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علی ودایع

ســریال چرنوبیل به عنوان یک مجموعه جذاب
و هیجانانگیز توانســت عده زیادی را پای تلویزیون
میخکوب کند .ایــن مجموعه که بــه روایت ابعاد
مختلف فاجعه هستهای نیروگاه هستهای چرنوبیل
میپرداخت دو پیام مشــخص و واضح داشت؛ دروغ
حقی اســت که خیلی زود از ما گرفته میشــود و
نابخردی سیســتماتیک در وقوع این حادثه دخیل
بوده اســت .البته روسها حرفهای دیگری دارند و
میخواهند داستان خودشان را روایت کنند.
حقیقت داستان چرنوبیل نه آمریکایی است و نه
روسی ،بلکه داستان چرنوبیل روایت یک فاجعه اتمی
است که از ســال  1986همچنان قربانی میگیرد.
حاال با گذشت  34سال ،جامعه جهانی شاهد وقوع
یک چرنوبیل دیگر در کاخ سفید است.
«دونالدترامــپ» همانند میلههــای اورانیوم به
شــدت خطرناک و کشنده اســت .رهبران جامعه
جهانــی میدانند کــه احتمال وقوع یــک فاجعه

خبر

صفحه9

خبر

چرنوبیل در کاخ سفید
بزرگتر از چرنوبیل نزدیک اســت اما دســت روی
دست گذاشتهاند .نکته جالب اینجاست که سیستم
حکومتــی ایاالت متحده نیز تا ایــن لحظه اقدامی
انجام نداده است .در سریال چرنوبیل دیدیم که همه
مقامات و مسئولین میدانستند چه اتفاقی رخ داده
است اما حاضر به بیان واقعیت نبودند.
در کشاکش وضعیتی که تصویر شد؛ تنش ایران
و آمریکا درباره برجــام به تیتر یک خبرگزاریهای
جهان تبدیل شده است اما متن ایمیل سفیر بریتانیا
در واشنگتن یک اعتراف خارقالعاده است .سر «کیم
داروک» در نقشی شبیه پروفسور «والری لگاسف»
ظاهر شــده اســت« .جان بولتون» در مقام همزاد
«الکساندر اکیموف» و «مایک پمپئو» در مقام همزاد
«آناتولی دیاتلوف» ایفای نقش میکنند .تیم «بی»
میخواهد یک فاجعه در خلیج فارس و خاورمیانه رقم
بزند .تعابیری که سفیر بریتانیا درباره رئیسجمهوری
آمریکا به کار برده ،واقعیتی است که کشورهای غربی

امضای  ۱۰قرارداد افزایش توان
تولید نفت

همگی به آن آگاه هســتند .داروک با الفاظی نظیر
«بیکفایت»« ،بیمنطق» و «مغشوش» درباره ترامپ
اظهار نظر کرده که بار معنایی هرکدام از این الفاظ
در فرهنگ لغات سیاسی نشانههای یک فاجعه بزرگ
همانند چرنوبیل است .سفیر بریتانیا در واشنگتن از
مقام خود کنارهگیری کرد اما رئیسجمهوری آمریکا
همچنان در کاخ سفید مستعد یک رفتار نابخردانه
است .ترامپ به بیسابقهترین شکل ممکن نخست
وزیــر بریتانیا و مقامات لندن را بــا الفاظی رکیک
تحقیر میکند تا چهل و هشتمین رئیس جمهوری
آمریکا به بینزاکتترین چهره سیاسی غرب تبدیل
شود .چرنوبیل در کاخ سفید سریالی است که شاید
در آینده ساخته شود تا آیندگان با هیجان جزئیات
یک فاجعه را دنبال کننــد .اگرچه برخی معتقدند
سیستم حکومتی آمریکا و خرد جامعه جهانی مانع
بروز فاجعه میشود اما فرصت برای نجات به شماره
افتاده است.

