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«سربازان نیار»
راوی تالش رزمندگان اردبیلی

گزارشی از مراحل شکلگیری و اجرای عملیات طوالنی کربالی 5

پیروزی در شرایط سخت

اسماعیل علوی

عملیات بزرگ و حســاس کربالی  5بالفاصله بعد از عملیات کربالی  4طراحی و به
اجرا درآمد که یکی از سختترین و طوالنیترین عملیاتها در طول جنگ هشت
ساله بشــمار میرود .پیش از آن عملیات کربالی  4بهدلیل لو رفتن طرح و محل آن
در همان ساعات اولیه متوقف شد و دشمن بعثی با خیالی آسوده تا اجرای عملیات
بعدی رزمندگان ،به جشن و پایکوبی پرداخت و نیروهایش را به مرخصی فرستاد،
غافل از اینکه در این ســو ایدهای جســورانه برای اجرای عملیاتی به بزرگی عملیات
قبلی و از همان محور در حال شکلگیری است.

چنــد روز بعد از توقف عملیات کربالی
 4ســه نفــر از فرســتادگان فرمانــده ســپاه
پاسداران ،در پایگاه هوایی امیدیه با آیتاهلل
هاشمیرفسنجانیجانشینفرماندهکلقوا
مالقات و اعالم کردند سپاه آمادگی دارد تا
ظــرف دو هفته دیگر عملیات بزرگــی را در
همان محور به اجرا درآورد .ایده جســورانه
با تصمیم جســورانه فرمانده اصلی جنگ
همراه شــد و تکاپوی چشــمگیری در میان
فرماندهــان آغاز شــد .در آن مقطــع غیر از
فرماندهسپاه،تقریباًهیچیکازفرماندهان
دیگرسپاهباانجامچنینعملیاتیموافقت
نداشــتند .آنــان عقیــده خود را در نشســت
تعییــن تکلیف ایــده عملیات بــزرگ که با
حضــور فرماندهــان میدانی جنــگ برگزار
شــد مطــرح کردنــد .نگرانــی فرماندهــان
ردههای مختلف عدم موفقیت دیگری در
میــدان جنــگ و در فاصلهای کوتــاه بود که
میتوانست تأثیر منفی بر روحیه رزمندگان
داشته باشد .بویژه آنکه ،اجرای عملیات در
محوری پیشبینی شده بود که عمده قوای
دشــمن آنجا مســتقر بــوده و پیچیدهترین
اســتحکامات چند الیــه را آنجا ایجــاد کرده
بود .اما محور دیگری هم جز محور شلمچه
برای عملیات آماده نبود وبخش عمدهای
از یگانهــای عملکننــده در همان منطقه
حضــور داشــتند و پای کار بودند .ســرانجام
پــس از مشــورتهای بســیاربا اجــرای آن
موافقت و زمــان آن را دوهفته بعد و محور
آن هــم شــلمچه تعیین شــد .راوی حاضر
در این جلسه ســخنان متقابل فرماندهان
وآیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی را اینگونــه
روایت میکند« :آقای هاشــمی رفسنجانی
بهعنوان فرمانده عالی جنگ کوشید تا نظر
مثبت فرماندهان ســپاه را درباره عملیات
تعجیلیدرشملچهبهدستآورد.هاشمی

