مختصری از زنذگینامه شهیذ سرلشگر منصور ستاری ( )3133-3131به مناسبت بیست و یکمین
سالگرد شهادت این شهیذ بسرگوار

ػبَٞبی دفبع ٔمذع ،ث ٝػٛٙاٖ
ثشاثش اظٟبس ٘ظش وبسؿٙبػبٖ صثذ٘ ٜظٕی د٘یب٘ ،یشٚی ٛٞایی استؾ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس 
یه ٘یشٚی ٘ظبٔی وبسآٔذ  ٚتبثیشٌزاس ثش ػش٘ٛؿت خ ًٙتحٕیّی ؿٙبخت ٝؿذ.حٛص ٜػّٕىشد ٘یشٚی ٛٞایی  ٚتبثیشٌزاسی آٖ
خًٞٙبی ٛٞایی ٘جٛد .ثّى ٝدس ٘جشدٞبی صٔیٙی  ٚدسیبیی ٘یض تبثیش خٛد سا تب پبیبٖ خ ًٙحفظ وشدٔ .تٛلف وشدٖ

كشفبً دس
پیـشٚی ٘یشٚی صٔیٙی ػشاق (خلٛكبً دس سٚصٞبی اثتذایی خ ًٙاص عشیك خٛٞ ًٙاپیٕبٞبی خٍٙٙذٔ ٜمبثُ تب٘ه)٘ ،بثٛدی
ثخؾ اػظٓ ٘یشٚی دسیبیی ػشاق دس  5آرسٔب( 9537 ٜثب دسخـؾ ثی٘ظیش خّجب٘بٖ ؿدبع خٛد ٘ظیش ؿٟیذاٖ خّؼتجشی ٚ
دٚساٖ) ،حّٕ ٝث ٝػٕك خبن ػشاق ٘ ٚبثٛد وشدٖ اٞذاف ساٞجشدی  ٚساٞىٙـی ٔختّف  ٚدس ٘تید ٝایدبد ثشتشی ٘ظبٔی  ٚػیبػی
ػبَٞبی خ ًٙتحٕیّی ثٛدٕٞ .یٗ الذأبت ثٛد
ثشای خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اص خّٕ ٝالذأبت ٘یشٚی ٛٞایی ایشاٖ اػالٔی دس 
وٙٔ ٝدش ثّٔ ٝمت ؿذٖ ایٗ ٘یش ٚتحت ػٛٙاٖ «٘یشٚی ٛٞایی اِٟی» ؿذ .ػخٗ ٌفتٗ اص حٕبػ ٝػبصی ٘یشٚی ٛٞایی ثذ ٖٚروش
ٔیؿٛد.
٘بْ فشٔب٘ذٞبٖ آٖ ٘یش ٚخغبی ٔغبِؼبتی  ٚتحمیمی ٔحؼٛة 
ٔیدا٘یٓ و٘ ٝمؾ فشٔب٘ذٞبٖ ٔٚؼئٛالٖ ٞش ػبصٔبٖ ٘ظبٔی دس استمبء یب سوٛد آٖ ػبصٔبٖ غیش لبثُ ا٘ىبس اػت .أب ٌبٜ
ث٘ ٝیىی 
آٖچٙبٖ تبثیشی ثش ػّٕىشد ػبصٔبٖ صیشٔدٕٛػ ٝخٛد ٔیٌزاس٘ذ و ٝتب ػبَٞب پغ اص حضٛسؿبٖ اثشات آٖ ثبلی
افشاد اػتثٙبیی ،
ٔیٔب٘ذ.

ػبَٞبی دفبع ٔمذع  ٚپغ اص آٖ ،تّمی ثش ایٗ اػت و٘ ٝمؾ ؿٟیذ
دس خٛا٘ؾ اػٙبد ٔ ٚذاسن ػّٕىشد ٘یشٚی ٛٞایی دس 
ػشِـىش ٔٙلٛس ػتبسی دس خبیٍب ٜفشٔب٘ذٞی ٘یشٚی ٛٞایی ٘مـی ٔٛثش ٔ ٚب٘ذٌبس ٔیثبؿذ .ایٗ اثشات ٛٙٞص  ٓٞلبثُ ادسان ٚ
ٔیسػذٌٛ .یی و ٝایٗ آثبس ،آثبسی خبسیٔ ٝیثبؿذ.
ّٕٔٛع ث٘ ٝظش 

