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فرمانده اي که شهادتش کمر يك لشكر را شكست
طرح هاي شهيد كيانپور گره گشاي كربالي 5 شد

 احمد محمدتبريزي
عمليات کربالي5 بزرگي و عظمت رزمندگان 
را بيش از هر زمان ديگري عيان کرد. براي 
آنها که هنوز پي به بزرگ منشي رزمندگان 
نبرده بودند، کربالي5 فرصتي مغتنم براي 
ش�ناخت بهتر اين انس�ان ها ب�ود. مردان 
بزرگ در معرکه هاي بزرگ خود واقعي شان 
را نشان مي دهند و کربالي5 ميداني بزرگ 
بود که عي�ار مردان را بهتر نش�ان مي داد. 
سردار شهيد غالمرضا کيانپور در کربالي5 
نشان داد که يك رزمنده مكتبي تا چه حد 
مي تواند مردانه بايستد و آبروي تاريخ شود. 

شهيد كيانپور در عمليات والفجر مقدماتي و 
كربالي يك حضور چش��مگيري داشت و در 
والفجر2 به سختي مجروح شد. بعد از عمليات 
بيت المقدس، همراه جمع��ي از نيروها، عازم 
سوريه و لبنان شد و مدت چهار ماه در آنجا، به 

مقابله با رژيم غاصب صهيونيستي پرداخت. 
شهيد كيانپور از سال 1354 ورزش كشتي را 
شروع كرد و از كشتي گيران باسابقه و مطرح 
آن دوران بود كه مدال هاي بين المللي زيادي 
را كس��ب كرد. ورزيدگي و هوش سرش��ار او 
باعث ش��د تا در آغاز جنگ به واحد حفاظت 
اطالعات برود. در طول م��دت حضورش در 
واحد اطالعات- عمليات لشكر سيدالشهدا)ع( 
مايه دلگرمي همرزمان و خصوصاً فرماندهان 

بود و همه به انتخاب راهكارها و شناسايي هاي 
او ايمان داشتند. اتكا به خدا آميخته جانش بود 
و در سخت ترين ش��رايط جنگ نيز احساس 
ضعف نمي كرد. در عمليات »مهران« كه فقط 
يك شب براي شناس��ايي فرصت داشتند با 
توسل به حضرت فاطمه)س( به قلب دشمن 
زد و با شناس��ايي دقيق خود ضامن پيروزي 
عمليات گشت و نام راهكار عملياتي را راهكار 

»فاطمه زهرا)س(« گذاشت. 
كيانپور ب��ا وجود مس��ئوليت هاي مهمي كه 
در جبهه داشت عالقه اي به بازگو كردن اين 
سمت ها نداشت. همسر شهيد درباره تواضع و 
فروتني همسرش مي گويد: »او را خيلي كمتر 

در خانه مي ديدم و دائم در جبهه ها بود، شايد 
هر چهار ماه، 10 روز مي توانستيم او را مالقات 
كنيم. هرگاه به او مي گفتيم ك��ه چرا كم در 
خانه حضور داري؟ مي گفت مس��ئوليت من 
بسيار سنگين است. از او سؤال مي كردم شما 
در جبهه چه مسئوليتي داريد؟ مي گفت: من 
راننده آمبوالنس هستم و به خاطر مجروحين 
خيلي به م��ن احتياج دارند. بعد از ش��هادت 
ايشان فهميديم كه فرمانده عمليات بوده است. 
حتي مادر شهيد نيز تا روز شهادت فرزندش 
نمي دانس��ت او يكي از فرماندهان بنام دفاع 
مقدس است.«  شهيد غالمرضا كيانپور معتقد 
بود در عمليات شناسايي كمتر بايد به وسايل و 
ابزارآالت تكيه نمود و بيشتر بايد به خدا توكل 
كرد و به توانمندي و قابليت فردي تكيه كرد. 
عمليات كربالي5 اوج نبوغ و استعداد نظامي 
شهيد كيانپور بود. ذهن او پر از طرح هاي ناب 
رزمي جهت عبور از موانع مستحكم عراقي ها 
بود و رزمندگان با تكيه بر اين طرح ها دشمن را 

