
روز 8  عملی��ات مرص��اد در  ویژه مرداد ماه 1367 پایان یافت. گ�زارش 
عملیاتی که 3 روز به درازا کش��ید و در این زمان 

سه روزه بسیاری از مسائل جنگ حل شد.
س��تون نظامی منافقین همینطور س��رش را 
انداخت��ه بود پایی��ن و از جاده قصر ش��یرین عزم 
کرمانش��اه را داشت تا فتح 48 ساعته تهران را هم 
رقم بزند اما تنها صدها جنازه از نیروهای منافقین 

روی جاده ها باقی مانده بود.
 هن��وز عملیات مرصاد آغاز نش��ده ب��ود، اما 
قطعنام��ه را ایران پذیرفته ب��ود و به همین خاطر 
هم یک فضای س��نگین در میان بچه های جبهه 
و جنگ درس��ت شده بود. مردم هم دست کمی از 

رزمنده ها نداشتند.
چن��د روز پی��ش از عملیات مرص��اد و پس از 
پذیرش قطعنامه 598 از س��وی ایران، ارتش عراق 
دوباره از  جنوب حمله گسترده ای را آغاز کرد. این 
حمله زمانی بود که ایران قطعنامه را پذیرفته بود. 
نیرو در منطقه کم بود به همین خاطر ارتش عراق 

جلو آمد، تا نزدیکی های اهواز هم رسیده بود.
ب��رای تهیه گ��زارش، خودم��ان را ب��ه اهواز 
رس��اندیم.من جزو تیم خب��ری اعزامی به  منطقه 

نبود، اما قسمت این بود که ملحق شوم.
ماش��ین گروه که خراب ش��د، برادرم از اراک 
زن��گ زد که لوازم یدکی م��ورد نیاز را از فالن جا 
بخ��رم و به اراک بروم. خیلی زود این کار را کردم 
و راهی اراک ش��دم. از همانجا یک همس��فر دیگر 
برای رفتن به اهواز به گروه افزوده شد. هوای گرم 
و راه طوالنی تهران اهواز پایان نمی یافت. در یک 
کوپ��ه لوکس همراه با چن��د ده نفری از همرزمان، 
جای نشس��تن که نبود. می ایس��تادیم، نوبتی جا 
عوض می کردیم و می نشس��تیم. خواب که اصاًل! 
قطار لوکس��ی بود مانند قطارهای 5 س��تاره!؟ چند 
روز در خوزس��تان بودیم و ح��ال و هوای جبهه را 
رص��د می کردیم. عکس می گرفتیم و گزارش می 

نوش��تیم. اهواز، خرمشهر، آبادان شهرهایی بود که 
به آنها رفت و آم��د می کردیم. ارتش عراق حمله 
سنگینی را برای اشغال دوباره خرمشهر انجام داده 
بود. بخش��ی از خرمش��هر را دوباره گرفته بود و تا 

آبادان هم پیش رفته بود و عزم اهواز را داشت.
جاده اهواز خرمش��هر را که رفتیم چند تانک 
عراق��ی که با آر پی ج��ی بچه ها هدف قرار گرفته 
بود در گوشه ای از جاده هنوز دود از کله اش بلند 
می شد. پیش از این، نیروها و تانک های عراقی تا 
این اندازه به اهواز نزدیک نش��ده بودند. اما این بار 
از پذیرش قطعنامه سوء استفاده کرده و سرشان را 
همینطور انداخته بودند پایین و آمده بودند و البته 
نی��روی آنچنانی هم نبود تا جل��وی آنها را بگیرد.

