بسمو تعالی
کاربرگ تًجیهی ضدجاسًسی در يزارت دفاع

ای مىمنان! بی گان گان را همراز خىد مگیرید ،هچ آنها از چیه گىهن آسیب رسانی ردحق شما کىاتهی نمی کنند و دوست دارند شما رد رنج باشید.

(سىره آل عمران آهی )111

تؼاهل هجوَػِ ٍدجا با ششکت ّای خاسجی ،اتباع بیگاًِ ٍ تَسؼِ دیپلواسی دفاػی دس ساستای افضایش ّوکاسی ٍ استفادُ اص
ظشفیت ّای خاسج اص کشَس ،هستلضم اتخار توْیذاتی بِ هٌظَس پیشگیشی اص دسص ٍ ًشت اطالػات هی باشذ تا هخاطشات
اهٌیتی بِ حذاقل هوکي کاّش یابذ .بذیْی است دسص ٍ ًشت اطالػات دس هجوَػِ دفاػی یک کشَس ،بِ اهٌیت هلی آى
آسیب جبشاى ًاپزیشی ٍاسد خَاّذ ًوَد.
شایاى رکش است سشٍیس ّای اطالػاتی اغلب کشَسّایی کِ با هشاکض هختلف ج.ا.ایشاى دس استباط ّستٌذ ،بِ دلیل ّوکاسی ٍ
تبادل اطالػات با سشٍیس ّای جاسَسی کشَسّای هتخاصنِ ج.ا.ایشاى ،اقذام بِ جاسَسی ٍ جوغ آٍسی اطالػات اص هشاکض
هختلف کشَس بِ ٍیژُ هشاکض دفاػی ٍ ًظاهی هی ًوایٌذ صیشا اطالػات ایي هشاکض بِ هثابِ کاالی با اسصشی بشای اتباع بیگاًِ
تلقی هی شَد کِ با ّذف تجاست اطالػات ،دس اختیاس سشٍیس ّای جاسَسی قشاس دادُ هی شَد .بشای سٍشي شذى هَضَع،
بِ دکتشیي سشٍیس اطالػاتی یکی اص کشَسّایی کِ باالتشیي حجن ّوکاسی سا با هجوَػِ ٍصاست دفاع داسد ،اشاسُ هی شَد کِ
بیاًگش ػذم تَجِ بِ ّیچ گًَِ هالحظِ ای دس جوغ آٍسی اطالػات هی باشذ:
مته دکتریه« :مىاسبات ديستی بیه دي کشًر ،عمالً ومی تًاود دلیل بر چشم پًشی فعالیت های جاسًسی در آن کشًر باشد».

تط ایي اساس زض ضاستای غیاًت اظ کاضکٌاى ٍ غیاًت اظ هجوَػِ ٍزجا زض تطاتط هراعطات اهٌیتیِ ًاضی اظ اضتثاط تا تیگاًگاى ،ضطٍضیست آى
زستِ اظ کاضکٌاى ٍزجا کِ تِ زلیل همتضیات ضرػی ٍ ضغلی تا اتثاع تیگاًِ زض اضتثاط ّستٌسً ،کات ظیط ضا هس ًظط لطاض زازُ ٍ ًسثت تِ آى
التعام زاضتِ تاضٌس.
الف -قًاویه ي ابالغیات مرجع

 .1تطاتط هازُ  106آییي ًاهِ اًضثاعی ًیطٍّای هسلح ج.ا.ایطاىّ :طگًَِ اضتثاط تا اتثاع یا تطزز تِ اهاکي هطتَط تِ تیگاًگاى تطای پطسٌل
ًیطٍّای هسلح هوٌَع تَزُ هگط تطاساس هاهَضیت ٍ تا کسة هجَظ اظ حفاظت اعالػات یگاى هطتَعِ تاضس.
تثػطُ :زض تطذَضزّا ٍ اضتثاعات غیطهتطلثِ ،پطسٌل هکلفٌس تالفاغلِ هطاتة ضا تِ حفاظت اعالػات گعاضش ًوایٌس.

