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 نشریه مُروای ویژه نامه اولین سرمقاله

 

هاست در میان نامی است که سال« غول»

ی آموزش به کنکور آموزان و فعاالن حوزهدانش

موضوع، -شود. وقایع اخیر حول این کالنداده می

به قیمت احتماالً از عدم تعویق کنکور حتی 

افزایش شیوع بیماری کرونا تا ناتوانی مجلس در 

طرح موضوع تعویق آن، بار دیگر به همه ثابت 

شاخ و دم است کرد، کنکور حقیقتاً یک غول بی

که حتی جایگاهی باالتر نسبت به سالمت 

شهروندان و ساختار بروکراتیک جمهوری اسالمی 

 دارد.

نا و تاکید گیری پاندمی کروبا گسترش همه

متخصصان بر لزوم جلوگیری از اجتماعات در 

فضای بسته برای پیگیری از شیوع این بیماری، 

ی دوم تیرماه به انتهای زمان کنکور از هفته

تر مردادماه منتقل شد. اما پیک دوم کرونا، کشنده

و شدیدتر از پیک اول، از اوایل تیرماه و با 

اوضاعی  نمایی کرد.تدبیری حاکمان، قدرتبی

پیش آمد که در حدود دو ماه اخیر و طبق آمار 

نفر جان خود  ۲۰۰وزارت بهداشت، روزانه حدود 

دهند. را در اثر ابتال به این بیماری از دست می

ی تعویق مجدد کنکور به صورت بنابراین مطالبه

گسترده از سوی داوطلبان آزمون سراسری کنکور 

ها، با صدای بلند و به طرق های آنو خانواده

ی که حتی پس از مختلف مطرح شد. مطالبه

کارشناسی بار کنکور دکتری و برگزاری فاجعه

ی ارشد، به مجلس هم کشیده شد. اما مجموعه

حاکمیت در نهایت زیر بار این مطالبه نرفت و 

 آموزان را نشنیده گرفت.صدای دانش

 

واقعاً اگر کنکور یک آزمون علمی ساده بود، 

حکومت چنین بر سر آن پافشاری و به قیمت جان 

کرد؟ عزیمت از همین سوال شهروندان لجبازی می

ی کوتاه نامهما را بر آن داشت تا در یک ویژه ساده،

 وع کنکور در سال جاری بپردازیم. به موض

حقیقت این است که مشکل جاری هرچند اهمیت 

بسیار زیادی دارد، اما تنها معضل در تاریخ کنکور 

نیست. کنکور بستر ایجاد یک فساد آموزشی، چه 

از نظر مالی و چه از نظر محتوای آموزشی است. 

آموز با استعداد و خالق، در روند ها هزار دانشصد

زنی بدل های تستآمادگی برای کنکور به ماشین

شوند و این روند از سال اول ورود به مدرسه تا می

ادامه پیدا  -حتی دکتری-مقاطع تحصیل تکمیلی

ها، نهادهای کند. از طرفی موسسات، انتشاراتیمی

این تبدیل ویژه صدا و سیما، در تبلیغاتی و به

زنی، ایفای نقش و کسب آموزان به ابزار تستدانش

توان به جرات کنند. از این جهت میدرآمد می

مدعی شد کنکور در بخش بزرگی از معضالت 

 م آموزشی ایران نقش مستقیم دارد.نظا

ی پیچیده و چندوجهی، حال وقتی به این مساله

اری شود، و برگزگیر کرونا نیز اضافه میمعضل عالم

یا عدم برگزاری کنکور، مستقیماً با جان و سالمتی 

گیرد، تصمیمات حاکمان در ارتباط قرار می

ی کنکور باشد. نمایی از مسالهی تمامتواند آینهمی

های ملی و در دورانی که در جهان جشن
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شوند، کنکور در های مذهبی تعطیل میمناسبت

ایران چنان بزرگ و تنیده در ساختارهای 

 ماعی است، که حتی امکان تعویق آن وجوداجت

 ندارد.

 

به کنکور کرونایی نشریه مُروا  ویژه نامهدر این 

گیری کنکور ایم. بررسی روند شکلپرداخته ۱۳۹۹

و معضالت برگزاری کنکور در دوران کرونا، نگاهی 

ی اقتصاد سیاسی، مصاحبه با به کنکور از زاویه

ی رجمهیک فعال صنفی معلمان در تبریز و ت

ای در مورد برگزاری کنکور در ترکیه که مقاله

اخیراً انجام شد، مطالب این ویژه نامه را شکل 

دهند. ما معتقدیم فعالً و در اوضاع شیوع کرونا، می

ی اصلی تعویق کنکور سراسری تا زمان مساله

آموزان است. تضمین صددرصدی سالمتی دانش

ها و ی آنهاآموزان، خانوادهجان و سالمت دانش

 سایر شهروندان، در اولویت مطالبات دیگر است. 

 

 

های مثبت و مُروا با ارج نهادن به واکنشنشریه 

اش، طبق سلک هر شماره، منفی مخاطبان

مخاطبان را به اظهار فکر و نظر مستقیم در مورد 

ی پیشنهاد در مورد محتوای نشریه و ارائه

 کند.دعوت میبعدی های شماره

 

 نشریه مُروا با ما در تماس باشید. با آدرس

 

morva.lpi@gmail.com 

 با درودهای رفیقانه

 مراد رضایی و علیصمد

 

 

 

mailto:morva.lpi@gmail.com
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 ی ابزار اعمال تبعیضکنکور به مثابه

 مراد رضایی

 

 ی کنکورچند خوانش غلط از مساله

 

زنیم، بگذارید در همین ابتدای مطلب بگویم که وقتی از کنکور حرف می

تقلیل  ها نیست.برای ورود به دانشگاه« رقابت علمی»یک  ،گفتگو موضوع  

کاری آگاهانه و یا ی کنکور در حد یک رقابت علمی، یک دغلابرمساله

احیاناً ناآگاهانه است. تنها بخشی از کنکور که احتماالً بتواند نسبتی با 

اما در این بخش  داشته باشد، جواب دادن به سواالت کنکور است.« علوم»

خورد. این ه توان علمی داوطلب، که مهارت تست زدن او محک مینیز ن

گیرد: زدن تست کنکور در تنها چیزی است داوطلب کنکور یاد می

زنیم، موضوع بنابراین وقتی از کنکور حرف می های مختلف درسی.ماده

 یک رقابت علمی در سطح کشوری نیست.به روشنی،  بحث

اما مانی، با اتکا با ارقام رسمی است. هزار میلیارد تو ۴۰یک صنعت کنکور 

گرایانه است. اینکه حول دیدن صرف کنکور نیز در نهایت تقلیل« صنعت»

شود، کافی نیست تا ما کنکور جا میهای بزرگی جابهو حوش کنکور، پول

ی تولید را همچون یک کارخانه

پول برای موسسات کوچک و 

بزرگ کنکور، مدارس 

های یانتشاراتغیرانتفاعی و 

بدانیم. اصطالح  کمک آموزشی

تنها بخشی از « صنعت کنکور»

ی اجتماعی را این ابرمساله

 دهد.پوشش می

ی ی دیگری که کلمهمساله

فهمی تواند راه به کجکنکور، می

در  هاکنکوریدر آن ببرد، تعداد 

شود ایران است. غالباً تصور می

آزمونی برای گذر از « کنکور»که 

دبیرستان به دانشگاه است. در 

های نتیجه فقط سال آخری

دبیرستان)همان 

دانشگاهی. تعدد کلمات پیش

برای توضیح یک وضعیت 

آموزشی معین، به دلیل تغییرات 

گاه و بیگاه نظام آموزشی در 

ا هو پشت کنکوری ایران است.(

ی کنکور هستند. درگیر مساله

این برداشت به طور کلی غلط 

است. با ورود کودک هفت ساله 

به دبستان، بازی کنکور شروع 

های آزمایشی، شود: آزمونمی

های های تقویتی، آزمونکالس

دولتی و ورودی مدارس نمونه
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سازی های کمک آموزشی، هر یک به عنوان بخشی از آمادهسمپاد و کتاب

های تحصیل در نظام آموزشی کج و آموزان برای کنکور، به کابوسدانش

شوند. این روند تا سال آخر دبیرستان، و هر سال معوج ایران تبدیل می

شود. کند؛ اما با ورود به دانشگاه تمام نمیگیرتر ادامه پیدا مینفس

کارشناسی ارشد و دکترا نیز بخشی از همین بازی است که به  هایکنکور

سو و بیکاری التحصیالن دانشگاهی از یکه با افزایش تعداد فارغویژ

 اند.رونق گرفته التحصیالن از سوی دیگری این فارغگسترده

در سناریوی کنکور، غالباً شخصیت منفی داستان، موسسات آموزشی 

شوند. اما های کنکور تلقی میکتاب یهای تولیدکنندهکنکور و انتشاراتی

آیند، چرا که طرف حساب مستقیم دوطلبان تر به چشم میاین نهادها بیش

خورها را دور خود جمع کرده ی وسیعی از نانهستند. اقتصاد کنکور دایره

ها، سازمان عریض و طویل است: موسسات تبلیغاتی، بازار نشر و چاپخانه

اش در اختیار کنکور است، سنجش، صدا و سیما که همیشه بخشی از آنتن

« ی انقالبسفره»هایی هم به ی کنکور)که شباهتز سفرههمه و همه ا

خورهای علنی کنکور هستند. سال ها تنها ناناین کنند.دارد.( ارتزاق می

فروش اطالعات »ی همشهری گزارشی در مورد گذشته روزنامه

منتشر کرد. « آموزان به موسسات کنکوری توسط مدیران مدارسدانش

به تبلیغات و دسترسی نفر به نفر این اطالعاتی که برای جهت دادن 

 شد.آموزان استفاده میموسسات به دانش

 

 

 کنکور چیست؟پس 

 

بحث سلبی فوق، مخاطب در 

گیرد کمابیش در جریان قرار می

که از نگاه ما، کنکور چه 

چیزهایی نیست! اما بحث 

ایجابی در این زمینه، اندکی 

 تر است.پیچیده

سیاست افزایش تعداد 

ها، که به طور مشخص دانشگاه

ی هاشمی رفسنجانی، در از دوره

جمهوری اسالمی تداول یافت، 

اهداف کالن اجتماعی و سیاسی 

کرد. در مدت را دنبال می

ترین کوتاهی، در دور افتاده

های مناطق کشور نیز دانشگاه

کاربردی و بعدتر -آزاد، علمی

قد علم پیام نور و غیر انتفاعی 

ترین فت مهمتوان گکردند. می

ی حکومت در رشد انگیزاننده

کمّی آموزش عالی، تبدیل 

بحران بیکاری، به منبع درآمد 

حکومت و نهادهای خصوصی 

ها وابسته به حکومت بود. میلیون

جوان آماده به کار، به 

ها هدایت های دانشگاهصندلی

شدند، تا به جای حضور در 

ناً اعتراض جمعیت بیکار و احیا
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ها باشند. هر چند تاثیر ی شهریه به دانشگاهبه وضعیت، پرداخت کننده

این سیاست، تنها در تعویق و تعلیق ورود جوانان به بازار کار بود، اما از 

ای نظر اقتصادی غولی چون دانشگاه آزاد را پروار کرد که حاال سرمایه

 .ای و امکاناتی در حد یک دولت مستقل داردافسانه

ه بود. در نتیج« کمیّت»ها، اولویت حکومت در این رشد تعداد دانشگاه

زد ماند. های زبانکیفیت آموزش عالی، در حصر تعداد محدودی از دانشگاه

ی رقابت برای همین ظرفیت، به بستری تبدیل شد تا کنکور را به عرصه

و در واقع کیفیت آموزشی، دیگر نه یک حق کیفیت آموزشی تبدیل کند. 

