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نمودند  دادخواهی  فریاد  به  شروع  نمایی  مظلوم  با 
چراکه باید بدنه مردم را جذب می کردند و مردم را 
علیه هم می شوراندند تا به مقصود برسند. ظاهرش 
را در ابتدا با علم عدالتخواهی و بازپسگیری حق مردم 
پیش بردند تا حدی هم موفق بودند عده ای از مردم 
که احساس کردند در حقشان ظلم شده است تاب 
نیاوردند و همراه شدند و همچنین هجوم رسانه ای 
فضای مجازی و شبکه های غربی و عربی فضای غبارآلودی را به وجود 
آوردند که بیش از پیش موجب تهییج مخاطبانشان می شدند. کشیده 
شدن اختالفات به کف خیابان دیکته ای بود که تئوریسین های غربی 
تکرار می کردند چرا که از این طریق به موفقیت های زیادی در بسیاری 
از کشور ها از جمله گرجستان و اوکراین رسیده بودند . در ایران هم به 
تبع آن اعتراضات به خیابان ها کشیده شد و هم زمان با این اتفاقات 
واقعی  و چهره  آورده  در  پوشش خود  از  واقعی سر  اهداف  و  ها  شعار 
خود را نمایان ساخت. مدلی که فتنه جویان ۸۸ به کار بستند استفاده 
ابزاری از انتخابات که پشتوانه مستقیم مردمی دارد و اصل جمهوریت هر 
نظامی می باشد بود چراکه تنها راه مقابله با مردم خود مردم می باشد 
اما مهمترین مسئله که کشور های غربی نیز به درستی آن را در طول 
سالیان دراز درک کرده بودند رابطه ناگسستنی جمهوریت و اسالمیت در 
ایران است . مدل انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن راه نفوذ اجانب به 
کشور را باز می کرد به طوری که کشور در در اوج التهابات مورد تهدید 
رژیم صهیونیستی و امریکا قرار گرفت و در قدم بعدی بنا بر ادعا های 
خودشان حمله نظامی در در دستور کار بود. از سوی دیگر سکوت معنادار 
افزود. مرجعیت  فتنه می  بر آتش  از رجل سیاسی و مذهبی  عده ای 
و روحانیت که همواره نقش راهبردی در هدایت جمعی مردم داشتند 
مورد سو استفاده در این مدل براندازی قرار گرفت و عده ای را که بغض 
های چند ساله را بردوش می کشیدندو عده ای را نیز از روی نادانی و 
جهل با خود همراه کرد و بر فضای فتنه گون افزود . مجموع حربه های 
صورت گرفته آشکارا از پازل دعوا های جناحی و سیاسی فراتر رفته و 
اصل نظام و حاکمیت را نشانه گرفت به طوری که این هدف ضمنی 
در شعار ها نیز به مرور زمان مشهودتر می گشت.اما رهبران برانداز با 
آگاهی از تعلقات دینی عامه مردم در بیانیه ها و سخنرانی ها سو استفاده 
نمودند تا فضا همچنان غبار آلود بماند به طوری که در بیانیه ای از امام 
حسین علیه السالم یاد کرده و در مقابل اتفاقی که رخ می دهد پای 
کوبی در روز عاشورا و پایین کشیدن پرچم عزای اباعبداهلل و اهانت به 
عزادارن است و برای ادامه این مسیر آشوبگران روز عاشورا از سوی سران 
فتنه انسان هایی خداجوی نامیده می شوند. مهم ترین خیانت صورت 
گرفته در قضایای ۸۸ استفاده ابزاری از دین برای ضربه به دین با هجمه 
به والیت فقیه و قانون اساسیست. نفاق صورت گرفته برای بسیاری از 
مردم با گذشت زمان آشکار تر شد و این از ویژگی های مدل جمهوری 
اسالمیست که با وجود آنکه می توانست آشوب را به وسیله نظامی در 
کوتاه ترین زمان از بین ببرد اما اجازه داد تا این فرصت به محلی برای 
رشد جامعه تبدیل شود حتی اگر حدود یکسال به طول بیانجامد.افزایش 
بصیرت عامه مردم در طول مدت فتنه با اشارات و هدایت های والیت 
از موفقیت ها و دست آوردهاییست که تهدید فتنه را به فرصتی برای 
بصیرت افزایی تبدیل کرد . جوشش مردم در روز ۹ دی فصل الخطاب 
جمهوریت در مقابل هم دستی استکبار داخلی و خارجی بود به طوری 
که فتنه ای که آمالش تیشه زدن به ریشه جمهوریت و اسالمیت بود 
موجب شد که درخت مردم ساالری دینی ایران تنومند تر از قبل شده و 
در انتخابات های بعدی از جمله سال ۹۲ و ۹۶ شاهد حضور کسانی در 
صحنه انتخابات و تن دادن به قانون اساسی باشیم که سالها فریاد عدم 
حضور سر می دادند و این به معنای صعود امت ایران به مرحله ای باالتر 
از درک و بصیرت است و متقابال آغاز روبه رو شدن با فتنه های پیچیده 
تر و آلوده تر است چرا که هرکس که خواهان رسیدن به وعده حق الهی 
باشد مطمئنا مورد ابتال قرار خواهد گرفت و این ها همه نشانه حرکت 
با همه مشکالت موجود  انقالب همواره  پیش به جلو ماست که رهبر 
مسرورانه به این حرکت پیش به جلو می بالند و امید حقیقی به امت 
می بخشند. گرچه ۸۸ تمام شد اما آن منش و فکر همچنان زنده است 
همانطور که از ابتدای تاریخ هابیلیان بوده اند و قابیلیان و امویان بوده اند 

