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فرمانده بزرگ جنگ 33روزه

شهرهاي ورشكسته

سالگرد نبرد حزباهلل و رژیم صهیونیستی

 33روزي كه خاورميانه را تغيير داد
اردشير زارعقنواتي

لبنان بعد از استقالل خود و به خصوص در دوران «كميل
شمعون» وارد فاز جنگهاي داخلي شد و متاثر از منازعه منطقه
بين اسراييل و اعراب در اين پازل ازهمگسيخته بر شدت فاجعه
افزوده ش��د .در اين كشور كه ميتوان آن را «ميدان منازعه»
منطقه به حس��اب آورد تجاوز خارجي ،جنگهاي وكالتي و
درگيريهاي فرقهاي همواره عامل بيثباتي و تنشهاي مزمن
بوده است .به همين دليل اين جامعه به شدت متكثر به لحاظ
قومي – مذهبي ،پرورشدهنده و زاينده جريانات راديكال در
وضعيت تنازع مس��تمر بوده است كه در بسياري مواقع مانع
از يك اتحاد ملي و س��اخت مدرن دولت – ملت ش��ده است،
چنانچه قانون اساسي فعلي لبنان نيز تحت تاثير همين قاعده
دربرگيرنده تقسيم قدرت ،بر اساس مرزبنديهاي فوق تدوين
شده است .به لحاظ اجتماعي در شناسنامه هر فرد لبناني تعلق
او به كاس��ت جمعيتي فرقه او قيد ش��ده و حقوق شهروندي
آن��ان به لحاظ حقوقي در يك تف��اوت قانوني از اين امر بهره
ميبرد .در حوزه سياس��ي نيز بر طبق همين قانون اساس��ي
سهم قدرت براي قوميتها و مذاهب خالف اصول دمكراتيك
رايج در جهان معاصر مدون شده و رياستجمهوري هميشه
سهم مسيحيان ماروني ،نخستوزيري سهم مسلمانان سني و
مسند رياست پارلمان سهم مسلمانان شيعه خواهد بود .اين
كشور به واسطه ارتباط تنگاتنگ خود با ملت فلسطين و خط
مقدم نبرد با اس��راييل در طول س��ه دهه گذشته همواره در
كنار تنشهاي دروني از دخالتهاي س��رد و گرم بيروني نيز
رنج برده اس��ت .بعد از انقالب اسالمي ايران به واسطه ارتباط
تاريخي بسياري از مبارزان مسلمان دوران استبدادي پهلوي
با جامعه لبنان ،اقليت بزرگ ش��يعه در اين كش��ور توانستند
با تش��كيل «آلترناتيو» توسط جنبش تازهتاسيس «حزباهلل
لبنان» در س��ال  1982به يك بازيگر اصلي در عرصه داخلي
اين كش��ور وارد شوند .از آنجا كه اكثريت شيعيان در جنوب
لبنان و پشت مرزهاي اس��راييل اسكان داشتند حزباهلل در
حوزه منطقه و منازعه تاريخي با اسراييل به عنوان بازيگر اصلي
در جبهه مقاومت خود را تثبيت كرد .حزباهلل به صورت عيني
حامل دو رويكرد انطباقي «تن��ازع داخلي» با متحدان غربي
در طيف مارونيها و س��نيهاي رقيب و «منازعه خارجي» با
تجاوزگريهاي اسراييل بوده است .حضور مبارزان فلسطيني و
جنبش آزاديبخش فلسطين در لبنان كه در دهه  80منجر به
تجاوز اسراييل به اين كشور براي بيرون راندن آنان از منطقه
شد در نهايت اشغال جنوب لبنان را به همراه داشت كه همين
وضعيت بيش از پيش موجب هماوردیهاي دامنهدار حزباهلل
با تلآويو ش��د .جنگ و نبرد حزباهلل براي آزادسازي جنوب
لبنان باالخره در سال  2000ميالدي به بار نشست و نيروهاي
 ۱۲جوالي  ۲۱( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵اعالم خبر دستگيري دو
نيروي نظامي رژيم اسراييل توسط نيروهاي حزباهلل در ساعت
 ۹صبح به وقت محلي
 ۱۳ج�والي  ۲۲( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵ت�لاش نيروهاي رژيم
اس��راييل براي جلوگيري از انتقال اسرا به پشت جبهه لبنان.