پس از توضیحات محسن رضایی ،خطاب
بــه وی گفــت :شــما درمجمــوع نظرتــان
مثبت است دیگر؟ چون قبالً هم بهصورت
خالصه به من گفتید ،اما با این توضیحاتی
که دادید نظرتان در مجموع مثبت اســت.
محســن رضایی در پاسخ به آقای هاشمی
میگوید:نظرمانمثبتمیشودانشاءاهلل،
یعنیناامیدنیستیمازاینجا.هاشمی:ماحاال
نمیتوانیم به امید شــما بنشینیم .شرایط
جنگ االن بهصورتی اســت که باید از اینجا
با تصمیــم برویم به تهــران ،باید تصمیم
بگیریم .جمع کردن نظرات شــما مشــکل
اســت و توقع نداشته باشــید که فرماندهی
همه شــما را راضی کند ،فرماندهی به یک
جمعبنــدی کــه رســید تصمیــم میگیرد.
پــس از آن دیگــر «اخــاص» و «اذا عزمت
فتوکل علیاهلل» است.محســن رضایی :با
این مســائل که میفرماییــد ،اگر منظورتان
این باشــد [که چنــد درصد موافقیــم] ،این
را نمیشــود االن جواب داد ،ما باید ببینیم
چند درصد پشتیبانیمان قابل حل است.
بعــد میتوانیــم ،انشــاءاهلل مــا میتوانیم
ایــن قــدر درصــد روی موفقیتش حســاب
کنیم...آقــای هاشــمی :مــن میگویــم باید
عمل کنید ،باید نتیجه بگیرید اینجا ،عمل
بکنید.رحیمصفوی :مشکالتش را باید حل
بکنیم یا نه؟ بدون اینکه مشکالتش را حل
بکنیم برویم عمل کنیم؟! آقای هاشــمی:
برویــد حل کنید .مشــکالت اینجــا الینحل
نیست.محســن رضایی :برادرها میگفتند
که اگر اینجا تکلیف است ،ما میرویم دنبال
حلش.هاشــمیرفســنجانی :بلــه تکلیــف
است.محســن رضایی :این را شــما تعیین
کنید .هاشــمی رفســنجانی :مــن االن دارم
تعییــن میکنــم ( ».دفتــر یادداشــت های
مجید مختاری راوی سردار محسن رضایی

فرماندهسپاهپاسداران)
ëëضرورتهاییکهاجرای
عملیاتکربالی5راتوجیهمیکرد
توقــف عملیــات کربــای  4کــه تنهــا
عملیــات اصلی وبــزرگ ســال  1365طی
طرحریــزی و مقدمــات بســیار بــود و از آن
بــا عنــوان «عملیــات سرنوشــت ســاز» یاد
میشــد ،موقعیــت ایــران را در محافــل
بینالمللــی تضعیــف کــرده و بــه روحیــه
رزمنــدگان کــه بعد از فتــح فــاو در اوج بود،
آسیبجدیمیرساند.ازسویدیگراجرای
عملیاتبعدیبافاصلهکمنیزمیتوانست
بر روحیه رزمندگان تأثیر مثبتی داشته و آثار
منفی عدم فتــح را تا حدود زیــادی جبران
کنــد .بعالوه در آن شــرایط دشــمن بهطور
دائمبهتأسیساتصنعتیکشورمانحمله
میکرد بهطــوری که در نتیجه این حمالت
نیروگاههــای بــرق بــه همــراه ســایر مراکــز
اقتصادی مورد حمله قرار گرفته و کشــور با
بحران کمبــود برق مواجه بود و روزانه چند
ســاعت آب و بــرق ســاکنان شــهرها قطــع
میشــد .در چنین شــرایطی مــردم انتظار
داشــتند تا رزمندگان در جبههها از دشــمن
انتقــام بگیرند و پاســخ شــرارتهایش را با
اجرای عملیات بدهند .از سوی دیگر توقف
عملیات کربالی  4میتوانست دشمن را از
موضع تدافعی به موضع تهاجمی کشانده
و کار جنگ را با پیچیدگیهای تازهای روبهرو
ســازد .از ایــنرو اجــرای عملیاتــی بــزرگ و
سرنوشتسازضروریمینمود.
عملیــات کربــای  5بــا طراحــی ســپاه
پاســداران در نیمه شــب  19دی مــاه 1365
در محــور شــلمچه و بــا هدف دســتیابی به
فتوحاتی در شــرق بصره آغاز شــد .منطقه
عملیــات بــا وجــود محدودیت وســعت از
اهمیت استراتژیک بســیاری برخوردار بود
و مقدمــه فتح بصره محســوب میشــد .با
تصرف ایــن قطعه از خاک دشــمن بصره
در معــرض ســقوط جدی قــرار میگرفت.
بخشی از منطقه عملیات را کانالی معروف
بــه کانال ماهی در بر گرفته بود و بخشــی از
آن هم خشــکی بود .فتح هر کیلومتر از این
منطقه ،چندین برابر فتح سایر نقاط ارزش
نظامــی داشــت و میتوانســت فتح فــاو را

