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گزیند تا در پرتو تاریکی آن روزی خود را راغی برمیچاندازد و شب را چونان ها را بر سیاهی میفّاش در روز پلکخ -

 جست و جو کند.

 هنجارهای اخالقی و آداب اجتماعی هستند.امعه در برخوردها و داد و ستدها پایبند به اعتقادات و جافراد  -

های ایران ، فرزندان حقیقی من مسئول جهل مردم ما هستیم. تمام بچّه»امیر کبیر با صدای رسا خطاب به اطرافیان گفت:  -

 «هستند. 

تا تنباکو ای به مرجع تقلید شیعیان نوشت سیّد جمال این روحانی پر شور وقتی نیرنگ استعمار را در کشورش دریافت نامه -

 را تحریم کند.

ها خورده است امّا های دشمن خون دلرحمیها و بیها و گزندهای فراوانی دیده و از گستاخیابران در طول تاریخ ستم -

 است.هرگز ایمان، عزّت و ارادۀ استوار خود را از دست نداده

 ی باز خورد و آن زر به حیلت ببرد.مردی درمی چند در آستین داشت و در عقیدتش خلل بود. در راه طرّاری به و -

استقالل، آزادی، »مردم دین باور و انقالبی به پیشوایی بنیان گذار فرزانۀ انقالب و با تکیه بر تعالیم الهی سه اصل اساسی  -

 را به عنوان هدف اصلی قیام خود به جهانیان اعالم کردند.« جمهوری اسالمی

باید آن را برای کارهای مفید صرف کنیم وگرنه نظام آفرینش را به هم  وقت ما در سلسلۀ کائنات جای مخصوص دارد و -

 ایم.ایم و خطای بزرگی مرتکب شدهزده

 شد.   بودند و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می درختان کهن به منظرۀ بیرون زیبایی خاصّی بخشیده -

 

 

 

 

 

 