اعالم حالت فوقالعاده توس��ط ارتش اس��راييل .انتقال اسرا به
محلي امن به رغم تالش دشمن
 ۱۴ج�والي  ۲۳( ۲۰۰۶تي�ر  :)۱۳۸۵بمباران تاسيس��ات
زيربناي��ي لبنان از جمله فرودگاه بينالمللي بيروت از س��وي
رژيم اسراييل .بمباران مناطق شمالي اشغال شده از جمله حيفا
توسط نيروهاي حزباهلل
 ۱۵ج�والي  ۲۴( ۲۰۰۶تي�ر  :)۱۳۸۵حمل��ه هوايي به مقر
سيدحسن نصراهلل توسط ارتش رژيم اسراييل و تهديد حزباهلل
به اقدام نظامي عليه س��وريه در صورت عدم آزادسازي اسراي
اسراييلي .حمله به يكي از پايگاههاي نظامي اسراييل
 ۱۶جوالي  ۲۵( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵نشست سران كشورهاي
گروه هشت در روس��يه .بمباران مراكز زيربنايي لبنان توسط
رژيم اس��راييل و هشدار به س��اكنان جنوب لبنان درباره عدم
ترك محل سكونتشان .بمباران هوايي مناطق شمالي اشغال

تجاوزگ��ر مجبور به تخليه جنوب لبنان ش��دند .اين پيروزي
هزينههاي بااليي بود .هر چند كه انگشت اتهام از همان ابتدا
تاريخ��ي براي حزباهلل بر وجهه ملي آنان به ش��دت افزود و
در اين واقعه به سوي دمشق گرفته شد و به لحاظ فشارهاي
آنان را به نماد مقاومت لبنان تبديل كرد .همچنين اين گروه
بينالمللي و هيجانات دروني جامعه لبنان نيروهاي نظامي
اسالمگرايي خود را با مليگرايي تلفيق كرد كه تساهل و تسامح
سوريه كه بر اس��اس پيمان «طائف» از سال  1982وظيفه
در ح��وزه داخلي با همه آن رقابتي كه با مس��يحيان ماروني
پاسداري از صلح در لبنان را به عهده داشتند مجبور به خروج
و سنيهاي مس��لمان داشتند به آنان كمك كرد تا دست به
شدند اما تبعات دروني آن بيش از همه بر حزباهلل سنگيني
يارگي��ري در طيفهاي متنوع از ميان اين رقيبان زده و يك
ميكرد .جنبشي كه به نماد مقاومت تبديل شده بود در اين
ائتالف بزرگ و تقريبا هموزن را در ساخت چندپاره لبنان شكل
پروس��ه زماني بعد از ترور حريري در يك انزوا و تحت فشار
دهند .همين خصوصيات متناقض در حوزه داخلي و خارجي
شديد قرار داشت و خروج از اين بنبست يا به تعبیر رهبران
موجب شد تا در سال  2006ميالدي بار ديگر حزباهلل لبنان و
حزباهلل بازگش��ت به وظيفه ميهني جه��ت بازپسگيري
اسراييل در يك مصاف نابرابر قرار گرفته و خالف تصور موجود
مناطق اشغالي و بازگرداندن اسيران لبناني به وطن حركت
در جنگ موسوم به 33روزه بعد از تحمل تلفات زياد انساني و
تهاجم��ي را براي آن��ان در اولويت قرار م��يداد .هرچند كه
هزينههاي بزرگ مادي ،دشمن خود را مجبور به قبول آتش
«سيدحسن نصراهلل» بعد از هجومهاي بيامان ارتش اسراييل
بس و سپس مبادله اسرا كنند.
