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شهیدی که پیکرش پس از 13 سال بدون سر تفحص شد

آرزو کرده بود شبیه امام حسین)ع( شهید شود
  آرمان شريف

شهید حس�ن عبدالرحیمی در 21 بهمن 
1364 در جري�ان عملی�ات والفجر8 به 
شهادت رسید. او از شاهرود راهی جبهه 
ش�ده بود و به عنوان آرپیجی زن فعالیت 
می کرد. هنگام ش�هادت 24 سال بیشتر 
نداش�ت و با وجود س�ن کم کوله باری از 
تجرب�ه در زمینه جهاد و جنگ داش�ت. 
به عشق امام خمینی)ع( و دفاع از دين و 
وطن چندين بار در جبهه حضور پیدا کرده 
و جانباز هم شده بود. آخرين باری که در 
يکی از روزهای س�رد بهمن پ�ا به جبهه 
گذاشت، خمپاره بعثی ها او را به شهادت 
رساند. پیکرش سال ها در جزيره بوارين 
ماند تا اينکه در سال 1377 تفحص شد و 
به خانه بازگشت. س�ال ها انتظار خانواده 
شهید با ديدن پیکر شهید تمام شده بود.

ش��هید عبدالرحیمی قبل از شهادت چهار 
بار دیگر به جبهه اعزام ش��ده بود. ش��غلش 
شیش��ه بری بود که کار و بارش را رها کرد و 
همراه جمعی از دوستانش راهی جبهه شد. 

در گروهان ابوالفض��ل)ع( از گردان کربالی 
س��پاه ش��اهرود حضور یافت و با کمترین 
امکانات به جنگ دشمن رفت. گاهی نیروها 
در گروه های ۱۰ نفری فقط با س��ه اسلحه 
به دل عراقی ه��ا می زدند ب��دون درگیری 
بازمی گش��تند و مهم��ات می آوردند و این 
اوج ش��جاعت رزمند گان را نشان می داد. با 
سختی های زیادی روبه رو بودند ولی دلشان 
مملو از عش��ق و اعتقاد بود و همین عاملی 

جهت موفقیت شان می شد.
ش��هید متأهل بود و س��ه فرزند چهارساله، 
سه ساله و چهارماهه داشت. وقتی خانواده اش 
از او خواستند به خاطر فرزندانش به جبهه 
نرود در جواب می گفت من اگر با بچه هایم 
بیرون بروم فرزند یک شهید ببیند که دست 
بچه هایم در دستم اس��ت و این ها بابا دارند 
و او ندارد آه��ش گریبان م��ان را می گیرد. 
اخ��الق نیک��و و مهربانی داش��ت و همین 
خوش اخالقی اش باعث ش��ده بود بچه ها او 

را دوست داشته باش��ند. خودش نیز دلش 
برای بچه ها می رفت و هر کاری که از دستش 
برمی آمد برای خوشحالی شان انجام می داد.

یک بار در جریان عملیاتی، روی مین می رود 
و بدن��ش پ��ر از ترکش های ریز می ش��ود. 
خانواده شهید تعریف می کنند که شهید از 
مادرش می خواست با موچین ترکش هایی 
که رو تر هس��تند را بیرون بکش��د و حدود 
۶۰ ترکش را از بدنش بی��رون آوردند. یک 
روز این ترکش ها آن قدر اذیتش کردند که 
از حال رفت و خانواده مجبور ش��دند او را به 

بیمارستان برسانند.
ش��هید عبدالرحیمی ترس و وحش��تی از 
نبرد با دشمن بعثی نداش��ت. با تمام وجود 
در عملیات ها شرکت می کرد و تا جایی که 
می توانست به دل دش��من می زد. شهادت 
آرزوی بزرگی بود که دوس��ت داشت روزی 
نصیبش شود. عاشق کربال و امام حسین)ع( 
بود و می خواست مثل امام حسین)ع( بدون 
سر شهید شود. در وصیتنامه اش نوشته بود 
خدایا مرا ش��بیه امام حس��ین)ع( به فیض 

