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  چكيده
 تالش كشورهاي ، غرب آسيا اهميت يافته استمنطقةكي از مسائلي كه در چند سال اخير در ي

 يا زيآم صلحاد  داراي ابعتواند يماين مسئله . هاي اتمي استيا براي ايجاد و احياي برنامهغرب آس
ي منطقه تا كشورها. ت و امنيت در منطقه را تحت تأثير خود قرار دهدهاي قدرلفهؤنظامي باشد و م

ي  رويكرد سنتجيتدر بهاما از اين زمان به بعد .  بودن خود تأكيد داشتنديا رهستهيغ بر 2006سال 
اي  براي حركت در مسير هستهآنهاش اي تغيير يافته و تالهسته ةمسئلاين كشورها در خصوص 

است كه امنيت انرژي چه تأثيري بر  پرسش به اين ن پژوهش در پي پاسخاي. شدن آغاز شده است
   اتمي كشورهاي غرب آسيا داشته است؟برنامة توسعة
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  مقدمه
 آنهاي اقتصاد درازمدتي زيربرنامه و استي ضرور يامر كشورهاي براي انرژ تيامن نيتضم
 رفتار ةنحو در يمؤثر عاملي انرژ تيامن نيبنابرا. داردي بستگي انرژ بهي دسترس در ثبات به
 وجود با كه نظر نيا. استي المللنيبي تيامني هااستيس و كشورهاي اقتصاد -ياسيس

 جهان در هنوز ،ستيني اهستهي انرژ بهي ازين سنگزغال و گاز نفت، مثليي هاسوخت
 واست ي تحرك و توسعه هري ربنايزي انرژ اوالً كه مسئله نيا رشيپذ باي ول دارد؛ي طرفداران

 طيمح بلكه ،برد يم انيپا به را منابع نيا تنها نهي ليفسي هاسوخت ديتزا به رو مصرف اًيثان
 كهي مطلب. دشو يم تزلزل دچار هينظراين  قوام ،كند يم ديتهدي جد طور به زين را بشر ستيز

ي انرژ عيسر گسترش بدون جهان كه است نيا ،كنند مي حيتصر آن بري انرژ يالملل نيب سازمان
  . كند رفعي انرژ زمينة در را خود شيافزا به روي ازهاين تواند ينمي اهسته

ايران داراي نيروگاه .ا. غرب آسيا، تنها دو كشور اسرائيل و جمنطقةدر حال حاضر در 
 اتمي برنامةاي ايجاد هايي برته طرحگرچه در گذشاكشورهاي منطقه ساير .  هستنديا هسته
 يها سالاما از  .  نبوده استزيآم تيموفق تاكنون آنها از كدام چيهاي  هستهبرنامة، اندداشته
. اي هستيم هستهيها تيفعال اين كشورها براي احياي ةسابق يبشاهد تالش  2006 -2007
 نيا با مطابق. گذارديم صحه ئلهمس نيا بر زيني اتمي انرژي المللنيب آژانس رياخي آمارها
ي حت ا يكنند مي عالقه ابراز يا هستهي انرژ ازي برخوردار به كشور شصت جهان در تمام آمار،
 جزء قايآفر شمال و ايآس غربي كشورها ةهم باًيتقر دارند؛ي اهسته برنامة زمينة دريي هاطرح

 توان يمعوامل متعددي را . )Freshfields Bruckhaus Deringer, 2010( دارند قرار فهرست نيا
 برشمرد؛ رقابت و دشمني شان ياتم يها برنامه توسعةراي براي تالش كشورهاي غرب آسيا ب

شكاف تكنولوژيك بين با رژيم صهيونيستي، كسب وجهه و مشروعيت داخلي، نگراني از 
عوامل و يران و ا.ا.اي ج هستهبرنامةهاي اي در منطقه، موفقيتاي و غيرهستهكشورهاي هسته

 اين پژوهش تنها  دربا وجود اهميت اين عوامل،. اند ليدالاين  ةجمل از ،هاي اقتصاديانگيزه
. دشو ميبررسي هاي اتمي كشورهاي غرب آسيا  برنامهتوسعةمين امنيت انرژي بر تأثير عامل تأ

 عواملي بررس ،دارد ارياخت در را جهان گاز و نفت ازي توجه شايان درصد منطقه نيا آنكه با
  . است تياهم حائزي انرژ تيامن بعد ازي اهستهي انرژ به منطقهي كشورها توجهي اصل

 تاكنون ،ايران و اسرائيل.ا.اي ج هستهبرنامة در خصوص شده نوشتهر با وجود خيل عظيم آثا
اي ساير كشورهاي غرب آسيا و علل و اهداف آن به  هستهبرنامةپژوهشي جامع در خصوص 

 زمينةاميد است نگارش اين اثر بخشي از خأل ادبيات موجود در . تحرير درنيامده است ةرشت
چه   راو درك سياستگذاران و تحليلگران كندبرطرف اي كشورهاي غرب آسيا را  سياست هسته

هاي اتمي در غرب آسيا لي از پيامدهاي امنيتي برنامهالمل در سطح داخلي و چه در سطح بين
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اي كشورهاي  هستهبرنامة ةتاريخچدا نگاهي به  به اين منظور، ابت.ش دهدبيش از پيش افزاي
ايران، عربستان .ا.هاي اتمي ج نيز به بررسي موردي برنامه ادامهدر. غرب آسيا خواهيم داشت
گيري از بحث ارائه خواهيم در پايان نيز نتيجه. ميپرداز يمعربي  ةمتحدسعودي، مصر و امارات 

در تكميل نتايج پژوهش از .  تحليلي بهره گرفته است-ز روش توصيفيپژوهش حاضر ا. داد
 و مقاالت فارسي و انگليسي كه در اين ها با و همچنين كتيالملل نيب مهم يها سازمانآمارهاي 

   .ميا گرفته بهره ،زمينه به نگارش درآمده است
  
  اي كشورهاي غرب آسيا هستهبرنامة ةتاريخچ) الف
 برنامة اما ،اند داده قرار مدنظررا  ايهسته برنامةسيا در گذشته ايجاد كشورهاي غرب آر بيشت
 ةدهاي مصر در  هستهبرنامةبراي مثال . سيده است تا به حال به ثمر نرآنها از كي چيه ايهسته

 متوقف م1986چرنوبيل در سال  ةحادث مشكالت اقتصادي و دليل به اما ، ميالدي آغاز شد60
 اما هيچ ، كرديانداز راهاي  انرژي هستهتوسعةر طرحي را براي الجزاي، م1981در سال . دش

 برنامة تركيه سه بار م1986ل از سا. دشاي ساخته نشد و در نهايت طرح تعطيل نيروگاه هسته
.  مسكوت گذاشته شدهبرنام مشكالت اقتصادي هر سه دليل بهاما  ،دكراي خود را آغاز هسته

 م1988ليبي، فلسطين، عربستان سعودي، سوريه و تونس، در سال عراق، اردن، كويت، لبنان، 
را » آژانس انرژي اتمي عرب«اي ميان كشورهاي عرب، براي هماهنگي تحقيقات انرژي هسته

