
۱۱www.sharghdaily.com فرهنگ

نگاهی به کتاب «ایل بختیاری در دوره قاجار»

مشروطه از کناره ها

سفید و سیاه الیحه بودجه ۱۴۰۲

پیــام حیدرقزوینی: کانون اغلــب پژوهش ها و مطالعات 
تاریخی درباره ایران دوره قاجار و همچنین عصر مشروطه 
عمدتا به طبقات اجتماعی شهری و مرکز سیاسی مربوط 
اســت و درواقــع همــواره از مرکز به پیرامون نگریســته 
شــده است. در این میان برخی نویســندگان و پژوهشگران 
از منظری دیگر به عصر مشــروطه نــگاه کرده اند و تالش 
کرده اند نقش گروه های پیرامونی را بررسی کنند. به تازگی 
اثری با عنوان «ایل بختیاری در دوره قاجار» نوشــته آرش 
خازنی با ترجمه شهال طهماسبی در نشر مرکز منتشر شده 

که از حاشیه به متن نگریسته است.
موضــوع این کتاب به تأثیــر متقابل حکومت و ایل در 
حاشــیه ایران در دوره قاجار مربوط اســت. این مطالعه 
بــر  اســاس وقایع نگاری هــا، تاریخ هــا، قوم نگاری هــا و 
دست نوشــته های قرن ســیزدهم صورت گرفته اســت. 
رویکرد نویســنده در این کتاب توجه بــه نقاطی از تاریخ 
معاصر ایران اســت که کمتر مورد توجــه بوده و درواقع 
از حاشــیه به تاریخ نگریســته شــده: «در ایــن صفحات 
رویکرد به تاریخ ایران در قرن سیزدهم از کناره/حاشیه آن 
صورت پذیرفته است. در اینجا منظور از حاشیه، چادرهای 
بختیاری ها و رشته کوه البرز است و تاریخ ایلی را در کانون 
داســتان حکومت شاهنشــاهی ایران و ادغام سیاســت 

همگون سازی اقلیت ها با اکثریت ها قرار می دهد».
درواقع این کتاب همان طور که نویسنده هم می گوید، 
تالشی است برای نوشتن تاریخ قرن سیزدهم ایران از کناره 
و براســاس این در پی تمرکززدایی از تاریخ نگاری ای است 
که بر نخبگان شــهری، سیاســی و مذهبی تأکید داشته و 
روایت تاریخــی موضوعات بومی مربوط بــه ایران دوره 
قاجار را مسکوت باقی گذاشته اســت. نویسنده می گوید 
پژوهشــگران عصر قاجار عمدتا به مرکز سیاســی توجه 
داشته و کمتر به حاشــیه ها توجه کرده اند: «پژوهشگران 
دوره قاجار بــا غبارزدایی از قرن آشــوب زده دوازدهم، از 
ترک حفاظی که پایتخت جدید ایران، یعنی تهران، فراهم 
آورده بود، اکراه داشتند و عمدتا مجذوب این مرکز سیاسی 
شــده اند: دنیای شــاهان، دربار، وزیــران و علمای اعالم. 
به این ترتیب موضوع پراکندگــی قومی و ایالتی حکومت 
قاجــار در گزارش های مربوط به دگرگونی دولت در ایران 
قرن ســیزدهم مغفول می ماند». درواقع این پژوهش ها 
عمدتا تاریخ های سیاســی هستند که به ساختار و طرز کار 

حکومت مرکزی توجه داشته اند.
آرش خازنــی در کتابــش زاویــه دید را تغییــر داده؛ 
نگریســتن از این منظر به تاریخ مشروطه به ندرت صورت 
گرفته است و به جز چند استثنا اغلب متون منتشر شده این 
دوره بر «مرکزیت فرهنگی و سیاســی» تأکید دارد؛ اما این 
پژوهش به طوایف چادرنشین و نیمه چادرنشین حاشیه ای 
توجه کرده است. همچنین با به دست دادن تاریخ حاشیه 

حکومت شاهنشاهی قاجار و رعایای بومی آن، به تکمیل 
تواریخ در حال رشــد از پاییــن خاورمیانه به روش ای. پی 

