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Bevezetés

A nukleáris energia felfedezése és „megszelídítése”, az ember szolgálatába állítá-
sa a 20. század egyik legmeghatározóbb eseménye volt, nemcsak tudományos 
és műszaki, hanem politikai és biztonságpolitikai, katonai és gazdasági szem-

pontból is. Birtoklása hatalmat és védelmet, fejlettséget és modernizációt jelentett és 
jelent ma is.

Maga a nukleáris energia ún. kettős felhasználású „termék”, azaz hasznosítása birto-
kosának szándékától függően egyaránt lehet békés/civil (pl. atomerőművek) vagy katonai 
célú (pl. atombomba vagy nukleáris robbanófejek).

Az ún. nukleáris fűtőanyagkör magában foglalja mindazokat a folyamatokat, melyek 
a legelterjedtebben használt alapanyag (urán) bányászatától az erőművek fűtőelemeinek 
előállításáig, a hulladékkezelésig és -elhelyezésig elvezetnek. Ezek között elsősorban az 
urándúsítás és a hulladék újrafeldolgozása jelent proliferációs veszélyt, hiszen ezek során 
lehet fegyverminőségű uránt előállítani, vagy a természetben nem található, de reaktor-
ban keletkező plutóniumot nyerni, mely az atommag hasításán alapuló nukleáris fegy-
verek másik alapanyaga. Éppen ezért az ellenőrzések leginkább ezekre a folyamatokra 
irányulnak.

A nukleáris korszak kezdete – bár a tudományos elméletek és kutatások már a 19. század 
második felétől megalapozták azt – az 1940-es évekre tehető: az első atommáglyát Enrico 
Fermi 1942-ben építette meg, míg az első nukleáris kísérleti robbantást 1945-ben hajtot-
ták végre. Ismert, hogy a második világháború végét a keleti/ázsiai fronton a Hirosimára 
és Nagaszakira ledobott atombombák jelentették. Bár a világ több országában folytattak 
komoly nukleáris kísérleti programokat, az atomfegyver monopóliumával az Egyesült 
Államok rendelkezett. Próbálkozott is a megtartására, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy 
a fejlődést nem lehet megállítani. Ugyanakkor a nemzetközi közösség az új fegyver elter-
jedését oly módon kívánta korlátozni (ne legyen többeknek, mint akiknek már van), hogy 
az a civil fejlődést ne akadályozza. Megindult az ún. atomsorompó rendszer kiépítése, 
melynek középpontjában az 1968-ban aláírásra megnyitott atomsorompó-egyezmény áll, 
s alapvetően három feltételen nyugszik:

 HA•	  egy (atomfegyverrel nem rendelkező) állam lemond a nukleáris fegyverek op-
ciójáról (2. cikk),
ÉS•	  aláveti magát a nemzetközi ellenőrzésnek (3. cikk),
CSERÉBEN•	  szabad hozzáférést kap a nukleáris energia civil felhasználásával 
kapcsolatos anyagokhoz, berendezésekhez és technológiákhoz (4. cikk).

(Az 1. cikk arra kötelezi az atomhatalmakat, hogy nukleáris fegyverekkel kapcsolatos 
tudást a velük nem rendelkező államoknak ne adjanak tovább, a 6. pedig arra, hogy jóhi-
szemű tárgyalásokat folytassanak atomfegyverkészletük leszerelésére.)

A hidegháborús korszakban a nukleáris fegyverzetkorlátozás, mely a fejlett világ két 
katonai tömbje, de elsősorban a két szuperhatalom érdekeitől függött, az ő „játékterük” 
volt, alkalmas terepnek és eszköznek bizonyult a közöttük lévő feszültségek enyhítésére. 
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Az 1962-es kubai válság eredménye a részleges atomcsend-egyezmény lett (1963)1, de az 
atomsorompó szerződés is több olyan kompromisszumhoz vezetett, melyek az enyhülést 
szolgálták (pl. a nuclear sharing feladását a NATO-n belül stb.). Számos bilaterális fegy-
verzetkorlátozási megállapodás is született az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, 
melyek egy része szintén nukleáris vonatkozású volt (pl. a küszöbszerződések).

