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نشرهی روزاهن امور فرهنگی قوه قضائیه

تلفن021-42507119 :
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دعایـی کـه بیشـتر امیـد اجابـت آن مـیرود و زودتر بـه اجابت میرسـد ،دعا
بـرای برادر دینی اسـت در پشـت سـر او.
					

همدلی در محیط کار

(اصول کافی ،ج  ،۱ص)۵۲

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

موانع قبول

آیـتاهلل حقشـناس :انسـان بایـد در گفتار خود راسـت باشـد و
در رفـع موانـع قبول ،جدیـت بکند.
موانع تا نگردانی ز خود دور 	

درون خانهی دل نایدت نور

موانـع قبـول چیسـت؟ ُعجب دارم ،حسـد دارم ،تکبـر دارم اگر او به
شـما سلام نمیکند؛ شـما سلام بکـن ،داداش جـون! بـه فرزندت با
عملـت یـاد بـده .وقتی دختـرت را دیدی؛ بگو :سلام علیکـم باباجان!
دفعـه اول خجالـت میکشـد ،دفعـه دوم مواظب اسـت کـه وقتی پدر
آمـد ،اول او سلام بکند.
همدلـی در محیـط کار نشـانگر احتـرام عمیق شـما
بـرای همـکاران و تیـم اسـت .ایـن همدلـی باعـث
افزایـش قـدرت خالقیـت اعضـای تیـم و همچنیـن
میـزان وفـاداری آنها میشـود؛ امـا همدلی بهخصوص
در محیـط کار انـواع مختلفـی دارد کـه الزم اسـت
بـا آنهـا آشـنا شـوید و بـا اسـتفاده درسـت و بهجا از
هرکـدام ،سلامت محیـط کار خـود را بـاال ببریـد.
 -1همدلـی شـناختی :ایـن نـوع همدلی بـر روی
فهـم حالـت احساسـی دیگـران متمرکز اسـت .یک
همدلـی اینچنینی ،باعث میشـود صاحبان کسـب
و کارهـا بتواننـد محیطـی مناسـب و صمیمـی برای
کسـب و کار خـود فراهـم و ایجـاد کننـد و بـه مرور
منجـر بـه افزایـش انـرژی مثبـت در محیـط شـوند.
همدلـی شـناختی باعـث بـه وجـود آمـدن تأثیرات
مثبـت بـر روی تمـام افـراد میشـوند .ایـن یـک
مهـارت بسـیار عالی برای کارکنان اسـت؛ بهخصوص
زمـان انجـام مذاکـره .همچنیـن ایـن همدلـی برای
مدیرانـی کـه به دنبـال یافتن بهترین سـبک و روش
مدیریـت هسـتند ،کاربـردی اسـت .این احسـاس به
طـرز جالبی میتوانـد در افزایش فـروش محصوالت
بـه کار بیاید؛ بـه صورتی که با بهرهگیـری از همدلی
شـناختی میتـوان بـه نیازهـای مشـتری پی بـرد و
همچنیـن بـه تفکـرات مشـتری در موقعیتهـای
متفـاوت دسترسـی داشـت و  بهدرسـتی تصمیـم
گرفـت .بـرای تمریـن و یادگیـری ایـن نـوع همدلی
در محیـط کار ،تلاش کنیـد کـه از دید دیگـران به
مسـائل نگاه کنید و سـعی کنید بـرای دقایقی مانند
آنهـا فکر کنیـد و بـا موقعیتها برخورد کنیـد .البته
بـدون هیچگونـه تعصبـی علیالخصوص احساسـی،
ایـن کار را انجـام دهیـد .این موضوع باعث میشـود
بهخوبـی دالیـل اینکـه یـک پـروژه خـوب در تیـم
شـما ،پیـش مـیرود یـا خیـر را درک کنید.
 - 2همدلـی احساسـی :ایـن مـدل همدلـی بـا
عنـوان مؤثـر شـناخته میشـود؛ زیـرا این احسـاس
بـر شـما به صورت شـخصی اثـر میگـذارد .بهعنوان
مثـال بـا دیدن عـدم توانایی یـک نفـر از اعضای تیم
در انجـام دادن بـه موقـع وظایـف خود ،شـما ممکن
اسـت آشـفته و عصبی شـوید .اما تنها این اثر نیست
کـه در شـما ایجـاد شـده اسـت؛ بلکـه بـا خـود فکر

