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مع��اون حقوقی رئيس جمهوری ب��ا حضور در یک��ی از بیمارستان های تهران، از 
دکت��ر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق عيادت کرد. به گزارش ایرنا، الهام امين زاده روز 
گذشته ضمن عيادت از دکتر کاتوزیان، از آخرین وضعيت درمانی این استاد برجسته 
حقوق مطلع ش��د و با ابالغ سالم و آرزوی سالمتی رئيس جمهوری به او افزود: آقای 
روحانی عالقه مند بودند که ش��خصا به عيادت جنابعالی بيایند که به دليل فشردگی 
برنامه ها به ویژه در ایام هفته دولت مقدور نشد. وي ضمن آرزوی سالمتی برای دکتر 

کاتوزیان اظهار كرد: جامعه حقوقی کشور به حضور شما نيازمند است و ما در دولت، 
منتظر سالمتی هر چه سریع تر جنابعالی و کمک به دولت در دو موضوع مهم اجرای 
قانون اساسی و اجرای منشور حقوق شهروندی هستيم.دکتر ناصرکاتوزیان نخستين 
دانش��جوی ایرانی اس��ت که موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق در ایران و دانش��گاه 
تهران شده است. وی همچنين   از  نویسندگان پيش نویس قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق مدنی است. 

ابالغ سالم و آرزوی سالمتی 
رئيس جمهوری به دکتر 

کاتوزیان 
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رونمایی از 4 پروژه دفاعی با حضور روحانی

رئيس جمهوري روز گذشته در مراسم 
روز صنعت دفاعي، دكترین نظامي كشور 
را بر مبناي دفاع خواند و گفت: ما بر مبناي 
تجاوز هيچ سالحي را طراحي نكرده ایم و 

نخواهيم كرد. 
حجت االسالم حس��ن روحاني با بيان 
اینكه صنعت دفاعي بر این مبناس��ت كه 
»چگونه دفاع كنيم یا چگونه دش��من را 
از تجاوز باز داریم«، ادامه داد: اس��تراتژي 
م��ا بازدارندگي مؤثر اس��ت، در حالي كه 
كش��ورهایي هس��تند كه امكانات شان بر 
مبن��اي تجاوز، دخالت و س��لطه اس��ت، 
اما ما نه قصد دخالت داریم، نه س��لطه و 
تجاوز و نه مي خواهي��م منابع دیگران را 
غارت كنيم، چون ما اهل غيرت هستيم 
و اهل غارت نيستيم. رئيس شوراي عالي 
امنيت ملي، اساس توسعه صنعت دفاعي 
كش��ور را جلوگيري از بروز جنگ و اینكه 
»دش��من هوس تجاوز به س��رش نزند« 
عنوان كرد و افزود: البته اگر دشمن خطا 
كند، ما هم مقابله خواهيم كرد، این حق 
ماس��ت و كاري اخالقي و دفاعي مشروع 
است. روحاني تأكيد كرد: قدرت دفاعي ما 
هرگز براي تجاوز به هيچ كش��وري حتي 
یك كشور ضعيف نخواهد بود، زیرا ما اهل 
تجاوز نيس��تيم و همسایگان و دوستان و 
جهان اس��الم بدانند كه اگر ما در صنعت 
دفاعي توانمند ش��ویم، تنها براي امنيت 
خودمان نيس��ت، بلكه ب��راي امنيت كل 

منطقه است. 
در برابر تهديد دست روي دست 

نمي گذاريم
وي ب��ا بيان اینكه ما در برابر تهدیدات 
دست روي دست نمي گذاریم، تصریح كرد: 
اما اخالق، عدالت و اعتدال را حتي در دفاع و 
ميدان جنگ فراموش نمي كنيم، همان طور 
كه امام بزرگوار ما در برابر حمالت پي در 
پي صدام به ما مي گفت 48 س��اعت قبل 
از حمله به هر منطقه اعالم كنيد تا مردم 
ع��ادي آن منطقه را خال��ي كنند. رئيس 

