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 پروژه »ایران 2040« در ظاهر تالش 
علمی جریانی آمریکایی- انگلیسی 
برای اثبات  اشتباه بودن سیاست های 
در  ایران  اســالمی  کالن جمهوری 
حوزه های گوناگون است، اما در واقع 
دشمن  راهبردهای  توانسته اند  آنها 
با هدف ایجاد انحراف در دســتگاه 
محاسباتی مسئوالن کشورمان را با 
پوششی زیبا به نام علم و تخصص به 
بخش هایی از حاکمیت دیکته کنند

رهبــر معظم انقــالب با  اشــاره به 
برای  دشمنان  سنگین  سرمایه گذاری 
نفوذ فرهنگی و تغییر تدریجی باورهای 
به دنبال  »بیگانگان  فرمودنــد:  مردم 
نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد، 
نفوذ در مراکز تصمیم ســازی هستند 
که در صــورت تحقق ایــن توطئه، 
جهت گیری هــا، تصمیمات و حرکت 
عمومی کشور، بر اساس خواست و اراده  
بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.«

مطالبات و سخنان رهبر انقالب درباره فضای مجازی آنچنان دقیق و کارشناسانه است که به جرأت 
و بــدون اغــراق می توان گفت که نه تنها در بین فضال و بــزرگان حوزه های علمیه، بلکه حتی در بین 

مسئوالن اجرایی رده اول کشور نیز کسی را سراغ نداریم که این گونه بر این فضا احاطه داشته باشد.
رهبــری انقالب در یــک نگاه فراگیر، الیه حاکمیتی و مدیریتی را جدای از بحث کاربری می دانند 
و درباره هرکدام از این حوزه ها، ســخنانی هوشمندانه بیان داشته اند. اگر کسی به این نکته مهم توجه 
نکند، با یک تعارض بدوی در سخنان ایشان رو به رو شده و دچار خطایی راهبردی در مدیریت و استفاده 

از فضای مجازی خواهد شد.
الیه حاکمیتی و مدیریتی در فضای مجازی 

الیه حاکمیتی در فضای مجازی، ناظر به مدیریت کالن و هدفمند است که کشور را از وابستگی، 
مستعمره و زیردست بودن نجات می دهد و در پی آن بسیاری از تهدیدات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و امنیتی و... تا حدود زیادی دفع خواهد شد. 
چند نمونه از مواردی که مقام معظم رهبری در ارتباط با حوزه حاکمیتی و مدیریتی فضای مجازی 

بیان فرموده اند و یا در راستای مطالبات ایشان قرار می گیرد: 
ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت سایبری در  تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و برخورداری 

از ابتکار عمل.
اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی 

آحاد جامعه. 
 مقابله مؤثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان در این عرصه.

 احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی کشور.

مواجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازي در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی 
نظام )از نظر فنی و محتوایی( براي استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات آن.

به حداقل رســاندن اتکاي کشــور به کشورهاي دیگر در اســتفاده از فضاي مجازي و توابع آن در 
عرصه های فنی.

لزوم سلب سلطه دشمن
 ایشان در باره لزوم سلب سلطه دشمن می فرمایند:

»... اّما سلطه  دشمن را از این ابزارها بایستی سلب کرد. نمی توانید شما برای اینکه مثالً فرض بفرمایید 
رادیو و تلویزیون داشــته باشــید، رادیو تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن؛ اینترنت هم همین جور 
اســت، فضای مجازی هم همین جور است، دستگاه های اطاّلعاتی و ابزارهای اطالعاتی هم همین جور 
اســت، این ها را نمی شود در اختیار دشــمن قرار داد؛ امروز در اختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ 
فرهنگی است؛ ابزار سلطه  فرهنگی دشمن است.« )بیانات در مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت 

امام خمینی)ره( ۱۳۹۵/۰۳/۱۴(
گله مندی نسبت به عدم راه اندازی شبکه ملی اطالعات

ایشان در مورد شبکه اطالعات بیان داشته اند:
»یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریّت کشور - که بتوانید کشور را اداره کنید-  تأثیر دارد، مسئله  
فضای مجازی اســت؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مســئله  فضای مجازی، آنچه از همه مهم تر 
است، مسئله  شبکه ملّی اّطالعات است. متأّسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، 
انجام نگرفته؛ این]طور[ نمی شود. اینکه ما به عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این 
زمینه ها کوتاهی کنیم، این مســئله ای را حل نمی کند و منطق درســتی هم نیست. خب امروز فضای 
مجازی مخصوص ما که نیســت، همه  دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشــورهایی که شبکه  ملّی 
اّطالعات درست کرده اند و ]فضای مجازی را[ کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزش های مورد 
نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهتریِن کشورها، قوی تریِن کشورها، در این زمینه ها خّط قرمز دارند؛ 
راه نمی دهند؛ خیلی از بخش های فضای مجازی اعزام شــده  از ســوی آمریکا و دستگاه های پشت سر و 
پشــت صحنه  این قضّیه را راه نمی دهند؛ کنترل می کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن 
معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. امروز بهمنی 
از گزاره های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می آید؛ اّطالعات غلط، اّطالعات 
نادرست، اّطالعات مضر، ِشبه اّطالعات - بعضی چیزها اّطالعات واقعی نیست، اّطالع نمایی است-  خب 
اینهــا دارد مثل یک بهمنی فــرود می آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتّفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه 

