‹‹ هستٌذات قاًًَي ››
قَاًيي هَضَعِ ٍ هصَبات ابالغي هراجع رسوي کشَر
آئييًاهِ اجرايي بٌذ  11هادُ  121قاًَى برًاهِ چْارم تَسعِ (السام دٍلت)
• تػَيت پيصًَيسي سيبستْب ،خظهطيّبي پذافٌذ غيشػبهل.
• ايدبد صهيٌِّبي هٌبست فشٌّگي ثِ هٌظَس القبي آگبّي دس خػَظ پذافٌذ غيشػبهل.
• تػَيت ٍ اثالؽ ضَاثظ دستَسالؼولْبي (ػوَهي ٍ اختػبغي) دس خػَظ پذافٌذ غيشػبهل.
• تؼييي هػبديق تأسيسبت صيشثٌبيي سبختوبًْبي ٍ ضشيبًْبي حسبس ٍ حيبتي.
• تػَيت سغحثٌذي ٍ اٍلَيتثٌذي هشاكض تحت پَضص ثب پيطٌْبد دستگبُ اخشايي.
• تػَيت عشحْبي پذافٌذ غيشػبهل ٍ اػتجبس هَسد ًيبص آى.
• ثشسسي ٍ تأييذ ًتبيح اسصيبثي اص اخشاي عشحْبي پذافٌذغيشػبهل ثِ هٌظَس اخوبع ٍ ثْيٌِسبصي عشحّب ٍ ٍ سٍشّب.
• ايدبد ّوبٌّگي الصم دس دستگبُّبي اخشايي.
• ًظبست ثش اخشاي غحيح آئييًبهِ.
• ثٌذ ح تجػشُ  77قبًَى ثَدخِ ( 7881تأهيي اػتجبس ٍ سٍضْب).
• آئييًبهِ اخشاي هبدُ  18قبًَى ثشًبهِ چْبسم (هغبلؼِ تَخيْي).
سياستّاي کلي دفاعي هصَب هجوع تشخيص هصلحت ًظام
 .1تقَيت تَاًوٌذي دفاعي
• سٍصآهذ ًوَدى سبصهبى،سالح ٍ تدْيضات،سبختبس آهَصضي،ثْيٌِ كشدى سيستنّبي اغلي
• پبسخ گَيي سشيغ قبعغ ٍ غيش قبثل پيصثيٌي
• ثْيٌِ ًوَدى ًظبم آهَصضي
• تَسؼِ كوي ٍ كيفي ثسيح
• تقَيت سيستن دفبػي
• اهٌيت هشصّبي صهيٌي
• تقَيت ٍ تَسؼِ سيستن پذافٌذ َّايي
• تَسؼِ تَاًوٌذيّبي دسيبيي
• حزف ٍ ادغبم سبصهبىّبي هَاصي
• كست ثشتشي ًظبهي
 .2ايجاد تَازى قَا
• استفبدُ اص فٌبٍسيّبي پيطشفتِ
• ضکل دّي ّوکبسيّبي اهٌيتي ثب كطَسّبي ّوسبيِ
• ضکلدّي قشاسدادّب پيوبىّب ٍ كٌَاًسيَىّبي هٌغقِاي
• ػضَيت دس پيوبىّبي ّوکبسيّبي ًظبهي هٌغقِاي
 .3افسايش قذرت بازدارًذگي در برابر اسرائيل

• تقَيت سيستن اعالػبتي
• ػوليبت سٍاًي
 .4بازدارًذگي تْذيذات ًظاهي جْاًي
• افضايص تَاى پبيذاسي
• تَسؼِ هٌبثغ ًجشد ًبهتقبسى
• استفبدُ اص فٌبٍسيّبي قبثل دستيبثي
• تَاى خٌگ سٍاًي
• ًوبيص قذست ٍ اسادُ ػول
 .5تحصيل آهادگي براي ابتکار عول
• تقَيت سيستن اعالػبت اهٌيتي دفبػي
• ضٌبسبيي هٌبثغ ٍ هٌبفغ دضوي
• كست آهبدگي ضشثِ صدى اثتکبسي ٍ غيش هتؼبسف
 .6حفاظت از هٌافع حياتي
• تَسؼِ ًفَر فشٌّگي ٍ اعالػبتي
• تَسؼِ ًبٍگبى دسيبيي
 .7تجْيس ًيرٍّاي هسلح
• سيستن پيطشفتِ هَضکي
• سيستن پيطشفتِ پذافٌذ َّايي
• سيستن پيطشفتِ دسيبيي
