
شکست مفتضحانه جنبش مقاومت حزب اهللا لبنان و
هروز33درنبردرژیم صهیونیستی

1قدرت اهللا پیرزادفرد

چکیده
دراهللا لبنان براي اولین باربه نام حزبىکننده قدرتمندایفاظهوربخاطر

ارتش صهیونیستی فروياسراییل افسانه شکست ناپذیراعراب ویخ نبردتار
به بهانه حمالت اخیر این راستا وکرد. درریخت و معادالت منطقه تغییر پیدا

اهمیت این هایی ازرژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دراین مقاله به گوشه
زوایاي ازقدرتمند،ىاهللا به عنوان بازیگرهمچنین نقش حزبسرزمین و

است ىپیچیده البنان کشور،منطقه خاورمیانهرشود.دمی مختلف پرداخته 
آن که وجودبا.می باشدگرایشهاي دینی گوناگونی با طوایف واقوامکه 

زمره واحدهاي سیاسی جهان عرب به شمار می آید. تنوع دراین کشور 
ان جزیره کوچکی واقع لبندرزبان ومذهب درآن به وفور مشاهده می گردد.

میتوان می باشد و همچنینحاوي  پدیده هاي متضاد است که
نیز عکس آن را بروفرزانگی،فضیلت وخصائل عالی انسانی را درآن دید

موفق به بررسی دقیق صاحب نظران بسیاري ازبه همین علت. مشاهده نمود
تژیک ژئواسترااماموقعیت خاص ژئوپلتیک وشده اند.ناوضاع این سرزمین 

ین کشور،آن را درکانون توجه کشورهاي خاورمیانه وهمچنین غرب ا
درجنوب باسرزمین هاي آنمایلی70قرارداده است وازطرفی مرز مشترك

استاد دافوس آجا-1

نون نظامیفصلنامه علوم و ف
1386بهار و تابستان
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قدس،باعث شده است تا رژیم اشغالگراشغالی ورویارویی هاي حزب اهللا با
همواره تحوالت این منطقه باحساسیت پیگیري شود، وبحران درلبنان 

بسزایی برتحوالت خاورمیانه داشته باشد.                                                                                        تاثیر
در این زمینه پرداخته در نهایت به علل بحران جاري از زوایاي مختلف

می شود.
روزه33نگ لبنان، منطقه خاورمیانه، حزب اهللا، ج: کلیديه هايواژ

مقدمه:
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موقعیت جغرافیایی لبنان:
با وسعت بحرین لبنان به عنوان کوچکترین سرزمین خاورمیانه پس از

کیلومترمربع،درآسیاي جنوب غربی قراردارد. این واحد سیاسی 10453
ازشمال شرق به سوریه،ازجنوب وجنوب شرقی به فلسطین،ازغرب به دریاي 

می شود. قرارگرفتن این سرزمین درسواحل مدیترانه وراه مدیترانه محدود
نفوذ تاریخ نقطه سرآغازگذرداشتن به دریاي آزاد وآبهاي بین المللی، در

خاورمیانه بوده است.استعمارگران به منطقه
لبنان درشمال به شکل مستطیل نسبتا 

آن جنوب عرض عریضی بوده که در
کاهش می یابد، وطول آن درجهت 

بالغ کیلومتر210جنوبی به طول - لیشما
،کیلومتراست80عرض آن می گردد و

لبنان به لحاظ جغرافیایی بین عرض 
درجه وطول 43/33و50/33شمالی 
درجه واقع شده 33/36و50/35شرقی 

است.
محدودیت مساحت وطول مرزهاي 
لبنان، مناطق حساس جغرافیایی طبیعی 

ل وجنوب این کشوربه قدري به هم آن رادرمجاورت هم قرارداده است،شما
ساعت باماشین ازشمال لبنان ازطریق 5/2نزدیکند که می توان درمدت 

بیروت به جنوب آن رسید.
سواحل لبنان :
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لنگرگاههاي کوچکی است،جالب آنکه داراي بندرها وسواحل آن شنی و
مجموع درلبنان تنها کشورخاورمیانه می باشد که بیابان وصحراندارد و