به مراكز حزباهلل ،مناطق غيرنظامي و زيرساختهاي لبنان
ضم��ن اذعان به پيروزي بر اين نكته اش��اره داش��ت كه اگر
جن��گ 33روزه لبنان از نوع جنگهايي تلقي ميش��ود
ميدانستيمكهصهيونيستهااينچنينوحشيانهعكسالعمل
كه مرز پيروزي و شكس��ت نه بر اساس تعاريف مدرن بلكه
نش��ان ميدهند شايد طور ديگري عمل ميكرديم اما اصل
بيشتر به لحاظ سمبليك ،آرمانگرايانه و مقاومت شانهبهشانه
انگيزه اقدام همچنان اعتبار خود را در
قدرت كوچك در مقابل قدرت بزرگ
نزد تمام رهبران مقاومت لبنان حفظ
و شكس��تن تابوهاي پيشين تعيين
در جنگ  33روزه هرچند حزباهلل
كرده است .مقاومت نيروهاي حزباهلل،
ميشود .در اين بين انگيزه اوليه ،اشتباه
و لبنان متحمل خسارات بزرگي
تلفات س��نگين ارتش اسراييل كه در
محاسبه ،ميزان تلفات و خسارات ،تاثير
شدند اما تابوي قدرقدرتي ارتش
نبرد بيروني بر مولفههاي قدرت دروني اسراييل در هم شكست .از طرف ديگر تاري��خ اين رژیم بيس��ابقه بود ،عدم
و تثبي��ت آلترناتيو ق��درت در حوزه تحوالت اين جنگ نشان داد كه ارتش دس��تيابي به اهداف وعده داده ش��ده
قدرتمند اسراييل در فتح سرزميني
رهبران تلآويو و مهمتر از همه قبول
منطق��ه نقش ب��ارز و اساس��ي بازي
و مواجهه با مقاومت غيرمتعارف به
آت��ش بس ب��دون پي��روزي و مبادله
ميكند .هر چند دو ط��رف در طول
اين جنگ براي خود اهدافي را تعيين شدت آسيبپذير بوده و از طرف ديگر اس��را به خص��وص «س��مير قنطار»
حزباهلل در افكارعمومي اعراب بار
قديميتري��ن زنداني سياس��ي لبنان
كرده بودند و بر دس��تيابي به آن پاي
ميفش��ردند اما واقعيت در اين است ديگر به عنوان نماد مقاومت تثبيت شد توس��ط اس��راييل ادعاي حزباهلل در
خصوص پيروزي را اثبات ميكند .در
كه ن��وع جنگهايي از اين قبيل فاقد
جنگ  33روزه هرچند حزباهلل و لبنان متحمل خس��اراتي
خروجي و نتيجه از پيش تعيين شده است .در اين جنگ كه
شدند اما تابوي قدرقدرتي ارتش اسراييل در هم شكست .از
از  12ژوئيه آغاز و تا  14اوت  2006ادامه يافت ،هر دو طرف
طرف ديگر تحوالت اين جنگ نشان داد كه ارتش اسراييل
ادعاي پيروزي داشتهاند اما در يك برآورد منطقي از صحنه
در فتح سرزميني و مواجهه با مقاومت غيرمتعارف به شدت
نب��رد و تبعات بعدي آن ميتوان حزباهلل لبنان را به عنوان
آس��يبپذير بوده و از طرف ديگر ح��زباهلل در افكارعمومي
نيروي كوچك به واسطه مقاومت و موفقيت در اين نكته كه
اعراب بار ديگر به عنوان نماد مقاومت تثبيت شده و فشارهاي
نيروي بزرگ را از اهداف اعالن شده ناكام گذاشت ،پيروز اين
موج��ود بر اين گروه بع��د از ترور حريري به حاش��يه رانده
منازعه به حس��اب آورد .بايد در ابتدا انگيزه حزباهلل را براي
ش��د .چنانچه اين نبرد سرنوشت سياس��ي «فواد سينوره»
رخنه به پشت سيمهاي خاردار تعبيه شده توسط اسراييل در
نخستوزير مخالف حزباهلل را به شدت تضعيف كرده و در
«كشتزارهاي شبعا» كه بخشي از سرزمينهاي اشغالي لبنان
كوتاهمدت جناح  8مارس به رهبري حزباهلل توانست اكثريت
تلقي ميش��ود و كشتن هشت سرباز و به گروگان در آوردن
پارلماني را از آن خود كرده و دولت ائتالفي «نجيب ميقاتي»
دو نظامي ديگر در فضاي دروني لبنان و فضاي بيروني منطقه
را بر كشور حاكم كند.
در ظرف زماني و مكاني خاص خود به درس��تي درك كرد.
