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اسداهلل بادامچیان در گفتوگو با «همدلی» :

رویکرد بازاریان موتلفه تعاملی بود
همدلی|یاســین شــجاعپوریان« :اســداهلل
بادامچیان» یکی از بازماندههای موتلفهایهای
بازار تهــران در دوران اوج مبــارزه و همراهی
بازاریان با نهضت انقالب اسالمی است .دبیرکل
موتلفهاسالمی در گفتوگویی با «همدلی» درباره
بازار قدیم و بازار روز به ســئواالت مطرح شده
پاسخ گفت که در ادامه میخوانید:
تعریف کلیتان از بازار چیست؟
بــازار را با مفاهیم متفاوتی میتوان تعریف کرد .بازار
بهمعنی بازارهای سرپوشیده .بازار بهمعنی اقتصاد کشور
که میتوان به «بازار ایران» و «بازار هند» اشــاره کرد.
بازار بهمعنی بخشی از جامعه که در کار خرید و فروش
فعالیــت دارد .البته واژه بازار تا دوران قاجاریه ،به اماکن
محوریِ اقتصاد کشور اطالق میشــد .در واقع از زمان
آغاز عصر قاجاریه که نفوذ و ســلطه اســتعماری غرب
بیگانگان
بهویژه انگلستان بهایران راه یافت و خطر سلطه
ِ
غارتگر و استعمارگر شــروع شد و شدت یافت ،اقتصاد
مستقل ایران مورد تهاجم استعماری قرار گرفت و بازار
ایران در تقابل با توطئهها و ترفندهای استکبار غرب به
مقاومت روی آورد .در حالیکه حاکمان بیعرضه و فاسد
و آلوده قاجار بهسازش با بیگانه و عقبنشینیها مشغول
شــدند .در چنین فضایی ،مردم به روحانیت پناه برده و
جبهه مقابل استعمار با حضور روحانیت و مردم و بازار
تشکیل شــد که برابر جبهه فراماسونری و روشنفکری
و سلطهگران اســتعماری و خود فروختههای د اخلی
بهنبردی مستمر روی آوردند .مانند نهضت تنباکو ،نهضت

مشروطه اسالمی ،نهضت تنگســتان ،نهضت جنگل.
نهضت ملیشدن نفت که در تمام آنها بازار اسالمی ایران
یک نقطه محوری و نقشآفرین بود که مرکزیت بازارهای
سراسری کشور را بهعهده داشت.
بازار تهران مشــخصا چه نقشی در مشروطه
داشت؟
نهضت مشروطه برای نجابت ملت و کشور از استبداد
بیرحم حاکمان وابســته بهاستعمار قاجاری بود که به
رهبریِ روحانیت و حضور تودههای ملت در بخش اول
به پیروزی رســید و نظام سلطنت استبدادی را بهنظام
سلطنتی مشــروطه تبدیل کرد .لکن درباریان مرتجع
و فاســد و روشــنفکران غربزده و بهویژه روشنفکران
فراماســونر چــپ و غربــی مانند حیــدر عمواوغلی و
فتحعلیآخوندزاده و ملکمخان نگذاشــتند مشروطه به
هدف ایجاد مجلس اسالمی برسد و نظام تقلیدی از غرب
را بر ایران مســلط کردند که جزء هرج و مرج و بیبند و
باری و فســاد و ناتوانی حاکمان قاجار و اقتصادی ویران
نتیجهای نداشت .در این بین ،بازار که بیشترین صدمات را
از هر نظر میدید ،میکوشید بقایای اقتصا ِد ایران را حفظ
کند با حاکمان فاسد بجنگد و از هر حرکت آزادیبخش
حمایت کند که روزگاری سخت برای بازاریان گذشت.
