
 ققنوس )قسمت دوم( یاسیر سیو غ یبه سازوکار علم ینگاه

 نیما رامین

به  ینگاه بادر مقاله پیش رو  .م کردیعمل خواه "مستقل"و  "یاسیر سیغ"ما  هکچنین مطرح کردند ن گام خود یققنوس در اول گذارانانیبن

 .دگیرمیقرار  یمورد بررس ادعان یا ،ققنوسر یاخعملکرد 

 

 م پرداخت.یخواه گروهاین  «و استقالل یاسیس»ت یماه هبدر این قسمت اکنون  ؛میتققنوس پرداخبودن  یعلممسئله  به نخستمقاله در 

جه ینت معتقد استباشد. او می "مستقل"و  "یاسیر سیغ" مکررا  اعالم کرده که ققنوسر پروژه ققنوس یمد ،ار کنگریهلالآشکار است نچه آ

 یاسیاش سییجه نهایدارد که نت یانرانیابردن سطح توقعات و مطالبات  در باال یقیار عمیسردم برسد، اثر ببه چشم و گوش م ن گروهیاقات یتحق

 (1) .است

ققنوس  "یاسیس یرهبرد یجد یتئور"موضوع   و "اظهارات کنگرلو" ،"اقدامات ققنوس"به  بخشن موضوع در سه یپرداختن به ا یبرا

 م.یپردازیم

 

 ؟!ینظام پادشاه بازگشتبرای  ققنوس عالقه

مطرح شده  کنندگانشرکتبرای  "ران هستمیبه ا یمن خواستار بازگشت نظام پادشاه"تحت عنوان  یپرسش ققنوسپروژه  ریاخ ینظرسنج در

ع نظام وااناین در حالی است که  (2) کردند. یپادشاه نظام ت باموافق اعالمدرصد  73 امجموعنیز ن پرسش یاز اارائه شده  یج آراینتا دراست.  

 مورد پرسش قرار نگرفته است. خواهی های دیگر از جمله جمهوری

اطب به وجود آیا این سوال برای مخ کرد؟ یو مستقل تلق یاسیرسیغ ،یققنوس را علماقدام ن یتوان ایچگونه من است که یا ییپرسش ابتدا

 در کار است؟ ینگرانبهج یکآید که نوعی نمی

 

 
 

https://mejalehhafteh.com/2019/06/24/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%82%d9%86%d9%88%d8%b3/
https://mejalehhafteh.com/2019/06/24/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%82%d9%86%d9%88%d8%b3/
https://mejalehhafteh.com/2019/06/24/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%82%d9%86%d9%88%d8%b3/


 

 

 امریکارسمی به مقامات  "رانیا یاسیس ندهیتنها رهبر آ"معرفی 

 

م یکه کرد یریگیل بودند و به موجب رایبدیب ی، رهبریون شاهزاده رضا پهلویسیان رهبران اپوزیدر م" گویدمیمدیر پروژه ققنوس  ،کنگرلو

 (1)".م دادیکا ارائه خواهیآمرهور س جمی، کنگره و رئسنا یو به مقامات رسم یم به مجالت علمیرا با مقاالت که دار یریگین رایا یبه زود

 

.اما فارغ از نقش پر رنگ بودن ققنوس تاکید دارند "فراجناحی"و "غیر سیاسی" ادار رضا پهلوی بهسلطنت طلبان و نیروهای هوبرخی چه  اگر

نقطه  کایآمرهور س جمی، کنگره و رئسنا یبه مقامات رسمرضا پهلوی در این پروژه پوششی،تاکید الهیار کنگر لو به ارائه گزارش نظر سنجی 

 تضاد ماهیتی این پروژه رانشان می دهد.

 

عمل  یاسیدر رابطه با س ،دکنیم یهمکار یاسطح رسانهدر  ققنوسو کنگرلو  یک که با آقایکانال ساز تلویزیون برنامهو ر یمد ،ونیشهرام هما

دانم اسم یمن نماما . دیکنینم یاسیاصال کار سست. ین یاسی. اصال ققنوس سدیستین یاسیشما اصال س !بله" دیگویه مینوس با کناقکردن ق

س ی، کنگره و رئسناققنوس را به  یسنجج نظریما نتا"نکه یبر ا یون در برابر اظهار نظر کنگرلو مبنیواکنش شهرام همان یا "ست!ین کارها چیا

 است. "ران با خبر شوندیم داد تا از آمال آرزو مردم ایکا ارائه خواهیجمهور آمر

 

 لمیف

 

به کار  یخواهن نظریا یرا رو یو تمام توان علم یو آمار یعلم یتمام متدها "ان داشته یبنکرده و اکتفا اظهارات به این  لوکنگر یآقا البته