بدهیم آن چیزهایی که برخالف ارزش های ما است، برخالف آن اصول مسلّمه  ما است، برخالف همان 
اجزا و عناصر اصلی هویّت ملّی ما است، به وسیله  کسانی  که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا 
کند؟ نه. کاری کنید که از منافع و سودها و بهره های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت 
اینترنت را افزایش هم بدهید - این کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد-  اّما در آن چیزهایی که 
به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی  شما نیست؛ این چیز خیلی مهّمی است؛ 
این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله  شبکه  ملّی اّطالعات هم خیلی مهم است.« )بیانات در دیدار 

مسئوالن نظام، ۹6/۳/22( 
لزوم بومی سازی سیستم عامل، موتور جست وجو و شبکه های اجتماعی

  الیه کاربری فضای مجازی
 منظور از الیه کاربری فقط در دست گرفتن یک بخش کوچک از فضای مجازی موجود است که 
البته مدیریت و اراده آن در دست دیگران است. زیرا در فضای مجازی، این مدیریت و حاکمیت است 

که تعیین کننده دست برتر است نه مصرف کنندگی و کاربری فعال در این حوزه. 
 امروز می بینیم که با وجود غفلت، کج فهمی  و یا کم کاری در حوزه سرنوشت ســاز مدیریت، مردم 
برای رفع نیازهای خود و نیروهای زبده جنگ نرم برای عقب نماندن از قافله، مجبور هستند که از باب 
ضرورت از همین فضای موجود برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند. اما چنین چیزی به هیچ عنوان 

نمی تواند تأیید کننده فضای مجازی یله و رهای امروز باشد.
توجه به این نکته الزم است که ما با دو موضوع رو به رو هستیم:

 1-  راه اندازه واقعی-  نه نمایشی-  شبکه ملی اطالعات، عرض اندام در برابر سایر رقبا 
در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، در دست گرفتن واقعی فضای مجازی کشور.

2-  در نبود یک سیستم یکپارچه و پیشرفته داخلی، حضور هوشمندانه افراد تأثیرگذار- نه 
تأثیرپذیر- در فضای موجود.

توصیه های رهبری نسبت به حضور فعال، هوشمندانه و تأثیرگذار در فضای مجازی، استفاده جبهه 
انقالب از ظرفیت اینترنت و رسانه های ارتباطی نوین برای دفع شبهات و پاسخگویی و همچنین بسط 
فرهنگ غنی ایرانی اسالمی و... به نوعی زیرمجموعه الیه های کاربری قرار می گیرند. اما آیا این توصیه ها 

نشان از این دارد که ایشان همه مختصات موجود در این فضا را پذیرفته اند؟
بــا نــگاه به مجموعه دیدگاه های رهبری به دســت می آید که، اینترنت موجــود و وضعیت فعلی 
فضای مجازی مورد رضایت سکان دار انقالب اسالمی نیست. محتوای نامناسب، شبهات گسترده علیه 
مقدسات و ارزش های اسالمی- ایرانی، سلطه دشمن در مدیریت و حاکمیت این فضا، از جمله آسیب ها 
و تهدیدهای وضعیت کنونی اســت که در کلمات ایشــان بعضی از آنها به تصریح و بعضی دیگر با  اشاره 

و کنایه مطرح شده است.
 این موارد در کنار ده ها و صدها آسیب دیگر باعث شده فضای مجازی فعلی نه تنها مطلوب نبوده بلکه 
به  هیچ  عنوان قابل  پذیرش نیست و الزم است بدون فوت وقت، شرایط مطلوب و قابل پذیرش بر فضای 
مجازی کشور حاکم شود. متأسفانه برخی از نیروهای دلسوز جریان انقالب، بیش از آنکه به مطالبه اول 
ایشان که راهبردی تر و اساسی تر است توجه کنند، بر روی مطالبه دوم یعنی حوزه کاربری صرف تمرکز 
کرده و می گویند: مگر نمی بینید که رهبری انقالب معتقدند که باید در این فضا حضور داشته باشید؟ 
در حالی که باید گفت کسی منکر حضور در این فضا نیست. ولی باید تأمل کنیم که آیا حضور ما، 

حضور استقراری است یا اضطراری؟
قطعاً به دلیل آماده نبودن شــرایط و همچنین نگاه عقب افتاده وزارت ارتباطات و برخی از اعضای 
شورای عالی فضای مجازی نسبت به اینترنت و رسانه های نوین، نمی توانیم دست روی دسته گذاشته 
و نظاره گر هجمه های ســنگین علیه مردم و کشــورمان باشیم و مجبور و مضطر هستیم که از امکانات 
موجود استفاده کنیم، ولی باید بدانیم که جنگ در این شرایط جنگ در شرایط سخت است که بسیار 
پرتلفات و کم ثمر است و عقل و شرع قبول نمی کند در صورتی که بتوان شرایط را عوض کرد، فضای 

شرایط سخت را برای جنگیدن انتخاب کنیم. 
بنابراین مقام معظم رهبری در ضمن توصیه به حضور تأثیرگذار در فضای مجازی، وضعیت موجود 
فضای مجازی را به هیچ عنوان قبول نداشته و از مجموعه های دانشگاهی و مسئوالن بارها خواسته اند 
که با جهاد علمی  کشــور را از وابســتگی در این فضا نجات دهند و با تســلط بر فناوری و ابتکار عمل، 

مدیریت و حاکمیت این فضا را به دست بگیرند.

