی ندارد؛
 .3تنها درصد بسیار کوچکی از نیروی کار جامعه دریافتکنندۀ رانتاند و اکثر افراد
جامعه دریافتکنندۀ رانت نیستند.
 .4دولت نقشی اصلی و یگانه در دریافت و توزیع رانت دارد (Beblawi and luciani,
.)1987, pp 11-12
رانتی که به خزانۀ دولتهای رانتیر سرازیر میشود ،هم آثار و عواقبی سوء بر دولت
و روابطش با جامعه دارد و هم بر سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت تأثیر دارد که
مهمترین آنها را بهشرح زیر میتوان برشمرد:
 دولت بهعنوان دریافتکننده و توزیعکنندۀ اصلی رانت ،همواره میتواند از رانتبهعنوان ابزاری برای جلب حمایت و یا سرکوب ،تضعیف و تحتفشار قراردادن افراد و
گروههایی خاص بهره بگیرد (حاجییوسفی ،1376 ،ص.)153
 انحصار دولت بر دریافت و توزیع رانت ،زمینه را برای استقالل سیاسی-اقتصادیدولت از جامعه و افزایش خودکامگی آن فراهم میکند و در مقابل ،وابستگی دولت به
خارج را تشدید میکند (شریعتی ،1386 ،ص.)107
 استقالل دولت از جامعه باعث میشود تا دولت در اتخاذ استراتژیهای سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی چندان خود را به درنظرگرفتن رضایت و منافع جامعه
ملزم نداند.

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

تأثیر سیاستهای اقتصادی
در تقابل بازاریان با ...

 سوءاستفادههای دولتمردان از رانت و ناتوانی دولت و یا پایبندنبودنش به توزیععادالنۀ خدمات و مزایای حاصلاز رانت ،زمینه را برای نارضایتی ،احساس محرومیت،
شکافهای اجتماعی و تنشهای سیاسی در جامعه فراهم میکند.
 درآمدهای حاصلاز رانت ،به دولت امکان میدهد تا خودسرانه ،به دخالت درمکانیسم بازار و قیمتها بپردازد و سیاستهای تجاری ،مالی ،پولی و توسعهای دلخواه
خود را بهاجرا درآورد .درنتیجه ،بازارها ،مشاغل و تولیدات بومی ،در رقابتی سخت و
نابرابر با دولت ،کاالهای خارجی و گروهها و بنگاههای مالی ،تولیدی و تجاری مدرن
وابسته به دولت قرار میگیرند و بهتدریج تضعیف میشوند یا ک ً
ال ازمیان میروند.
 اتکای دولت به رانت باعث میشود تا دولت چندان به دریافت مالیات از مردماحساس نیاز نکند؛ درنتیجه ،کارویژۀ استخراجی و بازتوزیعی دولت تضعیف میشود
و دولت در مواجهه با نوسانهای شدید اقتصادی بهشدت آسیبپذیر میشود؛ زیرا
هنگامیکه دولت بهعلت کاهش درآمدهای ناشی از رانت ،به افزایش مالیات و یا وضع
مالیاتهای جدید اقدام میکند ،مردمی که به مالیاتهای پایین و یا مالیاتگریزی عادت
کردهاند ،چنین اقدامی را ظلمی آشکار علیه خود تلقی میکنند و دربرابر آن واکنش نشان
میدهند (حاجییوسفی ،1376 ،ص.)154
– دولت رانتیر همواره سعی میکند تا با ایجاد رفاه و گسترش مشاغل دولتی ،سلطۀ
انحصاری و مشروعیت خویش را تقویت و تثبیت کند .اگرچه اتخاذ چنین سیاستهایی،
در کوتاهمدت رضایت بخشهایی از جامعه را برای دولت بههمراه میآورد ،ولی در
بلندمدت باعث افزایش انتظارات مردم و پایینآمدن آستانۀ تحمل آنها دربرابر بحرانهای
اقتصادی ،وابستهشدن هرچهبیشتر افراد به دولت ،رشد بیشازحد دیوانساالری ،حجیمشدن
و ناکارآمدی دولت و نیز گسترش فساد اداری و اقتصادی در بدنۀ دولت خواهد شد.
 دولت رانتیر با بهرهگیری از روشهای مختلفی چون اعطای مشاغل عالیرتبه،بستن قراردادهای پرسود ،اعطای وامهای بدون بهره ،اعطای معافیتهای گمرکی و مالیاتی
و امتیازات دیگری ازاینقبیل به افراد و گروههای خاص ،پایگاههای اجتماعی جدیدی
برای خود ایجاد میکند و از وابستگی خود به طبقات ماقبلسرمایهداری و بالقوه چالشگر
میکاهد .اتخاذ چنین سیاستی ضمن آنکه باعث گسترش فساد ،تبعیض و سوءاستفادههای
گوناگون میشود ،احساس ظلم ،بیعدالتی و محرومیت نسبی را در میان اقشار محروم از
رانتها و امتیازات دولتی تقویت میکند و آنها را دربرابر دولت و گروههای موردحمایت
دولت قرار میدهد (شریعتی ،1386 ،ص.)116
 -دولت رانتیر برای پاسخگویی به تقاضاهای نامحدود جامعۀ نوکیسه و مصرفزده،
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به واردات بیرویۀ کاالهای مصرفی ارزانقیمت خارجی روی میآورد و همین موضوع
ضربهای مهلک بر فعالیتهای تولیدی داخلی بهویژه تولیدات بومی جامعه وارد میکند.
 بیشتر دولتهای رانتیر به نوسازی و توسعۀ اقتصادی و صنعتی با محوریت دولتو با استفاده از تکنولوژیهای وارداتی تمایل دارند؛ ولی چنین تالشهایی غالب ًا بهدلیل نبود
زیرساختهای اقتصادی الزم ،کمبود نیروی کار ماهر ،سلطۀ کامل دولت بر اقتصاد کشور
و بهرهنبردنش از ظرفیت بنگاهها و نهادهای اقتصادی غیردولتی ناکام میماند و به صنایعی
منجر میشود که همواره نوپا و متکی به دولت باقی میمانند.
چنین ویژگیهایی دربارۀ حکومت پهلوی دوم بهخوبی صادق است؛ چون بهویژه
در دوران بعداز کودتای 28مرداد 1332از کمکهای مالی آمریکا و رانت حاصلاز نفت
برخوردار شد و این رانت در اقتدارگراییاش ،سیاستهای اجتماعی-اقتصادیاش و نیز
رابطهاش با گروههای اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر تالش
خواهد شد تا با بهرهگیری از نظریۀ مذکور موضوع موردبحث ،بررسی و تبیین شود.

