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ویژه نامه بیست و پنجمین سالگرد شهادت

سرلشگر منصور ستاری

گفتار و نوشتاری از: 
 رییس ســتاد کل نیروهای مســلح، 
 فرمانــده نیــروی هوایــی ارتش و 
همرزمان و فرماندهان دوران دفاع مقدس.

* ســندی تازه منتشرشده از 
کارنامه تحصیلی شهید ستاری
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پرتالش برای گذار از محدودیت ها

* سردار محمدحسین باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

روزهای پرتالطم جنگ و محدودیت های 
تجهیزاتی، باعث شــده بود راه برای عبور 
با مشــکالت سخت تر شــود. در شرایطی 
که حجم دشــمنی های غرب و شــرق بر 
میهن اســالمی و انقالب نوپای آن فزونی 
یافته بــود، عزم و اراده اســتوار مردان و 
زنان ســترگ این مرز و بوم، راه دشــوار 
و صعب العبور شــده با ســنگ اندازی های 

کین ورزانه دشمنان را هموار ساخت.
تالش ها برای حل مشــکالت عزمی جدی 
می طلبید و این تالش به مدد فرماندهانی 
چون شــهید منصور ســتاری، جانی تازه 

گرفت.
عملیــات مختلف دوران دفــاع مقدس و 
پس از آن، در دورانی که کار بازســازی ها 
آغاز شــد، شــهید ســتاری همواره جزو 
فرماندهــان پیشــتاز صفــوف کارهــای 

جهادی و خودکفایی بود.
عملیــات والفجــر8 بــه عنــوان نگینی 
درخشــان و مانــدگار در دوران دفــاع 
مقــدس، مشــحون و مرهــون تالش ها 
و ابتکارهــای شــهید منصور ســتاری و 
همســنگران این فرمانده آسمانی است. 
در ایــن عملیــات غرورآفرین، طرح های 
خالقانــه راهبــردی و تاکتیکی  شــهید 
ستاری، که نشــأت گرفته از نبوغ ایشان 
بــود، تحــوالت مانــدگاری را رقم زد. تا 
پیش از ایــن عملیات، حمالت دشــمن 
موجب آسب دیدن سامانه های پدافندی 
و از بیــن رفتن رادارهای ما می شــد. اما 
با پیاده ســازی طــرح چابک ســازی و 
»پدافنــد متحــرک« که تــا پیش از این 

وجــود نداشــت، روند تــازه ای در دفاع 
هوایی آغاز شد.

در همان ایام پرتالطــم جنگ و عملیات،  
شهید ســتاری به صورت شبانه روزی کار 

دفاع از آســمان میهن اسالمی را با جدیت 
تمام دنبال می کردند. 

شهید ســتاری همواره معتقد بود باید به 
جلو حرکت کنیم. جا برای پیشــرفت زیاد 
است و بســیاری از کارها را باید خودمان 
انجــام دهیم.خودکفا شــدن، جان کالم 

شهید منصور ستاری بود.
تالش خســتگی ناپذیر شــهید ســتاری 
و دیگر بــزرگان انقالب اســالمی و دفاع 
مقــدس، نه تنهــا الگویی مانــدگار برای 
نســل های بعدی به شــمار می رود، بلکه 
آثار و بــرکات آن در اقتــدار و توانمندی 

امروز کشــور ماندگار و نمایان است. 
آوای دل نشین او و شهیدانی چون سرتیپ 
یاسینی و ســرتیپ اردستانی در گوشمان 
طنین انــداز بود که روان بلندپروازشــان 
برای شــتافتن به ســوی مهمانی خدا بی 
قراری آغاز کرد و به ســوی حق تعالی بال 

گشودند.
روح بلندشان در جوار باری تعالی مرزوق 

و منعم خواهد بود. 
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و مجاهــدت اســت و  از همان زمــان و بعد از آن 
زمان، در داخل جبهه ها لحظه به لحظه مشــغول 
تحــرک و فعالیت جانکاه اما شــیرین برای یک 

انسان متعّهد بودند.
دیت، پشــتکار، رفتار و اخالق شــهید ستاری 
جــزو خصیصه هــای بارز و گرانقدری اســت 
کــه از این شــهید واالمقــام در خاطره ها به 
یادگار مانده اســت. باور به توانستن و رویکرد 
مثبــت به انجام کارهــا، آن هم در دوره ای که 
محدودیت هــای  یکی از ویژگی های شــهید 
ســتاری بود و این رویکــرد را در جدیت تمام 
در کارهایش همراه داشــت. شهید ستاری به 
واقع نماد یک انســان متعهد به حساب می آید 
و همواره بــا عملکردش این تعهــد را نمایان 
ساخت. او بر این باور بود که باید بهترین کاری 
را کــه می توان انجام دهیم تا  به بهترین آن چه 

که می توانیم، دست یابیم.
روح حماسی او از همان پهنه آسمان نیلگونی که 
مأوای همیشــگی او و یارانش بود به ملکوت اعلی 
عروج کرد تا در کنار امام و فرمانده خود آرام گیرد.  
روح تمامی شــهدای دفاع مقدس مرزوق درگاه 

حق و گرامی باد.

* امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده
فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران

راه، باز می شــود اگر عزمی بــرای حرکت وجود 
داشته باشد. آرامش، اگر تالشی برای اقتدار وجود 
داشته باشــد. خودکفایی و ساختن شدنی است 
اگر در جســت وجوی توانستن رعب و هراسی در 

کار نباشد و توانستن را نخست، باور کنیم.
ســاختن جنگنده تولید داخل شاید برای آن ها 
که دل در کالم و خواســت بیگانه ها دارند در نگاه 
اول امری بود ناشــدنی، به مانند آن ها که انقالبی 
عظیم و تاریخ ســاز ایران اســالمی را دور از ذهن 
می دیدند، توانمندی ایرانی در بارور کردن نهال 
خودکفایــی و تولیــد دور از ذهن های کوته بین 

شان باشد.
ساخت و تولبید جنگنده کوثر که به مددفداکاری ها 
و نوآوری جوانان خالق این کشــور به بار نشست، 
مصداق و تجلی بارزی بود از مجاهدت و تالش بی 
شــائبه چند نسل از قهرمانان نظامی و مهندسی 
ایــن مرز زرپرور و امروز ثمره شــیرین این نهال 
به بار نشســته در کام ایران سرفراز چشیده شده 

است.
ســاخت و تولید جت جنگنده تمام ایرانی کوثر با 
همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، اوج هنرنمایی فرزندان رشــید ملت ایران 
در صنعت دفاعی اســت که با وجود تحریم های 
دشمنان، ضمن رفع یکی از حیاتی ترین نیازهای 
هوایی کشــور، دستاورد راهبردی جدیدی را در 
حوزه رزم هوایی به عنوان هدیه به محضر مبارک 
فرمانده معظم کل قوا، ملت شریف ایران اسالمی 
و نیروهای مســلح تقدیم کرده است. اما تولید و 
ساخت این جنگنده، مدیون و مرهون زحمات و 
تالش های قهرمانانی چون شهید منصور ستاری 
اســت کــه در اوج محدودیت ها و ســختی ها، 
توانستن را با رگ و ریشه و استخوان باور داشتند.

از همین روی اســت که فرمانــده معظم انقالب 

حضــرت آیت اهلل العظمی از  اقدامات ارزشــمند 
ایشــان در زمینه طراحی هــای علمی-نظامی 
قدردانی کردند. ایشــان درباره شــهید ستاری 
فرموده اند: شــهید ستاری قهرمان میدان تالش 

مصداق تعهد و توانستن
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شــهید ستاری، خدمات ماندگاری را در طول جنگ 8 
ساله تحمیلی و بعد از آن صورت دادند که بسیار اثرگذار 
بود. خالقیت ها و ابتکارات شهید منصور ستاری زبانزد 
همه کســانی اســت که با وی در ارتباط بودند. اما این 

ابتکار عمل ها چه بود؟ 
در یک کالم می تــوان گفت: بهره بــرداری عملیاتی 
کامل از رادار سطح گســترده، آموزش نیروی انسانی 
در ســطوح مختلف مورد نیاز نهاجا، ابتکارهای فردی 
عملیاتــی در مناطق گوناگــون و بر مبنای اقلیم و نیاز 
 PAR مقابله با دشــمن، همچنین ابتــکار نصب رادار
سامانه پدافند هاگ و استفاده از آن به عنوان رادار مادر، 
جزو ستون های مســتحکمی بودند که شهید منصور 

ستاری و همراهانش در این عملیات، بنا گذاشتند. 
اشغال مهران و دستور امام خمینی)ره( مبنی بر 

آزادی این شهر
بعد از اشغال مهران توسط رژیم بعث عراق و منافقین، 
بنا به تأکید و دســتور امام خمینــی )ره( مبنی بر آزاد 
ســازی مهران، نیــروی هوایی هم پا و همــراه دیگر 
بخش های دفاعی کشــور وارد عمل شــد. واحدهای 
مختلــف نیروی هوایی از جمله »قرارگاه عملیاتی رعد 

نهاجا« به نقش آفرینی پرداختند.
9 تیرماه 1365، سرآغاز عملیات کربالی1 بود. نیروها 
از خط خودی به طرف دشمن حرکت کردند. در همین 
زمــان یگان های پدافندی و عملیاتی نیروی هوایی در 
پایگاه هوایی دزفــول و همدان و همچنین در منطقه 

ایالم مستقر شده بود.
منطقه مهران که عمدتا کوهستانی است و گرمای هوا 
و محدودیت هــای مربوط به دسترســی و رفت و آمد، 
مشــکالت زیادی را برای حضــور در آن منطقه ایجاد 
کرده بود. از دیگر مشــکالت جدی این منطقه، کامل 
نبودن میدان تســلط رادارهای نیروی هوایی و اشراف 
کامل بر آســمان این منطقه بود چراکه  با توجه به این 
که در منطقه ایالم رادار وجود نداشت رادار دهلران هم 
در آغاز جنگ توســط عراق مورد اصابت دشمن واقع 
شده بود. همچنین سایت راداری منطقه کرند مشرف 
بر غرب هم که توانایی دیدن منطقه را داشــت، نصب 
نشده بود. با اســتفاده از رادار PAR این مشکل تا حد 

زیادی برطرف شد.
تجربه ها و ابتکار عمل شهید ستاری

تجربه هــای ارزشــمند نیروی هوایــی و ابتکاری که 
فرمانده این رو نیرو در عملیات چابک ســازی و سبک 
ســاختن سامانه راداری هاگ انجام داده بود، به کمک 
حل مشکل نبود اشراف راداری آمد. از ابتکارات شهید 
ستاری در عملیات والفجر8 سبک سازی سامانه های 
پدافند هوایی برای افزایش ســرعت استفاده از سامانه 
و افزایش چاالکی و قابلیت جابجایی ســامانه پدافند 
هوایی بــود. این ابتــکار منجر به افزایــش کارآرایی 
و بهــره وری ســامانه های پدافند هوایی شــد. در این 

عملیات، با توجه به گسترده بودن 
و ســنگینی باالی ســامانه هاگ، 
دشمن با شناسایی مناطق استقرار 
هاگ این سایت ها را مورد هدف قرار 
می داد. با وجــود محدودیت های 
بسیار زیاد در تأمین این سامانه ها، 
شهید ستاری ابتکاری مطرح کرد 
مبنی بر این که بخش های سنگین 
و غیر ضروری تر سایت  هاگ، جدا 
شود تا جابه جایی به سهولت انجام 
شــود. با این کار و همچنین ایجاد 
سایت های پدافندی فریب دهنده 

دشمن، و جابه جایی سریع سایت، دشمن در شناسایی 
و هدف قرار دادن سایت پدافندی سردرگم شده بود.

شهید ســتاری با توجه به کاستی های منطقه ایالم در 
عملیات کربالی1، نبود رادار و عدم پوشــش مناسب 
آســمان، ابتکاری به خرج داد که از ذهن نوآور و خالق 
این شــهید واالمقام بر می آمد و بعدهــا نیز به عنوان 
الگویی در حل مشکالت به مدد خالقیت ماندگار شد.

نقش شهید ستاری در عملیات کربالی1 
شهید ســتاری به اتفاق دیگر فرماندهان قرارگاه رعد، 
از نخستین لحظات، وارد سایت رادار شنود »نخجیر« 
نیروی هوایی در ایالم، شدند و با این استقرار، زمینه را 
برای اقدامات همه جانبه علیه دشمن فراهم شد. سایت 

نخجیر برای شنود راداری بر عراق ایجاد شده بود.
در جلســه ای با حضور ارکان راهبردی نیروی هوایی 
برگزار شــد، شــهید ســتاری محورهای عملیات و 
پشــتیبانی کارهای هر گروه  را بــا اجماع نظر و جمع 

بندی ابالغ کردند.
سایت پدافندی هاگ دارای بخش های گوناگونی است 
که رادار محلی زمینــی PAR یکی از همین بخش ها 
است. در عملیات والفجر 8 نیز این رادار، حتی در سبک 
ســازی و چابک سازی ها از سامانه هاگ جدا نشده بود. 
شهید ستاری دســتور داد این رادارها، از سامانه هاگ 
جدا شــود و به عنوان یک رادار زمینی منطقه ای نقش  

آفرینی کند.
شهید ســتاری به واحد مهندسی رزمی پدافند هوایی 
ابــالغ کرد که حداقل 4 نقطه بــرای قرار گرفتن رادار 
PAR به صورت انحصاری مکان یابی دقیقی با نظارت 
خود ایشان انجام شود. رادارهای PAR که پیش از این 
صرفاً به عنوان بخشــی از سامانه هاگ استفاده می شد 
در این نقاط اســتقرار یافت. با انجام آزمایش ها و پرواز 
بر فراز منطقه، این کار مهندسی عملکرد خود را نشان 

داد.
این کار برای نخستین بار در  طول جنگ و تاریخ فعالیت 
سایت هاگ انجام شد.  با ابتکار شهید ستاری، یک رادار 
پدافنــد، به عنوان یــک رادار محلی و منطقه ای نقش 
آفرین شد و بخشی مهمی از نیاز منطقه را پوشش داد. 

این نوآوری خالقانه فرمانده نیروی هوایی نقطه عطفی 
برای عملیات بعدی و گامی به ســوی شکستن مرزها و 
خالقیت های تازه در اوج محدودیت ها بود. به طوری که 
این طرح در بندرلنگه پیاده ســازی شد و شرایط آن به 
خوبی توســط شهید ستاری نظارت شد و به خوبی هم 

نتیجه داد.
نقش نیروی هوایی ارتش در عملیات مهران 

عملیات کربالی 1 از دو جنبه حائز اهمیت بود نخست 
این که تأکید امام خمینی)ره( مبنی بر آزادسازی این 
منطقه از دست منافقین را داشت و همچنین منافقین 
بر روی اشــغال این منطقه مانور تبلیغاتی و رسانه ای 

داشت.
عــالوه براین که پایگاه های هوایــی دزفول و همدان 
بر آســمان منطقه و دفاع هوایی تسلط کافی داشتند، 
هواپیماهای شــکاری از این پایگاه ها بر می خواستند و 

حمالت دشمن را پاسخ می گفتند.
تأکید شهید ســتاری بر این بود که با توجه به شرایط 
ویژه آن منطقه، از ترددهای اضافی جلوگیری شود. بر 
همین اساس، شهید ستاری بر استقرار جنگ افزارها، 
از جمله مکان یابی و ســرعت و کیفیت انجام کار و نیز 
نصب ســامانه های راپیر، هاگ و ... نظارتی مســتمر 

داشت. 
شهید ستاری بر چند نکته تأکید داشت، نخست این که 
محل استقرار مقرها به دلیل کوهستانی و صعب العبور 
بودن مسیرها، طوری جایابی و مستقر شود که ترددها 
به کم ترین حد ممکن برســد. همچنین با توجه به دید 
عراقی ها بر منطقه، جابه جایی ها عمدتا در شــب انجام 

شود.
حمل مجروحین از فرودگاه ایالم توســط هواپیماهای 
ســی-130 بخشــی از وظایف نیروی هوایی در طول 
دوران این عملیات بود. از آن جایی که به لحاظ سیاسی، 
امنیتی و نظامی این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار 
بود، تالش بســیاری در این عملیات صورت گرفت. در 
همان ســال و مصادف با والدت حضرت امام رضا)ع(، 
تعــدادی از کارکنــان نیروی هوایی بــه محضر امام 

رسیدند و مورد تفقد ایشان قرار گرفتند.

