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 .401-414 صص(، 2006)سپتامبر  ،3 ش، 39 ج مطالعات ایران،

و  فروشی گرانطرح مبارزه با  :1356-1354سرکوب دولت در بازار ایران، 

 الوقوع انقالب قریب

 iنیما مظاهری

 ترجمه: مرتضی ویسی

iاین مقاله چکیده: i دولت، در طول اجرای  لهیوس بهسرکوب بازار  بررسی به

 که درحالید. پرداز می 1356-1354های  سال در، فروشی گرانطرح مبارزه با 

بازار کمک بسیج انقالبی خود به آغاز  فروشی گرانمبارزه با معتقدند بسیاری 

محققان همچنین باید این نکته را در نظر  که استباور این بر مقاله این اما  کرد،

حمایت مردم از جنبش  تقویت کل به در فروشی گرانبگیرند که طرح مبارزه با 

عمیق بازار با طبقات متوسط و  پیوندهایانقالبی کمک کرد. با توجه به 

iاقتصاد فشارسنج» عنوان بههمچنین جایگاهشان  و فرودست جامعه ایران i i »

 فروشی گرانطرح مبارزه با  بر این مبنا که کند می ای ارائه کشور، این مقاله نظریه

                                                           
i  Mazaheri, Nimah, “State repression in the Iranian bazaar, 1975–1977: The anti-

profiteering campaign and an impending revolution”, Iranian Studies, volume 39, number 3, 

September 2006, pp: 401-414. 
سیاسی در دانشگاه واشنگتن، در سیاتل است. او از آرنگ کشاورزیان، نیما مظاهری دانشجوی دکتری در دانشکده علوم 

، مایکل مکینتایر Azza Salaama-Layton الیتون-، عزّه سالمهElizabeth Kier اصغر خراسانی، الیزابت کایر

Michael McIntyr جاگو سالمون ،Jago Salmonمایکل تیلور ، Michael Taylor مردیس ویس ،Meredith 

Weiss کند. نویس مقاله تشکر می هایشان به هنگام تنظیم پیش و فردی که آن را بازنگری کرده، برای کمک 

ii  توجه درخور او پژوهش اما دارد، آزاد ینگاه نیبنابرا است، پرداخته موضوع به خود منظر از سندهینو که است یعیطب 

 م.است
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، 1357منتهی به انقالب  دوران رژیم پیشین دردر ایجاد نارضایتی مردم علیه 

 ه است.داشتنقش 

 مقدمه

تالش برای مهار سریع تورم  قصد به دولت ایران، 1356تا  1354های  در سال 

 – کشوریان طبقات تجاری سنتی کنترل قیمت را در م یضربت طرحیک  فزاینده

اقتصادی  ابعاد، در طرحاین  .اجرا کرد -شود می شناخته 1«بازار» بانام عموماًکه 

 رضاشاهتبعات سیاسی شدیدی برای رژیم محمد عالوه بر آنشکست خورد و 

با گسترش حمالت  در پی داشت. (ش 1320-1357)سلطنت  پهلوی

 درصاحب نفوذ  بسیاری از ثروتمندان و تجار ،بازاربه  آمیز دولت خشونت

 توجه جلباین رویداد در کنار  خشمگین کرد. پرقدرت اجتماعی را یها گروه

 به آغاز، مسائل اقتصادیدرست در مدیریت  ایران به ناتوانی دولتمردم  عموم

 درمستقیم  طور بهایران کمک کرد و  یبازار اتی طوالنی در میان اجتماعها قیام

 .داشتسهم  1357رژیم شاه در سال  براندازی

 ترین مهم» عنوان به فروشی گرانمبارزه با  از طرح هابعد iنودو ژولیان اگرچه

در آثار مرتبط با  ،کند می یاد 2«علیه رژیم ها بسیج بازاریکننده  تسریع عامل

 شده سپردهبه فراموشی کامل  طور بهیا  فروشی گرانمبارزه با انقالب ایران قضیه 

 موضوع ی که اینبا توجه به اهمیت .استپراکنده اشاراتی بدان شده  طور بهیا 

 اجتماعی های انقالب و مطالعه ایران تاریخمهم ه مسائل تواند در پاسخ ب می
                                                           

i Guilain Denoeux 



 

3 

 است؟ قرارگرفتهتوجهی  چنین مورد بی فروشی گرانمبارزه با چرا  داشته باشد،

و  3است، 1356-57  در قیام درک کلی از نقش بازار نبود واسطه به ،بخشی از آن

از  بزرگیبخش  بر فروشی گرانبا  مبارزه ی کهثیرأکنم ت می که من فکرنیز این

در ادامه این است.  شده ارزیابیباید  ازآنچهگذاشت، کمتر  طورکلی بهایران  مردم

 ثیرأت اهمیت همچنینو  فروشی گرانمبارزه با و نتایج  عللکنم  می تالش مقاله،

را  از انقالب ها آن حمایت دنبالشو به  رژیماز بر ارزیابی مردم  داین رویدا

 روشن کنم.

 رابطه بازار و دولت

 اعتمادی را خشم و بی بذر» :فروشی گرانکند مبارزه با  می عنوان iرابرت لونی

درباره این واقعه خاص  آنچهاما  4،«نسبت به دولت کاشت یانبین بازار در

بار بازار و  ه خشونتهاین اولین مواج که استاهمیت دارد دانستن این نکته 

به  ]آغاز دوره ناصری[ م 1850 دهۀاز حدود  است.نبوده  رانیا خیتار دردولت 

اند و چندین بار این  درگیر بوده ایران تجارت، دولت و بازار بر سر کنترل سو نیا

 5.ای شده است تهاجم به بازار و اعتراضات تودهمنجر به دستگیری،  ها درگیری

بین دولت و بازار بود و  ها تمایل به رفع تنشماقتصاد ملی  نیازهای، در کل اما

از آن  نزد من کنند که یک بازاری قدیمی حفظروابطی را  ددو گروه تالش کردن

i«اریکهم»عنوان با  i بازار که  سرآمداندر سطح  کم دست امراین  6.نام برد

                                                           
i R.E. Looney 
ii Cooperative 
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 آغاز 1340 هدهاگرچه گرفت.  می انجام ،دکردن می اتخاذرا تصمیمات مهم 