تکمیــل و ایــده «تصرف یــک نقطه مهم و
حرکــت به ســمت پایان جنگ» جانشــین
فرماندهــی کل قــوا را تأمیــن کنــد .پــس از
آزادی خرمشــهر ،ایران چند بــار برای فتح
اینمنطقهعملیاتانجامدادهبودکههربار
باسدنیروهایعراقیمواجهشدهونتوانسته
بود به اهداف اســتراتژیک خود دست یابد.
رژیــم بعث عــراق هم چون بــه موقعیت
اســتراتژیک این منطقه واقــف بود با موانع
مســتحکم و نیروهای بســیار از این منطقه
مراقبت میکرد .طــرح عملیات کربالی 5
با برخــورداری از اصل غافلگیری دشــمن،
در صــورت اجــرای ســریع ،میتوانســت با
پیروزی رزمندگان همراه باشد .در عملیات
قبلــی نقــاط ضعــف دشــمن شناســایی و
مشخص شــده بود .براساس آن رزمندگان
میتوانســتند ازطریــق آبراهــه حائل میان
نیروهای خودی و دشمن ،خود را به مواضع
مســتحکم ارتــش عــراق نزدیــک و اهداف
عملیات را تأمین کنند .رزمندگان در قالب
 210گردان و با اســتفاده از قایقهای ســبک
و نفربرهــای خشــایار بــه مواضــع دشــمن
یورش میبرند و در همان ســاعات اولیه به
بخشی از اهداف از پیش تعیین شده دست
مییابنــد .قبــل از آن در عملیــات فریــب
وانمود شــده بود که رزمندگان به مرخصی
رفتــه و مواضع خود را تــرک کردهاند .با این
مانور عراقیها گمان کردند که ایران چون از
عملیات اصلی در این سال بازمانده ،زمان
مناســبی الزم دارد تا برای عملیات بعدی
اقدامکند.
محدوده جغرافیایی عملیات بهدلیل
موانعطبیعیوتعبیهشدهازسویدشمن،
کار را بــرای رزمندگان دشــوار کرده بود .این
منطقــه بهدلیل وســعت محــدود و موانع
واستحکاماتمتعددازجملهگستردهترین
میادیــن میــن و ســنگرهای پنــج ضلعی،
غیرقابــل نفوذ مینمــود .ایــن ویژگیها با
توجه به شــناخت منطقــه از ســوی ارتش
عــراق شــرایط مطلوبــی را بــرای اجــرای
پاتکهای متمرکز و سنگین علیه نیروهای
ما فراهم میآورد .با شروع عملیات هشت
تیــپ عراقــی مســتقر در منطقــه حریــف
رزمندگان اســام نشــده و نیروهــای ایرانی

عملیاتکربالی
 5با طراحی سپاه
پاسداران در نیمه
شب  19دی ماه
 1365در محور
شلمچه و با هدف
دستیابیبهفتوحاتی
در شرق بصره آغاز
شد.منطقهعملیات
با وجود محدودیت
وسعت از اهمیت
استراتژیکبسیاری
برخوردار بود و
مقدمه فتح بصره
محسوبمیشد

مقــر فرماندهی ارتــش عــراق را به تصرف
خــود درآوردند و دشــمن را از بازپسگیری
آنها ناکام گذاشتند .در جریان این عملیات
به رغــم پیروزیهای نســبی کــه مهمترین
آن صــدور قطعنامه  598بــود ،چهرههای
شــاخص دفــاع مقــدس همچــون ســردار
شــهید حســین خرازی فرمانده دالور لشکر
امــام حســین(ع) ،حجتاالســام شــیخ
عبــداهلل میثمی ،مســئول دفتــر نمایندگی
امــام خمینــی در قــرارگاه خاتــم االنبیــا،
اسماعیل دقایقی فرمانده لشکر بدر ،یداهلل
کلهر قائم مقام لشــکر  10سیدالشــهدا(ع)،
حاج قاسم میر حسینی قائم مقام لشکر41
ثاراهلل ،محمد فرومندی قائم مقام لشــکر
 5نصر ،هاشم اعتمادی فرمانده تیپ امام
حسن(ع)،محمدعلیشاهمرادیفرمانده
تیپ 44قمربنیهاشم(ع)،خلیلمطهرنیا
مســئول عملیات لشــکر  33المهدی(ع)،
مرتضی جاویدی قویترین فرمانده گردان
خــط شــکن المهــدی(ع) ،نوری جانشــین
لشــکر  27محمــد رســول اهلل(ص) ،و ...بــه
فیض شهادت نائل آمدند و جمع دوستان
خود را ترک کردند .بر این اساس گفته شده
این عملیات پرهزینهترین عملیات دوران
جنــگ بــود ،بهطوری کــه در ایــن عملیات
 12هــزار رزمنده دالور شــهید و مفقوداالثر
شــدند و15هزار نفر هم جانباز شــدند .اما
مقاومت رزمندگان اسالم زیر آتش شدید
دشمن دنیا را متعجب کرده و حماسهای
بیبدیــل خلق نمود تا آنجا که قدرتهای
بــزرگ را به تأمل واداشــت تا برای مصون
ماندنرژیمبعثعراقچارهایبیندیشند.
آنان با مشاهده از جان گذشتگی رزمندگان
اســام و صالبــت ایمــان آنــان در شــرایط
بیســابقه بمباران و آتشباری عراق نگران
شــدند که نکنــد ادامه جنگ ایــران با تکیه
بــه روحیه جهادی و ایمان عمیق فرزندان
معنویامامخمینی(ره)منجربهسرنگونی
رژیــم بعث عراق شــده و آرایش منطقه به
نفــع مردم منطقه رقــم بخــورد ،از اینرو با
تأمین منافع حداقلی کشــورمان نسبت به
صدور قطعنامه  598اقــدام کردند و از این
طریــق در صــدد برآمدنــد تا مانــع پیروزی
ایرانشوند.