سواحل داراي شرایط داراي آب وهواي معتدل ومرطوب است. اما در
داراي اقلیم کوهستانی با ،مدیترانه اي ودرارتفاعات ودره هاي بین کوهی

زمستانهاي نسبتا سرد،طوالنی وتاحدودي کوتاه است. درلبنان رودخانه هاي 
زیادي جریان دارند که تاثیرات 

تقسیمات هوا،آب وزیادي بر
اسی این یی واختالفات سجغرافیای

کشورداشته است. 
کلمه لبنان به معناي سرزمین 
سپید می باشد واشاره به ارتفاعات 
پوشیده ازبرف این سرزمین دارد،

ن اطالق آبه به همین لحاظ این واژه 
بته ازآنجایی که درطول لااست. شده

سوریه « تاریخ اسالم،تابع شام
بوده است. درادبیات اسالمی » کنونی

.1زآن بانام شامات نیزیاد می شودا

جنبش مقاومت حزب اهللا لبنان درجنگهاي نامنظم:

ال قبل به سواحل لبنان کنونی س3500ازنام قومی دریانورد وتجارت پیشه که حدود » فنیقیه«ترین نام لبنانیمیدق-1
مهاجرت کردند،نشات گرفته است.
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طوایف واقوام،اي است،درمنطقه خاورمیانه لبنان کشورپیچیده
وجود آن که درباخود جاي داده است ودرگرایشهاي دینی گوناگون را

وع زبان ومی آید. تنزمره واحدهاي مستقل سیاسی جهان عرب به شمار
وژئوپلتیکگردد. موقعیت خاص مشاهده می آن به وفورمذهب در

کانون توجه کشورهاي خاورمیانه ودرژئواستراتژیک این کشور آن را
جنوب بامایلی در70طرفی مرز مشتركازداده است، وهمچنین غرب قرار

رژیم اشغالگربارویارویی هاي حزب اهللا لبنان سرزمین هاي اشغالی و
حساسیت پیگیري باعث شده است تا همواره تحوالت این منطقه باقدس،

تحوالت خاورمیانه داشته باشد.بسزایی برلبنان تاثیربحران درشود، و
رژیم تاریخ نبرد اعراب ودرحزب اهللا لبنان، براي اولین بارظهورکه باچرا

فرو ریخت نیستی راصهیورژیم افسانه شکست ناپذیري صهیونیستی
داد.تغییرومعادالت منطقه را

مشکالت صعب العالج خاورمیانه می باشد که دالیل بحران لبنان یکی از
کلی پنج دلیل سیاسی وبه طورزیادي براي آن می توان برشمارد،

منطقه اي براي آن ارائه می شود :
پراکندگی جغرافیایی طایفه هاي لبنان -1
ال شده فلسطین مجاورت بامنطقه اشغ-2
واقع بودن درنقطه خاصی ازخاورمیانه -3
تحوالت جمعیتی -4
تحوالت اقتصادي -5

بودن بخشهاي شمال رشته کوههاي غربی لبنان صعب العبوررطوبت و
وطن خود قرار دهند، آنجا راطوایف دینی،تا گروه بزرگی ازباعث شد



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی مقاومتجنبش

79

ه توزانه میان خود به دلیل اجتماعی واقتصادي به روابط کینشاید طوایفی که 
خصیصه موجب شده که درمحدوده اي جغرافیایی اینهمچنینشهره اند،

آمیزش اجتماعی درازویژه هاي انزوا پیشه کنند. خصیصه اي که آنان را
شهرهاي مرکزي مثل بیروت بی بهره کرده است.

موقعیت بزرگ مقاومت نتیجه فرهنگ اصیلی است که به دوران بیداري 
استعمار عربی برمی گرددزادي خواهی ملی ازآدوران تا19رنقعربی در

نمو رشد وکه درگرفت.جنگ جهانی اول فرامناطق عربی را پس ازکه اکثر
تلخی که برشصت تجلی یافت، تجارب متعدد ودهه پنجاه وملی گرایی در

ایجاد جنبشهاي مناطق عربی گذشت شناخت ویژه اي راتشکیل داد. با
مقاومت درلبنان نتیجه داد،عراق وفلسطین اشغالی،مردمی درمقاومت
دهه شصت مادي آن چیزي است که انقالب فلسطین درارث روحی ولبنان و

آن تجربه استفاده  دستاوردهاينکات منفی وازرمی رفت وهفتاد به شماو
کرد.

