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19دی سالروز آغاز عملیات تاریخ سازکربالی5

70روز زلزله درارتشصدام
گروه پالک عزت -عملیات کربالی  ۵که یکی از بزرگ ترین
عملیا تهای رزمندگان در طول جنگ تحمیلی بــود32 ،
سال قبل در تاریخ  ۱۹دی سال  ۱۳۶۵با رمز یازهرا(س) در
منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد.این عملیات بزرگ ،از
جبهه جنوب شلمچه و شرق بصره در منطقهای به وسعت150
کیلومتر مربع ،با هدف آزادســازی شلمچه ،جزایر و مناطق
شرق بصره ،انهدام ماشین جنگی عراق و پاسخ دندانشکن
به شرارتهای دشمن در بمباران مناطق مسکونی ،در سه
مرحله انجام شد و  70روز طول کشید.سنگینی شرایط دشوار
پس از عملیات کربالی  ۴ضرورت انجام عملیات دیگری را
ایجاب میکرد .عملیاتی که پیروزی آن تضمین شده باشد
و همچنین از جنبه نظامیو سیاسی راهبردی باشد تا آثار
نامطلوب عدم فتح کربالی  ۴را جبران کند.

ارتش بعث در جشن پیروزی کربالی  ۴بود که رزمندگان ما
کربالی  ۵را آغاز کردند

فرماندهان و رزمندگان ایرانی در میان تردید و امید۱۹ ،
دی به خط شلمچه زدند و عراقی ها در جشن پیروزیشان
در کــربــای  ۴حسابی غافلگیر شــدنــد .روش و منش
چاپلوس پروری صدام از دالیل اصلی این غافلگیری بود.
به دلیل شلوغ کــاری هایی که رسانه هــای غربی پس از
عدم الفتح ما در کربالی  4به راه انداختند و ارائه آمارهای
غیرواقعی از تلفات ما ،برخی می گفتند تا ایرانیها عملیات
دیگری را شروع کنند ،حداقل شش ماه زمان میخواهند اما
رزمندگان غیور ما 15روز بعد از کربالی  4حمله گسترده ای
را آغاز و دروغهای دشمنان را برمال کردند.

•تسریع در تصمیمگیری پس از کربالی4

حاج قاسم سلیمانی معتقد است :ارزشمندترین منطقه
موجود شلمچه بود که دشمن در آن مستحکمترین مواضع و

موانع را داشت ،به طوری که عبور از آنها غیرممکن مینمود
و با توجه به اصول نظامیشناخته شده و محاسبات کمی،
ضریب موفقیت بسیار ناچیز بود و بالطبع تضمین پیروزی
از سوی فرماندهان عملیات را غیر ممکن میساخت؛ لیکن
ضرورت غیر قابل انکار ادامه جنگ در آن موقعیت و لزوم
تسریع در تصمیمگیری پس از عملیات کربالی  ۴سبب شد
صرفا برای انجام تکلیف و با امید به نصرت الهی ،تمامی
نیروهای خــودی اعم از رزمنده و فرمانده بــرای عملیات
بزرگ کربالی  ۵آماده شوند.هنگام انتخاب منطقه عملیات
کربالی  ،5آن چه اوضاع را پیچیدهتر میکرد ،این بود که:
– تنها انجام یک عملیات نمیتوانست موثر باشد.
– به عالوه عملیات باید با پیروزی توام باشد.
– همچنین سرعت عمل نیز نقش تعیین کنند های در این
عملیات داشت.

دشمن با توجه به اهمیت منطقه ،زمین شرق بصره را مسلح به
انواع موانع و استحکامات کرده بود و با رها کردن آب در منطقه،
انجامهرگونهعملیاتیراغیرممکنساختهوفضایامنیرابرای
خود به وجود آورده بود تا بتواند حرکت هر نیروی مهاجمی را
قبل از دستیابی به خط اول خود سرکوب کند ...اگر بگویم در
روزعملیاتکربالی،5کربالییدرجوارکربالیامامحسین(ع)
به وقوع پیوست و تمام آن
فداکاری ها ،ایثار ،گذشت
و ارزش هــای یـــاران امــام
حسین(ع) به نمایش در
آمد ،سخنی به گزاف نگفته
ام .چهره هــای تابناک و
بــزرگــی در بین خــودمــان
داشتیم که انصاف ًا جای تک
تک آن ها خالی است.