تامپسن و دیگران پرداخته است.
یکی از پرسش های محوری کتاب این است که چگونه 
توازن میان حکومت و ایالت و مرکز و حاشیه در ایران قرن 
سیزدهم دگرگون شد. نویســنده در پیشگفتار توجه را به 
این نکته جلب می کند که ایالت در پشت کرانه های ایران، 
«نیمه مســتقل» و «خارج از محدوده ســطله» حکومت 
قاجار بودند. با این  حال به  مرور این وضعیت دچار تغییر 
شد. نکته درخور توجه این است که رشته کوه های زاگرس 
در جنوب غرب ایران سدی طبیعی در برابر دخالت دولت 
بودنــد و حضــور و تأثیرگذاری دولــت در کوه های غرب 
اصفهــان از طریق تماس با اتحادیه ایلی بختیاری ممکن 
می شــد. ســازگاری میان مرکز و حاشــیه و بین حکومت 
توسعه طلبانه و خودمختاری ایلی تا اواخر قرن سیزدهم 
ادامه داشــت؛ اما تجاوزهای بریتانیا به رشته کوه زاگرس 
این سازگازی و توازن را برهم زد. نویسنده در اینجا به نقش 
امپریالیســم بریتانیا در دوره مدنظر توجه کرده و می گوید 
طرح های امپریالیســتی بریتانیا در صــورت لزوم از طریق 
خان های بختیاری و اتباع شان که در ناحیه کوهستانی بین 
رود کارون و اصفهــان از قدرت درخور توجهی برخوردار 
بودند، تحقق می یافت. نویسنده با بررسی اسناد می گوید 
که مواد آرشیوی بریتانیا که به بختیاری ها مربوط می شود، 
از گزار ش های کنسولی گرفته تا مطالعات و توافق نامه ها، 
گواه استمرار این مذاکره ها میان دولت شاهنشاهی بریتانیا 
و طوایــف زاگــرس اســت. در عین حال این مــواد واقعه 
گشــایش خاک بختیاری و آغاز رونــد متمرکز کردن را که 
موجب دگرگونی حاشــیه کوهســتانی ایران عصر قاجار 
شــده، ثبت کرده اند و اینها درواقع اســناد و گزارش های 
تغییر شــکل توســعه طلبی در قرن ســیزدهم در دنیای 

طبیعی و محیط زیست رعایای بومی است.
کتــاب بر  اســاس مجموعــه ای از منابع فارســی و 
اروپایی نوشته شــده که در پیشگفتار به آنها اشاره شده 
است. نویســنده یافته های مطالعه اش را در پنج فصل 
تنظیم کرده اســت. در فصل اول با عنوان «در حاشــیه 
ایران قرن سیزدهم»، روابط متقابل بین طوایف بختیاری 
و اولین شــاهان قاجار در اواخر قــرن دوازدهم و اوایل 

قرن ســیزدهم بررســی شده اســت. بختیاری ها اگرچه 
بــه حکومت قاجار خدمت نظامــی می کردند و مالیات 
می پرداختنــد و در برابر قــوای نظامی حکومت مرکزی 
شــکننده بودند، اما تا حد زیادی خودمختار باقی مانده 
بودند و درواقع بیرون از محدوده سلطه دائمی حکومت 
قرار داشتند. فصل دوم با عنوان «شهر اصفهان و پشت 
کرانه آن»، پیوندهای پیچیده بین مرکز، والیت اصفهان و 
طوایف کوه نشین حاشیه ای را در دهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ 
پیگیری کرده اســت؛ یعنی در دوره ای که اتحادیه ایلی 
بختیاری منسجم بود. فصل سوم با نام «راهی به درون 
کوهستان»، به بررسی برنامه ریزی و احداث راه تجارتی 
از میان کوه های مضرس بختیاری توســط بریتانیایی ها 
در دهــه ۱۸۹۰ و تأثیر آن بــر طوایف و جماعات محلی 
می پــردازد. بریتانیایی ها ســاختن این راه را که بســیار 
صعب العبور هم بود، تالشی در جهت «متمدن کردن و 
غلبه بر نتراشــیدگی  و نخراشیدگی» ایران قرن سیزدهم 
قلمداد می کردند. فصل چهارم، «در میدان های نفتی»، 
به بررســی تاریخ فرهنگی و اجتماعی اکتشاف نفت در 
سرزمین ایالتی بختیاری می پردازد و تاریخ اولیه شرکت 
نفــت ایران و انگلیــس و بهره برداری تجــاری از منابع 
طبیعی کوه های زاگرس را شــرح می دهد. فصل پایانی 
کتاب با عنوان «طوایف بختیاری در انقالب مشروطیت»، 
از خواندنی ترین بخش های کتاب است که حتی می توان 
آن را به صورت مجزا خواند. در این فصل به مشــارکت 
قاطع و مؤثر بختیاری ها در انقالب مشــروطیت و ادغام 
آنها در سیاست و زبان موطن شــان ایران پرداخته شده 
اســت. بختیاری ها بیــش از ایالت دیگر در مشــروطه 
نقش داشــتند و در فصل پنجم به این نقش توجه شده 
اســت. نقش برجســته بختیاری ها به عنوان پشتیبانان 
آرمــان مشــروطیت، در نشــریات انقالبــی آن دوران 