ػش٘ٛؿتػبص  ٚحؼبع ثٛدٚ .اوبٚی ؿشایظ آٖ

ٔمغغ صٔب٘ی فشٔب٘ذٞی ؿٟیذ ػتبسی ثش ٘یشٚی ٛٞایی اص آغبص تب فشخبْٔ ،مغؼی
ٔیثبؿذ .ایٗ ٌضاسؽ ث ٝثشسػی
٘ـبٖدٙٞذ ٜاحیبء ٘یشٚی ٛٞایی ثب تذاثیش ؿٟیذ ػتبسی 

صٔبٖ ،تذاثیش ؿٟیذ ػتبسی  ٚثٕشات آٖ
خٙجٞٝبی تبثیشٌزاسی ثش ػّٕىشد ٘یشٚی ٛٞایی دس ػبَٞبی لجُ ،حیٗ  ٚحتی ثؼذ اص فشٔب٘ذٞی ٘یشٚی ٛٞایی

ثشخی اصتذاثیش ٚ
تلٕیٌٓیشی فشٔب٘ذٞبٖ ثضسي خ ٚ )ًٙدس فشایٙذ

ٔیپشداصد .دس خبٔؼ ٝؿٙبػی خ( ًٙثشسػی فشایٙذ
تٛػظ ؿٟیذ ػتبسی 
پظٞٚؾ اختٕبػی ،روش ص٘ذٌیٙبٔ ٚ ٝؿٙبخت پبیٍب ٜاختٕبػی ؿخق ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاختٙبة ٘بپزیش اػت .چشا و ٝفشایٙذ سؿذ ٚ
ٔیثبؿذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ایٗ ٌضاسؽ ثب روش ٔختلشی اص
ثبِٙذٌی ٕٞیـ ٝتبثیشٌزاس ثش ؿخلیت  ٚاثؼبد ٔختّف آٖ دس افشاد 
ص٘ذٌیٙبٔ ٝؿٟیذ ػتبسی آغبص ؿذ ٜاػت.
ِٚیآثبد اص تٛاثغ ؿٟشػتبٖ ٚسأیٗ ٔتِٛذ ؿذ .پذسؽٔ ،شح ْٛحبج حؼٗ،
ؿٟیذ ٔٙلٛس ػتبسی دس ٔ 53شداد  9535دس سٚػتبی 
ٔشدی فبضُ ،ادیت  ٚؿبػش ثٛد و ٝدیٛا٘ی اص ا ٚث٘ ٝبْ «ٔبتٕىذ ٜػـبق» ث ٝیبدٌبس ٔب٘ذ ٜاػت .پغ اص عی دٚساٖ تحلیُ دس
ٔمغغ اثتذایی دس صادٌب ٜخٛد ،تحلیالت ٔتٛػغ ٝسا دس سٚػتبی (پٛیٙه) اص تٛاثغ ثبلش آثبد ٚسأیٗ عی ٕ٘ٛد .دس ػبَ 9533
ٔٛفك ث ٝاخز دیپّٓ ٔتٛػغ ٝؿذ ٚ ٜثب ٔٛفمیت دس آصٔ ٖٛدا٘ـىذ ٜافؼشی ٘یشٚی صٔیٙی استؾ ،ص٘ذٌی ٘ظبٔی خٛد سا آغبص
ٔیوٙذ .دس ػبَ ٛٔ 9536فك ث ٝفبسؽاِتحلیّی ثب دسخ ٝػتٛاٖ دٔٚی ؿذ ٚ ٜدس ٕٞبٖ ػبَ ث٘ ٝیشٚی ٛٞایی استؾ ٔٙتمُ

ػاللٙٔٝذی ؿٟیذ ػتبسی ثٛٞ ٝا٘ٛسدی دس ایٗ ا٘تمبَ ٘مؾ ٕٟٔی سا ایفب ٕ٘ٛد .دس ٘یشٚی ٛٞایی پغ اص ٌزسا٘ذٖ

ٔیؿٛد.