 ةمطالع به م1990 ةدهتونس در اوايل . عرب تشكيل دادند ةاتحادي بخشي از عنوان به
 اما در نهايت ، پرداختيا هستهاده از انرژي آب با استف ة تصفيةپروژ دو زمينة در يسنج امكان

 مقرون به صرفه يا هسته ةگزين ،كه قيمت گاز ثابت باقي مانده است به اين نتيجه رسيد تا زماني
 يا هسته براي طراحي نيروگاه يسنج امكان ةمطالع يك م1990 ةدهمراكش در اواخر . نيست

، م1999سوريه در اواخر سال . ه تعويق افتاد بيطيمح ستيز مسائل دليل به اما پروژه ،انجام داد
 گاه چيه اما روسيه ، به امضا رسانديا هسته از انرژي زيآم صلح ةاستفادقراردادي با روسيه براي 

Chipman ,2008 :9- (د كرن بخشي از قرارداد عملي عنوان بهايجاد يك رآكتور آب سبك را  ةوعد

10( .  
اي كشورهاي غرب آسيا  هستهبرنامة مجدد  سال شروعتوان يم را 2006 - 2007سال 
كشور در غرب آسيا  سيزده حداقل ،2007 ةژانوي تا 2006 ةفوري ماه بين 11در طول . دانست
 اقتصادي يها زهيانگل و عوام. ندزيآم صلح يا هسته برنامةخواهان ايجاد يا احياي دند كراعالم 

 محسوب يا هسته براي اين تحول ايران دو عامل مهم.ا. جيا هسته برنامةهاي و موفقيت
 تعويق دوباره احيا و اعالم ها مدت را پس از اش ياتم برنامة تركيه 2006 ةفوريدر . شود يم

در آوريل همان . )Lotfian ,2008 :45( دارد يا هستهاي براي ساخت چندين نيروگاه برنامهد كر
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سه ماه بعد در ماه .  دارديا هسته براي ساخت رآكتور يا برنامهد كرسال مراكش نيز اعالم 
 زيآم صلح انرژي توسعة يمن، قصد خود را براي جمهور سيرئژوئيه، علي عبداله صالح، 

كه بيش از را  خود يا هسته برنامة مجدد يانداز راه مصر 2006در سپتامبر .  اعالم كرديا هسته
 ةمطالعم به انجام در ماه نوامبر تونس تصمي. سال به تعويق افتاده بود، از سر گرفت بيست

در همان ماه الجزاير .  گرفتيا هسته اقتصادي و فني انرژي يسنج امكانمقدماتي در مورد 
و سپس يك د كر خواهد يانداز راهتوجهي را  شايان يا هسته انرژي برنامةتأييد كرد كه 

 ، شش كشور عضو شوراي2006در دسامبر . دكر با فرانسه امضا يا هستههمكاري  ةتوافقنام
Chipman ,(دند كر مشترك اعالم يا هسته برنامة قصد خود را براي بررسي فارس جيخلهمكاري 

10 -9: 2008(.  
 گفت تغيير فضاي سياسي در منطقه، اردن را براي 2007 ةژانويملك عبداله شاه اردن در 

  كليطور بهدر همان ماه وزير برق سوريه . استده كردر نظر گرفتن انرژي جايگزين ترغيب 
 ةاتحادي، اجالس سران 2007در مارس .  سخنراني كرديا هسته انرژي برنامةدر مورد پيگيري 

ليبي در .  دعوت به همكاري كرديا هسته استفاده از فناوري توسعةعرب از اعضايش براي 
 نيترمهم ازي ك يدر.  با فرانسه به امضا رسانديا هسته همكاري ةنام تفاهم 2007جوالي 
 فرانسه وي عرب ةمتحد امارات كشور دو فارس جيخل ةحوز در گرفته صورت يا هسته تحوالت

بحرين . رساندند امضا بهي رنظاميغي اهستهي همكار زمينة در  راييقراردادها 2008 ةيژانو در
 Finlay &(د كر امضا 2008آمريكا را در آوريل  ةمتحد با اياالت يا هسته همكاري ةنام تفاهمنيز 

et al., 13( .ي پ انة معاهد در ايآس غرب منطقةي كشورها تيعضو تيوضعي بررس به 1 ولجد
 استيآس غرب كشور تنها لياسرائ ،دهد يم نشان جدول يها داده كه گونه همان. پردازد يم ،يت

  . است نكرده امضا را) 1968 (يا هسته يها سالح گسترش منع ةمعاهد كه
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  يا هسته حاتيتسل ترشگس عدم ةمعاهد امضاكنندگان .1جدول 
 )NPT (يا هسته حاتيتسل گسترش عدم ةمعاهد

  كشور
 

 شد بيتصو شد امضا

 1970 1968 رانيا

  عضو ريغ لياسرائ

 1970 1968 اردن

 1995  امارات

 1998  نيبحر

 1980 1969 هيترك

 1988  عربستان

 1989  قطر

 1989 1968 تيكو

 1970 1968 لبنان

 1997  عمان

 1969 1968 عراق

 1981 1968 مصر

 1968 1968 هيسور

 1986/1979 1968 مني

  .  76 - 77: 1383طالئي، : منبع            
 

.  كشورهاي غرب آسيا و شمال آفريقا نشان داده شده استيا هسته وضعيت 2در جدول 
 يا هسته برنامة توسعة كشورهاي منطقه براي حركت به سمت ، جدوليها دادهمطابق با 

 انرژي يالملل نيب؛ عضويت تمامي اين كشورها در آژانس اند برداشته مهمي يها گام زيآم صلح
از طرفي اين كشورها در .  اين اقدامات استنيتر مهماز جمله » ان پي تي«اتمي و امضاي 
ند كه نشان ا  ذخاير اورانيوم بسيار ضعيفاي وها از جمله دانشمندان هستهبرخي شاخصه

  .  خود در پيش دارنديا هستهطوالني براي تحقق اهداف  مسير دهد يم
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   كنوني كشورهاي غرب آسيا و شمال آفريقايا هسته وضعيت .2جدول 
رآكتور  كشور

 يتحقيقات

تصفيه 
 آب

 برنامة
 يقاتيتحق

 دانشمندان
 ياحرفه

عضويت 
در 
 ژانسآ

اجراي 
 پادمان

پروتكل 
 يالحاق

امضاي 
 يت.يپ.ان

ذخاير 
 وميورانا

  ×  × × × × × × مصر

 × × × × ×   ×  اردن

 × × × × × × × × × تركيه

 × × ×  × × × × × مراكش

  × × × × × × × × ليبي

 × ×   × × × ×   عربستان

 × ×  × × × × × × الجزاير

 × ×  × × × × ×  تونس

  ×  × ×   ×  امارات

  × × × ×   ×  كويت

  ×  ×    ×  عمان

  ×   ×   ×  طرق

  ×  × ×   ×  يمن

Source: Windsor & Kessler, 2007: 8.   
  
