
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ارم که با وقفه ی یک ساله ای که برای برگزاری اجالس خانوادگی پیش آمد، بار دیگر موفق به نشستن  زخدا را سپاسگ

 دور هم و تبادل افکار و اندیشه شدیم. 

نیابت از قدرت  از آنجا که ایام اجالس، مصادف است با سالگرد حمله ی بی رحمانه و همه جانبه ارتش بعث عراق به 

آن شدم تا بخشی از ویژگی های دوران دفاع مقدس را که برای همیشه تاریخ می   های سلطه گر به ایران اسالمی، بر 

 تواند درس آموز باشد بازگو کنم. 

یاد آوری این نکته ضروری است که بزرگان خاندان مدرسی در آن ایام به تبعیت از امام راحل ره، در دفاع از مشروعیت  

شخصیت هایی چون آیت اهلل سید محمد مدرسی و آیت اهلل سید جواد   اع مقدس ملت ایران سنگ تمام گذاشتند. دف

ها حضور پیدا کردند و تعدادی نیز به فیض شهادت نائل   ه جمعی از این خانواده  در جبه( و رحمه اهلل علیهما)مدرسی 

 آمدند. 

اسالمی پیوسته در طول چهل سال گذشته، با  نقالب دفاع مقدس از آن جهت است که ا دوران سخن از ویژگی های

مستکبران و سلطه گران جهانی در ستیز بوده است و این دشمنی مربوط به ماهیت و هویت نظام اسالمی است. چراکه  

 اصوال نظام اسالمی بر اساس ماهیت و هویتی که دارد هرگز با طواغیت سر سازش نداشته و نخواهد داشت. 

 ( ۳۶  آیه النحل  مبارکه سوره) ی کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ وَلَقَد بَعَثنا ف

 !« کنید اجتناب طاغوت  از و  بپرستید؛  را  یکتا  خدای : »که برانگیختیم رسولی  امتی هر در  ما

حضور داشتند گرچه فقط یکصد هزار  ویژگی اول: جنگ به تمام معنا مردمی بود. حدود سه میلیون نفر مستقیماً در جنگ 

نفر در جبه ها حاضر شدند اما همه احساس می کردند در جنگ هستند و هر رزمنده ای احساس می کرد که چهل میلیون  

 نفر پشتیبان اوست. 

ویژگی دوم: در دفاع مقدس، جوان ها، میدان دار بودند. عزم و اراده و همت جوانان در هر عرصه ای، حرف اول را می  

زد. نه تنها در میدان های جنگ که حتی کسانی که وزیر بودن عموماً جوان و اهل کار و تالش بودند. گفته می شود  

 سال بوده است. 45میانگین سن هیئت دولت در آن زمان حدود 

مالک  شایسته ساالری از شاخصه های مدیریت دوران دفاع مقدس بود. حزب و گروه و دسته و جناح،  : ویژگی سوم

 ینش به حساب نمی آمد همه افتخار می کردند در زیر پرچم والیت و رهبری امام خمینی حرکت کنند. گز

ه ها قبل از  هها بود. رزمندگان در جب  هروحیه معنوی و همکاری و همیاری به معنای واقعی، حاکم بر جبه ویژگی چهارم: 

 هر چیزی دارای روحیه توکل بر خدا و توسّل به اهل بیت بودند. 

موج می  گی پنجم: به حداقل ها اکتفا می شد. دریافتی ها هیچگاه طمع ورزانه نبود. انصاف در بازار و داد و ستد ها ویژ

 زد. زندگی ها عموماً از تجمل و اشرافی گری به دور بود. 



و اگر عده  ویژگی ششم: همه با هم اتحاد و اتفاق نظر داشتند و با محوریت رهبری، نگاه ها به یک جهت دوخته شده بود  

ای به نام »عقال« هم زمزمه مذاکره با دشمن را داشتند، با یک نگاه امام ره، دست از مرام باطل خود بر می داشتند و یا  

 دست کم سکوت می کردند. 

یژگی هفتم: مردم به دولت و نظام اسالمی، اعتماد باالیی داشتند و دشمن به واسطه همین اعتماد نمی توانست با  و

 ء خود، بذر یأس و نومیدی و عدم کارآمدی نظام را در جامعه بیفشاند. تبلیغات سو

ویژگی هشتم: به نیروهای داخلی تکیه می شد و تمام امید ها از شرق و غرب، قطع شده بود. مردم و مسئوالن بر این  

در کارها، معنا نداشت.  باور بودند که اگر می خواهند به پیروزی برسند، نباید چشم امید به دشمن داشته باشند. بن بست 

 طرح ها و ابتکارات یکی پس از دیگری خریدار داشت. 

حال با توجه به شرایط موجود و وضعیت حاکم جنگی)جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی( مقتضی است تا در راستای  

 موفقیت در عرصه های نبرد، تمامی ویژگی های مذکور محقق گردد. 

نبردی نیاز به ساز و کارهایی است که بخشی از آن ها در قالب ویژگی های فوق بیان  بدیهی است برای پیروزی در هر 

 گردید. 

 

 والسالم                                                                                                            

 سید محمد کاظم مدرسی                                                                                                    

 

   