قابل مشاهده است.
اما ارزیابی  ها درباره حضور بختیاری ها در مشــروطه 
متفــاوت و گاه متضادند. ادوارد براون از طوایف بختیاری 
به عنوان حامیان آرمان مشــروطیت یــاد کرده؛ اما برخی 

دیگر بــر این باور بوده اند که بختیاری هــا به دلیل منافع 
قبیله ای و نه ملی وارد انقالب مشــروطیت شــدند. مثال 
در کتاب اشــاره شــده که دهخدا این هراس را داشته که 
بختیاری ها به خاطر رســیدن به تــاج و تخت از انقالب 
حمایت کرده باشــند و هشــدار داده بــود که «علی قلی 

مقتدر خیلی خطرناک تر از محمدعلی ضعیف است».
کتاب در بررســی نقش بختیاری ها و مشــروطیت این 
پرســش را مطرح می کند که انقالب مشــروطیت تا چه 
حد به طوایف بختیاری رســید؟ و سپس این پرسش هم 
طرح می شــود که زنان، خوانین جــزء و ایالتی های عادی 
از انقالب چه عایدشان شــد؟ یکی از نکات درخور توجه 
این است که زبان بومی بختیاری ها به میانجی حضور در 
مشــروطه رشــد کرد و کلمات غیربختیاری وارد این زبان 
شــد. از سوی دیگر، در قلمرو بختیاری زنان از انقالب آگاه 
شدند و افکارشان متحول شد. البته باید توجه داشت که 
زنــان بختیاری همواره از آزادی نســبی برخوردار بودند و 
همه  جا مردان را همراهی می کردند؛ اما با مشروطه نقش 
آنها پررنگ تر شــد و آگاهی شــان افزوده شد: «بی بی های 
بختیاری آگاهی سیاسی داشتند و برای انقالب مشروطیت 
اهمیت قائل بودند. به زنان رؤسایی که در انقالب شرکت 
نجسته بودند، نامه می نوشــتند که شوهران شان را برای 
دفاع از مشــروطیت راهی کنند و به صفحات فونوگراف 
که صمصام السلطنه ســخنرانی هایش را روی شان ضبط 
می کرد و برایشــان می فرســتاد، گوش می دادند. آنها به 
دفاع از حقوق زنان عالقه نشــان می دادند و آرزو داشتند 
که تاریخ بخوانند». با این حال نویســنده تأکید می کند که 
انقالب مشروطیت برای بســیاری از ایالتی های بختیاری 
کم اهمیت و بی ربط و دیرآشــنا مانــد و درواقع موقعیت 
رفیع خوانین و آگاهی ای که در دوره مشروطیت به دست 
آوردند، معموال به مالزمان شــان تســری نمی یافت. «ایل 
بختیاری در دوره قاجار» عالوه بر اینکه به بررســی نقش 
ایل بختیاری در انقالب مشروطه پرداخته، نگاهی تازه به 
روابط مرکز-پیرامــون در دوره قاجار انداخته و از این نظر 

مطالعه ای درخور توجه است.