رونمایی از طرحهای وزارت ارتباطات در حوزه اشتغالزایی

تصمیمگیری عجوالنه و بیتصمیمی دو آفت مهم برخی مدیران
جوهره مدیریت عقالنی را باید در شرایط سخت اقتصادی جستوجو کرد

به گــزارش خبرنگار «مردمســاالری آنالین»
دکتــر مصطفــی کواکبیــان کــه در چهارمین
اجالس سراســری نشــان عالی مدیر ســال در
محل باشــگاه دیپلماتیــک وزارت امور خارجه با
حضور چهارصد نفر از مدیران برتر دســتگاههای
بخــش خصوصــی و دولتی ســخن میگفت به
تفصیــل در مورد شــاخصهای ممتــاز مدیریت
عقالنی بــا رعایت حقوق شــهروندی توضیحاتی
ارائه کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
با تبریــک دهه کرامــت و ایــام والدت حضرت
ثامنالحجج امام رضا (ع) ضمن اشاره به روایتی از
امام هشــتم(ع) گفت :اینکه دوست هرکسی عقل
اوســت و دشمن او نادانی و جهالت اوست بیانگر
تصمیم گیری عقالنی همراه با دانش و آگاهی در
عرصه مدیریت است.
وی با اشــاره به آسیبهایی که در چهار دهه
گذشــته به خاطر تصمیمگیریهای غیرعقالنی و
غیر علمــی در بین برخی مدیران وجود داشــته
اســت بر ضرورت امانتــداری مدیــران و رعایت
حقوق شــهروندان تاکید کرد و گفــت :برخی از

مدیران متاســفانه فکر میکنند کرسی ریاست و
مدیریــت ،ارث پدری آنان اســت و هرگز روحیه
خدمتگــزاری ندارند و به همین جهــت با اموال
بیتالمــال از طریق رانت خــواری و میدان دادن
به خویشاوندان و وابستگان برخورد میراث خواری
دارند .عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس با اشــاره به موضوع «اینستکس»
و کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و توقیف
نفتکــش ایرانی در جبل الطــارق ،وضعیت روابط
خارجی و بینالمللی را بســیار ســخت و پیچیده
دانســت و گفت :تصمیمگیری در شــرایط عادی
چندان هنری الزم ندارنــد بلکه جوهره مدیریت
عقالنی را در شــرایط ســخت اقتصادی میتوان
جستوجو کرد.
کواکبیان با اشــاره به اینکــه نباید با اقدامات
خویش اروپاییها را با آمریکاییها هماهنگ کرد،
افزود :البته ما بهدنبال ماجراجویی و جنگ نیستیم
اما تا زمانی که تحریمهــای یک جانبه و ظالمانه
آمریکایی وجود دارد با هیچگونه مذاکرهای هم با
آمریکا موافق نیستیم.
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس

شورای اسالمی با اشاره به اینکه تصمیمگیریهای
عجوالنــه و راهانــدازی طرحها بدون حســاب و
کتاب برخی مدیــران در دولتهای نهم و دهم و
بیتصمیمی برخی مدیران در دولتهای یازدهم و
دوازدهم هر دو آفت مدیریت است گفت :مدیران
نباید بدون مشورت و یا خودرأیی تصمیم بگیرند
تجربههــای تاریخی و آموزههــای دینی و دانش
مدیریت نشــان میدهد که هــر تصمیمی که با
مشــورت کارشناســان و متخصصان اتخاذ شود
حتما پیامدهــا و دســتاوردهای مفیدتری به بار
خواهد آورد.
عضــو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی
با اشــاره به ضــرورت روز آمد بــودن مدیران به
موضــوع ارز دیجیتالــی و نحوه اســتفاده از بیت
کوین گفت :اگر دســتاندرکاران آمادگی الزم از
قبل در این زمینه میداشتند نباید امروز هرکدام
از بخشهــا ســخنان متضــادی بر زبــان جاری
کنند.
شــایان ذکر اســت در پایان مراســم از پنجاه
نفر از مدیران شایســته تجلیل و جوایزی به آنان
اهدا شد.