A poszthidegháborús korszak két alapvető változást hozott: egyrészt az unipolárissá váló 
nemzetközi rendszerben a fegyverzetkorlátozás válságát éli. Az Egyesült Államok egy-
oldalúan felmondta az ABM szerződést2, és máig nem ratifikálta a CTBT-t3, Oroszország 
viszont az INF4 és a CFE5 felmondásával fenyegetőzik. Miközben a fegyverzetkorlátozás 
alapvetően multilaterális gyakorlat, éppen azok az államok, melyek korábban e kérdésben 
kiemelkedő szerepet játszottak, fordulnak el a releváns nemzetközi fórumoktól. Másrészt, 
a hidegháborús szembenállás megszűnése látszani enged(ett) olyan fejleményeket, me-
lyeket a katonai konfrontáció veszélye elfedett: nevezetesen, hogy a nukleáris fejlődés, 
fejlesztések és programok súlypontja globálisról regionális szintre helyeződött át. Mára 
a korábban „fejlődő országokként” megnevezett államok maguk is eljutottak a műszaki, 
technikai – beleértve a nukleáris – fejlődés olyan szintjére, mely korábban csak a fejlett 
országok privilégiuma volt. Az 1991-es Öböl-háborút követő UNSCOM6-ellenőrzések so-
rán derült fény az iraki titkos nukleáris programra. 1993-ban a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség egyik rutinellenőrzése feltárta, hogy Észak-Korea yongbyoni nukleáris léte-
sítményében a nukleáris hulladékból plutóniumot vontak ki és rejtettek el. 1998-ban India 
és Pakisztán kísérleti robbantásokkal deklarálta nukleáris képességét. 2002-ben pedig az 
iráni nukleáris program be nem jelentett tevékenységére hívta fel a figyelmet egy ellen-
zéki szervezet.

1 A részleges atomcsend-egyezmény értelmében tilos nukleáris kísérleti robbantások végrehajtása a 
légkörben, a világűrben és a víz alatt.

2 Az Anti-Ballistic Missile Treaty a rakétaelhárító védelmi rendszereket korlátozó szerződés, melyet a 
Szovjetunió és az Egyesült Államok kötött 1972-ben. A szerződés – egy módosítás után – egy-egy ra-
kétaelhárító védelmi rendszer kiépítését engedélyezte mindkét nagyhatalom számára. A Szovjetunió 
Moszkva, az Egyesült Államok az észak-dakotai interkontinentális ballisztikus rakétakomplexum 
körül telepítette a rendszert. Az amerikaiak 2002 decemberében egyoldalúan felmondták a szerző-
dést. Steve Tullin–Thomas Schnalberger (szerk.):  A biztonság megértése felé: fegyverzet-ellenőrzési, 
leszerelési és bizalomerősítési kislexikon (a magyar változat szerk. Póti László–Tálas Péter). Genf–
Budapest: UNIDIR – ZMNE SVKK, 2003. 131. o.

3 A Comprehensive Test Ban Treaty (átfogó atomcsend-egyezmény) 1996-ban aláírásra megnyitott 
multilaterális megállapodás, mely minden körülmények között tiltja nukleáris kísérleti robbantások 
végrehajtását.

4 Az Inter-mediate range Nuclear Forces Treaty a közepes hatótávolságú atomfegyverekre vonatkozó 
szerződés, melyet a Szovjetunió és az Egyesült Államok 1987-ben írt alá. Előírja minden 500 és 1000 
km, valamint 1000 és 5500 km hatótávolságú szovjet és amerikai földi indítású ballisztikus rakéta 
és robotrepülőgép megsemmisítését a hatálybalépést (1988) követő 3 éven belül. Tullin–Schnalberger 
(szerk.): i. m. 123. o.

