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 رهبر معظم انقالب مدظله العالی: 

 رفتن رمنب. نیست جماعت اقامه برای فقط علمیههای حوزه. است کرده زیادیهای تفاوت گذشته با علمیههای حوزه وظایف امروز»
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 (.11/2/48)بیانات در تاریخ  «کندمی دریافت دنیا طرف آن از - کسی نا هر بلکه - کسی هر سوی از را
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