 .1زمینهها و عوامل اقتصادی مؤثر بر نارضایتی بازاریان در دهۀ 1320

بهطور کلی نارضایتیهای اقتصادی بازاریان در طول دهۀ  ،1320از یکسو در نگرانی و
مخالفت آنها با تداوم برخی از سیاستهای اقتصادی پهلوی اول در دهۀ مذکور ریشه
داشت و ازسوی دیگر معلول وضعیت خاص اقتصادی کشور و عملکرد دستگاههای دولتی
در این دهۀ پرآشوب بود .اگرچه برخی از اقدامات پهلوی اول ،بهویژه درزمینۀ برقراری نظم
و امنیت داخلی با استقبال اولیۀ بازاریان مواجه شد ،ولی چنانکه از محتوای برخی از اسناد
این دوره برمیآید ،عالوهبر اقتدارگرایی و تجددگرایی دولت ،گسترش حوزۀ اختیارات
نهادهای دولتی و مداخلۀ آنها در امور بازار ،بههمراه برخی سیاستهای اقتصادی دولت
نظیر واردات بیرویۀ کاالهای خارجی و حمایتنکردن از تولیدات داخلی ،افزایش مالیات
بر تجارت ،برقراری انحصارات دولتی بر تجارت داخلی و خارجی ،واگذاری امتیازات
گوناگون به برخی نهادها و افراد مرتبط با دربار و دولت ،همواره با نارضایتی و واکنش
بازاریان مواجه میشد (ساکما240/84299 ،293/28224 ،291/2480 :؛ کمام،402429 :
1458 ،18299؛ روزنامۀ عصر جدید ،ش ،1307 ،48صص  .)23-19این مشکالت که
نقشی مهم در نارضایتی بازاریان از حکومت پهلوی اول داشت ،در طول دهۀ  1320نیز
همچنان حلنشده باقی ماند و به عاملی مؤثر در نارضایتی بازاریان در دورۀ مذکور تبدیل
شد.
عالوهبراین ،اشغال کشور ازسوی متفقین در اوایل دهۀ مذکور ،و رقابتها ،مداخالت
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و استفادۀ نامحدود آنها از منابع مالی و اقتصادی ایران ،عالوهبر بیثباتی و آشفتگیهای
سیاسی و اجتماعی ،مصائب ،مشکالت و پیامدهایی ناگوار و ویرانکننده بر اقتصاد کشور
بر جای گذاشت .تقاضای فزایندۀ متفقین برای کاالهای اساسی و مواد خام ،افزایش
چهاربرابری تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور برای تأمین اعتبارات درخواستی
قدرتهای اشغالگر و پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی ایران ازسوی متفقین،
بههمراه هزینههای زیاد دولت ،ناکارآمدی و فساد اداری ،احتکار ،سفتهبازی و بسیاری
از عوامل دیگر زمینه را برای کاهش ارزش صادرات و بههمخوردن تراز پرداختها،
نایابی کاالهای اساسی ،ورشکستگی و تعطیلی صنایع داخلی ،بیکاری ،تورم صددرصدی
و افزایش شاخص هزینۀ زندگی فراهم کرد (کاتوزیان ،1372 ،صص 188-187؛ جدول
شمارۀ .)1
سال

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

شاخص

16

31/4

66/1

67/9

58/1

51/4

54/8

60/9

62/3

62/6

جدول 1

شاخص کل هزینۀ زندگی ()1329-1320

(باریر ،1363 ،ص.)69

در این دوره ،برخی دالالن ،سفتهبازان و تجار بزرگ برخوردار از مجوزها
و انحصارات دولتی ،با ایفای نقش واسطه میان بازارهای محلی و نیازهای متفقین به
سودهایی کالن دست یافتند؛ ولی گسترش و تداوم رکود ،بیکاری و فقر در جامعه و نیز
تالش دولت برای تثبیت قیمتها ،صدماتی شدید بر کسبوکار تجار متوسط ،پیشهوران
و کسبۀ خردهپای بازار وارد کرد و نارضایتی آنان را برانگیخت (ساکما،340/6071 :
293/72870 ،310/2126 ،240/94987؛ فوران ،1378 ،ص .)396عالوهبراین ،گرایش به
تقویت و گسترش تصدیگری دولت در حوزههای اقتصادی و حفظ انحصارات دولتی،
همچنان در میان دولتمردان پابرجا بود؛ بهگونهای که فروش کاالهای انحصاری ،ایجاد
محدودیتهای تجاری و اخذ تعرفههای وارداتی ،مهمترین منابع درآمدی دولت بود
(بارل ،1389 ،ج ،12بخش  ،2ص .)1636همچنین ،برخی از دولتمردان بههمراه تجار
و زمینداران بزرگ با حضوری پررنگ در مجلس و کابینههای گوناگون نقشی مهم در
تصمیمگیریها و جهتگیریهای اقتصادی دولت و حفظ منافع شرکتها و مؤسسات
تجاری برخوردار از امتیازات و اعتبارات دولتی ایفا میکردند (کدی ،1369 ،صص -177
 .)180این وضعیت ،خشم و تنفر بازاریان را از دولتمردان فاسد و سرمایهداران برخوردار
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از امتیازات و انحصارات دولتی ،بهویژه اعضای اتاق بازرگانی ،برانگیخت و باعث شد
تا آنها بارها اعتصاب کنند و کنارهگیری اعضای اتاق مذکور و دخالتنکردن دولت
در انتخابات را خواستار شوند ( .)Ashraf, 1992, pp 354-358تداوم نارضایتی بازاریان از
عملکرد رؤسای اتاق بازرگانی بهدلیل حمایت این رؤسا از تجار بزرگ و نیز وابستگیشان
به دولت باعث شد تا بسیاری از بازاریان در اواخر دهۀ  ،1320برخالف رؤسای اتاق
بازرگانی که از مواضع شاه و دربار حمایت میکردند ،به حمایت از دکتر مصدق و جبهۀ
ملی بپردازند؛ چراکه دکتر مصدق همواره از عملکرد اقتصادی و فساد مالی مقامات دولتی
و تجار بزرگ مرتبط با آنها انتقاد میکرد (آبراهامیان ،1382 ،ص297؛ مجلۀ اتاق بازرگانی،
 ،1334صص .)4-1
با پایانیافتن جنگ و خروج نیروهای اشغالگر ،اوضاع اقتصادی کشور همچنان آشفته
باقی ماند .کاهش تقاضا و واردات بیرویۀ اجناس خارجی که عمدت ًا ازسوی برخی تجار و
دولتمردان برخوردار از امتیازات دولتی انجام میشد ،به کاهش تولید و صادرات کاالهای
داخلی ،و ضرر و زیا ِن بخش پیشهوری بازار منجر شد (جدول شمارۀ 2؛ کدی،1369 ،
ص.)194

جدول 2
تراز بازرگانی غیرنفتی سالهای1330-1327
(به میلیون ریال)

