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       چکیده

چرا کشورهای عربی طی يك دهه گذشته در زمینه انرژی هسته ای به شدت فعال شده اند؟ 
اين کشورها تاکنون از چه الگوهايی پیروی نموده اند و چه موفقیت های در اين زمینه به 
دست آورده اند؟ اين ها مهم ترين پرسش هايی هستند که مقاله حاضر درصدد پاسخ گويی 
به آنهاست. کشورهای عربی به استثنای چند کشور از جمله مصر، سوريه و عراق تا 
سال 2003 چندان در زمینه هسته ای فعال نبودند. اين کشورها طی اين سال از سیاست 
امور هسته ای  از هرگونه فعالیت و سرمايه گذاری در  بر دوری  آمريكا در منطقه مبنی 
پیروی می کردند؛ اما از سال 2003 به دنبال تغییر شرايط منطقه، موفقیت های ايران در 
زمینه هسته ای و تغییر سیاست آمريكا، سیاست کشورهای عربی تغییر کرد. مقاله حاضر 
تالش دارد وضعیت و برنامه های هسته ای مهم ترين کشورهای عربی و رابطه آنها با برنامه 

هسته ای ايران را مورد بررسی قرار دهد.

کليد واژه ها: الگوی آمريكا، برنامه هسته ای، غنی سازی، منع گسترش هسته ای، 
شورای همكاری خلیج فارس.
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مقدمه

طی چند سال گذشته تمايل برای دستیابی به انرژی هسته ای در بین کشورهای مختلف 
افزايش يافته که اين موضوع در بین کارشناسان نظامی و امنیتی نگرانی های عمده ای را 
ايجاده کرده است. در اين بین، تمايل برای داشتن برنامه هسته ای میان کشورهای خاورمیانه، 
با توجه به شرايط و پیچیدگی های خاص اين منقطه، بیش از ساير مناطق بوده است. طی 
چند سال گذشته، تقريباً تمام کشورهای عربی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در زمینه هسته ای فعال شده اند و برنامه های کالنی در اين زمینه طرح ريزی  کرده اند. در اين 
راستا، امارات متحده عربی و عربستان سرمايه گذاری گسترده ای در برنامه هسته ای انجام 
داده اند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی بر اساس توافقاتی که با آمريكا و کره جنوبی 
دارد تا سال 2017 چهار نیروگاه هسته ای تأسیس خواهد کرد. پرسش اصلی مقاله حاضر 
اين است که چرا کشورهای عربی طی چند سال گذشته در زمینه هسته ای فعال شده اند؟ 
ساير پرسش هايی که در ارتباط با برنامه هسته ای اين کشورها مطرح می شوند، شامل موارد 

زير است:
چرا در گذشته و تا قبل از سال های 2005 و 2006 کشورهای عربی در زمینه هسته ای 
فعال نبودند؟ آيا تغییر راهبرد هسته ای آمريكا در اين تغییر سیاست تأثیرگذار بوده است؟ 
کشورهای عربی تاکنون در زمینه هسته ای از چه الگوهايی پیروی نموده اند و چه موفقیت های 

در اين زمینه به دست آورده اند؟
بخشی از تمايل کشورهای عربی برای داشتن برنامه هسته ای، ناشی از سالح های هسته ای 
اسرائیل است. به هر حال اسرائیل تنها کشور خاورمیانه عربی محسوب می شود که دارای 
تسلیحات اتمی است و از اين تسلیحات به عنوان عاملی بازدارنده در مقابله با تهديدات 
امنیتی استفاده می کند. با اين وجود، اسرائیل سال هاست دارای تسلیحات هسته ای می باشد 
و بیشتر کشورهای عربی طی دهه های گذشته به آن واکنش جدی نشان نداده اند. در نتیجه 
نمی توان تسلیحات هسته ای اسرائیل را مهم ترين علت تغییر در سیاست هسته ای کشورهای 
عربی در سال های گذشته ارزيابی نمود. در مقابل، عده ای ديگری از کارشناسان، برنامه 
صلح آمیز هسته ای ايران را عامل اصلی تمايل کشورهای عربی برای داشتن برنامه هسته ای 
می دانند. يكی از داليل اين امر اينست که فعال شدن کشورهای عربی در زمینه هسته ای 
با موفقیت های ايران در اين زمینه همراه بوده است. ضمن اينكه مقامات و سیاستمداران 
کشورهای عربی، بارها به صورت آشكار برنامه هسته ای ايران را مهم ترين علت تمايل خود 
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.) ) 2007,Luft برای داشتن برنامه هسته ای معرفی نموده اند
راهبرد  را در  تغییراتی  ايران،  برنامه هسته ای  تأثیر  آمريكايی ها تحت  از سوی ديگر، 
هسته ای خود ايجاد کرده اند که اين امر فضای بیشتری برای فعالیت کشورهای عربی، به ويژه 
کشورهای عضو »شورای همكاری خلیج فارس«1 ايجاد نموده است. در گذشته، مهم ترين 
اولويت سیاست هسته ای آمريكا در خاورمیانه، تالش برای حفظ برتری هسته ای اسرائیل و 
منع گسترش سالح های هسته ای بود. در اين راستا، دولت  آمريكا حمايت همه جانبه ای را از 
اقدامات اسرائیل که با هدف حفظ برتری اين کشور در زمینه هسته ای صورت می گرفت، 
به عمل می آورد. در راستای اين سیاست و همچنین تهديد ساير کشورهای عربی، حمله 
نظامی اسرائیل در سال 1981 به سايت هسته ای عراق در زمان صدام و همچنین سايت 
هسته ای سوريه در سال 2007، مورد حمايت همه جانبه آمريكا قرار گرفت. ضمن اينكه 
آمريكايی ها در اين مدت سعی  می کردند در منطقه خاورمیانه، از فعالیت های هسته ای حتی 
توانمندی های  و  برنامه  آشكار  شدن  با  وجود،  اين  با  کنند.  ممانعت  به شكل صلح آمیز 
هسته ای جمهوری اسالمی ايران و عدم موفقیت آمريكا و متحدانش در متوقف نمودن آن، 
تغییرات اساسی در راهبرد هسته ای آمريكا ايجاد شد. آن چه راهبرد جديد آمريكا در منطقه 
خاورمیانه را متفاوت از گذشته نموده است، تأکید بر گسترش بكارگیری انرژی هسته ای در 
کشورهای خاورمیانه بر اساس الگويی خاص، بويژه در منطقه خلیج فارس با هدف افزايش 
فشارهای بین المللی بر جمهوری اسالمی ايران است. در اين الگوی جديد، در صورتی که 
کشور میزبان از داشتن حق غنی سازی اورانیوم انصراف دهد، از حمايت همه جانبه آمريكا 

در زمینه هسته ای برخوردار می گردد.
الزم به ذکر است که نگرانی آمريكا از برنامه هسته ای ايران صرفاً ناشی از انحراف آن 
به سوی ساخت تسلیحات هسته ای و پیامدهای جدی اين مسئله برای آمريكا و اسرائیل 
نیست. آمريكايی ها عالوه بر اين مسئله، به شدت نگران تبديل ايران به الگوی موفق در زمینه 
هسته ای در میان کشورهای خاورمیانه هستند. آمريكايی ها بر اين باورند موفقیت جمهوری 
اسالمی ايران در کامل نمودن چرخه سوخت هسته ای، نه تنها به مسابقه تسلیحاتی در منطقه 
خاورمیانه منجر می گردد، بلكه حتی می تواند مانع موفقیت غرب در کنترل برنامه هسته ای 

ساير کشورهای جهان  و شكست سیاست منع  گسترش گردد. 
اساسی صورت  تجديدنظر  آمريكا  راهبرد هسته ای  در  بوش  زمان  در  راستا،  اين  در 
اساس  بر  پی گیری شد.  راهبرد  تاکتیكی همان  تغییراتی  با  نیز  اوباما  در دوره  گرفت که 
1. GCC)[Persian]Gulf Cooperation Council(
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راهبرد جديد، آمريكا بايد از برنامه هسته ای کشورهای شورای همكاری خلیج فارس و 
ساير کشورهای عربی، به شرط انصراف از غنی سازی اورانیوم در داخل حمايت نمايد، تا 
اين کشورها بتوانند به شكل صلح آمیز به انرژی هسته ای دست يابند. به تعبیر ديگر، آمريكا 
بايد کشورهای عربی را متقاعد کند که از حق برخورداری از غنی سازی اورانیوم منصرف 
شوند. در مقابل، آمريكا بايد به اين کشورها تعهد دهد که نهايت حمايت فنی و تكنولوژيكی 
را از برنامه هسته ای آنها می کند )Pomper, 2010:1(. هدف دولت آمريكا از اين راهبرد 
جديد، اعمال فشار بیشتر بر ايران و ارائه الگويی جديد از هسته ای شدن بدون داشتن حق 

غنی سازی اورانیوم در داخل است.
به دنبال اعالن راهبرد جديد دولت آمريكا، برخی از کشورهای منطقه، به خصوص 
کشورهای حاشیه خلیج فارس با آمريكا همراه شده اند و از طرح جديد اين کشور حمايت 
نموده اند. تاکنون کشورهايی مثل امارات متحده عربی، عربستان، کويت، قطر و بحرين، که 
همگی اعضای شورای همكاری خلیج فارس هستند، با طرح آمريكا موافقت نموده اند. در 
مقابل، کشورهای ديگری هم چون اردن و مصر، با توجه به امكانات داخلی و شرايط منطقه 
ترجیح داده اند که تعهدات سخت آمريكا را نپذيرند و بر توانايی داخلی و همكاری ساير 

کشورها از جمله روسیه تأکید داشته باشند. 
همچنین می توان به عراق در زمان صدام و سوريه اشاره نمود که از سال های بسیار 
دورتر به دنبال برنامه هسته ای بوده اند که البته هر دو به اشكال مختلف با برخورد آمريكا 
و اسرائیل مواجه شدند. بنابراين می توان از سه الگوی متفاوت صحبت کرد. الگوی اول 
که بیشتر در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش يافته و اين کشورها از داشتن 
را  اردن  و  دوم کشورهايی چون مصر  الگوی  داده اند.  انصراف  چرخه سوخت هسته ای 
شامل می شود که تعهدات سنگین آمريكا را نپذيرفته و برنامه هسته ای خاص خود را دنبال 
نموده اند. الگوی سوم شامل کشورهايی همچون عراق می شود که برنامه مستقل و مشكوکی 

در زمینه هسته ای داشته اند و احتماالًٌ به دنبال کسب توانمندی  نظامی هسته ای بوده اند. 
با توجه به اين تفاوت ها و الگوها، در ادامه تالش می شود برنامه ها، اهداف و موفقیت های 
هسته ای مهم ترين کشورهای عربی، با توجه به برنامه هسته ای ايران مورد بررسی قرار گیرد. 
بحث ما با آن کشورهايی شروع می شود که از الگوی آمريكا پیروی نموده اند. در ادامه، 
برنامه آن کشورهايی مورد بررسی قرار می گیرد که علی رغم نزديكی با آمريكا، تعهدات 
سنگین الگوی جديد را نپذيرفته اند. در نهايت، برنامه هسته ای عراق در زمان صدام حسین 
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و برنامه هسته ای سوريه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که دو کشور مخالف آمريكا به 
حساب می  آيند و بر اساس برآوردهای بین المللی احتماالً به دنبال برنامه نظامی هسته ای نیز 
بوده اند. البته هم اکنون در عراق تغییراتی اساسی به وجود آمده و سیاست هسته ای اين کشور 

دچار تغییراتی شده است. 