  امنيت انرژي) ب

ي انرژ يها حامل) معقول يها متيق با (مطمئن و مداوم ةعرض به ،يانرژ تيامن مفهوم
 ،يكيتيژئوپل هايديتهد كه ندا آن دنبال به ،كننديم استفاده واژه نيا از كهي كسان. گردد يبازم

 از مراد اما. دهند كاهش راي انرژي بازارها بر ناظري روان و يطيمح ستيز ،يكيتكن ،ياقتصاد
 به آساني دسترس اوالً كه است موضوع نيا به ناظر ،استمدارانيس توسط واژه نيا بردن كار به

 و تنوعي داراي منطق صورت به منابع نيا اًيثان. باشد داشته وجودي جهان گاز و نفت منابع
 نفت انيجر ثالثاً و باشند انتقالي رهايمس نيهمچن و منابعيي ايجغراف منطقة لحاظ ازي گوناگون

. باشد درازمدت آنان يها حكومت در رييتغ عدم و ثبات كه ندشو نيمأتي نقاط از اغلب گاز و
ي عيطب و سازند يم مطرح خود دگاهيد از راي انرژ تيامن گاز، و نفت كنندگان مصرف نيبنابرا
ي براي انرژ تيامن. باشند مفهوم نيا از خود خاص فيتعر دنبال به زين دكنندگانيتول كه است
 داشتهي دسترس ندهيآ دري منطق رشد همراه و مداوم بازار ك يبه كه است آن در دكنندگانيتول

 نفت روشف به كه ندا يمحصول تكي اقتصادها گروه از نفت دكنندگانيتول ربيشت رايز باشند،
  . )208 -209: 1386 ،يملك( اند وابسته
  در همي انرژ ةنديآي ازهاين از شدن مطمئنيي توانا «راي انرژ تيامن اروپا، ونيسيكم
  هم و كياستراتژ ريذخا ا يوي اقتصاد ضوابط چارچوب دري داخل منابع از استفاده بخش
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   Retrieved from) »داند يم باثبات ةعرض ي مباد بهي دسترس صورت  بهي خارج  بخش در
(http://Europa.eu.int/comm/energy/index_en.htm.11بارتوني باراز  يگريد فيتعر در  

 (Barry Barton)تواننديم آنها تياكثر ا يملت كي يتمام كه استي طيشراي انرژ تيمن ا 
 احتمال از ارغف ندهيآ و حاضر حال در معقول، يها متيق باي انرژ منابع به مناسبي دسترس
 ازي اگسترده مباحثي انرژ تيامن. )Barton & et al., 2004: 5( باشند داشته باال سكير و قطع
 و تيترانز عرضه، تيامن د،يتولي بازارها به شتريبي وابستگ وي جهاني تقاضا شيافزا جمله

 يها استيس نييتع ،يانرژ مناسب يها متيق مطمئن،ي انرژ منابع لوله، خطوط از حفاظت
 يها يانرژ و ها سوختي برخ مصرف ازي ناشي ستيز طيمح ويي وهوا آب راتييتغ ،يانرژ
 و گاز و نفت گرچها كه است ذكر  شايان. )17: 1389 تركاشوند، و انيمهد( رديگ يدربرم را نيگزيجا
 ها آن بهاغلب ي انرژ تيامن و دارند هياولي انرژ سبد در يا عمده سهمي تجار يها يانرژ ريسا

 طيشرا دري انرژ تيامن به كمك در را ريدپذيتجد يها يانرژ ريسا نقش دينبا ،دارد اشاره
  . داشت دور نظر ازي آت يها سال در وي كنون

  
  اهميت منابع انرژي غرب آسيا) ج

ي مركزي و جنوبي، روسيه، ، آمريكافارس جيخلدر غرب آسيا و شمال آفريقا، اغلب منابع نفت 
 قرار فارس جيخله، ايران و  در روسياغلبذخاير گاز نيز . اندآمريكاي شمالي و اروپا پراكنده

معروف است؛ جايي كه » بيضي استراتژيك انرژي« غرب آسيا به منطقة .)Opec, 2011(اند گرفته
 كه است سال 70 از شيب.  درصد ذخاير گازي جهان در آن قرار دارد65 درصد نفت و 70

 ازي برخوردار با منطقه نيا. شوديم محسوب جهان دري انرژ نيتأم منابع نيتر مهم ايآس غرب
 درصد 22 بر بالغ.  استشده ليتبد يالملل نيب وي امنطقه يها رقابت كانون بهي اتيح منابع نيا

ي انرژ رصدد 40 ،12»يد.يس.يا.او «عضوي كشورهاي انرژ درصد 36 كا،يآمري انرژ واردات
 سال در هندي انرژ درصد 60 وي جنوب ةكر و ژاپن ازين مورد منابع درصد 80 ن،يچ ازين مورد

 منطقه نيا از را خودي واردات نفت درصد 45 زين كانادا. است شده نيتأم منطقه نيا از 2008
 و ايآس غرب از را خودي انرژ درصد 80 بر بالغ 2030 سال تا كشورها نيا. كند يم نيتأم
 از 1 نمودار يها دادهمطابق با . )http://eia.gov/imp/imports ( كرد خواهند نيتأم فارس جيخل

                                                           
1. Retrieved from http://Europa.eu.int/comm/energy/index_en.htm 1. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه) operation and Development-zation for Economic CoOrgani( 

اين سازمان در سال . ندمتعهد دموكراتيك و اقتصاد آزاد  عضو كه اعضاي آن به اصول34المللي داراي  سازماني است بين
هاي بعد اعضاي غيراروپايي نيز به اين سازمان  در سال . شدسيتأس اسازمان همكاري اقتصادي اروپ  تحت عنوانم1948

 توسعه و اقتصاد نام سازمان را نيز به سازمان زمينة جديد در ةنام  در اجالسي با تصويب آيينم1961پيوستند و در سال 
 . استپاريس مقر اين سازمان در شهر. هاي اقتصادي و توسعه تغيير دادند همكاري

http://eia.gov/imp/imports,html
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 تريليون متر مكعب آن در غرب آسيا 658/2 تريليون متر مكعب گاز در جهان، 609/6مجموع 
آن  ةبشك ميليارد 753يارد بشكه نفت در جهان  ميل354/1 از مجموع نيهمچن. واقع شده است

  . در غرب آسيا قرار دارد
  

 

Source: World Energy Outlook 2012

 
  

   مناطق ريسا با سهيمقا در و شمال آفريقا ايغرب آس گاز و نفت ةشداثبات ريذخا. 1نمودار 
  

. دهديم نشان را جهان گاز و نفت ةشد ثابت ريذخا ةدارندي كشورها نيتر مهم 3 جدول
 واقع فارس جيخل منطقة در جهان گاز و نفت ريذخا ةدارندي كشورها نيتر مهم هيروس از ريغ به

 دري نفت ريذخا ةدارند كشور نيتر بزرگ نفت بشكه ارديليم 3/264 باي سعود عربستان. اند شده
 رانيا. دارد ارياخت در راي جهان نفت ريذخا تمام از درصد 25 حدود ييتنها به كه است جهان

 وغرب آسيا و شمال آفريقا  دري گاز ريذخا نيتر بزرگ گاز، مكعب متر ونيليتر 13/28 با زين
 ةشبك: شانا( است) مكعب متر ونيليتر 65/47 با هيروس از پس (جهان دري گاز ريذخا نيدوم

