
نگاھی بھ سازوکار علمی و غیر سیاسی ققنوس (قسمت اول) 

نویسنده:نیما رامین 

پـروژه قـقنوس در فـوریھ سـال جـاری بـا اعـالم رسمی از سـوی رضـا پھـلوی آغـاز بـھ کار کرد. ھـدف این پـروژه 
بررسی مشکالت موجود در ایران و ارائھ   راھکارھای علمی-عملی برای بازسازی کشور اعالم شد. 

از زمـان آغـاز بـھ کار قـقنوس تـا بـھ حـال دو "نـظرسنجی" و دو "کنفرانـس" بـرگـزار شـده اسـت. اللھیار کنگرلـو، 
مـدیر پـروژه قـقنوس در ارتـباط بـا این پـروژه بیان داشـتھ اسـت کھ "تـنھا آلـترنـاتیو بـرای سـرنـگونی ایران، آلـترنـاتیو 
عـلم اسـت و مـا می خـواھیم بـگویم چـگونـھ می شـود کار علمی کرد" وی بـر این عقیده اسـت کھ "سـازمـان مـا علمی 

و مستقل است و ما در صدد ارائھ راه ھای علمی و عملی جھت حل مسائل ھستیم." (1) 

این اظـھارات بـاعـث شـد بـرای شـناخـت بھـتر گـروه قـقنوس، اعـداد و ارقـام ارائـھ شـده در آخـرین کنفرانـس مـورد 
ارزیابی علمی قرار بگیرد. 

در آخـرین کنفرانـس قـقنوس کھ در شھـر تـورنـتو کانـادا بـا حـضور رضـا پھـلوی و بـرخی از دانـشمندان بـرگـزار شـد 
آمـار و ارقـام و راھکارھـایی ارائـھ شـد کھ جـای تـامـل داشـت. مـھمترین نکات قـابـل بـررسی این گـروه بـا تـوجـھ بـھ 
حـصول نـتایج کنفرانـس اخیر را می تـوان در دو مـحور "کار علمی" و "سیاسی نـبودن" آن مـورد ارزیابی قـرار 

داد. 

قـقنوس بـا دو فـرخـوان در بـازه ھـای زمـانی مـتفاوت از مـردم خـواسـت در دو نـظرسنجی در مـوضـوعـات "سیل" و 
"نـافـرمـانی مـدنی" شـرکت کنند. در این بـاره بـھ نـقاط ضـعف نـظرسنجی پـرداخـتھ شـده تـا عیار علمی این نـظرسنجی 

کھ بھ آمارھا و نتایج غلط منتھی شده، بپردازیم. 

زمـان بـرگـزاری نـظرسنجی، میزان مـشارکت، نـوع طـراحی پـرسـش ھـا، شـرکت  کنندگـان (جـامـعھ آمـاری) و نـتایج 
آمـارھـا از مـھمترین نکات پـرداختی در این مـقالـھ اسـت کھ سعی شـده گـذاره ھـا بـدون قـضاوت تـدوین شـود تـا نـظر 

نوسینده بر خواننده تحمیل نگردد. 

روش آمارگیری 

بـرای افـزایش اھمیت و دقـت نـظرسنجی انـتخاب نـوع روش آمـاری کھ مبتنی بـر جـامـعھ آمـاری بسـتھ می شـود از 
اھمیت باالیی برخوردار است. جامعھ آماری را بستھ بھ اھداف سازمان انتخاب می گردد. 

بـھ عـبارتی شـرکت کنندگـان در نـظرسنجی بـاید جـزئی از جـامـعھ آمـاری ذی صـالح بـاشـند تـا بـتوانـند در نـظرسنجی 
امکان شـرکت را داشـتھ بـاشـند. این در حـالی اسـت کھ در روش آمـارگیری قـقنوس صـالحیت شـرکت کننده در 
نـظرسنجی صـرفـا بـا یک پـرسـش بـررسی می شـود. مـتاسـفانـھ در این نـظرسنجی چنین تضمینی بـرای صـحت 

صالحیت شرکت کنندگان داخلی وجود نداشت، لذا نتایج نمی تواند از اعتبار الزم برخوردار باشد. 

