
انتقاد نماینده روسیه از درز گزارش 
محرمانه آژانس 

سفیر روسیه نزد سازمان بینالمللی مستقر در وین 
بار دیگر به درز اســناد محرمانه آژانس بینالمللی 

انرژی اتمی درباره ایران واکنش نشان داد.
میخایــل اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوشــت: 
باز یک گزارش محرمانه آژانــس بینالمللی انرژی 
اتمی دربــاره ایران بالفاصله پس از توزیع در میان 
شورای حکام به رسانههای جمعی درز کرد. سفیر 
ایران قبال در حساب توئیتری خود با ارائه پیشنهاد 
تقویت مکانیزمهای محرمانگی واکنش نشــان داده 

است. ایده خوبی است اما آیا کمک خواهد کرد؟
پیشــتر؛ کاظــم غریب آبادی ســفیر ایــران نزد 
ســازمانهای بین المللی، با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتری خود نوشــت: گزارش محرمانه آژانس که 
حاوی محتویات نامه محرمانه ایران است، بالفاصله 
و حتــی قبــل از اینکه اعضای شــورای حکام نیز 
بتواننــد آن را رهگیری کنند، در رســانه ها ظاهر 

شد.
ســفیر کشورمان خاطر نشــان کرد: اگر قرار باشد 
باز هم آژانس و کشــورهای عضو در خصوص این 
شکاف در امور محرمانگی تحت انتقاد قرار نگیرند، 
آژانس باید سازوکارهای محرمانگی خود و از جمله 
استفاده از ســایت داخلی گاواتم به عنوان ابزاری 

برای مکاتبات را مورد بازنگری قرار دهد. 
  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

نگرانی عربستان و نتانیاهو از بازگشت 
آمریکا به برجام 

یک کارشناس مســائل منطقه با تاکید بر این که 
طی سالهای اخیر عربستان با محوریت بن سلمان 
در جبهه مقابل ایران قرار گرفته است، اظهار کرد: 
عربستان و نتانیاهو نگران بازگشت بایدن به برجام 
هســتند از ایــن رو تالش می کنند تــا زمانی که 
فرصت هست شرایط منطقه را به گونه دلخواه خود 

تغییر دهند. 
سیدهادی برهانی درباره استفاده رژیم صهیونیستی 
از حریم هوایی عربستان گفت: در این که عربستان 
در زمان ملک سلمان و همچنین با محوریت محمد 
بن ســلمان در جبهه بندیهای منطقهای خودش 
را در جبهه اســرائیل و مقابل ایران می بیند جای 
شــکی وجود ندارد، طی سالهای اخیر عربستان به 

اسرائیل نزدیک تر شده است. 
وی افزود: البته خبرها و تحوالتی که در این زمینه 
وجــود دارد با بدبینی مضاعفی به آن ها توجه می 
شود و به نوعی در مورد آنها  بزرگنمایی صورت می 
گیرد، به این معنا که اجازه عربســتان به اسرائیل 
برای اســتفاده از حریم هوایــی تنها در چارچوب 
و محدوده هواپیماهای مســافربری آن در مســیر 
امارات و احتماال بحرین اســت. بنابراین این اقدام 
به منزله استفاده دلخواه از آسمان عربستان و یا به 

منظور مسائل نظامی نیست. 
این کارشناس مســائل منطقه خاطرنشان کرد: در 
واقع این موضوعات در اســرائیل هم بزرگ نمایی 
می شود برای این که بگویند دستاوردی در منطقه 
دارند البته به نفع شــان است، آن ها می خواهند 
بگویند در منطقه کشورهای عربی و اسالمی تسلیم 
شــده و میخواهند با اسرائیل صلح کنند در نتیجه 

اینگونه اخبار را بزرگ می کنند. 
برهانــی تاکید کــرد: در ایران هم باید نســبت به 
اخباری که از اســرائیل منتشر می شود هوشیاری 
داشته باشــیم زیرا این اخبار حقیقت ندارد، منافع 
اســرائیل اقتضا می کند تا به این شــکل منتشــر 

شود. 
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره با تحوالت اخیر 
بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا گفت: پیروزی 
بایدن در آمریــکا، خالف برنامههای عربســتان و 
نتانیاهو بود، هر دو این ها تمایل داشتند تا مجددا 
ترامپ برنده شود و در این زمینه تالش های زیادی 
کردند اکنون نتیجه، مطلوب آنها نیست نگران بوده 
و زمینههای دیگری برای همــکاری جدید فراهم 