ابدیت با ماست
شــرق: «پیش پاافتاده های بنیادی» عنوان کتابی است از رائول ونه گم که با مدتی 
پیش با ترجمه بهروز صفدری در نشــر نو منتشــر شــد. صفدری در پیشگفتارش 
نوشــته که ترجمه فارســی این کتــاب در تداوم طرحی بلندمــدت جای می گیرد 
که خواستش شناســاندن اندیشــه رادیکال انتقادی برای ایجاد تغییر و تحول در 

چشم انداز نقد اجتماعی در ایران و در زبان فارسی است. 
به گفته او این طرح بر محور آثار جنبشــی شکل گرفته که به نام «انترناسیونال 
سیتواسیونیســت» در ســال ۱۹۵۷ اعــالم موجودیت و در ۱۹۷۲ خــود را منحل 
کرد. او نوشــته: «از همان آغاز آشــنایی ام بــا آثار جنبش سیتواسیونیســت ها یا 
موقعیت ســازان، در اواخــر دهه پنجاه و اوایل دهه شــصت خورشــیدی، میل و 
اشــتیاقی سرشار به ترجمه و معرفی آنها به فارســی و فارسی زبان ها در من زاده 
شــد، به ویژه ترجمه دو اثر نظری بنیان گذارانه ایــن جنبش، یعنی جامعه نمایش 
از گی دوبور و رســاله زندگی دانی برای استفاده نســل های جوان از رائول ونه گم، 
هر دو کتاب در ســال ۱۹۶۷ منتشــر می شــوند؛ اما مواد و مفاد نظری این دو متن 

پیش تر در نشریه انترناســیونال سیتواسیونیست انتشار یافته بود». صفدری درباره 
وجه تسمیه سیتواسیونیست  نوشته که اگرچه خاستگاه این مفهوم چندان واضح 
نیست؛ اما کاربرد آن در ســال های پس از جنگ دوم جهانی در حوزه روشنفکری 
فرانســه آثار سارتر را تداعی می کرد که در سال ۱۹۴۳ در کتاب «هستی و نیستی»، 
مفهوم موقعیت را مانند درون مایه ای مهم به کار برده بود و ســپس با انتشار سه 
جلد نخســت از اثر به نام «موقعیت ها» موضع گیری هــای مختلف نظری اش را 
در زمینه ادبیات، سیاســت و هنر بیان کرده بود: مضمون موقعیت یا سیتواســیون 
در آرای ســارتر از بعضی جهات با معنایی که سیتواسیونیســت ها برای این کلمه 
قائل شــده اند، شــباهت هایی دارد. از جمله اینکه در هر دو مورد، موقعیت مانند 
وحدتی از ســوژه-ابژه اندیشیده می شــود که هم زمان در مکان و در زمان مندرج 
اســت و حاوی امکان یک دگرگون سازی دیالکتیکی. با این  حال صفدری می گوید 
که سیتواسیونیســت ها هیچ گاه نخواســتند به هیچ نحو با سارتر در یک طیف قرار 
داده شــوند. او همچنین می گوید منبع و پیشــینه دیگری که می توان برای کاربرد 

کلمــه موقعیت در جنبش لتریســتی و ســپس در جنبش سیتواسیونیســتی ذکر 
کرد، بخش هایی از کتاب «عشــق دیوانه وار» از آندره برتون است. صفدری کاربرد 
اجتماعی این مفهوم را وجه اصلی تمایز آن می داند: «می توان گفت که این جنبش 
مدام و تا به آخر امر انضمامی و هســتیانه یا اگزیستانسیال را به اگزیستانسیالیسم، 
و امر اجتماعی را به هستی شناسی انتزاعی ترجیح داد؛ بنابراین، مفهوم موقعیت 
برای سیتواسیونیســت ها بر اســاس ماده گرایی و با الهام گیری جامعه شــناختی 

و روان شــناختی معنــا می یابد تا بتوانــد در تجربــه انضمامی آزموده 
و ســنجیده شود. و درســت در این راستاســت که تحلیل ها و مفاهیم 
مطرح شده از ســوی هانری لوفه ور، به ویژه نقد زندگی روزمره و تئوری 
لحظات او، در قوام یابی مفهوم موقعیت در جنش سیتواسیونیســت ها 

سهمی اساسی ایفا می کند».
«پیش پاافتاده های بنیادی» که در شــماره های هفت و هشت نشریه 
انترناسیونال سیتواسیونیست منتشر شد، در سال ۱۹۶۲ نوشته شده بود. 

