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 کارخانهمهندس  -1

ها و تو احتياج به سرپرستى و واليتى دارى که متمم تمام نعمت

امكانات تو باشد، که وجود مهندس بيدار و واليت يك مدير آگاه 

  هاى موجود در يك کارخانه است.ها و ارزشمتمم تمام نعمت

 

 بی سقفی -2

کنيم و فاجعه اين است که ما بيش از طرح بر روى مصالح کار مى

نماييم و در نتيجه با وجود بيش از برنامه بر روى تشكيالت تأکيد مى

ايم. آنها که نقشه ندارند، مصالح عالى بنايى نداريم و سقفى نزده

نشيند و اين است که بايد خرابش کنند کارشان در جاى خودش نمى

گيرى، باره بسازند و اين است که بدون طرح، بدون قدر و اندازهو دو

  هر عملى به خرابكارى و کند کارى و دوباره کارى مبتال خواهد شد.
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 چاه و منار! -3

مسأله همين است که تو بايد در شب تاريك خفقان و فشار، طرح و 

ات را بريزى، که در اين موقعيت، فرصت طرح ريزى هست و نقشه

هايت را تهيّه کردى و آنها را در کادر دشمن جاى دادى که مهرهآنگاه 

توانى حرکتت را شروع کنى و دشمن را از درون پوك کنى و مى

اى از پيش جايش را بگيرى و مسلط شوى، در حالى که براى هر چاله

  ها را در دست دارى.ها، آدماى و براى پستمنارش را تهيه کرده

 .اندکرده فتح درون از فاتح سرداران را بلند هاىقلعه -4

آخر مهم اين نيست که يك ملت را در دشت ولو کنى؛ چون کسى 

رماند و يا ها را در دست دارد، اين ملت را مىها و موضعکه پست

 کند.اسير مى

 حزب بعثِ عراق را ببين. حكومت سابق شاه را در نظر بگير. تسلط

ها را و ر تمامى اينها، پستبينى دها را بررسى کن، مىصهيونيست

اند و دشمن را از درون ها را با طرحى کلى تصاحب کردهموضع

هاى بلند را سرداران فاتح از درون فتح قلعه اند.شكست داده

 اند.کرده
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 ها و دِروی کشتزار!پست -5

ى قانون اساسى و يا شوراها و يا نظارت توده يا به وسيله

هايى است که در اينها از طريق مهرههاست و يا گذشته از مجلس

ها اند و از طريق نظارتى است که بر پستتمام کادرها وارد کرده

ها در دست نيايد، بر فرض تمامى سطح اند. مادام که اين پستداشته

هاى مسلط را هم تور بگيرى، تو محكوم کسانى هستى که از قله

تو را همچون کشتزارى  توانندتوانند تو را زير رگبار بگيرند و مىمى

ها بينى که چند نفر يهودى هنگامى که پستمى با داس درو کنند.

را در نظر گرفتند، توانستند حتى قدرت آمريكا را به دنبال خود 

 بكشند. 

 

 آشپزخانه! توالتِ وسطِ -6

تقدير ؛ يك شب تقدير از هزار ماه بىليلة القدر خير من الف شهر

ى که طرح ندارند و نقشه ندارند، مهرهبهتر است، چرا؟ چون آنها 

هايش از نقشه دارها هستند؛ چون ساختمانى که نقشه ندارد و عمله

حساب کنند و بىحساب خراب مىکنند و بىصبح تا شب کار مى

شود و دِر سازند، عاقبت توالتش در ميان آشپزخانه سبز مىمى
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کارى نشيند و دوباره کارى و خراب حياطش در وسط سقفش مى

خواهد داشت و اگر اين هر دو را نداشته باشد کند کارى خواهد 

دانى داشت؛ چون حيرت در عمل مانع حرکت سريع تو است. تو نمى

بايد کجا را بسازى و کجا را خراب کنى. و همين حيرت اگر کارت را 

  کند.خراب نكند، کند و آرام مى

 يك تومانی! -7

رزش برابر ندارد و در يك سطح اين است که يك عمل از چند نفر، ا

دهد به هاشان فرق دارد. يكى يك تومان مىنيست؛ چون محرك

دهد تا آرامش خاطر اين که ده تومان بگيرد. و يكى يك تومان مى

دهد تا درس انفاق بدهد و آدم وجدان بيابد و يكى يك تومان مى

د. آيا سازکند و همراه مىبسازد. و يكى با يك تومانش يار تربيت مى

 اينها برابر هستند؟

 ليوان و سفره -8

پيوند  دانى با يك ليوان آب چقدر انس، چقدر درس، چقدرتو که مى

و وحدت، چقدر قدرت، چقدر پيروزى نهفته است، ناچار در همين 

شود، که در اين عمل بذرى يك عمل، حالت و شكل کارت متفاوت مى

 خواهد.مىدارد و از اين بذر محصول و برداشتى 
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شود، در ها و تظاهرها پهن مىها و هوساى که به خاطر بازىسفره