الزم بـھ ذکر اسـت روش ھـای مـتفاوتی بـرای تضمین شـرکت کننده ھـای ھـدف وجـود دارد بـھ عـنوان نـمونـھ مـوسـسھ 
خـصوصی آی ُپـز (Information and Public Opinion Solutions LLC) کھ در خـارج از کشور بـھ 

آمارگیری از داخل کشور می پردازد از طریق سیستم آماری گیری تلفنی می پردازد. 

زمان نظرسنجی 

https://www.ipos.me/


زمـان نـظرسنجی سیل از 10 تـا 24 آوریل مـصادف بـا 21 فـروردین تـا 4 اردیبھشت 98 بـوده اسـت.(2) در 
نـظرسنجی قـقنوس از شـرکت کنندگـان خـواسـتھ شـده اسـت کھ بـھ سـواالت میزان خـسارت، میزان حـمایت، کمک 

ارگان ھا، توان جبران خسارت وارده و میزان محبوبیت شخصیت ھای مختلف و... پاسخ دھند. 

در حـالی کھ ھـمزمـان بیشتر مـردم درگیر حـادثـھ سیل بـودنـد و سیالب ھـا مکرر زنـدگی بـومیان مـنطقھ را مـختل 
کرده، قـقنوس بـھ دنـبال اجـرای نـظرسنجی بـود. امـا این نکتھ نـادیده گـرفـتھ شـد کھ مـردم در چنین شـرایطی نـھ تـنھا 
فـرصـت و زمـان الزم بـرای ارزیابی یا بـرآورد خـسارات وارده را نـداشـتند، بلکھ فـقط فـرصـت الزم بـرای حـفظ 

جان خود و نزدیکان، برای شان میسر بوده است. 

بھ آمار جدول زیر توجھ کنید کھ زمان شروع سیالب ھا را در استان ھا نشان می دھد: 

 d

نکتھ قـابـل تـوجھی دیگری کھ در زمـان نـظرسنجی می تـوان بـھ آن اشـاره کرد وضعیت بعضی از شھـرھـا و 
روستاھای سیل زده در حالت آماده باش و قطع برق و تلفن بود.  

بھ دو نمونھ از اخبار رسانھ ھای داخلی ایران توجھ نماید: 

1-تـابـناک: دولـت روز چـھارشـنبھ ٢١ فـروردین (شـروع نـظرسنجی) دسـتور تخـلیھ پـنج مـنطقھ در شھـر 
اھواز را داد کھ در معرض سیل ھستند. 

2- خـبرگـزاری جـمھوری اسـالمی: بـھ دنـبال اخـطاریھ ھـواشـناسی مبنی بـر ورود یك مـوج بـارشی بـھ 
اسـتان ھـای جـنوب شـرق كـشور از جـملھ ھـرمـزگـان از روز جـمعھ 23 فـروردین مـاه و احـتمال وقـوع سیل 

و آب گرفتگی، دستگاه ھای اجرایی و امدادی این استان بھ حالت آماده باش درآمدند. 

نـگاھی بـھ وضعیت قطعی بـرق در کشور سیل و طـوفـان خیز مـانـند آمـریکا نـشان می دھـد کھ علی رغـم تمھیدات 
ویژه بـرای مـدیریت بحـران ھـفتھ ھـا بـرق در مـناطـق سیل زده قـطع بـوده اسـت. قطعی بـرق بـرای کشوری کھ 
سـال ھـا درگیر خشکسالی بـوده و ھیچ گـونـھ پیش بینی بـرای وقـوع نـداشـتھ بـھ مـراتـب بحـرانی تـر و طـوالنی تـر از 

آمریکا خواھد بود. (3) 

