
 

 

 اریخچه مقاومتت
 اسالم ،ايمان ،اعتقاد به ربوبیت الهىاستقامت در اموری از قبیل 

 الَّذِينَ يَأَيُّهَا»آيه  ذيلمبحث استقامت در جهاد و جهاد مطرح است.

 اى»،«تُفْلِحُونَ لَّعَلَّكُمْ كَثِیرًا اللَّهَ اذْكُرُواْ وَ فَاثْبُتُواْ فِئَةً لَقِیتُمْ إِذَا ءَامَنُواْ

 پايدارى كنید مى برخورد گروهى با چون ايد، آورده ايمان كه كسانى

 رستگار كه باشد كنید، ياد بسیار را خدا و ورزيد

 54توان به آيه مینیز در اين راستا  آمده است.( 54)انفال/«.شويد

 استناد كرد.  همین سوره 51ـ 

 مصداق بارز مقاومت و پايداری در سیره پیامبر گرامی

 مشهود است كه با مهربانی و خلق عظیم ايشان تبیین شده است نیز

 تاريخ گويای اين حقیقت است. كه 

تداعی شد زمانی كه در جنگ احد  ای از اين مقاومتنمونه

انّی »... د: دنايشان مجروح شدند و اين گونه پاسخ جراحت را دا

داعیا و رحمة، اللّهم إهد قومی فانّهم ال   لعّانا و لكنّی بعثت  لم أبعث

دعوت و محبت مبعوث  برایمن نه برای نفرين،بلكه  »، «يعلمون

)سفینة البحار، «. انندزيرا اينان ناد خدايا قوم مراهدايت كن، شدم
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 روزه 33نبرد 

ها پیش تجاوز و نبردش را به خاک رژيم صهیونیستی از سال

لبنان آغاز كرده بود. اين نبرد مانند ساير جنگ ها با اهداف خاصی 

صورت گرفته بود و مردم مسلمان لبنان نیز با مقاومت، ايثار و 

جهانیان نشان از مقاومت را به ای رشادت هايی كه داشتند. نمونه

ها و ای كه در نزد كشورهای مسلمان، غرب، رسانهبه گونهدادند. 

 مطرح شده است.  نظرات متعدددی... 

دلیل به بوده است كهروزه  33 ها نبرد جنگيكی از اين 

بین و  گستردگی و مدت طوالنی آن، به جنگ ششم ملقب شد

 است. يافتهشهرت « نبرد تموز»ها به لبنانی

 

 

 

 ... شروع جنگاما 

ها قبل، طرحی برای نابودی توان ارتش صهیونیستی از مدت

 مبنی بر اسارتاقدام حزب اهلل و  نظامی حزب اهلل آماده كرده بود

مقابل در  ارتش صهیونیستی آن را تسهیل كرد. یسرباز صهیونیست

عملیات نظامی را علیه مردم فلسطین در نواز غزه  ،واكنشاين 

هفت نظامی صهیونیست را به نیز در عملیاتی آغاز كرد. حزب اهلل 

نتیجه آن آغاز هالكت رساند و دو نفر از آنها را نیز اسیر كرد. 

 . شدروزه  33جنگ

توانست از ای بود كه به گونهدر طول جنگ  مقاومت حزب اهلل

كه نسبت به برنامه ريزی  د و باجلوگیری كنگسترش دامنه جنگ 

ها دامنه جنگبررسی كامل وضعیت جنگی صهیونیست، گسترش 

)رک:  .و ... داشت، پیش رفتبه داخل مرزهای رژيم صهیونیستی 

 راسخون نت(

بن  باجنگ هوايی و دريايی هفته اول در نظامی اسرائیل  ینیرو

آن مرحله نیز در روی آورد. نیروی زمینی مواجه شد كه به بست 

آمريكايی ها جنگ ادامه پیدا  به اصرار ولی با شكست مواجه شد

صهیونیست های در اين جنگ  و در نهايت شكست خورد. كرد

 های روانی شدند.های فراوان به ويژه دچار آسیبدچار آسیب

 اطالع رسانی صاحب نیوز( کهبش)رک: 

 

  اصول دفاعی حزب اهلل 
كرد كه حزب اهلل در جريان اين جنگ از اصولی تبعیت می

دفاع  ،دفاع متحرک همه جانبه ،اصل غافلگیرىعبارت بودند از: 

متقارن لبنان و امنیت ملی اسرائیل، )رک: جنگ نا نامتقارن موشكى

، 81، بهار5ز آبادی، فصلنامه سیاست خارجی، شمارهدهقانی فیرو

تأكید بر ، برخوردارى از روحیه شهادت طلبى ،(16ـ  13ص

 .حمايت هاى مردمى

به  هضرب توان به وارد ساختندر توضیح اصل غافلگیری می

آمادگی و واكنش الزم نتظار دشمن در زمان، مكان و حالتی كه ا

)اصول جنگ، جمعی از علیه آن را نداشته باشد، اشاره داشت. 

 (44نويسندگان، ص
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 مقاومت در نگاه سید حسن نصراهلل 
رژيم صهیونیستی در نابودی حزب اهلل در لبنان يا از بین »... 

زيرا مقاومت، ارتشی  .نخواهد شدبردن مقاومت در فلسطین پیروز 

بلكه در درجه اول ملیتی است كه دارای  .نظامی يا دولت نیست

-ورزد و هیچ كس نمیايمان و اراده است و به شهادت عشق می

 )راسخون نت( تواند آن را شكست دهد.

 

 

 

 رهبری و  مقاومت حزب اهلل 

 
مكرر ذكر شده  مقام معظم رهبری در بیان فرهنگ مقاومت

نیز ايشان بیان  زب اهلل لبنانح مقاومت اسالمیاست. در مورد 

وسه  ى لبنان، طرف پیروز در جنگ سى در صحنه»داشتند كه: 

ى امت  مردم لبنان و همه ،مقاومت ،اللَّه ى اين كشور، حزب روزه

امريكا و  ،خورده نیز، اسرائیل اسالمى بودند. طرف شكست

خوردگان به همان اندازه كه  درماندگان منطقه بودند. اين شكست

امروز براى حفظ موجوديت رو به زوال رژيم صهیونیستى تالش 

اللَّه و مقاومت  كنند، تالشى دوچندان را براى ضربه زدن به حزبمی

برند. همه بايد بدانند كه مقاومت لبنان به ى لبنان به كار میاسالم

شجاعت خود و خون فرزندان مظلوم خود، در قلب  ،بركت جهاد

امت اسالمى جاى دارد. مردم لبنان و بیشتر سیاستمداران لبنانى به 

كنند. قطعاً هر تالشى در جهت رويارويى با اين اللَّه افتخار می حزب

ها و چه از سوى  چه از سوى صهیونیست گروه مؤمن فداكار،

به  ـ مزدوران ذلیل شیطان بزرگ، با واكنش جهان اسالم و عرب

بیانات در )(. مواجه خواهد شد ـ ويژه جوانان غیور مقاومت

 (5384/ ی تهران  های نماز جمعه  خطبه
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