میکنند. 
وی اظهار کرد: عربســتان و نتانیاهو به دنبال این 
هستند تا شرایط منطقه را تغییر دهند به گونه ای 
که بایدن چاره ای نداشته باشد و مجبور شود وارد 
داستان دیگری شــود، آن ها می دانند اگر بایدن 
طبــق برنامههــای خود که اعالم کــرده به برجام 
بازگردد، شــرایط اقتصادی در ایران تغییر می کند 
در نتیجه این مســاله خبر بــد و نگران کننده ای 

برای آن ها است. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

ناظران سیاسی با تاکید بر تجربیات 4 دهه گذشته انقالب 
اسالمی، معتقدند؛ منافع ملی جمهوری اسالمی ایران این 
واقعیت را نشــان می دهد که اگــر در مقابل متجاوزان به 
حریم امنیتی ایران پاسخی مناسب و بازدارنده داده نشود 
حتما آنان جری تر شده و با کمال وقاحت اقدامات مشابه 

دیگری را انجام خواهند داد.
اندیشــمندان حوزه حقوق و روابط بین الملل منافع ملی را 
آن دسته از منافعی تلقی می نمایند که دولت ها در یک برهه 
زمانی خاص و در پرتو شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، 
سیاســت خارجی خود را بر مبنــای آن تنظیم می  کنند و 
در روابط خود با ســایر کشورها در پی تحقق آن می باشند.  
جمهوری اسالمی ایران نیز که متأثر از شرایط و ارزش های 
انقالب اســالمی است همواره سعی نموده تا در محیط بین 

المللی بر اساس آرمان  های انقالبی خود گام بردارد. 
ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی 
کشــور که در یک ترور ناجوانمردانه به شــهادت رسید و 
ملت ایــران را داغدار نمود از آن دســت اقداماتی بود که 
نشان می دهد منافع ملی ایران در چه جایگاهی قرار دارد. 
بر اســاس این ترور جنایتکارانه مجدًد این سوال پدید آمد 
که آیا منافع ملی ایران انتقام گرفتن خون این شــهید را 

جایز می داند یا نه؟
پیرامــون مذاکره با دولت آینده آمریــکا نیز که احتماال با 
ریاســت جمهوری بایدن آغاز می شود همین نکته اساسی 
باید مد نظر باشــد و تمامــی چارچوب های منافع ملی در 

جمهوری اسالمی ایران نیز باید در نظرگرفته شود.
دکتر سید رضا صدرالحســینی کارشناس مسائل سیاست 

خارجی در گفت وگو با سیاست روز در پاسخ به این سوال 
کــه با در نظر گرفتن منافع ملی ایــران، آیا انتقام از ترور 
شــهید فخری زاده بایــد صورت بگیرد؟ و یــا منافع ملی 
کشــورمان توصیه می کند که در دولــت بایدن با آمریکا 
وارد مذاکره شویم یا نه؟ گفت: در همه کشورها منافع ملی 
و همه شــروط برای تامین منافــع ملی یک اصل پذیرفته 
شده است که در جمهوری اسالمی ایران نیز منافع ملی و 
تامیــن آن جزء اولین و مهمترین اهداف همه آحاد ملت و 

مسئوالن و مقامات کشور است.
وی افزود: تعریف منافع ملی در کشورهای مختلف با توجه 
به اعتقــادات، هویت ملی، اهداف، فرهنگ، ایدئولوژی، ژئو 
پولتیک و قوانین باال دســتی درهر کشــور تفاوت هایی با 
دیگر کشــورها دارد؛ بدین شکل که منافع ملی در فرهنگ 
لیبرالیســم با فرهنگ کمونیســم و بــا فرهنگ جمهوری 

اسالمی ایران تفاوت دارد. 
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه متاســفانه به دلیل متون 
ترجمه شــده که در مراکز آکادمیک مــا تدریس می گردد 
به تفاوت های اعتقــادی و هویتی و ایدئولوژیک کمتر توجه 
می شود و براین اساس در بعضی از موارد تعریف منافع ملی 
نمی تواند جامعیت الزم را برای ملت ایران داشــته باشــد، 
تصریــح کرد: امروز در ایران اســالمی تعریف منافع ملی بر 
گرفتــه از یک فرهنگ غنی و طوالنی مدت به همراه عناصر 
معنوی و جغرافیایی باید تعریف شود که بتواند جامعیت الزم 
را به منظور تامین منافع همه جانبه ملت ایران داشته باشد. 
وی در ادامه بیان داشــت: برخی از افــراد تصور می کنند 
منافع ملی ایرانیان در ذیل منافع ملی کشورهای قدرتمند 
تامین می گردد و بر این اساس دائماً تالش می کنند، بدون 
در نظر گرفتن همه مؤلفه های منافع ملی ایران منافع ملت 
را با اولویت دوم و ســوم پس از منافع قدرت های بزرگ به 
ویــژه آمریکا تعریف کنند؛ از این رو شــکاف عمیقی بین 
این دســته از افراد که صاحب کرسی و تریبون و روزنامه و 
مجالت و ســایت های خبری هستند با آحاد ملت مشاهده 