تبیین الیه کاربری و حاکمیتی فضای مجازی 
با نگاه به سخنان رهبر انقالب

رضا صفری

هشتم خردادماه بود که رهبر معظم انقالب در دیدار 
رمضانی با استادان و اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها 
در بخشی از سخنان خود ضمن تجلیل از جایگاه برجسته 
و ممتاز اســاتید، دانشمندان، متخصصان و کارشناسان 
ایرانــی، به فعالیت جریانی داخلی با سرمنشــأ خارجی 
 اشاره کردند که به دنبال بی ارزش نشان دادن و یا کوچک 
شمردن حرکت علمی کشور و پیشرفت های به دست آمده 
و در نهایت ناامید ساختن جوانان و عموم مردم هستند.
ایشان با تأکید بر سازمان یافته بودن این جریان اظهار 
داشتند: »یک نمونه از این جریان، »پروژه 2۰۴۰ دانشگاه 
استنفورد برای ایران« است که هدف آن، زیر سؤال بردن 
پیشرفت های علمی و دانشگاهی است و متأسفانه عده ای 
هم در داخل در حرکتی مرکب از خباثت و خیانت با آنها 

هم صدایی می کنند.«
 پروژه ای با ادعای عجیب 

استفاده از دانشمندان تبعیدی!
پروژه »ایران2۰۴۰ اســتنفورد« که از سال 2۰۱6 
با هدف اعالمی »تحقیــق در زمینه موضوعات مربوط 
به آینده اقتصاد ایران و بررســی پیامدهای احتمالی آن 

کالن شــهرهای کشــور و به ویژه تهران چندین و 
چندســال است که دچار معضالت بزرگی هستند و هر 
سال نیز با توجه به انباشت و گستردگی امکانات در این 
شهرها و از سویی افزایش درخواست مردم شهرهای دیگر 
برای استفاده از این امکانات نظیر فرصت های شغلی و... 
به سرعت مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ و پایتخت 
رونق داده است، به طوری که این افزایش بی رویه جمعیت 
از طرفی و ناکار آمدی و بعضاً نوع دیدگاه مدیران شهری 
باعث شده که نه تنها از بار مشکالت شهرنشینی بر روی 
دوش شهروندان کاسته نشود بلکه روز به روز نیز شرایط 
زندگی برای عموم شهرنشین ها سخت و سخت تر شود.

وجود و بروز چنین مسائل پیچیده ای برای شهرهایی 
که با شتاب بسیار زیاد دچار افزایش جمعیت می شوند 
در ابتــدا امری طبیعی اســت ولی بعد از مدتی که این 
کاســتی ها پابرجا می مانند، دیگر برای شهروندانی که 
مجبورند هر روز با آنها دســت و پنجه نرم کنند تبدیل 
به یک معضل می شوند، بنابراین ناگفته مشخص است 
که بسیار الزم است کسانی مدیریت امور چنین شهری 
را برعهده بگیرند که از تجربه، دانش و قدرت کافی برای 

حل و فصل امور برخوردار باشند.
لزوم کاربلدی مدیران شهری

از جمله مســائل پیچیده گریبان گیــر پایتخت به 
خصوص در چند ســال اخیر این اســت کــه در کنار 
افزایش جمعیــت، معضل ترافیــک و آلودگی هوا نیز 
 گریبان گیر شــده و کار به جایی رســید که طرح های 
مختلف کارشناســان سیستم مدیریت شهری از جمله 
طــرح ترافیک، طرح زوج وفــرد، طرح کاهش آلودگی 
هوا ، آمدند و رفتند ولی نه تنها گره ای از مشــکالت باز 
نشد، بلکه برخی از طرح هایی مانند طرح اخیر »کاهش 
آلودگی هوا« باعث تشــدید گره های ترافیکی دربرخی 

نقاط شهر نیز شد.
یکی از مشکالت شهر تهران نگاه سیاسی در ترکیب 
و انتخاب مدیران است به طوریکه افراد با تفکرات مخالف 
و هرچند توانمند، کمتر امکان ورود به عرصه مدیریتی 

را پیدا می کنند. 
این موضوع در جریانات مربوط به انتخاب سه باره 
شــهردار تهران در دوره مدیریت فعلی نمود بیشــتری 

کالج« یال  »امپر و  »استنفورد«  سبک  به  نفوذ  2040«؛  »ایران 
عیسی کالنتری بعد از انتصاب به ریاست سازمان محیط زیست در دولت دوزادهم، کاوه مدنی را به عنوان 

معاون آموزش و پژوهش خود منصوب کرد تا از این طریق ارتباطات خارجی این سازمان تقویت شود.

شورای اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه علی رغم هشدار بسیاری از کارشناسان حوزه امنیت 
 غذایی و کشاورزی مبنی بر تردید درباره  انگاره »بحران کم آبی« ، گزارش محسن مسگران، 

از اعضای اصلی پروژه »ایران 2040« را به عنوان برنامه ملی منتنشر کرد!