همین اندک نیرو هم جلویشان ایستاد.
به خرمش��هر که رسیدیم همانی بود که پیش 
از آن بود. ویرانه ای سنگین، شهری جنگ زده که 
تنها مسجدش باقی بود. بچه ها همچنان در همان 

مسجد پایگاه داشتند.
با خبر ش��دیم که منافقی��ن در عملیات فروغ 
جاویدان خود همینطور که عراقی ها سرش��ان را 
انداختند پایین و آمدند، آن ها هم راه افتادند برای 

فتح 48 ساعته تهران!
هم��ان زمان بود که حضرت ام��ام )ره( فرمان 
دادند برای اعزام س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( و 
تشکیل سپاه 100 هزار نفری برای مقابله با حمالت 
دوباره ارتش عراق و نیروهای منافقین. شور و حالی 

دوباره در میان رزمن��ده ها به راه افتاد. آنقدر نیرو 
آمد که توان اعزام آن ها به منطقه نبود.

خبر که رس��ید منافقین به اس��تان کرمانشاه 
حمله کرده اند، از اهواز راهی آن دیار ش��دیم. دیر 
رس��یدیم و عملیات مرصاد هم��ه منافقین را تار و 
مار کرده بود.تقریبا آخرهایش بود. سهم ما گرفتن 
چندین عکس و تهیه گزارش��ی از آن عملیات بود. 

فرصت مشارکت در عملیات به ما دست نداد.
نیروهای منافقین جاده قصر شیرین را مستقیم 
گرفته بودند و راه افتاده بودند تا به کرمانشاه برسند و 
از آنجا هم تهران! شهرهای زیادی را گذر کرده بودند 
و جنایت هم انجام داده بودند. از مردم عادی گرفته 
تا رزمنده ها از جنایاتش��ان در امان نبودند حتی به 

بیماران بیمارستانه ها نیز رحم نکرده بودند.
س��تون نظامی آنها که در خواب و رؤیای فتح 
48 ساعته تهران بودند، بدون هیچ آرایش نظامی 
همینطور پیش می رفت. محل توقف آنها نرسیده 
به ش��هر کرمانش��اه و تنگه معروف به مرصاد بود. 
نرس��یده به کرمانش��اه با هلی برن نیروهای ارتش 
و سپاه پش��ت نیروهای منافقین در حوالی سرپل 
ذهاب و از روبرو از جاده کرمانشاه حمالت گسترده 

نیروهای خودمان منافقین را زمین گیر کرد.
گرچه جنگنده های عراقی همگام با منافقین 
چندین نقطه از کرمانش��اه را بمب��اران کردند، اما 
وع��ده ای ک��ه داده بودند عملی نش��د و در واقع 
عراقی ها خلف وعده کرده و آن حمالت گس��ترده 
هوایی که به س��ران منافقین قولش را داده بودند، 

آن ها را وارد مسلخ کرده بود.
هلیکوپتره��ای هوانیروز هم که خوراک خوبی 
را ب��رای هدف قرار دادن پیدا کرده بودند جانانه از 
آن ها پذیرایی کردند. انهدام ده ها دس��تگاه تانک، 
نفر بر و ادوات دیگر نظامی، و به آن ها افزوده کنید 
هالکت بی��ش از 4800 نفر از منافقین دس��تاورد 
عملیات فروغ جاویدانی بود که مسعود رجوی برای 
هواداران��ش ارمغان آورد. ما که به منطقه عملیاتی 

رسیدیم تنها شاهد تلفات سنگینی بودیم که بچه 
ها به این احمق ها وارد کرده بودند. 

جنازه های نیروه��ای منافقین همینطور روی 
جاده و اطراف آن ریخته بود. خشک مغزانی که ذره 
ای از اختیار تفکر در وجودشان نبود به همین خاطر 
فریب بزرگی را خوردند و خود را به هالکت رساندند. 
عملیات مرص��اد در روز 8 مرداد م��اه 1367 پایان 
یاف��ت. عملیاتی که 3 روز به درازا کش��ید و در این 

زمان سه روزه بسیاری از مسائل جنگ حل شد.
پاس��خ س��نگین ایران به یورش دوباره عراق 
به خاک کش��ورمان، و پاس��خ کوبنده تر از آن به 
منافقین کار را یکس��ره کرد و باعث ش��د تا ارتش 
عراق مناطق اشغالی را هر چه سریع تر تخلیه کند 