شهادت برسان.
از همان زمانی که عملیات والفجر8 ش��روع 
شد و درگیری ها اوج گرفت شهید حضوری 
فع��ال در جریان عملیات داش��ت. ش��هید 
عبدالرحیمی آرپیجی یک��ی از رزمندگان 
را می خواه��د و وقت��ی رزمن��ده می گوید 
آرپیجی من گل آلود و کثیف اس��ت و شاید 
عمل نکند، ش��هید می گوید عیب��ی ندارد، 
آن را می شویم. شهید همان جا در نهر خین 
آرپیجی را می ش��وید و از پل عبور می کند. 
کمی بعدتر در جریان عملیات خمپاره ای از 
سمت دشمن می آید و حسن را به شهادت 
می رس��اند. ش��هید عبدالرحیمی در لحظه 
به ش��هادت و آرزویش می رس��د. پیکرش 
۱3 سال در منطقه می ماند و پس از سال ها 

تفحص می شود.
با اینکه به دل خان��واده ش��هید افتاده بود 
که عزیزشان در جبهه شهید شده ولی ۱3 
سال بی خبری، خیلی آزارشان می داد. مادر 
ش��هید در خواب دیده بود که حسن شهید 
ش��ده و می دانس��ت باالخره یک روز خبر 
ش��هادت جوان رعنای��ش را خواهند آورد. 
آنها س��ال ها منتظر ماندند تا اینکه در سال 
۱377 پیکر شهید تفحص شد و به زادگاهش 
بازگشت. س��ال ها چش��م انتظاری خانواده 
و همسر و فرزندان ش��هید به اتمام رسید و 
آنها می توانستند پیکر عزیزشان را ببینند. 
خانواده شهید می خواس��تند مهر کربال بر 
روی چشمانش بگذارند که می بینند پیکر 
شهید سر ندارد. پیکر حسن پس از ۱3 سال 
بدون سر بازگشت. او همان طور که همیشه 

آرزو داشت به شهادت رسیده بود.
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مادر ش�هید در خواب ديده بود که 
حسن ش�هید ش�ده و می دانست 
باالخ�ره ي�ک روز خب�ر ش�هادت 
جوان رعناي�ش را خواهن�د آورد. 
آنه�ا س�ال ها منتظ�ر ماندن�د ت�ا 
اينکه در س�ال 1377 پیکر شهید 
تفحص شد و به زادگاهش بازگشت

گفت وگوی »جوان« با همرزم شهید مرتضی سلمان طرقی مسئول عملیات تیپ سیدالشهدا

سردار گمنام خيبر پيشکسوت تيپ 10 سيدالشهدا بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 زينب محمودی عالمی
س�ردار ش�هید مرتض�ی س�لمان طرقی از 
رزمندگان پیشکسوت دفاع مقدس بود که 
از بدو تشکیل تیپ 10 سیدالشهدا)ع( جزو 
کادر فرماندهی اين تیپ خدمت مي کرد. او 
که در اس�فند 1362 و حی�ن عملیات خیبر 
به شهادت رسید، از سرداران گمنام جنگ 
است که با وجود سابقه جهادی و سمت هايي 
که داش�ت، کمتر به او پرداخته شده است. 
در گفت وگوي�ی که ب�ا علی محمد اس�دی 
مس�ئول حفظ آثار و نش�ر ارزش های دفاع 
مقدس لشکر 10 سپاه سیدالشهدا)ع( انجام 
داديم، س�عی کرديم تا زواياي�ی از زندگی 
جهادی اين سردار گمنام دفاع مقدس را از 
زبان همرزمش تقدي�م حضورتان کنیم. در 
ادامه نیز خاطرات شهید مدافع حرم سردار 
احم�د غالمي  از همرزم ش�هیدش ش�هید 
مرتض�ی س�لمان طرقی را پی�ش رو داريد.

برای شروع کمي  از فعالیت های جهادی 
خودتان بگويید و اينکه آشنايی تان با 
شهید سلمان طرقی از کجا رقم خورد؟