ترازبازرگانی

صادرات

واردات

سال

-3613

1867

5480

1327

-7535

1785

9320

1328

-3546

3563

7109

1329

-3014

4391

7405

1330

(کاتوزیان ،1372 ،ص.)229

عالوهبراین ،تداوم روند رکود ،افزایش نرخ تورم و تالش دولت برای افزایش مالیات
اصناف و تثبیت قیمتها با استفاده از شیوههای غیراقتصادی در سالهای پایانی دهۀ ،1320
فشارها و زیانهایی سنگین بر بازاریان تحمیل و بیکاری و ورشکستگی تجار و کسبۀ
بازار را به موضوعی روزمره تبدیل کرد و نارضایتی آنها را برانگیخت (فوران،1378 ،
ص430؛ کمام1045218 :؛ ساکما .)290/4187 ،97/293/11589 :برای نمونه در نامهای
که در اواسط اسفند 1328ش ازطرف «اتحادیۀ اصناف بازار [تهران]» خطاب به رئیس
مجلس شورای ملی نوشته شدهاست ،از ناتوانی و تبعیض بانکها در اعطای اعتبارات
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موردنیاز تجار و کسبۀ بازار ،وجود «مقررات پرپیچوخم و پردردسر» در مسیر دریافت
اعتبارات بانکی و درنتیجه ،افزایش رِبح پول به  30تا  36درصد در بازار ،و مهمتر از همه
از هشدارها و اخطاریههای مداوم بانک ملی به تجار و کسبۀ بدهکار بازار و «فشارهای
بیسابقۀ وزارت دارایی برای وصول مالیاتها و عوارض گمرکی» که باعث حراج اموال و
تعطیلی کسبوکار تجار و کسبۀ بازار شده بود ،شدیدا ً ابراز نارضایتی شده و از نمایندگان
خواسته شدهاست تا با اتخاذ تدابیر الزم مردم را از «دهان رِبحخورهای درندهتر از گرگ
بیرون بکشند» (کمام .)653882 ،همچنین در نامۀ مشابه دیگری که در اواسط اسفند 1329
ازطرف اصناف بازار تهران خطاب به مجلس نوشته شدهاست ،از «فشار فوقالطاقۀ مأمورین
دولت بهویژه شهرداری تهران» بر اصناف و کسبۀ بازار ،که بهجرم اطاعتنکردن کسبه از
«کارهای سیاسی شهرداری» و تحت عناوینی گوناگون مانند تعیین و تثبیت نرخها ،اخذ
عوارض از تابلوهای دکاکین و مغازهها ،تعیین درجات صنفی ،تأمین هزینههای بهداشتی
بازار و وصول مالیات دولتی انجام میشد ،بهشدت انتقاد شدهاست (کمام،705491 :
.)719134
چنین فشارها و نارضایتیهایی مطالبات بازاریان را سیاسی کرد و آنها را بهسمت
ائتالف با دیگر نیروهای اجتماعی ناراضی سوق داد؛ بهطوریکه پساز شکلگیری جبهۀ
ملی در سال  ،1328برخی از سران بانفوذ بازار ،هم ازطریق عضویت در جبهۀ مذکور
و هم با تأسیس «جامعۀ بازرگانان و اصناف و پیشهوران تهران» به حمایت از این جبهه
برخاستند .رهبران این تشکل ،که از نفوذ زیادی در بازار برخوردار بودند ،نقشی اساسی
در بسیج بازاریان و منابع مالی بازار در جنبش ملی نفت داشتند (.)parsa, 1989, pp 95-97
بهطور متقابل ،جبهۀ ملی نیز همواره از مواضع بازاریان حمایت میکرد و در برنامههای
خود بر مطالبات اقتصادی بازاریان نظیر مداخلهنکردن دولت در امور بازار ،وضع قوانین
ضدفساد ،افزایشندادن مالیات اصناف و نیز تشویق و تقویت تولیدات و بازارهای داخلی
تأکید میکرد .در مجلس نیز نمایندگان این جبهه ،از دولت بهدلیل دخالت زیانبار در امور
بازار ،مداخله در انتخابات اصناف ،اِعمال خشونت علیه بازاریان به بهانۀ گرانفروشی و نیز
تبعیض میان تجار و کسبۀ خرد و تجار مرتبط با دربار و دولت ،بهشدت انتقاد میکردند
(آبراهامیان ،1382 ،صص  323-320و 313-312؛ امجد ،1380 ،صص .)106-105
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.2عملکرداقتصادیدولتدکرتمصدقوتأثیرآنبرروابطبازاریانبادولت()1330-1332

با تصویب قانون ملیشدن صنعت نفت در 29اسفند 1329و آغاز نخستوزیری دکتر
مصدق در اردیبهشتماه 1330مناقشات نفتی ایران و انگلیس بهاوج رسید و تحریمهایی
شدید ازسوی دولت انگلیس و متحدانش علیه ایران اعمال شد .دکتر مصدق برای مقابله
با این وضعیت تالش کرد تا با کاهش 25درصدی واردات و افزایش تولید و صادرات
غیرنفتی ،ارز الزم برای نیازهای وارداتی را تأمین کند و تجارت خارجی را متعادل و
کسری بودجۀ دولت را جبران کند .این استراتژی در کوتاهمدت سبب رونق بخشهای
تولیدی و پیشهوری بازار ،افزایش تولید صنایع دستی و برخی محصوالت کارخانهای شد
(فوران ،1378 ،صص  .)430-429درنتیجه« ،ارزش صادرات غیرنفتی دو برابر شد و از
 4/4میلیارد ریال در سال  1951/1330به  8/4میلیارد [ریال] در سال  1953/1332رسید.
عالوهبراین ... ،دسترسی آسان تجار به ارز حاصلاز صادرات ،بهطور مستقیم به کسان
بسیاری در بازار سود میرساند» (اشرف ،1387 ،ص.)135
بازاریان در این دوره ،هم به پیروی از آیتاهلل کاشانی و دیگر علمای حامی نهضت
ملی نفت ،هم تحتتأثیر احزاب و تشکلهای وابسته به جبهۀ ملی ،و هم با اهداف و
انگیزههای ملی و سیاسی ،همچون دوران انقالب مشروطه ،فعاالنه وارد عرصۀ تحوالت
سیاسی کشور شدند و بازار را به یکی از پایگاههای اصلی جبهۀ ملی و دولت مصدق
تبدیل کردند .بازاریان ازلحاظ اقتصادی نفت را ابزاری در دست قدرتهای بیگانه و
حکومت موردحمایت آنها میدانستند که در هرزمان میتوانست علیه اقتصاد ملی و
بازارهای داخلی بهکار گرفته شود؛ درحالیکه ملیشدن نفت و قرارگرفتن آن در دست
دولتی ملی میتوانست منابع مالی موردنیاز برای انجام اصالحات سیاسی ،اجتماعی و
ساماندهی به اقتصاد کشور را فراهم کند (آوری و همکاران ،1388 ،ص131؛ توکل،
 ،1381ص .)38در طول زمامداری مصدق (اردیبهشت28-1330مرداد )1332بازاریان
ازطریق برخی چهرههای سرشناس بازار نظیر محمدحسین راسخ افشار ،حاجحسن
شمشیری و حاجمحمود مانیان ،همواره با دولت در ارتباط بودند و ازاینطریق مشکالت
خود را با دولت در میان میگذاشتند .دولت نیز همواره سعی داشت تا ازطریق حل
مشکالت بازاریانْ رضایت و حمایت آنها را جلب کند (چهلتنی ،مصاحبه،1387 ،
ص167؛ لباسچی ،مصاحبه ،1983 ،صص  .)7-5چنین تعاملی زمینه را برای شکلگیری
نوعی همکاری و اعتماد متقابل میان بازاریان و دولت فراهم کرد و باعث شد تا بازاریان
باوجود مشکالت اقتصادی متعددی که در دورۀ مذکور گریبانگیر کشور بود ،فعاالنه از
جنبش ملیکردن نفت و دولت دکتر مصدق حمایت کنند .بازاریان به شکلهای گوناگون
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همچون ارسال نامه و طومار ،تحصن در تلگرافخانهها ،صدور قطعنامهها و بیانیههای
متعدد ،مشارکت گسترده در میتینگها و تجمعات حامیان دولت و همچنین با حمایتهای
مالی نظیر خرید اوراق قرضه و حتی پرداخت وام به دولت ،مشتاقانه از دولت مصدق
و سیاستهای آن حمایت میکردند (ساکما290/8448 ،290/6610 :؛ کمام،622981 :
.)624419 ،704150
بااینحال ،دولت درنتیجۀ عواملی چون کاهش درآمدهای نفتی و گمرکی،
وصولنشدن بهموقع مالیاتها و مسدودشدن داراییهای کشور ازسوی دولتهای انگلیس
و شوروی ،همواره با کسری بودجه و مشکالت عدیدۀ مالی دستبهگریبان بود (فوران،
 ،1378صص  .)431-430افزون بر این ،تجار بزرگ فعال در بخش واردات ،بهویژه
اعضای اتاق بازرگانی بهعللی چون کاهش واردات و رکود نسبی تجارت خارجی ،توجه
ویژۀ دولت به کسبه و تجار متوسط و نیز ازدستدادن امتیازات گذشتۀ خویش ،همواره
با دولت و سیاستهای اقتصادی آن مخالف بودند (روزنامۀ کیهان ،1332 ،ص5؛ نجاتی،
 ،1371ج ،2ص .)328سرانجام نیز کارشکنیها و تبلیغات منفی این گروه و عواملی دیگر
مانند تداوم تحریمها و فشارهای اقتصادی ،وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و
همچنین توطئههای پنهان و آشکار دربار و حامیان داخلی و خارجی آن علیه دولت باعث
شد تا اکثریت بازاریان از موفقیت دولت و بهبود وضع اقتصادی کشور ناامید شوند و
بهتدریج حمایت خود را از دولت پس بگیرند (بارل ،1389 ،ج ،14صص  45و 49؛ معدل،
 ،1382ص .)62این موضوع باعث شد تا بازاریان دربرابر کودتاچیان واکنشی نشان ندهند
و همچون دیگر نیروهای اجتماعی مخالف دربار ،با ناامیدی و حسرت ،نظارهگر بربادرفتن
دستاوردهای جنبش ملی نفت باشند (چهلتنی ،مصاحبه ،1387 ،ص.)179

