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دادههای جدید واحد پیشگیری و کنترل
عفونتبیمارستانفوق ختصیصرضوی:

دربارهکرونا
بیشتربدانیم
[فائزه موسوی]

مدتــی اســت آســیا در وضعیــت
اضطــراری بــرای اعــام خطــر
ابتــا بــه ویروســی نوظهــور بــا ســاختاری
عجیــب و بــا میزان کشــندگی کمتــر از  10درصد
تهــا
چنــان هراســی بــه جــان کشــورها و دول 
انداختــه کــه سیاســت خارجــی آنهــا را هــم
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
یهــا بــه
در واقــع ،کرونــا کــه حــاال چین 
آزمایشــگاهی و ســاختگی بــودن آن
مشــکوکند و دس ـتهایی را پشــت پــردۀ آن
ّ
متصورنــد ،دنیــای
و توطئههایــی را بــرای آن
آنهــا و برخــی دیگــر از کشــورها را در خــارج از
آســیا درگیــر خــود ســاخته اســت .شــناخت
ایــن ویــروس و تاریخچــۀ ظهــور آن و البتــه
ابعــاد درگیــری و خطــرش از مهمتریــن اخبــار

زائر خارجی

دعای پدر شهید حزباهلل
برای ایران اسالمی
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لویکمیــن بهمــن مــاه انقــاب اســامی کــه بــا خونهــای پــاک شــهدا بــه ثمــر نشســت
چه 
در حالــی پشــت ســر گذاشــتهشــد کــه مصــادف بــود بــا اربعیــن شــهادت شــهید مقاومــت حــاج
«قاســم ســلیمانی»؛ شــخصیتی کــه بــا اخــاص در عمــل و صــدق کالم در زمــان حیاتــش در
دلهــا و قلبهــا جــای داشــت و بــا شــهادتش آتــش بــه جــان همــه زد .جهــان اســام شــهدای
مقاومــت کــم نــدارد ،هــر کجــا پــای اســام و دفــاع از آن در میــان باشــد افــرادی هســتند کــه
مخلصانــه جــان خــود را تقدیــم میکننــد تــا ایــن نهضــت را بــه دســت صاحــب اصل ـیاش
برسانند.
در یــک روز ســرد زمســتانی و مقــارن بــا ایــام اهلل دهــه فجــر ،میزبــان پــدران و مــادران شــهید
حــزباهلل لبنــان بودیــم .افــرادی که برای حفظ اســام ،قرآن ،پیامبر و اســتقالل مملكتشــان
بهــای ارزشــمندی دادنــد« .ابومصطفــی بکــر» پــدر یکــی از شــهدای مقاومــت حــزباهلل کــه
بــرای ســومین بــار بــه زیــارت حرم حضــرت علی ابن موســی الرضا«ع» مشــرف شــده ،میگوید:
«فرزنــدان شــهید مــا زنــده هســتند و هماکنــون نــزد آقــا و موالیشــان حضــرت رضــا«ع» تکریــم
میشــوند .ایــن زیــارت هدیـهای از جانــب آنهاســت کــه بــرای مــا در ایــن دنیــا فراهم شــده .چه
هدیـهای بهتریــن از ایــن زیــارت میتوانســت بــرای مــا تــدارک دیــده شــود».
ايســتادگی و صبــر در چهــرهاش مــوج میزنــد .بــا صالبتــی مثالزدنــی ادامــه میدهــد« :من پدر