من متولد ۱343 و بزرگ شده تهران هستم. از 
سال 59 اقدام کردم که به جبهه بروم اما سنم 
به جبهه قد نمي داد. س��ال 59 شناسنامه ام را 
دستکاری کردم و مي خواستم به همراه شهید 
چمران اعزام شوم که قبولم نکردند. بعد از کانال 
دیگری به بوکان کردستان رفتم. حدود 9۰ ماه 
س��ابقه حضور در جبهه دارم. در عملیات هاي 
الی بیت المقدس، بیت المقدس4 و۶، مسلم بن 
عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر یک، والفجر2، 
والفجر4، خیب��ر، بدر، کرب��الی 2، کربالی4، 
کربالی 5، کرب��الی 8، نصر4 و سیدالش��هدا 
حضور داش��تم. بس��یاری از مقاط��ع حضورم 
در جبهه را عضو تیپ محمد رس��ول اهلل)ص( 
و از نیروه��ای حاج احم��د متوس��لیان بودم. 
س��ال ۱3۶۱ بعد از عملی��ات بیت المقدس و 
فتح خرمش��هر به همراه رزمندگان به زبیدات 
سوریه اعزام ش��دیم. مهر ماه همان سال تیپ 
سیدالش��هدا)ع( تش��کیل ش��د و مرتضی هم 
مسئول عملیات این تیپ شده بود. از همان جا با 
مرتضی همرزم و دوست شدیم. در ابتدا شهید 
محسن وزوایی تیپ سیدالشهدا را تأسیس کرد 
که بعد از شهادتش مس��ئولیت تیپ بر عهده 
شهید علی موحددانش افتاد و بعد از شهادت 
ایشان شهید کاظم رستگار فرمانده تیپ شد. 
مرتضی سلمان طرقی هم همیشه از ارکان اصلی 
این تیپ بود و مدتی فرماندهي عملیات تیپ را 

برعهده داشت.
ش�هید طرقی يکی از سرداران گمنام 
دفاع مقدس اس�ت، ايش�ان پیش از 
ورود ب�ه تی�پ سیدالش�هدا)ع( چه 

فعالیت هايی داشت؟
مرتضی متولد تیر ۱335 در خانواده ای متدین 
و زحمتکش در تهران بود اما اصالتش به طرق 
کاشان برمي گشت. دوران سربازی اش در تکاور 
ارتش خدمت کرده و بعد از پیروزی انقالب به 
عضویت سپاه پاس��داران درآمده بود. آن اوایل 
عضو گردان 2 سپاه ش��د. 9 گردان در پادگان 
ولی عصر)ع��ج( داش��تیم که س��لمان طرقی 
عضو گردان 2 ش��د. بعداً در غائله کردس��تان 
و مخصوصاً در س��نندج نقش کلیدی داشت. 
ایشان به همراه دیگر رزمنده ها در سال ۱359 
س��نندج را که توس��ط کومله ها و ضدانقالب 

محاصره شده بود، نجات داده بودند.
گويا سردار شهید احمد غالمي  که در 

دفاع از حرم به ش�هادت رس�یدند، از 
همرزمان شهید طرقی بودند؟

بله، س��ردار غالمي  هم در گروه ما و همرزم ما 
بود. ایشان سه سال پیش در سوریه مظلومانه 
به شهادت رسید. شهید غالمي  قبل از اعزام به 
سوریه در مورد شهید مرتضی سلمان طرقی به 
بیان خاطرات شان پرداختند که مختصری از 

خاطرات شان را در اختیار شما مي گذاریم.
ويژگی های اخالقی ش�هید س�لمان 

طرقی چه بود؟
همان طور که عرض کردم آقامرتضی س��رباز 
آموزش دی��ده ارتش پیش از پی��روزی انقالب 
بود. در ن��وع لباس پوش��یدن و راه رفتن مانند 
ارتشی ها بود. اگر کسی لباس سبز در تن شان 
نمي دید مي گفت ایش��ان یک ارتش��ی است. 
هیکل چهارش��انه و قد بلن��د و هیبتی عجیب 
داشت. یک فرد نظامي  که ابهتش زبانزد بود اما 
این آدم خشک نظامي  وقتی آموزش سربازان 
تمام مي شد بین رزمنده ها مي آمد و با بذله گویی 
روحیه جمع را تلطیف مي کرد. با سربازان غذا 

مي خورد و شوخی مي کرد.
شهید طرقی متأهل بود؟

بله و االن دو فرزند پس��ر از ایش��ان به یادگار 
مانده است.

شهادت ش�ان در چ�ه عملیات�ی رقم 
خ�ورد؟ آن زم�ان چ�ه مس�ئولیتی 

داشتند؟
ایشان از بدو تأس��یس تیپ سیدالشهدا)ع( از 
مس��ئوالن آن بود تا اینک��ه در عملیات خیبر 
به شهادت رس��ید. از مهر ۶۱ تا اسفند ۱3۶2 
جزو کادر فرماندهی تیپ بود. موقع شهادتش 
من نیروی گردان قمر بنی هاشم)ع( بودم و در 
منطقه دیگری حضور داش��تم. پش��ت بیسیم 
بودم که بچه ها با کد اعالم کردند سلمان طرقی 

