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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 gov-
ernment 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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هدف: توضیح سیاست های اقتصادی دولت در تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم است؛ در پاسخ به 

این پرسش که سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت چه تأثیری بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت 

پهلوی دوم داشته است؟

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تبیینی و با تکیه بر اسناد و منابع اصلی انجام 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: سیاست های تبعیض آمیز دولت علیه بازاریان، مداخلۀ نهادهای دولتی در امور 

بازار، افزایش روزافزون نقش دولت در اقتصاد، بحران های اقتصادی و تحت فشار قرارگرفتن بازاریان 

ازسوی دولت، و هم چنین تالش دولت درجهت مدرنیزه کردن اقتصاد و اجرای برنامۀ توسعۀ صنعتی 

شتابان در کشور و پیامدهای ناشی از آن، به طور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد و با تهدید 

کسب وکار بازاریان، نارضایتی و واکنش آن ها را علیه حکومت پهلوی دوم برانگیخت.

ڪلیدواژه ها: 
سیاست های اقتصادی؛ تقابل؛ بازاریان؛ حکومت؛ پهلوی دوم.
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مقدمه
دالالن،  تولیدکنندگان، صرافان،  مغازه داران،  بازرگانان،  از  گسترده ای  طیف  به  بازاریان 
حسابداران، دست فروشان، شاگردان، پادوها و کارگرانی اطالق می شود که در محدودۀ 
معینی به نام بازار اشتغال دارند و ازاین طریق معیشت خود را تأمین می کنند. همواره نوعی 
سلسله مراتب اجتماعی در بازار برقرار بوده است که در رأس آن، تجار بزرگ و سپس 
پایین تر،  رده های  در  و  داشته اند  قرار  رؤسای هر صنف  و  و ریش سفیدان  کدخدایان 
استادان پیشه ور، مغازه داران، شاگردان، کارگران و دست فروشان قرار داشته اند )اشرف، 
1359، ص23(. بازاریان، به علت  برخورداری از قدرت اقتصادی، تمرکز مکانی، سازمان 
اجتماعی نسبتاً منسجم و خودساماْن همواره و به ویژه در دوران معاصر با روش هایی 
چون اعتصاب و بستن بازار، حمایت مالی و سیاسی از دیگر نیروهای اجتماعی نظیر 
روحانیون و روشن فکران و بسیج منابع بازار علیه دولت، نقشی مهم در تحوالت سیاسی-
اجتماعی ایران ایفا کرده اند. بازاریان در طول حکومت پهلوی دوم نیز همواره یکی از 
مهم ترین گروه های مؤثر در اعتراض ها و ائتالف های ضدحکومتی بودند. بدون تردید 
عالوه بر زمینه ها و عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی نیز نقشی مهم در 
جهت گیری های سیاسی و مشارکت بازاریان در جنبش های اعتراضی این دوره داشته است؛ 
چراکه آن ها به عنوان بازیگران سنتی عرصۀ اقتصادی کشور همواره به تحوالت اقتصادی و 
برنامه ها و عملکرد اقتصادی دولت بسیار حساس بوده اند و به سرعت به آن واکنش نشان 
می داده اند؛ بنابراین، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عوامل اقتصادی، به ویژه 
سیاست ها و عملکردهای اقتصادی دولت، چه نقشی در نارضایتی و تقابل بازاریان با 

حکومت در دورۀ پهلوی دوم داشته است؟
به  تمایلی چندان  اغلب  بازاریان  نظیر  اقتصادی ای  عادی، گروه های  در وضعیت 
حرکت های سیاسی آشکار و پرهزینه ندارند؛ ولی در مواقعی که خودگردانی، استقالل و 
منافع اقتصادی شان ازسوی حکومت های اقتدارگرا تهدید شود، به ناچار برای دفاع از منافع 
جمعی خود واکنش نشان می دهند و به اقدام جمعی دست می زنند. چنین وضعیتی در 
عصر پهلوی دوم پدیدار شد و عالوه بر اقتدارگرایی و تمرکزگرایی حکومت، مداخله جویی 
دولت در اقتصاد و تالش شاه برای مدرنیزه کردن اقتصاد و ایجاد اقتصادی برنامه ریزی شده 
با محوریت دولت هم، زمینه را برای به حاشیه رفتن 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-
انواع  و  اقتصادی  بحران های  فساد گسترده،  به همراه سوءمدیریت،  عوامل،  این   .)120
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تبعیض ها، فشارها و حمالت گاه وبیگاه دولت علیه بازاریاْن کسب وکار و معیشت بازاریان 
را درمعرض تهدیدی کم سابقه قرار داد و آن ها را به این نتیجه رساند که برای آن ها هزینۀ 
سکوت دربرابر دولت بسیار سنگین تر از هزینۀ اقدام علیه دولت خواهد بود. درنتیجه، آن ها 
دربرابر دولت و اقداماتش واکنش نشان دادند و منابع مالی و قدرت اجتماعی خود را علیه 

دولت بسیج کردند.

پیشینۀ پژوهش
اگرچه تاکنون پژوهش هایی متعدد دربارۀ سیاست های اقتصادی حکومت پهلوی دوم و 
هم چنین نقش بازاریان در جنبش های اعتراضی این دوره انجام شده است، ولی دربارۀ 
تأثیر سیاست های اقتصادی دولت بر نارضایتی بازاریان و درنتیجه تقابلشان با حکومت 
مذکور پژوهشی مستقل انجام نشده است. پژوهش های کاتوزیان )1372(، رزاقی )1367(، 
باریر )1363( برای آگاهی از وضعیت اقتصادی ایران در دورۀ پهلوی دوم بسیار ارزنده و 
سودمندند؛ ولی دربارۀ تأثیر سیاست های اقتصادی دولت بر کنش های سیاسی بازاریان در 
این دوره، آگاهی چندانی به دست نمی دهند. هم چنین اشرف )1387(، کشاورزیان )2007(، 
بازاریان در جنبش های  نقش  به  تحقیقات خود  پارسا )1989( در  اسمیت )1389( و 
اعتراضی دورۀ پهلوی دوم توجه کرده اند: اشرف به درستی بر نقش اتحاد بازار-روحانیت 
در جنبش های اعتراضی معاصر ایران تأکید کرده است؛ 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 کرده است؛ اسمیت و پارسا 
نیز تقابل بازاریان با پهلوی دوم را ناشی از اقتدارگرایی و مداخله جویی دولت در امور 
بازاریان و قدرت بازاریان در بسیج منابع علیه دولت دانسته اند. بدین ترتیب هرکدام از این 
پژوهش گران بر بخشی از عوامل نارضایتی و کنش جمعی بازاریان علیه حکومت پهلوی 
دوم تأکید کرده اند و هیچ کدام به طور مستقل و به اندازۀ کافی به نقش سیاست های اقتصادی 
دولت در این موضوع نپرداخته اند؛ بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا نقش سیاست های 
اقتصادی دولت بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم را به عنوان 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 جهت گیری 
سیاست های اقتصادی آن در دورۀ موردبحث داشته است، در پژوهش حاضر تالش خواهد 

تأثیر سیاست های اقتصادی
 در تقابل بازاریان با ...
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شد تا نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، در چارچوب نظریۀ »دولت 
رانتیر«1 بررسی و تبیین شود.

رانت در لغت به معنی اجاره، کرایه یا بهرۀ مالکانه است. در علم اقتصاد نیز رانت به معنی 
»پرداختی است َدراِزاِی یک عامل تولید که از میزان الزم برای حفظ کاربرد فعلی آن بیشتر 
باشد« (pearce, 1989, p120). درواقع رانت به هرگونه درآمدی اطالق می شود 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 
می شود که از فروش کاالها و خدماتی خاص با قیمت هایی باالتر از هزینۀ تولید آن ها، 
درآمدی سرشار کسب کند. به عبارتی دیگر، »دولِت رانتیر دولتی است که مقدار زیادی از 
 .(Beblawi and luciani, 1987, pp 11-12) »رانت های خارجی را به شکل منظم دریافت کند

به عقیدۀ طرفداران این نظریه، دولت رانتیر داری ویژگی های زیر است:
1. حدود 40 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت تأمین می شود؛

2.  رانت غالباً از خارج از کشور تأمین می شود؛ یعنی ارتباط چندانی با فعالیت های 
تولیدی داخلی ندارد؛

3.  تنها درصد بسیار کوچکی از نیروی کار جامعه دریافت کنندۀ رانت اند و اکثر افراد 
جامعه دریافت کنندۀ رانت نیستند.

