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 زندگی در دنیای امروز زندگی در
 مدرسه اراده است و سعادت و
 شقاوت هر انسانی، به اراده همان
انسان رقم می خورد.
 مبارزه علمی برای جوانان، زنده
 کردن روح جستجو و کشف
واقعیت ها و حقیقت هاست.
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