شهید شد.
چ�ه خاط�ره ای از ش�هید مرتض�ی 
س�لمان طرقی در ذهن ت�ان مان�دگار 

شده است؟
منطق��ه ای ب��ود به ن��ام چنان��ه ک��ه عملیات 
فتح المبین در آن انجام ش��ده ب��ود. کل تیپ 
سیدالشهدا)ع( را مستقر کردند برای عملیات 
والفجر مقدماتی. در مراس��م صبحگاه فرمانده 
وقت لشکر شهید کاظم رس��تگار مي خواست 
سخنرانی کند. بچه ها شلخته آمدند پای کار که 
ناگهان شهید سلمان طرقی فریاد کشید و ظرف 
چند دقیقه همه ۶هزار نفر سر جای خودشان 
ایستادند. از هیچ کس صدا درنمي آمد. کمي  بعد 
هم شهید رستگار آمد و برای بچه ها سخنرانی 
کرد. یادش به خیر شهید سلمان طرقی، ایشان 
رزمنده دالوری بود. االن سال هاست پیکرش 
در بهش��ت زهرای تهران و قطعه 2۶ کنار مزار 

شهید چمران دفن آرامیده است.

رواي�ت س�ردار ش�هید مداف�ع ح�رم 
حاج احمد غالمي  از سردار شهید مرتضی 

سلمان طرقی
با س��الم و درود به ش��هدای جن��گ تحمیلی 
به خصوص شهید عزیز آقامرتضی سلمان طرقی 
که یکی از اسوه های گذش��ت و شجاعت بود و 
حاال هم نزد حق تعالی روزی مي خورد و ناظر 

بر اعمال ماست.
مرتضی را یک بار در سال ۱358 داخل پادگان 
عش��رت آباد که در واحد اطالعات کار مي کرد 
دیده بودم. بعد از شروع جنگ تحمیلی گردان 
ما به نام گردان صف یا شش، به فرماندهی علی 
موحددانش با سه گروهان که دارای 27۰ نفر 

پرسنل جنگ دیده بود، تشکیل شد. بچه های 
گردان ص��ف اغل��ب در کردس��تان و مناطق 
بحران زده بعد از انقالب مثل غائله خرمش��هر، 
خلق عرب، غائله گنبد و غائله خلق مس��لمان 
تبریز به صورت پراکنده و دس��ته ای ش��رکت 
کرده بودند. با شروع جنگ بنا به تدبیر فرمانده 
وقت سپاه تهران، به صورت سازمان کامل یک 
گردان با آموزش ه��ای الزم برای جلوگیری از 

سقوط خرمش��هر عازم اهواز شدیم. بنی صدر 
دستور داده بود از رفتن گردان ها به خرمشهر 
جلوگیری کنند که ماجرایش در جای خودش 

بسیار شنیدنی است.
بعد از س��قوط خرمشهر ما با س��الح به وسیله 
کشتی اعزام ش��دیم. چند روز بعد در منطقه 
بهمنشیر که مقابل پل ارتباطی بین خرمشهر 
و آبادان بود مستقر ش��دیم. آقامرتضی را آنجا 
دیدم در حالی که اعزامي  گردان ما نبود و این 
نشان دهنده رفتن مرتضی قبل از ما به خرمشهر 
بود. چند روزی که با هم بودیم بسیار دوستش 
داشتیم. از آنجایی که برای گردان ما آبی برای 
ش��رب در دسترس نبود و به وس��یله قایق آب 
بس��یار کمي  از آب��ادان برای م��ان مي آوردند، 
مرتضی اولین چ��اه آب را در بی��ن نخل های 
بهمنشیر زد که برای شست وشو و رفع حاجت 

مناسب بود.
صبح یکی از روزها وقتی م��ن و مرتضی کنار 
جاده در نوبت شس��تن ظرف ب��رای صبحانه 