در اين عمليات به زانو درآوردند. 
ش��هيد كيانپور در منطقه عمليات كربالي5 
دس��ت به ابتكار جالبي زد. يكي از نيروهاي 
حاضر در عمليات درباره اين ابتكار مي گويد: 
»در عملي��ات كربالي5 فرمانده��ان عراقي 
دستور داشتند تا با شليك مستقيم توپ ها و 
موشك هاي سنگين مانع پيشروي رزمندگان 
اسالم شوند؛ در اين نبرد چيزي به عنوان سالح 
سبك وجود نداشت و ما كاماًل زمينگير شده 
بوديم؛ در اين شرايط شهيد غالمرضا كيانپور 
طرحي ارائه داد كه توانستيم سريع تر به منطقه 
تحت تسلط دش��من نفوذ كنيم. طرح شهيد 
كيانپور اينگونه بود كه از جانب پهلو به دشمن 
حمله كنيم چراكه س��الح هاي دشمن فقط 
خطوط مستقيم را پوشش مي دادند و نسبت 
به غرب منطقه درگيري ديد كافي نداشتند و 
ما با استفاده از اين غفلت توانستيم به داخل 
خطوط عراقي وارد ش��ويم و سنگرهاي نوني 

شكل را تصرف كنيم.« 
عمليات كربالي5، مش��هد غالمرضا شد. در 
تاريخ نوزده��م دي ماه 65 ش��هيد غالمرضا 
كيانپور در درگيري با دش��من در خاكريزها 
به ش��دت مجروح ش��د و او را به عقب منتقل 
كردند، ولي تالش هاي پزشكان نتيجه اي نداد 
و غالمرضا به آرزويي كه سال ها به دنبالش بود، 
رس��يد. يكي از رزمندگان حاضر در عمليات 
كربالي5 مي گويد: ش��هيد كيانپ��ور با لبان 
تشنه و ذكر امام حسين)ع( به شهادت رسيد. 
ش��هادت او تأثير زيادي در روحيه رزمندگان 
گذاشت و آنان را به ش��دت متأثر كرد. زماني 
كه فرمانده لشكر سيدالش��هدا )سردار علي 
فضلي( خبر شهادت ش��هيد كيانپور را شنيد 
گفت: »با شهادت غالمرضا كيانپور كمر لشكر 

شكست.«
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شهيد کيانپور در عمليات »مهران« 
که فقط يك ش�ب براي شناس�ايي 
فرصت داشتند با توسل به حضرت 
فاطمه)س( به قلب دش�من زد و با 
شناسايي دقيق خود ضامن پيروزي 
عمليات گشت و نام راهكار عملياتي 
را راهكار »فاطمه زهرا)س(« گذاشت

 صغري خيل فرهنگ
نبي اهلل محسني متولد س�ال 39 روستاي 
هونج�ان ش�هرضا اصفه�ان اس�ت که در 
عملي�ات محرم س�ال 61 در حال�ي که 22 
سال بيشتر نداش�ت مفقوداالثر شد. خبر 
قطعي ش�هادتش در س�ال 84 اعالم شد و 
پيكر مطهرش هم محرم امس�ال بعد از 36 
س�ال کش�ف و در روز تاس�وعاي حسيني 
تشييع و به خاك سپرده ش�د. چهار برادر 
از اين خانواده س�ابقه حض�ور در جبهه را 
دارند. جانباز علي محسني يكي از برادران 
ش�هيد نبي اهلل که به اختصار نبي صدايش 
مي کردند، ساعتي با ما به گفت وگو نشست. 
اين برادر مي گفت: اکثر اهالي محل يادگاري 
از نب�ي دارند، چ�ون او بنا و ب�رق کار و اهل 
عمل خير و دستگيري از بي بضاعت ها بود. 

خانواده شما چند پسر داشت که چهار 
نفرشان رزمنده شدند؟

ما يك خواهر و هفت برادر بوديم. من كوچك تر 
از نبي بودم. پدرمان در روستا نجاري مي كرد و 
اهل رزق حالل بود. صداقت در رفتار و گفتارش 
باعث مي ش��د مورد احترام اهالي محل باشد. 
به حرمت پدرم م��ا هم احترام داش��تيم. اين 
موضوع هم اكنون هم جاري اس��ت. روبه روي 
خانه م��ا مس��جدي بود ك��ه پ��در و مادرمان 
متولي آن مسجد بودند و امور مسجد را انجام 
مي دادند. مادرم مسجد را جارو مي كرد. پدرم 
هم مؤذن ب��ود. در محله خودم��ان هيئتي به 
نام سيدالشهدا)س( داش��تيم. بعد هم پايگاه 
بسيج در مسجد افتتاح ش��د كه از فعال ترين 
و پرجمعيت ترين پايگاه هاي اس��تان اصفهان 
است. ما در همين حال و هوا و محيط پرورش 
پي��دا كرديم. چني��ن فضايي قطعاً ب��ر تربيت 
اعضاي خانواده مؤثر بود. نب��ي در دوران قبل 
از پيروزي انق��الب هم جوان فعال��ي بود و در 
تظاهرات عليه رژيم پهلوي شركت مي كرد. من 
همراهش مي رفتم. اتفاقاً برخي از عكس هاي 
آن دوران را دارم. بع��د براي خدمت س��ربازي 
رفت. وقتي به پايگاه بسيج مي رفت، من هم با 
او مي رفتم. با آغاز جنگ تحميلي راهي جبهه 