اى که به خاطر تكليف و تربيت و درس پهن شكل و کيفيت با سفره

 .شود، يكسان نيستمى

 دو کيلو گوشت -9

خواهد، قدر و اندازه گيرى خواهد و نقشه مىعمل طرح مى

 ايد بدست آورد؟خواهد. و اين طرح و نقشه را چگونه بمى

تو که يك قطعه زمين، دو کيلو گوشت، يك مقدار پارچه دارى، بدون 

شوى، پس چه شده که در سرزمين طرح و نقشه دست به کار نمى

ته و شغلى اى و در هر رشعمرت بدون تقدير، دست به کار شده

 اى؟خودت را گرو گذاشته

 بنای سرزمين عمر -10

عمر خويش بنايى را باال ببرند و خواهند در سرزمين آنها که مى

چيزى بسازند و کارى بكنند و ارزش بيافرينند، ناچارند که طرحى 

بريزند و براى اين طرح ريزى چه بايد بكنند؟ و از کجا بايد شروع 

 کنند؟
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 نقشه ميخوام، نقشه! -11

گفت من در دفتر ساختمانى در محل کارم نشسته بودم. دوستى مى

لو. يك مشترى از راه رسيد، خيلى ناشى و وِ ها کسادى،پس از مدت

 خواهم ...را درآورد و گفت من يك نقشه مى ننشسته، پولش

خوشحال شدم و ژست گرفتم و پشت ميز جابجا شدم، گفتم خوب. 

 اى ...و قلم را برداشتم که چه نقشه

 گفت: آقا نقشه، نقشه.

 دانم، ولى نقشه براى چه؟گفتم مى

آمد و دستش را تو صورتم آورد که آقا نقشه،  مرد بلند شد و نزديك

 خواهم، نقشه.نقشه مى

ى کلى وجود ندارد. نقشه با هدف شروع مسأله همين است که نقشه

ها و نيازها و گيرد. بر اساس هدف، راهشود و با هدف شكل مىمى

 ريزند.گيرند و طرح مىها و مسائل هر مرحله را در نظر مىمرحله

خواهد مرغدارى د آپارتمان بسازد با کسى که مىخواهکسى که مى

گيرد شوند. با هدف، طرح شكل مىدرست کند، از همين جا جدا مى

کند. و در طرح و با دهد و ارزش پيدا مىو در طرح، عمل معنا مى
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توان از هيچ بهره گرفت و از کم، زياد برداشت کرد و به کوثر طرح مى

 نه کثير النعمة.رسيد، که کوثر کثير الخير است، 

 

 مرغداری يا آپارتمان، مسئله اين است!مِنار،  -12

خواهى براى زمينت نقشه بريزى بايد هدف را در نظر وقتى مى

خواهد اينجا منار بگيرى و اين هدف هوس نيست، که من دلم مى

بسازم. بايد هدف تو با امكانات زمين و شرايط آن و با نيازها و 

 ى تو هماهنگ باشد.جامعههاى موجود در ضرورت

سازند، که ى گرسنه آپارتمان نمىدر زمين سست و در جامعه

تر است؛ چون با سستى زمين و نياز جامعه، با قدر مرغدارى مناسب

 هاى جارى هماهنگ است ... ى زمين و ضرورتو اندازه

 

 بهار و زمستون -13

. تو شب طرح و تقدير هزار ماه نيست، برابر با هزار ماه است

توانى يك عمر نقشه بكشى که فرزندانت آن را پياده کنند. تو نمى

ها و در شب تاريك، قدر ترين شرايط، در شكم حادثهبايد در سخت

ها را پياده کنى، و طرحت را بريزى تا در طلوع فجر کار کنى و برنامه
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خواهد تازه پس از فجر کارى را شروع کند و وگرنه کسى که مى

رسد و رسد، که غروب از راه مىزد، ديگر به کارش نمىطرحى را بري

افتد، در حالى که در بهار و در روز، کارى زمستان بر سر تو مى

 اى.اى برنداشتهاى و توشهنكرده

  

 رفوکاری -14

ها را نساختند و فقط پس از پيروزى به اين فكر افتادند، آنها که مهره

اينها تازه ساختمان را خراب ها شدند. ها و خرابكارىگرفتار رنج

خواهند دنبال بنّا و مدير و عمله و کارگر بروند و دنبال اند و مىکرده

کار نيستند ريز بروند و اين پيداست که ديگران هم بىطراح و برنامه

خواهند و تا تو بخواهى دست به کار شوى آنها و سهم انقالبى مى

اند و حتى تو مجبورى دههايشان را در تمام کادر تو داخل کرمهره

که خودت آنها را داخل کنى و مونتاژ آنها را به کار بيندازى و اين 

توانند تصميم بگيرند که هم فارغند و هم بر سر آنها هستند که مى

توانى جز در بدرى توانند دست به کار شوند و تو نمىپست. آنها مى

فاجعه اين است که اى برسى ... و کارى، به برنامه و دوندگى و رفو

گيرند و زير ها را به دست مىها پستشوند و عملهمديرها عمله مى
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توانى کرد جز سازش. و چه خواهى داشت روبند. و چه مىپايت را مى

ها را زير سبيل گذاشتن. سالمى نيست، که جز رفو کارى و درگيرى

طرحى نبوده و در شب کارى انجام نشده، فقط در شب مرثيه خوان 

ها ها و طرحاى و مديحه سراى نور، نه دست به کار نقشهظلمت بوده

 ها.و نه در صدد ساختن مهره
 

 

 


