ایرانشهر

تصویر  ۳قالده یوزپلنگ و پلنگ در پارک ملی توران شاهرود ثبت شد
رئیس ذخیرهگاه زیستکره خارتوران شاهرود از ثبت تصویر دو قالده یوزپلنگ و یک پلنگ در پارک توران خبرداد و گفت:فنّاوریهای نوین میتواند محیطبانها را در پایش منطقه یاری
کند .به گزارش مهر ،احمد رادمان با بیان اینکه در جدیدترین بررسی صورت گرفته از دوربینهای تلهای در ذخیرهگاه زیستکره توران بهمنظور پایش جمعیت یوزپلنگ و طعمههای آن ،از
دو قالده یوزپلنگ تصویربرداری شد ،ابراز داشت :از ابتدای سال تاکنون هشت مرحله توسط دوربین و هم بهصورت مشاهده مستقیم تصویر یوزپلنگ ثبت و جمعیت اینگونه در منطقه مورد
پایش قرار گرفت .وی بابیان اینکه از یک قالده پلنگ توسط دوربینهای تلهای کار گذاشتهشده در پارک ملی توران نیز تصویربرداری شده است ،افزود :بهصورت مستقیم و توسط دوربین
تاکنون هفت مورد پلنگ در منطقه توران مشاهده و در قاب دوربینها به ثبت رسید.

ایران ،عراق و ترکیه بر سر آبهای مرزی کشاکش دارند

.
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پس از غیبت چند روزه سد سازی ترکیه در رسانههای
ایران این موضوع برای بار دیگر با طرح آن در صحن علنی
مجلس به رسانهها را ه یافت .دو روز پیش همزمان با بررسی
صالحیت اردکانیان وزیر نیرو در مجلس شورای اسالمی
یکی از نمایندگان به برنامه و مواضع وزیر نیرو در مقابل
سدسازی ترکیه اشاره کرد .موضوعی که سالها است درباره
تاثیرش بر بروز ریزگردها در ایران سخن به میان میآید.
معصومه ابتکار ،رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست
بارها سدسازیهای بزرگ ترکیه را از جمله عوامل مهم
تشدید کننده ایجاد بیابان در منطقه دانسته و گفته بود:
ترکیه با این کار عراق و سوریه را خشک کرده و پدیده گرد
و غبار را در منطقه تشدید میکند .گرچه در یک سال اخیر
مقامات مختلف ایران از در مذاکره با ترکیه سعی کردهاند
این موضوع بین المللی را حل و فصل کنند اما باز تا به
امروز خبر خوشی در این باره شنیده نشده است .عباس
عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه در آخرین اظهارات خود
درباره طرح گاپ در ترکیه گفته است :ترکها ادعا میکنند
که تبعات زیست محیطی این پروژ ه را بر روی کشورهای
اطراف در نظر گرفتهاند ،در حالی که این ادعای آنها است
و ما نسبت به صحت این ادعا هنوز قانع نشدهایم ،از دیگر
سو کارشناسان ایران ،عراق و سایر کشورهای اطراف،
دیدگاههای دیگری در این زمینه دارند .حال گرچه ایران و
کشورهای منطقه سعی در حل و فصل این مشکل از طریق
دیپلماسی دارند اما آیا ایران میتواند شکایت خود را با
طرح در مجامع بین المللی پیگیری کند؟
داستان چنگ اندازی ترکیه بر روی آبهای دجله و فرات
قصه ای طوالنی دارد اما اگر بخواهیم به طور خالصه درباره آن
سخن بگوییم شاید بهتر باشد از آغاز طرح عمرانی ترکیه یعنی
«گاپ» بگوییم .طرحی که بر پایه آن دولت ترکیه قصد دارد
مجموعهای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش باالیی رودخانههای
دجله و فرات که از کوههای آناتولی مرکزی سرچشمه میگیرند و
از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان میشوند،
بسازد .دولت ترکیه مدعی است که در چارچوب این طرح ،نه تنها
برق و آب برای توسعه کشاورزی تأمین شده و سیالبها کنترل
خواهند شد ،بلکه امکانات بسیاری مانند جاده ،راه آهن ،فرودگاه،
جاذبه گردشگری ،کارخانه ،بیمارستان ،مدرسه و امکانات نوین برای
مردم این کشور فراهم میشود و از مهاجرت مردم نیز جلوگیری
خواهد شد .دولت ترکیه ،برای اجرای کامل این طرح سی سال
زمان و  ۳۲میلیارد دالر پول در نظر گرفته است .در این طرح،
 ۱۴سد بر روی فرات ۸ ،سد بر دجله و سرجمع  ۱۹نیروگاه برقابی
ساخته خواهد شد .پس از تکمیل ،این طرح قرار است  ۱/۷میلیون
هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و ساالنه  ۵۵میلیارد کیلو وات
ساعت برق تولید کند .نخستین سازه بزرگ که در این طرح ساخته
شد ،سد آتاتورک بود که در سال  ۱۹۹۲تکمیل شد .سد آتاترک
از لحاظ حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از لحاظ
تولید برق آبی نیز در دنیا سوم میباشد .سد آتاترک بزرگترین سد
اروپا و ترکیه است .ترکیه حاال قصد دارد سد ایلیسو را بر روی رود
دجله بسازد و با این کار از ورود  ۵۶درصد منابع آب دجله به خاک
عراق جلوگیریکند .گرچه تا به امروز سازه این سد کامل نشده اما
برای دو کشور ایران و عراق تبعات زیستمحیطی داشته و تنش
آفرین بوده است .این طرح حاال با واکنشهای بسیاری از سوی
ایران و عراق همراه است که یکی از این واکنشها میتواند طرح آن