»ستاری« در عملیات های دفاع مقدس

فرماندِه »منصور«
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عملیات رمضان و شهید ستاری
عملیات رمضان در شب 21 ماه مبارک رمضان شامگاه 
23 تیــر 1361 با رمز »یــا صاحب الزمان ادرکنی« در 

منطقه عملیاتی شلمچه در شرق بصره آغاز شد.
نیروی هوایی ارتش نیز که در کوران عملیات گوناگون 
ی چون، فتح المبین، آزادســازی خرمشهر، قهرمانانه 
ایســتاده بود در عملیات رمضان نیز نقش آفرین شد. 
اگرچــه به اهداف خود به طور کامل دســت نیافت اما 
دســت یافته هــا و تجربه های گران بهایــی به یادگار 

گذاشت.
یکــی از نقاط عطف این عملیــات که نیروی هوایی در 
ان نقش داشت، اقدام قهرمانانه »شهید عباس دوران« 
است. شهید سرلشــکر خلبان عباس دوران در سی ام 
تیرمــاه 1361 در حین بازگشــت از عملیات بمباران 
پاالیشگاه »الدوره« در ضلع جنوبی بغداد مورد حمله 
شدید پدافند هوایی و زمینی دشمن قرار گرفت و زمانی 
که دید هواپیما در حال سقوط است، تصمیم گرفت تا 
آنجا که می تواند حداکثر ضربه را به دشمن بزند و طی 
یک عملیات استشــهادی از کمک خلبان خواست تا 
هواپیما را ترک کند و خود با هدایت هواپیما به ســمت 
هتل محل برگزاری »اجالس سران غیر متعهدها« به 

استقبال شهادت رفت.
عملکرد نیروی هوایی در این عملیات

با نصب رادار موبایلی در ارتفاعات مشرعات اهوازبخشی 
از نیازهای نیروی هوایی در اشــراف بر منطقه، پدافند 
هوایی و جنگنده های شــکاری برای پوشــش راداری 
منطقه تأمین شــد. انتظارها از نیــروی هوایی باید به 
نحوی برآورده می شــد و با آزادسازی خرمشهر، حمل 
مجروحین از فرودگاه ها پشــتیبانی های نیرورسانی 
جــزو کارهایی بود که از نیروی هوایی انتظار می رفت. 
به ویژه در عملیات رمضان و فتح المبین، حجم سنگین 
مجروحــان و نیــاز مبرم به انتقــال و جابجایی نیرو و 
مهمات، تالش نیروی هوایی شــدت و فزونی یافته بود 
و به صورت شــبانه روزی در کنــار دیگر نیروها، برای 
دفاع از آسمان کشور و کم رسانی کمر همت بسته بود.

راه انــدازی رادار بر فراز ســد دز یکــی از اثرگذارترین 
اقدامات نیروی هوای برای شناســایی آسمان منطقه 
و گامی اثرگذار در پوشــش هوایی بود. شهید ستاری 
که از نقطه آغاز تا به سرانجام رسیدن و عملیاتی شدن 
این رادار، حضوری اثرگذار در منطقه داشت، به دالیل 
متعددی این موضوع را با تأکید فراوان پیگیری می کرد. 
مهم ترین الزمه نصب و راه اندازی این رادار از نگاه شهید 
ستاری، پوشش مناسب برای جنگنده های کشورمان 
بود که از پایگاه هوایی دزفول برمی خاستند و از آسمان 

کشورمان دفاع می کردند.
حساسیت باالی منطقه و مجاورت آن با خاک دشمن 
موجب می شد هر لحظه این احتمال برود که حمله ای 
هوایــی صورت بگیــرد،  بنابراین یکی از مناطق مهم و 
راهبــردی در دوران مقدس به حســاب می آمد. رادار 
مشــرعات  اهــواز و رادار دزفــول در عملیات رمضان 
توانست اشــراف مناسبی از آســمان منطقه بدهد و 
علیرغم مشــکالت موجود، به دفاع هوایی کشور بیاید. 
این رادار جزو رادارهایی بود که با تأکید و پیگیری های 

افرادی چون شهید ستاری به مرحله عملیاتی رسید.

عملیات رمضان ســرآغاز طرح های خالقانه 
شهید ستاری در دفاع هوایی

نیــروی هوایی در جریان عملیــات رمضان، کار دفاع 
هوایی، پوشــش راداری منطقه، انتقــال و جابجایی 
مجروحان و نیرورســانی را به نحــو مطلوب انجام داد. 
باز هم ابتکار بزرگ مردانی چون شــهید ســتاری به 
یاری کشور آمد. اگرچه برای استفاده از جنگ افزارها، 
چینش نیروها و پیاده ســازی راهبردها استانداردها و 
حدود مشخصی وجود دارد، اما نگاه شهید ستاری فراتر 
از این استانداردها را دنبال می کرد و نتیجه آن، شگفتی 
آفرینی علیرغم همه محدودیت هایی بود که به اتکای 
آن دشــمنان، کشــورمان را در مدتی کوتاه شکست 
خورده می دیدند، اما خیال باطلشــان با افق بلند نگاه 
فرماندهانی چون ستاری راه به جایی نبرد و ناکام ماند.

زمان هرچه بیش تر می گذشــت، تحریم های ظالمانه 
از یک ســو، محدودیت قطعات و مشــکالت بازسازی 

تجهیزات در نیروی هوایی فشار را بر رزمندگان بیش تر 
می  کرد. از ســوی دیگر نیز تالش غرب برای حمایت از 
رژیم بعث بــا در اختیار قرار دادن تجهیزات و امکانات 

فزونی می یافت.
یکــی از طرح های خالقانه شــهید ســتاری مبنی بر 
سبک ســازی و چابک ســازی نیروی هوایــی برای 
توانمندی ایســتادگی و مقابله مؤثر با جنگ افزارهای 
دشمن که روز به روز پیشــرفته تر می شد، در عملیات 

رمضان اجرایی و بخش هایی از آن عملیاتی شد. 
تجربه شهید ستاری و همراهان او در تحقق چابک سازی 
تجهیزات و ادوات نیروی هوایی مقدمه و ره توشه ای شد 
کــه در ادامه در عملیات غرورآفرین والفجر8 به بلوغ و 

تکامل رسید.
قناعت و خودکفایی

یکی از اقداماتی که شــهید ستاری در سبک سازی و 
چاب ســازی ها بر آن تأکید داشت، حفظ تجهیزات و 

ابزارهایی بود که جدا می شــد و مورد اســتفاده قرار 
نمی گرفــت. او از آغازین عملیات های کشــورمان از 
جمله عملیــات رمضان بر حفظ این تجهیزات تأکید 
داشــت و معتقد بود این قطعــات و ابزارها که ممکن 
اســت در فرآیند جداســازی و کوران جنگ به دست 
فراموشــی سپرده شــود، روزی به کار خواهند آمد. 
این نگاه که از فرهنگ »قناعت« و خودکفایی ریشــه 
می گرفت، سال های بعد و در شرایطی که  برای تأمین 
کوچک ترین قطعات جنگ افزارها دچار مشــکل بود، 
به یاری کشــورمان آمد. شهید ســتاری در احداث 
ســایت های راداری و موشــکی بر این قناعت تأکید 
داشــت و به دیگر همراهان نیز ایــن موضوع مهم را 
یادآور می شــد. ایــن نوع نگاه به ویــژه در پروژه اوج 
که به موجب آن کشــور گام مهمــی در خودکفایی 
بــرای تولید هواپیما پیمود بــه خوبی کارآمدی خود 

را نمایان ساخت.«
»مرصاد« غرورآفرین

گرماگــرم مردادماه 1367 دشــمنان کوردل ایران و 
اسالم، سودای شــیطنتی دیگر در سر داشتند. آتش 
خشــم و کینه ای که با مرصاد هوشمندانه و قهرمانانه 
فرزندان برومند این ســرزمین، بی فروغ شد. عراق در 
این عملیات باالترین پشــتیبانی را از منافقین انجام 
داد. در طــول جنگ هیچ زمان به ســایت سوباشــی 
حملــه نکرده بــود ولی در عملیات مرصــاد به دلیل 
اینکه منافقین به راحتی بتوانند به اهدافشــان برسند 

بیشترین پشتیبانی هوایی را از آنها انجام داد.
ابتکارهــای فرمانده نیروی هوایــی و همراهانش در 
عملیات مرصاد سال 1367 و بمباران بی  امان منطقه 
کرند غرب و اسالم آباد برای نابودی منافقین، دانش و 
تجربه فنی ها و راداری های سوباشــی،  کارآمدی خود 

را نشان می دهد و به خوبی نقش آفرینی می کند.
عملکــرد نیروی هوایی در عملیــات مرصاد به حدی 
مقتدرانه بود که یک روز پس از پایان موفقیت آمیز این 
عملیات و کشته و اسیر شدن تقریبا نیمی از نیروهای 
منافقیــن حضــرت امام خمینی )ره(  با انتشــار نامه 
ای، مجاهدت های فرزند برومندشــان شهید منصور 

ستاری را ارج نهادند:
در بخشــی از این پیام آمده بود: »اینجانب از زحمات 
طاقت فرسای شما و تمامی افراد متعهد و دلسوزی که 
به نحوی از انحا در آمادگی پروازها دســت دارند تشکر 
می نمایم. شــما در طول جنگ تحمیلی، به خصوص 
در شــرایط حســاس امروز، از رزمندگان صحنه های 
نبرد و میهن اســالمی مان با تمام تــوان دفاع نموده 

و می نمایید.«
 مرصــاد آخرین عملیات جنگ بــود که در روز پنجم 
مردادمــاه 1367 با شکســت کامل منافقــان و فرار 
مفتضحانه انــدک نیروهای باقی مانــده آن به اتمام 
رســید. خاتمه ای پیروزمندانه بر جنگی همه جانبه 
و نابرابر که از هشــت ســال پیش از ســوی عراق و با 
حمایت ابرقدرت ها به ایران اسالمی تحمیل شده بود. 
حــالوت پیروزی در این عملیــات، با نام بزرگمردانی 
چون ســپهبد صیاد شیرازی، ســردار شهید نورعلی 
شوشــتری... و امیر شــهید منصور ســتاری در هم 

آمیخته است.
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آن طور که خــودش می گویــد، آن روزهای 
پررنج و آالم جنــگ، جایش را به این روزهای 
ســخت  گذر غم فراغ دوســتان و همرزمان 
داده اســت. فرمانده لجستیکی نیروی هوایی 
آن روزها و مشــاور فرمانــده کل قوا در امور 
پدافند هوایی این روزها، هنوز هم با شنیدن نام 
منصور، خرسند می شود و مشتاقانه، دعوت ما 
را برای گفت وگو درباره یار و همسنگر قدیمی 

می پذیرد.
 امیر ســرتیپ براتعلی غالمی از فرماندهان و 
پیشکســوتان نیروی هوایی کشور، در کوران 
حمالت دشمن و کمبود تجهیزات، یار نزدیک 
شــهید منصور ستاری بوده است. اعتقاد دارد 
با بیان زندگی و بخشی از کارهای خارق العاده 
شهید منصور ستاری، نمی توانیم و نمی خواهیم 
از او اســطوره بسازیم؛ شهید ستاری به معنای 

واقعی کلمه یک اسطوره بود.

از تخصــص خود و نوع همکاری که با شــهید 
ستاری داشته اید بفرمایید؟

پدافند هوایی دو شاخه متفاوت از هم دارد؛ یک رادار 
و دیگــری زمیــن به هوا. من یک افســر زمین به هوا 
هســتم. تخصص من »ســامانه هاگ« است. قبل از 
این که به کشــور آمریکا اعزام شوم و دوره تخصصی 
هــاگ را بگذرانم به دیگر تخصص ها نیز آشــنا بودم. 
در زمان جنگ تحمیلی هم با این تخصص با دشــمن 
می جنگیدم. شهید منصور ستاری افسر زبده و خبره 
فایتر کنترلر شــناخته می شــد؛ همین ارتباط میان 
فعالیت و تخصص من با تخصص و پیشــینه شــهید 
ســتاری، زمینه ای شــد تا دو دوست بسیار نزدیک و 
و بســیار صمیمی شــویم. می توانم بگویم که بیش تر 

زمان جنگ را کمابیش در تعامل و همکاری بودیم.

شما در مراحل طرح ریزی عملیات والفجر8  در 
کنار شهید ستاری بوده اید جزئیات بیشتری از 

اقدامات شهید ستاری بفرمایید؟
زمانــی که عملیات والفجر8 شــروع شــد، مجموعه 
پدافنــد هوایی 2 الی 3 ماه  بــر روی طرح ریزی این 
عملیات کار کرده بــود. پیش از والفجر8، 3 عملیات 
مهم بدر، خیبر، و رمضان را پشت سر گذرانده بودیم؛ 
پدافند هوایی در این 3 عملیات توفیق چندانی نیافته 
بــود. به همیــن جهت عملیات والفجــر8 برای همه 
اهمیت داشت. دلهره بســیاری داشتیم که چگونه با 
ایــن عملیات مواجه شــویم و واقعــا در ابهام بودیم، 
نمی دانســتیم که آیــا موفق خواهیم شــد یا نه؟! به 
همیــن جهت زمانی طوالنی، بــرای طرح ریزی این 

عملیات وقت صرف شد.

»گفت وگو با همرزش شهید«

نقش ماندگار در تاریخ نهاجا
در جریــان عملیــات والفجر8 تــوان هوایی عراق به 
حداکثر خود رســیده بود. بیش تریــن هواپیماهای 
بــه روز دنیا را در اختیار داشــتند کــه مجهز به انواع 

سالح و تجهیزات آن زمان بود.
در طــی زمان طرح ریزی عملیــات اولین چیزی که 
به ذهن شــهید ستاری و دیگران رسید این بود که از 
لحاظ تجهیزاتی، توان مقابله با دشــمن را در منطقه 
عملیات نخواهیم داشت. اما می بایست با سازوکاری 
ویژه، مقابل دشــمن ایستادگی کنیم، شهید ستاری، 
مجدانــه و پیگیر، این موضوع را به تمامی مســئوالن 
کشــور اطالع  داد. بیان و آگاهی شــهید ســتاری و 
دالیل مســتندی که ارائه دادند موجب شد طرح های 

نوآورانــه ای که بــرای رویارویی با دشــمن در این 
عملیات ارائه داده بود، پذیرفته شود.

ایده فریب دشمن در عملیات والفجر 8 از کجا 
آمد و چگونه پیش رفت؟

ایده اصلی فریب دشمن حاصل فکر و خالقیت شهید 
ســتاری بود. در عملیات والفجر8 متوسل به استفاده 
از طرح هــای نوآورانه ای شــدیم که بخش عمده این 
طرح هــا ماحصل، جســارت و ابتــکار عمل منصور 
ســتاری بود؛ سایت هایی را ساختیم که دشمن تصور 
کند که ما در آن نقطه مســتقر هستیم. خود را آماده 
کردیم که دشــمن بعد از آن که بــه قصد انهدام این 
ســایت ها، وارد منطقه شد، اجازه خروج ندهیم، و این 

یعنی جنگیدن نوآورانه با دشمن.