 Beblawi and luciani,) 4.  دولت نقشی اصلی و یگانه در دریافت و توزیع رانت دارد
.(1987, pp 11-12

رانتی که به خزانۀ دولت های رانتیر سرازیر می شود، هم آثار و عواقبی سوء بر دولت 
و روابطش با جامعه دارد و هم بر سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت تأثیر دارد که 

مهم ترین آن ها را به شرح زیر می توان برشمرد:
- دولت به عنوان دریافت کننده و توزیع کنندۀ اصلی رانت، همواره می تواند از رانت 
به عنوان ابزاری برای جلب حمایت و یا سرکوب، تضعیف و تحت فشار قراردادن افراد و 

گروه هایی خاص بهره بگیرد )حاجی یوسفی، 1376، ص153(.
- انحصار دولت بر دریافت و توزیع رانت، زمینه را برای استقالل سیاسی-اقتصادی 
دولت از جامعه و افزایش خودکامگی آن فراهم می کند و در مقابل، وابستگی دولت به 

خارج را تشدید می کند )شریعتی، 1386، ص107(.
- استقالل دولت از جامعه باعث می شود تا دولت در اتخاذ استراتژی های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی چندان خود را به درنظرگرفتن رضایت و منافع جامعه 

ملزم نداند. 1.  Rentiar state
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- سوءاستفاده های دولت مردان از رانت و ناتوانی دولت و یا پایبندنبودنش به توزیع 
عادالنۀ خدمات و مزایای حاصل از رانت، زمینه را برای نارضایتی، احساس محرومیت، 

شکاف های اجتماعی و تنش های سیاسی در جامعه فراهم می کند.
- درآمدهای حاصل از رانت، به دولت امکان می دهد تا خودسرانه، به دخالت در 
مکانیسم بازار و قیمت ها بپردازد و سیاست های تجاری، مالی، پولی و توسعه ای دلخواه 
خود را به اجرا درآورد. درنتیجه، بازارها، مشاغل و تولیدات بومی، در رقابتی سخت و 
نابرابر با دولت، کاالهای خارجی و گروه ها و بنگاه های مالی، تولیدی و تجاری مدرن 

وابسته به دولت قرار می گیرند و به تدریج تضعیف می شوند یا کاًل ازمیان می روند.
- اتکای دولت به رانت باعث می شود تا دولت چندان به دریافت مالیات از مردم 
احساس نیاز نکند؛ درنتیجه، کارویژۀ استخراجی و بازتوزیعی دولت تضعیف می شود 
زیرا  می شود؛  آسیب پذیر  به شدت  اقتصادی  نوسان های شدید  با  مواجهه  در  دولت  و 
هنگامی که دولت به علت کاهش درآمدهای ناشی از رانت، به افزایش مالیات و یا وضع 
مالیات های جدید اقدام می کند، مردمی که به مالیات های پایین و یا مالیات گریزی عادت 
کرده اند، چنین اقدامی را ظلمی آشکار علیه خود تلقی می کنند و دربرابر آن واکنش نشان 

می دهند )حاجی یوسفی، 1376، ص154(.
– دولت رانتیر همواره سعی می کند تا با ایجاد رفاه و گسترش مشاغل دولتی، سلطۀ 
انحصاری و مشروعیت خویش را تقویت و تثبیت کند. اگرچه اتخاذ چنین سیاست هایی، 
از جامعه را برای دولت به همراه می آورد، ولی در  در کوتاه مدت رضایت بخش هایی 
بلندمدت باعث افزایش انتظارات مردم و پایین آمدن آستانۀ تحمل آن ها دربرابر بحران های 
اقتصادی، وابسته شدن هرچه بیشتر افراد به دولت، رشد بیش ازحد دیوان ساالری، حجیم شدن 

و ناکارآمدی دولت و نیز گسترش فساد اداری و اقتصادی در بدنۀ دولت خواهد شد.
- دولت رانتیر با بهره گیری از روش های مختلفی چون اعطای مشاغل عالی رتبه، 
بستن قراردادهای پرسود، اعطای وام های بدون بهره، اعطای معافیت های گمرکی و مالیاتی 
و امتیازات دیگری ازاین قبیل به افراد و گروه های خاص، پایگاه های اجتماعی جدیدی 
برای خود ایجاد می کند و از وابستگی خود به طبقات ماقبل سرمایه داری و بالقوه چالشگر 
می کاهد. اتخاذ چنین سیاستی ضمن آن که باعث گسترش فساد، تبعیض و سوءاستفاده های 
گوناگون می شود، احساس ظلم، بی عدالتی و محرومیت نسبی را در میان اقشار محروم از 
رانت ها و امتیازات دولتی تقویت می کند و آن ها را دربرابر دولت و گروه های موردحمایت 

دولت قرار می دهد )شریعتی، 1386، ص116(.
- دولت رانتیر برای پاسخ گویی به تقاضاهای نامحدود جامعۀ نوکیسه و مصرف زده، 
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به واردات بی رویۀ کاالهای مصرفی ارزان قیمت خارجی روی می آورد و همین موضوع 
ضربه ای مهلک بر فعالیت های تولیدی داخلی به ویژه تولیدات بومی جامعه وارد می کند.

- بیشتر دولت های رانتیر به نوسازی و توسعۀ اقتصادی و صنعتی با محوریت دولت 
و با استفاده از تکنولوژی های وارداتی تمایل دارند؛ ولی چنین تالش هایی غالباً به دلیل نبود 
زیرساخت های اقتصادی الزم، کمبود نیروی کار ماهر، سلطۀ کامل دولت بر اقتصاد کشور 
و بهره نبردنش از ظرفیت بنگاه ها و نهادهای اقتصادی غیردولتی ناکام می ماند و به صنایعی 

منجر می شود که همواره نوپا و متکی به دولت باقی می مانند.
چنین ویژگی هایی دربارۀ حکومت پهلوی دوم به خوبی صادق است؛ چون به ویژه 
در دوران بعداز کودتای 28مرداد1332 از کمک های مالی آمریکا و رانت حاصل از نفت 
برخوردار شد و این رانت در اقتدارگرایی اش، سیاست های اجتماعی-اقتصادی اش و نیز 
رابطه اش با گروه های اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر تالش 

خواهد شد تا با بهره گیری از نظریۀ مذکور موضوع موردبحث، بررسی و تبیین شود.

