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مشارکت داشتهاند .یلی از این نهادها و گروهها نهاد بازار سنتی و بازاریان می باشد .در نوشتار توصیفی– تحلیلی حاضر با بهاره
گیری از رویلرد جامعه شناسی تاریخی به جریان شناسی سیاسی تشل های وابسته باه بازارسانتی در تحولاا سیاسای -
اجتماعی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .نتایج و یافته ها نشان می دهد بازار سنتی باه عناوان بخشای از جریاان
راست سنتی دیروز و اصول گرایی امروز با بهره گیری از احزاب و تشل هاای سیاسای همچاون «حازب مؤتلفاه اسالامی»
«جامعه اسلامی بازار و اصناف» و ابزارهای اقتصادی چون «اتاق بازرگانی» و «صندوق های قرض الحسانه» و حتای «کمیتاه
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ارتقاء بخشد و از یک جریان سیاسی مخالف نظام به جریان مدیر و حامی نظام سیاسی تبدی شود.
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مقدمه

نهاد بازار سنتی در دوره جمهـوری اسـلامی بواسـهه احـزاب و تشـها هـای همچـون یهـی از
مهمترین جریان های تأثیر گذار بر فرایند سیاست و حهومت بهور مستقیم و غیرمستقیم بوده اسـت.
در ادبیات سیاسی دوره جمهوری اسلامی ،نهاد بازار سنتی یا جناح بازار اساسـا وـود بـه عنـوان یـک
جریان سیاسی اثرگذار شناوته میشود که بدون حضور آن ،رقابت و یا مشـارکت سیاسـی معنـا پیـدا
نمیکند .تا سال  9272بازار سنتی در ایران متأثر از بنیانهای ایدئولوژیهی انقلابی وود پشتیبان طیف
راست اصولگرا بود .رقابت انتخاباتی احمد ناطق نوری و سید محمد واتمی در ایـن سـال نمـاد ایـن
جهتگیری سیاسی بود .در آن سال بازار بـه سـبک بـازیگری کلاسـیک وـود بـه حمایـت از طیـف
راستگرا وارد عرصه بازیگری شد اما تحولات سیاسی پس از آن در دوره های واتمی ،احمدی نژاد و
روحانی بازار را دچار انشقاق ساوت .البته این انشقاق بـه معنـای کمرنـ شـدن نقـش سیاسـی آن
نیست .جهتگیری سیاسی بازار در طرفداری از دو طیف سیاسی جامعـه ایـران بیشـتر منعهسکننـده
ظهور آگاهی سیاسی بیشتر در این جریان و نهاد اقتصادی است .این تغییر در جامعه امروز ایـران بـا
ظهور نیروهای سوم در عرصه رقابتهای سیاسی بیشتر نمودار شده است .فعالیـت نهادمنـد بـازار در
رقابتهای سیاسی ایران امروز کاملا اثرگذار است با این تفاوت که نسبت به گذشته تغییر ماهیت داده
است .تا قبا از نیمه دهه  9279این فعالیت متأثر از فضای انقلابی جامعه ،ماهیتی تودهای داشت؛ اما
پس از آن ویژگیهای پوپولیستی آن کمرن و فعالیت سیاسی آن نهادینهتر شـد .امـروز هـر تحـول
سیاسی مهمی که در جامعه ایران رخ دهد نگاه جامعه به جهـتگیری بـازار اسـت .تعهیلـی یـا عـدم
تعهیلی بازار در واکنش به تحولات سیاسی روز هنوز تیتر اول روزنامههاست و نخبگان سیاسی بـدون
توجه به این جریان و نهاد اقتصادی ،کارکرد سیاسی موثری ندارند .بازار در جامعه امروز ایـران هنـوز
مرکز مراسمهای مذهبی و فعالیتهای فرهنگی است و بیشـتر درفضـا هـای مـدرن وریـد مشـاهده
میشود .نوشتار توصیفی – تحلیلی حاضر تلاش دارد روند گذشـته و وضـعیت امـروز بـازار سـنتی در
جمهوری اسلامی ایران را بواسهه احزاب و تشها های اثر گذار آن بررسی نماید.
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 .1پیشینه پژوهش
اندك مهالعاتی که به نقش و عملهرد بازار سنتی و نهادها و تشـها هـای وابسـته بـه آن در ایـران
پرداوته و به نوعی با موضوع این پژوهش هم سویی بیشتری دارند را می توان به چند دسته تقسـیم
نمود که عبارتند از :الف) آثاری که از زاویه معماری ،نوسازی و شهرسازی به نهاد بازارسنتی و کـنش
اجتماعی آن نظر داشته اند .به عنوان مثال «بازار در گذر زمان :بررسی تأثیر فرآیند مـدرن شـدن بـر
تغییر کارکردهای سنتی بازار بزرگ تهران» عنوان مقالـه ای اسـت کـه فروزنـده و واعـ(( )9214بـا
رویهردی تاریخی به بررسی دوره هـای مختلـف بـازار بـزرگ تهـران پرداوتـه و بـا روش مشـاهدۀ
مشارکتی و مصاحبۀ عمیق و ساوت یافته و مهالعۀ اسنادی و همچنین به کـارگیری رویهـرد نظـری
دورکیم در به بررسی تغییراتی که در کارکردهای مختلف بازار تهران ،یعنـی کارکردهـای اقتصـادی،
اجتماعی فرهنگی ،سیاسی و دینی مذهبی ،در طول زمان بوجود آمده پرداوته اند و نشـان داده اسـت
که بازار بزرگ تهران در جهت روند مـدرن شـدن شـهر تهـران ،افـزایش جمعیـت روزافـزون ،رشـد
شهرنشینی ،صنعتی شدن جامعه ،افتراق بین طبقات و اقشار اجتمـاعی ،افتـراق نهـادی و سـاوتاری،
تشهیا بازارهای ملی ،گسترش مبادله ،تخصیص نقش ها و کارکردها و غیره بسیاری از کارکردهـای
ارزشی و فرهنگی اجتماعی و سیاسی وود را در روند گذار جامعه از حالت مهانیهی و سـنتی بـه دوره
جدید و ارگانیک از دست داده است و کارکرد اصلی وود را صرفا در حوزه اقتصادی و آن هـم بیشـتر
در حیهه عمده فروشی فرو کاسته است .جباری( )9271در کتاب «همیشـه بـازار» ،بـازار را همچـون
موضوع و مصداق تحقیق اش نهادی «سنتی» می داند که قابلیت های مثبت مدرن شدن را در وـود
داشت ولی «توسعۀ تحمیلی» و «مدرنیزاسیون از بالا» نه تنها قادر به درك این توان بالقوه نبوده کـه
حتی ،با اتخاذ سیاست هایی نادرست آن را به نیرویی در مقابا «مدرنیته ای ریشـه دار» بـدل کـرده
است .حبیبی و همهاران( )9217نیز در مقاله «تبیین حس تعلق به مهان و هویت در فضاهای شهری
با تأکید بر بازارهای سنتی» از همین زاویه به بررسی موضوع پرداوته اند.
ب) آثاری که بازار سنتی تهران را به عنوان نماد سیاسی بازارهای ایران در نظر گرفتـه و بـه بررسـی
کنش سیاسی آن پرداوته اند .به عنوان مثال جمشیدی هـا و همهـاران ( )9214در مقالـه «بـازار بـه
مثابه میدان :تحلیا بوردیویی بازار با تأکید بر بازار سنتی تهران» با استفاده از نظریهی میدان بوردیـو
و براســاس رویهــرد روششــناوتی ترکیبـی و اســتفاده از تهنیکهــایی چــون مشــاهده ،مشــاهدهی
مشارکتی ،مصاحبه و استفاده از اسناد و منابع معتبر به تحلیا بازار سنتی تهران پرداوته اند .براسـاس
یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که بازار برواسته از نظم وودانگیخته نیست و کنش بازاریـان
در بستری از نظم و هماهنگی اتفاق نمیافتد؛ بلهه بازار بهمثابه میدانی است که بازاریان در آن با اتها
بر منابع و سرمایههای مختلف و به اقتضای وصوصیات عادتوارهای متفاوت به رقابت با یهدیگر
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میپردازند .همچنین یافتهها نشان میدهد که بازار سنتی تهران در نیم قـرن گذشـته در سـه مرحلـه
شاهد تغییرات ساوتاری بوده و بهتبع آن در هر مرحله از تغییر ساوتاری ،نیروهای درون بازار جابـهجا
شده و قواعد آن تغییر یافته است.
ج) آثاری که از زاویه جامعه شناسی تاریخی به نهاد بازارسنتی و نیروهای سیاسی – اجتماعی وابسـته
به آن نظر داشته اند .به عنوان مثال روحبخش( )9239در کتـاب «نقـش بـازار در قیـام  91وـرداد»
تلاش دارد نقش سیاسی بازار سنتی را در قبا از انقلاب بازنمایی کند .این کتاب که توسط مرکز اسناد
انقلاب اسلامی انتشار یافته گزیده ای است از اسناد ساواك دربارۀ «قیام  91وـرداد  »9243و بررسـی
کنش بازاریان و به ویژه هیأت های مؤتلفۀ اسلامی و رابهه ایشان با رهبریت روحانی که بنابر نوشـتۀ
گردآورنده از میان  1999برگ سند از پرونده های ساواك انتخاب شـده اسـت .عتیقپـور ( )9231در
کتاب «نقش بازار و بازاری در انقلاب اسلامی» و مهلبی( )9232نیز در مقاله «واکاوی علـا مخالفـت
بازاریان با حهومت پهلوی» ،از همین زاویه به بررسی موضوع پرداوته اند.
د) آثاری که از زاویه اقتصاد سیاسی ،نهاد بازارسنتی و تشهیلات اقتصـادی وابسـته بـه آن را بررسـی
کرده اند .چنانهه در ایـن زمینـه مـی تـوان بـه آثـاری همچـون «تهـوین سـرمایهداری در ایـران»
فشــاهی()9229؛ «رشــد روابــط ســرمایهداری در ایــران» ســوداگر()9221؛ «بــازار و یــا نابــازار»
رنانی()9272؛ «اقتصاد و انقلاب اسلامی» رهبری ()9271؛ «کامیابیها و ناکامیهای بـازار – دولـت»
توکلی( )9239و «بازار و دولت در ایران :سیاست های بازار تهران» کشاورزیان( )3997شاره نمود.
ج) آثاری که از زاویه جامعه شناسی سیاسی ،نهاد بازارسنتی و بازاریان را بـه عنـوان بخشـی از طبقـه
متوسط سنتی بررسی کرده اند .به عنوان مثال در این زمینه می تـوان بـه آثـاری همچـون «طبقـات
اجتماعی ،دولت و انقلاب در ایران» اثر اشرف و بنوعزیزی()9233؛ «جامعه مدنی ،دولت و نوسازی در
ایران معاصر» اثر کمالی ()9239؛ «مقاومت شـهننده :تـاریخ تحولـات اجتمـاعی ایـران» اثـر فـوران
( )9231و «ایران بین دو انقلاب» اثر آبراهامیان( )9239اشاره نمود.
در مجموع و به رغم آثار موجود نوشتار حاضر بـرای اولـین بـار تلـاش دارد تشـها هـای سیاسـی و
اقتصادی وابسته به جناح بازار سنتی در جریان راست سنتی یا اصولگرا را بررسی نمـوده و اثرگـذاری
آن ها را بر تحولات سیاسی – اجتماعی مورد واکاوی قرار دهد.
 .2رویکرد نظری
جریان شناسی سیاسی عبارت است از شناوت بستر ها و چگونگی شها گیری جناح هـا ،گـروه هـا و احـزاب
سیاسی همراه با تعاما و نزاع میان آن ها که پیش از آن نیز آشنایی با مبانی فهری هریک از آن هـا ضـروری
است اما غالبا جریان شناسی سیاسی با شناوت احزاب و گـروه هـای سیاسـی مشـتبه شـده وعـده ای تحـت
همین عنوان صرفا به معرفی چند یا تعداد زیادی از تشها های سیاسی پرداوته اند و در مقابا عده ای دیگر
