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کیمیای ناب
راهی که در مسیر تولید ،خودکفایی و تحول
آفرینی توســط شهید منصور ستاری ،شهید
بابایی و دیگر فرماندهان بزرگ دوران دفاع
مقدس آغاز شد ،راهی روشن و پرامید است
که وظیف امروز یها را سنگین مسئولیت را
برای تدوام این راه دوچندان میکند .آنان از

کشورمان ایستاده بود.
ابــزار و ســاح شــهید منصــور ســتاری و
همراهان ایشــان در این نبــرد دوجانبه و به
تعبیری چندجانبــه ،چیزی فراتر از امکانات
ســختافزاری بــود و نــوآوری ،خالقیت و
ابتکارهــا که بــا باور و اعتقاد و ایمان راســخ
او پیونــدی عمیقی و ناگسســتنی یافته بود،

جائی شروع کردند که محکمترین دشمنان
ایران اســامی ،یکپارچه شده بودند تا این
اتحاد و همدلی برای داشتن ایرانی مستقل،
متحد و قوی را در هم بشــکنند؛ باور برخی
این بود که با رفتن مستشــارهای آمریکایی،
ایــن نیــروی الهی تضعیف میشــود و تنها
نقطه اتکا و باورشــان ،به بیرون از این مرزها
بــود .نمونههای کم تکرار و مثال زدنی چون
شهید ســتاری ،دو نبرد در پیش روی خود
داشــتند ،یکی مبارزه بــا این تفکر و این که
میشــود در داخل کشــور و با تالش ،دست
بــه کارهای بــزرگ زد و دیگــری مقابله با
تــوان تجهیزاتی دشــمنی بود کــه با تمام
قــوای برگرفته از غرب و شــرق ،در مقابل

چشــمههای جوشــان تحــول و خودکفایی
را در نیــروی هوایی ،بدنه ارتش و ســاختار
دفاعی کشــور جریان بخشــید .او به فرهنگ
خودکفایی اعتقاد داشــت چون خودش نیز
خودســاخته و متکی بــود و در این راه تالش
های زیــادی کرد و شایســتگی هایش را به
نمایش گذاشت.
در بحبوحه جنگ و شرایط خاصی که بر کشور
حاکم بود ،وجــود مدیران و فرماندهان آگاه،
متخصص و کاردان در عرصههای گوناگون از
جمله دفاعی ،احســاس میشد .خوشبختانه
تمامــی بخشهای کشــور و آحــاد جامعه،
مخلصانــه برای دفــاع و صیانت از جمهوری
اسالمی ،انقالب و این مرز و بوم ،بسیج شده و

دکتر محسن رضائی*
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از هیچ تالشی فروگذار نمیردند.
هنگامی که قرار شــد فرمانده جدیدی برای
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
انتخاب شــود ،گزینههــای متعددی مطرح
شــد .نام شــهید بزرگوار عباس بابایی برای
فرماندهی نیروی هوایی مطرح شــد و ایشان
را به شــورای عالی دفاع دعــوت کردیم ،آن
زمان هنوز شــورای عالی امنیت ملی شــکل
نگرفته بود.
به ایشــان پیشــنهاد کردیم کــه فرماندهی
نیروی هوایی ارتش را عهدهدار شــوند .خب
شــهید بابایی یکــی از فرماندهان ،خلبانان و
مدیــران توانمند و متخصص کشــور بود و به
نیروی هوایی نیز اشراف و احاطه کافی داشت.
وقتی موضوع را با ایشان مطرح کردیم ،شهید
بابایی فرمودند نه شهید منصور ستاری از من
برای این سمت الیقتر هستند.
پس از مشــورتها و ارزیابیها ،همگی به این
باور رســیدیم که شهید ســتاری از تخصص،
تعهــد و توانایــی بســیار باالیــی برخوردار
هســتند و میتواننــد ایــن کار را به خوبی
عهدهدار شــوند .در طول دفاع مقدس و پس
از آن هم شــاهد فعالیتهــا و تالشهای این
شهید بزرگوار و سایر همراهان و همسنگران
ایشــان در عرصههــای دفاعی ،ســاخت و
خودکفایــی بودیم .تا آن موقع بســیاری از
هواپیماها زمینگیر شــده بودند و خارجیها
هیچ قطعــهای را به ما نمیدادند .ایشــان با
منصوب شــدن بر فرماندهــی نیروی هوایی
ارتش ،توانســت تحوالت خوبــی پیدا کرده
است.
رفتن ایشــان یک ضایعه ای برای کشورما بود
که به راحتی قابل جبران نیست؛ تالشهایی
در مســیر تولید داخلــی ،خودکفایی صورت
گرفت ناشی از روحیه خودباوری و ایمان توأم
با تخصص ایشان بود که باید در این دوره ،در
میــان آحاد جامعه از مســئولین ،بخشهای
دفاعی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی و ســایر
حوزهها مورد توجــه و ترویج قرار بگیرد .این
روحیه و باور ،کیمیای نابی اســت که در این
دوران بیــش از هر زمان دیگــری به آن نیاز
داریم.
امیــدوارم روح این شــهید واالمقام و ســایر
شهدای دفاع مقدس ،شهدای عرصه امنیت و
اقتدار و استواری ایران اسالمی ،قرین رحمت
و محشور با اولیای الهی باشد ،انشاهلل.
* فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران
دفاع مقدس
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دا ِر دل

عشق و عمل در سیره منصور ستاری
* پرویز کرمی
منصور ســتاری؛ سرلشــگر منصور ستاری
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در روز پنجشــنبه  15دی ماه  1373در
هواپیما ،روی آســمان بود که سانحه ای برای
هواپیمــا رخ داد و او و همراهان و یارانش لباس
شهادت پوشیدند.
الف.شــعار مهم اســت؛ همانقدر که عمل
کردن به آن .شــعار ،هویت عمل را می ســازد.
پس هر کس که می خواهد خوب عمل کند باید
خوب هم شــعار بدهد .فقط مشــکل اینجاست
کــه اغلب ،نمــی دانیم شــعار را چگونه باید به
عمل تبدیل کنیم .یعنی شــعارمان را براساس
نیت عمل مان انتخــاب نمی کنیم .این؛ همان
آفت اگزیستانسیالیسم یا وجودگرایی در حوزه
اجتماعی اســت .شعار را می ســازیم و بعد می
گذاریم خودش برود ســراغ سرنوشت اش؛ که
معموال هم به جاهای خوب نمی رسد.
ب .اندیشــیدن مهم اســت؛ اما اینکه چه
زمانی اندیشه کنیم ،مهم تر است .اندیشیدن در

کودکی همه دنیای یک آدم را می سازد .همین
مقوله اســت که می گوید شما چه خواهید شد
و چگونه خواهید زیســت .نگاه کردن به آسمان
و غور کــردن در عظمت اش ،ذهــن آدم را باز
می کند .پــرورش اش می دهد .تعالیجویش
می کند .آســمان متعلق به انســان است؛ همه
آســمان .درختان که به آســمان دســت می
اندازند ،پایشــان در زمین گیر است .پرندگان
که در آســمان غوطه ورند ،چشم شان دائما به

زمین است .ســایر حیوانات که پایشان گرفتار
خاک نیســت و رونده اند هــم در خاک و روی
آن به دنبال خواســته هاشان هســتند .انسان
است که همزمان که روی زمین جاری و جست
وجوگر اســت و ذهن در بند زمین دارد ،دل اش

در گرو آسمان است.
ج .علم مهم اســت؛ موجب پیشرفت است؛
ســبب تعالی دنیای بشــر اســت .با این حال،
چاقویی اســت که بیشتر به جای تقسیم کردن
نان ،به جان و اســتخوان شان رخنه کرده است.
وقتی آسمان از صنعت زیاد علمی شده ،دودزده
شــد ،چشم انســان هم از آســمان فرو افتاد بر
زمین .اندیشــه و فکرمان محدود شد به همین
وســعت خاک .فوق اش ،به بچه هایمان آسمان
را از پنجــره تنگ و کوچک تلویزیون ها نشــان
داده ایم و کائنات را مجازی و دور از دســترس
برایشان جلوه کرده ایم .علم مهم است ،اما برای
آنکه انســان را باال ببرد .اینجا که اینک ایستاده
ایم باالست؟ جای ماست؟
د.عشق مهم است؛ عشــق مهم ترین است.
همین.
ط.منصور ستاری؛ سرلشگر منصور ستاری
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در روز پنجشــنبه  15دی ماه  1373در
هواپیما ،روی آســمان بود که سانحه ای برای

هواپیما رخ داد و او و همراهان و یارانش شــهید
شــدند .آنهمه همهمه جنگ و بمب و باروت و
فشــنگ و خمپاره و موشک دشمن ،نتوانستند
او را در هشت ســال جنگ تحمیلی ،پیدا کنند
و تقدیر این بود که او در همان آســمان؛ مبداء
همه رویاهایش ،بماند و ماندگار شــود .منصور
ســتاری مهم اســت؛ برای همه ما .اما آنچه از
او مهمتر اســت ،الگوی منصور ســتاری است.
انســان فانی اســت اما رفتار و کردارش ریشه
در ابدیت دارد .با مشــاهده دستنوشتههایش و
دیدن فیلمها و آثار او دریافتم که شهید ستاری
شعارهای زیادی داشت ،اما آن را آرام و بی صدا