1. چارچوب نظری

موضوع اصلی نظريه های روابط بین الملل، بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی 
و نظامی »نظم بین المللی«1 و »نظم منطقه ای«2 است، به همین خاطر می توان علم روابط 
بین الملل را به عنوان علم مطالعه نظم سیستمی، جهانی و منطقه ای تعريف کرد. منظور از 
مفهوم نظم بین المللی »تدبیر ترتیبات میان دولت ها«3 است. به عبارت ديگر، نظم بین المللی 
يا نظم منطقه ای، الگويی از فعالیت های بین المللی است که اهداف اساسی جامعۀ دولت ها 
در سطح جهان و يا يك منطقه خاص را حفظ می کند. مهم ترين اهداف جامعه بین المللی 
نیز امنیت سیاسی و نظامی، توسعه اقتصادی و در نهايت ايجاد جهانی عاری از جنگ و 
درگیری است. البته هر کدام از نظريه های روابط بین الملل برداشت خاصی از نظم بین المللی 
بر  »واقع گرايان«4  نمونه،  عنوان  به  می کنند.  تأکید  آن  از  خاصی  جنبه  بر  اصوالً  و  دارند 
ايجاد موازنه سیاسی- نظامی قدرت يا جنبه نظامی و امنیتی نظم، »لیبرال ها«5 بر کارآمدی 
بر  »سازه انگاران«7  يا همان »حكومت مداری«6،  امور جهانی  تدبیر  در  بین المللی  نهادهای 
افزايش سهم ايده ها در ايجاد فرهنگ ضدآنارشیك و »مارکسیست ها«8 بر تالش نیروهای 
اقتصادی سرمايه داری جهانی در ايجاد رفاه و پیشرفت همه کشورها تأکید دارند )رضائی، 
:1388 44(.  علی رغم اين اختالفات، همه اين نظريه ها در مورد ابعاد مختلف يك پديده 

يعنی نظم بین المللی و منطقه ای صحبت می کنند.
واقع گرايان،  میان  بین الملل  روابط  مناظره  دوره  چهار  اصوالً  اينكه  ديگر  مهم  نكته 
لیبرال ها، مارکسیت ها، سازه انگاران، پست مدرن ها، نظريه پردازان مكتب فرانكفورت و مكتب 

1. International Order
2. Regional Order
3. Governing of arrangements among states
4. Realism
5. Liberalism
6. Governance networks
7. Constructivism
8. Marxism
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انگلیسی، اصوالً در زمینه شكل و ماهیت ايجاد نظم بین المللی بوده است. به تعبیری ديگر، 
اصوالً جوهر و ذات اختالفات بین تمام نظريه های شناخته شده روابط بین الملل بر سر 
ماهیت و چگونگی ايجاد نظم در عرصه بین المللی است که در قالب آن همه چیز از جمله 
امنیت و رفاه معنا پیدا می کند. به عنوان مثال، در حالی که واقع گرايانی چون مورگنتا و 
 Morgenthau, 1948 and( والتز ايجاد نظم را به واسطه »موازنه قوا«1 امكان پذير می دانند
لیبرال های مختلف بر سازمان ها،   ،(Carr,1939 and Waltz, 1979 and. Waltz, 1959

رژيم ها و نهادهای بین المللی و سازوکارهايی چون گسترش دموکراسی بر اساس ايده صلح 
دموکراتیك تأکید دارند )جكسون و سورنسون، 1383: 298ـ297(. همچنین سازه انگاران و 
پست مدرن ها اصوالً نظم دولت محور را زير سوال می برند و خواهان نظم ديگری هستند 
که بیشتر با ارزش های انسانی همراه باشد )Wendt, 1999(. از سوی ديگر، مارکسیست ها 
نظم را بر اساس محورهای اقتصادی تعريف می کنند. والرشتاين به عنوان شناخته شده ترين 
چهره کنونی اين نظريه، صحبت از ساختار بین دولتی سیستم جهانی مدرن و نظم سه گانه 
مرکز، شبه مرکز و پیرامون می کند )Wallerstein, 1981:1361-1377(. بنابراين، موضوع 
محوری نظريه های شناخته شده روابط بین الملل را می توان نظم، چگونگی ايجاد و حفظ 
و يا تغییر آن به سوی نظمی ايده آل ارزيابی نمود که البته هر کدام از آنها به اين موضوع 

پاسخ های متفاوت و گاه متضادی داده اند.
با اين شرايط، اگر موضوع اصلی روابط بین الملل نظم است و تمامی مسائل و موضوعات 
مهم بین المللی از جمله امنیت، جنگ و صلح و همچنین رقابت و دوستی در دل آن جای 
می گیرند، در اين صورت رويدادها و تحوالت در يك منطقه را بايد با توجه به نظم موجود 
و در نتیجه طرفدران و مخالفان آن مورد ارزيابی قرار داد. از منظر تئوريك، هر نظمی در 
عرصه بین المللی توسط کشورهايی ايجاد و حمايت می شود و سايرين که در قالب آن 
نفع کمتری می برند و يا به هر دلیلی از جمله داليل ايدئولوژيك با آن مخالفند، در پی 
محدودسازی و در نهايت فروپاشی آن و در نتیجه تغییر نظم به مسیر دلخواه خود هستند. 

در اين راستا به نظر می رسد نظم کنونی در خاورمیانه بیشتر با ديدگاه های واقع گرايان 
نزديك است. بر اساس ديدگاه واقع گرايان، در هر منطقه  نظمی وجود دارد که در قالب آن 
موازنه قوا در سطوح نظامی و امنیتی ايجاد می شود. از نظر واقع گرايان، مهم ترين بُعد هر 
نظمی بُعد امنیتی و نظامی آن است. در نتیجه، موازنه قوا اساس نظم منطقه ای محسوب 
می شود. در اين چارچوب، کشورهايی که نظم منطقه ای و در نتیجه موازنه قوای منطقه ای 
1. Balance of Power 
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به نفع آنهاست، تالش می کنند به هر شكل و وسیله ای، شرايط را به سود خود نگاه دارند. 
در مقابل، کشورهايی که از نظم منطقه ای ناراضی هستند، تالش می کنند از طرق مختلف، 
همچون راهكارهای سیاسی و نظامی، شرايط را به سود خود تغییر دهند. همچنین، در چنین 
شرايطی معموالً کشورهای رقیب سعی می کنند  مانع از قدرت يابی کشور مقابل شوند و در 

صورت امكان تالش می کنند بر میزان و عمق قدرت خود بیفزايند.
در اين راستا، به نظر می رسد تالش ايران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و 
همچنین مخالفت های اسرائیل و کشورهای عربی با اين موضوع را بتوان در چنین چارچوبی 
به  فراوانی  انرژی هسته ای صلح آمیز، کمك  به  دستیابی يك کشور  داد.  قرار  مورد بحث 
قدرت يابی آن در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی خواهد کرد. دستیابی به انرژی هسته ای 
می تواند کمك فراوانی به افزايش اعتبار و پرستیز آن کشور کند که اين موضوع، يكی از 
جنبه های قدرت ملی محسوب می شود. بنابراين حتی دست يابی ايران به انرژی صلح آمیز 
هسته ای می تواند کمك فراوانی به افزايش قدرت آن بنمايد و توازن قوای منطقه ای و در نتیجه 
نظم منطقه ای را در مسیر دلخواه اين کشور با تغییراتی مواجه کند. به همین دلیل، کشوری 
چون اسرائیل که دارای تسلیحات هسته ای است، موفقیت های ايران در حوزه هسته ای را به 
شدت نگران کننده ارزيابی می کند. مقامات اسرائیلی بر اين باورند که موفقیت های ايران در 
حوزه هسته ای می تواند توازن قوای منطقه ای را به سود ايران تغییر دهد و در نتیجه زمینه را 

 .)Lindsay and Ray Takeyh, 2010:1-5( برای تغییر نظم منطقه ای فراهم نمايد
دارند  ايران  قدرت يابی  از  عمده ای  نگرانی های  نیز  عربی  کشورهای  راستا،  اين  در 
و دستیابی ايران به انرژی صلح آمیز هسته ای  را عاملی برای بر هم خوردن توازن قوای 
راستا،  اين  در  می دانند.  خود  گرفتن  قرار  خطر  در  نتیجه  در  و  ايران  سود  به  منطقه ای 
کشورهای عربی نمی خواهند روند تغییر شرايط منطقه به سود ايران که از سال 2001 شروع 
شده با هسته ای شدن اين کشور کامل گردد. مقامات کشورهای عربی به شدت از تحوالت 
حادث شده طی يك دهه گذشته در منطقه نگران هستند. آنها حمله آمريكا به افغانستان  
و عراق را از جمله اقداماتی می دانند که توازن قوای منطقه ای را به ضرر کشورهای عربی 
به  افغانستان منجر  به  تغییر داده است. حمله آمريكا  ايران  و به سود جمهوری اسالمی 
برکناری طالبان متحد عربستان و ساير کشورهای عربی و دشمن جمهوری اسالمی شد. 
همین مسئله باعث شد افغانستان از يك کشور تهديدکننده به يك کشور دوست برای 
جمهوری اسالمی تبديل شود )Hass and Indyk, 2009:8-15(. در عراق نیز سقوط رژيم 
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صدام باعث شد توازن قوای منطقه ای به سود جمهوری اسالمی ايران تغییر کند. عراق 
دوره صدام، مهم ترين و بزرگ ترين کشور عربی دشمن جمهوری اسالمی ايران محسوب 
می شد که هشت سال جنگ را به ايران تحمیل نموده بود و هرگونه حرکت جمهوری 
اسالمی را محدود می کرد. با اين حال با اشغال عراق و سقوط صدام حسین و روی کار 
آمدن شیعیان، عراق از کشوری دشمن به کشوری دوست برای ايران تبديل شد. همین 
وضعیت را کم  و بیش در مورد حزب اهلل می توان مشاهده نمود. به باور مقامات سعودی 
حزب اهلل طی چند سال گذشته توانسته طی چند جنگ در برابر اسرائیل مقاومت نمايد و 
قدرت خود را نشان دهد و هر روز بر نفوذ و قدرتش در لبنان بیفزايد، که اين امر نشانگر 
قدرت جمهوری اسالمی در بخشی ديگر از خاورمیانه است. در چنین شرايطی، مقامات 
کشورهای عربی نمی خواهند با هسته ای شدن ايران موازنه قوای منطقه ای و در نتیجه نظم 
 .)Cordesman, Kocharlakota and Seitz, 2010: 5-7( منطقه ای به ضرر آنها تغییر کند
با توجه به اين شرايط و تغییر راهبرد هسته ای آمريكا در خاورمیانه، کشورهای عربی تالش 
دارند با سرمايه گذاری بر برنامه هسته ای، الگوی جديدی را در مقابل الگوی ايران ارائه 
کنند. هدف ديگر اين کشورها تحت فشار قرار دادن ايران برای کنار گذاشتن غنی سازی 
در داخل می باشد. با توجه به اين مباحث، در ادامه برنامه هسته ای کشورهای عربی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