در مجامع حقوقی باشد .اتفاقی که البته تا به امروز رخ نداده است.
آیا ایران میتواند از ترکیه در مجامع حقوقی شکایت کند؟
اکبر فتح اللهی نوشهر ،وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو
با «ابتکار» درباره ابعاد حقوقی این پرونده سخن گفته و معتقد
است که ایران و عراق میتوانند با طرح شکایت از ترکیه در مجامع
حقوقی بین المللی از حق خود دفاع کنند .او در این باره میگوید:
قبل از ورود به بحث باید اشاره کرد که طرح عمرانی که در جنوب
شرقی کشور ترکیه کلید خورده دارای سابقه تاریخی است و باید
این سوال مطرح شود که چرا دولت عراق و ایران تا به امروز به آن
اعتراض نکردهاند چرا که اعتراض میتواند بسیار کارساز و دارای آثار
بینالمللی باشد .چرا که ما مطلع هستیم که طرح عمرانی گاپ که
به عنوان یک طرح حاکمیتی و اقتصادی کلید خورده است از سال
 1936شکل گرفته و از سال  1980به بعد این طرح به صورت
جدی دنبال میشود و هماکنون نیز با توجه به فضای سیاسی
منطقه اسرائیل در کنار کشور ترکیه نسبت به سرمایهگذاری در
این طرح بزرگ اقدام کرده است.
او با بیان اینکه طرح گاپ میتواند در آینده هم به لحاظ سیاسی
و هم به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی برای دو کشور عراق
و ایران مشکل ساز شود ،میگوید :قطعا عراق با از دست دادن
منابع آبی خود و ایران به تبع عراق با مشکل بروز ریزگردها مواجه
میشود و از همه مهمتر اینکه اسرائیل به عنوان سرمایهگذار در این
طرح تدخیل است و قطعا این طرح در آینده برای دو کشور ایران و
عراق دردسر تولید میکند.
از نظر این وکیل دادگستری دو نقص در پیگیری حقوقی این
پرونده وجود دارد و آن اینکه ،به این موضوع برای مدتها پرداخته
نشده و دوم اینکه اگر امروز به آن پرداخته میشود در حوزه رسانه
به عنوان ثبت یک خبر و در حوزه محیط زیست به عنوان یک
چالش زیست محیطی نگاه میشود .به گفته او ،قطعا پیامدهای
این سد سازی فراتر از آن چیزی است که در نگاه عامه وجود دارد.
بنابراین قاعدتا میتوان در حوزه حقوق بینالملل محیط زیست و
حقوق بینالملل به آن پرداخته شود.
فتح اللهی درباره مراحل و شیوه حقوقی این پرونده در مجامع
بینالمللی میگوید :ایران در 4جهت میتواند به این موضوع بپردازد.
اول اینکه باید با توجه به مفهوم توسعه پایدار ابتدا باید تعریفی از
رودخانههای بینالمللی ارائه دهیم و ببینیم که آیا کنوانسیونی