شد. نبي اهلل عاقبت به خير شد. 
اولين رزمنده خانواده تان نبي بود؟

اولين نفر محمد بود. شش ماه در جبهه حضور 
داشت. بعد از او نبي اهلل رفت. بعد ذبيح رفت و 
بعد هم سال 64 من در سن 15 سالگي رفتم. 

گاهي ما چند برادر ب��ا هم و همزمان در جبهه 
بودي��م. از همديگ��ر خب��ر نداش��تيم. بدون 
هماهنگي ب��ا هم مي رفتيم. س��ال 65 چنين 
اتفاقي افتاد. موقع اعزام براي عمليات متوجه 
ش��دم كه برادرم در جبهه حضور دارد؛ روزي 
كه هم��راه نيروه��اي گردان امام حس��ن)ع( 

 مي خواستم سوار اتوبوس شوم. 
دو نفر به نام ش��هيدان ابراهيمي و رضوي زاده 
كه هر دو در عمليات پيش رو شهيد شدند، به 
من گفتند شما نبايد سوار اتوبوس شويد. گفتم 
چرا؟ گفتند براي اينكه يك برادرت مفقوداالثر 
است، برادر ديگرت هم در جبهه است. شما بايد 
برگردي و از مادرت مراقبت كني. گفتم اگر قرار 
باشد كه من برگردم خود شما هم بايد برگرديد، 
چون مي دانستم آنها هم برادر شهيد هستند. 
گفتند سنت كم اس��ت و هيكلت هم كوچك 
است. خالصه از اين بهانه ها آوردند. گفتم من 
نه پول دارم و نه راه را مي دانم شما بايد ماشين 
بگيريد تا من برگردم. در همين حين كه حواس 
آنها از من منحرف شد رفتم و از طرف ديگر از 
راه شيشه با كمك ديگر رزمنده ها وارد اتوبوس 

شدم. هر طور بود رفتم. 
در کدام عمليات جانباز شديد؟

در عمليات كربالي 5 مجروح ش��دم. تركش 
خمپاره به سر، دس��ت، پا و كمرم اصابت كرد. 
البته قابل مقايس��ه با جانب��ازان قطع نخاعي 
نيستم. بعد از مجروح شدن باز به جبهه رفتم. 
در جزي��ره مجنون حضور داش��تم. در گردان 
رزمي هم بودم. بعد از پذيرش قطعنامه موعد 

سربازي من شد و به خدمت سربازي رفتم. 
پدر و مادرتان مخالفتي با رفتن ش�ما 
نداش�تند؟ برخوردش�ان با مفقودي 

نبي چه بود ؟
باالخره ب��راي همه پدره��ا و مادره��ا به ويژه 
مادرها، دوري فرزند آن هم حضورش در جنگ 
سخت است. معموالً موقع خداحافظي مادرم 
گريه مي كرد. موقع اعزام نبي مادرم گريه كرد. 
نبي گفت تا نخندي س��وار ماشين نمي شوم. 
بعد گفت: اگر مي خواهي گريه كني، براي امام 
حس��ين)ع( گريه كن. مرحوم مادرم هميشه 
نگران بود. اما وقتي مي ديد نمي تواند مانع ما 
شود، ديگر چيزي نمي گفت. مادرم تا آخرين 
لحظه حياتش منتظر بازگشت نبي بود. اوايل 
هر صدايي كه از در مي آمد مي گفت برويد شايد 
نبي باشد. يا هرگز در اين سال ها خانه را خالي 
نمي گذاشت. مي گفت خانه نبايد خالي باشد، 
شايد نبي اهلل بيايد و پشت در بماند. مادرم اميد 
داشت كه نبي اهلل بازگردد. يك عكس بزرگ از 
شهيد را در اتاق گذاش��ته بوديم و مادر دائم با 
آن به درددل مي كرد. وقتي براي ناهار يا شام 
سر سفره مي نشس��تيم، مادر عكسش را كنار 
سفره مي گذاشت. وقتي گريه و ناراحتي پدر و 
مادرمان را مي ديديم نمي توانستيم بنشينيم و 
بلند مي شديم. يك بار درددل مادرم را در اتاق 
خالي شاهد بودم. گفتم مادر با كسي صحبت 
مي كني؟ گفت با نبي بودم. گفتم كسي در اين 
خانه نيست. گفت چرا آنجا ايس��تاده، خودم 
مي بينم. در كنار همه اي��ن لحظه ها والدينم 
خيلي حرف ها مي شنيدند و تحمل مي كردند. 
مي گفتند بنياد شهيد به اينها پول و امكانات 
مي دهد. مادر مي گفت بگذار هرچه دلش��ان 
مي خواهد بگويند، ما نبايد ناراحت شويم. اتفاقاً 
يك بار از بنياد آمدند به ما گفتند كه چه الزم 

