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Abstract 
The outbreak of the Syrian crisis in 3100 and the continuation of the civil war in this 

country between the Syrian regime and the militants and terrorist groups, had 

various consequences in the balance of power in the regional order of West Asia. In 

fact, as a result of this crisis, governmental activists of resistance front which 

centered by Iran and Russia on the one hand and its non-governmental actors, 

especially by the Lebanese Hezbollah movement, were able to maintain a regional 

balance in favor of the resistance front by supporting the Syrian political system and 

cause extensive geopolitical changes in the regional order of West Asia. Mean 

While, Lebanese Hezbollah, as an asymmetric activist, entered the Syrian civil war 

and faced many opportunities and challenges at the tactical and strategic level, 

especially in the field of its combat tactics. Thus, in this study, the authors 

hypothesize that Hezbollah's opportunities were more than its challenges in entering 

the Syrian war and it made Hezbollah to be able to reconsider its combat tactics 

during the crisis and also become an effective asymmetric force in the regional and 

even international equations, seek to answer the fundamental question of how 

Hezbollah's activism in the Syrian crisis has affected its combat tactics by entering 

in to the Syrian crisis? The results of the research shoe that Hezbollah has made 

changes in his combat tactics by entering in to the Syrian crisis such as: acquiring 

new technical and weapons capabilities, acquiring new tactical capabilities and so 

on. 
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چکیده
ی هااگتوه(  داالی در این کشور بین نظام سوریه و مسلحین و م و تداوم گ 3222وقوع بحتان سوریه در سال 

ایان ی غتب آسیا را به دنبال داشت. در واقع در نتیجاه ام(طقهتتوریستی، پیامدهای گوناگونی در موازنه قدرت در نظم 

 ژهیاوباهی آن تدولتایغبحتان، ک(شگتان دولتی محور مقاومت با محوریت ایتان و روسایه از یاک ااتف و ک(شاگتان 

ی را به نفع محور مقاومت حفا  نماوده و ام(طقهلب(ان توانست(د با حمایت از نظام سیاسی سوریه، توازن  اهللحزبگ(بش 

یاک  ع(وانباهلب(اان  اهللحازبی غاتب آسایا شاوند. در ایان میاان ام(طقهتغییتات ژئوپلیتیکی وسیعی در نظم  ساز(هیزم
ی متعاددی در ساطح تااکتیکی و هااچالشو  هافتصاتالای ساوریه باا ورود باه عتصاه گ(ا  دا با ک(شگت نامتقارن،

رزمی اود مواگه شاد. از ایان رو در ایان پاژوهش نویسا(دگان باا مفاتو   هایتاکتیکدر حوزه  ژهیوبهاستتاتژیکی 

ی آن باوده اسات و هاچالشدر ورود به گ(  سوریه، بیش از  اهللحزبی پیش روی هافتصتقتاردادن این گزاره که 

رزمی اود به یک نیتوی نامتقاارن  هایتاکتیکتوانست در اول این بحتان ضمن بازنگتی در  اهللحزبمچ(ین ای(که ه

اساسای اسات کاه  پتساشیی باه ایان گوپاسخی تبدیل شود، به دنبال المللنیبی و حتی ام(طقهدر عتصه معادالت  مسثت

 دهادیمای پژوهش نشان هاافتهی رزمی آن داشته است. یهاتاکتیکی بت تیتیثدر بحتان سوریه چه  اهللحزبک(شگتی 

ی ف(ای و هاایتوانم(درزمی اود از گمله: کسب  هایتاکتیکورود به بحتان سوریه تغییتاتی را در  از بعد اهللحزبکه 
ی تاکتیکی گدید و ... ایجاد کتده است.هایتوانم(دتسلیحاتی نوین، کسب 

مقاومت محور، اهللحزبرزمی،  هایتاکتیکبحتان سوریه،  :هاواژه دیکل

.تانیدانشگاه تهتان، تهتان، ا ،یاسیالملل، دانشکده علوم س نیروابال ب یدکتتا یدانشجو -2

الملل، نیدانشکده مطالعات ب ،یدفاع یپلماسید یگتوه آموزش ،یامور دفاع تیتیارشد مد یکارش(اس یدانشجو -3

aslizadehamir@gmail.com؛ نتای)ع ، تهتان، انیدانشگاه گامع امام حس

)ع ، تهاتان، نیاماام حسا یپاسادار تیاو تتب یدانشاگاه افسات ،یگهااد تیدانشکده تتب ات،یو عمل کیگتوه تاکت یمتب  -2
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 مسئلهبیان 

ی بتاااوردار اساات. االعااادهفوقکشااور سااوریه در م(طقااه غااتب آساایا از گایگاااه و اهمیاات 

سوریه در ک(اره دریای مدیتتانه، همسایگی آن با رژیم صهیونیساتی و حضاور در محاور  شدنواقع

عیت موگب شده اسات تحاوالت ایان ی به این کشور داده است و این موقاژهیومقاومت، موقعیت 

ی با حساسایت زیاادی دنباال شاود. باه دنباال المللنیبی و ام(طقهکشور و پیامدهای آن، در محافل 

ی عتبی در م(طقه غتب آسیا، بتاای از م(ااان ساوریه نیاز از هاانقالبی متدمی و هازشیاوقوع 

 مسسسااتشد که هماه نهادهاا و  اهیناآرامو  هااعتتا میالدی شاهد موگی از  3222ابتدای سال 

و  زیآممساالمت صاورتبهدر فوریاه هماان ساال  هاااعتتا دولتی این کشاور را نگاتان سااات. 

ی متدمی در کشورهای تونا، مصت و لیبی شکل گتفت، اما از نیمه هازشیاهمبستگی با  م(ظوربه

عتتضان شد و با حمایات م(جت به درگیتی میان دولت و م هااعتتا میالدی این  3222دوم مارس 

از بحتان داالی به بحتانای  هایناآرامی از مخالفان دولت سوریه، این المللنیبی و ام(طقهبازیگتان 

تبدیل به کانون اصلی تحوالت اساتتاتژیک غاتب  ی تبدیل شد و این کشور راالمللنیبی و ام(طقه

هااانی اساات. م(ازعااه م(اااان کشاااکش قاادرت و سیاساات گ تااتینمهمآساایا نمااود کااه اااود از 

ی هژمونیک، هارقابتی و گهانی، ام(طقهی هاقدرتایدئولوژیک، اهداف و م(افع متعار  دائمی

توسال باازیگتان داالای و ااارگی  تتفزونی ام(یتی و تالش بتای کسب و حف  قدرت هادغدغه

ای دولت و ملت ی را بتاشک((دهدر این م(طقه به عتصه ستزمی(ی این کشور امتداد یافته و وضعیت 

ثباتی ناشی از این همه ناهمگونی و تعار ، با توگه سوریه و دیگت بازیگتان پدید آورده است. بی

اهداف و م(افع را در آن اماتی پیچیاده و دشاوار ساااته  تیمین، دورنمای هاقدرتی ب(دصورتبه 

ن گهان اسالم در است. روایت مقاومت در تقابل با روایت سلفیسم متحد غتب، گفتمان اصلی درو

و در سطح گهانی این بحتان، تقابل نظم ناکام نوین گهانی در بتابات  دهدیمبحتان سوریه را شکل 

 ظهور نظمی گدید با بازیگتان متفاوت مشهود است.

ی محقان آساانبهاز اتفی تحوالت ده سال اایت نشان داد که انتظارها و آرزوها در این م(طقه 

متتمتبع مسااوی باا دادن یک سانتیزار قدرت گهانی است که در آن از دست. ای(جا بَتِ باگتددینم

هاا، بغازهاا، ی متمادی و نامعلوم اسات. الی،هاسالدادن اهداف و م(افع استتاتژیک بتای از دست

شصت درصد  ی استتاتژیکی که در این م(طقه واقع هست(د و عالوه بت آن بیش ازهاآبتاهها و کانال
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دوست و نمای(ده هویت غتبی در این په(ه گغتافیایی یع(ای رژیام  تتینبزرگحضور م(ابع فسیلی، 

اواهی دی(ی، بازار بزرگ مصتف نظامی و اقتصاادی، یی و هویتگتااسالماشغالگت قدس، گتیان 

ایزی به دلیل ت(وع قومی، نژادی، م هبی و ااتالفات ارضای، بحاتان آب، بحاتان بستتهای بحتان

ها، م(ازعات عقیادتی و ایادئولوژیکی، حافظاه تااریخی مبت(ای بات وری دولتدموکتاسی و دیکتات

گ(  و ناام(ی و کشمکش در بین ملل م(طقه و حضور نظامی ناتو، آمتیکا و کشورهای غتبای در 

 .روندیمی اصلی این م(طقه به شمار هایژگیوو  هامسلفهااورمیانه، 

. گاتوه شاوندیماباه دو دساته تقسایم  در حال حاضت بازیگتان فعال در عتصه بحتان ساوریه

، اواهان ایجاد زیآممسالمتی هاوهیشبت حل م(ازعه سوریه به  تیکیدنخست بازیگتانی هست(د که با 

اصالحات اساسی در این کشور بدون هتگونه مدااله نظامی اارگی هست(د. در این گتوه ایفی از 

 اهللحازبی )ایاتان و ام(طقاهازیگتان کشورهای قدرتم(د و بازیگتان گهانی )روسایه و چاین  و با

لب(ان  قتار دارند. در گتوه دوم کشورهایی مان(د ایاالت متحده آمتیکا، تتکیه، عتبساتان ساعودی، 

بات حال  تیکیادقطت و رژیم صهیونیستی قتار دارند. این بازیگتان اواهان تغییت نظاام در ساوریه باا 

باا تشادید بحاتان در ساوریه،  1ااارگی هسات(د. و مدااله زیآماشونتی هاوهیشم(ازعه سوریه به 

ی درگیت در م(ازعاه داالای ایان کشاور، ساعی هااتفبا حمایت و پشتیبانی از  هاگتوههتیک از 

و  تتدهیاچیپموازنه قوای نیتوهای داالی را به سود اود تغییت ده(د؛ که بتآی(اد ایان امات،  اندکتده

ع(وان یکای از ک(شاگتان لب(اان باه اهللحازبگ(ابش  شدن بحتان بوده است. در این میاانتتیاوالن

ایان بحاتان، ضامن تقویات نظاام  عتصهغیتدولتی اتفدار نظام سوریه و محور مقاومت با ورود به 

ی مواگه بوده است. بادون شاک کساب تجتبیاات شماریبی هافتصتسوریه و محور مقاومت با 

اهلل ی حضور حزبهافتصتز بارزتتین یکی ا اهللحزبرزمی  هایتاکتیکگدید گ(گی و تغییت در 

ی هاشااصیکی از  ع(وانبه توانیمدر عتصه گ(  داالی سوریه بوده است؛ که از این موضوع 

رژیاام  ژهیوبااهاثتگاا ار در تغییاات موازنااه قاادرت بااین محااور مقاوماات و گبهااه اسااتکبار گهااانی و 

هست(د که  پتسشگویی به این ال پاسخصهیونیستی نام بتد. از این رو نویس(دگان در این مقاله به دنب

 

ی هاایتیگموضاعم به ذکت است که به دلیال ساتعت و پویاایی تحاوالت میادانی بحاتان ساوریه، بعضااً شااهد الز -1

نمونه ایاالت متحده آمتیکا بارها و بارها موضع اود در قبال موضوع ابقای بشاار  ع(وانبهمت(اقضی از گتوه دوم هستیم. 

 قدرت سیاسی این کشور را تغییت داده است. رأساسد در 
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اهلل لب(ان داشاته رزمی حزب هایتاکتیکی در تیتیثاهلل لب(ان به عتصه گ(  سوریه چه ورود حزب

است. بتای پاسخ به این پتسش و تبیین دقین موضوع، این مقالاه در چهاار گفتاار سااماندهی شاده 

شاده اسات و در آن ضامن تشاتیح است. گفتار اول به چارچوب مفهومی موضوع ااتصاص داده 

اهلل لب(ان به عتصه عوامل داالی و اارگی مسثت در وقوع بحتان سوریه، به دالیل اصلی ورود حزب

ی نظامی مهم سوریه در اول گ(ا  هااتیعملتحوالت سوریه پتدااته شده است. در گفتار دوم، 

 قبال از ورود باه عتصاه اهللهای رزمی حازبسوریه شتح داده شده است. در گفتار سوم، تاکتیک

گ(  سوریه توضیح داده شده است. در گفتار چهارم که به نوعی پاسخ به پتسش اصلی پاژوهش 

اهلل در ااول گ(ا  اهلل در نتیجاه ک(شاگتی حازبهای رزمی حزباست، تغییتاتی که در تاکتیک

 سوریه ایجاد شده است، تبیین اواهد شد.

 های پژوهشپرسش

 پرسش اصلی:
 های رزمی آن داشته است؟لب(ان در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیک اهللبک(شگتی حز

 های فرعی:پرسش
 ؟های رزمی آن داشته استچه تیثیتی بت تاکتیک لب(ان در بحتان سوریه اهللحزب حضور -2

 لب(ان در سوریه کدام(د؟ اهللهای رزمی حزبمسثت بت تاکتیک نظامی هایعملیات تتینمهم -3

 روش پژوهش
در این مقاله از روش  هاپتسشبا توگه به ماهیت موضوع و در مسیت دستیابی به پاسخ 

تحلیلی عبارت است از ای(که محقن عالوه  –توصیفی  روش تحلیلی استفاده شده است. –توصیفی 

و ابعاد  مسئلهبودن و چتایی وضعیت به تشتیح و تبیین دالیل چگونه ،آنچه هست تصویتسازیبت 

 این استداللی محکمی دارد. گاهتکیهبه  نیاز بتای تبیین و توگیه دالیل، محقن .دپتدازمیآن 

 شودمیفتاهم  هاگزارهاز اتین گستجو در ادبیات و مباح  نظتی تحقین و تدوین  گاهتکیه

  – ایکتابخانهنیز به شیوه  هادادهو ابزار گتدآوری ااالعات و  روش  .62: 2203 نیا،حاف )

در این روش  ل ا .باشدمیای(تتنتی و رگوع به اس(اد و مدارک متبوب به این پژوهش  بعم(ا اس(ادی،

و تحقین دیگت پژوهشگتان به شیوه  مقاالت تخصصی، فصل(امه با مطالعه چ(دین کتاب،
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گتدیده و سعی شده  آوریگمعااالعات مورد نیاز  و گستجو در فضای ای(تتنت، بتداریفیش

پژوهش پاسخ م(اسبی  هایپتسشو به ها به صورت کیفی انجام گتفته داده وتحلیلتجزیه است

 داده شود.