در چینن موقعیتی ،انگلستان دست بهتوطئهای جدید
زد و رضاخان و ســیدضیا را که هــر دو نوکر انگلیس
بودند ،با همدستی شبکه فراماسونری و درباریان خائن،
بهحکومت رساند .بعد از آن ،استبداد و دیکتاتوری تیره و
خونبار و خیانت و جنایت رضاخانی ،آزادیها را کشت و
لب آنها را دوخت و نفت و
آزادیخواهان را از بین برد یا ِ

یادداشت

محمدعلیالستی

استاد دانشگاه و پژوهشگر

برای بررســی نقش بازار در تاریخ اجتماعی ،ابتدا باید ببینیم بازار چی هست؟
گروهی که بخش عمده آنان را اقتصاددانان تشکیل میدهند ،بازار را محل یا مکان
هندسی تقاطع (برخورد عرضه و تقاضا میدانند که تعبیری کارکردی با مفهوم
گستره زمانی -مکانی یا فضا را به ذهن متبادر میکند) مکان هندسی تمام نقاطی
را که با یک نقطه فاصله مســاوی دارند ،دایره میگویند که همان محیط دایره
است .این مکان هندسی تقاطع یا برخورد عرضه و تقاضا است .یعنی هر جایی که
برای محصولی عرضه یا تقاضایی وجود دارد ،وقتی به همدیگر برسند ،آنجا بازار
تشکیل میشود که تعبیر کارکردی است که اکسپیر یا گستره زمانی -مکانی یا
فضا ایجاد میکند که به شما درک فضایی از بازار میدهد .مثال گفته میشود ،در
بازار خودرو قیمت سمند چند است؟ هر زمان و در هر مکانی که کسی سمندی
برای عرضه دارد و همان زمان و مکان که کسی خریدار این سمند است ،تماس و
برخورد این دو با هم بازار سمند را تشکیل میدهد و قیمت را تعیین میکنند .در
حالی که گروهی دیگر که میتوان آنها را دارای تعقالت جامعهشناختی دانست،
آن را نماینده قشر یا طبقه خاصی از مردم به شمار میآورند که ساختارگرایانه در
بخش مشخصی از کارزار اجتماعی تاکید دارند .یعنی گروه دیگری به جای اینکه
بازار را محل تقاطع و عرضه و تقاضا بدانند ،بازار را نماینده قشر یا طبقه خاصی
از مردم میدانند که ساختارگرا هستند .یعنی بخش مشخصی از سازمان جامعه
را بازار میگویند .در حالت اول از روی کارکرد بازار را میشناســیم و در حالت
دوم از روی ســاختار .اما چرا این را آوردهام؟ در دورخیز طوالنیتری دیدگاههایی
را در راس برای تحلیل وضعیت بازار الزم می-دانیم .در طول تاریخ اعمال قدرت
انســانی یعنی در طول تاریخی که برای انسان می-شناسیم که چگونه به اعمال
قدرت رســید و درواقع مکانیزم و مهارت اعمال قدرت یعنی نحوه تحمیل خاص
خود به دیگری را تجربه کرد ،ســه مرحله میشناسیم .اولین مرحله ،مرحلهای
اســت که انسان سراغ قدرتهای کیفردهنده رفت .یعنی اولین قدرتی که انسان
برای اعمال شناخت ،قدرت کیفردهنده بود .مثال فرض کنید ،حیوانی را میکشت
و شکمش سیر میشد .یا مثال برای دستیابی به سرپناه حیوان دیگری را می-
کشت تا به سرپناهش دسترسی پیدا کند .یا درمورد غریزه جنسی هم به همین
صورت .کمکم به این نتیجه رسید ،این کشتن چه روش خوبی است که میتواند
هم او را ســیر کند ،هم غریزهاش را پاسخ دهد و هم سرپناه برایش داشته باشد.
این بود که قدرت شــکار و کشــتن به عنوان اولین مکانیزم اعمال قدرت ایجاد
شــد .پس از مدتی در این اعمال قدرت کشــتن تعدیل اتفاق افتاد که نام آن را
قدرت کیفردهنده میگذارم .مثال در جنگ با قبیلهای عده زیادی را میکشتند.
فرض کنید ،آن قبیله یکصد مرد جنگی داشت که با کشتن بیست مرد جنگی،
برتری این گروه بر آن گروه ثابت میشد .یعنی کشتن  80مرد جنگی دیگر کار
بیهودهای بود .بنابراین آنها را زنده میآورد و به عنوان برده از آنها استفاده میکرد.