و به پشت مرزهای بین المللی برود.
ش��هید س��پهبد علی صیاد ش��یرازی فرمانده 
عملیات مرصاد، ش��ب پی��ش از عملیات را اینگونه 
توصیف کرده اس��ت؛ »شبانه خودم را با یک فروند 
هواپیمای فالکون، به کرمانش��اه رس��اندم و صحنه 
پیش��روی دش��من را از نزدیک مش��اهده کردم و 
متوجه اوضاع شدم. چنان جو پریشانی و اضطراب 
در مردم ایجاد شده بود که سراسیمه از خانه بیرون 
آمده بودند. بر این اس��اس با یک فروند هلی کوپتر 
از فرودگاه به س��مت یکی از قرارگاه های تاکتیکی 
س��پاه پاسداران مس��تقر در طاق بس��تان حرکت 
کردیم، نیمه شب چهارم تیرماه بود و تا ساعت یک 
و نیم نتوانستیم ماهیت دشمن را بدست آوریم که 
چه کسی است همین طور در حال پیشروی است... 
س��اعت 5 به پایگاه رفتم. همه را آماده و مهیا برای 
توجی��ه دیدم. پس از توجی��ه خلبانان تأکید کردم 
وضعیت خیلی اضطراری اس��ت چ��اره ای نداریم 
هلی کوپترهای کبری باید آماده باش��ند. یک تیم 
ارتش آماده شد ابتدا خودم با یک هلی کوپتر ۲14 
برای شناسایی دقیق و هماهنگی به سمت مواضع 
حرکت کردم و به این ترتیب اولین عملیات را علیه 

نیروهای مهاجم و منافق آغاز کردیم.«

3    یک شنبه  6 مرداد1398  شماره 5081   رویـکرد

باید کیفیت بخشی را در نمازجمعه اجرایی کنیم
حجت االس��الم حاج علی اکبری رییس شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه 
کشور گفت: نمازجمعه باید به اوج کیفیت و مطلوب برسد، دستور اصلی ما این 

است که باید کیفیت بخشی را در نمازجمعه اجرایی کنیم.
وی ادام��ه داد: رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار اخی��ر با ائمه جمعه 

درباره این موضوع که نمازجمعه را بیش��تر تبیین کنید و اینکه درباره نمازجمعه 
خیلی کم گفته می شود ، گالیه مند بودند. وی افزود: امیدواریم در این مدت کوتاه 

تا پایان چهل س��الگی انقالب این درخواست رهبری را سریعا انجام بدهیم و نمازجمعه 
را برای مردم انقالبی و ش��ریف بیش��تر تبیین کنیم. حاجی علی اکبری بیان کرد: ائمه 
جمعه تا چه حدی توانس��ته ان��د که جوانان را با نمازجمعه آش��نا کنند ، اگر جوانان و 
میزان حضور مردم را در نماز جمعه آن منطقه پیدا کنیم ، به اوج شکوفایی دست پیدا 

کرده ایم.  ایسنا

مراوده با کشورهای همسایه مورد غفلت واقع شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: اروپایی ها خیلی از تعهداتشان عقب 

هستند و باید در عمل به تعهداتشان پایبند باشند.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ، درباره تعلل و وقت کش��ی ادامه دار طرف های اروپایی برجام برای اجرای 

تعهداتش اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران در این زمینه یک پاسخ روشن و شفاف 
دارد و آن این اس��ت که اروپایی ها نه در کالم که در عمل به تعهداتش��ان پایبند باشند. 