میکنیـد کـه شـما نبایـد منجـر بـه چنیـن اتفاقی
شـوید و مشـابه همیـن حالـت را رقـم بزنیـد .امـا با
توجـه بـه موقعیـت و شـرایط ،این همدلـی میتواند
اثـرات خـوب یـا بد داشـته باشـد .در شـرایطی که با
افـراد کـمکار در یـک تیـم برخـورد میشـود ممکن
اسـت دقیقـاً دو نـوع احسـاس در شـما ایجاد شـود.
یـک احسـاس بدین صـورت که بـا خـود بگویید که
مـن هرگـز نباید چنین مشـکلی را در تیـم به وجود
بیـاورم و یـک احسـاس دیگـر این اسـت کـه ممکن
اسـت پـس از برخـورد با شـخص خاطـی ،یک ترس
و اسـترس در شـما ایجاد شـود که ممکن است شما
نیـز یـک روز از تیم کنار گذاشـته شـوید.
یـک همدلـی درسـت و بجـا میتوانـد بـه مدیـران
کسـب و کارها بسـیار کمـک کند؛ اما اگـر یک مدیر
بیشـتر از حـد احسـاس همدلی کند یـا برعکس آن؛
احسـاس همدلی نداشـته باشـد ،نمیتواند بهدرستی
گـروه را هدایـت و رهبـری کنیـد .رعایت تعـادل در
همدلـی بسـیار حائز اهمیت اسـت.
 -3همدلـی ترحمآمیـز :ایـن نـوع همدلی بسـیار
عملگراسـت .بدیـن معنـی کـه وقتی یک شـخص
را در موقعیتـی دردنـاک مشـاهده میکنیـد فـورا ً
میخواهیـد بـه آن شـخص کمـک کنیـد .ایـن نـوع
همدلـی در محیـط بدین شـکل نمـود پیـدا میکند
که شـما با کارمندان خود احسـاس همدلی میکنید
و تلاش میکنیـد کـه از غمهـا عبـور کننـد و از این
شـرایط بیـرون بیاینـد .همدلـی ترحمآمیـز ممکـن
اسـت در محیـط کار باعث شـود که مشـکالت حل
نشـوند و به جای مشـخص شـدن مشـکل و شخص
خاطـی و حـل کـردن آن ،اجـازه داده میشـود
کـه مشـکالت ادامـه دار شـوند .ایـن نـوع همدلـی
اگـر ناشـی از دلسـوزی بیـش از حـد باشـد ،باعـث
میشـود کـه تیـم و کسـب و کار از مسـیر موفقیت
دور شـود .اسـتفاده از انـواع روشهـای حمایتـی و
ارزیابـی سلامت روانـی افـراد تیـم ،میتوانـد کار
مثبتـی باشـد کـه علاوه بـر پیشـرفت هر شـخص
در دراز مـدت باعـث پیشـرفت تیـم و کسـب و کار
میشـود .پـس این نـوع همدلـی اگر بهموقع باشـد
و بتـوان درجهـت مثبت از آن بهره برد ،باعث رشـد
بیشـتر کسـب و کار میشـود.

حسد ،کبر ،غیبت و ...اینها موانع قبول است.
داداش جون ،زبانت را نگهدار ،غیبت نکن که عملت نابود بشود.
(از ملک تا ملکوت ،دفتر دوم ،ص)47

نه به طاغوت

صدای میله و آهن را که میشنود ،کنجکاو میشود.
احمـد میگویـد :آقاجـان! چیزی نیسـت .گفتند خطر سـقوط بچهها به
پاییـن ایـوان هسـت .آمدهاند برای نصـب نرده.
پیـر جمـاران ،عمامـه مشـکی را از روی طاقچـه برمـیدارد و جـوری
میایسـتد کـه چشـمانش بـه چشـمان احمـد نخـورد.
 شـیطان از همیـن جا شـروع میکنـد؛ اول نرده و بعد رنگ نـرده و بعدهم عوض کـردن خانه.
میگفـت« :مراقـب باشـید! اگـر میخواهیـد ملـت قـوی و آزاد داشـته
باشـید ،بایـد از تشـریفات کـم کنید».
نویسنده :مجید توالیی /تصویرساز :ریحانه طیوب

روزشمار انقالب جمهوری اسالمی ایران
دوشنبه
 20بهمن

انقالب اسالمی،
بسیج فداکار،
خدمت مؤمنانه،
مدافعان سالمت

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل

رهبری ،الگوی مواجهه با دشمن

اخبار
تهدید برای جلوگیری از فروپاشی

نخسـتوزیر رژیـم صهیونیسـتی و برخی فرماندهان ارتـش این رژیم ،چندی پیش ایـران را تهدید
بـه حملـه نظامـی کردنـد! مواضعی کـه مـورد انتقاد بسـیاری از تحلیلگـران نظامی صهیونیسـتی
نیـز قـرار گرفـت .بهگونـهای که «غیـورا آیلند» رئیس پیشـین شـورای امنیت رژیم صهیونیسـتی
دراینبـاره گفـت« :بـا توجه به امنیت باالی زیرسـاختهای ایـران ،مجموعه دفاعی بسـیار خوب و
توانمندیهـای نظامـی خیرهکننـدهای کـه ایرانیها بـه آنها دسـتیافتهاند ،امکان ندارد اسـرائیل
بـه ایـران حملـه کند ،چراکه مقابله با آنها بسـیار دشـوار اسـت».