2. برنامه هسته ای امارات متحده عربی

آمريكا  الگوی جديد  پذيرش  زمینه  در  پیشتاز  از جمله کشورهای  عربی  متحده  امارات 
محسوب می  شود. در واقع، امارات اولین کشوری بود که الگوی جديد هسته ای شدن آمريكا 
را پذيرفت و با توجه به درآمدهای نفتی در حال کامل نمودن سايت ها و مراکز هسته ای خود 
می باشد. در اين راستا، دولت امارات در آوريل سال 2008 يك گزارش رسمی در مورد علل 
و انگیزه های تعقیب برنامه هسته ای، اصول راهنمايی دولت در اين زمینه و اهداف میان مدت 
و بلندمدت خود منتشر نمود. اين گزارش، مهم ترين »سند هسته ای ملی امارات« محسوب 
می گردد که چشم انداز برنامه هسته ای اين کشور طی چند دهه آينده را برنامه ريزی نموده 
است )Policy of the United Arab Emirates…, 2008(. در بخش اول اين گزارش 
درباره داليل و انگیزهای دولت امارات در پی گیری برنامه هسته ای، بحث شده است. در 
اين بخش سعی شده با آمار و ارقام مصرف انرژی نشان داده شود که اين کشور چاره ای جز 
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روی آوردن به انرژی هسته ای ندارد. به عبارت ديگر در اينجا تالش شده تا تأمین برق مورد 
نیاز از طريق منابع پاک، به عنوان مهم ترين دلیل در پی گیری برنامه هسته ای عنوان شود. البته 
اين ادعا با توجه به منابع گسترده نفت امارات و مصرف محدود اين کشور با واقعیت منطبق 

 .)Kane and Monetta, 2009( نیست
در بخش بعدی گزارش در مورد اهداف و برنامه ها بحث شده است. مهم ترين برنامه 
دولت امارات، ايجاد نیروگاه های هسته ای اعالم شده است. بنابراين کل اقدامات اين کشور 
و تمام قراردادهايی که تاکنون منعقد شده را بايد با تمرکز بر ساخت نیروگاه های هسته ای 
مورد ارزيابی قرار داد. طبق پیش بینی اين سند، اولین نیروگاه هسته ای اين کشور در سال 

 .)CRS meeting with Abu Dhabi…, 2008( 2017 افتتاح خواهد شد
نكته مهم ديگری که در اين گزارش بر آن تأکید شده، کنارگذاشتن چرخه سوخت 
بنابراين بر اساس سند هسته ای امارات، اين  هسته ای توسط امارات متحده عربی است. 
کشور به صراحت از فرايند غنی سازی اورنیوم که مهم ترين و حساس ترين بخش فعالیت 
هسته ای محسوب می گردد، انصراف داده  است. اين اقدام در راستای ارائه الگوی جديد 
آمريكا در منطقه و با هدف افزايش فشار بر جمهوری اسالمی ايران صورت گرفته است. 
ضمن اين که اماراتی ها به خوبی می دانند که از نظر تكنولوژيكی توان الزم برای ايجاد 
زيربناهای هسته ای بومی را ندارند، بنابراين بهترين مسیر برای دست يابی به انرژی هسته ای 

را، در پیش گرفتن چنین سیاستی ارزيابی نموده اند.  
اين  الگوی  با طرح  آمريكا و همچنین مطابقت  همچنین، در راستای جلب رضايت 
کشور در خاورمیانه، امارات متحده عربی در سطح بین المللی تمام معاهدات هسته ای را 
امضا نموده است. اين کشور در سال 1995 »پیمان منع گسترش هسته ای«1 و در سال 2003 
»پروتكل کمیت اندک«2 را امضا نموده است. پروتكل کمیت اندک، در مورد کشورهايی 
است که هیچ گونه امكانات هسته ای و همچنین تأسیسات مرتبط با آن را ندارند. همچنین 
امارات از جمله کشورهای امضاکننده پروتكل الحاقی است. اين پروتكل اجازه بازرسی های 
بیشتر و همچنین سرزده را به آژانس می دهد. ضمن اينكه امارات از جمله کشورهای فعال 
در چارچوب آژانس بین الملل انرژی اتمی محسوب می شود. اين کشور در اکثر »پروژه  های 

 .)Blanchard and  Kerr, 2009:1-8( همكاری فنی«3 آژانس مشارکت دارد

1. NPT )nuclear non proliferation treaty(
2. Small Quantities Protocol
3. Technical Cooperation projects
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در سطح ملی نیز اولین قانون حقوقی امارات در زمینه انرژی هسته ای توسط »شورای 
عالی فدرال«1 در اکتبر سال 2009 مدون شد. بر اساس متن صريح اين قانون، غنی سازی 
اورانیوم در تمامی خاک امارات غیرقانونی اعالم شده است. به نظر برخی از کارشناسان، 
صراحت موجود در اين قانون در مورد صرف نظر کردن از غنی سازی اورانیوم به داليل 
اعالم  به صراحت  اماراتی  مقامات  بعالوه،  دارد.  ارتباط  ايران  هسته ای  برنامه  با  سیاسی 
نموده اند که در تدوين قواعد و مقررات هسته ای خود از کشورهايی چون آمريكا، ژاپن، کره، 
فرانسه و انگلستان مشورت گرفته اند. اين امر به شكلی تأيیدکننده نظر کارشناسان يادشده در 
 .)Diepen, 2009( مورد ارتباط اهداف برنامه هسته ای امارات و برنامه هسته ای ايران است
افزون بر اين، يكی از شرط های آمريكا در کمك به برنامه های هسته ای امارات، تدوين قانونی 
جامع در زمینه صادرات بوده است. آمريكايی ها نگران آن هستند که با توجه به حجم باالی 
صادرات امارات متحده عربی به ايران، بعضی از مواد حساس به ايران منتقل گردد. به همین دلیل 
مسئوالن اماراتی در پی تدوين قانونی جامع در زمینه امور گمرگی و صادرات و واردات هستند 

 .)Al Nahyan, 2008( که صدور کاالها و مواد حساس از اين کشور را منع می نمايد

1-2. همکاری های هسته ای امارات با سایر کشورها

در ژانويه سال 2009، يادداشت  تفاهم هسته ای مهمی بر اساس ماده 123 »اعالمیه انرژی 
اتمی«2 بین آمريكا و امارات منعقد شد که از آن تحت عنوان »توافق 123« ياد می شود. البته 
اولین يادداشت  تفاهم هسته ای بین آمريكا و امارات در 21 آوريل2008  منعقد گرديد، که 
اهمیت آن به دلیل فراهم نمودن زمینه برای توافق سال 2009 می باشد. اين يادداشت  تفاهم 
تحت عنوان »همكاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای«3 به توافق دو کشور در 
زمینه همكاری در تمامی ابعاد هسته ای مطابق با قواعد و مقررات ملی و بین المللی اشاره 
دارد. در قانون هسته ای امارات، تالش برای غنی کردن اورانیوم غیرقانونی اعالم شده است؛ 
در نتیجه اشاره به هر نوع همكاری مطابق با قواعد ملی و بین الملی، نشان گر اين موضوع 

است که آمريكايی ها صرفاً در حوزه صلح آمیز با اماراتی ها همكاری خواهند داشت. 
علت اصلی تأکید بر روی فعالیت های صلح آمیز در آنست که آمريكايی ها قصد دارند 
تا از اين قرارداد به عنوان يك »الگوی موفق« برای ساير کشورهای منطقه استفاده نمايند. 

1. Federal Supreme Council
2. Atomic Energy Act )AEA(
3. Concerning Cooperation in Peaceful Uses of Nuclear Energy
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آمريكا قصد دارد اين پیام را به ساير کشورها بدهد که در صورت صرف نظر کردن از داشتن 
  چرخه سوخت هسته ای و بويژه غنی سازی اورانیوم، آنها به مانند امارات می توانند به انرژی 
صلح آمیز هسته ای دست يابند. مهم ترين محورهای توافق هسته ای آمريكا با امارات که اولین 
نمونه از »طرح الگوی آمريكا« در منطقه خاورمیانه محسوب می شود، شامل موارد زير است: 
- توسعه همكاری در زمینه ساخت نیروگاه هسته ای و همچنین ساير امكانات مرتبط با آن؛
- همكاری در زمینه تشويق ساخت زيربناهای تولید سوخت قابل اتكا برای نیروگاه آب 

سبك امارات که قرار است در آينده ساخته شود؛
- آموزش در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و همچنین در ساخت تأسیسات 

و امكانات هسته ای و آموزش انسانی؛
- همكاری در زمینه امنیت هسته ای و منع گسترش، شامل اقداماتی در زمینه حفاظت 

فیزيكی، امنیت مرزی و همچنین نظارت بر صادرات؛
اين کشور و  تأمین سوخت  با هدف  امارات  برنامه صلح آمیز هسته ای  از  - حمايت 

همچنین ممانعت از گسترش هسته ای؛  
- همكاری در زمینه مديريت زباله های راديواکتیو و شناسايی منابع اورانیوم امارات؛

- مبادله اسناد و اطالعات هسته ای بین دو کشور؛
- مبادله کارشناسان و تكنولوژی هسته ای؛

- سازماندهی کنفرانس ها و اجالس های بین الملی مرتبط يا بحث هسته ای با همكاری 
دو کشور؛

.)Nikitin,2008: 5-8( انتقال مواد، تأسیسات و امكانات هسته ای -
بعالوه، توافق فوق دارای دو بند ويژه و بسیار مهم است. اول اين که امارات متحده 
متعهد شده تا پیش از اجرايی شدن توافق با آمريكا، پروتكل الحاقی آژانس بین الملل انرژی 
اتمی را امضا نمايد. اماراتی ها بالفاصله پس از امضای يادداشت تفاهم، پروتكل الحاقی را 
امضا نمودند. بند دوم در زمینه غنی سازی است. بر اساس اين بند، امارات از هرگونه فعالیت 
در زمینه غنی سازی يا هر شكل از فعالیت که امكان استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای 

را داشته باشد، انصراف داده است. 
امارات همچنین با ساير کشورها همچون فرانسه، ژاپن و کره جنوبی نیز همكاری های 
هسته ای دارد. البته کره ای ها در بین اين سه کشور تاکنون موفق تر بوده اند. چند شرکت معتبر 
اين کشور توانسته اند در مناقصه های هسته ای امارات مشارکت نمايند و موفقیت هايی نیز در 
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اين زمینه به دست آورند. چندی پیش، شرکت های کره ای در مناقصه ای که برای ساخت 
چهار نیروگاه هسته ای در امارات برگزار شد مشارکت نمودند و موفق شدند مناقصه را به 
ارزش 20 میلیارد و 400 میلیون دالر به سود خود تمام کنند. بر اساس توافق، قرار است 
شرکت های کره ای تا سال 2017 چهار نیروگاه هسته ای با توان تولید 1400 مگاوات برق را 
به پايان برساند. مقرر شده کار ساخت اين نیروگاه ها از سال 2012 آغاز گردد و تا سال 2017 
به بهره برداری برسند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته ارزش نهايی اين قرارداد بیش از 40 
 .)South Korea assists UAE nuclear energy program, 2011( میلیارد دالر خواهد بود

3. برنامه هسته ای عربستان سعودی

برنامه هسته ای عربستان سعودی را می توان به دو مقطع متفاوت تقسیم نمود. مقطع اول از 
اوايل دهه 70 شروع و تا سال های 2005-2006 ادامه يافت. در اين دوران احتماالً عربستان 
به شكل پنهانی به دنبال ايجاد تأسیسات و امكانات هسته ای و همچنین حمايت از برنامه 
هسته ای عراق و پاکستان بوده است. دوره دوم نیز از سال 2005-2006  آغاز شد و همچنان 
ادامه دارد. در اين دوره، عربستان از راهبرد جديد آمريكا حمايت نموده و به دنبال استفاده 

از انرژی هسته ای با پذيرش شرط آمريكا مبنی بر کنارگذاشتن غنی سازی اورانیوم است. 