جایگزین کردن این  حذف و شهدفکرد که  اعالم می اشکارآکه شاه  ی بودانردو

 اما 7،استای  ی زنجیرهها و فروشگاه ها مارکترسوپ، ها ، بانکها با تعاونی گروه

 دولت دوشرطیق یب تسلطاز عموماً  iبازاریانپیشامدرن ایران،  روزگاردر 

ی اقتصادی ها کنترل فعالیت به دنبالدولت  ،مشخص طور به .نددکر می جلوگیری

و تثبیت  ، محدود کردن اعتبارمقررات صادرات و واردات تنظیم بازار در قالب

پیرامونی  اقدامات تا حد زیادی 1340 هدهپیش از اما  ،کرد می عمل ها قیمت

 بود. حاصل بیبازار  برای تسلط کامل بردولت 

هزاران سال  یانکه بازاربود  واقعیتاین  واسطه بهدر نگاه نخست، این امر 

برای دولت  جهیدرنت و ندتجربه کرده بود ار دولت یها دخالت استقالل نسبی از

دولتی تن  رانهیگ سختقوانین تا به سیار سخت بود که به بازار فشار بیاورد ب

مشکالتی برای دولت  یاسیس لحاظ به بازار فشار آوردن به، عالوه بر این. دهد

د نرژیم را بسیج کن مخالفهای  یتفعال ندقادر بود یانبازار چراکهدر پی داشت 

، همچنان که در واقعه ندنکرا مجبور به تعدیل سیاست خود دولت  درنهایت و

 یها شبکه تراکم ،عالوه بر این 8( اتفاق افتاد.ق 1307-9/م 1890-92) تنباکو

در  در سراسر کشور هر یک از بازاریان را با دیگری بازار کارآفرینانان یم تجاری

ی بازار ه یکحمله ب هرگونه ،ترتیب این به -ساخت مرتبط میسطوح اقتصادی 

و  .به همراه داشته باشدنفر را  انهزار و حتی صدها واکنش بودممکن  سرشناس

                                                           
i bazaar community/communities 
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چراکه سالمت  بود یدرستناکامالً مخالفت با بازار سیاست اینکه،  درنهایت

حفظ رضایت این بخش از مردم و  درگرو توجهی قابل طور بهاقتصاد عمومی 

 بود. ها آنتوان تولید 

و محدودیت کمتری  درس گرفتهتاریخ از باید  مییک رهبر محتاط  که درحالی

اعتنا نکرد و از با بازار  «کاری هطابر» به ایناما شاه  ،کرد می برای این گروه ایجاد

مبارزه طرح  اجرایدر زمان  ،برای کنترل قیمت کاالهای بازار ،ظالمانه یها روش

 یها سیاست برخالف اما ، استفاده کرد.1354-56های  در سال فروشی گران با

 تحمل انقالبی حکومت یک اولیه روزهای در است ممکن که اقتصادی نامحبوب

تازه  متحده ایاالتدر که کنترل قیمت دقیقی بر کشاورزان  گونه همان -شود

 دهنده نشان صرفاً بازار به شاه حمله -9تصویب شد م 1770 هدهدر  مستقل شده

توجه مردم  درنتیجه .بود اقتصادی مسائل با ثرؤم برخورد در او دولت ناتوانی

از نتایج این اقدام  شدت به، خود  برخالف همتایان آمریکایی شاهاما  د.شجلب 

 .آسیب دید

 رستاخیزتولد 

در  دولت (آخر و)قاطع دهنده تصمیم  نشان فروشی گرانمبارزه با اگرچه 

نارضایتی تمام مردم که اما اهمیت این رویداد در این بود  ،برخورد با بازار بود

شاه و سبک ی ها سیاست  شاهد شکست بار دیگر کهتشدید کرد ایران را 

کسب کرده  1340 همحبوبیتی که شاه در اویل ده .بودند اوحکومت میلیتاریستی 
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ی ها هزینه دولتی،منابع عظیم   عواملی همچون فساد گسترده، اتالف واسطه بهبود 

 ستمگرباد رفت و ماهیت شخصیت  رب 1350 ه، در اوایل دهازاندازه شیبدفاعی 

در سال  شاه را بیش از هر زمان دیگر برای مردم آشکار کرد. iپندارگونه کجو 

که ایجاد  به این باور رسید ،مردمی حمایت این تضعیف درکبا  شاه ،1353

در یک سیستم  دولت به لحاظ سیاسی که درحالی برخی تغییرات ضروری است.

 شاه 1353 اسفند 11 در ،کرد می عمل« ایران نوین»و « مردم»ی ها بانام یدوحزب

تا راهی برای ایجاد یک  سیس کردأرا ت رستاخیزاین دو حزب را منحل و حزب 

که  داشب حکومت اوفاشیستی سبک پنهان کردن  برای« مشروع»حزب سیاسی 

قدرت  رفت می انتظار رستاخیز، از حزب زمان هم 10.شد روز بدتر می بهروز

از سوی مچنین با ظهور مخالفت شاه تثبیت کند و هدر حلقه سیاسی کشور را 

 کند. مقابله ایران مردم

 خود دیعقا در یتسیالیسوس و یستیتالیکاپ عناصربا گنجاندن توأمان رستاخیز 

 تیعضو ازآنجاکهاما در واقعیت، ، از مردم بود تری به دنبال جذب طیف گسترده

جزئی  های  تفاوت ،بود شده اعالم یاجبار انیرانیا همه یبرا زیرستاخ حزب در

کسانی شاه بر  این حزب مدعی آن بود، اهمیت چندانی نداشت.که ایدئولوژیک 

زد و او برای  می« کار خیانت»برچسب  ،کردند می امتناع حزب در تیعضو ازکه 

 رایگان گذرنامهو یا با  بروندبه زندان را پیش رو نهاد: یا انتخاب این افراد دو 

در شاه کار ، ی حزب رستاخیزها اگرچه ایدئولوگ 11.ندنترک ک ایران را فوراً

                                                           
i paranoia-driven 
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یک » با این کار کردند می و ادعا کردند می را تحسینحزبی  تأسیس نظام تک