داريد تا فراهم كنيم كه پدرم گفت ما هيچ چيز 
نمي خواهيم. مادرم س��ال 95 به رحمت خدا 
رفت و پيكر نب��ي اهلل بعد از 36 س��ال و بعد از 
درگذشت مادر به خانه آمد. حقيقتاً روح تازه اي 

در كالبد همه ما دميد. 
خصوصيات اخالقي نب�ي را چطور به 

تصوير مي کشيد؟
احترام به پدر و مادر توصيه مؤكد ايشان بود و 
تأكيد مي كرد در نماز جماعت، دعاي توسل و 
دعاي كميل و در مراسم مذهبي حتماً شركت 
كنيم. در نامه هاي جبهه اش از همه ياد مي كرد 

و جوياي احوال آنها مي شد. 
تقريباً هم��ه كاره بود. يعني از همه چيز س��ر 
درم��ي آورد. هن��وز آث��ار كارهاي ايش��ان در 
خانه هاي اهالي روستاي ما وجود دارد. در خانه 
ما يك حوض بود كه مادرمان نمي گذاش��ت 
خراب كنيم، مي گفت اين يادگاري نبي است. 
براي مردم روس��تا ه��م زي��اد كار مي كرد. به 
پيرمردها و بي بضاعت ها خيلي كمك مي كرد. 
زمين فوتبال آماده كرده بود و بچه ها را آموزش 
مي داد. براي آنها مس��ابقه مي گذاشت. از اين 
كارها زي��اد مي كرد. در دوره اي من با ايش��ان 
به بنايي و برق كاري مي رفت��م، برق كاري هم 
مي كرد. كم��ك حال همه ب��ود. االن هم اكثر 
اهالي روستا در خانه هايش��ان يادگاري از اين 
شهيد دارند. مي گويند فالن قسمت خانه ما را 

شهيد نبي اهلل ساخته يا تعمير كرده است. 
نحوه شهادت برادرتان چطور بود؟

روايت هاي متفاوتي از نحوه شهادتش وجود 
دارد؛ يكي مي گفت گلوله دش��من به قلبش 
اصابت كرد. يك��ي مي گفت بر اث��ر انفجار به 
شهادت رس��يده است و اين اس��ت كه نحوه 
دقيق شهادت برادرم را نمي دانيم. همرزمش 
مي گفت: ب��رادرم در مرحله س��وم عمليات 
محرم مفقود ش��د. هوا در منطقه عين خوش 
باراني بود و زمين رملي. هنگام عقب نشيني 
بر اثر باران و س��يل يكديگ��ر را گم مي كنند. 

از روس��تاي هونجان هفت نفر مفقود شدند. 
پيكر نبي بعد از 36 س��ال آمد و حضور مردم 
در مراسم تشييع  او بي نظير بود. در شهر هاي 
مختلف ته��ران، اصفهان، مباركه، ش��هرضا، 
دهاقان، روستاي اسفرجان زادگاه پدري اش 
شهر منظريه جرم افشار تش��ييع شد و براي 
تش��ييع در زادگاهش هم از اين شهر ها آمده 
بودند. عكس هاي مراسم تشييع  هست، واقعاً 
بي نظير بود. نمي دانم چه كرده بود كه اينطور 