1-3. دوره اول: فعالیت های پنهانی 

در اين دوره، عربستان هر چند به دنبال برنامه و احتماالً تسلیحات هسته ای بود، اما بنا به 
داليلی موفقیت خاصی در اين زمینه به دست نیاورد. در اين سال ها معموالً گزارش های 
تأيید  نشده ای در مورد تالش های عربستان برای به دست آورن تسلیحات هسته ای مطرح 
می شد، اما هیچ گاه اين گزارش ها به شكل رسمی تأيید نشدند. به عنوان مثال، می توان به 
اعترافات »محمد خیلوی« ديپلمات سابق عربستانی در اين زمینه اشاره نمود که در سال 
1994 به آمريكا فرار کرد. وی علیه کشور خود اطالعاتی را منتشر کرد که البته هیچ گاه به 
شكل رسمی تأيید نشد. خیلوی با انتشار برخی اسناد مدعی شد کشورش از سال 1975 و 
به دنبال شكست اعراب در جنگ 6 روزه، برنامه ای تحقیقاتی را برای ساخت بمب هسته ای 
و مقابله با اسرائیل آغاز کرده است. وی مدعی شد برنامه هسته ای عربستان تحت مديريت 
و نظارت »شاهزاده سلطان بن عبدالعزيز آل سعود« وزير دفاع آن زمان شكل گرفته و در 
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»مرکز تحقیقات هسته ای الخرج« واقع در »مجتمع نظامی السلیل« به اجرا درآمده است. طبق 
اين برنامه، متخصصان هسته ای خارجی برای کار در زمینه دانش هسته ای و همچنین برنامه  
ساخت تسلیحات هسته ای با حقوق های فوق العاده باال استخدام شده اند. وی اعالم نمود 
عربستان برای به دست آوردن نیروی انسانی مورد نیاز، کارشناسانی را برای کسب آموزش 
به تأسیسات ساخت تسلیحات هسته ای پاکستان و عراق اعزام نموده است. وی همچنین 
برنامه های  به  بسیاری  مالی  کمك های  و 1980  دهه های 1970  در  عربستان  شد  مدعی 

ساخت بمب هسته ای پاکستان و عراق نموده است. 
پس از گذشت چندی از اعترافات خیلوی، بحث هسته ای عربستان سعودی برای مدتی 
مسكوت ماند. با اين وجود، در سال های بعد اتفاقاتی روی داد که دوباره موضوع همكاری 
هسته ای عربستان و پاکستان را مطرح کرد. عده ای از کارشناسان مدعی شدند همزمانی 
شروع برنامه های تسلیحاتی پاکستان با برنامه های عربستان، نشانه ای از همكاری هسته ای 
دو کشور است. به باور بسیاری، کمك های مالی عربستان به پاکستان در دهه 1980 پوششی 
 Arabia Saudia( برای تأمین منابع مالی برنامه هسته ای و تسلیحاتی اين کشور بوده است
on working…, 2006(. ديدار شاهزاده سلطان بن عبدالعزيز، وزير دفاع وقت عربستان، در 

سال 1999 از تأسیسات هسته ای و موشكی پاکستان در »کاهوتا« معروف به آزمايشگاه های 
عبدالقديرخان نیز سوء ظن ها در اين زمینه را افزايش داد. بعالوه سفر عبدالقديرخان در 
نوامبر همان سال به عربستان به بهانه شرکت در سمپوزيوم منابع اطالعات در جهان اسالم، 
از  را تشديد کرد. همچنین در سال 2002 يكی  اهداف هسته ای رياض  درباره  ترديدها 
مراسم  ويژه  مهمان  کره شمالی  و  لیبی  از  نمايندگانی  به همراه  اعضای خاندان سعودی 
شلیك آزمايشی »موشك قائوری« پاکستان بودند که اين ديدار برای چندمین بار باعث طرح 

 .)Saudi Arabia's nuclear program: 2006( اتهاماتی علیه عربستان شد
نیز در مورد  پاکستان، گزارش هايی  احتمالی هسته ای عربستان و  بر همكاری  عالوه 
کمك های  از  مهمی  بخش  می شود  گفته  دارد.  وجود  عراق  و  عربستان  هسته ای  روابط 
میلیاردی عربستان به عراق صرف ساختن و پیشبرد برنامه هسته ای در »اوسیراک« شده است 
)لفورکی، 1388(. با اين وجود هیچ گاه سندی در ارتباط با همكاری هسته ای عربستان و 
عراق منتشر نشد. بنابراين، دوره اول را می توان تالش پنهانی عربستان برای کمك به پیشبرد 
برنامه هسته ای پاکستان و عراق در راستای گرفتن کمك فنی از اين دو کشور ارزيابی نمود 

که در نهايت نتیجه و برآيند خاصی نداشت. 
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2-3. دوره دوم: پذیرش الگوی آمریکا

سیاست  سال،  اين  در  شد.  آغاز   2005 سال  از  عربستان،  هسته ای  سیاست  دوم  مرحله 
عربستان در زمینه هسته ای مطابق با تغییر راهبرد هسته ای آمريكا دچار تغییرات محسوسی 
شد. در اين سال ها دولت بوش تحت تأثیر برنامه هسته ای ايران و برای تحت فشار قرار 
دادن ايران، به تشويق الگوی خاص در منطقه خاورمیانه پرداخت. مقامات عربستان سعودی 
مانند ساير کشورهای منطقه به شدت از راهبرد جديد دولت آمريكا حمايت نمودند و آن  را 

الگويی نمونه برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای ارزيابی کردند. 
در مورد علل و انگیزه های عربستان سعودی در حمايت از الگوی آمريكا، داليل متعددی 
می توان ذکر نمود. در اين زمینه عموماً به هسته ای بودن اسرائیل، اهمیت داشتن انرژی هسته ای 
و نقش آن در افزايش پرستیز کشورها اشاره می شود. البته با توجه به شواهد موجود و اظهارات 
مستقیم مقامات عربستانی می توان گفت برنامه صلح آمیز هسته ای ايران، مهم ترين انگیزه تغییر 
سیاست هسته ای اين کشور بوده است. به عنوان نمونه می توان به سخنان وزير امور خارجه 
عربستان اشاره نمود. وی بارها با انتقاد از فقدان شفافیت در برنامه هسته ای ايران، نگرانی های 
خود در اين زمینه را اعالم نموده است. اين نگرانی ها بیشتر به واسطه پیشرفت برنامه هسته ای 
ايران و پیامدهای راهبردی آن برای توازن قدرت منطقه ای و تحوالت روی داده در سطح 
منطقه در چند سال گذشته است. از جمله اين تحوالت می توان به سقوط رژيم بعث به عنوان 
نیروی متوازن کننده ايران، قدرت گیری حزب اهلل در لبنان، تقويت روابط حماس با ايران و در 
نتیجه افزايش چشمگیر نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی ايران اشاره نمود. طرح مواردی چون 
»هالل شیعی« و ترس مقامات سعودی از افزايش قدرت شیعیان منطقه در کشورهايی چون 
لبنان، عراق، بحرين، کويت را می توان به مجموعه نگرانی های عربستان اضافه نمود. بنابراين 
به آسانی می توان درک کرد که برنامه هسته ای عربستان با چه اهدافی دنبال می گردد. در اين 

راستا در ادامه، توافقات هسته ای عربستان با آمريكا مورد بررسی قرار می گیرد.

3-3. توافقات  هسته ای عربستان 

اياالت متحده آمريكا و عربستان سعودی در زمان دولت بوش موافقت نامه  هسته ای امضا 
اين  است.  يكسان  متحده  امارات  و  آمريكا  هسته ای  توافق  با  آن  مفاد  دقیقاً  که  نمودند، 
موافقت نامه که در خالل برگزاری جشن هفتاد و پنجمین سالگرد روابط ديپلماتیك دو کشور 
منعقد شد، اياالت متحده را به حمايت از برنامه هسته ای عربستان سعودی متعهد می کند. در 
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مقابل، عربستان سعودی متعهد می شود به شكل داوطلبانه از داشتن چرخه سوخت هسته ای 
انصراف دهد. در اين موافقت نامه ذکر شده، عربستان سعودی برای ايجاد تضمین های الزم به 
هیچ عنوان اجازه غنی سازی اوارنیوم در خاکش را نخواهد داد. بعالوه عربستان سعودی تعهد 
داده با آژانس بین المللی انرژی اتمی نهايت همكاری را داشته باشد. به خصوص آمريكايی ها 
در چنین توافقاتی به دنبال گرفتن تعهد کشور میزبان برای امضای پروتكل الحاقی و پروتكل 
»کمیت اندک« آژانس هستند. همچنین در موافقت نامه ذکر شده، هر وقت آمريكايی ها درک 
کنند که طرف عربستانی به تعهداتش پايبند نیست و يا اين که از کمك های ارائه شده در مسیر 

غیرصلح آمیز استفاده می کند، آمريكا می تواند به شكل يك طرفه، موافقت نامه را فسخ کند. 
پس از امضای توافق نامه، سران کاخ سفید بارها از آن به عنوان الگويی از برنامه هسته ای 
برنامه  با  توافقات  اين  ياد نمودند. همین مسئله نشان می دهد  صلح آمیز در سطح منطقه 
هسته ای ايران بی ارتباط نیست. به عنوان مثال، در اعالمیه رسمی 16 مه 2008 کاخ سفید در 

مورد توافق نامه هسته ای آمريكا و عربستان عنوان شده: 
»اين موافقتنامه راه دستیابی به سوخت امن و مطمئن برای راکتورهای هسته ای عربستان سعودی 
 را هموار خواهد ساخت و پیشتازی اين کشور به عنوان يك »الگوی مثبت عدم گسترش تسلیحات 

.)Saudi Arabia Nuclear Program, 2008( »هسته ای« را برای منطقه به نمايش می گذارد
عربستان سعودی تحت فشار آمريكا و برای نمايش مجدد تعهد، به »طرح امنیت گسترش 
تسلیحات هسته ای« ملحق شد. طرح امنیت گسترش تسلیحات هسته ای با مشارکت 85 
کشور در سال 2003 توسط اياالت متحده برای رديابی و متوقف کردن محموله های ممنوع 
تسلیحاتی در سرتاسر جهان پايه گذاری شده است. عربستان سعودی همچنین به »طرح 
جهانی مبارزه با تروريسم هسته ای« پیوسته است. اين طرح در سال 2006 توسط بوش 
و والديمیر پوتین و با مشارکت 70 کشور به منظور تقويت کنترل و تسهیل همكاری های 
عربستان  سوی  از  محدوديت ها  اين  پذيرش  شد.  تأسیس  هسته ای  امنیت  برای  جهانی 
سعودی، در راستای راهبرد هسته ای آمريكا در منطقه مبنی بر گسترش يك الگوی جديد در 