 برای برندگان رقابت کنکور بود.« جایزه»ی بدیهی، که یک مطالبه

توانست یک رقابت علمی خالق باشد، به این دلیل اما کنکور هیچگاه نمی

ی دبیرستان دورهساده که منابع کنکور، تعداد محدودی کتاب، مربوط به 

است. از این تعداد 

محدود کتاب مگر 

چند مدل مختلف 

توان طرح می

مساله و سوال کرد؟ 

پس داوطلب 

کنکور، کافی بود 

بتواند در جریان شکل طرح سواالت قرار بگیرد. موسسات کنکوری، با 

ها های تبلیغاتی و ترویجی آنهای آموزشی و انتشاراتی و البته مکملبال

 ر همین سیاست رشد و نمو کردند.نیز بناب

اجتماعی، با هزاران -ی آموزشیاین وضعیت موجب ایجاد ساختار پیچیده

د. از معلم خصوصی کنکور در فالن شهر کوچک شفعال کوچک و بزرگ 

 تا موسساتی همچون قلمچی و البته سازمان عظیم سنجش!

که مانند ی اجتماعی است در نتیجه کنکور بیش از هر چیز یک ابرمساله

طبقاتی یافته و  هر مفهوم اجتماعی دیگری، جای خود را در تبعیض

 تحکیم کرده است.

 گویند؟:ارقام چه می

 

سال گذشته، و در آخرین کنکور 

نفر  ۴۰برگزار شده،  در میان 

دانش  ۱۹اول کنکور سراسری، 

 ۶۶اند که آموز اهل تهران

درصدشان در مدارس غیردولتی 

درصد در  ۳۳و نمونه دولتی و 

اند. مدارس سمپاد درس خوانده

درصد  ۹۰همچنین بیش از 

ها، نفرات برتر شهرستان

 اند.سمپادی بوده

رضا امیدی، استاد دانشگاه و 

ی پژوهشگر حوزه

گذاری اجتماعی، سال سیاست

گذشته و در سخنرانی با موضوع 

سازی آموزش عمومی خصوصی»

ارقامی را مطرح کرد « در ایران

دهد حتی مساله از میکه نشان 

آموزان عدم امکان ورود دانش

طبقات متوسط و فرودست به 

های طراز اول بسیار دانشگاه

مطابق با ». تر استبغرنج

در ایران، از  ۹۵سرشماری سال 

میلیون نفر جمعیت باالی  ۵۵

سواد درصد بی ۱۶سال،  ۲۰

درصد در سطح  ۱۴کامل، 

درصد زیر سیکل و  ۱۸ابتدایی، 

 توانستینم چگاهیه کنکور

باشد خالق یعلم رقابت کی  

[Cite your source here.] 
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درصد  ۵۴درصد زیر دیپلم تحصیالت دارند. به عبارتی  ۶

سال، موفق به گرفتن مدرک  ۲۰از کل جمعیت باالی 

درصد جوانان ایران نه تنها  ۵۴در واقع « اند.دیپلم نشده

داوطلب کنکور نیستند، که حتی دیپلم هم ندارند. با تضاد 

ی آموزش، این بخش از جوانان در فاحش طبقاتی در عرصه

 اند.  سطوح مختلف از آموزش محروم شده

شکاف بین دهک باال و پایین جامعه  ۹۵در سال »کند. امیدی اضافه می

برابر بوده و طبق آمارهای خام  ۴۷آموزش، برای پرداخت هزینه در حوزه 

برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در  ۵۸به  ۹۶در سال 

 ۵۸وزارت رفاه، دسترسی سه دهک باالی جامعه به آموزش باکیفیت 

یعنی « درصد است. ۴.۵درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها 

برابر بیشتر  ۵۸دهک باالی جامعه در مقایسه با دهک پایین، حداقل 

 کند.ی آموزش میهزینه

موفقیت در این ماراتن چنان که گفته شد، نیاز به موضوع کنکور برگردیم. 

آموزی که دوازده سال به سطح باالی توانایی علمی ندارد. رقابت دانش

است با  اش طراح سواالت کنکورلم خصوصیبرای کنکور آماده شده و مع

آموزشی را ندارد، رقابتی های کمکآموزی که حتی توان خرید کتابدانش

ی سرعت میان المبورگینی و معناست. همچون مسابقهاز اساس بی

 ای با پای شکسته!دونده

   

 

 

 زیاز هر چ شیر بکنکو

 یابرمساله کی

 .است است یاجتماع
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ای ، انگیزهوضعیت کروناییبرگزاری کنکور در 

 !افزایدمیجوانان  اتجدید بر اعتراض

 

الدوز مصاحبه زیر را با خانم نشریه مُروا  -توضیح

معلم و فعال صنفی، در ارتباط با وضعیت  حجازی

آزمون سراسری کنکور و مشکالت مربوط به آن 

انجام داده است. خانم حجازی بیش از ده سال است 

که در دبیرستان های دخترانه تبریز و تهران 

تدریس کرده است. ایشان از نزدیک با مسایل و 

مشکالت آموزش و پرورش و کنکورهای سراسری 

 نشریه مُروا کز آموزش عالی آشنایی دارد.ورود به مرا

به مناسبت اولین ویژه نامه خود با خانم الدوز 

حجازی مصاحبه ای را انجام داده است که بدین 

 ترتیب از نظر خوانندگان می گذرد.

 
 

ظرف های ماه های گذشته و  - نشریه مُروا

بویژه موضوع برگزاری کنکور سراسری در 

نی و استرس آخر مردادماه موجب نگرا

داوطلبین شرکت در این آزمون سراسری و 

خانواده های آنها شده است. دالیل چنین 

 وضعیتی چه می باشند؟

کنکور همیشه نگرانی و اضطراب  - الدوز حجازی

ها های آنآموزان و خانوادهسنگینی را به دانش

کند. این اضطراب هر چند که امسال تحمیل می

امسال نیست. آزمون تشدید شده است، اما مختص 

ای که به بیان تبلیغات قرار است چهارساعته

آموز را مشخص کند، حتی چند سال ی دانشآینده

پیش از رسیدن به مقطع کنکور به گرفتاری ذهنی 

شود. ها تبدیل میهای آنآموزان و خانوادهدانش

ها پر گوید، خیابانزیون مدام از کنکور مییوقتی تلو

آموز در از بنرهای تبلیغاتی کنکور است، دانش

ی مدرسه و در میان همساالنش مرتب با مساله

ور به یک ککنسالهاست که کنکور مواجه است، 

. در این بستر شده استکابوس طوالنی تبدیل 

ی کرونا مزید علت اضطراب زا، مسالهاسترس

دهای مرجع بهداشتی و از جمله شود. نهامی

اند که اجتماع گفته بارهاسازمان بهداشت جهانی 

های شیوع ترین زمینهدر فضای بسته یکی از مهم

این بیماری است که حاال روزانه طبق آمار و به 

در کشد. نفر را در کشور می 200صورت میانگین 

آموز، در قرار است چند صد هزار دانش این وضعیت

ساز اهای بسته، در آزمون سرنوشتهمین فض

شان شرکت کنند. این طبیعتاً نگران کننده زندگی

 است.

 

های الزم آیا در ایران زیر ساخت - نشریه مُروا

جهت برگزاری کنکور سراسری با رعایت کامل 

های بهداشتی برای مبارزه علیه پروتکل

ی دیگر اتویروس کرونا وجود دارد؟ آیا امکان

ابزارهای کنکور مانند استفاده از برای برگزاری 

 ؟در کشور فراهم استمجازی 

ناتوانی سازمان سنجش از  - الدوز حجازی

های بهداشتی، به برگزاری کنکور با رعایت پروتکل
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چندین قرینه قابل تشخیص است. اول برگزاری 

کنکور دکتری، که با وجود عدم شرکت تعداد زیادی 

ز نظر پیشگیری از داوطلبان، شرایط برگزاری آن ا

بود و حتی داد مسئوالن « فاجعه»از شیوع کرونا 

جمهوری اسالمی را درآورد. دوم اینکه حتی 

های برگزاری آزمون برای خود پروتکل

برگزارکنندگان نامشخص است. ابتدا صحبت از 

 160گذاری فاصله

متری بود. سانتی

بعد ستاد ملی کرونا 

گفت حداقل فاصله 

متر باشد. در  2باید 

نهایت هم دو طرف 

متر توافق کردند. در صورتی که سانتی 180بر سر 

متر  2سانت و نه منطق این  160نه دلیل آن 

پزشکی  منابعهیچگاه توضیح داده نشد. اگر 

ازه فاصله، دیگر میزان فاصله که گوید فالن اندمی

زنی ندارد. بخشی از داوطلبان هم قرار است در چانه

فضای باز در آزمون شرکت کنند. حتی به فرض 

بان برای جلوگیری از گرمازده شدن تامین سایه

داوطلبان، چه تضمینی وجود دارد که در روز کنکور 

 های فضای باز باد شدید نوزد و یا احیاناًو در حوزه

باران نگیرد؟ مشخص است که در مورد هیچ یک از 

این مسائل فکر نشده است. سازمان سنجش مدعی 

آموز مبتال به کرونا در دانش 59شده است که از 

سراسر کشور، در خانه و یا بیمارستان آزمون گرفته 

خواهد شد. یک جمع و تفریق ساده از تعداد 

کنکور  مبتالیان بستری شده و درصد ابتال در سنین

کافی است تا دروغ بودن این عدد را متوجه شویم. 