سعید درویشی

در یک زمینه جهانی« شــروع به فعالیت کرده اســت، 
بخشــی از پروژه بلندمدت دانشگاه استنفورد در حوزه 

ایران شناسی است. 
وبســایت این پروژه، با اذعان به طرح بلندمدت این 
دانشــگاه در حوزه مطالعات ایران، هدف اصلی خود را 
مدیریت تحقیقات کمی در زمینه گسترده ای از مسائل 
مربوط به توســعه اقتصادی ایــران در بلندمدت و برای 
پیش بینی آینده کشور در شرایط مختلف، معرفی کرده 
است. مســئوالن این پروژه نیز بارها تاکید کرده اند که 
حوزه فعالیت این پروژه چندوجهی بوده و شامل اقتصاد، 

جمعیت، انرژی، آب، کشاورزی، و سیستم مالی است.
علی رغم سیاســت ســلب مســئولیت که بارها در 
وب سایت پروژه مورد تاکید قرار گرفته و تاکید شده است 
که مشارکت کنندگان تنها بر اساس مهارت های تحقیقاتی 
خود انتخاب می شوند و این مرکز از دیدگاه های سیاسی 
و مشارکت کنندگان خود آگاهی ندارد و مسئوالن این 
پروژه در قبال دیدگاه های سیاســی شرکت کنندگان یا 
وابستگان مسئولیتی ندارند، اما دو نکته مهم وجود دارد 

که چنین ادعایی را به چالش می کشد.
از سویی مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، 
خود را موظف بــه رعایت کامل مقررات تحریم تجاری 
ایــاالت متحده و همکاری بــا اداره کنترل دارایی های 
وزارت خزانــه داری می داند و از ســوی دیگر در ادعایی 
عجیب، همکاران ایرانی این پروژه را دانشمندان و محققان 
تبعیدی از سوی جمهوری اسالمی ایران معرفی کرده و 
تاکید می کند که این افراد تنها به دلیل مقاومت علمی 
در برابر ادعاهای مســئوالن ایرانی مجبور به ترک وطن 
شده اند. موضوعی که در ادامه و با شناخت ماهیت فعالیت 
این مرکز و نتایج پروژه »ایران2۰۴۰ اســتنفورد« دلیل 

آن آشکار خواهد شد.
»عباس میالنی«، پدر پروژه ضدایرانی 

دانشگاه استنفورد
خیلی ها در ایران عباس میالنی را با دو کتاب »نگاهی 
به شاه« و »معمای هویدا« می شناسند؛ کتاب هایی که با 
نگاهی همدالنه به رژیم پهلوی سعی دارد چهره ای نو از 
شاه و عوامل رژیم شاهنشاهی به مخاطب ارائه دهد. اما 
وجه مورخ بودن میالنی تنها پوشش است برای مخفی 
نگاه داشتن ســابقه این فرد در پروژه های امنیتی علیه 

جمهوری اسالمی ایران. 

حمید مقدم متولــد ۱۹۵6، رئیس  هیئت  مدیره و 
مدیرعامل شرکت امالک و ساختمان پرولوگیس، یکی 
از بزرگ ترین شــرکت های ساخت و ساز در جهان است 
که توانســت در ســال 2۰۰6 به عنوان یکی از اعضای 
هیئت امنای دانشــگاه اســتنفورد انتخاب شود. حمید 
مقدم و همسرش در سال 2۰۰۳ برنامه ای تحت عنوان 
»حمید و کریستینا مقدم« را درخصوص مطالعات مربوط 
به ایرانیان راه اندازی کردند. بعد از هفت سال و در سال 
2۰۱۰ عباس میالنی به عنوان مدیر این مرکز معرفی شد. 
دانشگاه استنفورد سال ها است مطالعات میان رشته ای 
»ایران به عنــوان یک تمدن« را در قالب واحدهایی در 
مقطع کارشناسی در رشته هایی چون زبان، ادبیات، اقتصاد 
و سیاســت پایه ریزی کرده و به همین دلیل بسیاری از 
رویدادهای مطالعاتی مرتبط با ایران توسط این دانشگاه 

سازماندهی یا حمایت می شود.
از نــکات جالــب درباره این دانشــگاه، نقش آن به 
عنوان زمینه ساز انقالب های رنگی در جهان است. بعد از 
کودتای سال 2۰۰۰ میالدی در صربستان علیه اسلوبودان 
میلوســوویچ که با نام »انقالب بولدوزری« مشهور شد، 

کتاب »پس از انقالب« به قلم »جســیکا  گرینبرگ« به 
عنوان راهنمای عملیاتی چنین پروژه های امنیتی از سوی 
انتشارات این دانشگاه منتشر شد و بعد از آن گرجستان، 
اوکراین و قرقیزســتان و در ســال ۱۳88، کشورمان به 
عنوان اهداف بعدی مورد هدف قرار گرفتند که البته در 

ایران با شکست مواجه شدند.
اما عباس میالنی نه به عنوان اســتاد علوم سیاسی 
دانشــگاه اســتنفورد، بلکه با عنوان سرپرســت پروژه 
»دموکراسی ایران« در موسسه هوور با برنامه مطالعاتی 
حمید و کریســتینا مقدم شــروع به همکاری کرد. این 
موسسه در سال ۱۹۱۹به عنوان اندیشکده سیاستگذاری 
عمومی تأســیس شده اســت. کاندولیزا رایس و دونالد 
رامســفلد هم از اعضای ارشــد این نهاد هستند. بیشتر 
فعالیت  های مؤسســه هوور در حــوزه ایران در قالب در 

پروژه »دموکراسی ایران« متمرکز شده است. 
براساس خالصه پروژه منشتر شده در سایت رسمی 
این موسســه، هدف این پروژه به وجود آوردن درکی از 
روند و چشم انداز دموکراســی در ایران، کمک به غرب 
برای انتقال دموکراسی به غرب آسیا و شناسایی، تحلیل 
و ارائه گزینه  های تصمیم سازی درباره موانع موجود برای 
انتقــال دموکراتیک و راه  هــای از بین بردن این موانع و 
ایران به عنوان اولین کشور در منطقه انتخاب شده است.

