(سري سوم اسناد)
برغم انكارهاي مكرر سردمداران رژيم اسناد سازمان اورژانس به روشني نشان ميدهد

در  5بهمن يك بيمار مبتال به كرونا از فرودگاه به اورژانس منتقل و سپس در بيمارستان يافتآباد بستري شده است
يك بيمار ديگر ليدر مسافران چيني بوده است

بدون شك رژيم در اوايل بهمن از ورود ويروس به ايران مطلع بود و چند بيمارستان را براي بستري كردن بيماران معين كرده بود
پنهانكاري بزرگترين عامل شيوع انفجاري ويروس در ايران و قربانيان بيشمار و سرايت ويروس به منطقه بوده است
خامنهاي و روحاني و ديگر سركردگان رژيم بايد بخاطر جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللي محاكمه شوند

سند شماره  -1سازمان اورژانس كشور ،استان تهران  ،اورژانس تهران  ،تاريخ مأموريت  5بهمن  ،1398كد آمبوالنس ، 3403

نام و نام خانوادگي بيمار نجيب الدين عبدالرحمن 37 ،ساله ،غير ايراني ،روز  5بهمن از فرودگاه خميني به اورژانس و از آنجا به
دليل ابتال به كرونا به بيمارستان شهداي يافت آباد منتقل شد « :بيمار مشكوك به كرونا،با  a.b.c.چك ارزيابي اوليه انجام شد،
برقراري  02پذيرش و هماهنگي با  ، 800و طبق دستور دكتر معتمدي ،پايش در مسير بيمارستان ،بيمار منتقل گرديد .قابل ذكر
است كه با تشخيص پزشك بهداشت مرزي و دريافت برگه گزارش از بهداشت مرزي و تحويل به بيمارستان شد».

سند شماره  -2سازمان اورژانس كشور،استان تهران ،اورژانس تهران ،تاريخ ماموريت  11بهمن  ،1398كد آمبوالنس  ،3183نام

و نام خانوادگي بيمار مونا جامه بزرگي 31 ،ساله ،روز  11بهمن از فرودگاه خميني به اورژانس و از آنجا به دليل ابتال به كرونا به
بيمارستان يافت آباد منتقل شد« :بيمار ليدر مسافرين چيني بوده است كه بمدت ده روز با مسافرين چيني در تماس بوده بيمار
تنگي نفس و ضعف و بي حالي و سرفه دارند .توسط پزشك بهداشت مرزي آقاي دكتر فروزان معاينه و چك شد و توصيه جهت
اقدامات بعدي جهت بيماري كرونا و انتقال به بيمارستان انجام شد».

سندها به روشني نشان ميدهد ويروس كرونا از چين عالوه بر قم ،مستقيمًا به تهران هم سرايت كرده است .حداقل از اوايل بهمن
نمونههاي متعددي از مبتاليان به كرونا در تهران وجود داشته و رژيم بيمارستانهاي مشخصي مانند مسيح دانشور ،يافت آباد و
بيمارستان خميني را به اين بيماران اختصاص داده و بغايت تالش كرده است جلوي درز اطالعات از اين بيمارستانها را بگيرد.
اين پنهانكاري طوالني و جنايتكارانه بزرگترين عامل شيوع انفجاري ويروس در ايران و جان باختن شمار زيادي از مردم و
سرايت ويروس به منطقه بوده است .دكتر ادهم اسماعيل نماينده سازمان بهداشت جهاني در عراق در روز  11فروردين گفت
« ايران اين بيماري همه گير را به  17كشور منتقل كرد .ايران دليل وجود اين بيماري همه گير در  17كشور است» (تلويزيون
العراقيه  11فروردين).
پنهانكاري رژيم آخوندها در موضوع كرونا ،نقض آشكار مقررات سازمان جهاني بهداشت بويژه قطعنامه مجمع عمومي اين سازمان
در سال  2005است .ماده  6اين قطعنامه كه توسط رژيم نيز امضا شده است ،تصريح ميكند « هر كشور عضو بايد رويدادهايي را
كه ...ممكن است يك وضعيت اضطراري بهداشتي بين المللي باشد و همچنين اقدامات بهداشتي انجام شده در برابر آن رويداد را
حداكثر طي  24ساعت با كارآمدترين شيوه ارتباطي موجود ،به سازمان جهاني بهداشت اطالع دهد .اين اطالعات تا جايي كه
امكان دارد شامل تعريف موارد ،نتايج آزمايشگاهي ،منبع و نوع خطر ،تعداد موارد بيماري و مرگ و  ....مي باشد».
خامنهاي و روحاني و ديگر سركردگان رژيم بايد بخاطر جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللي محاكمه شوند.
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