1. زمینه ها و عوامل اقتصادی مؤثر بر نارضایتی بازاریان در دهۀ 1320
به طور کلی نارضایتی های اقتصادی بازاریان در طول دهۀ 1320، از یک سو در نگرانی و 
مخالفت آن ها با تداوم برخی از سیاست های اقتصادی پهلوی اول در دهۀ مذکور ریشه 
داشت و ازسوی دیگر معلول وضعیت خاص اقتصادی کشور و عملکرد دستگاه های دولتی 
در این دهۀ پرآشوب بود. اگرچه برخی از اقدامات پهلوی اول، به ویژه درزمینۀ برقراری نظم 
و امنیت داخلی با استقبال اولیۀ بازاریان مواجه شد، ولی چنان که از محتوای برخی از اسناد 
این دوره برمی آید، عالوه بر اقتدارگرایی و تجددگرایی دولت، گسترش حوزۀ اختیارات 
نهادهای دولتی و مداخلۀ آن ها در امور بازار، به همراه برخی سیاست های اقتصادی دولت 
نظیر واردات بی رویۀ کاالهای خارجی و حمایت نکردن 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 می شد )ساکما: 291/2480، 293/28224، 240/84299؛ کمام: 402429، 
18299، 1458؛ روزنامۀ عصر جدید، ش48، 1307، صص 19-23(. این مشکالت که 
نقشی مهم در نارضایتی بازاریان از حکومت پهلوی اول داشت، در طول دهۀ 1320 نیز 
همچنان حل نشده باقی ماند و به عاملی مؤثر در نارضایتی بازاریان در دورۀ مذکور تبدیل 

شد.
عالوه براین، اشغال کشور ازسوی متفقین در اوایل دهۀ مذکور، و رقابت ها، مداخالت 
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و استفادۀ نامحدود آن ها از منابع مالی و اقتصادی ایران، عالوه بر بی ثباتی و آشفتگی های 
سیاسی و اجتماعی، مصائب، مشکالت و پیامدهایی ناگوار و ویران کننده بر اقتصاد کشور 
افزایش  برای کاالهای اساسی و مواد خام،  بر جای گذاشت. تقاضای فزایندۀ متفقین 
چهاربرابری تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور برای تأمین اعتبارات درخواستی 
ایران ازسوی متفقین،  پایین نگه داشتن عمدی ارزش پول ملی  قدرت های اشغالگر و 
به همراه هزینه های زیاد دولت، ناکارآمدی و فساد اداری، احتکار، سفته بازی و بسیاری 
از عوامل دیگر زمینه را برای کاهش ارزش صادرات و به هم خوردن تراز پرداخت ها، 
نایابی کاالهای اساسی، ورشکستگی و تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری، تورم صددرصدی 
و افزایش شاخص هزینۀ زندگی فراهم کرد )کاتوزیان، 1372، صص 187-188؛ جدول 

شمارۀ 1(.

)باریر، 1363، ص69(.

مجوزها  از  برخوردار  بزرگ  تجار  و  سفته بازان  دالالن،  برخی  دوره،  این  در 
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 قیمت ها، صدماتی شدید بر کسب وکار تجار متوسط، پیشه وران 
برانگیخت )ساکما: 340/6071،  آنان را  نارضایتی  بازار وارد کرد و  و کسبۀ خرده پای 
240/94987، 310/2126، 293/72870؛ فوران، 1378، ص396(. عالوه براین، گرایش به 
تقویت و گسترش تصدی گری دولت در حوزه های اقتصادی و حفظ انحصارات دولتی، 
همچنان در میان دولت مردان پابرجا بود؛ به گونه ای که فروش کاالهای انحصاری، ایجاد 
محدودیت های تجاری و اخذ تعرفه های وارداتی، مهم ترین منابع درآمدی دولت بود 
)بارل، 1389، ج12، بخش 2، ص1636(. هم چنین، برخی از دولت مردان به همراه تجار 
و زمین داران بزرگ با حضوری پررنگ در مجلس و کابینه های گوناگون نقشی مهم در 
تصمیم گیری ها و جهت گیری های اقتصادی دولت و حفظ منافع شرکت ها و مؤسسات 
تجاری برخوردار از امتیازات و اعتبارات دولتی ایفا می کردند )کدی، 1369، صص 177-
180(. این وضعیت، خشم و تنفر بازاریان را از دولت مردان فاسد و سرمایه داران برخوردار 

1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 سال

62/6 62/3 60/9 54/8 51/4 58/1 67/9 66/1 31/4 16    شاخص
جدول  1

شاخص کل هزینۀ زندگی (1329-1320)
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از امتیازات و انحصارات دولتی، به ویژه اعضای اتاق بازرگانی، برانگیخت و باعث شد 
تا آن ها بارها اعتصاب کنند و کناره گیری اعضای اتاق مذکور و دخالت نکردن دولت 
در انتخابات را خواستار شوند (Ashraf, 1992, pp 354-358). تداوم نارضایتی بازاریان از 
عملکرد رؤسای اتاق بازرگانی به دلیل حمایت این رؤسا از تجار بزرگ و نیز وابستگی شان 
به دولت باعث شد تا بسیاری از بازاریان در اواخر دهۀ 1320، برخالف رؤسای اتاق 
بازرگانی که از مواضع شاه و دربار حمایت می کردند، 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 آن ها انتقاد می کرد )آبراهامیان، 1382، ص297؛ مجلۀ اتاق بازرگانی، 

1334، صص 4-1(.
با پایان یافتن جنگ و خروج نیروهای اشغالگر، اوضاع اقتصادی کشور همچنان آشفته 
باقی ماند. کاهش تقاضا و واردات بی رویۀ اجناس خارجی که عمدتاً ازسوی برخی تجار و 
دولت مردان برخوردار از امتیازات دولتی انجام می شد، به کاهش تولید و صادرات کاالهای 
داخلی، و ضرر و زیاِن بخش پیشه وری بازار منجر شد )جدول شمارۀ 2؛ کدی، 1369، 

ص194(.

)کاتوزیان، 1372، ص229(.

عالوه براین، تداوم روند رکود، افزایش نرخ تورم و تالش دولت برای افزایش مالیات 
اصناف و تثبیت قیمت ها با استفاده از شیوه های غیراقتصادی در سال های پایانی دهۀ 1320، 
فشارها و زیان هایی سنگین بر بازاریان تحمیل و بیکاری و ورشکستگی تجار و کسبۀ 
بازار را به موضوعی روزمره تبدیل کرد و نارضایتی آن ها را برانگیخت )فوران، 1378، 
ص430؛ کمام: 1045218؛ ساکما: 97/293/11589، 290/4187(. برای نمونه در نامه ای 
که در اواسط اسفند 1328ش ازطرف »اتحادیۀ اصناف بازار ]تهران[« خطاب به رئیس 
مجلس شورای ملی نوشته شده است، از ناتوانی و تبعیض بانک ها در اعطای اعتبارات 

سالوارداتصادراتتراز بازرگانی

-3613186754801327

-7535178593201328

-3546356371091329

-3014439174051330

   

جدول  2
تراز بازرگانی غیرنفتی سال های 1330-1327 
(به میلیون ریال)
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موردنیاز تجار و کسبۀ بازار، وجود »مقررات پرپیچ وخم و پردردسر« در مسیر دریافت 
اعتبارات بانکی و درنتیجه، افزایش رِبح پول به 30 تا 36 درصد در بازار، و مهم تر از همه 
از هشدارها و اخطاریه های مداوم بانک ملی به تجار و کسبۀ بدهکار بازار و »فشارهای 
بی سابقۀ وزارت دارایی برای وصول مالیات ها و عوارض گمرکی« که باعث حراج اموال و 
تعطیلی کسب وکار تجار و کسبۀ بازار شده بود، شدیداً ابراز نارضایتی شده و از نمایندگان 
خواسته شده است تا با اتخاذ تدابیر الزم مردم را از »دهان رِبح خورهای درنده تر از گرگ 
بیرون بکشند« )کمام، 653882(. هم چنین در نامۀ مشابه دیگری که در اواسط اسفند 1329 
ازطرف اصناف بازار تهران خطاب به مجلس نوشته شده است، از »فشار فوق الطاقۀ مأمورین 
دولت به ویژه شهرداری تهران« بر اصناف و کسبۀ بازار، که به جرم اطاعت نکردن کسبه از 
»کارهای سیاسی شهرداری« و تحت عناوینی گوناگون مانند تعیین و تثبیت نرخ ها، اخذ 
عوارض از تابلوهای دکاکین و مغازه ها، تعیین درجات صنفی، تأمین هزینه های بهداشتی 
انتقاد شده است )کمام: 705491،  انجام می شد، به شدت  بازار و وصول مالیات دولتی 

