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 کشور   ايصنعت هستهتوسعه  راهبردي پدافند غیرعامل در  تحلیل  

 

 حسین ذکی دیزجی 
 

  ایران ـتهران ، جامع امام حسین )ع(  ، دانشگاهپایهعلوم ، دانشکده جنگ نوین گروهاستادیار، 
 

 ه: چکید

پیشرفت و    هایپیشران  ترینممه  از  یکی  انرژیدارد.    قرار  اولویت  باالترین  در  جهان  كشورهای  همه  برای  انرژی  تأمین

ها و راهبردهای كالن انرژی در  سیاست  وجود دارد.  انرژی  هایحوزه  به  راهبردی  و نگرش   جوامع بشری است  توسعه

ای  است. انرژی به عنوان یک متغیر اثرگذار حیاتی، جایگاه ویژه  های مختلف دارای اهمیت فراوان و جایگاه مهمیدوره

جهانی معاصر باز كرده و دسترسی و بهره برداری از منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی، اهمیت    در نظام

راهبردی دارد. از این رو هر كدام از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریف، تبیین و دیکته كردن جایگاه انرژی خود در  

 افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد قدرت،  مهم در   عوامل  از   یکی   توانمی  را   برداری از انرژی و بهره  باشند. منابع جهان می

 كه  است   روندهایی  مشمول  و  تابع  نیز  خود  انرژی  حال،  عین   در .  دانست  ای و جهانیپایداری ملی، منطقه  و  امنیت 

 .  نماید تضعیف یا و تقویت پایداری را امنیت و تواند قدرت،می

 ،یهای انرژحوزه   و های آن، اصلی غیرقابل انکار در توسعه ملی  گیری از خدمات و فناوری هو بهری  اصنعت هسته  ارتقاء 

  ی مل شرفتیپ ی اصل یهااز مولفه ی ک ی ی ادفاعی، اجتماعی و فرهنگی است. امروزه صنعت هسته ، یامنیت ملی، اقتصاد

  ی ادر بستر منطقه  ران یا  ی اسالم  یجمهور  یاهسته  ی هایتوانمند  و افزایش   رشد  ر یمس. حفظ  گرددیكشورها محسوب م

آن   داتینوع تهد ،آن  ژهیو تیماه ل یبه دل بوده ومتخاصم همراه  یكشورها ی از سو  یجد داتیهمواره با تهد ی و جهان

  ی اهسته  ی صنعتهایو توانمند  هاتیحفظ قابل  یبرا   ی بعنوان بستر  رعامل یحوزه پدافند غ  است.   تردهیچی تر و پمتنوع   زین

  ی کرد یاست. رو  یاتیمؤثر و ح  اریبس  و مخاطرات،  داتیكشور در برابر تهد  یمل  یهاییها و دارا هیسرما  یسازكشور و مصون

  عامل ریپدافند غ  حوزه  مؤثر در  هایگام  یکی از   مورد توجه قرار گرفته است.  ركشو  ی اهسته  یهادر برنامه  شیكه كم و ب 

،  سازدیپذیر مریزی الزم و اجرای موفق و اثربخش اقدامات را امکانریزی مناسب، برنامه كشور كه طرح یاهسته  صنعت

این حوزه  یراهبرد  تحلیل هماهنگ و    ،كشور  ای توسعه صنعت هسته   رعاملیپدافند غ  یراهبرد  تحلیل باشد.  یم  در 

 د. گیرانجام میكشور  رعاملیپدافند غ ی ندكتری اصول و نامهو ره ایصنعت هسته هایمنطبق با برنامه
 

    عاملریپدافند غ  ای،صنعت هسته ای، ای، انرژی هستهانرژی، هسته ها:کلیدواژه 

 