دول��ت یازده��م، اخالق را دلي��ل افزایش 
دقت هاي موش��ك هاي زمي��ن به زمين 
دانست و با بيان اینكه دقت در سالح تنها 
غرور نيست بلكه اخالق است، خاطرنشان 
كرد: اگر دقت موشك كاسته شود، احتمال 
آس��يب دیدن یك بيگناه وجود دارد و هر 
زمان صحبت از دقت موشك ها مي شود، 
یاد شهيد تهراني مي افتم كه به این مسأله 
بسيار اهميت مي دادند.  وي با بيان اینكه 
ق��درت دفاعي و صنع��ت دفاعي ما عليه 
همسایگان، دوستان و كشورهاي اسالمي 
نخواه��د ب��ود، بلكه به نف��ع و كمك آنها 
خواهد بود، اضافه كرد: امنيت ما با منطقه 
به هم متصل است و اگر عراق و افغانستان 
ناامن شوند، ما نگران مرزهایمان مي شویم. 
از این رو توسعه در صنعت دفاعي، نه تنها 
باعث امن شدن ایران مي شود، بلكه اطراف 

ما هم امن خواهد شد. 
در دفاع از كسي اجازه نمي گيريم

رئيس جمهوري با تأكيد بر مخالفت با 
حضور نظامي بيگانگان در منطقه و اینكه 
خودمان با همسایگان مان مي توانيم امنيت 
این منطقه حساس را تأمين كنيم، تصریح 
كرد: به دنبال رقابت تسليحاتي و نظامي در 
منطقه نيستيم، اما در دفاع از خودمان هر 
چه الزم بدانيم انجام مي دهيم و از كسي 
اج��ازه نمي گيریم، چ��ون خودمان براي 
دفاع خودمان تصمي��م مي گيریم و اجرا 
و عمل مي كنيم و از كش��ورمان حراست 
خواهيم ك��رد. روحاني با بي��ان اینكه ما 
دنبال س��الح كش��تار جمعي نبوده ایم و 
نخواهيم بود، البته قرباني سالح شيميایي 
شده ایم، خاطرنشان كرد: مواضع شرعي و 
اخالقي و فتواي مقام معظم رهبري به ما 
اجازه نمي دهد كه دنبال سالح هسته اي، 

ميكروبي و سالح كشتار جمعي برویم.
رئيس دولت تدبير و اميد، سالح عادي 
را براي دفاع از كشور كافي دانست، اما بر 
این حق قانوني نيز تصریح كرد كه »جهان 
باید از سالح كشتار جمعي عاري شود«، 

زیرا نمي شود یك بخشي از معاهده اي به 
نام ان پي تي اجرا شود و بخش دیگرش بر 
زمين بماند. وي در همين زمينه خواستار 
برچيده شدن سالح كشتار جمعي از كل 

جهان و منطقه حساس خاورميانه شد.  
كار معمولي را به صنعت بسپاريم

روحاني خواس��تار ایجاد پيوس��تگي 
ميان صنعت كش��ور و صنایع دفاعي شد 
و خاطرنش��ان كرد: هر كاري كه صنعت 
معمولي مي تواند انجام ده��د را باید رها 

كنيم و به آنها واگذار كنيم. 

وي با اشاره به انحصاري بودن صنایع 
دفاع��ي در توليد و ف��روش، توضيح داد: 
صنع��ت دفاعي رقيب ندارد، پس نيازمند 
نظارت دقيق است چون شما خریداران و 
توليد انحص��اري دارید، پس خودتان باید 
بر كارتان نظارت كنيد تا سالح هاي خوب 
و دقي��ق و مناس��ب و ارزان توليد كنيد و 
از موازي كاري هم بپرهيزید. رئيس دولت 
اعتدال با بيان اینكه »رئيس این دولت در 
طول دفاع مقدس و از س��ال 58 هميشه 
در تم��اس با این ن��وع تالش ها و جهادها 

بوده« خاطرنش��ان كرد ك��ه من قدر كار 
بزرگ صنعت دفاعي كش��ور را مي دانم و 
اجر كار آن با خداس��ت، ملت قدرشناس 
ما و رهبري معظم ما هميشه در كنار شما 
هس��تند و دولت یازدهم هم در حد توان 
پشتيبان ش��ما عزیزان در صنعت دفاعي 