وی افزود: طرف اروپایی نباید صرفا به وعده و بیانیه اکتفا کند، آنها خیلی از تعهداتش��ان 
عقب هستند و باید تمام تعهدات عقب مانده را جبران کنند.نقوی حسینی خاطر نشان کرد: 
آمریکایی ها در تحریم های اخیری که علیه کشورمان انجام دادند دیوانه وار عمل کردند، این 
تحریم ها ایرادات اساسی داشت و نشان دهنده این بود که ناکامی و انهدام پهپادشان، چقدر 

اثر مخربی گذاشته و آن ها را دیوانه کرده است.  باشگاه خبرنگاران جوان 

صنعت دفاعی کشور بر لبه فناوری های پیشرفته 
رئیس س��ازمان جهاد خودکفایی نی��روی زمینی ارتش گفت: صنعت دفاعی 
کش��ور بر لبه فناوری های پیش��رفته جهان حرکت می کند و سامانه های دفاعی 

تولید شده توانایی رقابت جدی با نمونه های خارجی را دارند.
س��رهنگ مس��عود خزایی، در خصوص اقدامات این سازمان برای افزایش توان 

بازدارندگی نیروی زمینی گفت: جهاد خودکفایی نیروی زمینی در راس��تای فرامین 
فرمانده معظم کل قوا و اهداف دفاعی، نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه رزم زمینی 

فعالیت دارد. وی ادامه داد: جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش در تمامی عرصه های نیاز 
رزم زمینی دس��تاوردهای قابل توجهی به دست آورده و در راستای افزایش قدرت دفاعی و 
اقتدار نیروی های مسلح حرکت می کنیم. وی افزود: سازمان جهاد خود کفایی در وهله اول 
به دنبال تولید تجهیزات مورد نیاز نیروی زمینی ارتش در حوزه رزم زمینی است و در مرحله 

دوم به دنبال نهادینه کردن این دانش و انتقال آن به صنعت دفاعی کشور است.  مهر

امام با چه کسانی برخورد می کردند؟
از اول انق��الب در بی��ن همی��ن گروه     هائی که در 
دوران پیش از انقالب و در حوادث س��الهای مبارزات، 
همه در کنار هم بودیم، اختالفهائی به وجود آمد. امام 
)رضوان اهللهَّ تعالی علی��ه( با همه     ی این اختالفات یک 
جور برخورد نکرد.  روش امام هم همین جور بود؛ یعنی 
اول با مدارا، با نصیحت؛ لیکن آن وقتی که اقتضاء کرد، 
برخورد کرد. یک گروه مربوط به دولت موقت بودند و 
مشکالت آنها بود، یک گروه آن کسانی بودند که علیه 
الیحه     ی قصاص آن حرک��ت را انجام دادند، یک گروه 
حّت��ی کار را به ترور و درگیریهای خیابانی کش��یدند؛ 
ب��ا هر کدام از اینها امام ی��ک نحوی برخورد کرد. امام 
با کسانی که احس��اس کردند نمیشود با اینها بیش از 
آن مدارا کرد، برخورد کردند. همه هم س��وابق انقالبی 
داش��تند، س��وابق مذهبی داش��تند، خیلیشان هم در 
س��طوح باال بودند؛ لیکن خوب، اینجور شد دیگر؛ این 
انش��عابها پیش آمد. امام به همی��ن گروهک منافقین 
که خواسته بودند بیایند با ایشان مالقات کنند، پیغام 
دادند که اگر ش��ما به حق عمل کنید، من میآیم سراغ 
شما؛ اگر دست از این کارهای خالف بردارید، خود من 
میآیم س��راغ ش��ما. یعنی امام تا این حد با اینها مدارا 
کردند و حرف زدند. خوب، وقتی احس��اس خطر شد؛ 
بخصوص آن وقتی که مس��ئله، مسئله     ی رسوخ دادن 
مبان��ی غلط در کالبد نظام و انقالب اس��ت، این دیگر 
مثل س��ِم مهلک اس��ت. آن وقت امام رعایت نکردند، 
مدارا نکردند؛ برخورد کردند. این در مورد آن چیزهائی 

است که در اختالفات بنیانی است.

