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ترس دولــت ابراهیم رئیســی از فرجام برجام 
مشهود است. این دولت با نقد جدی دولت روحانی 
در زمینه مذاکرات هسته ای و توافق با غرب بر سر 
کار آمده و حاال که زنگ انشــاء به پایان رســیده 
مضطرب است. ابراهیم رئیســی و اطرافیان اش از 
یکســو می دانند برای ترمیــم زخم های اقتصادی 
و ادامه راه حتی بــا همین کیفیت نیازمند تحول 
در سیاســت خارجی و باز شــدن گره های تحریم 

هستند. 
آنان هر چقدر هم مدعی شوند که اثر تحریم ها 
کاهش یافته اما مثل روز روشــن اســت که فشار 
غرب بر تمام امور ســایه انداخته است. یعنی شاید 
زمانی این فشــارها صرفا متوجه مردم باشــد که 
موضوع بــرای قدرتمندان محلــی از اعراب ندارد 
لیکن زمانیکه فشــارها بر امور حســاس نیز سایه 

انداخته باشد باید به فکر چاره بود. رفت و آمد های 
مکرر به غرب و از ســرگیری چنــد باره مذاکرات 

همان فکر چاره ای است که عرض کردم.
اما از ســوی دیگــر این دولت نگــران واکنش 
طرفــداران تندروی خود اســت. جملگی حامیان 
دولت ســیزدهم از همان طیفی هســتند که در 
فرودگاه مهرآباد بست نشته بودند تا وقتی ظریف به 
تهران رسید به سمت او گوجه گندیده پرتاب کنند. 
گناه وزیر خارجه حسن روحانی امضای توافقی به 
نام برجام بود. دلواپسان مدعی بودند دولت تدبیر 
و امید امتیازهای نقد را داده و امتیازهای نســیه 
گرفته. ضمن اینکه تهــران در برابر آمریکا امتیاز 
بیشتری داده است و توافق به اصطالح باالنس و یا 
به قول حسن روحانی برد- برد نیست. حاال همان 
عده به نظاره نشســته اند تا ببینند دولت رئیســی 
یعنی دولت محبوب شان در این فقره چه می کند. 
دلواپســان حتما و قطعا از زخم زبان های احتمالی  
اصالح طلبان بیمناک هستند و دلشان نمی خواهد 
وقتی توافق بر سر احیای برجام امضا شد کاشف به 

عمل بیاید مذاکره کنندگان این دولت در مقایسه 
با دولت قبل، بر ســر متن ضعیف تــری به توافق 
رســیده اند. از همین رو موضوع برای این جماعت 
به نوعی بازی مرگ و زندگی است. بازتاب و فشار  
همین حساسیت مســتقیما گلوی دولت رئیس را 
خواهد فشرد. اگر آن روز برسد که ابراهیم رئیسی 
زیر توافق احیای برجام را امضا نماید و مشــخص 
شود متن توافق همان متن توافق عباس عراقچی 
است و چه بسا پست تر و ضعیف تر دلواپسان فشار 
مضاعفــی را بر روی دولت خواهنــد آورد و دقیقا 
رئیســی و اعوان و انصارش نمی خواهند طرفداران 

تندرو خود را از دست بدهند.
شاید گفته شود دلواپسان نباشند آیا برای دولت 
رئیسی گران تمام می شود؟آری. این مسئله برای 
این دولت گران است زیرا نگاهی به آرای رئیسی و 
ترکیب، میــزان و کیفیت آن به خوبی چرایی این 
مهم را نشان می دهد. ابراهیم رئیسی نمی تواند از 
یکسو دل از طرفداران تندرو خود بکند و از طرف 
دیگر به احیای برجام نیاز دارد. عجب مخمصه ای!

در تاریخ سیزدهم مردادماه هزار و چهارصدویک 
گزارشی از روزنامه مردم ساالری در رابطه با ساخت 
سد از ســوی ترکیه بر روی رودخانه ارس منتشر 
شــد.  همین سبب شــد که من یادداشتی در این 
رابطه بنویسم. امید است تجربیاتی که کشورمان در 
این رابطه داشته است نور امیدی باشد برای آینده 

پیشرفت و توسعه ایران. 
طرح عمرانی گاپ ترکیه و ما

رود دجلــه از دامنه جنوبی رشــته کوه توروس 
در شرق ترکیه سرچشمه می گیرد، پس از ورود به 
کشور عراق از میان شهرهایی چون بغداد و موصل 
عبور کرده و به فرات می رســد و سرانجام هر دو به 
کارون می پیوندند که اروندرود را تشکیل می دهند و 