و علویان و جهل همواره در مقابل عقل بوده و خواهد بود.

حملـه بـه جمهــوریـت

4گره کور کنکور
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از  اجتماعی  حرکتی  واقع  در   13۸۸ سال  اتفاقات 
بزرگ  نسبتا  جریان  یک  اینکه  بود.  سیاسی  مجرای 
با خیز مردمی در حالی که دارای تفکراتی نوخواهانه 
از وجود عملکرد هایی در درون جامعه  بودند، نشان 
ایران است که گر چه نتوانست یا نمی تواند خود را 
بالقوه  توان  ولیکن  ببیند  از جمله ی صاحبان قدرت 
تهاجم  قالب  در  های  حمایت  طرف  آن  از  و  فکری 
فرهنگی مطمئنا چالش هایی را برای اجازه قد کشیدن 
در میان هیاهوی جامعه سیاسی ایران را طلب خواهد کرد. در ابتدای امر 
باید توجه کرد که جنبش موسوم به سبز ماهیتا به چه معناست یعنی 
باید دید که آیا به  خواسته ها و اهداف آنها چه بود و در وهله ی دوم 
با  از اصطکاک  ناشی  بار نشستن چنین خواسته هایی تاب تحمل فشار 
حاکمیت ملی را خواهد داشت و یا در بهترین حالت آیا می تواند منجر 
به انقالب سیاسی دومی در جمهوری اسالمی ایران شود؟ جنبش سبز در 
کشورمان که دربیان رهبری فتنه ی ۸۸ نامیده می شود، برون داد یک 
مجموعه ای از تحوالت فکری در حوزه ی سیاست،اقتصاد، دین و فرهنگ 
عمومی است که خود را در یک حرکت واخواهانه جمعی در سال ۸۸ و با 
بهانه تقلب در انتخابات بروز داد. در واکاوری جنبش سبز، به بارقه هایی 
از تحول فکری در یک قشر خاصی از جامعه می رسیم. بدون شک آثار 
مختلف اجتماعی فتنه۸۸ در عرصه ی سیاسی کشور بسیار حایز اهمیت 
است. آیا راهبران این فتنه توانستند قالب و هدف خود را بیان کنند و 
تبیین نمایند یا فقط در پی احقاق حق به ظاهر ضایع شده خود بودند با 