•تاثیر کربالی  5در ادامه جنگ

ســردار سلیمانی می گوید :علت این که کشورهای دنیا
بسیج شدند و قطعنامه  598را نوشتند،نتایج عملیات
کربالی  5بود .همه دشمنان از میزان مقاومت و فداکاری
انجام شده متحیر مانده بودند.کربالی  5در اوج گرفتاری
ها و نا به سامانی ها و کمبود امکانات انجام شد .این پیروزی
بسیار عظیم و مهم و درخــشــان تاثیر بسیار اساسی در
سرنوشت کل جنگ داشت که دنیا را واداربه عقب نشینی و
صدور قطعنامه  598کرد.

•رژیم بعثی دچار شک و تردید شد

ســردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی مشاور عالی
فرمانده معظم کل قوا و فرمانده سابق سپاه پاسداران
انقالب اسالمی معتقد است :عملیات کربالی  5سبب
شد آمریکا که حامی اصلی عراق در جنگ هشت ساله
علیه ایران بود ،دچار شک و تردید شود که ادامه این روند
سبب از هم پاشیده شدن عراق خواهد شد .ازاین رو برای
پشتیبانی از این کشور در منطقه خلیج فارس وارد جنگ با
ایران از طریق ساقط کردن هواپیمای مسافربری ،هدف
قرار دادن سکوهای نفتی و بمباران جزیره خارک شد
که  90درصد صادرات
نفت کشور از آن انجام
میشود.وی می افزاید:
آمریکا و شوروی و برخی
از کــشــورهــای اروپــایــی
نظیر فرانسه و آلمان بعد
از اجــرای ایــن عملیات
م ــات و متحیر ماندند
زیــرا تصور نمیکردند

یکسال بعد از فتح فاو در بهمن سال  ،1364عملیات
بزرگ دیگری را نیروهای ایرانی انجام دهند.سرلشکر
رحیم صفوی به حضور متحد نیروهای ارتشی و سپاهی
در عملیات کربالی  5در بخشهای مختلف اشاره میکند
و می گوید :در این عملیات ،پشتیبانی نیروی هوایی و
سیستم پدافند هوایی و توپخانه ارتش نیز حضور بسیار
فعالی داشتند به طوری که حجم عملیات و آتش توپخانه
دو طرف به شدت سنگین بود.

•پیشروی در  ۹کیلومتری عراق

محسن رضایی ،فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع
مقدس می گوید :با وجود این که محور شمالی عملیات در
ج ضلعی بود ،نیروها پیشروی
شلمچه دارای خاکریزهای پن 
خوبی داشتند که همین موضوع سبب طراحی عملیات

کربالی  5شــد.وی اظهار می کند :ایــن عملیات کمتر
از دو هفته پس از عملیات کربالی  4در شرق بصره آغاز
شد و نیروهای ما موفق شدند شلمچه را از اشغال دشمن
آزاد و تا  9کیلومتری خاک عــراق و نزدیکیهای بصره
پیشروی کنند.شماری از اسیران عراقی اظهار کردند:
اگر ایــران پس از گرفتن
شلمچه 10،روز دیگر
مثل قبل از باز پس گیری
شلمچه بــه حمله های
خود ادامه می داد ،ارتش
عراق منحل می شد اما
نیروهای ایرانی با توجه
به امکانات محدود ،قادر
به ادامه این روند نبودند.

از همکالمی با همسر و فرزند شهید عباس سخاوتی پور مسئول دیده بانی لشکر  21امام رضا(ع)

دو عزیزم را در4ماه ازدست دادم

غفوریان -خیلی زود پر از بغض می شود .شاید مدت ها بود که کسی از دلتنگی
هایش برای «عباس» نپرسیده بود و مطمئن هستم که در همه این سال ها کمتر
کسی از درد و رنج نبودن های «عباس» از او سوال کرده است.امروز پای صحبت
های زهرا شجاع ،همسر شهید عباس سخاوتی پور مسئول واحد دیده بانی و
تطبیق آتش لشکر 21امام رضا(ع) نشسته ام تا با همراهی سیدمسعود سادات
شکوهی همرزم عباس در واحد دیده بانی ،خاطرات او از همسر شهیدش را
بشنوم ،می گوید« :ما دخترخاله و پسرخاله بودیم .اگرچه دو ،سه سالی به نام
هم بودیم اما تقریبا سه سال و نیم با هم زندگی مشترک داشتیم که سرانجام این
زندگی به شهادت او در اسفند 63در عملیات بدر ختم شد .آن موقع فرزندم
«محمد» یک سال و نیمه بود و چهار ماه قبل از شهادت عباس ،فرزند اولم «علی»
که فقط دو سال و شش ماه داشت ،به علت نامعلومی از دنیا رفت».