علل پیدایش جنبش مقاومت لبنان:
به مفهوم واقعی این کشورد دولت درضرورت پیدایش مقاومت لبنان، نبو

ملزم شدن به وارائه خدمات اساسی به آنان،شهروندان وآن وحمایت ازو
بخشهاي که درینقشتشکیل مقاومت واشغالگري درآزادي سرزمین از

سهیم بود. این پدیده یک تحول طبیعی براي لبنانی ها ایفا کرد،گسترده از
بافت دشمن صهیونیستی واي بود که ازظلم انباشتهشورش مردم بر

طرح تشکیل پایگاه مردمی،آنها وارد می شد.سیاسی طایفه اي که بر
پایبندي کردن رهبران وثبات درعاقالنه رفتارفضائل ولبنان ومقاومت در

شایسته اینکه چهره کنونی وآینده یگانه طرح بیدارگرانه عربی باشد،آن را
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یعنی وحدت ملیجنگ برمسئله میزان تاثیرنگیزترینگردانده است. بحث برا
دشمن است.تجاوزبرابرپشتوانه اساسی ایستادگی درتکیه گاه وبر

به مقاومت به موازات ویژگی اسالمی خود مفهوم عربیت راحزب اهللا و
محوریت به مرکزیت وطریق بازگرداندن اعتبارآن ازچهارچوب صحیح

ضرورت ایجاد استراتژي دفاعی براي لبنان دروجدان عربی وفلسطین در
نیتهاي تجاوزکارانه صهیونیستی برخواسته است راطمع ورزي ها وبرابر

ساختارمضمون وطرح کرد که درومسئله استراتژیک دفاعی رابازگرداند.
رژیم صهیونیستی ومناقشه اعراب ودرموقعیت آن راخود هویت لبنان و

مقاومت را مشخص می کند. نکات مهم این موضوع مسئله سرنوشت صالح 
بدین شرح است:

تضمین ، نه بررژیم صهیونیستیاینکه نمی توان به نیت هاي -الف
ورژیم صهیونیستیجنگ تجاوزکارانه اعتماد کرد،تکیه ودولتهاي بزرگ 

پنج سال پیش برنامه ریزي حجم آن براي همه ثابت کرد که آن جنگ پیش از
اینکه صلح زندگی کند مگرنمی تواند دررژیم صهیونیستیچون شده است.

طرفی مواضع دولتهاي ازاساس شرایط این رژیم باشد.چنین صلحی بر
با لبنان دروغ بودن صداقت آنها رانیزرژیم صهیونیستیبزرگ طرفدار

توقف نقض رفع محاصره لبنان وتردید  جامعه بین المللی دربرمال کرد و
طرحهاي جایگزینی که نمی تواند باشد.ندلیلی براي آجز1701نامه عقط

کنفرانس گفتگوي صالح آن درقدرتهاي سیاسی مخالف سیاست حزب اهللا و
بین رفتند.ازرژیم صهیونیستیملی لبنان ارائه کردند. درجریان تجاوز

استراتژي دفاعی سبب بازنگري درتمام سیاستهاي امنیتی واقتصادي -ب
برابربازدارندگی درپایداري وبراي فراهم کردن ایستادگی ووعمرانی 
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رژیم توانمندي هاي نظامی میان وسایه نابرابري امکاناتدردشمن شد.
هزینه اي فوق العاده آنجراجویی هرگونه مالبنان بایدوصهیونیستی

معنوي براي این رژیم اخالقی واقتصادي وسیاسی، نظامی، اعم از سنگین 
سیاست هاي  امنیتی روي داد.جنگ اخیرهمانگونه که درباشد.داشته

می باشد.عمرانی ضرورت تبدیل لبنان به جامعه مقاوم وایستادهواقتصادي
وکشورحمایت ازدرعمل نکردن دولت به وظیفه اساسی خود-پ