كشور خواهد بود. 
پيش بيني جنگ آب و انرژي

رئيس دولت تدبير و اميد در ادامه سخنان 
خود با بيان اینكه »امروز شرایط ایران، منطقه 
و جهان راه روشني را به ما دیكته مي كند« 
برخي از دالیل احتمال��ي بروز جنگ هاي 
آینده را برشمرد و گفت: در گذشته كسي 
فكر نمي كرد روزي جنگ آب در دنيا شكل 
بگيرد، اما امروز در بسياري از كشورها شاهد 
معض��ل آب ب��راي كش��اورزي و صنعت و 
آشاميدن هستيم و به صراحت مي گویند در 
آینده اي نه چندان دور در بسياري از مناطق 
شاهد جنگي به نام جنگ آب خواهيم بود. 
وي به اهميت مسأله انرژي در زندگي بشر 
اش��اره كرد و اف��زود: روز به روز منابع انرژي 
جهان كاسته مي شود و در آینده با معضل 
انرژي روبه رو خواهيم بود، چون بخش��ي از 
انرژي فسيلي صادر شدني در دنيا در حال 
كاهش است و فقط به منطقه خليج فارس 
محدود مي ش��ود و هر منبعي كه بشر نياز 
داشته باشد و كمياب شود مي تواند عاملي 

براي درگيري و جنگ شود. 
لزوم مبارزه با خشونت و افراط 

روحاني یكي دیگر از مش��كالت امروز 
جهان را خش��ونت و افراطي گري عنوان 
كرد و افزود: مس��أله خانمان س��وزي كه 
آرامش بسياري از كش��ورها را بر هم زده 
مس��أله خش��ونت و افراط اس��ت و آنچه 
جمه��وري اس��المي ایران از آغ��از دولت 
یازدهم با ص��داي بلند مطرح كرد جهان 
عاري از خشونت و افراط بود كه با استقبال 
همه دنيا مواجه شد، اما متأسفانه در عمل 
هنوز براي مبارزه با افراط و خش��ونت كار 
چنداني نش��ده است. رئيس شوراي عالي 

امنيت ملي با اش��اره به اینكه در منطقه 
حس��اس ما با افراط، خشونت و تروریسم 
روبه رو هس��تيم، اضافه كرد: در حالي كه 
كش��ورهاي صنعتي و پيشرفته در مسير 
پيشرفت در حال حركتند، جهان اسالم و 
منطقه در آتش نفاق و اختالف مي سوزد 
و مس��ير توسعه زیر پاي افراط و خشونت 

له شده است. 
ق�درت  افزاي�ش  ب�راي  ت�اش 

موشك هاي زمين به زمين 
سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان، 
وزیر دفاع نيز در این مراسم با بيان اینكه 
امروز دنيا در وضعيت گذار به سر مي برد، 
گفت: در این فضا بازیگران سياسي تالش 
مي كنند تا س��هم بيشتري ببرند و كسي 
مي توان��د از مناف��ع بيش��تري برخوردار 
ش��ود كه قدرتمندتر و بانفوذتر باشد. وي 
با اش��اره به اینكه صنعت دفاعي كش��ور 
در زمين��ه موش��ك زمين ب��ه زمين در 
رنج هاي مختلف س��وخت جامد و مایع از 
توان باالیي برخوردار اس��ت، خاطرنشان 
ك��رد: براي ما مهم این اس��ت كه هر روز 
بردمان را افزایش دهيم و به دنبال افزایش 
دق��ت، قدرت تخریب، زم��ان نگهداري و 
كاهش زمان پرتاب هس��تيم كه در همه 
موارد بجز دقت موش��ك برد بلند، بقيه را 
به دس��ت آورده ایم. عض��و كابينه اعتدال 
خاطرنش��ان كرد: ما مي توانيم زیردریایي 
تا وزن 500 ت��ن را از مبنا طراحي كنيم 
و به سمت سيستم رانش جدید مي رویم. 
دهقان با اشاره به اینكه با تمركز بر موضوع 
س��ونار مي توانيم در همه سطوح توانمند 
شویم، گفت: برد موش��ك هاي كروز را تا 
300 كيلومتر رسانده ایم. وزیر دفاع با بيان 
اینكه در پهپادها در سه حوزه سقف پرواز، 
مداومت پرواز و مقابله با جنگ الكترونيك 
محدودیت هایي داشتيم اعالم كرد كه دو 
مورد اول برطرف ش��ده است و ان شاءاهلل 
ت��الش مي كنيم ت��ا در مقابل��ه با جنگ 