دا٘ؼتٞٝبی

دٚسٜٞبی ٔختق وٙتشَ ؿىبسی (وٙتشَ خٍٙٙذٜٞبی ؿىبسی یب  )FIGHTER CONTOROLERخٟت افضایؾ
دٚسٜٞبی تخللی ث ٝایشاٖ ثبصٌـت  ٚث ٝایؼتٍب ٜساداس ثبثّؼش
ػّٕی  ٚتدشثی ث ٝآٔشیىب اػضاْ ؿذ  ٚدس ػبَ  9539پغ اص عی 
ٔیؿٛد .دس ػبَ  9533دس وٙىٛس ػشاػشی پزیشفت ٝؿذٚ ٜخٟت ادأ ٝتحلیُ دس
(ٌش ٜٚپذافٙذ ٛٞایی ثبثّؼش فؼّی) ٔٙتمُ 
ٔیؿٛد.
سؿتٟٙٔ ٝذػی ثشق ٚاسد دا٘ـىذ ٜفٙی 
دس ثشسػی ػٛاثك ؿٟیذ ػتبسی ٔجبسصات ثش ػّی ٝسطیٓ پّٟٛی ٘یض ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت.
ثیؾ اص پیشٚصی ا٘مالة٘ ،یشٞٚبی ضذ اعالػبت استؾ حىٔٛت دػت٘ـب٘ذ ٜپّٟٛی ،ؿٕبسی اص وبسوٙبٖ پذافٙذ ٛٞایىٕٞ ،چٖٛ
ػشٚاٖ ٔٙلٛسػتبسی سا صیش ٘ظش داؿتٙذ .حضٛس دس دػتٞٝبی ٔزٞجی ،ػخٙشا٘یٞبی ا٘مالثی  ٚپخؾ اػالٔیٞٝبی أبْ ٔیبٖ
وبسوٙبٖ ٘یشٚی ٛٞاییٞ ،شاػی دس دَ ٘ٛوشاٖ حىٔٛت خٛدوبٔ ٝپّٟٛی ایدبد وشد ٜثٛد.
اص دی ٔب ،9535 ٜؿٟیذ ػتبسی تلٕیٓ ٌشفت ٝثٛد و ٝثب ٘ٛؿتٗ ٘بٔٝای ث ٝوٕه "آیتاهلل ٔحٕذ یضدى" ،تىّیف ٌشٞٚؾ وٝ
فؼبِیت ا٘مالثی خٛد سا پٟٙب٘ی د٘جبَ ٔیوشد٘ذ ،اص أبْ (س )ٜخٛاػتبس ؿ٘ٛذٔ .حتٛای ٘بٔ ٝا ٚث ٝأبْ خٕیٙی(س )ٜایٗ ثٛد و« ٝدس
ایٗ ٔٛلؼیت حؼبع دس ٘یشٚی ٛٞایی ثٕب٘ٙذ  ٚیب ثیش ٖٚثش٘ٚذ؟» (٘ٛایی ِٛاػب٘ی ،ف )35پبػخی و ٝأبْ خٕیٙی(س )ٜث٘ ٝبٔٝ
ؿٟیذ ػتبسی داد٘ذ ،دس ثشٌیش٘ذ ٜایٗ ٘ىت ٝثٛد وٕ٘ ٝیخٛاٙٞذ استؾ سا ٔٙحُ وٙٙذ ٘ ٚیبص اػت و ٝوبسوٙبٖ پذافٙذ ٛٞایی ٚ
٘یشٚی ٛٞایی دس ثخؾٞبی خٛد ثٕب٘ٙذ  ٚدس سا ٜپیشٚصی ا٘مالة ث ٝتالؽ خٛد ادأ ٝدٙٞذ.

أب پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ٔ ٚتؼبلت آٖ تدبٚص ٘یشٞٚبی ثؼثی ثٔ ٝشصٞبی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،تحلیُ سا تشن وشدٜ
ایؼتٍبٜٞبی ساداس پذافٙذٛٞایی

ٔیؿٛد .خذٔت دس
 ٚدس ٔأٔٛسیتٞبی ٔختّف ٘ظبٔی ث ٝدفبع اص وـٛس  ٚاػتمبدات ٔـغ َٛ
ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ خذٔت دس دایشٜ
ػٛثبؿی ٕٞذاٖ ،دصف ،َٛآثذا٘بٖ ،ػشثٙذس ٔٙدش ث ٝافضایؾ تدشثیبت ٚی دس حٛص ٜتخللی 
صٔیٗ ثٛٞ ٝا ٔذیشیت ػّٕیبت پذافٙذ ٛٞایی ٘یشٚی ٛٞایی استؾ ٔٙدش ث ٝافضایؾ ٔؼّٔٛبت  ٚتدشثیبت ٚی دس خلٛف خًٙ
ػبَٞبی ثؼذ خذٔت ٚی ث ٝكٛست ػّٕی  ٚثشٚص خاللیت دس خلٛف
افضاسٞبی صٔیٗ ثٛٞ ٝا ؿذ .إٞیت وؼت ایٗ تدشث ٝدس 
ػّٕیبتٞبی پغ اص آٖ ِیبلت خٛد سا ثٍٕٞ ٝبٖ ث ٝاثجبت سػب٘ذ