در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ قطعا کنوانسیونی در رابطه
با رودخانههای بینالمللی وجود دارد که دارای نگاهی مدرن است.
اما جالب است بدانید که اسرائیل و ترکیه هر دو با هم به این
کنوانسیون نپیوستهاند و آن کنوانسیون استفاده غیر کشتیرانی از
جریانهای آبی بین المللی است که در سال  1997در نیویورک
تصویب شده و تنها عهدنامه بین المللی ناظر در جریانهای آبی
شیرین مشترک جهان است .جالب این که ترکیه و اسرائیل به
این کنوانسیون نپیوستهاند .این وکیل دادگستری میگوید :طبق
ماده  5این عهدنامه کشورهایی که از جریان آبهای شیرین روی
زمینی و زیر زمینی مشترک برخوردارند باید در حفاظت ،استفاده
و تقسیم منصفانه و معقول آن اهتمام بورزند و دقیقا طبق ماده 7
همین کنوانسیون دولتها موظف هستند که از آسیبهای جدی
که باعث جلوگیری از کشورهای دیگر از این منابع آبی میشوند
اهتمام ورزیده و از اعمالی که باعث ورود خسارت و ورود آسیب
میشود خودداری کنند.
آیا نپیوستن ترکیه به تنها کنوانسیون آب جاری ،این
کشور را فاقد مسئولیت میکند؟
حال اگرچه به گفته این وکیل دادگستری ترکیه و عراق به یکی
از مهمترین کنوانسیونهای مربوط به آبهای جاری نپیوست ه اند اما
این سوال مطرح میشود که آیا این باعث میشود که این دو کشور
را فاقد مسئولیت بین المللی در حوزه حقوق بین الملل بدانیم و
آیا باعث میشود که در حوزه محیط زیست این دو کشور فاقد
مسئولیت باشند؟ فتح اللهی اینگونه پاسخ میدهد :قطعا خیر .به
جهت اینکه هرچند این طرح یک طرح داخلی و حاکمیتی است
و ابعاد اقتصادی گسترده برای ترکیه دارد اما قطعا دارای طبعات
بین المللی برای کشورهای همسایه است .او در پاسخ به این سوال
که چه نهادی میتواند به این موضوع رسیدگی کند ،میگوید :دو
دیوان بین المللی کیفری و دادگستری هر دو صالح به رسیدگی در
خصوص این موضوع هستند .دیوان بینالمللی دادگستری از این
حیث که به تخلفات بینالمللی دولتها رسیدگی میکند و دارای
سابقهای بسیار در این زمینه است و دیوان بین المللی کیفری از
این حیث که موارد مربوط به تخریب محیط زیست و استثمار
منابع طبیعی را اخیرا در صالحیت خود قرار داده است و به عنوان
جرایم علیه بشریت جرم انگاری کرده است ،دو نهاد برای رسیدگی
به این پرونده هستند.
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شمارش معکوس برای تعیین سرنوشت الواح هخامنشی
او درباره موارد مورد شکایت در این پرونده میگوید :میتوان
از کشور ترکیه به دلیل تغییرات جدی آب و هوایی و به لحاظ
تعقیب افرادی که مرتکب جرایم علیه بشریت شدهاند و هم از بابت
مسئولیت بین المللی دولت ،نسبت به تعقیب موضوع پرداخت و
طرح شکایت کرد و اعالم کرد که دولت ترکیه برخالف مفاهیم
حقوق توسعه پایدار که از سال  1970با بیانه استوکهولم شکل
گرفته و در اجالس ریو به صورت حقوقی نهادینه شدهاند ،عمل
کرده است.
اتحاد ایران و عراق ،شرط محکوم کردن ترکیه در مجامع
بینالمللی
به گفته این وکیل دادگستری ،هر دو دیوان توانایی رسیدگی به