5 Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (Szerződés az európai hagyományos fegyveres 
erőkről) a NATO és a Varsói Szerződés tagállamai között létrejött multilaterális megállapodás, amely 
az államok által hadrendbe állított hagyományos katonai erőket csökkenti a szerződés alkalmazási 
övezetében. 1990-ben írták alá és 1992-ben lépett hatályba. Uo. 44. o.

6 United Nations Special Commission az ENSZ BT 687 (1991) sz. határozata alapján felállított ellen-
őrző csoport, mely az 1991-es Öböl-háborút követően az iraki tömegpusztító fegyver-programok 
felszámolását ellenőrizte.
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A műszaki haladás eredményeinek elterjedése, a fejlődő országok képességének és 
igényeinek változása a civil célú nukleáris területeken is tapasztalható. Ma a világ vil-
lamosenergia-termelésének 16%-át nyerik nukleáris energiából. Szinte közhely, hogy az 
atomerőművek reneszánszát éljük, és még az olyan országok is, melyek korábban nuk-
leáris erőműveik bezárását tervezték, sőt, erről törvényt hoztak (Európában Belgium, 
Svédország, Németország és Hollandia), korábbi határozataikat felülvizsgálják. A globá-
lis felmelegedés, az ipari fejlődés következtében rohamosan növekvő energiaigény és a vi-
lág szénhidrogén-készleteinek végessége mindenütt az atomerőművek irányába billentik 
a mérleget, de különösen Ázsiában tapasztalható rohamos változás: az építés alatt lévő 27 
atomerőműből 18, míg a 31 legutóbb üzembe helyezettből 22 itt található.

Forrás: http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.opercons.htm

N. Rózsa Erzsébet                                    A nukleáris fejlesztések új hullámai

         M K I - t a n u l m á n y o k   5



Atomerőművek világszerte

A pénzügyi szakértők egyetértenek abban, hogy bár a világban van elegendő tőke 
az atomerőmű-építések finanszírozására, az állami szerepvállalás igen fontos, 
többek között a biztonságpolitikai kockázatok és az igen jelentős állami támoga-

tások miatt. Az atomerőművek építése mellett az állam szintjén jelentkező további érv a 
modernitás, az ország modernségének deklarálása, és ezáltal „respektjének”, regionális 
politikai helyzetének elismertetése, különösen a fejlődő világban. Miközben a nukleáris 
energia ma biztonságosabb és hatékonyabb energiaforrás, mint volt ötven évvel ezelőtt, 
a felhasználásával, kezelésével kapcsolatos problémák ma is ugyanazok – a költség, a 
proliferáció veszélye, a biztonság/biztonságosság és a hulladékok elhelyezése –, s részben 
vagy egészében szintén az állam feladatai közé tartoznak. Úgy tűnik, az atomerőmű-
építésnek, hacsak valami nagyobb katasztrófa és/vagy baleset be nem következik, semmi 
nem vethet gátat.

Forrás: http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.oprcap.htm
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Nukleáris kérdések A közel-keleteN

A hidegháború végét követő átalakulásokkal egy időben és azokkal részben kölcsön-
hatásban a Közel-Keleten is jelentős változások mentek végbe. Mára a térségben 
három hatalmi erőközpont létezik, Törökország, Izrael és Irán, miközben az arab 

világ mint – egységesen fellépni tudó – politikai tényező gyakorlatilag megszűnt létezni. 
Bár az Arab Liga változatlanul működik, s egyes arab országok időről időre megpróbálnak 
összarab véleményt kialakítani és képviselni (pl. Szaúd-Arábia az ún. szaúdi béketervvel 
vagy a palesztin egységkormány létrehozásának elősegítésével), az arab világ gyakorlati-
lag tehetetlen a térség egészét érintő és/vagy globális kérdésekben. Mindez csak fokozza 
a politikai elitekben és a közvéleményben egyre erősödő kudarcélményt és frusztrációt.

