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انقالب    فراروى ما باز کردند و ما اىن راه را تا جان در بدن دارىم ادامه خواهىم داد و 
از هىچ ىک از آرمان هاىى که به وسىله امام خمىنى ــ رضوان الله  تعالى علىه ــ ترسىم شده 

است دست بر نخواهىم  داشت.
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