ػبٔب٘ٞٝبی صٔیٗ ثٛٞ ٝا ٕ٘بیبٖ ؿذ .دس ػّٕیبت خیجش  ٚدس

(خلٛكبً دس صٔی ٝٙوٙتشَ ٛٞاپیٕبٞبی خٍٙٙذ ٜسٌٜیش ٞ ٚذایت ٕٞ ٚىبسی ثب ػبیت ٔٛؿىی ٞبٚن پیشٚصی ٔؼتمش دس ٔٙغمٝ
ػتٛاٖیىٕی تب ؿٟبدت

ٔیؿذ .ؿٟیذ ػتبسی اص دسخٝ
ػّٕیبتی)  ٚاص آٖ پغ ٔؼیش پیـشفت ؿغّی ٚی ٕٛٞاستش اص ٌزؿت ٝعی 
ٔحُٞبی خذٔتی صیش سا تدشثٕٛ٘ ٝد8

ػتٛاٖیىٕی ،افؼش وٙتشَ ؿىبسی دس ػّٕیبت ایؼتٍب ٜساداس

«افؼش وٙتشَ ؿىبسی دس ػّٕیبت ایؼتٍب ٜساداس ٕٞذاٖ ثب دسخٝ
آثذا٘بٖ ،افؼش یىٛٙاختی  ٚآٔٛصؽ دس ٔؼب٘ٚت ػّٕیبت فشٔب٘ذٞی پذافٙذ ٛٞایی ثب دسخ ٝػشٚا٘یٙٔ ،تؼت ث ٝػتبد ٘یشٚی ٛٞایی
خٟت ادأ ٝتحلیُ دس دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ثب دسخ ٝػشٚا٘ی ،سئیغ آٔٛصؽ ساداس ٔؼب٘ٚت ػّٕیبت فشٔب٘ذٞی پذافٙذ ٛٞایی ثب دسخٝ
ػشٌشدیٔ ،ؼب٘ٚت ػّٕیبت فشٔب٘ذٞی پذافٙذ ٛٞایی ثب دسخ ٝػشٍٙٞی ٔٛلتٔ ،ؼب٘ٚت عشح  ٚثش٘بٔ٘ ٝیشٚی ٛٞایی استؾ ثب دسخٝ
ػشٍٙٞی دائٓ ،فشٔب٘ذٞی ٘یشٚی ٛٞایی ثب دسخ ٝػشٍٙٞی  ٚػپغ استمبء ث ٝدسخ ٝػشتیپی».
عشحٞبی اسائٝ
ػّٕیبتٞبی ٔختّف سلٓ صد ٜثٛد .

ٕٞىبسیٞبی ٔـتشن ؿٟیذ ػتبسی  ٚؿٟیذ ػجبع ثبثبیی ٘تبیح ؿٍشفی دس

ؿذ ٜتٛػظ ٔٙلٛس ػتبسی ث ٝػجبع ثبثبیی آٖ چٙبٖ دلیك ٔ ٚجتىشا٘ ٝثٛد و ٝدیٍش اسائ ٝعشح اص ػٛی ػتبسی دس خلٛف
ٕ٘یؿذ .تؼٟذ ،تخلق ،ؿٟبٔت ،خاللیت ٚ ٚالیت ٔذاسی ؿٟیذ
پذافٙذ ٛٞایی ٚحتی ٘یشٚی ٛٞایی ث ٝأشی غیش ٔٙتظشا٘ ٝتؼجیش 
ػتبسی ٔٙدش ث ٝوؼت اػتٕبد  ٚحٕبیت ؿٟیذ ثبثبیی  ٚثؼیبسی اص فشٔب٘ذٞبٖ ٔ ٚؼئٛالٖ اص ٚی دس ٔمبعغ ٔختّف ؿذ ٜثٛد.
ػتبسی  ٚثبثبیی آٖچٙبٖ ثب ٕٞ ٓٞب ًٙٞثٛد٘ذ وٌٛ ٝیی یه سٚح دس د ٚثذٖ ٞؼتٙذ .ایٗ اػتٕبد ٔٙدش ث ٝوؼت ٔؼئِٛیت
فشٔب٘ذٞی ٘یشٚی ٛٞایی ؿذ.