 .3برنامهها و عملکرد اقتصادی دولت در فاصلۀ سالهای  1332تا  1342و تأثیر آن
بر نارضایتی بازاریان

شاه در سالهای پساز کودتای 28مرداد 1332با تکیه بر درآمدهای نفتی ،کمکهای
خارجی و قدرت ارتش پایههای دیکتاتوری خود را تثبیت کرد و با فاصلهگرفتن از جامعه،
بهشکلی فزاینده در مسیر وابستگی سیاسی-اقتصادی به غرب گام برداشت .در این دوره،
دولت که بیشاز گذشته ویژگیهای ِیک دولت رانتیر را پیدا کرده بود ،بهشکلی روزافزون با
اقتصاد سرمایهداری ،سخت پیوند خورد و برنامهها و اقداماتی گسترده را درجهت گذار از
اقتصاد سنتی مبتنیبر کشاورزی و تولیدات سنتی بهسمت اقتصاد مدرن و مبتنیبر تولیدات
صنعتی و مناسبات اقتصادی سرمایهداری آغاز کرد .درنتیجه زمینه برای تقویت هرچهبیشتر
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نقش دولت در اقتصاد و شکلگیری نوعی اقتصاد برنامهریزیشده و شدیدا ً دولتی فراهم
شد؛ اقتصادی که بازار سنتی در حاشیۀ آن قرار میگرفت (معدل  ،1382 ،ص)166؛ (�par
 .)sa, 1989, pp 123-125ازآنپس استراتژی گسترش سرمایهگذاری دولتی برای توسعۀ
اقتصادی و صنعتی کشور ،مبنای مداخلۀ دولت در عرصههای مختلف اقتصادی کشور شد
و بهطور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد (کاتوزیان ،1372 ،صص 247-246؛
معدل ،1382 ،ص .)669همچنین افزایش مداخلۀ دولت در اقتصاد دولت را بهعنوان منبع
اصلی سرمایه ،تنها مرجع برنامهریزی و تصمیمگیری عرصۀ اقتصادی کشور و نیز یگانه
مسئول و مقصر اصلی مشکالت و بحرانهای اقتصادی ،آماج نارضایتیها و مخالفتهای
بازاریان و دیگر گروههای ناراضی قرار داد (فوران ،1378 ،ص.)577
پساز حل مناقشات نفتی و جریانیافتن صادرات نفت در سال  1333دولت با هدف
خارجکردن اقتصاد از رکود ،نوعی سیاست اقتصادی شبهلیبرالی را در دستور کار قرار
داد و با افزایش بیرویۀ واردات ،بازارهای داخلی را در اختیار کاالهای خارجی قرار داد
(کاتوزیان ،1372 ،صص  .)247-246این سیاست که از آن با عنوان «سیاست درهای باز»
یاد میشد ،اگرچه در کوتاهمدت باعث رونق دادوستد در بازار شد ،ولی درنهایت سبب
کاهش شدید صادرات غیرنفتی ،افزایش واردات و تسخیر بازارهای داخلی توسط اجناس
و کاالهای خارجی و درنهایت ورشکستگی و ضرر و زیان بخشهای تولیدی و پیشهوری
بازار شد (کارشناس ،1382 ،ص189؛ آبراهامیان ،1382 ،ص .)518جدول شمارۀ ()3
روند روبهرشد واردات و کسری فزایندۀ تراز بازرگانی کشور را باوجود رشد سریع عواید
نفتی در فاصلۀ سالهای  1333تا  1339بهخوبی نشان میدهد.

جدول 3
عواید نفتی و تراز بازرگانی کشور از  1333تا
( 1339به میلیون دالر)

ترازبازرگانی

عوایدنفت

صادرات

واردات

سال

35

10

141

106

1333

11

88

154

143

1334

-95

146

250

345

1335

-153

167

276

429

1336

-215

291

395

610

1337

-232

323

424

656

1338

-219

364

474

693

1339

(کاتوزیان ،1372 ،ص.)252
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افزون بر این ،افزایش نقدینگی و اعتبارات بدون برنامۀ دولت و بهتبع آن ،گسترش
سفتهبازی ،داللی ،زمینخواری و رشد قارچگونۀ بانکها و مؤسسات اعتباری ،بههمراه
سیاستهای تبعیضآمیز دولت در اعطای اعتبارات ،مجوزهای وارداتی و معافیتهای
گمرکی به صاحبان صنایع و برخی تجار بزرگ باعث شد تا رونق ایجادشده نهتنها به
رضایت بازاریان منجر نشود ،بلکه زمینه را برای توزیع نابرابر درآمدها ،پیدایش یک طبقۀ
جدید سرمایهدار وابسته به دولت و درنتیجه افزایش نارضایتی بازاریان از سیاستهای
دولت فراهم کند (مؤمنی ،1359 ،صص 187-186؛ امجد ،1380 ،ص.)154
همچنین درآمدهای سرشار نفت ،و کمکها و وامهای دریافتی از خارج ،عالوهبرآنکه
سبب رویکرد اسرافکارانۀ دولت در هزینهکردن درآمدهای مذکور شد ،باعث شد تا
دولت نهتنها ضرورت کاهش هزینههای مصرفی فراتر از درآمد خود را احساس نکند،
بلکه با اعتمادبهنفسی بیشتر برنامۀ توسعۀ صنعتی شتابان کشور را دنبال کند (Ramazani,
 .)1974, pp 130-132مهمتر از آن ،میزان زیاد نقدینگی بود که در سال  1338نسبت به
سال  350 ،1330درصد رشد کرده بود و باعث سقوط سریع ارزش پول ملی شده
بود (مجلۀ اتاق بازرگانی ،1339 ،ش ،96صص 9-8؛ مؤمنی ،1359 ،صص .)171-170
این موضوع بههمراه فساد گسترده ،بیانضباطی مالی ،و افزایش افسارگسیختۀ هزینههای
جاری دولت زمینه را برای کسری تراز بازرگانی ،کسری بودجه و بحران اقتصادی اواخر
دهۀ  1330فراهم کرد (کاتوزیان ،1372 ،صص  247و  .)255-252در چنین وضعیتی
افزایش 20درصدی واردات ،افزایش هزینههای توسعهای دولت ،و روند فزایندۀ تقاضا
برای اعتبارات شخصی نیز مزید بر علت شد و سبب افزایش  15تا 20درصدی قیمتها
شد (بارل ،1389 ،ج ،14ص .)797درنتیجه از اوایل سال  1338تورم بهشکلی مهارنشدنی
تشدید شد و شاخص کل هزینۀ زندگی را نسبت به دو سال قبلازآن ،بیشاز  15درصد
افزایش داد .این روند افزایشی طی دو سال بعدی نیز تداوم یافت و باعث شد تا شاخص
مذکور ،در سال  1340حدود  22درصد نسبت به سال  1336رشد کند.
سال