  . )يانرژ و نفت يرسان اطالع
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   جهان كل به آن نسبت و فارس جيخل ةحوزي كشورها ازي برخ گاز و نفت ةشد اثبات ريذخا .3 جدول
  

  نام كشور
 ةشد ذخاير ثابت
  نفت

  )شكه ب(

 ثابت

ميليارد

 ةشد ذخاير
تريليون (گاز 

)متر مكعب  

 ةشد ذخاير ثابت
ميليون (گاز 

بشكه نفت 
  )معادل

 ريذخامجموع 
 ةشد بتثا

ميليون بشكه (
  )نفت معادل

درصد از ذخاير 
 ةشد ثابت

  جهاني

  14/16  22/379  72/299  65/47  5/79  روسيه
  38/13  44/314  94/176  13/28  5/137  ايران

  31/13  73/312  47/44  07/7  246/ 3  عربستان
  87/7  87/184  54/159  36/25  6/5  قطر
  74/5  94/134  94/19  17/3  115  عراق
  80/4  70/112  20/11  78/1  5/101  كويت

  100  58/2349  38/1141  46/181  2/1208  جمع جهاني
Source: www.eia.doe.gov & www.bp.com  

  
 انرژي در غرب آسيا ةآيند ةمسئل) د
 مواجهي آب منابع ديشد كمبود با ،است گاز و نفت ميعظ ريذخاي داراغرب آسيا  منطقة گرچها

 ازي گريد منطقة چيه در. است شيافزا حال در سرعت به هم آن تيجمعي طرف از و است
ي جنوب ةيحاشي كشورها ةهم و من ياردن،. ستين ايآس غرب ةانداز به آب منابع كمبود جهان
 نفر ونيليم 370 حدود حاضر حال در زين تيجمع. ندا مواجه آب ديشد مبودك با فارس جيخل

 و آب ت،يجمع به مربوط يها تيواقع 4 جدول. است شيافزا حال در سرعت به كه است
 با مطابق. دهديم نشان 2030 و 2010 يها سال در را ايآس غربي كشورها ازي تعدادي انرژ
غرب آسيا و شمال آفريقا ي كشورها ةهم دري انرژي ابر تقاضا روديم انتظار جدولي هاداده
يتقر م2030 سال تا

ً

يتقري انرژي برا تقاضا زانيم مصر مورد در ؛شود برابر دو با

ً

 برابر سه با
 ،يانرژ يها چالش به ييپاسخگوي برا ن،يبنابرا. ) others& Finlay ,2010 :11( شد خواهد
 . هستندي انرژ نيتأم ديجد منابع ازمندينغرب آسيا ي كشورها

  
      
  
  
  
  

http://www.eia.doe.gov/
http://www.bp.com/
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  غرب آسيا و شمال آفريقا دري انرژ و آبي تقاضا ت،يجمع ةنديآ .4 جدول

       Source: Finlay & others: 12  

  
 نياديم در متعارف گاز و نفت ةشد اثبات ريذخا كاهش كه است الزم نكته نيا به توجه

 در اكتشافات روند. است شده رفتهيذپ كامالً اكنون هم كه استي قتيحق م،يعظ فوق و ميعظ
 نفت حجم لحاظ به كهي نياديم كشف احتمال كه دهديم نشان يخوب به رياخ ةده سه خالل
 ريذخا كاهش .است زيناچ اريبس ،باشد 1950 و 1940 يها دهه اكتشافات فيرد در درجا
 نيبنابرا .است شده رفتهيپذ كامالًي قتيحق - فارس جيخل ةحوز ژهيو به –نفت ةشد اثبات

 در خودي انرژ تيامن نيتضمي برا يا هستهي انرژ بهغرب آسيا و شمال آفريقا ي كشورها
  . )160: 1391 درخشان،( دارند توجه ندهيآ

 استي گفتن. برند يم رنج گاز ديشد كمبود ازغرب آسيا و شمال آفريقا ي كشورهاي برخ 
 گازي تقاضا و عرضه نيب شكاف 2008 سال در Mess ةنام هفته در شده ارائهي آمارها براساس

 شوديم ينيب شيپ. ديرس 2007 تابستان در مكعب فوت ارديليم ك يحدود به امارات بازار در
ي واردات موجودي قراردادها از شتريب گاز مكعب فوت ارديليم 2 تا 5/1 حدود روزانه امارات

 ارديليم 1 تا 500 روزانه واردات به متوسط طور به 2012 سال از پس زين نيبحر. است ازمندين
ي واردات به شوديم ينيب شيپ وست رو هروب گاز بحران با زين عمان. دارد ازين گاز مكعب فوت
 گاز ديشد كمبود با زين تيكو. باشد داشته ازين گاز به روز در مكعب فوت ارديليم 1 حدود
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 كند وارد» يج.ان.ال «صورت به را گاز است درصددي حت كشور نيا كه يطور به ،است مواجه
)MESS, 2009( .  

ي انرژ يها برنامه به ايآس غربي كشورها ليتماي برا را ريز ليدال توانيمي كل طور به
  :برشمردي انرژ تيامن نيتأم بعد از يا هسته
ي اتمي انرژ يالملل نيب آژانس يها ينيب شيپ براساس ؛يانرژ رشد به روي قاضات -
  ؛ديرس خواهد برابر دو از شيب به م2030 سال تا ايآس غرب دري انرژي برا تقاضا
 ؛برق ديتول منابع به دنيبخش تنوع به ليتما -
 آنها سوزاندني جا هبي جهاني بازارها در ها دروكربنيه پرسودتر فروشي برايي توانا -

 ؛يانرژ ديتولي برا
 ؛آب ةيتصفي برا تقاضا -
ي غن گاز و نفت ريذخا كهيي كشورهاي برا ژهيو به (منابع تيامن خصوص دري نگران -
 ؛)ندارند
 ؛برق صادراتي برا متعاقبيي توانا و يا هسته برق ديتول -
 ؛يليفس يها سوخت متيق نوسان -
  و ؛يتيامن يها شاخص بهبود و تجارب شيافزا -
 ,Nuclear Technology Review, IAEA( ييوهوا آب راتييتغ به مربوط موضوعات -

2010.( 

  
 يها برنامه توسعةن امنيت انرژي با تالش كشورهاي غرب آسيا براي تأمي) و

  اتمي
  ايران.ا. ج.1

 دستيابي به علوم و فناوري پيشرفته يكي از عناصر بسيار مهم در الملل نيبامروزه در روابط 
بر افزايش وجه ملي  عالوهاي دستيابي به انرژي هسته. رودشمار مي  پايدار بهتوسعةقدرت و 

ايران مصمم .ا. جرو نيازا. )21: 1389عليخاني، (سازد  دستيابي به علم و توسعه را فراهم ميزمينة
 طور به علمي، اقتصادي و اجتماعي و توسعةاي در است با توجه به تأثير  علوم و فناوري هسته