•من و علی

خانم شجاع در طول مصاحبه چند نوبت از فرزندش علی برایم صحبت
میکند .با وجود این که 34سال از حادثه از دست دادن علی می گذرد اما
وقتی از او صحبت می کند ،چهره اش پر از شوق دلتنگی می شود .می گوید:
پزشک ها تشخیص ندادند که علت بیماری او چیست .علی آن قدر به پدرش
وابسته بود که وقتی همسرم از جبهه به مرخصی می آمد ،تمام وقت در آغوش
او بود .حدود شش ماه بیماری او طول کشید ،البته در همان فاصله هم ،عباس
در حال رفت و آمد به جبهه بود ،راستش نبودن های عباس خیلی برایم سخت
بود و همیشه به او برای نبودنش اعتراض می کردم.

•وقتی آمد مجروح بود و علی 25روزه  

همسرم در این مدت سه سال و نیم زندگی مشترک ،بیشتر در جبهه بود .سال
 61وقتی علی متولد شد ،همسرم در منطقه بود و از آن جا نامه ای برایم نوشت
که اسمش را «علی» بگذارید و وقتی از جبهه برگشت که مجروح بود و علی
25روزه شده بود .حدود چهار ماه مجروحیت اش طول کشید و در همین مدت
هم به بیمارستان قائم می رفت و درمان پایش را پیگیری می کرد .خاطرم
هست گلوله یا ترکشی به پایش خورده و به اندازه یک ته استکان پایش سوراخ
شده بود .وقتی علی از دنیا رفت ،به همه ما خیلی سخت گذشت و چهار ماه بعد
هم که همسرم به شهادت رسید ،به هیچ عنوان شرایط روحی خوبی نداشتم.
در واقع طی چهار ماه دو عزیزم را از دست داده بودم.

•مدت زندگی مشترک مان کم بود ولی...

همسر شهید می گوید :درست است که مدت زندگی مشترک مان کم بود و
او بیشتر آن زمان ها را هم در جبهه بود اما حال و هوای زندگی با عباس برایم
همچنان یادآور خاطرات خیلی خوبی است .عباس بسیار مهربان و پراحساس
بود ،به طوری که هر وقت در جمع ها و مهمانی ها نبود جای خالی اش خیلی
احساس می شد .گاهی که با هم بحث مان می شد ،آن قدر بزرگوارانه برخورد
و سعی می کرد سکوت کند که این اخالق و نوع رفتارش همیشه در ذهنم باقی
مانده است.او در سال اول انقالب دانشجوی کاردانی تأسیسات حرارتی بود.
پس از تعطیلی دانشگاه ها در جریان انقالب فرهنگی ،ادامه تحصیل داد و
مدرک کاردانی اش را گرفت.

•آخرین دیدار

آخرین باری که طی یک مأموریت به مشهد آمده بود ،اوایل اسفند  63بود.

یعنی  20روز مانده به شهادتش به مشهد آمد و می گفت احتماال روزهای
آینده عملیاتی در پیش داریم و اگر من سالم برگشتم همه چیز تمام می شود و
من دیگر به جبهه نمی روم .در واقع ،قرار بود پس از این عملیات که «بدر» نام
داشت ،اگر سالم برگشت دیگر به جبهه نرود که این وعده اش به شهادت ختم
شد و عصر 28اسفند  63در جریان عملیات بدر به شهادت رسید.

