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    ١٦اولين گردهمايي مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران  ص :    گزارش
    ٢٠   ياد ياران  ص    ١٨ترآي   ص  مساجد ، پايگاه هاي اطالع رساني:    اعتقادي
   ٢٢تقي خاني   ص  جبهه و جنگ     ٢١بهزاد خاآي نژاد   ص  راوي فتح ارزش ها:    گزارش

مصاحبه با : عصري آه درهاي آسمان گشوده مي شود/  اعتقادي   
عصري آه درهاي آسمان گشوده / االسالم والمسلمين علي آوراني  حجت
    ٢٣توانا   ص . ص   شود مي

    ٢٦ص )   سحر(حسين عسكري      زمزمه
ل نوشته گزارشي از نقد و بررسي فرار از موص: جاي نقشه فرار خالي بود/    گزارش نقد 

گفتگو با خانواده !: توقع نداشتم مانع راهم شويد/       گفتگو ٢٨  ص  حسين دهقان نيري
   ٣٠مدني   ص . م    اصفهان–شهيد سيدحسين موسوي 

   ٣٢شمسي خسروي   ص   عصاره داستان در صد و ده پروانه/    نقد آتاب 
  ٣٤حسين ذآريايي   ص    آرام چو درياي آب/    روايت عشق 

    
   

آريمي /     ياد ياران ٣٦مجتبي نفري   ص   اي صاحب تمامي آدينه هايم/    از قلم شما 
 آه پرواز آرد

    ٣٨  ص 
   ٤٠عليرضا گلپايگاني   ص   )مبحث دروغ(اخالق اجتماعي /    اجتماعي 

   ٤١عليرضا آريمي   ص   امكانات آموزشي را عادالنه قسمت آنيم/    آموزش و پرورش 
   ٤٢روزنامه ديواري اينترنتي  ص /  ديگر    هواي
   ٤٣عليرضا آريمي   ص        جدول

   ٤٤دآتر حسين آذري   ص     تشنج/    پزشكي 
   ٤٦   اخبار  ص 

   ٤٨  ص      همدل
    ٥٠ ص      تازه هاي نشر

  
  
  

  عصري آه درهاي آسمان گشوده مي شود/ اعتقادي 
عصري آه درهاي آسمان  / االسالم والمسلمين علي آوراني مصاحبه با حجت

  شود گشوده مي
  
  

  توانا. ص : نويسنده
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  :اشاره

اي از جنوب  االسالم والمسلمين علي آوراني محقق و پژوهشگر و به گفته خودش طلبه حجت
و انقالب، شهر و ) ره( سال پيش به عشق امام١٦لبنان و از منطقه آوران جبل عامل است آه 

او انقالب اسالمي ايران را يكي از عوامل . ساآن شده استديار خود را ترك آرده و در قم 
و در تمام اين مدت مشغول تحقيق و مطالعه پيرامون . داند مي) ع(ساز حكومت مهدي زمينه

 آتاب در مورد حضرت ٢٠در روايات و احاديث بوده و تاآنون ) عج(عصر ظهور و حضرت مهدي
به عصر ظهور، تدوين القرآن و معجم احاديث توان  از آن جمله مي. تأليف آرده است) عج(مهدي
  .اشاره آرد) عج(مهدي

آنچه پيش روي شماست، گفتگويي است با اين نويسنده و پژوهشگر مهدوي آه با هم     
  .خوانيم مي
       

***  
  

بينيم، لفظ آخرالزمان و ديگري عصر  ما در آيات و روايات دو لفظ و عبارت را زياد مي
گويند و معني اين الفاظ  د به آدام برهه تاريخي آخرالزمان ميظهور، لطفًا بفرمايي

  يعني چه؟
به چند معنا آمده است، يكي به معناي پيغمبر آخر زمان يعني ) ع(آخر زمان در حديث ائمه

آمده است، همچنين آخر زمان به معناي آخرين مرحله از وسعت رسالت ) ص(اهللا رسول
و به معني آخرين تكه يا قطعه از نقشه خداوند ) عج(يعني ظهور حضرت مهدي) ص(پيامبر

دهد و اين شايد هزاران سال يا بيشتر طول  تبارك و تعالي براي انسان در زمين معني مي
  .بكشد