حمالت ارتش اسراييل از  12ژوئيه تا  14اوت براي اولينبار
حزباهلل بعد از قضيه ترور «رفيق حريري» نخستوزير كشور
و مورد حمايت جناح محافظهكار عرب به رهبري عربستان
به در بسته خورد كه در پايان با قبول قطعنامه  1701شوراي
در سال  2005در وضعيت ويژه و به شدت تدافعي قرار گرفته
امنيت سازمان ملل متحد حتي انتقاد افكارعمومي و رسانههاي
بود كه در معادالت قدرت دروني و بيروني مس��تلزم تحمل
اس��راييلي را در خصوص وعدههاي فراموش ش��ده به همراه

 ۳۳روز نبرد
شده از جمله حيفا و تهديد به بمباران كارخانه پتروشيمي رژيم
اسراييل از سوي حزباهلل
 ۱۷جوالي  ۲۶( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵درخواست اتحاديه اروپا
مبني بر توقف ناآراميها در منطقه .كشته شدن  ۹اسراييلي و
زخمي شدن  ۹۷نفر
 ۱۸ج�والي  ۲۷( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵خروج اتباع خارجي از
لبنان .آغاز نبرد رسانهاي ميان دو جبهه .استفاده از موشكهاي
ضدهوايي توس��ط حزباهلل ب��راي نخس��تينبار و گلولهباران
شهرهاي ناصره ،حيفا ،نهاريا و چندين شهر شمالي ديگر
 ۲۱جوالي  ۳۰( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵استقرار تانكهاي ارتش
رژيم اس��راييل در مرز لبنان و هشدار به شهروندان براي ترك
منطقه .سقوط چندين هليكوپتر نظامي رژيم اسراييل در خاك
لبنان
 ۲۲جوالي  ۳۱( ۲۰۰۶تير  :)۱۳۸۵انهدام س��ه تانك ارتش
اسراييل و عقبنشيني نيروهاي نظامي رژيم اسراييل از نواحي
مرزي

 ۲۴جوالي  ۲( ۲۰۰۶مرداد  :)۱۳۸۵حمله نيروهاي حزباهلل
از س��ه س��و به نيروهاي نظامي رژيم اسراييل ،انهدام چندين
هليكوپتر و تانك ارتش اسراييل توسط نيروهاي حزباهلل
 ۲۷جوالي  ۵( ۲۰۰۶مرداد  :)۱۳۸۵بمباران انبار پتروشيمي
اسراييل در كريات شمونه و الجليل .دستگيري حدود  ۴۰نفر
در بيروت به اتهام همكاري با دشمن
 ۲۸ج�والي  ۶( ۲۰۰۶م�رداد  :)۱۳۸۵ادامه حمالت موش��كي
حزباهلل به تاسيسات نظامي رژيم اسراييل و شهركهاي اشغال شده
اول آگوس�ت  ۱۰( ۲۰۰۶م�رداد  :)۱۳۸۵م��ورد هدف قرار
گرفتن ي��ك پايگاه نظامي رژيم اس��راييل توس��ط نيروهاي
حزباهلل .نفوذ حزباهلل به ش��بكههاي ارتباطي ارتش دشمن.
شليك  ۳۰۰موشك به شهركهاي اشغال شده
 ۳آگوست  ۱۲( ۲۰۰۶مرداد  :)۱۳۸۵حمله هوايي نيروهاي
اسراييل به يك منطقه مسكوني در نزديكي مرز سوريه و لبنان
و كشته شدن چندين غيرنظامي
 ۴و  ۵آگوس�ت  ۱۳( ۲۰۰۶و ۱۴م�رداد  :)۱۳۸۵پرت��اب

عکس:عباس کوثری ،شرق

«عماد كه بود؟ جواني زيبارو و محجوب كه ابتدا
وقتي نگاه ميكرد ،با چش��م نيمهباز مينگريست،
سپس چش��مها و صورتش پر از مهرباني ميشد؛
بس��يار بشاش ،شادمان و انرژيبخش بود .تواضع و
ش��وخطبعي وي عاملي بود كه كمتر كسي بتواند
تواناييهاي او را به س��ادگي بشناس��د .هميش��ه
مهيا و آماده بود .مخفي ماندن از چش��م دشمن با
استفاده از روشهاي خاص ،از ويژگيهاي ديگر او
بود .بهگونهاي كه مهمترين سازمانهاي اطالعاتي
جهان 25 ،س��ال نتوانستند او را بيابند .او كه عماد
مقاومت بود ،با چشمي خونبار و پيشاني شكسته
به رضوان حق شتافت( ».پايگاه اطالعرساني عماد
مغنيه)
عم��اد فايز مغنيه ( ۷دس��امبر ۱۲ - ۱۹۶۲
فوري��ه  )۲۰۰۸مع��روف به «حاج رض��وان» از
فرماندهان نظامي حزباهلل لبنان بود كه در ۲۳
بهمن  ۱۲( ۱۳۸۶فوريه  )۲۰۰۸در انفجاري در
دمشق ترور شد .او در فهرست افراد تحت تعقيب
اتحاديه اروپا و آمريكا قرار داش��ت .سازمان سيا
 ۲۵ميليون دالر پاداش براي اطالعاتي كه منجر
به دستگيري مغنيه شود ،در نظر گرفته بود.