یک نوع خاص از جوگرفتگی؟
ضدیت با والیت فقیه و قانون اساسی، مخالفت با سیاست خارجی و عدم 
سازش با انقالب ایران در معنای اصلی خود و نیز جدایی دین از سیاست، 
پا به  این موارد را می توان محورهای خواست آن جمعیتی دانست که 
عرصه ی اعتراض بر علیه حاکمیت و نیز بعد از آن عقاید و قدرت مردم  
گذاشتند. قلم زدن برای اینکه بتوان ثابت کرد چنین حرکتی نمی تواند 
با رقم خوردن روز ۹ دی همان سال، کاری  راه ساز و داعیه دار باشد، 
بیهوده است.انچه که ایران اسالمی در ۹ دی سال ۸۸ در جای جای این 
سرزمین بر خود دید، خط بطالنی بود بر همه ی نقشه ها و طرح های 
داخلی و خارجی که بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را نشانه 
رفته بود. آنچه از این حرکت اجتماعی می توان برداشت کرد این است که 
کل حرکت به صورت هماهنگ شده برای رسیدن به نقطه ای طرح ریزی 
شده بود که خواست خود را غالب کند و اگر توانست تحول مخملی خود 
را به منصه ی ظهور رساند.  حال سوال دوم را باید اینگونه پاسخ داد که 
آیا آثار این حرکت همچون نسیمی بود بر شعله های آتش تفاوت هایی 
که قبل از آن انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۸4 اجازه بروز 
و ظهور نیافته بود؟ و یا در جریان حوادث فتنه آتش اختالف برافروخته 

شد؟ 
1- تقابل دو گروه از مردم

وجود اختالف در جامعه امری بدیهی و حتی الزم هست ولی آیا وجود 
اختالف باعث بروز تنش در جامعه می شود؟ قطعا اینگونه نیست. آنچه 
اجتماعی درجامعه در مورد یک  باال گرفتن سطح تنش های  باعث  که 
موضوع اختالفی می شود شکل گیری یک وضعیت جدید از همان مسئله 
هست. اگر جنبش اعتراضی سال ۸۸ صرفا برای پیگیری مسائل مربوط 
به انتخابات آغاز شد چرا مسئله ای را که راه حل سیاسی و حقوقی را 
رها کرد و قضیه را به آنجا رساند که نهایتا خیز ملت آنها را بر سر جای 

خوشان نشاند؟
۲- محرومیت گروهی دیگر از مردم

وقتی گروهی اقل برعلیه یک بنیان به پا خیزد و سپس شکست نیز بخورد 
نتیجه ای جز انزوا و محرومیت و مغلوبیت برایش در پی ندارد.

3- بازیچه شدن ها
این آشکار است که قیام مردمی و فیزیکی حق هر شخص و مردمی است 
که بر آنها ظلم رفته باشد فارغ از اینکه مالک تعیین ظلم کیست و یا 
احقاق  برای  و  را مظلوم دیدند  اگر طرفداران جنبش سبز خود  چیست 
حقوق خود دست به اعتراض زدند که فی نفسه اشکالی به آن وارد نیست 
ولیکن به جاست که حتی پس از این سالها باز هم از خود بپرسند که آیا 

بازیچه نبوده اند؟ 
4- بروز التهابات سیاسی و ضعف سیستم حزبی در نظام سیاسی

فوری ترین اثر این اغتشاشات بر هم ریختگی اوضاع سیاسی و اقتصادی 
کشور بود. افزایش تحریم های خارجی، افزایش بی برنامه گی ها و بی 
تکلیفی داخلی، ازبین بردن آرامش عمومی، بروز تشنج اجتماعی از نتایج 

این حرکت سیاست زده بود.
5- ضرورت اصالحات 

فرانرسیده  آیا ضمن محکومیت فتنه سال ۸۸ زمان آن  باید پرسید که 
است که برخی اشکاالت در اداره جریان عمومی قدرت را اصالح کنیم؟ 