•دوست داشتم تا آخرین لحظه نگاهش کنم

خاطرم هست ساعت شش صبح می خواست اعزام شود .وقتی خداحافظی
کرد ،نمی دانم چرا آن روز برخالف همیشه تا سر کوچه همراهی اش کردم.
خیلی حس و حال عجیبی داشتم .هیچ وقت نمی توانستم با خودم فکر کنم
که شاید این آخرین دیدار باشد اما همان لحظه دلم برایش خیلی تنگ شد
و دوست داشتم تا آخرین لحظه نگاهش کنم(.خانم شجاعی این خاطرات
را همراه بغض و اشک برایم تعریف می کند و چند نوبت حرف هایش قطع
میشود).قبل از رفتن به من گفت :زهراجان می دانم در این مدت زندگی
خیلی وقت ها و لحظه ها پیشت نبودم و نتوانستم وظیفه خودم را در قبال تو و
بچه ها انجام دهم  ،خیلی کارها باید برایتان انجام می دادم که نتوانستم ،از
تو می خواهم که من را حالل و برایم دعا کنی .او به من قول داد که اگر پس از
آن اعزام بر گردد ،تمام کمبودها و نبودن هایش را جبران کند ...

•خبر شهادت ،پدرم و ...

همه خوشحال بودیم که عباس برای نوروز می آید و دیگر به جبهه نمی رود.
حتی پدرم یک گوسفند سفارش داده بود که وقت آمدن جلوی پایش قربانی
کنیم .خودم یک لباس بافتنی خیلی زیبا برایش بافته بودم و همه منتظرش
بودیم که همین یکی ،دو روز آینده می آید و عید نوروز همه دور هم هستیم .یک
روز عصر هنگامی که در خانه نشسته بودیم ،تلفن به صدا در آمد .پدرم گوشی
تلفن را برداشت و آن کسی که پشت خط بود ،خیلی بد و بدون مقدمه و با بی
احساسی تمام ،به پدرم گفت که دامادتان آقای عباس سخاوتی پور شهید شده
است .من یک لحظه دیدم که پدرم رنگش سفید شدو حالش تغییر کرد اما آن
لحظه به ما چیزی نگفت .از او که پرسیدم پدر چه شده؟ گفت« :طلبکار یکی از
بستگان به خاطر این که چک او برگشت خورده خیلی بد با من صحبت و توهین
کرد و االن هم می خواهم بروم پیش او».پدرم آن موقع از خانه بیرون رفت و دو
ساعت بعد با برادرم برگشت .وقتی او و برادرم را دیدم که چشم های شان از
اشک قرمز شده ،نمی توانستم به خودم بقبوالنم که ممکن است برای «عباس»
اتفاقی افتاده باشد .ولی پدرم گفت :عباس مجروح شده و فردا می آید .فردا
صبح که رفتیم معراج برای دیدن او ،من تصور می کردم معراج جایی شبیه
بیمارستان است و ما قرار است برویم عیادت عباس که مجروح شده است .وقتی
رفتیم معراج ،آن جا بود که فهمیدم عباس برای همیشه از بین ما رفته است.

•من و محمد

«محمد» فرزند دوم شهید عباس سخاوتی پور است .او امروز 35سال دارد و
در بخشی از این گفت وگو ما را همراهی می کند .مادر خیلی از او و نجابتش
تعریف می کند و می گوید« :پدرم 16سال پس از شهادت عباس از دنیا رفت
ولی در تمام سال هایی که بود ،نزدیک ترین فرد به پسرم محمد بود .آن قدر به
محمد عالقه داشت و به همدیگر وابسته بودند که پس از درگذشت او ،پسرم
محمد انگار پشتوانه اش را از دست داد .اگرچه او پدربزرگ محمد بود اما
تا حدود  17-18سالگی برایش پدری کرد».محمد که هنگام شهادت پدر

شهید مفقود االثر غالم عباس عیدی-شهید سخاوتی پور-رزمنده مرتضی صادقی

حدود یک سال و نیم سن داشته و هیچ خاطره ای از پدرش ندارد ،کمی کم
حرف به نظر می آید و سواالتم را خیلی کوتاه پاسخ می دهد.

•از نبودنش خیلی ناراحتم

محمد می گوید :از نبودن پدر خیلی ناراحتم .اگر من و فرزندان شهدا ،امروز
مشکالتی در زندگی های مان داریم همه به دلیل نبودن پدر است .برخی
تصور می کنند سهمیه دانشگاه یا برخی حمایت های مادی ،می تواند جای
نداشتن پدر را پر کند .چه کسی حاضر است پدرش را از او بگیرند و به جایش
سهمیه دانشگاه بدهند.محمد می گوید :اگر پــدرم امــروز بود من خیلی
خوشبخت تر و موفق تر بودم.