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نیز به جهت گسترش موضوع ،هرگونه پرداوتن به این مقوله را تخهئه کرده و آنرا ارزیابی می کننـد .اگـر چـه
استدلال گروه دوم تا اندازه ای منهقی به نظر می رسد اما این امر نباید مانع هرگونه پرداوتن بـه ایـن موضـوع
باشد .چرا که جریان شناسی سیاسی از مقولات سها و ممتنع به شمار می رود سها از آن جهت کـه پـرداوتن
به هر حزب و گروه تحت عنوان جریان سیاسی توجیه پذیر می گردد و ممتنع از آن رو که امهان پـردازش بـه
همه ابعاد جریانات سیاسی در مجموعه ای محدود میسور نمیگـردد .لـذا آنچـه در ایـن نوشـتار مـی گنجـد
جریان شناسی سیاسی به معنای واقعی و نه شناوت صرف احزاب و گروه ها می باشد چرا که رابهـه ایـن دو از
نوع «عموم و وصوص مهلق» است یعنی برای شناوت جریان های سیاسی ،آشنایی هر چه بیشتر بـا احـزاب
ضروری و اجتناب ناپذیر است اما شناسایی حتی کاما احزاب بـه معنـای جریـان شناسـی سیاسـی نیسـت .از
همین رو شناسایی بستر ها و زمینه های شها گیری احزاب سیاسی و تعاما مثبت و منفـی میـان آن هـا بـه
عنوان تعریف جریان شناسی سیاسی در این نوشتار آورده شده است(دارابی.)31 :9213 ،
در فرایند جریان شناسی سیاسی ،مقصود از جریان سیاسی ،یک حرکت سیاسی پویا و زنده اسـت کـه
با بروورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایش های فهری درونی به مدد رهبران وود بر نظام سیاسی
و نیز اقشار مختلف جامعه تأثیر می گذارد و جبهه ،جناح ،حزب ،سازمان یا نهاد و گروه ویـژه وـود را
بنیان می نهد .هدف نهایی جریان های سیاسی ،کسب قدرت و استقرار نظام سیاسی مورد نظر اسـت
که آن را از طریق راهبردها و راههارهای مختلف پی می گیرند .کارکرد های یـک جریـان یـا جنـاح
سیاسی همچون بازار سنتی در این تحقیق به اوتصار شاما شناسایی و معرفی رهبر یا رهبران ،کـادر
سازی ،بسیج مردم ،تشهیا حهومت ،مشـروعیت بخشـی بـه دولـت ،کـارگردانی قـدرت در جامعـه،
حمایت و پشتیبانی از دولت ،جهت دهی به افهار عمومی و فرهنـ سـازی ،حمایـت و پشـتیبانی از
احزاب ،نهادها و تشها های وابسته به وود ،ائتلاف با بروـی از جریـان هـای رقیـب ،از مشـروعیت
اندازی جریان رقیب و براندازی آن ،دفاع از دولت ،احزاب ،نهادها و تشها های وابسته به وود هنگام
بحران های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظـامی مـی گـردد(ر.ك .ورمشـاد و سرپرسـت
سادات .)79-73 :9213 ،کارکردها مذکور نشانگر آن است که جریان ها سیاسی تا چـه انـدازه ای در
سرنوشت یک نظام سیاسی و ملت نقش آفرینند و سلامت و انحراف آنان در عاقبت کار افراد و جامعه
چقدر تعیین کننده است .حیات سیاسی یک کشور ،سنت و گذشـته سیاسـی مـردم ،وضـعیت حـال و
آینده آنان متأثر از کارگردانی این جریان ها و تشها های وابسته به آنست.
تشها ها ،احزاب و گروه های سیاسی در یک ساوتار سیاسی مردم سالار ،ازجملـه عوامـا و ویژگـی
های مؤثر در ظهور و بقای آن ساوتار سیاسی به شمار می روند .تعریف عام تشها عبارت اسـت از:
گروه یا مجموعه ای از افراد که براساس آرمان و هدفی معین برای مدت زمانی کوتاه یا بلند گـردهم
می آیند؛ یا به عبارتی گردهمایی و اجتماعی از افراد که جهت دستیابی به اهداف به برنامه ریزی می
پردازند .درواقع تشها ،عنوانی عام برای همۀ گروه ها و دسته جاتی است که در حوزه ها و زمینه
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های گوناگون از قبیا اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتمـاعی و ...اجتمـاع نمـوده و بـه فعالیـت مـی
پردازند .و در این میان منظور از تشها هـای سیاسـی همـۀ انـواع دسـته جـات سیاسـی مـی باشـد
(بادامچیان .)32: 9231 ،یا تشها سیاسی عبارت است از« :مجموعه ای از افراد که براسـاس بـاور و
دیدگاه های مشترك سیاسی گردهم می آیند تا بتوانند زمینه را بـرای رشـد کـارگروهی و شـهوفایی
استعدادها و شناوت کادرهای سیاسی و تربیت آن ها و تهیۀ برنامه و قبول مسئوولیت اجـرای برنامـه
ها هموارتر کنند .در واقع می توان گفت که تشها سیاسی مفهومی عام و کلی است که بیشتر گـروه
هایی که در عرصۀ سیاسی فعالیت دارند و یا وود را با عنوان سیاسی می شناسانند ،تعریف مـی کنـد.
ازجملۀ این گروه ها می توان به حزب ،دسته ،گروه ،انجمن ،امت ،سازمان ،جامعـه ،مجمـع ،جمعیـت،
جبهه ،جنبش ،باند ،فرقه ،جناح ،نهضت ،کانون و ...اشاره نمود .نهتۀ حـاثز اهمیـت در تفهیـک میـان
این گروه بندی ها این است که بروی از آن ها ممهن است دارای سازمان رسمی ،مرامنامه و برنامـه
های مشخص اجرایی باشند مانند احزاب سیاسی یا جناح های سیاسی و یا اینهه فعالیت های وود را
طبق یک برنامه پنهانهارانه ،مخفی نگه داشته باشند ،مانند گروه های فشار ،گروه های ذی نفوذ و....
 .3چیستی و مفهوم شناسی بازار سنتی و بازاریان
در مورد اینهه بازار و بازاریان دارای چه معانی و مفاهیمی میباشند ،هیچ اتفاق نظـری میـان علمـای
علوم اجتماعی وجود ندارد؛ چرا که بازار در طی تاریخ اجتماعی ایران تحت تأثیر عوامـا و متغیرهـای
متعدد داولی و وارجی ،چه از بابت سرشت و ماهیت و چه از جنبـه کـارکرد ،دسـتخوش دگرگـونی و
تحول گردیده است ،و معمولا هر کسی واژه بازار را برای آمیزهای از مفاهیم ،آن هم بـا مسـامحه بـه
کار میبرد .در لغت نامه دهخدا آمده واژه ی بازار به معنی محـا وریـد و فـروش و عرضـه ی نـوع
کالاست .در فارسی میانه به آن «وازار» و در فارسی پهلوی «واچار» که مرکب از«آبا» به معنی محا
اجتماع و « کاری» به معنی چریدن و گردیدن است .در زبان عربی«بیزار» و«بیازره» (ادیب صـابری،
 )9 : 9224در زبان آلمانی« »Basarو در زبان مالایایی« »Pazarتلف( می شود (دانشـنامه جهـان
اسلام .)9273 ،همچنین ،لغت فرانسوی « »Bazarاز پرتغالی هـا گرفتـه شـده و آنـان نیـز آن را از
ایرانیان اقتباس کرده اند (دهخدا.)243 :9222 ،
در دیدگاه سنتی ،بازار همراه مسجد و ارگ شاهی اسهلت جامعه شهری را تشهیا میداده اسـت کـه
عموما به صورت دالانهای سرپوشیده و گنبدی متشها از قیصریهها ،سراها ،تیمچـهها ،کارگاههـای
کوچک ،سازماندهی امور اقتصادی و مالی و تامین مایحتاج عمومی را بر عهده داشتند؛ به مانند جـان
اگنیف که در کتاب «فضا و سیاست» معتقد است فضا سه بعد دارد :یهی «محله» ،دیگری «هویـت
براساس مهان» و سوم «موقعیت» .محله همان فضای فیزیهی است که عما و عهسالعمـا در آن
انجام میشود و هر مهان در برابر یک مهان و فضا یا فرآیند دیگری قرار میگیرد و توانایی تولید و
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بازتولید یک هویت را دارد(مهلبی .)22-21 :9232،توکلی و رنانی نیز بر ایـن اعتقادنـد کـه بـازار در
ایران ،علاوه بر دادوستد ،وظایف متفاوت دیگری را نیز بر عهـده داشـته اسـت .در واقـع چنـد حالـت
مرتبط با یهدیگر را میتوان بازار نامید :بـازار یعنـی؛  -9مهـان وریـد و فـروش کالـا؛  -3مجموعـه
شرایهی که دادوستد یا مبادله کالا را امهانپذیر میسازد؛  -2سازوکارهای درونی بازار که معاملـات را
شها میدهند؛ -4عواملی که دادوستد به دست و به نفع طرفین انجام مـیشـود(توکلی97: 9239 ،؛
رنانی.)79: 9272 ،
در این نوشتار ،نهاد بازار به مثابه بخشی از طبقه متوسط سنتی و جنـاحی در جریـان راسـت سـنتی و
اصول گرایی در جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است .اگر پذیرفته شود که به طـور کلـی جوامـع
سنتی و نیمه مدرن از سه طبقه فرادستان ،فرودستان و طبقه متوسط تشهیا شدهاند ،باید دانست کـه
بازاریان در اینجا جزء کدام یک از این سه گروه اجتماعی میباشند .در این بـاره کـه بازاریـان همـراه
روحانیان از لایـههای اصـلی شـهادهنده طبقـه متوسـط سـنتی مـیباشـند میـان جامعهشناسـان و
تاریخنگاران اجتماعی اجماع نظـر اسـت .طبقـه متوسـط در هـر جامعـهای قشـرهای مختلفـی را در
برمیگیرد که دارای منشأ اجتماعی ،وواستهها و گرایشات سیاسی متفاوتی هستند .ایـن طبقـه بـه دو
گروه سنتی و جدید تقسیم میشود .طبقات متوسـط جدیـد دربرگیرنـده کارمنـدان ،تحصـیاکردگان،
مدیران ،صاحبان مشاغا آزاد ،مانند پزشهان ،حقوقدانان میباشند و طبقه متوسهه سنتی را روحانیان
و وردهبورژوازی شهری تشهیا میدهند(ازغندی .)41: 9233 ،در نگـاه سـوداگر «بـورژوازی سـنتی
قدیمیترین و اصیاترین لایه بورژوازی ایران را تشهیا میدهد که پایگاه عمده آن در بازار است…
 .در میان لایههای بورژوازی تنها بورژوازی سنتی به علت قدمت تـاریخی ،پایگـاه گسـترده طبقـاتی،
ایــدئولوژی ریشــهدار و ســنن صــنفی از اســتحهام و اعتبــار مــادی و اجتمــاعی بروــوردار بــوده
است(».سوداگر.)334 :9221 ،
مهالعات انجام شده در باب بازار نشـان مـی دهـد ایـن نهـاد اجتمـاعی از اواوـر صـفویه از میزانـی
وودسامانی برووردار بود(آزاد ارمهی و جنادله .)31-24: 9212 ،وودمختاری و استقلال نسبی بـازار در
دوره قاجار ادامه یافت و حتی به میزان آن افزوده شد .اصناف از وودمختاری برووردار بودند و تجار و
بازاریان ،از دوالت حهومت در امور داولی وود جلوگیری میکردند زیرا آن را بهزیان وود میدانستند
و دعاوی و مشهلات بهوجود آمده در میان وود را با تشهیا مجلسی مرکب از اعضـای مهـم جامعـه
تجار حا و فصا میکردند (فلور :9222،ج99 ،9و  .)79البته این رابهه دو سویه در اواور دوره قاجـار
و بخصوص در انقلاب مشروطه و نیز در دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی که در ادامه بدان اشاره
وواهد شد با چالش ها و تضاد های فراوانی روبرو گشت .روابط بین بازار و حهومت عمومـا از طریـق