بعد از فراهم شدن مقدمات و ) عج(در روايات داريم آه انقالب و حرآت ظهور حضرت مهدي    
تا روز قيامت ) ص(آخرالزمان، عصر پيغمبر. دشو اي و جهاني از مكه آغاز مي هاي منطقه آمادگي

  .را گويند
      

  فرماييد؟ پس عاليم عصر ظهور را ذآر مي
  

ها،  ترين عالمت عاليم زيادي بين شيعه و سني در مورد ظهور حضرت ذآر شده است و مهم
گردند، فتنه از طرف  شوند و دشمنان مسلط مي ضعيف مي) ص(يكي اين است آه امت پيغمبر

در مورد اوضاع عراق و ايران . رسد بست مي آيد، اما به بن ها بر امت پيش مي  رومييهود و
روايت داريم، همچنين در مورد قدرت و تسلط يهود بر جهان روايت داريم، اما در سال ظهور چند 

شود، حاآم سوريه،  است، حاآم يمن مي) عج(مثًال يماني آه يار حضرت. عالمت مميز است
گيرد آه به تأييد  شود، حرآتي در داخل ايران صورت مي و شيعيان مي) عج(مخالف امام مهدي

شود  در ماه مبارك رمضان ندايي از آسمان به نفع حضرت بلند مي. رسد هم مي) ع(امام مهدي
  ... .و 

دهد آه آن دو به منزله نشانه  دو حادثه رخ مي) عج(همچنين پيش از ظهور حضرت مهدي    
  : آمادگي الزم را جهت ظهور مقدس خويش آغاز نمايدالهي است تا آن حضرت
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وقوع آودتايي است در سرزمين شام به رهبري عثمان سفياني و حادثه دوم نداي : حادثه اول
شود آه در  آسماني است آه در مورد حادثه اول بايد بگويم، در روايات از حرآتي ياد مي

پيمانان با يهود است حكومتي برپا  همسوريه توسط عثمان سفياني آه از هواداران روميان و 
  .آورد شده و وي سوريه و اردن را يكپارچه در قلمرو حكومت خويش در مي

گانه عالوه بر سوريه و اردن احتماًال لبنان را نيز در  طبق گفته روايات، آن مناطق پنج    
آيد زيرا  اين وحدت ناميموني است آه توسط سفياني در آشور شام به وجود مي. گيرد برمي

براي اسرائيل و پايگاهي براي رويارويي با ايرانيان و ) عربي(آه هدف آن ايجاد يك خط دفاعي 
است لذا سفياني اقدام به اشغال و تصرف عراق نموده ) ع(سازان حكومت حضرت مهدي زمينه

 آنگاه آنها سفياني را به پر آردن خالء سياسي آه در. گردند و نيروهاي وي وارد عراق مي
آه زبانزد ) ع(نمايند و براي مبارزه و نابودي حكومت حضرت مهدي حجاز به وجود آمده وادار مي

  .نمايند  دارند، حكومت سفياني را تقويت مي- از مكه -مردم بوده و انتظار آغاز آن را 
از اين رو سفياني، سپاه خود را به حجاز گسيل داشته و نيروهايش آهنگ مدينه     
پس از آن . نهضت خويش را از آن مكان آغاز نموده است) ع(يي آه حضرت مهدينمايند، جا مي

يعني ( داده است،  در مورد سپاه سفياني قبل از رسيدن به مكه وعده) ص(اي آه پيامبر معجزه
  .رخ خواهد داد) فرو رفتن به زمين

  
يمن پديد ساز حكومت آن حضرت است و در  همچنين در روايات از نهضت ديگري آه زمينه    
  . شود آيد نام برده مي مي

  
  

در روايات داريم آه نداي آسماني هم يكي ديگر از عاليم ظهور است و باز در روايات 
ها تعبير  شنود، بعضي آمده آه نداي آسماني را هر آس به زبان خودش مي

اند آه به وسيله ماهواره و راديو و تلويزيون آشورها اين ندا به گوش همه  آرده
  سد، نظر شما در اين باره چيست؟ر مي

دهد و  به طور آلي ما دو ندا نداريم، فقط ندايي آسماني و يك ندايي آه حضرت جبرئيل مي
نداي آسماني در آغاز شب است و در پشت . اين معجزه است و ماهواره و غير ماهواره نداريم

  . آن نداي امام است
  

دهد، ندايي آسماني  رخ مي) ع(حضرت مهديبه طور آلي، يكي از اتفاقاتي آه قبل از ظهور 
  .شنوند است آه مردم جهان به زبان خود آن را مي