 ادبیات نظری تحقیق

 شناسیمفهوم -1

ای است متتادف و معاادل )) گ(گیادن  . رزم داللات بات گ(گیادن بادون : واژهرزم -2-2

  .990: 2207رستمی، )گونه قید و شتب دارد هیچ

در حزب امل و با  یوز ااتالف درونبا بت 2309اهلل در سال حزب :لبنان اهللحزب -2-3

به  مسمنو  عهیاز گوانان ش یتوسال گتوه ،اشغالگت میاشغال گ(وب لب(ان به دست رژ

: 2233 و همکاران، یتازیش ابوالحسن) شد یگ ارهیپا هیفق تیو وال یانقالب اسالم

موگود و  یاسیس ماود اعالم کتد که ))نظا تیموگود هیانیدر ب اهللحزب . 226

 نیهمچ(تغییت ک(د.  از اساس دیمشکالت لب(ان است و با شهیر ،آن یافتقه یازهایامت

تعهد و اعتقاد  هیفق یول ع(وانبه)ره   ی(یو عادالنه امام ام مانهیحک یما به رهبت

 کایچهادا از  گزبهکه  میک(یو اعالم م  323: 2232 ،یدراشه و محمد) میدار

: 2203 ،ی)اسدالله میتیپ یرا نم یم و ذلتظل چیهو  میتتس و واهمه ندار یگتید

است... ما به دشمن اشغالگت  یو اشغالگت لیاعتقاد ما مبارزه با استائ وباور   .232

 ع(وانبه یاز م(اان شمال هاستیونیکه گهاد و مقاومت را تا ااتا  صه میک(یاعالم م

 نیب(ابتا  .272 :2200 محجوب، ی)زمان   میدهیادامه م نآ ینابود یبتا یامقدمه

گهاد و  نیاشغالگت از ات میرژ یو نابود هیفق یاز ول یتویلب(ان، پ یاسینظام س تییتغ

لب(ان در او  دوران  اهللحزببوده است.  اهللحزب لیتشک ساسیهدف اسه  ،مقاومت

 یلیگ(  تحم انو دور تانیا یانقالب اسالم یتوزیگ(  ستد و پ(، سال بعد از پ

 .متولد شد تانیا هیعتاق عل

 ،تحوالت سوریه با مبانی نظتی بحتان از دیدگاه متفکتان بحران سوریه: -1-3

، آثار مختب و اوالنی و بی(ی بودنیشپ یتقابلغ .دارد یاگستتده هایییهمسو
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تحت شتایال وایم و در زمان محدود، محدودیت و  گیتییمتصماستهالکی، 

بحتان است که در تحوالت  یهایژگیوفشتدگی زمان، غافلگیتی و استتس، از 

 سوریه مصداق عی(ی یافته است.

میالدی، سوریه از گمله  3222اسالمی از سال  –با شتوع تحوالت م(طقه عتبی 
. سوریه کشوری است که در شدیمبود که مستعد دریافت این تحوالت محسوب  ییکشورها
گتان، این کشور را لیلو تح مدارانیاستسم(اان گهان واقع شده است.  ینتتحساسیکی از 

گهان یاد  کشور کوچک تتینبزرگ ع(وانبهگ رگاه شتق به غتب نامیده و بتای نیز از آن 
 یانهااورم. اهمیت این کشور بیشتت از همه به لحاظ موقعیت گغتافیایی آن در م(طقه ک((دیم

ین دریای عتاق، تتکیه، فلسطین اشغالی، لب(ان، اردن و همچ( یکشورهااست. همسایگی با 
ق م هبی تَو ژئواستتاتژیک آن افزوده است. وگود اقوام و فِ یتیکژئوپلمدیتتانه بت اهمیت 

. وگود م اهب علوی، گتددیمبتگسته این کشور محسوب  هاییژگیوگوناگون از دیگت 
 32و گمعیت  تتکمن ،کتد عتب، هاییتقومس(ی، دروزی و شیعه اث(ی عشتی و وگود 

 این کشور است. هاییژگیویت نفت از دیگت میلیونی و وگود ذاا

به مواردی  توانیممهم نظام سوریه در ای چ(د دهه گ شته  هاییاستسو  هایژگیواز 

مشارکت در سه گ(  اعتاب ) یونیستیصه، درگیتی با رژیم گتایییملهمچون توگه ویژه به 

صهیونیستی، همتاهی با و حمایت از مقاومت متدم لب(ان در مقابل رژیم   یونیستیصهرژیم  –

ساله با عتاق، ستکوب مخالفان سیاسی و داالت در امور داالی لب(ان اشاره  0ایتان در گ(  

اگمالی به عوامل داالی و اارگی مسثت در وقوع بحتان سوریه  صورتبهدر بخش ذیل  نمود.

 پتدااته اواهد شد. 3222در سال 

 عوام( داخلی:
 حاکمیت اقلیت بر اکثریت: -

میالدی به  2362میالدی توسال حزب بع  و از سال  2372میت ک(ونی سوریه از سال حاک

شدن آن و به قدرت رسیدن فتزند وی رهبتی حاف  اسد ب(ا گتدیده است و با توگه به موروثی

مطلقه، موروثی و  یهاحکومتاین حاکمیت را از نوع  توانیممیالدی  3222بشار اسد، از سال 

 ی قتار داد.توتالیته مورد بترس
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 :اعتراض های مردمی -

شدن به سمت مسلح هااعتتا این  ستعتبهی متدمی به سوریه، هااعتتا با ستایت 

معتتضین و درگیتی نظامی و فتار بتای از افستان ارتش و پیوستن به مخالفین نظام و همچ(ین 

 وریه م(جت گتدید.پیوستن مخالفان و ناراضیان سیاسی دستگاه حاکمیت به صف معتتضان نظام س

مالی و تسلیحاتی از معارضین  هاییتحمامتعدد از معارضین سوریه،  یهاگتوهتشکیل 

اتحادیه عتب ، ) یام(طقهسوری، ااتالفات داالی و شدید معارضین، ااتا  سوریه از مجامع 

قدرت نظامی بتابت اتفین درگیتی و عدم توان هت یک در گهت شکست کامل اتف مقابل را 

 شدن این بحتان ارزیابی نمود.و به درازا کشیده ی(حلالاز گمله موارد پیچیده و  وانتیم

 عوام( خارجی:

 :یامنطقهعوام(  -

ی کشورهاتوان به وابستگی نظام سوریه به گتیان مقاومت و رقابت یمی ام(طقهدر سطح 

ریه از این محور اشاره نمودن سوگدا م(ظوربهعتبستان و تتکیه با این گتیان و سعی این دو کشور 

 نمود.

از  کشورهاهای مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی این یتحمای عتبستان، تتکیه و... کشورهارقابت 

های مد نظتشان در عتصه بحتان سوریه و در راستای ت بیت مدل سیاسی و گستتش عمین یانگت

ن همان(د قطت و اردن در های سایت کشورهای م(طقه از معارضییتحماشان در م(طقه و استتاتژیک

 به درازا کشیدن این بحتان مسثت بوده است.

 :المللیینبعوام(  -

در راستای نفوذ و  آمتیکابه عللی همچون رقابت روسیه و  توانمینیز  المللیبیندر عتصه 

چین از نظام بشار اسد در راستای عدم  هایحمایتاشاره نمود. از اتف دیگت  ااورمیانهتسلال بت 

 هایحمایت ینهمچ(بت م(طقه و  آمتیکاو گلوگیتی از هژمون مطلن  ایم(طقهیت موازنه قوای تغی

مورد بترسی قتار  است که بحتان سوریه گیتیشکل ایم(طقهاروپا از معارضین، از دیگت عوامل فتا

و روسیه و در ک(ار این دو، چین و اتحادیه  آمتیکا اصوصاً گهانی  هایقدرترقابت . گیتدمی

و تمامی  ااورمیانهقلب م(طقه فوق استتاتژیک  ع(وانبهاروپا در راستای تسلال بت سوریه 
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مالی، تسلیحاتی و  یهاکمکچهار قطع(امه  و ) ینچعلیه نظام سوریه توسال روس و  یهاقطع(امه

و اتحادیه اروپا را  آمتیکااز نظام سوریه توسال روسیه و چین و از معارضین توسال  یارسانه

 . 33-03: 2237نورانی، ) از دیگت عوامل به درازا کشیدن بحتان سوریه بتشمتد نتوامی

 لبنان در سوریه اهللحزبدالی( حضور  -2

شخص بشار اسد و نظام  صتفاًسازی بتای سوریه، هدف دشم(ان اارگی در اتح بحتان

موازنه  ،هاآنشدن وگود داشت که در صورت محقن یتتبزرگبلکه اهداف  ؛سیاسی سوریه نبود

. این وضعیت، کتدیمتغییت  هاآن یهااواستهقدرت در م(طقه و ژئوپلیتیک آن نیز در راستای 

ب(ابتاین ؛ گزار م(طقه نشانه گتفته بودتیثیتدو بازیگت  ع(وانبهلب(ان را  اهللحزبگمهوری اسالمی و 

به این  ها شوند.ی اصمانة آنهااتحابیعی بود که آنها نیز واک(ش نشان ده(د و مانع اگتای 

وایم سوریه با ورود گبهه مقاومت به عتصه تحوالت داالی سوریه،  العادهفوقتتتیب شتایال 

 لب(ان ب(ا بت دالیلی وارد سوریه شد که گستته وسیع و ابعاد حیاتی دارد. اهللحزبتغییت کتد. 

 :امنیتی دالی( -2-1

  مطتح  توانمیسوریه  به اهللحزبآنچه در وهله نخست در باب ورود  :اهللحزبحفظ

زیتا بدون وگود دولتی همتاه با مقاومت در سوریه، مقاومت  ؛کتد، مبارزه بتای بقا است

کتدن بتای سوریه بتابت با . از این رو هزی(هشودیماسالمی با مشکالتی مواگه 

است. تضعیف یا ح ف دولت اسد در سوریه،  اهللحزبکتدن بتای موگودیت هزی(ه

در چ(د بعد مشاهده  توانمیرا  یامدهاپدارد. این  اهللحزببتای ام(یت  م(فی یامدهایپ

 کتد:

مان(د هت بازیگت دیگتی در صح(ه  اهللحزبام(یت  یهامسلفه تتینمهمیکی از   الف

تقویت توان نظامی است.  –که همچ(ان اصل آنارشی و اود یاری بت آن حاکم است  – المللیبین

پشتوانه نظامی بزرگی را از دست اواهد. وگود  اهللحزب ،سوریهبا تغییت نظام سیاسی در 

را به همتاه داشته  هاآنراهبتدی میان  و توافندوستی  ،و سوریه اهللحزبمشتتک بتای  هاییمتحت

سوریه در  هایحمایتبه حمایت نظامی از یکدیگت بپتدازند.  هاآنب(ابتاین ابیعی است که ؛ است

بت رژیم صهیونیستی بود. سوریه با  اهللحزبدالیل پیتوزی  تتینیلاصروزه یکی از  22گ(  
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سهم به  ،در امتداد متز اهللحزب بانییدهدش(ود و  یهاپستپشتیبانی ااالعاتی و همکاری در ایجاد 

 . 332: 2232کوردزمن،  )داشت 3227سزایی در پیتوزی مقاومت در گ(  سال 

صهیونیستی در این گ(  به پیتوزی بتسد، هدف که اگت رژیم  دانستیمسوریه به اوبی  

به عمل آورد، در  اهللحزبروزه از  22بعدی این حمله اواهد بود. حمایتی که سوریه در گ(  

 گتیان بحتان این کشور، انعکاس و پاسخ اود را گتفت.

 های غیت مستقیماهلل است، کانالی بتای حمایتی(که حامی مستقیم حزباسوریه عالوه بت ب  

تتین دالیل دشم(ی رژیم صهیونیستی و حامیان غتبی آن با شود. یکی از مهمیمنیز محسوب 

اهلل است. این در حالی های سایت کشورها به حزبع(وان مسیت انتقال حمایتسوریه، نقش دمشن به

ی مختلف تسلیحاتی و سیاسی از هاروشکه به  هاستسالاست که آمتیکا و متحدان اروپایی آن، 

 یتقانونی اود ادامه دهد.غک((د تا به تجاوز نامشتوع و یمگت قدس حمایت یم اشغالرژ

تکفیتی در همسایگی  هاییستتتوربت سوریه به مع(ای حضور  هایستتتورشدن    مسلال

داشت(د، از اطت  اهللحزبهمچون داعش و گبهه ال(صته بتای  ییهاگتوهبود. اطتی که  اهللحزب

با  اساساً، گیتندیمتکفیتی که از وهابیت ریشه  –سلفی  یهاگتوهتت نبود. رژیم صهیونیستی کم

مخالفت دارند. نباید از یاد بتد که در سطح م(طقه،  اهللحزبشیعی مان(د  یهاگتوهموگودیت 

))یوسف القتضاوی   و ))عبدالعزیز بن عبداهلل آل شیخ   مفتی عتبستانی، با )) حزب الشیطان   

 ، اواستار مبارزه با آن شدند.اهللحزبنامیدن 

 :در زمان تشکیل، حمایت از لب(ان در بتابت  اهللحزبیکی از اهداف  حفظ لبنان

، حمایت و حتاست اهللحزبتهدیدات داالی و تجاوزات اارگی بود. بتاساس راهبتد 

هت داالی، مبارزه با  ییگتاهم، اهللحزباز لب(ان، یکی از اصول اساسی این گ(بش است. 

