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 انداز پدافند غير عامل شمچ

اي داراي جبهؼِ داراي ػشم هلي ٍ ببٍر ػوَهي در هسئَليي ٍ هزدم ًسبت بِ رػبيت اصَل پذافٌذ غيزػبهل ٍـ 1
 آهبدُ در بزابز اًَاع تْذيذات.

ّبي هزتبط در هقببل  پذيزي سيزسبخت تَاًوٌذ در تأهيي حذامثز ايوٌي ٍ پبيذاري ٍ بِ حذاقل رسبًذى آسيبـ 2
 ذيذات دشوي.تْ
 دفبػي ًظبم چزخِ در هلي ّبي  قبدر بِ ايفبي ًقش اسبسي در حزاست ٍ حفظ استقالل، توبهيت ارضي ٍ سزهبيِـ 3

 .مشَر اهٌيتي
 ّبي هزتبط بب هزدم در هقببل تْذيذات دشوي. تَاًوٌذ در تأهيي حذامثز ايوٌي ٍ پبيذاري سيزسبختـ 4
 اهي در بزابز تْذيذات.رسبًي ّب، ًظبم خذهبت  داراي سيزسبختـ 5
ّبي جغزافيبيي، جوؼيتي، فزٌّگي ٍ اصَل دفبع  بزخَردار اس آهبيش سزسهيٌي هٌبسب ٍ هتني بِ ٍيژگيـ 6

ّب در ػزصِ ايوي  ّب ٍ فؼبليت  ّبي هختلف بب رػبيت تَسيغ ٍ پزامٌذگي هَسٍى سزهبيِ  غيزػبهل در حَسُ
 جغزافيب.

ًي جبهغ در سطح مشَر بب قببليت تأهيي ٍ اجزاي الشاهبت ٍ ضَابط داراي پشتَاًِ فزٌّگي، حقَقي ٍ قبًَـ 7
 هزبَط

بزخَردار اس ًظبم ينپبرچِ، ّوبٌّگ ٍ مبرآهذ پذافٌذ غيزػبهل مشَر بب قببليت تؼبهل سبسًذُ ٍ پيشبزًذُ   -8
 ّبي هختلف.  ّبي هسلح ٍ هزدم در سهيٌِ اػوبل تذابيز دفبػي اهٌيتي در بخش بب دٍلت، ًيزٍ

َردار اس ًظبم بْيٌِ شذُ، تَسؼِ يبفتِ ٍ تَاًوٌذ هذيزيت بحزاى ًبشي اس جٌگ ٍ دفبع غيزًظبهي بب بزخـ 9
 هشبرمت هزدم.

 .پذافٌذ غيزػبهل بزخَردار اس ًظبم تَسؼِ يبفتِ ٍ اهي تَسؼِ هلي بب هالحظبتـ 11
فٌي، هٌْذسي ٍ ...( در دست يبفتِ بِ ًظبم جبهغ )فزٌّگي، اجتوبػي، اقتصبدي، سيبسي، ػلوي، آهَسشي، ـ 11

 ّبي هختلف پذافٌذ غيزػبهل.  حَسُ
بزخَردار اس ًظبم تَليذ هذيزيت داًش ٍ فٌبٍري بَهي پذافٌذ غيزػبهل تَسؼِ يبفتِ ٍ ًْبديٌِ شذُ بب ـ 12

 تأثيز ببسدارًذگي ببال ٍ بب هَقؼيت هوتبس در سطح هٌطقِ.
ّبي داٍطلب هزدهي ٍ بسيج بزاي پذافٌذ غيزػبهل  ي ًيزٍّب ّب ٍ ظزفيت داراي قببليت بْزُ هٌذي اس تَاًبييـ 13

 ٍ هذيزيت بحزاى ًبشي اس جٌگ ٍ دفبع غيزًظبهي.

 

 

 مقام معظم رهبري:
 

دفبع جشئي اس َّيت يل هلت سًذُ است، ّز هلتي مِ 
ًتَاًذ اس خَد دفبع بنٌذ سًـذُ ًيسـت، ّـز هلتـي ّـن      
 مِ بِ فنز دفبع اس خَد ًببشذ ٍ خَد را آهبدُ ًنٌـذ، 

در ٍاقغ سًذُ ًيست، ّز هلتي ّن مِ اّويـت دفـبع را   
 درك ًنٌذ بِ يل هؼٌب سًذُ ًيست. 

 