بــا همین خالقیــت بود که تعــداد زیادی از 
هواپیماهای دشــمن توســط پدافند هوایی 

سرنگون شد؟
بله. طــرح »زمان بندی« و پیاده ســازی اش، ابتکار 
دیگری بود که به مدد شــهید ستاری، موفقیت آمیز 
شــد. در زمان مشخص و برای مدتی محدود، رادارها 
را روشــن می کردیم، موقعیت هواپیماهای مهاجم را 
می گرفتیم، اطالعات را به رادار قفل می دادیم و آتش 
می گشودیم. دلیل این کار جلوگیری از انهدام رادارها 
به وسیله موشــک های رادارزن دشمن بد که خیلی 

خوب نتیجه داد.
در عملیات »والفجر 8« از یک روش عمده بهره بردیم 
کــه البته خیلی خوب هم نتیجــه داد و آن متحرک 
کردن ســامانه های پدافندی مان بــود. بعد از این که 

شــلیک مان را انجــام می دادیم، جای ســایت های 
پدافندی را را تغییر می دادیم تا شناســایی نشــویم. 
ایــن کار ضمن آن که قدرت مانورمــان را باال برد، به 
طوری که با سه سایت، کار ده سایت موشکی را انجام 

می دادیم دشمن را به سردرگمی مبتال کردیم.
10 تا 12 فروند هواپیمای دشــمن به آن نقطه هجوم 
می آورد به نقاطی که فکر می کرد سامانه هاگ در آنجا 
مستقر است و وقتی که وارد می شد به نوعی وارد تله ما 
می شــد. در مواردی که دشمن حمالتی انجام می داد 
همه هواپیماهای دشــمن را سرنگون می کردیم. این 
شــگرد باعث شد دشــمن تا پایان عملیات نتواند به 
طور اثرگذار مکان اســتقرار سایت های اصلی را پیدا 
کند. در طول عملیات اگر احساس می شد که دشمن 
نقطه اصلی استقرار را پیدا کرده است با تکیه به طرح 
سبک ســازی و چابک سازی که باز هم از نوآوری های 
شهید ستاری بود، این قابلیت را داشتیم که به سرعت، 
سایت را جابه جا و با تجهیزات فریب جایگزین کنیم.  
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در مدت زمان 8 ســاعت یک سایت هاگ را راه اندازی 
می کردیــم، این درحالی بود کــه آمریکایی ها ظرف 
مــدت 6 ماه این کار را انجــام می دادند. خود ما نیز تا 
قبل از عملیات والفجر8 نمی توانســتیم زودتر از 4 تا 
5 روز ســایت را آماده عملیات کنیم. این کار با برنامه 
ریزی و تمرین نیروها پیش از عملیات صورت گرفت.

خالقیت های شــهید ســتاری از کجا نشأت 
می گرفت؟

خالقیــت، ابتکار عمل  و ســرعت عمل پدافند هوایی 
تماماً از تراوشــات ذهنی شهید ســتاری بود. ایشان 
از تخصص و دانشــی که ما داشــتیم استفاده می کرد 
ولــی راهبرد اصلی را خودش پیشــنهاد می کرد. و ما 
اجراکننــده ایــن نوآوری ها بودیم.  بــا افتخار اعالم 
می کنم که در عملیــات والفجر8  مجری خالقیت ها 
و ایده هایــی بودیــم که هنوز هم آموزنــده و اثرمند 

هستند.

ماجرای استقرار رادار سامانه هاگ در بندر امام 
و مخالفت جنابعالی با این کار را بفرمایید؟

ما متخصصین سامانه هاگ، معتقد بودیم بدون رادار 
هــاگ نمی توانیم کاری را پیش ببریــم، چرا که این 
رادار باید باشــد تا تصویر هواپیما بر روی نمایشــگر 
رادار ظاهر شود و بتوانیم عکس العمل مناسب را نشان 
دهیم. در صحبت هایی که می شــد شهید ستاری ته 
دلش این بود که رادار جســت وجو بخشــی از سامانه 
پدافندی هاگ اســت، همراه با این ســامانه نباشد و 
جدا شــود. ما متخصصین هاگ اما می خواستیم که 
این رادار جستجو را همراه با سایت هاگ داشته باشیم 
ولی شــهید ستاری موافق نبود. واقعیت این است که 
خواسته ایشان، علمی و منطقی بود چراکه تشعشعات 
و ارســال ســیگنال این رادار، موقعیت مکانی ما را لو 
می داد اما ما قانع نمی شــدیم. شهید ستاری اهمیت 
این موضوع را می دانســت اما تواضع و خویشتن داری 
او، باعث می شــد به نگاه و تخصــص دیگران احترام 

بگذارد.
شــب عملیات، شهید ســتاری را دیدم که به تنهایی 
مشــغول قدم زدن در محوطه سایت بود، با هم شروع 
به صحبت کردیم؛ شــهید ســتاری گفت: رادارها را 

می بینی هنوز روشن نشد اند! 
 همه قســمت های ســایت آمــاده بــود و فقط رادار 
جســتجوی هاگ، تا عملیاتی شــدن فاصله داشت. 
شهید ســتاری گفت: اینجا ایســتاده ام تا ببینم این 

رادار باالخره شروع به کار می کند یا نه؟
ســاعت از  3 نیمه شب گذشته بود و مشغول گفت وگو 
بودیــم که مســئول تعمیر رادار رســید و گفت پایه 
اصلی المپ رادار بر اثر جا به جایی شکســته اســت 
و فعاًل جایگزینی این قطعه  نداریم. شــهید ســتاری 
که تبســمی بر لب داشت گفت کار خدا بوده است که 
رادار، عملیاتی نشــود!  در نهایت رادار جست وجو در 
بندر امام خمینی)ره(  و سامانه پدافندی هاگ، بدون 

رادار، در جای دیگری مستقر شد.
روز بعد یعنی در نخســتین روز کاری ســایت هاگ 
بــدون رادار جســت وجو، موفــق شــدیم 8 فروند 

هواپیمای دشــمن را ســرنگون کنیم. این به ما ثابت 
کرد که مــا می توانیم و باید بدون رادار جســت وجو 
کار را ادامــه دهیم. همین شــد که توانســتیم با این 
روش حــدود 70 تا 80 فروند هواپیمای دشــمن را 
در جریان عملیات والفجر 8 ســرنگون کنیم. با نصب 
رادار در بندر امام و  نتیجه بسیار مطلوبی که ارائه داد،  
توانستیم کنترل دریا و خوزستان را به دست بگیریم. 
ضمن آن که به دانش و آگاهی شــهید ستاری، صحه 
گذاشت . با همین روش های نوآورانه، در 4 سال پایان 
جنــگ و با وجود همــه محدودیت هایی که بی امان 
بیش تر می شــدند، بهره بســیار خوبی از سامانه های 

دفاعی بردیم.

حضرتعالی در جریان شکل گیری و فعالیت های 
قرارگاه رعد همراه شهید ستاری بودید. از این 

قرارگاه بفرمایید؟
تــا قبــل از عملیات والفجر8 ســاختار منســجم و 

یکپارچه ای در پدافند هوایی وجود نداشت و کارهای 
پدافنــدی، بدون وجــود قرارگاه انجام می شــد. به 
عبارتی، در یک منطقه خــاص یک فرماندهی واحد 
وجود نداشــت. پس از عملیات والفجر8 قرارگاهی به 
نام قرارگاه »رعد« تشکیل و فرماندهی این قرارگاه را 

شهید خلبان عباس بابایی عهده دار شد.
این قرارگاه از 2 بخش اصلی تشــکیل شــد: آفندی و 
پدافندی. مســئولیت بخش آفندی به عهده شــهید 
اردستانی واگذار شــد و بخش پدافندی را نیز به من 
واگــذار کردند. در حقیقت قــرارگاه رعد فرماندهی 
منطقه های عملیاتی پدافندی که با دشــمن رو به رو 

بود را هدایت و فرماندهی می کرد. 
شــهید ستاری در قرارگاه رعد اگرچه سمت و  عنوان 
رســمی نداشــت اما عملکردی مهم و سرنوشت ساز 
را به منصه عمل رســاند. او بــه نوعی نقش قائم مقام 

این قرارگاه را را ایفا می کرد. شــهید ســتاری از همه 
امــور قرارگاه مطلــع در تصمیم های مهــم، اثرگذار 
بود. ایشــان بســیار متواضع بودند و در هر زمینه ای 
که می توانســت کاری انجام دهد انجام می دادند. به 
عنوان مثال: ایشان می نشستند پشت رادار و تا جایی 

می توانستند ما را هدایت می کردند.
به نظر من ایشــان یک نابغه نظامی بود، من در طول 
دوران خدمــت و چه قبل و چــه بعد از آن هیچ کس 
را هم تــراز او ندیدم. در هر زمینه ای که فکر می کنید 
نخبه بود. او بســیار نــوآور و فوق العاده خالق بود. رد 
پای حضورش را در بسیاری از پروژه های مهم نیروی 
هوایی از لجســتیکی تا عملیاتــی می توان پیدا کرد. 
روح بزرگ او در همه بخش ها مثاًل در ماجرای اورهال 

شاسی سی130 می توان به خوبی دریافت. 

ماجــرای اورهال شاســی های هواپیماهای 
سی130 چه بود؟

تا پیــش از پیروزی انقالب اســالمی، شاســی های 
هواپیمای ســی130 بــه عنوان یکــی از پرنده های 
قدرتمنــد و کارآمــد ترابری، بــرای اورهال)تعمیر 
و راه اندازی اساســی( به آمریکا فرســتاده می شد. با 
اعمــال تحریم ها از ســوی آمریکا، 2 کشــور هلند و 
انگلیس این اورهال را بــرای ما انجام می دادند. پس 
از مدتی این کشــورها نیز از انجام این کار خودداری 

کردند.
شــهید ستاری تصمیم گرفت این شاسی ها در کشور 
اورهال شــود و این کار در قســمت لجستیک که من 
فرمانده آن بودم انجام می شــد. با کتاب ها و مدارک 
راهنمای هواپیما که داشتیم کار اورهال شاسی های 
هواپیمای ســی130 کردیم و اولین شاســی اورهال 
شــده آماده نصب شــد. هواپیما را برای تست آماده 
کردیم، شاسی اما در هنگام تست پیچ خورد و انحنای 
عجیبی برداشــت! تلفنی ماجرا را برای شهید ستاری 
بیان کردم. ایشان گفتند که تمام کسانی که در انجام 
اورهال فعالیت داشتند همان جا حضور داشته باشند 
تا من برســم. من و همه افراد بســیار ناراحت از این 
شکســت بودیم و نگران، از این که نمی دانستیم قرار 

است چه اتفاقی رخ دهد.
شــهید ســتاری رســیدند، با برخورد خوب و  خنده 
گفتند که شــما چطور آهنی با ایــن ضخامت را این 
طور منحنی کرده اید؟ مگر کسی می تواند این شاسی 
با چنین ضخامتی را خــم کند؟ حرف های مهربانانه 
فرمانده، روحیه را دوباره به گروه بازگرداند و خستگی 

را از تنشان به در کرد.  
شهید ستاری حتی با خود چند سکه بهار آزادی آورده 
بودند و تالش گروه را ارج نهادند. به شوخی گفتند این 
جایزه شماســت که توانسته اید آهنی به این بزرگی و 
ضخامت را بشــکنید. بروید و بعــدی را اورهال کنید 
و ایــراد کار را پیدا کنید. بعــد از این ماجرا، ایراد کار 
پیدا شد. به طوری که آن زمان تا امروز، این شاسی ها 
در داخل کشــور اورهال می شود. ایشان می توانستند 
بیایند سر و صدا کنند و با بداخالقی پاسخ همکاران را 
بدهند؛ ولی این کار را نکردند؛ شهید ستاری این گونه 

چنین شخصیت واالیی داشتند.
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برخــی آدم هــا نوعی اجحاف در حق آنها اســت. 
شــهید ستاری هم از آن دسته است. شهید ستاری 
نــه تنها زمانی که در نیروی هوایی فعالیت می کرد 
بلکه خیلی پیش از آن دارای شــخصیتی خاص و 
برجســته بود. پس این محدودیت  و به نوعی ضعف 
رسانه ای )سینما و سریال( است که مجبور هستیم 
ســراغ یک مقطع از زندگی برویم. زیرا اگر قرار بود 
اثری برای معرفی شهید ساخته شود قطعا سریالی 
در 90 قســمت نیاز بود و محدودیت و ظرفیت کار 
ســینمایی اســت که باید فیلم در مدت زمان 90 
دقیقه بســته شــود. همچنین الزامــا نمایش یک 
مقطع از زندگی شــهید ســتاری نمایانگر برترین 

مقطع زندگی او نیست.
اما دلیل اینکه این بخش از زندگی شــهید انتخاب 
شــد این بود که بســیار به احواالت امروز کشــور 
مرتبط اســت. امروز در شــرایطی قــرار داریم که 
تحریم های ظالمانه علیه ایران شــدت گرفته و این 
تحریم ها محدودیت ها و مشــکالتی را ایجاد کرده 
اســت. پس درگیر یک جنگ اقتصادی هســتیم. 
نمایــش این مقطع از زندگی شــهید تاثیرگذاری 
باالیی دارد. زیرا شــهید ســتاری نیز برای نیروی 
هوایی با وجود مشکالتی مشابه اقداماتی ارزشمند 
انجام داد و جنگنده آذرخش، پرســتو، درنا و... که 
موتور محرکه در این نیرو اســت را ساخت و با این 

اقــدام اعتماد و انقالبی در این حوزه به وجود آمد.

»اوج 110« فیلمی ســینمایی درباره ساخت 
هواپیمای جنگده با تالش امیرسرلشــگر 
شهید منصور ستاری و همراهان اش است. 
این فیلم ســینمایی قرار است با کارگردانی 
سیاوش سرمدی، مجری طرح: مهدی مطهر، 
طراح صحنه: بابک کریمــی، بازیگردانی و 
انتخاب بازیگر: کیومــرث مرادی، تدوین: 
بهرام دهقــان، صدابــردار: بهمن اردالن، 
تصویربردار: مجید گرجیــان، مدیرتولید: 
وحید معدنی، موسیقی: علیرضا کهن دیری، 
مشاور کارگردان: علیرضا داوودنژاد تولید 

شود.
سیاوش سرمردی کارگردان این اثر از مدت 
ها قبل طرح اولیه و ایده ساخت چنین اثری 
را در ذهن می پروراند. کار تحقیق و پژوهش 
را از تقریبا سه ســال پیش آغاز کرده بود. 
ســاختار اصلی کار توســط سیاوش شکل 
گرفت و ما نیز در ادامه مســیر با او و پروژه 
همراه شــدیم. به تدریج عوامل دیگر هم به 

پروژه پیوستند.
پایگاه یکم شکاری مهرآباد. مکانی که نشان 
از همت، غرور، اراده و فکر خالق ایرانی دارد 
و یادآور می شــود خواستن توانستن است . 
این مکان روزگاری نــه چندان دور میزبان 
امیرسرلشــکر شهید ســتاری و مرحوم 
مهندس ثنایی بود. آن هم برای اجرای پروژه 
ای که توان نیروی هوایی کشــور را تقویت 

کرد. اوج 110. 
و امروز گروهــی از جوانــان هنرمند این 
ســرزمین دور هم جمع شده اند برای بازگو 
کردن آن همت بزرگ. آن هم با ساخت اثری 

سینمایی اما متفاوت.
گرچه در یکی از روزهای ســرد دی ماه قرار 
داریم اما گفت و گو بــا مهدی مطهر مجری 
طرح و تهیه کننده فیلم ســینمایی اوج 110  
آنچنان گرم اســت که این سردی حس نمی 

شود. در زیر گفتگو با او را می خوانید.