یعنی در حالت اول به شــکل نیرویی جنگی و کشتن مورد استفاده قرار گرفت،
اما بعد به شــکل بردهداری تبدیل شد .از طرف دیگر شکارچی بود و برای شکم
خود حیوانات را میکشت .اما بعضی وقتها که تعداد شکار در دسترسش بسیار
بیشتر از نیازش بود و یخچال و فریزر برای نگهداری در اختیار نداشت ،لذا به جای
کشتن حیوانات آنها را میگرفت و به عنوان دام نگهداری می-کرد که دامداری از
همان موقع شروع شد .پس به عنوان اعمال قدرت کیفردهنده در اشکال بردهداری
و دامداری تاســیس شد .پس مکانیزم شروع شده در شکل بردهداری و گلهداری
تعدیل شــد و در یک گفتمان خاص زندگی ایجاد شد .در کنار اینها شیوههای
تولید مثل کشاورزی هم ابداع شد .برای انجام کار کشاورزی هم از همان بردهها
استفاده میکرد .دوره شــکار که یک دوره مشخص است و گلهداری و دامداری
رسم شده یا به بردهداری ختم شده بود .دوره سوم دوره سرواژی نام گرفته که در
این دوره برده جزو زمین میشود .یعنی زمین کشاورزی را که میفروخت ،مثل
همین االن که زمین با درختهای داخلش متعلق به خریدار میشــود ،زمین با
آدمهایش فروخته میشد .یعنی بردهای که روی زمین کار می-کرد با خود زمین
به خریدار فروخته می-شد .در اینجا دیگر دوره کشاورزی و سرواژی را داریم که
تولید وضع خاصی پیدا میکند .به همین منوال آدمها به جایی میرسند که میزان
تولیداتشان از میزان نیازشان بیشتر است .یعنی محصول کشاورزی یک کشاورز
از میزان مصرف خودش خیلی بیشتر است و فراورده گوشتی که دامدار هم تولید
کرده خیلی از میزان نیازش باالتر است .انسان رو به تبادل و تهاتر میآورد .چون
مقدار تهاتر دقیق نیست ،با اختراع پول کمکم نطفه ایجاد مجموعهای به نام بازار
فراهم میشود که آن موقع مکان هندسی برخورد عرضه و تقاضا بود .یعنی در بازار
افراد جمع میشوند و مازاد تولیدشان را میآورند و آنچه نیاز دارند را در مقابلش
تهیــه می-کنند .کمکم این مبادله به بروز و ظهــور بازار انجامید .آدمهایی پیدا
شدند که هدفشان ارائه تولیدات اضافی و گرفتن نیازهایشان نبود ،بلکه خودشان
از اول هدفشــان ســود بردن بود .در واقع ایجاد بهره و تولید سودمحور است.

ثروت ملی را بهغارت انگلســتان داد .در آن فضا ،در برابر
رضاخان ،روحانیت و متدینین و بازاریها ایستادند و رنجها
کشیده و قلدریها و زورگوییها را تحمل کردند تا اوضاع
بینالمللی ،وضعیت را دگرگون کرد و رضاخان از وحشت
تکهتکه شدن توسط مردم به اوباش انگلستان و رئیس
فراماسونری انگلیسی در ایران یعنی فروغیذکاءالملک
پنــاه برد و آنها خان را از ایران بردند که در خارج دیوانه
شد و در بدبختی و ذلت مرد .بعد از آن ،پسرش را متفقین
بر سر کار آوردند و دوباره حکومت ایران بهدست مزدوران
غربزده ،درباریان فاسد و دزد و شبکههای فراماسونری
افتاد .البته آن روزها ملت برخاسته بود و بازار و روحانیت
ســردمداران مبارزه بودند تا بتوان اینطور گفت ،بازارها
از جمله بازار تهران در مشروطه و نهضت تنباکو و هم ِه
نهضتهای ضداستعماری و ضداستبدای نقشی موثر از
نظر تامین هزینههای مبارزه و حفظ استقالل و اقتصادی
در حد ممکن و مبارزه برای سرنگونی استبداد و سلطه
استعماریداشتند.
میتوان گفت ،رابطه بازار با روحانیت نســبت
بهقدیم کمرنگتر شده است؟
بازار همواره از قاجار تا سرنگونی پهلوی ،با روحانیت
اصیــل و مبارز ارتباطی تنگاتنگ داشــتند و با ملت
هــم همراه بودند .هنوز هم برابر اســتعمار با نیروهای
ضداستکبار و طرفدار استقالل و آزادی که از موثرترین
آنها روحانیت اســام اســت ،رابطهای عالی و بســیار
صمیمی دارند.
نقش بازار در انقالب چگونه بود؟
قطعا نقش بازار اسالمی را در توفیق انقالب اسالمی،

نمیتوان نادیده گرفــت .بازاریان به حدی کمک مالی
و معنوی داشــتند و بهگونهای قرار بر همکاری و یاری
رساندن مبارزین داشتند که امام خمینی بازار اسالمی را
بازویی ستبر برای انقالب اسالمی نامیدند تا بر اثر حضو ِر
بازاریان در نهضت صحه بگذارند.