ونه گم درباره آن دوران نوشــته: «در زمانی که ما چند نفری بودیم که از احساسی 
اســتثنائی و خطیر به شــور و هیجان آمده بودیم؛ یعنی از این احســاس که تنها 
کسان در جهانیم که دقیقا می دانیم چرا نمی خواهیم از چنین جهانی باشیم. شور 
بصیرتی بی تسامح این امر را به رخمان می کشید که عزم قاطع برای به زیر افکندن 
نظم جاری امور به قصد جایگزین ساختن آن با خودفرمانی زندگان، ما را به چالش 
نومیدانه، و چه بســا نامعقولی، برمی انگیزد. با این حال، چنین بصیرتی خطاناپذیر 
نبود: اولویت داده شــده به راه و روشــی دماغی و اندیشه ورزانه ای که بر 
تحلیــل امور روزمره حاکم بود نمی توانســت از بازتولید جدایی میان تن 
و اندیشــه اش، جدایی ای که ما برای افشــا و الغای آن می کوشیدیم، در 
امــان بماند». این کتاب ونه گم، درافتادن با هیوالیی چندســر اســت که 
یک ســویش دموکراسی های فاسد است و ســوی دیگرش حکومت های 

استبدادی بلوک شرق.
پیش پاافتاده های بنیادی، رائول ونه گم، ترجمه بهروز صفدری، نشر نو

چهارشنبه
۵ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۱

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد این 
الیحه مانند ســال های قبل، هیچ سازوکار معینی برای 
تحقق رشــد سرمایه گذاری شــرکت های دولتی پیش بینی نکرده اســت. کم برآوردی 
درخور توجه در تعداد شــرکت های زیان ده نیز از دیگر نکات منفی این الیحه اســت. 
تحقق رشد سرمایه گذاری شرکت ها، نیازمند تمهید اقداماتی مانند تسهیل روند تصویب 
طرح های ســرمایه گذاری شرکت ها در شــورای اقتصاد و تنوع بخشی به سازوکارهای 
تأمین مالی شــرکت های دولتی برای تســهیل و تســریع در ســرمایه گذاری است. در 
ایــن گزارش همچنین می توان به مــواردی مانند بیش بــرآوردی درخور توجه برخی 
اقــالم منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شــرکت های دولتی و مولدســازی 
دارایی هــای دولت و کم برآوردی برخی از اقــالم مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و 
تکالیف به ســازمان تأمین اجتماعی، ارائه نشــدن جدول منابــع و مصارف هدفمندی 
یارانه هــا و اخــذ مجوزهای بدون ســقف برای واگــذاری نفت خام بــرای پرداخت 
تعهدات و عناوین غیردقیق مانند طرح های پیشــران، حذف الزام به افشای اطالعات 
مربوط به تســهیالت و تعهدات کاال و اشــخاص مرتبط بانک ها، حذف مالیات بر سود 
سپرده اشــخاص حقوقی، امهال بدهی های شــرکت های تابعه وزارت نفت به بانک 
مرکزی و بانک های تجاری، فقدان احــکام تنظیمی درباره فروش اوراق دولتی، تداوم 
سیاســت تکلیف به بانــک مرکزی درباره خریــد ارزهای دولت، حذف ســامانه رصد 
و پایش محرومیت، عدم پیشــبرد برنامه مشخص در مســیر حل ناترازی نظام بانکی، 