بودی��م، به عل��ت اصابت ترک��ش خمپاره من 
مجروح شدم و مرتضی سالم ماند .من به آبادان 
و سپس ماهشهر و سپس به تهران منتقل شدم 
و در بیمارستان مصطفی خمینی بستری شدم. 
از آن زمان دیگ��ر مرتضی را ندیدم ت��ا بعد از 
عملیات خرمشهر که تیپ محمد رسول اهلل)ص( 
به لبنان اعزام شد. مرتضی را آنجا دیدم. مرتضی 
مسئول گردان س��لمان بود و بنده هم مسئول 
عملیات سپاه مس��تقر در لبنان و سوریه بودم 
و به مدت پنج ماه با هم بودی��م. بعد بنده را از 
تهران خواستند. مرتضی به اتفاق شهید کاظم 
رستگار در لبنان ماند. بنا شد با هم به مرخصی 
بیایند و چند روز بعد شنیدم که مرتضی و کاظم 
هم به تهران آمده اند. چند روز گذشته بود که 
بنا شد عملیات مسلم بن عقیل در غرب کشور 
و منطقه س��ومار انجام ش��ود. بنده خودم را به 
ش��ب عملیات رس��اندم. بعد از عملیات قصد 
بازگشت به تهران را داش��تم که داخل پادگان 
اهلل اکبر در اسالم آباد غرب حین سوار شدن به 
اتوبوس صدایم کردند، برگشتم و دیدم مرتضی 
سلمان طرقی و تقی محقق و حسین خالقی با 
یک لندرور هستند. پیاده شدند و دیده بوسی 
کردیم و گفتن��د کجا؟ گفتم م��ي روم تهران. 
گفتند ما تهران دربه در دنبالت گشتیم باخبر 
شدیم آمدی اینجا. گفتند تیپ سیدالشهدا)ع( 
ب��ه فرماندهی حاج علی موحددانش تش��کیل 
ش��ده و اعزام شده اس��ت. ما آمدیم و بقیه هم 
دارند مي آیند. باید کمک کنی. فعاًل کار داریم 
بعداً برو ته��ران. مرتضی س��لمان طرقی را به 
عنوان اولین مسئول س��تاد تیپ ۱۰ انتخاب 
کرده بودند و حس��ین خالقی هم معاون تیپ 
۱۰ ش��ده بود. چند روز مان��دم و کمک کردم 
تیپ را داخل پادگان س��ازمان مجدد داده و به 
خط 4۰5 و 4۰4 و تنگه سانوآپ جهت پدافند 
بردیم و بچه ها مستقر ش��دند. بنده با اجازه از 
حاج علی موحددانش جهت سرکشی به خانواده 
به تهران رفتم. بعد از مراجعه مجدد به سومار 
حکم بنده را به عنوان مسئول عملیات تیپ ۱۰ 
زدند و مس��ئول عملیات تیپ سیدالشهدا)ع( 
شدم. آقای محقق مس��ئول محور تنگه شد و 
ش��هید آقامهدی شرع پسند مس��ئول 4۰4 و 
4۰5 ش��د. بعد از مدتی به طرف جنوب رفتیم 
و مرتضی هم از س��تاد اس��تعفا داد و به جمع 
عملیاتی ها پیوس��ت. چون به قول خودش در 
س��تاد خیلی حال نمي کرد. عملی��ات والفجر 
مقدمات��ی و والفجر ی��ک، 2، 4 و بعد عملیات 
خیبر. آقامرتضی مس��ئول محور شد و روزگار 
خوشی با هم داشتیم. تا جدایی فاصله ای نبود! 
در حین عملیات خیبر س��ردار ش��جاع سپاه 
اسالم مسئول محور تیپ ۱۰ سیدالشهدا )ع( 
مرتضی سلمان طرقی به وسیله گلوله مستقیم 
تانک در یک نبرد س��خت و جانفرسا به اتفاق 
کمک ها و دستیاران و تیم مخابراتش در ساعت 
۱۱ صبح به شهدا پیوستند. حسین راحت هم 
کنار مرتضی به فیض شهادت نائل شد. مرتضی 
هنوز هم بعد از گذشت سال ها از شهادتش جلو 

چشمانم با صالبت راه مي رود.

قس�متی از وصیتنام�ه ش�هید واالمقام 
مرتضی سلمان طرقی

خدایا تو را شکر مي گویم به لفظ و زبان که مرا 
مس��لمان آفریدی، خدایا تو را شکر مي کنم به 
اینکه مرا شیعه آفریدی، رهبرم را امام خمینی 
قرار دادی. خدایا تو را شکر مي گویم از این که ما 
را در این زمان آفریدی و من انتخاب شدم برای 

جنگ با دشمن کافر.

در حین عملیات خیبر، سردار شجاع 
س�پاه اس�الم مس�ئول محور تیپ 10 
سیدالشهدا )ع( مرتضی سلمان طرقی 
به وس�یله گلول�ه مس�تقیم تانک در 
يک نبرد س�خت و جانفرس�ا به اتفاق 
کمک ها و دستیاران و تیم مخابراتش 
در س�اعت 11 صبح به شهدا پیوستند
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