• سيستن پيطشفتِ َّايي
• تَسؼِ سشهبيِ گزاسي
• الکتشًٍيک
• استجبعبت
• اعالػبت
• هخبثشات اهي
• خٌگ الکتشًٍيک ٍ اعالػبت
• سيستن يکپبسچِ فشهبًذّي ٍ كٌتشل
• تَسؼِ َّضوٌذي دس تسليحبت
 .8سازهاًذّي ًيرٍّاي هسلح
• سبصهبًذّي ٍ حفظ
ٍحذت
اقتذاس
اًضجبط
اًسدبم
• خبرثِ ٍ ثْجَد هؼيطت ٍ هٌضلت

• تَسؼِ ٍ تحَل ًظبم آهَصضي
• تحشک ٍ سشػت ػول
• اغالح سيستنّب سٍشّب ٍ حزف هَاصيّب
• ثْيٌِ سبصي سيستن هذيشيت
 .9تقَيت بسيج
• اهٌيت ٍ تَسؼِ اًضجبط اختوبػي
• خزة آهَصش ٍ اًسدبم ٍ آهبدگي سصهي
• افضايص تَاى سبصهبًي
• فشاخَاًي
• استقبي پطتيجبًي
• تؼوين استص ثيست هيليًَي دس سبختبس اداسي ًظبم
• تحقيق عشاحي ٍ تَسؼِ
• فشٌّگسبصي آگبُسبصي هشدم
 .11پذافٌذ غير عاهل
• سيستن يکپبسچِ پذافٌذ ػبهل كطَس
• آهبيص سشصهيٌي
• تقَيت پذافٌذ غيش ػبهل
 .11طرح جاهع آهادگيّاي الزم
• تؼييي ٍظبيف ّش يک اص سبصهبىّبي دٍلتي
• هذيشيت خٌگ ٍ ثحشاى
• فشاخَاى ثسيح ٍ احتيبط
• دٍهٌظَسُ سبصي ٍاحذّب
• عشاحي ٍ اخشاي سصهبيصّب
 .12ارتقاي تَاى کيفي ٍ کوي صٌايع ًظاهي ٍ صٌايع هکول
• تقَيت تَسؼِ ٍ ًَسبصي غٌؼت
• ثبال ثشدى تَاى كوي ٍ كيفي غٌؼت
 .13تأهيي ًيازّاي هالي
• تأهيي اػتجبسات هَسد ًيبص
سياستّاي کلي برًاهِ چْارم تَسعِ ج.ا.ايراى
• تقَيت ٍخذاى كبسي ٍ اًضجبط اختوبػي ٍ سٍحيِ كبس ٍ اثتکبس ،كبسآفشيٌي ،دسستکبسي ،قٌبػت ٍ ،اّتوبم ثِ استقبي
كيفيت تَليذ.
• فشٌّگسبصي ثشاي استفبدُ اص تَليذات داخلي ،افضايص تَليذ ٍ غبدسات كبال ٍ خذهبت
• ايدبد اًگيضُ ٍ ػضم هلي ثشاي دستيبثي ثِ اّذاف هَسد ًظش دس افق چطناًذاص

• تقَيت ٍحذت ٍ َّيت هلي هجتٌي ثش اسالم ٍ اًقالة اسالهي ٍ ًظبم خوَْسي اسالهي ٍ آگبّي كبفي دسثبسُ تبسيخ
ايشاى ،فشٌّگ ،توذى ٍ ٌّش ايشاًي-اسالهي ٍ اّتوبم خذي ثِ صثبى فبسسي
• تؼويق سٍحيِ دضويضٌبسي ٍ ضٌبخت تشفٌذّب ٍ تَعئِّبي دضوٌبى ػليِ اًقالة اسالهي ٍ هٌبفغ هلي ،تشٍيح
سٍحيِ ظلنستيضي ٍ هخبلفت ثب سلغِگشي استکجبس خْبًي
• سبلنسبصي فضبي فشٌّگي ،سضذ آگبّيّب ٍ فضبيل اخالقي ٍ اّتوبم ثِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌکش
• اعالعسسبًي هٌبست ثشاي تحقق ٍيژگيّبي هَسد ًظش دس افق چطناًذاص
• هقبثلِ ثب تْبخن فشٌّگي
• سبصهبًذّي ٍ ثسيح اهکبًبت ٍ ظشفيتّبي كطَس دس خْت افضايص سْن كطَس دس تَليذات ػلوي خْبى.