آند و  آيد، خفته را بيدار مي صدايي است قوي و نافذ آه از آسمان و از هر سمت مي    
هايشان  نشسته را بر پاي دارد، مردم از اين صيحه آسماني به ناله و فرياد درآمده و از خانه

آيند تا ببينند چه خبر است؟ آن ندا مردم را به خودداري از ظلم و آفر و درگيري و  بيرون مي
  .آند دعوت مي) ع(خونريزي و به پيروي از امام مهدي

  
ها در برابر اين نشانه الهي وعده داده شده سر  در روايات آمده است آه تمام انسان    

  :ت آه فرمودنقل شده اس) ع(آورند و از امام صادق تسليم فرود مي
هشام بن سالم . دهد، يكي در آغاز شب و ديگري در پايان شب دوم دو صيحه رخ مي

اي از آسمان است و صيحه ديگر از سوي  صيحه: پرسيدم چگونه است؟ فرمود: گويد مي
  شود؟ پرسيدم چگونه اين يكي از ديگري باز شناخته مي. ابليس
  .دهد  آنكه به وجود آيد، آن را تشخيص ميدهد، پيش از آسي آه به آن گوش فرا مي: فرمود
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است، بايد بگويم آه ) عج(در مورد نداي آسماني آه بزرگترين نشانه ظهور حضرت مهدي    
  .شود  ماه رمضان شنيده مي٢٣اين ندا در 

  
به طور سّري با برخي از ياران و ) عج(طبق روايات، پس از نداي آسماني، حضرت مهدي    

نمايد و درباره آن بزرگوار در سراسر گيتي سخن بسياري به  ط برقرار ميهواداران خود ارتبا
  .گيرد ها جاي مي ميان آمده و نام وي زبانزد همگان گشته و محبتش در دل

دشمنان وي از ظهور آن حضرت سخت بيمناك شده و از اين رو براي دست يافتن به او به     
شود آه آن حضرت در مدينه منوره اقامت  ميدر ميان مردم شايع . پردازند تالش و آوشش مي

گزيده و حكومت حجاز با نيروهاي خارجي جهت آنترل اوضاع داخلي حجاز و پايان دادن به 
  .طلبند آشمكش قبايل با حكومت وقت، لشگريان سفياني را از سوريه به ياري مي

ي از خروج سفياني آيد، اين است آه دوره شش ماهه، يعن به هر حال آنچه از روايات برمي    
و ) ع(در ماه محرم، سرشار از تالش و فعاليت امام) عج(و نداي آسماني تا ظهور حضرت مهدي

پيوندد و  ياران ايشان است و آرامات و معجزاتي به دست ياران و پيوستگان به آنها به وقوع مي
  .دارد  ميها را به طور يكسان مشغول آن رويدادي جهاني خواهد بود آه ذهن مردم و دولت

      
  دوره آخرالزمان و عصر ظهور چه تفاوتي ماهوي با يكديگر دارند؟

  
اين دوره مرحله اي است آه خداوند ديگر اجازه ظلم . ظهور يك حرآت در دوره آخرالزمان است

از اول خداوند . آمدن عدل الهي در زمين، يعني پايان نهايت ظلم و ستم بشر. دهد و ستم نمي
 آه انسان خليفه اهللا در زمين است و مالئكه اعتراض آردند و به خداوند گفتند، به مالئكه گفته

  دهي آه خون ريزد و فساد آند؟ آيا در روي زمين آسي را قرار مي
و عصر . شود نه، فساد و ظلم روي زمين در يك مرحله تمام مي: خداوند تبارك و تعالي فرمود

خداوند حضرت مسيح را براي آمك به امام همچنين . آغاز عدل الهي است) عج(امام مهدي
  .نگه داشته است و اين مرحله يعني پايان ظلم و ستم بشر و برقراري عدل الهي) عج(مهدي

      
به نظر شما، آيا آخرالزمان شامل برهه خاصي از زمان مي شود يا لفظي مشترك 

  براي برهه هاي مختلفي از زمان است؟
  

رالزمان آخرين مقطع از زمان وجود بشر در روي زمين آخ. خير، برهه و وقت مشخص نيست
  .است

