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بنيان گذار كبير جمهوری اسالمی، حضرت امام خمينی )رحمة الّله عليه(
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انشاءاهللدرشرایطبهتر،زمینۀکافیبرایرشداستعدادوتحقیقاترادرهمۀامورفراهممیسازیم.
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