الكترونيك نيز به نتایج مطلوب برسيم. 

سرنگوني پهپاد جاسوسي رژیم صهيونيستي توسط سپاه 
روابط عمومي كل س��پاه پاسداران ازسرنگوني یك فروند پهپاد جاسوسي رژیم 

صهيونيستي توسط پدافند نيروي هوا فضاي سپاه خبر داد.
این پهپاد پس از رهگيري توس��ط پدافند نيروي هوا فضاي سپاه مورد اصابت 
موش��ك قرار گرفت و سرنگون شد. هواپيماي منهدم شده از نوع پنهانكار و رادار 
گریزبوده و قصد نفوذ به حریم منطقه  هس��ته اي نطنز را داشت كه با هوشياري و 
اقدام بموقع ش��بكه پدافندي، قبل از ورود به منطقه، مورد اصابت موش��ك زمين 

به هوا قرار گرفت. 
اطالعيه س��پاه پاسداران  افزوده اس��ت: این اقدام شيطنت آميز باردیگر خوي 
ماجراجویي رژیم صهيونيس��تي را آشكارتر و برگ سياه دیگري به پرونده سراسر 
جنای��ت و خباثت این رژیم جعلي و جنگ طلب افزود. در این اطالعيه همچنين 
تأكيد ش��ده است: س��پاه پاسداران انقالب اس��المي دركنار سایر نيروهاي مسلح 
جمهوري اس��المي براي دفاع از ملت شریف و سرزمين اسالمي ایران از آمادگي 
همه جانبه و قاطع برخوردار بوده و حق هر گونه واكنش و مقابله به  مثل را براي 

خود محفوظ می دارد. 

بازتاب جهاني سرنگوني پهپاد اسرائيلي در آسمان ایران
سرنگونی پهپاد جاسوسي رژیم صهيونيستي در ساعات اوليه بازتاب گسترده اي 
در بسياري از رس��انه هاي جهان داش��ت.خبرگزاري رویترز به نقل از خبرگزاري 
ایسنا، این خبر را انعكاس داد و نوشت، یك پهپاد رادارگریز جاسوسي اسرائيل كه 
قصد نفوذ به سایت هسته اي نطنز را داشت، توسط گارد امنيتي جمهوري اسالمي 
ایران س��رنگون ش��د.رویترز بدون آن كه درباره این خب��ر تحليل یا اظهار نظري 
داش��ته باشد، نوشت، این پهپاد جاسوسي با یك موشك زمين به هوا مورد هدف 