ٔیؿٛیٓ و ٝؿٟیذ ػتبسی صٔب٘ی ث ٝفشٔب٘ذٞی ٘یشٚی ٛٞایی ا٘تخبة ؿذ وٝ
دس ثشسػی تبسیخ  ٚسخذادٞبی دفبع ٔمذع ٔتٛخ ٝ
آٖ ٘یش ٚتؼذاد صیبدی اص ثٟتشیٗ خّجب٘بٖ خٛد سا اص دػت داد ٜثٛد .ضٕٗ ایٙى ٝأىب٘بت وبفی خٟت حفظ ثشتشی ٛٞایی ثش
دؿٕٗ سا دس اختیبس ٘ذاؿت صیشا دس ع َٛحذٚد ؿؾ ػبَ خٛٞ ،ًٙاپیٕبٞبی صیبدی سا اص دػت داد ٜثٛد .دس ٔمبثُ ػشدٔذاساٖ
ثّٛن ؿشق  ٚغشة ثب تدٟیض ػشاق ث ٝپیـشفتٝتشیٗ ٛٞاپیٕبٞبی خٍٙی ػؼی دس حفظ  ٚاستمبء ویفیت  ٚوٕیت تدٟیضات ٘یشٚی
ٛٞایی ػشاق داؿتٙذ .ا٘تظبس وؼت تٛفیك ثیـتش تٛػظ ٘یشٚی ٛٞایی ٔٙدش ث ٝا٘تلبة ؿٟیذ ػتبسی ث ٝفشٔب٘ذٞی ٘یشٚی ٛٞایی
ؿذ.
ػخٗٚسی،

ٔیؿٛد وٚ ٝی ا٘ؼب٘ی ٔؤٔٗ ٔ ٚتفىش ،داسای لذست
ثب ثشسػی ص٘ذٌی  ٚػٛاثك وبسی ؿٟیذ ػتبسی ٔـخق 
دا٘ؾٞبی ٘ٛیٗٙٞ ،شٔٙذی ٘مبؿی ،فشص٘ذی ٔغیغ دس ثشاثش ٚاِذیٗ ،پذسی ٟٔشثبٖ ثشای فشص٘ذاٖ خٛد

ػاللٙٔٝذ ث ٝفشاٌیشی
ٚفشٔب٘ذٜای دِؼٛص ثشای ٘یشٚی ٛٞایی ثٛد.

ایٗ ا٘ؼبٖ ٔٚ ٗٔٛفشٔب٘ذ ٜالیك ٚتٛإ٘ٙذ ٚخالق پغ اص ٌزسا٘ذٖ  34ثٟبس پشثبس دسپب٘ضد ٓٞدی ٔب 9555 ٜدس ػب٘ح ٝػمٛط
ٛٞاپیٕبی خت فبِىٗ ث ٝؿٟبدت سػیذ.

خذمات مانذگار شهیذ ستاری به دفاع هوایی ایران:
٘یشٚی ٛٞایی  ٚپذافٙذ ٛٞایی استؾ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس صٔبٖ فشٔب٘ذٞی ػشِـىش ٔٙلٛس ػتبسی داسای التذاس سٚص افضٖٚ
ٌـت ٚ ٝتؼبٔالت ٔٙبػجی ثب ٘یشٞٚبی ٛٞایی وـٛسٞبی ٔٙغم ٝداؿت .دس آٖ دٚساٖ ٘یشٚی ٛٞایی استؾ ثیؾ اص پیؾ ثٔ ٝشص
پشٚطٜٞبی ایٗ ٔشد اسص٘ذ ٜؿبیذ دس د٘یب

عشحٞب ٚ
خٛدوفبیی سػیذ ٜوٛٙٞ ٝص  ٓٞاثشات آٖ ثبلی ٔب٘ذ ٜاػت .ثذ ٖٚاغشاق ثشخی اص 
ػبٔب٘ٞٝبی