 بیانات در خطبه های نماز جمعه
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مخاطب شمایید

به مناسب سالگرد مرصاد، عملیاتی که دشمنان را نقره داغ کرد

پایان توهم اشغال ایران

مدیرعامل فوالد مبارکه: رشد 102 درصدى سود خالص فوالد مبارکه در سال 97

ساالنه  عادى  عمومى  مجمع  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه  که روز یکشنبه 30 تیرماه سال 98 
در محل سالن اجتماعات نگین نقش جهان برگزار شد، از 
در سال 97  مبارکه  فوالد  102 درصدى سود خالص  رشد 

خبر داد.
 در این مجمع که با حضور 84,88 درصد از سهامداران و 
نمایندگان صاحبان سهام شرکت برگزار شد، عباس نعیمى 
به نمایندگى از سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع 
معدنى ایران به سمت رئیس مجمع، سید محمد حسینى 
و  رفاه  سرمایۀ  توسعۀ  شرکت  از  نمایندگى  به  بهشتیان 
با  با سمت ناظر مجمع و طهمورث جوانبخت  خانم سیفى 
سمت دبیر مجمع به عنوان اعضاى هیئت رئیسه انتخاب 

شدند.
  در ادامه، مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت 
هیئت مدیرة  فعالیت  گزارش  ارائۀ  ضمن  مبارکه،  فوالد 
شرکت در سال مالى منتهى به 29 اسفندماه سال 1397، 
ابتداى  این سال را از منظر سودآورى، سالى درخشان از 

بهره بردارى شرکت تاکنون برشمرد.
 وى با اشاره به عملکرد شرکت در حوزة تولید افزود: در 
سال 1397 شرکت فوالد مبارکه با تولید بیش از 7 میلیون 
به  را  از تولید فوالد کشور  و 582 هزار تن، 45,7 درصد 
خود اختصاص داد. ضمن این که گروه فوالد مبارکه با تولید 
بیش از 9 میلیون تن فوالد خام بیش از 54 درصد از سهم 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  بزرگ  فوالدسازان  بازار 

است.
او ادامه داد: به همت کارکنان زحمتکش شرکت و با اجراى 
موفق طرح هاى توسعه در سال 1397، فوالد مبارکه موفق 
و  میلیون و 343 هزار تن کالف گرم  از 6  بیش  تولید  به 
که در کالف  تن کالف سرد شد  و 555 هزار  یک میلیون 
گرم رشد 6 درصدى و در کالف سرد رشد 4 درصدى را 

شاهد بودیم.
درخشان  عملکرد  به  ادامه  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
سال  طى  افزود:  و  کرد  اشاره  فروش  حوزة  در  شرکت 
و  میلیون   6 از  بیش  به فروش  موفق  مبارکه  فوالد   1397
714 هزار تن انواع محصوالت فوالدى تخت شد که با رشد 
48 درصدى نسبت به سال 1396 درآمدى بالغ بر 23,410 

میلیارد تومان براى شرکت به ارمغان آورد.
سال  در  داخلى  بازار  در  محصوالت  فروش  میزان  وى 
اظهار  و  اعالم  تن  هزار  و 695  میلیون  را حدود 5   1396
 836 و  میلیون   5 به   1397 سال  در  داخلى  فروش  کرد: 
هزار تن افزایش یافت. در همین راستا با توجه به رسالت 
فوالد مبارکه در تأمین نیاز داخل با اولویت آن بر صادرات 
از  شرکت  صادرات  میزان  داخلى،  بازار  سهم  افزایش  و 
یک میلیون و 292 هزار تن به 878 هزار تن کاهش یافت.
درصدى   100 از  بیش  رشد  به  اشاره  با  عظیمیان  مهندس 

سود خالص شرکت، خاطرنشان کرد: در سال 1397 سود 
که  بود  تومان  میلیارد   11,933 از  بیش  شرکت  عملیاتى 
است.  داشته  درصدى   77 رشدى   ،1396 سال  به  نسبت 
 10,952 از  بیش  رقمى  شرکت  ناخالص  سود  همچنین 
رشدى   ،1396 سال  با  مقایسه  در  که  بود  تومان  میلیارد 
از  بیش  با رشد  و سود خالص شرکت  51 درصدى داشت 
102 درصد، به 12,230 میلیارد تومان رسید که از ابتداى 