•احتماال نمی گذاشتم از پیش من برود

از محمد می پرسم اگر امروز بود و می خواست به جبهه برود ،تو چه می کردی؟
پاسخ می دهد :احتماال نمی گذاشتم از پیش من برود...

•پرواز به سوی آسمان

پس از شهادت عباس ،یکی از همرزمان او برایمان نحوه شهادتش را تعریف
کرد .در منطقه هورالهویزه در جریان یک درگیری پس از شلیک یک گلوله
تانک ،ترکشی به پشت سر همسرم که در حال دیده بانی بوده اصابت میکند.
بعد از این که گردو خاک می نشیند می بینند او روی زمین افتاده است.
همرزمانش می گویند ترکشی که به سر عباس خورد ترکش کوچکی بود ولی
جراحت زیادی داشت و باعث شد خون زیادی از او برود .همرزمش می گفت:
وقتی او را بلند کردم چون پشت سرش روی زمین بود اول فکر کردم مجروح
نشده است ولی وقتی سرش را روی پاهایم گذاشتم دیدم لباس هایم پر از
خون شد اما زنده بود .آن لحظه چند نفری که آن جا بودیم عباس را چندین
متر روی آب درحالی که با یک دست شنا می کردیم و مقداری هم با قایق به
پشت خط منتقل کردیم تا شاید بتوانیم او را به درمانگاه برسانیم .با قایق او را
به درمانگاه می رسانند اما وقتی به درمانگاه می رسد ظاهرا جانی در بدنش
نمانده بوده و به شهادت می رسد.

•امید به شفاعت

از همسر شهید می پرسم :چقدر به شفاعت شهید در آن دنیا امیدوارید؟ در

حالی که بغض امانش را بریده است ،می گوید :حتما به شفاعت او امیدوارم
اما نزدیک ترین افراد به من هم نمی توانند حتی گوشه ای از تمام سختی
هایی را که این سال ها در نبود همسر و پدر برای فرزندم تحمل کرده ام ،درک
کنند .چگونه می توان 35سال یک فرزند را بدون پدر بزرگ کرد؟ محمد تمام
امیدش به پدرم بود که با از دنیا رفتن او ،انگار رشته امیدش قطع شده بود ،کم
حرف تر از گذشته شد و این کمبودهای فرزندان شهدا یک صدمه بزرگ در
زندگی آن هاست .مسئله کوچک و کم اهمیتی نیست .شنیده ام و دیدهام که
برخی از فرزندان شهدا به واسطه نبود پدر ،دچار مشکالت فراوانی میشوند
و برخی از آن ها آن قدر به صدمات روحی دچار می شوند که در زندگی
عادی شان تأثیر می گذارد و نمی توانند در کارهایشان موفق باشند و این
کمبودهای روحی و آثار آن در احساسات شان گاهی در نسل های آینده آن
ها هم اثرگذار خواهد بود.

روایت همرزم
سید مسعود سادات شکوهی همرزم شهید سخاوتی هم که ما را در این گفت و گو همراهی می
کند ،می گوید  :من و عباس دانشجو بودیم و از دوران دانشجویی او را می شناختم .او جوانی بود
که با حدود  25سال سن    ،به دلیل اتفاقاتی که برای فرزندش افتاد و این که پدرش را هم از دست
داده بود ،سختی های زیادی متحمل شده بود .اما در جبهه روحیه خیلی خوبی داشت و ما از او
توان می گرفتیم .در خاطرم هست پس از یکی از مرخصی ها ،وقتی به جبهه برگشته بود ،حال و
احوالش را جویا شدم ،ماجرای تصادفی را برایم تعریف کرد که فرزند دو ساله اش و پدرش در آن
مصدوم شده بودند و شرایط سختی را پشت سر گذاشته بود .از آن حادثه برایم تعریف کرد اما این
اتفاقات شخصی باعث نشده بود در کار جنگ و جبهه کوتاهی کند .پس از شهادت هم هیچ وقت
از یادم نمی رود وسایلش را که داخل یک کیسه برزنتی بود خودم آوردم و به خانواده تحویل دادم.

مراسم تشییع

محمد و علی در آغوش پدر

سادات شکوهی نفر دوم از راست
شهید سخاوتی نفر سوم

