متن وصیت نامه شهید جهانبخش میرشکاری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آرزو دارم كه صبحدم زيبای شهادت در راه خدا را همراه با تپش قلب نیرومند و پر احساس رهبرم برگزار نمايم.
سالم بر حضرت مهدی عج و نايب واقعیش و سالم به تمام شهیدان و مصلحان و عارفان و عاشقان هــمیشه
تاريخ از هابیل تا امرزو و از امروز تا قیامت و همه آنها كه قلبشان برای رضای خدا مي تپد  .اينك مـا خودمان
را انسانهای سعادتمندی مي دانیم كه در سايه رهبر بزرگمان و مردم ايثارگرمان اين افتخار را داريم كــه پرچم
توحید را به اهتزاز درآوريم  .پرچم توحید احتیاج به خون دارد خون انسانهای پاك و آگاهي كه بــــه خاطر
احیای عقیده شان بــه جهاد في سبیل اهلل برخاستند  .شما ای برادران عزيز و خواهران عزيز و هموطنان
عزيز آگاهیتان به كمال رسیده است و زمینه صدور انقالب فراهم شده است  ،تالش و كوشش شما بــه انقالب
سرعت مي بخشد از تالش و كوشش خود دريغ نکنید كه مسئولیتي عظیم را گردن نهاده ايد  .خدايا بهشت را
به من نشان مده تا بازرگان شوم برای اينکه وقتي بهشت را ديدم عاشق بهشت مي شوم و برای بهشت جهاد
مي كنم  .پس بايد همه كار ما برای خدا باشد  ،بلکه دل من را طوری قرار بده كه عاشق تو باشم و جهنم را
به من نشان مده تا اينکه از ترس جهنم جهاد كنم  ،طوری دلم را قرار ده كه از تنها خالق يکتا بترسم .

و ای مردم اختالف طايفه و قبیله ای میان شما نبايد باشد  ،هیچ طايفه ای را برتر از طايفه ديگر ندانید  .باری
پدرجان اگر من لیاقت داشتم و شهید شدم نمي خواهد ناراحت باشید آخر هر انساني كــه بدنیا آيد بايد باز
هم برود من امانتي از خدا بودم كه خدا بدست شما پدر و مادرم داد و شما خوب از اين امانـت مواظبت كرديد
پس چرا انساني كه فاني است مردنش برای خدا نباشد و مادرم همانطور كه زينب وار مــرا تربیت كردی و در
اين آغوش پاك و پرمحبت خود تربیت نمودی مي دانم كه چقدر برای من زحمت كشیده ای كــه مرا بزرگ
كرده ای ولي بايد پابرجا باشید و از تمام قومان و خويشان مي خواهم كـه اگر بدی از من ديده اند ببخشند و
باری برای من ناكام نگوئید چون كه به كام خود كه شهادت بود رسیده ام .
خدايا خدايا تا انقالب مهدی حتي كنار مهدی خمیني را نگهدار
منتظری نستوه محافظت بفرما
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جمهوری اسالمي بدست مهدی بسپار
زيارت كربال نصیب ما بگردان

الهي آمین يا رب

فاني برای اسالم

جهانبخش میرشکاری
--------------------------تاريخ نگارش وصیتنامه قبل از عزل ايشان از قائم مقامي رهبری بوده است.

