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 22، عباس عسگرلو 1محمد رضا صمدیمؤلف : 

 

 روزه: 33راهبردهای حزب ا... از شکل گیری تا جنگ 
گیری جنبش مقاومت اسالمی در لبنان, اولین راهبرد اساسی این جنبش با شکل

تمامی فعالیت ها  2891تا  2891داد. این راهبرد از سال تشکیل می« مقاومت مردمی»را 

اما پس از عقب نشینی ارتش  ؛کردحزب ا... را در بطن خود تعریف میو عملیات های 

« جنگ چریکی» شاهد چرخش راهبرد حزب ا... به سمت  ،اسرائیل تا کمربند امنیتی

توانست بهترین راهکار برای اعمال فشار به رژیم . راهبردی که در آن برهه میبودیم

نان و نظامیان اسرائیل باشد. این صهیونیستی در قالب حمالت متعدد به فاالنژهای لب

های ولی محدودیت ؛دادمسیری بود که حزب ا... را به سمت تحقق پیروزی سوق می

سوی فراوان مقاومت از سویی و افزایش روز به روز توان نظامی رژیم صهیونیستی از 

 ها و محور اصلی طرح« جنگ چریکی و فرسایشی»کم ، سبب گردید تا کمدیگر

داد که رزمندگان مقاومت گردد. راهبرد جدید به حزب ا... این امکان را می هایعملیات

ی ارتش دشمن را تضعیف نماید و به آنها بقبوالند که در راه مبارزه، به تدریج روحیه

زمان، عنصری محدود کننده نیست؛ عاملی که برای فرماندهان اسرائیلی قابل تحمل نبود 

شد که هنر جنگیدن تلفات و خسارات به ارتشی میزیرا این نوع نبرد باعث تحمیل 

به رخ همسایگان  2891و  2899آسا در جنگ های خود را بر اساس دکترین نبرد برق

ی ارتش، ترین هزینهعربی خود کشیده بود. وجود تلفات در این میان، به عنوان گزاف

                                                 
  )ع(عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسن  -1

  )ع(مدرس گروه تاکتیک و عملیات دانشکده پیاده مجتمع دانشگاهی امیر المومنین  -2

رژیم با روزه حزب اهلل  33جنگ 
  (دوم)بخش صهیونیستی



  ) بخش دوم ( روزه حزب اهلل رژیم صهیونیستی 33جنگ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 521 7331 زمستانو  پاییز  33و33شماره  –سال دهم                     

کرد و همین میی سیاسی و حمایت اجتماعی از نظامیان را روز به روز ضعیف تر عقبه

اقدام به عقب نشینی از  1222مساله بود که سبب گردید ارتش صهیونسیتی در سال 

ی اطالعاتی و امنیتی حزب ا... در همچنین سیستم به شدت بسته»خاک لبنان نماید.

ممانعت از دستیابی سیستم های اطالعاتی دشمن از موارد مهم راهبرد نظامی و امنیتی 

 .(228: 2891.)قاسمی، «آیدحزب ا... به شمار می

با عقب نشینی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، عناصر بازی، کارکردهای خود را 

ا... گردید. راهبرد بنیادی ترین مساله در افق آینده حزب« حفظ بقا»تغییر دادند و راهبرد 

میالدی، حفظ توان و  1222ا... پس از عقب نشینی رژیم صهیونسیتی در سال حزب

 گی جهاد و مقاومت بوده است که این راهبرد بر دو محور استوار می باشد: آماد

 جمع آوری اخبار و اطالعات از دشمن به صورت مستمر.      -2

 کسب آمادگی و افزایش هر چه بیشتر توان عملیاتی  -1

آمد.در مقطعی متفاوت به حساب می 1229تا  1222ی زمانی بدین ترتیب فاصله

... در موقعیتی قرار گرفته بود که هر حرکتی از  سوی حریف قهراً به این دوره حزب ا

ی حزب ا... آن بود که ارتش رژیم صهیونیستی  بهترین فرضیه» شد. سود او تمام می

به صورت حمالت گسترده هوایی یا  دست به هجوم بزند که اگر هجوم ارتش اسرائیل

نظامی را در برگیرد باز هم حزب ا... زمینی باشد و مراکز غیرمسکونی و نیز اهداف غیر

ی الزم را برای اجرای عملیات در خاک دشمن و نیز نوار مرزی به دست خواهد بهانه

 .(91: 2891میرباقری،«)آورد و در هر صورت شرایط به نفع حزب ا... خواهد بود.

 روزه: 33راهبردهای حزب ا... در جنگ 

حریف جستجو کرد؛ درست جایی  «بازی خوانی»اوج هنر حزب ا... را باید در

که قبل از اجرایی نمودن طرح عملیاتی ارتش اسرائیل علیه مقاومت، رزمندگان این 

در  عمق مناطق « وعدالصادق»جنبش در اقدامی پیشدستانه و تحت عملیاتی به نام 

اشغالی ضمن تحمیل تلفاتی چند، دو نظامی اسرائیلی را به اسارت گرفتند و فرماندهان 
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اسرائیلی را در موضعی انفعالی قرار داده و ابتکار عمل را خود به دست گرفتند.  نظامی

پس از عملیات، دشمن بدون اینکه سعی کند تمرکز خود را باز یابد در اقدامی احساسی 

دست به حمالت متعدد زد و به این شکل عملیات علیه حزب ا... ناخواسته و پیش از 

 موعد تعیین شده کلید خورد.

پایان بخشیدن » یین مقطع زمانی، راهبرد اصلی مقاومت اسالمی که بر پایهدر ا

گردید دارای ابعاد مختلفی بود که تعریف می« به افسانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل

 شود.محورهای این راهبرد به طور مختصر،بررسی میدر زیر 

 :حزب ا... شکست اسطوره ارتش اسرائیل و کاهش تلفات  -2

دهد که هدف اصلی آن گرفتن تلفات از کرد نظامی حزب ا... نشان میعمل» 

دشمن، شکست اسطوره و ابهت شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی و در عین حال به 

  .(19: 2891)عرب، « حداقل رساندن شهدای خود بود.

 تحمیل تلفات انسانی علیه اسرائیل در حد خارج از توان این رژیم: -1

تواند به اندازه گرفتن گوید: هیچ چیز نمیان نظامی غربی مییکی از وابستگ» 

 .(2ج  192: 2891ساعدی، «)کشته از اسرائیل این رژیم را به زانو درآورد.