عامل سیاسی بااقتصادي برمی گردد.سیاسی وعوامل متعددشهروندان به
فصل حل ول هنوزاي مرتبط است که از زمان استقالشکنندهزیر ساخت 

شهروندان وکشوربراي حمایت از،نتیجه امکانات موجوددرنشده است و
دیدگاه -چیست. ایجاد مخالفت با شبکه دفاعی هوایی کار آمد در لبنان

یت عدفاعی از سرزمین را به شکل عملی مد نظر قرار نداد و این واق–سیاسی 
رژیم فقت نخبگان حاکم در لبنان با در خواست آمریکایی، در موا

در مسئله خلع سالح حزب اهللا لبنان سهیم بود.صهیونیستی
تکیه بر توانمندي هاي یاست دفاعی که بتواند از لبنان بالفت سامخ-ت

از طریق اشغال 2002در رژیم صهیونیستیدرونی خود دفاع کند . پاسخ 
آن بود . در حالیکه نشست سران عرب نیز در جنین و ارتکاب جنایات در

حال برگذاري بود. طرحهاي نیرو هاي مخالف سیاست ، دفاع حزب اهللا این 
رژیم صهیونیستی را بر وبود که نمی تواند به  تنهایی با مناقشه اعراب 

دوش بکشد . کسانیکه با سیاست دفاعی پیشنهادي از سوي حزب اهللا مخالفت 
نه طرح دفاعی را پوششی براي خدمت به طرفین منطقه اي می کردند ، هر گو

سوریه و ایران تصور می کردند . 
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سیاست دفاعی گام اول براي تبدیل لبنان از دولت مانع به دولت متکی -ث
بر خود است . بنا بر این می توان گفت که استراتژي دفاعی طرح شده ، شکل 

قش خود را انجام می دهد و در دفاعی از لبنان را در کنار دولت مرکزي که ن
فرهنگ مردمی ریشه اي مربوط به خصومت به حق با رژیم صهیونیستی و 

پنهان این رژیم بر ضد لبنان و فلسطین تشکیل می وظلم و نیتهاي آشکار
دهد . استراتژي مقاومت عملی و واقعی فرهنگی را تحکیم می کند . که کامال 

منافات دارد . و وحدت ملی با وجود با طرح فکري و فرهنگی ، صهیونیستی
تمام مخالفتهاي خارجی در امور داخلی لبنان مستحکم باقی خواهد ماند .

شکل گیري مقاومت حزب اهللا :
از مذهب شیعه به سمت "امل"چرخش ایدئولوژیک برخی عناصر سیاسی 

حرکت سیاسی الئیک ، انگیزه جوانان شیعی را براي پیوستن به صفوف 
قویت کرد. با پیوستن جوانان پس از ظهور اندیشه مقاومت مجاهدین ت

اسالمی حزب اهللا را تشکیل دادند . این مجموعه هاي شیعی بر حول محوري 
خصات زیر باشند .گرد آمدند، که داراي ویژگیها و مش

حضور رهبران شیعه در هسته اولیه مقاومت -)1
تالش براي رفع محرومیت از شیعیان لبنان -)2
برخورداري از حمایت مرجعیت تشیع -)3
الگو گرفتن و بهره گیري از تجارب انقالب اسالمی ایران - )4
مبارزه با اشغال گري و کسب استقالل سیاسی - )5
مخالفت با نظام ناعادالنه طائفه گري در لبنان - )6
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که بعلبک را پایگاه خود قرار داده بودند ي متفرق اسالم گرامجموعه ها
رستی دریافتند که در شرایط حاضر تنها راه نجات ، حفظ وحدت و به د

. 1یکپارچگی است
عملیات روانی مقاومت حزب اهللا : 

برخورد با نظامیان یکی از فعالیتهاي مهم جنبش مقاومت حزب اهللا در
و "رادیوالمنار "اشغالگر استفاده از رسانه هایی چون تلویزیون المنار 

و مواضع خود بود . حزب اهللا با براي اعالم دیدگاهها"هفته نامه العهد "
را هدف رژیم صهیونیستیهاي استفاده از این ابزارها ، یهودیان و شهرك

قرار داده و با یک برنامه ریزي حساب شده روانی زمینه ساز فرار نیروهاي 
را فراهم کرد . عالوه بر آن حزب اهللا در عرصه هاي رژیم صهیونیستی

سیاسی داخلی نظیر انتخابات شهر و روستا پیروزیهاي واجتماعی
چشمگیري را به دست آورد . 