 .2زستَضالؼول اضتثاط کاضکٌاى ٍظاضت زفاع تا اتثاع تیگاًِ زض زاذل ٍ ذاضج اظ کطَض تِ ضواضُ96 /01 /30 - 3250 /96 /44 /220 :
 .3آییي ًاهِ زػَت اظ اتثاع تیگاًِ
 .4اتالغیِ تْسیسات اهٌیتی سطٍیس ّای اعالػاتی (اتوام حجت) تِ ضواضُ 10000160289113 :هَضخ 1397 /03 /12
ب -محًرهای تًجیهی:

 .1تا ػٌایت تِ آگاّساظی ٍ آهَظش ّای حفاظتی ،زض هَاجِْ تا تیگاًگاى ،اظ اضطاف تط هحتَای زستَضالؼول ّا ٍ آییي ًاهِ ّای ًحَُ
تؼاهل تا تیگاًگاى کِ زض ترص «الف» تِ آًْا اضاضُ گطزیس ،اعویٌاى حاغل کطزُ ٍ ًسثت تِ اجطای زلیك هفاز آى اّتوام زاضتِ تاضن.
 .2تا تَجِ تِ ایي کِ یکی اظ تطفٌسّای تیگاًگاى زض حیي هصاکطُ ،ظیطپاکطی تا عطح هثاحث جاًثی ٍ حاضیِ ای تا ّسف ترلیِ اعالػاتی
ٍ جوغ آٍضی ّسفوٌس است ،لصا ایٌجاًة هتؼْساًِ زض تؼاهل تا تیگاًگاى(اضتثاط حضَضی ٍ یا زض فضای هجاظی) زض چاضچَب هَضَع تؼییي
ضسُ ،تِ اضائِ حسالل اعالػات کِ تطای اًجام هاهَضیت ضطٍضی است ،اکتفا ٍ اظ عطح ّطگًَِ هثاحث جاًثی زضذػَظ سایط پطٍغُ ّا،
هٌاتغ ٍ ظًجیطُ تاهیي ٍ هَاضز هطتَط تِ ًیطٍّای هسلحٍ ،ظاضت زفاعٍ ،لایغ سیاسی کطَض ٍ هثاحث غیط هطتثظ پطّیع ذَاّن ًوَز.
1

 .3هصاکطُ کٌٌسگاى هوکي است زض فضاّای هرتلف یا حاضیِ جلسات ،زض هؼطؼ پیطٌْازّای هرتلف هازی ،زضذَاست ّوکاضی
هغالؼاتی ٍ هَاضز هطاتِ اظ جاًة تیگاًگاى لطاض گیطًس ،زضغَضت هَاجِ ضسى تا ایي هَضَػات ،تالفاغلِ هَضَع ضا تِ حفاظت اعالػات
هٌؼکس کٌن تا تساتیط الظم تَسظ حفاظت اعالػات اتراش گطزز( .ایي تٌس فضای هجاظی ضا ًیع ضاهل هی ضَز)

 .4تا تَجِ تِ ایي کِ تطاتط ضَاتظ ًیطٍّای هسلح ،حضَض ًوایٌسُ حفاظت اعالػات زض کلیِ جلسات ٍ هاللات ّایی کِ افطاز تیگاًِ زض آى
حضَض زاضًس العاهی ا ست ،اظ تطگعاضی ًطست ّا ٍ هاللات تا تیگاًگاى تسٍى حضَض ػٌػط حفاظت اعالػات زض زاذل ٍ ذاضج اظ کطَض
اکیساً ذَززاضی ًواینّ .وچٌیي ّطگًَِ تطلطاضی اضتثاط تا تیگاًگاى ٍ هَسسات ٍ اهاکي هٌتسة تِ آًاى اػن اظ (ضسوی یا غیطضسوی،

حضَضی یا اظ عطیك فضای هجاظی ،هستمین یا تا ٍاسغِ) ضا غطفاً تا ّواٌّگی حفاظت اعالػات اًجام زّن.
 .5تا تَجِ تِ ایي کِ حفاظت اظ اعالػات ٍظیفِ آحاز کاضکٌاى ًیطٍّای هسلح هی تاضس ،زض جلسات ٍ هاللات ّای ضسوی کِ عطف
تیگاًِ زض آى حضَض زاضز ،تط هحطهاًِ تَزى هَضَػات ٍ هغالة هغطٍحِ تاکیس ٍ اظ آًْا زضذَاست ًواین تط ایي اغل پایثٌس تاضٌس( .زض
غَضت استفازُ اظ هتطجن ،ایي هَضَع اظ عطیك ٍی زضذَاست ٍ تاکیس ضَز)