می گردد. 
صدرالحسینی با اشــاره به اینکه همین امر باعث می شود 

تعــدادی از افرادی که تحت تاثیر این نوع تعریف از منافع 
ملی می باشــند با اکثریت جامعه بوجــود آید و ناظران بر 
این صحنه گاهی احســاس می کنند که روشــنفکران در 
ایران با آحاد مــردم دو راه جداگانه را می پیمایند، اظهار 
داشت: یکی از مهمترین کارهایی که دولت های مردمی در 
ایــران باید انجام دهند نزدیک کردن تعریفی علمی و قابل 
پذیرش از دیدگاه علمای علم سیاســت و خواست عمومی 

مردم می باشد. 
این کارشناس مسائل سیاست خارجی معتقد است؛ حتی 
در این مواقــع برخی از تحلیلگران ایــن گونه دولت ها را 
دولت های پوپولیســتی و یا شــعاری نامیده اند اما واقعیت 
امر این اســت که دولت هایی تا انتهــا مردمی بوده و بعد 
از پایان دولتشــان مورد وثوق اکثریت مردم هســتند که 
بتوانند با دقت و جامعیت منافع ملی تعریف شده در متون 
دانشــگاهی را با مؤلفه های امنیت ملی مــورد وفاق آحاد 
مــردم به خوبی با همدیگر نزدیک نموده و برای تامین آن 

تالش نمایند. 
وی با بیــان اینکه در هفته های اخیر اتفاقاتی در ایران رخ 
داد کــه مجدداً این تفاوت دیدگاه بــروز نمود، گفت: این 
حادثه ناگوار شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور بود 
که در یک ترور ناجوانمردانه او به شــهادت رســید و ملت 
ایران را داغدار نمود؛ بر اساس این ترور جنایتکارانه مجدداً 
این ســوال پدید آمد که آیا منافع ملی ایران انتقام گرفتن 

خون این شهید را جایز می داند یا نه؟ 
صدرالحسینی در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه 
به تجربیات چهار دهه گذشــته پاسخ این سوال مشخص 
اســت که منافع ملی ایران این واقعیت را نشــان می دهد 
که اگر در مقابل متجاوزان به حریم امنیتی ایران پاســخی 
مناسب و بازدارنده داده نشود حتما آنان جری تر شده و با 

کمال وقاحت اقدامات مشابه دیگری را انجام خواهند داد. 
کارشناس مســائل سیاســت خارجی بیان داشت: بر این 
اســاس می توان گفت منافع ملی جمهوری اسالمی ایران 
این را تجویز می کند که پاسخی در خور و بازدارنده باید به 
عامالن و آمران داده شود؛ البته زمان و مکان در این انتقام 
گیری به عهده مسئوالن ایرانی بوده که آنان قطعاً با توجه 
به همه زوایای امنیت ملی این اقدام را انجام خواهند داد. 
صدرالحســینی با بیــان اینکه بنابراین متوجه می شــویم 
تعریف امنیت ملی در ایران اسالمی با دیگر کشورها تفاوت 
دارد و آن این اســت که انتقام گرفتن خون این دانشمند 
یعنی پاســخگویی به خواست اکثریت ملت و تامین منافع 
ملی ملت ایران، اظهار داشت: در خصوص مذاکره با دولت 
آینــده آمریکا نیز که احتماال با ریاســت جمهوری بایدن 
آغاز می شــود همین نکته اساســی باید مد نظر باشد که 
ملت ایران در طول 40ســال گذشته آسیب های فراوانی از 
دولت هــای جمهوری خواه و دموکرات را تحمل نموده و با 
مقاومت خود توانسته است منافع ملی خود را تأمین نماید 
اما، قطعــاً مذاکره با این دولت نیازمند بررســی های قابل 
توجهی است از جمله بازگشــت بدون شرط دولت بایدن 
بــه توافق نامه برجام و لغو همه تحریم های پس از خروج 

