
 
 ( سري دوم اسناد)

 جمهور ارتجاع فقيه و رئيسبر خالف دروغهاي ولي
 كه در سفارت چين كار ميكردند در تهرانبه كرونا مبتال  بيمارچندين بهمن  ۸ در اسناد سازمان اورژاسطبق 

 .در بيمارستان مسيح دانشور بستري شدند از آنها از چين برگشته بودحداقل يكي و  
 هيچ موردی از کرونا در ايران نداريم فعاًلبهمن گفت:  ۱۲رحماني فضلي وزير كشور روحاني در 

 از روز اول با شفافيت خبر رسانی کردند ما مسئولينمان با صفا و صداقت :  اسفند گفت ۱۳در  خامنه اي
 اعالم شد ما يك روز تاخير نكرديمو بعد هم به مردم  بهمن فهميديم كه كرونا آمده ۳۰ما :  اسفند گفت ۲۸در  روحاني

 

روز ، كرونا ، احسان شيخي،  نام و نام خانوادگي بيمار  ۲۴۲۳ ،كد آمبوالنس ۱۳۹۸بهمن  ۸ سازمان اورژانس كشور ، تاريخ مأموريت-۱سند شماره 
ر ساله با عالئم و سوابق ثبت شده كه دچا ۳۳مددجو آقا »منتقل شد:  و از آنجا به دليل ابتال به كرونا به بيمارستان مسيح دانشور بهمن به اورژانس ۸

باشد . عالئم . اظهار ميدارد كه در سفارت چين اشتغال دارند و همكارانشان عالئم كرونا را داشته اند و بستري ميسرفه و عالئم سرماخوردگي دارند
 «.مركز درماني گرديد حياتي چك شد. معاينات نورولوژي نرمال، اقدامات اوليه انجام و انتقال به



 



به بهمن  ۸وز ر، كرونا ، ساله ۳۷فاطمه بابازاده خامنه ،   ۲۴۲۳ ،كد آمبوالنس ۱۳۹۸بهمن  ۸ ، تاريخ مأموريتاورژانس كشور سازمان -۲ماره سند ش
. و سوابق سرفه و عالئم سرماخوردگيساله با عالئم  ۳۷خانم مددجو »منتقل شد:  و از آنجا به دليل ابتال به كرونا به بيمارستان مسيح دانشور اورژانس

معاينات نورولوژي  .د . عالئم حياتي چك شدباشونا را داشته اند و بستري مياظهار ميدارد كه در سفارت چين اشتغال دارند و همكارانشان عالئم كر
 «.اقدامات اوليه انجام و انتقال به مركز درماني گرديد ،نرمال

 



 



 بهمن به اورژانس ۸روز ، ، كرونامحمد علي ذوالقدرنيا،   ۲۴۲۳ ،كد آمبوالنس۱۳۹۸بهمن  ۸، تاريخ مأموريت سازمان اورژانس كشور -۳سند شماره 
اظهار ساله با عالئم و سوابق سرفه و عالئم سرماخوردگي .  ۳۳مددجو آقا »منتقل شد:  و از آنجا به دليل ابتال به كرونا به بيمارستان مسيح دانشور

روز اول ورود به ايران تب ، اسهال و سرفه شديد داشته كه در سفارت چين  ۳روز گذشته كشور چين بوده و  ۱۲ميدارد 
اقدامات اوليه انجام و  )و( معاينات نورولوژي نرمال .شد د . عالئم حياتي چكباشاند و بستري ميونا را داشتهو همكارانشان عالئم كر اشتغال دارند

 «.انتقال به مركز درماني گرديد
 
 

 



  
 
 



ارجاع داده شده و بستري  به بيمارستاندر تهران به كرونا  بيماران مبتالنشان ميدهد كه از اوايل بهمن ماه نمونه هاي متعددي از  به روشنياسناد فوق 
 شده اند. 

ای با حضور وزير شب گذشته به درخواست جهانگيری جلسه» انكار نموده و گفته است: با وقاحتبهمن  ۱۲وزير كشور روحاني در رحماني فضلي اما 
واضح  .«هيچ موردی از کرونا در ايران نداريم بهداشت در مورد بيماری کرونا برگزار کرديم که وزير بهداشت گزارش مفصلی ارائه دادند و گفتند که فعاًل

 جلسه چگونگي كنترل اطالعات و سرپوش گذاشتن بر شيوع كرونا در ايران بوده است.  از اين هدف است كه
 

 كاريدر يك توجيه فروردين ۱۱در روز روحاني  انكارناپذير، آخوند سري اول اسناد انتشارفروردين كميسيون امنيت و ضد تروريسم و  ۹بدنبال اطالعيه 
البته همه دنيا همينجور بوده! يک زمانی گذشت تا  ،وارد شده باشد ما اواخر بهمن فهميديم ،اين بيماری از اوايل مثاًل بهمن ممکن است» :گفت مسخره

 «.بتوانند بفهمند که با اين بيماری مواجه هستند
 

و اسناد كشور را مأمور كرده است آمار  رژيم هراسان از افشاي حقايق و خشم مردم، سايبري سپاه و مزدوران نيروي قدس و اطالعات در داخل و خارج
دانند . اما همه ميآن به حداقل برسد و تأثيراتداخلي و بين المللي  تخطئه و حاشا كنند تا جا باز نكند و انعكاس از سوي مقاومت ايران راشده ء افشا

سردمداران رژيم بايد بخاطر اين جنايت بزرگ عليه بشريت يك ماه پنهانكاري مجرمانه دليل اصلي شيوع انفجاري ويروس كرونا در ايران بوده است. 
 در برابر عدالت قرار گيرند.

 
 شوراي ملي مقاومت ايران

 كميسيون امنيت و ضد تروريسم
 (۲۰۲۰مارس  ۳۱) ۱۳۹۹ ۱۲