 .6زض ضاستای اتراش تساتیط پیطگیطاًِ ٍ کاستي اظ هراعطات اهٌیتی ًاضی اظ هَاجِْ حضَضی کاضکٌاى ٍزجا تا تیگاًگاى ،کِ زض حَظُ
الساهات ضرػی(ذَز/ذاًَازُ) ٍ هاهَضیتی ک ِ هی تَاًس پیاهس اهٌیتی زاضتِ تاضسً ،ظیط ازاهِ تحػیل ،فطغت هغالؼاتی ،زضهاى،
تاظزیس ،ذطیس ،آهَظش ٍ هصاکطُ ،لثل اظ ّطگًَِ زضذَاست ّوکاضی ٍ اضتثاط تا تیگاًگاى ،پس اظ تطضسی ٍ حػَل اعویٌاى اظ ػسم
ٍجَز ظطفیت ّای زاذلی جْت ضفغ ًیاظهٌسی ّا ،تا سلسِ هطاتة ٍ حفاظت اعالػات ّواٌّگی الظم تؼول آٍضم.
 .7تِ هٌظَض غیاًت اظ کاضکٌاى ٍ ذاًَازُ ایطاى زض تطاتط تحطکات سطٍیس ّای اعالػاتی کِ هوکي است زض پَضص ّای هرتلف ٍ اظ
عطیك تمطب تِ یکی اظ اػضای ذاًَازُ اًجام پصیطز ،زض غَضت هطاّسُ ّطگًَِ اضتثاط تیگاًگاى تا اػضای ذاًَازُ ،زض ضاستای
اػتوازساظی ٍ اذص هطاٍضُ ،هطاتة تِ حفاظت اعالػات هٌؼکس ًواین .تسیْی است تطریع اهٌیتی تَزى ٍلایغ تط ػْسُ حفاظت
اعالػات است.
 .8ػلی ضغن آگاّساظی ٍ آهَظش ّای حفاظتی اضائِ ضسُ تِ عطق هرتلف ،حفاظت اعالػات هتؼْس است ،زض غَضت ٍلَع ّطگًَِ اتفاق ٍ
ضخ زاز اهٌیتی تطای کاضکٌاى ٍزجا کِ هٌجط تِ گطفتاضی آًْا زض زام سطٍیس ّای جاسَسی ضسُ تاضس ،تِ ػٌَاى هطاٍضی اهیي ٍ
زلسَظ ،تِ یاضی آى ّا ضتافتِ ٍ تا عطح ضیعی هٌاسة ،تِ آًْا حساکثط هساػست لاًًَی ضا اضائِ ًوایس .تا تَجِ تِ ایي ًکتِ ،ضطٍضیست
ّطگًَِ ٍالؼِ اعالػاتی ٍ اهٌیتی ضا تِ حفاظت اعالػات گعاضش کٌن تا تا اتراش تساتیط الظم ،حوایت اظ کاضکٌاى(تاحسی کِ تِ اهٌیت

کطَض ضطتِ ٍاضز ًطَز) ،تحمك پصیطز.
ایٌجاًة

...................................................................

ضاغل زض

..................................................................................

تا تَجِ تِ تَجیْات تؼول آهسُ ٍ آهَظش ّای گصضاًسُ ضسُ ٍ

ایجاز اضطاف ٍ آگاّی ًسثت تِ همطضات ٍ زستَضالؼول ّای هطتثظ تا هَضَػات ًحَُ اضتثاط ٍ تؼاهل تا تیگاًگاى کِ زض تٌسّای فَق تِ آًْا
اضاضُ گطزیسُ است ،هتؼْس هی گطزم غازلاًِ تِ هفاز فَق ػول ًوَزُ ٍ اظ ّطگًَِ سْل اًگاضی زض لثال آًْا ذَززاضی ًواین.
اهضاء/تاضید.................................................

ایي تَجیِ ٍ تؼْس زض تاضید
اهضاء/

......................................................

زض حضَض ایي جاًة ......................................................................تِ ػٌَاى ًوایٌسُ حفاظت اعالػات تکویل گطزیس.

تاضید.................................................
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