 االتيا .از اين فناوري ادامه دهد زيآم صلح ةاستفاد پايدار، راه خود را در مسير توسعةكلي 
ي انرژ به ،است گاز و نفت ميعظ ريذخاي دارا رانيا نكهيا دليل به كنديم ديتأك كايآمر ةمتحد
 ،ياهستهي انرژي المللنيب آژانس 2008 ةيژوئ گزارش براساس كه يدرحال ،ندارداز يني اهسته
ي انرژ از استفاده با را خودي كيلكتراي انرژ از درصد 20ي اهسته مركز 104 داشتن با كايآمر

جمهوري . دارد گاز و نفت ميعظ ريذخا رانيا مانند كه يدرحال ،آورديم دست بهي اهسته
   : زيرا،باشدمتكي هاي فسيلي  تواند صرفاً به تأمين انرژي خود از ميان سوخت اسالمي ايران نمي
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  ؛ستهاي آتي كشور ا اين منابع محدود بوده و متعلق به نسل  -
  ؛دارد ارزش بيشتري مراتب بهروشيمي، پت ماننداستفاده از اين منابع در صنايع تبديلي   -
 در ؛اي است اي، توليد برق هسته  هستهتوسعةهدف اصلي جمهوري اسالمي ايران در   -

هاي فسيلي  درصد آن با سوخت95 هزار مگاوات است كه حدود 38برق  ةساالنايران مصرف 
با روند صعودي كنوني نياز به برق در . دشو يمهاي تجديدشدني تأمين رژي درصد آن با ان5و 

اين .  هزار در سال خواهد رسيد80 هزار تا 70 و مصرف آن به شود يمده سال آينده دو برابر 
 ةبرنامتوان پاسخگو شد و از همين رو هاي توليد كنوني نميميزان مصرف را با ظرفيت
جمهوري . استكشور ضروري  ةآيندن نيازهاي  براي تأمياي عملياتي سريع و هوشمندانه

مجلس شوراي اسالمي،  ةمصوب اقتصادي كشور و يها مؤلفه رشد براساساسالمي ايران، بايد 
اي كشور به   هستهيها روگاهين توسعة اصلي برنامة عنوان بهاي را   مگاوات برق هسته000/20
 كشوري برا دالر ارديليم ده سال در ا يخام تنف بشكه ونيليم 90 صورت نيا در كه گذارد اجرا
  . )316: 1387 ،يآباد بيغر( دارد دنبال بهي ارز ةريذخ

 ارز حاصل از صادرات نفت شدت به سوخت، عنوان بهمصرف منابع فسيلي در داخل   -
 چهارمين ايران.ا.ج گرچهادر حال حاضر . الشعاع قرار داده است خام و گاز طبيعي را تحت

 داخل در نفت پااليش و تصفيه توان كافي ةانداز به ،است جهان در نفت بزرگ ةصادركنند
 بنزين ةواردكنند ترينبزرگ آمريكا از بعد ايران ،جهانيي هابنديرده در. ندارد را خود خاك
 است افته يافزايش برابر 7/4 ،2000 -2005 هايسال نيب در ايران بنزين واردات. است

)Lotfian, 2008: 50(  .  
هاي فسيلي را  انرژي در ايران به سوخت ةعرض مذكور، اتكاي سيستم ليدالمجموعه 

اي را در مقام مقايسه با  هاي جديد از جمله فناوري هستهغيرمنطقي ساخته و استفاده از فناوري
ترين مباحثي كه در ذكر است كه يكي از اصليشايان . سازد هاي فسيلي، رقابتي مي سوخت

 آن هيچ كشوري سعي براساس تركيب انرژي است كه  موضوع،شود يمرح اقتصاد انرژي مط
حتي اگر در آن   انرژي مورد نياز خود را فقط از يك منبع تأمين كند، راهبرديكند از لحاظ نمي

  .)41: 1389عليخاني، (فراواني يافت شود  كشور به
  

   نفت ايران ة قلة  نظري.1. 1
 كه است نيا ،گرفته قرار ديتأك مورد مكرر رانياي اهسته ةپروند مورد در كهي امسئله نيتر مهم

 زين رانيا كه يدرحال. نداردي اهستهي انرژ بهي ازين فراوان گاز و نفت ريذخا داشتن با رانيا
 و اند ذاشتهگ سر پشت را شان ينفت كيپ كه جهان، گريدي نفتي كشورها ازي اريبس همانند

 خواهد رو هروب دهيپد نيا باي دور چندان نه ةنديآ در ابد،ييم كاهش سال به سال آنها ديتول
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، ابدييم كاهش شدت به 2050 اندازچشم در رانيا گاز و نفت ديتول نكهيا با قتيحق در. شد
 بتوان ديشا 2030ي زمان افق در. ابدييم شيافزا شدت به سال نيا در كشورماني انرژي تقاضا

 تريطوالني زمان افق در اما ،داد پاسخ راي داخلي انرژي تقاضا نفت،ي جا هب گازي نيجانش با
ي انرژي تقاضاي پاسخگو  گاز و نفت منابع به هيتك ،ابدييم كاهش زين گاز ديتول كه) 2050(

ي كادمآي سو از منتشرهي پژوهش گزارش زمينه نيهم در. )55: 1387 ،يقنبر( نخواهد بود كشور
 تيواقع است ممكني اهستهي انرژ به رانيا ازين اعالم ةمسئل كرده دييتأ كايآمر علومي مل

 بخش مهمي از م2020 سال تاايران .ا.ج هگرفت انجامي ابيارز براساس چراكه ،باشد داشته
ي گذار هيسرما زانيم شوديم متذكر گزارش نيا. كرد خواهد مصرف خود راي نفت داتيتول
 حال در سرعت به زين كشور تيجمع نكهيا اضافه به است،ي ناكاف نفت شتريب ديتول در رانيا

  .)9: 1386 ،ياسد( است شيافزا
  

  اي در مديريت منابع آبكاربرد فناوري هسته . 2. 1
ي سطح يها آب وي نيرزميز زيآبخ يها حوزهيي اساشني براي اهستهي فناور از توانديم رانيا

 راني اگريد طرف از. است گرفته قرار آب كم و خشك منطقة در نكهيا خصوص به كند؛ استفاده
 به ن،يريش آب به خودي جنوب مناطق ازين رفع ضمن تواند يمي اهستهي فناور از استفاده با

 فارسجيخل ةيحاشي جنوبي ورهاكش به نيريش آب صادراتي برا منطقه كشور نيترعمده
  . )206: 1384 اقدم، دالورپور( شود ليتبد
  
   عربستان سعودي.2

تحقيقاتي ملي  ةسسؤمسه .  ندارديساز يغنعربستان سعودي هيچ رآكتور تحقيقاتي، تبديلي يا 
نهاد نظارتي و مديريتي .  در اين كشور وجود دارديا هستهو سه دانشگاه مرتبط با آموزش 

 King Abdulaziz)  عربستان سعودي در شهرك علمي و فناوري ملك عبدالعزيزيا هسته انرژي

City for Science and Technology (KACST)) علمي و يها تيفعال براي انجام م1977 در سال 
تحقيقات  ةسسؤم م1988در سال . دش تشكيل يالملل نيب مطالعاتي يها برنامهتحقيقاتي و انجام 