اارگی با اهداف حتاست از ااک لب(ان و متدم آن را از اهداف و اصول اود  یدتهد

، ارتش اهللحزبهمواره بت اصل حف  راهبتد دفاعی لب(ان شامل  کهچ(انقتار داده است؛ 

است.  اهللحزبداشته است. در واقع، ام(یت لب(ان یکی از اطوب قتمز  تیکیدو متدم 

ته است در ک(ار اعتقاد راسخی که به اسالم و تشیع دارد، با نگتشی باز توانس اهللحزب
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هویت لب(انی اود را حف  ک(د و این موضوع، عامل موفقیت و نفوذ آن در گامعه لب(ان 

 است.

که  –به گز تالش در راه آرمان فلسطین   –کتده است که هت اقدامی  تیکیدهمیشه  اهللحزب

اسالمی و چه در سطح م(طقه و فتا م(طقه  ورهایکشدر هت نقطه از گهان، چه در گهان عتب و 

، بتاساس مصالح و م(افع ملی لب(ان است و ورود اود را به سوریه نیز بت همین اساس دهدیمانجام 

به عبارت دیگت، ؛ مستقیمی بت ام(یت و ثبات لب(ان دارد تیثیت. هت تحولی در سوریه ک(دیمتحلیل 

از لب(ان  توانمیب(ان گته اورده و ام(یت و ثبات دمشن را نبا ام(یت ل کامالًشتایال اساسی سوریه 

و سلطه دشم(ان مقاومت بت این کشور،  هاتتوریستگدا کتد. در صورت شکست سوریه در بتابت 

. این در حالی است که پیتوزی شودمیهمتاه  ایگستتدهحوزه ام(یتی و سیاسی لب(ان با تحوالت 

تقویت مقاومت لب(ان و کاهش تهدیدات در دو سطح  سازهزمی(سوریه بت تتوریسم و حامیانش، 

 .شودمیداالی و اارگی 

که شکست  آیدمی حساببهبحتان سوریه از این گ(به بتای لب(ان تهدید داالی  ،بت این اساس

د به توانمیدولت سوریه بتابت با تقویت گتیان مخالف مقاومت در لب(ان اواهد بود که حتی 

 اهللحزبتای الع سالح مقاومت م(جت شود. بت این اساس از گمله دالیل ورود دشم(ان ب گیتیبهته

داالی در لب(ان بود. با شکست  هایدرگیتیبه سوریه، گلوگیتی از اگتای س(اریوی توائه 

گتا در داال لب(ان در و سعودی گتاغتبو گتیان  شده یا( داالی  هایتوائهمعارضان سوریه، 

سیاسی  هایگتیان، تقویت شودمیکه از عکا تحوالت حاصل  اینتیجهاما ؛ گیتدمیحاشیه قتار 

و عتبستان سعودی بت لب(ان  آمتیکاسلطه  ساززمی(همارس است که  29ها و از گمله فاالنژ گتاغتب

 اواه(د شد.

االرتکاز االعالمی،  یارسانهسسه سسالم زهتان، نویس(ده و تحلیلگت سیاسی لب(انی و رئیا م

موگود در  یهاس(تسیاسی لب(انی را بخشی از  یهاگتوه(اقض بین گفتار و کتدار بتای وگود ت

در  اهللحزبگ(گیدن  دان(دیم اهللحزبحتی دشم(ان  ها،یلب(ان: ))همه گویدیمو  داندیملب(ان 

این  شودمیتتوریست به نفع لب(ان است، اما بغض و کی(ه سیاسی باع   هاییتیتکفسوریه با 

 .  ده(دیمرا از این نقطه، هدف آتش حمالت اود قتار  اهللحزبه(وز هم  هاگتوه

تتوریستی را بتای ام(یت داالی لب(ان اطتناک  –یکی از موضوعاتی که گتیان تکفیتی 
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مطالعات  المللیبینمتکز ). )هاستیانگت گونهینادر  هایلب(ان، عضویت تعدادی از سازدیم

 یهاگتوهمتبوب به  یهاصفحهکی(گز کولد    ل(دن با است(اد به در دانشگاه )) ییگتاافتاب

بوک، پژوهشی را انجام داد که در آن به این نتیجه اگتماعی توییتت و فیا یهاشبکهگهادی در 

تتوریستی  هایگتوهبیشتتین عضویت را در  هاآنرسیده است که پ(، کشوری که شهتوندان 

بازگشت  . 322: 2235ابتاهیم، )   عودی، اردن، لیبی و لب(انسن از: تونا، عتبستا اندعبارتدارند 

؛ هاستآنشان به مع(ای کاهش ضتیب ام(یت و ثبات داالی کشورهایهت یک از این اعضا به 

 م(طقی است. از آنجا که این نوع رفتار، کامالً  هایانگتاین  با در بتاورد اهللحزبب(ابتاین رفتار 

که  یاوربهنیست؛  اهللحزبت داالی هت کشوری است، ت(ها مختص به مطابن با حف  ام(ی کامالً

 روسیه نیز چ(ین دیدگاه و عملکتدی در قبال اعضای چچ(ی داعش داشت.

 :مقابله با رژیم صهیونیستی 

و باال است؛ موگودیتی  پایهیب مطلقاًموگودیت صهیونیسم )معتقد است ) اهللحزب 

موسوی و )   ه هیچ مشتوعیت یا گایگاه حقوقی ندارداشن، اشغالگت، تتوریست و ستاانی ک

تهدید اارگی لب(ان، رژیم غاصب صهیونیستی است.  تتینمهماولین و  . 325: 2232، پورقهتمان

تاریخ رژیم اشغالگت صهیونیستی نشان داده است که هت وقت زمی(ه م(اسبی بتایش ایجاد شود، به 

و  اهللحزب یفتضعح ف دولت اسد در سوریه به مع(ای ب(ابتاین، ؛ ک(دیملب(ان و فلسطین حمله 

مقاومت لب(ان اواهد بود که به تسلال رژیم صهیونیستی بت م(اان گ(وبی لب(ان، رود لیطانی و م(ابع 

نفت و گاز سواحل سوریه و لب(ان م(جت اواهد شد. رژیم صهیونیستی، تغییت نظام سوریه را معادل با 

اواهد کتد.  تیمینآن را  ایم(طقهبقای این رژیم، بلکه اهداف  ت(هانهکه  داندمینابودی مقاومت 

این در حالی است که با پیتوزی بشار اسد بت معارضان داالی و اارگی در سوریه، رژیم 

بسیاری بت حف  ام(یت لب(ان  تیثیتباز اواهد ماند که  ایم(طقهصهیونیستی از رسیدن به اهداف 

مبارزه با رژیم صهیونیستی بتای حمایت از )با دو هدف ) اهللحزباواهد داشت. بت این اساس، 

این رژیم  ، ورود به گ(  سوریه را ضتوری دانست.  ایم(طقهمقابله با اهداف )) یزنفلسطین   و 

 شود )میبا رژیم صهیونیستی تلقی  اهللحزببه عتصه سوریه، ادامه مبارزه  اهللحزبدر واقع، ورود 

 . 53: 2237رضوی و گودرزی، 
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  تکفیری: هایگروهمبارزه با 

گدی علیه حاکمیت و قلمتو ستزمی(ی لب(ان  تهدیدهایتکفیتی یکی دیگت از  هایگتوه

. حضور شودمیتکفیتی در سوریه به راه انداات(د، به آن کشور اتم ن هایگتوههست(د. گ(گی که 

که  هایییگاهپاصیت و یبتود و در م(اان قلمون، الق اصوصبهشتقی لب(ان،  متزهایدر  هاگتوهاین 

به لب(ان نیز چشم دواته بودند. بت این اساس  هاآنکه  دادیمدر این م(اان ایجاد کتده بودند، نشان 

تکفیتی است و این از ادبیات و  هایگتوهمعتقد است: ))لب(ان یکی از اهداف  اهللحزبدبیت کل 

نه گبهه گهاد. اولویت  ،توز گبهه پشتیبان استلب(ان ام اندگفتهمشخص است. ولی  هایشانیسخ(تان

یع(ی از م(ظت اعتقادی ؛ سوریه است، سپا ستاغ لب(ان اواهیم آمد ... پا مسئله ت(ها زمان است

اواه(د آمد و ما معتقدیم اگت امتوز نیای(د، فتدا اواه(د آمد. اودشان هم این را اعالم  هاآن

 .  کتدند و گفت(د

داالی این کشور است.  یهااتفاقبتای ادعای اود بیان کتد،  توانمیدلیلی که  ینتتمحکم

تتوریستی در داال لب(ان، بازداشت عماد یاسین، ستکتده داعش در اردوگاه  یهاشبکهکشف 

شدن ابو اطاب، مسئول نظامی داعش به همتاه تعدادی از ع(اصت در م(طقه القاع عین الحلوه، کشته

م(اان اتبه یونین، سهالت العجتم و وادی الخیل در گتود  مسلح در هایگتوه حضورلب(ان، 

تتوریستی بتای تختیب فضا و ام(یت داالی  –تکفیتی  هایگتوهعتسال، چ(د نمونه از آمادگی 

تکفیتی در لب(ان،  هایگتیاندر قبال فعالیت  یانهگتاواقعب(ابتاین، موضع و عملکتد ؛ لب(ان است

 این کشور است. هایمتزک(تتل و مهار آن در اار  از 

 دالی( سیاسی: -2-2

 :حفظ محور مقاومت 

نه ت(ها اود را بخشی از استتاتژی دفاعی لب(ان، بلکه عضوی از گبهه مقاومت  اهللحزب 

دارد. گبهه مقاومت در تعتیف اولیه شامل  مدنظتکه اهدافی کالن و گستتده را  شماردیمم(طقه 

. این گبهه با شودمیمقاومت فلسطی(ی  هایگتوهلب(ان و  اهللحزبگمهوری اسالمی ایتان، سوریه، 

در عتاق و یمن و  یجادشدهاآغاز روند بیداری اسالمی در غتب آسیا و شمال آفتیقا و نیز تغییتات 

یافت. مقاومت متدمی  یتتگستتدهنیز بیداری افکار عمومی گهان در قبال مسئله فلسطین، ابعاد 
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گهادی در افغانستان  هایگتوهاهلل، می در یمن با محوریت انصارمقاومتی و متد هایگتیانعتاق، 

، ابعاد گدیدی از مقاومت ک((دیمو پاکستان که در چارچوب مدافعان حتم در سوریه ایفای نقش 

م(طقه علیه سااتار استبدادی حاکم بت  یهاملترا به نمایش گ اشت(د. در ک(ار این مقوله، بیداری 

عمارگتان و البته اقدامات افکار عمومی گهان در حمایت از فلسطین و این کشورها و سلطه است

 هاییتوزیپو  هایتموفقبه تتکیب گبهه مقاومت افزود.  توانمیمقابله با رژیم صهیونیستی را 

گستتده بتای مقابله  هایگ ارییاستسگبهه مقاومت موگب شد تا دشم(ان آن به سمت اتاحی و 

 آورند. یبا مقاومت رو

متعددی را بتای مقابلاه و  یوهایس(ارنمود یافت، این بود که آنان  هاییآمتیکاچه در اتح آن

روزه ،  52و  0،33 یهاااگ( حاا ف مقاوماات در م(طقااه اگااتا کتدنااد: سااه گ(اا  علیااه غاازه )

با محوریت تجزیه این کشور به سه م(طقه شیعه، اهل سا(ت )سازی سیاسی و ام(یتی در عتاق بحتان

نشین، اعماال فلسطی(ی یهااردوگاهتتوریستی و  هایگتوهلب(ان با  اهللحزبسازی تو کتدی ، درگی

 ، انحاتاف یاهساتهباه بهاناه پتوناده )علیه گمهوری اسالمی ایتان  یدهاتهدو  فشارها تتینینس(گ

که به ساقوب دولات محماد متسای در )گتیان ااوان المسلمین به پشتوانه تتکیه و قطت  یابیقدرت

 هاایگتیانکتدن م(جت شد  و تالش بتای گایگزین یبیلهش قدرت ااوان در تونا و مصت و کا

 م(طقه. یهاملتتکفیتی به گای مقاومت اصیل بتای 

 هایگتوهاز  گیتیبهتهاسالمی و  کشورهایدر  مه(دسی معکوس بیداری اسالمی

ای از میان رفتن غتب بتای رسیدن به این مقصود بود. ح ف سوریه به مع( یابزارهاتتوریستی، 

یع(ی ح ف سایت  ،تحقن سایت اهداف دشم(ان ساززمی(هاصلی گبهه مقاومت که  یهاستونیکی از 

در سوریه ای یک  اهللحزب. سید حسن نصتاهلل قبل از حضور رسمی شدیم ارکان مقاومت

ت کمت مقاوم دهیمینمسوریه کمت مقاومت است و ما اگازه )گفت:  2233تیت  22سخ(تانی در 

 المللیبینو  ایم(طقهبشک(د و با تمام توان از نظام محور مقاومت دفاع اواهیم کتد. دوستان 

تکفیتی سقوب  هایگتوهو استائیل و  آمتیکاسوریه اگازه نخواه(د داد که این نظام به دست 

(ها موگب با تتوریسم در سوریه را نه ت مبارزهورود به عتصه  اهللحزببا توگه به این شتایال،  . ک(د

حف  اود، لب(ان و سوریه، بلکه آن را اقدامی در راستای حف  سایت ارکان و هویت گبهه مقاومت 

 .داندمی
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اصلی  یهاستونحلقه واسال و یکی از  ی(کهاپیتوزی ائتالف دشم(ان مقاومت بت سوریه ضمن 

داشت. نکته بسیاری بتای مقاومت در پی  هایهزی(ه، کتدیمگبهه مقاومت را با چالش مواگه 

به مقاومت شد؛  هاملتدر سوریه، موگب تقویت نگاه م بت  اهللحزب یدستاوردهابسیار مهم آنکه 

را در قالب مه(دسی  هاآنتکفیتی که غتب سعی داشت  هایگتوهکه گتایش به  یاگونهبه

ای تحمیل ک(د، کاهش یافت و بسیاری از افتاد، مقاومت را ت(ها گزی(ه بت هاملتمعکوس به 

 بتقتاری ام(یت در م(طقه دانست(د.

