
  »»غير عامل  هفته پدافند پيامهاي مربوط به««  

  متون  رديف

۱  

ش اين است كه ولو نايمع. پدافند غير عامل مثل مصونيت سازي بدن انسان است ، از درون ما را مصون مي كند 
دشمن تهاجمي هم بكند و زحمتي هم بكشد و ضرب و زوري هم بزند اثري نخواهد كرد اين پدافند غير عامل نتيجه 

  .اش اين است
  )۷/۸/۹۱مقام معظم رهبري (

۲  
  ...پدافند غير عامل يك اصل خواهد بود براي هميشه ، نه براي يك مقطع خاص ، مستمر ، هميشگي است انشاءا

  )۷/۸/۹۱مقام معظم رهبري (

۳  
د، كافي هر چه سازمانها در دفاع غير عامل كاركنند تا وقتي كه همه موارد كه رؤس آن مشخص شده است امن نشو

  .نيست
  )۲۷/۱۱/۸٤مقام معظم رهبري(

۴  
موضوع را قبال هم ابالغ كرده ام و االن هم تأكيد مي كنم كه بايد تدابير كارساز در باب پدافند غير عامل را عملي 

  .كنيد دوم اينكه كشور بايدبتواند اراده تعرض ديگران را خنثي كند يعني از تحقق تهديد پيشگيري كند
  )۲٤/۱۲/۸٥بري مقام معظم ره(

  .تا اين دشمن وجود دارد ، تهديد هست و تا تهديد هست ، فكر و آمادگي دفاعي بايد باشد  ۵
  )مدظله العاليمقام معظم رهبري (

۶  
وقتي اين ملت تصميم دارد كه حرف زور را از هيچكدام از قلدرها و سرگردنه بگيرهاي مسلح دنيا به گوش نگيرد 

  .دفاع كنيم پس بايد خودمان را آماده 
  )مقام معظم رهبري مدظله العالي(

  .امروزه اهميت پدافند غير عامل قاعدتاً براي مسئولين بايستي شناخته شده باشد ، اهتمام شما كار را پيش مي برد  ۷
  )٦/۱۲/۸٥مقام معظم رهبري (

۸  
خودمان را آماده كنيم، نه ،  كاري كنيم كه همت فقط مصروف به اين نباشد كه دشمن را منصرف كنيم يا براي مقابله

  .كاري كنيم كه ما مصونيت در خودمان بوجود بياوريم ، اين با پدافند غير عامل تحقق پيدا مي كند
  )۷/۸/۹۱مقام معظم رهبري (

۹  
دفاع جزئي از هويت يك ملت زنده است، هر ملتي كه نتواند از خود دفاع كند زنده نيست هرملتي كه به فكر دفاع از 

  .نباشد و خود را آماده نكند در واقع زنده نيست ، هر ملتي كه اهميت دفاع را درك نكند به يك معنا زنده نيستخود 
  )۲۹/۸/٦۸مقام معظم رهبري (

۱۰  

. شايسته است كه همه طرح هاي بزرگ ملي از لحاظ ارتباط با وضعيت دفاعي كشور در آن مورد توجه قرار گيرد
سد ، نيروگاه و فرودگاه بين المللي بسازيم بايد بررسي شود كه اين كار از نقطه نظر اگر مابخواهيم جاده ، پلي ، 

  .رديدفاعي در چه وضعيتي قرار ميگ
  )مدظله العاليمقام معظم رهبري (

۱۱  
ما نمي توانيم چشم وقدرت تحليل داشته باشيم ، توطئه عميق عناد آميز استكبار عليه اسالم و انقالب و نظام 

  .ببينيم در عين حال به فكر دفاع نباشيماسالمي را 
  )مدظله العالي مقام معظم رهبري(

۱۲  

پدافند غير عامل با نگاه علمي نگاه بكنيم و مسئله ، از سطح وظاهر فقط نبينيم ، بلكه ريشه (اينكه ما به مسئله 
اين خوب است و راهش هم  هاي مسئله را پيدا كنيم و سازو كارهاي عملي آنرا كشف كنيم و ببينيم چكار بايد كرد

  .در دانشگاه ها و تحقيق است
  )۷/۸/۹۱مقام معظم رهبري (
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مصونيت سازي زيرساختهاي حياتي و حساس كشور در برابر تهديدات و حمالت سايبري موجب ياس ونااميدي   ۱۳
  دشمنان اسالم را فراهم مي كند