به مناسبت سالگرد شهادت منصور ستاری

مبتکر پدافند

مرجان قندی

پانزدهــم دی مــاه ســالروز شــهادت چند
نفــر از بهتریــن فرماندهان نیــروی هوایی
ارتــش اســت .در پــروازی عــادی و  6ســال
پس از پایان جنگ ساعت  8شب ،خلبان
ســرهنگ جمشیدی به همراه کمک خود
سرهنگ دوم خلبان جم منش هواپیمای
جت اســتار را بــرای پرواز بهســمت تهران
آماده میکردند .تیمســار منصور ســتاری
بــه همــراه تیمســار مصطفی اردســتانی،
علیرضا یاســینی و دیگر همراهان به پای
هواپیما آمــده و پس از خداحافظی ســوار
بــر هواپیما شــدند .مهندس پرواز ســروان
ســنایی مشــغول چکهای قبــل از پــرواز
است .بعد از ســوار شدن در هواپیما بسته
میشود .ساعت تقریباً 20:10کمک خلبان
از برج اصفهان اجازه اســتارت میخواهد
که داده میشــود .هواپیمــا برمیخیزد اما
بــروز مشــکل در هواپیمــا باعث میشــود
خلبانان درخواست بازگشت کنند .ساعت

 20:42در آخریــن تمــاس ،موقعیــت
هواپیما خواســته میشــود .اینگونه جواب
میآیــد :در حــال گــردش بــرای فاینــال
هســتیم و ناگهــان ارتباط با بــرج مراقبت
قطع میشود .هواپیمای جت استار نیروی
هوایی به شــماره ثبــت  5-9001در فاصله
 64کیلومتری فرودگاه در جاده نایین – یزد
ســقوط کرده و سرنشــینانش به شــهادت
میرســند .سرتیپ منصور ســتاری یکی از
بهترینهای پدافند هوایی کشور ،فردی که
در تمــام محلهای حضور و مســئولیتش
باعث تحول و نوآوری شــد در این حاثه به
شهادترسید.
ستاری با آگاهی از هدفهای خصمانه
و تخریبــی دشــمن ،بــه ایجاد شــبکههای
به هم تنیده پدافندی و گشــت همیشگی
هواپیماها مصمم شد .او با اسکورت کامل
و دفــاع مســتمر و جانانه نیــروی هوایی از
ایــن منابــع حیاتی ،جهــان را بــه تعجب
واداشت .در بررسی کارنامه افتخارات این

شــهید آنقدر موضوعات و نکات جالب و
خواندنــی وجــود دارد که اگــر بخواهیم به
همــه آنهــا بپردازیم ایــن گزارش بــه درازا
خواهد کشید .بههمین علت در اینجا تنها
به گوشهای از رشادتهای مثال زدنی و به
یادماندنیاواشارهایمیکنیم.
ستاری در عملیات والفجر  8براساس
نبوغی که داشــت تاکتیکی مورد اســتفاده
قــرار داد کــه منحصر بــه فرد بــود .او طرح
توجوی هاوک
خاموش بودن رادار جســ 
را به اجرا گذاشت .در زمان حمله این رادار
بهدلیــل کارکردی که داشــت ،خیلــی زود
مورد توجه قرار میگرفت و از سوی دشمن
تالش میشد تا خیلی ســریع مورد هدف
قــرار گیرد .از اینرو شــهید ســتاری در رادار
بندر امام ،براســاس طــرح «زمان بندی»
به مجرد کشــف هواپیما ،دستور خاموش
کــردن رادار مــادر را بــه صــورت لحظهای
صــادر میکــرد .در ایــن شــرایط با روشــن
توجو و رهگیر هــاوک و
شــدن رادار جســ 