شاه به مخالفان در میان  حتینصاما  ،است ایجادشده 12«ها با تودهارگانیک  رابطه

سرکوبگر  سرشت هراس نسبت به از یاحساس عمیق کم مردم کمبسیاری از 

 کرد.  پهلوی را برجسته حکومتدموکراتیک کمبود وجوه رژیم به وجود آورد و 

تحمل مخالفتی  دخالت مستقیم شاه در یک حزب سیاسی نشان داد که هیچ نوع

بسیاری » کند که حزب رستاخیز می عنوان باره نیدرا، ماروین زونیس نخواهد شد

کرده و  به حکومت مشروطه پشت کامالً [شاهاو ]ه را متقاعد کرد ک یانایراناز 

 13«بیند. می حاال خود را یک دیکتاتور

 نخست آنکه،سیس حزب رستاخیز عواقب جدی برای بازار به همراه داشت. أت

سیس و بازاریان را مجبور أدر بازار ت سرعت بهی رسمی رستاخیز را ها شعبه ،شاه

ع بدین معنی بود که حتی بازاریان این موضو .نندککمک مالی به حزب کرد 

وفاداری خود را به باید  میداشتند  ضد رژیمی ها فعالیت که قبالً هم سرکشی

 واگذار کردنهمه بازاریان به با مجبور کردن  .ندادد میحزب رستاخیز نشان 

کنترل  ،را مختل کند قدرت بازار هاگیاین بود که پاشاه دلخواه  ،حزب میدان به

های  زمره آدمدر  را ها آنو  داشته باشد بازار گیرندگان تصمیمبر  یتربیشمستقیم 

رژیم با استفاده از حزب رستاخیز استقالل اصناف ، آنکه د. دومهرژیم قرار د

. قراردادیک نظام همسوتر با منافع رژیم  ها آن جای بهبازار را از بین برد و 

عمل  دولتدخالت  علیهحمایتی  ابزاری عنوان به ازاین پیشکه –اصناف 

 بسیاری از یو برا شده بازاری منفرد ها بخش اعث به هم پیوستنبکردند،  می
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سیستم یک  البق دراکنون  –ددنکر قدرت سیاسی ایجاد می ی بانفوذها بازاری

 که ددنکر می عنوان اتاق بازرگانی عمل با ویافته  ی دیگرشکل ،جدید یصنف

تسلط دولت بر  بااینکه قطعاً 14.گرفت در رأس آن قرار می غیر بازاری یکاغلب 

 (ش 1304-20)سلطنت  پهلوی رضاشاهزمان  ازفزاینده  طور بهاصناف بازار 

سرویس مخفی  ،تحت نظارت ساواک دولتی جدید اصناف اما 15بود، شده اعمال

مخالفان سیاسی مشهور مکرر قرار داشتند که به قتل و شکنجه  رضاشاهمحمد

در ستاخیز حزب ر i«نگهبان» -اصناف  دادگاه اتاق، شاه یک سرانجامو  .بود

داران،  و مغازه علیه کارآفریناندولت درباره اتهامات  که سیس کردأت -16ازارب

 کرد یم یداور اجرای احکام زندان و تبعید علیه تاجرانیو  مالیاتی های هجریم

 17شدند. رو گناهکار شناخته می  پیش فروشی گرانکه در طرح مبارزه با 

 تورم ایران و تهاجم شاه-تحریک اقتصادی 

تثبیت شد، در  1354سیاسی ایران در سال  درصحنهزمانی که حزب رستاخیز 

یک تحول اقتصادی را تجربه  هش سریع تورمج واسطه به همان زمان، کشور

در  100به  1351در سال  هفتادوپنجاز شاخص  فروشی خردهی ها : قیمتکرد می

 آثار موجوددر اگرچه  18افزایش یافتند. 1355در سال  120و  1353سال 

 شده ارائهدر این دوره دار  مسئلهح تورم وعلل سطدرباره گوناگونی توضیحات 

برای تولیدات کشاورزی  ناکامی درتوان در  می اصلی را های محرکاما  ،است

درآمد  ها میلیاردشدن  ریازسر»های جمعیت کشور و همچنین نیاز پاسخ گفتن به
                                                           
i Watchdog 
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دوم  این علتو قطعاً،  19.دانست «توسعه طلبانه ی جاهها پروژهنفت در  سرشار

ی نفتی ها درآمد ی،پس از تحریم نفت، 1353در سال  .بود که تبدیل به بحران شد

العمل دولت نسبت به این واقعه افزایش سه برابری  عکس شد، چهار برابرایران 

بیش از شصت درصد  به عرضه پول ملیدر توسعه و افزایش  یگذار هیسرما

متوقف شد. اما بدون  نفتیشدت جریان دالرهای  1354در سال  اما 20بود.

به تورم افسارگسیخته  و جلوگیری از گسترش نقدینگی، ی دولتها تعدیل هزینه

 وجود آمد.

یکی از خود ایجاد کرد و همین  ها در شهررا  یکمبودهای گسترده یساز یشهر

د. شو مسکن در نواحی شهری ایران  ارزاقی ها قیمت رفتن باال ن دالیلینخست

و در سال  126ه ب 100از  1353 تا 1349های  سال بینشاخص هزینه زندگی 

در سال  که نحوی بهاین روند رو به رشد ادامه داشت و  رسید 160 به 1354

های  سال تهران بین مناطق مسکونیدر  ابه اجارهو  هم رسید 190به  1355

ب تهران شتا شهر این افزایش در مرکز ت.یافدرصد افزایش  300 ،1350 -1355

نیمه دوم دهه خر ااودر که دستمزدها  واقعیترغم این  علی 21داشت.بیشتری 

موج و  کاالهای اساسی کمبودافزایش ، سریع تورمافزایش ، افزایش یافت 1350

 در این مقطع ،را وضعیتاین نیز شدیدتر شد. اگرچه  مسکنقیمت افزایش 

مردم در  آزاربرای  اقتصادی که اما خطرات ،یک بحران توصیف کرد توان نمی

 .ودندشاه افز حکومتاز  ها آنفزاینده  نفرتبه  بودند ظهورحال 
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 مرداددر  یمل ونیزیتلو مصاحبه کی در به تورم شاه علنی پاسخنخستین 

علیه بازار را تقبیح کرد و  از سوی« گذاری ناعادالنه متیق» او و روی داد 1354

او قول داد نرخ تورم را تا سال . گفتسخن  «انسان به دستاستثمار انسان »

در  را و بالفاصله قیمت هزاران کاال و خدمات برساند« به صفر شاءاهلل ان» 1355

عالوه  22بازگرداند.( ینفتپیش از شکوفایی ) 1353سال  سطح قیمت حکمی به

کرد تا قیمت  گوشت ،گندم، شکر ی، رژیم شروع به واردات مقدار زیادبر این

تثبیت قیمت و مبارزه با » طرحبازار،  به جنگ اعالنشاه با  23بیاورد.بازار را پایین 

جنگ »ای ستاخیز بررسیس أاز حزب تازه تکرد و  طرحمرا « فروشی گران

 24.استفاده کرد «تفاوت داران بی و سرمایه ، محتکرانفروشان گران رحمانه علیه بی

استخدام  «ی بازرسیها تیم» در غالبدانشجو  10.000حزب رستاخیز حدود 

عضو حزب رستاخیز  20.000بیش از  درمجموع، بعددر طول دو سال  25کرد.