درنهایت به خلیج فارس سرازیر می شوند. 
متأســفانه ترکیه بــا رویکــردی تمامیت خواه 
همانطور که منابع ملی همچون نفت می بایســت 
تحت حاکمیت کشور باشــد، نسبت به این آبراهه 
بین المللی هم نظر است. گاپ طرحی است عمرانی 
که طبق آن ترکیه خواهان مجموعه ای سد و نیروگاه 
برق بر بخش فرادســت رودخانه هــای بین المللی 
دجله و فــرات می باشــد.  در حقیقــت ترکیه از 
ساخت چندین سد منفعت های بسیاری برای خود 
برنامه ریزی کرده است، ســاخت سد نه تنها برق، 
بلکه توسعه کشاورزی را موجب می شود و می توان 
به سایر منفعت های دیگر از جمله گردشگری، عدم 
مهاجرت مردم ترکیه اشاره نمود. براساس این طرح 
برطبق گزارش های مطرح شده چهارده سد بر روی 
فرات، هشت سد بر دجله و مجموعاً نوزده نیروگاه 
برقی احداث می شــود و ساخت این سدها موسوم 
بــه » گاپ« در ترکیــه عواقبی ناخوشــایند برای 

کشورهای همجوار از جمله ایران و عراق دارد. 
سد ایلیسو یکی از بزرگترین سدهای طرح گاپ 
اســت که بر روی رود دجله است که این سد برای 

کشورهای منطقه معایبی ایجاد نموده است.
 این ســد در جنوب شرقی ترکیه واقع شده که 
باعث کم شدن آب رودخانه دجله و فرات می شود.  
از آنجایــی که دجله و فرات دو رودخانه بین المللی 
هستند و از کشورهای دیگری از جمله سوریه، عراق 
و ایران عبور می کننــد و همین طور باعث کم آبی 
اروندرود می شــوند، عواقب آن ایجاد گرد و غبار و 
مشکالت عدیده زیست محیطی است. همانطور که 
پژوهشگران محیط زیست اذعان دارند این موضوع 
برای ماهیان بدلیل غلظت نمک مناســب نیست.  
بنابراین در این شــرایط و وضعیت سایر کشورهای 
همجــوار ترکیه )ایران، ســوریه و عراق( شــاهد 

یکجانبه گرایی و بی توجهی ترکیه نسبت به حقوق 
سایر کشورها هستیم، بنابراین این موضوع به عنوان 

یک بحران می تواند قابل بررسی باشد. 
همانطور که پژوهشــگران محیط زیست مطرح 
می کنند رطوبت خاک نقش مهمی  در تبادل ماده 
و انرژی در سطح زمین و هوا دارد. کاهش رطوبت 
خاک سبب ایجاد گرد و غبار می شود. همانطور که 
بی آبی هور العظیم در جنوب غربی ایران زمینه ساز 

گرد و غبار شد. 
پیشینه اختالف ما درباره هیرمند 

افغانســتان در جهت بهبود اقتصادی خود و در 
راســتای تامین انرژی برق خــود برنامه هایی برای 
سدســازی بر روی رودخانه هیرمنــد انجام داد. از 
نظر جغرافیایی کشور افغانســتان در ارتفاع باالتر 
جغرافیایی نسبت به کشورهای همسایه قرار دارد. 
بر طبق گزارش های حاصل شده 70 درصد آب های 

این رودخانه ها به دیگر کشورها سرازیر می شود.  
اطالعات جغرافیایی در رابطه با رودخانه هیرمند 
بدین شــرح است که این رودخانه وسعتی به اندازه 
350 هــزار کیلومتر مربع و با طول تقریبی 1100 
کیلومتر اســت.  لذا این رودخانــه از طوالنی ترین 
رودهــای جنوب آســیا به شــمار می آیــد. تعداد 
سدهایی که دولت افغانستان تصمیم به ساخت آن 
داشت هجده سد است که این سدها در کجکی در 
هلمند و کمال خان در نیمروز  اجرا شــد.  از میان 
این سدها که مطرح شده سد کجکی بزرگترین سد 
بود که این سد توانست با ظرفیت تولید 51 مگاوات 
برق ســاخته شود. ســدی دیگری نیز با همیاری 
شرکت ترکیه ای احداث شد که این سد نیز توانست 