منبع :سایت شهید ستاری

کتاب «سربازان نیار» روایتکننده خاطرات کالماهلل
اکبــرزاده از ســالهای دفــاع مقدس و تــاش رزمندگان
اردبیلی در هشت ســال جنگ تحمیلی است که به قلم
ساســان ناطق نوشــته و بتازگی منتشــر شــده اســت .این کتاب که در  15فصل
تدوین و گردآوری شده به همت دفتر ادبیات
و هنر مقاومت حوزه هنری و توسط انتشارات
ســوره مهــر به چاپ رســیده اســت .نویســنده
در مقدمــه این اثر آورده اســت« :قبل از ظهر
سومین روز از مهرماه  1391به محل کارم آمد.
پیش از آن او را ندیده بودم و نمیشناختم .او
نشســت و قبــل از خوردن چــای ،حرف دلش
را زد« :دنبــال کســی میگشــتم خاطراتــم را
بنویســد؛ اما دلــم میخواهد شــما ایــن کار را
بکنیــد ».عالقــه ،صراحــت و ســادگی او مــرا
بــر آن داشــت پاســخ مثبــت به درخواســتش
بدهــم .قــرار گذاشــتیم و در روزهــای بعــد او
را بیشــتر شــناختم؛ کالماهلل اکبــرزاده چهارمین فرزند مرحوم کریــم اکبرزاده،
متولد هفتم اســفند  1345در روســتای نیار از توابع اردبیل .او در  15ســالگی به
جبهه رفته بود و حاال کارمند شــهرداری و پدر ســه دختر بود .مصاحبههایم با
او تا عصر آخرین روزهای زمســتان آن ســال ادامه یافت و اکبرزاده از خانواده،
انقــاب ،روزها و ماههای حضورش در جنگ تحمیلــی حرف زد؛ آنگونه که نه
سرما را حس کردیم و نه گذر زمان را .اکبرزاده به سؤالهای الزم برای رسیدن
بــه جزئیــات و دقــت بیشــتر در صحت وقایــع پاســخ داد و برای شــکل گرفتن
«سربازان نیار»  77ساعت حرف زد .هنگام مصاحبه نام همرزمان زادگاهش
را یادداشت کردم و پس از تدوین اولیه به سراغشان رفتم».