 ،زومو در صورت ل وارد بازار شدند فروشی خردهای ه نظارت بر قیمت قصد به

جامع  سرکوب از ابتدا کامالً .ریختند غارت و به هم می را فروش گران یها مغازه

بازاری دستگیر  7،750عملیات  نخست هدر طول دو هفتآن  درنتیجه و بود

 کند: می یاد گونه این 1354ت اوزونیس از حوادث  26شدند.

از تولیدکنندگان  – ها فروش عمدهکارها،  ، صنعتدارها مغازه

را مورد  خود شغل -کنندگان مرسدس بنز واکس کفش تا معامله

 های قیمت یسه بادر مقا ها آن فروش یها قیمت هجوم یافتند.

خارج از  ها اگر قیمتگرفت.  می دولت قرار شده تعیین« مناسب»
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 اش پلمپ دستگیر و مغازه «خاطی»، بازاری بودندمعیار 

 27شد. می

 دهد: می شرح گونه این وضوح به نیز و میثاق پارسا

 طور بهاز خود بروز داد  این مبارزهی که رژیم در رفتار

ورودی از در بزرگ  نوشته پارچهیک  ...تحقیرآمیز بود مشخص

 لیدل هبکرد که  می و اعالم شد میآویزان مربوطه   فروشگاه

، این شده مهیجر فروشی گرانخاطر  بهاین مغازه  مالک نکهیا

که ی یها و محله افراد نام .بسته خواهد بودتا مدتی  فروشگاه

در  هرروزگیر یا جریمه شده بودند دست ها آن داران مغازه

 28شد. می ملی منتشر همروزنا

مستقیم بستگی به نوع  طور بهدار  یا مغازه ینفرآتوجه به اینکه درآمد یک کاربا 

شهرت فرد به  فروشی گران اتهاماتدارد،  اطرافش شهرت او در بازار و جامعه

از سال  مبارزهاین د. در کل، او بو برای بقای دیدیتهخود  نوبه بهد و ز می آسیب

جریمه اعمال  250.000 تقریباً :کردصدها هزار بازاری را درگیر  1356تا  1354

از دو ماه تا سه سال به زندان  دار مغازه 8.000بازاری تبعید شدند؛  23.000شد؛ 

جای  29متهم به تعدی از قیمت شدند.نفر دیگر  180.000محکوم شدند و 

 به کار گرفته حزب رستاخیز خشونت حمالتاغلب در نیست که تعجب 

ی بازار غارت و ها مغازه که اینوجود داشت مبنی بر ی یها شد: گزارش می
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انقالب »در  «گارد سرخ» عملکردتوان با  می این شیوه را بودند و شده ویران

 30مقایسه کرد. «فرهنگی چین

 به دست آوردهبازار کرد بر  شاید حس میشاه  ی کهاز پیروزی موقت نظر صرف

 مبارزه که دولت ژاپن از برنامه گونه همان 31.رفت باالتر میتورم همچنان  ،است

نمونه ایرانی آن بود، شبیه  شدت بهکه  1939 تا 1938 یها سال فروشی گران با

که  گونه همانیا  32«.داشت ها بر قیمت اندکیثیر أت...  ها کنترل قیمت: »آموخت

 شاه باید از پیشینیان قاجارش کند می جهانگیر آموزگار به این نکته اشاره

آموخت که  می این درس را (م 1779/ق 1210-م 1925/ش 1304)حکومت 

نانواها به درون تنور قیمت  انداختنو  ها قصاب شالق زدنی کهنه مانند ها شیوه»

 33«.آورد نمی گوشت و نان را پایین

 مجازاتو اعمال  فروشی گرانمبارزه با  راه انداختنقصد اصلی رژیم در به 

علیه مردم ایران معرفی « اعمال مجرمانه»عامل  عنوان بهسخت این بود که بازار را 

ی اقتصادی دولت که ها با مجموعه شکست همراه -مبارزهخشونت این اما  .کند

 بیشتر منجر به کاهش، رفت یمکه انتظارش  طور همان -ندشد می آشکار جیتدر به

عوامل به سبب ایران  یتورمشکالت ، مدرواقعشد.   حمایت مردمی از شاه

به فرونشاندن  آنتعهد  اما پاسخ دولت نشانگر ،وجود آمده بود بهمتعددی 

 بود که با حاکمی تنها نشانگر حضوربلکه  ،نبود ها ی قیمتشاخص باال

که  گونه همان. اما را حل کنداقتصادی  همسئل خواهد یک میی نظامی ها روش
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در کشورهای  خصوص بهاخیراً کند،  می اشاره درستی به iوسبوراکیان ر

 یظرفیت مدیریت واقع بها رهبران است که آی مطرحه مسئلاین ، توسعه درحال

برای  ها تالشکه در حالی  اقدامات ضد تورمی را دارند یا نه.درست  کارگیری به

 و انجامد میدر ایران  احتماالً به مبارزه برای توزیع مجدد ]ثروت[ کاهش تورم

 سهم بخشی ازشاهد از دست رفتن  که رجال ]حاکم[د وش باعث میاین نکته 

 اریبسدر چنین شرایطی  راکسبورو معتقد است د،باشننفت  تولیددرآمد از  خود

رخ این نتایج سیاسی خطرناک بخواهند  ییکشورها نیچن رهبرانکه  است دیبع

 34.دهند

 افسارگسیخته تورم کردن مهار جای به وضعیتی، چنین با رویاروییشاه پس از 

 بر حدی تا که بپردازد ،بازار یعنی ،مردم از بخشی روببندیبگ به گرفت تصمیم

 یرمنطقیغدر نگاه نخست، سرزنش بازار چندان تصمیم  .داشتند کنترل ها قیمت

در نگاه اول چنین  ،هر کس که بازار ایران را دیده است ،ناًئطممرسید.  نمی به نظر

که البته  –است  خودسرانه طورکلی بهگذاری  قیمت نظامکه  کند برداشت می

دارد،  اهمیت بسیار بازار در معامالت همه در تهاتر که درحالی. نیست گونه این

با  گرید یجا هر مثل پیروی کرده و از ساختار بازار اجناس یبهای نس قیمت

اطالعی و یا با  بیبه خاطر  شاه .شود می زیوخ افتدچار تقاضا  توجه به عرضه و

ت که طرح گرفاین جنبه از اقتصاد بازار، تصمیم  هلوحان نادیده گرفتن ساده

                                                           
i Ian Roxborough 
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ای برای  را آغاز کند که این موضوع بیش از آنکه وسیله فروشی گرانبا مبارزه 