خدمت رسانی در عرصه هاي اجتماعی ، یکی دیگر از شاخه هاي حزب اهللا 
بود . از طرف دیگر ، روابط مقاومت حزب اهللا ، با دولت از زمان امیل الحود 

ارتش رژیم اشغالگر از 1999ژوئن 3رو به بهبودي گذاشت و پیامد آن در 
را روز مقاومت و آزاد سازي 2000می 25جزین در جنوب لبنان بعد از 

اعالم کرد . که مهمترین دستاوردهاي آن :

عملیات بزرگ را در لبنان به اجرا در آورده است .4به بعد 70رژیم صهیونیستی از دهه -١
)1987عملیات لیطانی (- )1

وا و دریا پشتیبانی می شد ین و ه) بزرگترین تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از زم1982عملیات صلح براي الجلیل (- )2
) هدف اصلی اسرائیل از بین بردن شیعیان و طوایف مختلف با حزب اهللا بود . 1993عملیات تسویه حساب (- )3
) آ خرین تالش گسترده اسرائیل براي سرکوبی حزب اهللا بود . 1996عملیات خوشه هاي خشم ()4
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رژیم صهیونیستیشکست ارتش اسطو ره اي -)1
پذیرش حزب اهللا به عنوان سمبل مقاومت در داخل و خارج به ویژه -)2

کشورهاي عربی و اسالمی و تاثیر آن بر انتفاضه مردم فلسطین .
"استراتژي سیاسی ""استراتژي مقاومت "مقاومت حزب اهللا با حفظ -)3

لبنان و منطقه تبدیل شد . گري فعال دریرا نیز در پیش گرفت . و به باز

وان نظامی جنبش مقاومت حزب اهللا لبنان در جنگهاي نا منظم : ت
گی ج.ا.ا در موضوع تهاجم امریکااخیرا هر گاه سخن از عوامل باز دارند

به تاسیسات هسته اي ایران به میان می اید ، در تحلیلها گفته 
مقاومت حزب اهللا نظیر می شود که اقدام جنگهاي نامنظم یک گروه توانمند

راهبرد خود نسبت رموجب گردید غرب درژیم صهیونیستیدر مقابللبنان 
عرصه هاي سیاسی راهللا دبه ج.ا.ا تغییر موضع دهد . مانورهاي زمانی حزب 

ن با فتنه انگیزي قدرتهاي خارجی دغدغه هایی را در حزب اهللا و نظامی آ
انگلیس ،نمایی نکرده بود . امریکاقه به نحو کامل خودمنطلبنان و کشورهاي

وردن چنین شرایطی در پی ارزیابی توان آدرژیم صهیونیستی با به وجوو
،16-سقوط هواپیمایی اف،نظامی حزب اهللا بود که غرق شدن ناوچه (ساعر)

ویو و همچنین محبوبیت رهبر حزب اهللا همگان آو تهدید به موشک باران تل 
را پریشانتر کرد.

روزه لبنان : 33مقاومت 
رژیم نه جویی اقدام حزب اهللا در به اسارت گرفتن دو سرباز در پی بها
قول داده بود که از طریق رهبر حزب اهللا به گفته احمد قصیر صهیونیستی

نه جوئی غوش خانواده خود باز می گردند . اما بهاد و به آازآنان مذاکره آ
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دیگري رقم زد . امریکاد شرایط را طورهستنن امریکا که همه در جریان آ
که حزب اهللا را از صحنه توافق کرده بودند 2000واسراییل بعد از سال 

نان اینگونه بود که جریانی و تحلیل آنظامی لبنان حذف کنند سیاسی و
ن در تهران و کمرش در آهمانند مار در منطقه شکل گرفته است که سر 

حزب اهللا راییل ، سوریه و دم مار که حزب اهللا است در لبنان قرار دارد. و اس
نان دم مار است بزند و در فاصله کمی امریکا سر و کمر مار را که به تعبیر آ

را نیز از طریق بمباران کردن تهران و دمشق است بزند و براي همیشه مار 
کشته شود . 