ی دهد سازمان سنجش آمادهها نشان میی اینهمه

 برگزاری کنکور نیست.

توان گفت اما در مورد برگزاری مجازی آزمون، می

چنین کاری غیر ممکن نیست. آزمون ورودی 

های علمیه به صورت مجازی و با تمهیدات حوزه

ر زیاد برگزار شد. در مورد کنکور افزاری بسیاسخت

افزاری و ساختاری های سختشد زمینههم می

چنین کاری را تامین کرد و آزمون را مجازی 

هایی دارد که برگزار کرد. اما طبیعتاً این کار هزینه

مسئولین وزارت 

آ.پ. و سازمان 

سنجش حتی 

 اند.سراغ آن نرفته

 

در  - نشریه مُروا

کنکورهای 

ک به یک سوم و کارشناسی دکتری نزدی

درصد ثبت نام کرده ها و  26تا  18ارشد بین 

نیز کارت ورود گرفته ها بدلیل نگرانی از 

پس از برگزاری  ویروس کرونا شرکت نکردند.

بسیاری از مسئولین حکومتی عدم رعایت 

های بهداشتی را زیر سئوال بردند که پروتکل

رعایت نشده است. و االن در آخر مردادماه 

به هر ترتیبی کنکور سراسری را قرار است 

که شده با وجود شیوع ویروس کرونا و 

وضعیت قرمز و هشدار باش استانها برگزار 

ه پافشاری با وجود کنند. دلیل این هم

خطراتی که داوطلبین باالی یک میلیون نفر 

 ،را تهدید می کندو خانواده های آنها 

آموزان چیست؟ امکان دارد بخشی از دانش

ها در به دلیل استرس و نگرانی خانواده

آزمون کنکور سراسری شرکت نکنند؟ به نظر 

و با  یبه صورت مجاز هیعلم یهاحوزه یآزمون ورود

.برگزار شد ادیز اریبس یافزارسخت داتیتمه  
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شما چه درصدی در این آزمون شرکت 

 نخواهند کرد؟

 

 

این پافشاری بر برگزاری کنکور  - ز حجازیالدو

تواند چندین دلیل داشته در انتهای مردادماه می

ترین دلیل این است که در باشد. احتماالً مهم

ها یک ترم های جدید دانشگاهصورتی که ورودی

دیرتر وارد دانشگاه شوند، وزات علوم مجبور است 

ی مضاعفی در مورد فضاهای آموزشی و هزینه

نین استخدام اساتید دانشگاه انجام دهد. در همچ

نتیجه مسئولین برگزاری آزمون پیش خود حساب 

ی افزایش میزان ابتال به کرونا و کنند آیا هزینهمی

مرگ و میر مردم بیشتر است و یا تامین امکانات 

آموزشی؟ یعنی یک دودوتا چهارتای مالی انجام 

نکور دهند و به موضع پافشاری بر برگزاری کمی

 د.نرسمی

یک دلیل دیگر این است که تعویق کنکور به معنای 

به رسمیت شناختن اعتراضات نسل جوان خواهد 

دهه »بود. نسل جوانی که به قول خودشان 

هستند و به خاطر دسترسی به فضای « هشتادی

گر مجازی، و قبول نکردن هنجارهای رایج، عصیان

گزاری کند با برهستند. حکومت به نوعی فکر می

کنکور، این اعتراضات را سرکوب کرده است. 

های مختلف ی این ادعا این است که در بخشقرینه

ی تعویق خبری صدا و سیما، در گزارشاتی مساله

ی ضد ی امنیتی و مطالبهکنکور را یک مساله

 اند.انقالب معرفی کرده

دلیل دیگر نزدیک بودن ایام محرم است. اگر کنکور 

فشارهای اجتماعی در مورد برگزاری شد، تعویق می

 شد.مراسمات عزاداری بیشتر می

آموزان در توان حدس زد چه میزان از دانشاما نمی

کنکور شرکت نخواهند کرد. چون کنکور کارشناسی 

ی ابتال با کنکور ارشد و دکتری فرق دارد. اگر مساله

هاست ی مرگ و زندگی است، سالبه کرونا مساله

آموزان گفته است که کنکور هم انشتبلیغات به د

ی مرگ و زندگی است. عالوه بر این داوطلبان مساله

پسر نگرانی اعزام به خدمت سربازی در صورت عدم 

توان ورود به دانشگاه را هم دارند. ولی به هر حال می

گفت عدم شرکت در با توجه به حجم اعتراضات 

د های گذشته خواهکنکور امسال چندین برابر سال

 بود.

 

یکی از دالیلی که اخیراً رئیس  - نشریه مُروا

سازمان سنجش آقای ابراهیم خدایی برای 

ها بیان کرده این است که عدم تعویق آزمون

ها و عدم ورودی عدم برگزاری آزمون

ها باعث برهم خوردن تعادل نیازهای دانشگاه

شود و کشور کشور به نیروهای متخصص می

همه شود! آیا با این میدر آینده دچار مشکل 

التحصیل بیکار ما با مشکل متخصص در فارغ

کشور به دلیل عقب افتادن کنکور سراسری 

 مواجه خواهیم شد؟
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این توجیهات، صادقانه نیستند.  - الدوز حجازی

التحصیالن اتفاقاً میزان بیکاری در میان فارغ

فکر می کنم البته اگر دانشگاه بسیار بیشتر است. 

یادم باشد نزدیک به چهار میلیون فارغ خوب 

اما حتی به فرض الحصیل بیکار در ایران داریم. 

آقای خدایی، توجیه او بسیار ضد انسانی  "صداقت"

ی شش است. گیرم که کشور به اندازه ضد مردمیو 

ماه نیروی متخصص کمتری داشته باشد. آیا این 

و  هاهای آنآموزان، خانوادهشود که دانشدلیل می

تر تمام جامعه را با مرگ و میر در سطحی بزرگ

 مواجه کنیم؟

در ضمن در طول دوران شیوع کرونا و به دلیل 

متاسفانه محدود بودن امکانات بهداشتی و درمانی، 

در کشور تعداد زیادی از متخصصان با تجربه 

) در حدود دو  یمی سالمت را از دست دادعرصه

بیشتر شدن شیوع  و باهزار نفر از کادر درمانی( 

این وضعیت بدتر هم خواهد شد. این متخصصان 

کاری های کشور بودند که به دلیل ندانمسرمایه

 رفتند. دست از دولت

 

 
 

در ایران در میان داوطلبین  - نشریه مُروا

جنبشی  ،سراسریآزمون های شرکت در 

ختن امدنی برای به تعویق انداعتراضی و 

ا شما از فعالیت کنکور بوجود آمده است. آی

های آنان اطالعاتی دارید. سرانجام فعالیت 

آنها و تاثیر چنین اعتراضاتی در جامعه در 

 میان جوانان چه می باشد؟

 

هزار امضا، سیبیش از ای با نامه - الدوز حجازی

هایی با محتوای شرکت گسترده در هشتگ

های تماس با ی تعویق کنکور و کمپینمطالبه

های اعتراض س، بخشی از شیوهنمایندگان مجل

آموزان به برگزاری کنکور بود. هرچند در دانش

عمل، این کارها تاثیری بر مسئولین برگزاری 

آموزان اعتراض کردن را کنکور نداشت، اما دانش

دهد تمرین کردند. این نسل حرفش را قورت نمی

و این امیدوارکننده است. باید به این گرایش توجه 

ه آن اهمیت داد. هرچند تمایل نشان داد و ب

گرفتن آن باشد. خطر این برخورد حاکمان نادیده

آموزان از تواند ناامیدی دانشحاکمان می

آمیز اعتراض باشد. اما به هر های مسالمتروش

حال با نسلی مواجهیم که واقعاً حرف خودش را 

 زند.می

ما در ایام بحث بر سر تعویق شاهد بودیم که برخی 

آموزان تماس کنکور با دانشآموزشی موسسات 

ها ها را مجاب به سکوت کنند و به آنگیرند تا آنمی

ها خواهد بود. اما بگویند تعویق کنکور به ضرر آن

آموزان مرعوب این رفتارها بخش بزرگی از دانش

ها فاکتور اینه همنشدند و حرف خودشان را زدند. 

در اعمال فشار به داوطلبین، برای شرکت در آزمون 

 .و خطرناک هستندمهم سراسری کنکور بسیار 

 

بسیاری از کارشناسان و  - نشریه مُروا

متخصصان حوزه بهداشت بارها و بارها اذعان 
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اند که برگزاری هر اجتماعی ممنوع نموده

بینیم و های خبری میاست. حتی در گزارش

یافته و خوانیم که ویروس کرونا جهش می

سرعت انتشار بیشتری پیدا کرده است. 

بنابراین سرعت انتشار این ویروس و ابتال به 

آن در صورت رعایت نکردن آیتم های 

باشد؛ لذا در  تواند وحشتناکبهداشتی می

مین سالمت افراد باید اشرایط حساس کنونی ت

ی در اولویت هر حکومتی باشد. اصرار رو

برگزاری آزمون سراسری کنکور در وضعیت 

کرونایی نشان از این دارد که حکومت و ارگان 

های آن نسبت به حفاظت از سالمت جان 

. از نظر شما هستندمردم و جوانانش بی توجه 

در صورت بروز عواقب کرونایی پس از کنکور 

سراسری چه اتفاقاتی روی خواهد داد؟ آیا 

مل است؟ لطفا بروز اعتراضات گسترده محت

 دهید.توضیح

 

به نظرم حسن روحانی، نظرش را  - الدوز حجازی

در مورد عواقب کرونایی برگزاری کنکور به روشنی 

اعالم کرده است. او گفت این همه مراسم در کشور 

شود و در پاساژها این حجم از عدم رعایت برگزار می

ها بینیم. کنکور در میان ایننکات بهداشتی را می

ه مهم نیست. مهم نبودن کنکور از نظر او به این ک

معنی است که وقتی کشور از نظر کرونایی به 

بست رسیده است، و توان سیستم بهداشت و بن

درمان کشور اشباع شده است، احتماالً کنکور تاثیر 

جدی بر اوضاع نخواهد داشت. باالتر از سیاهی که 

شور را رنگی نیست! اما کنکور در واقع نسل جوان ک

تر درگیر کرونا خواهد کرد و این به صورت گسترده

 اتفاقاً ویژگی این اوضاع است.