نیل به ثبات اقتصاد کالن و رونق تولید اشــاره کرد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز بین 
بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ تفاوت چندانی قائل نیســتند و تنها تفاوت آن را افزایش بیش از 
۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی می دانند. برخــی هم انقباضی بودن بودجه و افزایش 
صد درصدی فــروش اوراق دولتی و افزایش۶۰ درصــدی درآمدهای مالیاتی را نقد و 
برآورد می کنند. بودجه ســال ۱۴۰۲ بین۳۰ تا ۳۵ درصد بر حجم نقدینگی می افزاید و 
طبــق پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پــول، همچنان نرخ تورم بیش از 
۴۱ درصد باقی خواهد ماند؛ ضمن اینکه با وجود نرخ پایین رشــد اقتصاد و نرخ باالی 
تورم، کاهش فقر دور از انتظار و نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی، منفی 
۲۵ درصــد خواهد بود. طبق گــزارش مرکز آمار، نرخ تورم ســاالنه آذرماه ۱۴۰۱ برای 
خانوارها به ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می دهد. 
بخش صنعت و تولید نیز که از نیمه سال جاری با شوک  شدید ارزی و محدودیت های 
سوخت گازی مواجه شــده است، به  ناچار تحت تأثیر این نوسانات مخرب و بازدارنده 
قرار خواهد گرفت. گرچه دولت اعالم  کرده که رویه فشــار مالیاتی به بخش های مولد 
اقتصادی متوقف  شده و در الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مشوق های مختلف ازجمله کاهش 
هفت درصدی مالیات برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شــده اســت، اما با وجود 
تداوم معافیت مالیاتی بخش تولید از پنج درصد ســال جــاری به هفت درصد که با 
هدف رونق تولید تعیین  شــده، رویکرد صنعتی الیحه بودجه ۱۴۰۲ با ســال های قبل 
تفــاوت چندانی ندارد. هرچند در این الیحه برای  بخش  صنعت شــش درصد رشــد 

پیش بینی  شــده که این رقم نزدیک دو برابر ســال جاری اســت، اما با توجه به فقدان 
اولویت گذاری و راهبرد مشــخص در موضوع سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در تبصره 
۱۸، تحقق این رقم بسیار دشوار به نظر می رسد. طبق آمار بانک مرکزی، بخش صنعت 
و معدن در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، صفر درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از اُفت 
رشــد اقتصادی در بخش ساختمان و اســتخراج معدن گزارش شده است. معادن و 
صنایع معدنی، پیشران اقتصاد است؛ با رونق آن، سایر بخش های صنعتی و اقتصادی 
کشــور متحول خواهد شــد. مهم ترین صنایع ارزآور غیرنفتــی (صنایع مادر) از جمله 
فــوالد، مس، آلومینیوم و... بدون رونق بخش معدن از فعالیت بازمی ایســتد. ســهم 
معــدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵٫۱ درصد اســت. این در حالی اســت که 
از ۶۰ ســال گذشــته در ایران این رقم بســیار ناچیز و هیچ گاه بیشتر از یک درصد نبوده 
است. سهم مستقیم و غیرمســتقیم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی 
و اشــتغال مستقیم در جهان به ترتیب ۱۰٫۵ درصد و ۳۰ میلیون نفر است که در ایران 
این ارقام ۵٫۵ و ۳۴ صدم درصد اســت. ایران با یک درصد از مســاحت، یک درصد از 
جمعیــت و یک درصــد از ذخایر معدنی جهــان، فقط ۳۴ صدم درصد اشــتغال در 
بخــش معدن را در اختیار دارد. ایجاد هر شــغل در بخش معدن می تواند تا بیش از 
۱۷ برابر به شــکل غیرمستقیم اشتغال  ایجاد کند. برآورد شده که ارزش ذخایر معدنی 
ایران به بیش از هزارو صد میلیارد دالر برســد. بررســی سهم بخش های مختلف در 
افزایش تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد روند سهم بخش صنعت و معدن در 