هاي اين برنامه. سيس شدأدر اين شهرك ت (Atomic Energy Research Institute)  انرژي اتمي
 راديواكتيو، نيرو و رآكتورهاي يها زوتوپياسسه بر كاربردهاي صنعتي انرژي تابشي و ؤم

عربستان از . )Chipman, 2008: 40(محافظت از آن متمركز است  ةنحو و يا هسته، مواد يا هسته
 م1970 ةده اين كشور از يا هستهمان انرژي اتمي است و دانشمندان  عضو سازم1962سال 

در اواخر . اند دادهتوليد برق انجام  منظور به يا هستهتاكنون تحقيقاتي را براي استفاده از انرژي 
 رآكتورهاي اتمي يها تيسا را در جده براي ايجاد ييها شيآزما اين دانشمندان م1980 ةده
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نفت در جهان از تصميم خود  ةصادركنند كشور نيتر بزرگ عنوان بهان عربست. اند دادهانجام 
 ميليارد دالر خبر داده 100بيش از  ةهزين با م2030نيروگاه اتمي تا سال  شانزدهبراي ساخت 

 كي از داليل اين تصميم نياز عربستان به تأمين امنيت انرژي در آيندهي. )peace-ipsc.org(است 
؛ همگي اين شود يممين أ از پنج ميدان عظيم اين كشور ت،ت عربستان درصد توليد نف90است؛ 

 دال بر نزديك ييها نشانه م2004از سال . پنج ميدان در معرض خطر افول توليد قرار دارند
زوال در ميتو سيمونز، در كتاب خود به نام . توليد ديده شده است ةقلشدن ميدان نفتي غوار به 

 ةآيندوضعيت  ةدربارپژوهشي تخصصي  ةمقال 200با بررسي نتايج Twilight in Desert) ( صحرا
 و در معرض خطر  است كه كل سيستم نفت عربستان فرسودهرديگ يمنفت عربستان، نتيجه 

 يها ينيب شيپسيمونز معتقد است بيشتر . )219: 1389موسوي شفائي، (جدي افول توليد قرار دارد 
 كه كند يمند و خاطرنشان ا هاي نامطمئن ذخاير مبتنيتوليد ميادين نفتي عربستان بر برآورد

 آنها كه از زمان اكتشاف شود يم ميدان نفتي حاصل 140نفت جهان از  ةعرض درصد 20حدود 
  . )164: 1386آذري و ابراهيمي، ( گذرد يم سال 140 متوسط طور به

 رشد مصرف نرخ ؛ابدي يم شيافزا درصد 8 ساله هر عربستان دري انرژي تقاضا ،يطرف از
با رشد مصرف انرژي در .  است شده برابر 3 باًيتقر سال گذشته 20انرژي در اين كشور طي 

 نيتربزرگ عربستان هرچند. عربستان، تقاضا از توان توليد انرژي در حال پيشي گرفتن است
 و است خود نفت كنندگانمصرف نيتربزرگ ازي ك يحال نيع در ،دارد را جهان نفت ريذخا

 كشور هر از شيب عربستان. سوزاند يم برق ديتولي برا را خود خام نفت  چهارم كي حدود
 درصد 70 بهيي پاسخگو به قادر تنها آب ةيتصف يها پروژه اما ،دارد آب ةيتصف به ازيني گريد
-Finlay & et al., 14( كند يم ديتشد را برق و آب به ازين زين رشد حال در تيجمع. ازهاستين

 اتمي تأمين امنيت انرژي براي آينده يها برنامه توسعةين يكي از داليل عربستان براي بنابرا. )15
  . است
  

   مصر.3
 ، استتر افتهي توسعهربي  در مقايسه با ساير كشورهاي عيا هسته فناوري زمينةمصر در 

 و يا هستهه بهترين دانشمندان  اينكه مصر در جهان عرب تنها كشوري است كخصوص به
همچنين . )117: 1381الحميدي، ( را در اختيار دارد يا هسته فناوري زمينةبيشترين كارشناسان در 

 تبديل كند؛ يا هسته انرژي زمينة آن را به پايگاه منطقه در تواند يم مصر يا هستهدستاوردهاي 
  .  عربي غرب آسيا و شمال آفريقايها دولت فناوري ميان يگذار اشتراك براي آموزش و ژهيو به

  : به سه دوره تقسيم كردتوان يم مصر را يا هسته برنامة ةتاريخچ
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را مصر  يا هسته انرژي برنامة كه جمال عبدالناصر بنيان 1970 تا 1954 يها سال از .1
   كرد؛يگذار هيپا

 را توسعه يا تههس انور سادات تالش ناموفقي كرد تا انرژي 1981 تا 1970 يها سال از .2
   تسليحاتي را كنار بگذارد؛برنامة و در همان حال دبخش

 برنامة، زيآم صلح يا هسته حسني مبارك براي كسب انرژي 2006 تا 1981 از سال .3
  .)Chipman, 2008: 17(دنبال ديپلماسي خلع سالح بود  و بهكرد تسليحاتي را نفي 

 اعالم كرد ، سابق مصرجمهور سيرئ ،رك جمال مبارك پسر حسني مبا2006 سپتامبر 19در 
موضوعي كه دو روز  ؛ پيگيري كند رشد نيازهاي انرژيدليل به را يا هسته كه مصر بايد انرژي

ها، شوراي عالي انرژي با هپس از اين اظهارات و بياني.  كردبعد حسني مبارك نيز آن را اعالم
 چرنوبيل يا هستهاز انفجار  ر كه پس مصيا هسته برق برنامةدر نظر گرفتن طرحي براي احياي 

 حسن يونس، در آن زمان،.  شدكيدأ بر اجراي طرح ت به تعليق درآمده بود، تشكيل وم1986در 
 كي(  اعالم كرديا هسته برق يها روگاهينبراي ساخت را وزير انرژي و برق مصر، چهار طرح 

شايان ). گريد نقاط دري گاواتم 600 روگاهين سه و» الدباء« منطقة دري مگاوات هزار روگاهين
 مختلف و نيز اظهارات مقامات مصري اعالم شده كه مصر يها گزارش كه در استيادآوري 

  . )Bakanic & et al., 2008: 19( اورانيوم ندارد يساز يغن براي پيگيري فناوري يا برنامههيچ 
 كشور نياي صاداقت نامناسب تيوضع مصر، يا هسته برنامة زودهنگام شروع وجود باي ول

 يا هستهي فناور بهي ابيدست از مصر تا شد سبب متحده االتياي اقتصاد يها كمك به آن ازين و
 گونه هر. است يا هسته حاتيتسل توسعةي براي فناور وي علم يها هيپا فاقد مصر .بماند باز

 و مواد زات،يتجه ازمندين ،باشد آن بهي ابيدست خواهان مصر كه يا هسته حاتيتسل برنامة
 حساس، برنامةاين كشور يك .  )Bakanic & others, 2008: 19( است كشور خارج از فناوري

 صنعت توسعة.  دارديا هسته انرژي زمينة در يرنظاميغ و در عين حال يا منطقهمبتني بر توازن 
نرخ رشد اقتصادي و برق در نظر گرفته شده است؛  يازهاين رفع منظور به اين كشور يا هسته