اما اینکه این وضعیت باعث بروز اعتراض بشود یا 

توان حداقل کند. مینه، این را جامعه تعیین می

 ،وضعیت کروناییادعا کرد که برگزاری کنکور در 

های اعتراض ای جدید بر انگیزهانگیزه می تواند

فزاید و به ویژه نسل جوان را به صورت جدی به بیا

  خواند.ب اعتراض فرا

 

با تشکر از  شما خانم حجازی  - نشریه مُروا

 که وقت برای انجام این مصاحبه گذاشتید.

دو  در پایان دوست دارم روی –الدوز حجازی 

ینکه با شما موضوع تاکید داشته باشم. اول از ا

آشنا شدم بسیار خوشحالم  مُروای دوستان نشریه

های قبلی نشریه بسیار لذت و از خواندن شماره

بردم. دوم از اینکه امکان گفتگو با من را به شکل 

فراهم کردید از  مُروای وزین مصاحبه با فصلنامه

کنم. امیدوارم در شما دوستان عزیز تشکر می

خوب و جدی مربوط به تداوم انتشار این نشریه 

 جوانان و دانشجویان، کوشا باشید.
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برگزاری آزمون سراسری کنکور در مرداد ماه آری یا نه! کدام 

 رویکرد؟

 علی صمد

 
 

-کووید»ی کرونا به نام شیوع و گسترش ویروس جدیدی از خانواده

تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار داد. تعطیلی مدارس و مراکز « ۱۹

المللی، لغو دانشگاهی و آموزشی، لغو اکثر سفرهای داخلی و بین

ی خانگی تمامی رویدادهای فرهنگی، ورزشی و مذهبی، ایجاد قرنطینه

وکارها از مهمترین در بسیاری از نقاط جهان و کاهش درآمد کسب

خطرناک بوده است. شیوع این ویروس در ایران تاثیرات این ویروس 

های جامعه از جمله اقتصاد، فرهنگ و نظام آموزشی نیز تمامی بخش

بود که در برخی از  ۹۸را تحت تاثیر خود قرار داد. بهمن ماه سال 

 تعطیلی آن دنبال به و اعالم مناطق کشور، شیوع بیماری کرونا

های مطالعه و یتی، سالنهای کنکور و تقومدارس، کالس از بسیاری

ی کنکور باعث های مورد نیاز برای مطالعهها و دیگر مکانکتابخانه

 پشت و آموزانشده که شرایط استرس بیش از پیش بر دانش

اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم متوجه تغییرات  .شود وارد هاکنکوری

و  آموزاندانش آموزش  یزیادی خواهیم شد؛ از تغییر نحوه

های دانشجویان از حضوری به مجازی گرفته تا تعویق برگزاری آزمون

که  ۹۹سراسری در مقطع تحصیالت تکمیلی و کنکور سراسری سال 

  نصیب نماندند.از تاثیرات ویروس کرونا بی

های آزمون ها و جوانان داوطلب انتشار این ویروس در میان خانواده

شکالت بسیاری را به در مناطق متعدد کشور م سراسری سنجش

های وجود آورد و عالوه بر آسیب

فیزیکی که برای مردم به همراه 

های روحی و روانی داشت آسیب

بیشماری هم ایجاد کرد و موجب 

 و مردم یهمه یتضعیف روحیه

 و آموزاندانش خصوص به

 آماده را خود که دانشجویانی

. تا جایی شد کردند، می کنکور

ن در کنکور کنندگاکه بر شرکت

نیز این استرس مضاعف وارد  ۹۹

 ریزیبرنامه اکنون کهطوریبه شد.

 مواجه مشکل با را آنان درسی

نگرانی جدیدی بر  و است کرده

های همیشگی آنان اضافه نگرانی

شده است. پیامدهای منفی با 

افزایکشور در کرونا ویروس شیوع

ش یافت؛ کاهش درآمد مردم، 

تعطیلی بسیاری از مراکز خدماتی، 

وکارها، تعطیلی رکود بازار و کسب

مدارس و مراکز آموزشی و بدتر 

معیشتی مردم از  وضعیت شدن

جمله مشکالتی بود که در پی 

های ی کشورشیوع کرونا در همه

دنیا به وجود آمد. همه موارد فوق 

یک سری حواشی دیگر هم در 

مورد زمان و نحوه برگزاری کنکور 

و همچنین امتحانات نهایی  ۹۹

پیش آمده بوجود آورد که ما 

آن موارد را در این کنیم تالش می

 نوشته طرح و بررسی کنیم.

 

https://khabarban.com/a/28626781
https://khabarban.com/a/28628354
https://khabarban.com/a/28628354
https://khabarban.com/a/28632196
https://khabarban.com/a/28632196
https://khabarban.com/a/28632316
https://khabarban.com/a/28632316
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  تاسیس سازمان سنجش و کنکور در ایران

ها کنکور نیز به همراه آن وجود داشت. هر از اول تاسیس دانشگاه

کرد و آزمون دانشگاه برای جذب دانشجو به صورت مستقل عمل می

 کنکور به شکل سراسری ۱٣٤۸سال گرفت و تا خاصی را در نظر می

مرکز  ۱٤ها به ی ده ساله، تعداد دانشگاهوجود نداشت. در یک دوره

رسمی رسید. با مرور زمان، حجم متقاضیان ورود به دانشگاه بسیار 

زیادتر از گذشته شد و این موضوع یکی از دالیل اصلی بود که 

مسئوالن وقت را واداشت تا آموزش عالی را تاسیس کنند و بدین 

یاد داوطلبان ورود به دانشگاه باشند. در طریق پاسخگوی جمعیت ز

شناسی بوجود اندازی مرکز آزمونوزارت علوم تاسیس و راه ۱٣٤٧سال

آمد. همین امر موجب برگزاری آزمون سراسری شد که در ایران برای 

نفر داوطلب در آن  ٤٧٧٠٣ اتفاق افتاد و ۱٣٤۸سال نخستین بار در 

رشته تحصیلی که  ٣٠اه و با دانشگ۱٢شرکت کرده بودند. آزمونی بین 

سازمان  ۱٣٥٤رشته را داشتند. در سال ۱٠داوطلبان تنها حق انتخاب 

تری یافتهسنجش آموزش کشور تشکیل شد و کنکور جایگاه سازمان

 .به خود گرفت

توان ها عوامل بسیاری بر نتایج کنکور تاثیرگذار بود که میدر این سال

ه و ضوابطی ازجمله نوع به معدل امتحانات نهایی ششم متوسط

 سال اما. کرد اشاره مدرک، سهمیه منطقه، جنسیت و نظام وظیفه

، سالی متفاوت بود، چراکه دیگر این عوامل در قبولی کنکور ۱٣٥٧

تاثیرگذار نبودند و قبولی مشروط به نتایج کنکور بود. این مقوالت 

 ۱٣٥۸سال  برای قبل از انقالب است، چراکه پس از انقالب در

نخستین آزمون سراسری برگزار شد و پس از آن همزمانی با انقالب 

سال  شدن کنکور به مدت سه سال شد؛ تافرهنگی موجب تعطیل

که برگزاری کنکور منحصر  ۱٣٦۱

های پزشکی، فنی و به رشته

مهندسی، کشاورزی، الهیات و 

 معارف اسالمی بود. این روند تا

به همین شکل ادامه  ۱٣٧۱سال 

کرد و داوطلبان سه نوع پیدا 

ای و نهادهای سهمیه آزاد، منطقه

انقالب اسالمی داشتند که به مرور 

زمان و با افزایش متقاضیان شاهد 

به وجود آمدن تحصیالت از نوع 

نور، شبانه، مراکز تربیت معلم پیام

ایم. اما پس از و غیرانتفاعی بوده

مدتی طرح سنجش و پذیرش 

حذف  به طرحدانشجو که بعدها 

کنکور معروف شد، مطرح گشت. 

این طرح توسط سازمان سنجش 

مطرح شد و مورد بررسی قرار 

گرفت. همزمان با آن، این طرح 

در مجلس درحال بررسی بود. 

 براساس طرح مجلس، تا پایان

ساله، کنکور  ٥سال نخست برنامه 

های دوم و سوم دبیرستان در سال

شود و دانشگاهی ادغام میو پیش

درس به صورت ۱٠ال از سهر

سراسری و تشریحی امتحان 

گرفته شده و معدل نمرات، مالک 

شد. ورود داوطلبان به دانشگاه می

های البته باید دانست در سال

اخیر با تغییرات جدیدی در این 

   .ایمرو بودهزمینه روبه

 که سنجش سازمان در ایران،
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 کنکور برگزاری اصلی مسئول است، علوم وزارت نظر تحت سازمانی

 سالی سراسری آزمون این. باشدمی هادانشگاه به ورود برای سراسری

ای و برای پنج گروه مرحلهصورت یکار در تیرماه به بیک

 هایزبان انسانی، علوم تجربی، علوم فنی، و ریاضی علوم آزمایشی

 .شودمی برگزار هنر و خارجی

 

