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 ( اسناد چهارم يسر) 

 طبق اسناد سازمان اورژانس خالف دروغپردازيهاي سركردگان رژيمرب
  ويروس كرونا استسراپا آلوده به  واليت فقيههاي پاسدارخانهمراكز نظامي و انتظامي و  

 ارزشی قائل نيستندها پائينيآخوندها برای جان 
 به مردم فرارسيده استو تجهيزات و اسناد  هاسالحزمان ترك پادگانها و تحويل 

 
،  نام و نام ۳۱۵۲د آمبوالنس ك ،۱۳۹۸اسفند  ۲۷ ت يخ مأموريتاراستان تهران ، اورژانس تهران ، شور، كسازمان اورژانس  -۱سند شماره 

 به اورژانس و از آنجا با قيد موضع نگهباني از (قرارگاه ثاراهلل) ءخاتم االنبيا ۲۳لشكر  پادگاندر ، ساله ۲۰ ،بيمار محمد يوسف صفا يخانوادگ
COVID – 19  به بيمارستان بهارلو منتقل شده است «با برانكارد حمل ،درماني كسيژنا»با. 
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 ، ۳۱۵۲د آمبوالنس ك، ۱۳۹۹ فروردين ۷ت مأموريخ يتار استان تهران، اورژانس تهران،شور،كسازمان اورژانس  -۲سند شماره 
طبقه  ۱۷بلوك يك واحد  ،شهرك عاليين، مجتمع سپاه خيابان نورالهي، ساله از مجتمع سپاه در شهر ري، ۶۰نام و نام خانوادگي عباس نظري 

رد ( ، اكسيژن درماني ، حمل با برانكا۵۰-۱۰مشاوره با پزشك )»شد :  به بيمارستان بهارلو منتقلبه اورژانس و از آنجا به دليل ابتال به كرونا  ۶
بيرون و پايين ساختمان جلوي درب مجتمع ايستاده  ،شدن بيمار ۹۷، اكسيژن درماني ، مصدوم قبل از رسيدن آمبوالنس راه رفته بود ، هنگام 

 «. بودند
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، نام و نام  ۳۴۰۴، كد آمبوالنس  ۱۳۹۹فروردين  ۱۴ سازمان اورژانس كشور،استان تهران، اورژانس تهران، تاريخ مأموريت -۴سند شماره 
 با قيد ۹۸۰اتوبان تهران قم ، تير برق  مراجعه حضوري،، مشكوك به كرونا ،ساله ۳۳محمد رضا آذري خانوادگي 

 COVID – 19   مورد از عوامل نيروي انتظامي مستقر در محل كه از شب گذشته تب » :شدمنتقل به بيمارستان بهارلو به اورژانس و از آنجا
مشكوك ميباشد و با هماهنگي مركز پذيرش به  ۵۰ - ۱۰. از تنگي نفس نيز شاكي است وي با نظر حال حاضر هوشيار استرز داشته در و ل

COVID – 19 به بيمارستان منتقل شد» . 
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مدير هماهنگی بين پاسدار سرتيپ نصراهلل فتحيان،  خبر داد كهفروردين  ۴شايان يادآوري است كه باشگاه خبرنگاران سپاه پاسداران در 
های نظامی اظهار کرد: در تمام ها برای شيوع بيماری در پادگاندرباره برخی نگرانی»های اجرايی در ستاد ملی مديريت بيماری کرونا دستگاه
و تجمعات را به  های طولی را کاهش دادند يا تعطيل کردندهای بهداشتی اجرايی شد و بسياری از آموزشهای نخست پروتکلها از روزپادگان

ا حداقل رساندند. طرح امام رضا بنابر تصميم فرمانده کل قوا برای بهداشت محيط، فردی و موادغذايی در حال اجرا بود. براين اساس آماری ت
 .«های آموزشی گزارش نشده استاين زمان از اپيدمی در پادگان

نيروی  های آموزشی و درجه داریپادگان »: اسفند گفت ۱۳در وزش نيروی انتظامی معاون تربيت و آم ، جان نثاری پاسدار سرتيپ،  از اين پيشتر
دهم جای هيچ گونه نگرانی های سربازان عزيز اطمينان میبه خانواده.....ويروس و بيماری استاز نقاط امن و عاری از وجود هرگونه  انتظامی

 .)خبرگزاري موج(« ها نباشد قطعًا کمتر نيستنيست، حساسيت ما نسبت به سالمت سربازان عزيز وظيفه اگر بيشتر از خانواده
های به وجود آمده در خصوص برخی نگرانی» ده ارتش تحت امر خامنه اييس ستاد و معاون هماهنگ كننئرحبيب اهلل سياری هم،  قبل از آن

سطح بهداشت، پيشگيری و مقابله با کرونا به مراتب از سطح جامعه »كه در ارتش تأكيد كرده بود  «در سطح جامعه و برای خانواده های سربازان
که وضعيت پادگان های ما به مراتب از سطح جامعه باالتر است و دهد ما هيچ گونه مورد مشکوکی نداشته ايم و اين نشان می...بهتر است 

  (.اسفند ۱۰خبر آنالين ) «توانيم بگوييم که وضعيت بهداشتی پادگان ها از خانه های مردم نيز بهتر استمی
اليت فقيه سراپا آلوده به ويروس كرونا هاي ومراكز نظامي و انتظامي و پاسدارخانه. كنددروغ بودن اين ادعاها را اثبات مياسناد سازمان اورژانس 

 .ارزشی قائل نيستند داران و افسران جزء، درجهو مشخصًا براي جان افراد وظيفه هاپائينيآخوندها برای جان .است
 .به مردم فرارسيده استو تجهيزات و اسناد  هاسالحزمان ترك پادگانها و تحويل 

 

 شوراي ملي مقاومت ايران
 ضد تروريسمكميسيون امنيت و 

 (۲۰۲۰آوريل  ۱۰) ۱۳۹۹ فروردين ۲۲
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