شکاف اجتماعی ناشی از فتنه و ضربه های 
سیاسی ناشی از آن

 حسین اخگرپور 
دبیرکل اتحادیه 
جامعه اسالمی 

دانشجویان

علـت اصلـی حصــر  سـران فتنـه در سال ۸۹
روایت دانشجویی از یک بازه  پر استرس بیست ماهه در کشور
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تحریم آشناترین و پرکاربرد ترین واژه در روابط خارجی 
جمهوری اسالمی و امریکا پس از انقالب و به طور خاص 
بود.  گیری  گروگان  و  سفارت  تسخیر  ماجرای  از  بعد 
رابطه ای که ابتدا یک دعوای دوطرفه در ساختار نظام 
هم  نخستین،  سالهای  همان  از  اما  میشد  تلقی  جهانی 
بدلیل سیاست نادرست مسوولین وقت وزارت خارجه در 
قبال فضای بین المللی و هم تالشهای طرفهای امریکایی 
به سمت تبدیل اختالفات به نزاع یک کشور با جامعه ی 

جهانی سوق پیدا میکرد. 
توسط  الملل  بین  سیاست  فضای  از  مجدد  درک  با 
مسوولین نظام و گردش سیاستها از عدم تعهد انقالبی)نپذیرفتن ساختارهای 
های  دهه  در  طلبانه  اصالح  و  طلبانه  نظر  تجدید  تعهد  عدم  به  المللی(  بین 
در  را  تحریمها  ی  مساله  کردن  عمومی  امکان  عمال  تحمیلی  جنگ  از  بعد 
فضای بین المللی سلب کرد. در تمام این سالها دولت ایاالت متحده با وضع 
تحریمهای جدیدتر همچون داماتو استراتژی خود را از همراه کردن سازمانها و 
نهادهای بین المللی عمومی به مجبور کردن کشورهای مختلف چه با رایزنی 
های سیاسی و چه بوسیله ی سیاستهای اقتصادی تغییر داد تا هرچه بیشتر 
جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهد. این سیاست هرچند در برهه هایی 
خصوصا در اواسط دهه ۸0 شدت گرفت و آسیبهای متعددی بر آحاد ایرانیان 
وارد کرد اما بجهت عمومیت نیافتن و همکاری نکردن جامعه ی بین الملل با 
سیاستهای خصمانه ی امریکا، نتیجه ی دلخواه ایاالت متحده جهت تحمیل 
ی  پرونده  افشای  نداشت.  همراه  به  را  مردم  و  نظام  علیه  سنگین  فشارهای 
محرمانه تاسیسات هسته ای، مذاکرات متعدد در دولتهای هفتم، هشتم و نهم، 
فک پلمپ تاسیسات در ایران، سخنان ساختارشکنانه و هنجارشکنانه ریاست 
جمهوری نهم و... هیچ یک نتوانست نقش موثری در همگامی همه جانبه نظام 

بین المللی با سیاستهای دولت امریکا را ایفا کند.
و  متحده  ایاالت  بازی  زمینهای  ترین  کلیدی  از  همیشه  ایران  در  انتخابت 
اسالمیست.  قبال جمهوری  در  سیاستگذاری  در خصوص  المللی  بین  جامعه 
سعدآباد،  چون  مختلف  های  پرونده  در  المللی  بین  مذاکرات  پیگیری  روند 
پیام نوروزی و نامه ی اوباما به رهبری در ۲0 خرداد ۸۸ و همچنین مذاکرات 
آلماتی در سال ۹۲ همه و همه موید نگاه غرب به انتخابات ریاست جمهوری 

در ایران است.
پیگیری همین سیاست در سال ۸۸ و ۸۹، عمال درهای جدیدی را بروی ایاالت 
متحده در پرونده ی ایران باز کرد. فتنه ای که صحنه ی کشور را به آشوب 
کشیده بود هرگام جلوتر میرفت با همراهی و همسویی هرچه بیشتر دشمنان 

خارجی همراه می شد. 
مقامات امریکایی و اسراییلی که خصومت آنها با ملت ایران و اقدامات مجرمانه 
و  به حمایت علنی  ندارد دست  اثبات  به  نیازی  انسانیت  آنها علیه مفهوم  ی 
همه جانبه از جریان فتنه زدند و چه با حمایت عمومی در سخنرانیها و چه 
به صورت فعاالنه در مجامع بین المللی خواستار تغییر وضعیت ایران به اسم 