.)McKeeb, 2008: 1( مقابل الگوی ايران قرار دارد
عربستان سعودی عالوه بر اياالت متحده آمريكا با ساير کشورهای غربی نیز همكاری 
هسته ای دارد. به عنوان نمونه می توان به همكاری های هسته ای عربستان و فرانسه اشاره 
فرانسه  از  شدن  هسته ای  فرايند  در  تسريع  برای  سعودی  عربستان  پیش  چندی  کرد. 
درخواست کرد به اين کشور در زمینه استفاده از انرژی هسته ای ياری رساند. در سفر 
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ملك عبداهلل به فرانسه در سال 2007 مذاکرتی بین دوطرف برای انعقاد توافق هسته ای 
ادامه  برای   .)McKeeb, 2008: 2( نرسید  ملموسی  نتیجه  به  البته  که  گرفت  صورت 
مذاکرات در سال 2008 سارکوزی ريیس جمهور پیشین فرانسه از عربستان ديدار نمود 
که اين مسئله به نزديك شدن ديدگاه های دو کشور کمك نمود. در اين ديدار سارکوزی 
به طرف عربستانی  بیشتر  بررسی  برای  را  فرانسه  پیشنهادی  توافق هسته ای  پیش نويس 
از گذشت 2 سال  )www.gulf-daily-news.com(. مجلس عربستان پس  تحويل داد 
بررسی طرح ارائه شده، در سال 2010 با مفاد توافق هسته ای موافقت نمود. اگر چه دو 
طرف اعالم نموده اند توافق هسته ای برای استفاده از انرژی هسته ای به شكل صلح آمیز 
است، اما تاکنون جزئیات آن را به شكل رسمی اعالم ننموده اند. تنها در اعالمیه دولت 
فرانسه به حمايت از برنامه صلح آمیز عربستان اشاره شده؛ اما توضیحات بیشتری در مورد 
چگونگی کمك ارائه نشده است. همین مسئله باعث ايجاد مباحثی در بین کارشناسان در 
 Saudi Arabia to Ink Nuclear Deal( ارتباط با مفاد و اهداف اين توافق شده است

.)with France, 2010

4. برنامه هسته ای کویت

کويت انگیزه کمتری برای پی گیری سیاست های هسته ای در مقايسه با کشورهايی همچون 
امارات متحده عربی و عربستان داشته است. در نتیجه، کويت از نظر برنامه ملی بسیار عقب تر 
از کشورهای ديگر منطقه است. با اين وجود اين کشور نیز با تأخیری چند ساله نسبت به 
ساير کشورهای عضو شورا، در سال 2009 اقداماتی را در اين زمینه در دستور کار قرار داد. 
در اين سال، کابینه کويت اليحه ايجاد »کمیسیون انرژی هسته ای ملی«1 را تصويب نمود. بر 
اساس مفاد اين اليحه، کمیسیون انرژی به رهبری نخست وزير مسئولیت تمامی ابعاد برنامه 
هسته ای کشور را بر عهده می گیرد. از جمله وظايف اين کمیسیون، تدوين راهبرد هسته ای 
کويت و قواعد و مقررات الزم و همچنین اجرای برنامه ها زير نظر مستقیم »آژانس بین الملل 

 .)Kuwait to form nuclear energy commission,2009( انرژی اتمی« است
کويت نیز مانند ساير کشورهای منطقه از راهبرد هسته ای جديد دولت آمريكا در منطقه 
بحرين،  و  امارات  عربستان،  اين کشور همچون  بعالوه  است.  نموده  خاورمیانه حمايت 
تفاهم  يادداشت  در  است.  نموده  امضا  را  آمريكا  الگوی  طرح  هسته ای  تفاهم  يادداشت 

1. National Nuclear Energy Commission 
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آمريكا و کويت، به مانند ساير توافقات هسته ای آمريكا، پیشنهادهايی ارائه شده است. اين 
پیشنهادات شامل تدوين چارچوبی برای همكاری قانونی و ساختاری در زمینه هسته ای، 
تأمین مواد هسته ای، حمايت از خطرات ناشی از تشعشعات راديواکتیو و حفاظت از محیط 
زيست، مسائل بهداشتی و سالمت، راه های کنترل زباله هايی که تشعشعات سطح پايین و 

متوسط دارند و بهترين راه های ممكن برای اداره نیروگاه های هسته ای می گردد.
بعالوه در اين يادداشت تفاهم همان مواد و بندهايی وجود دارد که در يادداشت تفاهم 
آمريكا با امارات متحده و عربستان آمده است. در اين توافق، کويت پذيرفته از حق داشتن 
چرخه کامل سوخت انصراف دهد. براساس توافق حاصل شده، اين کشور حق هیچ گونه 
غنی سازی در خاکش را نخواهد داشت. همچنین کويت متعهد شده نظارت بیشتری بر 
مرزهايش داشته باشد. نگرانی آمريكا از انتقال بعضی از مواد و امكانات هسته ای به ساير 
کشورها، عامل اصلی گنجانده شدن اين بند در موافقت نامه است. ضمن اينكه کويت متعهد 
شده برای تضمین هر چه بیشتر عدم اشاعه هسته ای و يا احتمال انتقال مواد حساس به ساير 
کشورها، قانونی در سطح ملی برای نظارت بر صادرات و واردات تدوين نمايد. کويت 
همچنین مانند ساير کشورهای پذيرنده همكاری هسته ای با آمريكا، پذيرفته همكاری کاملی 
با آژانس بین الملل انرژی اتمی داشته باشد. امضای پروتكل الحاقی و پروتكل »کمیت اندک« 
افزايش  برنامه هسته ای کشورها را  بر  و ساير نوآوری هايی که به شكلی نظارت آژانس 

 .)Kuwait Nuclear Program, 2008( می دهد، در اين راستا قرار دارد
با توجه به مفاد توافق نامه کويت با آمريكا، بايد گفت اين توافق نیز در ادامه اجرای 
اين  امضای  از  پس  آمريكايی  مقامات  سخنان  دارد.  قرار  آمريكا  جديد  هسته  ای  راهبرد 
مدير  آگوستینو«1  »توماس دی  مثال،  عنوان  به  می کند.  تائید  را  مسئله  اين  يادداشت تفاهم 
»انجمن ملی امنیت هسته ای آمريكا« که از طرف آمريكا مسئولیت امضای يادداشت تفاهم را 

بر عهده داشت اعالم کرده:
روابط  تقويت  مسیر  در  مهمی  گام  کويت  و  آمريكا  بین  تفاهم  يادداشت  »امضای 
دوجانبه در مسايل مربوط به تأمین مواد هسته ای و منع گسترش سالح های هسته ای است. 
کويت با امضای اين يادداشت تفاهم نشان داد که می تواند به همراه ساير کشورهای منطقه، 
الگوی خوبی از کشورهايی باشد که از انرژی هسته ای به شكل صلح آمیز استفاده می کنند« 

.)Kuwait Nuclear Program, 2008(

1. Thomas D›Agostino



سال اول
شماره 1
بهار 1391

172

5. برنامه هسته ای بحرین

بحرين از ديگر کشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس است که با راهبرد جديد 
هسته ای آمريكا همراهی نموده است. اين کشور مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی 
و کويت از الگوی هسته ای آمريكا در منطقه حمايت کرده است. در ارتباط با توانمندی و 
برنامه های هسته ای بحرين بايد گفت که اين کشور تقريباً فاقد هرگونه امكانات، تأسیسات 
و نیروی انسانی است. تنها فعالیت های محدود اين کشور در عرصه هسته ای به همكاری 
با آژانس  برمی گردد. با اين وجود، با طرح برنامه هسته ای ايران و نگرانی ساير کشورهای 
منطقه از جمله عربستان و امارات از برنامه صلح آمیز ايران، بحرين نیز به فكر به دست 
آوردن توانمندی هايی در اين حوزه افتاد. اين کشور خیلی زود از راهبرد آمريكا در زمینه 
ارائه الگوی جديد در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای استقبال نمود. در نتیجه، در 
25 مارس 2008 »کاندولیزا رايس« وزير امور خارجه پیشین آمريكا و »شیخ خالد« وزير 
خارجه بحرين موافقت نامه ای در زمینه انرژی هسته ای امضاء کردند. در بیانیه وزارت امور 

خارجه آمريكا در ارتباط با انگیزه های آمريكا از بستن چنین موافقت نامه ای آمده است:
»اين توافق نامه جلوه ملموسی از تمايل اياالت متحده به مشارکت با کشورهای خاورمیانه 
باالترين  با  هماهنگ  صورت  به  صلح آمیز  هسته ای  نیروی  گسترش  به  تمايل  که  است 
استانداردهای امنیتی، حفاظتی و منع گسترش تسلیحات هسته ای را دارند. در نتیجه، هدف 
آمريكا از چنین موافقت نامه هايی، ارائه آن به عنوان الگويی برای دستیابی مسئوالنه به مزايای 
فن آوری هسته ای بدون احتمال سوء استفاده است. همچنین اين موافقت نامه، منعكس کننده 
تعهد بحرين در الگو بودن در منطقه است. به ويژه که اين کشور صراحتاً اعالم نموده مايل 

.)Bahrain Nuclear Program, 2008( است از فن آوری چرخه سوخت صرفنظر کند
توافق بحرين و آمريكا مشابه با موافقت نامه های عربستان، امارات و کويت است. در 
اين موافقت نامه، بحرين نیز دقیقاً همان تعهداتی را پذيرفته که آمريكايی ها به دنبال جهانی 

نمودن آن هستند. مهم ترين تعهدات بحرين شامل موارد زير است.
- بحرين مانند عربستان، امارات و کويت می پذيرد به شكل داوطلبانه از حق داشتن 
چرخه سوخت هسته  ای انصراف دهد. اين شرط به معنای آن خواهد بود که اين کشور 
حق غنی سازی اورانیوم در خاکش را نخواهد داشت. در مقابل، آمريكايی ها متعهد می شوند 
سوخت مورد نیاز نیروگاه هايی که قرار است ساخته شوند را تأمین نمايند. بعالوه بحرين 
متعهد می شود زباله های هسته ای را پس از مصرف با رعايت شرايط ايمنی دوباره به آمريكا 
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يا کشور ديگری که مسئولیت تأمین سوخت را بر عهده دارد بازگرداند.
- بحرين به مانند عربستان و امارات متعهد می شود برای جلوگیری از احتمال انتقال 
مواد و تأسیسات هسته ای به ساير کشورها به خصوص ايران، نظارت بیشتری بر خطوط 

مرزی و صادرات خود داشته باشد.
- بحرين متعهد می شود به تمامی پیمان ها و پروتكل های ناظر بر کنترل و بازرسی 
هسته ای چون پروتكل الحاقی و پروتكل »کمیت اندک« بپیوندد و همكاری کاملی با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی داشته باشد. در راستای اجرای اين بند، شیخ خالد وزير امور خارجه 

.)www.state.gov( بحرين »طرح جهانی مبارزه با تروريسم هسته ای«1 را امضا کرد
- در اين موافقت نامه همچنین برای آمريكا حق انصراف از ادامه کمك در نظر گرفته 
شده است. بر اين اساس، هرگاه آمريكايی ها احساس نمايند که طرف بحرينی به تعهدات 
خود پايبند نیست و يا اين که از امكانات ارائه شده برای اهداف ديگری استفاده می کند، 
در اين صورت آمريكا به شكل يك جانبه حق انصراف از ادامه همكاری را خواهد داشت. 