مغنيه در روس��تاي طير دبا در شهر صور در
جنوب لبنان بهدنيا آمد .پدرش شيخ جواد مغنيه
از علماي برجس��ته شيعه لبنان بود« .جهاد» و
«ف��واد» دو ب��رادر وي بعده��ا در درگيريهاي
لبنان و اسراييل كشته شدند .خانوادهاش پس از
مدتي از صور به ضاحيه جنوبي بيروت مهاجرت
كردن��د و در آنج��ا عم��اد تحصي�لات ابتدايي
و دبيرس��تان خود را گذراند و پ��س از آن وارد
دانشگاه آمريكايي بيروت شد .او در آغاز دهه ۸۰
ميالدي به «نيروي  »۱۷شاخه نظامي جنبش
آزاديبخ��ش فلس��طين پيوس��ت؛ نيرويي كه
مسووليتش حفاظت از رهبران فلسطيني مانند
ابوعمار ،ابوجهاد و ابوداياد بود .با تاسيس جنبش
امل به رهبري امام موسي صدر و دكتر مصطفي
چمران به اين گروه پيوس��ت و س��خت شيفته
چمران بود به طوري كه خود را شاگرد او معرفي
ميكرد .با جداشدن گروهي موسوم به حزباهلل
از جنبش امل و انتقال س��يد حسن نصراهلل به
اين گروه ،مغنيه نيز به حزباهلل پيوست و پس
از اج��راي موفقيتآميز چند عمليات به عنوان
فرمانده گارد حفاظت مقامات بلندپايه اين حزب
منص��وب و در نهايت به عنوان فرمانده ارش��د
نظامي حزباهلل انتخاب شد.
آمريكا او را متهم به بمبگذاري در س��فارت
آمريكا و س��تاد مركزي تفنگداران آمريكايي در
بيروت ميكند كه طي آن بيش از 350نفر كشته
شدند .اس��راييل نيز او را مس��وول بمبگذاري
سفارت اس��راييل در آرژانتين در سال  ۱۹۹۲و
مرك��ز همياري يهودي��ان در بوئنوس آيرس در
سال  1994ميداند.
اس��راييل حتي مدعي ب��ود عمليات ربودن
دو نفر از نظاميان اس��راييلي در تابستان ۲۰۰۶
كه به آغاز جنگ 33روزه انجاميد از سوي عماد
مغنيه هدايت شدهاست .گفته ميشود در تمام
طول اين جنگ ،مغنيه فرماندهي ضدحملههاي
حزباهلل را برعهده داشت كه توانست با موشك
باران ش��هرهاي اس��راييلي براي نخستين بار،
مي��زان توان نظامي و قدرت دفاعي اين حزب را
به نمايش بگذارد.
س��رانجام در س��اعت  22:30روز  ۱۲فوريه
 ۲۰۰۸در پ��ي انفج��اري ك��ه در منطقه «كفر
سوس��ه» واقع در خيابان «الحديقه» دمشق رخ
داد ،عماد مغنيه كش��ته شد .گرچه سيدحسن
نصراهلل از همان ابتدا اس��راييل را مس��وول ترور
مغني��ه اعالم كرد و وعده داد كه با افتخار انتقام
او گرفته ش��ود اما مقامات اسراييلي تا مدتها
سكوت پيشه كرده بودند و مسووليت اين ترور
را برعهده نميگرفتند .چند ماه پيش در نهايت،
ع��وزي اراد رييس س��ابق ش��وراي امنيت ملي
اس��راييل اعتراف كرد كه اسراييل عمليات ترور
«عماد مغنيه» فرمانده نظامي حزباهلل لبنان را
بر عهده داشته است.
روزنامه يديع��وت آحرونوت ماج��راي ترور
مغني��ه را به اين صورت ش��رح داد ك��ه« :آغاز
طرح ترور مغنيه با بازداش��ت و دستگيري يكي
از مسووالن تشكيالت امنيتي خارجي حزباهلل
در عراق به نام موس��ي دقدوق ،در نزديكی يكي
از مراكز شيعه در كربال توسط نظاميان آمريكايي
آغاز ش��د .وي از اف��راد نزديك ب��ه مغنيه بود.
نيروه��اي آمريكايي با تخلي��ه اطالعات دقدوق
موفق ميشوند اطالعات مهمي را درباره مغنيه
به دس��ت آورده و آنها را در اختيار اسراييليها
قرار دهند.
ب��ه اين ترتيب آنه��ا يقين پي��دا كردند كه
مغنيه به مناس��بت  22بهمن سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي ايران به سوريه آمده و در مراسم
س��فارت ايران در دمشق شركت خواهد كرد .به
اين ترتيب از قبل برنامهريزي كرده و س��رانجام
موفق شدند طي عمليات ويژهاي صندلي خودرو
مغنيه را با يك صندلي مملو از بمب عوض كنند.
