
 "هر چه به سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هرچه به شیوع آن کمک کند، سیئه است."
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 سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری

 ریاست محترم ستادکل نیروهای مسلح

 ؛سالم علیکم

 

اسالمی ایران جهت مقابله با ی سنگینی که مقام معظم رهبری بر دوش نیروهای مسلح جمهوری احتراما به استحضار میرساند نظر به وظیفه

بر آن شدیم  ،دافتجان و مال مردم عزیزمان در خطر بی ،ویروس قرار داده است و با توجه به شرایط پیش روی کشور که موجب شده است کرونا

و تنظیم گردیده است خدمتتان ارسال نماییم، باشد این طرح در این روزهای سخت طرحی را که با مشورت تعدادی از فعالین اجتماعی تهیه 

 .ای باشد تا کمی از آالم مردم سرافراز ایران اسالمی کاسته شودیاری دهنده

 

 رونوشت:

 ستاد ملی مقابله با کرونا

 

 

 های امضا کننده:تشکل

 

 بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

 بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

 دانشجویی دانشگاه علم وصنعتبسیج 

 بهشتی شهید بسیج دانشجویی دانشگاه

 بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)خواهران(

 بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه

 بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

 بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر

 بسیج دانشجویی دانشگاه گیالن

 قرارگاه احمدی روشن استان همدان

 یروانی بابلبسیج دانشجویی دانشگاه انوش

 بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

 بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان

 



در شهر ووهان چین دیده  2020ژانویه  22بار این ویروس در ناویروس روبرو هستند. برای اولینامروزه کشورهای بسیاری با همه گیر شدن کرو

 را انتخاب نمود.  covid-19نفر سازمان بهداشت جهانی برای این ویروس اسم  1000شد، که پس از گذر تعداد قربانیان این ویروس از 

روز بعد از ووهان  28یعنی دقیقا  ؛بهمن ثبت گردید 29شدن نقاط مختلف جهان توسط این ویروس، شیوع آن در ایران از تاریخ  از درگیرپس 

 ی ورود زودتر این ویروس به ایران است.چین، گرچه برخی ادعاها بیان کننده

ن به عنوان سومین کشور درگیر این ویروس در جهان شناخته کمتر از یک ماه ایرایار باالی این ویروس متاسفانه که به دلیل قدرت انتقال بس

فروردین ماه مثبت خواهد بود و عمال ما اوج  20شد و طبق اظهار نظرهای مسئولین رسمی وزارت بهداشت شیب ابتال به این ویروس حداقل تا 

 این شیب را پس از تعطیالت نوروز خواهیم داشت.

نفر فوتی در ایران ثبت  1135نفر مبتال و  17361تعداد میبینید ماه اسفند 29می منتشر شده تا تاریخ در آمار رس که که متاسفانه همانگونه

 .استشده 



                                                                                                                                                                             



و  بتالی جدید در سطح کشور داشته استنفر م 1000اسفندماه به بعد حداقل روزانه بیش از  16و همانگونه که در آمار میبینید ایران از تاریخ 

نسبت به وضعیت فعلی کشور برای  ایپیش بینی ساده ر رو به فزونی است و اگر صرفا بخواهیممتاسفانه با همین شیب صعودی تعداد مرگ و می

نفر مبتال داشته باشیم )که قطعا این آمار به شدت دور از واقعیت خواهد بود چرا  1300فروردین ماه انجام دهید ما اگر روزانه متوسط  20آمار 

پیشفرض  گاریتمی بوده امایب این ابتال لش تا به االن فروردین چندین برابر میشود و 1که واقعیت به دلیل رسوم دیدوبازدید عید میزان ابتال از 

تعداد فعلی خواهیم داشت و خب به همین نسبت آمار قربانیان هم نفر مبتال عالوه بر  26000فروردین  20( ما در تاریخ ما شیب صفر بوده است

مواجه خواهیم ی بیماران و قرنطینه مبود شدید محل نگهداریهای درمانی قطعا با کبه دلیل مشکالت زیرساختی دستگاه روبه فزونی میرود و

 .شد

ول خواهد انجامید که این ویروس تا اواسط تابستان به ط یتوهای بزرگ دنیا پیدا کردن واکسن درمانتطبق ادعای متخصیص بیولوژیک در انس

روی انسان آزمایش خواهد  ر ماه ژوئننقض جلو رود واکسن ددر آخرین اظهار نظر دکتر پائول مک کی از امپریال کالج لندن اگر روند فعلی بدون 

 شد و تا یکسال آینده در دنیا پخش خواهد شد.