آغاز واکسیناسیون کرونا از فردا

سـال  1394و زمانـی کـه برجـام بـه امضـا رسـید ،مقـام معظـم
رهبری(مدظلهالعالـی) پـس از تصویـب مجلـس و بررسـی موضـوع
در شـورای عالـی امنیـت ملـی ،شـروط  9گانـهای را در پذیـرش
و اجـرای برجـام مطـرح کردنـد؛ تمـام آن شـرایط از یـک واقعیـت
نشـئت میگیـرد و آن بیاعتمـادی عمیق نسـبت به دشـمن اسـت.
اکنـون بعـد از گذشـت  5سـال و تحـوالت بسـیار زیـادی کـه در
موضـوع برجـام رخ داده اسـت ،مقام معظم رهبری مجـددا ً در دیدار
بـا همافـران نیروی هوایی در روز گذشـته ،سیاسـت قطعـی نظام را
لغـو عملـی همـه تحریمها دانسـتند و تصریـح فرمودند که دشـمن
حـق نـدارد بـرای مـا شـرط و شـروط بگـذارد ،چراکـه هـم آمریکا
و هـم کشـورهای اروپایـی نقضعهـد کردهانـد و صالحیـت تعییـن
شـرط بـرای بازگشـت بـه برجـام را ندارند.
فـارغ از سیاسـتهای کالن نظـام در مـورد برجام ،رفتـار رهبری در
مواجهـه بـا دشـمن ،الگویـی بـرای همه سیاسـتمداران اسـت .اصل
بیاعتمـادی بـه دشـمن در کنـار اصـل نترسـیدن از آن را میتـوان
بهعنـوان دو بـال سیاسـت خارجـی کشـور در مواجهـه بـا دشـمن
برشـمرد .اتفاقاتی که در سـالهای گذشـته افتاده همـواره تابع این
الگـو بـوده اسـت .زمانی که آبونان کشـور را به برجام گـره زدیم و
دلخـوش به گالبی برجام شـدیم ،دشـمن از اعتماد مـا بهره الزم را
بـرد ،بهگونـهای کـه هـم تعهدات خـود را انجـام نداد و هم فشـارها
و تحریمهـا را گسـترش داد .حتـی زیادهخواهـی ترامـپ هـم بـا
ایـن الگـو قابلتحلیل اسـت .ترامـپ هماهنگ با رژیم صهیونیسـتی
مدعـی بـود کـه برجـام توافـق بـدی اسـت ،چـون ایرانیهـا از آن
خوشـحال هسـتند .از نظـر آنهـا ایـن موضـوع نشـان مـیداد کـه
ایـران حاضـر بـه دادن امتیـازات بیشـتر نیز هسـت .از طـرف دیگر
تحـوالت ابتدای سـال  ،98یعنـی کاهش تعهدات برجامـی ایران در
پی عهدشـکنی آمریکا ،توانسـت در رفتار دشـمن تغییـر ایجاد کند
و گشـایشهایی در رفتـار متحـدان آمریـکا بـا کشـورمان بـه وجود
آمـد .یک نمونـه دیگر از رفتار قاطعانه ،شـجاعانه و عـاری از اعتماد
بـه دشـمن را میتـوان در حملـه موشـکی بـه عیناألسـد مشـاهده
کـرد .دشـمن بعـد از جنایـت بـزرگ تـرور سـردار شـهید قاسـم
سـلیمانی ،شـدیدترین تهدیدهای خود را در مقابل پاسـخ احتمالی
ایـران مطـرح کرد ولی نترسـیدن از دشـمن و پاسـخ قاطعانـه ایران
باعـث شـد کـه هیچ تهدیـدی عملی نشـود.

سـخنگوی سـازمان غذا و دارو گفت« :واکسـن در مرحله اول به کسـانی تزریق میشـود که تسـت
مثبت  PCRنداشـته باشـند .تزریق واکسـنهای روسـی وارد شـده از سهشـنبه  ۲۱بهمن با تزریق
روزانـه به  ۱۰۰۰نفر آغاز میشـود» .در همین زمینه رئیسـی ،سـخنگوی سـتاد ملـی مقابله با کرونا
ً
کاملا رایگان
اظهـار داشـت« :واکسیناسـیون کوویـد  ۱۹اجباری نیسـت .واکسیناسـیون کووید ۱۹
بوده و از طریق شـبکه بهداشـت و درمان انجام خواهد شـد .تا پایان سـال  ،۹۹گروه آسـیبپذیر فاز
یـک که حـدود یکمیلیون و  ۳۰۰هزار نفر هسـتند ،واکسـینه میشـوند».