مردم از او قدرداني كردند. 
چطور از کش�ف پيكر ايش�ان مطلع 

شديد؟
دو ماه قبل از آمدن پيكر از كميته تفحص پيكر 
ش��هدا با من تماس گرفتند و اطالعاتي از نبي 
خواستند. پرسيدم خبري شده است؟ گفتند 
فعاًل نه، چيزي مشخص نيست. اما به همكاران 
و همس��رم گفتم كه با من درباره نبي تماس 
گرفته اند و دو ماه بعد هم ك��ه خبر تفحص و 

شناسايي قطعي پيكرش را به ما دادند. 
اگر مي ش�ود بخش هايي از وصيتنامه 

شهيد را بخوانيد. 
در وصيتنامه اش نوشته كه »از شما مي خواهم 
انقالبي باش��يد و انقالب��ي بماني��د. از جوانان 
مي خواهم جبه��ه را حفظ كنند. اگر ش��هيد 
شدم گريه نكنيد و راه مرا ادامه بدهيد. امام را 

هميشه دعا كنيد.« 
در پايان ما را مهمان خاطره اي از جبهه 

کنيد.
جبهه معدن خاطرات خوش و قش��نگ بود. 
بچه ها در كنار يكديگر خ��وش بودند. صفا و 
يكرنگي خاص خودش را داش��ت. هنوز هم 
كه گاه��ي همرزمان خودم��ان را در جاهاي 
مختلف مي بينم، روزهاي خوش جبهه برايم 
تداعي مي شود. حتي االن ممكن است به اسم 
يكديگر را نشناس��يم اما چهره ها آشنا است 
و به چهره خيلي از همرزمان را مي شناس��م. 
همه با هم بوديم، صداقت بود، دل ها يكي بود، 
همه خوب بودند، به هم احترام مي گذاشتيم. 
كفش يكديگر را مخلصان��ه واكس مي زديم. 
همه روحيه ايثار و ازخودگذشتگي داشتند. 
محبت ب��ه يكديگر خيلي زياد ب��ود، طوري 
كه همه س��ختي ها و مش��قت هاي جبهه و 
جنگ را محو مي كرد. همه دست يكديگر را 
مي گرفتند. من سن زيادي نداشتم اما از من 
كوچك تر هم در جبهه حضور داشتند. اگرچه 
در عمليات ها اجازه شركت نمي دادند اما در 
دفاع از انقالب و نظام و پش��تيباني از جنگ 
فعال بودند. خاطرات آن ايام را هر چند وقت 
براي فرزندانم تعريف مي كنم. تا اين خاطرات 

نسل به نسل منتقل شود. 
البته تلخي هاي خودش را هم داشت. از دست 
دادن دوس��تان، آن هم جلوي چشم آدم تلخ 
بود. با يكي از بچه هاي شهرضا در خط پدافندي 
ش��لمچه بوديم. پس��رعمويش هم در سنگر 
ديگري حضور داش��ت. تصمي��م گرفت براي 
ديدن او به سنگرش برود. من از سنگر خودمان 
او را مي ديدم. يك ليوان قرمز رنگ در دس��ت 
داشت. چند متري كه از سنگر ما فاصله گرفت، 
خمپاره 60 دش��من جلوي پايش منفجر شد 
و درجا به شهادت رس��يد. تا مدت ها هر وقت 
ليوان قرمزي مي  دي��دم، آن صحنه در ذهنم 
نقش مي بس��ت. از همين فرصت هم استفاده 
مي كنم و از شما براي اش��اعه فرهنگ ايثار و 
شهادت تشكر مي كنم و از تمامي اهالي و مردم 
شهرها و روستاهايي كه اين شهيد مهمانشان 
بود به ويژه اهالي روستاي هونجان و اسفرجان 

تشكر و قدرداني مي كنم. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد نبي اهلل محسني که پيكرش به تازگي تفحص شد

پيکر نبي اهلل وقتي آمد كه مادر رفته بود

دو نفر ب�ه ن�ام ش�هيدان ابراهيمي و 
رضوي زاده که هر دو در عمليات پيش 
رو شهيد شدند، به من گفتند شما نبايد 
سوار اتوبوس شويد. گفتم چرا؟ گفتند 
ب�راي اينكه يك ب�رادرت مفقوداالثر 
است، برادر ديگرت هم در جبهه است. 
شما بايد برگردي و از مادرت مراقبت 
کني. گفتم اگر قرار باشد که من برگردم 
خود ش�ما هم باي�د برگردي�د، چون 
مي دانستم آنها هم برادر شهيد هستند
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