  نظام سلطه: یهاطرحجلوگیری از 

، اتحی بت پایه لیبتالیسم بود که قصد داشت در آمتیکابزرگ    ییانه)ااورماتح ) 

 کشورهایایجاد ک(د. بتاساس این اتح که در نهایت به تجزیه بتای از  اییشهرم(طقه تغییتات 

. کتدیماگتماعی، فته(گی، سیاسی و اقتصادی تغییت  یاتارهاسا، باید شدیمم(تهی  ااورمیانه

 آمتیکایی قتار دارد که معتقدند آمتیکاآبشخور این اتح در نظتیه کارش(اسان و راهبتدپتدازان 

 تتینمهمتحلیل این کارش(اسان، از گمله  ب(ا بتباید دشم(ان بالقوه و احتمالی اود را از میان بتدارد. 

کتدن لیبتالیزه درصدد هاییآمتیکااسالمی هست(د. به همین دلیل  کشورهایو  این دشم(ان، اسالم

لیبتال با یکدیگت  کشورهایبتاساس یک نظتیه قدیمی معتقدند  هاآنزیتا  ،بتآمدندم(طقه 

دلیل عدم  تتینیاصلنتیجه موفقی نداشت.  آمتیکااتح ااورمیانه بزرگ  ،. با این حالگ(گ(دینم

 کشورهای، این اتح م(افع و عقاید یگتدعبارتبهبودن آن است.  گانبهکیموفقیت این اتح، 

اصیل  کشورهایب(ابتاین، ابیعی است که ؛ م(طقه را در نظت نگتفت و ت(ها به م(افع اود اندیشید

 .کتدندیمدر بتابت آن مقاومت  – هاآنو نه همه  –م(طقه 

ای سقوب نظام سیاسی سوریه، متحله که تالش بت دان(دیم یاوببهلب(ان  اهللحزبرهبتان 

آن، متحله بعد آغاز  آمیزیتموفقو حامیانش است و پا از گ ر  آمتیکاالبانه گدید اتح سلطه

بتای حف  دولت  اهللحزبب(ابتاین، تالش ؛ ثبت شده است اهللحزبکه به نام  یامتحلهاواهد شد؛ 

از محور مقاومت صورت گتفته است  سوریه، تالشی م(طقی و راهبتدی است و در راستای حمایت

 . 79-70: 2237رضوی و گودرزی، )
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 دالی( ایدئولوژیکی: -2-3

گ(بشی شیعی است که بتاساس اصول اسالمی شکل گتفته است. این گ(بش متعهد  اهللحزب

 اهللحزب، بتای یگتدعبارتبهاست که با هت آنچه که به این اصول لطمه بزند، به مقابله بتایزد. 

هدف است. این در حالی است که قطع به  تتینمهمشیعی  یهاآموزه اصوصبهع از اسالم و دفا

؛ بتدن ذات اسالم و شیعه استگفت آنچه در سوریه اتفاق افتاد، تالشی بتای از بین توانمییقین 

که  یامبارزه. شدیممانع از انفعال آن در بتابت تحوالت سوریه  اهللحزبب(ابتاین، نگتش اعتقادی 

عد داشت که شامل حمایت از گهان اسالم و شیعیان و در این راستا آغاز کتد، چ(د بُ اهللحزب

 .شدیمحمایت از آرمان فلسطین 

 :حمایت از جهان اسالم و شیعیان 

   آن است. یاهلل، ))کارکتد گهان اسالمحزب یهابتنامه یاصل یاز محورها یکی 

و دشم(ان  ستیونیو مبارزه با صه ت(ها مسئول حف  لب(اننه اهلل، مقاومت حزب دگاهیبتاساس د

 میرژ هیکه عل ی، هت اقداماهللحزباست. از نگاه  زیاز گهان اسالم ن تیمقاومت، بلکه مسئول حما

گهان اسالم است. در  یبتا یدستاورد تد،یآن صورت گ ایم(طقه یادیو ا آمتیکاو  یستیونیصه

اود  اهللحزبمقاومت و  تند،یقتار گ ظلممسلمانان هدف  در هت نقطه از گهان که ،چارچوب نیا

 .د(دانیاز آن ملزم م تیرا به حما

 .است تیو گستتش وهاب ،یتتو ،ک(دیم دیکه امتوز اسالم را از درون تهد یاز عوامل یکی

 میضتبه مستق .زندیبه اسالم ضتبه م میمستق تیو هم به صورت غ میتفکت هم به صورت مستق نیا

ن را با شک و نادهد و مسلمایارائه م یناب اسالم هاییدگاهد هیاست که عل ینظتات نیاتآن از 

و  مسم(انبه دو گتوه  هاانسان تیاز نظت وهاب ،گتیاز اتف د .ک(دیم چ(دپارهمواگه کتده و  دیتتد

را  زآمیاشونت یرفتارها زین تیتکف نیشده و ا تکفیتباع   ب(دیتقسیم نیا .شوندیم میکفار تقس

 صورتبه چ(ینیناو  ک(دیم بیتخت یتمسلمانانغاسالم را نزد  وگهه به دنبال دارد که چهته و

 .زندیبه اسالم ضتبه م میتمستقیغ

 میگستتش تعال ،سمیدر گ(  با تتور هیدولت سور یشکست احتمالنتای،  تتینمهم ةاز گمل

 هیبه سور م(حصتمسئله  نیت که ااس نیا تتمهمنکته  ؛است یوهاب هایگتیان نیاز ات تیوهاب
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 ص ) یمحمداسالم ناب  ینابود به تینخواهد بود و کل م(طقه را در بت اواهد گتفت و در نها

و  هایدیز ،هایعلو ی،دوازده امام انیعیاز ش کی چیه ،در م(طقه تیبا تسلال وهاب .شودیم(جت م

مسلمان  یهابلکه همه گتوه ،اهللحزبت(ها نه  ،نیب(ابتا؛ در امان نخواه(د بود روانهیم یهایس( یحت

بلکه در هت نقطه از گهان به کار  ،هینه ت(ها در سور تیتمام تالش اود را در مبارزه با وهاب دیبا

 .تندیگ

 تیرفتار غ .داندمی انیعیاود را ملزم به دفاع از گان و مال و عزت ش اهللحزب ،اساس نیبت ا

در عتاق  انیعیش هیفتقه عل نیکه ا یکشتار .ستین یدیموضوع گد ،انیعیدر قبال ش ونیوهاب یانسان

 نیا ،هیبحتان سور انیدر گت هاآن (دگانیانم زیپاک نشده است و اک(ون ن هااااتهاز  ،انجام دادند

در  (کهیا رغمبههست(د و  عهیش هیلب(ان و سور یاز م(اان متز یاریساک(ان بس .د(دهیراه را ادامه م

 هیم(اان عل نیدر ا یتیتکف یهاکه گتوه یکشتار. د(اما تبعه لب(ان هست ،دارند قتار هیااک سور

 ذبحکه متدم را  دادندیمبه اود اگازه  هاآن .بود رحمانهیو ب زیآماشونت ،انجام دادند انیعیش

در  نیا .کتدندیماستفاده  انیعیزدن به روح و روان و گان و مال شضتبه یبتا یک((د و از هت فتصت

 یو فته(گ یاگتماع ی،اسیدفاع از حقوق س ،اهللحزب گیتیشکلاز عوامل  یکیبود که  یحال

 یشانکهمظلم و ستم به  هیعل یعیش یگتوه ع(وانبه هللابود که حزب یعیاب ،نیب(ابتا؛ بود انیعیش

 حف  ،اهللدر قاموس حزب انیعیاز مظاهت دفاع از حقوق ش یکی ،نیعالوه بت ا. اود اقدام ک(د

 ،کتد هیرا ملزم به ورود به سور اهللحزبکه  یلیدال تتینمهماز  .هاستآناحتتام اماکن مقدس 

 .بود)س   هیو حضتت رق)س   (بیحتم حضتت ز یژهوبهاماکن مقدس  نیحفاظت از ا

 نیاز آرمان فلسط تیحما: 

و  ید داالاست و تالش شده که ابعا افتهیبه لب(ان ااتصاص  اهللحزبدوم از اساس(امه  فصل

در  یبتاساس م(افع مل اهللحزبمع(ا که  نیبه ا .فصل گ(جانده شود نیاهلل در همحزب یاارگ

آرمان  انیم نیاما در ا؛ ک(دیم تیاز نقاب گهان فعال گتید یبتا ایو  یو اسالم یعتب یکشورها

اهلل حائز زبح یبتا ذاتاً ،آن یآزاد یو تالش بتا نیاشغال فلسط تایز؛ شده است مست (ا نیطفلس

 یستیونیاشغالگت صه میرژ هیعل نیت(ها مبارزه مسلحانه متدم فلسطنه اهلل از نظت حزب .است تیاهم

 یملت ع(وانبه نیو مشتوع ملت فلسط یاز حقوق قانون تیحما .ستا هاآنبلکه حن  ،مشتوع است
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 ستدیبا هاآنر ک(ار د اهللحزبکه  شودمیدر ک(ار مبارزه با دشمن مشتتک باع   لمانمظلوم و مس

 .موگود مبارزه ک(د تیوضع تییتغ یو بتا

 یستیونیصه میو رژ آمتیکا .است یسااتگ یتیوضع ،موگود م(طقه تیوضع اهللحزبنظت  از

م(طقه را به امور اود  یکشورها ،ی(یآفتبحتاندر م(طقه و  یداال یهایتیدرگ یها(هیزم جادیبا ا

 هیکتدن قضفتاموش ،تیمشغول نیهدف از ا .اندشدهوفن هم م یکه تا حدود اندکتدهمشغول 

 میرژ نیت(فا ا یفضا بتا ،اتفاق نیبا ا .به آن است یتوگهیو ب یستیونیصه میو اطت رژ نیفلسط

 ،اندرا رها کتده نیفلسط یکه آرمان آزادساز کارسازش یعتب یبتاالف کشورها. شودمیباز 

 به آن یهاو کمک یمع(و تیحماو  داشتیم بت موضوع قدم نیا یهمچ(ان در راستا هیسور

 نیاز مدافعان آرمان فلسط یکی ،هیدولت سور تییتغ ،نیب(ابتا؛ همواره وگود داشته است ی(یانفلسط

مقاومت  هیروح تیموگب تقو ،اهللحزب یدستاوردها کهاست  یدر حال نیا .بتدیم نیرا از ب

در م(طقه شده  یستیونیصه میرژ یهاتوائه م(طقه از یهاملت یآگاه ،حال نیو در ع نیفلسط

 تیو تقو  به بعد 3225سال )انتفاضه  یدر اگتا نیملت فلسط یداریگستتش ب ،آن جهیاست که نت

 .بوده است نیفلسطاز م(طقه  یهاملت یهاتیحما

 هیدر سور اهللحزب هاییاتعمل -3

اهلل در عتصه حزب که در بخش پیشین به دالیل و یا به تعبیتی اهداف ورود اورهمان 

اهلل بتای تحقن اهداف مورد نظت اود چ(دین عملیات نظامی حزب گ(  سوریه اشاره شد،

 و استتاتژیک در اول گ(  سوریه انجام داد. مهم

 :دهدیمانجام  هیرا در سور ینظام یتچهار نوع میمور اهللحزب

 اتیاو عمل یشهت در م(اان هیسور یتنظامیو غ ینظام یتوهاین یبتا یآموزش یتمیمور 

 ؛ضد شورش

 ی؛تنظامیو غ ینظام یتوهاین یدر نبتد بتا یمستشار یتمیمور 

 ی؛تیحما یسپتها جادیا اتیعمل 

 قلمون و ،تیقص مان(د ،نبتد نیادیدر م میمستق یمبارزات اتیعمل . ... 
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 کیم(اان استتاتژ ییبازگشا ،سمیدر قالب مبارزه با تتور یدر حوزه نظام اهللحزبعملکتد 

به  ییگوپاسخو  همقابل ،هیبه سور حاتیها و تسلارسال کمک یو قلمون بتا طتهین ق(وچهم

اهلل را حزب یاقدامات نظام نینمونه بارز ا .به لب(ان صورت گتفت یستیونیصه میتجاوزات رژ

 هاستیتتور گاهیپا تتینیاصل ع(وانبهدر محاصته حلب  ژهیوبه ،طتهیقلمون و ق( طقهدر م( توانیم

 یتوهایتوسال ن اتیعمل نیچ(د ،هیاهلل به بحتان سوردر مجموع از زمان ورود حزب .شاهده کتدم

 :دیبه انجام رس هیارتش سور یبا همکار اهللحزب

 :ریالقص اتیعمل -3-1

در  اهللحزبو  هیارتش سور انیمشتتک م اوربه 3222مه  23روز از  20به مدت  تیالقص نبتد

 یآزاد هب تاً یاز گمله ارتش آزاد و گبهه ال(صته در گتفت و نها یسور نیمعارض هیعل تیشهت القص

 زیامکان ارتباب حمص و دمشن و ن تایز اشت؛د یگ(به راهبتد ،تیدر القص یتوزیپ .دیآن انجام

ارتش به  یتوهایباع  متتبال سااتن ن ،عالوهبه .کتدیم جادیبت حمص را ا تیت حاکمیتقو

 انشیحام ستتوانیم زین اهللحزب ،راستا نی. در همشدیتاوس مو ب(در ا تتانهیمد یایساحل در

راه  ،تیالقص نیهمچ( .قتار دهد یشتتیب تیمورد حما ،معارضه یهاحملهدر لب(ان را در بتابت 

اهلل با حزب روینازا .معارضه از لب(ان بود یتوین تیو تقو یرسانکمک یبتا یاصل یمواصالت

 .کتد فایا یراهبتد یتوزیپ کیدر  ینقش مهم ،اتیعمل نیحضور در ا

 :قلمون اتیعمل-3-2

از زمان آغاز  یدستاورد نظام تتینبزرگ ،فتح کامل م(طقه قلمون یاسه متحله اتیعمل

بعد از  .داشت یاو م(طقه یرا در معادالت داال یادیز یامدهایکشور بود که پ نیبحتان در ا