ه قین مسئله سلیگر ایداد که دها همه نشان نیران باشند. ایدرون ا ،کنندیشرکت م یخواهنظردر که  یم تمام کسانیم که مطمئن باشیبرد

 یم رجوی. مریستچنظر آن و  نظر من  ]ینکهایا [ست. ید نیآیخوشش نمکه  د ویآیخوشش مچه کسی  ]نکهیا[ست. مسئله ین یشخص

 "ل بودند.یبدیب یرهبر یون شاهزاده رضا پهلویسیان رهبران اپوزیدر م و... ینجوریصدر ایبن ،یجورنیا

 

ک مخاطب یعنوان  به ،یرضا پهلوآقای از ققنوس علنی ت یو حما یسنجکار نظروبه سازا توجه شود بیکه چگونه منجاست یا نکته مهماکنون 

آنها را خود جای داده و  یسنجون را در نظریسیرهبران اپوزهمه  ،دارد یکار علمداعیه که  ققنوسیا آ ؟رفتیرا پذاو  "ندول بیبدیب"جه ینت آزاد

  کرده است؟ یندگینما

 

بر عهده ما گذاشته  یکه شاهزاده رضا پهلو یریفه خطیما با صداقت کامل وظ"ه تگف در کنفراس تورنتو یعلنبه طور و  صراحتو با کنگرلدکتر

 (4)است. " ودنبن یاسیسو  مستقل" با یجد تعارض در ین سطح از وابستگیارسد تا اینجای کار می به نظر ."میدهیانجام مرا 

او مشروعیت بخشیدن به ، ققنوس عملی کنفرانسدر اولین رضا پهلوی حضور م، کنیفرض نادرست یا آنها را  بگیریمه نادیدرا  موارد باالحتی اگر 

  .شودتلقی می "یان اپوزیسیونجر سیاسیتنها رهبر "عنوان تحت 

 

 "جدید تئوری رهبری سیاسی"بر سر گروهی دروناختالف 

https://youtu.be/rEzgMPe49Ks


با عنوان  یتئورارائه به  تورنتوکنفراس طی اظهارات خود  در دارد انهخواهیش جمهوریگرا کهققنوس  یاسیسمسئول کارگروه  ،انیعطا هودشت

جنبش ه یبر پاآورد  ید را به وجود میجد یاسیس یرهبر که یتئور مجموعه" ندکتصریح می دکتر هودشتیان پردازد.می "دیجد یاسیس یرهبر"

 کندیم یین هرم را به اصطالح راهنمایکره و اجزاء ایند و تمام پینشیازع مبالمن یدر راس آن قدرت که یجنبش هرمبرخالف . است یابکهش

  .همراه داشت را به واکنش کنگرلو ،هودشتیانآقای پرده بیاظهارات ن یاالبته  (5)."شده است یسپر شدوران

 ،تامگرا یدئولوژیاا یو  یو سراسر هرمدست  کیا سازمان یا سازمان بالمنازع ی یرهبراز گر ید" دیگویمخود سخنرانی ادامه در ان یهودشت

فاصله  یاجتماع یهام جنبشیا اشکال قدیم سازمان یا اشکال قدی یرهبر یمیشکال قداز اَخ ما یشتر تاریهر چه ب یبه عبارت .ستین یخبر

 (5) ."..ا متحول شده است.یها را ندارد بلکه دنید آن رهبریل به تولیتوان و مگر ید ،ردیگیم

 دیگویمدرهمین رابطه و ایجاد کند. اپیوند شده مطرح  یتئورآل سیاسی خود و ایدهیان ب اتا بکند میتالش  ،تااظهاراین در واکنش به  کنگرلو

 کا و انتخابیابات آمرخانت .میدیدرا این کا یدر فرانسه و آمربه عنوان مثال  .سم بودیونالیبرگشت به ناس ،شدن یالعمل مردم به جهانسکع "

به  یل امت اسالمیران تشکیدر ا د.خودشان را پررنگ تر بکنن ینکه مرزهایسم بود و ایونالیبرگشت مردم به ناس ین دونالد ترامپ به معنشد

سم یونالیبرگشت به ناس ،یدر رابطه با حفظ منافع ملران یمردم ا سم شد.یونالیبرگشت مردم به ناسو العمل باعث عکس یاسالم یله جمهوریوس

 (5)د؟ینیبینم شما میبیمن رابطه که من یا ایآ. آوردند یرو ینهاد پادشاه بر ،یران و حفظ شدن از خطر امت اسالمیت ایت و موجودیاهو حفظ م