 جوانانهای سراسری و دغدغهبرگزاری کنکور 

ترین موضوع کنکور و سنجش و پذیرش در دانشگاه یکی از اصلی

باشد و همواره در آغاز هر های آنان میهای جوانان و خانوادهدغدغه

باره موجی از نقد، نظر، پیشنهاد و مشکالت در اینسال تحصیلی 

 .شودمطرح می

طبق آمار رسمی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که برای 

ی باشند به اضافهتحصیالت تکمیلی یا ادامه تحصیل در دانشگاه ها می

های دبیرستان و نیز تعداد که شامل سال آخری ۹۹های سال کنکوری

های گذشته که خواهان ورود به زیادی جوان پشت کنکوری از سال

میلیون و  ٢دانشگاه های کشور هستند، در مجموع جمعیتی در حدود 

دهند که خواهان تحصیل یا ادامه هزار داوطلب را تشکیل می ٣٠٠

باشند. این جمعیت و یم جدیدهای کشور در سال تحصیل در دانشگاه

شان با پدیدار شدن هایخانواده

با مشکالت « ۱۹کووید »ویروس 

ای مواجه شده اند. با شدت عدیده

تقریبا  تابستان در کرونا گرفتن

ا و هریزیبیشتر برنامه

های ها با چالشگیریتصمیم

اند. بسیاری از مهمی مواجه شده

ها ها و برنامه ریزیبینیپیش

آموزشی نقش برآب شده اند. یکی 

حوزه  ترین موضوعاتاز مهم

کنکورهای  برگزاریآموزش، 

ای که در سراسری است. مسئله

ری به دلیل سال تحصیلی جا

بیماری کرونا در زمان مورد 

نظرش برگزار نشد و بنا به تصمیم 

ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا 

تعویق زمان کنکور های سراسری 

و  ۱٢توسط سازمان سنجش از 

مردادماه  ٣۱و  ٣٠تیرماه به  ۱٣

موکول شد و تاکنون تغییر  ۹۹

دیگری برای این آزمون اعالم 

قرار است این آزمون  .نشده است

نقطه  ٣٠٠٠شهر و  ٤٠٠در 

برگزار شود و تعداد عوامل اجرایی 

هزار نفر ۱۱٥هزار نفر به  ٧۸از 

افزایش یافته است. سازمان 

سنجش و ستاد مبارزه با کرونا 

افزایش حوزه های امتحانی، 

روز،  ٤روز به  ٢ از کنکور برگزاری

ها با فاصله قرار گرفتن صندلی

سانتی متر از هم، در نظر  ۱٦٠

 تاریخ برگزاری آزمون اسامی رشته ها

 مرداد  ٣٠ ریاضی

 مرداد  ٣٠ انسانی

 مرداد  ٣۱ تجربی

 مرداد  ٣٠ هنر

 مرداد  ٣۱ زبان

https://khabarban.com/a/28612085
https://khabarban.com/a/28612085
https://khabarban.com/a/28611247
https://khabarban.com/a/28611247
https://khabarban.com/a/28612518
https://khabarban.com/a/28612518
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هایی مخصوص برای داوطلبانی که به ویروس کرونا مبتال گرفتن حوزه

 دنبال برگزاری کنکور سراسری است.اند و...، سرسختانه بهشده

های موجود میان آزمون سراسری کنکور و استرس و  نگرانی

 داوطلبین 

نفر  ٥٢٤و هزار  ٣۹۱به نوشته سایت سنجش، تعداد یک میلیون و 

اند. این تعداد را اگر ثبت نام کرده ۹۹برای شرکت در کنکور سراسری 

با خانواده های شان در نظر بگیریم ما با یک رقم نزدیک به پنج میلیون 

نفر )در یک خانواده چهارنفره( مواجه می شویم که با استرس و نگرانی 

ها همیشه باشند. این واقعیتی است که کنکوریهای بسیاری درگیر می

به دلیل شرایط خاص برای قبولی در این آزمون سراسری در استرس و 

ی برگزاری برند و روانشناسان در آستانهاضطراب خاصی به سر می

های بسیاری برای آرامش و پرهیز از هرگونه نگرانی کنکور به آنها توصیه

ا هدارند. در سال جدید شیوع ویروس کرونا باعث شده است که کنکوری

 ی مطالعه از ذهن آنها گسسته شود. تر از پیش شده و رشتهدل نگران

ی جامعه در پی شیوع ویروس کرونا و فضای آشفته و به هم ریخته

شماری که توسط بالتکلیف نگه داشتن و اطالعات نادقیق و شایعات بی

های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و شبکهمسئولین دولتی و حکومتی، 

یابد موجب بتال به بیماری کرونا و مرگ حاصل از آن انتشار میی ادرباره

درگیری ذهنی، اضظراب و نگرانی این طیف چند میلیونی جامعه شده 

 است.

دهد که رنج استرس و اضطراب حاصل از کرونا شواهد موجود نشان می

آموزان تاثیر منفی گذاشته و برای رفع ی امور دانشبر همه

ام انج درستی و اصولی هایریزیبرنامه کنونتا هم آنان  یدغدغه

های این دسته از دانش آموزان جدی الزم است که دغدغه .نگرفته است

 و آنان زندگی های یاد شده بر روح و روان وگرفته شود. زیرا استرس

. اضطراب و گذاشت خواهد برجا نامطلوبی تاثیرات شانهایخانواده

نیروی تفکر را ضعیف و کارایی حافظه را استرس به تاکید روانشناسان، 

ها زند، موجب فراموشی دانستهکند، مرکز حواس را به هم میمختل می

گیری را از شود و پریشانی خاطر را به دنبال دارد و قدرت تصمیممی

 .گیردفرد می 

های همشیه زمان برگزاری آزمون

سراسری کنکور مشخص بود. اما 

ر جامعه این بار شرایط کرونایی د

باعث شد که داوطلبین خواستار 

به تعویق افتادن زمان برگزاری 

کنکورها شوند. تا بلکه از این 

طریق بتوانند بدون دلواپسی از 

-کووید» گرفتار شدن به بیماری

را پشت سر بگذارند.  آزمون، «۱۹

ه در این میان ستاد ملی مقابل

 کنکور سنجش سازمان و کرونا با

 و دکتری تحصیلی مقاطع در

 آزمون نیز و ارشد کارشناسی

 اول سال به ورود سراسری

 عقب به بار چند را دانشگاه

نهایت زمان قطعی در  و انداخت

ها را در مردادماه برگزاری آزمون

ها و اعالم کرد. با این وجود نگرانی

آمار مرگ باالی حاصل از این 

بیماری باعث شده است نیروی 

زیادی از داوطلبان خواستار به 

 سراسری هایآزمون افتادن تعویق

 مجلس دوفوریتی طرح لزوم و

. اما اندشده کنکورها تعویق برای

صحبت های تبلیغاتی مجلس با 

های زیاد کاریشلوغنمایندگان و 

در نهایت طرح دو فوریتی را به 

در این کناری گذاشت. در ضمن 

اعتماد عمومی جامعه به یان م

جمهوری اسالمی به منظور 

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و 

https://khabarban.com/a/28666638
https://khabarban.com/a/28666638
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 صداقت، عدم جمله از مختلف دالیل به حفظ سالمت شهروندان

شفاف نبودن  و کارایی عدم ها،ناهماهنگی توجهی، بی پنهانکاری،

ی بیماری کرونا در سطح بسیار پایینی است. مواضع و درباره

که توسط دولت و وسایل ارتباط جمعی در ایران انتشار  هاییگزارش

اند که برگزاری تجمعات در بسیاری از یابند، نشانگر این واقعیتمی

ی ویروس کرونا لغو شده است اما در این شهرها به دلیل شیوع دوباره

 میان بسیاری از مسئوالن دولتی بر این باورند که

در  .با حضور صدها هزار داوطلب باید برگزار شود سراسری یهاآزمون

و هشدار کشور در وضعیت قرمز بسیاری از استان های شرایطی که 

ی سراسری با این تعداد د، شرایط برای برگزاری کنکورهانقرار دارباش 

خطرناک است و به نظر بسیار دشوار و  زیاد از داوطلبین جوان

های بهداشتی به خوبی رعایت رسد که در چنین شرایطی پروتکلنمی

و در این وضعیت جامعه در خطر عفونت و گسترش بیماری قرار  شوند

 می گیرند.

 

 
 

مشکالت مربوط به تعطیلی زودرس مدارس بدلیل شیوع 

  ویروس کرونا

کشور به دلیل مدارس  ۹۸در اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه سال 

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند. این تعطیلی برای 

آموزان سال آخر که قرار بود، کنکور بدهند، بسیار نگران کننده دانش

شان را برای شرکت در های درسیبود چرا که باید محتوای کتاب

در حال  .شددیدند؛ اما کالس درسی برگزار نمیآموزش می، کنکور

دلیل فرا ین تعطیلی بهحاضر ا

رسیدن تعطیالت تابستانی 

همچنان ادامه دارد. در هنگامی 

که مدارس تعطیل شد طبق اعالم 

مسئولین آموزش و پرورش، در 

درصد محتوای آموزشی  ٧٠حدود 

تدریس شده بود و قرار شد که 

هایی برای آموزش بقیه مفاهیم راه

آموزان انجام آموزشی به دانش

ویزیونی و آموزش گیرد؛ آموزش تل

معلمان از طریق فضای مجازی از 

هایی بوده است که جمله روش

توسط وزارت آموزش و پرورش، 

های دیگر در همکاری با ارگان

کار گرفته شد. این دولتی به

ها به ویژه برای آموزش

ی دوازدهم کافی آموزان پایهدانش

آموزان های دانشنگرانینبود و دل

کرد. اما با نمیسال آخر را برطرف 

وجود این مسئولین آموزشی و 

وزراتخانه های آنان به این نتیجه 

رسیدند که هیچ بخش از کتاب 

درسی حذف نشود و امتحان پایان 

سال از تمام مفاهیم درسی گرفته 

 شود.