 .بودگسترده بازار  یساز پاکتثبیت قیمت باشد بیشتر شبیه یک 

 سقوط اقتصادی

در کاهش تورم شکست  فروشی گرانشد، مبارزه با  می بینی که پیش گونه همان

 کارآفرینانتعداد زیادی از  بود. توجه قابل ازآن پسخورد و عواقب اقتصادی 

شان، کاهش شهرت بازگرداندنبرای یشان را به خاطر اجتناب از جریمه یا ها قیمت

 که درحالی فروختند. می یند معمولآدادند و اغلب اجناس را زیر قیمت فر

 طور بههای اندک  سرمایهپا با  خرده داران مغازهمشخص است تعداد زیادی از 

 اعتراض در) ثروتمندشدند، بعضی از کارفرمایان  می کامل از چرخه بازار خارج

ای که  سرمایه و هتولید خود را متوقف کردیا  (یورشکستگ از اجتناب یبرا ای

 35.کردند  مهاجرتیا  ند،کرد  از کشور منتقل خارجرا به  ندداشتهنوز در اختیار 

اگر که تصمیم سخت مواجه بودند  نیااز واردکنندگان با  بسیاری عالوه بر این،

و  نهیا  ادامه بدهند شانکارآیا به  ،شدید دولت باشد کنترلحاشیه سود تحت 

ثیر منفی أتخاص  طور بهشد  می کشور وارد ها آناز که کاال  ییبندرهادر امر این 

 داشت:

فروش کمتر از  یها حساب صورتقیمت کاالها در  ازآنجاکه

میزان  ذکرشدهقیمت  دولت بر اساس ،شد میمیزان واقعی ذکر 

این بدان  کرد. می سود و قیمت فروش کاال را تعیین و تثبیت
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معنی بود که واردکنندگان مجبور بودند کاال را به قیمتی کمتر از 

از سوی  رکانهیز ترفندیکار  این هرچندقیمت خرید بفروشند. 

صداقت بیشتر بود، کردن واردکنندگان به  تشویقدولت برای 

آنکه  جای بهولی اثر معکوس داشت. بسیاری از واردکنندگان 

را بپذیرند  شده تیتثبقیمت واقعی را اعالم کنند یا قیمت 

 36باقی بمانند. متروکهشان یهاکاالبگذارند دادند  می ترجیح

 که وارد خرمشهر شده بودندی یچهل درصد کاالها هانداز به 1354در سال 

بعضی تولیدکنندگان داخلی  متروکه ماندند.بندر کشور در آن زمان(  نیتر بزرگ)

 تنها که را به این نتیجه رسیده بودند، زیپاسخی مشابه دادندبا توقف تولید هم 

 37تولید ضرر مالی است. هادام هجینت

در بین  فروشی گرانمبارزه با همراه با بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان، 

 فروشی گرانمبارزه با هدف از اگرچه  د.رک  ایجاد یصنعت هم تلفات بخش جدید

 که این انیب و مبارزه نیا غیتبل یبرا یتالشدر ، شاه بود کل طور به حمله به بازار

به  ،است یمال یها عرصه تمام در ییسودجو ینابود یبرا میرژ حل راه طرح نیا

این افراد ثروتمند  هرچند .حمله کرد ثروتمند و مشهور نانیکارآفرتعدادی از 

 واقع به که اینز هراس ا پشت سر بگذارند،را  توفانتوانستند این  می یراحت به

را  ها آن، بسیاری از «اند داده قرارستان یک شخص دآینده و ثروت خود را در »

 ازنظرکه  ندهد انتقالی یرا به کشورها خودسرمایه ماجرا  نیازا پسکه  واداشت

این موضوع همچنین به کاهش شدید  38.ی داشتندکمترثباتی  بیمالی 
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 و منجر شدحکومت شاه  مانده یباقهای  سال گذاری خارجی در طول سرمایه

 داده رخ 1340 هده اواسط که ازرا اقتصاد ملی مؤثر توسعه  طور به  فرار سرمایه

 39متوقف کرد. ،بود

نماند. به  ییتنها بهمحدود به بازار  فروشی گرانطرح مبارزه با  ثیرأ، ترو نیازا

ی تجاری که از بازار ها و شریان ها اعمال کنترل قیمت هخاطر ماهیت نسنجید

ی ها در فضای بیرون بازار گسترش یافت و بخش رحاین ط، گرفت می نشئت

 باره نیدراموجود آثار  رچنده. قراردادثیر خود أدیگر اقتصاد ایران را نیز تحت ت

 با اعالم جنگ به بازار باور داشت که شاه اند، این محتمل است که سکوت کرده

به این ابراین مجزا به یک بخش ویژه اقتصادی داشته باشد و بن ای حملهتواند  می

 بود دهیفهم کامالًرژیم اگر بهره بگیرد.  بیشتری تواند از قدرت نتیجه رسید که می

بر واردکنندگان و چه تأثیری  فروشی گرانطرح مبارزه با که سرانجام 

 دست نیازاهای تنبیهی  شیوه احتماالً گذاشت، می کشوردر سراسر تولیدکنندگان 

به  یاه. اما حتی در نگگرفت نمیبه کار باشند  رانهیگ سختتا این حد که 

چه ه قصد داشتاقتصادی  ازنظر فروشی گران با مبارزه که روشن نیست، گذشته

تحمیل : »ه استداد  توضیح یخوب بهکه گراهام  طور همان. چیزی را اجرا کند

مخرب  تردید بی ،ملتهب شدت بهی گرانه در اقتصادمستی بسیار طرح کنترل قیمت

 40«.ضد تولید بود درنهایتو 

 فروشی گرانو مبارزه با جامعه ایران 
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داشت در  فروشی گرانبه مبارزه با  واکنشیچه جامعه ایران کل فهمیدن اینکه 