در نقشه نابودي حزب اهللا به طور جدي 2000به همین دلیل از سال 
د در ماه جوالي که برابر ماه مبارك نان قرار گرفت . لذا مقرر شدستور کار آ

،خنرانی استس بود و سید حسن نصر اهللا مشغول سرمضان و و روز قد
ا بمباران کنند و یند و جایگاه سخنرانی رواپیماهاي اسراییلی به پرواز در آه

را که در مراسم حضور دارند ، قتل و عام کنند و هر کلیه شخصیت هایی
ن وقت آدگان حزب اهللا را به قتل برسانند . و میزان که می توانند از رزمن

و اسراییل بود ولی جنگ از طریق زمین ادامه پیدا کند .  این نقشه امریکا 
یلی توسط حزب اهللا لبنان پیش ن مسئله اسیر گرفتن دو اسرایدوماه قبل از آ

نند که توان ن قدر زخمی کتا ماري را که ترسیم کرده بودند آید . می آ
ن وقت ایران ناچار شود شرایط امریکا را قبول کند . آشته باشد،مقاومت ندا

ن سید حسن نصر اهللا پس از آنقطه از لبنان را زدند،هفته اول بیش از هزار
صفحه تلویزیون حاضر شد و اعالم کرد ، حتی یک شهید هم در کل در

ده منطقه را تخلیه کربمباران نداشته ایم . زیرا پس از گرفتن دواسراییلی
میز نبود . از م شده بود . حمالت هوایی موفقیت آبودند . و به مردم نیز اعال
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طرفی احمدي نژاد با این اتفاقات اعالم کرده بود کشتیهاي جنگی امریکایی در 
ن چیست هستند . بوش متوجه نشد که معنی آجنگ حزب اهللارخلیج فارس د

اي اسراییل را منهدم کرد.تا اینکه حزب اهللا به وسیله موشک یکی از ناوچه ه
ریکا مدت کمی کشتیهاي امن وقت بوش متوجه شد که ایران توان دارد درآ

مو حمله به ایران را متوقف کرد و از بمباران هرا در خلیج فارس منهدم کند 
مه جنگ داد و ا، بوش دستور ادقصیرابواحمدهنتیجه اي نگرفت . به گفت
از امریکا خواست، راجهیزات و سالحهاي جدیداز تاسراییل لیست باال بلندي

خرین مدل تانکها . حمله زمینی بهاي خوشه اي ، بمبهاي هوشمند ، آاعم از بم
تانک مرکاواغاز شد شکست سنگینی براي اسراییل رقم خورد . زیراآکه 

پیشرفته ترین تانک از نسل چهارم و معروفترین تانک است ، را وارد جنگ 
را تا شعاع شش کیلو متري هدف قادر است ست این نوع تانک کردند . جالب ا

کند . نابود
غافلگیري عملیات تانک در جنگ شهري 

نها حمله سه روز اول نیروهاي اسراییل به آاجازه دادند جنبش مقاومت
تانک وارد شده و همه اطالع دارند 35کنند و وارد منطقه خیام و شهر شوند . 

ممکن است دررعب و وحشت وباعثکوچکرتانک به یک شه35ورود 
بش مقاومت حزب اهللا با یورش برق جن. ولیموثر می باشدنیزن سقوط آ

مرکاوا) را منهدم کردند . مابقی هم تانک (35تانک از 23فی جویانه سا و تالآ
نها از آتلویزیون هم اعالم کردند . ما نمی دانیم ه و از طریق عقب نشینی کرد

با توجه به اینکه ز کجا شلیک می کنند. اراحمله می کنند و موشکهاکجا به ما
شهر خیام توسط انواع سالحهاي پیشرفته مورد هجوم قرار گرفت، به 
طوریکه پس از سه روز فرمانده اسراییلی با ما فوق خود تماس گرفته و 
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به صفر آنخیام کامال با خاك یکسان شده و زندگی در ، شهر اعالم می کند
کردند . این سیده است که به همین دلیل با اطمینان کامل تانکها را اعزامر