 درصد در سال است؛ اين در حالي است كه در حال حاضر تنها 7 متوسط طور بهقاضاي برق ت
 ,Windsor & Kessler (كمي انرژي باد است منابع تأمين انرژي مصر، نفت، گاز و به ميزان بسيار

 كاهش توليد نفت و محدوديت ذخاير گاز طبيعي، مقامات مصر بيان كردند در دليل به. )9 :2007
 پايدار فراهم كنند توسعة زمينه را براي رشد و يا هسته انرژي برنامةرند با پيگيري نظر دا

)Windsor & Kessler, 2007: 21(.  
 به م1995 بشكه در روز، در سال 000/922 كاهش يافته و از شدت بهتوليد نفت مصر 

 سامح ، وزير نفت مصر،2007 ةفوريدر .  رسيده استم2005 بشكه در روز در سال 000/579
 سال ديگر به پايان خواهد 13 و 34ترتيب   كرد كه ذخاير گاز و نفت مصر بهينيب شيپفهمي، 



  
   1395بستان تا ،2 شمارة، 46 دوره ، فصلنامه سياست                                                             398

 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد و 72/91مصر ساالنه در حدود . )Chipman, 2008: 28(رسيد 
 درصد انرژي مصر از منابع 81. كند يم ميليارد كيلووات ساعت برق مصرف 49/84حدود 
 درصد آن از آب سد آسوان و واحدهاي نيروي باد در نزديكي كانال 19 فسيلي و يها سوخت
 ميزان مصرف انرژي در مصر نياز به تأسيس مراكز .)CIA, Factbook, 2007( شودمين ميأسوئز ت
  .  كرده استريناپذ اجتناب را يا هسته
  

   عربيةارات متحد ام .4
 نيا دري مهم اقدام تاكنون هرچند ،بوده مند عالقه ياهستهي انرژ گسترش به  همواره امارات

دست   مختلفي درصدد بهيها يزنيران كشور با يا .)Chipman, 2008: 52( است نداده انجام نهيزم
جنوبي،  ةكراي است و با كشورهاي مختلفي از جمله آمريكا، ژاپن، هستهوري انرژي اآوردن فن

مقامات دولتي ژاپن  .كرده استاي منعقد همكاري هسته لدوجانب ةنام موافقتانگليس و فرانسه 
اي به هاي قانوني و آموزش انرژي هسته چارچوبتوسعة زمينةتوانند در اعالم كردند مي

گفتني است، ژاپن چهارمين كشوري است كه پس از فرانسه، . دنعربي كمك كن ةمتحدامارات 
عربي  ةمتحداي با امارات  انرژي هستهزمينةآمريكا و انگليس، قراردادهايي را در  ةمتحداياالت 

 ةمتحد خريداران نفت امارات نيتر بزرگ اين در حالي است كه ژاپن از است،به امضا رسانده 
فرانسه نيز در . )the Embassy of United Arab Emirates in Washington Dc( ديآ يمشمار  هعربي ب

 زمينة قرارداد همكاري در ، وقت فرانسه به اماراتجمهور سيرئجريان سفر نيكال ساركوزي، 
  .)pe.rian.ru( با امارات عربي متحده امضا كرد يرنظاميغاي انرژي هسته

 همكاري زمينةتفاهمي را در   داشت، ياد2008 آوريل 21امارات عربي متحده و آمريكا در 
ها و  امضاي اين قرارداد يك روز پس از اعالم عمومي سياست. اي دوجانبه امضا كردند هسته

گفتني است در اين گزارش كه در هيأت . اي امارات صورت گرفت آميز هسته راهكارهاي صلح
 از انرژي اتمي بررسي آميز صلح ةاستفاداندازي و  دولت امارات به تصويب رسيد، چگونگي راه

 اياالت متحده در امور غرب ةامور خارج، ديويد ولش، معاون وزير زمينه  در اين.  استشده
آمريكا : اي امارات گفت  هستهبرنامةآسيا، در كنفرانس مطبوعاتي در ابوظبي، ضمن تمجيد از 

Kerr& hard Blanc ,2010 ,( اتمي امارات ندارد برنامةآميز بودن  گونه ترديدي نسبت به صلح هيچ

دهد كه اي جلوه مي نمونهعنوان بهعربي را  ةمتحد با امارات يا هسته ةتوافقنامدولت آمريكا . )5
اي  و بدون تهديد گسترش سالح هستهزيآم مسالمت طور بهاي را توان انرژي هستهچگونه مي
 با يرنظاميغاي تهامارات عربي متحده وعده داد با امضاي قرارداد همكاري هس. توسعه داد

اي براي غرب آسيا  از انرژي هستهزيآم صلح ةاستفاد زمينة الگوي خوبي در ،آمريكا در منامه
  .)the Embassy of United Arab Emirates in Washington Dc(باشد 

http://www.ayvan.blogfa.com/post-41.aspx
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اي يابي براي تأسيس اولين نيروگاه هستهاي امارات اعالم كرد كه مكانسازمان انرژي هسته
. در غرب ابوظبي و در نزديكي مرز عربستان به اتمام رسيده است» براكه «منطقةر امارات د
 ميليارد دالري با كنسرسيومي از 20اي يك قرارداد  ساخت چهار نيروگاه هستهمنظور بهامارات 
 تأمين برق مورد نياز منظور به امارات در نظر دارد .جنوبي به امضا رسانده است ةكر يها شركت

  . )Finlay & et al., 13(  كنديانداز راهاي ، چهار نيروگاه هستهم2017تا سال اين كشور 
 در و درآمدي اتمي انرژ يالملل نيب آژانس تيعضو به م1976 سال دري عرب ةمتحد امارات

 سال در را كم ريمقاد پروتكل وي الحاق پروتكل كشور نيا. دش ملحقي تي پ ان به م1995 سال
 ةمتحد امارات دولت. )World Nuclear Association( دكريي اجرا م2003 سال در و امضا م2002
 امارت يا هستهي انرژ سازمان ،ياتمي انرژ يالملل نيب آژانس دستورالعمل براساسي عرب

))ENEC(  (Emirates Nuclear Energy Association سازمان نيا. كرد سيتأس 2009 دسامبر در را 
 در يا هستهي انرژ يها كارخانه توسعة شبرديپي برا ازين موردي تداركات يها تيفعال تيمسئول
  . داشت خواهد عهده به راي عرب ةمتحد امارت

 ENECيانداز راه و ساخت ،يطراحي براي تجار مقدمات و بالقوه فناوريي ابيارز حال در 
 را برنامه نياي اصل مانكاريپ يزود به روديم انتظار و است بوده يا هستهي انرژي هاروگاهين

 سيتأسي برا بالقوه يها مكان ويي ربنايزي ازهايني بررس حال در نيهمچن ENEC. كند اعالم
 استي اهستهي انرژ يها روگاهيني اندازراه رو، شيپ هدف. استي اهستهي انرژ يها روگاهين