1336

1337

1338

1339

1340

شاخص هزینهها

87/6

88/5

100

107/9

109/6

جدول 4

شاخص هزینۀ زندگی ()1340-1336

(باریر ،1363 ،ص.)69
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بدینترتیب اقتصاد از کنترل دولت خارج شد و اعتراضات و درگیریهای خشونتآمیز
رو به افزایش گذاشت و از چهار فقره در سال  1336به بیشاز صد فقره در سالهای
 1340-1339رسید (امجد ،1380 ،صص 121-115؛ آبراهامیان ،1382 ،صص -518
 .)519دولت در چنین وضعیتی تحتفشار صندوق بینالمللی پول و بهامید مهار تورم و
جبران کسری بودجه ناچار شد به درپیشگرفتن سیاستهای مالی انقباضی ،اجرای برنامۀ
تثبیت اقتصادی ،پایینآوردن دستمزدها ،کاهش واردات و اعتبارات پرداختی و تعدیل
طرحهای توسعه و سرمایهگذاری خود .اتخاذ چنین سیاستهایی رشد منفی 4/3درصدی
را برای تجارت داخلی رقم زد و تأثیراتی نامطلوب بر تولیدات و تجارت داخلی و خارجی
و خدمات مرتبط با آن در بازار ،بر جای گذاشت و منافع و کسبوکار بازاریان را با
تهدیدی جدی مواجه کرد (میالنی ،1388 ،ص106؛ کارشناس ،1382 ،صص 197-196؛
ساکما .)293/19646 ،240/61133 :این وضعیت در کنار کاهش شدید اعتبارات مؤسسات
دولتی و غیردولتی و افزایش کمسابقۀ نرخ بهره ،ایفای تعهدات بازاریان را درقبال بانکها،
تجار بزرگ و مؤسسات اعتباری دشوار و حتی غیرممکن کرد و زمینه را برای رکود بیشتر،
ازبینرفتن اعتماد عمومی در بازار ،بیکاری یا کاهش شدید دستمزد کارگران شاغل در
بازار ،ورشکستگی بسیاری از تجار ،کسبه و پیشهوران ،و افزایش نارضایتی در میان بازاریان
فراهم کرد (بارل ،1389 ،ج ،14ص837؛ مؤمنی ،1359 ،صص .)179-177
اگرچه برنامۀ تثبیت اقتصادی دولت علی امینی در سال  1340موقت ًا وضعیت ارزی
کشور را بهبود بخشید ،ولی شکست برنامۀ مبارزه با فساد و سیاست محدودسازی اعتبارات
دولت سبب تداوم رکود در فعالیتهای اقتصادی ،ناتوانی بازرگانان در عمل به تعهدات
خود و تداوم رکود و ورشکستگی در میان کسبه و تجار بازار شد (بارل ،1389 ،ج،14
صص  .)838-837درنتیجه ،نارضایتی شدید بازاریان از عملکرد اقتصادی دولت و بحران
اقتصادی ناشی از آن و گرفتارشدن رژیم در بحران توأمان سیاسی–اقتصادی در آستانۀ دهۀ
 1340باعث شد تا بازاریان و دیگر نیروهای اجتماعی ،بار دیگر همچون اوایل دهۀ 1330
به رویارویی با حکومت پهلوی بپردازند (آوری و همکاران ،1388 ،ص.)85
همچنین اصالحاتی که شاه با عنوان «انقالب سفید» در دستور کار قرار داده بود و
یکی از اهداف آن ،تضعیف موقعیت و محدودساختن قدرت گروههای اجتماعی سنتی
نسبت ًا مستقل و بالقوه خطرناک مانند مالکین ،بازاریان و علما بود ،بر سیاستهای محتاطانۀ
شاه دربرابر این گروهها نقطۀ پایان گذاشت و واکنش گروههای مذکور بهویژه علما و
بازاریان را علیه دولت برانگیخت (کاتوزیان ،1372 ،صص  .)271-270از این زمان بهبعد
نقش اقلیت وابسته به جبهۀ ملی در بازار کمرنگ شد و گروهی از تجار و کسبۀ متوسط
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و خردهپای مرتبط با روحانیت فضای سیاسی بازار را در اختیار گرفت (عسگراوالدی،
 ،1392صص  25-24و .)29
درحالیکه بازاریان شدیدا ً از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی بودند ،تقابل علما با
رژیم شاه از اواسط سال  1341بهبعد زمینه را برای رویارویی جدی بازاریان با رژیم شاه
تحت رهبری علما فراهم کرد .در این رویارویی که اوج آن در قیام 15خرداد 1342بهظهور
رسید ،حمایت مالی و حضور بازاریان در اعتراضات خیابانی ،بسیار گسترده و چشمگیر
بود (سیر مبارزات امامخمینی در آینۀ اسناد بهروایت ساواک ،1386 ،ج ،1صص 58-57
و 396؛ ج ،2صص  .)32-29کانون اصلی این قیام ،بازار تهران و خیابانهای منتهی به آن
بود و در جریان آن خسارتهای مالی و جانی هنگفتی بر بازاریان تحمیل شد (میالنی،
 ،1388ص .)110این حادثه شکاف موجود میان دولت و بازاریان را عمیقتر کرد و بازار را
بیشازپیش به پایگاه اصلی مخالفان شاه تبدیل کرد (چهلتنی ،مصاحبه ،1387 ،ص179؛
ثانی ،مصاحبه ،1387 ،صص .)151-150

