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  نداشته باشند، پیاده نخواهند  پایه های محکمیهستند؛ ولی سقف های عظیم تا  عمیق و عملیطرح ها

 شد و باید دانست که:

هستند. مادام کلید دگرگون کردن جامعه مهره هایی که  .درد کادر و مهره هاست، درد طرح نیستدرد ما 

 سازماندهی، بخصوص که زمینه ها فراهم نشود و این مهره ها تربیت نشوند و این کادر فراهم نگردد، هر نوع

جامعه ی اسالمی به وسیله ی جمعی اسالمی به جایی نخواهد رسید. مادام که می ا  اسال از نوع آزاد و

 ، نشانی نخواهد داشت.سنگینی و ابهامجز حکومت اسالمی شکل نگیرد، 

همراه نباشد، تضعیف دشمن و تقویت خویش و با تهیه ی مهره ها و کارها بهترین طرح ها، مادام که با 

 خواهد بود که بد با آن روبرو شده ایم. یفقط طرح خوب

  برای درگیری با امپریالیسم یا  و حل نمی شود. جای نمی شود و حوزه خود مسائل ایران هیچوقت در

برای درگیری با قدرت ها باید  نمی توانیم در داخل کشور مبارزه را محدود کنیم.نیز هیونیسم جهانی، ص

 کرد. نفوذ در خود آن ها 

 رنه و نفسش را گرفته باشی؛ وگگلوی دشمن را فشرده باشی نیز هنگامی امتیازآفرین است که تو  مذاکره

 قرار می دهد.وجه المصالحه را او جز منافع خود  دیدگاهی ندارد و به راحتی تو 

 و چه بنیاد فکری کنی؛ چه در آماده ، در یک مرحله خودت را درگیریدر مقام به ما آموخته باید  یعشت

انتظار ، که این برنامه علمی در رابطه با عملو چه در طرح عملی و سازماندهی و چه در قدرت روحی در 

تقیه و پنهان کاری کنی که این  تضعیفو او را  کنیدر دشمن نفوذ است. و در مرحله دیگر  تشیع

 است. ظهور تشیعتو خواهد بود که ظهور و قیام است. و پس از این دو مرحله،  تشیع