بازار بعد از انقالب چه نوع رابطه و همکاریای با
نظام داشت و دارد؟
بازارهای اسالمی ،علیرغم فشارهای اقتصادی برخاسته
از سیاســتهای غلط چپها و غربگرایان ،دنیاطلبان،
قدرتپرستان ،باندهای فساد و همچنین جناحهایی که
حاال دستشــان برای افکار عمومی رو شده است و البته
علیرغم تحریمهای ظالمانه غرب ،بازهم کامال استوار و
محکم ایستادهاند و توطئههای فتنهگران برای اعتصاب و
اغتشاش و فشار برای سخت کردن اوضاع اقتصادیِ مردم
برای ریختن به خیابانها را خنثی کردهاند و از حاال بهبعد
هر اتفاقی هم بیفتد ،همچون این  4دهه استوار و مقاوم
خواهند ماند.
موتلفههای بازار چه نوع فعالیتهایی را پیگیری
میکردند؟
بخــش بازاریان موتلفه اســامی ،در کنار ســایر
بخشهای فرهنگی ،کارمندی ،کارگری و کشــاورزی
و البته دانشگاهی موتلفه ،خدمات بسیاری به انقالب،
مردم و امام خمینی داشته و انواع فعالیتهای مبارزاتی-
فرهنگی-سیاســی و اجتماعی و خدمــاتِ امدادی را
فداکارانه و صادقانه تقدیم کردند و نام شــهدای بازاریِ
موتلفه از ستارگان آسمان پر نور ایران ثبت رسیده است.
موتلفهایهای بازار با ســایر بازاریان اختالف

داشتند؟
اختالف ســلیقه امری بدیهی و طبیعی است .لکن
موتلفهاسالمی بهترین تعامل را در قبل و بعد از انقالب با
گروههای دیگر داشت و تحت هیچ شرایطی ب ه خودمان
اجازه ندادیم از چارچوب منطق و اخالق خارج شویم و
از این بهبعد هم انشــاءاهلل خارج نخواهیم شد .حتی با
اعضای جبهه ملی که خب! تفاوت دیدگاه عمیقی داریم،
همیشه رابطهای تعاملی داشتیم.
بازا ِر امروز بــا بازا ِر قدیم چه فرق یا فرقهایی
دارد؟
تحــوالت و پیشــرفتهای جهانی و اقتــدار نظام
جمهوریاسالمی و تبدیل ایران از سال  57از یک کشور
عقبماند ِه فقیر و اســیر در چنگال استکبار آمریکا و
انگلیس و صهیونیسم و همدستان آنها به قدرتی جهانی
و پیشرفته و همبسته و متحد با رهبری ولیامرمسلمین،

قدرت ،منزلت ،ثروت
تحلیلی درباره جایگاه و تاثیرگذاری بازار

در حالت اول کاالی یک را دارید و
در بازار آن را به فروش رســانده و
تبدیــل به پول میکنیــد .پول را
میدهید و کاالی دو را میخرید.
این رفتار دادوستد عرضه در بازار
است .اما بازاری پول یک دارد که
این پــول را به کاال تبدیل کرده و
کاال را بــه پول دو تبدیل میکند.
فرقش این اســت که کاال را ارزان
میخرد و گران میفروشد .توسعه
و شکلگیری این گروه اجتماعی
که در دنیا ایجاد شــده دو شکل
کامال متمایز دارد .شــکل جهان
ســرمایهداریاش این است که در
عصر انقالب صنعتی آغاز میشود.
رعیت کارگری که برای ارباب کار میکند ،دهقان هم کشــاورز آزاد است .ما آدم
ثروتمند مثل ارباب و خان و ســینیور داریم و آدم بسیار ضعیف داریم مثل مثل
رعیت و دهقان که طبقه زیر هســتند .چیزی به نام طبقه متوسط وجود ندارد.
اما االن کشــورها به مرور با شــکلگیری طبقه بازار در کنار شکلگیری طبقه
پیشهوران که آنها هم آدمهایی هستند که در ابعاد کوچکتر هدایت میکنند ،یک
دوره شکلگیری طبقه متوسط در کشورهای توسعه یافته داریم .اما در کشورهای
توســعه نیافته همان طبقه متوسط هم ایجاد نمیشــود .یعنی در واقع بازار در
کشوری مثل کشــور ما ،نقش کلیدی دارد و به عنوان اولین شکلدهنده طبقه
متوســط مطرح است .در حالی که در کشورهای دیگر بازار در کنار صنعتگران
کوچک و متوسط است .در واقع یک آدم که کارگر ساده و یک ورکر است .کسی
که سرمایهدار صنعتی است ،بورژواست و آنچه صاحباش است ،فاکتوری یا همان
کارخانه است .اما بین این دو طبقه یک طبقه متشکل از کارگاههای تولیدی در
کشــورهای توسعه یافته است که صاحبش شــده که نه به اندازه بورژوا پولدار و
نه به اندازه کارگرها بیپول اســت .اما این را در ایران نداشتیم و از دوره صفویه،
بازار شکل خاص خودش را میگیرد و اوج شکوفایی بازار و قدرتش را در انقاالب
مشروطه می-بینیم که بازاریان مشخصترین و مبرزترین تاثیرگذاران در انقالب
مشــروطه بودند و به عنوان آغازکننده طبقه متوسط در ایران جنبش مشروطه
را دامن میزنند .خو ِد جنبش مشــروطه که جریان ورود الگوهای غربی زندگی
ماست ،یک طبقه متوسط جدیدی ایجاد میکند که امروز دیگر آن طبقه جدید،
طبقه بازار نیست.