عشحٞبی ٔجتىشا٘ٝاؽ ایدبد ؿجىٛ٘ ٝیٗ  ٚیىپبسچ ٝپذافٙذ ٛٞایی وـٛس ٔتـىُ اص ساداس،
وٓ ٘ظیش ثبؿذ .اص خّٕ ٝ
عشحٞب  ٚاثتىبسات ؿٟیذ ػتبسی ٔٙدش ث ٝافضایؾ
ٔٛؿىی  ٚتٛپخب٘ ٝصٔیٗ ثٛٞ ٝا ٔ ٚذیشیت ٛٞاپیٕبٞبی تدؼغ  ٚسٍٞیش اػت .
آػیتپزیشی ٘یشٚی ٛٞایی دؿٕٗ ثؼثی  ٚاستمبء تٛاٖ ٘یشٚی ٛٞایی استؾ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ خٟت ٘فٛر ثش آػٕبٖ ػشاق

ثٙیبٖٞبی كٙؼتی ٚ

ؿذ .اص اػبػیتشیٗ الذأبت ایٗ فشٔب٘ذ ٜدِؼٛص الذاْ دس خلٛف افضایؾ ظشفیت فٙی  ٚخلٛكبً ایدبد
ٕٝٞٚخب٘ج ٝثٛدٔ .حل َٛچٙیٗ الذأبتی ،ػبخت ٛٞاپیٕبی

ٔذسٖ ٘یشٚی ٛٞایی ثشای ػبخت ٛٞاپیٕب  ٚتؼٕیشات اػبػی
آٔٛصؿی  ٚپـتیجب٘ی ػجه پشػت ٛثب ظشفیت٘ 3فش اػت.
ؿٟیذ ػتبسی ثب ایدبد ٔحیظ ٔٙبػت ثشای تفىش ٛ٘ ٚآٚسی أىبٖ ٔـبسوت حذاوثشی وبسوٙبٖ تحت فشٔب٘ذٞی سا دس ثبالتشیٗ سدٜ
تؼٕیشات ٍٟ٘ ٚذاسی وّی ٝتدٟیضات  ٚدػتٍبٜٞبی ثؼیبس ٔذسٖ  ٚفٙی ٘یشٚی ٛٞایی استؾ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ فشا ٓٞآٚسد.
ساٜا٘ذاصی خغٛط ٛٞاپیٕبیی ػبٞبٛ٘ ،ػبصی  ٚثٟؼبصی ؿجى ٝتذاسوبتی  ٚافضایؾ تٛاٖ ِدؼتیىی ،افضایؾ
دیذٜثب٘ی ،
ایدبد ؿجى ٝ
أىب٘بت ٘ٛػبصی  ٚثٟؼبصی ٟٔٙذػی ٟ٘بخب ،افضایؾ ظشفیت چٙذثشاثشی وبسآیی ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ٘یشٚی ٛٞایی خلٛكبً پغ اص
ساٜا٘ذاصی ثیٕبسػتبٖ  533تختخٛاثی ٚ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی چٙذ اص ایٗ تغییش اػت .

ساٜا٘ذاصی ٔدتٕغ آٔٛصؿی پضؿىی  ٚدسٔب٘ی ثؼثت

ػبٔب٘ٞٝبی

ٔذسٖتشیٗ

لبثُ تٛػؼ ٝثٞ ٝضاس تختخٛاثی ٔشوضی ٕٞشا ٜثب ٔشوض پبتِٛٛطی  ٚدا٘ـىذ ٜپشػتبسی ؤ ٝدٟض ثٝ
ثیٕبسػتب٘ی  ٚتحمیمبتی  ٚآٔٛصؿی ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ایدبد ٔؤػؼبت ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٞی ٘ظیش دا٘ـٍب ٜػّٚ ْٛفٛٞ ٖٛٙایی وٝ
ٔیثبؿذ .اص
ص٘ذٜیبد 
٘ـب٘ٞٝبیی اص تفىش ساٞجشدی ،دٚسا٘ذیـب٘ ٚ ٝفؼبِیت ٌؼتشد ٜآٖ 

ثؼذٞب ث٘ ٝبْ ؿٟیذ ػتبسی ٘بٍٔزاسی ؿذ
ٔیثبؿذ .دس
ػّٕیبتٞبی ٚاِفدش  ٚ 6وشثالی  3

عشحٞبی ػّٕیبتی ٚی دس
خّٕ ٝالذأبت  ٚاثتىبسات ث ٝیبد ٔب٘ذ٘ی ؿٟیذ ػتبسی ،
ػّٕیبت ٚاِفدش  6ایدبد یه دفبع ٔتحشن ٔٙدش ث ٝافضایؾ تٛاٖ دفبع ٛٞایی ،تؼخیش آػٕبٖ ٔٙغم٘ ٝجشد  ٚدس ٘تید ٝوؼت

