
 

 
  (اسناد سوم يسر)

  دهدنشان مي به روشني اسناد سازمان اورژانسم يرژ ردمدارانرر سكم يارهاكرغم انب
  آباد بستري شده است و سپس در بيمارستان يافت منتقل از فرودگاه به اورژانسرونا ك به يك بيمار مبتال بهمن 5 در 

 است بوده ينيمسافران چ ليدريك بيمار ديگر 
 معين كرده بود  كردن بيماران براي بستري بود و چند بيمارستان را  ران مطلعيروس به ايبهمن از ورود ودر اوايل م يرژبدون شك 

  روس به منطقه بوده استيو تيسراشمار و يبان يقربانران و يروس در ايو يوع انفجارين عامل شيبزرگتر ياركپنهان
  در دادگاه بين المللي محاكمه شوند بخاطر جنايت عليه بشريت بايد رژيم ديگر سركردگان و اي و روحاني خامنه

 

،   3403د آمبوالنس ك ،1398بهمن  5ت يخ مأموريتاراستان تهران ، اورژانس تهران ، شور، كسازمان اورژانس  -1سند شماره 
به اورژانس و از آنجا به  ينيبهمن از فرودگاه خم 5روز  غير ايراني، ساله، 37 ،رحمنن عبداليب الديمار نجيب ينام خانوادگنام و 

 ،ه انجام شدياول يابيارزچك  .a.b.cبا ،روناكبه  كوكمار مشيب» منتقل شد:  افت آبادي يشهدامارستان يرونا به بكل ابتال به يدل
ر كد. قابل ذيمار منتقل گرديب ،مارستانير بيش در مسيپا ،يمعتمددكتر و طبق دستور  ، 800با  يرش و هماهنگيپذ 02 يبرقرار
 «.مارستان شديل به بيو تحو يافت برگه گزارش از بهداشت مرزيو در يبهداشت مرز كص پزشيه با تشخكاست 

 
 
 



 



 
 



، نام 3183د آمبوالنس ك، 1398بهمن  11ت يخ ماموريتار استان تهران، اورژانس تهران،شور،كسازمان اورژانس  -2سند شماره 
رونا به كل ابتال به يبه اورژانس و از آنجا به دل ينيبهمن از فرودگاه خم 11روز ساله،  31، يمار مونا جامه بزرگيب يو نام خانوادگ

مار يتماس بوده بدر  ينين چيه بمدت ده روز با مسافركبوده است  ينين چيدر مسافريمار ليب»افت آباد منتقل شد: ي مارستانيب
ه جهت يشد و توص كنه و چيتر فروزان معاكد يآقا يبهداشت مرز كتوسط پزش .دنو سرفه دار يحال ينفس و ضعف و ب يتنگ

 .«جام شدنمارستان ايرونا و انتقال به بك يماريجهت ب ياقدامات بعد
 



 



ل بهمن يحداقل از اوارده است. كت يسرا همبه تهران  مًايمستقن عالوه بر قم، ياز چرونا كروس يودهد ينشان م سندها به روشني
افت آباد و يح دانشور، يمانند مس يمشخص يمارستانهايبم يو رژد داشته ودر تهران وج به كرونا انياز مبتال يمتعدد يهانمونه

 . رديمارستانها را بگيبن يدرز اطالعات از ا يجلورده است كتالش  بغايت واختصاص داده  مارانين بيارا به  ينيخمبيمارستان 
 مردم و از ياديجان باختن شمار ز ران ويروس در ايو يوع انفجارين عامل شيبزرگتر ارانهكتيجناطوالني و  ياركنهانپاين 
گفت فروردين  11در روز دكتر ادهم اسماعيل نماينده سازمان بهداشت جهاني در عراق  .بوده استروس به منطقه يت ويسرا

تلويزيون ) «كشور است 17ايران دليل وجود اين بيماري همه گير در كشور منتقل كرد.  17ايران اين بيماري همه گير را به  »
 فروردين(. 11العراقيه 

ن سازمان يا يژه قطعنامه مجمع عموميبهداشت بو يار مقررات سازمان جهانكنقض آش رژيم آخوندها در موضوع كرونا، ياركپنهان
را  ييدادهايد رويشور عضو باكهر  »ند يكح ميتصر ،امضا شده است نيزم يه توسط رژكن قطعنامه يا 6ماده است.  2005در سال 

 را داديآن رو برابردر انجام شده  ين اقدامات بهداشتيباشد و همچن ين الملليب يبهداشت يت اضطراريوضع يكن است كه... ممك
ه ك يين اطالعات تا جايا دهد.بهداشت اطالع  يبه سازمان جهان ،موجود يوه ارتباطين شيارآمدتركساعت با  24 يثر طكحدا

 «.باشد يو مرگ و .... م يماريتعداد موارد ب، منبع و نوع خطر، يشگاهيج آزمايف موارد، نتايان دارد شامل تعركام
  ر دادگاه بين المللي محاكمه شوند.دبخاطر جنايت عليه بشريت بايد رژيم ديگر سركردگان  واي و روحاني خامنه
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