روایتیازشهدا ،جانبازان وایثارگران
افغانستانی دفاع مقدس

انفجار مین به شهادت رسید .مزار او هم اکنون به
عنوان یک زیارتگاه محلی در «به سود» افغانستان
مورد توجه مردمان قدرشناس آن دیار است .آن
چه در این مجال با هم مرور میکنیم وصیت نامه
شهید احمد رضا سعیدی است که زوایای شخصیت
عمیق این مجاهد الی ا ..را به ما معرفی میکند.
من احمدرضا سعیدی...
بنام خدا و با یاد خدا و براى خدا و در راه خدا
و با امت رسول اكرم ( ص ) و براى امت رسول
اكرم(ص)سخن را آغاز مى كنم .
در این مرحله حساس انقالب اسالمى كه خطر
حمالت متفاوت از جانب كشورهاى بزرگ و
خطر قدرت هاى داخلى براى از بین بردن اتحاد
مردم كماكان ادامه دارد و اتخاذ این دو نیرو براى
رو به زوال كشیدن انقالب اسالمى مردم ایران و
غافل از آن كه با اراده خلق در افتادهاند و هركس
كه با اراده خداوند در افتد از ریشه و بن سركوب
خواهد شد  .هرلحظه مقابل چشم ما صداى پتك در
تهران و درهمه جا به گوش میرسد البته پتكى كه
هدفش كوفتن بر سر این نهال نوپا كه هنوز ریشه
هایش مستحكم نگشته است و نه پتك براى كار و
سازندگى براى رسیدن به زمانى كه دیگر اقتصاد و
سایر اركان اجتماعى و فرهنگى ما از شر وابستگى
به قدرت هاى شیطانى شرق و غرب نجات یابد.
شرقى كه با خفقان و تحت لواى دیكتاتورى موقت
پروتالیا به جهانگشایى و كشورها را به زیر سلطه
در آوردن مشغول كار است و غربى كه با دادن
آزادى هاى جنسى و سایر شئونی كه ذات و فطرت
پاك انسانى را رو به زوال كشیده و با غرق نمودن
آنان در مسائل زندگانى ،تا به حد افراط باز آنان
را استثمار كرده و به جهانگشایى و كشورها را به
زیر سلطه در آوردن و خون آنان كه همان معادن
و اموال عمومى آنان اعم از منابع آب و نفت و
جنگل و سایر معادن آنان است مى مكند و حكام
كشورها فقط به پاس خوش خدمتى در راس امور
مملكت قرار دارند ،در دورانى كه كشورهاى بلوك
غرب ما را تحریم اقتصادى كردهاند و احتیاجات
ضرورى ما را فقط تامین مى كنند .البته مواد غذایى
و دارویى و هنگامى كه صنعت صد در صد وابسته
ما دیگر مواد خام و صنعتى اولیه را از كشورهاى
غربى نمى تواند تهیه كند و كارخانجات فوج فوج
از زانو در آمده و بر شمار بیكاران افزوده مى گردد
و بر اثر كمبود مواد ضرورى سیل نارضایتىها باال
گرفته» و دسته دسته جوانان ما به كام گروههاى به
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ظاهر مترقى و انقالبى ولى در باطن ما رد و سر
و روباه مكار فرو رفته و در چهارچوب تعصبات
گروهى دست به كارهایى مى زنند كه غیر مستقیم
در جهت تضعیف انقالب میباشد...در دورانى كه
سیستم هاى حاكم ادارى و آموزشى ما در جهت
بعد مادى دادن به زندگى هستند و هیچ تغییر و
تحولى در آن ندادهاند و استعداد هاى بسیار قبل
از شكوفایى همچون غنچه اى تازه رسیده پرپر
میشود و در خودى و بى سامانى پژمرده مى گردند
و در دورانى كه قشر جوان ما فوج فوج با عالقه
زیادى روى به ارگان هاى اسالمى مى آورند و فقط
نهادهاى انقالبى آنان را جذب مى كنند و دیگر
ارگان هاى مملكتى با بى توجهى این فوج عظیم
را راكد مى كنند .غافل از آنكه  :ما زنده به آنیم كه
آرام نگیریم /موجیم كه آسودگى ما عدم ماست.