این پروژه توسط عباس میالنی، لری دایموند و مایکل 
مک فول هدایت می شــود، گروهی که تفکر آن  ها ظاهرا 
بر اساس تعامل با جمهوری اسالمی است. لری دایموند 
و مایــکل مک فول همواره تأکیــد دارند که جرج بوش 
پسر اشتباه کرد که با ایران گفت وگو نکرد، چون بهترین 
راه برای براندازی جمهوری اسالمی، تعامل است. به همین 
دلیل است که عباس میالنی آشکارا می گوید: » با ایران 

تعامل کنید، ولی به قصد براندازی.«
این موسســه چند سالی است که فعالیت  های خود 
را بر روی مســایل فرهنگی متمرکز کرده  است. برخی 
از فعالیت ها و سیاســت  های این موسسه در قبال ایران، 
شامل برگزاری کالس ها، برنامه  های آموزشی و تشکیل 
اتاق  های فکر است که به وسیله جذب نیرو های ایرانی و 
حمایت  های مالی از رسانه  ها و سایت  های اینترنتی مانند 

سایت »گذار« در حال انجام است.
این سابقه طوالنی در پیمانکاری پروژه های امنیتی 
دولت آمریکا کافی بود تا معاونت خارجي وزارت اطالعات 

در دی ماه ۱۳88، این موسسه را در کنار ۵۹ اندیشکده 
و نهاد خارجی وابســته به سازمان های جاسوسی ایاالت 
متحده که وظیفه طراحــی و اجرای براندازي نرم علیه 
کشورمان را دارند، غیرقانونی معرفی و هرگونه همکاری 

با آن را ممنوع اعالم کرد.
عباس میالنی با سابقه فعالیت در چنین موسسه ای 
بــه عنوان مدیر برنامه »ایران 2۰۴۰« آغاز به کار کرد و 
دانشــجویانی از جمله کاوه مدنی )امپریال کالج(، پویا 
آزادی )استنفورد(، امین فیض پور )هاروارد(، صدرا ساده 
)امپریال کالج(، محســن مســگران )استنفورد(، متین 
میررمضانی )اســتنفورد(، حسین هاشمی )استنفورد( و 
فرزانه رودی )جرج تاون و مدیر سابق برنامه خاورمیانه 
و شمال آفریقای دفتر مرجع جمعیتی آمریکا( را تحت 

هدایت خود قرار داد.
این دانشــجویان هرکدام در یــک حوزه تخصصی 
فعالیت می کردند و از این طریق توانســتند در مجامع 
علمی مرتبط با مسائل ایران برای خود جایگاه به دست 
آورنــد. به عنوان مثال پویا آزادی و کاوه مدنی در حوزه 
آب و محیط زیســت فعال هستند و حسن دهقان پور و 

مهران سهرابی پژوهش هایی با موضوع ذخایر نفتی ایران 
انجام داده اند.

 دانشجویان استنفورد، 
مشاوران وزارت خانه های ایرانی!

بعد از روی کار آمــدن دولت یازدهم، آرام آرام پای 
اعضای پروژه »ایران 2۰۴۰ استنفورد« به ایران باز شد. 
کاوه مدنی اواخر شهریور ۱۳۹6 با حکم عیسی کالنتری 
به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست 
منصوب شــد تا با تغییر عنوان این معاونت به معاونت 
اجتماعی، بین المللــی، فناوری و آموزشــی، به دنبال 
تقویت روابط بین المللی این سازمان با نهادهای جهانی 
باشد. همچنین پویا آزادی به عنوان کارشناس حوزه آب، 
در چند کنفرانس علمی داخل کشور با محوریت بحران 

کم آبی شرکت کرد.
نکته جالب اما ارتباط کاوه مدنی با نهادهای امنیتی 
غربــی اســت. او عضو برنامه »هنری هــارت رایس« از 
زیرمجموعه های برنامه مطالعات ایران در مرکز مک میالن 
دانشگاه ییل است. مرکز مک میالن را چند تن از یهودیان 
صهیونیســت از قبیل »دیوید بریون دیویس«، »ریچارد 
گیلدر« و »لوئیس لرمن« راه اندازی کردند که هر سه از 
متنفذین جریان جمهوری خواهان صهیونیســت آمریکا 
هســتند و بخش عمده بورس ها و گرنت های این مرکز 
هم به اتباع رژیم صهیونیستی تعلق می گیرد. از این رو، 
مســئوالن و دست اندرکاران و هیئت علمی این مرکز را 

عمدتاً یهودیان تشکیل می دهند.
از دیگر اعضای این مرکز می توان به »عباس عدالت« 
 اشاره کرد که همچون کاوه مدنی از اساتید امپریال کالج 
لندن است که 6 اردیبهشت ۱۳۹7 به اتهام عضویت در 
یک شبکه نفوذ انگلیسی بازداشت شد. برخی افراد مدعی 
هســتند، کاوه مدنی توسط این فرد دوتابعیتی به پروژه 

»ایران 2۰۴۰ استنفورد« مرتبط شده است.
گفتنی است، کاوه مدنی بعد از مفتوح شدن پرونده 