Különösen igaz ez a megállapítás a térség nukleáris kérdéseiben. Miközben minden 
arab állam részese az atomsorompó-egyezménynek, azaz nem rendelkezik nukleáris 
fegyverekkel, és meglévő nukleáris tevékenységét a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
ellenőrzi, a nemzetközi közösség 1986 óta tényként fogadja el az izraeli nukleáris arzenál 
létét.7 Ennek nagyságát Jimmy Carter volt amerikai elnök a közelmúltban 150 darabra be-
csülte, s e kijelentéséért néhány – főleg izraeli – politikus keményen bírálta őt. Az izraeli 
elrettentés alapja éppen az „átlátszatlanság”, azaz hogy el se ismerik, de nem is cáfolják, 
hogy Izrael nukleáris fegyverekkel rendelkezne. 2002 óta pedig tudomásunk van arról, 
hogy Irán nukleáris programjának egy részét eltitkolta. Miközben a tárgyalások révén 
eddig nem sikerült az országot rávenni az urándúsítás felfüggesztésére, és a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség ellenőrei sem találták bizonyítékát, hogy Irán nukleáris fegyve-
rek előállításán dolgozna, az ENSZ Biztonsági Tanácsa immár három alkalommal hozott 
Iránnal szemben szankciókat (1737/2006, 1747/2007 és 1803/2008). Annak ellenére, hogy 
az Egyesült Államok és Izrael több alkalommal is fenyegetőzött a nukleáris létesítmé-
nyei elleni légi csapásokkal, Iránt máig nem támadták meg, sőt, a 2007 végén kiadott 
NIE-jelentés (National Intelligence Estimate – Nemzeti Hírszerzési Értékelés8), illetve az 
izraeli belpolitikai válság fényében ez egyre kevésbé látszik valószínűnek. Ugyanakkor, 
mint az észak-koreai helyzet, az iráni vita is hamis üzeneteket küld a világnak, mivel azt 
sugallja, ha egy ország elég közel tud kerülni a nukleáris fegyverekhez, azt nem fogják 
megtámadni.

Ebben a helyzetben még élesebb kontrasztként jelenik meg az arab világ tehetetlensé-
ge, sőt, kudarca: miközben ők jóhiszeműen (időnként némi kényszer alatt) csatlakoztak 
az atomsorompó-egyezményhez, Izrael de facto atomhatalommá válhatott, melyet az 
arab országok nem tudtak rákényszeríteni a csatlakozásra. Az iráni nukleáris program 
pedig, mely egyszerre jelent fenyegetést és sikertörténetet („ha Iránnak sikerülhet...”) az 
arabok számára, minden nemzetközi reakció és szankció ellenére töretlenül halad előre. 

7 1986-ban Mordechai Vanunu, aki korábban évekig dolgozott az izraeli Dimona nukleáris központ-
ban, a londoni Sunday Timesnak fényképeket adott át, melyek bizonyították, hogy Izrael nukleáris 
fegyverekkel rendelkezik. Vanunut az izraeli titkosszolgálat néhány napon belül elfogta, és egy izraeli 
bíróság kémkedés és hazaárulás vádjával 18 év börtönbüntetésre ítélte.

8 http://www.dni.gov/press_releases/20071203_release.pdf
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A kilencvenes években az izraeli nukleáris arzenált ellensúlyozandó még több arab ország 
rendelkezett vegyi és biológiai fegyver-programokkal. Az arab–izraeli béketárgyalások 
multilaterális fegyverzetkorlátozási és leszerelési munkacsoportjában a patthelyzet éppen 
amiatt következett be, hogy mindkét fél (izraeliek és arabok) a másik tömegpusztító fegy-
ver-programjainak felszámolását kérte cserében sajátja megszüntetéséért. Mára azonban 
ez a helyzet – legalábbis arab–izraeli viszonylatban – gyakorlatilag megszűnt, hiszen Irak 
katonai megszállás alatt van, és mára bebizonyosodott, hogy a Szaddám-rendszer 1998 
után nem gyártotta újra tömegpusztító fegyvereit, Líbia pedig 2003 decemberében be-
jelentette minden tömegpusztító fegyver-programjának felszámolását. Szíria a feltétele-
zések szerint rendelkezik még vegyi és biológiai fegyverekkel és/vagy programokkal, 
azonban 2003 óta több alkalommal is felszólalt a közel-keleti tömegpusztító fegyverektől 
mentes övezet létrehozása mellett. Az arab országok – Irakon kívül – nem próbáltak ko-
molyan nukleáris fegyverekhez jutni és/vagy belátták, hogy erre – több okból is – kép-
telenek lettek volna, ami a jelenlegi összehasonlításban ismét a kudarcélményt növelheti 
egyes politikai körökben.

