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ضمن تبریک والدت حضرت زینب مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

سالم اهللا علیها و هفته پژوهش با توجه به هم زمانی والدت حضرت زینب سالم اهللا علیها با ایثارو ازخودگذشـتگی  
ه با شخصیت حضرت زینب سالم اهللا علیها بیان داشتند: حضرت زینـب  نکاتی را در رابط  کادر درمانی و پرستاران

هم از حیث اخالقی؛فردي؛ اجتماعی و سیاسی هستندو جا دارد ابعاد مختلف   سالم اهللا علیها یک شخصیت جامعی
لیـل  شخصیت ایشان با توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار داردو این ها به عنوان الگو براي ما هستند؛ مورد تح

  .وبررسی قرار گیرد
  هاي ایشان مدیریت بحران است . دکتر خسروي ادامه دادند؛یکی از ویژگی

گیـریم حتـی در   گاهی از اوقات برایمان اتفاقی می افتد در حوزه حتی مسائل خانوادگی؛ کالً تحت تأثیر قرار مـی 
ما حضرت زینب سـالم اهللا علیهـا واقعـاً    فضاي کار مثالً اگر خداي ناکرده یکی از اقوام مریض شود یا فوت بکند؛ا

چه ویژگی داشتند که توانستنداینقدر زیبا حادثه بسیارمهم کربال رامدیریت کنند حفظ جان امام سجاد علیه السالم 
را دارند؛ حفظ جان بچه هاي امام حسـین علیـه السـالم را وعـزت و شـکوهی کـه بایـد خـانواده اهـل بیـت داشـته            

بینـیم بعضـی از افـراد کـه شـیعه هـم نیسـتند صـحبت از         کنـیم مـی  می خوانند نگاه میباشند.خطبه اي که حضرت 
کنند من دقت کردم که چه عاملی سبب جامعیت ایشان شده است فصاحت و بالغت دختر علی ابن ابیطالب را می

حضرت است یعنی اگر انسانی از بعد تقوا و معنویت توسعه پیدا کند روحش قـوي شـود   یکی بحث تقوا و معنوي 
فرماید شما تقـوا داشـته باشـید مـن بـه شـما علـم را میـدهم لذاهمـه          پروردگار او را مدیریت می کند آیه قرآن می

نیست بایـد بـه اظهـار    مسئولین و کسانی که وظیفه اي در نظام اسالمی دارند االن که شرایط واقعاً یک شرایط بحرا
  . نظر و کارهایی که انجام می دهند به شدت توجه داشته باشند

در رابطه با هفته پژوهش را اینچنین بیان نمودند که    حجت االسالم والمسلمین دکتر خسروي در ادامه آخرین نکته
هـا بحـث   بـین دانشـگاه   هـاي امتیـاز آوري آن و اینکـه نـام آور شـده در     :الحمدهللا دانشگاه کاشان یکی از شاخص

ــان؛       ــه ایشـ ــنعم زاده و مجموعـ ــر مـ ــاي دکتـ ــه آقـ ــیم بـ ــرض کنـ ــک عـ ــا دارد تبریـ ــه جـ ــت کـ ــژوهش اسـ  پـ

(عنصـر تحقیـق و     در همین رابطه جمله اي از مقام معظم رهبري دیدم که جـا دارد ذکـر کـنم؛ ایشـان میفرماینـد      
که بیان کننده این مطلب اسـت یکـی از   ها و همه جا به صورت یک اصل قرار بگیرد ) پژوهش باید در همه عرصه

 مهمترین مولفه هاي پیشرفت هر کشوري پژوهش است. والسالم علیکم ورحمه اهللا وبرکاته