منبع :میزان

مادرم هرگز به من نگفته برای به دنیا آوردن من چقدر درد کشــیده
اســت اما میتوانم حدس بزنم که در بلندترین شب سال ،با اوضاع به
هم ریخته خانواده ما ،چقدر انتظار پایان شب و در آمدن صبح برایش
طوالنی بوده اســت .من در شب یلدای سال  1343در محله دروازه غار
تهران بهدنیا آمدم .فکر نمیکنم لزومی داشــته باشد درباره دروازه غار
توضیــح بدهم .وارد دنیایی شــدم کــه از همان اول جز ســختی و رنج و
ناکامی چیزی برایم نداشت .پدرم روزگار خوبی نداشت .معتاد و فقط
به فکر خودش بود .یا خمار بود یا نشئه و البته هیچ کاری هم به بچهها
و خانــواده نداشــت .اصالً نه میدانســت خرج خانــواده از کجا میآید و
بچهها چگونه بزرگ میشــوند و نه برایش اهمیتی داشت .مادرم همه
مســئولیت را بــه دوش داشــت .پــدرش از دنیــا رفتــه بود و تــا جایی که
میدانم فقط مادرش را داشت که او هم کاری به کار ما نداشت.
ما پنج بچه بودیم ،دو پسر و سه دختر که در یکی از خانههای قدیمی
دروازه غار زندگی میکردیم .این خانه چند اتاق داشت و در هر اتاق آن
یک خانواده روزگار میگذراندند ،درست مثل خانه قمر خانم .صاحب
خانــه پیــرزن مهربان و مؤمنی بود که برای همه مســتأجرها حکم مادر
را هم داشت و درست به همین خاطر همه او را مادر صدا میکردند.
همســایهها همــه تنگدســت بودنــد و با ســختی روزشــان را به شــب
میرســاندند امــا در عیــن حال دوســت و غمخــوار یکدیگر هــم بودند.
یادم میآید که مادر خیلی هوای مادر مرا داشــت .محل زندگی ما یک
اتــاق دوازده متری بود با یک صندوقخانــه کوچک و تاریک که تا دلتان
بخواهــد پر از ســاس و حشــرات دیگر بود .کار هر شــب مــادرم بود که تا
دیروقت باالی ســر ما بیــدار بماند و مراقبت کند تا مبادا ســاسها ما را
بگزند و بیخوابمان کنند.
صبــح هــم خســته و کوفتــه ســرکار میرفــت و روز از نــو روزی از نــو.
روزهــا خواهر بزرگترم که دوســه ســالی زودتر از من به دنیــا آمده بود از
ما نگهداری میکرد .نپرســید پدرم کجا بود و چه میکرد .تا ســاعت دو
و ســه بعــد ازظهر خــواب بود و بعــد هم که بیدار میشــد ما بایــد به او
خدمــت میکردیم .زندگی بدی داشــتیم .پنج بچــه قد و نیم قد که جز
مادر هیچکس دیگری را نداشتیم.
در همــان خانــه کســانی بودنــد کــه صبــح علــی الطلــوع ســرکار
میرفتند و آخر شــب برمی گشــتند ،اما شــب دور هم جمع میشــدند
و بــر ســر یــک ســفره مینشســتند و انــگار زندگی راحــت تری داشــتند.
بــه حالشــان غبطــه میخــوردم کــه همیشــه بــا هــم هســتند و بچهها
بــا پــدر و مادرشــان بــازی میکردنــد و میگفتنــد و میخندیدنــد.
در اتاق ما از این خبرها نبود.
مدرســه ابتدایی را در مدرسه جعفری در خیابان تختی شروع کردم.
حــاج غالمرضا جعفری تهرانی این مدرســه را ســاخته بود و حمایت و
ادارهاش میکرد .خداوند رحمتش کند ،مرد نیکوکار و نیک سیرتی بود.
همیشــه بــه نظرم خوش قیافــه و خوش لباس میآمد .کاله پوســتی بر
ســر میگذاشت و معموالً کت بلندی میپوشید .تیپ دوست داشتنی و
مهربان بازاریها را داشت .هنوز پس از گذر سالهای طوالنی به یاد آن
بزرگوار هستم و همیشه دعایش میکنم.
صبح ســاعت هفت به مدرســه میرفتیم تا ســاعت چهــار عصر که
تعطیل میشــدیم .ناهار هــم به بچهها میدادند .غذا بیشــتر از تعداد
بچههــا درســت میکردنــد .بچههــا که ناهارشــان تمام میشــد و ســیر
میشــدند مابقــی را همان جلو در مدرســه بــه فقرا و نیازمنــدان که کم
هم نبودند میدادند.
نمــی دانم آن زمان پودر ظرفشــویی و لباسشــویی بود یــا من ندیده
بودم .میدانم که مردم لباسهایشان را با چوبک و ظرفهایشان را
با چیز دیگری میشســتند .خانهها هم حمام نداشــتند .یعنی پاکیزگی
و نظافت در حد خیلی پایینی بود .شــپش البــه الی موهای بچهها زیاد
بــود .مرحــوم جعفری خانهای را در کنار مدرســه خریده بــود و آن را به
حمام تبدیل کرده بود.
بچههای مدرســه هفتهای یک بار برای نظافت و اســتحمام به آنجا
میرفتند .چند نفر کیسه کش و حمامی بودند که بچهها را شست و شو
میدادند و تمیزشان میکردند .زمستانها یک جفت چکمه و یک کت
پشــمی (از آنها که در فیلمهای جنگــی میدیدیم) به بچهها میدادند
و تابســتانها هم یک دست پیراهن و شلوار سهم هر دانشآموزی بود.
نمیدانــم اینها همه را از جیب خودش میپرداخت یا کســان دیگری
هم کمک میکردند .هر چه بود او باعث و بانی خیر بود  ،خدا رحمتش
کند.

