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1389/11/29
ابالغ سیاست ھای کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل»

رھبر انقالب اسالمی سیاست ھای کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل» را ابالغ کردند.
پیش نویس این سیاست ھا پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تھیه و به محضر حضرت آیت هللا خامنه ای تقدیم شده بود.

متن کامل این سیاست ھای ابالغی که به عنوان راھنمای دستگاه ھای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جھت گیری نظام را در بخش
مذکور تعیین می کند، به شرح زیر است:

١- تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاھش آسیب پذیری، تداوم
فعالیت ھای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسھیل مدیریت بحران در مقابل تھدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

٢- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار،
فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اھمیت بویژه در طرح ھای آمایش سرزمینی و طرح ھای توسعه آینده کشور.

٣- طبقه بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اھمیت به حیاتی، حساس و مھم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.

۴- تھیه و اجرای طرح ھای پدافند غیرعامل (با رعایت اصل ھزینه – فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اھمیت (نظامی و
غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.

۵- تھیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح ھای غیرمتعارف نظیر ھسته  ای، میکروبی و شیمیایی.

۶- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه ھای ارتباطی و مواصالتی در جھت بھره گیری پدافندی از طرح ھای عمرانی و بویژه
در مناطق مرزی و حساس کشور.

٧- فرھنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش  بینی مواد درسی
در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

٨- رعایت طبقه  بندی اطالعات طرح ھای پدافند غیرعامل.

٩- ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تأسیسات از شھرھا و پیش بینی تمھیدات ایمنی برای آن
دسته از تأسیساتی که وجود آنھا الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم.

١٠- حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی.

١١- به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تھدیدات نرم  افزاری و الکترونیکی و سایر تھدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و
صیانت شبکه  ھای اطالع  رسانی، مخابراتی و رایانه  ای.

١٢- پیش بینی سازوکار الزم برای تھیه طرح ھای مشترک ایمن سازی و ایجاد ھماھنگی در سایر طرح ھا و برنامه  ھا و مدیریت نھادھای
مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جھت ھم  افزایی و کاھش ھزینه ھا.

١٣- ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه  ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردھا، معیارھا، مقررات و آیین نامه ھای فنی پدافند
غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنھا.

پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت هللا العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقالب اسالمی


