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  وجه شباهت عالمان دینی با منورالفکران غرب زده  چیست؟ 

  ل چیست؟بیداري اسالمی حاص
 مهم ترین پیامد انقالب اسالمی چیست؟

  جنبش تنباکو نمونه اي ازچه فعالیتی بود؟
  تفاوت مشرو طه از دیدگاه عالمان دینی با منورالفکران در چه بود؟
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