بـا تـوجـھ بـھ داده ھـای بـاال این سـوال مـطرح می شـود کھ چـگونـھ می شـود فـردی کھ زنـدگیش را سیل بـرده، بـتوانـد بـا 
قطعی برق و اینترنت و... در این نظرسنجی شرکت کرده و بھ این سوال ھا پاسخ دھد؟  

https://www.tabnak.ir/fa/news/890801/%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://www.irna.ir/news/83273717/%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4-%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25A2%25D8%25A8%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25DA%25AF%25DB%258C


 d

آمار بازدید 

قـقنوس در رابـطھ بـا نـظرسنجی "سیل اخیر" ابـتدا گـزارش داد کھ دو میلیون نـفر از آن "دیدن کردنـد". این در 
حـالی سـت کھ تـعداد دنـبال کنندگـان پـروژه قـقنوس در شـبکھ ھـای اجـتماعی پـرطـرفـدار مـانـند تـلگرام و تـوئیتر نیز بـھ 
تـرتیب 13547 و 9901 کاربـر اسـت. لـذا پـذیرش این آمـار ارائـھ شـده از سـوی قـقنوس دشـوار اسـت. ضـمن 
اینکھ در روز ارائـھ کنفرانـس ھـم گـفتھ شـد چیزی حـدود 9 ھـزار نـفر از ایران در آن شـرکت داشـتند و تـعداد کل 

شرکت کنندگان تقریبا 33 ھزار نفر بوده است. (4) 

حـال سـوال اینجاسـت چـگونـھ می شـود بـا این زیر سـاخـت رسـانـھ ای و تـعداد دنـبال کننده، دو میلیون تـن از آن بـازدید 
بھ عمل آورده باشند و این حجم از افراد در آن نظرسنجی مذکور مشارکت نمایند؟ 

 d

https://t.me/Phoenix_Project_of_Iran/81


 d

طراحی سواالت  

در طـراحی سـواالت این نـظرسنجی مشکالتی وجـود داشـتھ اسـت؛ بـھ عقیده شـرکت کنندگـان، پـرسـش ھـا از نـظر 
علمی جامع و در برگیرنده ابعاد موضوع نبوده است.  

یکی از شـرکت کنندگـان در آمـارگیری قـقنوس روی تـوئیتر نـوشـتھ "مـتاسـفانـھ نـظرسنجی شـما حـرفـھ ای طـراحی 
نشـده و اشـتباھـات اسـاسی دارد. مـثال بـرای کسی کھ آسیبی از سیل نـدیده بـاز ھـم مـجبور اسـت میزان آسیب را 
تعیین کند تا بتواند فرم را ارسال کند! چندین اشتباه اینگونھ وجود دارد کھ دقت نظرسنجی را پایین می آورد ." 

 d

کاربـری دیگر اظـھار داشـتھ "دو تـا سـوال رو کھ جـواب اولی مـثبت و جـواب دومی منفی ھسـت یکی کردین! 
اکثر سواالت ابھام داشت". 

 d



قـابـل تـوجـھ اسـت کھ عـالوه بـر پـاک سـازی بسیاری از نـظرات انـتقادی و مـخالـف از صـفحات اجـتماعی قـقنوس، 
لینک دسـترسی بـھ نـتایج نـظرسنجی را نیز بـرای عـموم مـخاطبین مسـدود کرده اسـت کھ این مـوضـوع بـا تـوجـھ بـھ 

ادعای "شفافیت" و "آموزش کار علمی بھ مردم" در تعارض است.  

 d

استناد بھ منابع غیرمعتبر  

بـررسی ھـا نـشان می دھـد بخشی از ارقـام و اعـداد ارائـھ شـده بـھ اسـتناد از دانـشنامـھ آزاد "ویکی پـدیا" بـوده اسـت. 
حتی نـوح فـرھـادی، اسـتاد اسـتراتـژی و مـدیریت بین الـملل کھ ارائـھ کننده نـتایج نـظرسنجی در کنفرانـس تـورنـتو 

بود، بھ اطالعات این سایت استناد می کند. 

 d



نتیجھ گیری از نتایج نظرسنجی 

یکی از سـواالت مـطرح شـده در نـظرسنجی، میزان تـمایل مـخاطـبان بـرای تغییر رژیم در ایران بـود کھ 93 
درصـد افـراد پـاسـخ مـثبت بـھ آن دادنـد سـوال اینجاسـت کھ چـطور می شـود پـارادوکس این آمـار 93 درصـدی را بـا 

توجھ بھ میزان مشارکت مردم در انتخابات داخلی را توجیھ کرد. 