 .4سیاستهای اقتصادی دولت در فاصلۀ سالهای  1343تا  1353و افزایش فشار بر
بازاریان

از اوایل سال  1343بهبعد شاه که بحران سیاسی-اقتصادی اوایل دهۀ  1340را پشت سر
گذاشته بود ،با غرور و خودکامگی هرچهبیشتر و با تکیه بر عواید روزافزون نفت طرحهایی
را برای توسعۀ صنعتی در مقیاسی گسترده در دستور کار قرار داد (بارل ،1389 ،ج،14
ص .)897او تالش کرد تا با مجموعهای از مکانیسمهای گوناگون مانند سرمایهگذاریهای
کالن اقتصادی در زیرساختها و واحدهای بزرگ صنعتی ،تخصیص سرمایههای هنگفت
به بانکهای تخصصی توسعه ،ایجاد سطوح مصرف دولتی بسیار زیاد ،ایجاد شرکتها و
تعاونیهای تجاری و خدماتی دولتی و اعمال سیاستهای مالی و پولی ،سلطۀ دولت بر
اقتصاد کشور را بیشازپیش تقویت کند و استراتژی نوسازی اقتصادی و توسعۀ صنعتی
مدنظرش را اجرا کند (گازیوروسکی ،1371 ،صص  .)289-288همچنین دولت ازطریق
تصویب قوانین الزم ،حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و تأمین امکانات،
تأسیسات زیربنایی و اعتبارات الزم ،تالشهای وسیعی را درجهت جذب سرمایههای
خارجی و داخلی در بخش صنعت آغاز کرد (هالیدی1358 ،؛ 35-34؛ معدل،1382 ،
ص .)95این استراتژی که تا سالهای پایانی حکومت شاه ،محور برنامههای اقتصادی و
محملی برای مداخلۀ دولت در اقتصاد کشور بود ،بهدالیلی متعدد چون سیاستهای مالی
و اعتباری تبعیضآمیز دولت علیه بازاریان ،تالش دولت برای دراختیارگرفتن کارکردهای
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سنتی بازار و تضعیف جایگاه سنتی آن در اقتصاد کشور ،پیدایش نوعی تضاد و رقابت
نابرابر میان سرمایۀ تجاری و صنعتی و سرمایههای کوچک و بزرگ ،تالش دولت برای
سوقدادن سرمایهها به بخش صنایع مدرن و درنتیجه ،شکلگیری یک طبقۀ سرمایهدار
مالی و صنعتی جدید وابسته به حمایتهای دولت ،زمینه را برای نگرانی بازاریان از
آیندۀ کسبوکار خویش ،احساس محرومیت نسبی و نارضایتی شدید آنها از استراتژی
اقتصادی دولت فراهم کرد (مجلۀ دنیا ،1354 ،صص 30-28؛ بشیریه ،1374 ،صص 129
و 157؛ کارشناس ،1382 ،ص.)277
شیوههای تولید و توزیع و نهادهای اقتصادی سنتی نظیر بازار ،در برنامۀ توسعه و
مدرنیزاسیون اقتصادی شاه جایگاهی نداشت و مانعی بر سر راه مدرنیزهشدن اقتصاد و
صنعتیشدن سریع کشور تلقی میشد و شاه برای تحقق چنین هدفی خود را در رویارویی
با بازاریان ناگزیر میدید ( .)Pahlavi, 1980, p156چنین دیدگاهی باعث شد تا سیاستهای
اقتصادی دولت ،بهشکلی نظاممند بهسمت رونقبخشی به بخش صنعت و دادوستد مدرن
جهتگیری شود و بازار سنتی و شیوههای سنتی تولید و توزیع در حاشیه قرار بگیرد.
درنتیجه بازاریان به دولت و برنامههای اقتصادی آن بیاعتماد شدند و چنین برنامههایی
را اقدامی حسابشده ازسوی دولت برای ازبینبردن مرکزیت اقتصادی بازار تلقی کردند
(فوران ،1378 ،ص.)497
افزون بر این ،حمایت همهجانبۀ دولت از صنایع بزرگ و طبقۀ سرمایهدار مالی و
صنعتی جدید بهطور روزافزون عرصه را بر واحدهای تولیدی کوچک و سنتی و کسبه
و تجار خردهپای بازار که حتی اعتبارات بدون سوبسید نیز از آنها دریغ میشد ،تنگتر
کرد و زمینه را برای نارضایتی آنها از سیاستهای تبعیضآمیز دولت فراهم کرد (Bharier,
)1971, pp 76-77؛ (میرمحمدصادقی ،1392 ،ص236؛ عسگراوالدی ،1392 ،صص  21و
 .)34همچنین گسترش مجتمعهای تجاری ،فروشگاههای مدرن و مغازههای لوکس که
نتیجۀ افزایش مستمر درآمدهای نفتی و افزایش تقاضا برای مصرف بود ،باعث شد تا
بازار سنتی ،بخشی عمده از کارکردهای مالی ،تولیدی و خدماتی خود در اقتصاد کشور را
ازدست بدهد و بازاریان از آیندۀ کسبوکار خویش نگران شوند (معدل ،1382 ،ص)141؛
بهویژه که برخی روزنامههای دولتی ،از ضرورت تخریب حجرههای پوسیدۀ بازار و
جایگزینکردن آن با سوپرمارکتهای کارآمد و فروشگاههای بزرگ سخن بهمیان میآوردند
(روزنامۀ اطالعات 12 ،1356 ،اسفند ،ص .)7عالوهبراین ،دولت با ایجاد تعاونیهای
دولتی در شهرها و روستاها تالش کرد تا شبکۀ توزیع کاال را که بهطور سنتی در اختیار
بازاریان بود در کنترل بگیرد .بازاریان چنین اقداماتی را برنامهای حسابشده ازطرف
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دولت برای نابودی کسبوکار خود تلقی میکردند (معدل ،1382 ،ص .)142همچنین
افزایش حضور شرکتها و سرمایهگذاران خارجی در نظام بانکی و دیگر بخشهای
اقتصادی کشور و تسلط روزافزون آنها بر بازارهای داخلی نگرانی و خشم بازاریان را علیه
دولت و شرکتهای مذکور برانگیخت؛ شرکتهایی که تجسم عینی امپریالیسم غرب تلقی
میشدند (معدل ،1382 ،صص 100-96؛ رهبری ،1379 ،صص .)128-125
بازاریان همچنین اقدام دولت در تخریب بافت سنتی بازارها در تهران و دیگر شهرها
را اقدامی علیه موجودیت و انسجام بازار و منافع خویش تلقی میکردند و دربرابر آن
واکنش نشان میدادند .برای نمونه تخریب بازارچههای اطراف حرم امام رضا (ع) و
طرح شهرداری تهران برای احداث خیابانی عریض در وسط بازار تهران ازجمله عوامل
نارضایتی بازاریان در دهۀ  1350بود (کمام768154 :؛ ساکما293/136611 :؛ هالیدی،
 ،1358ص230؛ مجلۀ مهرنامه ،1389 ،صص .)141-140

 .5اوجگیری رانت حاصلاز نفت و پیامدهای آن در دهۀ 1350

انفجار قیمت نفت در اواخر سال  1352درآمدهای نفتی کشور را از  1/2میلیارد دالر در
سال  1350به  5میلیارد دالر در سال  1353و حدود  20میلیارد در اوایل سال  1355رساند
(سازمان برنامهوبودجه ،1356 ،ص)37؛ درنتیجه سهم نفت در بودجۀ دولت از  44درصد
در سال  1350به  87درصد در سال  1353رسید (جدول شمارۀ .)5
سال

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

درصد سهم نفت در بودجۀ
دولت

44

44

53

87

73

69/1

60/1

45/9

جدول 5

سهم نفت در بودجۀ دولت

(رزاقی ،1367 ،ص.)511

افزایش بیسابقۀ درآمد نفتی باعث افزایش 60درصدی حجم پول در گردش شد
و نرخ رشد نقدینگی را از  14/5درصد در سال  1349به  57/3درصد در سال 1353
رساند (جدول شمارۀ )6؛ همچنین هزینههای جاری و سیاستهای حامیپرورانۀ دولت
را بهشکلی چشمگیر افزایش داد و رشد بودجۀ دولت را به رقم  250درصد رساند.
این افزایش درآمد همچنین سبب افزایش سهبرابری سرمایهگذاریهای دولت ،افزایش
دستمزدها در بخشهای دولتی ،افزایش تقاضا و مصرف در میان اقشار مرفه ،اعطای
تخفیفهای مالیاتی به کارمندان دولت و فعاالن بخش صنعت ،اتخاذ سیاستهای اقتصادی
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لیبرالی نظیر حذف تعرفهها و محدودیتهای مالی و ارزی موجود بر سر راه واردات و
افزایش اعتبارات و امتیازات بانکی ازسوی دولت شد (طیبنیا ،1374 ،صص 142-140؛
آبراهامیان ،1382 ،ص.)613