در دفتر یادداشــت و خاطراتش می نوشت که
اول از همه ،خودش حواس اش به آنها باشــد .و
همین ها می شــد خرج کار و حرکت به ســمت
جلــو .او در کودکی اش ،با طبیعت و آســمان و
شــعر حماسی فردوسی و عاشورا عجین بود و از
نزدیک هم با شیرینی ساختن و سازندگی آشنا
شده بود .می دانست که برای رسیدن به آسمان
باید از زمین شــروع کرد .زمین را باید ساخت تا
به آسمان رسید .و چقدر سرنوشت اش با منصور
حالج نزدیکی دارد .حــاج را تعلق عظیم اش
بــه حضرت حق و دانایی اش و تعالی جویی اش
بر دار کرد و ســتاری را هم همین آســمانی که
همه زندگی اش بود و حضرت باریتعالی با همه
عظمت اش ،تجلی یافته در آن .اینجاســت که
عشــق کار خودش را می کند .عشــق آدمها را
ماندگار می کند .رمز «منصور ســتاری» شدن
این اســت :آنکه بر دار دل شــود ،همیشه زنده
است .پس ،عاشــق باش؛ عاشق خدا ،خانواده،
مردم ،انسان .روحش شاد.
* مدیرمســول پایگاه اطالع رسانی شهید منصور ستاری

ويژه نامه بيست و هفتم سالگرد شهادت رسلشگر منصور ستاري | دي ماه 3 | 1400

sattari.ir

طعم توانستن
گفت وگو با فرمانده کل ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران،
مشــتاقانه و متواضعانه ،پرسشهایمان
را پاســخ میدهد و از دوران دفاع مقدس
نــکات و خاطراتی بیان میکند که جذاب،
شــنیدنی و البته خواندنی اســت .امیر
ســید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل
ارتش جمهوری اســامی ایــران مهمان
«منصور» در این گفتوگوی صمیمی است
و از ویژگیهای فردی ،نظامی و شخصیتی
شــهید ســتاری میگوید کــه در ادامه
میخوانیم:
* چه ویژگیهایی در نگاه ،عمل و شخصیت
شــهید ســتاری او را از منظر حضرتعالی

اخــاق و برخوردار از توان ارتبــاط گیری :نفوذ
کالم ،صداقت و درایــت ،خیلی جدی و پیگیر،
مدیر و کاردان بودند.
شــهید ســتاری را شــخصی با ســواد و دلسوز
میشناســم که با وجود ویژگیهای برجسته برای
همکاران نقشــی الگویی داشــتند .این شــهید
بزرگوار ،سیاست و قدرت را می شناخت ،دوست
و دشمن را تشخیص می داد لیکن سیاست بازی
و سیاسی کاری نداشت ،اهل غلو ،نمایش و دیده
شــدن نبود ،در مدیریت با شناخت استعدادها و
شایسته ساالری ،حمایت و توانمندسازی نیروی
انسانی ،شــناخت امکانات و ظرفیت ها با تعقل و
کار مضاعف و بدون توقع مدیریت میکرد.
ســکان فرماندهی نیروی هوایی در طول تاریخ

ماندگار و برجسته کرده است؟
شهید ســتاری از نظر شــخصیتی خود ساخته
و ســختی دیده بود و با آســایش و نازپروردگی
نســبتی نداشــت .او ،درد جامعه فقیر ،پابرهنه
و تحت ســتم را می دانســت .اهل پرسش ،تفکر
و تأمــل ،فهمیدن ،یادگیــری و عبرت آموز بود،
خدا بــاور ،معاد باور و اهل حالل و حرام و رعایت
حقوق دیگران ،با ســعه صدر ،وفادار و متعهد به
خانواده و مردم ،مثبت اندیش ،امید آفرین شجاع
و نســتوه و پرگار و خســتگی ناپذیره منظم و با

تشــکیل این نیرو بجز بر مــواردی نادر  ،همواره
به خلبانان واگذار می شــد  ،اما اطالعات پروازی،
دانش و تخصصی ایشان در حدی بود که خلبانان،
که تمامی پرســنل نهاجا در مقابل فرمان ایشان
سر به اطاعت فرود می آوردند.
ایشــان ضمن قاطعیــت در فرماندهی از خلق و
خــوی زیبایی برخوردار بــود و با رفتار منطقی و
عادالنــه خود بر قلب همکاران فرماندهی کرده و
ایــن ویژگی ها او را به عنوان فرماندهی توانمند و
برجسته در تاریخ کشور بدل ساخت.
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* آیا می توان دیدگاه هــا و فعالیت های
ایشــان را به عنوان الگویــی برای جامعه
امروز معرفی کرد؟
انســانهای بزرگی که با تاســی به خدای متعال و
الگوگیری از بهترین الگو یعنی پیامبر اکرم (ص)
زندگی خــود را طی می کنند و با رفتار ،منطق و
عمل صالح خود در جامعه ارزشهای انسانی و الهی
را ترویج می کنند ،می توانند الگو محسوب شوند؛
وقتی شــهید ستاری را به عنوان الگو معرفی می
کنیم یعنی می توان شبیه به او رفتار کرد.
البته برای کســانی که بــه خدا و روز قیامت امید
دارند و خدا را بسیار باد می کننده اگر می خواهید
پیامبر الگوی شما باشــد باید سه ویژگی داشته
باشید .اول این که امیدش به خدا باشد و این خدا
باوری در همه حاالت و ســکنات شهید ستاری
وجود داشته اســت .او در حرف زدن ،کار کردن،
ارشــاد و نصیحت و حتي انتصابات با امید به خدا
و خــدا باوری عمل کرده اســت .بــه عنوان یک
پدر خــدا باوری را در تربیت فرزندان و ســلوک
خانوادگی نشان داده است.
دوم ،اعتقاد به معاد و قیامت اســت و این مهم در
انديشــه و باور شهید و تربیت او هویدا بوده است.
ســومین ویژگی پیامبر برای امت این بود که ذکر
خــدا را فراوان بگوید و ایــن مهم بر زبان و وجود
شــهید جاری بود و تجلی نــور حاصل از ذکر در
رفتار و عمل صالح شــهید و معامله وی با خداوند
متعال برجسته است.
شهید ســتاری ،گام در مســیر صحیح و جهت
درســت زندگی کردن ،ایمان به راه رستگاری و
برگزیدن سبک زندگی جهادی داشت و توانست
گام های بزرگی در شــرافت سربازی و فرماندهی
جهادی برداشــته و در این طریق بیشتاز و ممتاز
باشــند لذا با افتخار و اطمینان می تواند به عنوان
الگویی خانه معرفی شود
* اما برای ترویج شــناخت ویژگیهای این
شخصیت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
ایجاد ساختار و سلسله رویدادها ،تولید محتواها
و اقدامــات پژوهشــی و ترویجی با مشــارکت
اساتید و دانشــجویان در دانشگاه های نظامی،
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هدفگذاری ،داشــتن برنامه و مدلی مشخص
بــرای ترویج شــخصیت و رفتار شــهید ،ایده
پردازی مرتبط با هویت ایشان با درک نیازهای
مخاطبين و تحلیل روانشــناختی جامعه هدف،
تا بفهمیم چه ویژگی های شــخصیتی را از الگو
انتظار دارند.
برای ترویج و شــناخت این شــخصیت بزرگ
می توان به تدوین و انتشــار کتابی جامع به نام
شــهید ستاری  ،شامل سخنرانی ها  ،اطالعات و
خاطرات دریافتی از شــهید بزرگوار و از کسانی
که از نزدیک با ایشــان کار مــی کردند  ،اقدام و
هم چنین از نقطــه نظرات فرماندهان هم عصر
ایشــان در سلســله مراتب پایین تر و باالتر در
خصوص نحوه مدیریت و فرماندهی ایشان بهره
برداری برد.
* راه شهید در مسیر خودکفایی ،ساخت
و تولید داخلــی و توانمندی تاچه اندازه
ادامه یافته اســت؟ برای استمرار و ادامه
این مسیر چه رهنمودهایی دارید؟
امروزه آنچه از خودکفایی واقعی و ساخت درونی
قدرت بدست آمده بدون تردید حاصل تداوم راه
شهیدانی چون ستاری است؛ در این مسیر برای
حصول به رشــد مطلوب ضمــن اهتمام به رفع
موانع پیشــرفت ،بایســتی تمرکز تالشها برای
ارتقای دانش و توانمندی علمی و فناورانه باشد
موضوعی که شــهید ســتاری هم بر آن تاکید
داشت.
با ادامه راه این شــهید بزرگوار و شهیدان دفاع
مقــدس و عرصه علم ،فنــاوری و دفاعی ،امروز
به پیشــرفتهای معناداری دســت یافته ایم؛
خودکفایــی در تولید تجهیــزات نظامی مورد
نیاز مانند :ســاخت سامانه باور  ،۳۷۳هواپیمای
کوثر ،انواع پهپاد ،ســامانه های راداری و جنگ
الکترونیک ،ســامانه های پدافند هوایی ،سامانه
های موشــکی .ادوات نقلیه زرهی ،موشکهای
ضد زره ،شناورها و ناوها ،زیردریایی های شبیه
ســازها و مانند آن بخشــی از تداوم تالشها در
این مسیر اســت .با این حال برای استمرار این
مســیر ،نباید خودکفایی را سیاسی با دستوری
کنیم ،بلکه بایســتی با تحقیق و تحلیل علمی به
نیازها و ظرفیت ها و موانع و مشکالت توجه کرد
و با ایجــاد همگرایی و هم افقــی فکری ،عالوه
بر تســهیل در عملکرد سلسله مراتب مسئول،
زمینه ساز وحدت رویه کشوری نیز بود.
* این که از جایی باید شروع کنیم ،بسازیم
و از دشــمن نهراسیم تا چه اندازه در نگاه
او پدیدار بود؟
نداشــتن هراس از دشــمن یک ســوال است و