Mindemellett számos konkrét kudarcot is elszámolhatnak:
1974-ben Egyiptom és Irán terjesztette az ENSZ Közgyűlése elé a Közel-Kelet atom-

fegyvermentes övezetté tételéről szóló javaslatot, amit 1980-tól Izrael is megszavazott, 
és melyet 1990-ben Mohamed Hoszni Mubárak egyiptomi elnök minden tömegpusztí-
tó fegyvertől mentes övezetté javasolt kibővíteni.9 2002–2003-ban Szíria, mely ekkor az 
ENSZ Biztonsági Tanácsában az Ázsia regionális csoport képviselőjeként vett részt, több 
alkalommal is felvetette ezt a javaslatot.

1995-ben, az atomsorompó-egyezmény felülvizsgálati és kibővítési konferenciáját 
megelőzően az Arab Liga tagállamai azzal a feltétellel támogatták a korlátlan kibővítést, 
ha Izrael elkötelezi magát a szerződéshez való csatlakozás mellett. Ezt a célt nem sike-
rült elérniük, de a konferenciát lezáró dokumentumcsomag részeként elfogadásra került a 
Közel-Keletről szóló határozat, melyben felszólították a térség korábban nem csatlakozott 
államait, hogy csatlakozzanak a szerződéshez. Az arabok szerették volna legalább nevesí-
teni Izraelt mint még nem csatlakozott országot (másik három országgal együtt), azonban 
az amerikai diplomáciai gépezet még ezt is megakadályozta.10

1998-ban Pakisztán nukleáris kísérleti robbantásainak hírét szinte mindenütt kitörő 
örömmel fogadták az arab világban és az „iszlám bombáról” beszéltek; azonban a pakisz-
táni hatóságok nagyon gyorsan megcáfolták, hogy az bármiféle közös eredmény és/vagy 
eszköz lehetne. Információs miniszterük egyenesen úgy fogalmazott, hogy „nem értem, 
miért beszél mindenki iszlám bombáról. Ez egy pakisztáni bomba. India esetében sem 
beszélnek vegetáriánus bombáról.”11

  9 http://cns.miis.edu/pubs/inven/pdfs/acrs.pdf
10 Resolution on the Middle East, NPT/CONF.1995/32 (Part I), Annex, http://disarmament.un.org/WMD/

npt/1995RESME.htm
11 Mushahid Hussain, pakisztáni információs miniszter a Der Spiegelnek adott interjújában. Idézi pl. 

Elaine Sciolino: „The World: Buzz Words; Who’s Afraid of the Islamic Bomb?”. The New York Times, 
1998. június 7., http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0DE0D71E3BF934A35755C0A96
E958260.
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George W. Bush 2002-ben Irakot a „Gonosz tengelyéhez” sorolta, részben a vélt, de 
akkor már nem létező tömegpusztító fegyverek okán, amelyek miatt 2003-ban háborút 
is indított ellene. Jóllehet Irak több arab ország számára komoly fenyegetést jelentett, 
az 1991-től hatályos szankciók, majd a világos ENSZ-felhatalmazás nélkül megindított 
háború, és nem utolsósorban a rendezés eddigi sikertelensége ennek még az emlékét is 
eltörölte. Helyébe a túlságosan meggyengített/meggyengült Irak által jelentett fenyegetés 
lépett, amely – legalább részben – további megaláztatást és a kettős mérce számtalan 
megnyilvánulását jelenti a politikai elitek és közvélemény számára egyaránt.