جدول 6
درصدرشدنقدینگی

سال

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

رشد نقدینگی

14/5

25/7

34/9

29/5

57/3

41/9

40/6

31/5

20/5

(طیبنیا ،1374 ،ص.)211

عالوهبراین ،تزریق بیشازحد سرمایه به اقتصاد کشور ،گسترش فساد و بیانضباطی
مالی ،افزایش تقاضا و رشد بیسابقۀ واردات و انتقال بخشی از تورم کشورهای صنعتی به
درون اقتصاد کشور ،زمینه را برای افزایش تورم ،رکود و بحران اقتصادی در کشور فراهم کرد.
تورم که در نیمۀ دوم دهۀ  1340تقریب ًا به صفر رسیده بود ،از اواخر سال  1352آغاز شد و
درنتیجۀ آن ،میانگین ساالنۀ رشد قیمت کاالها و خدمات ،در فاصلۀ سالهای  1352تا 1357
به حدود  18درصد رسید (جدول شمارۀ  .)7درنتیجه کشور در بحرانی اقتصادی فرورفت و
رکود ،تورم ،بیکاری و افت سطح رفاه عمومی ،عالوهبرآنکه خشم و نارضایتی مردم را علیه
وضعیت
دولت و سیاستهای اقتصادیاش برانگیخت ،باعث شد تا دولت برای مقابله با این
ْ
آمیزهای از شیوههای اقتصادی و غیراقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

جدول 7
میانگین ساالنۀ رشد شاخص بهای کاالها و
خدمات ()1357-1352

سال

1352

1353

1354

1355

1356

1357

درصد رشد
شاخصقیمتها

86/6

100

109/9

128/1

160/2

176/2

(رزاقی ،1367 ،ص.)243

درواقع ،عالوهبر مسئلۀ تورم و فشارهایی که ازاینطریق بر بازاریان تحمیل میشد،
عملکرد دولت و نحوۀ برخوردش با این بحران نیز فشارها و مشکالت موجود را دوچندان
کرد .دولت که نمیتوانست یا نمیخواست ریشههای واقعی بحران را دریابد ،بدون توجه
به عوامل متعدد و پیچیدۀ تورم ،با اهداف سیاسی و تبلیغاتی همۀ تقصیرها را متوجه بازاریان
کرد و با شعار جنگ با سودجویان ،گرانفروشان و محتکران ،عم ً
ال به بازاریان اعالم جنگ
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داد (گراهام ،1358 ،صص 116 ،112؛ آبراهامیان ،1382 ،ص .)614دولت در راستای این
سیاست ،از تیرماه  1354با جنجال فراوان ،طرح مبارزه با گرانفروشی و احتکار را اجرا کرد
و متعاقب آن ،نهادهای متعددی با محوریت حزب رستاخیز ،برای مبارزه با گرانفروشی
در سراسر کشور مأمور شدند .نقش حزب رستاخیز در مبارزه با گرانفروشی در سراسر
کشور در بسیاری از اسناد این دوره انعکاس یافتهاست (ساکما،220/11496 ،340/6149 :
.)91/293/2885 ،293/113331 ،293/57263 ،293/62181 ،96/293/1246
پسازآنکه دولت قیمت  16هزار قلم کاال را بدون توجه به قیمت خرید کسبه تعیین
کرد ،هزاران نفر از مأموران دولتی و دانشجویان و دانشآموزان جوان و بیتجربه ،در قالب
گروههای بازرسی برای مبارزه با سودجویان و محتکران ،روانۀ بازار شدند تا بازاریان متهم
به سودجویی ،احتکار و گرانفروشی را به دادگاه بکشانند (Afkhami, 1985, p84؛ اشرف،
 ،1387ص147؛ مجلۀ دنیا ،1354 ،صص  6و  .)10همچنین شوراهای صنفی وابسته به
ساواک ،حدود  250٫000نفر را جریمه 23٫000 ،بازرگان را تبعید ،و حدود  8000مغازهدار
را به حبسهای دو تا سه سال محکوم کردند و بسیاری دیگر از کسبه و تجار خردهپای
بازار را به شکلهای گوناگون توبیخ کردند (روزنامۀ اطالعات14 ،مهر ،1358ص.)9
عالوهبر اهانتها ،مجازاتها و اخاذیهای حزب رستاخیز ،عملکرد اتاق اصناف
نیز که در بازار بهعنوان ناظر و نمایندۀ حزب مذکور عمل میکرد ،بیشازپیش بر خشم
بازاریان میافزود (خاموشی ،مصاحبه ،1376 ،ص7؛ قدیریان ،مصاحبه ،1373 ،ص.)4
«این اتاق دارای اختیارات نظارتی کامل بر تمام اصناف بود و مقررات اصناف و قیمتهای
ثابت را وضع میکرد» (بشیریه ،1393 ،ص .)154همچنین ،سوءاستفاده ،رشوهگیری،
اخاذی و رفتارهای تحقیرآمیز مأموران دولتی با بازاریان نیز مزید بر علت بود (دیگار و
همکاران ،1377 ،صص  194-193و )198؛ چنانکه خود شاه نیز تصریح کردهاست که
«این خردهفروشان خود را میان عمدهفروشانی که مرتب ًا قیمت زیادتری برای کاالهایشان
مطالبه میکردند و جوانان تندخو و سختگیری که دکانداران خردهپا را با تحمل زیان،
به فروش کاالهایشان مجبور میکردند ،درگیر یافتند» (پهلوی ،1371 ،ص .)241درنتیجه
بحران همچنان ادامه یافت و بنابر اعتراف شاه «نتیجۀ نهایی منفی بود» و فقط باعث شد
تا بازاریان چنین اقداماتی را ظلمی آشکار در حق خود تلقی کنند (پهلوی ،1371 ،صص
.)242-241
عالوهبراین ،دولت که تا آن زمان بهعلت برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی،
نداشتن سیستم مالیاتی مؤثر و تاحدی نیز با انگیزههای سیاسی ،از وضع مالیاتهای بیشتر
خودداری میکرد ،در سال  1356به انتقاد از فرار مالیاتی بازاریان پرداخت و اعالم کرد که
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ْ
مشکل اقتصادی نیست و حزب رستاخیز باید آن را بهشکل سیاسی حل کند و متعاقب
این
آن ،قوانینی جدید برای اخذ مالیات از اصناف وضع کرد (Zabih, 1979, pp 30-31; Parsa,
1989, p103؛ هالیدی ،1358 ،ص .)156درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت از  99/4میلیارد
ریال در سال  1351به  465/9میلیارد ریال در سال  1357افزایش یافت (جدول شمارۀ .)8

جدول 8
درآمدهای مالیاتی دولت (به میلیارد ریال)

سال

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

درآمدمالیاتی

99/4

131/2

157/8

270/8

342/9

443/6

465/9

(رزاقی ،1367 ،ص.)146

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ،نهتنها به حل بحران اقتصادی کشور کمک نکرد،
بلکه نارضایتی و اعتراض بازاریان را هم بههمراه داشت؛ بدیننحو که بازاریان مخالفت
شدید خود را با نحوۀ تعیین مالیات کسبه بدون توجه به مقدار درآمد آنها ،اعالم کردند
(روزنامۀ اطالعات 1 ،1356 ،شهریور ،ص .)3در واقع اعتراضهای بازاریان بیشاز آن که
معلول باالبودن نرخ مالیاتهای وضعشده باشد ،ناشی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی دولت،
عادتکردن بازاریان به مالیاتهای پایین و مالیاتگریزی و منتفعشدن آنها از بازاری
غیرتنظیمی بود.