فرض آنيد خداوند نقشه دارد آه انسان در اين زمين مثًال پانصد هزار سال عمر آند، فرض     
آن تكه آخرش، آخرالزمان . شود آنيد در اين پانصد هزار سال، تكه آخرش بيست هزار سال مي

  ... .و شود  مي
در آوفه مستقر ) عج(تعبير روشن عصر ظهور، مربوط به روزهايي است آه حضرت مهدي    
شود  اين عصر از اين زمان آغاز مي. فرستند شوند و لشگرها را از آنجا به سراسر عالم مي مي

  . آند و نه سال ادامه پيدا مي
  
  

  چند سال است؟) عج(لطفًا بفرماييد مدت حكومت امام زمان
  
در . گردد  ماه آامل مي١٤در مدت ) عج(ايات داللت دارد آه نهضت و انقالب مقدس مهديرو

برند و حوادث را به طور نهان،  در اضطراب و نگراني به سر مي) عج(شش ماهه اول، امام
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آند و رهسپار مدينه و  آند و در هشت ماه بعدي در مكه ظهور مي توسط ياران خود رهبري مي
  .شود گردد و با دشمنان خود وارد نبرد مي ميآن گاه راهي عراق 

آنگاه با روميان . آورد جهان اسالم را به طور يكپارچه تحت فرمان و اطاعت خود درمي    
حداقل دو برابر حكومت بني : فرمايد آه مي) ع(امام حسن. بندد پيمان آتش بس مي) ها غربي(

 مراحل ديگري هم هست و در )ع(است و بعد از امام مهدي) ع(اميه حكومت امام مهدي
. آند و اين دقيقتر و معتبرتر است  سال حكومت مي٣٠٩روايت داريم آه امام مهدي در عصرش 

اند و بعد از آن دوران رجعت شروع  هايي آه اصحاب آهف در غار بوده و اين به تعداد سال
  .شود برقرار ميچون در عصر ايشان، از زمين با موجودات و با آون و مكان ارتباط . شود مي
      

  لطفًا بفرماييد رجعت يعني چه؟
  

رجعت به معناي اينكه بعضي از افراد، وقت ظهور حضرت زنده بشوند و از قبور خود خارج و يار 
اين رجعت آوچك يا رجعت صغري است و رجعت ديگر رجعت آبري و موعود . حضرت شوند

بين اين زمين و زمين هاي ) عج(است آه بعد از حكومت و مراحل حكومت حضرت امام زمان
  .ديگر ارتباط به وجود مي آيد

در آنجا رفت و آمد مي شود، و اين . روايتي داريم آه امام زمان با اين زمين ها ارتباط دارد    
دو تا زمين آباد و دو تاي آنها خالي است آه بعدًا در آنها هم رفت و آمد . زمين ها چهار تا است

 باز مي شود بر اين عوالم، پس آل عالم حيات دنيا بر عالم آخرت هم يعني عالم ما. مي شود
  . باز مي شود

  
  

از يك مقطع زماني آه همه اش ) عج(جهان چگونه در دوره ظهور امام زمان
سياهي و تباهي است به مقطع زماني آه همه اش نور و روشني است، منتقل 

  مي شود؟
  

درست مي شود آه همه چيز ) عج( صاحب الزماندر روايات داريم آه جرياني در يك شب براي
يعني خداوند بزرگ قادر است آه در يك شب ياران امام را از . به نفع ايشان تمام مي شود

 ماه به صورتي ٨ نفر هستند در مكه جمع آند و اوضاع جهان در مدت ٣١٣سراسر جهان آه 
جهان اسالم عاشق و شيفته آه جريان دارد همه اش به نفع امام زمان تمام مي شود و تمام 

  .امام مي شوند
  

      
   نفر مشخص است آه از آدام آشورها جمع مي شوند؟٣١٣اين 

  
البته در اين باره روايت صحيحي نداريم، ولي گفته شده چند تن از ايران، عراق، مصر، شام و 

يم آه هم در اين مناطق هستند و در روايات دار) عج(يمن هستند و البته ارتش امام زمان
 نفر از سراسر جهان ٣١٣ولي . از يمن و خراسان هستند) عج(عمدة ارتش امام مهدي

  .هستند
      

لطفًا در مورد نقش حضرت مسيح در زمان ظهور امام زمان توضيحاتي بفرماييد؟ و 
  اصًال آيا نقشي دارند يا خير؟
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ديان و نيروهاي در روايات آمده آه غربيان مسيحي به طور ناگهاني مواجه با شكست يهو