اینکــه روند خودکفایی تا کجــا می تواند پیش
برود؟ و آیا میشــود در همه حوزه های صنعتی،
«ســازنده» بود؟ ســوال دیگری است .موضوع
خرید یا ســاخت ،یکــی از تصمیم های رایج در
سیاســتگذاری صنعتی است و پاســخ بدان با
متغیرهای متعددی همراه است.
در بعــد دفاعی  -امنیتی ،سیاســتگذاران باید
تصمیــم بگیرند که جنگنده مــورد نیاز نیروی
هوایی را در داخل بســازند یا از هواپیماسازهای

برتر جهــان بخرند؟ باید تصمیم بگیرند قطعات
مورد نیاز را بســازند یا از شرکت های حرفهای
بازار جهانی بخرند؟ پاسخ به این سواالت و مانند
آن در ســطح ملی ،مالحظات متعددی دارد در
برخی شــرایط حتی با داشــتن دانش و نیروی
انســانی متخصص ،ســاخت برخی محصوالت
دفاعی مــورد نیاز به دلیل آنکــه تولید آنها در
مقیاس باال توجیه اقتصادی ندارد ما را به سمت
خرید می برد.
اما چنان چــه این خرید با عوارض سیاســی و
امنیتی و با وابســتگی همراه باشــد ،چه بســا
علیرغم نداشــتن توجیه مالی اقدام به ســاخت
در داخل کنیم .شــهید ستاری به خوبی به این
دغدغــه ها و چالش ها پاســخ گفت .او در عین
حال که به خوبی دانش روز دنیا را می شــناخت
و می دانســت هیچ کشوری نمی تواند همه چیز
را بســازد و کشورهایی که می خواهند همه چیز
را بســازند ،محکوم به «متوسط بودن» هستند،
آگاه بود که چه بســا هزینه هــای گزاف منجر
به نزول و شکســت در ســایر ابعــاد اقتصادی و
اجتماعــی شــود .اما به خوبی می دانســت که
قدرتهــا ،هیچ گاه دانش و فناوری را در اختیار
کشــورهای اســتقالل خواه و آزادی جو مانند
جمهوری اســامی ایران قرار نمی دهند و این

را به خوبــی در جنگ تحمیلــی اثبات کردند.
از همین رو بود که شــهید ســتاری ،با اشراف و
آگاهی بســیار خوبی که هم به مسائل سیاسی،
نظامی و فنی داشــت ،راه خودکفایی را در پیش
گرفت با این که در روزهای نخست در باور کمتر
کســی می گنجید و رهبری هم با نگاه بلندشان،
حامی ایشان بودند.
در این مسیر آنچه که جای ترویج دارد استقالل
فکری ،خودباوری و احســاس شخصیت ،مقابله
با سلطه جویی استکبار جهانی و اجنبی ،و ترویج
اعتماد بــه نفس ملی ،رشــد نیروهای جوان و
خالق و باور به پیشــرفت به شــکل نهادی و به
صورت فرهنگ در جامعه است.
این ویژگی بسیار ارزشمند شهید ستاری که می
فرمود « پاین از جایی برای ساختن شروع کنیم
« باید مورد توجه کلیه مسئولین  ،و سازمانهای
مختلف کشور قرار گیرد  .یعنی با ساخت قطعات
می توان به ســمت تولید تجهیزات بزرگ رفت و
از قطعه سازی به سامانه سازی برسیم .که البته
آثــار این تالش ها در حــال حاضر در همه جای
ارتش به خوبی نمایان است.
* چگونــه می توان روحیه تالش ،نوآوری
و خودباوری را در جای جای جامعه جاری
ساخت؟
این مقوله ،پردامنه و چندبعدی است و بسیاری
از زمینــه های اجتماعی و فرهنگی مســتقیم و
غیر مستقیم با آن گره خورده اند .عموم مدیران
و سازمانها و اقشــار گوناگون جامعه به اهمیت
این مفاهیم اذعان دارند .با این همه اما کاســتی
و عقــب ماندگــی هایی در نهادینهســازی این
ارزشها دیده میشود.
برای تداوم جوشــش و ادامــه حرکت پر تالش،
نوآورانه و خودباورانه شــهید ســتاری،و عملی
شــدن خواســتهای این شــهید ،ایجاد یک
ظرفیــت علمی و عملی میتوانــد یاری کننده
باشــد و در ایــن راه ،نیازمنــد طــرح ،برنامه و
ســازوکار علمی و عملی کارآمــد و جنبش نرم
افزاری و فرهنگی ،برای غلبه بر تنبلی ،ايستایي،
انفعال ،کم سوادی و خودباختگب هستیم.
* شــنونده رهنمودهای ارزنده شما برای
جوانان این مرز و بوم هستیم
بهترین توصیه هــا رهنمودهای فرمانده معظم
کل مبنــی بر لزوم جدی گرفته شــدن نخبگان
اســت .جوان های هوشمند ،متعهد و با استعداد
قدر خود را بدانند ،آنها بزرگترین فرصت و ثروت
این کشــور محســوب میشــوند .برای همه این
عزیزان آرزوی موفقیت و برای روح بلند شــهید
ستاری ،علو درجات را از خدای منان تمنا دارم.
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الگوی امروز

گفت وگو با معاون هماهنگ کننده فرمانده کل ارتش
امیر دریادار حبیباهلل سیاری معاون هماهنگ
کننده ارتش جمهوری اســامی ایران است.
فرماندهای که ســالهای دفــاع مقدس را به
عنوان تکاور نیــروی دریایی ارتش جمهوری
اســامی ایران حضوری اثرگذار داشــته و
افتخارآفرینیهــای ارزنــدهای را به یادگار
گذاشته اســت .از دریادار ســیاری ،درباره
ویژگیهای شــخصیتی ،نظامی و فردی شهید
ســتاری گفتوگویی داشــتیم که در ادامه
میخوانید:
* مهمترین عامل در برجســتگی و ماندگاری
شهید ستاری را چه مؤلفههایی میدانید؟
عامل اصلی از خودگذشــتگی و ایثار شــهید ستاری
بوده که ایشــان را به فرمانده ای توانمند و برجســته
در تاریخ این کشــور معرفی کرده است .عالوه بر این،
سختکوشی و پشتکار مثال زدنی این شهید واالمقام
اســت که او را در شــمار برترینهــای تاریخ قرار داد.
مثال وقتــی برای گذراندن دوره عملی کنترل رادار به
آمریکا اعزام شــده بود ،وقتی به ایران برگشت رفت و
در کنکور سراســری شرکت کرد و اتفاقا در رشته برق
و الکترونیک دانشــگاه تهران هم پذیرفته شد .همین
فرد ،وقتــی جنگ تحمیلی آغاز میشــود ،با این که
تنها چند واحد دانشــگاهی تا فارغالتحصیلی داشت،
بــه نیروی هوایی بازمیگــردد و در خط مقدم دفاع از
کشور می ایستد .یعنی یک فرد دارای دانش ،تخصص،
انگیزه و اســتعداد که اتفاقا یک روحیه باالی ایثار و از
خودگذشتگی داراست .این است که نام او در تاریخ این
کشور و در یاد مردم قدرشناس کشورمان باقی ماند.
* رفتار ،کردار و منش او تــا چه اندازه الگوی
جامعه امروز است؟
از مهمترین یادگارهایی که از شــهید ســتاری برای
جامعــه امروز به جا مانده ،روحیه نوآوری و خالقیت او
بدون هیچ مالحظه و محدودیتی بود .ایشان طرحها و
ابتکارات زیادی را در سیستمهای راداری و پدافندی
به اجــرا در آورد که موجب ارتقای سیســتم راداری
ایران در دوران جنگ شد .ستاری ،بازگشایی بسیاری
از حوزهها و بازســازی آن ها را با حرکت جهادی انجام
داده است دیدگاههای بزرگ و فعالیت های بی همتای
شهید ستاری که شــب و روز نمی شناخت ،میتواند
الگویی برای جامعه و جوانان امروز کشور ما باشد.
همانطور کــه فرماندهی معظــم کل مدظلهالعالی
فرمودند ایشــان حقیقتا یک نخبه بــوده هم از لحظ
فکری ،ذهنی ،علمی و عملیاتی و هم از لحاظ انگیزه و
ایمان و حضور در عرصه های دشــوار ...کارهای بسیار
بزرگ و مهم و ارزشــمند او باعــث دلگرمی در دوران
دفاع مقدس و صیانت از کشــور شــده بود و امروز هم
یک درس است برای اینکه باور کنیم میتوانیم و هم
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این که یادبگیریم ،یاد بگیریم چگونه میشود با دست
خالی و از هیچ ،یک نیروی هوایی منســجم و توانمند
ساخت ،چگونه میشود بی هیچ ادعا و امکاناتی ،تغییر
ایجاد کرد و ایستاد .برای شناساندن او به جامعه امروز،
باید از روشها و ابزارهای متناســب با شــرایط و حال
زمانهی امروزی هم بهره برد .شناســاندن شخصیت
واالی شــهید ســتاری در دانشگاه ها ،ســازمان ها،
مــدارس ،برگزاری همایشهایی بــرای معرفی ابعاد
شــخصیتی ،اقدامات علمی و فنی و معرفی زحمات و
تالش بی شائبه او ،تولید محتوای مستند در قالبهای
مختلف کاری است که میشود انجام داد.
* نقش اقدامات شهید ستاری در دوران دفاع
مقدس برای صیانت از کشور را چگونه ارزیابی
میکنید؟
نبوغ شــهید ســتاری در ســال های جنگ تحمیلی
موجب شد تا ده ها هواپیمای متجاوز در چند عملیات
بزرگ منهدم شدند که یکی از مهمترین آن ها طراحی
شــبکه دفاع هوایــی در عملیات والفجــر  ۸بود دهها
جنگنده دشمن را زمینگیر کرد .فعالیت های متعدد
در اجرای طرح های رزمی و عملیاتی ،به قدری نمایان
بود که ایشــان با همان درجه سرهنگی ،شد فرمانده
نیروی هوایی و وقتی هم که به سمت فرماندهی نهاجا
منصوب شــد ،همچنان راه خودکفایی و آغاز نهضت
طراحی و تولید جنگندهها را که شــاید در ذهن کمتر
کسی باور به آن میگنجید با چندین برابر قدرت قبلی
ارتقا و ادامه داد.
* راه شــهید ستاری در مســیر خودکفایی،
ساخت و تولید داخلی و توانمندی تا چه اندازه
ادامه یافته است؟ برای اســتمرار و ادامه این
مسیر چه رهنمود هایی دارید؟
البته که همینطور اســت و به وضوح میشــود نقش
نوآوریها و تالشهای شهید ستاری را در جامعه دید.
مثال از جمله خدمات ایشــان ،زیر ساخت اساسی و به