س��پس از طريق كنترل از راه دور خودرو مغنيه
را به محض س��وار شدن او منفجر كردند .البته
روايتهاي ديگري نيز هست كه گفته ميشود
مام��وران موس��اد از طريق منفج��ر كردن يك
خودرو ديگر كه در آن خيابان قرار داشت موفق
به ترور مغنيه شدند.
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داش��ت .در طي اين جنگ روزهاي حساس و سرنوشتسازي
وجود دارند كه براي هر دو طرف حاوي درسها و تبعات خاص
خود هستند .تهاجم گسترده هوايي اسراييل به فرودگاه بيروت
در روز سوم نبرد و بمباران بيش از  60نقطه استراتژيك لبنان،
قتلعام غيرنظامي��ان در دهكده «قانا» ،حدود 15هزار حمله
هوايي به لبنان توسط ارتش اسراييل و فلج كردن ارتباط هوايي
و مخابراتي اين كشور و همچنين شهیدکردن حدود  500تا
 600نفر از نيروهاي حزباهلل با انهدام بخش بزرگي از زرادخانه
تس��ليحاتي آن و قتل  1200غيرنظامي لبناني تنها دستاورد
تلآويو از اين جنگ بود .در مقابل حزباهلل در دو نوبت توانست
ناوچههاي پيشرفته ساعر در سواحل مديترانه را متالشي كرده،
چند هليكوپتر «آپاچي» و «يسعور» از جمله يكي از آنان كه
حام��ل تعداد زيادي مجروح نظامي بود را س��رنگون کند ،در
نبرد زميني و نفر به نفر در «بنت جبيل» تعداد زيادي تانك
پيشرفته «مركاوا» و س��ربازان پياده نظام را از پاي در آورد و
بنا بر اعالن رس��مي وزارت دفاع اس��راييل تعداد  117سرباز
و فرمانده نظامي در طي جنگ  33روزه كش��ته ش��دند .اين
تنها تلفات نظامي اس��راييل بود در صورتي كه گفته ميشود
در طي موش��كبارانهاي شهرهاي اسراييل توسط حزباهلل
حدود 50غيرنظامي نيز كشته شدند و بسياري از شهركهاي
نزدي��ك مرز لبنان و حتي بخش مهمي از بندر اس��تراتژيك
«حيفا» از ساكنان آن تخليه شد .نبرد سرنوشتساز در دشت
بنت جبيل شايد همان تير خالصي بود كه ارتش اسراييل را
واداشت تا به اين نبرد بيحاصل پايان داده و آتشبس را براي
اولينبار با يك دشمن شكستنخورده در وضعيت توازن قدرت
بپذيرد .شايد براي مردم خاورميانه كه هميشه درگير منازعات
دروني خود هستند تعداد تلفات اسراييل چندان بزرگ به نظر
نرس��د اما چنانچه به تلفات اسراييل در جنگ ششروزه آنان
با ارتشهاي قدرتمند مصر ،عراق و اردن در س��ال  1967كه
تنها  16نفر بود به درس��تي نگاه ش��ود ،بيشتر ميتواند عمق
قضيه را نشان دهد .در اين نبرد زبدهترين نيروهاي اسراييلي از
جمله تيپ «گوالني» ،تيپ «ناحال» ،تيپ چتربازان ،واحد ويژه
«ماگالن» ،تيپ « 269سايرت ماتكال» ،تيپ « 401زرهي»
و مجموعه نيروي دريايي و هوايي اسراييل شركت داشتند و
به همين دليل نتايج نهايي آن ،ارتش اسراييل را در وضعيت
پيچيده و بغرنجي قرار داد .كارشناسان اسراييلي مدعي هستند
يكي از ضعفهاي اصلي اس��راييل در اين جنگ به واس��طه
حاكميت رهبراني بود كه هيچكدام تجربه جنگي نداشتند و
سهضلعي «ايهود المرت» نخستوزير« ،شيمون پرز» معاون
نخس��توزير و «امير پرتز» وزير دفاع به عنوان تصميمگيران
اصلي جنگ ،فاقد دانش و كارآيي الزم به حس��اب ميآمدند.
به هر حال جنگ 33روزه در ش��رايطي به آتشبس ختم شد
كه اكثر قريب به اتفاق كارشناسان و تحليلگران در يك نكته
اتفاق نظر دارند و آن اينكه نهتنها اسراييل در اين جنگ پيروز
نشد بلكه آن را ميتوان بازنده نبرد دانست.