 ای جدید و سبکی تازه:انجام جنگ چریکی با قاعده -8

گرفت و بالفاصله تغییر در این مدل به هنگام پیشروی، تمرکز سریعاً شکل می 

های کوچک تقسیم و ها به بخشیگان .پذیرفتیت پراکندگی صورت میوضعیت و رعا

شدند. رزمندگان از سالح ها و ابزار شناخته شده در جنگ اداره می« خودکافی»به شکل 

شاهد تحول جدیدی در مدل  ،ی صادقدر جنگ وعده .بردندهای کالسیک بهره می

زارهای جنگ کالسیک جنگ چریکی هستیم و آن استفاده گروه چریکی از جنگ اف

 رود .است و این در نوع خود یک تحول راهبردی به شمار می
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 «:حفظ بقا»ی تحقق نظریه -9

این نظریه با رعایت مسایل حفاظتی و پدافند غیرعامل، پراکندگی و تحرک  

 ی مهمات دشمن و حفظ توان رزمی مقاومت گردید.موجب خطا رفتن عمده

جنگ  المللی علیه اسرائیل در اثر طوالنی شدنایجاد زمینه مخالفت بین -1

 ه به دشمن:شد و افزایش خسارات وارد

ای سابقهاین جنگ و عملیات چریکی و موشک باران حزب ا... به نحو بی» 

باعث گسترش دامنه خسارات و تلفات وارد بر اسرائیل شد و طوالنی شدن جنگ سبب 

 .(11: 2891)عرب، « خیزش موج انتقادات گردید.

 های مقاومت:تهدید روانی دشمن و قابل پیش بینی نبودن واکنش -9

اما حزب ا...  ؛ای و شیمیایی، چشم اسفندیار رژیم صهیونیستی استمراکز هسته» 

 (99: 2891)عرب، « در اقدامی اخالقی و انسانی از حمله به آنها خودداری کرد

 حفظ اهداف برای آینده: -1

نگذشته بود که تمام اهداف موجود در لبنان بارها  هنوز ده روز از آغاز عملیات

 در حالی که مقاومت هنوز اهداف زیادی برای زدن داشت. ؛مورد هجوم واقع شدند

 ها، شهرها وها به داخل خانهانتقال مرکز ثقل مقاومت از درون جبهه -9

 روستاها و به طور کلی به میان مردم:

 ؛توانایی از بین بردن حزب ا... را نداردمیشل عون: بر این باورم که اسرائیل » 

ای از بافت ی افراد مسلح نیست، بلکه بخش عمدهزیرا این حزب فقط مجموعه

 .(19: 2891)عرب، « گیرد.اجتماعی لبنان را در برمی

 ی تبادل اسرا:گرفتن اسیر از نظامیان دشمن و تکمیل پروژه -8

 فرماندهان مقاومت قرار داشت این عامل از همان ابتدا در رئوس برنامه های 

 انجام عملیات بر اساس دکترین بازدارندگی: -22
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در واقع مشی اصولی حزب ا... همواره تکیه بر پدافند موثر و باال بردن هزینه ی 

 تهاجم نزد سران تل آویو بوده است

 فرسایشی کردن جنگ :  -22

گ های کوتاه اسرائیل در اندیشه ی حمالت برق آسا و جن ،به گواهی تاریخ

مدت بوده است و به شدت از گرفتار شدن در نبردهای بلند مدت در هراس است ؛ البته 

عوامل زیادی در چرایی این موضوع دخیل هستند ولی پررنگ ترین این دالیل شاید 

 پایین بودن ظرفیت  سیاسی این رژیم باشد.

 ها :ها و مکانی دشمن در تمامی زمانسلب آرامش از جبهه -21

ی این عامل در کنار عافیت طلبی زایدالوصف صهیونیست ها و نبود روحیه

 .را به زانو در آوردارتش مدعی اسرائیلتوانستدر نزد سربازان این رژیممقاومتتحمل و

 اجرای عملیات روانی گسترده و هنرمندانه در طول جنگ: -28

سخنرانی های بی نظیر  استفاده ی به موقع و به جا از امکانات رسانه ای در کنار

 جنگ بود. و دقیق سید حسن نصرا... تنها بخشی از عملیات روانی مقاومت در طول

 روزه: 33تاکیتک های حزب ا... در جنگ 

را به اجرا « وعدالصادق»توان گفت، رزمندگان مقاومت در شرایطی عملیات می

سال مبارزه با  19 ها را در طولدر آوردند که قبل از آن فهرستی از انواع عملیات

طلبانه، عملیات کمین، تاکتیک رویارویی با کشیدند. عملیات شهادتاشغالگری یدک می

کمین دشمن، بمب گذاری، عملیات موشکی، گروگان گیری، عملیات اطالعاتی، 

دهند. با چنین عملیات روانی و هجوم به پایگاه, بخشی از این فهرست را تشکیل می

را کلید زد. « وعدالصادق»( عملیات12/9/2891) 1229جوالی  21 ای حزب ا... روزعقبه

 آید. روزه به حساب می 88عملیاتی که پیش درآمد نبرد 

 ویژگی های این عملیات به شرح زیر می باشد:

 سرعت و موفقیت در اجرای عملیات -2
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 بانی و طراحی دقیق عملیات شناسایی منطقه و دیده -1

 استفاده از آتش های فریبندهاجرای عملیات فریب با  -8

 جلوگیری از هرگونه عملیات تعقیب توسط دشمن  -9

 اجرای عملیات های متنوع کمین در نقاط مناسب در طول عملیات  -1

های هوشمند و کنترل شونده در مسیر نیروهای گشتی دشمن استفاده از بمب -9

اعزام نیروی کمکی و  ها و جلوگیری ازبه منظور مقابله با هرگونه تحرک صهیونیست

 پشتیبانی به منطقه.

شناسایی دقیق مسیرهای رفت و برگشت نیروهای اطالعاتی و طراحی دقیق  -1

 ی تامین مسیرهای موردنظرنحوه

ی عملیات که منجر به افزایش جداسازی منطقه چپ، راست و عقب منطقه -9

 ی(شد.)الیه بندی کردن منطقه عملیاتضریب تامین منطقه مختلف می

 انتخاب نقاط مناسب برای حضور نیروهای تک تیرانداز  -8

تسلط کامل بر میدان جنگ و حریف با برنامه ریزی دقیق و پیش بینی دقیق  -22

 جوانب عملیات.

باشد اگر چه موارد فوق بخشی از دالیل موفقیت حزب ا... در عملیات مذکور می

 88گروه در مقابل دشمن در طول جنگ ی عملیاتی این ولی نباید از تعمیم آنها در شیوه

مدیریت  ،روزه خودداری کرد. حزب ا... با ابزارهای محدود ولی متنوع و کار آمد خود

های بازی را یکی یکی از جنگ را به سمت دلخواه کشید و با کسب ابتکار عمل، کارت

رفت دست دشمن بیرون آورد. برای اولین بار، اسرائیل در معرض حمالت نظامی قرار گ

خواست در مقابل آن موضع دفاعی به خود بگیرد و نه هجومی و در این راستا به  که می

  .رغم داشتن انبوه نیروی نظامی و نفرات ذخیره، نتوانست بازدارندگی موثری نشان دهد

 ترین تفاوت نیروهای طرفین در جنگ این بود که مقاومت اسالمی دقیقاً شاید عمده

 شد.لی ارتش اسرائیل هر روز با ابهامات پیچیده تری مواجه میکند ودانست چه میمی
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برتری حزب ا.. و آشنایی کامل به منطقه نبرد در قالب جنگ هایی چریکی، »