 

گیری، در اعتراض به این تصمیم

آموزان با این بخشی از دانش

تصمیم آموزش و پرورش مخالت 

عالم کردند که کردند و ا

های ارائه شده برای آنها آموزش

https://khabarban.com/a/28686635
https://khabarban.com/a/28686635
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کافی نبوده و نباید امتحان پایان سال و کنکور از محتوای کامل کتاب 

باشد؛ جمعی از دانش آموزان با توجه به مطالب فوق، پیشنهادات و 

ای با هایی را انتشار دادند. این پیشنهادات با ثبت سوژهمطالبه

، با هفت «آموزی در برگزاری امتحاناتهای دانشمطالبه تشکل»عنوان

منتشر شد. آنها خواستار این شدند « فارس من»هزار امضا در سامانه 

آموزان قبل از درصد محتوایی که دانش ٧٠که امتحانات از همان 

  .اند، برگزار شودتعطیلی مدارس فرا گرفته

تدریس به صورت مجازی به »آموزان در این سوژه عنوان کردند:دانش

تواند بازدهی و یادگیری باالیی در دانش آموزان به هیچ عنوان نمی

وجود آورد و همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشور 

افزون بر این  .کیفیت به اینترنت وجود ندارد دسترسی الزم و با

مشکالت، دبیران نیز به دلیل اینکه از پایان سال تحصیلی و حدود 

یستند، در تدریس مطالب نگرانی و عجله فراوانی امتحانات مطلع ن

 .دارند

آموزان با توجه به مطالب فوق، پیشنهادات و جمعی از دانش

هایی را دارند که الزم به ذکر است پیشنهاد ذیل حاصل مطالبه

های مشورت با تعدادی از نمایندگان دانش آموزان در تشکل

و کنکور از مطالب  برگزاری امتحانات .آموزی تهیه شده استدانش

اسفند و ادامه تدریس مجازی؛ با توجه به عدم  ٣تدریس شده تا تاریخ 

دسترسی تعداد زیادی از دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مناطق 

محروم به اینترنت و رعایت عدالت آموزشی در تمام مناطق کشور، 

دستور داده شود که سؤاالت امتحانات و کنکور از مطالب تدریس شده 

 تدریس مجازی به صورت رفع اسفند طراحی شوند و ایضا   ٢تا تاریخ 

اشکال و مرور و یا ادامه روند کم بازده فعلی به فعالیت خود استمرار 

 ...«.دهند

 

گری دانش آموزان و مراجعات و پیگیری آنها و فشار در آخر مطالبه

اجتماعی به وزارت آموزش و پرورش و واقعیت تعطیل شدن زودرس 

مجبور شوند پرورش  مدارس کشور باعث شد که مسئولین آموزش و

آموزان تا حدودی توجه نشان دهند. و قرار شد که درخواست دانش به

درصد محتوایی که  ٧٠بخش اعظم سواالت امتحانات از همان 

آموزان قبل از تعطیلی دانش

اند) که بعدا مدارس فرا گرفته

درصد محتوا را به  ٧٠مسئولین 

(، مالک تغییر دادنددرصد  ۸٠

وشن است تا امتحان باشد. ر

زمانی که وزارت آموزش و پرورش 

های الزم برای این زیرساخت

موضوع را فراهم نکند و نتواند 

آموزان خدمات یکسانی را به دانش

مناطق مختلف کشور ارائه کند، 

قطعا  مشکالت در این عرصه پا بر 

 جا خواهند ماند. 

های اما نگرانی و خواسته

آموزان کنکوری فقط محتوا دانش

امتحانات نهایی نبود بلکه زمان  و

برگزاری کنکور هم بود و یکی 

دیگر از مطالبات تعویق زمان 

کنکور بود تا بلکه آنها بتوانند با 

آمادگی بهتری در این آزمون 

سراسری برای ورود به برخی 

ها شرکت ها در دانشگاهرشته

 کنند.

گسترش مطالبه به عقب 

انداختن زمان آزمون های 

 کنکور در جامعهسراسری 

 

نیروی بسیار بزرگی از داوطلبان 

کنکوری خواهان به تاخیر 

های انداختن زمان آزمون

سراسری هستند و بدین منظور به 
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اشکال گوناگون برای طرح مطالبات خود اقدامات بسیاری را 

هایی نظر اند. آنها با درست کردن هشتگسازماندهی کرده

سالمت کنکوری، #سراسری، _تمام کنکورهای_تعویق#

جو و ... و نیز دانش_سالمت#کنکورکرونایی، #کنکور، _به_نه#

های امضاگیری، مراجعه انداختن کمپین راه نگاری با مسئولین، بهنامه

به وسایل ارتباط جمعی، برگزاری تجمعات مختلف در برابر مراکز 

انداختن  عقب گیر در ارتباط با کنکور و... فضای بهمسئول و تصمیم

سراسری را داغ نگه داشتند. آنها با فعالیت خود زمان کنکورهای 

هایی که نسبت به مطالباتشان در توجهیها و بیموفق شدند نگرانی

های آموزشی و دولتی انجام سطح جامعه توسط مسئولین ارگان

شود را در سطح عمومی بازتاب دهند. در این کار هم به خوبی می

 اقدامات خود را سازماندهی کردند.

های آنان به مسئولین حکومتی آموزان، دانشجویان و خانوادهانشفشار د

و نمایندگان و حتی وسایل ارتباط جمعی بسیار زیاد است. نهادهای 

انداختن کنکور عقبمدنی و آموزشی به اشکال گوناگون خواهان به

باشند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد نادری، سراسری می

زش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در توئیتی عضو کمیسیون آمو

تماس  و پیام روزانه هزاران»نسبت به برگزاری آزمون سراسری نوشت: 

 «.کنمر از مردم دریافت میتعویق کنکو و عدم تعویق  درباره

 
در پی شیوع ویروس  ۹۹ کنکور هایآزمون برگزاری در اعتراض به

لزوم طرح دو » ای با عنوانهای متعددی با ثبت سوژهکرونا، کمپین

هزار  ٣۱که با امضای نزدیک به  « برای تعویق کنکور مجلس فوریتی

کننده همراه است خواستار به تعویق انداختن زمان برگزاری حمایت

  .های کنکور هستندآزمون

های آموزشی و مسئولین وزارتخانه

دولتی با کمی تاخیر به 

های آزمونسازماندهی برگزاری 

هایی سراسری با تاخیر انداختن

آموزان و ادامه دادند. اما دانش

دانشجویان معترض دست از 

فعالیت نکشیدند و بخشی از 

فارس »ها، تحت عنوان کاربران آن

ای در این با ثبت سوژه« من

هزینه عدم » سامانه خواستار

شرکت دانشجویان در کنکور 

آنها در  .شدند ،«بازگردانده شود

از  »درخواست خود اعالم کردند:

سازمان سنجش درخواست داریم 

با توجه به عدم انتقال کنکورهای 

سراسری دکترا، ارشد و سراسری 

 وزارت علوم به بازه زمانی ایمن،

های خطرناک بودن پروتکل

پیشنهادی و مختار بودن 

داوطلبان جهت شرکت در 

ها، با عنایت به عدم ارائه آزمون

اوطلبانی که خدمات به آن د

ریسک حضور در آزمون توأم با 

 شرایط کرونایی را پذیرا نیستند،

لطفا نحوه استرداد وجه نقد ثبت 

نامی را به طور عمومی یا به هر 

نحوی که آن سازمان صالح 

بدیهی  .اعالم فرماید داند،می

است صرف انجام هزینه و عدم 

ارائه خدمات طبق قوانین آمر بر 

ی دولتی ها و شرکتهاسازمان

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://khabarban.com/a/28735120
https://khabarban.com/a/28735120
https://khabarban.com/a/28733331
https://khabarban.com/a/28733331
https://khabarban.com/a/28705212
https://khabarban.com/a/28705212
https://khabarban.com/a/28706346
https://khabarban.com/a/28706346
https://khabarban.com/a/28706595
https://khabarban.com/a/28706595
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سازمان ذی نفع مجاز به شناسایی درآمد اختصاصی تا زمان تحقق 

شروط شناخت درآمد مذبور نبوده و با درخواست متقاضی خدمت 

 .«وجوه باید مستر شود

 

آمیزی سخنگوی سازمان خبرنگار فارس مجددا  از فاطمه زرین

وجو کرد که وی بیان له را پرسئسنجش آموزش کشور این مس

نام آزمون ذکر شده است، ای که در دفترچه ثبتاطالعیه داشت: طبق

شود و هزینه دریافت شده از داوطلبان به حساب خزانه دولت واریز می

 .سازمان سنجش آموزش کشور حساب شخصی ندارد

 

با وجود هزاران امضا و کمپین برای تعویق کنکورهای امسال به دلیل 

برگزاری کنکور و پایان  شیوع ویروس کرونا، اما تصمیم مسئوالن بر

 باشد.می ۹۹های اضطراب برای کنکوری یک سال سخت پر

باره به سازمان سنجش و دیگر این سردبیر سوژه تعویق کنکور، در

های خود اطمینان دارند اگر به پروتکل»گوید: های مسئول میارگان

چرا حاضر به تعهد مکتوب تضمین سالمتی داوطلبان و 

ها به کرونا حتی پرداخت غرامت در صورت ابتالی آن هایشان وخانواده

نیستند؟ و در جواب این درخواست داوطلبان این پاسخ را ارائه 

دهند که شرکت در آزمون اختیاری است. چرا با درخواست بیش می

اند در این شرایط ناایمن از آزمون هزار داوطلب که حاضر شده۱٥از 

نام را دارند موافقت ثبت انصراف دهند و درخواست بازگشت وجه

حساب خزانه واریز شده نام بهکنند که هزینه ثبتکنند و اعالم مینمی

شود و روز تعدادشان هم زیادتر میاست؟ داوطلبان انصرافی که روزبه

هایشان یک سال از حاضرند به خاطر حفظ سالمتی خود و خانواده

جی در کانال این آمار از یک نظرسن)جوانی خود را پرپر کنند. 

 «(.تلگرامی به دست آمده است

سردبیر سوژه تعویق کنکور، به یکی دیگر از دالیلی که مسئولین روی 

کند پرداخته است. آن برای برگزاری آزمون های سراسری تاکید می

این ارزیابی از طرف مسئوالن دولتی و سازمان سنجش مطرح می 

ق کنکور هستند. درصد از داوطلبان موافق تعوی ۱٠شود که فقط 

که وزارت علوم و سازمان  ی چنین آمارهایی در حالی استارائه

گونه سنجش تاکنون هیچ

ای را نظرسنجی رسمی و عادالنه

باره به عمل این از داوطلبان در

نیاورده است. او در ادامه سوال 

کند که چرا سازمان سنجش می

میلیون  ٢.٢حاضر نیست از 

ان توم ٦٠٠داوطلب که مبلغ 

رسانی دریافت هزینه پیامک اطالع

میلیارد  ۱.٣٢کرده است )مجموعا  

تومان( تحت نظارت یک سازمان 

)مثل مجلس یا وزارت ارتباطات 

و...( حداقل چند نظرسنجی 

پیامکی برگزار کند تا از این طریق 

ها مطلع از نظر اکثریت کنکوری

شود و بتواند آمار دقیقی را ارائه 

 «.کند

 

های ل با کنکور سالکنکور امسا

های هایی دارد، سالقبل تفاوت

قبل داوطلبان فقط به آزمون 

شان فقط اندیشیدند و استرسمی

در نحوه پاسخگویی خالصه 

شد اما امسال ترس از می

شان هم بر استرس کرونا ویروس

افزوده است. این نگرانی داوطلبان 

های آنها به حدی است و خانواده

که تعدادی از کاربران خبرگزاری 

های فارس که با فراز و نشیب

دست و پنجه نرم  کرونا کنکور و

هایی در کنند، با ثبت سوژهمی

« فارس من»سامانه 

https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 .های مکرری برای تعویق کنکور از سوی مسئوالن کردنددرخواست

فضای شبکه های اجتماعی مانند توییتر سرشار از این اعتراضات برای 

 به تعویق انداختن کنکور سراسری است.