Az arab kudarcélmény tehát sorozatos és folyamatos, melyből kitörési lehetőség egy-
előre nem látszik. A fő fenyegetést a politikai elit retorikájában és a közvéleményben 
változatlanul Izrael, az izraeli nukleáris arzenál léte jelenti, még akkor is, ha a politi-
kai elit egyes tagjai magánbeszélgetéseken ezt nem tartják reális veszélynek. Mégis, a 
közelmúltban az Arab Liga közös nyilatkozatban fogalmazta meg elhatározását, hogy 
ha és amennyiben Izrael – vélhetően az iráni fenyegetés elrettentésére – nyíltan elismeri 
atomfegyverkészletének létét, az arab országok kilépnek az atomsorompóból. Nukleáris 
szempontból az iráni atomprogram új félelmeket ébreszt, azonban az évszázados 
arab–perzsa együttélés és küzdelem során Irán szinte folyamatosan fenyegetést je-
lentett. A modernkori történelem legutolsó összecsapásának, az iraki–iráni háborúnak 
az emléke – melyben az arab felfogás szerint a síita (eretnek) perzsa forradalom exportját 
Irak tartóztatta fel – máig elevenen él.

2007-ben az amerikai adminisztráció elérkezettnek látta az időt, hogy az iráni nuk-
leáris fenyegetés árnyékában az Öböl menti arab államokat egy vele szemben közösen 
fellépő koalícióba tömörítse. A szövetségnek – kimondva-kimondatlanul – az egybeeső 
érdekek alapján Izrael is a részese lett volna. Bár magas rangú amerikai tisztségviselők 
(Bush elnök, Condoleezza Rice stb.) próbálták látogatásaik és tárgyalásaik során az arab 
államokat meggyőzni egy ilyen lépés helyességéről és hatékonyságáról, azok – vona-
kodva – mindössze egy informális csoport összeülésébe egyeztek bele, mely a térség 
biztonságpolitikai kérdéseiről tárgyalt, és kínosan ügyeltek arra, hogy még a látszatát 
is elkerüljék annak, mintha egy Irán-ellenes összefogás részesei lennének. Sőt, egy a 
szaúdiak által benyújtott tervezet Irán bevonásával javasolta megoldani a problémát, és 
előterjesztette a közös, a Perzsa-öböl országainak részvételével működő nukleáris üzem-
anyaggyártás lehetőségét, melyben a legérzékenyebb folyamat, az urándúsítás Svájcban (!) 
történne. Végül az amerikai kezdeményezés ellen szólt az is, hogy a jelenlegi regionális 
helyzetben, a palesztin kérdés rendezése előtt, egyetlen arab vezetés sem engedheti meg 
magának, hogy Izraellel – bármilyen jelentős fenyegetés esetén is – közösen lépjen fel.

A kettős fenyegetettség árnyékában az arab országoknak nem nagy mozgástere maradt. 
Miközben az Arab Liga megismételte a közel-keleti atomfegyvermentes övezet létrehozá-
sára tett javaslatát, 2007 novemberében Amr Músza, a Liga főtitkára – többek között egy 
kairói konferencián tartott beszédében – az izraeli nukleáris arzenál létére, illetve arra 
hivatkozva, hogy évtizedes erőfeszítések után sem sikerült elérni, hogy Izrael csatlakoz-
zon az atomsorompóhoz, bejelentette, hogy az Arab Liga felszólította minden tagállamát, 
hogy kezdjen saját nukleáris programba. Hét arab ország – Egyiptom és az Öböl-menti 
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Együttműködés Tanácsa (GCC – Gulf Cooperation Council) országai12 – azonnal jelez-
te a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy nukleáris program indítását tervezi. 
Jóllehet az atomsorompóból következő kötelezettségek miatt ezek „mindössze” civil prog-
ramok lehetnek, ha ennek keretében a teljes fűtőanyagkört kiépítik, komoly proliferációs 
veszélyt jelenthetnek. Miközben e szándékok illeszkednek a világszerte tapasztalható 
atomerőmű-építési hullámba, bejelentésük és/vagy tervezésük, illetve Egyiptom eseté-
ben egy régebben leállított program folytatása olyan politikai célokat is szolgál, mint az 
arab világ fejlődőképességének prezentálása, a politikai tekintély helyreállítása, a Közel-
Keleten az arab erőközpont újbóli megjelenítése, valamint Izrael és Irán elrettentése és az 
Egyesült Államok politikai „megzsarolása”.