باز به همان مکانیزم اعمال قدرت بر می-گردم ،دیدیم که جایی کشنده ،تنبیه
دهنده و کیفردهنده بود .از یک جایی به بعد این اعمال قدرت ،پاداش دهنده می-
شود .یعنی این بار کسی که قدرت را اعمال میکند ،به جای اینکه مخاطب خودش
را بترساند ،قدرت کیفردهنده به مخاطب خود میگوید ،کاری که میگویم را باید
انجام دهی و اگر انجام ندهی ،تو را می-زنم و میکشم .اما در قدرت پاداش دهنده
به مخاطب خود میگوید ،این کار را انجام بده ،اگر انجام ندهی که هیچ ولی اگر
انجام دادی این پاداش را به تو میدهم .یعنی شما اگر میخواهید فرزندان قدرت
کیفردهنده را پیدا کنید ،همان بردهدار و رعیت و ارباب هســتند یا میتوان سیر
یا ســینیور را گفت .اینها گروههایی هستند که در دوره قدرت کیفردهنده مطرح
بودند .اما وقتی وارد قدرت پاداش دهنده میشویم ،به طبقات جدیدی میرسیم
که یکی میشود کارمند و دیگری میشود کارفرما .یکی میشود کارمند و دیگری
میشــود رئیس .فرق این گروه با آن گروه چیست؟ در بردهداری و سیر و سینیور
اگر برده کار نمیکرد ،کشــته میشد .اگر رعیت کار نمی-کرد هم ارباب به او غذا
نمیداد .اما در حوزه کارگری و کارفرمایی اینگونه نیســت .اگر کارگر کار نکند،
کسی او را شکنجه نمیدهد اما در ازای کاری که میکند از کارفرما حقوق میگیرد.
همانطور که کارمند هم از رئیس حقوق میگیرد .اینها اجزای تشکیل دهنده این
سیستم جدید هستند که به جای اعمال قدرت کیفردهنده از قدرت پاداش دهنده
استفاده میکنند و سیستمشــان به پیش میرود .بعد از این دوره ،دورهای داریم
که دیگر پاداش هم عمل نمیکند .علت عمل نکردنها به موضوع جامعه شناختی
برمیگردد که تحلیل آن که چطور میشود یک گفتمان تغییر میکند را به یک
فرصت دیگر موکول میکنم .منتها آنچه االن مهم این اســت ،اینکه همانطور که
قدرت کیفردهنده االن اشــباع میشود و تبدیل به قدرت پاداش دهنده میشود،
قدرت پاداش دهنده هم در جایی اشــباع میشــود و قدرتی به نام اقناع حاصل
میشود .قدرت کیفردهنده به مخاطب میگفت ،اگر کاری که گفتم را انجام دادی
که هیچ و اگر انجام ندهی کیفرت میدهم ،شالق میزنم و تو را میکشم .قدرت
پاداشدهنــده برعکس میگفت ،اگر کاری را که گفتــم انجام دهی به تو پاداش
میدهم .پاداش به شکل حقوق و دستمزد خود را نشان میداد .اما قدرت اغناء به

کســی که بگویــد کاری را انجام
بده نه پاداش میدهد و نه کیفر،
یعنی نه تحقیر وجــود دارد و نه
تشویق بلکه قدرت اغنا و ترغیب
مخاطب خــود را قانع میکند که
اگر کاری که میگویــم را انجام
دهی ،به نفع خودت است ،یعنی
مستقیما میتوانی منافع خودت
را جستوجو کنی .فرزندان قدرت
اقناع و ترغیب چه کسانی هستند؟
حتما میگوییــد رایدهندگان و
کاندیداهــا .یا مثال مشــتریها و
فروشــندهها .یعنی چه فروشنده
که میخواهد مشــتریها را قانع
کند که محصولاش بهترین است
یا چه کاندیدا که میخواهد رای دهندگان را قانع کند که به او رای دهند چون به
نفعشان هست ،از مکانیزم اقناع و ترغیب استفاده میکنند.