از  افزایش حمایتو شاه عمومی از  یتامحکاهش  بر رویداد اینثیر أارزیابی ت

 باالتا چه میزان در مردم بازار  ازنظر دارد. اساسیی ضد رژیم اهمیت ها فعالیت

نقش داشت؟ تا چه میزان مردم با  کشور اقتصادی های تورم و بیماری رفتن

 را ها الؤاین س پاسخی از شبخ بازار موافق بودند؟ی شاه در برخورد با ها شیوه

 ینعمت داستان اثر اعظم نعمتی یافت.« سرنوشتکوچه »کوتاه  داستانتوان در  می

اتفاق  1355به نام مریم، در تهران سال  دختر جوان دانشجویک ثبت تجربیات  با

 فروشی گرانهای بازرسان حزب رستاخیز در ماجرای مبارزه با  د و فعالیتافت می

دوستانش همراه با  بازار بهماجرای سفر مریم با نقل نویسنده کند.  می را توصیف

ای از  گوشه ،بودند شده گرفتهبه کار   قیمت بازرس عنوان به میرژ یسو ازکه 

 .دهد را به ما نشان می رانیا انقالب از قبل یفضا

بعد  او ، اماکند می توصیف «غربی»مریم را بسیار ظاهر و لباس نویسنده  بااینکه

ماجرای مبارزه با در  حزب رستاخیز در بازاری از مشاهده برخی رفتارها

 دوستانش از گروهی که یهنگام کند. می احساسات ضد شاه پیدا ،فروشی گران

وقتی  کرد یمسکته قلبی داشت »پیرمرد ، ندرو می قدیم بازار تجار از یکی سراغ

 قرار است قیمت روی بخشی از کاالهایشفهمید به خاطر نداشتن برچسب 

 دوستان بازرس «سوخته بودبرای او دلش  واقعاً»مریم  که درحالی« .دوجریمه ش

قلبش مشکل  دیگو یم دروغ بهمتهم کردند که و پیرمرد را  محکم ایستادند»او 

 بیان را خودنارضایتی و صریح است،  گو رککه جوانی مریم  41«پیدا کرده است.
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 با آن پیرمرد بازاری و جریمه نکنندکه او را کند  می کند و بازرسان را متقاعد می

به خاطر دولت و نسبت به  کند می ترک آنجا را وا اماند. کنرفتار  دوستانه

 بازرسان،که... اینفکر از »: کند احساس غیظ می ها یبازاراین  اقداماتش علیه

 ندتوانن و باشند سواد یب شاید که دننک یم مهیجرای را  بیچاره یمعمول تاجران

نسبت به  دولت در همین زمان، «.زبانه کشیده بود خشم درونش چیزی بنویسند،

رشوه  ها آنبه »توانستند  میکه  سراسر تهران« وبرق پرزرقی ها بوتیک» صاحبان

 42.بود تفاوت یب «بدهند

 است، فروشی گرانمبارزه با  به دروایت از واکنش یک فریک باال تنها  نمونه

خالف جریان زمان خود  ،شخصیت داستان نعمتی ،که مریممحل تردید است اما 

هم بودند که از طرح مبارزه با  فراد بسیاریا باوجودآنکه در تهران بوده باشد.

اینکه بتواند دولت در  ناتوانی متن فوقبازار حمایت کردند،  علیه فروشی گران

ل و دگکه سن تصویر کند افرادی عنوان بهرا  ها بازاریهمه  آمیز یتقموف طور به

. کند برجسته میهستند و باید مجازات شوند،  فروشی گرانعامل اصلی 

 ثروتمند صاحبانبا  ها آنمردم،  علیه بازاریانمتعارف  جرائم از نظر صرف

 ها آنتوان گفت،  می با اطمینان –فرق داشتند شمال تهران زده غربی ها بوتیک

از این منظر  و در همان چارچوب ساختار اجتماعی ایران باقی ماندندمحکم 

به  ،مت داشتوحک ات نزدیک باارتباطیا هر کس دیگری که و  بیشتر از نخبگان

 افراد معمولی جامعه قرابت داشتند.
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تدبیری آشکار دولت  و بی فروشی گرانمبارزه با بربریت مطلق  همانند مریم،

 و ی از مردم ایران را خشمگین کرده بودبسیاردر یک مسئله اقتصادی 

 را فروشی گرانمبارزه با شتند، با بازار دا تنگاتنگکسانی که ارتباط  خصوص به

 دیدند. می اصلی جامعه ایران یها از بخش ا به یکیرویک حمله نا مثابه به

 یسخت بهطبیعی  طور بهایران  فردوستطبقات متوسط و عموم  که درحالی

داشتند نیز وانایی را تاین  تجار، توجیه کنند احمله دولت به بازار رتوانستند  می

 اتبازاریان در مبارز گاهیوب گاه انهمراه –ون مسلمانروحانیباعث تالش که 

علیه  خود مبارزهدر  ها آنکمک به  برای -طول تاریخ در سیاسی علیه حاکمیت

توجه  خوشبختانه، ارتباط بازار با روحانیت با جزئیات قابل .شونددخالت رژیم 

مهم این و  43،است قرارگرفته یموردبررسالب مربوط به انق آثار پژوهشیدر 

توانسته  میبازار در نظر داشته باشیم با این ابزارهای غیرمستقیم بود که است که 

حمایت مردمی را  فروشی گران ات خود در دوران طرح مبارزه بامبارزبرای 

مالی  ازنظررابطه بین بازار و روحانیت ، به همان میزانی که درواقع کسب کند.

حمایت روحانیون  ها در طول قرن ها بازاریم یداناست که ب، مهم شود میتعریف 

کند، نظر  تجاری بروز مییک اختالف  وقتی ازآنجاکه اند. خریدهعمالً را 

روحانیون  زیرا) امر مالکیت حیاتی باشدتواند برای  مشخص یک روحانی می

فراهم  ازنظرهمچنین ، حمایت روحانیت اند( عمل کرده مکَحَ عنوان بهاغلب 

عنصری  دولت ندهیفزا یها دخالتآوردن پشتیبانی گسترده از مبارزات بازار علیه 

 از روحانیت ، حمایت مالی بازار1350 هدر طول ده خصوص به .استلیدی ک
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در  ها آنو همچنین نقش  محلی در بین مردم روحانیون نفوذخاطر  به توانست می