 پر واضح است که با شرایط به شدت وخیم تر از حال فعلی در ماه آینده  ابتال در دنیا را اگر بررسی کنید که خب این اظهارات و از طرفی وضعیت

 است.



بیش از آنچه تا به االن  از ابتالی مردم برای جلوگیری گیری قوه قهریه قطعا هرگونه اقدامرکا و از طرفی با توجه به عدم قاطعیت دولت در به

د لذا بر آن شدیم طرحی مبتنی بر اصل بسیج همگانی و با الگوگیری از جهادسازندگی برای کنترل کروناویروس کار از پیش نمیبر ،انجام شده

 .یت سخت برای هموطنان برداردعگامی در کمتر شدن این وضند حداقل این طرح بتواباشد  ،ارائه دهیم

توان آن محله را حول مسجدی است و میشده های شهرها با محوریت یک مسجد شناخته میایران از گذشته تا به االن محله در ساختار اجتماعی

ی اجتماعی برای نزدیکی عاطفی نهبه عنوان یک نشاای و همسایه م محلهاتفاقی به اسم ههم  دانست و مدیریت کرد و از طرفی بین مردم ما

 نسبت به بقیه مطرح بوده است. ربیشت

وار تقسیم بندی کنیم به راحتی میتوانیم هر محله را ذیل یک یا ار اجتماعی، جغرافیایی و تعدد خانرا متناسب با ساخت هاهای شهراگر ما محله

 بر آن محله نظارت و پایش داشت.توان قرار دهیم و اینگونه به راحتی میچند مسجد 

 نوشته شده است: محورحول این چند  بسیج مساجد محلی پیش بینی شده وهای که با محوریت پایگاه این طرح

 وجلوگیری از گران فروشی و احتکارمحصوالت بهداشتی کنترل عرضه و تقاضا  -1

 هادر ورودی محلهسالمت  بر نظارتمحله محور طرح  -2

 اقالم مورد نیاز برای افراد در خطرنظام تهیه و توزیع  -3

 انده تعطیل یا تحت تاثیر قرار گرفتهبه صاحبان مشاغلی کرسیدگی  -4

 هاها در محلهکنترل استفاده از نازل پمپ بنزین -5

 هادر خانه ،یی آرام کننده همراه با نکات توجیهی نامهپخش شبانه -6

 ایگندزدایی محله -7

 

 

 بهداشتی و جلوگیری از گران فروشی و احتکار.کنترل عرضه وتقاضای محصوالت 1

ورد کشف در توان  نهادها و قسمت کشف احتکار و گران فروشی و برخورد با آن تقسیم کنیم، قطعا م 2در این مورد اگر اصل کنترل را به 

ا امکان برخورد را دارند در نتیجه هنیروی بازرس نیست اما این ارگان ی محصوالت و کمبودهای عرضهناظر از جهت گستردگی محلهای ارگان

های مساجد به تعداد مورد ای که هر محله با محوریت پایگاهشود به گونهبه خوبی دیده میقطعا جای خالی استفاده از پتانسیل مردم در اینجا 

 هرگونه تخلفها نظارت بر این مکانصورت مستمر با ها به و این اکیپ ت شکل دهدهای عرضه، اکیپ نظارا تعداد محلحله متناسب بنیاز آن م

 .را به مسئولین مربوطه گزارش دهند تا در اولین فرصت با شخص یا اشخاص خاطی برخورد شود

 

 هاور نظارت بر سالمت در ورودی محلهطرح محله مح.2

که با محدود  شود تعیین کردخروجی میچندین ورودی و نیم قطعا هر محله را با ها را متناسب با آنچه در قبل گفته شد تقسیم کاگر ما محله

های سالمت در ی پایگاههای اضافی به راحتی میتوان کنترل افرادی که وارد و خارج می شوند را داشت و در این بین با طرح ریزکردن خروجی

دزدا پاک کرد تا محله پس از چندی های ورودی را با عبور از یک تونل گنب سنجی استفاده کرد و هم خوردروتپایش از  وان همها میتآن ورودی

 .به کمترین میزان آلودگی برسد

 



 