 تجمعات عمومی و واقعیت شیوع کرونا در جامعه

سما  بارها اعالم کرد ستاد مرکزی مبارزه با کرونایی وزرات بهداشت ر

 .نفر در مکانهای سر بسته ممنوع است ۱٠که تجمع بیش از 

استان ایران در وضعیت هشدار و قرمز قرار  ٢٦ظرف یکماه گذشته 

دارند و مرگ و میر روزانه در اثر ویروس کرونا از یک ماه قبل سه 

هستند و  کنندهرقمی و تصاعدی است. آمارهای رسمی بسیار نگران

مسئولین کاری ر حالی است که اسناد بسیاری حاکی از پنهاناین د

در فضای مجازی در اعالم ارقام واقعی قربانیان  جمهوری اسالمی ایران

. پزشکان و کادر درمانی و وسایل ارتباط جمعی انتشار می یابد

کنند که اهمال در مدیریت بحران و چنان به روحانی یادآوری میهم

عات انسانی، تبعات سنگین و جبران ناپذیری عدم جلوگیری از اجتما

 برای کشور خواهد داشت.

 

ها و در حال حاضر مراسم نماز جمعه تهران و سایر شهرستان

ها به صورت همچنین برگزاری نماز جماعت در مساجد برخی استان

مدارس و مراکز آموزش عالی در تعطیالت  اند.موقت تعطیل شده

های ، سینما، تئاتر، سالننسرتهای کتابستانی هستند. سالن

های برگزاری مراسم جشن و تشریفات در اجتماعات، تاالرها و مکان

 .اندها تعطیل شدهسطح استان تهران و سایر شهرستان

 

)اول اوت(  مرداد ۱۱روز شنبه  های مذهبی ایرانشورای هیات

مجالس محرم و تجمعات مذهبی بدون موافقت  برگزاری ایبیانیه در

عهده ستاد کرونا را در سراسر ایران ممنوع کرد و عواقب آن را به 

 برگزارکنندگان گذاشت.

 

روز پنجشنبه اول اوت ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت تصویری 

های ایران داد. او از اوضاع عمومی سیستم درمانی در شهرها و استان

هایی که در وضعیت میلیون نفر از جمعیت ایران در استان ٧٢گفت 

هشدار قرار دارند، زندگی 

کنند. تعداد بستری روزانه به می

و روند تن رسیده  ٤٠٠٠نزدیک 

 ٢٦ابتال و مرگ صعودی است. 

استان کشور در وضعیت قرمز یا 

در حال هشدار هستند. به گفته او 

نفر بستری در استان  ۱٤از هر 

تهران یک نفر جان خود را از 

دهد. این آماری است دست می

که از سوی وزارت بهداشت اعالم 

شود و از سوی بسیاری می

 کارشناسان مورد تردید است. آنها

میزان مرگ و میر بر اثر کرونا در 

ایران را بسیار باالتر ارزیابی 

 کنند. می

حریرچی خبر داد که تهران نه 

تنها مجددا در وضعیت قرمز قرار 

گرفته، بلکه به منشاء آلودگی 

برای شهرهای دیگر تبدیل شده 

است. جمعیت روز با شب تهران 

هزار نفر تا یک  ۸٠٠حدود 

د. این یک میلیون نفر تفاوت دار

میلیون نفر با تردد به شهرها یا 

توانند منشاء های دیگر میاستان

 .شیوع گسترده ویروس باشند

 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54401633
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54401633
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این موضوع امر پیچیده ای نیست که ایجاد امکانات درمانی در هر 

کشوری بر عهده دولت است. در ایران معاون وزارت بهداشت در این 

ی در سخنان اخیر خود دهد. ایرج حریرچباره به مردم هشدار می

میلیون نفر  ۸٤دهم. در کشوری با به مردم هشدار جدی می»گفت: 

هزار تخت بیمارستانی داریم. کشورهایی مانند ترکیه  ۱٣٠جمعیت، 

یو، به سیچندین برابر ما تخت بیمارستانی دارند. فاجعه در تعداد آی

دین ماه مان پر است و چنهایهزار نفر است... بیمارستان ۱٠٠ازای 

او در ادامه به وضعیت « .انداست که بیماران دیگر هم مراجعه کرده

های تهران اشاره کرد و گفت موارد بستری مجددا در تهران بیمارستان

است. بنابر آماری که او اعالم « خیلی خطرناک»اوج گرفته و این روند 

به بیمار مبتال  ٧۱٠کرد روز چهارشنبه هشتم مرداد در استان تهران 

ی ظرفیت بیمارستان امام حسین به اندازه»اند که کرونا بستری شده

 «.تهران است

طبق آماری که معاون وزارت بهداشت داده، در حال حاضر تعداد 

میزان »تن رسیده است. او اضافه کرد:  ٤٠٠٠بستری روزانه به نزدیک 

هزار نفر است. تا جایی که  ۱٠٠پنج نفر به ازای هر  بستری ما،

 «.وندمان صعودی است، موارد مرگ هم صعودی خواهد بودر

 

یکی دیگر از موارد مهم در صحبتهای ایرج حریرچی، معاون وزارت 

بهداشت این است که میزان بیماران کرونایی در سنین پایین نیز در 

ساله و حتی سنین  ٢۹تا  ٢٠حال افزایش است و در حال حاضر افراد 

فته ایرج حریرچی میزان ابتالی سنین شوند. به گکمتر هم بستری می

 «. نسبت به دوره چهار ماهه قبل دو برابر شده است»پایین 

ای به تاریخ ترین نمونه، انجمن اسالمی جامعه پزشکان در نامهدر تازه

ژوئیه یک روز پیش از شروع آزمون کنکور دکتری سراسری در  ٢۹

های اخیر تجربه ماه»ژوئیه خطاب به حسن روحانی نوشتند:  ٣٠

 بحران، مدیریت در علمی راه نقشه به است که عدم اتکا حاکی

تاه، میان و بلند مدت و غلبه حواشی بر متن، کو هایبرنامه بر مشتمل

های مدیریتی در کنترل بیماری و منتهی به ناکام ماندن تمامی تالش

زحمات کادر درمان شده و همچنان شاهد گسترش سایه شوم بیماری 

 «.باشیم

 

در ضمن سخنگوی وزارت 

بهداشت سیما سادات الری روز 

مرداد  ۱٢اوت برابر با  ۹یکشنبه 

اعالم کرد که استان های  ۱٣۹۹

تهران، مازندران، گلستان، فارس، 

آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، 

البرز، ایالم، خراسان رضوی، 

کرمان، خراسان شمالی، سمنان، 

 وضعیت لرستان و هرمزگان در

همچنین  .قرار دارند قرمز

استانهای آذربایجان غربی، 

خوزستان، بوشهر، چهارمحال و 

بختیاری، زنجان، همدان، 

کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، 

 وضعیت در هم یزد، گیالن و قم 

 .دارند قرار هشدار

 

ژوئیه  ٢۹پزشکان امضاکننده نامه 

عزاداری و مراسم »:انداعالم کرده

ها روهمذهبی در اجتماعات و گ

بعالوه تجمعات بزرگ مثل کنکور 

بدون رعایت شرایط الزم باید 

اکیدا ممنوع گردیده بر ممنوعیت 

آن نظارت جدی و انضباطی 

های مجمع انجمن «.اعمال گردد

صدای سیستم »پزشکان به عنوان 

ای که سالمت کشور و مجموعه

های متخصصان و شامل انجمن

کارشناسان آمار و اپیدمیولوژی و 
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ای که یکایک احاد و به عنوان مجموعه« شودشکی اجتماعی هم میپز

برند و نقاط امان با این بحران به سر میهاست در پیکاری بیماه»آن 

به روحانی هشدار « شناسندضعف را به خوبی تجربه کرده و می

های کارشناسانه مجمع و سیستم سالمت عدم رعایت توصیه»اند: داده

تر از پیش و میر با ابعادی به مراتب دهشتناکباعث ابتال و مرگ 

 «.خواهد شد

 

های اجتماعی و اخالقی نظر کارشناسی آنها با پذیرش تمام مسئولیت

ها به عزاداری و مراسم مذهبی در اجتماعات و گروه»آن چنین است: 

عالوه تجمعات بزرگ مثل کنکور بدون رعایت شرایط الزم باید اکیدا 

 «.وعیت آن نظارت جدی و انضباطی اعمال شودممنوع شود و بر ممن

 

شواهد باال نشان می دهد که دولت به هشدارهای جامعه مدنی، 

جوانان، دانشجویان و خانواده های آنان، نهادهای پزشکی و درمانی و 

سازمان جهانی بهداشت و حتی بخشی از مسئولین وزارتخانه های 

سازمان ن نداد. خود و نمایندگان مجلس رژیم توجه چندانی نشا

با دو الی سه بار به تاخیر انداختن، در ادامه کنکور سنجش آموزش 

ها های دکتری و کارشناسی ارشد را با وجود ریسک باال و نیز مخالفت

 و تقاضاهای دانشجویان برای تعویق آن، برگزار کرد.