خود را نشان داد و پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی را با موانع جدی مواجه کرد. مسلح 

ه ی عملیاتی برای هر کردن زمین به انواع مین های ضد نفر و ضد تانک، تعریف نقش

منطقه به صورت مجزا در صورت پیشروی احتمالی ارتش دشمن، حفر سنگرهای 

متصل، حفر کوه و نگهداری ذخایر موشکی در آن، ایجاد سقف های کاذب برای سیستم 

های پرتاب موشک و سایر موارد دیگر، منطقه عملیاتی جنوب لبنان را برای ارتش این 

ه بود، به طوری که در برابر آن عاجز و مستاصل مانده رژیم غیر قابل تحمل کرد

 .(228: 2891بود.)قاسمی، 

البته اشاره به شاه بیت اصلی غزل جنگ توسط مقاومت اسالمی ضروری است و 

های این گروه است که ها و توانمندیآن عملیات پلکانی و استفاده تدریجی از چریک

ید علیه دشمن، یک نوآوری قابل توجه در نوع خود ضمن ایجاد یک عملیات روانی شد

درصد از نیروهای رزمنده حزب ا...  22تنها »گوید: رود. رهبر حزب ا... میبه شمار می

( و این به معنای حفظ آمادگی 92: 2891پورقیومی،«)جنگیدند.با رژیم صهیونیستی می

ای یات قطرهبرای طوالنی شدن احتمالی نبرد است. یک کارشناس اسرائیلی: نصرا... عمل

: 2891کند)ساعدی، و پلکانی را در پیش گرفته و هر روز یک پازل عملیاتی را اجرا می

 می باشد:شرحروزه بدین88در جنگتاکتیک های حزب ا...با این مقدمه اهم.(2ج229ص

 های نیروهای پیاده:تاکتیک

 حفظ بقا: -1

رست برداشتند و این قدم رزمندگان مقاومت قدم اول را برای پیروزی محکم و د

یارون جگین، فرمانده تانک مرکاوا کهه یهک گهروه از    »همان حفظ نیروهای رزمنده بود. 

کرد، اوایهل صهبح، ناگههان درگیهر     تانک ها را به داخل روستای مارون الراس هدایت می

شهود آخهرین   شنود و متوجه میشود، او صدای انفجاری شدید را میکمین حزب ا.. می

توانم بگویم که نیروهای حهزب ا...  دهد: نمیرد هدف قرار گرفته .... او ادامه میتانک مو
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از مردان حزب ا... را نمی دیدیهد؛   هیچ کدام شما .ریختندچگونه باران آتش بر سر ما می

 «آنها دشمنان حاضر اما پنهان و ناپیدا بودند.

سوال بدون پاسهخ   سربازان اسرائیلی در مواجهه با رزمندگان مقاومت همواره یک

اند؟ دشمن، عموماً قادر به شناسایی مبهارزان حهزب ا... نبهود و    داشتند، آنها واقعاً چگونه

 شد که بعضاً نیروهای دشمن ناخواسته یکدیگر را هدف قرار دهند.این امر سبب می

بنابراین اتخاذ رویکرد حفظ  نیرو و امکانات از سوی حزب ا... و اعمال فشار بهه  

ای در پهاره » گشهود .  ای جدید از جنهگ نهاهمگون را مهی   همین نقاط, صفحهدشمن از 

توان کشور طهرف جنهگ را از طریهق آسهیب زدن بهه مراکهز قهدرت، مراکهز         می اوقات

هایی مثهل حهزب ا... یها    اقتصادی و ساختارهای زیربنایی وادار به تسلیم کرد. اما سازمان

ها بهه  ند. نقطه ضعف اصلی این سازمانحماس نسبتاً در برابر چنین حمالتی مصون هست

 .(91: 2891بن یسرائیل،«)شود.افراد، به خصوص رهبران بلندپایه آنها مربوط می

 حمالت  چند محوری: -2

انتخاب مواضعی که بتواند در یک زمان حمالتی را علیه اههداف دشهمن ترتیهب    

معنهای گشهودن چنهد    دهد از دیگر تدابیر رزمندگان حزب ا... بود. این نوع جنگیدن بهه  

های مختلف در مقابل نفرات و یا ادوات دشهمن بهود   ی محدود و کوچک از جناحجبهه

 نمود.که با چاشنی غافلگیری دشمن را متحیر و منهدم می

بدین ترتیب که وقتی گروهی  .کردحزب ا... از روش دفاع موزاییکی استفاده می»

      نهواحی دیگهر ههم مهورد حملهه واقهع       جنگیدند از از دشمن با یک گروه از مقاومت می

گذشته از آثار انهدامی این روش باید به تهاثیر حاصهل    .(92: 2891پور قیومی،«)شدندمی

گرفت اشاره نمود. شهبکه تلویزیهونی   از رعب و وحشت این تاکتیک که دشمن را فرا می

ود در آمریکا که به طور کامهل در اختیهار جبههه صهیونیسهتی در جنهگ به      « فاکس نیوز»

برخی از نظامیان اسرائیل که از جنگ بازمی گشتند این نبرد را بسیار  :گزارشی اذعان کرد

های سینمایی دیده بودند توصیف می کردنهد. یکهی از آنهها    سخت و مانند آنچه در فیلم
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گفت وقتی وارد لبنان شدیم نیروهای مقابل از  هر طرف به ما هجهوم آوردنهد و ایهن    می

 تناکی بود.ی خیلی وحشصحنه

 عملیات استشهادی:-3

داد ولی نیروهای ی درگیری کمتر مجال استفاده از این روش را میاگر چه صحنه

زدنهد،  های شهادت طلبانه مهی مقاومت در هر موقعیتی که امکان داشت دست به عملیات

رژیم صهیونیستی همواره در طول جنگ در معرض حمالت چریکی و شههادت طلبانهه   

 ی نظامی، شبکه های حمل و نقل و ارتباطاتش بود.علیه نیروها

 جنگ و گریز: -4

اتخاذ این تاکتیک بر مبنای تحمیل تلفات حداکثری به دشهمن و تحمهل حهداقلی    

نیروهای مقاومت با توجه به شیوه نبرد چریکهی و کسهب    .تلفات نیروهای خودی است

زده و قبهل از بازیهابی    های سریع به دشمنهای الزم در این زمینه دست به حملهمهارت

گریختند، در همین رابطه یکی از های کمکی و نجات از معرکه مینیروهای دشمن یا تیم

           اتخههاذ تاکتیههک جنههگ و گریههز از جملههه » فرمانههدهان مقاومههت اسههالمی معتقههد اسههت:

 .(2ج211: 2891)ساعدی،«است.دادهنشانالراسماروندرراخودموفقیتکهبودههاییتاکتیک

 رزم غیرمتمرکز: -5

های کوچک و پراکنده و به طهور مسهتقل وارد   رزمندگان حزب ا.. در قالب گروه

شدند. مسئولیت هر نفر به صورت مستقیم به خود او واگذار شده بود و هر نقطه نبرد می

ههای  رزمندگان حزب ا... به صورت گهروه »از جبهه، تمامی امکانات مورد نیاز را داشت. 