آمریکا از برجام.
وی خاطرنشــان کرد: مواضع جمهوری اســالمی ایران با 
توجه به همه مؤلفه های امنیــت ملی ملت ایران درمقابل 
نظام ســلطه و آمریکا کاماًل روشــن و مشخص است و بر 
اساس محاســبات عقالنی که تأمین امنیت ملی کشور را 
تضمین می نماید این مســیر راه تغییر ناپذیر اســت و اگر 
قرار است اتفاق ویژه ای در موضوع خاص توافق نامه برجام 
بیفتد این آمریکا است که باید تکلیف خود را با این توافق 

نامه در دولت بایدن روشن نماید.

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز مطرح کرد

منافع ملی ایران، یعنی پاسخ 
بازدارنده به متجاوز

ایران به هیچ عنوان در امور داخلی احزاب دخالت نمی کند
ســفیر ایران در بغداد خبر داد که فرمانده قدس سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ایران در ســفر اخیر خود به عراق با نخستوزیر و رئیسجمهور 
عراق دیدار کرده اســت ایرج مسجدی در این خصوص گفت که سردار 
قاآنی در ســفر اخیر خود به عراق با »مصطفی الکاظمی« نخســتوزیر، 

برهم صالح رئیســجمهور عراق و چند تن از مقامهای این کشــور دیدار 
کرده اســت. وی در ادامــه تأکید کرد کــه ایران به هیچ عنــوان در امور 

داخلی احزاب و فراکســیونهای عراق دخالت نمیکند؛ این در حالی است که این 
فراکسیونها مشورت با ایران را ترجیح میدهند. مسجدی همچنین گفت: تحرکات 
ایــران در عراق در چهارچوب تقویت دولت و تشــویق فراکســیونها و جریانهای 
سیاسی به یکپارچگی صورت گرفته است. وی همچنین گفت: گروههای مقاومت 

با آمریکاییها مشکل جدی دارند.  فارس 

درخواست مسکو برای نشست ایران و 5+1 
وزیر خارجه روســیه بر پیشنهاد رئیسجمهور این کشور برای برگزاری 
نشست گروه 1+5 و ایران برای پیشبرد و تسهیل طرح ایجاد یک نظام 
امنیت جمعی«در خلیج فارس تأکید کرد. سرگئی الوروف با اشاره به 
پیشنهاد والدیمیر پوتین«ئیسجمهور روسیه درباره نشست گروه 5+1 

و ایران گفت: نگرانی جدی از اوضاع خلیجفارس وجود دارد. "والدیمیر 
پوتین" رئیســجمهور روسیه اخیراً پیشــنهاد برگزاری یک نشست آنالین 

رؤسای کشورهای پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با مشارکت آلمان 
و ایران را مطرح کرده اســت. وی در خصوص اهداف نشســت فوق توضیح داد: 
این پیشــنهاد شامل طرح گامهایی برای جلوگیری از تشدید تقابل و هماهنگی 
پارامترهایی به منظور تالش مشــترک برای تســهیل ایجــاد یک نظام امنیت 

جمعی در خلیج فارس میشود. ایرنا 

از گفت وگو میان ایران و آمریکا حمایت میکنیم
وزیر خارجه عربستان سعودی با طرح ادعاهای تکراری علیه جمهوری 
اســالمی ایران گفت که ریاض از گفتوگو میان ایران و آمریکا حمایت 

میکند اما این تهران است که درهای گفتوگو را بسته است.
فیصل بن فرحان مدعی شد: ایران از شبه نظامیان تروریسم در منطقه 

حمایت میکند و شــبه نظامیان وابسته به ایران اقدامات خشونت آمیز 
در عراق به کار می گیرند. وی در ادامه ادعاهای بی ســند و مدرک خود 

علیه جمهوری اسالمی ایران گفت که برخی مجموعه های تروریستی وابسته به 
ایران، عملیاتی در اروپا انجام میدهند.