در مثالی میتوانم بگویم ،سه نفر آدم را داریم و میخواهیم یک لیوان محتوی
مایــع را به آنها بدهیــم و اینها را وادار به خوردن کنیــم .به نفر اول میگوییم
ایــن را بخور و اگر نخــوری تو را میزنم .به نفر دوم میگوییم این را بخور و اگر
بخوری یک سکه پاداش میدهم .به نفر سوم می-گوییم این را بخور چون حاوی
ویتامینها و امالحی است که برای سالمتی شما الزم است .نفر اول را با مکانیزم
تهدید و نفر دوم را با مکانیزم تطمیع و نفر سوم را با مکانیزم اقناع و ترغیب وادار
میکنیم .یا مکانیزم زور و زر و تزویر .در این روند تحول مکانیزمهای اعمال قدرت
روی بشر امروز سه فاکتور باقی مانده که این سه فاکتور را نام میبرم .از نظرات
ماکس و آنتونی دو جامعهشناس برجسته نقل میکنم .سه چیزی که وجود دارد
قدرت ،ثروت و منزلت است .به عبارت دیگری هر ساختار حاکمیتی نیازمند به
سه پایه اســت .منزلت ،قدرت و ثروت که اگر این سه پایه وجود داشته باشد و
تحقق پیدا کند آن ساختار سه حاکمیتی میتواند به حیات خودش ادامه دهد.
مثال در مورد بازار میبینید ،در دورهای بازاریها ثروتمندترین آدمهای کشــور
بودند و به دالیل زیادی منزلت داشتند .اصال میگفتند ،کاسب حبیب خداست
و در یک دورهای آنقدر اعتبار و منزلت وجود داشــت که کسبه امینهای مردم
بودند .امــا در باب قدرت میتوانیم بگوییم ،بازار به خاطر ارتباط تنگاتنگی که
با نهاد دین و روحانیت داشــت ،قدرت بســیار قابل توجهی به دست آورده بود.
دوســتان در مقابل عالیقاپو میایســتادند و سمت راست بازار و در سمت چپ
مسجد امام را میدیدند که مظهر ارکان قدرت خود را نشان میدهد .یعنی ثروت
در بازار است ،پادشاه قدرت دارد و روحانیت هم دارای منزلت است .پیوند این سه
تا که پایهها را تشکیل میدهد ،گاهی با هم زاویه پیدا میکنند که مقدمه ایجاد
تحول و آغازگر سیســتم در قدرت است .مثال در دوره پهلوی بازار دارای ثروت
است ،اما دارای منزلت نیست .سیستم حکومتی فیالواقع جایگاهی ندارد .فرض
کنید یک پاسبان که حقوق یکسالاش به اندازه درآمد یک روز بازاری نمیشود،
حتی به بازاری اجازه نمیداد که ماشیناش را جلوی مغازه خودش بگذارد .اعمال
حاکمیتهای متداول آن زمان خودش را به رخ بازاریها میکشید .بازاری را به
سمتی حرکت میداد که به دنبال منزلت و قدرت باشد .اگر بخواهم عواملی که
در دوره پهلوی دوم نقش بازار را در تحوالت سیاسی ،اجتماعی ایفا میکرد ،بیان
کنم باید بگویم ،طبیعتا چون شاه سیاست درهای باز را در مورد کاالی خارجی
و انواع فرآوردههای کشاورزی که صنایع سنتی را هم در معرض تهدید قرار داده
بود ،بنابراین میبینیم که بازار ایران در برابر گسترش سرمایهداری صنعتی و از
طرفی ارتباط با جهان سرمایهداری ،بازاریان کشور به عنوان یک تهدید به نظام
شاهنشاهی نگاه میکردند ،در واقع کنار گذاشته بودند و با توجه به ارتباطی هم
که بازاریان با روحانیت داشتند ،سیاستهای ضد روحانیت و ملی شاه گروهها را
در مقابلش قرار داده بود و بازاریان از دکتر مصدق حمایت میکردند .بازار هم در
مقابل شاه قرار گرفت .به این ترتیب بازار به عنوان یکی از محورها و عوامل جدی
تغییر نظام مطرح شد .دو مثال میزنم .اگر از شما سوال میکردند ،چه کسانی
آمادگی داشتند تا نظام شاهنشاهی را از بین ببرند ،شما دقیقا سراغ چه کسانی
میرفتید؟ کســانی که احساس میکردند قدرت دارند ،اما منزلت ندارند .بازاری
احســاس میکرد پول دست اوســت ،اما احترام ندارد .یا مثال در نظامیها یک
گروهی به نام همافرها بودند که بین درجهدار و افســر قرار میگرفتند .همافرها
در آمریکا دوره تعمیر موتور اف  14را دیده بودند .اینها در ایران باید به افسرها
احترام میگذاشتند و افسرها مافوق آنها حساب میشدند .افسری که سوادش از
همافرها کمتر بود ،حقوق بیشتری میگرفت.اینجاست که بین منزلت و قدرت
و ثروت یک توازن باید وجود داشته باشد که نظام شاهنشاهی نتوانسته بود ،این

طبعا بازار و بازاریان متناسب با روز و حتی دهه پنجم
نظام جمهوریاسالمی را اقتضاء دارد که در این زمینه
اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.