از اين رو آتش خشم آنان برافروخته . پشتيبان آنها به دست با آفايت آن حضرت مي شوند
از آسمان ) ع(اعالن جنگ مي آنند، ولي به ناگاه حضرت مسيح) عج(شده و عليه امام زمان

  .به قدس فرود آمده و با سخنان خويش جهانيان و بويژه مسيحيان را مورد خطاب قرار مي دهد
اي است آه موجب شادي  براي جهانيان عالمت و نشانه) ع(فرود آمدن حضرت مسيح    

  .مسلمانان و ملت هاي مسيحي خواهد گرديد
  

ها وساطت نموده، قرارداد صلحي به مدت  و غربي) ع(ميان حضرت مهدي) ع(حضرت مسيح    
  . سال بين دو طرف بسته مي شود٧
   

ا، پس از دو سال پيمان صلح را مي شكنند و شايد انگيزه همانطور آه در روايات آمده، غربي ه
در اثر ايجاد موج همبستگي ) ع(اين پيمان شكني ترس و وحشتي است آه حضرت مسيح

مردمي در بين ملت هاي آنان به وجود مي آورد، بسياري از غربي ها به آئين اسالم گرويده و 
 در روايات آمده پس از فتح غرب .را حمايت و تأييد خويش قرار مي دهند) ع(حضرت مهدي

و درآمدن آن تحت فرمانروايي آن حضرت و اسالم آوردن بيشتر مردم آن ) عج(توسط امام زمان
و مسلمانان بر پيكر او نماز مي ) عج(رحلت نموده و حضرت مهدي) ع(سامان، حضرت مسيح

ن بر بدن وي را آشكارا گذارند و آنطور آه روايات مي گويد، امام عليه السالم دفن و نماز خواند
سپس پيكر پاك او را با پارچه . را انجام مي دهد تا همچون بار اول درباره او سخن ناروا نگويند

است آفن نموده و در جوار مزار شريف مادرش در ) ع(اي آه دستباف مادرش مريم صديقه
  .قدس به خاك مي سپارد

  
      

رفتارهاي ناپسند عادت آرده اند در چگونه مردمي آه در دوره آخرالزمان به انواع 
  دوران ظهور متحول مي شوند؟

  
وقتي آه آنها عوامل را مهيا مي بينند و وقتي تشويق . به طور آلي در انسان غريزه خير است

براي آار خير وجود دارد و لذا زمينه جاذبيت به خير وجود دارد و وقتي اآثريت مطلق جهان به 
شوند تا تمام نيازهايشان  به آار خير دعوت مي) ع( عيسيو حضرت) عج(وسيله امام مهدي

  .برطرف شود، بنابراين همه متحول مي شوند
   

براساس روايات با قدرتي مي آيد آه رعبش در طول يك ماه در دل ها نفوذ ) عج(امام مهدي
  .همه زورمندان از آن حضرت مي ترسند و در مقابل ايشان تسليم مي شوند. مي آند

      
ر زمان ظهور فقط زمين سرسبز مي شود، فرهنگ عمومي مردم عوض مي آيا د

  شود يا اينكه نه، در بقيه موضوعات هم نوع بشر شاهد تحول خواهد بود؟
  

بله آًال مفاهيم و وضع انسان عوض مي شود، يعني بينش انسان نسبت به وجود خودش، 
  .ي شودشود و داراي يك فرهنگ جديد م نيازهاي دنيا و آخرتش، عوض مي

، رفاه اقتصادي و پيشرفت )عج(همچنين از نكات بارز در روايات مربوط به حضرت مهدي    
  .تكنولوژي در حكومت جهاني اوست
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يعني قبل از اين تحوالت به وجود آمده، در عصر ) ص(دانيد آه اين روايات در عصر پيامبر مي    

ايات از آن در عصر امام سخن مي نوع زندگي مادي اي هم آه متون رو. جديد صادر شده است
گويند، از آنچه آه در عصر خود مي شناسيم، بسيار بزرگتر است و آنچه ما را به آن پايه رفاه 
مي رساند، تحول علوم با تالش و آوشش عادي بشر است آه استخراج گنج هاي زمين و 

 زمين، دگرگوني تقسيم آن بين مردم، برخورداري امت مسلمان از نعمت ها و عمران و آبادي
  .علوم طبيعي و وسايل زندگي از آن جمله است