حمایت از فتنه شدند. 
در شرایطی که یکی از سران فتنه در بیانیه ی خود سیاستهای حق محورانه ی 
جمهوری اسالمی در پرونده ی هسته ای را عقب نشینی از حقوق ملت عنوان 
کرده بود و خواستار تغییر سیاستها در قبال امریکا شده بود، ایاالت متحده نیز 
به طور موازی پرونده ی هسته ای ایران را مجدد به جریان انداخت و به اسم 
مسائل حقوق بشری، با مانور بر اغتشاشات تهران در ایام فتنه و سیاه نمایی 
های جریان فتنه در خصوص مسایل داخلی، کشورهای تاثیرگذار عرصه ی بین 

الملل را در مقابل ایران قرار داد.
و  به تحریم های یک جانبه خود  ایاالت متحده در مشروعیت دهی  اقدام  با 
بازی با پرونده ی هسته ای، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم ها علیه ایران 
مسئله  این  و  گرفت  پیش  در  آمریکا  هماهنگی  با  را  همسانی  های  سیاست 
حاصل ابتکاری بود که آمریکایی ها با توجه به شکست تحریم های یک جانبه 
خود و عدم امکان پیگیری روند سابق پرونده هسته ای در دستور کار قرار داده 
بودند. با ابتکار آمریکایی ها عالوه بر اروپایی ها بسیاری از کشور های دیگر در 
اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت کردند و این موضع با فتنه ۸۸ و 

تضعیف توان داخلی جمهوری اسالمی ایران بسیار تعمیق یافت.
در این راستا بعد از وقوع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و فتنه ۸۸ 
بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع شدند. فقط 5 کشور خریدار، یعنی 
واردات محدود دریافت کردند.  ترکیه مجوز  و  ژاپن، هند، کره جنوبی  چین، 
بدین ترتیب صادرات نفت خام به شدت کاهش یافت و در فوریه سال ۲013 
و  ارزی  درآمدهای  نفت،  برابر صادرات  در  ایران  به  ارز  پرداخت  ممنوعیت  با 
سایر بخش های اقتصادی ایران دچار مشکل فراوان شد و عمال اقتصاد کشور 
را به فلج شدگی رساند. هدف از همه ی این فشارها نه حمایت از سران فتنه 
یا پرونده ی هسته ای، بلکه تضعیف نظام و اجبار آن به هماهنگی با غرب بود.

امروز که گفته میشود پرونده هسته ای به نتیجه رسیده، جایگاه سران فتنه در 
سخنرانیهای مسوولین غربی کجاست؟

تحریمها چه شد؟
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 آغاز کار
تاریخچه این آزمون بزرگ در ایران با آغاز شروع به کار دانشگاه ها بوده است 
ولي تا سال 134۲ هر دانشگاه براي جذب دانشجو مستقل عمل مي کرد و 
دانشگاه ها با گرفتن امتحانات ورودي خاص خود، دانشجویاني را مي پذیرفتند. 
آریامهر، پلي تکنیک،  از جمله صنعتي  اوایل دهه 1340 که دانشگاه هایي  از 
ملي، فردوسي و جندي شاپور ساخته شدند تا اوایل دهه 1350 که تعداد آن ها 
به 14 دانشگاه رسید حجم متقاضیان ورود به دانشگاه بسیار زیادتر از گذشته 
شد و این موضوع مسئوالن وقت را واداشت تا آموزش عالي را تأسیس کنند و 

از این طریق پاسخگوي جمعیت زیاد داوطلبان براي ورود به دانشگاه باشند.