قرار گرفته و سرنگون شده است. 
شبكه خبري راشاتودي نيز با انتشار بيانيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي درباره 
هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسي اسرائيل نوشت: زمان سرنگوني این پهپاد و این 
كه سپاه پاسداران چگونه از اسرائيلي بودن آن مطلع شده، در بيانيه گارد امنيتي 
ایران نيامده است.راشاتودي همچنين نوشت، ارتش اسرائيل اظهارنظري درباره این 
خبر نكرده است. این شبكه خبري روس در ادامه گزارش خود به موقعيت مكاني 
نيروگاه نطنز اشاره كرده و نوشت، بيش از 5 هزار سانتریفيوژ فعال در این نيروگاه 
وجود دارد و این س��ایت هسته اي در حال حاضر تحت نظارت آژانس بين المللي 
انرژي هسته اي است.روزنامه صهيونيستي هاآرتص نيز بدون انتشار مواضع مقامات 
اسرائيلي درباره خبر سقوط پهپاد اسرائيلي به دست سپاه پاسداران ایران تنها به 
انعكاس خبر بسنده كرد.بي بي س��ي نيز خبرداد، این هواپيماي جاسوسي پس از 
رهگيري توس��ط پدافند نيروي هوا – فضاي س��پاه پاس��داران هدف موشك قرار 
گرفته است. بي بي سي به سكوت مقامات اسرائيلي درباره این خبر اشاره كرد و  
افزود: پيش از این سپاه ایران از شكار یا در اختيار گرفتن پهپادهاي امریكایي خبر 
داده بود اما این نخستين بار است كه خبر سرنگوني یك پهپاد اسرائيلي در آسمان 
ایران منتشر مي شود.ش��بكه خبري الجزیره، روزنامه اینترنتي هافينگتون پست 
امریكا، روزنامه صهيونيس��تي اورشليم پست، مجله نيوزویك و تلویزیون سي تي 

دي كانادا و بسياري دیگر از رسانه هاي جهان نيز این خبر را انعكاس دادند.

حمله شدید »فدایی« به بزرگان جبهه اعتدال
»حسين فدایي«، دبيرکل جمعيت ایثارگران، با لحنی تند و بی سابقه چهره های 
اعتدالی را مورد حمله قرار داد  وی در سخنانی که موجب شگفتی  رسانه ها شد،  به 
گزارش تسنيم، وي در نشست خبري خود گفت: هم اکنون دالالن هرزه سياسی 
که عناصر فاسد و نفوذی بين آنها وجود دارد، دو خط را دنبال می کنند؛ اول اینکه 
مدلی را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی و برهم زدن آرایش نيروهای 
سياسی معتقد به نظام و ایجاد شک و تردید و ابهام در ميان مردم طراحی کردند. 
هدف آنها نيز این اس��ت که تالش کنند آقای هاش��می، خاتمی و س��يد حس��ن 
خمينی را تجميع کنند و گروه مرجعی را به وجود آورند و پس از آن آقای روحانی 
را به این گروه اضافه کنند. سپس از  ظرفيت دولت استفاده کرده و بعد بخشی از 

اصولگرایان مان����ند ناطق نوری و الریجانی را به این گروه اضافه کنند.«

رئيس جمهوري روز گذش��ته از چهار دستاورد جدید دفاعي رونمایي كرد 
كه شامل دو فروند موشك كروز دریایي و دو فروند هواپيماي بدون سرنشين 
)پهپاد( بود. »پهپاد رهگير كرار 4« نس��ل جدید پهپادهاي جت كش��ور است 
ك��ه مأموریت رهگيري هوایي، پرنده هاي متج��اوز را برعهده دارد و نيروهاي 
مسلح با در اختيار داشتن آن قابليت عملياتي مختلفي را براي پدافند هوایي 
در ارتفاع باال خواهند داش��ت. »پهپاد فتو گرامتري مهاجر 4« نيز قادر اس��ت 
نقشه هاي هوایي را با كاربري نظامي و غير نظامي در اختيار كاربران قرار دهد. 
»موش��ك قدیر« نيز نسل جدیدي از موشك هاي كروز كشور است كه تا برد 
300 كيلومتر اهداف دریایي دش��من را با دق��ت و قدرت تخریب باال منهدم 
مي كند. این موش��ك مانند دیگر موشك هاي هم خانواده خود امكان شليك 
از س��احل و ش��ناورها را دارد و مزیت عملياتي برجس��ته آن امكان پرتاب با 
سامانه هاي موشكي قبلي است. »موشك كروز دریایي نصر بصير« نيز عالوه بر 
قابليت چاالكي و قدرت عملياتي با داشتن سر جست و جوگر بدون انتشار، به 

ویژگي هاي عمليات در سكوت و هوشمندي نيز مجهز شده است. 

چهار دستاورد دفاعي كه از سوي رئيس جمهوري رونمايي شد

رئيس جمهوری: ما اهل غيرت هستيم نه غارت