.)719134
چنین فشارها و نارضایتی هایی مطالبات بازاریان را سیاسی کرد و آن ها را به سمت 
ائتالف با دیگر نیروهای اجتماعی ناراضی سوق داد؛ به طوری که پس از شکل گیری جبهۀ 
ملی در سال 1328، برخی از سران بانفوذ بازار، هم ازطریق عضویت در جبهۀ مذکور 
و هم با تأسیس »جامعۀ بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران« به حمایت از این جبهه 
برخاستند. رهبران این تشکل، که از نفوذ زیادی در بازار برخوردار بودند، نقشی اساسی 
 .(parsa, 1989, pp 95-97) در بسیج بازاریان و منابع مالی بازار در جنبش ملی نفت داشتند
به طور متقابل، جبهۀ ملی نیز همواره از مواضع بازاریان حمایت می کرد و در برنامه های 
خود بر مطالبات اقتصادی بازاریان نظیر مداخله نکردن دولت در امور بازار، وضع قوانین 
ضدفساد، افزایش ندادن مالیات اصناف و نیز تشویق و تقویت تولیدات و بازارهای داخلی 
تأکید می کرد. در مجلس نیز نمایندگان این جبهه، از دولت به دلیل دخالت زیانبار در امور 
بازار، مداخله در انتخابات اصناف، اِعمال خشونت علیه بازاریان به بهانۀ گران فروشی و نیز 
تبعیض میان تجار و کسبۀ خرد و تجار مرتبط با دربار و دولت، به شدت انتقاد می کردند 

)آبراهامیان، 1382، صص 320-323 و 312-313؛ امجد، 1380، صص 106-105(.
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2. عملکرد اقتصادی دولت دکرت مصدق و تأثیر آن بر روابط بازاریان با دولت (1330-1332)
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در 29اسفند1329 و آغاز نخست وزیری دکتر 
مصدق در اردیبهشت ماه1330 مناقشات نفتی ایران و انگلیس به اوج رسید و تحریم هایی 
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 کوتاه مدت سبب رونق بخش های 
تولیدی و پیشه وری بازار، افزایش تولید صنایع دستی و برخی محصوالت کارخانه ای شد 
)فوران، 1378، صص 429-430(. درنتیجه، »ارزش صادرات غیرنفتی دو برابر شد و از 
4/4 میلیارد ریال در سال 1951/1330 به 8/4 میلیارد ]ریال[ در سال 1953/1332 رسید. 
عالوه براین، ... دسترسی آسان تجار به ارز حاصل از صادرات، به طور مستقیم به کسان 

بسیاری در بازار سود می رساند« )اشرف، 1387، ص135(.
بازاریان در این دوره، هم به پیروی از آیت اهلل کاشانی و دیگر علمای حامی نهضت 
ملی نفت، هم تحت تأثیر احزاب و تشکل های وابسته به جبهۀ ملی، و هم با اهداف و 
انگیزه های ملی و سیاسی، هم چون دوران انقالب مشروطه، فعاالنه وارد عرصۀ تحوالت 
سیاسی کشور شدند و بازار را به یکی از پایگاه های اصلی جبهۀ ملی و دولت مصدق 
تبدیل کردند. بازاریان ازلحاظ اقتصادی نفت را ابزاری در دست قدرت های بیگانه و 
حکومت موردحمایت آن ها می دانستند که در هرزمان می توانست علیه اقتصاد ملی و 
بازارهای داخلی به کار گرفته شود؛ درحالی که ملی شدن نفت و قرارگرفتن آن در دست 
دولتی ملی می توانست منابع مالی موردنیاز برای انجام اصالحات سیاسی، اجتماعی و 
سامان دهی به اقتصاد کشور را فراهم کند )آوری و همکاران، 1388، ص131؛ توکل، 
بازاریان  )اردیبهشت1330-28مرداد1332(  1381، ص38(. در طول زمامداری مصدق 
افشار، حاج حسن  راسخ  محمدحسین  نظیر  بازار  چهره های سرشناس  برخی  ازطریق 
شمشیری و حاج محمود مانیان، همواره با دولت در ارتباط بودند و ازاین طریق مشکالت 
خود را با دولت در میان می گذاشتند. دولت نیز همواره سعی داشت تا ازطریق حل 
مشکالت بازاریاْن رضایت و حمایت آن ها را جلب کند )چهل تنی، مصاحبه، 1387، 
ص167؛ لباسچی، مصاحبه، 1983، صص 5-7(. چنین تعاملی زمینه را برای شکل گیری 
نوعی همکاری و اعتماد متقابل میان بازاریان و دولت فراهم کرد و باعث شد تا بازاریان 
باوجود مشکالت اقتصادی متعددی که در دورۀ مذکور گریبان گیر کشور بود، فعاالنه از 
جنبش ملی کردن نفت و دولت دکتر مصدق حمایت کنند. بازاریان به شکل های گوناگون 
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هم چون ارسال نامه و طومار، تحصن در تلگراف خانه ها، صدور قطعنامه ها و بیانیه های 
متعدد، مشارکت گسترده در میتینگ ها و تجمعات حامیان دولت و هم چنین با حمایت های 
مالی نظیر خرید اوراق قرضه و حتی پرداخت وام به دولت، مشتاقانه از دولت مصدق 
و سیاست های آن حمایت می کردند )ساکما: 290/6610، 290/8448؛ کمام: 622981، 

.)624419 ،704150
گمرکی،  و  نفتی  درآمدهای  کاهش  چون  عواملی  درنتیجۀ  دولت  بااین حال، 
وصول نشدن به موقع مالیات ها و مسدودشدن دارایی های کشور ازسوی دولت های انگلیس 
و شوروی، همواره با کسری بودجه و مشکالت عدیدۀ مالی دست به گریبان بود )فوران، 
به ویژه  این، تجار بزرگ فعال در بخش واردات،  بر  افزون  1378، صص 431-430(. 
اعضای اتاق بازرگانی به عللی چون کاهش واردات و رکود نسبی تجارت خارجی، توجه 
ویژۀ دولت به کسبه و تجار متوسط و نیز ازدست دادن امتیازات گذشتۀ خویش، همواره 
با دولت و سیاست های اقتصادی آن مخالف بودند )روزنامۀ کیهان، 1332، ص5؛ نجاتی، 
1371، ج2، ص328(. سرانجام نیز کارشکنی ها و تبلیغات منفی این گروه و عواملی دیگر 
مانند تداوم تحریم ها و فشارهای اقتصادی، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و 
هم چنین توطئه های 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 
به تدریج حمایت خود را از دولت پس بگیرند )بارل، 1389، ج14، صص 45 و 49؛ معدل، 
1382، ص62(. این موضوع باعث شد تا بازاریان دربرابر کودتاچیان واکنشی نشان ندهند 
و همچون دیگر نیروهای اجتماعی مخالف دربار، با ناامیدی و حسرت، نظاره گر بربادرفتن 

دستاوردهای جنبش ملی نفت باشند )چهل تنی، مصاحبه، 1387، ص179(.