آیا دلیل خاصی بــرای انتخاب این بخش از 
زندگی شهید ســتاری و تبدیل آن به فیلم 

وجود دارد؟
گاهی انتخــاب یک بخش بــرای نمایش زندگی 

اوج خودباوری ایرانی

چرا شــهید ســتاری را برای ساخت فیلم 
انتخاب کردید؟

3 ســال پیش طرح اولیه ســاخت ایــن اثر مطرح 
شد. داستان زندگی بیشــتر فرماندهان نظامی به 
نمایش درآمده است اما شهید ستاری جا مانده این 
قافله اســت. معموال شــخصیت هایی که در جنگ 
شــهید شــده اند، برای نمایش زندگی آنها اهتمام 
ویژه ای وجود دارد، همه شــهدای جنگ بزرگوارند 
و قابــل احترام. اما در این میــان به برخی افراد که 
دستاوردهای بیشتری داشــته اند کمتر پرداخته 
شــده است. شهید ســتاری یک نمونه از آنها است. 
ستاری در روزهای جنگ شهید نشد و چه خوب که 
این اتفاق رخ نداد. زیرا فرصت های بسیاری را ایجاد 

کرد. فرصت خدمت کردن و ابتکار عمل .
شهید ســتاری در مقاطع مختلف زندگی )جنگ و 
غیر جنگ( مدیریت مبتکرانه درستی را انجام دادند  
که نتیجه آن پیشــرفت را برای کشور همراه داشت. 
وقتی در فضــای نیروی هوایی قرار می گیرید همه 
با حســرت از نبود شهید ستاری صحبت می کنند 
پس باعث تعجب اســت که چرا فعالیت و اثری از او 

ساخته نشده است. 
 پس بــه دلیل پرداخت کمتر به این شــهید آن را 
انتخاب کردیم تا آشــنایی بــا او تنها محدود به نام 
یــک اتوبان در تهران و خاطرات کتاب ها نباشــد و 
فعالیت ها و اقدامات بزرگی را که انجام داده اســت 
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همه تماشا کنند.

با توجــه به توضیحاتی که ارائه دادید، وجود 
این نگاه اســطوره ای اطرافیان به شــهید 
ســتاری کار را برای شما ســخت نمی کرد 
و اینکه از چه منابعی برای ســاخت و تولید 

استفاده کردید؟
ما برای ســاخت ایــن اثر ســینمایی از خاطرات و 
صحبت های تمام افرادی که با شهید ستاری همراه 
بودند اســتفاده کردیم. حتی از خاطرات  همرزمان 
افــرادی که دیگر در بین ما نیســتند مانند مرحوم 

هاشمی رفسنجانی هم بهره بردیم.
و نکته مهم این بود که تصویری که همه این افراد از 
شهید ستاری داشتند، کامال واقعی بود. تصویری از 
تالش، جدیت، مهربانی و حتی عصبانیت شــهید یا 
حتی تصویری از زمانی که کار می کردند و لباسشان 
روغنی می شــد. تصاویری که بیان کننده ذهنیت 
شــهید بود از اینکه مــا می توانیم و ما قادر به تغییر 

وضعیت موجود هستیم.
شــهید ســتاری معتقد بود که نبایــد تحریم ها را 
عامل عقب ماندگی بدانیم، اثرگذاری عامل تحریم 
در این زمینه کم اســت. بی اراده بودن و سســتی 
در انجام کارها عامل اصلی عدم پیشــرفت اســت و 
همین موضوع و دیدگاهش او را متفاوت از دیگران 

کرده است.

کمی بیشــتر درباره این تفاوت توضیح می 
دهید؟ 

ضد قهرمان ما در اثر تیپ نیســت، مســتند است. 
یعنی حتی افرادی که مقابل شــهید ســتاری قرار 
می گیرند برای خود قواعدی دارند. آنها شــخصیت 
های بدی نیســتند تنها اولویت هاشــان با شهید 
ستاری متفاوت است. شهید ستاری به خودکفایی 
و ســاخت ایران با اراده و تــوان هواپیمای جنگنده 
داخلی اعتقاد داشــت. بر این اساس بود که یکی از 
پیچیده ترین دستاوردهای بشــر برای پرواز را در 
داخل کشور ساخت. آن هم در زمان جنگ و درست 
وسط بدترین تحریم ها و فشارها. با این اقدام مطرح 
کــردن هر بهانه ای را از دیگران گرفت و نشــان داد 

که می توانیم و می شود.

اوج 110 اثــری ســینمایی بــا صحنه های 
دراماتیک است. این کار را چطور انجام دادید 

و به قصه رسیدید؟
مجموعــه خاطرات همــه افراد مرتبط با شــهید 
ســتاری برای ســاخت این فیلم به کار آمد. اساس 
کار ما نخســت ساخت مستند بود اما هر چه جلوتر 
رفتیم دیدیم که این فضا نمی تواند مســتند باشد و 

باید تبدیل به اثری سینمایی شود.
این پروژه کمک و همکاری کســانی را همراه خود 
دارد که از تجربه های بسیار خوبی در عرصه مستند 
برخوردارند. این موضوع باعث شد تا پروژه با دیدی 

باز به جلو برود.
بنابراین تمام ســعی خودمان را برای ادای دین به 
فضای مســتند در بازی گرفتــن و حرکت دوربین 
انجام دادیم. البته این به معنای آرشیو سازی نیست. 
دوربین در این اثر با توجه به حرکات شــخصیت ها 

جلو می رود و در گریم ها نیز اغراقی نشده است.
برای ساخت این اثر ساعت ها ویدئو از شهید و نیروی 
هوایی و حتی فضای شــهر در آن زمان دیده شد تا 
اثر کامال به واقعیت نزدیک باشــد. پس در این میان 
فضای مســتند هم برایمان مهم بود تا مخاطب فکر 

نکند اینها تخیل ما است.
بنابراین داستان فیلم کامال واقعی است، تنها دخل 
و تصرف ما در بخش ساخت جنگنده ها است که در 
واقعیت 4 ســال طول کشید اما در فیلم ما این زمان 

را کوتاه تر کردیم.
 

سختی کار در ساخت چنین اثری  بیشتر کجا 
بود؟

مواجــه با ارگان ها و نهادهای مختلف بســیار زیاد 
بود و شــاید در تاریخ ســینمای کشور کمتر دیده 

شده باشد.
شهید ستاری کاری بسیار بزرگ برای کشور انجام 
داد که اراده جمعی الزمه آن بود، پس نمایش آن نیز 
نیاز به همراهی همه داشت. از همان تایید اولیه برای 

فیلم نامه کار سخت آغاز شد . همچنین این موضوع 
کــه ارتش با ســاخت فیلمی همراهــی کند کمتر 
دیده شــده اســت و همواره با نوعی احتیاط با این 
موضوع برخورد کرده اند. اما اگر برای همکاری اعالم 
آمادگی کنند تا انتها با قدرت کنار تیم هستند. برای 
ساخت این فیلم هم این نکته صدق می کند. داخل 
ســوله ای که فیلمبرداری انجام می شود جنگنده 
ها مســتقر هستند که ایجاد تغییرات در سوله خود 
موضوعاتی را مطرح کرد و سخت گیری های ارتش 
از وجوه دراماتیک کار کاســت اما این باعث کاهش 
کیفیت کار نشد و فیلمنامه از نگارش اولیه بهتر هم 
شد. اما ارتش برای ساخت فیلم با تمام توان حمایت 

کرد و انرژی گذاشت.
البتــه درباره عوامل این مجموعــه هم باید بگویم 
تیم جوان اســت. آقای داود نژاد به عنوان مشــاور 
کارگردان ما را همراهی می کنند. کیومرث مرادی 
کــه دانش آموخته این عرصــه و از وزنه های حوزه 
تئاتر و دانشــگاه اســت، کار بازیگردانی و انتخاب 

بازیگر را عهده دار شد.
با توجه به اینکه قصد کالسیک و بزرگ نشان دادن 
فضا را نداشتیم به سراغ فردی برای این نقش رفتیم 
که کمتر دیده شــده باشد و قدرت پیش بینی را از 
مخاطب گرفتیم. بعد از نمایش فیلم در جشــنواره 

تعدادی از بازیگران فیلم دیده و مطرح می شوند.
جا دارد از مدیرمســوول شــهید ســتاری که در 
پژوهش ها، ایده پردازی هــا و تمامی مراحل تولید 

با ما همراه بودند تشکر کنم.

آیا در ســاخت فیلم به کلیشــه ها هم نگاه 
داشتید؟

در ســاخت اثر نکته مهم این بود درطبقه بندی جز 
آثــار دفاع مقدس قرار نگیرد. زیرا تا عنوان و اســم 
شــهید در اثری مطرح می شود مخاطب آن خاص 
می شود.  زیرا مردم با کلیشه مشکل دارند نه شهید. 
در ایــن اثر قرار نیســت اول اطالعاتی از جنگنده و 

شهید داده شود و بعد وارد فیلم شویم. 
»اوج 110« قهرمانــی دارد که به کمک ســربازها، 
مهندس ها و تمامــی بخش های نیرو، قیامی برپا و 

تحول آفرینی می کند.
پس می خواهیم نشــان دهیم که اگر چند ستاری 
داشته باشــیم با همین افراد اطرافشان می توانند 
صنعت را به ســوی پیشــرفت حرکت دهند. باعث 
ناراحتی من به عنوان تهیه کننده اســت اگر کسی 
پس از تماشــای فیلــم در مورد تــالش کردیم با 
پرداختن به یک برهه از زندگی فردی که خالقیت، 
تــالش و خســتگی ناپذیری ســرلوحه کارهایش 
بود، دیگر اقشــار جامعه را به اندیشیدن و ضرورت 

حرکتی دوباره توجه بدهیم.
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»گفتاری از همرزم منصور«

فرمانده ای به عظمت تاریخ
امیر ســرتیپ محمدعلی شــاه حیدری، از 
فرماندهان دوران شــهید ســتاری در نیروی 
هوایی  اســت سرتیپ شاه حیدری، که در آماد 
و پشــتیبانی نیروی هوایی یار و همراه شهید 
ســتاری بوده اســت خاطراتی از این فرمانده 

آسمانی، ویژگی ها و ابتکارهایش دارد.
آشنایی با شهید منصور ستاری

شروع آشنایی من با شهید ستاری از جزیره کیش آغاز 
شــد. شهید ســتاری را در دفتر ایشان مالقات کردم. 
ایشــان به سرتیپ شهید مصطفی اردستانی که در آن 
زمان ســرگرد بود، گفته بودند که به یک افســر آماد 
نیاز دارم، شــهید اردســتانی من را معرفی کرده بود و 
از من خواســتند به تهران بروم. چند روز پیش از عید 
و واپســین روزهای اسفندماه، شهید اردستانی با من 
تمــاس گرفتند که به تهران بــروم. من گفتم که االن 
ایام عید اســت و  برای تهران آمدن مشکل دارم. گفت 
مشــکالت را حل می کنیم و شهید ستاری فکر محل 
اســکان شــما را کرده اند و در تهران جایی برای شما 

فراهم شده است.
انجام کارها بدون پیچیدگی های اداری

شهید ســتاری روزی من را خواستند و به من گفتند 
آن چه که در لجستیک نیاز داریم این است که، تأمین 
قطعــات وارد فرآیندهای پیچیده اداری نشــود و به 
ســرعت به دست بخش مورد نیاز برسد. ایشان معتقد 
بودند این آماد و پشــتیبانی است که دیگر بخش ها را 

تحرک می بخشد.
برای همین موضوع، من به عنوان مســئول انبارهای 
قصر فیروزه از ســوی شهید ستاری انتخاب شدم. در 
قصر فیروزه بیش از صد انبار وجود داشــت. شــهید 
ستاری به خوبی از فضای این انبارها آگاهی داشت و به 
من گفت در این انبارها قطعاتی وجود دارد که قدیمی 
اســت یا بســیاری کارکردهای این قطعــات را نمی 
شناسند. شما یک نمایشگاه را در هر انبار ایجاد کنید. 
در تمامی این انبارها، میزهای بزرگ قرار می دادیم از 
هــر قطعه یک نمونه را روی میز می گذاشــتیم. وقتی 
نمایشــگاه آماده می شد به ایشان اطالع می دادیم که 
نمایشگاه آماده است. ایشــان نیز به تمامی آمادهای 
تعمیراتی دستور می داد که از این نمایشگاه ها بازدید 
کنند و آن چیزی را که نیاز داشــتند، فهرســت و به ما 
اعالم می کردن. من همان روز، قطعات مورد نیازشان 

را بسته بندی می کردم و تحویل می دادم.
ایشــان به خوبی و به درســتی بر شرایط خاص جنگ 

اشــراف داشــت و می دانست در آن شــرایط، زمان 
ارزشــمندترین دارایی اســت. ما همان قطعاتی را که 
متخصصــان انتخــاب کرده بودند بــدون فوت وقت 

تحویل می دادیم. 
اشراف فرماندهی به تمامی بخش های نیروهای 

هوایی
یک روز قرار بود ناهار میزبان ایشــان باشــیم. حوالی 
ظهــر بود که برای بازدید از انبارها در آماد حضور پیدا 
کردند، ایشان را به ناهار دعوت کردم اما شهید ستاری 
گفــت من در مهرآباد غذا خورده ام، شــما برای ناهار 
بروید. گفتم ما نمی توانیم شما در این جا حضور دارید 

برای ناهار برویم. شهید ستاری گفتند به شما دستور 
می دهم که بروید و ناهارتان را بخورید!

ما که به خودمان اجازه نمی دادیم در این شرایط شهید 
ستاری را تنها بگذاریم و برای ناهار برویم در انبارهای 
پشــتی قدم زدیم و دوباره نزد ایشان برگشتیم. هنگام 
بازگشــت، مشــاهده کردیم ایشان آســتین ها را باال 
زده، تمام لباس هایش خاک و غبار ســی و چندساله 
قفســه ها به صورت و لباس شان نشســته بود. شهید 
ســتاری جعبه قطعات را باز می کرد و بعد از بررســی 

آن ها روی میز می چید.
وقتی با این صحنه مواجه شــدم از ایشــان پرسیدم 
تیمســار ما این کار را انجام می دهیم شما چرا این کار 
را انجام می دهید؟ ایشــان گفتند مــن می خواهم با 
سختی های کارتان آشنا شــوم و انصافا کارتان آسان 
نیســت. این ویژگی شهید ستاری بود که شخصا وارد 
عمل می شــدند و برای انجام کارها خودشان آستین 

باال می زدند.