مجاری مشخصی که مبتنی بر نمایندگی بود ،برقرار و تنظیم میشد و از این طریق از دوالت
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مستقیم حهومت در امور بازار جلوگیری میشد .با وجود همهاری مالی و اقتصـادی کـه بازاریـان بـا
حهومت و مقامات دولتی داشتند ،در صورت زیادهوواهی دولت در برابر آن مقاومت میکردند .بسـتن
بازار یا بخشی از آن و بست نشستن در مساجد بهعنوان یـک شـیوه اعتراضـی در برابـر دوالتهـای
حهومت در بازار و زیادهوواهیهای مقامات دولتی ،الگـویی بـود کـه در دوره قاجاریـه بسـیار تهـرار
میشـد(مارتین49 :9231،؛ دوگوبینـو12-17 :9229،؛ ترابـی فارسـانی .)47 :9234،بازاریـان بـا ایـن
شیوههای نافرمانی مدنی ،اعتراض وود نسبت به زیادهوواهیها و دوالتهای دولت را بیان کرده و از
استقلال و وودمختاری بازار دفاع میکردند .این شیوههای نافرمانی مدنی بخشی است از آنچـه ونسـا
مارتین از آن تحت عنوان«نظام پیچیـده حفـ( موازنـه» بـین حهومـت قاجـار و نهادهـای مختلـف
اجتماعی از جمله بازار نام میبرد .اتحاد بازاریان برای مقاومت در برابر تعدی حهومت به حقوق وـود
به شیوههای دیگری نیز نشان داده میشد(مارتین.)43 :9231،
بازار از لحاظ ایدئولوژیهی به روحانیون وابسته بود ،از سوی دیگر روحانیون از لحاظ اقتصادی تـا حـد
زیادی متهی به بازار بودند ،بازاریان ومس و زکات و هزینـه نگهـداری و اداره امـاکن مقـدس را بـه
روحانیون میپرداوتند .هالیدی واطرنشان میکند پولی که بازاریان به روحانیون مـیدادنـد بیشـتر از
مالیاتی بود که به دولت مـیپرداوتنـد (هالیـدی .)34 :9213 ،بـازار بسـیاری از فعالیتهـای مـذهبی
حوزهها ،حسینیهها ،مسجدها و مراسم ایام محرم را تامین مالی میکرد .بازاریان توجه زیادی بـه حـج
و زیارت وانهی ودا داشتند ،آن ها برای اقدام به چنین کاری باید پیش روحـانیون مـیرفتنـد و مـال
وود را با دادن وجوهات دینی حلال میکردند .روحانیون به ایـن وسـیله بـه فعالیـت اقتصـادی تجـار
مشروعیت و حیثیت مـیدادنـد و آن هـا نیـز در مقابـا از روحـانیون حمایـت اقتصـادی مـیکردنـد
(کمالی .)397 :9239،این بستگی های متقابا اجتمـاعی -سیاسـی و وویشـاوندی هـای وـانوادگی،
شالوده ی آن اتحاد تاریخی بود که کانون یک اقتدار اجتماعی به عنوان وزنه ای در برابر اقتدار دولت
را به وجود آورد .تعاما حوزه ی وصوصی زندگی وانوادگی و حوزه ی عمومی زنـدگی اقتصـادی بـا
بروورداری از مشروعیت الهی پایگاه مهمئنی برای تداوم و تحهـیم اقتـدار روحـانیون و بازاریـان در
جامعه مدنی ایران ایجاد کرد (کمالی .)79 -79 :9239 ،از دیدگاه علیرضا ازغندی ،اکثر جامعهشناسان
و تاریخنگارانی که در باب انقلاب اسلامی تحقیق کردهاند ،بر استقلال بازاریان و روحـانیون از دسـتگاه
حهومتی و ائتلاف تاریخساز طبقه متوسط سنتی با طبقه متوسط جدید و نقش کاریزمـایی رهبـری در
ایجاد این ائتلاف علیه دشمن مشترك در پیروزی انقلـاب اسـلامی تأکیـد میورزنـد .در واقـع انقلـاب
اسلامی ،بازار و مسجد را بر تمام شئون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه مسلط کرد و به
تلاشهای رقابت گونه یک قرن اویر تجددگرایان با سنتگرایان بـه نفـع گـروه دوم واتمـه بخشـید
(ازغندی.)919 -919 :9231 ،
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 .4تشکل های وابسته به نهاد بازار سنتی و تحولات انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،بازار سنتی با حمایت لایه دیگر طبقه متوسط سنتی یعنی روحانیـت بـه
تدریج وارد صحنه مدیریت سیاسی  -اقتصادی کشور شد و بروی از نخبگان و شخصیت های بازاری
در کلیه نهادها -سیاسی ،نظامی ،قضایی و حتی اجرایی -بهور چشمگیر و تاثیرگذاری حضور یافتنـد.
البته این حضور در بعضی عرصهها قویتر و در بروی عرصهها محدودتر ،در بعضـی عرصـهها کاملـا
موفق و در بروی زمینهها همراه با موفقیت نسبی بود(ازغندی .)919-913 :9231،در مجموع در میان
نیروهای سیاسی -اجتماعی همچون روشنفهران ،تحصیاکردگان ،کارگران ،دهقانـان و  ...ایـن بـازار
سنتی بود که بعنوان تأثیرگذارترین نیرو پس از انقلاب اسلامی موفق شد در نظام مدیریت کشور جای
بگیرد و نقش و کارکرد مورد نظر وود را ایفا کند .بعبارت دیگر با توجه به همبسـتگی تـاریخی میـان
بازار سنتی و روحانیت ،به قدرت رسیدن علمای دینـی در انقلـاب اسـلامی همـراه بـا گسـترش نفـوذ
سیاسی بازار سنتی بود .بخش قدرتمند و با نفوذ بازار پس از انقلاب با بهره مند شدن از حمایت هـای
حهومتی در اکثر مراکز تولیدی و صنعتی بخش وصوصی که توسط دولت مصادره شـده بـود دسـت
انداوت و با ایجاد تشهیلاتی از جمله کمیته امور صنفی ،صندوق های قرض الحسنه ،سازمان اقتصـاد
اسلامی و اتاق بازرگانی ،کنترل بخش اصلی سرمایه داری تجـاری را در اوتیـار گرفت(کمـالی9239،
 .) 234:با این حال بعدها گسترش دوالت دولت در اقتصاد و از آن جملـه تأسـیس سـازمان تعزیـرات
حهومتی در سال 9227هجری شمسی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز اعمال مقررات
کنترل ارزی که به واسهه وقوع جن تحمیلی عراق علیه ایران و بروز مشهلات اقتصـادی ضـرورت
یافته بود ،موجب نارضایتی بخش هایی از بازار سنتی گردید.
 .1-4تشکل های سیاسی وابسته به بازار سنتی
بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی که در طی این سال ها شها گرفتند قسمت عمـده پشـتوانه و
حمایت اجتماعی -اقتصادی وود را از بازار سنتی کسب نمودهاند .بـه عنـوان مثـال حـزب جمهـوری
اسلامی در دوران فعالیت وود ،حامیان فعال وود را از درون جامعه اصناف که متشها از همه اصـناف
بازار تهران بودند بسیج میکرد.
گذشته از حزب جمهوری اسـلامی و جامعـه اصـناف ،حـزب (جمعیـت) مؤتلفـه اسـلامی نیـز یهـی از
اصلیترین و نیرومندترین احزاب وابسته به بازار سنتی میباشـد کـه بعـد از انقلـاب اسـلامی بخـوبی
توانسته اهداف سیاسی و نیز اقتصادی وود را دنبال و به نوعی پیاده کند .البتـه ایـن جمعیـت یـا بـه
عبارتی صحیحتر حزب در سال های اویـر طیـف وسـیعی از اقشـار جامعـه از جملـه تحصـیلهردگان
دانشگاهی را به وود جذب کرده است و فعالیت های متنوع آن در حال افزایش است .برولـاف اکثـر
احزاب ایران بعد از انقلاب که از بالای هرم قدرت شروع به فعالیت و رشد و نمو کردهاند حزب
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(جمعیت) مؤتلفه از پایین هرم قدرت یعنی از میان اقشار مختلف مردم بخصوص بازاریان شها گرفته
و به حیات وود ادامه داده است .و بدین واطر شاید بتوان گفت این حزب از نظر شـهاگیری نسـبت
به سایر احزاب از ریشهای ترین پایگاه مردمی برووردار است .حـزب مؤتلفـه اسـلامی(جمعیّت مؤتلفـه
اسلامی و هیأتهای مؤتلفه اسلامی) بـود کـه در سـال 9243از ائتلـاف  2هیـأت مـذهبی پیـرو امـام
ومینی(ره) یعنی هیأت مسجد امینالدوله (حاج مهدی عراقـی ،هاشـم امـانی ،مهـدی شـفیق ،علـی
دروشان ،سید محمد محسنی ،ابوالفضا توکلی بینا ،مهدی احمـد ،محمـد کچـویی) ،هیـأت مسـجد
شیخعلی(صادق امانی ،محمد صادق اسلامی ،احمد قدیریان ،حسـین رحمـانی و اسـدالله لـاجوردی) و
هیأت اصفهانیها(اسدالله بادام چیان ،مهدی بهادران ،محمد میرفندرسهی ،عزت الله ولیلـی ،محمـد
متین و علاءالدین میرمحمد صادقی) تشهیا شـد(ظریفی نیـا22 :9273،؛ بـرزین )9272:32 ،یهـی از
تشها های سیاسی بشمار می آید که کمک زیادی به بازاریان در دسـتیابی بـه مناصـب و مـدیریت
سیاسی در سال های پس از انقلاب نموده است (دارابی.)331 :9213 ،
اعضای مؤتلفه را بیشتر بازاری های متوسط و ورده پا که دارای سوابق مبارزاتی بودنـد تشـهیا مـی
داد که محرك اصلی آن ها اندیشه اسلامی و دینی بود(زیباکلام .)323-321 :9273 ،اینان کـه بـرای
روحانیت و مخصوصا روحانیون مبارز ارزش فراوان قائا بودند ،بعد از درگذشت آیت ا ...سید ابوالقاسم
کاشانی به سوی امام ومینی(ره) جذب شدند .این تشها پس از مشـخص نمـودن اعضـای شـورای
مرکزی وود ،تصمیم گرفت یک شورای روحانیت نیز در تشهیلات مؤتلفـه ایجـاد نمایـد؛ لـذا پـس از
مشورت با امام ،قرار شد پنج تن از روحانیون را انتخاب و جهت تأیید به ایشان معرفی کنند.
حبیبالله عسگراولادی چگونگی تشهیا این شورا را این چنین روایت میکنـد« :در شـورای مرکـزی
هیآتهای مؤتلفه اسلامی که دوازده نفر بودیم در اینباره صحبت کردیم که ودمت امام عرض کنـیم
که ما نمیتوانیم اتهایی که به شما داریم با سایر پیوست مراجع دیگر در قم داشته باشیم .ما بیسـت و
پنج نفر از علمای شناوته شده را در نظر میگیریم و پیشنهاد ما این است که از بین اینها شما یـا مـا،
پنج نفر را انتخاب کنید .فرمودند :وودتان بروید انتخاب کنید و بیایید بگویید .ما آمدیم و از بـین صـد
نفر ،بیست و پنج نفر و از بین بیست و پنج نفر ،آیتالله مههری ،آیتاللـه بهشـتی ،آیتاللـه انـواری،
آقای مولایی و گلزاده غفوری را انتخاب کردیم و به ودمت ایشـان رفتـیم .ایشـان راجـع بـه سـه تـا
صحبت کردند« :من به آقای بهشتی و آقای مههری ارادت دارم .آقـای انـواری را هـم میشناسـم و
قبول دارم .اگر به من دسترسی نداشتید ،به این آقایان مراجعه کنید ،اگر مهلبی را گفتند شـما تردیـد
نهنید و عما کنید .امّا هرگاه به من دسترسی داشتید به وودم مراجعه کنید( ».مصاحبه بـا حبیـب ا...
عسگر اولادی.)9273/1/99 ،
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فعالان هیأت مؤتلفه معتقدند که مخالفتشان با لایحه انجمن های ایالتی ولایتی به شـها گیـری سـازمان یافتـه
