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«وصیت نامه شهید ناصر نیکنام»
تسن اهلل الزحوي الزحین
تا حوذ ٍ ثٌا تِ پزٍردگار جْاًیاى ٍ تا تَصیف ّای تی ًْایت اٍ کِ هَجَدی را یارای ٍصف اٍ ًیست
ٍ ًشایذ کِ تاشذ.
هي سعی کزدم تا تحقیق در هیاى کتة ّای هَجَد جْاى تِ هکتة اسالم عویقاً عالقِ هٌذ شذُ ام ّن اس
ًظز علوی ٍ یقیٌی ٍ اس ًظز علوی ٍاقعاً هعتقذ شذم ٍ هی خَاستن تِ لفظ کن کن جاهِ عول تپَشاًن
یعٌی هسائلی را کِ ٍاقعاً لوس هی کزدم اًجام دّن تا خذاًٍذ تَفیق را تِ هعزفت در راّش تِ هي تٌوایذ
تا راُ سخت تز ٍ تاالتز تزاین سْل ٍ شیزیي تاشذ تا هسائلی کِ در لفظ هی خَاًین در دیذ ایواى تِ
هزحلِ شَْد ٍ یقیي ٍ آساى عول کٌین .آًچِ کِ تا سلیقِ هي ًوی خَرد ٍصیت ًاهِ است ٍ تلکِ
ٍصیت ّا در حذی است کِ راُ ّذایت هطلق ًوی تاشذ تزای ایٌکِ ٍصیت ّا کزدًذ اس یاٍراى دیي
اسالم کِ ًاطق تزیي ٍ گَیاتزیيّ ٍ ،ادی در ه سیز اًساًیت است (ًاطق قزآى ّا ٍ پیام الْی پیاهثزاى ٍ
ائوِ هعصَهیي ٍ شْذای تشرگ اسالم تز ّوِ اًساى ّا است) .آًْایی کِ ّذایت هی خَاٌّذ خَاٌّذ
یافت ٍ آًْایی کِ تِ غیز اس پیَستِ اًذ تا ٍصیت هي چِ کار خَاٌّذ شذ تزای ایٌکِ هي ٌَّس راّی
ًپیوَدم ٍصیت ًاهِ ّای ها ح تی پیش خاًَادُ ّای ها ّن تایگاًی خَاّذ شذ در صَرتی کِ عالقوٌذی
ّن سیاد است سفارشات تِ پذر ٍ هادر ٍ تزادراى ٍخَاّزاى عشیشم
 .1آًچِ اس هي هاًذُ اگز رضای خذا را در آى دیذی ّواى را اًجام تذُ اگز اس ایي دًیا رفتن کِ تا ایي
تاریخ اس خذا هی خَاّن کِ هزا ًگِ دارد چًَکِ ٌَّس اس ایي دًیا تزای دًیای تاقی استفادُ کافی ًکزدم
چِ تزسذ تِ تزادراى هسلواى.
 .2در تشییع جٌاسُ هي آٌّگ ًیٌَا ٍ سزٍد شْیذاى کجاییذ ٍ سزٍد غیزُ را اگز هی تَاًیذ تگذاریذ
(سزٍصذا ًثاشذ).

 .3در هزاسن ّای هي سعی کٌیذ خزها ٍ هیَُ پخش کٌیذ تِ چیشُ دیگز راضی ًیستن ٍعفَ هزا ٍ
تخشش ٍحوذ تزای هي تخَاًیذ.
تَصیِ تِ تزادراى ٍ ّوذرداى اًقالب اسالهی ٍهزدم ّوگام تا ایي دٍستاى:
 .1آًچِ کوال هعٌَی ٍ هادی شواست ّوت گیزیذ کِ اهزٍس ٍ فزدا دیز است ٍ خَد را تزای قیاهت
آهادُ کٌیذ تز اساس ظزفیت علن ٍ عول.
 .2هزدم ٍدٍستاى دٍس تذاراى اًقالب اسالهی تِ خذا تچِ ّای اًجوي اسالهی تسیج ٍ سپاُ ٍ اهام عشیش
خیز دًیا ٍآخزت شوا را هی خَاٌّذ در سهیٌِ ّای هختلف تِ آًْا کوک کٌیذ ٍ پشت گزهی دّین کِ
ّزکس تزای ساختي خَد عشیش تَدى در ًشد خذا فعالیت هی کٌذ سعی کٌیذ اس ایي جشایای دًیَی ٍ
اخزٍی عقة ًواًیذ.
اهیذ است کِ سز قثزم آییذ ٍ تگَییذ کِ تزا عفَ ًوَدین شایذ کِ درایي حکوتی تاشذ .تزادرم تَ ًیش
عاقالًِ تیاًذیش تصوین تگیز ٍآًگاُ حزکت .دیگز عزضی ًیست دیذار تا تِ قیاهت رٍسی کِ هلجأ ٍ
پٌاّگاّی جش ائوِ اطْار ًذارین.
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