وزیر خارجه سعودی مدعی شد: باید با نقش تخریبی ایران و حمایت این کشور 
از تروریســم مقابله کرد و ما امیدواریم که دولت جو بایدن به مقابله با رفتارهای 

ایران ادامه دهد.  صداوسیما 
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یک رســانه رژیم صهیونیستی با پخش برنامهای به دست 
داشتن سرویس اطالعات خارجی رژیم صهیونیستی)موساد( 

در ترور شهید فخری زاده اعتراف کرد.
عیدوســلیمان تهیهکننده این گزارش در برنامه استودیو 
جمعه ماکو شــبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی تأکید 
کرد: ترور فخریزاده بیانگر بازوهای بلندی است که موساد 

در اختیار دارد. 
وی افــزود : زمانی که برای چنیــن عملیاتی برنامهریزی 
میکنیــد باید تمام تالش خود را بهــکار بگیرید تا حداقل 
شرکای مطلع در این زمینه وجود داشته باشند، اما  چون 
این یک عملیات پیچیده اســت، احتماالً افراد مطلع از آن 

به چند صد نفر خواهند رسید.
ویکتور استرافســکی یکی از مسئولین ســابق موساد هم 
به ایــن برنامه گفت: عملیات ترور یکــی از پیچیدهترین 
عملیاتهایی بهشمار میرود که عناصر مختلفی در موفقیت 
آن دخیل هســتند؛ عناصری که اصاًل بــا یکدیگر مرتبط 
نیستند، اما فرمانده  حلقه اتصال آنهاست. در نوک پیکان 
، عامل یا عوامل )قاتل یا قاتالن( قرار میگیرند، بعد از آنها 
مأموران میدانی جمعآوری اطالعــات که معموالً از هدف 
اصلــی اطالعی ندارند؛ حتی نیروی احتیاطی که در همان 
منطقه حضور پیدا میکند نیز از ماجرا اطالعی ندارد، چون 
ما نمیخواهیم که هنگام به دام افتادن یک فرد همانند یک 

دومینو بقیه هم گرفتار شوند.
در ادامه گزارش تالش شــد تا مشخص شود آمادهسازی 
بــرای چنیــن عملیاتی چقدر زمــان می برد. بــه اعتقاد 
کارشناســان صهیونیســت این امر متغیر است و به فرد و 
محــل انجام عملیات بســتگی دارد  که میتواند یک هفته 
برنامهریــزی طلب کند یا برای عملیات پیچیدهتر ماهها و 

گاهی سالها زمان ببرد.
شــبکه 12 تلویزیون رژیــم صهیونیســتی در این برنامه 
ســپس با یک اعتراف نســبتاً صریح اعالم میکند عملیات 
تروری که سرویسهای اطالعاتی ما طی سالهای گذشته در 
خارج انجام دادهانــد زمان زیادی از برنامهریزی را بهخود 
اختصــاص داده اســت، بهگفته بن باراک هــدف از آن به 

حداقل رساندن زیانهای جانبی است.
برای کشاندن پای هدف به محل مناسب گاهی از ابزارهای 
بســیار پیشرفته و گاهی نیز وسایلی ساده و پیش پا افتاده 

استفاده میشود.
برگمن هم در این زمینه میگوید: منظور از کشــاندن پای 
هدف مجبور کردن او به طی کردن یک مســیر نیســت، 
بلکه او باالخره رفتار عادت گونهای دارد، مثاًل همیشــه از 
یک مســیر اســتفاده میکند یا برای خرید پیراهن از هتل 
خارج میشود؛ اینگونه اســت که یک موتورسیکلت به وی 
نزدیک میشود و بهسویش شلیک میکند. به هر شکل اقدام 
مشــابهی که در تمام عملیات ترور باید تکرار شود و نقطه 
اوج عملیات در بسیاری از موارد محسوب میشود، شلیک به 
هدف است، گاهی نیز این کار با انفجار منجر به مرگ انجام 
یا هدف مســموم میشود، اما برای انجام دادن و رسیدن به 
این نقطه به خیالپردازی و ابتکار ایدهپردازیهای بزرگ نیاز 
اســت.  از دیدگاه بن براک در  عملیاتی از این دست اگر از 
تخیل و ابتکار خود استفاده نکنی، دامنه فرصتهای خود را 

بسیار کوچک خواهی یافت.  تسنیم 

  شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی:

موساد عامل ترور دانشمند هسته ای ایران بود

سفارت ایران در کابل:

اقدامات بدخواهان خللی در 
مناسبات ایران و افغانستان 

ایجاد نمی کند
سفارت ایران در کابل در پی انتشار ویدئوهایی در 

فضای مجازی منتسب به اتباع افغان تاکید کرد تردیدی 
نیست مناسبات دو کشور برادر و همسایه بر اصول و 
پایههای محکمی استوار است که اقدامات بدخواهان 
خللی در استحکام آن به وجود نیاورده است. سفارت 
ایران در کابل در پی انتشار دو ویدئو با موضوع ضرب 