در دورانى كه سیل خروشان مردم ایران همانند
موجهاى عظیم صخره هاى طاغوتى رامى شكنند
ونابود مى كنند این موجها دچار جزر شده و دیگر
موج خروشان قبل از پیروزى انقالب نیستند كه این
به نفع دشمن است و در كنار این مشكالت عظیم
شخص امام در كمال خلوص به پیشرفت مادی و
معنوی جامعه میاندیشد و فكرى جز مصالح عموم
مردم ندارد ولكن افرادى در اركان باالى شئونات
مملكتى جاى پیدا كرده و جاى پاى خود را محكم
نمودهاند و ضربه به انقالب مى زنند در دورانى
كه موج نارضایتى خشم ،تعصبات خشك مذهبى
،گروه هاى افراطى كه علنا بر علیه مذهب و خدا
عمل مى كنند ،موج بیكارى ،اقتصاد در حال ویرانى
،یا پاگرفتن كه در لبه پرتگاه ترقى یا تنزل است .
جوانانى كه سرگردانند و به قول حضرت على ( ع)
مگسان كوچك كه از هر ندایى پیروى مى كنند و با
هر بادى به هر سویى میل مى كنند.
هندوستان ،اروپا و یا آفریقا
(در این شرایط) وظیفه خطیرى بر عهده ماست و
این وظیفه تكلیفى شرعى و واجب بر همه مسلمانان
على الخصوص قشر جوان است  .نگهدارى انقالب
بزرگترین وظیفه و سختترین مسئولیت هاست.
انقالبى كه هم اكنون چشم امید مستضعفان و
گرسنگان و پا برهنگان است كه چه در مملكت
خودمان و چه در هندوستان و چه در اروپا و چه در
آفریقا و چه در آسیاى شرقى ،فیلیپین و اندونزى كه
همه تحت سلطهاند سرگردانند  .این انقالب سمبل
پیروزى حق بر باطل ،ستم بر باطل ،مظلوم بر ظالم
،تحت ستم بر ستمگر و  . . .و تمامى اقشارى كه
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به نحوى از انحاء حقى را ناحق مى كنند است
پس بایدش پاسدارى كردن در این بحبوحه از
مشكالت فراوانى كه بر دوش دولت آقاى رجایى
واقعا سنگینى مى كند و كم تر اشخاص هستند كه
در زیر آن تاب تحمل داشته باشند... .
من احمد رضا سعیدى فرزند محمد جواد متولد
 1341هجرى شمسى تصمیم به این گرفتم كه
خود را وقف این انقالب بنمایم كه  :وقفوهم انهم
مسئولون ( بازشان دارید كه ایشان پرسیده شوندگانند
) و من نیز بازداشته شوم از اینكه بخواهم غرق در
مسائل زندگى و خداى ناكرده مسائلى كه موجب
نابودى روح خداپرستى در من میگردد و البته این
واقعیت نه در سطح ایران بلكه خود را وقف سراسر
جهان مى كنم.
وقف مستضعفین سراسر جهان تا به ایشان هم تا
آنجا كه در ید(توان) دارم بیاموزم و انگیزه هاى
آن را بر ایشان بررسى كنم و براى آنان غذاى
روح خداپرستى است  .من میخواهم تا قطره اى
از این اقیانوس بیكران مردم باشم كه با نثار جان
خود و ایثار و از خودگذشتگى نهال انقالب البته
نهال آگاهی هاى انقالبى و مذهبى كه در همه ریشه
گرفته باشم و نه فقط جسم سرد و بى تفاوت نسبت
به مسائل زندگى ،فردى باشم كه در زندگى سبك و
روشش همچون دیگران باشد « به دنیا آمدن و بزرگ
شدن و در دوران جوانى پس از اتمام تحصیالت یا
به سربازى رفته پس از سربازى كارى ساده پیدا
كرده و پس از مدتى زن گرفته و افكار و اهداف
او در خانه و رفاه مادى و بزرگ كردن فرزندان و
حد عالى ماشین داشتن مى باشد » ولى سرانجام
مرگ در پیش روى و در انتظار اوست آیا زندگى
واقعى این است كه اگراین است ارزانى خودتان آیا
خداوند حكیم ما را به همین خاطر به وجود آورده
است یا اینكه هدفى متعالى براى ما قرار داده كه
همانا انسان كامل و خداگونه شدن است .من دومى
را ترجیح مى دهم و براى تحقق و رسیدن به آن از
دستورات حضرت محمد ( ص ) و ائمه اطهار(ع)
الهام گرفته در سایه خدا و با توكل به خدا عمل به
آن خواهم كرد.
پدر و مادر عزیزمی روم و با یادگاری از خود كه
همانا یاد من باشد شما را ترك میگویم ،به امید
روزی كه در نبرد با زندگی بر آن فائق آمده و آنگاه
(الیه ترجعون) نمایم .ولی بدانید این ماموریتی كه
نامش را ماموریت خدا میگذارم برای شناخت
هرچه بیشتر زندگی است...

