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آنان که ایمان آوردند در راه خدا کارزار می کنند و آنان که کفر ورزیدند در راه طاغوت نبرد می کنند .پـس شما
مؤمنان با دوستان شیطان بجنگید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است.
مادر ،اکنون که وصیت نامه ام را برایت می خوانند ،مـن در بین شما نیستم و شما نمی دانید که در کجایم.
دیگر منتظر آن نیستید که برگردم یا برایتان بنویسم .می دانم که ناراحتی،اما آیه ای را که در اول وصیت نامه ام
نوشتم ،تسلی بخش تو خواهد بود .چون تو بارها به من گفتی که همیشه قرآن همراهت باشد و اکنون قرآن
هم به من دستور داد برو ،من اطاعت کردم.مادر از اینکه من از میان شما رفتم ناراحت نباش چون من امانتی
بودم از خدای متعال نزد شما و چه جای ناراحتی است که امانت را به صاحبش برگرداندی.امـا مادرم ،روزی
که خداوند مرا به شما داد پاک و معصوم بودم ولی شما مرا در حالی به خدا تحویل دادید که غرق در گناه بودم
و خجل و شرمسار در نزد معبودم .پس،از شما می خواهم که برایم دعا کنید که خداوند گناهم را ببخشد.
پدر ،مادر ،خواهران و برادران ،شما ای اقوام و خویشان من! مبادا در سوگ من گریه کنید!چون گریه شما باعث
خوشحالی دشمن می شود.البته می دانم شما نمی توانید خودتان را کنترل کنید،اما هر چه خواستید گریه
کنید ،به یاد امام حسین(ع) و مظلومیت او و به یاد کربالی او گریه کنید .چون در آن روز نگذاشتند کســـی بر

حسین (ع) گریه کند .من دو وصیت به شما دارم اول اینکه :اوال ،برای سالمتی و طول عمر امام دعـا کنید و از
اوامر وی که از قرآن و احادیث سزچشمه می گیرد ،اطاعت کنید و هیچوقت اجازه ندهید کســی سخنـــی
بگوید که باعث تضعیف روحانیت بشود .دوم اینکه :مرا در کنار قبر علی رضا دهقانی ،آن عارف تفنگ بـــه
دوش دفن کنید ،تا شاید از برکت پاکی او قدری عذابم کاسته شود .بر سنگ قبرم اسم مرا ننویسید و بــه جای
آن حدیث امام حسین(ع) را که معلم ام به من آموخته ،بدهید بنویسند:
(ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی)

اگر دین محمد(ص)تداوم نمی یابد مگر با کشته شدن من،پس ای شمشیرها مرا در برگیرید.
من هم به پیروی از او فریاد می زنم؛ اگر انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی تداوم نمی یابد ،مگر بــا کشته
شدن من ،و اگر فرج موالیم ولی عصر (عج)نزدیک نمی شود مگر با کشته شدن من،ای رگبارها و ای خمپاره
ها مرا پاره پاره کنید.
در پایان وصیت نامه فریاد می زنم که برای همیشه در گوش شما زنگ بزند و هیچ گاه آن را فراموش نکنید و آن
این است که:
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.
والسالم علی عباداهلل الصالحین
از همه شما جهت عفو گناهم التماس دعا دارم