 .)Bahrain Nuclear Program, 2008( مالک اين امر برداشت آمريكايی ها خواهد بود

6. برنامه هسته ای قطر

قطر تا اواخر دهه90 هیچ گونه تأسیسات هسته ای و قواعد حقوقی ناظر بر فعالیت های 
هسته ای نداشت. اما از سال 1998 اين کشور سعی کرد قواعد حقوقی ناظر بر فعالیت های 
زمینه  در  را  گفتگوهايی  قطری  مسئوالن  بعد،  به  سال  اين  از  نمايد.  ايجاد  را  هسته ای 
ملل  سازمان  هسته ای  ديدبان  نمودند.  آغاز  ملل«2  سازمان  هسته ای  »ديدبان  با  هسته ای 
سیستمی قانونی برای نظارت بر فعالیت های کشورهای عضو سازمان ملل است. قطری ها 
امیدوار هستند اين نهاد به برنامه هسته ای آنها در زمینه های مختلف کمك کند. جالب 
آن که مسئوالن قطری نیز اهداف خود در اين زمینه را به دست آوردن برق هسته ای و 
همچنین نمك زدايی آب دانسته اند. در اين زمینه می توان به سخنان »سعید احمد الخلیفه«3 
مشاور ارشد »حفاظت هسته ای شورای عالی منابع طبیعی و محیط زيست«4 قطر اشاره 
نمود. وی مهم ترين هدف کشورش در اين زمینه را استفاده از تكنولوژی هسته ای برای 

1. طرح جهانی مبارزه با تروريسم هسته ای شبكه ای عمل گرا و انعطاف پذير از کشورهای متحد است که برای 
بررسی تمام جنبه های تهديد تروريسم هسته ای با هم همكاری می کنند

1. U.N. Nuclear Watchdog
2. Said Ahmad al-Khalibeh
3. Supreme Council for the Environment and Natural Reserves
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نمك زدايی از آب و همچنین تولید انرژی پاک اعالم کرده است. اين ادعا در شرايطی 
صورت می گیرد که قطر کشوری کوچك با جمعیت بسیار محدود است که از منابع نفت 

و گاز غنی برخوردار می باشد.
قطر نیز از همان الگوی ساير کشورهای شورای همكاری خلیج فارس در منطقه پیروی 
نموده است. سعید احمد الخلیفه برای کاهش نگرانی ها از برنامه هسته ای کشورش اعالم 
نموده، اين کشور سوخت مورد نیاز را از خارج تأمین خواهد کرد. بنابراين، قطر مانند ساير 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به شكل رسمی اعالن نموده از چرخه سوخت هسته ای 
انصراف می دهد. پذيرش اين امر به معنای تأيید راهبرد هسته ای آمريكا در منطقه و حمايت 
از طرح الگوی اين کشور می باشد. قطر همچنین از سال  2005 به بعد در قالب شورای 
همكاری خلیج فارس از اقدامات مشترک کشورهای عربی منطقه که با هدف استفاده از 

انرژی هسته ای صورت می گیرد، حمايت نموده است. 
قطر در سال 2007 از کارشناسان آژانس بین الملل انرژی اتمی درخواست کرد به اين 
کشور در زمینه توسعه برنامه هسته ای و همچنین ايجاد ساختار حقوقی چنین فعالیت هايی 
ياری رساند. در اين سال، کنفرانسی در زمینه ايجاد زيربناهايی حقوقی توسط کارشناسان 
آژانس در قطر برگزار شد )Fox, 2007: 7-9(. همچنین قطری ها مذاکراتی با کره جنوبی 
و فرانسه داشته اند که تاکنون اين تالش ها دستاورد ملموسی نداشته است. با اين وجود، 
يادداشت تفاهم بین قطر و فرانسه که چندی پیش منعقد شد زمینه را برای توافقات جدی 
.)UAE leads Gulf nuclear-power plans, 2010( دو کشور در آينده مهیا نموده است

7. برنامه هسته ای عمان

 عمان از جمله معدود اعضای شورای همكاری  خلیج فارس است که در زمینه هسته ای 
چندان فعال نیست. درآمدهای محدود اين کشور و عدم نگرانی جدی از برنامه هسته ای 
 .)Executive Summary: Oman, 2000: 3-5( ايران از جمله داليل اصلی اين امر هستند
همچنین عمان به نسبت ساير کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روابط بهتری با جمهوری 
اسالمی ايران دارد. روابط دو کشور صرفاً در سطح سیاسی باقی نمانده و به ساير ابعاد نیز 
گسترش يافته است. در اين زمینه می توان به تشكیل »کمیته مشترک نظامي« دو کشور و 
برگزاري جلسه ساالنه اين کمیته در تهران و مسقط، به عنوان نمادي از همكاري هاي مهم 
نظامي دو کشور ياد نمود. استفاده از تجارب يكديگر و همچنین همكاري مشترک نظامي 
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در برپايي مانورها از ديگر زمینه های همكاری دو کشور است. اين موارد نشان می دهد که 
عمان برخالف ساير کشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، نگرانی چندانی از 

برنامه هسته ای ايران ندارد. 
با اين وجود، با شروع برنامه ملی تمامی کشور های همسايه، عمان نیز فعالیت هايی را در 
اين زمینه آغاز نموده است. البته برخالف تمامی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، اين 
کشور بیشتر با روسیه وارد مذاکره شده است. اين در حالی است که ديگر کشورهای منطقه 
عمدتاً با کشورهای غربی وارد مذاکره شده اند. بستن قرارداد هسته ای عمان با روسیه در 
سال 2009 نشانه ديگری از سیاست متفاوت عمان در منطقه است. قرارداد عمان و روسیه 
به مانند ساير کشورهای منطقه در مورد همكاری هسته ای و ساخت نیروگاه تولید برق 
می باشد. به غیر از اين، پیشرفت يا تحول خاص ديگری در برنامه هسته ای عمان مشاهده 

 .)UAE leads Gulf nuclear-power plans, 2010( نمی شود
8. برنامه هسته ای مصر

مصر از اولین کشورهای اسالمی محسوب می شود که سرمايه گذاری زيادی در انرژی 
هسته ای از دهه 70 نموده است. با اين وجود، اين کشور در اواسط دهه 80 به دلیل بروز 
»فاجعه چرنوبیل« و نگرانی از تكرار چنین حادثه ای، سايت هسته ای خود را تعطیل نمود. 
در سال های اخیر بويژه با آشكارشدن توانمندی های ايران، رهبران اين کشور تمايل مجدد 
خود برای آغاز فعالیت های هسته ای را اعالم نموده اند. به عنوان نمونه در سپتامبر سال 2006 
ريیس جمهور آن زمان مصر »حسنی مبارک« اعالم نمود اين کشور برنامه هسته ای خود را 

.)Renewed Egyptian Ambitions for…, 2006( دوباره آغاز خواهد کرد
 مصر نیز مانند ساير کشورهای عربی، علت سرمايه گذاری در انرژی هسته ای را نیازهای 
کشور به انرژی برق عنوان نموده است. رشد میزان برق مصر حدود 7 درصد است که 
تنها از طريق انرژی هسته ای می توان چنین رشدی را تأمین نمود. در سال 2006 مجلس 
اين کشور از دولت خواست مقدمات تولید برق هسته ای را فراهم سازد. در حال حاضر 
مصر دارای دو راکتور تحقیقاتی کوچك است، اما اين کشور فاقد نیروگاه هسته ای يا ساير 

 .)Renewed Egyptian Ambitions for…, 2006( تأسیسات و امكانات مهم است
تولید  نیروگاه  دارد 7  اعالن کرد کشورش قصد  مبارک  اکتبر سال 2007 حسنی  در 
برق تأسیس کند. بالفاصله اين تصمیم مورد استقبال جامعه بین الملل واقع شد. کشورهای 
اروپايی، چین و روسیه از جمله کشورهايی بودند که پس از سخنان مبارک، تمايل جدی 
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خود را برای مشارکت در برنامه هسته ای مصر اعالم نمودند. در سال 2009 نیز دولت مصر 
اعالن نمود در حال بررسی توانمندی شرکت های مختلف بین المللی برای ساخت اولین 
نیروگاه تولید برق است. پس از انجام تحقیقات الزم در اين زمینه، باالخره يك شرکت 
استرالیايی ـ انگلیسی توانست نظر مصری ها را برای ساخت نیروگاه هسته ای جلب نمايد. 
بر اساس توافقات حاصل شده، قرار است يك نیروگاه 1000 مگاواتی در مصر ايجاد شود. 
زمان شروع فعالیت نیروگاه سال 2017 در نظر گرفته شده است. بعالوه مصری ها در حال 

حاضر در حال انجام تحقیقاتی برای بستن شش قرارداد ديگر در اين زمینه هستند. 
منطقه،  سطح  در  هسته ای  فعالیت های  مجدد  شروع  برای  مصر  انگیزه های  مورد  در 
مباحث متفاوتی مطرح است. به شكل رسمی، دولت مصر علت اصلی اين امر را باالرفتن 
مصرف انرژی و همچنین عدم داشتن ذخاير عظیم نفت و گاز اعالم نموده است. با اين 
وجود، اکثر کارشناسان بر اين باورند شروع مجدد برنامه هسته ای مصر، آن  هم پس از 
گذشته چند دهه، به فعالیت های هسته ای ايران ارتباط دارد. در واقع، کشورهای بزرگ عربی 
چون مصر و عربستان نمی خواهند از کشورهايی غیرعرب منطقه در زمینه انرژی هسته ای 
عقب بیفتند. بنابراين، مسائل مرتبط با حیثیت و پرستیز ملی در تصمیم مصر بسیار تأثیرگذار 
بوده است. ضمن اين که کشورهای عربی عمدتاً به برنامه هسته ای ايران مشكوک هستند و 
آن  را عاملی برای افزايش قدرت جمهوری اسالمی و برهم خوردن توازن منطقه ای می دانند. 
کشورهای عربی چون مصر به خوبی می دانند که طی چند سال گذشته، موازنه منطقه ای به 
سود جمهوری اسالمی به هم خورده است. بنابراين آنها نمی خواهند با هسته ای شدن ايران 
و عقب افتادن آنها در اين زمینه، وضعیت از آن چه در حال حاضر وجود دارد بدتر شود 

)برزگر، 1387(.