  آغاز و انحالل اولیه سازمان سنجش
با تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن ماه 134۶ و متعاقب با آن، 
تشکیل »شورای مرکزی دانشگاه ها« در سال 134۸، نخستین گام در جهت 
تمرکز، تجدید سازمان و اعمال یک نظارت مرکزی بر دانشگاه ها و موسسات 
از آن وزارت فرهنگ و آموزش عالی در  آموزش عالی برداشته شد که پس 
1357 با ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد 
به دنبال این ادغام در اردیبهشت 135۹ قانون تشکیل شورای عالی فرهنگ 
و آموزش عالی به تصویب شورای انقالب رسید و به دنبال آن به منظور ایجاد 
تحولی اساسی در دانشگاه ها، ستادی با عنوان ستاد انقالب فرهنگی با فرمان 

امام خمینی )ره( تشکیل شد.
آغاز و انحالل اولیه سازمان سنجش، با تمرکز بر پذیرش در دانشگاه ها

سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1347 با عنوان »مرکز آزمون شناسی 
ایران« با هدف تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه ها توسط 
وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد که تا سال  13۶0 به سه حوزه معاونت 
فنی و پژوهشی، اجرایی و نظارت بر امور دانشگاه ها گسترش یافت و به کار 
خود ادامه داد البته در سال 135۸ و پس از انقالب فرهنگي، دانشگاه ها و به 
تبع آن کنکور 3 سال تعطیل شد اما در سال 13۶0 با توجه به طرح ادغام 
به  آن  وظایف  و  شده  منحل  سازمان  این  وزارتخانه،  به  وابسته  سازمان های 
اداره کل گزینش دانشجو در حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری منتقل شد، در سال 13۶1 دوباره کنکور شکل و این سازمان دوباره 
متولد شد، در آن زمان عالوه بر نتایج کنکور، معدل امتحانات نهایي ششم 
نظام  و  جنسیت  منطقه،  سهمیه  مدرک،  نوع  جمله  از  ضوابطي  و  متوسطه 

وظیفه هم در قبولي داوطلبان تأثیر داشت.

 ماجرای حذف کنکور
اما این موضع در طول بیست سال بعد ادامه داشت تا اینکه مجلس هفتم در 
سال ۸۶ قانون حذف کنکور را به تصویب رساند و طبق قانون باید در سال 
اول برنامه پنجم توسعه این اتفاق می افتاد که با اصالح قانون مجلس این امر 
محقق نشد. علی الریجانی، رئیس مجلس قریب به یک ماه پیش با انتقاد از 
روند فعلی کنکور گفته بود: »دانشگاه  ها باید خود بتوانند شخصیت  های برتر 
علمی را انتخاب کنند و این روند کنکور است که به دانشگاه  ها آسیب می زند.

البته زمانی ما در مجلس تصویب کردیم که کنکور برداشته شود منتها سازوکار 
آن در وزارتخانه ها سامان پیدا نکرد. اما شاید اگر آقای نهاوندیان بانی شوند 
و سازمان سنجش را منحل کنند، مشکل حل شود چرا که تا آن ها هستند 
مشکل حل نخواهد شد.« محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
روزهای بعد در واکنش به این اظهارات، انحالل این سازمان را وظیفه وزارت 
علوم دانست و معتقد بود که باید ارزیابی جدی و نقادانه ای نسبت به موضوع 
کنکور شود. منصور غالمی وزیر علوم که شاید بیشترین فشارها در این مسئله 
بر وزارتخانه تحت هدایتش باشد چندی پیش و در مصاحبه ای درباره حدف 
از آموزش و پرورش شروع شود مثاًل  باید  برنامه  این  کنکور گفت: »ضرورتاً 
اینطور مشخص کنیم که از 5 سال آینده دیگر مدل آزمون سراسری نخواهیم 

داشت و باید آموزش و پرورش برنامه الزم برای آماده سازی دانش آموزان برای 
ارزیابی سوابق تحصیلی آنها را به اجرا در آورد. به نظرم هرچه زودتر باید به 
دانش آموزان بگوییم که براساس چه معیاری در آینده ای مشخص قرار است 
انتخاب رشته کرده و وارد دانشگاه شوند چرا که این ضرورت دارد و باید آنها 
خودشان را برای ورود به دانشگاه آماده کنند.« غالمی در ادامه صحبت هایش 

متذکر شد که برنامه حذف کنکور در دستور کار این مجموعه است.

