متن وصیت نامه شهید سید کمال الدین مظلومی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود به پیامبر (ص) و جانشینان بر حقش و سالم به امام امت و یارانش ،و درود به شهیدان راه حق از صــدر
اسالم تا کربالي حسین بـــه تمامی کربالي ایران و سالم به پدر و مادرم و خواهران و برادرانم و خانواده ام ،و
درود به ملت غیور و شهید پرور ایران .
همه باید فداي اسالم شویم ( .امام خمینی (ره))
ما در برابر امریكا ایستاده ایم و در این راه ازجان خود سرمایه گذاشته ایم(.امام خمینی(ره))
با اینكه خود را در برابر خانواده شهیدان شرمنده می دانم که شاید نتوانم دین خود را آنچنان که باید نسبت بـه
شهیدان ادا کنم و ناچیزم کــه بخواهم براي خانواده ام با اینكه از روحیه اسالمی برخوردارند پیامی بدهم و
کوچكم که بخواهم براي جوانان و نوجوانانی که از تمام آرزوهاي خود گذشته اند و چنین عاشقانه و عارفانه
به سوي حق می آیند و دین خدا را یاري می کنند .چیزي بگویم اما براي اینكه بدانند کـه بنده آگاهانه راه
حسین (ع) و شهیدان را می روم  ،الزم دانستم آن چیزي را کــه در قلبم نهفته است بــر روي کاغذ بیاورم و
بگویم بخاطر اینست که از جانم گذشتم هر چند که دوست دارم آن چیزي که در قلبم هست بگویم ،چـــون
بخاطر اسالم است .

عزیزان بنده هر گاه که در تشییع پیكر مطهر شهیدي می رفتم به این فكر می افتادم  ،که برادران رفتند و از ما
سبقت گرفتند و آن لحظه بود کـه به فكر بدبختی و بیچارگی خود می افتادم و در وحله دوم هر شهیدي را
که تشییع می کردیم مسئولیتم را سنگین تر احساس می کردم .ما از آن موقع که آبروي اسالم را در خطر می
دیدم و حفظ آن را با نثار جانمان می دانستم و آن موقع که به فكر محرومیت جهان فرو می روم و بیچارگی
و آوارگی مسلمانان را در کشورهاي جهان حس می کنم و آن موقع که می بینم بـه طور واضح جنایتكاران
و جهانخواران کافر شهوت پرست که جز االغ نفس چیز دیگري نمی باشند ،انسانیت انسانها و مسلمانها را زیر
پا گذاشته اند آن موقع بود که گفتم باید آماده و مهیا شد و با فداي جان از آنها دفاع کرد و آنها را حفظ نمود .
همان موقع بود که آماده و مهیا شدم  ،و بسوي میدان روان گشتم و در مدت گذشته سعی می کردم خــود را
خوب بسازم و دینم را خالص کنم و اگر قدمی در راه خدا برداشتم خالص و صادقانه بدون غل و غشی باشد،
خدایا تو خوب می دانی جز این چیزي نبوده و از آنجا که خود را در برابر اسالم ذره و ناچیز می دانم و بـــا
همین ذره بودنم باید به خدا برگردم( انا هلل و انا الیه راجعون ) و می روم تــا در دریاي مرگ شنا کنم تــا بــه
ساحل حق برسم ،اما آمدم تا شعارها و آن چیزي را که در قلب داشتم به مرحله عمل گذارم  ،می آیم تـــا
دشمنان اسالم را محو و نابود کنم  ،بكشم و کشته شوم می روم تا قطره اي ناچیز به سیل بنیان کــن ظلم و
ظلمت اضافه کنم .
با اینكه در مقابل اسالم نا چیزم اما در برابر دشمنان اسالم همچون کوهی آهنینم و مـن بــا تنی ضعیف و
ناتوان احساس می کنم که چون کوه در برابر دشمنان خدا و خلق خدا ایستاده ام و هر چه پتك بـــه پیكرم
یزنند  ،اراده ام قوي تر می شود  .اما مژده اي به خانواده هاي شهید داده  :ما جوانان تا جان در کالبد داریم و
تا قطره هاي خون در رگهایمان می جنبد راه شهیدان عزیزمان را خواهیم پیمود و نخواهیم گذاشت کــــه
جهانخواران و جنایتكاران خون آنها را پایمال کنند .
هرگز  ،هرگز اجازه نخواهیم داد که خبیثان و شهوت پرستان کشور عزیز اسالمیمان را کـــه مهد هزاران شهید
پاکباخته است به تصرف در آورند  ،و تا اسرائیلی هست سستی و کاهلی بـــه خود راه نخواهیم داد و فریب
مرتجعین و دولتهاي غریبكار منطقه و آمریكاي جنایتكار را نخواهیم خورد  ،و با شما با صبر و استقامت خود
دهن یاوه گویان و شایعه کنندگان را همچنان که خرد کرده خود کنید .
ودر آخر شما اي خانواده عزیزم می دانم که از دست دادن مــن برایتان مشكل نیست چــون آرزوي شــما
سرافرازي و سربلندي اسالم است و در پایان از شما می خواهم مرا حالل کنید و بزرگترین سفارش بــه شما،
دعا به امام است در هر کجا هستید امام را دعا کنید .
در پایان از تمام اقوام و دوستان  ،و آشنایان  ،رفقا و برادران عزیز طلب بخشش و عفو دارم .
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