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 نحوه برگزاری راه پیمائی روز قدس

 برگزاری باشکوه راهپیمائی روز قدس  هدف:

شهروندان با ماشین و موتور شخصی خود ، 99با توجه به شیوع ویروس کرونا، در روز قدس سال  نحوه اجرا:

 وارد اتوبان مشخص شده می شوند و مسیر راه پیمائی را طی می نمایند. و شهروندانی که ماشین ندارند از طریق

اعی ماتوبوس های شرکت واحد که در تمامی میادین شهر و مقابل مساجد مستقر شده اند ، با رعایت فاصله اجت

و مردمی که در اطراف مسیر راه پیمائی هستند از پشت بام ها و پنجره ها در راه  در راه پیمائی حاضر می شوند.

 یمائی داده می شود .پیمائی شرکت می نمایند. و به آن ها نیز پرچم و وسائل راه پ

 ضرورت طرح:

راه پیمائی روز قدس ، یادگار امام راحل و تنها مراسم بین المللی حمایت از فلسطین می باشد که باید  .1

 تالش نمود، در حد امکان از تعطیلی آن جلوگیری کرد.

دهد که  ان میراه پیمائی انسانی مانند سال های گذشته، عالوه بر امکان شیوع کرونا، بهانه را به دشمن .2

در صورت شیوع مجدد بیماری، آن را به حساب راه پیمائی بگذارند یا برداشتن برخی از محدودیت ها 

 را زمینه سازی برای راه پیمائی اعالم نمایند.

برگزاری مراسم به این شکل، شکوه سابق را دارد و قابل انعکاس بین المللی است و نشان می دهد که  .3

 ت هیچ شرائطی دست از آرمان های خود بر نمی دارد.ملت مقاوم ایران ، تح

 سیاست ها:

 نکات بهداشتی و پروتکل های مربوط در تمامی برنامه ها مد نظر قرار می گیرد. .1

 شکوه هر چه بیشتر مراسم که قابلیت انعکاس بین المللی داشته باشد. .2

 تالش در جهت کمتر معطل شدن مردم و تردد آسان .3

 ر و گروه های خاکستریفضاسازی جهت حضور اقشا .4

 انجام ندادن کارهای کلیشه ای و خالقیت  .5

 نکات:



کمیته های فرهنگی ، بین الملل ، امنیتی، رسانه ای ، پشتیبانی با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات  .1

 اسالمی و حضور نهادهای مرتبط راه اندازی شود.

رسانه ها انجام شود. برخی از نکاتی فرهنگ سازی برای حضور در راه پیمائی از روزهای قبل توسط  .2

 که باید از قبل توسط رسانه ها گفته شود عبارتند از :

a. ماشین ها بوق نزنند 

b. ترافیک طبیعی است و عجله نداشته باشید 

c. .از رادیو راه پیمائی استفاده کنند و از گذاشتن صوت های متفرقه خودداری کنند 

d. راحتی تردد کنند. بین خطوط رانندگی کنند، تا موتور سوارها به 

e. .بیش از سه نفر سوار ماشین نشوند 

f.  نیامدن پیرمردها و اقشار آسیب پذیر دارای بیماری زمینه ای، نیامدن بیماران کرونائی و

 مشکوک و ...

g.  آماده کردن پرچم های کوچک و شعارهای زیبا توسط نوجوانان و خانواده ها برای راه پیمائی

 در تلوزیونو آموزش نحوه درست کردن آن ها 

 راه اندازی رادیو قدس برای فرهنگ سازی و آماده سازی جو راه پیمائی از یک هفته قبل از راه پیمائی .3

 موتورهای امداد خودروئی توسط سپاه آماده شود و به کمک ماشین های آسیب دیده بشتابند. .4

 طراحی شعارهای مناسب مانند کرونا بچه ها را نمی کشد اما اسرائیل ... و ... .5

از ابتدای ماه مبارک، کارگاه های تولید ماسک نیروهای ارزشی، به تولید ماسک هایی با شمائل چفیه  .6

 بپردازند مانند ماسک هایی که االن فلسطینی ها بر صورت می زنند.