۱۴  
پدافندسايبري در جامعه و دستگاههاي اجرايي كشور موجب ارتقاء بازدارندگي ، تقويت امنيت ملي كشور مي تقويت 

  گردد

۱۵  
تقويت پدافند زيستي در جامعه و دستگاههاي اجرايي كشور موجب ارتقاء بازدارندگي ، تقويت امنيت ملي كشور مي 

  گردد

۱۶  
اجرايي كشور موجب ارتقاء بازدارندگي ، تقويت امنيت ملي كشور تقويت پدافند اقتصادي در جامعه و دستگاههاي 

  مي گردد

۱۷  
ايجاد درك و احساس مشترك از مفاهيم پدافند سايبري ، پدافند زيستي ،پدافند اقتصادي و پدافند پرتوي در ميان 

  .مردم و مسئولين از وظايف حوزه فرهنگ سازي پدافند غير عامل است

  .عامل در جامعه موجب تسهيل مديريت بحران در برابر تهديدات فراروي مي گردداقدامات پدافند غير   ۱۸

۱۹  
اقدامات پدافند غير عامل موجب تحميل هزينه بيشتر به دشمن و دشوار نمودن دسترسي وي به اهداف حياتي و 

  .حساس و زيرساختهاي كليدي كشور مي گردد

۲۰  
آن اقدام بيشتر شود، تأثير بازدارنده در اقدام )دخل (ن از نتيجه يك اقدام خصمانه توسط دشم) خرج(چنانچه هزينه 

  .وي خواهد داشت اين روند با انجام اقدامات پدافندغير عامل محقق ميگردد

۲۱  
ردهاي مهم پدافند غير كيكي از كار. منابع انساني كشور با ارزش ترين سرمايه هاي ملي كشور محسوب مي گردند

  .برابر تهديدات فراروي مي باشد عامل حفظ جان انسانها در

۲۲  
، ) تأسيسات ،تجهيزات و نيروي انساني( اقدامات پدافند غير عامل موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري 

  .تداوم فعاليتهاي ضروري ، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات فراروي مي گردد

۲۳  
عامل موجب حفظ سرمايه هاي ملي موجود در مراكر حياتي ، حساس و مهم و زيرساختهاي كليدي اقدامات پدافند غير 

  .در برابر تهديدات فراروي و كمك به توسعه پايدار كشور مي گردد

۲۴  
پدافند غير عامل در مقايسه باساير اقدامات دفاعي ، صلح آميزترين اقدام دفاعي محسوب شده وبا سياست تنش 

  .فايي سازگاري و تطابق بيشتري داردزدايي و خودك

۲۵  
پيشگيري بهتر از درمان است ، اقدامات پدافند غير عامل داراي رويكرد پيشگيرانه در برابر تهديدات احتمالي فراروي 

  .مي باشد

  .پدافند غير عامل ضامن استمرار و پايداري انرژي كشور مي باشد  ۲۶

  .بحران ها ي انرژي كشور استپدافند غير عامل تسهيل كننده مديريت   ۲۷

  .تنوع بخشي سبد مصرف انرژي از جمله راهبردي دفاعي در استمرار توليد مي باشد  ۲۸

  .پدافند غير عامل بستر مناسب توسعه پايدار كشور است  ۲۹

  .پدافند غير عامل پشتوانه اقتدار ملي، يكي از مهمترين ابزار بازدارندگي محسوب مي گردد  ۳۰

  .مقررات ملي ساختمان در بردارنده معيارها و الزامات پدافند غير عامل در حوزه ساختمان مي باشد ۲۱مبحث   ۳۱

۳۲  
چند منظوره سازي طرح هاي عمراني ، عالوه بر صرفه اقتصادي در فعاليتهاي ضروري زمان بحران نيز حائز اهميت 

  .مي باشد

وآموزش كارشناسان و متخصصان مورد نياز كشور اقدام  سازمان پدافند غير عامل كشور در راستاي فرهنگ سازي  ۳۳



گرايش تخصصي در ) ۸(دانشكده و پژوهشكده پدافند غير عامل در دانشگاههاي معين با  ۴به تأسيس و راه اندازي 
  .گرايش تخصصي در مقطع دكترا نموده است) ۲۹(مقطع كارشناسي ارشد و 
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 غير عامل بستر مناسب توسعه پايدار توان ملي كشور پدافند  ۳۴