 .6حفظ توان اقتصادی بازار و رویارویی بازاریان با دولت

سیاستهای اقتصادی و تبعیضها ،و فشارها و محدودیتهایی که دولت به شکلهای
گوناگون و بهطور مستقیم و غیرمستقیم علیه بازاریان اعمال میکرد ،زمینه را برای تضعیف
تدریجی جایگاه سنتی بازار در اقتصاد کشور فراهم کرد و نارضایتی و نگرانی بازاریان
را برانگیخت (بشیریه ،1374 ،صص 170-169؛ ثانی ،مصاحبه ،1387 ،ص .)180ولی
برخی پیامدهای ناشی از تغییروتحوالت جدید اجتماعی و اقتصادی ،ناخواسته ،فرصتها
و منافعی را هم برای بازاریان بهارمغان آورد .برای نمونه ،رشد جمعیت شهرها و افزایش
درآمدهای نفتی در اوایل دهۀ  1350و بهتبع آن ،افزایش واردات کاالها و اجناس
خارجی و باالرفتن دستمزدها در بخشهای دولتی و متعاقب آنْ افزایش تقاضا و رشد
مصرفگرایی ،بهویژه در میان اقشار مرفه جامعه ،عالوهبرآنکه مصرفکنندگان جدیدی
را در اختیار بازاریان گذاشت و در کوتاهمدت سودهای سرشاری را نصیب آنها کرد،
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با گسترش بازارهای شهری زمینه را برای مشغولشدن بخش بزرگی از جمعیت شهری
در خردهفروشی کاالهای وارداتی و تولیدات جدید داخلی ،و درنتیجه افزایش قدرت
سیاسی-اجتماعی بازاریان فراهم کرد (ادیب ،1380 ،صص 54-53؛ اشرف،1387 ،
ص .)139افزون بر این ،تجارب و آگاهی بازاریان درزمینۀ تولید و تجارت داخلی و
خارجی ،باقیماندن عمدهفروشی بسیاری از کاالها در دست بازاریان ،تبدیلشدن بازار
سنتی به انباری برای تأمین کاالهای موردنیاز سوپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ و
مدرن و همچنین ورود بازاریان به بازار فروش بخشی از تولیدات صنعتی جدید داخلی
به آنها امکان داد تا موجودیت و منافع خود را تضمین کنند و دربرابر اقدامات خصمانه
و فشارهای دولت مقاومت کنند (Graham, 1979, p224؛ آبراهامیان ،1382 ،ص.)532
بااینحال ،برخورداری بیسابقۀ دولت از رانت حاصلاز نفت و افزایش انتظارات
جامعه از دولت ،بههمراه عواملی دیگر همچون گسترش فساد مالی و اداری در بدنۀ
دولت ،توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و گسترش احساس محرومیت نسبی در میان بازاریان
و نگرانی آنها از آیندۀ کسبوکار خود و همچنین جنگ آشکاری که دولت ،تحت عنوان
مبارزه با سودجویی و گرانفروشی علیه بازاریان بهراه انداخته بود ،اثرات مثبت این رونق
نفتی را برای بازاریان ازمیان برد و باعث شد تا بازاریان ،هم ازطریق حمایت مالی از
مخالفان دولت و تأمین هزینههای مالی اعتصابها و اعتراضهای سالهای 1357-1356
و هم با مشارکت گسترده در اعتراضهای ضدحکومت ،نقشی مهم در پیروزی انقالب
اسالمی سال  1357ایفا کنند (نیری ،مصاحبه ،1377 ،صص  9و 12؛ تجریشی ،مصاحبه،
 ،1373صص .)5-4

نتیجه

در این پژوهش تالش شد تا با بررسی و تحلیل سیاستها و عملکرد اقتصادی حکومت
پهلوی دوم ،تأثیر این موضوع بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت مذکور تبیین شود.
برایناساس مشخص شد که در طول دهۀ  ،1320نارضایتی بازاریان از وخامت اوضاع
اقتصادی کشور ،تداوم انحصارات دولتی ،برخورداری برخی دستگاههای دولتی و افراد
متصل به دولت و دربار از امتیازات خاص ،مداخلۀ دولت در امور بازاریان و تالش
دولت برای تثبیت قیمتها و افزایش درآمدهای مالیاتی ،زمینه را برای پیوستن بازاریان
به ائتالف ضداستعماری و ضداستبدادی اوایل دهۀ  1330فراهم کرد و نخستین تقابل
بازاریان با سلطنت پهلوی دوم را رقم زد .از کودتای 28مرداد 1332بهبعد نیز اقتدارگرایی
حکومت ،افزایش مستمر عواید نفتی و تبدیلشدن دولت به دولتی رانتیر ،زمینه را برای
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تسلط بیسابقۀ دولت بر اقتصاد کشور ازطریق برنامهریزی و سرمایهگذاری گسترده در
طرحهای توسعۀ اقتصادی و صنعتی و دراختیارگرفتن تجارت داخلی و خارجی فراهم
کرد .افزون بر این ،رشد درآمدهای نفتی دولت ضمن آنکه سبب افزایش واردات ،گسترش
فساد ،تبعیض ،و بیانضباطی مالی در بدنۀ دولت شد ،بخشهای تولیدی و پیشهوری بازار
را هم دچار بحران کرد و کشور را در بحرانی اقتصادی فروبرد که نتیجۀ آن ،تورم ،رکود،
ورشکستگی و نارضایتی شدید بازاریان و تبدیلشدن بازار به یکی از پایگاههای اصلی
اعتراضات در سالهای بحرانی  1339تا  1342بود.
شاه پساز پشتسرگذاشتن بحران مذکور ،با تکیه بر درآمدهای روزافزون نفت،
استراتژی مدرنیزهکردن اقتصاد کشور را با پیگیری یک برنامۀ توسعۀ صنعتی پرشتاب
در دستور کار قرار داد که هم ازجهت توجه بیشازحد دولت به بخش صنعت و
حمایت همهجانبهاش از طبقۀ مالی ،تجاری و صنعتی جدید و هم بهدلیل سیاستهای
تبعیضآمیزش علیه بازاریان و تالشش برای دراختیارگرفتن کارکردهای سنتی بازار ،زمینه
را برای در حاشیه قرارگرفتن بازار و تضعیف جایگاه سنتی آن در اقتصاد کشور فراهم
کرد و نگرانی و نارضایتی بازاریان را برانگیخت .عالوهبراین ،بازاریان که درنتیجۀ افزایش
جمعیت شهرها و رونق نفتی اوایل دهۀ  1350توانسته بودند موجودیت و جایگاه خود را
در اقتصاد کشور حفظ کنند ،با آغاز بحران اقتصادی اواسط دهۀ مذکور ،بهعلت فشارهای
ناشی از رکود و بحران اقتصادی و مهمتر از آن ،درنتیجۀ اقدامات غیراقتصادی دولت و
اعالن جنگ آشکارش علیه بازاریان ،شدیدا ً ناراضی شدند و شروع کردند به مخالفت و
اعتراض علیه دولت و درنهایت نیز دست یاری و اتحاد بهسوی نیروهای مخالف حکومت
دراز کردند.
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