بهره بردارى شرکت تاکنون بى نظیر است.
او با تأکید بر این که عملکرد مطلوب شرکت در سال 1397 
تأثیر مثبتى بر ارزش شرکت در بازار سرمایه داشته است، 
افزود: حاصل این عملکرد درخشان از مجمع سال قبل تا 
مجمع فعلى بازدهى 112 درصدى براى سهامداران شرکت 
است. این در حالى است که با اجراى موفق افزایش سرمایه 
به میزان 73,33 درصد از محل سود انباشته که بزرگ ترین 
بورس  تاریخ  در  انباشته  سود  محل  از  سرمایه  افزایش 
با  بازار سرمایه  بزرگ ترین شرکت  به  است، فوالد مبارکه 

ارزش بازار 558,6 هزار میلیارد ریال تبدیل شد.
وى در ادامه به عملکرد سه ماهۀ اول شرکت در سال 1398 
سال  اول  سه ماهۀ  در  مبارکه  فوالد  افزود:  و  کرد  اشاره 
انواع  تن  هزار  و 953  فروش یک میلیون  به  موفق   1398
تومان  میلیارد  و 594  هزار   9 از  بیش  که  محصوالت شد 
براى شرکت درآمد حاصل از فروش و رشد 103 درصدى 
نسبت به سه ماهه اول سال قبل به ارمغان آورده است.

مدیرعامل فوالد مبارکۀ در بخش پایانى سخنان خود گفت: 
از:  عبارت اند  جارى  در سال  برنامه هاى شرکت  مهم ترین 
برنامه ریزى مدون براى برخوردارى از منابع پایدار سنگ 
از طریق تملیک طرح هاى موجود و اکتشاف؛ تالش جهت 
بهره بردارى و تسریع در اجراى کلیۀ طرح هاى مصوب در 

شرکت اصلى و شرکت هاى گروه به منظور افزایش سود و 
تأمین  2؛  گرم  نورد  خط  طرح  ازجمله  ارزش افزوده  خلق 
مادة  استراتژیک ترین  به عنوان  موردنیاز  الکترود مصرفى 
افزایش  در  مشارکت  سال؛   3 براى  حداقل  شرکت  اولیه 
شرکت هاى  خصوصا  سرمایه پذیر  شرکت هاى  سرمایۀ 
انتشار  سرمایه،  افزایش  طریق  از  مالى  تأمین  و  معدنى 
اوراق بدهى و ورود شرکت هاى گروه به بازار سرمایه.

بنا بر این گزارش، مجمع عادى ساالنۀ شرکت فوالد مبارکه 
با تصویب موارد ذیل به کار خود خاتمه داد:

1-تصویب صورت هاى مالى گروه و شرکت اصلى مربوط به 
سال مالى منتهى به 1397/12/29

و  قانونى  بازرس  به عنوان  حسابرسى  سازمان  2-انتخاب 
به  على البدل و حسابرس مستقل براى سال مالى منتهى 

1398/12/29
تعادل  و  صمت  اقتصاد،  دنیاى  روزنامه هاى  3-انتخاب 
به عنوان روزنامه هاى کثیراالنتشار شرکت براى سال مالى 

منتهى به 1398/12/29
4-در ارتباط با تقسیم سود، مجمع با اکثریت آرا مقرر نمود 
مبلغ 3،900 میلیارد تومان (به ازاى هر سهم 300 ریال) به 
مالى  دورة  انباشته  به سود  الباقى  و  پرداخت  سهامداران 

بعد منتقل گردد.
سال   2 مدت  براى  ذیل  شرح  به  هیئت مدیره  5-اعضاى 

انتخاب شدند:
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران

شرکت سرمایه گذارى صدر تأمین
شرکت سرمایه گذارى استان اصفهان

شرکت سرمایه گذارى استان آذربایجان غربى
شرکت بهسازان انرژى تدبیر زنگان