 (GDP) افزایش رشــد اقتصادی در این مدت صفر بوده است. تولید ناخالص داخلی
به عنوان مهم ترین متغیر عملکرد اقتصادی و بهترین معیار اندازه گیری رفاه اقتصادی 
در میان شــاخص های اقتصاد کالن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود پیشینه 
چندده ســاله بودجه نویســی، تجربه  مدیریت مالی دولت ها و آشــنایی قانون گذاران 
با قانون برنامــه و بودجه، اصول و رویکردهای مختلف بودجه ریزی ســنتی، مدرن و 
پسامدرن و الگوهای رایج نظام های قانون گذاری برای رسیدگی و تصویب بودجه، نظام 
بودجه ریزی کشــور همچنان با مســائل متعدد به ویژه در چگونگی و مبنای تخصیص 
بودجه مواجه است. قوانین بودجه سنواتی یا هر برنامه توسعه ای باید طبق پیش بینی 
دقیق تحوالت کشور و اُفت وخیزهای اقتصاد جهانی و نیز حسب ضرورت های حقوقی، 
مالی و اقتصادی و با توجه به لزوم استوارکردن تصمیمات بودجه ای بر مبنای افزایش 
صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی تنظیم شود. به نظر می رسد رویکرد بودجه نویسی 
در کشور نیازمند اصالحات اساسی است. بودجه ریزی عالوه بر حکایت از سیاست مالی 
دولت در راســتای اهداف اقتصادی و اجتماعی، یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر 
دولت اســت. در نظام فعلی بودجه نویسی که بر اساس قانون اساسی از چهار مرحله 
۱- تهیه، تنظیم و پیشــنهاد الیحه بودجه، ۲- تصویب بودجه، ۳- اجرای بودجه و ۴- 
کنترل و نظارت بر بودجه تشــکیل  شده است، کار مجلس بیشتر به تصویب بودجه بر  
اساس مواردی که دولت در قالب الیحه بودجه ارائه می دهد، متمرکز شده و کنترل و 

نظارت خیلی پررنگ نیست.

شــرق: «روزگار سودابه» عنوان رمانی اســت از مریم مظفری که مدتی پیش در نشر پیدایش منتشر 
شد. این رمان بستری تاریخی و اجتماعی دارد و در خالل داستان به مرور وقایعی مهم در طول چند 
دهه اخیر ایران پرداخته اســت. رمان در همان جمله های اولش به گذشته و خاطرات راوی می رود: 
«آینه غبارگرفته، چهره اش را کدر نشــان می داد. فوتی به آینه کرد. دســت به سرش که رگه سفید از 
میان موهای ســیاهش بیرون زده بود، برد. تاب بلند مویش را در دســت پیچاند و پشت سرش جمع 
کرد. نگاهی دوباره در آینه به خود انداخت. آینه یادگار مادر بود. وقتی الله شــمعدان مس را روشــن 
می کرد، نرمه نور به روی تارهای ظریف مس دور آینه می افتاد و سودابه را به یاد تعریف های مادر از 
آسمان پرستاره شــب های یزد می انداخت. مادرش یزدی بود و آرامش درونش مثل آب انبار قدیمی 
شهر یزد، عمیق». شخصیت اصلی داستان، سودابه، خاطراتش را از کودکی تا دوران بزرگسالی مرور 
می کنــد و به این ترتیب بخشــی از وقایعه تاریخی هم در کنار خاطرات و زندگی او روایت می شــوند. 
او در خالل روایت داســتان زندگی اش به حوادث و وقایع تاریخی می پردازد و شــرایط اجتماعی آن 
دوران را شــرح می دهد. در ادامه به موضوع مهاجرت در دهه شــصت و تجربه دشوار ترک زادگاه و 
آشنایی با فرهنگ و زندگی در کشوری جدید پرداخته می شود. در بخشی دیگر از این رمان می خوانیم: 
«صفحات آخر فقط یک تکه کاغذ چرک مرده و مچاله شــده، روی یک صفحه دفتر چسبانده شده. با 
مداد کم رنگ چند خطی نوشته شده. تاریخ باالی کاغذ چرک مرده سال هزاروسیصدو سی وچهار است. 
زندان قصر. بیست و هشت مرداد، روزی سیاه در تاریخ ایران. آمریکا موفق به کودتا شد. محمدرضا شاه، 
به ایران برگشــت. انقالبیون را گرفتند. شــکنجه تمامی ندارد. مصدق تبعید شد. دیگر امیدی نیست. 
دلم می خواهد ســرم را به دیوار بکوبم و فریاد بزنم. هرچند زیر شــکنجه فریاد زیاد زدم؛ اما فرق آن 
دو با هم بســیار اســت. فریاد خشم، با فریاد درد، دو چیز بســیار متفاوت است، یکی درد جسم است 
و دیگری درد روح! ســاعت دیواری اتاق پدر را نگاه کردم. ده شــب بود. نگران سررسیدن پدر و مادر 
بودم. فقط یک دفتر باقی مانده. دل به دریا زدم و دفتر جدید را شــروع کردم. تاریخ نوشــته ها، ســال 
هزاروسیصدو سی وهشت را نشان می دهد. نوشته ها غمگین است. با این جمالت شروع می شود، بعد 
از مدت ها نوشتن را شروع کرده ام. حالم خوب نیست، شاید نوشتن کمکم کند. کسی را برای حرف زدن 
ندارم. زخم های جسمم سالمت شده اند؛ هرچند آثارش بر کف پا و کمرم مانده؛ اما روحم هنوز زخمی 