 یتیم(ا قاتیتحق ،انجام شد توتیب یگ(وب هیاحدر ض شدهگ اریبمب یکه با اودروها انفجارهایی

اودروها و  گ اریبمبو ع(اصت  هاکارگاه یکشور نشان داد که تمام نیلب(ان و ارتش ا اهللحزب

رو  نیاز ا .بتود مستقت هست(دی و ال(بک یهابخش یژهوبه ،به لب(ان در م(طقه قلمون هاآناعزام 

را  (طقهم نیا تایز ؛ورود به معتکه قلمون گتفت یبزرگ اود را بتا میاهلل لب(ان تصمحزب

 اتیبود که عمل تتتیبینابه .دانستیماود و محور مقاومت در لب(ان  یبتا یتیموگود یدیتهد

ااالعات گتفته تا رصد و نظارت بت  یآوراز گمع ینظام یهاها و بتنامهقلمون آغاز شد و نقشه
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 ل(صتهکه گبهه ا دادیمااالعات موگود نشان . فتصورت گت نیبدون ستنش یماهایم(طقه با هواپ

ااالعات به  یآوربعد از گمع ینظام یاتعمل است.در قلمون  انیگت ینتتاطتناکو  تتینیقو

 :شد میچهار متحله تقس

 و هیعط تیتا د یهایشتویبعد از آن پ ،قلمون آغاز شد یآزادساز اتیمتحله اول از عمل

مملو از  تایز ؛مبارزات بوداین در اول  ینقطه عطف ال(بک یزآزادسا .کتد دایادامه پ ال(بک

که ع(اصت  ییهااز سالح شتتیانبار وگود داشت که ب 23م(طقه  نیدر ابود. سالح و بمب  یانبارها

مختلف در آنجا  یهاعالوه بت تو  ،کتده بودند مصادره هیسور یحاتیتسل یمسلح از انبارها

 یهابمبکتدن هیاودروها و ته یگ اربمب یبتا ادوات نیاز ا انیشورش .شدیم ینگهدار

 .کتدندیممختلف استفاده 

م(طقه  نیدر ا .درآمد هیم(طقه به تصتف ارتش سور نیبود که ا ال(بک اتیمتحله دوم عمل

 تیمین ،بعد از آن .اهلل افتادحزبو ارتش  یتوهایبه دست ن شدهگ اریبمب یاودرو یتعداد

و قاره  هیعط تیگتفته تا د ال(بکاز  تیمس نیا یهاو تسلال بت تمام بخشن حمص به دمش تیمس تیام(

 .قتار گتفت ردر دستور کا

 انیشورش ینظام هاییزیربتنامه یکه کانون اصل شدیمآغاز  بتودیاز  اتیمتحله سوم عمل

 بتودی .بود اهللحزبو  هیارتش سور ینقطه عطف اتح نظام نیدوم ،بتودیتصتف . بود یسور

بود که  یگبهه ال(صته مدع .کتدندیمآن حساب  یرو یضدسور یتوهاین یبود که تمام یشهت

 .اواهد کتد لیاهلل تبدحزب یتوهایرا به قبتستان ن بتودی

 یفتح رنکوس بود که به فتوپاش ،هیو ارتش سور اهللحزب اتیمتحله از اتح عمل نیچهارم

 .در قلمون م(جت شد هاستیکامل تتور

 ،و ع(اصت مسلح به سمت عتسال دیرس انیدر قلمون به پا ینظام اتیعمل بیتتت نیبه ا

 22 بت اهللحزبقلمون آزاد شد و  .گتود و بلودان فتار کتدند ی،م(طقه الزبدان ،رنکوس یهادشت

 یو اودروها ستیانتقال سالح و ع(اصت تتور یبتا هاستیتتور یاز سو شتتیگ رگاه که ب

 .تا رنکوس امتداد داشت تیکه از القص ییهاگ رگاه ؛تسلال یافت ،شدیم هاستفاد شدهگ اریبمب

 .به گا گ اشت ایم(طقهو  یقدرت داال یهاموازنهبت  یمهم یامدهایمعتکه پ نیا
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 :دمشق فیر اتیعمل-3-3

 فیر)) اتیعملبه  ،اهلل صورت گتفتحزب یکه با مشارکت نظام یگتیمهم د اتیعمل

 فیدر استان ر ،اتیعمل نیا .دیبه اول انجام ،3227تا مه  لیورموسوم است که از اواات آ   دمشن

شد که در دست  یم(ته یغواه شتق یارتش بت نوار گ(وب طتهیدمشن صورت گتفت و به س

در غواه  یعیوس یهایتیدرگ ،معارضه انیمکه انجام گتفت  یامت زمان نیا .معارضان قتار داشت

 فیر اتیاهداف عمل تتینمهماز  یک. یکشتن دادرا به  هاآننفت از  522در گتفت که  یشتق

لب(ان  یه متزهاب کشهت نیا یکینزد بود. دمشن فیدر استان ر یشهتک زبدان یآزادساز ،دمشن

شهتک  ،هیبحتان در سور غازپا از آ ؛ کهکتده است یراهبتد تیآن را واگد اهم ،و دمشن

 هیلب(ان وارد سور یاز متزهاکه  یمسلح معارض یهابود که گتوه یاز گمله م(ااق یدانبز

هدف  هایاتعمل گونهینااهلل در حزب .افت(دییم تارو استق کتدندیم جادیا گاهیپادر آن  ،شدندیم

 کتدیاهلل تالش محزب .مطابن بود زین هیورودش به سور لیدال باکه  کتدیرا دنبال م یراهبتد

اار  ک(د تا از  یستیتتور یهاتتل گتوهلب(ان و مشتف بت آن را از ک( یبه متزها کیم(اان نزد

 .به م(اان لب(ان وارد شود بیآس نیتتکم نیات نیا

 :حلب اتیعمل-3-4

 نیدر ا هیارتش سور اتیعمل .لب(ان قتار دارد یو دور از متزها هیشهت حلب در شمال سور

و  هیوراز س تیدر چارچوب حما اهللحزب .بتاوردار بود هیروس ییهوا یتوین پشتوانهشهت از 

در  هاستیدر محاصته تتور یمهم اریکه نقش بس افتیحضور  اتیعمل نیدر ا یسممبارزه با تتور

 هینبتد حلب و اتح دشم(ان سور تیاهم نیینصتاهلل در تب کتد. فایحلب ا یینها یزادسازم(طقه و آ

دفاع  .میارقتار د هیضد سور یگ(گ یهااتحاز  دیگد یامتحلهما در بتابت ): )شهت گفت نیا یبتا

 .  عتاق و اردن است ان،لب( ،و دفاع از دمشن هیسور هیدفاع از بق ،از حلب

از اهاداف نظاام  یکای ،آن کیاساتتاتژ تیااهم باهبا توگه  ،هیشهت حلب در سور یآزادساز

 ع(وانباهکاه  یاوربه .در آن مشارکت کتد میمستق صورتبه اهللحزب لیدل نیبود و به هم هیسور

 میو ن کیتا حدود  هیآن در سور یرزم یو واحدها اهللحزب یتوهاین شیاز افزا هیوسم(ابع ر ،م ال

شادن آن باه در حلاب و ساپا متوگاه شاتتیب یتوهایاستقتار ن ،اقدام نیهدف از ا د.بتابت ابت دادن
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هازار نفات  5مباارزان را حادود  ایان تعاداد ،ومیاال هیاز گملاه روسا ی،م(ابع روسا .سمت ادلب بود

 .بتشمتدند

اهلل لبنان قب( از ورود به سوریههای رزمی حزبتاکتیک-4  

ایفای  ایطقهم(یک نیتوی نامتقارن در عتصه ملی و  ع(وانبهاود  تیسیالب(ان از ابتدای  اهللحزب

قتار  تمدنظباید مطالعات ذیل را  ،نقش کتده است و از این م(ظت در بترسی مدل رزم این گ(بش

وریه است که در دوره قبل از ورود به بحتان س اهللحزبرزم  هایتاکتیک واقع با تبیین دقین در داد.

ن گ(بش درک رزمی ای هایتاکتیکدر گ(  سوریه را روی  اهللحزبک(شگتی  تیثیتاتیم توانمی

 ک(یم.

 :لب(ان دو نکته قابل تحمل است اهللحزبکارنامه عملکتد  در

 :برد منظمو ن نامنظمممتاز از دو روش نبرد  اییزهآم-4-1

را در عتصه عمل به  یروش گ(گ دوم(اسب از  اییزهتوانست آم یاوببه اهلل لب(انحزب

ی در هماورد شانیا یگ(گ الیمت(اسب با شتا کهاود  یگ(بش از روش ابداع نیا .درآورد شینما

و تجتبه درازمدت در گ(   یف(اور یتوین تیفیو ک یانسان یتویتعداد ن  یکه از ح یبیرق با

 اریکه در اات تسلیحاتیبا  یاسالمرزم(دگان مقاومت بتد. یبهته م ،داشت یبتتت انبت آن م(ظم

اهلل به شمار حزب یسالح گ(گ نیکه در آن زمان بهتت وشایکاتی هاهمچون موشکد )داشت(

زدن دشمن از و دور یگ ارتله ی،تیغافلگ ،بیاز گمله فت نام(ظمهای گ(  از تاکتیک  ،رفتیم

مقابل دشمن در  یپتتاب به س(گتهااز هزاران موشک دوش یرگبار هاییکهمتاه شل پشت ست به

 ییش(اسا یتا واحدها گتفتیصورت م ییباال اریاقدامات با دقت بس نیا کتدند.یمتز استفاده م

  .237: 2203)بلقزیز،  د(ک( هااتیعمل نینقطه آغاز او مکان  ییدشمن نتوان(د اقدام به ش(اسا ییهوا

 ی:ستیونیصه میارتش رژ هیعل یروان هاییاتعملاستفاده از -4-2

 میارتش رژ با یحسن نصتاهلل توانسته بود تا عالوه بت مقابله نظام دیس یبه رهبت لب(ان اهللحزب

رهبت  ،حسن نصتاهلل دیس (د.رقم بزن یلیگامعه استائ هیعل زین یروان یهااتیعمل ی،ستیونیصه

و  ماهتانهها صح(ه یکه در بتا اندشدهماهت ش(ااته  اریبس وریسخ( نع(وابهلب(ان  یمقاومت اسالم

دوستان اود و  هیروح تیت ب یهاگ(بهچه در  ،ک((دیم دایراه پ یبه درون گ(  روان یاحتفه اریبس
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 یروان اتیقع لزوم عالوه بت عملاحسن نصتاهلل در مو دیس. دشمن هیروح بیتخت یچه در راستا

 یستیونیگامعه صه هیروح فیالم(ار اقدام به تضع یونیزیشبکه تلو نیاز ات ،یلیستبازان استائ هیعل

 ایو  شدیمبار (تل نیزم یرو یستیونیصه میکه گ(ازه ستبازان رژ یم ال در مواقع ع(وانبه، کتدیم

که آماده است تا همچ(ان به  کتدیاعالم م شد،یم قطعهقطعهم م(فجت و یرژ نیارتش ا یهاتانک

 یلیاستائ ی(اننششهتکو  یستیونیصه میستبازان رژ انیکه در م یامه دهد. از گمله سخ(اننبتد اد

هت نوع  یبتا میکامل دار یو آمادگ میما مجاهد هست»: عبارت بود از کتدیم جادیتتس ا

  .322: 2232 )محجوب، «یفشانگان

گب آن هت ))الوعد الصادق   که به مو یهااتیحسن نصتاهلل در عمل دیصفت صداقت س

متدم  نیدر ب یحت شانیتا ا گتدیدیم، موگب آمدیمدرست از آب در  یو بی(ییشپسخن و 

حسن  دیدادن س یقلب (انید. اامن   معتوف شوگوراست خیبه ))ش زین یستیونیصه میگامعه رژ

نشان  زینحمله دوباره به ااک لب(ان  در یستیونیصه میرژ ییعدم توانا تب ینصتاهلل به متدم لب(ان مب(

آن در گ(   زاتیامکانات و تجه زانیبود که م یمیگ(بش در مقابل رژ نیا یاز قدرت و توانم(د

 میرژ یهاگ( شده در تمام به کار بتده حاتیو تسل زاتیتجه زانیبتابت بود با م 3227سال 

  .222: 2233 ،یواالریور)پاشاپ با اعتاب یستیونیصه

 ی:و راهبرد یاحرفهکوچک،  ینظام سازمان -4-3

 یو نظام یسازمان رزم کیاز  یبتاوردار ،اهللحزب یماد یهامسلفه تتینمهماز  یکی

قدرتم(د، از  یکیسازمان چت کیدر قالب  اهللحزب نیاست. همچ( یو راهبتد یاکوچک، حتفه

نام(ظم  یهاگ(  یهاوهیها و شروش یو اگتا یتیکارگبهدر  یتگ اریتیث کامالً ییتوانا

بوده  یتگ ارتیث ینظام یهایتیدر درگ اهللحزب بت عملکتد شدتبه یژگیو نیا. ار استبتاورد

است که  یسمیکالیاهلل متهون رادحزب یتگ ارندهتیثکه قدرت  ستین یشک گتید یاست. از سو

اود،  یتوهاین یو دفاع یرزم هیضمن حف  روح ه استاهلل توانستحزب. ک(دیمحزب اعمال  نیا

 یتوهایرا به ن هاآن ،یسطح از آمادگ نیآموزش داده و ا یاسطح حتفه نیاالتترا در ب هاآن

 انهیم(طقه ااورم یو دفاع ینظام یبه همه راهبتدها د(توانیکتده است که م لیتبد یراهبتد

 اهللحزب یمورد توگه است. سازمان نظام اریاهلل بسحزب یوربهته ،حوزه نیباش(د. در ا تیثیتگ ار
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، اما بتدیمبهته  یمتعارف گ(گ حاتیتسل تتینییابتداو  ینتتسادهاز  گتاشغال میرتش رژدر مقابل ا