حـداقـل تـعداد کسانی کھ در انـتخابـات خـبرگـان رھـبری کھ پـایین تـرین میزان آمـار مـشارکت را دارنـد و بـھ عـبارتی 
تـنھا کسانی کھ مـعتقد بـھ نـظام جـمھوری اسـالمی ھسـتند چیزی حـدود 64 درصـد اسـت. منطقی آن بـود کھ جـامـعھ 
آمـاری مـوافـقان رژیم در نـتایج لـحاظ می گـردید تـا وجـھھ علمی بـودن آمـارگیری بـا سـاده تـرین اسـتدالل ھـا زیر 

سوال نمی رفت. 
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آقـای کنگرلـو، مـدیر قـقنوس مـدعی اسـت "ھـر چیزی کھ مبتنی بـر عـلم نـباشـد خـرافـات اسـت ھـر چـھ عـلم در جـامـعھ 
بیشتر شود سیاست کمتر می شود ما می خواھیم بگویم چطور کار علمی انجام می شود." (5) 

سـخنان کنگرلـو آرمـان ھـمھ حکومـت ھـای مـردمی اسـت امـا آیا چنین روش سـطحی می تـوانـد این آرمـان را 
نمایندگی کند؟ 

آمـار و ارقـام نـادرسـت از گـروھی علمی کھ می خـواھـند مـسائـل ایران را بـا عـلم حـل و فـصل کند، صیانـت عـلم را 
زیر سـوال می بـرد. امـروز را عـصر اطـالعـات خـوانـدنـد بـھ این دلیل کھ اخـبار و واقعیت بـھ آسـان تـرین روش 
ممکن از مـنابـع گـونـاگـون در دسـترس مـردم قـرار می گیرد و این کھ ھیچ چیزی نمی تـوانـد در این عـصر پـنھان 

بماند یک اصل مھم در مبارزه است. 

ارائـھ آمـارھـای غـلط اسـاسـا کوچکترین حـسن یک حـاکمیت را پـر رنـگ خـواھـد کرد و نتیجھ عکس دارد این 
روشی است کھ شاید بتواند در کوتاه مدت نتیجھ مقطعی داشتھ باشد اما سرانجامی ندارد. 

ھــمھ می دانــند کھ ســوء مــدیریت در ایران بیداد می کند امــا وقتی این چنین آمــار و ارقــامی از وضعیت سیل و 
مـدیریت آن مـطرح می شـود بـرای مـخاطـب کھ قـنوس را بـھ عـنوان گـروھی علمی دنـبال می کند، پـذیرشی نـدارد و 

صرفا نتایج آن یادآور ضرب المثل "خودگویی و خود خندی" است. 

در قسمت دوم مقالھ بھ رویکرد سیاسی ققنوس با توجھ بھ ادعای "غیر سیاسی بودن" آن خواھیم پرداخت. 



پیوندھا: 
1-تلویزیون کانال یک، مجموعھ برنامھ ھای شھرام ھمایون و کنگرلو. 
 .Phoenix Project of Iran ،2-صفحھ رسمی ققنوس در توئیتر

 .NBCnews، Reuters، Newsweek-3
4-نتایج نظرسنجی، سایت رسمی ققنوس. 

5- تلویزیون کانال یک، برنامھ ھای پنل سیاسی.

https://www.youtube.com/user/CH1LIVE/videos
https://twitter.com/PhoenixprjIran/status/1115730658750599169?s=20
http://www.nbcnews.com/id/36962506/ns/weather/t/power-outages-slow-nashville-flood-cleanup/#.XQS4uP4VRt8
https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL2N22M05V
https://www.newsweek.com/hurricane-florence-power-outages-map-1122919
https://iranprojectphoenix.org/%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AC-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AC%25DB%258C/
https://www.youtube.com/user/CH1LIVE/videos