حیات سیاسی این هیأت ها مدد رسانده است .مخالفت با رفراندوم (همه پرسی) شش ماده ای شـاه در دی مـاه
 9249انگیزه دیگری بود برای رونق بخشیدن به کوشش های هیـأت مؤتلفـه بـه رهبـری امـام ومینـی(ره).
ولینهضت  91ورداد نقش اصلی را برای سازماندهی مؤتلفه داشته است .اما شاید بتوان مهم تـرین عامـا را در
حرکت های اسلامی دهه چها ،اعدام انقلابی حسـنعلی منصـور نخسـت وزیـر وقـت در بهمـن  9242توسـط
اعضای مؤتلفه دانست .این اقدام مؤتلفه که اولین و عملا آورین اقدام نظـامی آن نیـز بـود بـا اوـذ مجـوز و بـا
فتوای آیت ا ...میلانی صورت گرفت .کمیته مرکزی مؤتلفه در آن زمـان عبـارت بودنـد از آقایـان حـاج مهـدی
عراقی ،حبیب ا ...عسگراولادی ،بخارائی ،صادق امانی ،نیک نژاد و هرندی جمعا  93نفـر و در شـورای روحـانی
آن آقایان مرتضی مههری ،محمد حسینی بهشتی ،محی الدین انـواری و احمـد مولـایی بودنـد .پـس از تـرور
انقلابی حسنعلی منصور جمعی از سران مؤتلفه به اعدام و ما بقی به زندان های طویـا المـدت محهـوم شـدند
(دارابی.) 72-77 : 9233 ،
اعضاء و هواداران این جمعیت در طول دوران مبارزه نقـش مـؤثری در چـا و توزیـع اعلامیـه هـا و
نوارهای سخنرانی امام ومینی(ره) و سازماندهی اعتراضات بازاریان و اصـناف داشـته و در مـاه هـای
پایانی رژیم شاه نیز سهم بسزایی در تدارك راهپیمای و اعتصابات داشتند .آن هـا در کمـک و یـاری
رساندن به وانواده زندانیان سیاسی و متحصنین و اعتصابیون نقش ویژه ای را ایفـا نمودنـد .در آغـاز
انقلاب این جمعیت نقش و تلاش ویژه ای در استقبال از امام ومینی(ره) واداره مقر ایشـان درمدرسـه
علوی از وود بروز داد .پس از پیروزی انقلاب اسلامی بروی از اعضای جمعیت مؤتلفـه در مقـام هـای
کلیدی نظام مسئولیت گرفتند :که از آن جمله باید به حضور در قوه قضاییه ،کابینه های دولت ،حضور
در کمیته های انقلاب ،دادستانی انقلاب اسلامی و مدیریت زندان ها ،کمیته امـداد ،بنیـاد مستضـعفان،
دانشگاه آزاد ،سازمان صدا و سیما ،مجلس شورای اسلامی ،شورای نگهبان ،هیأت اجرایـی انتخابـات،
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،استانداری ها و ستاد نماز جمعه اشاره نمود(ازغندی)913: 9231 ،
«هیأت مؤتلفه اسلامی» از همان آغاز ،وفاداری وود را به انقلاب اسلامی از طریـق انحلـال تشـهیلات
مستقا وود و پیوستن به حزب جمهوری اسلامی نشان داد .این تشها که در حال حاضـر بـه جنـاح
راست و اصولگرایان سنتی تعلق دارد ،قشر «بازاریهای مذهبی» را نمایندگی مـیکنـد .ایـن حـزب
همچنین در امور ویریه و تأسیس نهادهایی نظیر مدرسه اسلامی و صندوق قرضالحسنه فعال اسـت.
بخشی از هیأت مؤتلفه در فعالیتهای تجاری شرکت میکند و بازار را در دست دارد و به نام مؤتلفـه
بازار یا بخش اصناف جمعیت مؤتلفه در بازار تهران شناوته میشود و قویترین شاوه مؤتلفـه اسـت.
هر چند مؤتلفه در زمینه سیاسی دولتگرا است ولی از نظـر اقتصـادی مخـالف کنتـرل کامـا وزارت
بازرگانی و وزارت اقتصاد و دارایی بر همه فعالیتهای تجاری و مبادلات اقتصادی مـیباشـد .انجمـن
جامعه اسلامی بازار و اصناف از تشهاهای اسلامی همسو با مؤتلفه است.
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با انحلال حزب جمهوری اسلامی که بخشی از عقبه حمایتی وود را از بازار می گرفت ،اعضاء مؤتلفـه
در سال  9227تمهیدات لازم را برای تشهیلاتی با سـازکار نـوین را فـراهم سـاوتند کـه بـا تصـویب
اساسنامه و مرامنامه در سال  9221جمعیت مؤتلفه اسلامی با هیأت مؤسس آن شها گرفـت .مؤتلفـه
اسلامی در تمام مراکز استان ها و بیش از  939شهر دفتر و شعبه نمایندگی دارد .هفته نامـه «شـما»
ارگان رسمی آن است .در حـال حاضرسـید مصـهفی میـر سـلیم رئـیس شـورای مرکـزی و اسـدا...
بادامچیان دبیرکا حزب می باشد.
مؤتلفه اسلامی انگیزه اصلی وویش را انجام وظیفه و ادای تهلیف شرعی در هرزمان و مهان می داند
و رهنمودهای ولی فقیه زمان را به عنوان بهترین معیار و راهنمـا قبـول دارد .هـدف اصـلی مؤتلفـه،
ساوتن جامعهای اسلامی از اعضاء و طرفداران در درون تشـها اسـت کـه نمونـه باشـد و همچنـین
پاسداری از ارزشها و انقلاب اسلامی و راه امام ومینی رحمهالله علیه در ایجاد امت بزرگ و سعادتمند
اسلامی میباشد .برنامههای مؤتلفه اسلامی براساس اسلام ناب محمدی صلیالله علیه و آلـه وسـلم و
اصول انقلابی و رهنمودهای امام ومینی (ره) و ولی فقیه زمان و منهبق با قوانین و مقررات جمهوری
اسلامی میباشد.
اعضای شورای مرکزی  31نفر هسـتند .حـزب دارای  2واحـد اسـت .9 :تشـهیلات .3 ،تبلیغـات.2 ،
آموزش .4 ،اداری و مالی .1 ،سیاسی .2 ،طرح و برنامه.
درماده  1شرایط عضویت آمده است« :هر عضو باید مسلمان ،معتقد و متعهد به ولایت فقیـه و مبـانی
نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده و اساسنامه و مرامنامـه جمعیـت مؤتلفـه اسـلامی و عـدم
عضویت در سازمان ها و احزاب و جمعیت های سیاسی دیگر را پذیرفته باشد و سوء سـابقه عقیـدتی،
سیاسی و اجتماعی نداشته باشد».
در حال حاضر حزب مؤتلفه اسلامی را باید با سابقه ترین حزب سیاسی ایـران نامیـد .داشـتن دفتـر و
شعبه در همه استان ها و شهرستان های کشور نیز از ویژگی های این حزب پرسـابقه اسـت .ارتبـا
گسترده و دائمی با روحانیت و اهتمام در همراهی و اعلان مواضع با آنـان را نیـز بایـد بـه مختصـات
حزب مؤتلفه افزود .این حزب در مجموعه جریان اصولگرا از جایگاه مهمی برووردار است و در نقـش
رهبری و هماهن کننده بیش از 97حزب و تشها سیاسی همچون جامعه اسلامی مهندسین ،جامعه
زینب(س) ،جامعه اسلامی دانشگاهیان ،جامعه اسـلامی کـارگران ،جامعـه اسـلامی فرهنگیـان ،کـانون
اسلامی فارغ التحصیلان شبهه قاره هند ،جامعه انجمن های اسلامی اصـناف و بـازار ،انجمـن اسـلامی
پزشهان و جامعه اسلامی کارمندان و ...که با عنوان جبهه پیروان وط امام(ره) و رهبری فعالیت مـی
کنند ایفای نقش دارد (دارابی .)97 : 9239 ،مهاتبات دبیر کا حزب مؤتلفه با دبیرکا حزب مشارکت
محمد رضا واتمی و مجلس ششم در دوران هشت ساله دولت واتمی و موضع گیری های شفاف و
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صریح گویای دیدگاه های حزب درباره مسائا و رودادهای آن زمان نمونه ای از نقش آفرینی مؤتلفه
در رودادهای کشور است .این حزب یا جمعیت اغلب اعلام میکند که یک تشها مستقا اسـت امـا
عملهرد آن همیشه نشانگر همسویی با «جامعه روحانیت مبارز» است و این امر به رابهه اقتصـادی و
شأنی بین روحانیت سنتی و بازار سنتی (طبقه متوسط سنتی) بخاطر وجوهات شرعی (ومس و زکـات
و  )...که مقرر یافته است ،برمیگردد.
مواضع اقتصادی این حزب از آنجا که اعضای برجسته این گروه در مدیریت اقتصادی کشور در چهـار
دهه گذشته نقش مهمی داشتهاند بسیار در وور توجـه اسـت .ایـن جمیعـت بـیش از حـد بـه وزرات
بازرگانی حساس است  -بخاطر فعالیت اقتصادی وود که به جناح بازار نیز موسـوم هسـتند -و اتـاق
بازرگانی نقهه عهف فعالیت اقتصادی این تشها محسوب میگردد ،از این رو اغلب وزرایی بازرگـانی
بعد از انقلاب همسویی وود را با این جمعیت نشان دادهاند .سیاستگذران این گروه همـه دارای نـوعی
وابستگی به بازار و صاحبان تجارت آزاد میباشند و صراحتا از تجارت آزاد دفاع نمودهاند ،میتوان این
گروه را متمایا به دیدگاه اقتصاد بازار آزاد ،وصوصی سـازی و عـدم دوالـت غیرضـروری دولـت در
عرصههای اقتصادی دانست .همچنین این تشها در انتخابـات مجلـس ،شـوراهای اسـلامی شـهر و
روستا ،و نیز انتخابات ریاستجمهوری ایران نقش فعالی داشته است .البته در بیشتر مـوارد نامزدهـای
مورد حمایت مؤتلفه بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری شهست ووردهانـد .بـه عنـوان مثـال در
نخستین دوره ،جلالالدین فارسی نامزد منتخب حزب بود .در دومین انتخابات ،دو تن از اعضای حزب
یعنی حبیبالله عسهراولادی و سید علیاکبر پرورش در انتخابـات نـامزد بودنـد ،امـا علـیرغـم ایـن
موضوع حزب رسما از محمدعلی رجایی – نامزد حزب جمهوری اسلامی که در انتخابات پیروز شـد–
حمایت نمود .این حزب در انتخابات  9272از علیاکبر ناطق نوری حمایت کـرد .در انتخابـات 9233
این حزب پس از حرف و حدیثهای فراوان در بین اعضای وود ،به این نتیجه رسـید کـه از محمـود
احمدینژاد حمایت کند و در بیانیهای  2دلیا برای حمایت وود برشمرد .اما بلافاصله پس از انتصـاب
اسفندیار رحیممشایی به سمت معاون اولی – که مخالف آن بـود– بـه صـف منتقـدان دولـت دهـم
پیوست .در انتخابات  ،9213این حزب ابتدا از یحیی آلاسحاق حمایت کرد اما پـس از انصـراف او از
نامزدی در انتخابات ،حمایت وود را از علیاکبر ولایتی اعلـام کـرد .ایـن حـزب در انتخابـات ریاسـت
جمهوری سال  ،9212ابتدا مصهفی میرسلیم را به عنوان نامزد حـزب معرفـی کـرد ولـی در آسـتانه
برگزاری انتخابات از سید ابراهیم رئیسی حمایت کرد .از میـان چهـره هـای سیاسـی هیـأت مؤتلفـه
(سازمان تشهیلاتی بازار) ،افراد زیر با بدنه اقتصادی و بازرگانی دولت های بعد از انقلاب بـه نـوعی در
ارتبا بوده و هستند« :محسن رفیق دوست»(،سرپرست سپاه پاسداران و ریاست بنیـاد مستضـعفان و
جانبازان به مدت  3سال ،عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان)؛ «مصهفی میرسـلیم»( ،معـاون رئـیس
جمهور و وزیر فرهن و ارشـاد در دولـت دوم هاشـمی رفسـنجانی ،و از اعضـای مجمـع تشـخیص
مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم)؛ «یحیی آل اسحاق»( ،وزیر بازرگانی در