 3227روزه سال  22در گ(   ییساده و ابتدا حاتیتسل نیگ(  نامتقارن، ا وهیش یتیکارگبهبا 

 . 52 :2232، فتگهان) کتدند ی(ینشعقباشغالگت قدس را وادار به  میارتش رژ

 :تقارنراهبرد جنگ نام -4-4

و  هاآناستفاده از ا ویبلکه ش ؛ستیمورد نظت ن زاتینوع و سطح تجه ،در گ(  نامتقارن

 یمل انسانابه ع ،حاتیبت نوع و توان تسل تیکید یدارد. به گا تیاهم اریزمان و مکان بس تیتیمد

 هیلع یستیونیصه می. گ(  رژشودمی تیکیدراهبتد گ(   ک((دهیینتعو  ک((دهاستفاده ع(وانبه

 ،آمیزاشونتم(ازعات  یش(اسکه در گونه گتددیمنابتابت و نامتجانا محسوب  ینبتد اهللحزب

اهلل حزب یف(و  یعملکتد رزم . 53 :2207 ،یتوزآبادیف ی)دهقان رودیگ(  نامتقارن به شمار م

مستحکم  یس(گتهااز فتح  یستیونیصه می))ارتش رژ یبود که حت تیچشمگ یگ(  به قدر نیدر ا

نبتد  ماه کیعاگز بود و پا از  یاشغال نیمتز لب(ان با فلسط یدر چ(د صد متت متمقاو یتوهاین

بود که ظتف چ(د روز  یهمان ارتش نیالشعب را اشغال ک(د و ا ایتو ع لینتوانست ب(ت گب

 اهلل توانست درحزب . 203 :2203 ت،ی)بلقز از کل لب(ان را اشغال ک(د   تتیعوس یست مساحتتوانمی

ک(تتل و  (دیفتآ کیو در  مسثت وهیدارد به ش اریکه در اات یزاتیتجه نیتتسادهروزه از  22گ(  

 .بتسد یتوزیاستفاده نموده و به پ حیصح تیهدا

 لبنان بعد از حضور نظامی در سوریه اهللحزب های رزمیتاکتیکتغییرات در  -5

در گ(   اهللحزبک(شگتی  ،میبه اعتبار اک تیت قتیب به اتفاق کارش(اسان سیاسی و نظا

را پیش روی این گ(بش قتار داد و کادر رهبتی و اعضای این  شماریبی هایفتصتسوریه 

را کسب  بهاییتجتبیات رزمی بسیار گتان ،تتوریستی هایگتوهگ(بش در اول نبتد با مسلحین و 

در حال حاضت این  اندتهتوانس ،اهللحزبرزم  هایتاکتیکدر  هاآننهایت با کاربست  نمود که در

در عتصه معادالت سیاسی و نظامی م(طقه غتب  بالم(ازعیک ک(شگت نامتقارن و ع(وان گ(بش را به

در اول گ(   اهللحزبرزمی  هایتاکتیکآسیا قتار ده(د. نویس(دگان این مقاله بت این باورند که 

سیاسی و  روندهایبش در تعیین در نهایت بت اثتبخشی این گ( که سوریه دچار تغییتات زیادی شده

 بوده است. تیثیتگ ارنظامی م(طقه در حال و آی(ده 
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 ین:نو یحاتیو تسل یفن هاییتوانمند -5-1

 هیپا ع(وانبهاز آن  توانیم که استاهلل حزب یحاتیتسل یتوانم(د تتینمهم موشک

 مورد گفته است: نیدر احسن نصتاهلل  دیقاسم، معاون س مینع خیش. کتد ادیگ(بش  نیا یبازدارندگ

دارد و به علت  اریزن را در ااتنقطه یهاموشکاهلل که حزب دان(دیم یاوببه هاستیونیصه))

هت  یبتا اهللحزب یو آمادگ یاسالم یگمهور یهاتیو حما اهلل به دست آوردکه حزب یامکانات

 . نصتاهلل هم در سال 2232)قاسم،  اواهد بود   تتسخت هایلیاستائ یگ(  بتا نیا (ده،یگ(  آ

است. در سال  دهیبه دست ما رس هاستمدت 222فاتح  یها)موشکمورد گفت: ) نیدر ا 2232

فاتح  یهاموشکاند. شده یمیمسائل قد نیا ست،یو ابت تازه ن میها را داشتموشک نیهم ا 3227

اهلل آنچه اک(ون حزب هست(د. یمیقد اریبس ،میدار اریکه اک(ون در اات ییهانسبت به موشک 222

 ن،یادید بک(د   )المتوانمیتصور آن را هم ن لیاستائ یاست که حت یااندازهبهدارد،  اریدر اات

تکتار شده  زین یستیونیصه میرژ یهامقامات و رسانه یاز سو گتید انیاظهارات با ب نیا  .3225

 ،اهلل لب(انحزب. مقابل است اتف یاز سو اهللحزبدر  داتیشدن تهدیاست که نشانه معتبت تلق

 نیاستفاده از ا (کهیدارد و با وگود ا اریرا در اات نیبه زم نیزم یهااز موشک شتفتهیپ یهاسامانه

 یاهلل بتاقدرت حزب و هاموشک نیا بیتخت زانیاما حجم و م ،ستین یاتازهها نکته موشک

 نیکه در حال حاضت ا یاگونهبه ؛استشده  تتگستتده اریبس تیاا یهاسال یا هاآنبه  یابیدست

در دست  شت،دا اریروزه در اات 22را که در آستانه گ(   یزاتیها بتابت تجهده ،یحزب لب(ان

هزار  222بالغ بت  لب(ان اهللحزبکه  دهدینشان م یستیونیصه میرژ ینظام هاییابیارز .گتفته است

گتاد با  موشکد. شویرا شامل م یمت(وع یهابخشدارد که  اریموشک از انواع مختلف در اات

 یهاموشکو  لومتتیک 352با بتد  222فاتح ام  ،لومتتیک 322موشک زلزال با بتد  ،لومتتیک 92بتد 

لب(ان از قدرت  اهللحزب .دارد اریدر اات اهللحزباست که  ییهاموشکاز انواع  یلومتتیک 65فجت 

و  ی(یتزمیپتتاب موشک در مواضع مستحکم ز یاسکوه تینظ هاموشکدر پتتاب  ییمت(وع و باال

روزانه  تواندیم (دهیبتاوردار است و در گ(  آ هایونکام یرو شدهنصبمتحتک  یسکوها

 نیاست که تعداد ا یدر حال نیا .ک(د کیشل یاشغال یهانیموشک به ستزم 2522بالغ بت 

 ،اناح اسیال . 229: 2237رضوی و گودرزی، ) موشک بود 322روزه ت(ها  22در گ(   هاموشک

در  اهللحزب: ))معتقد است (هیزم نیدر ا توتیب ییآمتیکاو مدرس دانشگاه  یژنتال بازنشسته لب(ان
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 ،سال قبل 22لب(ان  اهللحزب ست.ا کیکالس یارتش (کیاما ا ،بود ینظامگتوه شبه کی ،3227سال 

هزار راکت  222 ،گتوه نیا (کیا اما ،کتد کیشل یستیونیصه میبتد را به رژهزار موشک کوتاه 9

دارد که قادرند هت نقطه از  یتتبزرگ یگ(گ یهاکالهکبتد متوسال با  یافزارهاگ( چون 

با  یدر گزارش 3222 در سال ومیال لیاستائ روزنامه . هدف قتار ده(د را مورد  یستیونیصه میرژ

روزه پتدااته  22ز گ(  گ(بش، هفت سال بعد ا نیقدرت ا ی   به بترس3222اهلل نام ))حزب

 ت،ی)بد روزنامه است نیا یاز موارد بترس یکیاهلل حزب یآور توان موشکتعجب شتفتیاست. پ

اهلل از حزب یقدرت موشک تشیپ  انگتیب کهوگود دارد  یو اظهارات پتشمار هانشانه  .3222

ااالعات  نیشیپ ایرئ نیادلیآنچه که عاموس  رسدیاست، اما به نظت م یستیونیصه میرژ یسو

است:  لیاستائ یتت بتابتانگیزیتحساسو  تتیراهبتد یمطتح کتده، نظت یستیونیصه میارتش رژ

در حال بهبود دقت  وستهیاهلل پحزب هاست ک نیمهم ا ست،یاهلل مهم نحزب یهاتعداد موشک))

 نی. چ(دهدیم شیافزا هاکالهکرا در حمل  هاآن ییدوربتد اود بوده و توانا یهاموشک

 از .  را هدف قتار ده(د لیاستائ کیاستتاتژ یساتتیسو  یتی(د متکز گمعتوانمی ییهاموشک

 فهمید که توانیسازمان ملل م یدر مجمع عموم لیاستائ یتوزنخست ،اهوینتان نیامیسخ(ان ب(

به لب(ان شده است که شامل  هیاز سور شتفتهیپ یرزم یهاسالحموفن به انتقال  ،اهللحزب

 یهاو موشک   33 یاس ا))از نوع  ییضد هوا یهاو موشک نیدق نیبه زم نیزم یهاوشکم

 .است   ااونت))ی یاز نوع ایساحل به در

اهلل، ت(ها حزب یهاموشک تیفیو ک تیاز کم لیاست که ااالعات استائ نیا تیواقع

از مقامات  یکی ،لیدل نی. به همست(دیبتاوردار ن ییدقت باال از است که ییبتآوردهابتاساس 

اهلل را به مشاهده قله کوه حزب یارتش از توان موشک نیش(اات ا ل،یارشد ااالعات ارتش استائ

 .ستیآب بوده و قابل مشاهده ن تیکتد که بخش عمده آن در ز هیتشب یخی

توان  ساز(هیکه زم یتوان نظام لیآن است که استائ یبه مع(ا یتصور نیاست که چ( یعیاب

 ،یقدرت موشک تیعالوه بت تقو اود لحاظ کتده است. یبتآوردهااست را در  اهللحزب دیتهد

 میرژ یاود را مجهز کتده است. وقت زینبتد ن یبتا ازیمورد ن یاهحوزه گتیاهلل در دحزب

اما شش ؛ گ(بش مجهز به پهپاد نبود نیاهلل حمله کتد، ابه لب(ان و حزب 3227در سال  یستیونیصه

نصتاهلل:  انیپهپاد به ب نیکتد. ا ییرونما یموفق اتیرا در عمل وبیپهپاد ا اهللحزبسال بعد، 
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وارد  گ ارد،یدشمن را پشت ست م نیپداف(د گ(بد آه( ،پیمایدیم ایرا بت فتاز در لومتتیصدها ک))

و  یساتتیسفتاز  بت لومتتیک هادهو در گ(وب به موازات متز،  شودیم یاشغال نیگ(وب فلسط

توسال دشمن کشف و با  موناید یکیدر نزد (کهیتا ا زندیممهم گشت  و حساس هاییگاهپا

   ک((دیآن را ستنگون م هاآنکه  شودیمواگه م لیاستائ ییهوا یتوین یماهایاز هواپ یادسته

به پهپاد مجهز  اهللحزب (کهیا یکیمع(ادار داشت.  امیو پد الی   در آن شتاوبی))ا  .2232، نصتاهلل)

به آن دست  ایو )داشته باشد  اریدر اات تتییشتفتهپ یممکن است پهپادها (کهیا گتیو دشده است 

با  ویآوباش(د. تل زین یقدرت هجوم یااالعات، دارا یآورتوان گمع ت  که عالوه بابدی

و  بتدارییلمفرا در ابتدا نداشت و پا از  وبیا ییتوان ش(اسا شتفته،یمجهز و پ یرادار هاییستمس

 . 25 -73: 2236)ساسانیان،  موفن به انهدام آن شد لیاستائ وب،یا یاز سو تیتصاو ارسال

 یتویتوان ن))در اصوص  یدر گزارش پستواش(گتن ییآمتیکاروزنامه  (هیزم نیهم در

 ییتویبا هزاران ن ایم(طقه یقدرت نظام کی (کیاهلل ا)حزب): نوشت   لب(ان اهللحزب قاومتم

 زیتت نکشور م(سجم نیا گمهورایرئ ،به نفع بشار اسد هیگ(  سور دانیاست که با نبتد در م

همچون نسل چهارم  ،در دستتس هوشم(د حاتیتسل نیاهلل به مجهزتتحزب یتوهاین .اندشده

 ،مجهز به پهپاد نیها همچ(آن .مجهز هست(د   کورنت))ضدتانک  شوندهیتهدا یهاموشک

  .هست(د  زیتوپخانه و تانک ن

 :دیجد یکیتاکت هاییتوانمندب کس -5-2

آن  یکیتاکت یهاتیقابل ه،یبحتان سور یدانیدر عتصه م اهللحزبزمان و حضور گ(بش  گ ر

 تواندیم ییاز م(ظتها هیاست که حضور در بحتان سور نیامت ا تیداده است. واقع شیرا افزا

 ینظام شیشدن آراباز حضور موگب نینمونه، ا ع(وانبهگ(بش شده باشد.  نیا فیتضع ساز(هیزم

 نیو همچ( لیاستائ یااالعات یتوهاید امکان نفوذ نتوانمیامت  نیاهلل شده است که احزب

موارد بالقوه  نیاز ا یآشکار یهانشانهداشته باشد.  یاهلل را در پحزب یاستار نظام یشدن بتافاش

 اساس، نیبت ا ن گفت.سخ هاآنشدن در اصوص بالفعل توانمین نیو ب(ابتا ستیدر دستتس ن

حال،  نیاهلل را متزلزل کتده است. با احزب ه،یباورند که گ(  سور نیبت ا لگتانیاز تحل یبعض

 ه،یگتوه با حضور در بحتان سور نیکه ا د(ک(یهست(د، استدالل م اهللحزببه  کیکه نزد یکسان
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 یکی. اندرو اگزوم اندکتده ییدتینظت را  نیا زین یغتب لگتانیتحل یبتا .از قبل شده است تتگ(گ(ده

نسل  هیمورد معتقد است نبتد سور نیدر ا آمتیکالب(ان در وزارت دفاع  زیاز مقامات سابن م

 .کتده است تیاهلل تتباز مبارزان را در حزب یدیگد

واقع شده  مسثتآن  یاتیعمل هایتاکتیکدر  قاًیعم ،هیدر بحتان سور اهللحزب یدانیحضور م

 هاییاتعمل تیتیو مد یگ(  شهت ،یآف(د یهاتجتبهکسب  ساززمی(همشخص،  اوربهاست. 