یاد ماندنی تاســیس دانشگاه هوایی ،به عنوان یادگار
بزرگی از ایشان به جا مانده است .برای ادامه این مسیر
هم باید کارکنان را با اندیشه ها و تفکرات شهید ستاری
در حوزه خودکفایی و بیرون آمدن از وابســتگی و یوغ
استعماگران آشــنا کرد .من فکر میکنم از مهمترین
مزیتهایــی کــه راه افتــادن نهضت قطعهســازی،
ســاخت هواپیما و ابتکارهای شــهید ستاری داشت
ایــن بود که یک باور ایجاد کــرد .این باور که طراحی
و تولید جنگنده ها ممکن اســت و این اقدامات باعث
خودباوری کارکنان شده است و االن نیز با الگو گرفتن
از فعالیتها و مدیریت جهادی ایشان تولیدات قطعه و
ساخت قطعات با قوت ادامه دارد.
* این اندیشه که از دشمن نهراسیم و خودمان
برای ساختن از جایی شروع کنیم تا چه اندازه
جای ترویج و توصیه دارد؟
شــهید ستاری در تحقق این شــعار این که از دشمن
نهراســیم و خودمان برای ســاختن از جایی شــروع
کنیم بی بدیل عمل کرده و این عمل بی بدیل ایشــان
همچنــان به اندازه خیلی زیاد جــای ترویج و توصیه
دارد .در بحبوحه جنگ و فشــار اقتصادی کشور عالوه
بر تاسیس دانشگاه هوایی ،این شهید واالمقام در طول
دوران نظامی خود اقدامات بســیار مهم و موثری را نیز
انجام داده اســت که باید همواره ترویج شــود و مورد
توصیه برای همگان باشــد .مدیریت جهادی شــهید
ســتاری در دوران دفاع مقــدس زبانزد همه نظامیان
بوده است یکی از شاخص های مهم ایشان در مدیریت،
استعدادیابی پرسنل و بکارگیری آنها در مسئولیت ها
بــا توجه به توانایی علمی و عملی شخصیشــان بوده
اســت ایشــان کارکنانش را در اجرای مأموریت های
ســازمانی ،همه جانبه حمایت میکــرد ،زمان زیادی
را با کارکنان میگذرانــد که این موضوع باعث روحیه
بخشی مضاعف بسیاری از کارکنان می شد .مدیریت
ایشــان ،یک مدیریت رو به جلو بوده و این موضوع باید
با تالش همه مســئولین و فرماندهان در جامعه جاری
و ساری شود.
* اگــر رهنمــود و توصیه ای بــرای جوانان
کشورمان دارید بفرمایید؟
آینده کشور به برکت اهداف ،شعارها و حرکت انقالبی
جامعه و حضور انبــوه نخبگان جوان و حرکت عظیم
و پرشــتاب علمی و فناوری آغاز می شــود ،آینده ای
روشــن و همراه با پیشــرفت و اقتدار و نفوذ روزافزون
معنــوی در منطقه و جهان خواهد بود .باید زمینه ای
را برای اســتعداد های جوان در جامعه فراهم کنیم که
بتوانند ایدههایشان را به عمل تبدیل کنند ،کاری که
شهید ســتاری به خوبی انجام داد .خوشبختانه امروز
هم شــرکت های دانش بنیان و جوان فعال و نخبه ای
هستند که در حال فعالیتند و این راه را ادامه میدهند.
از جوانــان و فعاالن نخبه انتظار داریم با شــعارهای
دلســرد کننده دشــمنان توجه نکرده و با جدیت به
دنبال هدف اصلی حرکت کــرده و هیچوقت مایوس
نشــوند همانگونه که ســتاری و امثال او با جدیت به
راهشــان ادامه دادند .نخبگی یک نعمت الهی اســت
و بایــد از خداوند بزرگ شــاکر بود .بایــد به جوانان و
نخبگان فعال کشور متذکر شد که این امنیت و اقتدار
حاصل تالش شــهدا و ســازمان های نظامی بوده که
همیشه باید قدردان بود.
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امید توانایی
فیلم «منصور» چگونه ساخته شد؟

فیلم ســینمایی «منصور» به کارگردانی ســیاوش
سرمدی و تهیهکنندگی جلیل شــعبانی از تولیدات
ســازمان هنری رسانه ای اوج است که از اواسط پاییز
اکران خود را در ســینماهای سراسر کشور آغاز کرد.
این فیلم برشی از زندگی شهید منصور ستاری فرمانده
نیروی هوایی ارتش است .به همین بهانه ،پرویز کرمی
مشاور و مسوول تحقیق و پژوهش فیلمنامه این فیلم،
نکاتی درباره آن بیان کرد:
آشــنایی من با شهید منصور ستاری به همکاری من با
فرزند ایشان ،دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری
رئیسجمهوری در دولت پیشــین برمیگردد .وقتی
دکتر ســتاری در سال  1392به معاونت علمی آمدند
من برای اولینبار با ایشان آشنا شدم .هر چند به دلیل
ســابقه حضور در جبهه ،شهید ســتاری را به عنوان
فرمانــده پدافنــد و نیروی هوایی که در یک ســانحه
هوایی به شهادت رسیده میشناختم و از زبان جمعی
از فرماندهان نیروی هوایی نیز شنیده بودم که ایشان
یکی از فرماندهان خوب و برجســته پدافند و نیروی
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بوده است.
برخیجلســاتواتفاقاتمنجربهاینشــدکهشناخت
بیشتروعمیقتریازسرلشگرشهیدمنصورستاریپیدا
کردم.دیماهســال 1392بههمراهدکترســتاریبرای
نخستین بار در مراسم سالگرد شهید ستاری در دانشگاه
نیرویهواییکهتوسطنیرویهواییوپدافندهواییارتش
جمهوری اســامی ایران با حضور جمعی از فرماندهان
همردهوسابقنیرویهواییوهمرزمانشهیدبرگزارشده
بود شــرکت کردم .در آن مراسم بهغیر از خاطرات و ذکر
سجایای شهید ،چند کلیپ هم از مستند شهید ستاری
کهآقای«محمدعلیفارسی»ازرویزندگیایشانساخته
بود پخش شــد و من تازه با فردی آشنا شدم که جامعه از
توانمندیهاابتکاراتوخدماتشبیاطالعیاکماطالعبود
ومیتوانستالگویخوبیبرایجوانانخوبکشورباشد
درراهبازگشــتازمراسم،بهآقایدکترسورناستاریگفتم

خودموهمکاراننشریهام(ماهنامهفناورینوآوری)داوطلبانه
حاضریمبدونچشمداشتیسایتیرابرایشهیدطراحیکنم
واطالعات،مستنداتشاملعکسهاوفیلمهایپراکندهای
کهازایشــانوجودداردرادرسایتجمعآوریوعرضهکنم.
ویپذیرفتواینموجبشدتامندرساعتهایغیراداریو
اوقاتفراغتمبیشتردربارهیاینشهیدتحقیقوبررسیکنم.
اطالعاتیومستنداتیازآقایدکتردرخواستکردمووینیز
مجموعهایازمدارک،بهمندادند.آرامآرامدیدممستنداتی
کهدارمظرفیتیفراترازیکسایتداردوهمینباعثشدتا
درفکرکارویژهایدربارهشهیدبیفتم.مندرطولتحقیقم
دریافته بودم شهید ستاری انسانی شجاع ّ
خلق ،مبتکر و
ایران واسالمدوست ،نویسنده رسانه ای و عاشق اهلبیت
وبســیارپرکاربودهاست.ازسوییهمابتکاراتیدرجنگ
وطولدفاعمقدسوجهادخودکفاییداشــتهوباهمین
ابتکاراتدر زمینه رادارهاوپدافندهواییدر طولعملیات
والفجر هشت ظرف یک هفته ،هشتاد فروند هواپیماهای
فوقپیشرفتهآنزمانراساقطکردهبود.
در دومین و ســومین ســالگرد شــهید هم بیشتر با
دوستان و همرزمان ایشان آشنا شدم .در این مراسمها
ویژهنامههایی را برای معرفی این شهید آماده ومنتشر
کرده بودیم .اتفاقا با اســم «منصور» در همین ایام به
دوست خوبم سیاوش سرمدی که سابقه همکاری در
چند کار مستند را داشتیم پیشنهاد ساخت یک فیلم
مســتند درباره یکی از مقاطع زندگی شــهید را دادم
که به نحوه ســاخت اولین ســری جنگندهها معروف
به پروژه «اوج  »110که به هواپیمای اموزشی پرستو
،جت آموزشی و جنگنده اذرخش مربوط بود.
شهید ستاری در طول فرماندهی خود یک هواپیمای
ســبک اموزشی به نام «پرستو» ویک جت اموزشی را
با هدف بکارگیری در آموزشــی های در نیروی هوایی
ســاختند .همزمان هم در کنــار کار بر روی تعمیرات
اساســی و اورهال هواپیمای جنگنده و پروژهی ۱۰۰
فروندی ســاخت هواپیمای جنگنــده اذرخش را در