سال و 55ییل بی سابقه بوده و براي اولین بار پس از مسئله در تاریخ اسرا
تانک از نسل چهارم که پیشرفته ترین تانک دنیاست نابود 23در یک درگیري 

شدند. 
ه را پس داده و ه شدن شد که چهارصد دستگاه تانک سفارش دادآنتیجه 
. اسراییل هم اعالم کرد در این جنگ بیش از دو میلیارد نمایندلغو راقرار داد

که مرکز اي دالر خسارت دیده است . حمله چتر بازان اسراییلی به مدرسه 
احتمالی حزب اهللا لبنان بود ناکام ماند . تعداد زیادي سرباز کشته شد ولی 

روزه از هیچ گونه 33ب اهللا در طول مقاومت موفق نشدند. جنبش مقاومت حز
امکانات ارتباطی برخودار نبوده و همه کارشناسان نظامی تعجب کرده بودند 

روزه بدون تلفن همراه بی سیم و تلفن ثابت چگونه ممکن 33که اداره جنگ 
است . اسراییل اعالم کرده بود ما جنبش حزب اهللا را مانند جزایر از یکدیگر 

و هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند . در پاسخ این حرف سید جدا کرده 
ر را صادر تلویزیون دستور حمله به ناوچه ساغحسن نصر اهللا از طریق 

کرده و همه دیدند که براي اولین بار در تاریخ فرمانده جنگ دستور 
.دادمستقیم 

ن آبه مردم درطرفی رسیدگی ازهماهنگی دارد.این نشان ازدقت و
روزه 33طول جنگدرب اهللا بودلوحه فعالیت جنبش حزشرایط سر

بود.کشته هاتعدادمد که بیش ازدر لبنان به دنیا آنوزاد1300،اسراییل
متهم کند حزب اهللا راوکندمشکل روبروبااسراییل سعی می کرد مردم را

د.ننکزمان جنگ زندگیشیوه دربنابراین مردم مستاصل شدند با بهترین
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جریانهاي سیاسی انتقام نخواهیم ازپیروزیم وماسید حسن اعالم کرد
.گرفت

مروري برعملیات حزب اهللا لبنان
سابا پاسخ برق آجنبش حزب اهللا لبنان،یلئشروع عملیات نظامی اسرابا

مایش به نراتوان رزمی خودازساعات اولیه تهاجم گوشه ايدر مقتدرانه و
ن موجب تعجب وسردرگمی دشمن حجم وگستردگی آگذاشت بگونه اي

وبرانگیخته شدن تحسین جهان اسالم شد.
اراضی اشغالیلی وبه شهرهاي شماموشک1400شلیک-
هاي صهیونیستیبه شهركخمپاره8000شلیک-
اسراییل با شلیکبزرگترین بندر)حیفابندر(به تعطیلی کشاندن-
موشک100
انک فوق پیشرفته مرکاواانهدام چندین دستگاه ت-
که این عملیات رژیم صهیونیستیساغرتهفانهدام ناوچه فوق پیشر-

ه  اوچناینناوگان دریایی اسراییل راوادار به عقب نشینیکرد غرق شدن
شرفته این پیام رابه ارتش رژیم ق پیلیرغم تجهیزات تهاجمی و تدافعی فوع

خاکی وسرپل گیري داد که ازاندیشیدن به عملیات.ابصهیونیستی
صرف نظر کند.

یري رژیم صهیونیستی ازعملیات روانی.بهره گ
ت ابراي جبران تبعات ناشی ازتغیرات تاکتیکی درعملیتیرژیم صهیونیس

نظامی خودمتوسل به جنگ روانی علیه مقاومت  لبنان گردید وتالش کرد با 
شود که اهللاتبلیغات منفی گسترده سبب رویگردانی افکارعمومی لبنان ازحزب

برخی از محورها و اهداف این عملیات روانی عبارتند از:
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اومت اسالمی لبنان علیه رژیم مرتبط نمودن عملیات مق-1
لح آمیز هسته اي جمهوري موضوع فناوري صباصهیونیستی

اسالمی ایران 
در این جنگ رژیم صهیونیستیالقاء رویارویی ایران و -2
یات و حضور مستشاري و متهم نمودن ایران به طراحی عمل-3