• كست فٌبٍسي ،ثِ ٍيژُ فٌبٍسيّبي ًَ ،ضبهل سيضفٌبٍسي ٍ فٌبٍسيّبي صيستي ،اعالػبت ٍ استجبعبت ،صيستهحيغي،
َّافضب ٍ ّستِاي
• اغالح ًظبم آهَصضي كطَس ضبهل :آهَصش ٍ پشٍسش ،آهَصش فٌي ٍ حشفِاي ،آهَصش ػبلي ٍ كبسآهذ كشدى آى ثشاي
تأهيي هٌبثغ اًسبًي هَسد ًيبص دس خْت تحقق چطناًذاص.
• ايدبد هحيظ ٍ سبختبس هٌبست حقَقي ،قضبئي ٍ اداسي ثشاي تحقق اّذاف چطناًذاص.
• اغالح ًظبم اداسي ٍ قضبئي دس خْت افضايص تحشک ٍ كبسايي ،ثْجَد خذهتسسبًي ثِ هشدم ،تأهيي كشاهت ٍ هؼيطت
كبسكٌبى ،ثِ كبسگيشي هذيشاى ٍ قضبت اليق ٍ اهيي ٍ تأهيي ضغلي آًبى ،حزف يب ادغبم هذيشيتّبي هَاصي ،تبكيذ ثش
توشكضصدائي دس حَصُّبي اداسي ٍ اخشائي ،پيطگيشي اص فسبد اداسي ٍ هجبسصُ ثب آى ٍ تٌظين قَاًيي هَسد ًيبص.
• تقَيت اهٌيت ٍ اقتذاس هلي ثب تبكيذ ثش سضذ ػلوي ٍ فٌبٍسي ،هطبسكت ٍ ثجبت سيبسي ،ايدبد تؼبدل هيبى هٌبعق
هختلف كطَسٍ ،حذت ٍ َّيت هلي ،قذست اقتػبدي ٍ دفبػي ٍ استقبي خبيگبُ خْبًي ايشاى.
• تقَيت ٍ كبسآهذ كشدى ًظبم ثبصسسي ٍ ًظبست.
• اغالح قَاًيي ٍ هقشسات دس خْت سفغ تذاخل هيبى ٍظبيف ًْبدّبي ًظبست ٍ ثبصسسي
• اٍلَيت دادى ثِايثبسگشاى اًقالة اسالهي دس ػشضِ هٌبثغ هبلي ٍ فشغتّب ٍ اهکبًبت ٍ هسئَليتّبي دٍلتي دس
غحٌِّبي هختلف فشٌّگي ٍ اقتػبدي
• استقبي تَاى دفبػي ًيشٍّبي هسلح ثشاي ثبصداسًذگي ،اثتکبس ػول ٍ هقبثلِ هَثش دس ثشاثش تْذيذّب ٍ حفبظت اص هٌبثغ
هلي ٍ اًقالة اسالهي ٍ هٌبثغ حيبتي كطَس.
• تَخِ ٍيژُ ثِ حضَس ٍ سْن ًيشٍّبي هشدهي دس استقشاس اهٌيت ٍ دفبع اص كطَس ٍ اًقالة ثب تقَيت كوي ٍ كيفي
ثسيح هستضؼفيي.
• تقَيت ٍ تَسؼِ ٍ ًَسبصي غٌبيغ دفبػي كطَس ثب تبكيذ ثش گستشش تحقيقبت ٍ سشػت دادى ثِ اًتقبل فٌبٍسيّبي
پيطشفتِ.
• تَسؼِ ًظن ٍ اهٌيت ػوَهي ٍ پيطگيشي ٍ هقبثلِ ثب خشائن ٍ هفبسذ اختوبػي ٍ اهٌيتي اص عشيق تقَيت ٍ ّوبٌّگي
دستگبُّبي قضبئي ،اهٌيتي ٍ ًظبهي ٍ تَخِ خذي دس تخػيع هٌبثغ ثِ ٍظبيف هشثَط ثِ اػوبل حبكويت دٍلت.