دســتور قرار دادند که عنوان آن ،پروژه اوج  110بود.
موقعی که برای اولینبار با آقای سرمدی درباره ساخت
مســتند صحبت کردیم قرار شد من بهعنوان محقق و
مشــاور در این کار حضور داشته باشم و نویسندگی و
کارگردانی هم بهعهده آقای سرمدی باشد.
در جریان نوشــتن واجرای این مستند آقای سرمدی
با دوســتان مختلفی از کارگردانان و افراد مشــورت
میکردند .در پایان کار ،دوســتان ما در مؤسسه وزین
وخالق اوج به آقای سرمدی پیشنهاد ساخت یک فیلم
سینمایی و نه یک مستند در این باره را دادند .سیاوش
بامن طرح موضوع کرد من هم از این پیشــنهاد بسیار
اســتقبال کردم و در نهایت با پیشــنهاد سازمان اوج
شــکل نگارش فیلنامه واجرای کار تغییر کرد .وحاال
باگذشت ســه ســال پساز اتمام کار ،عنوان فیلم از
«اوج  »110بــه «منصور» تغییر نام پیدا کرد.وبرپرده
ســینماها جای گرفت .در جریان این پروژه با شــهید
ستاری آشنا میشویم که تبلور عشق به خدا و انقالب
امام ورهبری وایران بود .فیلم منصور ،برشی از زندگی
سراسر تالش ابتکارات و مجاهدتها و داستان قهرمانی
است که مایوس سازها مشکالت و کمبودهای زمانه و
حتی رویکرد برخی مسئولین وقت او را به عقبنشینی
وانداشت که بگوید به من ارتباطی ندارد نمی توانیم و
نمی شود بلکه با امید و توکل اعتقاد به «ما میتوانیم»
تالش کرد .قهرمانهای ملی ما شهید ستاری ،شهید
حســن طهرانیمقدم ،حاجقاسم سلیمانی و تکتک
شهدای ما همچون کاظمیها ،بروجردیها ،دستواره
ها و همتها و ســعیدطوقانی ها هســتند .دنیایی از
قهرمانان واقعی و اسطوره جلوی ما است اما متأسفانه
کمکاریها ،و خوابآلودگی متولیان امر باعث شــده
که این اسطورهها و نمادهای «ما میتوانیم» در جامعه
مغفــول بمانند و جوانان ما به ســمت اســطورههای
دروغیــن غربی بروند .ما اســطورههای بزرگی داریم
مث ً
ال شــهید ســعید طوقانی پهلوان کوچک ایران که
اســطوره خوبی برای نوجوانــان و جوانان ما میتواند
باشــد .چرا راجعبه اینها تولید محتوا نمیکنیم؟ جا
دارد از سازمان سینمایی اوج تشکر کنم که همت کرد
و صادقانه ومخلصانه پای کار آمد.
در مورد حاشــیه حذف بخشهای مربــوط به آقای
هاشــمی از این فیلم باید بگویم حذف این ســکانس
به اثــر لطمه میزند .آقای هاشــمی نقش مثبتی در
جریان فیلم داشت .من نمیدانم چرا خانواده مرحوم
هاشــمی با آن مخالفت کردند .آقای هاشمی از شهید
ســتاری حمایت و همراهی میکند .فکر میکنم اگر
آقای هاشــمی در قید حیات بــود مخالفتی با نمایش
این صحنه نداشت و نمیگذاشت نقشش از«منصور»
حذف شــود .روحیه آقای هاشــمی طــوری بود که
با ابتــکارات و نوآوریها همراه بودنــد .من بهعنوان
عالقمنــد به آقای هاشــمی وقتی ایــن فیلم را دیدم
برداشت منفی چه از نظر محتوا و چه از نظر شاکله کار
نکردم« .امید» باالترین موهبت برای انسانهاســت.
داشــتن امید و تــوکل وتالش باعث عبور انســان از
ســختی ها نامالیمات و مرارتهای زندگی است .هر
فرد ،جامع ه و ملتی که امیدش را از دســت بدهد نابود
میشود .این فیلم به ما نشان میدهد که چگونه در اوج
گرفتاریها ،امیدواری منجر به پیروزی میشــود .اگر
جوانها میخواهنــد ببینند که اعتقاد و امید چگونه
میتواند ثمربخش باشد باید این فیلم را ببینند.
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فراموش ناشدنی
گفت وگو با فرمانده نیروی هوایی ارتش

امیر سرتیپ واحدی فرمانده نیروی هوایی
ارتش جمهوری اســامی ایــران ،که از
خلبانان تیزپرواز دفاع مقدس اســت و در
این دوران فرصت و تجربه شــهید ستاری
را داشته ،از ویژگی های منحصر به فرد این
شهید واالمقام میگوید.
پاسخ های فرمانده نهاجا را در گفتوگو با
«منصور» در ادامه میخوانید:
* شــهید ســتاری چگونه عمل کرد که
باعث شــد که ماندگار شود و هنوز هم بعد
از گذشت سه دهه از شــهادتش ،جایگاه
ماندگار در نهاجا ،مردم و جامعه داشــته
باشد؟
در پاســخ به این ســوال ،شــاید بهتر اســت به
بخشهایی از بیانات خود شــهید اشــاره داشته
باشــم؛ ایشــان در جایی گفتند «اگر فردی در
جمهوری اسالمی ایران بخواهد مسوولیت داشته
باشــد ،نباید ناز پرورده باشد ...در برابر دنیایی که
رو بــه روی ما قد علم کــرده ،باید قوی بود؛ اراده
باید قوی باشــد و جوان ها باید از پیرها بیاموزند
و کار بفهمند».
من فکر مــی کنم مهمترینخصیصه ســتاری
همین بود این که رنج را چشــیده بود .در سختی
و رنج بزرگ شدن ،برای سیستم مدیریتی کشور
بسیار مفید است .این رنج ،راه و رسم تازهای را به
او آموخته بود :روی پای خود ایستادن را.
خودکفایی چیزی بود که امیر سرلشــکر ستاری
میشناخت و تربیتشدهی این منش و مکتب بود.
امام عزیز ما و انقالب اســامی هم چنین نگاهی
داشــتند .این که چگونه میشود با خودکفایی،
بشــر را از زیر یوغ دیگران بیرون آورد .شــما به
وصیت نامه حضــرت امام خمینی (ره) که توجه
می کنید .متوجه می شوید ،چقدر روی این بخش
حســاس هســتند می فرمایند باید روی پاهای
خودتان بایســتیدا همین ویژگی شهید ستاری
هــم بود که او را نزد امــام خمینی(ره) ،رهبری و
مردم عزیز ساخت؛ این شهید بزرگوار فرماندهی
ایثارگر ،کاردان ،شــجاع ،انقالبی و والیت مدار و
به عبارتی یک نابغه نظامی بود.
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* رفتار و دیدگاه شــهید ســتاری ،تا چه
اندازه ،الگوی جامعه امروز است؟
حتما خدمات ،دانش و رویکرد این فرمانده نامدار
که با لياقت ،کاردانی و شایستگی که از خود نشان
داده بودنــد و در بهمن ماه ســال  1365با درجه
ســرهنگی به عنوان فرماندهی نیــروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب و تا هنگام
شهادت ،عهده دار این مسوولیت بودند ،می تواند

* چه یادگارهای ماندگاری از این شــهید
بزرگوار و فعالیتهایشان در ذهنتان است
که میتوانید برای ما بازگو بفرمایید
من مهمترین وجوه مانای شهید ستاری را در ایثار
و از خودگذشــتگی ایشان دیدم .از فداکاریهای
ایشــان در دوران جنگ بسیار شنیدهایم اما این
انســانیت و از خودگذشتگی که در رفتار و کردار
او به عنوان یک فرمانده بود ،مثال زدنی است؛ در

الگوی بسیار مناسبی برای فرماندهان ،مسئولین
و جوانان امروز باشد .اما آنچه که ضروری به نظر
میرسد ،معرفی و شناساندن چنین الگوهایی به
جامعه است .بازنشر و انعکاس ویژگیهای فردی،
نظامی و رفتاری این شهید واالمقام ،مانند همین
کاری که االن صورت گرفته ،میتواند ایشــان را
الگوی عملی جوان این نسل کند.
* خب به نظر شــما این الگوسازی چگونه
باید صورت بگیرد؟
انجام پژوهش های کتابخانه ای و میدانی ،احصاء
ابعاد و مولفه های شخصیتی ایشان در حوزه های
ســبک فرماندهی و زندگی شــخصی به عنوان
یک مدیر جهــادی و مبتنی بر آن ،الگوســازی
محورهای تبیین شــده در قالب الگوی معرفتی
رفتاری این شهید بزرگوار و تولیدات محتوایی در
قالبهای مختلف ،آنگونه که هم جامعهفهم و هم
علمی و مبتنی بر حقایق باشد ،میتواند به معرفی
این الگوی و سایر الگوهای واالی ما کمک کند.