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،1پاییز  ،11ش 24
دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد واتمی و قائم مقام بنیاد مستضعفان و جانبازان ،رئـیس اتـاق
بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو هیات مدیره سازمان اقتصاد اسـلامی ایـران)؛ «حبیـب اللـه
عسگر اولادی»( ،وزیر بازرگانی در دولت موقت مهدوی کنی و دولت اول میرحسین موسوی ،نماینـده
امام(ره) در کمیته امداد و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛ «اسدالله بادام چیـان»(،نماینـده
دوره هشتم مجلس و مشاور امور اجتماعی رئیس قوه قضائیه)« ،محمد نبی حبیبی»(،شهردار تهـران،
قائم مقام بنیاد بینالمللی غدیر ،مدیر عاما شرکت پست جمهوری اسلامی ،معاون وزیر راه و ترابـری،
رئیس سازمان هواپیمایی کشور ،معاون وزیر بازرگانی ،قائم مقام رئیس بنیاد مستضـعفان و جانبـازان،
رئیس ستاد اقامه نماز تهران ،معاون سیاسی استاندار کرمان)؛ «حمیـد رضـا ترقـی» (نماینـدگی دوره
پنجم مجلس شورای اسلامی از مشهد ،عضویت در شورای مرکزی کمیته امـداد امـام(ره) ،سـردبیری
نشریه شما ،و مدیریت کمیته امداد امام ومینی(ره) وراسان بـزرگ)؛ «سـید رضـا زواره ای»( ،اولـین
دادستان انقلاب تهران ،معاون وزیر کشور دولت هاشمی هاشمی رفسـنجانی ،رئـیس شـورای امنیـت
کشور ،نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی(از  9229تا  )9222وِ عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر
شورای نگهبان قانون اساسی (از  9223تا  ،)9234رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك کشور (از 9223
تا  )9272و نامزد انتخابات ریاستجمهوری در دورههای سوم ،چهارم و هفتم)؛ «مرتضی نبوی»(،وزیر
پست ،تلگراف و تلفن در دولت اول میرحسین موسوی و عضـو مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام)،
«اسدالله لاجوردی»(،رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه شصت)؛ «علـی اکبـر
پرورش»(وزیرآموزش پرورش در دولتهای حجت الاسلام والمسلمین شهید محمد جواد باهنر ،دولـت
موقت آیت الله مهدوی کنی و دولت میرحسین موسوی ،نماینده مجلس شورای اسلامی در دورههـای
اول ،دوره سوم و چهارم و عضو هیأت رئیسه (نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی دوره اول ،نایب
رئیس دوم مجلس شورای اسلامی دوره چهارم)؛ «سید علی واموشی»( ،رئیس اتاق بازرگانی ایران در
فاصله سال های9217الی()9232دارابی.)331-321 :9213 ،
اگر چه حزب مؤتلفه امروز را نمی توان با حزبی متحد در اعضا با مواضع مشخص در زمان تأسـیس و
یا به وصوص در دوره ریاست جمهوری اصلاح طلبان مقایسه کرد اما برولاف گمانه زنی ها نسبت به
تضعیف حزب با روی کار آمدن دولتی یهدست اصولگر ،به نظر می رسد بروز چند دستگی در حزبـی
که به ندرت اوباری مبنی بر اوتلاف اعضایش از آن درز پیدا می کند اجتناب ناپذیر است.
 .2-4تشکل های اقتصادی وابسته به بازار سنتی
در کنار ابزارهای سیاسی همچون حزب مؤتلفه اسلامی؛ تشها های همچون اتـاق بازرگـانی ایـران و صـندوق
های قرض الحسنه و کمیته امداد امام ومینی از ابزارهای اقتصادی بشمار می آیند که کمک زیادی بـه جنـاح
بازار و بازاریان در دستیابی به مناصب و مدیریت سیاسی در سال های پس از انقلاب نمود.
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پس از انقلاب ،بازار با حمایت روحانیت به تدریج وارد صحنه مدیریت کشور شـد و بروـی از بازاریـان
شاوص در کلیه نهادهای سیاسی ،نظامی ،قضایی و حتی اجرایـی بـه طـور چشـمگیر و تأثیرگـذاری
حضور یافتند .ایـن حضـور در بعضـی عرصـهها قـویتر و در بروـی عرصـهها محـدودتر بـود .بـازار
تأثیرگذارترین نیرویی بود که پس از انقلاب موفق شد در نظام مدیریت کشـور جـای بگیـرد و نقـش
مورد نظر وود را ایفا کند .روند امتیاز هایی که بازاریان از قدرت نوپای ایران اسلامی گرفتند از همـان
روزهای اول تشهیا شورای انقلاب شروع شد .در اوایا انقلاب ،شورای انقلاب چند قانون برای تـأمین
منافع اصناف بازار به تصویب رساند که مؤید تلاش اصناف برای تأمین منافع وودشان است .تصـویب
این قوانین نشان می دهد که اصناف بازار بسیار فرصت شناس بوده و از فضای انقلاب و روابط جدیـد
استفاده کرده و مهالبات وود را تعقیب می کرده اند .دیگر این که ،اصناف و بـازار ،از سـال  9219تـا
سال های پس از پیروزی انقلاب ،هیچ گاه وواستار تغییر جایگاه وود در وصول مالیات نشـدند .تلـاش
اصناف در این زمینه به قرار زیر است:
اول اینهه :در  37اسفند 9217؛ شورای انقلاب دادگاه های صنفی را لغو و محهـومین ایـن دادگـاه را
عفو کرد .دوم اینهه :در  34آذر ماه 9213؛ کارگاه هـای کوچـک صـنفی از پرداوـت حـق بیمـه بـه
سازمان تأمین اجتماعی معاف شدند و سازمان تأمین اجتماعی موظف گردیـد ،بـدون دریافـت سـهم
کارفرما و سهم بیمه شونده و تنها با دریافت سهم دولت به این واحدها ودمات ارائه دهد.
سوم اینهه :در  97بهمن  9213؛ شورای انقلاب به بانک مرکزی مجوز پرداوت  199میلیـون تومـان
وام را به صندوق تعاون صنفی داد(حاضری ،حسین زاده.)79: 9219 ،
بنابراین ،مصوبه «انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلّفین از مقرّرات قانون نظـام صـنفی» در
تاریخ  37اسفند  ، 9217یعنی  21روز پس از پیروزی انقلاب ،نمایانگر این امر است که اصناف قدرت
زیادی در تعریف قوانین متناسب با منافع وود دارا بوده اند .این مصوبه قدرت اصـناف را در مجـازات
متخلّفان نشان می دهد و دوالت دولت را به حداقا می رساند .علاوه بر این ،اصناف با صدور«مجـوز
واحد صنفی» به افراد ،تا حدی کنترل بازار را در اوتیار داشته و از ورود بدون کنترل به بازار و اصناف
جلوگیری می کردند .پس از وقوع انقلاب فعالیت اصناف نیز تحت نظارت بازار قرار گرفت .در  1اسفند
 ،9217کمیته انقلاب اسلامی به فرمان امام ومینی(ره) ،حهمی را به«آیت الله انواری»
تفویض کرد تا تشهیلات جدیدی را برای سازماندهی اصناف ایجاد کند .بازاری ها با حمایت آیت الله
انواری ،کمیته ای با عنوان«کمیته نایب امام در امور صنفی» را تشهیا دادند ،که این کمیته ،اصـناف
را تحت نظارت وود داشت .اعضای کمیته اصناف که از طرف آیت الله انـواری تعیـین شـد ،عبـارت
بودند از :سید تقی واموشی ،مجتبی قائم مقامی ،علی اکبر رخ صفت ،حبیب الله شفیق و سعید امانی،
که همگی از بازاری های معروف بودند .این گروه سه ماه امور اصناف تقریبا را بدون دوالت دولت در
اوتیار داشتند .در این دوره اتاق اصناف از ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران حذف شد .دولت
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موقت بازرگان ،بعد از سه ماه در  93اردیبهشت  9213هیأت جدیدی را بـرای سرپرسـتی اداره امـور
اصناف تعیین کرد که بعد از هشت ماه فعالیت ،سرپرست جدیدی برای این امـر تعیـین شـد .در ایـن
هیأت که توسط دولت موقت روی کارآمد ،بازاری های سنّتی نفوذ زیادی داشـتند (غفاریـان: 9233 ،
 .) 13این هیأت جدید تا تشهیا مجلس و کابینه امور اصناف را در اوتیار داشتند .بـا تشـهیا کابینـه
دولت و وزیر بازرگانی شدن «حبیب الله عسگراولادی» ،بازاری ها ،به میزان قابا توجهی کنترل بازار
و توزیع را در اوتیار گرفتند .در این دوره ،نمایندگان دولت در اصـناف ،همگـی از اصـناف بودنـد کـه
توسط جامعه انجمن های اصناف و بازار معرفی شدند .آن ها کمیته امور صنفی را تشـهیا دادنـد .در
این دوره ،مهم ترین کالاهای موردنیاز شهروندان از طریق دولت تأمین مـی شـد و در اوتیـار کمیتـه
امور صنفی قرار می گرفت تا از طریق«مساجد» توزیع گردد .این فرآیند توزیع تحـت نظـارت کمیتـه
بود .در این دوره ،تجارت وارجی به بازاری ها واگذار شده بود(حاضری ،حسین زاده.)71-72: 9219 ،
با استعفای حبیبالله عسگراولادی «حسن عابدی جعفری» برای وزارت بازرگانی در دولت میرحسـین
موسوی انتخاب شد .وی در قدم اول ،تعداد زیادی از کارمندان وزارت بازرگانی را تغییر داد و اقداماتی
را برای کنترل بازار در دستور کار وود قرار داد« .مجمع امور صنفی» جایگزین «کمیته امور صـنفی»
شد و عابدی جعفری با نگارش نامه ای «کمیته امور صنفی»را غیرقانونی اعلام کرد .توزیـع کالاهـا را
هم از کمیته گرفت و فعالیت آن ها را محدود کرد .کمیته امور صنفی نیز تسلیم وزیر جدید نشد .زیرا،
نمایندگانی که از طرف وزیر برای کمیته انتخاب شده بودند ،مورد موافقت کمیته قرار نگرفتند .کمیته
امور صنفی که نماینده بازاری بود ،در سال  9224نهاد جدید«شورای مرکزی اصـناف»را تشـهیا داد
که دولت آن ها را به رسمیت نشناوت .دولت تمام فعالیت های اقتصادی را به«مجمع امـور صـنفی»
واگذار کرده بود و برای تحدید قدرت بازار «دفتـر امـور اصـناف و بازرگانـان» را در وزارت بازرگـانی
تشهیا داد .در سال  9222نخست وزیر ،در صدد محدود کردن قدرت شورای مرکزی اصناف برآمـد.
در نامه ارسالی به امام ومینی(ره) و پاسخ امام مسئوولیت های شورای مرکـزی اصـناف بـه «مجمـع
امور صنفی» واگذار شد(حاضری ،حسین زاده .)72: 9219 ،فعالیت شـورای مرکـزی اصـناف در کنـار
مجمع امور صنفی تهران تا سال  9223ادامه یافت و در اردیبهشت ماه همان سال قانون نظام صنفی
برای بروی از اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد  .که از جمله ماده  4این قانون
 ،اصناف به چهار گروه صنوف تولیدی ،ودمات فنی ،توزیع و ودماتی تقسیم شـد .در  92اسـفند مـاه
همان سال توسط مجلس نام شورای مرکزی اصناف از متن قانون حذف شد .در سـال  9233قـانون
مذکور با اصلاحات کلی مجددا تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید .قانون قبلی از
نقا ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اوتیارات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ،مشهلات تشهیلات
سازمان های صنفی ،فقدان پیش بینی بودجه لازم و عدم شفافیت اوتیارات مجامع و امـور صـنفی و
مداوله زیاد سایر دستگاه ها در حوزه اصناف مواجه بود .اما قانون مصوب  9233/93/34از
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ویژگی های مهمی برووردار بود از جمله تقویت حضور اصناف در تصمیم گیـری اقتصـادی کشـور و
تقویت اتحادیه و تقویت بنیه مالی آن ها و نیز ایجاد اتحادیه استانی و کشور و . ...
همچنین با دسترسی بازار به اتاق بازرگانی و اتاق اصـناف در اوایـا انقلـاب یهـی از مهمتـرین ایـن
تحولات ،تغییرات در این تشها ها بود .پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،بازاری ها تلـاش کردنـد تـا در
اتاق بازرگانی نفوذ پیدا کنند .بازاری هایی که به اتاق بازرگانی دست یافته اند ،جزو فهرست  13نفـره
سرمایه دارانی نبودند که پس از وقوع انقلاب اموالشان مصادره شده بود(غفاریان.)13 – 14 : 9233 ،
به لحاظ تاریخی و قبا از پیروزی انقلاب اسلامی ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سـال
 9243از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بهوجود آمد .ضمنا با ادغام دو اتاق سهم
اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از  9/1در هزار به 2/1
در هزار افزایش یافت .در آغاز دوره دوم ،مجموع اعضای اتاق ایران ،شعبه تهران بـه  7979نفـر و در
 39شعبه دیگر به  9331نفر رسید .در قانون ادغام اتاقها ،هیات نمایندگان اتاق ایران  73نفـر پـیش
بینی شده بود که  21نفر نماینده شعبه تهران39 ،نفر نماینده شعبه ها و  97نفر نماینـده  31اتحادیـه
سندیهاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند.در ایـن سـالها ،تـا
هنگامی که ابتدا ناآرامی ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایـران شـد ،دولـت علـی
رغم رشد سریع بخش وصوصی ،بر امور اتاق ایران تسلط کاما داشت و اتـاق نیـز نظـرات مشـورتی
وود را در همه زمینه های اقتصادی ،بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و حتـی کشـاورزی بـرای دولـت مـی
فرستاد .چنانهه در سال  9219بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کـار ،واژه کشـاورزی بـه
نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به «اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران» تغییر یافت.
در سال  9217بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،هیأتی به فرمان امام ومینی (ره) اداره امـور را
در دست گرفتند .این هیأت عبارت بودند از :علـی حـاج طروـانی ،سـید علینقـی واموشـی ،اسـدالله
عسگراولادی ،میرمحمد صادقی ،محمود میرفندرسهی ،محمد علی نوید و ابوالفضا احمدی .در اولین
انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام(ره)در اتاق صورت گرفت ،مهندس سـید علـی نقـی
واموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد .در سال  9211شورای انقلـاب
قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معـادن اوتیـار داده شـد نصـف
منهای یک نفر از اعضای هیأت نمایندگان را انتخاب کنند و نصـف بعلـاوه یـک نفـر نیـز از طریـق
انتخاب مستقیم از طرف بخش وصوصی انتخاب گردند.