3. برنامه ها و عملکرد اقتصادی دولت در فاصلۀ سال های 1332 تا 1342 و تأثیر آن 
بر نارضایتی بازاریان

نفتی، کمک های  بر درآمدهای  با تکیه  شاه در سال های پس از کودتای 28مرداد1332 
خارجی و قدرت ارتش پایه های دیکتاتوری خود را تثبیت کرد و با فاصله گرفتن از جامعه، 
به شکلی فزاینده در مسیر وابستگی سیاسی-اقتصادی به غرب گام برداشت. در این دوره، 
دولت که بیش از گذشته ویژگی هایِ یک دولت رانتیر را پیدا کرده بود، به شکلی روزافزون با 
اقتصاد سرمایه داری، سخت پیوند خورد و برنامه ها و اقداماتی گسترده را درجهت گذار از 
اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزی و تولیدات سنتی به سمت اقتصاد مدرن و مبتنی بر تولیدات 
صنعتی و مناسبات اقتصادی سرمایه داری آغاز کرد. درنتیجه زمینه برای تقویت هرچه بیشتر 
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نقش دولت در اقتصاد و شکل گیری نوعی اقتصاد برنامه ریزی شده و شدیداً دولتی فراهم 
par-) 1382، ص166(؛  شد؛ اقتصادی که بازار سنتی در حاشیۀ آن قرار می گرفت )معدل،
sa, 1989, pp 123-125). ازآن پس استراتژی گسترش سرمایه گذاری دولتی برای توسعۀ 

اقتصادی و صنعتی کشور، مبنای مداخلۀ دولت در عرصه های مختلف اقتصادی کشور شد 
و به طور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد )کاتوزیان، 1372، صص 246-247؛ 
معدل، 1382، ص669(. هم چنین افزایش مداخلۀ دولت در اقتصاد دولت را به عنوان منبع 
اصلی سرمایه، تنها مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری عرصۀ اقتصادی کشور و نیز یگانه 
مسئول و مقصر اصلی مشکالت و بحران های اقتصادی، آماج نارضایتی ها و مخالفت های 

بازاریان و دیگر گروه های ناراضی قرار داد )فوران، 1378، ص577(.
پس از حل مناقشات نفتی و جریان یافتن صادرات نفت در سال 1333 دولت با هدف 
خارج کردن اقتصاد از رکود، نوعی سیاست اقتصادی شبه لیبرالی را در دستور کار قرار 
داد و با افزایش بی رویۀ واردات، بازارهای داخلی را در اختیار کاالهای خارجی قرار داد 
)کاتوزیان، 1372، صص 246-247(. این سیاست که از آن با عنوان »سیاست درهای باز« 
یاد می شد، اگرچه در کوتاه مدت 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 بخش های تولیدی و پیشه وری 
بازار شد )کارشناس، 1382، ص189؛ آبراهامیان، 1382، ص518(. جدول شمارۀ )3( 
روند روبه رشد واردات و کسری فزایندۀ تراز بازرگانی کشور را باوجود رشد سریع عواید 

نفتی در فاصلۀ سال های 1333 تا 1339 به خوبی نشان می دهد.

)کاتوزیان، 1372، ص252(.

سالوارداتصادراتعواید نفتتراز بازرگانی

35101411061333

11881541431334

-951462503451335

-1531672764291336

-2152913956101337

-2323234246561338

-2193644746931339

   

جدول  3

عواید نفتی و تراز بازرگانی کشور از 1333 تا 
1339 (به میلیون دالر)
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افزون بر این، افزایش نقدینگی و اعتبارات بدون برنامۀ دولت و به تبع آن، گسترش 
سفته بازی، داللی، زمین خواری و رشد قارچ گونۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری، به همراه 
سیاست های تبعیض آمیز دولت در اعطای اعتبارات، مجوزهای وارداتی و معافیت های 
گمرکی به صاحبان صنایع و برخی تجار بزرگ باعث شد تا رونق ایجادشده نه تنها به 
رضایت بازاریان منجر نشود، بلکه زمینه را برای توزیع نابرابر درآمدها، پیدایش یک طبقۀ 
جدید سرمایه دار وابسته به دولت و درنتیجه افزایش نارضایتی بازاریان از سیاست های 

دولت فراهم کند )مؤمنی، 1359، صص 186-187؛ امجد، 1380، ص154(.
هم چنین درآمدهای سرشار نفت، و کمک ها و وام های دریافتی از خارج، عالوه برآنکه 
سبب رویکرد اسراف کارانۀ دولت در هزینه کردن درآمدهای مذکور شد، باعث شد تا 
دولت نه تنها ضرورت کاهش هزینه های مصرفی فراتر از درآمد خود را احساس نکند، 
 Ramazani,) بلکه با اعتمادبه نفسی بیشتر برنامۀ توسعۀ صنعتی شتابان کشور را دنبال کند
pp 130-132 ,1974). مهم تر از آن، میزان زیاد نقدینگی بود که در سال 1338 نسبت به 

ملی شده  پول  ارزش  باعث سقوط سریع  و  بود  کرده  سال 1330، 350 درصد رشد 
بود )مجلۀ اتاق بازرگانی، 1339، ش96، صص 8-9؛ مؤمنی، 1359، صص 171-170(. 
این موضوع به همراه فساد گسترده، بی انضباطی مالی، و افزایش افسارگسیختۀ هزینه های 
جاری دولت زمینه را برای کسری تراز بازرگانی، کسری بودجه و بحران اقتصادی اواخر 
دهۀ 1330 فراهم کرد )کاتوزیان، 1372، صص 247 و 252-255(. در چنین وضعیتی 
افزایش 20درصدی واردات، افزایش هزینه های توسعه ای دولت، و روند فزایندۀ تقاضا 
برای اعتبارات شخصی نیز مزید بر علت شد و سبب افزایش 15 تا 20درصدی قیمت ها 
شد )بارل، 1389، ج14، ص797(. درنتیجه از اوایل سال 1338 تورم به شکلی مهارنشدنی 
تشدید شد و شاخص کل هزینۀ زندگی را نسبت به دو سال قبل ازآن، بیش از 15 درصد 
افزایش داد. این روند افزایشی طی دو سال بعدی نیز تداوم یافت و باعث شد تا شاخص 

مذکور، در سال 1340 حدود 22 درصد نسبت به سال 1336 رشد کند.

)باریر، 1363، ص69(.

1340 1339 1338 1337 1336 سال

109/6 107/9 100 88/5 87/6    شاخص هزینه ها
جدول  4

شاخص هزینۀ زندگی (1340-1336)
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بدین ترتیب اقتصاد از کنترل دولت خارج شد و اعتراضات و درگیری های خشونت آمیز 
رو به افزایش گذاشت و از چهار فقره در سال 1336 به بیش از صد فقره در سال های 
آبراهامیان، 1382، صص 518- 1339-1340 رسید )امجد، 1380، صص 115-121؛ 
519(. دولت در چنین وضعیتی تحت فشار صندوق بین المللی پول و به امید مهار تورم و 
جبران کسری بودجه ناچار شد به درپیش گرفتن سیاست های مالی انقباضی، اجرای برنامۀ 
تثبیت اقتصادی، پایین آوردن دستمزدها، کاهش واردات و اعتبارات پرداختی و تعدیل 
طرح های توسعه و سرمایه گذاری خود. اتخاذ چنین سیاست هایی 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 کسب وکار بازاریان را با 
تهدیدی جدی مواجه کرد )میالنی، 1388، ص106؛ کارشناس، 1382، صص 196-197؛ 
ساکما: 240/61133، 293/19646(. این وضعیت در کنار کاهش شدید اعتبارات مؤسسات 
دولتی و غیردولتی و افزایش کم سابقۀ نرخ بهره، ایفای تعهدات بازاریان را درقبال بانک ها، 
تجار بزرگ و مؤسسات اعتباری دشوار و حتی غیرممکن کرد و زمینه را برای رکود بیشتر، 
ازبین رفتن اعتماد عمومی در بازار، بیکاری یا کاهش شدید دستمزد کارگران شاغل در 
بازار، ورشکستگی بسیاری از تجار، کسبه و پیشه وران، و افزایش نارضایتی در میان بازاریان 

فراهم کرد )بارل، 1389، ج14، ص837؛ مؤمنی، 1359، صص 179-177(.
اگرچه برنامۀ تثبیت اقتصادی دولت علی امینی در سال 1340 موقتاً وضعیت ارزی 
کشور را بهبود بخشید، ولی شکست برنامۀ مبارزه با فساد و سیاست محدودسازی اعتبارات 
دولت سبب تداوم رکود در فعالیت های اقتصادی، ناتوانی بازرگانان در عمل به تعهدات 
خود و تداوم رکود و ورشکستگی در میان کسبه و تجار بازار شد )بارل، 1389، ج14، 
صص 837-838(. درنتیجه، نارضایتی شدید بازاریان از عملکرد اقتصادی دولت و بحران 
اقتصادی ناشی از آن و گرفتارشدن رژیم در بحران توأمان سیاسی–اقتصادی در آستانۀ دهۀ 
1340 باعث شد تا بازاریان و دیگر نیروهای اجتماعی، بار دیگر هم چون اوایل دهۀ 1330 