 للطاقه االمارات ةسسؤم (كند قيتزر كشور برق ةشبك به را برقي انرژ 2017 سال از كه
 ساخت مورد در رسانده، امضا به فرانسه باي اهسته يا توافقنامه اكنون هم امارات). هينووال

 االتيا با راي تفاهمي هاادداشت يپرداخته، مشورت بهي فرانسوي هاشركت باي اتم رآكتور
 ساخته منتشري اهستهي انرژ توسعة مورد در خودي رسم استيس و  استكرده امضا متحده
اي اين كشور در شفافيت كامل  هستهبرنامةده كرامارات اعالم . )22: 1387 ،يوركلفي احمد( است

 سند در. دكر در خاك خود را رد يساز يغناين كشور انجام فعاليت . دنبال خواهد شد
 يها تالش يمبنا عنوان به را اصل شش  امارات دولت ،2008 بهار در منتشرشدهي استگذاريس

  . كرد بيتصو يرنظاميغي اهستهي روين ةبرنام بهي ابيدستي برا خود
. دارد برق ديتولي براي انرژ پاك و ديجد منابع بهي اتيحي ازيني عرب ةمتحد امارات 

ي براي مل ةانيسالي تقاضا حداكثر دهديم نشان كشور نيا دولت توسط هگرفت انجام مطالعات
 نرخ مجموع انگربي كه ديرس خواهد مگاوات 40000 از شيب به م2020 سال تا برقي انرژ
 نيا ازي مين كردن برآورده به قادر تنهاي فعلي عمل تيظرف. است درصد 9 حدود در يا انهيسال
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1تقاضاست زانيم
1 )the Embassy of United Arab Emirates in Washington Dc( .با مواجهه در 

 كردهي ابيارز ار برق ديتول نيگزيجاي هانهيگزي تمامي عرب ةمتحد امارات دولت چالش، نيا
 تداوم نيتضم وي منيا ست،يز طيمح اقتصاد، مهم عامل چهار كار نيا انجامي برا و است
 گرفته صورتي ها يابيارز. است داده قرار مدنظر راي اقتصاد بلندمدت توسعة ليپتانس و عرضه

 انعنو به ستيبايم زيآم صلحي اهستهي انرژ برنامة ك ينيتدو كه شدي منته جهينت نيا به
 ةسسؤم (رديگ قرار توجه مورد كشوري انرژي ازهاين كردن برآوردهي برا يمناسب حل راه

  :از اند عبارت يا هستهي انرژ به دنآوري روي برا امارات ليدال). هيالنوو للطاقه االمارات
ي ناكـاف  نـده يآة  نديفزاي  ازهاين بهيي  پاسخگوي  برا برق ديتولي  براي  عيطب گاز از استفاده -
  است؛
 به ستيز طيمحي  براي  جدي  هابيآس و است نهيپرهز) زليد ا ي نفت (عاتيما سوزاندن -
  دارد؛ همراه
 همراه به كهيي  هايآلودگ به توجه با،  است ارزان گرچها سنگ زغال سوخت با برق ديتول -
  بود؛ خواهد قبول رقابليغ دارد

 حالـت  نيتر  نانهيب  وشخ در ،است مطلوب گرچها ريدپذيتجد منابع يريكارگ  به تينها در -
 دهـد  اختـصاص  خـود  بـه  م2020 سـال  تـا  را بـرق  ديـ تول تيظرف درصد 7 تا 6 تواند يم تنها

 )the Embassy of United Arab Emirates in Washington Dc(  .  
  

  نتيجه 
ي اتمي انرژي هابرنامه توسعةي برا ايآس غربي كشورها يها زهيانگ و علل پژوهش نيا در

 ميديرس جهينت نيا به ايآس غربي كشورها نيب دري انرژ تيامن شاخصي بررس با. شدي بررس
ي انرژ تيامن نيتأم ،برخوردارند گاز و نفت ميعظ ريذخا از منطقهي كشورها ربيشت گرچها كه
 در ديباي ستيز طيمح مشكالت شيافزا وي انرژ مصرف شيافزا ت،يجمع شيافزا به توجه با

 يخوب به را كاركرد نيا تواند يم زيآم صلحي اهستهي انرژ. رديگ قرار كشورها نيا برنامة رأس
، حتي يا هسته از كشورهاي منطقه چيزي در مورد ساخت تسليحات كي چيهتاكنون . دكن فايا

 و فني براي زيآم صلح يها رساختيز، خواهند يم آنهاآنچه . اند دهكرندر محافل خصوصي ابراز 
و  شود امنيتي در آينده فراهم يها يزن چانه الزم براي زمينة است تا يا هسته انرژي يها برنامه

در واقع اين كشورها با موانع . ملي خود را حفظ كنند ةوجه تاريخي، يها رقابتدر چارچوب 
اين كشورها از . اند مواجه يا هستهمتعدد فني، حقوقي و سياسي براي توليد تسليحات 
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 401                                              هاي اتمي كشورهاي غرب آسياتأثير امنيت انرژي بر توسعة برنامه

 منع ةمعاهدتي، .پي.ان ةمعاهد جمعي از جمله  منع تسليحات كشتاريها مانيپكنندگان  امضا
 بيشتر. هستندي كروبيم حاتيتسل ونيكنوانس ويي ايميش حاتيتسل ونيكنوانس ،ها شيآزما جامع

  . اند رسانده امضا به زين را (Small Quantity Protocol (SQP)) »پروتكل مقادير كم «كشورها نيا
 يالملل نيب يا هسته ةجامع با ستهيشا تعامل ظورمن به ايآس غربي كشورهاي برا ريز اقدامات

  :استي ضرور و الزم
 ؛يا هستهي انرژ يالملل نيب آژانس در تيعضو -
 ؛ياتمي انرژ يالملل نيب آژانس باي تيامن توافقات اتخاذ وي تي پ ان بيتصو -
 ؛يالملل نيبي قانون يها رساختيز بيتصو -
  ؛يا هستهي انرژ ةبرنام ةسابقي دارا يها دولت با دوجانبه توافقات -
 ؛يا هسته فرهنگ توسعة -
  .دهيد آموزش منابع انساني بومي و جذب نيروهاي انساني توسعة -

غرب  كشورهاي براي يمناسب ةگزين يا هسته انرژي ذكر است كه اگرچهشايان در پايان 
 در آن از استفاده خصوص در جدي تعهداتي و ترس هنوز ،است انرژي امنيت تأمين براي آسيا
 است ممكن يا هستهي انرژ كاربرد كنند يم استدالل يا هسته انرژي مخالفان. دارد وجود طقهمن

 داشته همراه به خود با را منطقه دري ناامن شيافزا جهينت در و يا هستهي رآكتورها تعداد شيافزا
 برنامة خصوص در يا هستهي پسماندها و يا هسته تصادفات جمله ازي متعدد مسائل. باشد
 نظر در با كنند يم استدالل اقتصادداناني بعض نيهمچن. شود يم مطرح ايآس غرب در يا هسته
 برنامة بيتعق ،ندا يليفس يها سوخت ميعظ ريذخاي دارا كشورها نيا كه مسئله نيا گرفتن
  .  است اي نهيپرهز و متيق گران ةنيگز آناني برا يا هسته
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