: 2891پورقیهومی،  «)دود در مکان و شرایط خاص و با استتار کامهل حضهور داشهتند.   مح

ی مقاومهت در  ی یاد شده تاثیری مستقیم در کاهش آسیب پذیری بدنهه طبیعتاً شیوه .(92

 شد.طول نبرد می
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 دفاع متحرک: -6

رسید که قابلیت استفاده از توان رزم در اردوگاه مقاومت اسالمی گاه بدان حد می

اسرائیلی کرد و در چنین زمانی سخت ترین حاالت بر فرماندهان دفاع متحرک را پیدا می

 تهاجمی  حزب ا... در خاک تحت اشغال رژیم صهیونیستی دست به حمالت گذشت:می

       گرفت. در واقع این تدبیر یکی از زد و روند جنگ, حالت معکوس به خود میمی

ی آفندی در میان مبارزان مقاومت ل و ایجاد روحیهاصلی ترین دالیل حفظ ابتکار عم

 ی دشمن هویدا نماید.بود. و به زودی توانست آثار شکست را در جبهه

 کمین:  -7

های استفاده از تاکتیک موثر و در عین حال پرکاربرد کمین در جای جای عملیات

زه کردن، خورد. دقت و وسواس فراوان برای کانالیمقاومت در طول جنگ به چشم می

هدایت و کشاندن نیروی دشمن به موقعیت دلخواه و انجام عملیات های متعدد کمین 

          متر هم  پنجی تیرانداز علیه دشمن به توسط نفرات پراکنده و پنهان که گاه فاصله

 باشد.روزه می 88رسید از نکات قابل توجه جنگ نمی

 تاخت)ادواتی(:   -8

و جنگ افزارهای کارآمد و شناسایی دقیق و لحظه به های موثر به لطف آموزش

ی رزمندگان حزب ا... از موقعیت نیروهای دشمن، انجام این تاکتیک بارها به مورد لحظه

اجرا گذاشته شد و در هر لحظه تجمع نفرات دشمن یا ادوات سنگین زرهی، هدفی 

های کاتیوشا، موشکرفت. به کارگیری ترکیبی از آتشهای خمپاره، بالقوه به شمار می

 حزب ا... به همراه داشت.مرحله نتایج درخشانی را برای نیروهایایندرتوپخانهضدزره و

 های ضدزره:تاکتیک

به طوری که  ؛نسبتاً عدول کرد« جنگ با تانک»ی اسرائیل در این جنگ از نظریه

ای کوچک اقدام هشدند،گاه در قالب گروهها بعضاً میان نیروهای پیاده تقسیم میتانک
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نمودند؛ با این حال وزن اصلی حمالت کردند و بعضاً حتی به تنهایی عملیات میمی

دشمن در روی زمین بر استفاده از ادوات زرهی سنگین بود. جایی که رزمندگان 

های فراوان در نگاه اول هیچ بختی برای رویارویی با مقاومت به علت محدودیت

های تند. این رویکرد با روانه کردن  نسل جدید تانکهیوالهای فوالدین دشمن نداش

اما در میان ناباوری فرماندهان  ؛( به میدان نبرد به اوج خود رسید9میرکاوا )میرکاوا 

های پیشرفته و گران قیمت اسرائیل به راحتی و یکی یکی ارتش صهیونیستی، تانک

-ه باد رفت. اتخاذ تاکتیکطعمه نیروهای حزب ا... شدند و آرزوهای نظامیان اسرائیل ب

 توان چنین برشمرد:های مناسب علیه نیروهای زرهی اسرائیل را می

 های ضدزره در مناطق تجمع دشمناستفاده از موشک -2

 هاهای ضدزره از خود و سایر سالحپشتیبانی متقابل سالح -1

 ها به ویژه در مناطق جلوهدف قرار دادن زره پوش -8

 درجه در اطراف خود 892ی ها با زاویهز سالححداکثر استفاده ا -9

 مقاومت و دفاع از مواضع تا آخرین لحظه و در نتیجه مشغول کردن  دشمن -1

 حزب ا...هایمحدودیتواسرائیلفراوانمقدوراتبهتوجهبادشمننمودنغافلگیر -9

ق ی نبرد با توسعه و عمامنی در سرتاسر جبهه باقی نگذاشتن هیچ نقطه -1

 بخشیدن به آن

 ها هدایت شوندهها و سالحی وسیع از موشکاستفاده -9

 دشمن و در کنار نیروهای پیادهخط پدافندی جلویضدزره درنیروهایحضور -8

ی خود را باز کرد و با در اولین روزهای جنگ بود که حزب ا... مشت بسته

تی را غافلگیر نمود. این ( بار دیگر ارتش صهیونیسE kornetکورنت)»استفاده از موشک

توسط روسیه به نمایش درآمد از سری نسل سوم  2889موشک که اولین بار در سال 

صادرات آن به سوریه آغاز شد و  2889رود و در سال های ضدزره به شمار میموشک

 229به طوری که  ؛روزه توسط حزب ا... به کرات مورد استفاده قرار گرفت 88در جنگ 
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اسرائیل در مجموع توسط این سالح منهدم شد و ستون فقرات  9،8،1یتانک میرکاوا

ارتش صهیونیستی به یکباره شکست. کورنت تحت سیستم هدایت لیزری نیمه خودکار 

کیلومتری محاسبات رژیم صهیونیستی را به هم ریخت. به  1/1است و با برد حداکثر 

کیلومتر عنوان  سهجنگ حدود  عبارتی شعاع امن برای تانک های اسرائیل تا قبل از این

های کیلومتری، تانکچهار تا پنج  شد ولی با ورود این سالح به بازی، از فاصلهمی

 اسرائیل،غافلگیرانه مورد هدف قرار گرفتند. 

و طول  .م .م211در زره نفوذ کند. موشکی با قطر  .م.م 2122کورنت قادر بود 

شد و عموماً به شکل لیاتی شدن مهیا میکه تنها در عرض یک دقیقه برای عم .م .م2122

نفر از نفرات مجتمع دشمن مورد هدف این  چهلگردید. در یک مورد پرتابل استفاده می

 .موشک قرار گرفتند

)عرب، « های ضدتانک در دنیا مجهز است.ترین موشکحزب ا... به پیشرفته»

2891 :11). 