100 مگاوات برق تولید نماید. 
با اینکه دولت افغانســتان اذعان داشت که این 
اقدامــات مطابــق توافق 1351 اســت اما تصاویر 
ماهــواره ای گویای این بودکه ســاخت کانال های 
انحراف آب از رودخانه هیرمند ســبب شده جریان 
آب را به سمت کشورمان ایران بکاهد. لذا می توان 

این اقدامات را مغایر معاهده 1351 دانست.  
از سوی کارشناسان بهداشت تذکر داده شدکه 
در چنین شــرایطی مشکالت تنفســی و پوستی 
بیشــتر می شــود و وضعیت اســتان سیســتان و 
بلوچستان را از این لحاظ در شرایط نامناسبی قرار 
می دهد.  از طرفی از جهت توســعه می توان گفت 
که زندگی مردم این استان را که شرایط اقتصادی 
آن  به دریاچه هامون گره خورده حاد و طاقت فرسا 
می نماید. نمی توان این حق حیاتی داشــتن هوای 
پاک را نادیده انگاشت چراکه شن های خشک بستر 
دریاچه بر بادها سوار می شــوند و هوای به مراتب 
آلوده را موجب می شوند. این موضوع از تمام زوایا به 
ضرر کشور ایران به خصوص برای استان سیستان 
و بلوچســتان بود.   همین باعث واکنش بسیاری از 

کارشناســان از جمله کارشناسان حقوق بین الملل 
شد. لذا حقوقدانان بین المللی خواهان این بودند که 
حق کشورمان ایران ستانده شود.  استدالل به این 
صورت بود که کشورهای باالدستی نمی توانند مسیر 
رودخانه هــای بین المللی را تغییر دهند یا منحرف 
کننــد و به طور کلی اینکــه نمی توانند اقدامی  در 
جهت ضرر به کشورهای پایین دستی داشته باشند.  
لذا نظریه حاکمیت ســرزمینی محدود در رابطه با 

این رودخانه های بین المللی صدق می کند. 
قوانین و مقرات 

راجع به رودخانه های بین المللی
این نظر که هر دولت در ســاحل یک رودخانه 
بین المللی تحت حقوق بین الملــل به چه میزانی 
محق اســت، موضوعی اســت که باید با استناد به 
قوانین موجود راجع به آن بررســی شود.  در واقع 
می توان این پرســش را به روشــنی اینگونه مطرح 
کرد که در صورت تعارض میــان بهره برداری های 
دو یا چند کشــور ساحلی چگونه می توان بر اساس 
قوانین موجود استنباط کرد. می توان به اسناد راجع 
بــه این موضوع رجوع کرد. )اعالمیه مادرید 1911 
و مقررات هلســینکی 1966، کنوانسیون نیویورک 
در خصوص اســتفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه 

بین المللی(
موسســه حقوق بین المللی در نشست خود در 
مادرید به ســال 1911 یک دســته از توصیه های 
اساســی را در بیانیــه مادریــد راجع بــه مقررات 
بین المللی با اهداف غیرکشــتیرانی منتشــر کرد. 
ایــن مقررات تغییر یک جانبه از ســوی دولت ها و 
آسیب وارد کردن به رودخانه های بین المللی را منع 
نمود.  از ســوی دیگر با ایجاد کمیســیونی بر این 
اساس توصیه هایی مطرح کرد. در کنفرانس 1966 
مقررات هلسینکی به تصویب رسید که ماده چهارم 
آن مقرر می کند که هر کشــور آبراهی اســتحقاق 
ســهم معقول و منصفانه در بهره بــرداری از آب ها 
را دارد.  بر اســاس مقررات هلسینکی و با الهام از 
این مقررات زمینه ایجاد کنوانســیون جدیدی شد 
که با نظارت ســازمان ملل صورت می گرفت که در 
این کنوانسیون نیویورک )در خصوص استفاده های 
غیرکشــتیرانی در آبراهه های بین المللی( در مواد 
پنجم و هفتم به بهره برداری و مشــارکت منصفانه 

و معقول اشاره دارد. 
ماده 5 بدین شرح است: »کشورهای بین المللی 
باید از یک آبراهه بین المللی که قســمتی از آن در 
قلمرو دیگری اســت به شیوه ای منصفانه و معقول 
بهره برداری کنند. به ویژه یــک آبراهه بین المللی 
باید توسط کشــورهای آبراهی با این دیدگاه مورد 
استفاده و توســعه قرار گیرد که منافع کشورهای 