 پدافند غير عامل هم راستا با سياستهاي تنش زدايي  ۳۵

 پدافند غير عامل پايدارترين و ارزان ترين و صلح آميزترين روش دفاع  ۳۶

 پدافند غير عامل بهترين راهكار افزايش آستانه مقاومت ملي  ۳۷

 اقتدار مليپدافند غير عامل پشتوانه   ۳۸

 پدافند غير عامل يكي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي  ۳۹

 پدافند غيرعامل بهترين و مناسبترين شيوه كاهش مخاطرات و كاهش آسيب  ۴۰

 .پدافند غير عامل فطري ترين عنصر دفاعي بشر در برابر تمام حوادث است  ۴۱

 پدافند غير عامل، حفظ جان مردم   ۴۲

 مل، حفظ تماميت ارضي پدافند غير عا  ۴۳

 پدافند غير عامل، حفظ سيستم اقتصادي و سياسي  ۴۴

 پدافند غير عامل،  حفظ استقالل و حاكميت كشور  ۴۵

 پدافند غير عامل،   ايجاد و بازدارندگي دفاعي كشور  ۴۶

 پدافند غير عامل، كسب امنيت پايدار در توسعه   ۴۷

 زيرساختهاي حياتي و حساس كشورپدافند غير عامل،   ايمن سازي   ۴۸

 پدافند غير عامل،  پايدار سازي زيرساختهاي حياتي كشور  ۴۹

 پدافند غير عامل،  تقويت توان اجرايي و علمي كشور  ۵۰

 پدافند غير عامل،  به حداقل رساندن تأثير تهديدات نظامي دشمن  ۵۱

 پدافند غير عامل، استمرار خدمات عمومي  ۵۲

 عامل، پايداري زيرساخت هاي مليپدافند غير   ۵۳

 پدافند غير عامل، بعنوان سپري مصونيت بخش براي كشور  ۵۴

 پدافند غير عامل، چاره تهديدات دشمن  ۵۵

 پدافند غير عامل، تضمين استمرار بهره وري  ۵۶

 پدافند غير عامل، ايمن سازي سرمايه هاي انساني  ۵۷

 قدرتپدافند غير عامل، استحكام ساخت داخلي   ۵۸

 پدافند غير عامل، استحكام ساخت دروني اقتدار ملي                                                            ۵۹

 پدافند غير عامل،مقاوم سازي زيرساختها   ۶۰



  

  »»)مدظله العالي(بيانات مقام معظم رهبري «« 

 .پدافند غير عامل مانند شعله اي بلند شود  ۶۱

 .بايد تدابير پدافند غيرعامل را عملي كنيد   ۶۲

 .امروز پدافند غيرعامل براي ما مهم است  ۶۳

 .كار پدافند غيرعامل را به جريان بيندازيد، من گفته بودم بسيجي كار كنند  ۶۴

۶۵  
داخلي درس بزرگي كه ما از اين فشارهاي اقتصادي دريافت كرديم اين است كه هرچه مي توانيم بايد به استحكام 

 .قدرت بپردازيم

 .پدافند غيرعامل يك اصل خواهد بود براي هميشه، نه براي يك مقطع خاص  ۶۶

 .پدافند غيرعامل مثل مصونيت سازي بدن  انسان است، از درون ما را مصون مي كند  ۶۷

 .ندكاري كنيم كه مصونيت را در خودمان بوجود بياوريم، اين با پدافند غيرعامل تحقق پيدا مي ك  ۶۸

 .، اهتمام شما كار را پيش مي برد.امروز اهميت پدافند غيرعامل قاعدتاً براي مسئولين بايستي شناخته شده باشد  ۶۹

 .تأكيد مي كنم كه تدابير كار ساز در پدافند غيرعامل را عملي كنند  ۷۰

 .پائين نيائيدتهديدرا كامالً جدي بگيريد يعني به هيچ وجه در محاسبات خودتان از جديت تهديد   ۷۱

۷۲  
پدافند غيرعامل از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي وحساس و مهم نظامي و غيرنظامي  و 

 .تلفات انساني جلوگيري مي نمايد
 