اسرائیل است. البته ارتش  ترین افسران اطالعاتیاین ادعای یکی از بلندپایه

مدعی شده بود حزب ا... موشک هدایت شونده ضدتانک  1229آگوست  9اسرائیل در 

 را نیز در اختیار دارد.MILANو اروپایی آن  metis-mروسی 

به هر حال کورنت، قدرت مانور زرهی دشمن را گرفت و حتی علیه شناورهای 

 اسرائیل نیز به کار گرفته شد.

 ch-33ته از این موشک، شکار بالگرد فوق سنگین جالب ترین نک

 است.)واشنگتن تایمز(

)تاو( هم towو  spigot4-sagger3های ضدتانک حزب ا... قبالً از موشک

 استفاده کرده است.
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 ضدزره در جنگ لبنان ی هاموشک

 مترتوان نفوذ به میلی نوع موشک تهدید

 مم 812 آرپی جی کوچک

 متوسط

 tساگر/ ساگر 

فاگوت/ 

 tفاگوت 

 t تاو / تاو 

122 

 سنگین

T Rpg7 

V/rpg29 

Konkurs 

m-t 

Metis m- t 

Korent - t 

 مم112

92 -822 

822 

2222-2122 

 های ضدهوایی:تاکتیک

های موجود کمبود سالح در میان رزمندگان مقاومت باعث شد تا فقط از سالح 

حزب ا... در این بین  هایدر این حوزه استفاده شود و شاید شاخص ترین موشک

ی نیروی هوایی حزب ا... در پاسخ به عملیات پیاپی و گسترده»باشد. « سام»موشک 

 .(98: 2891)میرباقری، « های زمین به هوای  سام را به کار گرفته است.اسرائیل، موشک

های ضد هوایی استفاده نکرده بود: انهدام ظاهراً تا این زمان حزب ا... از موشک

نشان داد که حتی بالگردهای توپدار از امنیت کافی   F- 16الگرد و یک هواپیمایب چهار

در آسمان برای پرتاب برخوردار نیست و به ناچار باید از ارتفاعی بسیار زیاد در پی 

نیروهای مقاومت سعی کردند تا حد ممکن از قدرت هوایی دشمن  .اهداف زمینی بود

هواپیمای جاسوسی اسرائیل که قادر به حمل  تردید بکاهند. در همین راستا یکبی

 موشک هوا به زمین بود ساقط گردید و دو بالون جاسوسی این رژیم هدف قرار گرفت. 



  ) بخش دوم ( روزه حزب اهلل رژیم صهیونیستی 33جنگ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 531 7331 زمستانو  پاییز  33و33شماره  –سال دهم                     

روزه[ این اعتقاد را که دول عربی تا زمانی که  88ی صادق ] و جنگ نبرد وعده»

نخواهند بود، ای نتوانند برتری هوایی اسرائیل را خنثی کنند، قادر به تدارک هیچ حمله

 .(19: 2891عرب، «)کامالً بر هم زد.

 های ضدهلی برد:تاکتیک

له به بالگردهای این رژیم، با توجه به تسلط کامل هوایی اسرائیل و همچنین حم

فرماندهان اسرائیلی مجاب شدند که بار حمالت هوایی را عمدتاً به دوش هواپیماهای 

در سطح هوایی، نیروهای مقاومت توانستند » گوید:خود بگذارند. سید حسن نصرا... می

رو کنند و تمرکز کلی] از سوی دشمن[ ه حرکت بالگردهای دشمن را با محدودیت روب

 «واپیماهای جنگی است.بر ه

گهذاری  مهین »برد موفقیت بیشتری شامل حال حزب ا... بود در عملیات ضدهلی 

ی مرجعیهون کهه قصهد ربهودن یکهی از      در محل پیاده شدن چتربازان اسرائیلی در منطقه

برد اسرائیل به دست فراموشی های هلیفرماندهان حزب ا... را داشتند باعث شد عملیات

 (99: 2891پورقیومی،« )سپرده شوند.

ههای کوچهک،   ی عمومی مقابله با دشمن در این مقوله، تکیه بر سهازمان اما شیوه

های کوچک، استتار یافته و مخفهی در  برن در قالبهای ضدهلیگروه»پنهان و آماده بود. 

های خاصی گسترش یافته بودند. هنوز چتربازها فرود نیامهده بودنهد کهه نیروههای     مکان

 (88: 2891پورقیومی،«)دادند.رسیدند و آنها را کشته و یا فراری میر میحزب ا... س

ی زمینی ا... در نبرد با دشمن در جبههی حزبتوجه به این اصل که هدف عمده

های فوق در مقایسه با تواند بیانگر فرعی بودن عملیاتشد، میرو در رو دنبال می

 نبردهای سنگین باشد.
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 توپخانه:های موشکی و تاکتیک

ا... ، فرماندهان اسرائیلی سه مقطع با پیش بینی نسبی در مورد توان موشکی حزب

 زمانی را در طول جنگ پشت سرگذاشتند:

روز نخست که سعی در انهدام توان موشکی دوربرد  هشتی اول: الف( مرحله

 ا... داشتند.حزب

ربرد و میان برد روز میانی که در پی انهدام توان دو نوزدهی دوم: ب( مرحله

 حزب ا... بودند.

های روز پایانی که با هدف توقف نسبی پرتاب موشک شش ی سوم:ج( مرحله

 (21: 2891کوتاه برد مقاومت اسالمی، صورت گرفت.)بن یسرائیل،

بارزترین مصداق عملیات پلکانی و تدریجی رزمندگان مقاومت در نوع و تعداد 

است. حزب ا... در روزهای نخست حدود  های حزب ا... در طول جنگشلیک موشک

کرد و روند جنگ طوری شد که در روزهای پایانی این تعداد به موشک پرتاب می 222

میلمیتری با بردی  211و  221های ی اول جنگ تنها موشکفروند رسید. در هفته 112

و  91با بردی حدود  1و 8های فجر کیلومتر استفاده شدند در هفته دوم موشک 12زیر 

کیلومتری تب جنگ موشکی را باال بردند و این روند در هفته چهارم که عمالً به  11

های عملیات جنگ موشکی بین دو طرف تبدیل شده بود به اوج خود رسید.ویژگی

 به شرح زیر می باشد: موشکی مقاومت

 توزیع عملیات توپخانه و موشکی به سمت تمام مناطق -2

 اط ریختن آتش تغییر دائمی اهداف و نق -1

 تنوع در شلیک و اجرای آتش  -8

 ی جهات(شلیک به اهداف از شرق، غرب و شمال)از همه -9

 حفظ آهنگ آتش تا روز پایانی نبرد -1

 های ضدزرههماهنگی توپخانه، کاتیوشا و سالح -9
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 استفاده از توپخانه و موشکی در مناطق تجمع دشمن  -1

ع دشمن، طوری که حتی بعضاً توپخانه گیری سنگرها و مواضدقت در هدف -9

 دشمن را از کار انداخت

 هدف قرار دادن محل ورود و خروج مواضع استقراری دشمن  -8

 ی اهداف انتخاب دقیق و حساب شده -22

 حمله به مواضع دشمن در مرز توسط خمپاره اندازها -22

      بهره  های کامالً معمولی نیروهای مقاومت  در روزهای اول جنگ از سالح

         کردند. در تیراندازی با تک اقدام به شلیک میبردند و حتی به صورت تکمی

نفر از نیروهای دشمن کشته و  28در یک مورد فقط با دو راکت،  .م .م 221انداز موشک

 زخمی شدند.