اراضی و رسوبات کشاورزی در ایران، پویایی جمعیت و 
پنجره دموگرافیک جمعیت ایران و خروجی علمی ایران 
از جمله مهم ترین گزارش های تولیدی پویا آزادی، کاوه 

مدنی و دوستانشان است.
علیرغم اینکه گزارش »خروجــی علمی ایران« به 
علت تذکر رهبر معظم انقالب مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت، اما این گروه توانســت به صورت چراغ خاموش، 
تولیدات شبه علمی خود را در قالب اسناد ملی به نهادهای 
تصمیم گیر کشور تحمیل کند. به عنوان مثال چشم انداز 
اقتصاد ایران در ســال 2۰۴۰ و برنامه ملی سازگاری با 
کم آبی در ایران به عنــوان برنامه های اقتصاد مقاومتی 
توسط نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه کشور 

منتشر شده است!
حجم تبلیغات رســانه ای حاصــل از این گزارش ها 
چنان بود که عیســی کالنتری، بعد از انتصاب به عنوان 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بزرگ ترین مسئله 
کشــور را وضعیت ورشکسته آبی دانست و یک معاونت  
جدید در این سازمان را بر اساس مباحث تئوریک طرح 

شده از سوی استاد امپریال کالج ایجاد کرد.
همچنین عیســی کالنتــری در مراســم روز ملی 
دامپزشکی امسال، خطاب به رئیس  سازمان دامپزشکی 
کشــور که در این جلسه مطرح کرد در گام دوم انقالب 
خودکفایــی را در همه محصــوالت مرتبط با دام اعالم 
خواهیم کرد، گفت:  شــما با چه استداللی این حرف را 
می زنید در حالی که کشور دچار کمبود آب است و تولید 

این محصوالت نیاز به آب دارد؟
از ســوی دیگر نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، 
خردادماه ۱۳۹7 براساس همین اسناد ملی، با انتشار پیام 
ویدیویی گفت که آماده اســت به ایرانی ها برای غلبه بر 
بحران آب در این کشور کمک کند. بنیامین نتانیاهو در 
این پیام ویدئویی اعالم کرد: اسرائیل یک وب سایت ویژه 
به زبان فارســی ایجاد کرده است که مختص پروژه های 
مربــوط به مدیریت منابع آب و دیگر مســائل همچون 
آبیاری است تا ایرانیان بتوانند از آن برای غلبه بر بحران 

کنونی آب در این کشور بهره ببرند!
  استنفوردی ها، بازتولید »نمازی« ها 

با نقاب علم
محمدباقر و سیامک نمازی، پدر و پسری بودند که 
در دهه هفتاد و هشــتاد شمسی توانستند با استفاده از 
رویکرد جدید برخی نهادها و وزارت خانه ها برای تعامل 
بیشتر با مجامع مالی و تجاری غرب، به عنوان کارشناس 
حوزه هایی همچون نفت و انرژی، دارو و تجارت خارجی به 

درون ساختار تصمیم گیری کشور نفوذ کنند.
بعــد از فتنه 88 بود که نتیجه ایــن نفوذ در قالب 
قطعنامه ۱۹2۱، به عنوان شدیدترین و پشتنوانه بسیاری 
از قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل علیه 
کشــورمان، خود را نشــان داد و سبب شــد تا کشور با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه شود. 
از جملــه نقاط  اشــتراک نحوه نفــوذ نمازی ها و 
فارغ التحصیالن استنفورد و امپریال کالج باید به نزدیکی 
آنها با مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور  اشاره کرد. 
هر دو جریان توانستند با پوشش متخصص در حوزه های 
دارای مشکل کشور، به تصمیم گیران نزدیک شده و اهداف 

خود را پیاده کنند.
امــا باید بــه مهم ترین تفاوت آنها هــم دقت کرد. 
نمازی ها با نفوذ دو دهه ای خود توانســتند لیســتی از 
مشکالت و نیازهای اقتصادی و اجتماعی را تهیه کرده و 

برای طراحی قطعنامه های علیه کشورمان به کار ببندند. 
اما جریان نفوذی »ایران 2۰۴۰« توانسته است نفوذ سه 

مرحله ای داشته باشند:
در مرحله اول این جریان با استفاده از منابع داخلی به 
تولید گزارش های شبه علمی اقدام کردند و به مرور خود را 
به عنوان متخصص حوزه های استراتژیک معرفی کردند.
این جریان با استفاده از نزدیکی با برخی مسئوالن 
و نهادها توانســتند به ساختار تصمیم سازی کشور نفوذ 
کرده و با اســتفاده از ظرفیت جریان رسانه ای همسو، 
برخی انگاره های حساس اجتماعی و اقتصادی همچون 
کم آبی، خودکفایی و سیاست های جمعیتی را به عنوان 

مشکالت اصلی کشور بدل کنند.
در گام نهایی اما این جریان توانست راه حل های خود 
را در قالب اســناد ملی به حوزه های اجرایی تعمیم داده 
و در واقــع بدون هیچ خطری، اهداف خود را با دســت 

مسئوالن و نهادهای حاکمیتی در کشور پیاده کنند.
در واقع پروژه »ایران 2۰۴۰« در ظاهر تالش علمی 
جریانی آمریکایی- انگلیســی برای اثبات  اشتباه بودن 
سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 
گوناگون اســت، اما در واقع آنها توانسته اند راهبردهای 
دشــمن با هدف ایجاد انحراف در دســتگاه محاسباتی 
مســئوالن کشــورمان را با پوششــی زیبا به نام علم و 
تخصص به بخش هایی از حاکمیت دیکته کنند؛ یعنی با 
ارائه اطالعات غلط به جریان غربگرای حاکم بر کشــور، 
جهت حرکت عمومی کشــور در مسائل بلندمدت را به 