امور خیریه، در بیانجامد.   بازار به گسترش حمایت از ،تأمین مؤسسات خیریه

دست فروطبقات این گروه را به گیرندگان این وجوه: ادر بود هدایای بازاریان ق

 بازار اعانات ،درنتیجه 44بیکاران و فقرای شهری مرتبط سازد. ژهیو بهو 

که  –بخرد را  اندست فرو روحانیت وهر دو طبقه پشتیبانی  زمان همتوانست  می

 ها حمله نیشتریببازار زیر وجهه که  فروشی گرانمبارزه با دوران طرح در طول 

 د.ی بوضرور قرار داشت،

 هوجهبه  ها بازار و حمله بهنسبت  انتقادات کرد که درکباید  می ،حال نیدرع

مبارزه با طرح این اشتباه خواهد بود که ، درواقعنبود.  ناموجه کامالً ایجادشده

محتمل چراکه  ف تفسیر کنیمیدق و شراصکارآفرینان به  یرا توهین فروشی گران

باشند تا  هکردبرداری  بهره ی مصرفیهاکاال از کمبودها  یزاربا بسیاری از است

اگرچه  .افزایش دهند اخالقیپذیرفتنی و های معیارباالتر از  میزانیها را به  قیمت

 ود دارد،ات وجاین دوران کمبود اطالعطول در  جوئیسودماهیت دقیق در مورد 

 ،ها از بازاری بسیاری»به من گفت:  باره نیدراسابق  یبازاریک که  طور آناما 

برداری کرده  از شرایط بهره ،شود می ثبات زمانی که فضای سیاسی بی خصوص به

آگاهی عمومی از این  که جای تعجب نیست 45.«کنند میاحتکار  کاالهایشان راو 

اما  .نیز چنین شد( واقع به)و  شد می ، منجر به نگرش منفی نسبت به بازاراعمال

 ها شده در میان بازاری رفتار پذیرفته ینوع احتکار تقریباًباید توجه داشت که 

 1357بعد از انقالب های  سال این موضوع حتی در مطمئناً شود. می محسوب
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 واضح است که کند یم حیتشر معدل منصور که گونه همان است شده مشاهده

 46هستند. «قواعد تجارتاز » فروشی گراناحتکار و 

م بازار یاز سرزنش مستق چنانهم ها شتر ایرانییشد، بگفته  آنچهبا همه  اما

، به وجود آمد 1356تا  1354های  سال جریان رویدادهایبرای وضعیتی که در 

با تثبیت نظام  فروشی گرانمبارزه با طرح که واقعیت  این کنند. خودداری می

( مراحل اولیه رکود تر مهمو )از همه  حزبی، سرکوب مخالفان سیاسی تک

ی ها شود که بسیاری سیاست می موجب ،بود در ارتباط اقتصادی در ایران

 افزایش ها چرا سطح قیمتتا دریابند تر نگاه کنند  اقتصادی رژیم را دقیق

 دستفروبازار با طبقه متوسط و طبقات که  ییبا توجه به پیوندها .فتیا می

انحصاری به بازار  طور بهکاالهای خود برای تهیه  ها آنکه  جهت نیازا داشت

در کشور را کالً بر دوش بازار تورم تقصیر مردم  متکی بودند، بعید است که

 های اند که سیاست کید کردهأت پیوسته عالوه بر این، پژوهشگران .انداخته باشند

اذعان و  -اصلی تورم در طول این دوران بوده استاز دالیل اقتصادی دولت 

به این  برای مثال، رابرت گراهام نبوده است.مسئول  وجه چیه بهاند که بازار  کرده

شده حریص  کارآفرینانعاید  بادآوردهسودهای  اگر کند که حتی می نکته اشاره

 دهه در عمالً- که یتورم 47«.علتنه یک  ،یک عارضه بود فروشی گران»، باشد

دالیل  به 1350در اوایل دهه  که بود یا جامانده به واقعیت –نداشت وجود 1340

 ناکارآمدمالی مدیریت  و دولت ازاندازه شیبی ها ولخرجی ازجملهمختلف و 

پذیرفتن برای مهار تورم و  گیرنده های پیش روش اتخاذ جای بهاما  .شتاب گرفت
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بیشترین د بای میخشمگین کردن گروهی که  بازار و هبا حمله بشاه  ،مسئولیت

 .بر وخامت اوضاع افزود کرد، می ها آنبا همکاری تالش را برای 

 و انقالب فروشی گران: مبارزه با آفرین بحراننتایج 

نشانگر اجتناب از پرداختن به دالیل واقعی تورم در کشور  شاه اقداماتاگرچه 

آن بخش از جامعه که یعنی درست وب بازار، سرکتالش برای  اما او بابود، 

 های  تودهرژیم را به سیاست اقتصادی  یها شکستمستقیم  طور به توانست یم

ین یتع اب -بازار .را مرتکب شد مرگباری یخطا ه نشان دهد،مرمردم به شکل روز

ندارد، زیرا بازار آن قدرت را که دولت  داری قدرتی است -نسبی قیمت کاالها

افراط در  تواند صادقانه توانایی یا ناتوانی اقتصادی کشور را بیان کند. می

عموم  توجه موردکمابیش  ثمر بیگذاری در صنایع  و سرمایه ی نظامیها هزینه

مستقیم با  طور به ی ضروریاکاالهو های ارزاق  قیمتاما رد، دان قرارمردم 

 فرد اصلی تعامل دهنده نشان بازار در ایران ،رو نیازا .رندمردم ارتباط دا های توده

. زمانی که بین سیاست اقتصادی و مردم ییک خط ارتباط – است ملی اقتصاد با

در این معموالً ، یابد یافزایش م فراتر از سطح منطقی آن قیمت کاالهای ضروری

گناهی  بی تجاری که خود را یها نه بازاریو شود  می دولت مقصر شناختهحالت 

 .(است تردیداین امر محل  که هرچند) ندشو یمبازار  همقهور ارادکه  دانند می

مردم  جدید، صنعتگران و بازار بین رشد به رو شکاف به توجه با این، بر عالوه

بازار نسبت به  .بدانند، ابا داشتند ها قیمت افزایشاز اینکه بازار را یکسره مقصر 
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در  توانست می یآسان بهو  بود تر کینزدبه مردم  خارجی یا کارآفریناننخبگان 