پیگیری جدی  امور کارها
به خاطر دارم که فشــارهای آمریکا علیه کشــورمان 
بیش تر شــده بود. تعدادی سامانه پدافندی اس200 
را در انبارهــا موجود بود، بــه من اطالع دادند که فردا 
صبــح باید این ســامانه ها منتقل شــود. بیش از 50 
دستگاه ماشین ترابری را آماده کردیم و این سامانه ها 
را بارگیری و در مقابل انبارها قرار دادیم. ایشان دستور 
دادند فــردا این کامیون ها حرکــت کنند. فردای آن 
روز جمعه بود و من از ایشــان خواستم که فردا قدری 
دیرتر حرکت کنیم. حدود ساعت 8 روز جمعه بود که 
به انبارها رســیدیم . دیدم ایشان در محوطه انبارها در 

حال قدم زدن اســت. با لحن مهربان همیشگی اش به 
من گفت: رسیدید بابا؟ گفتم بله. شهید ستاری گفتند 

هماهنگ کنید که حرکت کنیم. 
به راه افتادیم. ایشــان جلوتر از ستون حرکت می کرد. 
دیدیم ایشان در زیر پلی که مسیر عبور این کامیون ها 
بود ایســتاده و بررسی می کند که آیا کامیون ها از زیر 

این پل با موفقیت عبور کند.
ایشــان تا کوشک نصرت ســتون را همراهی کردند و 
تا مرحله نصب دســتگاه ها گروه را همراهی می کرد. 
تمامی مســائل از حرکت کامیون هــا تا نصب دقیق 
دســتگاه ها را به شخصه پیگیری و بر همه جوانب کار 

توجه داشت.
تشکیل قرارگاه آماد رزمی، مهندسی رزمی و 

ارتباط رزمی
شهید ســتاری نامه ای دستور تشــکیل قرارگاه آماد 
رزمی، مهندســی رزمی و ارتباط رزمی را صادر کرده 
بود. برای آماد رزمی اســم بنده، برای مهندسی رزمی 
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نام سرهنگ رشید قشــقایی و برای ارتباط رزمی نام 
ســرهنگ حسین فاجانی را نوشــته بود. دستور داده 
بــود در کل یــگان هایی کــه نیاز هســت قرارگاه ها 
آمادی، مهندســی و ارتباطی تشکیل شود. بر اساس 
این دســتور، در تمامی بخش هــا از بندرعباس، بندر 
طاهــری، بندرلنگــه و تمام نقاطی که نیــاز بود این 
قرارگاه ها را تشــکیل دادیم. ایشــان به شخصه از این 
قرارگاه هــا بازدید و از انجــام کار ابراز رضایت کردند. 
برای شــهید ســتاری حائز اهمیت بود که کار، به نحو 

احسن و بدون کاستی انجام شود.
بی تابی »قوچ« بعد از شــهادت فرمانده نیروی 

هوایی
روزی شــهید ســتاری با من تماس گرفت و گفت در 
خانه من یک قوچ اســت این قوچ را بردار و به خانه ات 
ببر. پرســیدم برای چه . ایشان گفت حسن آقا )داماد 
شــهید( می خواهد این قوچ را قربانی کند. من یک نفر 
را فرستادم تا این قوچ را از خانه ایشان آوردند . این قوچ 
تا زمان شهادت ایشان در کنار چند راس گوسفند که 
در اطــراف انبارها، برای خوردن علف ها و جلوگیری از 

آتش سوزی علف ها قرار گرفت.
روزی که شــهید ستاری آسمانی شد، این قوچ حالتی 
دگرگــون پیدا کرد. این قوچ مدام ســرش را به زمین 
می زد و بلند می شــد. باور کردنی نبود. چندروزی این 
قوچ را با همین شــرایط نگه داشــتیم و دیدیم که این 
قــوچ با این وضعیت اذیت می شــود. به ناچار این قوچ 

را ذبح کردیم.
شهید ستاری؛ فرماندهی قاطع

شهید ستاری یک روز برای بازدید و صرف ناهار به دفتر 
آماد در قصر فیروزه آمدند. هنگامی که شهید ستاری 
در دفتر حضور داشــتند، یکــی از فرماندهان تماس 
گرفتند و پرسیدند تیمسار ستاری آن جا حضور دارند. 
من هم گفتم بله و از من خواســتند تلفن را به تیمسار 
ستاری بدهم. گوشی را به ایشان دادم. صحبتی کردند 
و مکالمه به پایان رسید. شهید ستاری پرسید می دانی 
ماجرا چه بود. گفتم خیر. شهید ستاری گفت: مدت ها 
بود که می خواستند هواپیمایی را منتقل کنند اما بهانه 
می آوردند که قطعه نداریم. صبح که داشتم می آمدم 
با مســئول این کار که همین فرد پشت خط بود، گفت 
وگو و تأکید کردم اگر تا دو ســاعت دیگر دســتور من 
مبنی بر جابه جایی این هواپیما، اجرا شــد که هیچ، در 
غیر این صورت، کالهــت  را بردار و به خانه ات برگرد. 
منظور شهید ستاری این بود که کارهای محوله نباید 

به تعویق بیفتد.
یک روز قبل از شهادت

 روز پیش از شهادت ایشان، مرحوم سرهنگ اردستانی 
رییس دفتر دکتر روحانی و هماهنگ کننده پدافند  به 
من گفتند به شــاه حیدری بگویید که فردا ساعت یک 
بعدظهر اصفهان باشــد. ما در اصفهان نیز یک آمادگاه 

قطعات اف-14 با حدود 20 انبار داشــتیم و کاری که 
در تهران درباره با نمایشــگاه قطعات انجام داده بودیم 
در اصفهان نیز برپا کردیم. شب قبل به سوی اصفهان 
حرکت کردم و کاری که انجام دادم، این بود که پسرم 
علی اکبر را که سه یا چهار سال بیش تر نداشت همراه 
خودم بردم. ســاعت 11 شب رسیدیم، با خودم گفتم 
فردا که نمایشــگاه و بازدید داریم این بچه را کجا نگه 
دارم و از کار غیــر عادی و اشــتباهی کــه انجام دادم 
پشــیمان شدم. بچه را همان شــب به منزل خواهرم 
برم و به پایــگاه رفتم. همه مســئوالن پایگاه حضور 
یافتیم تا از تیمســار ستاری اســتقبال کنیم. ساعت 
14 هواپیمای ایشان به زمین نشست. مراسم استقبال 
انجام شد و شهید ستاری من را که دید گفت: بابا شما 
هم آمدی مــن عرض کردم بله همان طور که فرموده 

بودید. ایشان نخست از گردان تعمیرات پایگاه هوایی 
اصفهان بازدید کرد و ســپس به انبــار قطعات رفت. 
ایشان از ظهر که بازدید را آغاز کرده بودند وقتی که به 
قسمت پایانی بازدید رسید، هوا کامال تاریک شده بود. 
تمامی شهدای آسمانی همراه شهید ستاری، دور میز 
و همراه با شهید ستاری نشستند و من برای ایشان یک 
پرتقال پوست گرفتم و به ایشان دادم. وقتی پرتقال را 
میل کرد گفت خب شاممان را هم که خوردیم برویم! 
تیمسار یاســینی گفت تیمسار میرعشق اهلل فرمانده 
پایگاه هوایی اصفهان برای شــما شام تدارک دیده اند. 
شهید ســتاری گفت با این حال پس ناچاریم که شام 
میرعشــق اهلل را هم بخوریم! اما با همه این ها در فاصله 
تا شــام، از بخش های سوخت هم بازدید کردند.  وقتی 
می خواستند ســوار ماشین شوم، قرار شد با این گروه 

به تهران برگردم و شــهید شریفی گفت من برای شما 
در هواپیمــا جا ردیف کرده ام. اما مــن که فرزندم در 
اصفهــان بود گفتم که من بچــه ام را آورده ام. فرصت 
کم بود و گفتم اگر بتوانم، سعی می کنم به شما برسم. 
شــهید ستاری هم از من پرسید که مگر با ما نمی آیی؟ 
من گفتم که ســعی می کنم به شــما برسم، از شهید 
ستاری اجازه خواستم و خداحافظی کردم. این آخرین 
دیدار من با شهید ستاری بود و به سمت تهران عزیمت 

کردند که حادثه سقوط هواپیما اتفاق افتاد.
پایان جنگ و بازگشــت عظمت نیروی هوایی 

ایران
شــهید ســتاری در عین حال که یــک نظامی و در 
باالترین ســطح نظام یعنی یک فرمانــده بود، قلبی 
رقیق، مهربان و رئوف داشــت، تاجایی که افراد نیرو را 
باباجان صدا می کرد، چراکه به نیرو عشق می ورزید و 
از صمیم قلب دوستشــان داشت. برای شهید ستاری 
هیچ کس به خاطر مادیات کار نمی کرد. ایشــان هم 
چیزی به کســی نمی داد و از این حاشــیه ها به دور 
بود. کســانی که با ایشــان کار می کردند از جان و دل 
برای کشور و خود ایشان کار می کردند. شهید ستاری 
هم درک دســتی از خلوص و تالش افراد داشــت و با 
شناخت و زیرکی و حافظه بسیار قوی که داشت رفتار 
افراد و تالش هایشــان را درک می کرد و به قدر تالش 
افراد به زحماتشــان ارج می نهاد. جایگا و درجه برای 
او مهم نبود و وقتی می دید کســی زحمت می کشــد 
بدون توجه به جایگاه رتبه ای به افراد عنایت می کرد. 
شــهید ســتاری بود پس از پایان جنگ عظمت را به 
نیروی هوایی بازگرداند چراکه در دوران جنگ نیروی 
هوایی از بســیار ضعیف شده بود. ریزترین قطعه های 
مصرفی از خارج تأمین می شد. با دستور شهید ستاری 
در یک اتاق 20 متری شــروع به تعمیرات کردیم. بعد 
از 5 ماه، دیگر از فرســتادن قطعه  به خارج برای تعمیر 
بی نیاز شدیم. جهاد خودکفایی نیروی هوایی بیش از 

30 سال پیش با تفکر ایشان به راه افتاد.
طرح هایی که شهید ستاری با فکر و پشتکار آغازگرش 
بود پرشــمار بودند؛ طرح ساخت موشک نازعات جزو 
طرح هایی بود که با ابتکار ایشــان در یک کارگاه آغاز 
شــد و بعدها توســط دیگر بخش ها از جمله ســپاه و 
با ابتکار بزرگانی چون شــهید حســن تهرانی مقدم 

ادامه یافت.
شــهید ســتاری در عین حال که یــک نظامی و در 
باالترین ســطح نظام یعنی یک فرمانــده بود، قلبی 
رقیق، مهربان و رئوف داشــت، تاجایی که افراد نیرو را 
باباجان صدا می کرد، چراکه به نیرو عشق می ورزید و 
از صمیم قلب دوستشان داشت. شاید به جرات بتوان 
گفت در طــول تاریخ نیروی هوایی شــخصی با این 
ســطح از دقت و ریزبینی در نــو خود یگانه و منحصر 

به فرد است.
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گفت وگویی با یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس

مهربان اما استوار بر مدار اقتدار بود
فرماندهی بخش های مختلفی مانند گروه 
پدافند هوایی امیدیه، فرماندهی پدافند 
هوایی اهواز و مســئول ســتاد قرارگاه 
رعد در امیدیه را بر عهده داشــته است. 
شنیدنی های بســیاری از پیش تا پس از 
انقالب اســالمی درباره شهید ستاری 

دارد. 
گفت وگو با سرهنگ سید علی حسینی 
از فرماندهــان دوران جنگ تحمیلی و 
از همراهان شــهید منصور ستاری را در 

ادامه می خوانید:

* باب آشــنایی تان با شــهید ستاری 
آن طور که شــنیدم جالب است، شما و 

شهید ستاری همسایه بودید؟
به نوعی بله. آشــنایی بنده با شــهید ستاری 
درســت در ســال 1355 اتفاق افتاد. شــهید 
ســتاری در دانشــکده برق دانشــگاه تهران 
دانشــجو بود. مــن در  منزلی که متعلق به پدر 
همسر ایشان در محله نارمک بود ساکن بودم. 
این خانه به واســطه شــهید ســتاری برای ما 
اجاره شــده بود و خانه خودشــان هم در یکی 
از میدان های اطراف ســکونت داشت. خاطرم 
هســت این خانه 110 متری، از بیرون پله می 
خورد. »منصور«، افســر فایتر کنترل جوان و 
دانش آموخته، و بــه تازگی از همدان به تهران 
آمده بود. عمدتا کــه بعدازظهرها از محل کار 
بر می گشــتم ایشــان را که اگر دقیق به خاطر 
داشــته باشم، ستوان یکم بود بین راه می دیدم 
و گپی می زدیم. اقامت من در منزل پدر همسر 
ایشان، زمینه شــناخت را بیش  از پیش فراهم 
کرد؛ منصور  و خانواده اش، بسیار محترم و ساده 
زیســت بودند که به بنده و خانواده ام، محبت 

فراوان داشتند. 
در ادامه من به شــهر دیگری منتقل شــدم و 
شــهید ســتاری را تا پیروزی انقالب اسالمی 
ندیدم. پس از پیروزی انقالب و با شکل گرفتن 
شــورای انقالب در پدافند هوایی، نام ایشان را 
دوباره شــنیدم. از آن جایی که در آن زمان در 
یگان های خارج از مرکز نیروی هوایی و ستادها 

آشفته بازاری به وجود آمده بود این شورا برای 
شناسایی افراد مفید و سامان دهی به بخش ها 

شکل گرفت.
مــن و آقای طروقــی کــه از انقالبی ها بودند 
مسئول شدیم تا در شورای انقالبی که در ستاد 
پدافنــد هوایی به وجود آمده بود، فعالیت های 

این چنین داشته و با یکدیگر همکاری کنیم.
 در وهله نخســت، او را نه به عنوان یک نظامی، 
بلکه یک رفیق و کسی که معرف من برای خانه 
شده بود، می شــناختم. تصوری که از این فرد 
به دلم نشســته، تصویر یک نظامی با صالبت و 

یک انســان متواضع و مردم دار است. ایشان در 
مجله ای به نام ســرباز عضو هیت تحریریه بود 
و مقاالتی می نوشت. از خوانندگان پروپاقرص 
این مجلــه بودم که به تناوب نوشــته هایی  را 
که به قلم منصور ســتاری به چاپ می رســاند 

و می خواندم.

* چه شد که رعد، پایگاه هوایی امیدیه، 
شــما و شــهید ســتاری دوباره به هم 

رسیدید؟ 
خب خاســتگاه اصلی قرارگاه رعــد در گروه 
پدافند هوایی اهواز بود، اما در مقطعی به دلیل 
حساسیت باالی اقلیم و الزامات جغرافیایی، در 
پایگاه هوایی امیدیه بوده است. شهید ستاری 
در آن موقــع معاون عملیــات پدافند هوایی را 
عهــده دار بودند. من بعد از مدت ها برای انجام 

ماموریــت به تهران آمدم؛ وقتی پس از مدت ها 
یکدیگر را دیدیم، چهره ام برایش آشــنا بود اما 
چند ســال گذشته بود و نامم را دقیق به خاطر 
نمی آورد. از من پرسید شما را جایی ندیده ام؟ 
به شوخی گفتم شــما در اتاق کنترل و زیر باد 
خنک کولر می نشســتید و ما هم در خاک و زیر 
آفتــاب بودیم! دیدارهای دوباره من و شــهید 

ستاری از همین جا آغاز شد. 
پدافنــد هوایی در دوران دفــاع مقدس، خط 
مقــدم میدان نبــرد اقتصادی بــه معنای آن 
روزهایش به حســاب می آمد.  آن روزها، تنها 

ســالحی که برای تأمین اعتبارات الزم کشور 
و به ویژه جنگ داشــتیم، نفــت بود که باید از 
مناطق جنوبی کشور صادر می شد. اما عراقی ها 
با هدف قرار دادن نفتکش ها، پاالیشــگاه ها و 
حامل های معیانات نفتی، سعی داشتند چرخ 
اقتصاد کشــور را که بر مبنای نفت می چرخید 
از کار بیندازند و از تمام توان و تجهیزاتشان هم 

برای این کار استفاده می کردند.
بر همین اســاس، تمام قوای سیاسی و نظامی 
کشور برای صیانت از اقتصاد با تداوم بخشیدن 
به حرکت نفتکش ها، عزم خود را جزم کرده و در 
مناطق نفت خیز از جمله اهواز حضور داشتند. 
پدافند هوایی هم نقشــی اساســی در مقابله با 
جنگنده های دشــمن ایفا می کــرد و به دلیل 
حساســیت باالیی که وجود داشت، توقع ها از 

این بخش بسیار باال بود.
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*از اقدامات شهید ســتاری در جنوب 
کشــور بگویید و چه تاثیر در روند کارها 

پیش آمد؟
وقتی من مســئولیت گروه پدافند هوایی اهواز 
را بر عهده گرفتم، ارتباط من و شــهید ستاری 
نیز بیش تر شــد. رهنمودهایی که این شــهید 
واالمقام برای انجام بهتر کارها داشــت موجب 
شــد کارهای مهم و سرنوشت سازی آن هم در 
مقطع های گوناگون به ســرانجام برســد. من 
یک مســئول اجراکننده فرامین بودم و شهید 
ستاری به عنوان معاون عملیات پدافند هوایی، 
نــکات و نقطه نظرات و راهبردهای را گوشــزد 

می کرد.
برای نخستین بار موضوع مهم پست فرماندهی 
توســط جهــاد خودکفایی نیــروی هوایی و 
مهندسی رزمی را انجام دادیم و این موضوع را 
حل و فصل کردیم. با ایجاد کاماند پست، تمام 
عناصری را که در منطقه اهواز حضور داشتند، 
گرد هم آوردیم تا اطالع رسانی، ارتباط و انجام 
کارها تحت یک فرماندهــی یکپارچه صورت 

بگیرد و دفاع هوایی منسجم تر شود.
شــهید عبــاس بابایی و شــهید ســتاری که 
معاونت های عملیات و طرح برنامه را عهده دار 
شــدند، تحول تازه ای هم در نیرو شکل گرفت. 
هماهنگی این دو با یکدیگر بســیار زیبا و مثال 
زدنی بود. از نزدیک شاهد بودم که شهید بابایی 
از بعد آفندی و شهید ستاری در بعد پدافندی، 
برای حفــظ منابع نفتی و صیانت از آســمان 
کشور چه تالش هایی می کنند. همین که این 
دو در منطقــه حاضر بودند و با پرســنل تعامل 
داشــتند، این حضور در افزایش روحیه و بهتر 

انجام شدن کارها اثرمند بود.