مراســم رونمایی از طرحهــای وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات عصر دیروز (چهارشــنبه ۱۹ -
تیرماه) با حضور معــاون اول رئیسجمهوری برگزار
شد.

به گزارش ایســنا ،این مراســم با حضور اسحاق
جهانگیری ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات،
اشــرف بروجــردی ،امیــر ناظمی رئیس ســازمان
فنــاوری اطالعات ایران و جمعــی از کارآفرینان در

ســالن همایشهــای کتابخانه ملی ایــران برگزار و
از طرحهــای وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات
در حــوزه اشــتغالزایی و کســب و کار نوپا رونمایی
شد.

نماینده آمریکا :آماده گفتوگوی بدون پیششرط و عادیسازی روابط با ایران هستیم

سرلشــکر باقری گفت :پاســخ نیروهای مســلح
جمهوری اسالمی ایران به هرگونه تهدید علیه ثبات
امنیت موجود کشور و مرزها سخت و کوبنده خواهد
بود.
به گــزارش ایســنا ،سرلشــکر باقــری ،رئیس
ســتاد کل نیروهای مســلح دیــروز در ادامه بازدید
از خطــوط مرزی شــمال شــرق کشــور در جمع

علما و روحانیون شــیعه و ســنی ،بــزرگان قبایل و
مرزداران این منطقه شــامل ارتش ،ســپاه ،نیروی
انتظامــی و بســیج در یــگان مرزی تایبــاد حضور
یافت.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح پس از بازدید از
یگانهای حاضر در یگان مرزی تایباد طی ســخنانی
کوتاه اظهار داشــت :امروز کشور ما با حضور مردم و

علمای انقالبی اعم از اهل تسنن و تشیع و نیروهای
مسلح کشور با داشــتن فرماندهان شجاع و فهیم و
رزمندگانی بصیر و دالور هرگونه توطئه دشــمنان بر
علیــه امنیت پایدار این مرز و بوم را خنثی میکنند
و بیشــک پاسخی سخت و کوبنده در انتظار کسانی
خواهد بود که قصد دارند به امنیت کشــور و مرزها
آسیب برسانند.

در این نشســت ،مدعی شد که واشنگتن به دنبال
گفتوگو با ایران اســت .او در عین حال اتهامات
پیشین مقامات آمریکایی علیه کشورمان را تکرار
کرد.
نماینــده آمریــکا در آژانس با قرائــت بیانیه
کشــورش گفــت :ایــاالت متحده حاضر اســت
بــدون هیچ پیششــرطی بــا ایــران گفتوگو
کنــد و روابط میان دو کشــور بــه حالت عادی
بازگردد.

***
پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه تهدیدی علیه کشور کوبنده خواهد بود

***

نشست ویژه شــورای حکام آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی دیــروز به درخواســت آمریکا برای
بررســی تحوالت اخیر در بحث غنیسازی ایران
و کاهش تعهدات برجامی کشــورمان آغاز شد و
نمایندگان کشــورهای عضو شــورا در این جلسه
به بیــان دیدگاه کشورهایشــان در بــاره برجام
پرداختند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه اسکای نیوز،
نماینده آمریــکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی

وی که کشورش با خروج از برجام باعث ایجاد
مشکالت کنونی شده است ،در عین حال ،مدعی
شــد اقدامات ایران باعث ناامنی در منطقه شده و
ایران را منزوی کرده است.
نماینــده آمریــکا در آژانــس همچنین گفت:
سیاست «لبهپرتگاه» و «فنون اخاذی» ایران هیچ
کمکــی به کاهش تحریمها علیــه تهران نخواهد
کرد .توسعه برنامه هســتهای ایران ،تالشی برای
اخاذی از جامعه بینالمللی است.