عملیــات خیبر وقتی نیروهای ایران در محاصره
بمباران شــیمیایی بودند ،ایشان ماسک خود را
تقدیــم به پیرمردی کردند کــه راننده لودر بود؛
این اقدام شــهید بزرگوار جان رزمنده بســیجی
را نجات داد اما بر اثر آن ،ایشــان تا زمان شهادت
از شــامه بویایی بی بهره شدند ،هر چند که سعی
کردند ایــن موضوع را مخفی نگه دارند .این تنها
ن فداکاریهای شهید
شمیمی از عطر دلنشــی 
ستاری است البته.
پس از جنگ هم شــهید ســتاری در سال های
پس از جنگ ،آنچه از آموخته های خود داشت را
صرف توسعه کیفی نهاجا كرد .تأسيس دانشکده
پرواز (خلبانی) این آرزوی دیرینه هر ایرانی وطن
پرست و کارکنان نیروی هوایی از جمله کارهای
این شهید گرانمایه بود .ستاری زمینهای فراهم
کرد تا نخستین گروه از دانشجویان خلبانی ،سال
 1367وارد دانشکده پرواز شوند.
او ســعی کرد تا کمبود منابع مالی نیرو را با بومی
ســازی صنعت هوایی جبران کند؛ هم اکنون نیز
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منش و الگوی رفتاری این فرمانده فقید همچنان
ادامه دارد و همه فرماندهان نیروی هوایی نهاجا
پس از ایشان ،رویکرد توسعه کمی و کیفی نیروی
هوایی الهی را بــه جدیت مبتنی بر خودکفایی و
خوداتکایی با شــعار ما توانستیم با جدیت دنبال
می کنند.
* نقش الو را در عملیات و در جریان دفاع
مقدس چگونه ارزیابی میکنید؟
شهید ستاری با نگاهی خوبی که از کارکرد سامانه
های پدافندی و جزییات آن داشــت ،همچنین
شــناختی که از شــرایط جغرافیایــی و اقلیمی
منطقه تبرد به دســت آورده بود ،توانست راه تازه
ای را فراروی دفاع هوایی کشــور باز کند بنابراین
باید گفت تأمین وسایل و تجهیزات با بهره گیری
حداکثر از منافع موجود داخلی و با تکیه بر اهداف
خودکفایی کشور یکی از مهم ترین اقدامات این
فرمانده فقید بود.
سازماندهی نیروی انسانی متعهد و بیش از همه
خوداتــکا و خودپور در پروژه های توســعه ای و
پیشــرفت را از دیگر اقدامات شهید ستاری می
توان برشمرد.
اما شاید بتوان یکی از شاهکارهای شهید ستاری
را در نبــرد فاو دانســت؛ عملیاتی کــه جدای از
پیروزی پستزی زمینی شاهکار پادافندی ایران
نیز بود؛ شهید ستاری و تیمش در این نبرد نفس
گیر ،حدود  ۷۰فروند جنگنده عراقی را ســاقط
گردند
بومی ســازی صنعت هوایی از طریق ایجاد بستر
الزم با تشــکیل مجتمع اوج نیروی هوایی الهی و
توجه ویژه به جهاد خودکفایی و ساخت داخلی،
زمینه ســاز بروز استعدادها و خالق ترندنت منی
همچون کوثر ،صاعقــه ،آذرخش و هواپیماهای
دیگری شــد کــه هم اکنون با افتخــار می توان
گفت ایران یکی از کشــورهای قدرتمند در حوزه
هوایی و توانمند در ساخت هواپیمای ملی است.
* چه چیزی باعث شــد که ستاری چنین
جایگاه و توانمندی پیدا کند که او را متمایز
کرد؟
تاکید مقام معظم رهبری در اکثر فرمایشاتشان،
دانش فناوری و کســب علم است .موضوعی که
شــهید منصور ســتاری ،آن هم در یک ساختار
نظامی به شــدت باورش داشــت و بر به واقعیت
پیوســتناش اهتمام میورزید .به فرموده رهبر
معظــم انقالب ،اســاس و پیشنیاز رســیدن به
اقتدار ،کســب علم اســت .حقیقت کشوری که
دســتش از علم تهی است نمی تواند توقع عزت،
توقع اســتقالل ،هویت و شخصیت ،توقع امنیت
و توقع رفاه داشته باشــد .شهید ستاری نیز این

حقیقت را به خوبی میدانست.
اص ً
ال طبیعت زندگی بشــر و جریان امور زندگی
این است .علم ،عزت مي بخشد .علم سلطان است
و ســتاری این را به خوبی میدانست .اصال برای
همیــن بود که مدام بر خود کفایی تاکید می کرد
و شبانه روز ،بر آن اهتمام میورزید.
تاکید مقامات ایران اسالمی هم این است ،ما هیچ
وقت نباید زیر یوغ دیگران باشــیم و برای کسب
استقالل ،هویت و شخصیت ،توقع امنیت و رفاه،
باید نهراســید و خوداتکا و با دانش بود تا بتوانیم
در ستضح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم
و مقتدرانه عمل کنیــم .و حتما این مهم باید در
سطح جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود
* خالقیت و نــوآوری را در نگاه ،طرحها و
ابتکارهای شهید ستاری چگونه میبینید؟
خالقیت و نوآوری سازمان یافته با محوریت علم و
دانش همواره در پاسخ به سئواالتی تجلی می یابد
که با چگونگی و چرایی آغاز می شــوند؛ بنابراین
می توان آن را در ســه سطح فهم ،بینش و نگرش
بیان ،پیاده ســازی و در جامعه ســاری و جاری
ساخت فهم حاصل سازماندهی اطالعات با قواعد
معين دوم بینش که همان توانایی تبدیل فهم به
مهارت و قابلیت و نگرش که توانایی بهره برداری
از بینی در جا و مکان مناســب خود است .سه بعد
مهمی که در شهید ستاری تجلی یافته بود.
بســیاری از پیشکســوتان و متخصمان نظامی،
معتقدند در دورانی که رژیم بعث از قدرتمندترین
تجهیزات آفندی اهدایی از سوی دشمنان غربی
برخوردار بود ،رادارها و ســایت های پدافندی ما
را مورد هدف قرار می داد ،آن هم در شرایطی که
تامین تجهیزات نظامی جدید برای کشــورمان
امری تقریبا ناممکن بــه نظر می آمد ،اگر ابتکار
های بزرگانی چون شــهید ستاری نبود ،قطعا راه
دفاع هوایی کشــور مسدود می شد .ایجاد شبکه
ای منســجم و هماهنگ از رادارها که صدها رادار
کوچک و بزرگ را شامل می شد ،ایده نوآورانه ای
از شهید ستاری بود که موجب شد ضمن کاهش
هزینه ها ،رود دفاع هوایی کشور دچار خلل نشود
در عملیــات بزرگــی مانند فتــح المبین و بیت
المقدس ،استفاده از سامانه پدافند هوایی هنگ،
برای نخســتین بار و به ابتکار شــهید ستاری ،به
صورت مستقل عملیاتی شد.
جوانان ،نخبگان و فعاالن فناور کشــور را به تفکر
ژرف ر عملکرد شــهید ستاری و فرمایشات مقام
معظم رهبری که مبتنی است بر آموزههای قرآن
توصیه میکنم .منشأ و اساس فعالیت های شهید
ســتاری ،تحقیق و پژوهش و عمــل بود چراکه
میدانست سرچشمه توانمندی و تولید است.

بدل به عمل
امیر دریادار شهرام ایرانی*

پیــش قراول هر اقدام تحول آفرین ،اراده و خواســت قلبی
و ذهنی اســت .این که یک اراده یــک ظرفیت بالفعل را به
یک ظرفیت بالقوه تبدیل شــود ،نیازمند یک عزم راهبردی

هستیم .امروز به برکت شهیدانی چون امیر سرلشکر منصور
ستاری ،آموختهایم چگونه ایده و اندیشه را به مدد یک تفکر

راهبردی به عمل تبدیل کنیم.

شــهدای همه ما همــه الگوهایی ارزنده در حوزه خودشــان

هســتند و شهید ستاری نیز یکی از شهدای ارزشمند و الگوی

ما در حوزه دفاع هوایی است .این شهید واالمقام منشأ تحوالت

بسیار و نوآوریهای ماندگاری در این حوزه بودند .این فرمانده

آســمانی به عنوان فرماندهی تاریخســاز اســت که به برکت
تالشهای ایشــان و سایر شهدای انقالب ،دفاع مقدس و پس

ازآنوبهحرمتخوناینشهدا ،توانستهایمبهجاییبرسیمکه

این ظرفیت بالقوه ،بالفعل شده و منویات مقام معظم رهبری،
اقتدار و صیانت از تمامیت ارضی کشور محقق بشود.

مبنای حرکتی ما امروز دقیقا انتظارات این شــهید واالمقام

و فرمانــده معظم کل قوا اســت که همواره بر اســتفاده از

توانمندی داخلی تاکید داشتند .موضوعی که شهید ستاری
در طرحهــا ،پروژهها و عملیــات گوناگون ،به ویژه در بخش
پدافندی ،ســاخت قطعهها و تجهیزات بر آن اهتمام ورزید

و اراده و خواســتن را به یک کار عینی و ملموس رساند .اگر
صحبــت از والیتمداری میکنیم ،باید در عمل این موضوع
را نشــان دهیم ،اگر از وطن دوستی و تالش برای استقالل و

ایســتادگی و خودکفایی میگوییم ،باید در فعالیتهایمان
نمایانگر عزم و اراده برای رســیدن به آن باشیم .همانگونه

که ستاری عزیز و بسیاری از شهدای گرانقدر ما بودند.