• تالش ثشاي دستيبثي ثِ اقتػبد هتٌَع ٍ هتکي ثش هٌبثغ داًص ٍ آگبّي ،سشهبيِ اًسبًي ٍ فٌبٍسي ًَيي.
• اّتوبم ثِ ًظن ٍ اًضجبط هبلي ٍ ثَدخِاي ٍ تؼبدل ثيي هٌبثغ ٍ هػبسف دٍلت.
سياستّاي کلي برًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ کشَر ،ابالغي هقام هعظن رّبري
الف -تحکين ٍ استقبء اهٌيت پبيذاس ،فشاگيش ٍ تضويي كٌٌذُ اّذاف ٍ هٌبفغ هلى ثب تأكيذ ثش:
7ـ تقَيت ًقص هشدم ٍ اعالػبت هشدهى دس پيطگيشى اص تحشكبت ضذ اهٌيتى.

2ـ تقَيت ٍ تؼبهل هؤثش دستگبُّبى اعالػبتى ،اًتظبهى ٍ قضبيى ٍ ّوبٌّگى ثيي آًْب ثشاى تأهيي اضشاف اعالػبتى ٍ
هقبثلِ ثب ّش ًَع اخالل دس اهٌيت ػوَهى ،اقتػبدى ٍ اختوبػى ٍ هقبثلِ ثب تْذيذّبى ًشم.
8ـ ايدبد سبهبًِ يکپبسچِ ًشمافضاسى اعالػبتى ،استقبء سغح حفبظت اص اعالػبت سايبًِاى ،تَسؼِ ػلَم ٍ فٌبٍسىّبى
هشتجظ ثب حفظ اهٌيت سبهبًِّبى اعالػبتى ٍ استجبعى ثِ هٌظَس غيبًت اص فضبى تجبدل اعالػبت ،تقَيت فٌى ثشاى
هقبثلِ ثب تخلفبت دس فضبّبى سايبًِاى ٍ غيبًت اص حشين فشدى ٍ ػوَهى.
1ـ تقَيت صيش سبختّبى اًسدبم ٍ ّوجستگى هلى ثشاى پيطگيشى ٍ هقبثلِ ثب ػَاهل ثشٍص گسستّبى َّيتى،
اختوبػى ،فشٌّگى ٍ اػتقبدى.
ة -استقبء تَاًوٌذىّبى دفبػى ٍ قذست ثبصداسًذگى ثِ هٌظَس دفبع اص حبكويت ،توبهيت اسضى ،هٌبفغ ٍ اهٌيت هلى ٍ
هقبثلِ هؤثش ثب تْذيذّبى خبسخى ٍ ايدبد تَاصى هٌغقِاى ثب تأكيذ ثش:
7ـ كست داًص ٍ فٌبٍسىّبى ًَ ٍ ًشمافضاسّبى پيطشفتِ دفبػى ٍ ًَسبصى ٍ ثبصسبصى غٌبيغ دفبػى ،افضايص ضشيت
خَدكفبيى ثب تَسؼِ تحقيقبت ٍ ثْشُهٌذى اص ّوِ ظشفيتّبى غٌؼتى كطَس.
2ـ اّتوبم ثِ حضَس ًيشٍّبى هشدهى دس اهٌيت ٍ دفبع اص كطَس ٍ اًقالة ثب تقَيت كوى ٍ كيفى ثسيح هستضؼفبى.
8ـ گستشش پذافٌذ غيشػبهل
سياستّاي کلي ًظام دربارُ پذافٌذ غير عاهل کشَر (هصَب هجوع تشخيص هصلحت ًظام):
 -1تبكيذ ثش پذافٌذ غيشػبهل كِ ػجبست است اص هدوَػِ اقذاهبت غيش هسلحبًِ كِ هَخت افضايص ثبصداسًذگي ،كبّص
آسيت پزيشي ،تذاٍم فؼبليتْبي ضشٍسي ،استقب پبيذاسي هلي ٍ تسْيل هذيشيت ثحشاى دس هقبثل تْذيذات ٍ اقذاهبت ًظبهي
دضوي هي گشدد.
 -2سػبيت اغَل ٍ ضَاثظ پذافٌذ غيش ػبهل اص قجيل اًتخبة ػشغِ ايوي ،پشاكٌذُ سبصي يب تدويغ حست هَسد،
حسبسيت صدايي ،اختفب ،استتبس ،فشيت دضوي ٍ ايوي سبصي ًسجت ثِ هشاكض خوؼيتي ٍ حبئض اّويت ثِ ٍيژُ دس عشح
ّبي آهبيص سشصهيٌي ٍ عشح ّبي تَسؼِ آيٌذُ كطَس.