مسیری غلط راهنمایی کنند.
ایــن مدل پیچیده از نفــوذ را رهبر معظم انقالب 
چندیــن ســال قبل هشــدار داده بودند. ایشــان 2۵ 
شــهریورماه ۱۳۹۴ و در دیدار با جمعی از فرماندهان 
و کارکنان ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، با  اشاره به 
ســرمایه گذاری سنگین دشمنان برای نفوذ فرهنگی و 
تغییر تدریجی باورهای مردم، درباره یکی از مهم ترین 
شیوه های نفوذ دشمن یادآور شدند: »بیگانگان به دنبال 
نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشــد، نفوذ در مراکز 
تصمیم سازی هستند که در صورت تحقق این توطئه، 
جهت گیری هــا، تصمیمات و حرکت عمومی کشــور، 
بر اســاس خواســت و اراده  بیگانگان، تنظیم و اجرایی 
خواهد شــد«. نمونه این مدل از نفــوذ را می توان در 
ماجرای جاسوسان محیط زیستی دید. افرادی که ابتدا 
موضوع »یوز ایرانی« را با کمک جریان رسانه ای همسو 
به یک دغدغه ملی تبدیل کرده و با اســتفاده از همین 
موضوع به جاسوسی از مراکز حساس نظامی و موشکی 

کشور مشغول شدند!

قضائی او در پیوند با پرونده جاسوســی از مراکز نظامی 
در پوشــش فعالیت های محیط زیستی و فرار از ایران، 
مستقیما به این مرکز رفته و با عنوان کارشناس مسائل 

ایران مشغول به فعالیت است.
با حضور عوامل اصلی این پروژه در کشور و استفاده 
از آنها به عنوان مدیران و کارشناسان حوزه های تخصصی 
همچون آب و انرژی و کشاورزی شاهد بودیم که برخی 
موضوعات همچون بحران کم آبی، بیهوده بودن راهبرد 
خودکفایی در کشــاورزی و غلط بودن سیاســت های 

جمیعتی در رسانه ها برجسته شد.
برنامه ملی سازگاری برای کمبود آب در ایران، ارزیابی 

 چرا مدیریت شهری 
در حل معضالت پایتخت ناتوان است؟
مسعود بهرامی زاده

داشت.
نتیجه این نوع نگاه باقی ماندن یا افزایش مشــکالت 

مردم در این کالنشهر است.
مدیریت کالن شهرها نیازمند ثبات است

در طول ســه چهار ســال اخیر و در حالیکه شورای 
شهر جدید بر کرسی اداره تهران نشست، به سرعت تغییر 
فصول، شــهرداران تهران نیز یکــی پس از دیگری رفتند 
وآمدند و آب در دل شورا تکان نخورد، در حالی که اولی به 
دلیل بیماری رفت، بعد سرپرست موقت آمد، دومی ناگهان 
دچار قانون بازنشستگی شد و در نهایت در انتخاباتی بسیار 
نزدیک پیروز حناچی، سومین شهردار رسمی شورای شهر 

اصالح طلبان شد.
و به نظر می رسد بازهم با این همه تغییر در مدیریت 
سازمان شهرداری، هنوز که هنوز است اعضای شورا به فرد 

ایده آل خود برای اداره شهر نرسیده اند.
این عدم ثبات در اداره امور اجرایی شهر خود به تنهایی 
برای برهم زدن نظام روزانه حاکم بر یک شهر با جمعیت 
متغیر بین 8 تا۱2 میلیون نفرکافی اســت، چه رســد که 
انتظار داشــته باشیم که مدیران شهری به قدری پرانگیزه 
و تکاپو باشند که مثاًل هرماه یک ایستگاه مترو هم افتتاح 
کنند یا شبانه روز به فکر حل مشکل آلودگی هوا نیز باشند!

 ناهماهنگی شورا و شهردار 
از همان روزهای ابتدایی

در حالیکه شهردار جدید با اختالف شکننده یک رای 
از رقیب و رئیس سابق خود )عباس آخوندی( در انتخابات 
شهردار تهران به پیروزی رسید و موفق شد پس از وقفه ای 
طوالنی تاییدیه حکم شهرداریش را از وزارت کشور بگیرد، 
از همان روزهای ابتدایی و با اولین عملکردها دچار اختالف 
با اعضای شورای شهر شد به طوریکه برخی اعضای شورای 
شهر به دلیل آنچه که تغییر در مواضع حناچی نسبت به قبل 
از انتخابات نامیدند وی را تهدید به سؤال و برکناری کردند.
به عنوان نمونه حســن خلیل آبادی؛ عضو کمیسیون 

فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و محمدعلیخانی 
رئیس  کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
از اعضایی بودند که حناچی را به دلیل عدم پاســخگویی 

تهدید به سؤال و برکناری کردند.
همچنین رئیس شورای شهر پنجم نیز در بیان اولین 
اختالف نظر با شــهردار جدید و نشست تخصصی مدیران 
شهری که تیرماه امسال انجام شد با انتقاد از تاخیرچندماهه 
در برگزاری این جلسه برای ایجاد هماهنگی بین مدیران 
شهری با شورا اظهار داشت: آغاز پروژه هایی مانند زیرگذر 
پل گیشا توسط شهرداری در حالیکه بسیاری از پروژه های 
قبلی که پیشرفت بین 7۰ تا۹۰درصد داشته اند و بر زمین 
مانده رها شده است، کاری منطقی به نظر نمی رسد و بحث 

اولویت بندی باید رعایت می شد.
از همــان ابتدا وقوع اختالف نظرها میان شــورایی ها 
و شــهرداری به دلیل تبعیت نکردن صددرصدی شهردار 
از شــورا در امور اجرایی مشخص بود، هرچند که محسن 
هاشمی در پاسخ به سؤالی در این رابطه، اظهارداشت: وجود 
چنین اختالف نظرهایی در امور اجرایی امری طبیعی است.