امروز در عمــق راهبردی زمین ،هوا و دریا و در لبههای دانش

حرکت میکنیم میراث گرانبهایی است که جوانان ما با اتکای
بهخدایمتعال،توجهبهتاکیداترهبریمعظملهوالگوگیری

از مســیر حرکتی ،اندیشهای و عملی بزرگانی چون ستاری ،از
ظرفیت خود برای به عمل رســاندن علم و اراده خود استفاده

کنند .روح شهید ستاری و یاران گرامی ایشان در نیروی هوایی

ارتش جمهوری اسالمی ایران گرامی باد و راهشان پر رهرو.

* فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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فاتح تقدیر

توان باز کردن مســیر را نداشت ،ســتاری همراه او میشود و

عملکردبسیارخوبنیرویهوایی،عملکردفرماندهنیرووسایر

او تشــکر و آرزوی موفقیت میکنــد گرچه در آن زمان تصور

قرار است بهمن ماه همین سال ،از فرمانده نهاجا و همراهان او

بــه راننده او کمک میکند تا راه باز میشــود .راننده بلدوزر از
نمیکــرد این جوان مهربان ،روزی در باالترین جایگاه نیروی

همراهان ایشان ،شایسته قدردانی و تشویق شناخته میشود.
تقدیر شود اما سانحهای دلخراش ،آتش بر لوح دلها میزند

هوایی یعنی فرماندهی منصوب شــود و در سالهای بعد هم،

امیر سرلشکر منصور ستاری در حادثه تلخ سانحه هواپیمای

ندتــا پیش میآید فــردی ،در تمامی مراحلی که در مســیر

این تالش شهید ستاری که سرچشمه یافته از روحیه تواضع،

دیرینهاش میرســد و اجر جزیل را از معبود دریافت میکند.

تمایزبرخوردارباشد.فرازهاونشیبهایگوناگونممکناست

همســنگران ،فرمانده وقت دور نمیماند و فرمانده ایســتگاه

لشــکری ،لوح تقدیری به امضای رئیس وقت ستاد مشترک

چند سند تازه

رســیدن به اهدافش پشت سر میگذارد ،بتواند از اثرمندی و
او را از حرکت در مسیر رسیدن به هدف دور کنند یا تغییراتی

را در آرمانها رقم بزنند .رسیدن به هدف یک موضوع است و با

ستاری باز به کمک او بیاید.

تالش برای آبادانی و شــوق تحول آفرینی بود ،از دید شاهدان
راداری سوباشــی ،به توصیه معاون عملیاتی وقت ایستگاه از

ستاری تقدیر به عمل میآورد.

چه کیفیت و شکلی به آن دست یافتن موضوعی دیگر .این که

ســالهای پس از این روز ســرد ،راننده بلدوزر که حاال دوران

تحولی ایجاد کند یا اثری مثبت از این طی طریق به جا بگذارد،

درجه جانبازی نائل آمده بود و از ناحیه نخاع دچار آسیب شده،

از ابتدا تا انتها ،کارهایی انجام بشــود که یاریگر دیگران باشد،
کاری اســت که برآمدن از عهده آن در ید بزرگان است .شهید

مانــده قدمهای او نهالهایی رویید که هرکدام اکنون درختی

فرمانده نیروی هوایی هم که آن روزها را به خوبی به یاد داشت،

تقدیرهایی که فرماندهان و بزرگان نظام و تاریخ از او داشتهاند
مــی توان به خوبی دریافت .به همین بهانــه ،از میان گواهان

پرشــمار بر توانمندی او ،ســه تقدیر نامه از  3فرمانده شهید

ارتش جمهوری اســامی ایران به پاس عملکرد و تالشهای

این فرمانده فقید به خانواده این شهید واالمقام اهدا میشود

نیازمند یاری میشود .سال۱۳۶۶به شهید نامهای مینویسد و

منصورستاری،تالشیکهدرمسیرپرپیچوخمرسیدنبهاعتال

سترگ و سرســبز در جاده توانستن هســتند .این را به گواه

هشــتم بهمن ماه همین ســال با حضور فرماندهان برجسته

بازنشســتگی را سپری میکند و فرزندش در دفاع مقدس ،به

با یادآوری روزهای سرد سوباشی ،دست گرم افسر جوان دیروز

و اثرگذاری پشــت گذاشت چنین کیفیتی داشت و از رد به جا

حاملجمعیازفرماندهاندرپانزدهمدیماه،1373بهآرزوی

و فرمانده تجربهمند امروز را تقاضا میکند .ســرهنگ ستاری
در نامهای پاسخ گلستانی را با آن گرمای همیشگی و مهربانی
پاسخ میگوید و دســتورات الزم برای کمک و حمایت از این

همراه سالهای نه چندان دور را صادر میکند.

فتح فاتحان
.3
ِ
نشان ِ
«فتح» ،نشان درخشانی است که به دست مقام معظم رهبری

ســتاری در 3مقطع مختلف از زندگی این فرمانده ســتودنی

که هریک ،نشــان دهنده اثرگــذاری او در مراحل گوناگون
زندگی اســت ،برای نخســتین بار در این ویژه نامه در مقابل

بر ســینه تعدادی از فرماندهان عالیرتبه و شجاع جمهوری

دیدگان مخاطبان قرار میگیرد .سه تقدیر نامه ای که هریک،

اسالمی ایران خوش نشسته است .دوازدهمین سال پیروزی

داســتانی جذاب ،آموزنده و شگفتی آفرین در پس خود دارند

انقالب اســامی و در تاریخ 15بهمن ســال ،1368تنی چند

که شنیدنشان خالی از لطف نیست.

از فرماندهــان و نیروهای برجســته و فداکار ارتش و ســپاه

گرمابخش زمستان همدان
.1
ِ
ستاری جوان ،بعد از گذراندن موفقیت آمیز دوره رادار درایران

فرمانده کل قوا نائل شدند .امیر سرلشکر ستاری نیز با توجه به

به ایران باز میگردد و به ایســتگاه راداری سوباشی در همدان

اعتال و اقتدار جمهوری اسالمی ایران ساخته بود ،به شایستگی

افتخار دریافت نشــان فتح از دست حضرت آیت اهلل خامنهای

و به دنبال آن ،دوره تکمیلی افســر کنترل شکاری در آمریکا،

می2رود .ایستگاه شــماره ۳رادار سوباشی از سری رادارهای
آمریکایی نصب شده درایران ،محل خدمت اوست.

زمستانسال ۱۳۵۱برفسنگینیدرمنطقهسردسیرهمدان

بهخصوص منطقه کوهستانی سوباشی بارید ،به طوریکه راه
آمد و شد به ایستگاه راداری و ارتفاعات سوباشی حتی با وسایل

رشــادتها و شجاعتهایی که در دوران دفاع مقدس ،ارمغان

 .2گوا ِه آگا ِه شجاعان

برابر دســتورالعملهای ســتادی در ارتش و به طور کلی در

نیروهــای مســلح ،عملکرد بخشهای مختلــف و نیروها به
صورت ســاالنه مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد و اقدامات

ســنگین هم فراهم نبود و به علت نامســاعد بودن آب و هوا و

ارزنده ،تالشها و افتخارآفرینیها تقدیر میشود .بازرسیها به

نداشــت .راداریهای سوباشــی نگران بودند و به دنبال راهی

سیستماتیک از پایگاهها ،مناطق و گروهها توسط ستاد باالتر از

نبــودن دید کافی ،امکان اســتفاده از هلــی کوپتر هم وجود
برای تردد و ایجاد امکان عبور از گردنه.

صورتساالنهتوسطستادمشترکارتشتحتعنوانبازرسی

نیروی مربوطه ،به شکل تخصصی ،بدون اطالع قبلی و در قالب

منصور جوان در اســتفاده از ادوات ســنگین راه هم دستی بر

تیمهای اعزامی انجام میشود و نتایج ارزیابیها پس از تجزیه

بستهگردنهسوباشیمیشود.سروانستاریدراینشرایط،به

و فرماندهی معظم کل قوا میرســد .این بازدید سیستماتیک

آتش داشت ،با تالشو خالقیتاش گرمابخش مسیر سرد و یخ

کمک راننده بلدوزر مخصوص برف روبی میرود که حضورش

وتحلیلهای تخصصی،بهاطالع فرماندهارتش ،ستادمشترک

بســیار حائز اهمیت وزمینه ســاز انتصابات ،جابهجاییها و

برایچنینروزهاییپیشبینیشدهبوداماحجمسنگینبرف

برکناریها اســت .عملکرد نیروی هوایی در ســال  1373به

سوباشــی ،به دلیل دید اندک و مه آلود بودن مسیر ،بهتنهایی

ســتاد مشترک ارتش و مقامات باالتر رسیده است .با توجه به

چیزی بود فراتر از انتظار .راننده و اپراتور بلدوزر برف پاکن جاده
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طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به اطالع فرماندهی

توانســت نشــان درجه یک فتح را از حضرت آیتاهللالعظمی

خامنــهای دریافت کند .نشــان فتح که از جمله نشــانهای
نظامی جمهوری اسالمی ایران است ،به عنوان سپاسگزاری و
قدردانــی از عزیزانی که خدمات بزرگ و ارزنده در طول جنگ

از خود نشان دادهاند ،اعطا میشود.