 فیلم

پس حاال که  شده یستیونالینگرش ناساقبال عمومی به و  کار آمدن ترامپ یباعث رو ،یرات جهانییتغ ن است کهیا کنگرلو یآقامنطق  ندیبرآ

ران را به سمت یمردم اققنوس تالش دارد تا در واقع . کنیمل یرا تسه ن نگرشیانه ظهور ید زمیما هم با ،رودیمن سمت یبه ا ددارجامعه 

 .آوردرا به وجود  یرضا پهلوآمدن کار  یروبه نه یزم تاکشانده  یپادشاه

بر سر کار الگوی نگرش ناسیونالیستی به عنوان ترامپ د دوناله امریکا شخصی مانند دمتح در نقد همین دیدگاه باید گفت که اگر در ایاالت

شکل  یثموررویه  ساختار بر اساس، یکار پادشاهدر سازو اما. اندمردم است که در یک انتخابات آزاد به آن رسیده مقطعی هخواستآید، این می

اتکا به رهبری و چرا که سابقه سامانه پادشاهی  .ندارد ، جایگاهیبعدی در مقاطعر ییتغبرای ایجاد  خواست مردمرود یعنی گرفته و به پیش می

 .خواسته مردم غلبه داردبر پادشاه اراده داده که  نشانسیاسی آن در ساختار هرمی، 

کنگرلو اظهارات به  ان در پاسخیهودشتنیست.  "دیجد یاسیس یرهبر" مسئله بر سرققنوس گروهی ماجرای اختالف درونالبته این پایان 

 هجام یمنافع مل حفظ بهنایی این را دارد که اتو، یک نوع حکومت مدرن جمهوری اما. باشد یفظ منافع ملاحتواند نمیما سلطنت الزا دیگویم

 (5)مل بپوشاند.ع

وده ار بکه قرپروژه علمی  (6) .شدطرح م آقای رضا پهلویتوسط  2018دسامبر  19در اعالم موجودیت پروژه ققنوس که  می توان گفت در پایان

 ارائهکشور مشکالت موجود راه حلی برای یند تا بیا گرد هماز سراسر دنیا های مختلف رشتهدر در آن گروهی از متخصصان و کارشناسان ایرانی 

سی سیامناسبات در حوزه عرضه نشده بلکه اهداف دیگری ایران راهکارهای علمی و عملی برای بازسازی تنها تاکنون ه پیداست نهکنند. اما آنچ

 شود.میپیگیری 

 ها:پیوند

 .1398 خرداد 20دوشنبه ، یار کنگرلو و شروان فشندیان الهیآقابا  ر خبریتفسبرنامه تلویزیون ایران فردا،  -1

 .1398خرداد  28در تلگرام، ققنوس  یکانال رسم -2

 کنگرلو.ار یالهون و یشهرام هما یهامجموعه برنامه ،کیکانال ون یزیتلو -3

https://youtu.be/UrrbAQosEGc
https://www.youtube.com/watch?v=T9G8c_9rc70&feature=youtu.be
https://t.me/joinchatAAAAAEtrVLdKCngsNk60nA/238
https://t.me/joinchatAAAAAEtrVLdKCngsNk60nA/238
https://t.me/joinchatAAAAAEtrVLdKCngsNk60nA/238
https://www.youtube.com/user/CH1LIVE/videos


 .تورنتو کانادادر شهر  ققنوسعلمی کنفرانس  ین روز ازنخستصفحه رسمی ققنوس در فیسبوک،  -4

 .1398خرداد  27، پروژه ققنوسکنفرانس ن یان در اولیدکتر هودشت ینرانسخ ،شهروندمجله  -5

 .1397آذر  28، وجودیت پروژه ققنوس، اعالم مهان لندنیکسایت  -6

https://www.facebook.com/PhoenixprojectofIran/videos/607604296390817
https://www.youtube.com/watch?v=TS8kP7LOvkI&feature=share&fbclid=IwAR2qnx3WIVxlWswnBDwaswBc3v5nrrShCVHN0ubpkf7ZDaHbcZ4HdTsOQkk
https://www.youtube.com/watch?v=TS8kP7LOvkI&feature=share&fbclid=IwAR2qnx3WIVxlWswnBDwaswBc3v5nrrShCVHN0ubpkf7ZDaHbcZ4HdTsOQkk
https://www.youtube.com/watch?v=TS8kP7LOvkI&feature=share&fbclid=IwAR2qnx3WIVxlWswnBDwaswBc3v5nrrShCVHN0ubpkf7ZDaHbcZ4HdTsOQkk
https://kayhan.london/fa/1397/09/28/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9B-%D8%A7