  
امت من در زمان مهدي از چنان نعمتي برخوردار : منقول است آه فرمود) ص(از پيامبر اآرم    

آسمان باران بر سر آنان فرو ريزد و زمين هيچگاه . شوند آه مانند آن را هرگز نديده باشند
  :و نيز فرمود.  مي روياندگياهي را نگاه نمي دارد و آن را

  
امت او چنان نزدش پناه جويند آه زنبورهاي عسل نزد ملكه خود و زمين را از عدل و داد 
ماالمال آند، همانگونه آه از جور و ستم ماالمال شده است، به طوري آه مردم همچون 

  .وي خفته اي را بيدار نمي آند و خوني را نمي ريزد. جامعه نخستين خود گردند
به نظرم معناي جمله همچون جامعه نخستين خود، اين باشد آه در جامعه اوليه بشري     

آه يك امت بودند و بر پايه صفا و فطرت انساني مي زيستند و اختالفي در ميان آنها نبود، 
اين امر پاره اي از روايات را تأييد . مردم يك امت بوده اند: چنانكه خداوند در قرآن فرموده است

. ند آه جامعه انساني در عصر حضرت مهدي يك جامعه بدون فقر و بي نيازي خواهد بودمي آ
جامعه اي آه . آيد آه مملو از عشق و دوستي و محبت است اي به وجود مي آنگاه جامعه

به گونه اي آه افراد آن قربه الي اهللا به يكديگر . معامالت در آن بدون پول انجام مي گيرد
نيازها و مايحتاج خود را با هم و با اهداي صلوات و درود بر پيامبر گرامي خدمت خواهند آرد و 

و در مورد دگرگوني علوم طبيعي و وسايل زندگي در روايات . برطرف خواهند نمود) ص(اسالم
آند، از جمله  داريم آه بسياري از امور غيرعادي را براي نسل هاي گذشته و معاصر بيان مي

زار بصري و پژوهشگري و جنگ افزارها و سيستم هاي اقتصادي آه وسايل ارتباط جمعي و اب
ظاهرًا برخي از آنها آرامت و معجزه است آه خداوند متعال آن را به دست حضرت و يارانش 

روايات متعددي داللت دارد تحولي آه در علوم طبيعي توسط حضرت . جامه عمل مي پوشاند
زندگي بشريت در روي زمين و تمام زواياي انجام مي پذيرد، جهشي در پيشرفت ) عج(مهدي

  .آن خواهد بود
  

      
با توجه به داليل ذآر شده در روايات، آيا مي توانيم بگوييم عصر حاضر آه ما االن در 

  آن زندگي مي آنيم عصر آخرالزمان است؟
  

آه بر به اعتقاد من انقالب ايران يك حرآت اصلي است و رواياتي . بله حتمًا مي توانيم بگوييم
مجموعه اين روايات در يك بررسي دقيق مي تواند در . آغاز زمان ظهور باشد بسيار است

تطبيق بر عصر فعلي ما و پيشامدهايي آه اتفاق مي افتد، باعث اطمينان گردد و مي توان 
ادعا آرد، برخي از اين روايات به تنهايي در حصول اطمينان به آغاز شدن زمان ظهور حضرت 

  .آافي است
  

به طور آلي ظهور آن حضرت با نهضتي بدون خونريزي همراه است چون با امدادهاي غيبي     
وجود دارد و ترس و وحشتي آه خداوند در دل دشمنان او مي اندازد و در ) ع(آه براي امام
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بر فراز مكه به ) عج(زمان ظهور، مكه نفس راحت و آسوده اي مي آشد و پرچم نهضت مهدي
 و نوري ازآن پرتوافكن است در حالي آه دشمنان و خبرگزاري هاي جهاني آنها اهتزاز درمي آيد

مي آوشند تا خبر پيروزي نهضت مقدس آن حضرت را سرپوش گذاشته و با تاخير آن را اعالم 
وارد مكه مي شود ) عج(و طبق روايات در روز عاشورا آه روز شنبه است، حضرت مهدي. آنند

  . تأآيد نمايدتا بر جهاني بودن نهضت خويش
  

      
  .از اينكه در اين مصاحبه شرآت آرديد، سپاسگزارم

  
 .من هم از شما تشكر مي آنم    

  