egyiptom,
A legfejlettebb Nukleáris ipArrAl reNdelkező ArAb állAm

Egyiptom, mely évtizedekig az arab világ vezető politikai hatalma volt, 1968-ban írta 
alá az atomsorompó-egyezményt, de a ratifikációs dokumentumokat csak 1981-ben 
helyezte letétbe. Jóllehet régóta a nukleáris fegyverzetkorlátozás egyik legpromi-

nensebb képviselője a térségben, a kilencvenes években megerősödött az atomenergia, 
sőt, egyes politikusok kijelentései szerint a nukleáris fegyverek iránti érdeklődése, amely-
nek oka elsősorban az izraeli nukleáris arzenál miatt érzett frusztráció volt. Egyiptom 
nevéhez fűződik a közel-keleti atomfegyvermentes, majd tömegpusztító fegyverektől 
mentes övezet terve; jelentős szerepet játszott az arab–izraeli békefolyamat multilaterá-
lis fegyverzetkorlátozási és leszerelési munkacsoportjában a tömegpusztító fegyverekről 
szóló tárgyalásokon; az utolsó pillanatig védelmezte az arab álláspontot, mely szerint 
Izraelnek csatlakoznia kell az atomsorompóhoz stb. Az egyetlen arab ország, mely je-
lentősebb nukleáris iparral rendelkezik, amelynek középpontjában az Inshas Nukleáris 
Kutatóközpont áll. A 2 MW teljesítményű reaktort 1961-ben a Szovjetunió szállította, 
fűtőanyaga 10%-ra dúsított urán volt. A nyolcvanas években a reaktort felújítás miatt 
leállították, és csak 1990-ben indították újra. A létesítmény a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség ellenőrzése alatt áll. 1992-ben szerződést kötöttek Argentínával egy új 22 
MW-os blokk építésére, melyet 1998-ban helyeztek üzembe. Fűtőanyaga alacsonyan dúsí-
tott urán, moderátora könnyűvíz. 2007-ben Mohamed Hoszni Mubárak bejelentette, hogy 
a gyorsan növekvő villamosenergia-igények kielégítésére országa több atomerőmű építé-
sét tervezi, és ebben a kérdésben tárgyalásokat folytat Franciaországgal, Oroszországgal, 
Kínával, Kazahsztánnal és az Egyesült Államokkal. Kiterjedt kutatásokat folytatnak a 
keleti sivatagban uránlelőhelyek feltárására is, ami feltételezni engedi, hogy Egyiptom 
saját képességet akar kifejleszteni az üzemanyag előállítására.

A nukleáris program kiépítése mögött – még akkor is, ha „pusztán” civil célú – a ra-
cionális gazdasági érvek mellett politikai megfontolások is húzódnak: legalább részleges 
paritás Izraellel, egyfajta biztonsági garancia a máig legnagyobb fenyegetésnek érzett 

12 Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Omán, Katar és az Egyesült Arab Emirátusok.
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izraeli nukleáris arzenállal szemben (különösen Ehud Olmert 2006. decemberi „elszó-
lása” után, amikor Izraelt az atomhatalmak között sorolta fel), továbbá Egyiptom regio-
nális vezető szerepének megerősítése, „visszaállítása” az egyre aktívabban külpolitizáló 
Szaúd-Arábiával és Iránnal szemben.

szíriA – titkos kAtoNAi progrAm?