در تاریخ  91اسفندماه  9221مجلس شورای اسلامی قانون جدیـد اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن
ایران را در  23ماده و  91تبصره تصویب کرد که در تاریخ  2فروردین ماه  9279به تصـویب شـورای
نگهبان رسید ،لیهن آئین نامه اجرائی این قانون ،که باید وزارت بازرگانی تنظیم نمایـد ،تهیـه نشـد و
اجرای قانون جدید در پاره ای زمینه ها معلق ماند .لیهن اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به
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فعالیتهای وود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات رئیسه وود را انتخاب کرد .در همین حال ،بایـد
گفت در سالهای پس از انقلاب و تحت شور و هیجانی که وواه ناوواه بهدنبال داشت ،اتاق بازرگـانی
با تلاش نمایندگان امام ومینی (ره) توانست با سـعی و گـاه تـا سـرحدّ فـداکاری موجودیـت وـود و
موقعیت بخش وصوصی را حف( کند و رفته رفته به مقامات دولتی و به جامعه بشناساند که پیشرفت
هر جامعه در گرو داشتن بخش وصوصی قـوی و سیسـتم آزاد و دادن نقـش رهبـری و ارشـادی و
نظارت به سازمانهای دولتی می باشد .در بیانی شفاف تر اتاق بازرگانی سازمانی است قانونی کـه در
برگیرنده تولیدکنندگان کالاهای ساوتمانی و اتحادیههای صادرکنندگان کالاهـای غیرنفتـی میباشـد.
این اتاق در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه بازاریابی کالاهـای ایرانـی در بازارهـای
وارجی فعال بود و تماسهایی را بین تجار ایرانی و وارجی ترتیب داده است .همچنین در امر تعیـین
قیمت توسط مرکز توسعه صادرات و در کمیسیون اصلاح حقوق گمرکی مشارکت دارد .اتاق بازرگـانی
طرفدار کنترل هرچه کمتر حهومت بر تجارت وارجی و توزیع داولی کالا است و به هنگـام تصـویب
لوایح مربو به تجارت و توزیع فعالانه به بحث و گفتگو با کمیتـههای مجلـس میپـردازد .هفتهنامـه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به طرح و دفاع از بینش عـدم مداولـهگرایی دولـت در اقتصـاد
مبادرت میورزد.
تاریخچه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران پس از انقلاب اسلامی را می توان بـه سـه دوره تقسـیم
بندی کرد:
دورۀ حف( و تثبیت ( :)9217-9223در این دوره عواملی مانند نو پا بودن انقلـاب ،جریانـات افراطـی
چپ گرا و سوسیالیستی ،مهاجرت سرمایه داران و صاحبان صـنایع ،احساسـات ضـد سـرمایه داری و
جن تحمیلی باعث شده بود که اتاق در معرض انواع هجمه ها و آسیب-ها قرار داشته باشد .هیـأت
رئیسه وقت اتاق که عموما از منصوبین امام (ره) بودند با اتهای به حهم ایشان و رایزنی با مسـئوولین
و مقامات ارشد کشور تلاش نمودند که اتاق را از این تلاطمات مصون نگه دارند و ایـن نهـاد را بـرای
بخش وصوصی حفط کنند و در انجام این مهم موفق شدند.
دوره سهون ( :)9223-9233پس از پایان جن تحمیلی و آغـاز دوران سـازندگی در کشـور انتظـار
میرفت که اتاق همراه با مقتضیات این دوره و در راستای سازماندهی مجدد بخش وصوصی کوچک
و کم توان کشور ،تجدید ساوتار نماید و نقش پیشگامی بخش وصوصی برای توسعه ایـن بخـش و
جبران مافات را به عهده گیرد .اما به دلیا عدم تغییر پارادایم حاکم بر اتاق و عـدم اسـتقبال از نسـا
دوم مدیران بخش وصوصی پس از انقلاب برای پیوستن به هیأت نمایندگان و هیأت رئیسـه اتـاق و
رهبری بخش وصوصی ،در این دوران گذار اتاق ها نتوانستند نقش وود را آنچنـان کـه انتظـار مـی
رفت ایفا نمایند و سهون و رکودی نسبی بر اتاق ها حاکم شد.
دوره نوسازی ( :)9233-9211در این دوره مهالبات انباشته فعالان اقتصادی تحصیا کرده و نوگرا و
تلاش جمعی ایشان موجب گردید که نسا دوم مدیران بخش وصوصی بتوانند به اتاق راه یابند.
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استقلال و هویت یابی اتاق تهران و اتاق های شهرستان ،افزایش اعضـای اتـاق هـا و رشـد تشـهیا
تشها ها و اتاق های مشترك ،ارتقاء سهح گفتمان اتاق ها با دولت و سایر قوا ،افزایش تولید فهـر و
اندیشـه اقتصــادی در اتـاق از دســتاوردهای ایـن دوره مـی باشــند .البتـه در ایـن دوره در ســاوتار و
فرایندهای اتاق تحول لازم بوجود نیامد و متناسب جایگاه و مأموریت های جدید آن نگردیـد .در ایـن
دور زمانی و در دور هفتم انتخابات ریاست اتاق بازرگانی در اسفند  ،9231محمد نهاوندیان بـا کسـب
 971رای به ریاست این اتاق انتخاب شد .وی پـس از طولـانی شـدن مـدت حضـورش در دولـت از
ریاست اتاق ایران استعفا کرد و پس از آن غلامحسین شافعی جایگزین نهاونـدیان شـد ،و پـس از آن
نیز ،در دوره هشتم اتاق ایران ،محسن جلال پـور جـایگزین غلامحسـین شـافعی شـد(روزنامه دنیـای
اقتصاد.)9214/2/31 ،
یهی از نشانگان پیوند بازار و روحانیت و نیز مهانیسم اقتصادی دیگری که منجر بـه دوالـت بـازار و
بازاریان در فرایند سیاسی قبا و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی شـده اسـت «صـندوق هـای قـرض
الحسنه» می باشد .این صندوقها پس از انقلاب اسلامی به وصوص طی سال های جن به سـرعت
گسترش یافتند و بتدریج سهم فزایندهای را در فعالیتهای اقتصـادی بـه وـود اوتصـاص دادنـد .ایـن
صندوق ها سازمان های اعتباری بودند که موجب افزایش استقلال بخش وصوصـی سـرمایه یـا بـه
عبارتی بازار سنتی و غیرمتشها پولی نسبت به دولت میگردیدند .با گذشـت زمـان بسـیاری از ایـن
صندوق ها با مشهلاتی چون بحران نقدینگی ،ورشهستگی ،اوتلاس و شهایت مردمی روبرو شدهاند و
این روند تا به امروز ادامه دارد .این صندوقها گذشته از آن که نوعی مقابلـه بـا سیسـتم بانهـداری و
نظام ربوی حاکم بر آن به شمار میرفت ،منبع مالی مهمی برای کمـک بـه گروههـای انقلـابی بـود.
چنانهه با اوج گیری روند مبارزه و افزایش تنش در سال هـای 9212و  9217میـزان دوالـت منـابع
صندوق های قرض الحسنه برای کمک به آسیب دیدگان از حهومت پهلوی افزایش یافـت .هرچنـد
دست اندرکاران آن ها همواره این اقدام را به طور مستقیم رد کردنـد ،امـا کمـک هـای غیرمسـتقیم
منابع این صندوق ها در حمایت از بروی وانواده های زنـدانیان سیاسـی و عمـدتا مـذهبی و بـازاری
گزارش شده است .نخستین صندوق قرضالحسنه را گروه هیأتهای مؤتلفه اسلامی در مسجد لـرزاده
تهران در سال 9242و با نام «صندوق قرضالحسنه ذویره جاویـد» تأسـیس کردنـد .انگیـزه اصـلی
بنیانگذاران این صندوق کمک به محرومان و نیازمندان واقعی بود .صندوق جاویـد در آغـاز فعالیـت
وود ،به نیازمندان وامهای بلاعوض میداد ،اما پس از چنـدی در چـارچوب یـک نهـاد اقتصـادی بـه
احیای سنت قرضالحسنه مبادرت ورزید و با موفقیتهایی که در این زمینه به دست آورد سرمشـق و
الگوی مساجد و دیگر نهادهای دینی شد چنانکه در همان زمان تعـدادی از بازاریـان ویّـر صـندوق
دیگری موسوم به «صندوق قرضالحسنه کوثر» را راهاندازی کردند(ر .ك .احمدی امویی.)9212 ،
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درباره چگونگی بنیانگذاری صندوق ذویره جاوید ،علیاصغر رخ صفت از اعضای هیأتهـای مؤتلفـه
میگوید« :عدهای بهعنوان مستمند به این مسجد (لرزاده) مراجعـه و از کمکهـای آن سـوء اسـتفاده
میکردند .مدتی بعد به این نتیجه رسیدیم که صدقههای مردم را در صندوقی جمعآوری کنیم و پس
از تحقیق این صدقات را به دست محتاج واقعی آن برسانیم .کمکم موجودی صندوقها افزایش پیـدا
کرد و به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این وجوه انباشته شده صدقه را در مسیر وام قرضالحسنه
قرار دهیم .یعنی مثا بانکها ،دفترچه پسانداز تهیه کردیم و اولین صندوق قرضالحسنه در مسـجد
لرزاده تأسیس شد .البته بعضی از متدینین مسجد معتقد بودند که این کارها صدقه نیسـت بلهـه ریـا
است ،اما با کمک مرحوم آیتالله حاج میرزاعلی آقای فلسفی امام جماعت روشنبین مسجد لرزاده به
کارمان ادامه دادیم»(ملک زاده.)27 :9211 ،
محمدرضا اعتمادیان که از سال 9219با این صندوق همهاری مـیکـرد دراینبـاره بـا بیـان مهالـب
بیشتری گفته است«:در آن سالها من در صندوق اندووتۀ جاویـد کـه بـرای کمـک بـه مسـتمندان
تشهیاشده بود شروع به فعالیت کردم .این صندوق توسط اشخاص متدینی بنیان گذارده شده بود .از
جمله مرحوم فرسایی که محا صندوق را در اوتیار مؤسسین صندوق گذاشته بود .مرحوم حاج کـریم
انصاری مدیرعاما این صندوق و دو برادر به نامهای حاج اصغر و اکبر رخ صفت و همچنـین مرحـوم
عهایی و آقایان وادم حسینی و آل احمد و شهید دروشان جملگـی دستبهدسـت هـم داده و بـرای
راهاندازی کار مردم ،این صندوق را تأسیس کرده بودند .در اوایا ،صندوق تنها بـرای حـا مشـهلات
امور متدینین ایجاد شده بود .اما بهتدریج با گرایش متدینین به مبـارزه علیـه رژیـم ،صـندوق نیـز در
مسیر حمایت از گروههای مبارز و مخالفین رژیم قرار گرفت»(ملک زاده.)23 :9211 ،
پیشنهاد تأسیس این صندوق و چند صندوق دیگر از جانب آقای تقی واموشی بود که به انجام رسید.
من نیز از طریق آقایان رخ صفت و شهید دروشان در سال  9219 -9219با آن ها آشنا شده و از آن
زمان بهصورت پارهوقت در صندوق شروع به فعالیـت نمـودم کـه ایـن فعالیـت بحمداللـه هماکنـون
(سال )9277نیز ادامه دارد  ...ما از طریق صندوق جاویـد بـه وانوادههـای زنـدانیان سیاسـی کمـک
میکردیم .کمک بیشتر بهصورت وام داده مـیشـد و اقسـا آن را مـؤمنین متـدین یعنـی صـاحبان
صندوق میپرداوتند .به این صورت کارکنان صندوق مهلع نمیشدند بـه کـدام یـک از وانوادههـای
زندانیان کمک شده است .نیروهای امنیتی یهی– دو بار به صندوق ما حمله کردند که یک بار شـعبۀ
صندوق را در حسنآباد تعهیا و آقای واموشی را نیز دستگیر کردند .در بازجوییها بـه ایشـان گفتـه
بودند شما به زندانیان و تروریستها کمک میکنید و پولهایی که شـما بـهعنوان وام دادهایـد بـرای
ورید اسلحه بوده است .البته من تا آن زمان نمیدانستم وامهایی که میدهیم در چه مسـیرهایی بـه
کار گرفته میشود .چون سعی میشد آن دسته از وامهایی که به وانواده مبارزان داده میشد در اسناد
منعهس نشود .همه کمکهای صندوق در دادن وام ولاصه نمیشد .بلهه بر اساس بروی از ضوابط
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صندوق ،گاهی وجوهات جمعآوریشده برای کمک به وانواده زندانیان نیـز اسـتفاده مـیشـد .در آن
زمان آقای ابوالفضا توکلی بینا اجازه از امام ومینی(ره) داشـت کـه بـر اسـاس آن ایـن وجوهـات را
هدایت میکرد»(ملک زاده.)23 :9211 ،
سومین صندوق قرضالحسنه نیز در سال  ،9213با نام «صندوق امور ویریه» در تهران تشهیا شـد.
ســرمایه اولیـه ایـن صــندوق9399999ریـال بــود کــه آن را  939نفــر از افــراد ویـر و بــا پرداوــت
نفــری99999ری ـال تــأمین کردنــد .صــندوق امــور ویری ـه اعلــام کــرد حــداکثر  199999ری ـال وام
قرضالحسنه به واجدان شرایط پرداوت میکند .این صندوق بهصورت موسسهای تجاری و بر اساس
قانون تجارت به ثبت رسید .از آن پس صندوقهای دیگری در تهران و شهرستان تأسیس شدند و به
فعالیت پرداوتند که تعداد آن ها تـا آسـتانه پیـروزی انقلـاب در بهمـن  9217بـه دویسـت صـندوق
رسید(رجائی.)93 -91 :9219،
چون این صندوق ها بخشی از بازار غیر متشها پولی بود و هنوز قـانون مشخصـی بـرای آن وجـود
نداشت ،بر اساس قانون پولی و بانهی کشور که در سال  9219به تصویب رسیده بود ،مرجـع نهـایی
کنترل و رسیدگی به صندوق های قرض الحسنه ،وزارت کشور و شهربانی هـا تعیـین شـد .بـه ایـن
شها که آن ها باید از شهربانی ها مجوز فعالیـت مـی گرفتنـد .شـاید نـوع نگـاه امنیتـی و سیاسـی
ایجادشده درباره این صندوق ها هم به همین موضوع برگردد کـه نیروهـای پلـیس و امنیتـی وزارت
کشور با آن ها در ارتبا بودند.
چنان که اشاره شد ،تعدادی از صندوقهای قرضالحسـنه افـزون بـر اعهـای وام قرضالحسـنه بـه
نیازمندان ،منبع مالی مهمی برای کمک به گروههای انقلابی بود .رسـول جعفریـان دراینبـاره نوشـته
است« :حجتالاسلام نصرتالله انصاری که مسئوولیت بانک تعـاون اسـلامی قـم را داشـت بـه دلیـا
کمهی که از این طریق به گروه های سیاسی مخالف رژیم پهلوی کرد به زندان افتاد و در اردیبهشت
9211زیر شهنجه به شهادت رسید» (جعفریان.)144 :9232،
می توان بخوبی و آشهارا تصور کرد که بازاریان و متصدیان صندوق هـای قـرض الحسـنه در سـال
 ،9217دست بالا را در دسترسی به رهبران انقلاب داشتند .ازنظر سیاسـی بخـش عمـده ای از آن هـا
نزدیک به جمعیت مؤتلفه اسلامی بودند و ارتبا شخصی و فردی بروی از آن ها با آیت الله بهشـتی
و هاشمی رفسنجانی و رجایی و بروی دیگر از روحانیون موقعیت ویژه ای به آن ها مـی داد .در ایـن
زمان دیگر صندوق های قرض الحسنه در سراسر کشور پراکنده شده بـود .در ابتـدای انقلـاب تعـداد
صندوق های قرض الحسنه ،حدود  399صندوق برآورد مـی شـد .امـا پـس ازآن ،بـه ناگهـان ،رشـد
فزاینده ای یافت .به نحوی که در سال  11با رشد  299درصدی به  399صندوق ،در سال  9223بـه
 9499صندوق ،سال  9222به  ،9219سال  9221به بیش از  3319صندوق و در سال  9271بیش از
پنج هزار صندوق برآورد شد .در سال  9213گزارش بازرسـان صـندوق هـای قـرض الحسـنه بانـک
مرکزی ،تعداد آن ها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است.

