
 

 سياست هاي كلي ابالغي از سوي هقام هعظن رهبري )هدظلله  العالي(

 62/11/1831مورخ 

 

، كاّص تاكيذ تز پذافٌذ غيز ػاهل كِ ػثارت است اس هجوَػِ اقذاهات غيز هسلحاًِ كِ هَجة افشايص تاسدارًذگيـ1   

تْذيذات ٍ اقذاهات ّاي ضزٍري، ارتقاء پايذاري هلي ٍ تسْيل هذيزيت تحزاى در هقاتل آسية پذيزي، تذاٍم فؼاليت

 گزدد. ًظاهي دضوي هي

-ساسي يا تجويغ حسة هَرد، حساسيتقثيل اًتخاب ػزصِ ايوي، پزاكٌذُ رػايت اصَل ٍ ضَاتط پذافٌذ غيز ػاهل اسـ2  

ّاي آهايص وؼيتي ٍ حائش اّويت تَيژُ در طزحهزاكش جسدايي، اختفاء، استتار، فزية دضوي ٍ ايوي ساسي ًسثت تِ 

 .ّاي تَسؼِ آيٌذُ كطَرسزسهيٌي ٍ طزح

ـ  ى در صَرت لشٍم.تِ حياتي، حساس ٍ هْن ٍ رٍس آهذكزدى آ طثقِ تٌذي هزاكش، اهاكي ٍ تاسيسات حائش اّويت3

ّاي پذافٌذ غيز ػاهل )تا رػايت اصل ّشيٌِ ـ فايذُ( در هَرد هزاكش، اهاكي ٍ تاسيساتت حائش اّويت تْيِ ٍ اجزاي طزح 4 ـ

تٌذي ٍ اهكاًات حذاكثز تا پاياى تزًاهِ ضطن ٍ تاهيي اػتثار د ٍ در دست اجزاء تز اساس اٍلَيتهَجَ)ًظاهي ٍ غيز ًظاهي( 

   هَرد ًياس.

ـ  اي، هيكزٍتي، ٍ ضيويايي.ّاي غيز هتؼارف ًظيز ّستِتزاتز سالحغ پذافٌذ غيز ػاهل در تْيِ طزح جاه 5

گيزي پذافٌذي اس ارتثاطي ٍ هَاصالتي در جْت تْزُ ّايُ كزدى هستحذثات، تاسيسات ٍ ضثكِدٍ يا چٌذ هٌظَر  6 ـ

 .كطَرتَيژُ در هٌاطق هزسي ٍ حساسّاي ػوزاًي ٍ طزح

ساسي ٍ آهَسش ػوَهي در سهيٌِ تِ كارگيزي اصَل ٍ ضَاتط پذافٌذ غيز ػاهل در تخص دٍلتي ٍ غيز دٍلتي، فزٌّگ  7 ـ

 تحقيقات در سهيٌِ پذافٌذ غيز ػاهل. پيص تيٌي هَاد درسي در سطَح هختلف آهَسضي ٍ تَسؼِ 

ـ ّاي پذافٌذ غيز ػاهل.تٌذي اطالػات طزحرػايت طثقِ  8

گًَِ تاسيسات اس ضْزّا ٍ پيص تيٌي توْيذات ر هزاكش جوؼيتي ٍ تيزٍى تزدى اييخطز دتاسيسات پزهواًؼت اس ايجاد  9  ـ

ّا الشاهي است ٍ هواًؼت اس ايجاد هزاكش جوؼيتي در اطزاف تاسيسات آى دستِ اس تاسيساتي كِ ٍجَد آى ايوٌي تزاي



 پزخطز تا تؼييي حزين السم.

ـ صٌايغ هزتثط هَرد ًياس كطَر در پذافٌذ غيز ػاهل تا تاكيذ تز طزاحي ٍ تَليذ داخلي.حوايت السم اس تَسؼِ فٌاٍري ٍ   10

ـ تِ كارگيزي اصَل ٍ ضَاتط پذافٌذ غيز ػاهل در هقاتلِ تا تْذيذات ًزم افشاري ٍ الكتزًٍيكي ٍ سايز تْذيذات جذيذ 11

  ايّاي اطالع رساًي، هخاتزاتي، ٍ راياًِ دضوي تِ هٌظَر حفظ ٍ صياًت ضثكِ

ّا ٍ ّا ٍ تزًاهِاسي ٍ ايجاد ّواٌّگي در سايز طزحسك ايويّاي هطتزٌي ساس ٍ كار السم تزاي تْيِ طزحپيص تيـ12  

 .ّاِ در جْت ّن افشايي ٍ كاّص ّشيٌِهذيزيت ًْادّاي هسٍَل در دٍ حَسُ پذافٌذ غيز ػاهل ٍ حَادث غيز هتزقث

ّا، هؼيارّا، هقزرات ٍ آييي ريشي ٍ تصَية اصَل ٍ ضَاتط، استاًذاردتزاي تذٍيي طزاحي، تزًاهِ ايجاد هزكشي  13 ـ

 .ّاگيزي ٍ ًظارت تز اػوال آىّاي فٌي پذافٌذ غيز ػاهل ٍ پيًاهِ
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