خود را  ،درست اقتصادیِ سیاستِیک سامان دادن ه با ناتوانی دولت در همواج

 .همچون یک قربانی به تصویر بکشد

یک سطحی از  یسو بهرا  یانبازار وضوح به فروشی گرانشدت مبارزه با 

بگویم  متوانی می یاما اینکه ما تا چه میزان د،اسوق دو اقتصادی  انسجام اجتماعی

درباره این مهم است که  .، محل سؤال استسیاسی متحد بودند یک امردر  ها آن

چه در هر زمان و انقالب  گیری دوران اوجچه در  ها اتحاد ایدئولوژیک بازاری

این نکته  بهصراحتاً اگرچه، داریوش زاهدی  مبالغه نشود؛تاریخ ایران  دیگری از

و  ها پارچگی گروهه اتحاد و یکب» جویانه شاه ی مداخلهها اشاره دارد که سیاست

 فروشی گرانمبارزه با  که یآنجائاز  48«.عناصر گوناگون در بازار کمک کرد

در ، این مسئله در متحد کردن بازار درآمدبازار  بهیک حمله گسترده  صورت به

به لحاظ که  یبازاریان میانفاصله  یا رفع به کاهش قطعاًو  کرد دولت کمکبرابر 

 درستی به نیبنابرایاری رساند. با یکدیگر فاصله داشتند، ایدئولوژیک و اقتصادی 

 ترین پایین تا از باالترین ها ، اکثریت بازاری1356سال  یزتوان گفت در پای می

اساساً پیش از آن  که بودندرسیده  )حداقلی( یک باور مشترک بهاکنون  ،رده

 بااهمیتبسیار این نکته  شاه. نسبت: نفرت عمیق نداشتند، یعنی یاحساسچنین 

و  کردکمک جمعی انقالبی شاه به تقویت هویت  نسبت به شترکنفرت م -بود

 علیه 1356-57های  سال در طول حمله نهایی ها بسیج توده یسو بهحرکت 

نفرت  ،کند می پسران به ما یادآوریکه م. ه.  طور هماناما را تقویت کرد. دولت 
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کافی انقالب ایران  لتوضیح کامل علبرای  کدام چیهشاه  نسبت بهبازار و مردم 

ی ها جنبش درباره خود اخیر پژوهشدر نیز ویکام  رزفسکی کری 49نیستند.

جنبش بسیج  ییتنها بهتواند  نمی از دولت ها نارضایتیمعتقد است اسالمی معاصر 

 50.ا توضیح دهدر

مردم نارضایتی  ملَرفتن عَبه باال  فروشی گرانمبارزه با  اگرچه ،نیز درباره ایران

 مشخص برای حفظ یک جنبش انقالبی کافی نبود طور بهکمک کرد، اما شاه علیه 

مبارزه با  آنچهاشتباه خواهد بود.  کامالً بودهچنین شود که پیشنهاد  هرگاهو 

یک  عنوان به ها آنمانیفست در و  -یک گروه  عنوان بهبرای بازار  فروشی گران

اما در حالت کلی برای  ،مشخص استکامالً  آورد ارمغان به -جنبش مخالف

در نگاهی کامالً  داشت. کمتری کننده تسریع ثیرأت طبیعی طور به ،مردم ایران

 وکه بازار  نشان دادبه عموم مردم  آشکارا این طرحتوان گفت که  می یحداقل

 دولت ایران بالقوه اقتصاد ملی و عالوه بر آن،و  -اند در ستیز بودهدولت 

 و ها کشمکش. و باید مطمئن بود، دچار مشکل جدی بوده است طورکلی به

، اند گرفته شکلدر داخل بازار ایران  خیتار طول در یمتعدد یاسیس مبارزات

 سیاسی به جوش حیاتکه زمانی »کند:  می عنوان حدهکه روی مت گونه همان

بیان مستقیم بلکه به عرصه  - نیست ها آید، بازار تنها ارزیاب عمومی ارزش می

تا مردم کمک کرد  فروشی گران، مبارزه با طورکلی به 51«شود. می سیاسی تبدیل

بیان خواست مردم  مثابه بهرا بازار اینکه اوضاع بد : کنند را مشخصخود موضع 

که از  بفهمند ای وسیله  بهمثا بهرا و یا دولت تلقی کنند علیه یک نظام سرکوبگر 
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که  گونه همان اما .کند گی رها میماند از عناصر عقب را کشور ،سازی مدرن طریق

گروه دوم غلبه  برنهایتاً بودند  اول گروه درتاریخ نشان داده است، کسانی که 

ی ضد شاه حمایت ها قاطع از بازار و جنبش طور بهعموم مردم ایران  کردند.

ایفا کرده نقش فرآیند در این  فروشی گرانکه مبارزه با  گفتتوان  می و کردند

 .است

                                                           
اند، در نظر  استفاده کرده یبورژواز خردهبرخی از محققان از اصطالحاتی همچون طبقه متوسط سنتی یا  که یدرحال -1

 Benjamin تیک طبقه واحد اشتباه خواهد بود )برای یادآوری این موضوع به من از بنجامین اسمی عنوان بهگرفتن بازار 

Smith دهد:  سازند ارائه می های سنتی یا افرادی که فضای فیزیکی بازار را می ممنونم(. پارسا تعریف خوبی از بازاری

های متوسط و خرد  مالک سرمایه بیشتر ها آنن اشاره دارد...داران و صنعتگرا ها اصطالحی است که به بازرگانان، مغازه بازاری»

 «بخش فرش، تولید و توزیع کاال در بازار داخلی را در دست دارند. یاستثنا بههستند، مگر برخی که سرمایه کالن دارند و 

(Misagh Parsa, “Entrepreneurs and Democratization: Iran and the Philippines,” 

Comparative Studies in Society and History, 37 [1995]: 811) 

 بیشتر در مورد بازار رجوع کنید به: آماربرای 

 Hootan Shambayati, “The Rentier State, Interest Groups, and the Paradox of Autonomy: 

State and Business in Turkey and Iran,” Comparative Politics, 26 (1994): 321–22; 
 و 

Davoud Ghandchi-Tehrani, Bazaaris and Clergy: Socio-economic Origins of Radicalism 

and Revolution in Iran (Ph.D. diss., City University of New York, 1982). 
2 Guilain Denoeux, Urban Unrest in the Middle East: A Comparative Study of Informal 

Networks in Egypt, Iran, and Lebanon (Albany, 1993): 147; 

 :و همچنین ببینید 

 Ashraf, “Bazaar-mosque Alliance: The Social Basis of Revolts and Revolutions,” 

International Journal of Politics, Culture, and Society, 1 (1988): 559. 

 ببینید:مشابه او  یها یابیارزبرای  همچنین 

 Parsa, “Entrepreneurs and Democratization: Iran and the Philippines,” 826. 
یک  اصطالح بهها در چارچوب  کنند، اما این حرکت ها در انقالب را تأیید می محققان حضور بازاری اتفاق بهقریب  -3

رهبری کشور را به  تیدرنهاکه بازار نقش پشتیبانی از روحانیونی را داشت که  است شده یبررسروحانیت  -ائتالف بازار

 اند. آثار زیر بر اهمیت موردی بازار تأکید کرده امادست گرفتند. 

 Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution (New Brunswick, 1989); Mehdi 

Mozaffari, “Why the Bazaar Rebels,” Journal of Peace Research, 28 (1991): 377–391; 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می اند شده انجام(، از دیگر کارهایی که اخیراً 1383)تهران،  بازرگانانو هما ناطق، 
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