بــه اغلب اهداف از پیش تعیین شــده خود
دســت یافتند و تــا  18کیلومتری بصره جلو
رفتند .اما بعد از دو الی سه روز ارتش عراق
 86تیپ شامل 62تیپ پیاده 1،تیپ زرهی،
 8تیپ مکانیزه و  5تیپ نیروی مخصوص
را وارد منطقه کرد و بخشهایی از یگانهای
کماندویــی را نیــز بــه میــدان آورد و با آتش
متمرکز ،منطقه محدود عملیات را از هوا و
زمین زیر آتش گرفت .بهطوری که تنها700
عــراده انواع توپ ،حدود یک میلیون و 800
هزار گلوله و صدها قبضه خمپاره انداز ،یک
میلیون و 200هزار گلوله ،زمینی به وسعت
 50کیلومتر مربع را شــخم زدند ،تا آنجا که
مشــهور شــد در بمباران منطقــه عملیاتی
کربالی 5حتیجانورانکوچکجثهمنطقه
همازتیروترکشعراقیهامصوننماندند.
عالوه برآنها هواپیماهای دشمن نیز روزانه
چنــد صــد ســورتی پــرواز انجــام داده و بــه
بمبــاران مواضــع و نفــرات و ادوات خودی
پرداخته و چندین نوبت از سالح شیمیایی
اســتفاده کردنــد .بــا فشــار نیروهــای عراق
رزمنــدگان ایرانــی پــس از  20روز مقاومــت
ناچار از ترک مواضع خود و عقبنشینی به
سنگرهای عقبتر شــدند .در این عملیات
به رغــم فشــار غیرعــادی و آتــش پرحجم
عراق ،رزمندگان مقاومت جانانهای کردند
و پاسگاههای بوبیان ،شلمچه ،کوت سواری،
وخیــن را در اختیــار گرفتــه و جزایــر بوارین،
فیــاض ،وام الطویــل و شــهرک دوعیجی و
 10کیلومتر از جاده شلمچه – بصره و یازده

مشــخص شدن ســمت و زاویه ،عمالً این
امکان را که دشمن بتواند با شناسایی رادار
مــادر ،تهدید اولیه هواپیماهایش را از بین
ببرد ،ســلب میکرد .پیــروی از این شــیوه
منجر شــد در عملیات والفجــر  8بیش از
 70فروند هواپیما و بالغ بر  10فروند بالگرد
دشمن ساقط شود.
امــا شــاهکار شــهید ســتاری در نبــرد
فــاو انجــام شــد .شــاید کمترکســی بدانــد
که عملیــات فاو جــدای از پیــروزی بزرگ
زمینــی ،شــاهکار پدافندی ایران به شــمار

میآیــد .ســتاری و تیمــش در ایــن نبــرد
نفســگیر ،نزدیــک  70جنگنــده عراقــی را
ساقط کردند .موشکهای پرهیبت هاوک
هــر پرنــدهای را میزدنــد تا آنجــا که حتی
شــکاریهای خــودی هــم اجــازه نزدیــک
شــدن به منطقه را نداشــتند .صــدام که از
بیــرون راندن رزمندگان مأیوس شــده بود
بــا روزی  300تــا  400ســورتی پرواز ســعی
کــرد بــه زور بمــب شــیمیایی و بمبــاران
گسترده ،لشکرهای سپاه را زمینگیر کند اما
تدابیــر ســتاری او را مأیوس کــرد .در میانه

نبــرد بــا از کار افتــادن رادارهای موشــکی،
ناگهــان آنقــدر حمــات هوایــی افزایــش
یافت که محســن رضایــی ،فرمانده وقت
سپاه پاسداران شخصاً با نگرانی از ستاری
توضیح خواست .ستاری با ظاهری خسته
و خــاک آلود به او گفت :مشــکل حل شــد
آنها(هواپیماهایدشمن)دیگرنمیآیند.
از سال  1365با کاهش توان هوایی ایران و
بالعکس افزایش بیسابقه قدرت هوایی
عراق ،ایران مجبور به گسترش یگانهای
پدافنــدی خــود بــه مراکــز نفتــی ،بنــادر و
پتروشیمیها شد .نیروی هوایی با چنگ و
دنــدان از این آب و خاک دفاع کرد تا ایران
وارد دوران صلح با عزت شود.
ستاری در ســالهای پس از جنگ هم
آنچه از آموختههای خود داشت را صرف
توسعه کیفی نهاجا کرد .تأسیس دانشکده
پرواز (خلبانی) این آرزوی دیرینه هر ایرانی
وطــن پرســت و پرســنل نیــروی هوایــی از
جمله کارهای او بود.