 راهکار شورهای عالی انقالب فرهنگی
آموزش  متولیان  از  علوم  وزارت  بر  فرهنگی هم که عالوه  انقالب  شورایعالی 
کشور است و بارها در خصوص این موضوع در جلسات آن طرح بحث شده 
و کمیته ها و شوراهایی هم برای حل این معضل در ذیل خود تعریف کرده 
همچنان به راهکار نهایی نرسیده و محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر این شورا 
است  »قرار  گوید:  اندازد می  پرورش می  و  آموزش  وزارت  زمین  به  را  توپ 
مبنی  بر  ارائه دهند  را  این خصوص طرحی  در  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
اینکه ارزیابی دانش آموزان در طول تحصیل مبنای ورود آنها به دانشگاه باشد 
و سنجش و پذیرش دانشگاه ها هم براساس توانمندی آنها صورت گیرد که 

هنوز این طرح ارائه نشده است.«

 رقم های نجومی
عدم  علت  را  هنگفت  مالی  گردش  یک  آزاد  دانشگاه  رئیس  اثنی  همین  در 

حذف کنکور دانسته و هفته گذشته اعالم کرد: »یک لوال میان نظام پرورشی 
و آموزش عالی کشور وجود دارد که بر این اساس هشت هزار میلیارد تومان 
گردش مالی کنکور است، یعنی کالس های کنکور و برگزاری آزمون و مسائل 
اینچنینی دارای هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی است که افرادی اجازه 
نمی دهند کنکور حذف شود.« رهبر برای جایگزینی کنکور که یکی از مسائل 
و دغدغه های اصلی مسئوالن کشور است تصریح کرد: »یکی از پیشنهادهای 
دانشگاه آزاد اسالمی این است که به  جای برگزاری یک کنکور در سال و وارد 
کردن استرس به خانواده ها چندبار در سال امتحان بگیریم و باالترین نمره 

فرد مالک پذیرش باشد.«
اما رئیس سازمان سنجش با متهم کردن دانشگاه آزاد به بهره برداری کالن 
از گردش های مالی کنکور می گوید: »بنده معتقدم در بحث تجمیع آزمون 
کنکور، دانشگاه آزاد بیشتر منتفع شده و می توان گفت دکتر رهبر و دانشگاه 
آزاد بیشتر از سازمان سنجش از آن مبلغ ۸هزار میلیارد مافیای کنکور بهره 
مند شدند.« ابراهیم خدایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اهمیت 
مسئله جایگزینی کنکور تصریح کرد: »قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های 
پرمتقاضی حذف کنیم. به اعتقاد بنده مسئله ساماندهی سهمیه ها مهم تر از 

حذف کنکور است.«

 حذف کنکور، شاید وقتی دیگر
آنچه که از مصاحبه ها و اظهارات مسئولین آموزش کشور بر می آید این است 
که بحث حذف کنکور فقط در حد شعار و حرف باقی مانده و همچنان  نه تنها 
راهکاری برای حل این موضوع ارائه نشده، بلکه عزمی هم برای حل این معضل 
وجود ندارد. شاید واقع بینانه ترین اظهارنظر در این مسئله را می توان متعلق 
به محمد رضا مخبر دزفولی دانست که »شجاعت« را حلقه مفقوده برای حل 
این موضوع می داند و معتقد است»باید شجاع مردی پیدا شود تا شر کنکور را 

از نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور کم کند.«

همانطور که پیداست اهمیت جایگزینی کنکور اگر بیش از حذف آن نباشد، 
کمتر هم نخواهد بود. به همین دلیل بررسی شیوه پذیرش دانشجور در کشور 
های مختلف خالی از لطف نیست. در کشور های شرق آسیا چون چین، کره 
جنوبی و البته در برخی از کشور های اروپایی مانند اسپانیا، روسیه و فرانسه 
برای پذیرش در دانشگاه ها از آزمون سراسری استفاده می شود. آزمونی که 
کلیت آن شبیه همان چیزی است که در ایران به نام »کنکور« شناخته می 

شود.