 -8عجقِ ثٌذي هشاكض ،اهبكي ٍ تبسيسبت حبئض ثِ حيبتي ،حسبس ٍ هْن ٍ تدذيذ ًظش دس ايي عجقِ ثٌذي دس غَست
لضٍم.
 -1تْيِ ٍ اخشاي عشح ّبي پذافٌذ غيشػبهل (ثب سػبيت اغل ّضيٌِ -فبيذُ) دس هَسد هشاكض ،اهبكي ٍ تبسيسبت حبئض
اّويت ًظبهي ٍ غيش ًظبهي هَخَد ٍ دس دست اخشا ثش اسبس اٍلَيت ثٌذي ٍ اهکبًبت ،حذاكثش تب پبيبى ثشًبهِ ضطن ٍ
تبهيي اػتجبس هَسد ًيبص تَسظ دٍلت.
 -5تْيِ عشح خبهغ پذافٌذ غيش ػبهل دس ثشاثش سالح ّبي غيشهتؼبسف ًظيش ّستِ اي ،هيکشٍثي ٍ ضيويبيي.
 -6دٍ يب چٌذ هٌظَسُ كشدى ثشخي اص هستحذثبت ،تبسيسبت ٍ ضجکِ ّبي استجبعي ٍ هَاغالتي ( ثب ًظش ًْبد هسئَل
دس ثٌذ  )78دس خْت ثْشُ گيشي پذافٌذي اص آًْب ثِ ٍيژُ دس هٌبعق هشصي ٍ حسبس كطَس.
 -7فشٌّگ سبصي ٍ آهَصش ػوَهي دس صهيٌِ ثکبس گيشي اغَل ٍ ضَاثظ پذافٌذ غيش ػبهل دس ثخص دٍلتي ٍ غيش
دٍلتي ،پيص ثيٌي آهَصضْبي هتٌبست دس سغح ػوَهي ٍ ػبلي ٍ تَسؼِ تحقيقبت دس صهيٌِ پذافٌذ غيشػبهل.
 -8سػبيت عجقِ ثٌذي اعالػبت عشح ّبي پذافٌذ غيشػبهل.
 -9هوبًؼت اص ايدبد تبسيسبت پشخغش دس هشاكض خوؼيتي ٍ خشٍج ايي گًَِ تبسيسبت اص ضْشّب ٍ پيص ثيٌي توْيذات
ايوٌي ثشاي آى دستِ اص تبسيسبتي كِ ٍخَد آًْب الضاهي است ٍ هوبًؼت اص ايدبد هشاكض خوؼيتي دس كٌبس تبسيسبت پش
خغش يب تؼشف حشين آًْب.
 -71حوبيت الصم اصتَسؼِ فٌبٍسي ٍ غٌبيغ هشتجظ ثب پذفٌذ غيشػبهل ثب تبكيذ ثش عشاحي ٍ تَليذ داخلي.

 -77اغَل ٍ ضَاثظ هقبثلِ ثب تْذيذات ًشم افضاسي ٍ الکتشًٍيکي ٍ سبيش تْذيذات خذيذ دضوي ثِ هٌظَس حفظ ٍ
غيبًت ضجکِ ّبي اعالع سسبًي ،هخبثشاتي ٍ سايبًِ اي.
 -72تؼييي يب ايدبد ًْبدي دس دٍلت ثشاي تذٍيي ،عشاحي ،ثشًبهِ سيضي ٍ تْيِ ضَاثظ ،استبًذاسدّب ٍ آييي ًبهِّبي
پذافٌذ غيشػبهل ٍ پيطٌْبد ثِ هشاخغ ريػالح ثشاي تػَيت ٍ ًظبست ثش اػوبل آًْب.
 -78پيص ثيٌي سبص ٍ كبس الصم ثشاي تْيِ عشحّبي هطتشک ايوي سبصي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دس سبيش عشحّب ٍ ثشًبهِّب
ٍ هذيشيت ًْبدّبي هسئَل دس دٍ حَصُ پذافٌذ غيشػبهل ٍ حَادث غيشهتشقجِ دس خْت ّن افضايي ٍ كبّص ّضيٌِّب.