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،1پاییز  ،11ش 24
در کنار موسسات پولی -مالی فوقالذکر بزرگترین و به لحاظ اقتصـادی قدرتمنـدترین بخـش اقتصـادی بـازار
سنتی و غیرمتشها تجاری یا بخش وصوصی سرمایه در ایران بعد از انقلاب «سازمان اقتصاد اسـلامی» اسـت.
این سازمان کمی پس از انقلاب با حمایت آیتالله بهشتی و آیـت اللـه اردبیلـی تحـت عنـوان بانـک اسـلامی
تشهیا شد اما علیرغم ملی کردن همه بانک های وصوصی این سازمان بنابه فرمـان حضـرت امـام ومینـی
(ره) از ملی شدن معاف شد .به هر حال بانک اسلامی به سازمان اقتصادی اسلامی تغییر نام داد .این سـازمان بـا
صدها صندوق وابسته به وود بخشی از نقدینگی بخش وصوصی -بازار سنتی -را کنترل میکند .سـازمان بـه
عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تحت کنترل بانک مرکزی نیست و سیاست وود را الزاما با سیاست پـولی نظـام
هماهن نمیکند .این سازمان همچنین در عرصـه تجـارت داولـی ،سـاوتمان ،واردات و صـادرات بـه نحـو
گسترده فعالیت مینماید.
یهی دیگر از تشهیلات اقتصادی – اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران که تا مدت ها بوسیله جنـاح
بازار و توسط افرادی از حزب مؤتلفه اداره می شد کمیته امداد امام ومینی(ره) مـی باشـد کـه در 94
اسفندماه  9217به دستور امام ومینی(ره) و با محوریت حبیب الله عسگراولادی تأسیس گردید .هدف
از تأسیس این نهاد که دومین نهاد انقلابی تأسـیس شـده پـس از انقلـاب اسـلامی بشـمار مـی آیـد،
پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمند سازی آن ها اعلام شده است .حبیب اللـه عسـگراولادی
معتقد بود« :جهاد اقتصادی حزب مؤتلفه همهاری با کمیته امداد امام ومینی(ره) است .لذا مؤتلفه باید
تلاش کند وانواده های یتیم و بی سرپرست را شناسایی کند و نیازهای آن ها را تا جایی که می تواند
برطرف کند چرا که محروم یابی از وظایف مؤتلفه اسـت .رابهـه شایسـته و مناسـب کمیتـه امـداد و
مؤتلفه موجب عملی شدن اکرام ایتام و کمک به محرومین می شود(عسگراولادی.)2 :9219 ،
در تاریخ  39ورداد  9222و پس از گذشت  99سال از فعالیت این نهاد انقلابی اولین اساسنامه کمیتـه
امداد امام به منظور ایجاد تشهیلات مناسب و برنامه ریزی تهیه و توسط امام ومینی(ره) تأیید گردید.
حبیب الله عسگراولادی و حبیب الله شفیق از اعضای حـزب مؤتلفـه ،مهـدی کروبـی و محمـد تقـی
تصدیق مقدم از افرادی بودند که به دستور امام مأمور تشهیا کمیته امداد و تهیه اساسنامه آن شدند.
اساسنامه کمیته امداد در  31آذرماه  9239با اذن مقام معظم رهبـری مـورد بـازنگری قـرار گرفـت و
بدین ترتیب با تصویب این اساسنامه ،کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شد .شیوه اداره کمیته امـداد بـه
صورت شورایی بود که عسگراولادی ،شفیق ،کروبی ،حاجی حیـدری و نیـری از موسسـین و اعضـای
شورای مرکزی بودند .سید رضا نیری را که می توان اولین سرپرست کمیتـه امـداد ووانـد ،از اسـفند
 9217همهاری اساسی و جدی وود را با این نهاد آغاز کرد و از سوی امام ومینی(ره) به عضویت در
شورای مرکزی کمیته امداد درآمد و سپس مسئولیت اجرایی و سرپرستی کمیتـه امـداد محـول شـد.
نیری حدود  37سال و تاپایان سال  9231عضو شورای مرکزی و سرپرستی کمیته امداد بود .حسـین
انواری پس از نیری سهان این نهاد انقلابی را بر عهده گرفت .انواری با تأیید رهبر معظم انقلاب
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آیت الله وامنه ای در  92اسفند ماه  9231سرپرست کمیته امـداد امـام ومینـی(ره) شـد و بـیش از
هشت سال و تا  92فروردین  9214همچنان این مسئوولیت را به عهده داشت .پرویز فتاح و مرتضـی
بختیاری از روسای بعدی کمیته امداد می باشند.
نتیجه گیری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،بازار سنتی با حمایت لایه دیگر طبقه متوسط سنتی یعنی روحانیـت بـه
تدریج وارد صحنه مدیریت سیاسی  -اقتصادی کشور شد و بروی از نخبگان و شخصیت های بازاری
در کلیه نهادها -سیاسی ،نظامی ،قضایی و حتی اجرایی -بهور چشمگیر و تاثیرگذاری حضور یافتنـد.
فی الواقع با وقوع انقلاب ،بازاریان به دلیا نقش و مشارکت گستردهای که در جریان مبارزه و پیروزی
انقلاب اسلامی داشتند ،توانستند از طریق ائتلاف با نمایندگان محافظهکار سـنتی کـه از منـافع بـازار و
بخش وصوصی حمایت میکردند ،به ساوت قدرت ورود یافتـه و جایگـاه سیاسـی وـویش را ارتقـاء
بخشند .ارتقاء جایگاه سیاسی و نفـوذ بـازار در سـاوت سیاسـی در دوره جمهـوری اسـلامی بـه طـور
مشخص از طریق اصلیترین تشـها هـای سیاسـی وابسـته آن یعنـی «جمعیـت مؤتلفـه اسـلامی»،
«انجمن های اسلامی بازار و اصناف» « ،صندوق های قـرض الحسـنه » و نیـز «اتـاق بازرگـانی» و
«کمیته امداد» صورت پذیرفت .البته این حضور در بعضـی عرصـهها قـویتر و در بروـی عرصـهها
محدودتر ،در بعضی عرصهها کاملا موفق و در بروی زمینهها همراه با موفقیت نسبی بود .بررسـیهـا
نشان داد که ورود بازار به ساوت قدرت درجهتگیریهای سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی آن تـاثیر
ویژهای داشته و قدرت چانهزنی این بخش از طبقه متوسط سنتی را در تعیین سیاستهای دولـت بالـا
برده است .البته ورود بازار به ساوت قدرت در این دوره به معنای عدم وجود تنش میان بازار و قدرت
حاکمه به ویژه جریان های چپ گرا و مدرن نیست بلهه همین عناصـر تلـاش کردهانـد فعالیتهـای
بازار را بیشتر تحت قیود و مقررات دولتی درآورند .همچنین نقـش و جایگـاه سیاسـی -اجتمـاعی آن
دگرگون و از سرمایه اجتماعی و قدرت بسیجگری سیاسی -اجتماعی آن بخصوص در دهه چهـارم از
انقلاب اسلامی کاسته شده است.