چندينهزار گلوله به نواحي شيعهنشين در جنوب لبنان توسط
رژيم اسراييل .خنثي كردن عمليات هليبرد نظاميان اين رژيم
در منطقه صور توسط نيروهاي حزباهلل
 ۷آگوس�ت  ۱۶( ۲۰۰۶مرداد  :)۱۳۸۵درگيريهاي زميني
در محورهاي حوال ،ربلثالثين و العديسه .شليك 160فروند
موشكبه شهرها و شهركهاياشغالي در بيستوهفتمين روز
مقاومت .ربودن يك عضو جنبش مقاومت اس�لامي فلسطين
در راماهلل كه نماينده مجلس حكومت خودگردان نيز هست
 ۸آگوست  ۱۷( ۲۰۰۶مرداد  :)۱۳۸۵ابراز نگراني نخستوزير
لبنان از ترور نافرجام اسماعيل هنيه
 ۹و  ۱۰آگوست  ۱۸( ۲۰۰۶و  ۱۹مرداد  :)۱۳۸۵پرتاب ۶۳۰
موشك به شهركهاي اشغالي و انهدام بيش از  ۳۰تانك و چهار
بولدوزر رژيم اسراييل توسط حزباهلل
 ۱۲و  ۱۳آگوس�ت  ۲۱( ۲۰۰۶و  ۲۲م�رداد  :)۱۳۸۵مقابله
حزباهلل با پيشروي نظاميان رژيم اسراييل به مناطق الطيبه،
القنطره و عشيت و عقبنشيني نظاميان ارتش رژيم اسراييل
در بعضي از محورها و محاصره آنها در برخي مناطق توس��ط
حزباهلل .اعتراض سيدحسن نصراهلل به برخي بندهاي قطعنامه
شوراي امنيت سازمان ملل درباره لبنان

هفته پيش ،وقتي خبر اعالم ورشكستگي شهر
«سنبرناردينوي» كاليفرنيا را شنيدم ،سخت متاثر
ش��دم .دو ش��هر «ماموت ليكز» و «استاكتون» در
همين ايالت نيز در شرايط مشابهي به سر ميبرند.
پيشتر ،شهرهاي هريسبورگ در اياالت پنسيلوانيا،
جفرس��ون كانتي در اياالت آالباما ،سنترال فالز در
رود آيلند و چندين شهر ديگر نيز اعالم ورشكستگي
كرده بودند.
بهراس��تي در آمريكا چه خبر اس��ت؟ چندان از
انتظار دور نيست اگر هر از گاهي خبر ورشكستگي
يك كمپاني را بشنويم ،اما ورشكستگي شهرها ديگر
چرا؟
در واقع ،اين دو ،تفاوت چنداني با هم ندارند .بنا
به مقررات بخش يازدهم قانون ورشكستگي آمريكا،
در صورت ورشكستگي ،شركتهاي آمريكايي مجاز
به سازماندهي دوباره شركت ،كوچكسازي آن ،تغيير
در تركيب اعضا يا اخراج آنها هس��تند .اما اين ماده
همچنين به آنها اجازه تسويهحساب و انحالل شركت
را نيز ميدهد .انحالل يك شركت را ميتوان پذيرفت
اما آيا ميتوان يك شهر را منحل كرد؟ تصور انحالل
يك شهر نهتنها برخالف مقررات قانون اساسي ،كه از
منطق نيز به دور است .بنابراين ،در اين مورد خاص،
چارهاي جز رجوع به ماده  9اين قانون نداريم؛ مادهاي
كه مربوط به ش��هرهاي بزرگ و كوچك ،بخشها و
دهكدهها ،حوزههاي مالياتي و خدمات عمومي است.
از زم��ان اراي��ه بخش  11تاكن��ون ،حدود ۶۴۱
پرونده ورشكس��تگي وابسته به ش��هرداري بايگاني
ش��دهاند كه اغلب آنها جزيي و قابل تفسير بودهاند.
اما با چالش عميقتر و بهمراتب پيچيدهتري مواجهيم
وقتي كه يك شهر به طور كامل اعالم ورشكستگي
ميكند چراكه به دنبال اعالم ورشكستگي يك شهر،
خدمات و مش��اغل بخ��ش عمومي ،اع��م از ادارات
آتشنشاني و پليس تحتتاثير قرار خواهند گرفت.