 نظام تهیه و توزیع اقالم مورد نیاز برای افراد در خطر.3

ای فراد دارای بیماری زمینهسال و ا 80طبق اظهارات مسئولین پزشکی در نظام سالمت این ویروس درصد باالی قربانیان خود را از افراد باالی 

این طرح مد نظر است با و اگر ما بتوانیم این افراد را قرنطینه کنیم درصد قربانیان به شدت کاهش خواهد یافت در نتیجه در  دتشکیل میده

روز در میان داشته باشند  3هایی مسئولیت خرید برای این افراد را به صورت و برای اینکه در خانه بمانند تیمها این افراد مشخص پایش محله

ل پس از تهیه کامال با مواد ین وسایو ا شان همراه با مقداری پول تهیه گرددکه با ارتباط غیر مستقیم از این افراد لیست خریدبدین صورت 

 داده شود. لگندزدا پاک شود و سپس تحوی

 

 اندیا تحت تاثیر قرار گرفته. رسیدگی به صاحبان مشاغلی که تعطیل 4

ار ویروس تعطیل و تعداد زیاد ی همکاری برای مهویروس بسیاری از مشاغل به واسطه اپیدمی شدن ایندر خالل  متاسفانه همانگونه که میدانید

در سراسر جامعه  پخش هستند، و مشاغل به یک یا دو صنف خاص مختص نمیشوند  و از طرفی این ددیگری به شدت با رکود همراه شدن

تا اجرایی میت است اوال اینکه این تدابیر مشاغل اندیشیده است اما دو نکته حائز اهخوشبختانه دولت تدابیری برای کم کردن میزان خسارت این 

تبعات ناشی از این ویروس را کمی تقلیل  ی این تدابیر صرفا میتوانندطلبند دوما همهی احتماال یک یا دو ماهه میشدنشان به صورت کامل زمان

ان جنگ است یعنی مردم در راه ها برای مقابله استفاده از تجربه ی همدلی مردم در زمخب یکی از بهترین  ،رفع کنند صورت کاملنه به  دهند

ی این با راه اندازی صندوقی یاری دهندهرا شناسایی و  زقشان تحت تاثیر این اتفاقات قرار گرفته استهایی که رای با شناسایی خانوادههر محله

 .عزیزان باشند

 

 هاها در محلهنزینکنترل استفاده از نازل پمپ ب. 5

ها هستند پس در نتیجه اگر بتوانیم ارتباط ترین مکانهای بنزین یکی از آلودههای آلوده توسط وزارت بهداشت پمپمحل شبا توجه به سنج

به  که خودرو نانعدم بنزین زدن سرنشیدستور العمل اش را از دست خواهد داد؛ طبق ها کنترل کنیم عمال این محل آلودگیمردم را با نازل

د نیروی مورد نیاز اما به دلیل کمبو ی تماس مردم با نازل را ندهدنزین زده و اجازهی جایگاه باید خودش بمتول ،جایگاه داران ابالغ شده است

د قرار داده و به راحتی میتوان پمپ بنزین ها را ذیل یک مسج ،عمال شاهدیم که همچنان هم مردم مثل روال قبل بنزین میزنند برای این کار

 .فرستاده شوند و وظیفه ی کنترل سوخت زدن را بر عهده گیرندتیمی متشکل از تعدادی از داوطلبان به پمپ بنزین 

 

 هادر خانه همراه با نکات توجیهی ههای آرام کنندی نامه.پخش شبانه6

 که مع االسف داردبرعهده ای خطیر ضوع صداوسیما وظیفهواست که قطعا در این مایجاد کسالت و رخوت  در خانه ماندن مردم یکی از تهدیدات

ای سرشار از جمالت روحیه بخش و مفرح گنجانده میشود ی کارگر نشده است، در این طرح برای هر خانه نامهاتا به االن به صورت قابل مالحظه

 .و کنار نکات توجیحی به مردم داده میشود

 

 



 ای. گندزدایی محله7

های مردمی در سراسر کشور به صورت خودجوش مشغول پاکسازی معابر هستند اما خب چون تعداد افراد کم است امروز گروه خوشبختانه تا به

و از طرفی عدم همانگی به صورت کالن بین این گروه ها نیست باعث میشود به صورت تمام و کمال این مقصود محقق نشود پس چه بهتر که 

 های گندزدا به صورت مرتب اقدام به پاکسازی نمایند.ها گروهایستگاه سالمت در ورودی محله در کنار
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