از  ،یستیونیصه میرژ هیمبارزه عل یهاسال یاهلل در تماماست. حزب هاهلل بودحزب یگستتده بتا

گ(وب لب(ان و گ(  دوم  یآزادساز یآغاز شد، متاحل نبتد بتا 2303که در سال  ب(انگ(  اول ل

 تتیندقو  تتیشتفتهپ که به متور زمان ییهاموشکاورد، در ک(ار پتتاب  رقم 3227که در سال 

 اهللحزب اتیعمل نیزم گت،ید انیرا در دستور کار داشت. به ب یپداف(د ی(یزم یهااتیشدند، عمل

حضور در آن بود.  یدر پ میرژ نیا ایبود  لیکه در اشغال استائ شدیمحسوب م یلب(ان (اانم شتتیب

تجتبه  ه،یدر بحتان سور یدانیاما حضور م؛ در مقام دفاع بود شتتیب اهللحزب، اساس نیبت ا

در  تیالقص یپا از آزادساز اهللحزبگ(بش فتاهم کتده است.  نیا یرا بتا یآف(د هاییاتعمل

حضور آشکار در بحتان  ینقطه شتوع بتا تتینمهمکه  3222و لب(ان در بهار  هیسور یمتزم(اان 

 ی، آزادساز3227حلب در سال  یاز گمله آزادساز یگوناگون هایعملیاتبود، در  هیسور

تجتبه  ه،یالبته حضور در سور. ... مشارکت داشته است و 3226و م(طقه قلمون در سال  تالزورید

کتد، اما تجتبه آف(د  تیتقو یستیتتور یهارا هم در مواگهه با حمالت گتوه اهللحزب یتدافع

تجتبه را  نیبوده است. نصتاهلل ا هیاز حضور در بحتان سور اهللحزب یدهادستاور تتینمهماز  یکی

سال  یهاانجمنو  هاک(فتانادر  یلیاستائ یو نظام یاسیمسئوالن س)کتده است: ) انیب گونهینا

امکانات  شتفتیپ ،یو ماد یاهلل و توان انسانحزب مشخصاًدرباره مقاومت لب(ان و  اریبس زیگ شته ن

 یسخن گفت(د و گفت(د تجتبه مقاومت لب(ان دفاع هیبا نگتش به گ(  سور اشجتبهت شتفتیو پ

 . 2239  )نصتاهلل،  کسب کتده است زیبود، امتوز تجتبه هجوم را ن

گستتده  هایعملیات یو راهبت تیتیمد ه،یبحتان سور یدانیاز صح(ه م اهللحزب گتیتجتبه د

که در قالب  ی(یزم یهااتیگ(بش در عمل نیاتجتبه  ه،یاز مشارکت در بحتان سور شیاست. پ

کارش(اسان  ی. بتاشدیم یاتاح ی، با تعداد افتاد محدودگتفتیمصورت  یکیچت هایعملیات
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)اعم از  لیاستائ یاهلل در م(اان تحت قلمتوحزب یاعزام یهامیکه ت اندداشته اظهارمورد  نیدر ا

بوده که در چ(د ساعت به  دهیم(ده آموزش درز 25تا  5اشغال  شامل  یهاسالگ(وب لب(ان در 

 ه،یکه در بحتان سور یدر حال گشت(د؛یم بازشده پتدااته و به مقت اود یاتاح اتیعمل یاگتا

 کیصدها مبارز را در  یفتمانده بعضاً ،یبزرگ و اوالن هایعملیاتدر مشارکت  ناهلل ضمحزب

واحد، تجتبه  اتیعمل کیدر  گتید یاتیعمل یتوهایبا ن یهماه(گ .داشته است بت عهده اتیعمل

 تیمین و اتیعمل یراهبتد وهیبه لحاظ ش ن،یعالوه بت ا. است هیاز گ(  سور اهللحزب گتید

حاضت در  یتوهاین انیارتباب م ،ییش(اسا یتجتبه استفاده از پهپادها اهللحزب ،یااالعات یازهاین

 یعیتجتبه کتده است. اب تتییعوسدر ابعاد  زیو ... را ن یدانیو م یاسیتعامالت صح(ه س ات،یعمل

به  کینزد انورم چیدر ه یاتجتبه نیچ( ،ییایو گغتاف یتیام( یهاتیمحدود لیاست که به دل

به  یابیدست ه،یدر بحتان سور اهللحزب گتیتجتبه د. اهلل رقم بخوردحزب یبتا توانستینم تیواقع

 آمتیکاسابن وزارت دفاع  یامات ااالعاتاز مق یکی تیوا یاست. گفت یگ(  شهت یهامهارت

 ارینام(ظم را در اات یهااز گ(  یدانش ارزشم(د هیمورد معتقد است حضور در سور نیدر ا

و  3227شهت حلب در سال  یآزادساز اتیدر عمل اهللزبح مسثتحضور  .قتار داده است اهللحزب

: 2236)ساسانیان،  آن رقم زد یبتارا  لیبدل یب یاتجتبهشهت بزرگ،  نیا یسازپاک یتالش بتا

73-25 . 

 لیارتش کارآزموده تبد کیلب(ان به  اهللحزبکه  دارند تیکید یستیونیصه میگتان رژلیتحل

 یستیونیروزنامه صه .کسب کتده است ییباال تجارب ،هیدر سور یگ(  شهت هیشده و در سا

از  اهللحزب)) :تآورده اس ستیونیصه لگتیتحلعاموس هتئیل، به قلم  یادر مقاله "هاآرتص"

سالح  یانبارهااز مشارکت دارد و  هیدر گ(  در سور مسثت اوربه یالدیم 3223تابستان سال 

 اریپا را فتاتت گ اشته و بس یسازمان لب(ان کیاز  ی،تدربهو  ک(دیممحافظت  هیاود در ااک سور

حتکت  هیدر سا اهللحزب یوردهابا اشاره به دستا صهیونیست گتیلتحل نیا .  گلوتت رفته است

اهلل هم اک(ون در حزب :افزود هیروس یو حضور نظام کشور نیبه نفع دولت ا هیاوضاع سور

 زیو ن یتانیدائم با فتماندهان ا یهمکار .دنکه دست باال را در گ(  دار دقتار دار یاردوگاه کسان

آن به  یرا بتا یارزشم(د اریبس اتیاهلل شده و تجتبحزب یباع  بهبود قدرت گ(گ س،افستان رو
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 هیاود در سور یو تهاگم یکتدن قدرت رزمهشتفتیلب(ان در حال پ اهللحزب .همتاه آورده است

هم در آن مشارکت  هیکه روس یاز تجتبه حضورش در نبتد اهللحزباصوص  نیاست و در ا

 .در حال کسب تجتبه است ،دارد

و داف فولک پژوهشگت استائیلی ای یک  ژنتال مونی کاتا فتمانده سابن تیپ الجلیل

 خیبار در تار نیاول یلب(ان بتا اهللحزباعالم کتدند که  ی هاآرتصمشتتک در نشتیه یمقاله

دو نفت  نیو به گفته ا است هیدر چارچوب نبتد در سور یهجوم یهاتیدر انجام فعال ،اهللحزب

 و به آغاز شده بود هیدر سور هیروس ینظام یهاگ(گ(ده تیفعال اکه ابتدا ب هیروس (دهیحضور فزا

 ینظام هاییتفعال نیا یبعد از گ شت اندک زمان ،در ماه آگوست م(حصت شده بود هیشمال سور

افزایش پیدا  هیارتش سور به ینظام یهامشورتارائه  یبتا هیروس ینظام انشمار مستشار شیبا افزا

حضور  نیا و اواهد شد اهللحزب یتوهایتبه نتج شیباع  افزا یحضور روس نیا رفتهرفته کتده و

 یآت ییارویبزرگ اود در هت رو اتیاهلل به تجتباواهد شد تا حزب  اهلل ستانجام باعحزب

 لهیوس تییتغ یاهلل بتانظت فتماندهان حزب تییباع  تغ تواندیم هیاهلل در سورتجتبه حزب نیا. دیفزایب

 اهللحزبتا  شودینبتد باع  م نیدر ا هیحضور روس وشود  هاگ( در  یتوزیپ م(ظوربهفعال 

 یاتیعمل یهاهم اک(ون اتاق. گهان به دست آورد یهاارتش نیاز بهتت یکیرا از  یدیرب گداتج

 یاتیعمل یهااتاق نیبه وگود آمده است، ا هیدر سور هیارتش روس انیو نظام اهللحزب نیمشتتک ب

اوضاع به گونه تفکت و  یدر حال بترس اهللحزباک(ون هم . اندشده لیتشک هیو الذق ندر دمش

و  افتیآن دست  هدر چچن ب هیروس ارتش که یاتجتبهاست، همان  هیروس یتجتبه افستان نظام

و  تیمتبوب به م(اان پتگمع یدر حال کسب تجتبه نحوه مشارکت در نبتدها اهللحزبهم اک(ون 

 یهااستفاده از آن در گ(  یتجتبه بتا نباشتل ادر حا اهللحزب نیمضافاً بت ا ؛است یسااتمان

 .بوده استن م(دبهتهاز آن  نیاز ا شپیاست که تا  یاز امکانات نظام یتیگبا بهته یآت

 مدیریت راهبردی و توان بازدارندگی: -5-3

مورد اشاره قتار  زیاهلل ننصت حسن یدس یسو از بار نیکه چ(د ییراهبتدها تتینمهماز  یکی

 شود،یم یابیم بت ارز اهللحزب یاز سو زیآن ن یاتیتوان عمل ه،یبا توگه به بحتان سور و هگتفت

 یاشغال نیدر شمال فلسط یم(طقه و شهت لی. الجل 3223سپتامبت  ،ی(یاست )الحس لیراهبتد الجل
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آشکارا نشان از  ،اهللحزب یاز سو لیراهبتد الجل انیاست که هم متز با گ(وب لب(ان است. پا

 یاهلل هتچ(د در حوزه موشکحزب گت،ید انیگ(بش در صورت لزوم دارد. به ب نیپداف(د ا تدکیرو

 یتیگهدفرا مورد هجوم قتار داد و از  یستیونیصه میرژ یشهتها و روستاها 3227در گ(  

 یپداف(د شتتیگ(بش ب نیا کتدیرو ،ی(یزم اتیاما در حوزه عمل سخن گفت،   فایما بعد ح و فای))ح

به  لی. الجلک(دی   ملیو ما بعد الجل لیبه ))الجل یآشکارا سخن از ورود نظام لیهبتد الجلبود. را

 یتم هبیغ یکم، گتدشگت اریعتب بس تیو با گمع یهودی ونیلیبه دو م کیبودن نزددارا لیدل

 یبتا یادیز تیمهم، از اهم ینظام یهاگاهیوگود پا نیو همچ( هاکاراانه ،یحیم(اان تفت ال،فع

در گفتگو با غسان بن گدو،  2232نصتاهلل در سال  اهلل بتاوردار است.و حزب یستیونیصه میرژ

 میواهبه ما حمله ک(د، ما به دفاع بس(ده نخ لیاگت استائ)مورد گفت: ) نیدر ا ن،یادیشبکه الم تیمد

 نی. امیشو لیکه ما وارد الجل دیایب یروز دیشا ،دیبه رزم(دگان گفتم که آماده باش یکتد. روز

در  یو  .3223 ن،یادیماست   )الم هایی(هگزاز  ییاست و گز یمسئله ه(وز هم به قوت اود باق

   سخن لیبار ))ما بعد الجل نیا و لیتا الجل یشتویاز اتح پ ن،یادیباز هم در مصاحبه با الم 32سال 

 ؟شود لیلجلشده است که بتواند وارد ا لیتبد یمقاومت به قدرت ایگفته شود آ (کهیگفت: ))ا

شوند. هم اک(ون  لیکه بتواند وارد الجل افتهیدست  یبله، مقاومت هم اک(ون به توان میگویم

او  شوند  . لیالجلآماده هست(د وارد  اشینظام یهاییمقاومت با تمام رزم(دگان و افستان و توانا

آن را کاهش داده،  توان هیاهلل در سورداالت حزب (کهیدشمن و ا یمحاسبات اشتباهبهبا اشاره 

 ن،یادی)الم   میوارد شو میتوانمیهم  لیبه بعد الجل میگویکه من م دیالبته فتاموش نک()گفت: )

3225 . 