است. روح و روانم به هم ریخته. احساس گیجی عجیبی دارم. دنیای بیرون برایم ناشناس شده...».
«از پس پرده های مه آلود» عنوان مجموعه داستانی است از محمدرضا پورجعفری که در نشر 
نگاه منتشر شده است. این مجموعه حدود سی داستان را در بر گرفته و عناوین برخی از داستان ها 
عبارت اند از: نام دقیق آدم ها، آقای سگ ها، گربه داری، گدار، سرگردانی، بیدارخوابی، زندگی دم مرگ، 
کوچه باغ، میز شــدن، راه بندان، نام ها و جامه ها، سنگســار، شاهد و... . داستان اول کتاب با نام «نام 
دقیق آدم ها» با اشــاره ای به «تاریخ بیهقی» و نویســنده اش آغاز می کند و به نوعی فرمان بردن و 
فرمان راندن دیروز را به امروز می کشــاند: «اول گفتم بروم یک راست توی داستان. درست سر همان 
صفه ای بنشینم که استادم خواجه ابوالفضل بیهقی آن را دیده  است و توصیف کرده؛ اما نتوانستم. 
صفه که ســایبانی هم ندارد وسط بیابانی بسیط افتاده  اســت. آدم های زیادی از هرجا و از هر رنگ 
بر این صفه نشسته اند و فرمان رانده اند و فرمان برده اند. حاال کسی آنجا نیست. امروزه این صفه ها 
کاربرد چندانی ندارند. حافظه خواجه ابوالفضل هم اندکی کند شــده. خیلی چیزها را هم البته از 
استادش خواجه  بونصر مشکان شنیده  است. اما صفه آنجاست. برساخته از تیروتخته که نطعی هم 
در گوشه شرقی بر آن انداخته اند». در داستان دوم کتاب، «آقای سگ ها»، مدام بوی الشه به مشام 
راوی می رســد و هرجا می رود این بو حس می شــود. راوی داستان با یکی از دوستانش سفری به 
شمال می کنند و ماجراهای داستان این گونه پیش می روند. در داستان «سیل» هم مثل داستان اول، 
راوی در روایت مداخله می کند و به یاد می آورد که این یک داستان است. در بخشی از این داستان 
می خوانیم: «آسمان پر است. ابرهای سیاه خشمگین اند. ستاره ها گم اند. دالی و جمی می خواهند با 
سواری از رشت به تهران بروند. اول بولوار امام، سواری های نارنجی، در ایستگاه صف کشیده اند؛ اما 
مسافر زیاد نیست. چند تن از بستگان دانیال هم پشت سرشان می رسند. جمیله و دانی با دو تن از 
بستگان شان - که نویسنده داستان نام شان را نمی داند- سوار اتومبیل نارنجی می شوند و پشت سرش 
سواری دیگر هم مسافرانش را -چهار تن دیگر- سوار می کند. مثل اینکه دو تن از آنها مرد و زنی از 
بستگان دانیال و همشیره اش جمی هستند. نویسنده با مسافران سواری دوم کاری ندارد؛ چون همراه 
ســواری اول است؛ اما نتوانسته از حرف های سرنشینان چیزی درباره هویت دقیق مسافران سواری 
دوم بفهمد. فضولی اش را هم برای وقت مناسب نگه داشته است. هرچند سرعت راننده باالست، 
اما با دقت و وسواس رانندگی می کند و از این رو مسافران احساس امنیت می کنند. سواری دوم مثل 

یدک، به سواری اول چسبیده است...».

ایل بختیارى در دوره قاجار 
آرش خازنى

 ترجمه شهال طهماسبى
 نشر مرکز

بیدارخوابی

ادامه از صفحه اول