آیــا میتوان گفت بازاریان قدیم نســبت به
بازاریان امروز متدینتر بودند؟
بازار هم مثل نقاط محوری کشور و جامعه ایرانی ،همه
نوع افراد را در خود جای داده است .از مقدسها و متدینین
و افراد عادی و غیرمذهبیها و ...و معیاری هم نیست که
دین و تدین افراد در ترازو گذاشــته شــود که کدام یک
دیندارتر از دیگری است و اصال چه نیازی بهاین پرسشها
است .ما ملتی مسلمان و قوی هستیم که بهبرکت اسالم
آزاد و مستقل شده و نظامی مردمساالر داریم که بای ،آن
را تکامل ببخشیم که انشاءاهلل همه باهم ،با رهبری مدبرانه
امام خامنهای شاهد چنین تکامل و تمدن نوین اسالمی و
حل مشکالت خواهیم بود.

مهم را برقرار کند.
همچنین اگر بخواهیم ،تاثیر بازار را در عصر جدید بررســی کنیم باید گفت،
بازاری-ها در دورهای که منزلت ،قدرت و ثروت داشتند ،در نظام سیاسی بحران
و تضاد وجود نداشت .زمانی که منزلت ،قدرت و ثروت از هم جدا شده و تجمع
و تراکم پیدا میکند ،مساله بحران و ضرورت تحقیق در جامه اجتماعی خودش
را به رخ میکشــد .بازار امروز در واقع دیگــر آن نقش تاریخی را نمیتواند ایفا
کند .مثال رابطه بازار با دولت پیش از سال  57خیلی رابط ه بدی است ،اما بعد از
انقالب بخشی از بازار به دولت بند است و شاهد شکلگیری دو گروه از دل بازار
هســتیم که هر یک کار ویژههای خاص خودش را دارند .از سویی دیگر بازار را
به عنوان یکی از دو رکن نظام در کنار روحانیون میبینیم .نکته خیلی مهم این
است ،ارکانی در نظام سیاسی وجود دارد که قدیمها میگفتند ،نهادهای قدیمی
و ماندگار باعث پایداری نظام سیاسی است .در واقع در کنار دین و دولت ،دارایی
هم برای ثبات نقش ویژهای دارد .همچنین اگر بخواهیم نهاد چند صد سال سابقه
دارد ،نهاد دولت چند هزار ســال سابقه دارد ،اما نهاد بازار با اینکه سابقه خیلی
طوالنیای ندارد ،نسبت به نهادهای کهن بسیار تاثیرگذارتر بوده است و بازاریها
مجموعهای پر اهمیت و ارزشمند به شمار میرفتند .امروز بازار در واقع در حال
بازتولید شدن به بازار مدرن است که در واقع بازار مدرن را می-توان تحقق نوعی
دیگر از توسعه اقتصادی بدانیم.