  دیگر کشورها
برترین دانشگاه های  امریکا که دانشگاه های آن جز  مانند  اما در کشوری   
دنیا محسوب و نخبگان زیادی از سایر کشورها به دانشگاه های آن سرازیر 
می شوند، در شیوه پذیرش دانشگاه ها روندی متفاوت از آن چه که به نام 
به  هایی  آزمون  از  و  است  مرسوم  شود  می  شناخته  ما  کشور  در  »کنکور« 
 ACT )American و  )SAT )Scholastic Assessment Test نام
College Testing( استفاده می شود. SAT   وACT  در واقع دو آزمون 
ورودی معتبر از دو شرکت غیردولتی مختلف است که به وسیله بیشتر دانشگاه 

ها و دانشکده ها برای پذیرش دانشجو در ایالت متحده به کار می رود.

 این آزمون ها هر کدام چند بار در طول سال انجام می شود و دانش آموزان 
امریکایی می توانند در مقاطع زمانی مختلف در این آزمون ها شرکت کنند. 
در آزمون sat  از 3 درس ریاضی، درک مطلب و انشا سوال طراحی می شود 
و میانگین نمرات با معدل نمرات دوره دبیرستان جمع و توسط دانشگاه ها 
مورد بررسی قرار می گیرد در حالی که در آزمون act عالوه بر این 3 درس 
از علوم هم سوال طراحی می شود و اکثر دانشگاه های امریکا فقط میانگین 
نمرات دانش آموزان در آزمون های مختلف act را برای پذیرش دانشجو مورد 
بررسی قرار می دهند ولی تعداد کمی از مراکز آموزشی به عالوه نمره این 
آزمون، معدل، رتبه در کالس و فعالیت های دانش آموز خارج از مدرسه را به 
شرط های ورود به دانشگاه های خودشان اضافه کردند.. عالوه بر امریکا، این دو 

آزمون در کشور های اروپایی هم مورد استفاده قرار می گیرد.
ژاپن که از آن به عنوان یکی از کشور های توسعه یافته در جهان یاد می شود، 
در نظام آموزشی اش پروسه ای مانند ایران البته با تفاوت هایی را انجام می 
دهد. در ژاپن مشابه ایران ظرفیت دانشگاه ها از متقاضیان کنکور بیشتر است 
و متقاضیان برای رسیدن به کرسی دانشگاه های دولتی رقابت می کنند با 
این تفاوت که دانش آموزان ژاپنی برای ورود به دانشگاه  های دولتی باید ابتدا 
حداقل نمرات را در آزمون سراسری کسب کنند و سپس در آزمون اختصاصی 
دانشگاه مورد نظرشان نیز شرکت کنند. از سوی دیگر، آموزشکده  های آموزش 
از کانال  عالی غیردولتی در ژاپن ملزم نیستند که برای پذیرش دانشجویان 
کنکور سراسری اقدام کنند؛ بلکه این مراکز عمدتا از طریق آزمون اختصاصی 

منتسب به همان مرکز دانشگاهی به جذب دانشجویان روی می آورند

گره کور کنکور 
نگاهی تاریخی بر 50 سال برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها

در علم روانشناسی برای کاهش یک امر استرس زا دستور به تکرار مکررات آن است، 
و همین تکرار باعث رفع آن دغدغه »استرس زا«  می شود، اما واژه »کنکور« امری 
است گرچه نزدیک به پنجاه سال از آن می گذرد اما هنوز هم برای خانواده ها یک 
امر استرس زا محسوب می شود  آن چیزی که این روزها بیشتر بر سرزبان ها افتاده، 
حذف یا ادامه این مسئله چند مجهولیست، سالهاست که دیگر دانش آموزان برای 
اینکه نتیجه ساعت ها آزمون تست زنی و خرج کردن پول هایی هرچند کم و زیاد 
خود را ببینند به روزنامه ها مراجعه نمی کنند و با وارد کردن چند عدد در سایت 

سازمان سنجش و آموزش کشور خروجی آن هزینه ها نمایان می شود.