موضوع را دارند .منتهی پاشنه آشیل و شرط اساسی این است که
هر دو کشور عراق و ایران به صورت بیانیههای حقوقی مشترک از
طریق وزارت امور خارجه اقدام به اعتراض نسبت به موضوع کنند
و صرف انجام اعمال رسانهای یا بررسی های کارشناسی زیست
محیطی پاسخگوی مباحث حقوقی نخواهد بود.
آیا قانون به ترکیه اجازه ساخت سد را میدهد؟
اما نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد این است که آیا
به صرف عدم عضویت ترکیه و اسرائیل در کنوانسیون مربوطه
این دو میتوانند برخالف حقوق توسعه پایدار اقدامات خود
را توسعه بخشیده و به صورت جدیتری ساخت سد ایلیسو
را دنبال کنند؟ فتح اللهی در این باره میگوید :آنچه که مهم
است این است که مفهوم حقوقی توسعه پایدار دارای  7مولفه
است که متاسفانه این طرح عمرانی ترکیه به صورت جدی با
این هفت مولفه توسعه پایدار که در کنوانسیونهای مختلف
زیست محیطی از سال  1972تا سال  1992شکل گرفتهاند
در تعارض اساسی است .حال باید دید آیا میتوان براساس قواعد
مسئولیت بینالمللی دولتها به خصوص ماده  2آن ،اقدامات
خالف توسعه پایدار ترکیه را به عنوان یک تخلف بینالمللی
مورد بررسی قرار داد یا خیر؟ این موضوع قطعا نیازمند بررسی
بیشتر توسط کارشناسان است .براین اساس در صورتی که چنین
اتفاقی افتاده باشد باید از دو طریق اقدامات الزم صورت گیرد.
یکی دیوان بین المللی دادگستری است که هر دو کشور عراق
و ایران میتوانند اقدامات الزم را علیه دولت ترکیه مبذول دارند
و راه دوم دیوان بین المللی کیفری است که به دلیل اهمیت
به شدت روز افزون تخریب محیط زیست از شهریور سال 95
صالحیتی به دیوان بین المللی کیفری اضافه شد که استثمار
منابع طبیعی و تخریب جدی محیط زیست در صالحیت دیوان
بینالمللی کیفری قرار گرفته است .او ادامه میدهد :بنابراین باید
مسئولیت انگاری فعالیتهای مشترک اسرائیل و ترکیه به لحاظ
حقوق بینالملل محیط زیستی صورت گیرد و بعد از آن قطعا
حداقل دو مرجع دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی
کیفری قادر به رسیدگی و بررسی این موضوع خواهند بود و البته
آنچه به نظر میرسد کشورهای عراق و ایران یعنی دو دولت ایران
و عراق باید مرتبا نسبت به انجام این اعمال اعتراض کنند چرا که
اعتراضات دارای آثار بین المللی و آثار حقوق بین المللی خواهد
بود .اگرچه ترکیه و اسرائیل به کنوانیسون مهم آبی نپیوستهاند
اما این موضوع در شورای امنیت قابلیت پیگیری خواهد داشت.
ضمن اینکه در خصوص بهره برداری از آبهای شیرین مشترک
 4نظریه وجود دارد که امروزه نظریه مبتنی بر منابع مشترک با
مدیریت مشترک به عنوان میراث بشریت مورد قبول واقع شده
و به هیچ عنوان نظریه حاکمیت سرزمینی مطلق و دیگر نظریات
قابل قبول نیستند.
حال با این تفاسیر به نظر میرسد که در صورتی که راهکار
دیپلماسی نتواند این مشکل را با رایزنی و چانهزنی حل کند ،اتحاد
دو کشور ایران و عراق و طرح آن در دو دیوان بینالمللی تنها راه
باقیمانده برای حل این مشکل زیست محیطی خواهد بود.