امروز مشاهده میشود ،با ایجاد «مال»های بزرگ که یکی از بزرگترین مالهای
خاورمیانه در شهر تهران وجود دارد ،باعث شده تا بتوان گفت ،این نوع تحرکات
به معنی نزدیک شدن ارکان منزلت ،قدرت و ثروت در نظام سیاسی است تا بازار
سنتی دیگر نتواند به مانند گذشته اعمال نظر کند و دیگر انحصار تداخل عرضه و
تقاضا را به عهده ندارد .بهویژه اینکه کارکرد جدید بازارها طوری نیست که فقط
محل رودررویی خریداران و فروشندگان باشد و خودش به یکی از تولیدکنندگان
تبدیل شده اســت .یعنی بازار فقط کارش پاسخگویی به نیازها نیست .بنابراین
محوریت بازار نه تنها حفظ شده ،بلکه به شکلی دیگر بازتولید شده است .درباره
خــو ِد بازاری-ها ،تا موقعی که آنها را جزیی از طبقه متوســط میشــناختیم،
کارکردشان در راستای توسعه کشور تعریف میشود .همانطور که در کشورهای
توســعهیافته جهان برای تحقق توسعه و حفظ دستاوردها سعی میکنند ،طبقه
متوسط خودشان را تقویت کرده و گسترش بدهند .به عنوان آلمان در یک مقطع
زمانی در تولید اتومبیل دارای وجهه تکنولوژی پیشــرفته و باالیی است و حتی
از برخی از کمپانیهای اتومبیل به عنوان نماد توســعه و پیشرفت خودشان یاد
میکنند .در این کشــور در یک مقطعی آنهایی که کمدرآمد بودند ،میرفتند و
«فولکسواگن» میخریدند و قشــر درآمددار اقدام به خرید بنز میخریدند که
چنین حالتی موجب شد ،دولت متوجه شود که طبقه متوسط خودرویی ندارد.
به این معنی که آنها به نیازهای طبقه متوسط به عنوان خواستهای فرهنگی-
اجتماعی هم نــگاه می-انداختند و ب ه همین دلیــل فولکسواگن را خودرویی
نمیدانستند که بتواند آنها را نمایندگی کند یا مایه اعتبارشان باشد .به این دلیل،
دولت آلمان در دســتور کار یکی از شرکتهای خودروسازی قرار میدهد که با
بهرهگیری از تکنولوژی پیشــرفته ،خودرویی را بسازند که قیمت تمام شدهاش
از بنز خیلی پایینتر باشــد و توانایی و کاراییاش از فولکسواگن بیشتر باشد و
حتی تاکید کردند ،در موقع شــروع رقابت ،از بنــز جلو بزند تا وقتی یک جوان
مغروری که پشت رل نشته است ،بتواند بنز را در کورس بگیرد .این دستور جامع-
شــناختی پاســخ گرفت و خودروی بی.ام.و از کارخانه بیرون آمد و در دسترس
طبقه متوسط قرار گرفت که طبیعتا مشخصات خودروی طبقه متوسط را داشت
تا آنها هم از اتومبیلسواری لذت ببرند .این نشان میدهد ،طبقه متوسط حضور
امیدوارکننده طبقه متوسط است .در ایران طبقه متوسط را میتوان با بازار تجربه
کرد .یعنی بازار اهمیت بسیار بیشتری در ایجاد طبقه متوسط وهمچنین تحوالت
سیاسی-اجتماعی نقشی منحصر بهفرد داشــت .مثال سرعت تحوالت را اگر به
ســه دسته کوتاه-مدت ،میانمدت و بلندمدت تقســیم کنیم ،در واقع تحوالت
کوتاهمدت تحولهایی هستند که با سقوط حکومت با کودتای نظامی یا  ...شکل
میگیرند .برای تحوالت میانمدت برای اینکه پول توی جیب آدمها را زیاد کنید،
میتوانید کار جدیدی به او بدهید تا شــرایط اقتصادی بهتری را تجربه کند .اما
برای بلندمدت باید فرهنگسازی شود که زمان بسیاربسیار بیشتری را میطلبد
تا بتوانید باورهای آنها را دگرگون کنید .اینجا میرسیم به آنکه برای تغییرات باید
وضعیتی ایجاد کنیم که به سمت تغییرهای میانمدت برویم تا یکشبه بخشی
از مطالباتمان را تحقق ببخشیم .برای همین است ،محور توسعه در بازار و ایجاد
تحول در بازار دیده میشود .برای همین است ،تاسیس و راهاندازیهای مالها را با
انگیزههای مختلف در دستور کار خود قرار میدهند .نتیجهگیری این است ،برای
ایجاد تحول اقتصادی ،اولویت در تحول ساختاریِ بازار است .همچنین اگر نقش
بازار در تاریخ اجتماعی را بخواهیم بررسی کنیم ،به این نتیجه میرسیم که بازار
تقریبا در تحوالت اجتماعیای چون مشــروطه و انقالب اسالمی و سایر اتفاقات
نقش اول را باید به بازار اختصاص داد .اما بعد از استقرار جمهوریاسالمی کمکم
ســهم بازار و قدرت بازار در اعمال حاکمیت و ایجاد تغییر به شدت کاهش یافته
اســت .اما همواره بازار و فضاهای اقتصادی مرتبط با بازار ،مجموعهای از شرایط
مناسب را برای تصمیمسازی و تصمیمگیریهای مبتنی بر توسعه ملی را دارد.