راهبتد  تیدر مورد اهم یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 22شبکه  یگزارشگت نظام لت،یاور ه

اهلل در حزب اتیدائم تجتب اوربه لیارتش استائ یتیدستگاه ام( ژهیو هایبخشگفته است:  لیالجل

 یشدن بتاچارچوب، ارتش ستگتم آماده نیو در هم ده(دیقتار م یابیرا مورد ارز هیگ(  سور

ها و شهتک به از گمله امکان نفوذ صدها رزم(ده (دهیاهلل در گ(  آحزب یهایبا توانم(د لهمقاب

 اتیشده، تجتب هیان سورکه وارد بحت یاهلل از زمانحزب . 3227 ،واسیتسلال بت آن است )م

کسب کتده  کیو کالس یشهت ،یکیچت یهاقالبو در  یآف(د یهااتیدر حوزه عمل یارزشم(د
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واقع  مسثت لیاتح الجل یدر اگتا تواندیچون م خته؛یرا بتانگ هاستیونیصه یانامت نگت نیو هم

 میتمستقیارنده و غبازد یاز دستاوردها یکی دیرا با لیالجل یاست که استتاتژ نیا تیواقع. شود

کسب  یبحتان توانست تجتبه تهاگم نیگ(بش در ا نیکتد؛ چون ا یتلق هیاز بحتان سور اهللحزب

ادمت  رد دتوانمی یقاًعمفتا گتفته است،  هیاز بحتان سور اهللحزبکه  یکیتجارب تاکت. ک(د

 یآف(د اتیعمل کیدر صورت تحقن، در چارچوب  یراهبتد نی. چ(تندیقتار گ لیراهبتد الجل

 تیتیاز گمله با پهپاد، مد نیدق ییش(اسا اتیعمل ،یمهارت گ(  شهت ازم(دیکه ن شودمی لیتحل

اساس، به  نیسابن و ... است. بت ا یکیچت هایعملیاتنسبت به  یشتتیب یتوهایتعداد ن یو فتمانده

 یستیونیصه میرژ ی، بتااهللحزب دیگد یاتیعمل یهایتوانم(د لیبه دل لیراهبتد الجل رسدینظت م

الزم  است. افتهی یبازدارندگ تیااص یاتیراهبتد عمل نیاساس، ا نیشده و بت ا یتت تلقتشیقابل پ 

کتانه  حیتسلپیشتت اهلل اتح شد که حزب یاز سو یطیدر شتا لیبه ذکت است که راهبتد الجل

را  لیاستائ یتیهای ام(گانه عمالً هزی(هسه نی. اتح امطتح شده بودو اتح ))غالف غزه    یبااتت

 یبه لب(ان و در حال یستیونیصه میرژ نینصتاهلل گفته است که در صورت حمالت س(گ .داد شیافزا

 نیاهلل و بهتتحزب یبتا ویس(ار نیبدتت یع(ی -مانده باشد  یاهلل باقحزب یکه ت(ها چ(د موشک بتا

را به اطت  لیگان صدها هزار استائد توانمی هاموشکهمان تعداد کم از  - لیاستائ یبتا ویس(ار

تا در سطح  کوشدیم اهللحزبآن است که  انگتیب اییتلق نیچ( . 3223 ن،یادی)الم اندازد

مواگهه با آن  یکتده و بتا جادیا یبازدارندگ یستیونیصه میرژ یادر مقابل قدرت هسته یحداک ت

مطتح ک(د. البته  یزدارندگبا رتقد شیافزا یبتا یمتعارف، اتح یهاضتبه تیسا نیو همچ(

. شودمی یابیارز فیضع یادیز لیب(ا به دال ،لیاستائ یاز سو یاامکان استفاده از سالح هسته

 یاست که تا حد یزیهمان چ فا،یدر ح اکیمخازن آمون یتیگهدفبت  ینصتاهلل مب( دیتهد

و توان حمالت  یتسیونیصه میرژ یاهسته یدر مقابل توانم(د اهللحزبنامتقارن  یبازدارندگ

 .دهدیرا سامان م تختیبی

  یاحتمال) یبعداز گ(   هاستیونیمورد گفته است: ))صه نیدر ا اهللحزب تکلیدب

هزار نفت  022را که به متگ و گتاحت  فایگاز در ح یهامخزنکه مقاومت،  تتس(دی. متتس(دیم

 جادیا هامخزن نیاز انفجار اکه  یبیو معتقدند که آس تدیهدف بگ شود،یغاصب م میرژ نیدر ا
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لب(ان،  ی  )مقاومت اسالم !میآنان، ما بمب اتم دار دیبمب اتم است. از د کی لاواهد شد، معاد

کتد.  جادیا لیرا در استائ یطیمح ستیو ز یتیام( یاز هشدارها یموگ اهللحزب دیتهد نیا . 2239

 که گفت یرسم یدر اظهارنظت ،یستیز الیامور مح ژهی))تسلول   و یلینمونه، سازمان استائ یبتا

مخازن نشت  نیشده در اتهیذا اکیهزار تن از آمون 3که فقال  یدر صورت (دیگویکارش(اسان م

شود،  یموضوع عمل نیو اگت ا شوندیم یزام ییهزار نفت کشته و تعداد باال هادهک(د،  دایپ

 اطتناک اواهد کشاند یبه گ(گ که م(طقه را دهدیبه آن پاسخ م سابقهیب اییوهشبه  لیاستائ

 یاشغال نیدر فلسط فایشد که مقامات شهت ح نید ستانجام م(جت به ایتهد نیا . 3227 )الم(ار،

راهبتد  اگت شهت بسته شود. نیساحل ا یکیدر نزد اکیآمون زیبتانگدستور دادند مخزن گ(جال

گتفته است،  شهیر هین سوراهلل و از تجتبه حضور در بحتاحزب یاز قدرت آف(د قاًیعم لیالجل

 اهللحزببتگسته  یتوان موشک لیبه دل لیاستائ اکیبه م(ابع آمون ک((دهنییراهبتد بازدارنده حمله تع

 .است

 یریگجهینت

 تمام با را بازدارندگی تالش کتدند صهیونیستی رژیم و لب(ان اهللحزب 3227 سال از بعد

 ک(شگتی ع(وانبهاز آنجایی که  اهللاما حزب ؛ه(دد قتار در دستور کار اود آن، بت حاکم قواعد

 و 3222 در سال سوریه بحتان آغاز از. بیشتتی کتد تالش حوزه این در شود،می محسوب نامتقارن

روندهای سیاسی و نظامی بحتان  ،3222 عتصه گ(  داالی سوریه از به اهللحزب رسمی ورود

به اعتقاد اک تیت قتیب به اتفاق  گتفت. لب(ان قتار اهللحزبک(شگتی  الشعاعتحتسوریه 

 سوریه، بحتان میدانی عتصه در اهللحزب گ(بش حضور و زمان گ ر ،کارش(اسان سیاسی و نظامی

 ارزیابی در که است این امت واقعیت. است داده افزایش را این گ(بش تاکتیکی هایقابلیت

 تضعیف ساززمی(ه تواندمی (ظتهاییم از سوریه، بحتان در حضور اهلل،حزب ک(ونی هایتوانم(دی

 نظامی آرایش شدنباز موگب سوریه، در میدانی حضور نمونه، ع(وانبه. باشد شده گ(بش این

 چ(ینهم و استائیل ااالعاتی نیتوهای نفوذ امکان تواندمی امت این که است شده اهللحزب

 بت تحلیلگتان از بعضی ،اساس این بت. باشد داشته پی در را اهللحزب نظامی استار بتای شدنفاش

حال، تحلیل  این با. است قتار داده یتیپ بیآسدر معت   را اهللحزب سوریه گ(  که باورند این
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 تحوالت گ(  سوریه حاکی از آن است که (انهیبواقع یش(اسنشانه روندهای سیاسی و نظامی و

بت این  گتانتحلیل بتای است. شده قبل از تتگ(گ(ده سوریه، بحتان در حضور دلیل به اهللحزب

 کتده تتبیت اهللسااتار سازمانی حزب در را مبارزان از گدیدی نسل سوریه، نبتد باور هست(د که

 هایتاکتیک در مسثت اوربه سوریه، بحتان در گ(بش این میدانی حضور ،بت آن عالوه .است

 هایتجتبه کسب ساززمی(ه حضور این مشخص، صورت به. است شده واقع مسثت اهللحزب عملیاتی

 .است بوده اهللحزب بتای گستتده هایعملیات مدیتیت و شهتی گ(  آف(دی،

گایگاه  در عمدتاً صهیونیستی رژیم در مبارزه با اهللقبل از گ(  سوریه، حزب یهاسالدر 

 این بتای را آف(دی هایعملیات تجتبه سوریه، بحتان در میدانی تدافعی قتار داشت؛ اما حضور

 در لب(ان و سوریه متزی م(اان در القصیت آزادسازی از پا اهللحزب. است سااته فتاهم گ(بش

 هایعملیات در بود، سوریه بحتان در آشکار حضور بتای شتوع نقطه تتینمهم که 3222 بهار

 سال در قلمون یم(طقه و دیتالزور آزادسازی ،3227 سال در حلب آزادسازی گمله از گوناگونی

 مواگهه در هم را اهللحزب تدافعی تجتبه سوریه، در حضور البته. است داشته مشارکت ... و 3226

در عتصه  اهللحزبالوصف زاید تجتبه اما کتد؛ تقویت تتوریستی هایگتوه حمالت با

. است بوده سوریه بحتان در حضور از اهللحزب دستاوردهای تتینمهم از یکی آف(دی یهااتیعمل

 2239در سال  اهللحزب ستان شهادت سالگتد متاسم در لب(ان، اهللحزب کل دبیت سید حسن نصتاهلل

 و هاک(فتانا در استائیلی نظامی و سیاسی مسئوالن» :بیان داشته است (گونهیا ،این زمی(ه در

 نیز ار هجوم یتجتبه امتوز بود، دفاعی لب(ان مقاومت یتجتبه گفت(د ... گ شته سال هایانجمن

 .«است کتده کسب

 گستتده هایعملیات راهبتی و مدیتیت سوریه، بحتان میدانی صح(ه از اهللحزب دیگت تجتبه

 زمی(ی هایعملیات در گ(بش این تجتبه رزمی سوریه، بحتان در اهللحزب مشارکت از پیش. است

اتاحی و  محدودی افتاد تعداد با و عموماً گتفتمی صورت چتیکی هایعملیات قالب در عمدتاً

 استائیل قلمتوی تحت م(اان در اهللحزب اعزامی هایتیم ،تا قبل از گ(  سوریه. شدمی عملیاتی

 که است بوده دیده آموزش یرزم(ده پانزده تا پ(، شامل ، اشغال هایسال در لب(ان گ(وب از اعم)

 که حالی در ؛گشت(دمی باز اود مقت به و پتدااته شدهاتاحی عملیات اگتای به ساعت چ(د در

 فتماندهی عمدتاً  اوالنی، و بزرگ هایعملیات در مشارکت ضمن سوریه بحتان در اهللحزب
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 با در زمی(ه هماه(گی اهللحزبهمچ(ین  .است داشته عهده بت عملیات یک در را مبارز صدها

 لحاظ به ن،ای بت عالوه شده است. تجتبه صاحب هم واحد عملیات یک در دیگت عملیاتی نیتوهای

 ش(اسایی، پهپادهای از استفاده تجتبه اهللحزب ااالعاتی، نیازهای تیمین و عملیات راهبتی شیوه

 ابعاد در نیز را ... و میدانی و سیاسی صح(ه تعامالت عملیات، در حاضت نیتوهای میان ارتباب

 چ(ین افیایی،گغت و ام(یتی هایمحدودیت دلیل به که است ابیعی. است کتده تجتبه تتیوسیع

 گ(بش این ولی ،بخورد رقم اهللحزب بتای توانستنمی واقعیت به نزدیک مانورِ  هیچ در ایتجتبه

 .است یافتهدست مدیتیتی و میدانی هایمهارت این به سوریه، بحتان در حضور دلیل به

به . شهتی است گ(  هایمهارت به دستیابی سوریه، بحتان در اهللحزب تجتبه از دیگت

 از ارزشم(دی دانش سوریه، در حضور آمتیکا دفاع وزارت اعتقاد کارش(اسان نظامی و ااالعاتی

 است. داده قتار اهللحزب ااتیار در را نام(ظم هایگ( 

 گ(  میدانی ورود به عتصه دلیل به اهللحزب رسدمی نظت به در پایان باید گفت اگتچه

 گ(بش این اما تضعیف شده باشد؛ شدن گ( ایشیانسانی و فتس نیتوی لحاظ به حدودی تا سوریه

 رزمی و همچ(ین هایتاکتیکارزشم(د در زمی(ه  تجارب کسب و عملیاتی راهبتدهای اتح با

 مقابل در اود نامتقارن بازدارندگی الگوی است توانسته تسلیحاتی اود، و موشکی قدرت تقویت

گدید سیاسی و نظامی  شتایال با (اسبمت را داده و این بازدارندگی توسعه را صهیونیستی رژیم

 گانهسه هایشااص به اهللحزب در حال حاضت، این م(طقه تجدید سااتار نماید. عالوه بت

 است تالش در اود، مختص عقالنیت و استتاتژیک فته(  با مت(اسب و بوده ب(دیپا بازدارندگی

 از: اندعبارت زدارندگیگانه مهم در باسه این. بیفزاید اشبازدارندگی قدرت بت تا

 چون دیگتی ییهامسلفه با همتاه اود تسلیحاتی و ف(ی توان دلیل به اهللحزب تهدید؛ توان  الف 

 بتاوردار رژیم صهیونیستی علیه تهدید اتح بتای نیاز مورد قدرت از گغتافیایی، مجاورت

 گ(  گمی،تها هایمهارت همچون سوریه بحتان میدان از ناشی تاکتیکی تجارب. است

 توان بت شود، افزوده تسلیحاتی و ف(ی توان به وقتی ،گستتده هایعملیات مدیتیت و شهتی

  .افزایدمی اهللحزب تهدید

 گیتیهدف و الجلیل عملیاتی راهبتد اتح همچون اهللحزب تهدیدات تهدید؛ یسازمعتبتب  

 رژیم صهیونیستی بتای امالًک اشغالی، هایستزمین در حیفا شهت در واقع آمونیاک گاز مخازن
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 و آمادگی همچون تدابیتی اتخاذ با رژیم این اساس همین بت و شوندمی محسوب معتبت

 در سعی آمونیاک، مخازن گابجایی یا و شمالی م(اان در ام(یتی و نظامی یدهسازمان

 .است داشته تهدیدات این کتدنبتاتف

 دیسا شاخص یع(ای ااود کاناال تاتینمهم از همچ(ان اهللحزب بازدارنده؛ پیام انتقال و ارتباب    

 نیاز صهیونیساتی رژیام. باتدمی بهاته اساتائیل باه بازدارناده هایپیام انتقال بتای نصتاهلل حسن

د توانمین نصتاهلل تهدیدآمیز هایگفته صدق در که است رسیده یابیارز این به نسبی صورتبه

 اسات نبتد از بخشی روانی عملیات» است هگفت اصوص این در نصتاهلل تتدید ک(د. سید حسن

 صاحبت حقااین ماورد در مان. پاتدازممی معتبات روانای گ(ا  باه من اما ؛است درست این و

 .«گویمنمی دروغ ک(م،می
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