نوبت اول

بسمهتعالی

به دنبال تاسیس انجمن علمی ایران شناسی  ،مراتب برای آگاهی
واجدین شرایط عضویت در انجمن اعالم می گردد.
شرایط عضویت پیوسته :
الف) فارغ التحصیالن کارشناسی ارشدو دکتری رشته ایران
شناسی
ب) فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم
انسانی و اجتماعی که دارای تحقیقات  ،تالیفات و مقاالت مکتوب
در زمینه ایران شناسی هستند .
از واجدین شرایط خواهشمند است درخواست خود را به
همراه نام ونام خانوادگی و رشته تحصیلی به نشانی الکترونیکی
 Iranianstudies@yahoo.comارسال فرمایند .

براساس اعالم سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایاالت متحده آمریکا»
دادگاه الواح هخامنشی که قرار بود در روزهای پایانی اکتبر برگزار شود ،به
چهارم دسامبر ( ۱۳آذر) موکول شده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین جلس ه برگزار شد ه دیوان عالی آمریکا در تیرماه
امسال ،که اعالم کرده بود رای نهایی برای الواح هخامنشی اکتبر اعالم میشود ،این
تاریخ به تعویق افتاده و بر اساس آنچه در سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایاالت
متحده آمریکا» اعالم شده ،این بررسی به  ۳۷روز دیگر موکول شده است .در این
سایت ،که پروندهی الواح هخامنشی به شماره ( )۱۴-۱۹۳۵ثبت شده است ،اعالم
شده از  ۱۷اکتبر  ۲۰۱۶پرونده الواح هخامنشی به این دادگاه ارجاع شده و خالصهای
از وضعیت پرونده از همان زمان تا  ۲۳اکتبر( ۱آبان) ثبت شده است ،این در حالی
است که در ششم اکتبراعالم شده تاریخ اعالم دادرسی در  ۱۳آذر برگزار میشود.
ابراهیم شقاقی ،مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،میگوید :هنوز دیوان عالی آمریکا رای نهایی را در این زمینه اعالم نکرده،
اما ما تالشهایمان را کردهایم و مدارک بسیار خوبی نیز به دیوان ارائه دادهایم ،بنابراین
امیدواریم رای را بگیریم .او با اشاره به تفاوت روند بررسی پروندهها در دیوان عالی هر
مراحل بدوی و تجدیدِنظر،
کشور ،برخالف دادگاههای دیگر ،بیان میکند :در همهی
ِ
رای به نفع ایران صادر شده و اعالم شده بود این الواح مسترد میشوند ،اما طرفِ دیگر
درخواست کرد تا دیوان عالی آمریکا پرونده را به مرحلهی استیناف ببرد ،بنابراین باید
بار دیگر بعد از بررسی سوابق پرونده دادگاه حکم اعالم کند .او همچنین از احتمال
تمدید زمان اعالم حکم نهایی خبر میدهد .خبری که سایت دادگاه استیناف آمریکا
آن را تائید میکند؛ بر اساس اعالم این سایت ،تاریخ اعالم دادرسی به این پرونده به
چهارم دسامبر ( ۱۳آذر) موکول شده است.
به گزارش ایسنا ،محموله تاریخی ارزشمند الواح هخامنشی سالها قبل برای بررسی
به دانشگاه شیکاگو آمریکا فرستاده شد ،این آثار بیش از  ۳۰هزار لوح بود که در سال
 ۱۳۱۴براساس مصوبه دولت وقت ایران از طریق کشتی به موسسه شرقشناسی
دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال  ۱۳۱۶به آنجا رسید .قرار بود در مدت سه سال،
بررسیهای کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شود .چند
سال نخست این اقدام انجام نشد ،اما با پیگیریها بخشی از الواح در سال  ۱۳۲۷به
ایران برگردانده شد ،بخشی نیز در سال .۱۳۵۰همچنین بخش دیگری از آنها در
سال  ۱۳۸۳به ایران برگردانده شد ،اما هنوز بخشی از الواح در آن موسسه است .در
آخرین دور بازگشت الواح نیز اردیبهشت  ،۹۴حدود  ۱۰۸اثر تاریخی منحصربهفرد از
محوط ه ُچغامیش به کشور استرداد شد ،آنها از جنس گِل و متعلق به شش هزار
سال قبل بودند.
از سوی دیگر در انفجاری که در سال  ۱۹۹۷میالدی در بیتالمقدس رخ داد
چند یهودی به بهانه جبران خسارت و ارتباط واهی ایران با این انفجار ،درخواست
توقیف الواح را مطرح کردند و به این ترتیب آن آثار توقیف شدند تا اینکه در چند
مرحله ایران در جلسات دادگاههایی که در این زمینه برگزار شد ،حضور یافت و
ثابت کرد که الواح جنب ه تجاری ندارند و آثاری با جنب ه فرهنگی و مطالعاتیاند که
قابل توقیف نیستند .در طول چند سال گذشته و بهدنبال برگزاری دادگاههای این
الواح پژوهشی و تاریخی ،وکالی مرکز شرقشناسی شیکاگو میگفتند از یک سو
در هشت سال دولت قبل ،پیگیری زیادی برای استرداد این اشیا انجام نشده است
و از سوی دیگر ،با مطرح شدن این بحث که آن الواح تجاری نیستند و دادگاه
نباید آنها را توقیف میکرد ،تأکید شد که وکالی ایرانی باید در این پرونده وارد
شوند .بیش از یک سال است که مسئوالن ایرانی نیز در گفتوگو با رسانههای
مختلف ،امیدواری خود را برای بازگرداندن کامل الواح هخامنشی به ایران مطرح
کردند ،همچنین تا کنون دادگاههای آمریکا با پرداخت خسارت از وجه حاصل
از فروش آثار باستانی ایران مخالفت کرده و گفتهاند که نمیتوان مبلغ خسارت
قربانیان را از فروش آثار عتیقه تامین کرد ،زیرا ایران هیچگاه از این آثار برای
اهداف مالی و مقاصد تجاری استفاده نکرده است.