به رویارویی با حکومت پهلوی بپردازند )آوری و همکاران، 1388، ص85(.
هم چنین اصالحاتی که شاه با عنوان »انقالب سفید« در دستور کار قرار داده بود و 
یکی از اهداف آن، تضعیف موقعیت و محدودساختن قدرت گروه های اجتماعی سنتی 
نسبتاً مستقل و بالقوه خطرناک مانند مالکین، بازاریان و علما بود، بر سیاست های محتاطانۀ 
شاه دربرابر این گروه ها نقطۀ پایان گذاشت و واکنش گروه های مذکور به ویژه علما و 
بازاریان را علیه دولت برانگیخت )کاتوزیان، 1372، صص 270-271(. از این زمان به بعد 
نقش اقلیت وابسته به جبهۀ ملی در بازار کم رنگ شد و گروهی از تجار و کسبۀ متوسط 
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و خرده پای مرتبط با روحانیت فضای سیاسی بازار را در اختیار گرفت )عسگراوالدی، 
1392، صص 24-25 و 29(.

درحالی که بازاریان شدیداً از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی بودند، تقابل علما با 
رژیم شاه از اواسط سال 1341 به بعد زمینه را برای رویارویی جدی بازاریان با رژیم شاه 
تحت رهبری علما فراهم کرد. در این رویارویی که اوج آن در قیام 15خرداد1342 به ظهور 
رسید، حمایت مالی و حضور بازاریان در اعتراضات خیابانی، بسیار گسترده و چشمگیر 
بود )سیر مبارزات امام خمینی در آینۀ اسناد به روایت ساواک، 1386، ج1، صص 58-57 
و 396؛ ج2، صص 29-32(. کانون اصلی این قیام، بازار تهران و خیابان های منتهی به آن 
بود و در جریان آن خسارت های مالی و جانی هنگفتی بر بازاریان تحمیل شد )میالنی، 
1388، ص110(. این حادثه شکاف موجود میان دولت و بازاریان را عمیق تر کرد و بازار را 
بیش ازپیش به پایگاه اصلی مخالفان شاه تبدیل کرد )چهل تنی، مصاحبه، 1387، ص179؛ 

ثانی، مصاحبه، 1387، صص 151-150(.

4. سیاست های اقتصادی دولت در فاصلۀ سال های 1343 تا 1353 و افزایش فشار بر 
بازاریان

از اوایل سال 1343 به بعد شاه که بحران سیاسی-اقتصادی اوایل دهۀ 1340 را پشت سر 
گذاشته بود، با غرور و خودکامگی هرچه بیشتر و با تکیه بر عواید روزافزون نفت طرح هایی 
را برای توسعۀ صنعتی در مقیاسی گسترده در دستور کار قرار داد )بارل، 1389، ج14، 
ص897(. او تالش کرد تا با مجموعه ای از مکانیسم های گوناگون مانند سرمایه گذاری های 
کالن اقتصادی در زیرساخت ها و واحدهای بزرگ صنعتی، تخصیص سرمایه های هنگفت 
به بانک های تخصصی توسعه، ایجاد سطوح مصرف دولتی بسیار زیاد، ایجاد شرکت ها و 
تعاونی های تجاری و خدماتی دولتی و اعمال سیاست های مالی و پولی، سلطۀ دولت بر 
اقتصاد کشور را بیش ازپیش تقویت کند و استراتژی نوسازی اقتصادی و توسعۀ صنعتی 
مدنظرش را اجرا کند )گازیوروسکی، 1371، صص 288-289(. هم چنین دولت ازطریق 
تصویب قوانین الزم، حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تأمین امکانات، 
تأسیسات زیربنایی و اعتبارات الزم، تالش های وسیعی را درجهت جذب سرمایه های 
خارجی و داخلی در بخش صنعت آغاز کرد )هالیدی، 1358؛ 34-35؛ معدل، 1382، 
ص95(. این استراتژی که تا سال های پایانی حکومت شاه، محور برنامه های اقتصادی و 
محملی برای مداخلۀ دولت در اقتصاد کشور بود، به دالیلی متعدد چون سیاست های مالی 
و اعتباری تبعیض آمیز 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 سرمایه های کوچک و بزرگ، تالش دولت برای 
سوق دادن سرمایه ها به بخش صنایع مدرن و درنتیجه، شکل گیری یک طبقۀ سرمایه دار 
مالی و صنعتی جدید وابسته به حمایت های دولت، زمینه را برای نگرانی بازاریان از 
آیندۀ کسب وکار خویش، احساس محرومیت نسبی و نارضایتی شدید آن ها از استراتژی 
اقتصادی دولت فراهم کرد )مجلۀ دنیا، 1354، صص 28-30؛ بشیریه، 1374، صص 129 

و 157؛ کارشناس، 1382، ص277(.
شیوه های تولید و توزیع و نهادهای اقتصادی سنتی نظیر بازار، در برنامۀ توسعه و 
مدرنیزاسیون اقتصادی شاه جایگاهی نداشت و مانعی بر سر راه مدرنیزه شدن اقتصاد و 
صنعتی شدن سریع کشور تلقی می شد و شاه برای تحقق چنین هدفی خود را در رویارویی 
با بازاریان ناگزیر می دید (Pahlavi, 1980, p156). چنین دیدگاهی باعث شد تا سیاست های 
اقتصادی دولت، به شکلی نظام مند به سمت رونق بخشی به بخش صنعت و دادوستد مدرن 
جهت گیری شود و بازار سنتی و شیوه های سنتی تولید و توزیع در حاشیه قرار بگیرد. 
درنتیجه بازاریان به دولت و برنامه های اقتصادی آن بی اعتماد شدند و چنین برنامه هایی 
را اقدامی حساب شده ازسوی دولت برای ازبین بردن مرکزیت اقتصادی بازار تلقی کردند 

)فوران، 1378، ص497(.
افزون بر این، حمایت همه جانبۀ دولت از صنایع بزرگ و طبقۀ سرمایه دار مالی و 
صنعتی جدید به طور روزافزون عرصه را بر واحدهای تولیدی کوچک و سنتی و کسبه 
و تجار خرده پای بازار که حتی اعتبارات بدون سوبسید نیز از آن ها دریغ می شد، تنگ تر 
 Bharier,) کرد و زمینه را برای نارضایتی آن ها از سیاست های تبعیض آمیز دولت فراهم کرد
pp 76-77 ,1971)؛ )میرمحمدصادقی، 1392، ص236؛ عسگراوالدی، 1392، صص 21 و 

34(. هم چنین گسترش مجتمع های تجاری، فروشگاه های مدرن و مغازه های 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 کسب وکار خویش نگران شوند )معدل، 1382، ص141(؛ 
بازار و  از ضرورت تخریب حجره های پوسیدۀ  به ویژه که برخی روزنامه های دولتی، 
جایگزین کردن آن با سوپرمارکت های کارآمد و فروشگاه های بزرگ سخن به میان می آوردند 
ایجاد تعاونی های  با  )روزنامۀ اطالعات، 1356، 12 اسفند، ص7(. عالوه براین، دولت 
دولتی در شهرها و روستاها تالش کرد تا شبکۀ توزیع کاال را که به طور سنتی در اختیار 
بازاریان بود در کنترل بگیرد. بازاریان چنین اقداماتی را برنامه ای حساب شده ازطرف 
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دولت برای نابودی کسب وکار خود تلقی می کردند )معدل، 1382، ص142(. هم چنین 
افزایش حضور شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در نظام بانکی و دیگر بخش های 
اقتصادی کشور و تسلط روزافزون آن ها بر بازارهای داخلی نگرانی و خشم بازاریان را علیه 
دولت و شرکت های مذکور برانگیخت؛ شرکت هایی که تجسم عینی امپریالیسم غرب تلقی 

می شدند )معدل، 1382، صص 96-100؛ رهبری، 1379، صص 128-125(.
بازاریان هم چنین اقدام دولت در تخریب بافت سنتی بازارها در تهران و دیگر شهرها 
را اقدامی علیه موجودیت و انسجام بازار و منافع خویش تلقی می کردند و دربرابر آن 
واکنش نشان می دادند. برای نمونه تخریب بازارچه های اطراف حرم امام رضا )ع( و 
طرح شهرداری تهران برای احداث خیابانی عریض در وسط بازار تهران ازجمله عوامل 
نارضایتی بازاریان در دهۀ 1350 بود )کمام: 768154؛ ساکما: 293/136611؛ هالیدی، 

1358، ص230؛ مجلۀ مهرنامه، 1389، صص 141-140(.