طبيعتا ،ما امروز ورشكستگي را امري ناخوشايند
ميپنداريم .اعالم ورشكستگي شرمآور است ،كسب و
كار را بهشدت تحتتاثير خود قرار داده و پس از آنكه
رخ ميدهد ،بازگش��ت به شرايط پيش از آن دشوار
اس��ت .ورشكستگي ميان ما و ايدهآلهايمان فاصله
مياندازد اما ،هيچكدام از اينها به آن معنا نيست كه
برايمان منفعتي به دنبال ندارد.
ب��راي نمونه ،س��نبرنارديو را در نظ��ر بگيريد.
اين ش��هر با مبلغي حدود ۴۵ميليون دالر كس��ري
بودجه مواجه بود .اما بستانكاران اين شهر كه اغلب
از كارمن��دان و بازنشس��تگان بودن��د ،تمايلي براي
مس��اعدت از خود نش��ان نميدادن��د .عاقالنهترين
راهحلي كه اتحاديهها بر س��ر آن توافق كردند و آن
را امتياز انحصاري ناميدند ،اعطاي حق بازنشستگي
به كارمندان تازهاستخدامشده بخش امنيت عمومي
با بيش از 90درصد دس��تمزد در سن ۵۵سالگي به
جاي ۵۰سالگي بود.
اين اما براي بخش نهم قانون ورشكستگي صدق
نميكند .تمامي احزاب ،به همراه يك قاضي مستقل،
براي رس��يدن به توافقي هرچن��د دردناك گرد هم
ميآين��د و ما ناچاريم ك��ه بدون هيچگونه معطلي،
نهتنها در س��طح اتحاديهها كه در سطوح محلي و
ايالتي تصميم گرفته و اقدام كنيم .با نگاهي عميقتر
به ورشكستگيهايي كه اين روزها هر گوشه و كناري
از آنها خبري ميشنويم ،درمييابيم كه علت وقوع
آنها ،كاهش ميزان ماليات يا هزينههاي گزاف خدمات
عمومي نيس��ت .علت اين ورشكستگيها را بايد در
پرداخت مستمري بازنشس��تگان جستوجو كرد.
امروز ،هزينههاي مربوط به بازنشستگي در كاليفرنيا،
در مقايسه با سال  ،۱۹۹۹حدود  20بار افزايش يافته
است .شرايط در ساير نقاط اياالت متحده نيز چندان
رضايتبخش نيس��ت .بر اساس مطالعه اخير مركز
تحقيقات «پيو» ،اختالف مي��ان ميزان داراييهاي
دولتي و تعهدات آنها در هزين��ه كردن براي عوايد
بازنشس��تگي چيزي حدود ۳۸/۱هزارميليارد دالر
است .تنها در س��ال  ،۲۰۱۰اين رقم حدود ۹درصد
افزايش داشته است و به نظر ميرسد كه تا زماني كه
قوانين مربوط به اين تعهدات مورد بررسي مجدد قرار
نگيرند ،اين روند ادامه داشته باشد.
واقعيت اين اس��ت ك��ه آمريكا ،آين��ده خود را
ب��راي پرداخ��ت بدهيه��اي گذش��تهاش ،قرباني
ميكند .ش��هرها و ايالتها براي آنكه از پس مخارج
بازنشس��تگي برآيند ،ناچارند خدمات كمتري ارايه
كنند و اين مش��كل بيكاري را نيز دوچندان خواهد
كرد .در حال حاضر ،تعداد افراد مشغول به كار حدود
۴۴۵هزار نفر كمتر از همين تعداد در س��ال ۲۰۰۷
است .حتي اگر تعداد معلمان را از اين فهرست قلم
بزنيم ،باز هم اين رقم در مقايسه با پنج سال پيش،
با كاهشي نزديك به ۲۳۱هزار نفر مواجه خواهد شد.
طي دههه��اي اخير تا به ام��روز ،حكومتهاي
محل��ي ،براي اثبات حمايت خود از بازنشس��تگان،
مزاياي بازنشستگي را افزايش دادهاند .اين هزينهها،
سالها بعد ،زماني كه مقامات اعطاكننده اين مزايا
خودش��ان بهراحتي و بدون هيچ احس��اس خطري
بازنشس��ته ش��وند ،روي مبلغ بودجه تاثير خواهد
گذاشت.
ب��ه هر حال ،گرچه ورشكس��تگي ب��ه باور من
هرگز پديده خوش��ايندي نيس��ت اما ،مكانيسمي
اس��ت كه م��ا را وادار به اقدام ف��وري و تجديدنظر
در تصويب مقرراتي ميكند كه باعث ايجاد همين
ورشكستگيهاشدهاند.
منبع :سيانان