از دو روز قبل از راه پیمائی ، پوستر مرتبط با روز قدس توسط گروه های مردمی و بسیج در خیابان ها  .7

شین های داوطلب نصب می گردد و همچنین کلیشه نویسی نیز انجام می گردد. که باعث بر روی  ما

تغییر فضای شهر و مشخص شدن حضور تعدادی زیادی از ماشین ها در راه پیمائی می شود. و جو راه 

 پیمائی در شهر ایجاد می شود 

در  زار گردد. و نکات ذیلباید مراسم در اتوبان اصلی شهر که عرض یا طول شهر را قطع می کند، برگ .8

 انتخاب اتوبان باید لحاظ شود:

a.  انتخاب مسیر باید با هماهنگی شهرداری و پلیس راهور و سائر نهادهای مرتبط باشد. و لذا

 شورائی ازنهادهای مرتبط ذیل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مسیر را مشخص می کند.



b.  دس مانند اتوبان شهید قاسم سلیمانی یا اتوبان امامترجیحا نام اتوبان نیز ، نامی مناسب با روز ق 

 خمینی ره یا اتوبان فلسطین و ... باشد.

c. .دسترسی های فرعی اتوبان برای جلوگیری از ترافیک باید بسته شود 

d. .مسیر بازگشت باید مشخص شود 

e.  اگر اتوبان شمال به جنوب است مسیر شمال به جنوب برای مردم شمال نشین و جنوب به شمال

 برای اهالی جنوب شهر می باشد.

f.  اتوبانی باشد که در اطراف آن فضاهای خالی و در دسترس برای استقرار نیروهای امدادی یا

هدایت ماشین ها باشد مثل اتوبان شهید سلیمانی که اطراف آن مصلی، سازمان فرهنگ و 

 ارتباطات، تپه های عباس آباد و ... می باشد.

 ور با موتور باشند که بتوانند در اتوبان قدرت مانور داشته باشند.نیروهای امنیتی و پلیس راه .9

 بازگذاشتن مسیر خط ویژه برای ماشین های امدادی  .11

 فضاسازی شهری به خصوص در مسیر راه پیمائی با نمادهای ضد اسرائیلی انجام می گردد. .11

  ودبه ماشین ها داده می ش و نقشه راهنما و نکات الزم در ورودی اتوبان، پرچم .12

رادیو سراسری در تهران و رادیوهای استانی در استان های دیگر، محور صوت می باشد. و مساجد و  .13

ادارات اطراف اتوبان مجهز به باندهای قوی می شود و مسیر را پوشش صوت می دهند و در موارد الزم 

رادیو به صوت  از ماشین یا ارابه های صوت استفاده می گردد. به عالوه این که هر ماشین از طریق

 راهپیمائی دسترسی دارد.

پیشنهاد می گردد که در ساعت مشخص، سخنرانی از طریق رادیو به صورت سراسری و سخنران واحد  .14

در کشور انجام گردد. که بهترین پیشنهاد در این زمینه ، سخنرانی رهبر معظم انقالب می باشد که 

ه مبارک رمضان در نماز جمعه شود. وجنبه جایگزین سنت حضور ایشان در یکی از جمعه ها در ما

تبلیغاتی خوبی دارد و نشان دهنده انسجام در کشور است. و می توان هماهنگ کرد که بخش عربی 

 خطبه که در انتهای آن می باشد، سخنرانی راه پیمائی کشورهای جبهه مقاومت باشد.

اشد و در خیابان های فرعی اطراف مساجد و پارک های اطراف برای استفاده از سرویس بهداشتی باز ب .15

 نیز کانتینرهای سرویس بهداشتی قرار داده شود و تیم ضدعفونی کننده در آنها مستقر باشد.

 پمپ بنزین های سیار در خیابان های فرعی اطراف قرار داده شود. و پایپینو در این زمینه هماهنگی شود. .16



صحنه تصادف فیلم برداری کنند و با تعویض  از ابتدا اعالم گردد که در صورت تصادف، دو طرف از .17

 بیمه نامه ماشین صحنه را ترک کنند.

به جای ایستگاه های فرهنگی ثابت، تریلی های فرهنگی در حال حرکت به اجرای برنامه های فرهنگی  .18

 می پردازند و این تریلی ها با فواصل مشخص در مسیر قرار میگیرند.

اسپری ضد عفونی کننده صلواتی به راه پیمایان داده می شود در اتوبوس های شرکت واحد، ماسک و  .19

و در طول مسیر راه پیمائی نیز ، افرادی بین ماشین ها ، مواد ضدعفونی کننده و ماسک توزیع می کنند 

 که این افراد نقش ایستگاه های صلواتی را دارند.

 خطری برای ماشین ها نباشد.با توجه به حضور ماشین ها، از آتش زدن پرچم خودداری می شود تا  .21

 برگزاری حرکات نمایشی توسط هوانیروز و نیروی هوائی .21

 صورت منسجمارها برای حضور در راه پیمائی به هماهنگی با دسته های موتورسوارها و آفرود سو .22

 خاموش کردن ماشین ها و توقف در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقالب .23

یت پروتکل های بهداشتی به فروش وسائلی مانند بادکنک و ... به دستفروش ها اجازه داده شود با رعا .24

 بپردازند.

 