ارسال تجهیزات نظامی 
رژیم متهم نمودن سوریه به دخالت در جنگ علیه -4

صهیونیستی
متهم نمودن حزب اهللا به عنوان گروهی ماجرا جو و -5

تروریست 
متهم نمودن حزب اهللا به آغاز گر جنگ در راستاي منافع -6

جمهوري اسالمی ایران 
نتیجه:

لبنان در خاورمیانه، ساحل طوالنی موقعیت جغرافیایی و سرزمینی-1
در سواحل مدیترانه و راه داشتن به دریاي آزاد و آبهاي 
بین المللی، موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک این کشور را در 
کانون توجه کشورهاي خاورمیانه و غرب قرار داده و در گذر 

حساس در ايتاریخ سرآغاز نفوذ استعمارگران بوده و به منطقه
خاورمیانه قرار گرفته است. 

واقع بودن در نقطه خاصی از ،پراکندگی جغرافیایی طایفه اي-2
مرز مشترك آن در جنوب ،خاورمیانه تحوالت جمعیتی و اقتصادي
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با رژیم اشغالگر قدس و رویارویی این رژیم باعث شد تا همواره 
تحوالت این منطقه با حساسیت پیگیري شود. 

لبنان با ویژگیهاي اسالمی و ایجاد ضرورت پیدایش مقاومت -3
استراتژي دفاعی براي لبنان در مقابل طمع ورزي ها و نیتهاي 

تجاوز کارانه صهیونیستی برخواسته است را بازگرداند. 
ماجراجویی رژیم اشغالگر هزینه هاي فوق العاده سنگینی را در -4

ر اقتصادي و اجتماعی را براي این رژیم در ب،نظامی،ابعاد سیاسی
داشته است. 

سیاست دفاعی گام اول را براي لبنان از دولت مانع به دولت متکی -5
بر خود نموده است. 

حضور رهبران شیعه در شکل گیري مقاومت حزب اهللا و مبارزه با -6
اشغالگر و مخالفت با نظام ناعادالنه، دریافته است که تنها راه نجات 

حفظ ضرورت و یکپارچگی است. 
از عملیات در برخورد با جنبش مقاومت حزب اهللا بهره برداري از-7

نظامیان اشغالگر که با استفاده از رسانه هایی چون تلویزیون 
المنار، رادیو المنار و هفته نامه العهد براي اعالم دیدگاه و مواضع 

رژیم با برنامه ریزي حساب شده زمینه ساز فرار نیروهاي 
در عرصه هاي را فراهم کرده و عالوه بر آنصهیونیستی

اجتماعی و سیاسی داخلی در انتخابات شهر و روستا پیروزیهاي 
چشمگیري را بدست آورد. 

استفاده حزب اهللا به عنوان گروه توانمند از تجهیزات جنگی و -8
بکارگیري تاکتیکهاي جنگی در جنگهاي منظم و نامنظم علیه رژیم 
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ه متحمل اشغالگر و غافلگیري نیروهاي این رژیم در جنگ شهري ک
تا درکایادي غرب را پریشان.دنخسارت و ضایعات شدید گرد

. به تغییر موضع خود تجدید نظر کنندنسبت 
یز براي جبران تغییر تاکتیک نبا توجه به اینکه رژیم صهیونیستی -9

در عملیات نظامی خود متوسل به جنگ روانی گردید ولی در مقابل 
رسید. تیجه ناهللا ناکام و تالش آن به نعملکرد حزب

منابع
بحران لبنان اهداف و پیامدها (ع.س سماجا) -1
روزنامه االخبار لبنان (ضرورت جنبش مقاومت در لبنان)، -2

2006اکتبر 8، مطابق با یکشنبه 1385آذر27دوشنبه 
روزنامه رسالت گفتگو با خبرنگار ما با ابواحمد قصیر یکی -3

(ما پیروزیم) شماره از فعاالن جنبش حزب اهللا لبنان تحت عنوان
ذیالحجه 24و 2007ژانویه 14مطابق با 24/10/85یکشنبه،6060
1427
–ترجمه دکتر ابراهیم جعفري -اطلس استراتژیک جهان-4
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