علی رغم انتظارات این ناهماهنگی شــورا و شهرداری 
با مرور زمان نه تنها کاهش نیافت بلکه روزبه روز بیشــتر 
هم شد تا جایی که هفته گذشته محسن هاشمی با  اشاره 
بــه روزمرگی و کرختی حاکم در عملکرد اجرایی مدیران 
شهری، گفت: شــهرداری تهران در بخش های مختلف از 
جمله طرح جامع پسماند، تامین اتوبوس و مترو و... عملکرد 

ضعیفی را داشته است.
هاشمی در ادامه پا را فراتر می گذارد و با گالیه از اینکه 
شهرداری نسبت به برنامه های مصوب شورا بی توجه است، 
تصریح کرد: شورای شهر برنامه هایی را برای مدیریت شهری 
تصویب می کند اما مدیران شهرداری کمترین اهمیتی به 

این برنامه ها نمی دهند و کار خود را می کنند.
رئیس  شورای شهر اظهارداشــت: اگر مجریان یعنی 
مجموعه مدیران شهری این اولویت ها )اولویت های مشخص 
شــده از سوی شورای شهر( را قبول دارند پس باید جهت 
و اساس حرکت شهرداری در مسیر آن قرار بگیرد و همان 
روزمرگی و حرکت ها و تصمیمات گذشــته به اسم برنامه 
جدید اجرا نشــود و اگر بخشی یا همه آن را قبول ندارند، 
دالیــل خود را برای تغییر و اصالح برنامه ارائه کنند تا ما 
بتوانیم به یک فهم و توافق مشــترک در مورد اولویت های 
شــهر برسیم و این گونه نشود که شورا سیاستگذاری خود 
را انجــام دهد و در اجرا اتفاق دیگری بیفتد و شــهرداری 

مسیر خود را برود.

سهم دولت در میزان ناکارآمدی شهرداری ها 
با توجــه بــه ایــن ناهماهنگی ها بین سیســتم 
تصمیم گیری شهری و سازمان اجرایی مانند شهرداری 
که در واقع هر کس ســاز خــود را می زند و به راه خود 
می رود طبیعی است که برای رفع مشکالتی مانند ترافیک 
و آلودگی هوا نه تنها کارکارشناســی نمی شود بلکه اگر 
اتفاقی راه حلی هم برای معضلی مانند آلودگی هوا پیدا 

شود به سختی می توان آن را به مرحله اجرا درآورد.
حال به این عدم هماهنگی ها باید عدم تامین بودجه 
از ســوی دولت را نیز اضافه کرد به صورتی که به گفته 
رئیس شورای شهر تهران در طول چند سالی که از عمر 
دولت فعلی می گــذرد حتی یک اتوبوس هم به ناوگان 
حمل ونقل عمومی اضافه نشده است و این خود گویای 
نقش بســیار پررنگ دولت در عدم رفع مشکالت کالن 
شهرها می باشد، چرا که همانطور که بارها نوشتیم و اعالم 
شد راه حل کلیدی مشکالتی مانند ترافیک و آلودگی هوا 
و کاهش مصرف سوخت،گســترش و نوسازی و افزایش 
ناوگان حمل ونقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس می باشد.

آخریــن  در  و  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
 اظهــار نظر، رئیس شــورای اســالمی شــهر تهران در
شــصت و چهارمین اجالس مجمع مشــورتی روسای 
شــوراهای اسالمی کالن شــهر ها و مراکز استان ها در 
کرمانشــاه به مصوبه شــورای اقتصاد در سال۹6 و ۹7 
درخصــوص تامین واگن شــهری و اتوبوس ها و مینی 
بوس ها اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیم شورای اقتصاد 
قرار بود در کالن شهر ها و در راستای کاهش آلودگی هوا 
۱۰ میلیارد دالر در بحث تامین ۱۹ هزار اتوبوس، ۴۰ هزار 
مینی بوس و کامیون های بین شــهری تفاهم نامه ای در 
حضور رئیس جمهور با حضور چهار وزیر امضا شد. وزارت 
نفت، وزارت صمت و وزارت راه نیز متعهد شدند نسبت 
به تامین تجهیزات متحرک از طریق ساخت داخل اقدام 
کنند. سهم تهران در این مصوبه هزار واگن شهری، سه 
هزار اتوبوس و پنج هزار مینی بوس است ولی این مصوبه 

شورای اقتصاد هم به نتیجه نرسیده است. 
حال آیا با وجود ناهماهنگی در مدیریت شــهری و 
بی توجهی دولت به وظایف قانونی خود در قبال پایتخت، 
توقع رفع سریع مشکالت پایتخت، انتظاری منطقی است؟