9. برنامه هسته ای اردن

اردن از جمله کشورهای عربی است که به شدت به دنبال ارتقاء دانش هسته ای داخلی و 
ايجاد نیروگاه های هسته ای است. عوامل متعددی باعث افزايش انگیزه اردن در اين زمینه 
شده اند. عدم وجود ذخاير نفت و گاز کافی، مهم ترين علت تمايل اين کشور به داشتن 
انرژی هسته ای است. اردن برخالف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، فاقد ذخاير نفت و 
گاز است و برای تأمین نیاز داخلی چاره ای جز روی آوردن به واردات انرژي ندارد. رهبران 
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اين کشور برای کاهش اتكا به نفت و گاز وارداتی، به انرژی هسته ای روی آورده اند. »خالد 
توکان« که از زمان تشكیل »کمیسیون انرژی اتمی اردن«1 در ماه مارس 2008  رياست اين 

نهاد را بر عهده داشته است، در اين مورد می گويد:
» ما با سرعت به سمت استفاده از انرژی هسته ای غیرنظامی حرکت می کنیم. هدف ما 
کاهش وابستگی فزاينده کشورمان به واردات سوخت است و قصد داريم تا سال 2030 
از واردکننده انرژی به صادرکننده برق تبديل شويم. اردن هم اکنون 95 درصد از نیازهای 
انرژی خود را از کشورهای خارجی وارد می کند. در سال 2007، هزينه های انرژی اردن به 
3 میلیارد و 200 میلیون دالر  رسید که اين رقم معادل 24 درصد از کل واردات و 20 درصد 
از تولید ناخالص داخلی ما را ) 16 میلیارد و 500 میلیون دالر( تشكیل می دهد« )توافق 

هسته ای اردن و فرانسه، 1387(.
صورت  در  که  نموده  طراحی  را  ويژه ای  برنامه های  اردن«  اتمی  انرژی  »کمیسیون 
موفقیت، طی چند سال اين کشور به میزان متنابهی برق دست می يابد. بر اساس برنامه 
اعالمی، دولت اردن قصد دارد 4 نیروگاه هسته ای تا سال 2025 ايجاد نمايد. قرار است دو 
نیروگاه در جنوب اين کشور در نزديكی بندر عقبه تأسیس شود. ضمن اين که دو نیروگاه 
ديگر در منطقه ای تحت عنوان »کراک«2 احداث می شوند. طبق اعالن رسمی دولت، هدف 
اصلی اردن تولید برق و به دست آوردن تكنولوژی الزم برای نمك زدايی از آب دريا با 

هدف تأمین آب شیرين مورد نیاز کشاورزی عنوان شده است. 
ضمن اينكه پادشاه اردن خواهان آن شده که کشورش به مرکز بین المللی غنی سازی 
اورانیوم خاورمیانه تبديل شود. رهبران اين کشور بر اين باورند که با توجه به ذخاير غنی 
اورانیوم، اردن بهترين کشور در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. اردن دارای 80 هزار تن 

اورانیوم اثبات شده و 100 هزار تن ذخاير فسفات است. 
الزم به ذکر است که دولت اردن نیز يادداشت تفاهم هسته ای برگرفته از طرح الگو 
آمريكا را امضا نموده است. يادداشت تفاهم اردن نیز از طرح الگوی آمريكا پیروی می کند و 
دقیقاً مشابه با توافقات هسته ای آمريكا با ساير کشورهای عربی است. با اين وجود، رهبران 
اين کشور محدوديت های يادداشت تفاهم هسته ای با آمريكا را بسیار سنگین دانسته اند و آن  
را هنوز تصويب نكرده اند. مهم ترين نگرانی اردن در اين زمینه، شرط انصراف از غنی سازی 
اورانیوم در توافق نامه است. دولت اردن برای کاهش نگرانی آمريكايی ها اعالم نموده که 

1. Jordan Atomic Energy Commission )JAEC( 
1. Karak
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علی رغم عدم پذيرش يادداشت تفاهم هسته ای با آمريكا، به دنبال استفاده غیرصلح آمیز از 
.)SAID, 2009( انرژی هسته ای نیست

اين کشور در زمینه هسته ای با انگلستان، فرانسه و کانادا توافقاتی نیز داشته است. بیشتر 
اين توافقات در مورد اکتشاف و استخراج منابع اورانیوم است. اردنی ها قصد دارند تمام معادن 
اورانیوم کشورشان را شناسايی نمايند و با جمع آوری تمامی اطالعات، برنامه ريزی درستی 
برای استخراج آنها نمايند. طی مذاکراتی که چندی پیش بین اردن با فرانسه و انگلستان 
استخراج  با هدف  فرانسه  با  توافق هسته ای  نهايت يك  در  اردنی  صورت گرفت، طرف 
اورانیوم اين کشور و ساخت يك نیروگاه هسته ای منعقد نمود. بر اساس اين موافقت نامه، 
شرکت فرانسوی مسئولیت استخراج اورانیوم و ساخت نیروگاه  هسته ای با قیمت بیش از 1.5 

میلیارد دالر را بر عهده گرفته  است )توافق هسته ای اردن و فرانسه، 1387(. 
بر اساس برنامه مدون  »کمیته راهبردی انرژی اتمی اردن«، قرارست تا سال 2015 اولین 
نیروگاه هسته ای اين کشور فعالیت خود را آغاز نمايد. در اين راستا و برای حل مشكالت 
اردن، شرکت فرانسوی »آروا« در اکتبر سال 2008 کار اکتشاف منابع اورانیوم در مرکز اردن 
را آغاز نموده است. مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که 70 هزار تن سنگ 
کربنات در اين منطقه وجود دارد. همچنین شرکت معدنی انگلیسیـ  استرالیايی »ريو تینتو« 
کار استخراج اورانیوم،  توريم و زيرکونیوم در منطقه »وادی سهب العبیاد« واقع در مجاورت 
مرزهای عربستان سعودی را آغاز کرده است. شرکت چینی »سی ان ان سی« نیز در زمینه 
استخراج اورانیوم در دو منطقه »حمرا هوشا« در شمال و »وادی البايعه« در جنوب اردن 

.)Habib, 2009( فعالیت می کند
قرار است اولین نیروگاه هسته  ای اردن در جنوب اين کشور در نزديكی اسرائیل و مصر 
ساخته شود. در حال حاضر يك شرکت بلژيكی در مورد امنیت اين منطقه در حال تحقیق 
است. اردنی ها اعالن نموده اند با هدف کاهش   نگرانی ها، نتايج تحقیقات اين شرکت را 
انتشار خواهند داد. در صورتی که مشكلی برای ساخت نیروگاه در اين منطقه وجود نداشته 
باشد، تا سال 2017 نیروگاه ساخته و راه اندازی خواهد شد. اين نیروگاه، 1000 مگاواتی 
خواهد بود و بخش از برق مورد نیاز اردن را تأمین خواهد کرد. کره جنوبی، روسیه و کانادا 

 .)Habib, 2009:1-2( آمادگی خود را برای ساخت اين نیروگاه اعالن نموده اند
با اين وجود، آمريكايی ها پادشاه اردن را تحت فشار قرار داده اند تا زمانی که يادداشت 
نبندد.  الگو را تأيید نكرده، قراردادی برای ساخت نیروگاه با کشور خاصی  تفاهم طرح 



برنامه هسته ای 
کشورهای عربی: 
الگوها و روندها

179

آمريكايی ها در اين زمینه نگران هستند عدم پذيرش الگوی آمريكا از سوی اردن، ساير 
کشورها را تشويق کند که از پذيرش الگوی آمريكا امتناع کنند. به همین دلیل به شكل مداوم 
به عبداهلل، پادشاه اردن، فشار می آورند تا يادداشت تفاهم هسته ای را تأيید نمايد. اردنی ها در 
سال 2008 برای آن که از نگرانی ها بكاهند به آمريكا تعهد دادند نظارت بیشتری بر صادرات 
و قاچاق مواد هسته ای داشته باشند. همان طور که مشخص است، اين تعهد در واقع بخشی 
از تعهداتی است که کشورهايی چون امارات، بحرين، کويت و عربستان سعودی پذيرفته اند.

10. برنامه هسته ای عراق

عراق از جمله کشورهايی است که در سال 1969 به ان پی تی پیوست. با اين حال بسیاری 
با توجه به شرايط داخلی و منطقه ای اين کشور بر اين باور بودند که به  از کارشناسان 
احتمال فراوان صدام حسین به دنبال ساخت تسلیحات هسته ای است. نیات و برنامه های 
بلندپروازانه حزب بعث و همچنین اختالفات کالن اين کشور با همسايگان و با آمريكا، از 
جمله داليل تالش احتمالی عراق برای دستیابی به تسلیحات هسته ای محسوب می شدند. 
در نتیجه اين امر، کشورهای غربی و به خصوص آمريكا و اسرائیل از طريق فعالیت های 
اطالعاتی و مخفی به دنبال نظارت بر رفتار و عملكرد اين کشور بودند. در دهه 70 و 80 
گزارش های متعدی در مورد توان هسته ای عراق و تالش اين کشور برای ساخت تسلیحات 
هسته ای منتشر می شد. در نهايت، اين گزارش ها در سال 1981 به حمله اسرائیل به سايت 
هسته ای اوسیراک منتهی شد. اما حتی اين حمله نیز نتوانست از نگرانی غرب و به خصوص 

اسرائیل در مورد آينده برنامه هسته ای عراق بكاهد.
در دهه 90 سرويس های اطالعاتی کشورهای غربی، عراق را فاقد هرگونه توان غنی سازی 
اوانیوم در سطح ساخت تسلیحات هسته ای می دانستند. با اين حال آنها بر اين باور بودند که 
صدام حسین به شكل قطعی به دنبال ساخت تسلیحات هسته ای است. مهم ترين دلیل اين 
امر را تالش عراق برای به دست آوردن تكنولوژی و امكانات هسته ای با هدف غنی سازی 
می دانستند. تالش عراق برای به دست آوردن اين امكانات در شرايطی بود که اين کشور 
مرکزی برای مصرف اورانیوم غنی شده و تولید برق يا مصارف پزشكی نداشت. ضمن اينكه 
صدام حسین در جنگ علیه ايران با استفاده از انواع تسلیحات شیمیايی و میكروبی نشان 
داده بود که قائل به هیچ گونه محدوديتی در استفاده از تسلیحات کشتارجمعی نیست. افزون 
بر اين ، در اواخر دهه 80 گزارش هايی منتشر می شد مبنی بر اين که دولت عراق در پوشش  
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شرکت های خارجی و غیرعراقی به دنبال به دست آوردن امكانات و تكنولوژی هسته ای در 
 .)Early Western Assessments…, 2012( کشورهای اروپايی است

در دهه90، کارشناسان غربی بر اين باور بودند که عراق برای ساخت تسلیحات هسته ای 
با دو چالش عمده روبرو است. اول، تولید مواد حساس شكافت پذير همانند اورانیوم 235 
و يا پلوتونیوم که برای تولید نسل اول بمبهای اتمی مورد نیاز است. دوم، تولید ابزاری 
که بتواند شكافت هسته ای ايجاد نمايد و باعث واکنش زنجیره ای هسته ای شود. مرحله 
دوم، نظامی کردن هسته ای نامیده می شود. البته عراق در هر دو مرحله اقدامات مهم و قابل 
توجهی انجام داده بود. بر اساس گزارش هايی که بعدها منتشر شد، دولت عراق برای تسريع 
در فرايند هسته ای شدن، کار را بین چهار گروه عمده تقسیم کرده بود. تمامی اين گروه ها 
در چارچوب آژانس انرژی اتمی عراق فعالیت می کردند. گروه اول، مسئولیت تولید اورانیوم 
235 به وسیله سانتريفیوژ را بر عهده داشت. گروه دوم، اين عمل را با شیوه های شیمیايی و 
الكترومغناطیسی انجام میداد. گروه سوم، مسئولیت طراحی کامپیوتری را بر عهده داشت و 