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،1پاییز  ،11ش 24
منابع
 .1آبراهاميان ،يرواند  ،)1831ايران بين دو انقلاب ،ترجمد اممد

محمد

و محمد ابراهي

فتامي ،تهران :نشر ني.
 .2آزاد ارمکي ،تقي و جنادل  ،علي « ،)1838پيکربن

نهاد مبتني بر موازن ق رت در جامع سدنتي

ايران بازخواني تحولات ايران از صفوي تا قاجاري براساس رويکرد نهاد رايي تداريخي)» ،مجله
جامعه شناسی ايران ،دوره  ،11شماره  ،8پاييز ،صص .23-46
 .8امم

امويي ،بهمد(  ،)1834اقتصاد سياسی قرضالحسنهها و تعاونیهای اعتبار ،تهدران:

نشر پارس .
 .6اديب صابر  ،فدرو(  ،)1846تاريخچه باااار ،تهدران :موسهد ملالعدات و تحقيقدات اجتمداعي
دانشگاه تهران.
 .1ازغن

 ،عليرضا  ،)1833نخبگان سياسی ايران بين دو انقلاب ،چاپ چهارم ،تهران :قومس.

 .4ازغن

 ،عليرضا  ،)1831درآمدی بر جامعهشناسی سياسی ايران ،تهران :نشر قومس.

 .7اشرف ،امم و بنوعزيز  ،علي  ،)1833طبقات اجتمااعی ،دولا

و انقلااب در اياران،

ترجم سهيلا ترابي فارساني ،تهران :نيلوفر.
 .3بادامچيان ،اس الل  ،)1833آنچه درباره حزب و تشکل بايد بدانيم ،تهران :ان يش ناب.
 .3برزي( ،سعي « ،)1878ساختار سياسدي– طبقداتي در ايدران» ،مجلد اطلاعدات سياسدي – اقتصداد ،
شماره ،73-38مرداد و شهريور ،صص.16-21
 .18ترابي فارساني ،سهيلا  ،)1836تجار ،مشروطي

و دول

مدرن ،تهران :نشر تاريخ ايران.

 .11توکلي ،امم  ،)1838کاميابیها و ناکامیهای بااار  -دول  ،تهران :سمت.
 .12جبار  ،مينا  ،)1873هميشه بااار ،تهران :انتشارات آ اه.
 .18جعفريان ،رسول  ،)1838جريان ها و ساامان های مذهبی ا سياسی ايران ،تهدران :مرکدز
اسناد انقلاب اسلامي.
 .16جمشي يها غلامرضا؛ کلانتر  ،عب الحهي( و نصرتي ،روح الل  « ،)1836بازار ب مثاب مي ان :تحلي
بورديويي بازار با تاکي بر بازار سنتي تهدران» ،مطالعات جامعه شناختی(نامه علوم اجتماعی
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سابق) ،دوره  ،22شماره  ،1تابهتان ،صص.3-86
 .11ماضر علي محم و مهي( زاده ،فرمدي مهد

« ،)1838نقد

سياسدي بدازار :تحليد تحولدات دهد اول

جمهور اسلامي ايران» ،دانش سياسی ،سال هفت  ،شماره اول بهار و تابهتان ،صص.41-34
 .14مبيبي ،داود؛ مبيبي ،ديانا؛ کهالايي ،افهان ؛ رجي پور ،فاطمد و تدوکلي ،مهدرداد «،)1837تبيدي(
مس تعلق ب مکان و هويت در فضاها شهر با تأکي بدر بازارهدا سدنتي» ،نشاريه معمااری
شناسی ،سال اول ،شماره  ،8آذرماه ،صص.2-3
 .17خرمشاد ،محم بداقر و سرپرسدت سدادات ،سدي ابدراهي « ،)1832جريدان شناسدي سياسدي بد مثابد رو »،
فصلنامه مطالعات ميان رشته ای در علوم انسانی ،دوره پنج  ،شماره ،2بهار ،صص.41-38
 .13داراب دي ،عل دي  ،)1831انتخاااب هشااتم(تحليلی باار هشااتمين دوره انتخابااات رياس ا
جمهوری) ،چاپ اول ،تهران :نشر سياست روز.
 .13دارابي ،علدي  ،)1832سياستمداران اهل فيضيه؛ بررسی پيشينه و نقاد عملکارد جامعاه
روحاني

مبارا تهران ،چاپ دوم ،تهران :نشر سياست.

 .28دارابي ،علي  ،)1833جريان شناسی سياسی در ايران ،چاپ بيهت و دوم ،تهران :پژوهشدگاه
فرهنگ و ان يش اسلامي.
 .21دانشنام جهان اسلام « ،)1872بازار» ،دانشنامه جهان اسلام ،تهران :انتشارات دانشنام جهان اسلام.
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