5. اوج گیری رانت حاصل از نفت و پیامدهای آن در دهۀ 1350
انفجار قیمت نفت در اواخر سال 1352 درآمدهای نفتی کشور را از 1/2 میلیارد دالر در 
سال 1350 به 5 میلیارد دالر در سال 1353 و حدود 20 میلیارد در اوایل سال 1355 رساند 
)سازمان برنامه وبودجه، 1356، ص37(؛ درنتیجه سهم نفت در بودجۀ دولت از 44 درصد 

در سال 1350 به 87 درصد در سال 1353 رسید )جدول شمارۀ 5(.

)رزاقی، 1367، ص511(.
افزایش بی سابقۀ درآمد نفتی باعث افزایش 60درصدی حجم پول در گردش شد 
و نرخ رشد نقدینگی را از 14/5 درصد در سال 1349 به 57/3 درصد در سال 1353 
رساند )جدول شمارۀ 6(؛ هم چنین هزینه های جاری و سیاست های حامی پرورانۀ دولت 
را به شکلی چشمگیر افزایش داد و رشد بودجۀ دولت را به رقم 250 درصد رساند. 
این افزایش درآمد هم چنین سبب افزایش سه برابری سرمایه گذاری های دولت، افزایش 
دستمزدها در بخش های دولتی، افزایش تقاضا و مصرف در میان اقشار مرفه، اعطای 
تخفیف های مالیاتی به کارمندان دولت و فعاالن بخش صنعت، اتخاذ سیاست های اقتصادی 

1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 سال

45/9 60/1 69/1 73 87 53 44 44
درصد سهم نفت در بودجۀ 

   دولت
جدول  5

سهم نفت در بودجۀ دولت
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لیبرالی نظیر حذف تعرفه ها و محدودیت های مالی و ارزی موجود بر سر راه واردات و 
افزایش اعتبارات و امتیازات بانکی ازسوی دولت شد )طیب نیا، 1374، صص 140-142؛ 

آبراهامیان، 1382، ص613(.

)طیب نیا، 1374، ص211(.

عالوه براین، تزریق بیش ازحد سرمایه به اقتصاد کشور، گسترش فساد و بی انضباطی 
مالی، افزایش تقاضا و رشد بی سابقۀ 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 1340 تقریباً به صفر رسیده بود، از اواخر سال 1352 آغاز شد و 
درنتیجۀ آن، میانگین ساالنۀ رشد قیمت کاالها و خدمات، در فاصلۀ سال های 1352 تا 1357 
به حدود 18 درصد رسید )جدول شمارۀ 7(. درنتیجه کشور در بحرانی اقتصادی فرورفت و 
رکود، تورم، بیکاری و افت سطح رفاه عمومی، عالوه برآنکه خشم و نارضایتی مردم را علیه 
دولت و سیاست های اقتصادی اش برانگیخت، باعث شد تا دولت برای مقابله با این وضعیْت 

آمیزه ای از شیوه های اقتصادی و غیراقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

)رزاقی، 1367، ص243(.

درواقع، عالوه بر مسئلۀ تورم و فشارهایی که ازاین طریق بر بازاریان تحمیل می شد، 
عملکرد دولت و نحوۀ برخوردش با این بحران نیز فشارها و مشکالت موجود را دوچندان 
کرد. دولت که نمی توانست یا نمی خواست ریشه های 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، گران فروشان و محتکران، عماًل به بازاریان اعالم جنگ 

1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 سال

20/5 31/5 40/6 41/9 57/3 29/5 34/9 25/7 14/5 رشد نقدینگی
   

   

جدول  6

جدول  7

درصد رشد نقدینگی

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

1357 1356 1355 1354 1353 1352 سال

176/2 160/2 128/1 109/9 100 86/6
درصد رشد 

شاخص قیمت ها
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داد )گراهام، 1358، صص 112، 116؛ آبراهامیان، 1382، ص614(. دولت در راستای این 
سیاست، از تیرماه 1354 با جنجال فراوان، طرح مبارزه با گران فروشی و احتکار را اجرا کرد 
و متعاقب آن، نهادهای متعددی با محوریت حزب رستاخیز، برای مبارزه با گران فروشی 
در سراسر کشور مأمور شدند. نقش حزب رستاخیز در مبارزه با گران فروشی در سراسر 
کشور در بسیاری از اسناد این دوره انعکاس یافته است )ساکما: 340/6149، 220/11496، 

.)91/293/2885 ،293/113331 ،293/57263 ،293/62181 ،96/293/1246
پس ازآنکه دولت قیمت 16 هزار قلم کاال را بدون توجه به قیمت خرید کسبه تعیین 
کرد، هزاران نفر از مأموران دولتی و دانشجویان و دانش آموزان جوان و بی تجربه، در قالب 
گروه های بازرسی برای مبارزه با سودجویان و محتکران، روانۀ بازار شدند تا بازاریان متهم 
به سودجویی، احتکار و گران فروشی را به دادگاه بکشانند (Afkhami, 1985, p84؛ اشرف، 
1387، ص147؛ مجلۀ دنیا، 1354، صص 6 و 10(. هم چنین شوراهای صنفی وابسته به 
ساواک، حدود 250٫000 نفر را جریمه، 23٫000 بازرگان را تبعید، و حدود 8000 مغازه دار 
را به حبس های دو تا سه سال محکوم کردند و بسیاری دیگر از کسبه و تجار خرده پای 

بازار را به شکل های گوناگون توبیخ کردند )روزنامۀ اطالعات، 14مهر1358، ص9(.
عالوه بر اهانت ها، مجازات ها و اخاذی های حزب رستاخیز، عملکرد اتاق اصناف 
نیز که در بازار به عنوان ناظر و نمایندۀ حزب مذکور عمل می کرد، بیش ازپیش بر خشم 
بازاریان می افزود )خاموشی، مصاحبه، 1376، ص7؛ قدیریان، مصاحبه، 1373، ص4(. 
»این اتاق دارای اختیارات نظارتی کامل بر تمام اصناف بود و مقررات اصناف و قیمت های 
رشوه گیری،  هم چنین، سوءاستفاده،  )بشیریه، 1393، ص154(.  می کرد«  وضع  را  ثابت 
اخاذی و رفتارهای تحقیرآمیز مأموران دولتی با بازاریان نیز مزید بر علت بود )دیگار و 
همکاران، 1377، صص 193-194 و 198(؛ چنان که خود شاه نیز تصریح کرده است که 
»این خرده فروشان خود را میان عمده فروشانی که مرتباً قیمت زیادتری برای کاالهایشان 
مطالبه می کردند و جوانان تندخو و سخت گیری که دکانداران خرده پا را با تحمل زیان، 
به فروش کاالهایشان مجبور می کردند، درگیر یافتند« )پهلوی، 1371، ص241(. درنتیجه 
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
عالوه براین، دولت که تا آن زمان به علت برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، 
نداشتن سیستم مالیاتی مؤثر و تاحدی نیز با انگیزه های سیاسی، از وضع مالیات های بیشتر 
خودداری می کرد، در سال 1356 به انتقاد از فرار مالیاتی بازاریان پرداخت و اعالم کرد که 
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این مشکْل اقتصادی نیست و حزب رستاخیز باید آن را به شکل سیاسی حل کند و متعاقب 
 Zabih, 1979, pp 30-31; Parsa,) آن، قوانینی جدید برای اخذ مالیات از اصناف وضع کرد
p103 ,1989؛ هالیدی، 1358، ص156(. درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت از 99/4 میلیارد 

ریال در سال 1351 به 465/9 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت )جدول شمارۀ 8(.