و شتم اتباع محترم افغان در ایران و متعاقب آن صدور 
بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان مبنی بر پیگیری 

این امر، اعالم کرد بالفاصله تحقیقات فنی گستردهای 
توسط نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه ایران در این 
رابطه آغاز و مشخص گردید که با نهایت تاسف عواملی 

در داخل افغانستان با هدف تخریب روابط و ایجاد 
تنشهای مقطعی در مناسبات دو کشور؛ اقدام به پخش 

این ویدئوها که یکی مربوط به کشوری بجز ایران و 
دیگری مربوط به پنج سال پیش میباشد، نمودهاند. در 
بیانیه سفارت ایران در کابل آمده است که تردیدی نیست 

مناسبات دو کشور برادر و همسایه بر اصول و پایههای 
محکمی استوار است که اقدامات بدخواهان خللی در 

استحکام آن به وجود نیاورده و بالعکس موجب هشیاری 
بیش از پیش مقامات دو کشور در برخورد با عوامل ایجاد 

جنگ روانی و بازیهای تبلیغاتی در آینده خواهد شد.
پس از انتشار این ویدئو نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایــران اعالم کرد انتشــار تصاویری از اهانــت به براداران 
افغانســتانی در فضای مجازی باعــث آزردگی خاطر همه 
هموطنان ایرانی شــد و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران وظیفه خود دانســت رســیدگی به موضــوع را در 
دستور کار خود قرار دهد. همچنین بهدنبال این موضوع، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز مقامات مسئول 
دولت این کشــور را به دقت بیشــتر در نشر اخبار و عدم 
تعجیل در صدور بیانیههای رسمی دعوت کرد.  فارس

غریب آبادی:

ماری جوانا و حشیش 
موادمخدر ممنوع هستند

در پی تصمیم اخیر کمیسیون موادمخدر سازمان ملل 
برای خارج کردن حشیش و ماری جوانا از فهرست مواد 

بسیار خطرناک برای مصارف پزشکی ؛ سفیر و نماینده 
دائم کشورمان نزد سازمانهای بین المللی گفت: این مواد 

همچنان برای سالمت افراد خطرناک است.
کاظم غریب آبادی گفت: حشــیش و ماری جوانا در زمره 
مواد بســیار خطرنــاک و اعتیادآور قرار دارنــد و از نظر 
حقوقــی و مقررات کمیســیون موادمخــدر نیز ممنوع و 
غیرقانونی هســتند و استفاده آنها در مصارف پزشکی نیز 
برعهده هر کشوری گذاشته شده است و الزامی در اجرای 

این تصمیم در این راستا وجود ندارد.
در پی تصمیم اخیر کمیســیون مواد مخدر سازمان ملل 
برای خروج کانابیس )شاهدانه( و مشتقات آن )حشیش و 

ماری جوانا( از فهرست مواد بسیار خطرناک برای مصارف 
پزشــکی ؛ کاظم غریب آبادی افزود: بســیاری از کشورها 
هنــوز بر این باورند که این مواد همچنان برای ســالمت 
افراد بسیار خطرناک هستند و از اینرو، به مصارف پزشکی 
آن نیــز بر مبنــای مطالعات و پژوهشــهای علمی خود، 

اعتقادی ندارند.
غریــب آبادی همچنین تاکید کــرد: در ایران، ممنوعیت 
اســتفاده از این مواد بــه طور مطلق بــوده و جمهوری 
اســالمی ایران مطابق با قوانیــن داخلی خود و همچنین 
کنوانســیون 1۹۶1 مواد مخدر، بــه اقدامات کنترل ملی 
و سختگیرانه خود در زمینه اســتفاده غیرقانونی و تولید 
کانابیس و مواد مرتبط آن، با هدف حفاظت از ســالمت و 
رفاه عمومی ادامه میدهد و این ممنوعیت، شامل مصارف 

پزشکی نیز میشود.
نماینده دائم کشــورمان از ســتاد مبارزه با موادمخدر و 
ناجا خواســت تا در صورت لزوم، آگاهی بخشی الزم را به 
جامعــه در مورد اینکه این مواد در عرصه بین المللی رفع 
ممنوعیت نشــده اند و برابر قوانین داخلی نیز تحت منع 

مطلق قرار دارند، انجام دهند. مهر
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