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من به همه مسئولین 
ودست  اندرکاران سفارش 
می کنم که به هر شکل ممکن 
وسایل ارتقای اخالقی و 
اعتقادی و علمی و هنری 
جوانان را فراهم سازید و آنان 
را تا مرز رسیدن به ارزش ها 
و نوآوری ها همراهی کنید.  
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