)رزاقی، 1367، ص146(.

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، نه تنها به حل بحران اقتصادی کشور کمک نکرد، 
بلکه نارضایتی و اعتراض بازاریان را هم به همراه داشت؛ بدین نحو که بازاریان مخالفت 
شدید خود را با نحوۀ تعیین مالیات کسبه بدون توجه به مقدار درآمد آن ها، اعالم کردند 
)روزنامۀ اطالعات، 1356، 1 شهریور، ص3(. در واقع اعتراض های بازاریان بیش از آن که 
معلول باالبودن نرخ مالیات های وضع شده باشد، ناشی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی دولت، 
عادت کردن بازاریان به مالیات های پایین و مالیات گریزی و منتفع شدن آن ها از بازاری 

غیرتنظیمی بود.

6. حفظ توان اقتصادی بازار و رویارویی بازاریان با دولت
سیاست های اقتصادی و تبعیض ها، و فشارها و محدودیت هایی که دولت به شکل های 
گوناگون و به طور مستقیم و غیرمستقیم علیه بازاریان اعمال می کرد، زمینه را برای تضعیف 
تدریجی جایگاه سنتی بازار در اقتصاد کشور فراهم کرد و نارضایتی و نگرانی بازاریان 
را برانگیخت )بشیریه، 1374، صص 169-170؛ ثانی، مصاحبه، 1387، ص180(. ولی 
برخی پیامدهای ناشی از تغییروتحوالت جدید اجتماعی و اقتصادی، ناخواسته، فرصت ها 
و منافعی را هم برای بازاریان به ارمغان آورد. برای نمونه، رشد جمعیت شهرها و افزایش 
اجناس  و  کاالها  واردات  افزایش  آن،  به تبع  و  دهۀ 1350  اوایل  در  نفتی  درآمدهای 
خارجی و باالرفتن دستمزدها در بخش های دولتی و متعاقب آْن افزایش تقاضا و رشد 
مصرف گرایی، به ویژه در میان اقشار مرفه جامعه، عالوه برآنکه مصرف کنندگان جدیدی 
را در اختیار بازاریان گذاشت و در کوتاه مدت سودهای سرشاری را نصیب آن ها کرد، 

1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 سال

465/9 443/6 342/9 270/8 157/8 131/2 99/4 درآمد مالیاتی
   

جدول  8

درآمدهای مالیاتی دولت (به میلیارد ریال)
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با گسترش بازارهای شهری زمینه را برای مشغول شدن بخش بزرگی از جمعیت شهری 
در خرده فروشی کاالهای وارداتی و تولیدات جدید داخلی، و درنتیجه افزایش قدرت 
اشرف، 1387،  )ادیب، 1380، صص 53-54؛  کرد  فراهم  بازاریان  سیاسی-اجتماعی 
ص139(. افزون بر این، تجارب و آگاهی بازاریان درزمینۀ تولید و تجارت داخلی و 
خارجی، باقی ماندن عمده فروشی بسیاری از کاالها در دست بازاریان، تبدیل شدن بازار 
سنتی به انباری برای تأمین کاالهای موردنیاز سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ و 
مدرن و هم چنین ورود بازاریان به بازار فروش بخشی از تولیدات صنعتی جدید داخلی 
به آن ها امکان داد تا موجودیت و منافع خود را تضمین کنند و دربرابر اقدامات خصمانه 

و فشارهای دولت مقاومت کنند (Graham, 1979, p224؛ آبراهامیان، 1382، ص532(.
بااین حال، برخورداری بی سابقۀ دولت از رانت حاصل از نفت و افزایش انتظارات 
جامعه از دولت، به همراه عواملی دیگر هم چون گسترش فساد مالی و اداری در بدنۀ 
دولت، توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و گسترش احساس محرومیت نسبی در میان بازاریان 
و نگرانی آن ها از آیندۀ کسب وکار خود و هم چنین جنگ آشکاری که دولت، تحت عنوان 
مبارزه با سودجویی و گران فروشی علیه بازاریان به راه 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 هزینه های مالی اعتصاب ها و اعتراض های سال های 1357-1356 
و هم با مشارکت گسترده در اعتراض های ضدحکومت، نقشی مهم در پیروزی انقالب 
اسالمی سال 1357 ایفا کنند )نیری، مصاحبه، 1377، صص 9 و 12؛ تجریشی، مصاحبه، 

1373، صص 5-4(.

نتیجه
در این پژوهش تالش شد تا با بررسی و تحلیل سیاست ها و عملکرد اقتصادی حکومت 
پهلوی دوم، تأثیر این موضوع بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت مذکور تبیین شود. 
براین اساس مشخص شد که در طول دهۀ 1320، نارضایتی بازاریان از وخامت اوضاع 
اقتصادی کشور، تداوم انحصارات دولتی، برخورداری برخی دستگاه های دولتی و افراد 
بازاریان و تالش  امور  امتیازات خاص، مداخلۀ دولت در  از  متصل به دولت و دربار 
دولت برای تثبیت قیمت ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، زمینه را برای پیوستن بازاریان 
به ائتالف ضداستعماری و ضداستبدادی اوایل دهۀ 1330 فراهم کرد و نخستین تقابل 
بازاریان با سلطنت پهلوی دوم را رقم زد. از کودتای 28مرداد1332 به بعد نیز اقتدارگرایی 
حکومت، افزایش مستمر عواید نفتی و تبدیل شدن دولت به دولتی رانتیر، زمینه را برای 
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تسلط بی سابقۀ دولت بر اقتصاد کشور ازطریق برنامه ریزی و سرمایه گذاری گسترده در 
طرح های 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 بی انضباطی مالی در بدنۀ دولت شد، بخش های تولیدی و پیشه وری بازار 
را هم دچار بحران کرد و کشور را در بحرانی اقتصادی فروبرد که نتیجۀ آن، تورم، رکود، 
ورشکستگی و نارضایتی شدید بازاریان و تبدیل شدن بازار به یکی از پایگاه های اصلی 

اعتراضات در سال های بحرانی 1339 تا 1342 بود.
شاه پس از پشت سرگذاشتن بحران مذکور، با تکیه بر درآمدهای روزافزون نفت، 
استراتژی مدرنیزه کردن اقتصاد کشور را با پیگیری یک برنامۀ توسعۀ صنعتی پرشتاب 
و  صنعت  بخش  به  دولت  بیش ازحد  توجه  ازجهت  هم  که  داد  قرار  کار  دستور  در 
حمایت همه جانبه اش از طبقۀ مالی، تجاری و صنعتی جدید و هم به دلیل سیاست های 
تبعیض آمیزش 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. عالوه براین، بازاریان که درنتیجۀ افزایش 
جمعیت شهرها و رونق نفتی اوایل دهۀ 1350 توانسته بودند موجودیت و جایگاه خود را 
در اقتصاد کشور حفظ کنند، با آغاز بحران اقتصادی اواسط دهۀ مذکور، به علت فشارهای 
ناشی از رکود و بحران اقتصادی و مهم تر از آن، درنتیجۀ اقدامات غیراقتصادی دولت و 
اعالن جنگ آشکارش علیه بازاریان، شدیداً ناراضی شدند و شروع کردند به مخالفت و 
اعتراض علیه دولت و درنهایت نیز دست یاری و اتحاد به سوی نیروهای مخالف حکومت 

دراز کردند.
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