ٔٛفمیت دس سٚی صٔیٗ ٚفتح فب ٚثٛدٔ .مبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٚاِفدش ٚ 6ػّٕىشد پذافٙذٛٞایی سا دفبع ٔؼدض ٜآػب ٘بٔیذ٘ذ .اص دیٍش
الذأبت لبثُ تمذیش ؿٟیذ ػتبسی فشٔب٘ذٞی ػّٕیبت اػىٛست ٛٞایی ٘فتوؾٞبی ایشاٖ تب دسیبی ػٕبٖ دس ع َٛخًٙ
٘فتوؾٞب ٔی ثبؿذ.

گسیذهای از سخنان شهیذ سرلشکر منصور ستاری:

ٌضیذٜای اص ػخٙشا٘ی ؿٟیذ ػشِـىش ٔٙلٛس ػتبسی دس خلٛف اص خٛد ٌزؿتٍی وبسوٙبٖ ٘یشٚی ٛٞایی دس ع َٛػبِٟبی

ٔشٚس
دفبع ٔمذع خبِت تٛخٔ ٝیثبؿذ8
حشوتٞبیی سا و٘ ٝیشٚی ٛٞایی دس ع َٛخ ًٙداؿت،

خبٖدادٖ ٚ
رسٜای اص ؿدبػت  ٚؿٟبٔت  ٚ
٘تٛا٘ؼتٝایٓ 

« … ٔب تبوٖٛٙ
پیؾلذْ ثـٛیٓ  ٚلذٔی ثشداسیٓ …ث ٝیبد ثیبٚسیٓ آٖ سٚصٞبیی سا وٝ

٘ـبٖ ثذٞیِٓ .زا احؼبع ٔیوٙیٓ و ٝثبیذ خٛدٔبٖ
ػذٜای اص آٟ٘ب
ٔیسفتٙذ ٔ ٚیدا٘ؼتٙذ و ٝ
خّجب٘بٖ ،دػت ٝدػت ٝثب ٛٞاپیٕبٞبی ؿىبسی ثشای ػشوٛثی دؿٕٗ ٔتدبٚص ثٔ ٝأٔٛسیت 
ٔیس٘ٚذِٚ ،ی
ٔیدا٘ؼتٙذ و ٝ
آٖٞب 
وتبةٞب ٘ٛؿت .

ٔیتٛاٖ
ٔیوشد٘ذ ،
ثشٕ٘یٌشد٘ذ .أشٚص اص آٖ ِحظ ٝو ٝاص  ٓٞخذاحبفظی 

ثشٕ٘یٌشد٘ذ .ثبیذ سفت  ٚخبٖ  ٚخ ٖٛداد  ٚحفظ وشد … »

ٔیٌٛیذ8
دسخلٛف پذافٙذ ٛٞایی  ٚإٞیت آٖ 
عشحٞبی آیٙذ ٜاص آٟ٘ب اػتفبد ٜوٙیٓٔ .ثال ٔب ایٗ سا
«ٔب اص خٔ ًٙؼبئّی سا آٔٛختیٓ  ٚچیضٞبیی فٕٟیذیٓ و ٝثبیذ ثشای 
٘مغٝای وٝ
دأٝٙاؽ خیّی ٌؼتشدٚ ٜدس ػیٗ حبَ ػٕیك اػت .ؿٕب اص ٕٞبٖ 

فٕٟیذیٓ و ٝدفبع ٛٞایی وبس یه ثؼذی ٘یؼت ٚ
ٔیخٟذ و ٝثتٛا٘یذ آٖ سا ثجیٙیذ تب اٚج آػٕبٖ ٔؼئِٛیت داسیذ ،پغ دفبع ٛٞایی وشدٖ
ا٘ذاصٜای ثیش ٖٚ

یه ٔبٞی ،اص آة دسیب ثٝ
یه ثؼذی ٙٔٚغم ٝای ٘یؼت ،ثّىٚ ٝػیغ  ٕٝٞ ٚخب٘ج ٝاػت».