دیگر با حفاظت کافی از آن آبراهه لحاظ گردد.
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آیت اهلل خامنه ای در پاســخ به نامــه آقای زیاد 
النخاله دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین، 
مقاومت شــجاعانه جهاد اســالمی را موجب ارتقاء 
جایگاه این جنبش در مقاومت و خنثی شدن خدعه 
رژیم صهیونیســتی و به خاک ســاییدن بینی آن 
دانســتند و با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی همه 
گروه های فلســطینی، خاطرنشــان کردند: دشمن 
غاصب رو به ضعف، و مقاومت فلسطین رو به قوت 
است. متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح 

است:
»برادر مجاهد جناب آقای زیاد النخاله دام توفیقه

سالم علیکم،
نامه ی متیــن و مژده بخش جنابعالی را دریافت 
کردم. خداوند به شــما پاداش نیک دهد و پیروزی 
نهائی ملت ســربلند و مظلوم فلســطین را نزدیک 

فرماید.
حادثه ی اخیر، افتخارات جنبش جهاد اســالمی 
فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسالمی 
را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقاء 
بخشید. شــما با مقاومت شجاعانه ی خود، سیاست 
خدعه آمیز رژیم غاصب را خنثی کردید. شما ثابت 
کردید که هر بخش از مجموعه ی مقاومت، به تنهائی 
هم می تواند بینی دشــمن را به خاک بساید. شما 

با پیونــد زدن مجاهدت در غزه بــا کرانه، و دیگر 
نیروهــای مقاومت با حمایتشــان از حرکت جهاد، 
توانستید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به ُرخ 
دشــمن خبیث و خدعه گر بکشــید. همه ی سعی 
گروه های فلســطینی در همه ی سرزمین فلسطین 
باید برای حفظ این یکپارچگی باشد. دشمن غاصب 
رو به ضعف اســت و مقاومت فلسطین رو به قوت 
است، و ال حول و ال قوة اال باهلل. ما همچنان در کنار 

شمائیم. سالم علیکم و العهود بحالها..«
زیــاد نخاله در نامــه خود به حضور گســترده 
مجاهدان فلسطینی بخصوص جنبش جهاد اسالمی 
و شاخه نظامی سرایا القدس در سراسر فلسطین به 
ویژه در غزه و کرانه قهرمان غربی اشاره و خاطرنشان 
کرد: با حضور گردانهای مقاومت جهاد، هیچ روزی 
نمی گذرد مگر آنکه در کرانه غربی درگیری هایی با 

رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد.
دبیــرکل جنبش جهاد اســالمی در تشــریح 
وضعیت غزه، به ایستادگی مقتدرانه این منطقه در 
مقابل رژیم اشغالگر اشاره کرد و درباره درگیری های 
ســه روزه اخیر افزود: ما این درگیری ها را »وحدة 
الســاحات« )اتحاد میدان ها( نامیدیــم تا بر اتحاد 
ملت مان در برابر دشــمنی تأکید کنیم که با تمام 
قدرت و توطئه هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد.

زیــاد نخاله با تأکیــد بر اینکــه در این جنگ 
سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تحت بُرد شلیک 
موشــک های مقاومت جهاد اســالمی قرار داشت، 
گفــت: این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیســتی را 
مختل کرد به شــکلی که آنها ظرف سه روز مجبور 
به تقاضای آتش بس و تن دادن به شــروط مقاومت 

شدند.
دبیرکل جهاد اسالمی، نقشــه دشمن را ایجاد 
تفرقه در میان نیروهای مقاومت خواند و افزود: آنها 
اعالم کردند که هدف از جنگ فقط جهاد اســالمی 
است اما جهاد اسالمی با مبارزه مقتدرانه و شجاعانه 
خود، حیــرت و حمایت کلیه نیروهــای مقاومت 
در منطقــه و جهان را برانگیخت و از ســوی ملت 
فلسطین و همه تشــکیالت مقاومت و در رأس آن 

جنبش حماس، مورد تأیید و حمایت قرار گرفت.
دبیر کل جهاد اسالمی این دستاورد مقاومت را 
مقدمه پیروزی های بزرگ تر ملت فلسطین در آینده 
خواند و با تشکر از نقش جنبش حزب اهلل به رهبری 
جناب ســّید حســن نصراهلل و همچنین حمایت و 
تأییدهای ایران در همــه ابعاد به رهبری و هدایت 
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کــرد: اگر این 
حمایتها و ایستادگی مستمر و همیشگی شما نبود، 
این پیروزی و پیروزی های گذشته به دست نمی آمد.
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