کیلومتر در  11کیلومتر در روزهای اول به  12ی زیر آتش حزب ا... از منطقه» 

کیلومتری تل آویو را با وجود سیستم پدافند ضد موشکی  12ی آخر رسید و تا روزها

این در حالی است که برخی منابع, برد  .(18: 2891عرب،«)آمریکا، هدف قرار داد

اند و این بدان معناست کیلومتر  عنوان کرده 122و  212را  1های زلزال و فجر موشک

ها، به زودی حتی تل آویو هم مورد ابی جنگ و حفظ آهنگ پرتکه در صورت ادامه

 گرفت.میرا فرااشغالیهایسرزمینسرتاسرا...اهداف حزبیو محدوده شدمیحمله واقع

هایی که موشک» غافلگیری نظامیان اسرائیلی در این مرحله نیز قابل توجه است

ادی قدرت ویرانگری زی دارای به العفوله شلیک شد برای اسرائیل ناآشناست و

          حزب ا... از »است.« 2خیبر»در این جا منظور موشک.(91: 2891عرب،«)است

 (11: 2891)عرب،« کرد.های بالستیک میان برد استفاده میموشک

در طول جنگ، « سوپردیفورا»انهدام دو ناوچه . یک دستگاه قایق توپدار به نام 

، سند سرافکندگی «ساعر»ی توان موشکی حزب ا... را غیرقابل انکار ساخت. ناوچه

آلیاژ ناوچه » .نازیدندهای آن سخت میها به وجود و قابلیتنظامیانی شد که تا مدت
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ساعر طوری است که اگر موشک یا اژدر به آن برخورد کند، آسیب و تخریب کاهش 

یابد. ولی حزب ا... با سیستمی ناشناخته از فراز دو ساختمان در بیروت این ناوچه را می

 نهدف قرار داد. کارشناسان معتقدند برای هدف قرار دادن یک جسم شناور در فاصله ه

مایلی، حداقل به سه یا چهار شلیک آزمایشی نیاز است؛ اما معلوم نیست چه موشکی 

توسط حزب ا... به کار رفته که با اولین شلیک هدف را نابود کرده است؛ همچنین 

ستم الکترونیکی و ضد رادار و ضدالکترونیک آشکار نیست که در این حمله از چه سی

 (92: 2891)عرب،2استفاده شده است.

 ؛های اشغالی گردیدی سرزمینی توپ روانهموشک و گلوله 22222در مجموع 

 موشک و توپ به سمت مواضع حزب ا... شلیک نمود.  212222در حالی که اسرائیل 

های اشغالی ا به سرزمینهای کاتیوشدر پایان این بحث به جدول پرتاب موشک

 اشاره می گردد:

 ی شلیکمنطقه نوع موشک
 تعداد
 تقریبی

 هاویژگی مناطق مورد تهدید

 برد– کاتیوشای کوتاه
 

از جنوب رودخانه 
 لیطانی

22222 
ی مناطق همه

الجلیل تا هاکریوت 
 و منطقه یزراعیل

تاثیر اندک و عدم امکان 
 مقابله هوایی با آن

 های نبطیهبلندی
1222 

  
 کریات شمونه

 

 تاثیر اندک و عدم امکان
 مقابله هوایی با آن

 

 کاتیوشای 
 برد و دوربردمیان

شهر صور و شمال 
 رودخانه لیطانی

1222 
 حیفا، زخرون،

 یعقوب و طبریا 

به سکوی پرتاب قابل 
حمل روی خودرو یا 

کششی نیاز دارد. قابلیت 
هدف قرار دادن آن از 

 آسمان

 

                                                 
ساخت چین است. cs-802از نوع ظاهراً این موشک  -1
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 دسی و تخریب:های مهنتاکتیک

ی ترین موضوع، وجود یک دستگاه مهندسی به همراه هر گروهان پیادهگفتنی

های اسرائیلی است. این عامل سبب افزایش قدرت مانور، پیشروی و توان رزم یگان

 گردید.رژیم صهیونیستی می

ی رزمندگان تخریب در حین عملیات وعدالصادق بود. اولین عملیات خیره کننده

های اسرائیلی دقیقه طول کشید تا تانک چهلدو سرباز اسرائیلی ربوده شدند،  زمانی که

 سیصدی ولی ستون زرهی دشمن با انفجار شدید مواد منفجره ؛وارد معرکه شوند

کیلوگرمی مواجه شد و ضمن انهدام، چهار نفر نیز کشته داد. همین عامل سبب گردید 

جایی، تردد و تحرک ه ماد نکند و برای جابای اعتکه دشمن تا پایان جنگ به هیچ  جاده

های مهندسی حزب ا... به ایجاد جاده بپردازد. بنابراین مسلح نمودن زمین توسط گروه

 ی عملیات را برای اسرائیل باال برد.هزینه

ی ی هنرمندانه و ظریف از مواد منفجره توسط رزمندگان آموزش دیدهاستفاده

مواد منفجره از « مجیر»ی ز است. در یک مورد در درهحزب ا... در نوع خود شگفت انگی

یک طرف تانک وارد شده  و از طرف دیگر خارج گردید و سه سرباز اسرائیلی نیز 

ی های مهندسی و تخریب در همان منطقهکشته شدند. قابل ذکر است که تمامی فعالیت

رزم حزب ا... قابل  هاینمودن یگان خودکفاگرفت و این عامل در راستای نبرد انجام می

 توجیه است.

 تاکتیک های اطالعاتی:

هایی که در قالب کلمات و از سوی رهبر مقاومت به سمت گرمای آتشین گلوله

سید » شد، قبل از اصابت به راحتی قابل لمس بودی سربازان اسرائیلی شلیک میسینه

ظامی و حسن نصرا...: حزب ا... مشخصات، عناوین و آدرس تمام مناطق حساس ن

 .(2ج 211: 2891ساعدی، «)غیرنظامی اسرائیل را در اختیار دارد.
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های اطالعاتی دشمن حزب ا... به سازمان» نویسد:ی فلسطین امروز میروزنامه

شناسد. این جنبش شبکه های اشغالی فلسطین را میی سرزمیننفوذ کرده و نقطه به نقطه

ی اهداف موشکی، رائیل دارد که دربارهای را در داخل اسآوری اطالعات گستردهجمع

 .«کنندآوری میهای صنعتی حساس این رژیم اطالعات جمعتاسیسات نظامی و سایت

 های متعدد جاسوسی اسرائیل توسط در کنار این موضوع کشف و دستگیری شبکه

ساخت. روز هشتم نبرد یک حزب ا.. روز به روز برتری اطالعاتی مقاومت را آشکار می

ی دیگر)توسط ارتش لبنان(، روز بیست و دوم جاسوسی، روز دوازدهم یک شبکه گروه

 نفری و ... بخشی از پروژه کشف عوامل اطالعاتی اسرائیل است. 11گروه جاسوسی 

های مراقبت، شنود و تصویربرداری از تمامی تحرکات حزب ا.. دارای سیستم 

ت این جنبش را در انجام عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان است که قابلی

 .برد. اشراف اطالعاتی بر جنگ در نتیجه تلفات نیز کامالً موثر بودشهادت طلبانه باال می

های اطالعاتی اسرائیل را در کسب اخبار و اطالعات رعایت مسایل حفاظتی که سیستم»

رو ه ن بست روباز اماکن استقرار رهبران  حزب ا... و تاسیسات نظامی و امنیتی آن با ب

کرد، باعث شد که حزب ا... در جنگ متحمل خسارات بسیار اندکی گردد و بر می

عکس ارتش رژیم  صهیونیستی به دلیل ضعف اطالعاتی خود، شکست نظامی و 

 .(228: 2891قاسمی، «) اطالعاتی سنگینی را تجربه نمود.