*بســیاری معتقد هســتند که شهید 
ستاری فردی با دقت و ریزبین بودند آیا 
شما هم با این موضوع برخورد داشته اید؟

شــهید ستاری، تیمی را تحت عنوان تیم دپو و 
تعمیر و نگهداری در منطقه تشکیل داد. آقای 
نوذری که در دولت قبلی وزارت نفت را بر عهده 
گرفت، مسئول حراست منطقه نفت خوزستان 

بود.
ایشــان بــرای بازدید بــه بید بلنــد و پریس 
ترانه رفتــه بودند؛ گفتند که چــرا رادارهای 
اســکای گارد، خوابیده و فعال نیســت؟ گفتم 

که: متخصصانی که داریم ســایتی هســتند؛ 
همان طور که می دانید، گروهی از متخصصان 
داریم که داخل سایت تعمیر و نگهداری انجام 
می دهنــد و گروه متخصصینی که رده باالتری 
دارند در دپو مستقرند؛ به شهید ستاری عرض 
کــردم به هرحــال بضاعتمان همین اســت و 
همین قدر دانش و تجربه دارند؛ در ضمن قطعه 

و تجهیزات الزم مانند تستر ندارند. 
شهید ســتاری، حین بازدید نکات و جزییاتی 
را می گفتند که شــاید اگــر بارها و بارها مقابل 
چشممان بود، توجه و دقتی نمی داشتیم. نوع 
تخصص و اشــراف ایشان به موضوعات طوری 
بود که وقتی ایشــان پایــگاه را ترک می کرد، 

بچه ها کنجکاوانه از من درباره او می پرســیدند 
و از تسلطش می گفتند.

*برخورد شهید ستاری با نیروهای تحت 
امر خود چگونه بود؟

برخورد او به قدری ســاده و متواضعانه بود که 
در نگاه نخست و بدون شناخت از او، کسی باور 
نمی کرد فرمانده نیروی هوایی اســت. باباجان 
تکیه ثابت کالم ایشــان بود و طوری با بچه ها 
صمیمی صحبت می کرد که گویی سال ها است 
رفیق آن هاســت. عالوه بر همه این ویژگی ها، 

حرف هایش انرژی و انگیزه بخش بود.
ایشــان در موقــع صحبت کــردن هیچ وقت 

حالت آمرانه نمی گرفت؛ همیشــه با این لحن 
می گفت: بچه ها این کار را بکنید، یا حاجی این 

کار رو انجام بدهید.

*شما با ایشــان ارتباط زیادی داشتید، 
نگاه شــهید ســتاری به موضوعات را 

چگونه دیدید؟
ایشــان به دلیل آگاهی از درد مردم و ارتباطی 
که با مردم داشــت. به قــول حضرت امام)ره( 
که این انقالب، انقالب مــردم پا برهنه ها بود؛ 
و ایــن پا برهنه ها را شــهید ســتاری در  قالب 
نظامی گری که در بخــش نیروی هوایی که با 

آن ها کار می کردند خوب شناخته بود.
شناختی که شهید ســتاری داشت شناختی 
عاطفی نبود؛ شــناخت تخصصی بود و بعدها 
این را متوجه شدم که شهید ستاری دیدگاه ای 
در سیســتم مدیریت و کاری داشــت که این 
دیدگاه حرکت رو به ســوی جلو بود. مدیریت 
ایشان هیچ گاه مدیریت مصلحتی نبود؛ من به 
عنوان مجری وقتی ایشــان حرفی می زدند و یا 
می دیدم که در صحنه هســتند، خیلی دلگرم 
بودم چرا که این دســتور را شــهید ســتاری 
داده انــد و مطمئن بودم که حتما نتیجه بخش 

خواهد بود.

*شهید ستاری با دقت و پیگیری زیادی 
موضوعات را جلو می برد، آیا شــما هم با 

این حرف موافق هستید؟
بله؛ ایشــان در حصر آبادان به عنوان یک افسر 
فایتر کنترل می نشست و بحث می کرد که چرا 
عراق 120 پرواز را در روز گذشته انجام داده ما 
ممکن است 10 تا 15 پرواز را به عنوان مهاجم 
ضبط کرده باشــیم, بقیه این پروازها برای چه 

بوده است؟
یک افســر فایتــر کنترل با چنیــن دیدگاهی 
می خواهد موضــوع را تجزیه و تحلیل کند که 
دشمن درصدد چه کاری است، آیا مانور برگزار 
می کند، آیا شــبیه ســازی کرده است و خیلی 
چیزهــای دیگر، که همه این مســائل نشــان 
می دهد که ایشان خیلی ریز بین و با دقت بودند.

ایشــان مرتب در شــروع هر پروژه ای که ما به 
عنوان مجری بودیم نســخه ای می نوشت؛ هر 
روز از آن پــروژه بازدید می کردند که در جریان 
پیشرفت پروژه قرار بگیرد. و اگر احیانا خطایی 

در پروژه باشد آن را رفع کند.
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کاِر کارستان
اول،آخر. برای بیــان تصویری از جایگاه آدم ها، 
پــای قراردادها بــه میان می آید. نمــره، رتبه، 
ثروت و ... اعداد و ارقام اما هیچگاه نتوانســته و 
نمی توانند مالک معیار خوبی برای شــگفتی ها 

باشند.
تجربه تاریخ عیان کرده است که پیشبینی های 
مرســوم شــاید درباره پدیده های غیر انسانی 
درســت از آب در بیاید اما اشــرف المخلوقات،  
همیشــه حرف هــای زیــادی بــرای گفتن، و 
خرق عادت هــای نادیــده  بی شــماری بــرای 

نمایاندن دارد.
این خاصیت، نشــات گرفته از سرچشــمه بی 
کران خالق انســان است. ابن البشــر می تواند 
خرق عادت کند و با نوآوری، که بی شــمار سات 
و بی انتهــا، همواره حرف های تازه ای داشــته 
باشــد.  کم نیستند انســان های موفق شاخص 
و ســرآمدی که  روزگار قضــاوت عدد و رقم ها 
در زمره آدم های شــاخص قــرار نمی گرفتند. 
پیش بینی های مرسوم شرایط عادی در شرایط 
عادی صدق می کنند و اســتثناء ها را در بر نمی 

گیرند.  انسان های خارق العاده و کارهای خارق 
العاده شــان با تکیه به شــواهد سطحی و اولیه 
قابل پیشــبینی نیســتند. تعبیر معروفی بیان 
می کند انســان های شــاخص از معمولی ترین 

شرایط برمی آیند.
 تجربه تاریخ نیز این را نشان داده است و آدم هایی 
که به استناد معیارهای مرسوم ،  چندان شاخص 
نبودند اما استثنا شده و دست به کارهای بزرگی 
زده اند.کاِر کارســتان، از دســت و دل کســی بر 
می آید که بتواند نادیدنی های را ببیند و نوآوری، 

نادیدنی و غیر قابل شمارش است.
شهید منصور ستاری نیز از همین درس استثناها 

اســت. دوران تحصیل با تمــام محدودیت ها و 
مشــقت ها گذشــت و منصور، برای بهتر بودن 
رنج ها را مشــتاقانه و ســخت کوش به جان می 

خرید.
اگرچه  شــاید بر روی کاغذ و در قامت کارنامه ها 
چندان شــاخص و ویژه نبود، اما کارنامه واقعی 

او در عملکردش نمایان می شود.
 ابتــکار هــای ماندگار و خالقیــت هایی که در 
ســخت ترین شــرایط کشور 
آمدند ماندگار و درخشــان در 
صفحات تاریــخ این مرز و بوم 

رخ نمایی می کند.
دوران  در  منصــور ســتاری 
آموزش آمریــکا، جزو برترین 
ها بود و نامش همیشــه میان 
بهرین های دوره های آموزشی 
و عملیاتی به چشــم می خورد. 
دوره هایی را که در دانشــکده 
افسری گذرانده و تسلط بسیار 
خوبی کــه به زبان انگلیســی 
داشــت، تکیه گاه و پیش برنده 

او برای پیشرفت شد.
منصور علیرغم شوق و استعداد 
خوبــی که در گذراندن دروس 
رشــته مهندسی برق دانشگاه 
تهران نشــان داده بــود، اما با 
انقالب و دفاع مقدس، اولویت 
اصلــی اش را کشــور و هــم 
وطنانش قرار داد و ترم سومی 

بود که دانشگاه را رها کرد.
در این گزارش بر کارنامه های 
شــهید منصــور ســتاری در 
دوران تحصیلــی اش مروری 

تصویری شده است.
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یار دیرین امام و امت

* امیر سرتیپ دوم محمدرضا فوالدی
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های 

ارتش جمهوری اسالمی ایران

آســمان بی کــران ایران اســالمی، گواه 
صادقی است بر رشادت تیرپروازان نیروی 
هوایــی و قهرمانان بزرگی کــه از اقتدار و 
کیان ایران دفــاع کردند. در طول دوران 
پــر افتخــار دفــاع مقــدس یادگارهایی 
برجای گذاشــتند ماندگار. بــر هر ترفند 
کوردالنه ی دشــمن، پدافندی بودند و ید 
ایزدی در برابر اهریمــن. یگانه قهرمانانی 
که شــجاعت و شجاعت در سرشتشان بود 

و شهادت سرنوشتشان.
بزرگانــی چون شــهید منصور ســتاری 
نگهبانان آســمان پر افتخار ایران سرفزاز 
بودند و رد نام بلند آوازه ایشــان، بر سپهر 
پــر مهر ایــن مرز و بوم نمایان اســت.  که 
در اوج زیســته اید و بر الطــاف نامتناهی 
نگریســته اید، نام شــهیدان پــر آوازه ای 
همچمن شــهید ســتاری شــهید عباس 
بابایی،  شــهید جواد فکوری، شهید عباس 
دوران و شــهید مصطفی اردستانی و دیگر 
شــهدای آن نیــرو در کارنامه درخشــان 
نیــروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران می درخشد، پروازتان در بیکران آبی 
آســمان با سرود حماســه آمیخته است، 

نامتان بلند و پر افتخار باد. 
نقش ارزنده همبســتگی با شــکوه ارتش، 
بــه ویژه نیــروی هوایــی در اضمحالل و 

شکست رژیم ستم شاهی، 
نشان دهنده شعور ایمانی 
و انقالبــی ایــن عزیــزان 
فــداکار و عشــق ورزیدن 
بــه آرمان هــای مقدس و 
آزادی خواهانــه ملت، در 

این سرزمین بود.
نیــروی پرافتخــار هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی 

ایــران در دیگــران مقاطــع و برهه های 
حســاس، عامالنه عمل کرد و با عزم قاطع، 
به یــاری امت و والیت شــتافت. شــهید 
منصور ســتاری نیز چه در دوران پیروزی 
انقالب اســالمی، یار و همراه آن امام دل ها 

بــود. همچنین در کــوران عداوت ورزی و 
کینه توزی های دشــمنان و ایــام هجمه 
ظالمانــه دشــمن، در قامت یــک مدیر و 
مدبّــر، بــرای صیانت از کشــور و قطع ید 
دشــمنان مخلصانه و خالصانه تالش کرد. 
عزم و اراده ستاری در دوران دفاع مقدس، 
پیش و پس از آن در هموار کردن راه اعتال 
و صالبــت هرچه بیش تر ایران اســالمی ، 
در یادها ماندنی اســت. هــر برگ از دفتر 
پرافتخار ارتش جمهوری اســالمی ایران 
و نیروی هوایی، مشــحون از جان فشانی ها 
و رشــادت هایی اســت که جز نگاه هماره 
ناظر باری تعالی، بر ابعاد مســتور آن روزها 
و این دالورمردی هــا گواهی نتوان یافت. 
تالش ها و دالورمردی هایی که موجب شد 
تــا روز بــه روز بر اقتدار و پیشــرفت نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایــران افزوده 

شود.
یاد شــهیدان واالمقام دفاع مقدس گرامی 
و نامشــان بــر لــوح تاریخ جــاودان باد. 

