متن وصیت نامه شهید محمود رعیتی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فكر نكنید كسانی كه در راه خدا كشته می شوند مردگانند بلكه آنها زنده اند و در نزد خدا روزي می گیرند .
بسم رب الشهدا و الصديقین
با تشكر و سپاس به درگاه ايزد متعال و درود و سالم به حضرت ولی عصر (عج) امام امـت خمینی كبیر و امت
حزب اهلل و همیشه در صحنه .
حال كه حق و باطل در مقابل هم قرار گرفته اند  ،اينجانب بنا به وظیفه اسالمیم مشتاقانه به سوي اين جبهه
می شتابم و به مسئله جنگ كه اكنون مهمترين مسئله ماست می پردازم  .نابودي خصم زبون و براي صـدور
انقالب اسالمیمان تا سر حد امكان تالش مـــی كنم  ،و چه با نشاط است و چه با شكوه و پر سعادت است آن
لحظه شهادت  ،مرا ناكام نخوانید چه من عروس زيباي شهادت را در حجله گاه قبر در آغوش می كشم .
همیشه اين گفتار علــی } در نظرم است كه می فرمايد  :فرزندم اگر كوهها بلرزد و فرو كشند و از آنجا كنده
شوند تو نلرز و پا برجا باش ،دندانهايت را به هم فشار و با سینه اي آكنده از خشم و عزمــی راسخ سـر در كف
نهاده و تقديم پیشگاه خدا كن  ،گام استوار باش و قلب دشمن را هدف گیر و ديده از نیروهاي دشمن فروپوش
و بدان كه پیروزي از سوي خداي سبحان است  ( .امام علی} )

ما تا آخرين قطره خون خويش با آنان شديداً می جنگیم چرا كه مرد جنگیم  ،مـا انقالبمان را به تمام جهان
صادر می كنیم .چنانكه انقالب ما اسالمــی است و تا بانگ الاله االاهلل و محمد رسول اهلل در تمام جـــهان
طنین افكنده و مبارزه می كند و تا مبارزه در هر كجاي جهان علیه مستكبرين هست ما هستیم .
پیش بسوي قلب دشمن و مقر فرمانده اي ارتش دشمن  ،چرا كه شیطان در كنار آن است همان شیطانی كـه
دستی براي حمله به پیش دارد و گامی براي فردا به عقب نهاده است  .اين جمله را بــه عنوان يــك شهید
شانزده ساله به همه پدر و مادرها وصیت می كنم كـه همه در مقابل ايـن انقالب اسالمـی مسئولند و مــبادا
خداي ناكرده عده اي از آنان مانع فعالیتهاي فرزندانشان بشوند .
همواره از واليت فقیه حمايت و اطاعت كنید و از پدر و مادر و خانواده ام و از همه كسانی كه به نحوي بـا من
آشنا بوده اند جداً می خواهم كه مرا حالل كنند .