ین نقطه قوت ما ترمهم»کند:سید حسن نصرا... تیر خالص را این گونه شلیک می

 .(2ج291: 2891)ساعدی، « باشد.عدم آگاهی دشمن نسبت به توانایی ما می

گذشته از مباحثی که اشاره شد، مسایل دیگری نیز قابلیت طرح دارند که در 

با  دی این مقاله نیست، از جمله ارتباطات و  تسلط حزب ا... به نیروهای خوحوصله

غیرمتمرکز و خودکافی که باعث شد تلفات مقاومت های وجود پراکندگی و ایجاد گروه

های شنود که گیری از شیوهه تا حدی کاهش یابد و در کنار آن بهرهشد و خسارات وارد
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ها توسط یک سیم اسرائیلیها، مکالمات موبایل و بیبه اعتراف خود دشمن تا مدت

 .(1ج 2891:98،گردید.)ساعدمرکز استراق سمع در روستایی در جنوب لبنان شنود می

ی جنگ روانی که مسلماً خود فرصتی همین طور مبحث بسیار عمیق و پیچیده 

طلبد. جنگی که به همت رهبران باهوش و زیرک حزب ا... بار معادل همین مقاله را می

 کشید.بخش مهمی از جنگ را به دوش می

 عوامل موثر در پیروزی حزب ا...:

 حفظ خونسردی و اعتماد به نفس: -1

-سازد که بدانیم حل بسیاری از گرهزمانی خود را برجسته می ،اهمیت این عامل

های ناگشودنی جنگ تنها و تنها با حفظ خونسردی و کنترل شخصی، اعتماد به نفس و 

توکل به خداوند الیزال بود. عاملی که برای دشمن همواره ناشناخته ماند و از آن با 

خونسردی، اعتماد به نفس و تاکتیک پذیری  دان حالوتس:»حسرت و حیرت یاد کردند

 .(2ج211: 2891ساعد، «)فرماندهان و نیروهای حزب ا... ما را کالفه کرده است.

 سازماندهی: -2

ای از نبرد را به نمایش گذاشت که ضمن پیچیده بودن آن، مقاومت اسالمی شیوه

گسترش و ترکیب نمود. استعداد، دشمن را همواره دچار اشتباه در محاسبات خود می

به طوری که  ؛ای از ابهام باقی ماندنیروهای مقاومت برای فرماندهان دشمن در هاله

اگر » گوید:سخنگوی وزیر خارجه اسرائیل می ظهارنظر آنان گویای همین امر است.ا

دهند، نظامی با امکانات اندک تشکیل میای شبها... را عدهگمان کنیم اعضای حزب

 . «ا... یک سازمان نظامی بزرگ است. حزبسخت در اشتباهیم

حزب ا... یک » یک افسر بلند پایه اطالعاتی رژیم صهیونیستی نیز معتقد است؛ 

ی نظامی است که از کلیه واحدهای پشتیبانی گروه چریکی نیست بلکه یک لشکر پیاده

 .(11: 2891عرب،«)باشد.برخوردار می
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ی نبرد به دو گروه بود، طوری در منطقها... نکته مهم دیگر تقسیم نیروهای حزب

که یک دسته در حال پرتاب موشک بودند و دسته دیگر مترصد وقوع درگیری نزدیک و 

 .«زمینی با معدود نفرات نفوذ کرده دشمن بودند

 هماهنگی: -3

ی خودی با نوع تهدید نیز از عوامل ریزی و سازگار نمودن جبههوجود برنامه

ی اصلی وحدت تالش برای رسیدن مقاومت بود. عنصری که پایهتاثیرگذار در پیروزی 

   ای و نهایتاً تحمیل اراده به دشمن صهیونیستی بود. سید حسن نصرا...: به پیروزی نقطه

گیر و با هرج و مرج نیستیم ، ما مقاومت متکی به ما مقاومت پراکنده، غیرمنظم، زمین» 

ریزی و آموزش دیده هستیم؛ این رمز پیروزی هخدا، عاشقانه، عارفانه، عادالنه و برنام

 .(98: 2891)ساعدی،« ماست.

 انعطاف پذیری: -4

ی نظامی این جنبش را باید در ی انعطاف پذیری رزمندگان مقاومت و بدنهریشه

رود، چریک کیفیت آموزش آنان جستجو کرد. در واقع هر چقدر تنوع تهدیدات باال می

هایی خود را تغییر داده و تنوع مقاومت را حتی در زمانهای مبارزه ناچار است شیوه

ی زود دیویچه زایتونگ آلمان در گزارشی از  فشرده و سریع به اجرا بگذارد. شبکه

گویند گردند میسربازان اسرائیلی که از جبهه برمی» گوید:روزه چنین می 88جنگ 

ان قادرند در روز چندین ای هستند و اکثر فرماندهانشا... بسیار حرفهسربازان حزب

 «تاکتیک متفاوت را به نمایش بگذارند.

 واکنش سریع، قاطع و متناسب: -5

ی داد و با تدبیر به حجم، کیفیت و نتیجهحزب ا... هرگز زمان را از دست نمی

گاه دست به عکس  نگریست. حزب ا... هیچداد میپاسخی که به حمالت دشمن می

ش نظامی خودش را به رخ دشمن عجول و عصبانی خود های احساسی نزد و بینالعمل

شد، های مقاومت میکشید. تهدیدات زمینی، هوایی و دریایی در هر بار که متوجه جبهه
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 العملا... با تاکتیک عکسی حزبنیروهای زبده» یافت.واکنشی مناسب و کنترل شده می