ان شاءاهلل
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خاطراتی تازه از همراه قدیمیم

آسمان یکدست آبی

 پس از گذشــت  ســه دهه از دفــاع مقدس، 
هنوز زوایای بســیاری از زندگی بزرگ مردانی 
همچون شــهید ســتاری که در دفاع مقدس 
خوش  درخشیدند به خوبی روشن نشده است. 
مطالعــه ابعاد مختلف زندگی و شــخصیتی و 
همچنین شــیوه های رفتاری فرماندهان آن 
زمان به عنوان هدایت کنندگان مســیر جنگ 
تحمیلی، می تواند سرمشق و سرلوحه مدیران 

فرماندهان امروزی قرار گیرد.
ســروان رحمت اهلل اکبری که ســال های 
دفــاع مقــدس را در بخش »پشــتیبانی« و 
»لجســتیک« نهاجا فعالیت کرده اســت، از 

دوستان و یاران شهید ستاری بیان می کند:
بعد از انقالب، ارتش ســازمان تازه ای تصویب 
کرد. دو فرماندهی بســیار بزرگ در ســاختار 
نیروی هوایی، شــکل و ساختار تازه ای گرفت 

و متحول شد. 
تمرکــز فرماندهــی پایگاه هــای ترابــری و 
شکاری، به عنوان فرماندهی تاکتیکی هوایی 
کــه نخســتین فرمانده اش ســرتیپ خلبان 
امیرحسین ربیعی بود که بعداً فرمانده نیروی 
هوایی شد که در فروردین سال 58 اعدام شد. 
پس فرماندهــی تاکتیکی و فرماندهی پدافند 
هوایــی، به عنوان دو رکن بزرگ نیروی هوایی 
شــناخته شــدند. در پدافند هوایی تیمی از 
مستشــاران آمریکایی تحت عنوان تیم تفت 
مستقر بود. این تیم شامل مشاوران متخصصی 
بود که تمامی جنگ افزارهای خریداری شده 
از آمریــکا را، در تمامی بخش ها از جابه جایی و 
انتقــال تا تعمیر و نگهداری برای پدافند انجام 
می داد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و خروج 
مستشــاران آمریکایی از جملــه تیم هایی که 

منحل شدند همین تفت بود.
با شــروع جنگ تحمیلی در ســال 59، نیازها 
و کاســتی هایی که به خارجی ها وابســتگی 
داشــت، بیش تر ظهور و بروز پیدا کرد. شهید 
منصور ستاری افسر کنترل شکاری جوان که 
به تازگی از آمریکا به کشــور بازگشته بود، به 

عنوان مسئول آموزش مشــغول فعالیت بود. 
این در حالی است که دشمن شعله جنگ را بر 
افروخته و بار ســنگین خأل تیم هایی که با زیر 
و بم نیروی هوایی آشــنا بودند، بر شانه دانش 
آموختگان و پرسنل نیروی هوایی به خصوص 

جوان ها بیش تر سنگینی می کرد.
ستاری خود را در برابر این موضوعات مسئول 
می بینــد و بــه عنوان یــک متخصص دانش 
آموخته در حوزه پدافند و رادار، سعی می کند 

باری از دوش دفاع هوایی کشور بردارد.
از هرجای نیرو که درباره شرایط و چندوچون 
تأمین نیازها می پرسی، اخبار امیدوارکننده ای 
شــنیده نمی شــود، امــا این موضــوع باعث 
نمی شــود ستاری از پا بنشــیند و ناامیدانه به 

موضوع بنگرد.
منصور در نخســتین اقــدام، تالش می کند تا 
گروهی از متخصصــان در حوزه های مختلف 
که اغلب از هم دوره ای ها و دوســتانش بودند 
و نســبت به توانمندی هایشان آگاهی داشت، 
گرد هم بیــاورد و تیم خود را تشــکیل دهد. 
تأکیــد بر کار گروهــی از مهم ترین بارزه های 

کار او بود.

یکپارچگی فضای آسمان ایران
مهم ترین کاری که او انجام می دهد این اســت 
که فضای آســمان کشــور را از لحاظ خودی و 

دشمن به یکپارچگی و شفافیت برساند.
این کار برای جلوگیری از  گشودن آتش پدافند 
هوایی بــه روی جنگنده های خودی بود که تا 
پیش از آن به عنوان یــک معضل بزرگ بارها 
اتفاق مــی افتاد. دلیلش عدم انســجام و یک 
دستی در بخش های گوناگون درگیر در دفاع 

هوایی بود.
ایــن کار با هدف جلوگیــری از هرج و مرج در 
دفاع هوایی و آشــفتگی در رصد آسمان کشور 
به خوبی نتیجه بخش شد. در جنگ تحمیلی، 
کاری را که در دفاع از آســمان و ســاماندهی 
آسمان کشــور انجام داد، ماندگار و ارزشمند 

شده است.
آشــنایی من و شهید ستاری، به سال 1349 و 
ایســتگاه راداری جاسک باز می گردد. ستاری 
به دلیل استعداد و عالقه فراوانی که به مسائل 
راداری و پدافندی داشــت، بــه خوبی ارتباط 
برقرار می کرد و اگرچه دانش و تخصص باالیی 
داشــت، اما مدام در حال پرسیدن و آموختن 

بود.
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ســال 49 به ایســتگاه راداری جاســک برای 
تحویل از تیم تفت مأمور شــد تا این ســایت 
را ظرف حدأکثر 48 ســاعت تحویل بگیرد. به 
ســایت مأمور شدم تا مشــکالت موجود را به 
تهران اعالم و سایت را برای تحویل آماده کنم.

اعتماد و ایمان به توان نیروهای داخلی
بنا بــه نیازهای نیروی هوایــی پس از انقالب 
و دوران جنــگ تحمیلی، گروه های متعددی 
شــکل گرفتند تا جایگزین تیم های خارجی 
شــوند. در یکی از این گروه ها سرتیپ خلبان 
فکوری حضور داشــت و ســرهنگ نوروزی، 
معاون عملیات پدافند هوایی حضور داشتند. 
یکی از مشــکالت، فرسودگی تابلوهای نشان 
دهنده پســت فرماندهــی و محدودیت دید 
دســتور تعویض تابلوها را بدهند. ســرهنگ 
فکــوری فریاد می زد و ناراحــت بود چراکه تا 
االن دســتوری مبنی بر تعویض تابلوها وجود 
نداشته است و حاال که تیم های مستشار را در 
ایران نداریم چنین درخواســتی مطرح شده 
اســت. نگرانی ها از بابت انجام کارها آن هم در 
نبود مستشارها، به جا بود. چراکه بخش اعظم 
یا به بیانی، تمــام بخش های فنی و تجهیزاتی 
توسط آنان انجام می شــد و نیروهایی ایرانی، 
تنهــا در مــوارد جزیی اجازه نقــش آفرینی 

داشتند.
با این وجــود، من اعالم کردم که می توانم کار 
تعمیــر این تابلوها را انجام دهم. با تعجب رو به 
من گفت: چگونــه می خواهی این کار را انجام 
دهی. من درباره چگونگی آشــنایی با این کار 
و آموختــن آن از آمریکایی ها مفصل توضیح 
دادم. تمام نگرانی سرتیپ فکوری و دیگران از 
انجام نشــدن این کار و تحمیل هزینه ای تازه 
به نیرو بود. اما خوشبختانه به ما اعتماد کردند 

و کار را آغاز کردیم.
تجهیزات که به دستمان رسید، یکی از تابلوها 
را بــاز کــردم. دیدم در این تابلوهــا از مبدلی 
استفاده شده است که برق 220 را به 110 ولت 
تبدیل می کند. ترانس های قوی و ســنگین را 
جایگزیــن کــردم و از مهتابی هــای باریک 
اســتفاده شــد. قاب تابلوها هم توسط یکی از 

افراد لجستیکی نیرو ساخته شد.
طرح اولیه تابلوها را که ابعادی در حدود 5 متر 
در 5 متر داشت، انجام دادیم. تابلوهای جانبی 
که به پایان رســید، به تابلوی بزرگی رسیدیم 

که دسترســی به آن نیازمند نصب داربســت 
بود. تمهیداتی اندیشیده شد تا در چند روزی 
که کار تعمیر تابلوها طول می کشــد، مشکلی 

پیش نیاید.
کار تعمیر تابلوها مجموعاً 17 روز طول کشید 
و این کار را خوشبختانه به سرانجام رساندیم. 
این کار باعث شــد پشتیبانی بیش از  پیش به 
توانمندی هــای داخل نیرو امیدوار شــود و با 

انگیزه بیش تری به جلو حرکت کند.
ستاری خالق و صاحب دانش بود

ســتاری به معنای واقعی یک بزرگ مرد خالق 
و صاحب دانش بود که اگر الیق باشم خود را از 
شاگردان ایشان بدانم. در سال 1363 سرهنگ 

منصور ستاری به عنوان معاون عملیات پدافند 
هوایی روزی به دفتر پشتیبانی تشریف آوردند 
و باب آشــنایی من با ایشان از همان جا باز شد.

شــهید ستاری گفتند 2 رادار نصب شده است 
اما این رادارها فاقد یا پوشش مناطق کور است. 
وقتی رادار شروع به فعالیت می کند، با توجه به 
کوهســتانی بودن و اقلیم منطقه، ممکن است 
مناطقی را نبیند. برای مناطقی که در دیدرس 
رادار نیست، از کتابی استفاده می شود که ما را 
برای شناسایی عوارض و مناطق خارج از پوش 

رادار هدایت می کند.

تالش شــبانه روزی برای ارتقای سطح 
دانش پرسنل

شــهید ســتاری گفت: برای تدوین این کتاب، 
بارها از دانشــگاه ها درخواســت داشــته ام اما 
پاســخی دریافت نکردم. شهید ستاری همواره 
انگیزه مند و امیدوارانه به مشکالت نگاه می کرد 
و گفت بســم اهلل بگویید و کار را شــروع کنید. 
شهید ستاری از عبارت بسم اهلل و یا علی به کرات 
اســتفاده می کرد و این کار، با انگیزه بخشــی و 

همراهی ایشان آغاز شد.
همین نگاه همراهانه فرمانــده و آگاهی اش به 
ما انگیزه می بخشــید و موجب می شــد کار را 
مشتاقانه آغاز کنیم؛ می دانستیم که دانش فنی 
این کار در پرســنل ما وجود دارد، اما می بایست 
امکانات فنی و زیرساختی آن وجود داشته باشد. 
همین شد که شهید ســتاری، با پیگیری های 
مجدانه و تالش های خستگی ناپذیر، امکانات و 
پیش نیازهایی را که الزمه تدوین این کتاب بود، 

به ما می رساندند.
کار تدوین کتاب با توجه به تأکید شهید ستاری 
برای هرچه ســریع تر انجام شــدن کار به طور 
موازی در چند حوزه دنبال می شد، در حالی  که 
طراحی و کارهای گرافیکی توسط گروهی دیگر 
پیــش می رفت ما نیز در پی انجام مســائل فنی 
کتــاب بودیم. به لطف خدا، با تــالش گروه و با 
نظارت و پیگیری شهید ستاری، کار گردآوری 

اطالعات کتاب یک و ماه و نیمه به پایان رسید.
کتاب به رؤیت شــهید ســتاری که رسید، از ما 
قدردانی و نکاتی را درباره کتاب یادآوری کردند. 
نکته هایی که نشان از دقت و آگاهی باالی ایشان 
داشت. شــهید ســتاری کتاب ها را به پرسنل 
فنی و الکترونیک نیز نشــان داد تا بررسی های 
تخصصــی و فنی را انجام دهند. پس از 2 مرحله 
بررســی بــا رادار یا به اصطــالح »رادارچک«، 
خوشــبختانه کتاب با دقتی باالتر از حد انتظار 
تأیید شد.  این کتاب ها که هوز هم مورد استفاده 
است با کمک فرمانده بزرگی چون شهید ستاری 

و دیگر عزیزان در نیروی هوایی انجام شد.
شهید ستاری، آموختن را مهم تر و اولویت دارتر 
از خریدن می دانست. او در تمام دوران فعالیتش 
نشــان داد که دانستن ســرلوحه کارش است. 
در پی اندیشــه ها و ایده هــای واالی او، ارتقای 
آموزش ها در نیروی هوایی و در تمامی رده ها، به 

عنوان یک الزام دنبال می شد.
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گفت وگویی با همرزم شهید ستاری درباره نوآوری ها و دغدغه هایش

 نگاه ویژه به دانش افزایی 
نیروی انسانی

25 ســال از پرواز ابدی منصور ســتاری 
فرمانــده ســابق نیروی هوایــی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران می گذرد. به همین 
مناســبت، خاطرات ناگفته ای از زندگی و 
فعالیت کاری این شهید واالمقام را از زبان 
ســرتیپ 2 کنترلر شکاری مهندس قدیر 
توکلی معاون فرماندهی پدافند هوایی در 

سال 1374 را در ادامه می خوانید.

امیر توکلی، زمینه آشــنایی شما با شهید 
ســتاری و خانواده ایشــان چگونه شکل 

گرفت؟
آشنایی من با خانواده ایشــان از سال های 1337 
آغاز می شــود، آن زمان من دانش آموز دبیرستان 
کارخانه قند ورامین بودم و با اخوی ایشــان ناصر 
ستاری مراوده دوستی داشتم. از طرفی برادر بزرگتر 
بنده که مروج کشــاورزی تعدادی از روســتاهای 
ورامین بود از جمله ولی آباد قرچک زادگاه شــهید 
منصور ســتاری را تحت پوشش داشت در تماس 

نزدیک با مرحوم پدر و خانواده ایشان بود.
از سویی دیگر هم زمان شهید بزرگوار هم کالسی 
برادر کوچکتر من در مدرسه راهنمایی پوئینک 
)شهری در ورامین( بود و از این طریق نیز ایشان 

را می شناختم.
منصــور، دانش آموزی تالش گــر و مورد توجه 
مســئولین مدرسه بود، این آشــنایی به همین 
طریق ادامه داشت تا این که در سال 1341 من از 
ورامین برای ادامه تحصیل به تهران آمدم و دیگر 

کم تر با ایشان در تماس بودم.

از اولین دیدار خود با شــهید ستاری در 
دانشکده افسری بفرمایید؟

من در سال 1341 بعد از این که دیپلم گرفتم، وارد 
دانشــکده افسری نیروی زمینی شدم. سال های 
اول و دوم دانشــجویی را گذراندم و سال 1346 
دانشجوی ارشد دانشکده یعنی سال سومی شدم. 
سال سومی ها، از آزادی های بیش تری نسبت به 
سال های اول و دوم که هر کدام دارای محدودیت 

خــاص خود بودنــد برخوردار می شــدند. توی 
محوطه دانشگاه قدم می زدم

یــک روز، اتفاقی در دانشــکده، منصور را دیدم؛ 
احوال پرسی کردیم و در حالی که قدم می زدیم، 
یادی از گذشته کردیم و از احوال بستگان یکدیگر 
پرسیدیم. من تا محل آسایشگاه خود که در یکی 
از طبقات ســاختمان شــماره یک دانشکده بود 
همراهــی کردم و از آن  پس دیگــر به علت فارغ 

التحصیلی دیگر ایشان را ندیدم.

تعامل تان با شهید ســتاری چگونه ادامه 
پیدا کرد؟

ســال 1349 پس از یک سال خدمت در مشهد و 
گذراندن به قلعه مرغی تهران اعزام شــدم؛ یکی 
از روزها که به ســتاد نهاجا رفتــه بودم با یکی از 
هم کالسی های خود که در ضد اطالعات نیروی 
هوایــی خدمت می کرد برخورد کــردم و به من 
گفت می خواهم بروم دانشکده افسری و تعدادی 
از فارغ التحصیل هایی را که  سهمیه نیروی هوایی 

هستند، با خود بیاورم؛ تو کسی را می شناسی؟
من، شهید ســتاری را که دارای سابقه تحصیلی 
درخشــانی در دوران تحصیــل دبیرســتان و 
دانشــکده داشــت معرفی کردم و ایشــان وارد 

نیروی هوایی شد.

ایشــان پس از طی دوره های مورد نیاز، به پست 
اداره دفتــر معاونت عملیــات فرماندهی پدافند 
هوایی دعوت و عالوه بر مسئولیت هایی همچون 
برنامه ریزی و تامین نیروی طرح خارج از کشور، 
طرح ظفار در کشور عمان را نیز هدایت می کردند 
و چون از عوامل ســتادی محســوب می شدند 

ارتباطات ما بیش تر شد.

