دروغگويي وقيحانه رئيس جمهور آخوندها

روحاني ادعا كرد «:ما  30بهمن فهميديم كه كرونا آمده...و بعد هم به مردم اعالم شد ما يك روز تاخير نكرديم! »
اسناد سازمان اورژانس نشان ميدهد در  15بهمن عالوه بر قم شمار قابل توجهي در تهران بستري بودند
برخي مبتاليان به بيمارستان هاي خميني  ،يافت آباد و مسيح دانشوري منتقل شدند

سند شماره -1سازمان اورژانس كشور  ،تاريخ مأموريت  14بهمن ، 1398كد آمبوالنس  ، 5153نام و نام خانوادگي بيمار اميرسهرابي
نژاد ،شبه كرونا  ،روز  14بهمن از منطقه وردآورد كوچه قاسمعلي يوسفي به اورژانس منتقل شد و پس از اقدامات اوليه به بيمارستان
خميني و در آنجا بستري گرديد« :بيمار آقا  30ساله با تب و لرز و احتمال ويروس كرونا با اقدامات حفاظتي انتقال داده شد به علت
پوشيدن تجهيزات حفاظت فردي و با اعالم به  800و سرپرست شيفت زمان رسيدن طوالني شد».

سند شماره -2سازمان اورژانس كشور  ،تاريخ مأموريت  14بهمن ، 1398كد آمبوالنس ، 5135مهدي اميدبخش 23ساله ،شبه
كرونا  ،روز  14بهمن از خيابان قزوين تهران به اورژانس منتقل و بخاطر ابتال به ”شبه كرونا“ به بيمارستان خميني تحويل داده شده
است« :بيمار با شكايت تنگي نفس و تب و لرز و درد عضالت تماس گرفته است هوشيار است اما درد عضالت و تنگي نفس اظهار
ميكند شديد است».

سند شماره -3سازمان اورژانس كشور  ،تاريخ مأموريت  14بهمن ، 1398كد آمبوالنس ،9023ميرعلي ميرنژاد  37ساله ،شبه كرونا
 ،روز  14بهمن از شهرك واوان اسالم شهر به اورژانس منتقل و از آنجا به بيمارستان يافت آباد تحويل گرديد« :پس از چك كردن
عالئم و انجام اقدامات الزم واكسيژن تراپي به مركز درماني شهداي يافت آباد منتقل شد و مشكوك به كرونا مي باشد».

سند شماره -4سازمان اورژانس كشور  ،تاريخ مأموريت  15بهمن ، 1398كد آمبوالنس ،5065مهدي پرچمي  27ساله ،مشكوك به
كرونا  ،روز  15بهمن از خيابان مرزداران با تب و لرز و تنگي نفس به اورژانس منتقل و سپس به بيمارستان خميني تحويل داده شد:
«با تب و لرز و تنگي نفس. »...

سند شماره -5سازمان اورژانس كشور  ،تاريخ مأموريت  15بهمن ، 1398كد آمبوالنس  ، 3183نعمت اهلل محمدي  38ساله ،شبه
كرونا  ،روز  15بهمن از فرودگاه خميني به اورژانس و از آنجا به بيمارستان مسيح دانشور منتقل ميشود « :پرسنل خدمات هواپيما،
شاغل در فرودگاه امام كه توسط پزشك بهداشت مرزي مستقر در فرودگاه ويزيت و برگه اعزام به علت مشكالت تنفسي و تب از چند
روز پيش صادر كردند».

سند شماره -6سازمان اورژانس كشور  ،تاريخ مأموريت  18بهمن ، 1398كد آمبوالنس  ،4191ابراهيم عباسي دره چناري  30ساله،
مشكوك به كرونا  ،در 18بهمن از فرودگاه خميني بدليل تب باال به اورژانس منتقل و سپس به بيمارستان يافت آباد تحويل داده
ميشود« :بيمار به علت تب باال توسط بهداشت مرزي فرودگاه امام مشكوك به كرونا تشخيص داده شد طي هماهنگي با پذيرش انتقال
به بيمارستان يافت آباد شد...مورد مسافر دبي است».

برخي دروغهاي سردمداران رژيم
-1نمكي وزير بهداشت رژيم «:هيچ موردی از آلودگی به کرونا ويروس جديد در هيچ نقطهای از کشور نداشتهايم» ( 29بهمن
.)1398
 -2روحاني  30« :بهمن فهميديم که کرونا آمده است؛ يعنی نمونه آزمايشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمايش شد و آن آزمايشات
به ما نشان داد که مثبت است؛ اين شب چهارشنبه (  29بهمن) بود و صبح چهارشنبه( 30بهمن) در دولت و بعد به مردم اعالم شد؛

يک روز تأخير نکرديم؛ با اينکه دوم اسفند انتخابات بود میتوانستيم صبر کنيم و سوم اسفند اعالم کنيم؛ اين کار را نکرديم و با مردم
صادقانه حرف زديم» (  28اسفند.)1398
-3خامنه اي  « :اين بال به نظر ما بالی آنچنان بزرگی نيست ،از اين بالها بزرگتر هم وجود داشته و دارد .خودمان هم در کشور
مواردی را مشاهده کرديم .میتواند با دعا با توسالت و با طلب شفاعت ...خيلی از مشکالت را برطرف کنند».
« در بسياری از کشورها پنهانکاری میکنند ،نمی گويند .ما مسئولينمان با صفا و صداقت!! از روز اول با شفافيت خبر رسانی کردند!!،مردم را در جريان قرار دادند».
 « البته من نمیخواهم مسئله را خيلی کوچک بگيرم ،اما خيلی هم بزرگش نکنيم مسئله را ...يک قضيه يی است پيش آمده ،يکمدتی که انشاءاهلل خيلی طوالنی نخواهد بود ،اين برای کشور وجود خواهد داشت بعد همه رخت برمیبندد و میرود و می تواند
تجريباتی که ما در اين زمينه بدست میآوريم و فعاليتی که مردم می کنند ،دستگاهها میکنند و در واقع يک رزمايشی ،رزمايش
عمومی در اين زمينه انجام می گيرد اين میتواند يک دستاورد باشد .اگر اين دستاوردهای را داشته باشيم ،بال برای ما تبديل ميشود
به نعمت ،تهديد تبديل میشود به فرصت 13( »...اسفند .)1398
جنايت عليه بشريت
ترديدي نيست كه پنهانكاري جنايتكارانه رژيم براي برگزاري مراسم  22بهمن و نمايش انتخابات مجلس ارتجاع ،عامل تعيين كننده
شيوع سريع و انفجاري ويروس كرونا در ايران و ابعاد فاجعه بار قربانيان شده است .خامنه اي و روحاني و ديگر سرمداران رژيم مسئول
اين جنايت عليه بشريت هستند و بايد در مقابل عدالت قرار گيرند.
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
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