sattari.ir

خواهان نوآوری
سروان بازنشسته مسعود بدایعی*

سال  1348قرار شد با دو تن از دوستانم به خدمت
سربازی برویم اما وقتی اتفاقی فراخوان استخدام
در نیروی هوایی را دیدم ،مسیر تازهای در زندگی
من رقــم خورد ،بــرای اســتخدام وارد نیروی
هوایی شــدم و این امر شــد زمینهساز شناخت
بزرگمردی که نام و یادش ماندی است در تاریخ.
بهمن مــاه  1349به دزفول منتقل شــدم و در
این پایگاه ،کار با توپ های اورلیکن و بخشــی از
فعالیتــم و انجا م امــور دفتری ،بخش دیگری از
فعالیتهای من را شکل میداد.
ســال  1352اما با انتقالم به تهــران و حضور در
معاونــت عملیات پدافند هوایــی ،فصلی تازه در
زندگــیام رقــم خورد و حضــور در همین دفتر
مقدمه آشــنایی مــن با فرمانده تکرارنشــدنی،
شــهید منصور ســتاری بود .از این دوره به بعد
یعنی از زمان بازگشت شــهید ستاری از آمریکا
به کشــور ،تا زمان فرماندهی ایشــان در نیروی
هوایی را همراهشان بودم .ایشان در سال 1365
مسئولیت معاونت عملیات پدافند نیروی هوایی
را عهدهدار شــد و از اینجا بود که همراهی من با
این شهید واالمقام بیشتر شد.
مــن در معاونت عملیات پدافنــد و مدتی هم در
دفتر ویژه پدافند هوایی فرصت همراهی با شهید
ســتاری را داشتم .سال  1366که شهید ستاری،
به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
برای تشــکیل ســتاد کل پدافند هوایی منصوب
شدم و کارهای دفتری این ستاد را انجام می دادم.
در طــول مدتی که در کنار ایشــان کار میکردم
دریافتم که شهید ستاری سختکوشی و تالش
مجدانــه را جــزو مهمترین اولویتهــا میداند
و همــواره با کســانی کار می کــرد که همچون
خودش تالشگر ،بی توقــع ،فعال ،انگیزهمند و
مهمتر از همه ،افرادی ســالم بودند؛ کســانی که
می خواســتند برای کشورشــان گامی بردارند
همکاری می کردند .عزت بخشــی و احترامی که
به نیروی انسانی داشتند ،مثال زدنی بود اما باالتر
از این تواضع ،انســانیت و اخالق مثال زدنیاش
بــود .اخالقی که بزرگتریــن درس زندگی ام را
به من آموخت.
خسارت را از حقوقش پرداخت
ایــن حقیقت که او مردی بود اخــاق مدار و به
بیتالمــال اهمیتی ویژه قائــل بود را نه صرفاً در

ظاهر و شعار ،بلکه در عمل شهید منصور ستاری
مشاهده و لمس کردم.
به خاطر دارم در ماموریتی همراه با شهید منصور
ستاری که آن زمان درجه سرهنگی و فرماندهی
نهاجا را بر عهده داشــت ،به ایستگاه رادار بابلسر
عازم شــدیم .خودروی بنز  ۵۰۰ســازمانی را در
مأموریت اســتفاده می کردیم .جالب اینکه جز
در اندکر مواردی ،شهید ستاری اغلب خودشان
رانندگی میکردند .در راه بازگشت و هنگام عبور
از گردنههای هراز ،به ناگاه کوه دچار ریزش شــد
و تصور میکردم هر لحظه ممکن اســت انبوهی
از سنگهای ریز و درشت روی سرمان آوار شود.
ترســیده بودم و به شهید ســتاری هشدار دادم،
ایشــان مسلط و با آرامش ،به من اطمینان دادند
که به سالمت عبور خواهیم کرد؛ خدا یار ما بود و
همین گونه هم شــد .در مسیر عبور از این گردنه
ســنگی به سقف ماشــین برخورد کرد که عم ً
ال
در آن شرایط دشــوار و حجم آوارها که در کسر
از ثانبه جاده پشت ســرمان را پوشاند ،اجتناب
ناپذیر بود.
شهید ستاری به من گفتند اشکالی ندارد و وقتی
رســیدیم تهران به من فرمودند ماشین را صبح
به تعمیرگاه ببر .تعمیرگاهی که از آشــنایان بود،
هزینه تعمیر ماشــین را اعالم کرد و من به اطالع
شــهید ستاری رســاندم .شهید ســتاری گفت
ماشــین را بده تعمیر کنند اما اگــر امکان دارد،
هزینــه را دوماهه پرداخت میکنــم .تعمیرکار
پذیرفت و هنگامی که ماشین را تحویل گرفتیم،
شهید ستاری به من گفتند من مبلغی را به عنوان
پس انداز در بانک ســپه دارم؛ برو از بانک بگیر و
حقــوق این ماه را هم بگیر و به تعمیرکار بپرداز تا
ماه آینده ،باقی مانده را پرداخت کنم.
من به ایشــان گفتم نیازی به این کار نیســت و
هزینــه تعمیر ماشــین را از تنخــواه پرداخت
میکنیم .ایشــان نپذیرفتنــد .من اصرار کردم و
گفتم اما این اتفاق حین ماموریت افتاده اســت.
شهید ســتاری گفت اگر دقت بیشتری به خرج
داده بودم شــاید این اتفــاق نمی افتاد و بنابراین
مقصر من هستم.
این منش و رفتار شــهید ســتاری ،درس بزرگی
به من آموخت؛ اینکه درســتکاری و انســانیت،
جایگاه نمی شناســد و آنجا بود که دریافتم این
مرد تا چه اندازه فردی راســتین و با تقواســت.

رفعت و مردانگی و درســتکاری ایشان در تمامی
بخشهای همراهی ام با ایشان ،شد درس زندگی
من و به جرأت میتوانم اذعان کنم تا کنون کسی
رو مثل شــهید منصور ستاری ،ندیدم و نخواهم
دید.
تا ســال  1371در خواســت کردید با  23سال
خدمت بازنشست شــوم یا ه اداره بازگردم چون
فضای کار در شورا وجود نداشت .از شهید ستاری
درخواســت کردم و با موافقــت دکتر روحانی به
نیرو بازگشتم و تیرماه  1371بازنشست.
در ماموریــت ها ،برنامه ها و رویدادهای مختلفی
همراه با شهید ســتاری بودم .به عنوان فرمانده
نیــروی هوایی بــه فرمانداری تهــران مصاحبه
ای با شــهید ستاری که درجه ســرهنگی بود و
توضیحات را ارائــه دهند .با من تماس گرفتند و

عصر به دفتر فرمانداری رفتیم و ایشان تا پاسی از
شب بدون نوت و از حفظ مطالب را بیان و آمریکا
را محکوم کردند.
فرمانــده فقید نهاجا ،موقــع کار فرد قاطعی بود
و نظم یکی از اولویتهای اصلی ایشــان .نیروی
هوایــی را چندین گام به جلو بــرد به طوری که
انسجام در تدارکات و تربیت نیروی انسانی کاری
کارســتان کرد .بر تمامــی بخشهای مربوط به
نیروی هوایی تســلط و توجه داشت و تک بعدی
نمی نگریســت به طوری که حتی دستی بر آتش
طراحی لباس داشــت .عالوه بر تسلط بر مسائل
فنی و نظامی ،صحبتهای شهید ستاری ،درس
زندگی بود و به جرأت میگویم که فیلســوف تر
از ایشان ندیدم.
ناماش ماندگار باد و یادش گرامی.
* مسوول دفتر فرماندهی پدافند هوایی در دوران دفاع
مقدس

ويژه نامه بيست و هفتم سالگرد شهادت رسلشگر منصور ستاري | دي ماه 11 | 1400

اینستاگرام وبسایت

فیلم

عکس

زبان جهان
از خودکفایــی میگفت و عامل به آن بود ،توأمان
به خوبــی آگاه بود که «ما بی خبــر از جهان در
حصر و محدودیتایم» .پس ،راه تعامل ،ارتباط و
همــکاری با جهان را در پیش گرفت؛ تجربههای
ارزنــده او از دوران کنترل شــکاری در آمریکا،
مشاهده دســتاوردهای نظامی و فناورانه غرب و
انگیزه باالیی که برای توانستن داشت ،او را بر آن
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صوت

توییتر

تلگرام

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلق به پایگاه اطالعرسانی
شهید سرلشگر منصور ستاری است.

داشت تا راه دیپلماسی را در پیش بگیرد.
امیر سرلشــکر شهید مصنور ستاری دریافته بود
که ارتباطات جهانــی ،تحقق بخش خودکفایی
اســت و بــا اســتفاده از تجربه ای کــه از فضای
غرب داشــت ،ظرفیت اشتراکات تاریخی ایران و
کشورهای همســایه و بلوک شرق را برای ایجاد
فصل تازه ای از تعامالت به کار بست .کشورهایی
مانند هند و چین ،روســیه و کره شمالی ،آلمان و
اروپای شــرقی ،تجربه هایی داشتند که به خارج
شــدن تجهیزات دفاعی نهاجا از انحصار غرب و
کسب تجربه ها برای خودکفایی کمک می کرد.

ویژهنامــه بیســت و هفتمین
ســالگرد شــهادت سرلشگر
منصور ستاری

شهید منصور ستاری

sattari.ir

دی ماه 1400

تــوام با این ســفرها ،ســتاری همــواره میزبان
فرماندهان و مقامهای ارشد نظامی از کشورهای
همســایه و سراســر جهان بود که برای افزایش
تعامالت ،به ایران ســفر میکردند و در دیدارها
با ســتاری ،بعضاً شناخت ســتاری از تجهیزات،
دستاوردها و امکانات نظامی ان کشورها ،تسلط،
تجربه و تخصص در مســائل نظامــی و فناورانه
تعجــب آنان را بر میانگیخــت .در این داده نما،
سفرهای بین المللی امیر سرلشکر شهید ستاری
و نیز میزبانیهــای او از فرماندهان و نمایندگان
ارشد نظامی کشورهای خارجی ،مرور شده است.