در ســال 1365 به عنوان فرمانده به گروه 
پدافنــد هوایی اهواز منتقل شــدم . این 
موضوع، مقارن با عملیات کربالی 4 و 5 بود. 
آن موقع کمبود نیروی متخصص دســت و 

پنجه نرم می کردیم. 
من که به توانمندی دانشــگاهی ها خبر داشتم و 
می دانســتم تخصص های خوبی در دانشگاه علم 
و صنعت وجود دارد که شــهید ستاری هم از آن 
آگاه اســت، پیشنهاد دادم از نیروهای متخصص 
این دانشگاه اســتفاده شود؛ اصفهان هم کمتر از 
اهواز نیســت؛ شهید ستاری گفت چه کار کنیم؟ 
من پیشــنهاد دادم که از نیروهــای قابل و فارغ 
التحصیل در رشته های مهندسی دانشگاه ها که  
به صورت ســرباز عادی در دفاتــر یگان ها انجام 
وظیفــه می کنند اســتفاده شــود، چراکه که از 
دانش تئوریک باالیی برخوردارند. در این جا هم 
کارهــای عملی را می آموزند و خدمت می کنند ؛ 
اگر بدبینانه هم نگاه کنیم کار یاد می گیرند؛ حال 

در نیرو می مانند یا بیرون می روند؛
شــهید ســتاری، که دیدگاه روشــن و آگاهی 
خوبی نسبت به مســائل داشت، استقبال کرد و 
با روی گشــاده پذیرفت. او، هماهنگی های الزم 
را صــورت داد و زمینــه ورود فارغ التحصیــالن 
بــرق و الکترونیک آن دوره را بــه نیروی هوایی 
فراهــم کرد. چند روز بعــد، 3 گروهان مهندس 
فــارغ التحصیل برق و الکترونیــک وارد پادگان 
آموزشــی قصر فیروزه شــدند که تعداد 16 نفر 
آن ها از هم کالسی های خود من در دانشگاه علم 

و صنعت بودند.
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تا چــه اندازه با کارهــا و نوآوری هایی که 
شهید ستاری داشت، آگاهی داشتید؟ 

الحق ایشــان منشــاء خدمات بزرگی در نیروی 
هوایی شد و پروژه های بسیاری اجرا کرد، از جمله 
سیســتم تغذیه هوایی منطقــه که تا آن زمان به 
صورت دســتی وارد دانشگاه ها می شد از آن پس 
در زمان به طور اتوماتیک وارد سیستم می شد از 
آن جا که شهید ستاری از هوش و ذکاوت خاصی 

برخوردار بود.
پس از پیروزی انقالب اســالمی نیز برای بهبود 
کیفیــت کار، زحمــات زیادی را متحمل شــد. 
مثاًل  بخش قابل توجهی از کتاب های آموزشــی 
را شــخصاً از انگلیسی به فارسی برگردان کرد. با 
تسلط خوبی که به زبان انگلیسی داشت مقاالت 
علمــی و فنی روز را از مجــالت خارجی ترجمه 
و در اختیار پرســنل عالقه مند قرار می داد یا در 

نشریات ماهانه نهاجا منتشر می کرد.
ویژگی مهم او این بود که از پیشنهادهای سازنده 
حمایت می کرد. من در آن ســال پیشنهاد پخش 
امواج رادار هاگ را از دور آنتن مخابراتی در فاصله 
معینی از رادار اصلی ارائه دادم تا اگر هواپیماهای 
ســوخوی عراقی آن ها را مورد هدف قرار دادند به 
هنگام حمله هواپیماهای مهاجم عراقی بتوانیم 
آنتــن اصلی را بــه کار گرفته و موفق به شــکار 

هواپیماهای مهاجم شویم. 
ســتاری از این طرح استقبال کرد و حمایت های 
الزم برای شــروع کار را صورت داد، اگرچه طرح 
توســط اساتید دانشــگاه علم و صنعت بررسی و 
تایید شده بود اما مشکالت متعددی فراروی پروژه 
قرار گرفت که اجرایی نشد. اما شهید ستاری، در 
طرح هــای خالقانه و اثرگــذار، محدودیت قائل 
نمی شــد و از نوآوری، تمام قــد حمایت می کرد. 
یکی از ویژگی های دیگر شهید ستاری این بود که 
اگر می دید مسئولین در حین انجام وظیفه اصلی 
قابلیت اجرای طرح های عمرانی دیگر را نیز دارند 
با حداکثر توان زمینه را برای نقش آفرینی شــان 

فراهم می کرد.

مصداقی از این ویژگی به خاطر دارید؟
بله؛ ســال 1365 در گروه پدافنــد هوایی اهواز 
فعالیت می کردم. این گروه پدافندی در مجاورت 
کارون قرار داشــت و کانال آب رســانی بزرگی از 
کنــار گروه عبور می کــرد . احتماال می دانید که 
خوزستان قطب تولید درختان اکالیپتوس است.

در گــروه پدافند فقط یــک درخت کوچک ُکنار 

در کنار افســر نگهبان وجود داشت که با بازمانده 
چای افســر نگهبان آبیاری می شد. به حول قوه 
الهی و با حمایت شــهید ستاری توانستیم عالوه 
بر ماموریت واگذاری پشتیبانی یگان های اعزامی 
نیروی هوایی به بخش های گوناگون از خط مقدم 
تا مناطق محروم، از کانال مجاور گروه پدافندی، 
آب برداشــت کــرده و عالوه بــر درخت کاری 
سرتاسری، شبکه آب رســانی فرسوده را ترمیم 
کنیــم. با همتی که شــهید ســتاری داشــت و 
انگیزه ای که به ما می بخشــید، منازل سازمانی 

با درخت ها حال و هوایی تازه گرفتند.

در حوزه تســهیل حمل و نقــل کارکنان 

نیروی هوایی چه اقداماتی صورت گرفت؟
روزی ایشان از ستاد نهاجا اداره دارائی نماینده ای 
را فرســتادند و خواستند که مقدمات پذیرایی از 
معاون لجســتیک نیروی هوایی کشور پاکستان 
بــرای بازدید از یگان ها فراهم شــود. با حمایت 
ایشــان عالوه بر تجهیز محل پذیرایی به بهترین 
وجه با باقی مانده بودجه اختصاصی به این امر که 
چیزی حدود100 هزار تومان بود، یک دســتگاه 

سواری فرسوده بازسازی شد.
شهید ســتاری نســبت به پروژه های در دست 
احداث نیروی هوایی مثل پروژه هواپیماســازی 
و احداث باندهای جدید مثل باند فرودگاه جنوب 
خراســان جدی و پیگیر بود. بــا همین حمایت 

و پیگیری هــا بــود که بســیاری از هواپیماهای 
زمین گیر شده، دوباره بال پرواز گرفتند.

شهید ســتاری توجه ویژه ای به خانواده 
شهدا داشــتند، می توانید بگویید چه کار 
و خدماتــی برای خانواده شــهدا صورت 

گرفت؟
توجه ایشان به خانواده شهدا نیز زبان زد بود. سال 
1368 طی یک طرح جامع تعداد یک هزار نفر از 
خانواده شهدا از پایگاه های بندرعباس، همدان، 
تبریز و دزفول بــا هواپیماهای نهاجا در یک روز 
به ترتیب وارد مشــهد شدند که با همت کارکنان 
گروه و اجاره دو دســتگاه اتوبوس از شــهر موفق 
شدیم بدون هیچگونه مشــکلی پرواز ورود آنان 
را با وســائل نقلیه گروه تا درب پایگاه هدایت و از 
آن جا  با اتوبوس های اســتیجاری برای زیارت به 

حرم رفتیم.

از روز حادثه و ســاعاتی قبــل از حادثه 
برایمان بگویید.

روز شهادت ایشــان، پس از پایان کار روزانه 
در منــزل بودم که با توجه بــه عدم گزارش 
مســیر برگشت پرواز مورد نظر از طریق تلفن 
منــزل پیگیر این پرواز از پســت فرماندهی 
شــدم. گفتنــد هواپیما، از کیش برخاســته 
و به ســوی پایــگاه هوایی اصفهــان عزیمت 

کرده است. 
من خواستم هر موقع از اصفهان پرواز کرد اطالع 
دهند که چند دقیقه بعد از پرواز آن را اعالم و من 
خواســتم هر موقع در تهران نشستند نیز مجددا 
گزارش نمایند. چند دقیقه بعد افسر شیفت وقت 
تماس گرفت و گفت که به علت نقص فنی درحال 
مراجعت به فرودگاه اصفهان است. به او گفتم هر 
وقت هواپیما نشســت، موقعیت را به من گزارش 
کنیــد. در کمال ناباوری چند دقیقه بعد گزارش 
کردند که متاســفانه هواپیما سانحه دیده، ولی از 
وضعیت سرنشینان اطالعی در دست نیست. آن 
روز، روز عزای نیروی هوایی بود و فرمانده پایگاه 
هوایی اصفهان اعالم کرد که به علت شهادت کلیه 
سرنشــینان اعزام به روز بعد موکول شده است. 
شــهادت ایشان و فرماندهان ارزنده ای چون امیر 
یاسینی و امیر اردســتانی، شوک بزرگی بود که  
به نیروی هوایی وارد شــد و ناباورانه، هنوز هم در 
غم این فقدان هســتیم. روحشان شاد و یادشان 

گرامی
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گفتاری از همرزم شهید

نجات با  نوآوری
سرهنگ حسین صفری ابهری
افسر عملیات پدافند هوایی نهاجا

ســال 52 بود که به نیروی هوایی پیوستم. در آن جا 
دوره های مختلف نظامی را طی کردم. همچنین در 
آمریکا سیســتم های هاگ، اورکین اسکای گارد و 
تــوپ 23 میلی متری و دیگر تخصص ها را گذراندم. 
سپس به عنوان افسر عملیات هاگ وارد بوشهر شدم 
و بعد از مدتی کوتاه، انقالب شــکوهمند اسالمی رخ 
داد و در آن زمان من در سایت هاگ مشغول شدم. 

مقابل حمالت هوایی قد علم کردیم
سامانه موشکی هاگ جزو سامانه های پیشرفته و از 
خریدهــای خوب نیروی هوایی بود و پدافند هوایی 
را متحول کرد. پدافند هوایی که در راستای سیستم 
های جنگ افزاری پیــش می رفت وارد مرحله ای 

شــد چراکه سیستم های موشــکی زمین به هوای 
خوبــی را تحویل گرفت. این ســامانه هاگ پکیج 
کاملی بود که پوشــش بســیار خوبی را برای دفاع 
هوایی از بخش های مختلف کشور به همراه داشت. 
ورود این سامانه پدافند هوایی باعث شد که پدافند 
هوایی از حالت ســنتی قبلی تغییر کند و به سمت 
یک سیســتم الکترونیکی پیشرفته سوق یابد. این 
تحــول و ادامه جدی آن با تالش های نیروی هوایی 
پس از انقالب علیرغم این که مستشاران آمریکایی، 
بــا وجود الزام به تعهــد  آموزش ها ناقص ماند، پس 
از انقــالب و در دوران دفاع مقدس موجب شــد که 

دستاوردهای بسیار خوبی به ارمغان بیاورد

نوآوری هایی توســط شهید ستاری بر روی سامانه 
هاگ پیاده ســازی شــد و توانســتیم تا واپســین 
روزهای جنگ به کمک این سامانه، تالش پرسنل، 
فرماندهــان و مســئوالن قهرمانانه مقابل حمالت 

هوایی دشمن قد علم کنیم. 
با  شهید ستاری دفاع هوایی کارآمد ماند

در برهه ای از دفاع مقــدس و یک بازه زمانی کوتاه، 
3 رادار تعقیب هدف هاگ کشورمان توسط دشمن 
مــورد اصابت قرار گرفــت. در تعجب بودیم که این 
رادارها چگونه شناســایی، رهگیری می شود و مورد 
اصابت قرار می گیرد. متوجه شدیم که موشک های 
کا-28 روســی که توســط هواپیماهای سوخو22 
حمل می شــود، توســط عراق از روسیه خریداری 
شده است. هواپیمای سوخو 22 منبع تشعشع امواج 
را پیدا می کنند، مختصات آن را به موشک می دهد 
و موشــک نیزدقیقا به مرکز تشعشع امواج برخورد 

می کند.  با این حمله ها، عــراق تصور می کرد دفاع 
هوایــی ما را از کار خواهد انداخت. در همان زمان به 
خاطر دارم شهید ستاری اقدامات مختلفی به عنوان 
مغز متفکر علمی انجــام داد. زیرا به غیر از تاکتیک 
نظامی در فناوری هم استاد بود. بدین ترتیب کمک 

شد تا طرحی به نام »طرح زمان بندی« اجرا شود.
این طرح نوآورانه از سوی شهید ستاری مطرح شد. از 
آن جا که تا فعال شدن موشک های ضد رادار، 60 ثانیه 
فرصت وجود داشت، بنابراین شهید ستاری طرحی 
مطرح کرد که بر اســاس آن، تمــام اقدامات راداری 
هاگ را ظرف مدت کم تر از 60 ثانیه برنامه ریزی کنند. 
رادار را در حالت غیرفعال یا به اصطالح استندبای قرار 
می دادند یعنی امواج رادار را قطع می کردند. با همین 
نوآوری منحصر به فرد توانستیم بر یک فناوری فوق 
العاده پیشرفته که می توانست کل پدافند ما را تحت 

تأثیر قرار دهد غلبه کنیم. 

در مورد موشــک های پالســی هم همین بود و در 
حالی که دشــمن ظرف مدتی کمتــر از 5 دقیقه، 3 
رادار پالســی ما را از بین برد، دچار مشکل بسیاری 
شــده بودیم. همان زمان شهید ستاری که مدیریت 
خوبی روی این حوزه داشتند، با بهره گیری از برنامه 

زمان بندی، روی همین موضوع اثرگذار شدند. 
نوآورانه ای دیگر مطرح شد

ایده نوآورانه هم پوشــانی رادارها نیــز یکی دیگر 
از طرح های خالقانه شــهید ســتاری برای حفظ 
رادارهای کشور در اوج امکانات فناورانه دشمن بود. 
طرح هم پوشانی به این صورت عمل می کرد که اگر 
رادارهایی در مجاورت هم قرار می داشــتند و یک 
رادار تهدید می شــد، رادار تحت تهدید را خاموش 
می کردند و رادار مجاور را روشن می کردند. با همین 
دســت ابتکارها بود که توانســتیم در این حوزه ها 
توانمندی خود را به اثبات برســانیم. با وجود این که 
فناوری دشــمن پیشرفته می شد و محدودیت های 
ما افزایــش می یافت اما خالقیت هــای نامحدود 
بزرگانی چون شــهید ستاری بود که راهی را بر حل 

مشکالت و رفع کاستی ها می گشود.
نوآوری های شهید ستاری بسیار بود. مقابله با میگ 
25 و ایستادگی در جنگ شهرها را از دیگر موضوعاتی 
است که شهید ســتاری در آن نقش داشت. در اوج 

جنگ شــهرها و کوران حمالت نیــروی هوایی به 
اتکای جنگنده های پیشــرفته ای مانند میگ 25، 
نیروی هوایــی نیز گام های بلنــدی را برای حفظ 
کشور برداشت. شهید ستاری بسیار زیاد به سایت ها 
سر می زد و اقدام هایی را انجام می داد تا بتوان با این 
هواپیماها مقابله کــرد از جمله این که روی رادارها 
تغیراتی لحاظ کردند، روی سیستم موشکی موشک 
استاندارد قرار دادند و اقدامات مهمی در این زمینه 
از او بــه یادگار مانده اســت. با توجه به این که میگ 
25 در ارتفاع بســیار باالیی پرواز می کرد بسیاری از 
آنتن های رادار این امکان را که جنگنده را رهگیری 
کنند، نداشــتند. این رادارها برای ارتفاع باال ساخته 
نشــده بود. ارتفاع آنتن ها با تغییر شــیم ها افزایش 
یافت تا توانایی رهگیــری جنگنده ها افزایش یابد. 
این موضوع یکــی دیگر از طرح های خالقانه ای بود 
که شهید ستاری بر آن نظارت داشت و پیگیرش بود. 

شهید منصور ستاری

sattari.ir
دی ماه 1398

 ویژه نامــه بیســت و پنجمین
 ســالگرد شــهادت سرلشگر

منصور ستاری

 کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر 
 متعلق به پایگاه اطالع رسانی 

شهید سرلشگر منصور ستاری است.
timsarsatari satari_mansor saed1360