گروه چهارم نیز مسئولیت نظامی کردن اين برنامه ها را بر عهده گرفته بود. 
با حمله عراق به کويت و حضور آمريكا در منطقه، فضا برای نظارت  به هر حال، 
بیشتر بر برنامه هسته ای عراق و نظارت هايی که بر اساس قطعنامه شورای امنیت صورت 
می گرفت مهیا شد. با اين وجود، مقاومت های عراق و بهانه تراشی های ناظران باعث شد که 
عماًل مشكالت موجود حل و فصل نشود. در نهايت، آمريكا به بهانه تالش دولت عراق 
برای ساخت تسلیحات هسته ای و عدم همكاری کامل رژيم بعث با ناظران بین المللی به اين 
کشور حمله کرد. اما پس از حمله آمريكا هیچ گونه دلیل و شاهدی خاصی در زمینه تالش 

دولت عراق برای ساخت تسلیحات هسته ای کشف نشد. 
بازديد عراق«1  به عراق، گروهی تحت عنوان »گروه مطالعه و  آمريكا  از حمله  پس 
تشكیل شد تا واقعیات را در مورد توان هسته ای عراق مشخص کند. اين گروه پس از مطالعه 
و تحقیق از سايت ها و مراکز هسته ای عراق، به اين نتیجه رسید که اين کشور تا سال 1990 
هیچ گونه موفقیت جدی در زمینه هسته ای نداشته است. اين گروه با قاطعیت اعالن نمود 
که هیچ گونه سند و مدرکی جدی برای اثبات انحراف هسته ای عراق وجود ندارد. با اين 
حال، اين گروه اعالم کرد عدم پیشرفت هسته ای عراق به معنای نبود نیت و هدف ساخت 
تسلیحات هسته ای نیست. شواهد و مدارک نشان می دهد که دولت عراق و به خصوص 
شخص صدام حسین برای تضمین بقا و برتری در منطقه به دنبال ساخت تسلیحات هسته ای 
1. Iraq Survey Group )ISG(
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بوده است، اما نظارت های بین المللی و تالش های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی 
.)Post-War Nuclear Assessments Iraq…, 2012( مانع از تحقق اين امر شده است

در دوران اشغال عراق با توجه به شرايط داخلی، بحث هسته ای عماًل مسكوت ماند، اما 
با خروج آمريكا دوباره بحث برنامه هسته ای عراق مطرح شده است. در آخرين مورد، دولت 
جديد عراق اعالن نمود قصد دارد برنامه هسته ای خود را زير نظر آژانس بین المللی انرژی 

اتمی آغاز نمايد و حقوق هسته ای از دست رفته عراق را دوباره بازيابد. 

11. برنامه هسته ای سوریه

کشور  می شود. اين  محسوب  اتمی  تسلیحات  گسترش  منع  پیمان  اعضای  از  سوريه 
موافقت نامه تضمین استاندارد اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را امضا نموده است، 
اما تاکنون پروتكل الحاقی را امضا نكرده است. به زعم کشورهای غربی و آژانس انرژی 
اتمی، سوريه با امتناع از امضای پروتكل الحاقی در واقع از پذيرش شرايط نظارت بین المللی 
استنكاف نموده و اين امر باعث برانگیختین ترديدهای زيادی در مورد برنامه های اتمی اين 
کشور شده است. سوريه، برنامه های اتمی خود را از سال 1979 و بدون اطالع آژانس انرژی 
اتمی آغاز نمود. با اين وجود، طبق پاره ای از تحقیقات انجام شده، اين کشور از لحاظ منابع 
و امكانات اتمی وضعیت مطلوبی ندارد )Syria Profile, Overview, 2012(. تعداد و نوع 
تجهیزات و امكانات اتمی سوريه تاکنون نامعلوم بوده، اما آنچه مشخص است تمامی اين 
امكانات و تجهیزات در اين جهت تدارک ديده شده اند تا علوم و صنعت اين کشور توسعه 
پیدا کند. در سال 2004 وزارت دفاع سوئد در ارتباط با برنامه هسته ای سوريه اعالم نمود:

»برخالف اتهامات کشورهای غربی، تمامی اطالعات موجود نشان می دهد سوريه در 
حال حاظر تمامی برنامه های هسته ای خود را بر امور غیرنظامی متمرکز نموده است. سوريه 

 .) Syria nuclear document, 2008( »هیچگونه برنامه نظامی اتمی نداشته است
ضمن اين که سوريه همكاری های خوبی با آژانس بین الملل انرژی اتمی دارد.  به عنوان 
مثال، چند سال پیش شش هیأت از نیروهای آژانس با هدف مكان يابی جهت راه اندازی 
راکتورهای تحقیقاتی به اين کشور اعزام شدند. پس از انجام يك سری مطالعات زمین شناسی 
و جغرافیايی گسترده، سه نقطه جغرافیايی در نزديك دمشق جهت احداث سايت تحقیقاتی 
شناسايی شدند. همچنین با هدف تربیت نیروی متخصص در زمینه هسته ای، يك دوره 
طی  گرديد.  برگزار  لهستان  در  سوری  دانشمندان  برای  آژانس  توسط  راکتور  بهره وری 
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ادامه روند همكاری های  اين مرکز آموزش ديدند. در  دانشمند سوری در  اين دوره، ده 
سازمان بین المللی انرژی اتمی و کشور سوريه، آژانس در سال 1999 موافقت خود را برای 
احداث يك کارخانه تحقیقاتی گسترده در »دير الحجار«1 اعالم کرد. اين پروژه با همكاری 
سازمان انرژی اتمی سوريه در سال 2007 تكمیل گرديد و مورد بهره برداری قرار گرفت 

 .)Radioactive Waste Management Facility, 2009(

با وجود اين همكاری ها، نیروهای اسرائیلی در سال 2007 تأسیسات هسته ای سوريه در 
نزديكی »دور الزور« را منهدم نمودند. اين تأسیسات که با عنوان »الكبار« شناخته می شوند 
توسط نیروهای امنیتی اسرائیل و آمريكا کشف شده بودند. آژانس انرژی اتمی در سال 
2008 از اين سايت بازديد کرد، اما تحقیقات درباره اهداف وجودی اين سايت ناتمام مانده 

 .)Normark, 2004( است
سوريه همچنین همكاری های هسته ای با روسیه دارد. در سال 1989 سوريه کمك های 
مالی فراوانی از شوروی جهت ساخت يك راکتور تحقیقاتی 1000 مگاواتی دريافت نمود. با 
اين وجود نتیجه و برآيند کار به نحوی بود که به ساخته شدن يك راکتور300 مگاواتی منجر 
گرديد. در اکتبر سال 1990 اعتبارات الزم برای ساخت اين راکتور تأمین و ساخت آن آغاز 
گرديد. ساير همكاری های هسته ای بین روسیه و سوريه چندان شفاف نیست و اطالعات 

.)Nuclear Weapons Programs, 2012( مستند بیشتری در اين زمینه وجود ندارد

نتیجه گیری
مطالعه و بررسی برنامه های هسته ای کشورهای عربی نشان دهنده دو روند در دو مقطع زمانی 
مختلف و همچنین دو الگوی متفاوت است. بیشتر کشورهای عربی عمدتاً تا سال 2003 و تا پیش 
از اعالن برنامه هسته ای ايران، از سیاست آمريكا در منطقه مبنی بر عدم سرمايه گذاری در برنامه های 
هسته ای پیروی می کردند. در اين زمینه می توان به سیاست های تمامی اعضای شورای همكاری 
خلیج فارس اشاره کرد. اين کشورها تقريباً تا سال 2003 هیچ گونه تالش جدی برای داشتن 
برنامه های هسته ای به شكل مسالمت آمیز يا نظامی نداشته اند. البته بر اساس برخی گزارش های 
تأيید نشده، عربستان سعودی تالش هايی در اين زمینه داشته، اما موفقیت چندانی نصیب اين کشور 
نشده است. در مقابل، برخی ديگر از کشورهای عربی بنا به داليلی به دنبال سرمايه گذاری در 
برنامه هسته ای بوده اند. عراق، سوريه و مصر از جمله اين کشورهای عربی محسوب می شوند که 

1. Der Al-Hadjar
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علی رغم سیاست آمريكا به دنبال استفاده از انرژی هسته ای بودند. در بین اين سه کشور، احتماالً 
عراق در زمان صدام حسین بیشترين تالش را برای ساخت تسلیحات هسته ای داشته است و مصر 

بیشتر به دنبال استفاده از انرژی هسته ای در راستای مصارف صلح آمیز بوده است.
در مقابل، از سال 2003 به بعد و به دنبال آشكارشدن توانايی ايران در زمینه هسته ای، 
سیاست آمريكا در منطقه تغییر کرد، در نتیجه اين امر، کشورهای عربی در سیاست هسته ای 
خود تغییراتی دادند. آمريكا با هدف تحت فشار قرار دادن ايران و تضعیف الگوی آن، به دنبال 
مطرح کردن الگوی جديد در منطقه است. در اين الگوی جديد که از زمان بوش آغاز و در زمان 
اوباما همچنان ادامه يافته است؛ دولت آمريكا به شرط انصراف کشورهای عربی از غنی سازی 
در داخل، از برنامه هسته ای و تولید برق هسته ای حمايت می کند. در واقع، هدف اصلی آمريكا 

از ارائه اين طرح، ايجاد الگوی بی خطری برای اسرائیل و غرب در مقابل الگوی ايران است.
کشورهای عربی در برابر راهبرد جديد آمريكا سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. 
ايران  به  بیشتری  نزديكی جغرافیايی  به خصوص کشورهايی که  اين کشورها،  از  برخی 
دارند، الگوی آمريكا را در راستای منافع خود ارزيابی نموده اند. در اين زمینه کشورهای 
عضو شورای همكاری خلیج فارس با توجه به نگرانی هايی که دارند و ناتوانی داخلی در 
زمینه انرژی هسته ای، الگوی آمريكا را فرصتی برای استفاده از انرژی هسته ای و تالشی 
برای تضعیف برنامه هسته ای ايران ارزيابی نموده اند. اين کشورها به استثنايی عمان، همگی 
به الگوی آمريكا پیوسته اند و تاکنون موافقت نامه های متعددی را با آمريكا منعقد نموده اند. 

در مقابل، کشورهايی همچون اردن و مصر با توجه به شرايط داخلی و منطقه ای تالش 
نموده اند که برنامه هسته ای خود را به شكلی ديگر و بدون از دست دادن حق غنی سازی 
اورانیوم در داخل تعقیب کنند. اين کشورها به خوبی به اين موضوع آگاهی دارند که هرگونه 
توافق در زمینه کنار گذاشتن حق غنی سازی اورانیوم، در نهايت آنها را برای همیشه به 

واردات اين تكنولوژی هسته ای وابسته خواهد کرد.
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