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  مقدمه
برپايي پرچم در نگاه اهل دقت و نظر سرآغاز حركتي است كه انجام و ثمرش  قيام حسيني

اهل بيت  وتوحيد بر تارك سراسر كائنات است. در كلمات بزرگان از رسول گرامي اسالم 
رهبر معظم انقالب اسالمي امام اين معنا مشهود و روشن است. طاهرينش تا اهل معنا و معرفت 

 ه استدحق واقع ش اي كه حكيمي است آگاه به آنچه در طول مسير تاريخ در راه احقاق كلمهخامنه
حركتي كه از بعثت اولين پيامبر يعني حضرت آدم ابوالبشر  اند.بارها به اين معني اشاره فرموده

-آغاز شده و در طول تاريخ با مبارزات حاد انبيا ادامه يافته تا جايي كه در دوران رسول خاتم شمه
دوران سراسر مبارزه امامان  اي از آن حكومتي كه وسيله اعتالي كلمه حق بود به وقوع پيوست.

عصر غيبت و حجت دوازدهم نيز گوياي تداوم اين جريان است. شيعه تا رسيدن به عصر غيبت 
آغاز دوره زعماي شيعه كه عالمان آگاه به سيره اهل بيت بودند نيز همواره در راه تحقق همين 

از نقاط كليدي و  (ره)هدف سپري شده است. انقالب اسالمي ملت ايران به رهبري امام خميني
نهايي است كه گرچه با سرعت اعجاب انگيزي آغاز شد اما تأثيرگذار در راه رسيدن به آن نقطه 

  نياز به هوشياري و تشديد سرعت و عملكرد از سوي امت انقالبي در آن غيرقابل انكار است. 
امروز وظيفه آشكار هر مؤمني حركت در همان مسيري است كه اولياي الهي در طول تاريخ با 

گرايانه همراه با بصيرت و تيزبيني اي عملوظيفه اند. انتظار موعودهاي فراوان طي كردهسختي
شناخت موقعيت تاريخي حاضر و تطبيق آن با گذشته  است كه راه نجات امت منحصر در آن است.

  ما بايد طي شود. ، روشنگر راهي است كه امروز از جانبو آينده
مسير و تعيين بررسي و جستجو در بيانات رهبر حكيم انقالب بيانگر اين است كه ترسيم اين 

بزرگمرد الهي بوده است. آنچه در سلسله گفتارهايي هاي اين ترين دغدغههدف پيش رو از مهم
-كه به لطف خدا در معرض استفاده خوانندگان قرار خواهد گرفت چيدماني از بيانات معظم له مي

ر از دوران انبياي كننده اين سي ن ارائه گرديده و بيانگر و ترسيمباشد كه با نظم و ترتيب منطقي آ
  است.عجل اهللا تعالي فرجه الشريف الهي تا ظهور حضرت ولي عصر

 توجه و تعمق در اين بيانات روشنگر راه عاشقان حسين و روندگان مسير اربعين به سوي
مصلح كل و منجي عالم بشريت سازي براي ظهور جامعه و تمدن ناب اسالمي و در نهايت زمينه
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