حاجیزاده :رهبر انقالب تأکید کردند تجهیزات نظامی نخریم
سـردار امیرعلـی حاجـیزاده» فرمانـده نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران در جمـع فرماندهان
و کارکنـان سـتاد نیـروی زمینـی ارتـش گفـت« :دشـمن بـه هـر اقدامـی دسـت زد تا ما رشـد
و پیشـرفت نکنیـم .در جاهایـی کـه آمریـکا را دشـمن دانسـتهایم و بـه آنهـا اعتمـاد نکردهایم
بـه پیشـرفتهای چشـمگیری دسـت پیـدا کردهایـم .امـروز در همـه بخشهـا و زیرمجموعهها،
تحـت فشـارهای اسـتکبار جهانی ،تولیـد داخلی و بومـی را افزایش و به خودکفایی رسـیدهایم».
سـردار حاجـیزاده در خصـوص مخالفـت مقام معظم رهبری نسـبت به خرید تجهیـزات نظامی،
خاطرنشـان کـرد« :فرمانـده معظـم کل قـوا بارهـا تأکیـد فرمودند تجهیـزات نظامـی خریداری
نشـود ،چـون میدانسـتند اگـر بـه دنبـال خرید تجهیـزات نظامـی برویـم از تولید داخلـی غافل
خواهیـم شـد ،امـروز بـا درایـت و هوشـیاری معظـم لـه هـر چیزی کـه به ذهن برسـد کـه باید
طراحـی و تولیـد شـود ،قابل طراحی و دسـتیابی اسـت».

اخبار کوتاه

وزیـر بهداشـت اذعـان داشـت« :ایـران در ماههـای آینـده یکـی از قطبهـای مهـم واکسـن
جهـان خواهـد بود .مـا صاحب تکنولـوژی و زیرسـاخت شـدهایم؛ بهترین واکسـنهای مهم دنیا
را خواهیـم سـاخت» .وهابزاده ،مشـاور وزیر بهداشـت نیـز اذعان داشـت 19« :بهمنماه هیئتی
از وزارت بهداشـت وارد مسـکو شـده و قرار اسـت بعد از مذاکرات ،توافقنامه همکاری مشـترک
بـرای تولیـد واکسـن در ایـران ،نهایی شـود .ایران تنها کشـور منطقه اسـت که ظرفیـت و امکان
تولیـد این واکسـن را دارد».
«سـید امیرحسـین قاضـیزاده هاشـمی» نایبرئیـس مجلـس در توئیتـی نوشـت« :بازپرس
مجتمـع جرائـم اقتصـادی ،رسـیدگی بـه پرونـده حقوقیهـای متخلـف بـازار سـرمایه را آغـاز و
تقاضـای ارائـه مسـتندات تکمیلـی از اینجانـب کـرده اسـت .ایـن پرونـده را تـا آخـر پیگیـری
میکنـم تـا دیگـر شـاهد سوءاسـتفاده از مـردم در بـازار سـرمایه نباشـیم .علاوه بـر برخـورد با
خاطیـان ،بهتریـن راه بازگشـت اعتمـاد مردم این اسـت که منابع خارج شـده توسـط متخلفین،
در قالـب یـک نهـاد بازگردانده شـود .مشـکل اصلی بازار سـرمایه سـوءمدیریت و تـرک فعلهای
مدیـران و تخلفـات حقوقیهاسـت؛ مسـئوالن و شـورای عالـی بـورس بایـد زودتـر از اختیـارات
قانونـی خـود اسـتفاده میکردند».
بحـث «مـزد توافقـی» سالهاسـت کـه در میـان کارفرمایـان سـودجو عملیاتـی میشـود.
کارفرمایـان بـا ایـن بهانـه واهـی و غیرانسـانی که خـود کارگـر راضی اسـت و توافق کـرده ،حق
قانونـی حداقلـی را هـم بـه کارگـران نمیپردازنـد و افزایـش دسـتمزد سـالیانه نیز با ایـن بهانه
ِ
بـه کارگـران پرداخـت نمیشـود .حـاال بـا بخشـنامه جدیـد معاونـت حقوقی ریاسـتجمهور
دسـت کارفرمایـان بهصـورت واضـح بـرای پرداخـت نکـردن افزایـش مزد باز شـده اسـت .با
ایـن بخشـنامه ،افزایش دسـتمزد سـایر سـطوح دسـتمزدی ،در قراردادهـای کار مدت موقت
و جدیـد الزامی نیسـت!