Szíria 1968-ban aláírta és 1969-ben ratifikálta az atomsorompó-egyez-
ményt. A nemzetközi közösség általános meggyőződése 2007-ig az volt, hogy 
az ország teljes nukleáris tevékenysége civil célokat szolgál (egészségügy, okta-

tás, tudományos kísérletek) és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzése alatt 
áll. 2007. szeptember 6-án izraeli vadászgépek egy, a kelet-szíriai sivatagban (al-Kibár) 
található építkezést bombáztak. A szíriaiak azt állították, hogy a célpont egy „használa-
ton kívüli, építés alatt álló katonai létesítmény” volt, de a műholdas felvételek szerint a 
helyszínt néhány héten belül simára dózerolták. Az első hivatalos értékelést az Egyesült 
Államokban csak 2008 áprilisában hozták nyilvánosságra: a lebombázott létesítmény egy 
„titokban épített nukleáris reaktor volt, mely plutónium előállítására alkalmas [lett vol-
na]”. Izraeli források még annyit közöltek, hogy olyan típusú reaktorról volt szó, „mint 
Észak-Koreában Yongbyon”. Bár azóta folyamatosan újabb és újabb információk lát-
nak napvilágot al-Kibárral kapcsolatban (l. ISIS Institute for Science and International 
Security), a háttérben meghúzódó politikai történéseket, okokat és következtetéseket 
egyelőre homály fedi. Ha és amennyiben az Egyesült Államok és Izrael tudott az épülő 
létesítményről, miért hallgattak? Ha nem, ez hogyan volt lehetséges? És végül, miért csak 
fél évvel a bombázás után állt elő az Egyesült Államok az eset feltárásával?

koNklúzió

A hidegháború végét követően egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a műszaki haladás 
a világ egyetlen részén sem állt meg. A korábban a nukleáris energia civil és 
katonai felhasználásától messze elmaradó országok mára maguk is elérték a mű-

szaki fejlettség olyan szintjét, amikor igényeiket a nukleáris energiával kapcsolatosan is 
megfogalmazzák és megvalósítják. Mivel ma India, Pakisztán és Izrael kivételével a világ 
minden állama részese az atomsorompónak (Kuba aláírta, de nem ratifikálta a szerződést, 
míg Észak-Korea tagsága kérdéses), legálisan az atomfegyverrel nem rendelkező részes 
államok kizárólag civil célú nukleáris programokat indíthatnak. Azonban ezek keretében 
több olyan, ún. kettős felhasználású technológiát is alkalmaznak, melyek katonai progra-
mokra is alkalmasak, azaz komoly proliferációs veszélyt jelentenek.

Az arab világ politikai szempontból igen sokat veszített korábbi jelentőségéből, mi-
közben a térségben Izrael, Irán és Törökország vált a hatalom központjává. Nukleáris 
szempontból a mai napig a legnagyobb kihívást az izraeli nukleáris program jelenti, még 
akkor is, ha arab politikusok egy része – nem nyilvánosan – másként nyilatkozik. Az iráni 
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nukleáris program fenyegetés és sikertörténet egyben az arab országok szemében, me-
lyek vonakodnak nyíltan Iránnal szemben állást foglalni. Ugyanakkor, a kettős fenyegetés 
árnyékában egyre több arab ország jelezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, 
hogy nukleáris programot kíván indítani. A proliferáció veszélye azonban még így is fel-
merülhet: bár ezek a programok elméletileg kizárólag civil célúak lehetnek, a nemzetközi 
közösség csak a bejelentett tevékenységeket tudja ellenőrizni, illetve ha az arab országok 
is a teljes fűtőanyagkör kiépítésére törekszenek, további, az iránihoz hasonló konfliktusok 
várhatók.

A fejlett világ tehát nem tekinthet el attól, hogy – ha nem akarja, hogy a fejlődő 
országok a teljes nukleáris fűtőkört magukévá tegyék – sürgősen megoldja a nukleáris 
üzemanyag biztosításának kérdését – szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett, de politikai 
feltételek nélkül.
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