کنند؛ مین لحظه شماری میآسا و پنهان برای رویارویی با ارتش اسرائیل در سطح زبرق

ای ویژه هایبرنامه مرحله دفاع از لبنان در قبال تهاجم رژیم صهیونیستیهرا... برایحزب

: 2891ساعدی،«)خاکی دشمن طرحریزی نموده است.هم برای مقابله با عملیات آب

 .(2ج 299

 شناخت زمین: -6

زی را به زمین رزمندگان مقاومت به مقدار محدود و حساب شده, بخشی از با

ی اساسی برای مقاومت داشت و آن خود کشاندند. بازی در زمین خودی یک برگ برنده

 شناخت. حرکت در زمینی بود که مانند کف دست آن را می

روزه، شناخت زمین  88کند که در نبرد یکی از فرماندهان مقاومت تاکید می

ه بودیم زمین خود را بشناسند و زند. او مدعی است: به نیروها یاد دادحرف اول را می

 شد.ی نبرد میاین شناخت شامل تک تک رزمندگان در همه جای صحنه

 پراکندگی: -7

مبنای جنگ در طول دفاع، انعطاف پذیری با روش پراکندگی در نقاط ثابت در 

شد که دشمن به تدریج از یافتن هدفی که شامل روستاها بود. این اقدام باعث می

ارزان مقاومت باشد مایوس شود. نیروهایی که سریعاً و به هنگام لزوم به تعدادی از مب

شدند و این تبدیل نشان دهنده قدرت مانور و ویژه در مواقع پیشروی، متمرکز می

 شد.تحرک رزمندگان مقاومت نیز می

 غافلگیری: -8

ا... و حتی ی اساسی و ثابت تمامی تحرکات حزبتوان پایهغافلگیری را می

کند اما آنچه توجه کارشناسان نظامی را به خود معطوف می ؛ن صهیونیستی دانستدشم

ی بزرگ این تاکتیک در طول تمامی لحظات جنگ و حتی حواشی آن است؛ سایه
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اند و این جنگ از هر نظر اند که به شدت غافلگیر شدهنظامیان اسرائیلی اعتراف کرده

 .(99: 2891)عرب، « بسیار دشوار است.

 های زیرزمینی:فر تونلح -9

ی شبکه های ارتباطی زیر زمینی از سوی مقاومت، کاربرد وسیع و حساب شده

   گردندسربازانی که از لبنان باز می» سبب جلب توجه پژوهشگران نظامی شده است.

 ( 19: 2891)عرب، « تر از حد انتظار است.ها پیچیدهی انبارها و تونلگویند شبکهمی

در فرازی به ابعاد دیگری از این  –حزب ا...  1یمرد شماره –م شیخ نعیم قاس

ها و ی تسلیحات از سوی حزب ا... و آماده کردن پناهگاهذخیره» کند:پدیده اشاره می

 « هایی در شش سال گذشته رمز اصلی مقاومت بوده است.تونل

 حمالت دقیق و موثر به مراکز فرماندهی: – 11

ی نیروهای حزب ا... در هدف قرار دادن مقرهای تمرکز آتش و قدرت تهاجم

ی ثقل و مرکز اعصاب های اسرائیلی به عنوان نقطهفرماندهی و مواضع مهم یگان

 مردان مقاومت اسالمی است.سویروزه از88های رزم دوراندیگر ویژگیازسازمان مقابل

 تعویض نیروهای خط مقدم: -11

ی منظم در نبردی ی وجود جبههی کنندهالبته اشاره به خط مقدم نباید تداع

هایی  را برای ایجاد پیوند میان دو نوع نبرد کالسیک باشد. هر چند نوع جنگ, فرصت

کند. به هر حال، این یک اصل است که نیروهای رزمنده در منظم و نامنظم ایجاد  می

       یرند.خط جلو باید به موقع تعویض شده و نیروهای تازه نفس ابتکار را به دست گ

کرد و بدین های تازه نفس را با دیگر افراد جابجا میحزب ا... به طور مداوم گروه»

ی آنها و حفظ قدرت تحرک، تحمیل تلفات را ترتیب ضمن ممانعت از تخریب روحیه

 .(92: 2891پورقیومی،«)رساند.به کمترین میزان ممکن می
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 حفظ جبهه تا لحظات آخر: -12

ی شدن جنگ, رزمندگان مقاومت استعداد و توان خود را تا علی رغم فرسایش

 روز آخر جنگ حفظ نمودند.

 حفاظت اطالعات: -13

هنوز مطالب زیادی برای فهم چگونگی استفاده از پوشش و فریب از سوی 

توان گفت رعایت رزمندگان مقاومت در دست نیست. اما آنچه را که به جرأت می

به میزان فراتر از حد تصور است که از سوی حزب  انضباط و پوشش و مسایل حفاظتی

ها و جنگ روانی این ا... در تمامی ابعاد چه در صحنه نبرد و چه در عقبه و چه در رسانه

 گروه با مهارتی ستودنی و کم نظیر به اجرا گذاشته شد.

 ی نبرد:کسب ابتکار عمل در صحنه -14

جنگید که ناخواسته از سوی شاید بتوان گفت اسرائیل در چارچوب قواعدی می 

رزمندگان مقاومت به آنها تحمیل می شد. این عامل سبب گردید تا آخر جنگ توان 

 برون رفت از وضعیت انفعالی را پیدا نکند.
 فرماندهی و رهبری بی نظیر سید حسن نصرا... در طول نبرد: -15

ی وجود رهبری شجاع، باهوش و دوراندیش که سراسر سخنان و تدابیرش حت

برای دشمنان حجت است، باعث شده که توان رزمی و قدرت روحی نیروهای حزب 

 ا... به مراتب بیش از حد تصور گردد.

و توکل  تکیه به اعتقادات مذهبی و دینی و توسل به ائمه اطهار علیهم السالم -16

در حالی که سربازان اسرائیلی در اولین لحظات تحمل فشار و به خداوند متعال: 

در صحنه ی نبرد روحیه ی خود را به سرعت می باختند، رزمندگان حزب ا... با سختی 

 نکردند.گاه تنهایی را حس هیچ، السالمعلیهماز ائمه ی اطهارگرفتنیاریوخداوندبهاتکال
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 ی معنوی و جهادی حتی در شرایط بحرانی: حفظ روحیه -17

ی در بعضی نقاط نتایجی را درست زمانی که انتظار می رفت یگان های اسرائیل

کسب کنند ولی در نهایت کار این سربازان شهادت طلب و مقاوم حزب ا... بودند که در 

میان ناباوری دشمن معرکه ی نبرد را با چرخشی آشکار به سود خود تغییر می دادند؛ 

 این موقعیت بارها در جبهه های مختلف نبرد اتفاق افتاد.

 «: مرگ»یدن از عشق به شهادت و  نهراس -18

قدم در  علیه السالم "لبیک یا حسین"اسم رمز مردانی بود که با شعار  "شهادت"

میدان مبارزه نهادند و با الهام از رهنمود های امام خمینی )ره( که می فرمود: مکتبی که 

شهادت دارد، اسارت ندارد و همچنین دل سپردن به رهبر معظم انقالب اسالمی در 

بر پیروزی حتی در شرایطی که دشمنان بخواهند حادثه ای شبیه به  بیاناتشان مبنی

عاشورا را تکرار کنند، بزرگ ترین پشتوانه ی قلبی و ایمانی آنها بود و تا زمانی که چنین 

 سرمایه ای در اردوگاه حق باشد، خون بر شمشیر پیروز خواهید گردید.
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