 

 
 

، نامناسب و دشوار از جنبه کجامعه ایران در چنین فضای خطرنا

ش مواجه است و انوانسالمتی ج

مناسب است به نامه هشدار 

دهنده انجمن اسالمی جامعه 

پزشکان بدرستی تاکید و توجه 

مشروط "نشان داد که می گوید:

کردن برگزاری اجتماعات به 

« نقض غرض»اصول بهداشتی 

است، زیرا تجمعات، بستر 

از »...گسترش بیماری هستند: 

این رو ممنوعیت آنها از ضروریات 

بیماری است زیرا اگر این  کنترل

اقدامات منجر به ایجاد مخاطره 

برای جان حتی یکی از 

هموطنانمان گردد حمل بر قصور 

 «.و بی مسئولیتی خواهدشد

 

دکتری و سراسری آزمون 

هفته دوم در ارشد کارشناسی 

 برگزار شد ماهمردادو سوم 

 

 ٣٠روز پنجشنبه نهم مرداد )

ژوئیه( در آزمون دکتری سراسری 

 ٧٠٤هزار  ۱٧۹در حدود 

داوطلبی که ثبت نام کردند که 

درصد آنها زن و مابقی مرد  ٤٤

هزار  ۱٢٧بودند، تنها 

کننده در آزمون حضور شرکت

هزار  ٥۹یافتند و کمی بیش از 

 ٣٠)بیش از  داوطلب شرکت

 .درصد( در آن غایب بودند
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باشد هزار نفر می ٢٤حدود  ۱٣۹۹ظرفیت پذیرش دوره دکتری سال 

هزار  ۱٠های دولتی و هزار نفر مربوط به دانشگاه ۱٤که از این تعداد، 

آمار  ۹۸در سال  .نفر مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی است

هزار  ۱۹٥کنندگان در مقطع آزمون سراسری کنکور در حدود  شرکت

نفر در جلسه  هزار ۱٦٣نفر ثبت نام کردند. از این میان حدود  ٦٠٠و 

 .درصد غائب بودند۱۱.٥آزمون دکتری حضور داشتند و در حدود 

هزار و دانشگاه  ٢٣در حدود  ۹۸های دولتی در سال ظرفیت دانشگاه

 هزار نفر بوده است.  ۱٠آزاد اسالمی 

درباره کنکور سراسری کارشناسی ارشد فاطمه زرین آمیزی سخنگوی 

کنندگان ی آمار نهایی دریافتسازمان سنجش آموزش کشور درباره

گفت:  ۹۹کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

 ٥۱٣رکت در آزمون در حدود داوطلب ش ٤۱٧هزار و  ٦۹٤ تعداد از

هزار نفر در کنکور سه روزه شرکت کردند. و سخنگوی سازمان 

درصد موفق به دریافت کارت ورود  ۱۸مربوطه اعالم کرده است که 

گوید چه درصدی از داوطلبانی که کارت ورود نمی دقیقا نشدند. اما

گرفتند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردند. در آماری دیگری 

کنندگان در آزمون ی تعداد شرکته توسط مسئولین دولتی دربارهک

درصد از دانشجویانی است  ٧٤سه روزه انتشار یافته صحبت از حضور 

 اند. که برای این مقطع تحصیلی ثبت نام کرده

 

هایی که برای در کنکور دکتری و کارشناسی ارشد، دستورالعمل

از سوی برگزارکنندگان این جلوگیری از گسترش امکان ابتال به کرونا 

مورد در محل آزمون داده شده این است که داوطلبان از تردد بی

آزمون خودداری کنند، هنگام ورود و خروج به حوزه امتحانی فاصله با 

الیه دیگر داوطلبان )حداقل یک متر( را حفظ نمایند، ماسک سه

شم، دهان ها با چمعمولی )بدون فیلتر( داشته باشند و از تماس دست

و بینی در حین آزمون خودداری کنند. هنگام عطسه یا سرفه کردن 

 .نیز باید از دستمال کاغذی استفاده کنند

 

تواند ضمانتی برای مبتال نشدن ها میآیا به راستی رعایت این توصیه

باره ابراز نگرانی این به کرونا باشد؟ این روزها بسیاری از کارشناسان در

د. به ویژه که این انو تردید کرده

ها حداقل ویروس بنابر پژوهش

ماند و هشت دقیقه در هوا می

امکان انتقال بیماری به دیگران در 

فضای بسته کم نیست. در ضمن 

بینی شده توسط های پیشپروتکل

وزارت بهداشت و درمان در این 

 تجمعات بزرگ قابل اجرا نیست. 

 

 ٢٥در ضمن این بیماری در میان 

فراد مبتال هرگز درصد از ا

دار نیستند. طبق اطالعات عالمت

و شواهد جدیدی که انتشار یافته، 

عالئم در میان افراد می تواند تا 

ساعت پس از عفونت ظاهر  ٤۸

نشوند. دانشمندان تا این لحظه 

اند که هر دو گروه عنوان کرده

این « ناقلین خاموش»ممکن است 

همه شواهد و  .ویروس باشند

نتشار یافته، نشان از مدارکی که ا

توانند این دارد که تجمعات می

موجب انتقال بیماری به دیگران 

شوند. شیوع کرونا در ایران از 

ماه گذشته تاکنون مهار بهمن

نشده و آمار ابتال به ویروس کرونا 

 ۱۹کووید و مرگ در پی عفونت

هاست که در سراسر کشور هفته

 بدون تغییر باالست.

 

متذکر شدیم در  ترچنانچه پیش

آزمون دکتری سراسری نزدیک به 

https://khabarban.com/a/28895156
https://khabarban.com/a/28895156
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هزار نفر نیروی اندکی  ٥۹یک سوم ثبت نام کنندگان شرکت نکردند. 

درصد در  ٢٦تا  ۱۸نیستند. در آزمون کارشناسی ارشد تعدادی بین 

ی این آمارها آزمون سراسری این مقطع تحصیلی حضور نیافتند. همه

ئولیت در قبال جامعه برای نشان از این دارد که حفظ سالمتی، مس

جلوگیری از ابتالی جوانان به ویروس کرونا، ترس و نگرانی از ابتال به 

این ویروس، همه و همه باعث شدند که تالش مدنی برای عقب 

انداختن کنکورهای سراسری دکتری و کارشناسی ارشد به سرانجام 

 نرسد. 

  

به ویروس با کنندگان روشن است که امکان کنترل و ابتالی شرکت

رسانی حکومت وجود ندارد. آش توجه به پنهانکاری و عدم اطالع

برگزاری کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد چنان شور شده بود که 

بعد از برگزاری کنکور بسیاری از نمایندگان مجلس و وسایل ارتباط 

جمعی حکومت به رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی معترض 

های مربوطه دولتی نیز با جش و وزارتخانهشدند و سازمان سن

های آمیز بودن برگزاری آزمونهای موفقیتفرستادن کارت پستال

ها بهداشتی به خود، علنا  موضوع را ماستمالی مربوطه و رعایت پروتکل

کردند. و معلوم نیست که با توجه به برگزاری تجمعات دو کنکور 

ها و ، دانشجویان و خانوادههای آیندهسراسری فوق در روزها و هفته

نابخردانه های چنین تصمیمات بایست هزینهجامعه در چه سطحی می

 ای را بدهند!ناسنجیدهو 

ی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس حکومت اسالمی ایران در جلسه

های بهداشتی مرداد با انتقاد از عدم رعایت پروتکل ۱٢علنی یکشنبه 

ها، نگرانی مردم در خصوص کوتاهیاین »گفت:  در کنکور دکترا

برگزاری کنکور سراسری را بیشتر کرده است و بسیاری از نمایندگان 

« .نداهای والدین در خصوص سالمت فرزندان خود بودهشنونده نگرانی

تعویق زمان برگزاری کنکور تا گذشتن از » او در ادامه متذکر شد:

 مدت به ماسک از دهاستفا امکان که تر شدن هواخنک و پیک کرونا

 «خواند.« ضروری»عت را میسر کند سا چند

 

موسسات آموزشی »کنکور سراسری و امکانات وسیع تبلیغاتی 

 «کنکور

بیش از چند دهه است که 

سیستم آموزشی کشور بر اساس 

ریزی کنکور سراسری برنامه

شود. سالهاست که فشارهای می

ناشی از کنکور و موسسات 

تی شده سودجو تبدیل به صنع

است که در جامعه برای نام بردن 

غول » از آنها از عناوینی مانند

، و یا «صنعت کنکور»، «کنکور

استفاده « مافیای کنکور»

کنند. طبق آمار موجود در می

هزار  ۱۱ای، در حدود فضای رسانه

آموزشگاه در کشور  ٣٠٠و 

درصد این  ٦٠اند و در حدود فعال

ی کنکور موسسات در زمینه

 ٦تا  ٥اند. یعنی ول به فعالیتمشغ

از هر  .هزار موسسه در کل کشور

موسسه فعال در حوزه  ٦تا  ٥

کنکور، یکی در تهران واقع است و 

استان دیگر  ٣٠بقیه مربوط به 

های باشند. در این سالکشور می

گذشته تا امروز، امکانات مالی و 

تبلیغاتی مافیای کنکور به قدری 

حتی افزایش یافته که به را

های آنان را آموزان و خانوادهدانش

دهند و تحت تاثیر خود قرار می

های سنگینی را به هزینه

کنند تا بلکه ها تحمیل میخانواده

فرزندشان از این طریق بتواند به 

دانشگاه وارد شوند. وزیر آموزش و 
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گفته بود گردش مالی  ۹٧پرورش دولت حسن روحانی در سال 

هزار میلیارد تومان است. اگر این عدد را بر  ٤٠موسسات کنکور حدود 

تعداد داوطلبان کنکور در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

هزار نفر( تقسیم کنیم، هر داوطلب به طور  ۱٧٥دکترا )دو میلیون و 

است. اما  هزینه کرده ۹۹  میلیون تومان برای کنکور ۱۸میانگین 

آخر مشخص نیست که این گردش مالی فقط مربوط به سال 

شود. چرا که های قبل را هم شامل میاست یا سال دبیرستان

 دبیرستاناکنون آمادگی برای کنکور فقط محدود به سال آخر هم

آموزان از خدمات موسسات شود و حداقل از پایه دهم دانشنمی

 د.کننکنکور استفاده می

  

 
 

ی بزرگ آموزش کنکور در کشور وجود دارد که موسسه ۱٠طبق آمار، 

کنند. مافیای کنکور های اصلی این نهادها را تعیین میسیاست

های مشابه های تست، آزمونموسساتی هستند که با انتشار کتاب

های تقویتی درآمدی باورنکردنی و میلیاردی دارند و کنکور و کالس

ها اند سرنوشت میلیوناند با قدرتی که به دست آوردهتاکنون توانسته

جوان را به خطر اندازند. درآمدهای این مراکز آنقدر باالست که 

شود که با اتکا به آن هزاران شغل در کشور ایجاد کرد. این می

موسسات میلیاردها تومان تبلیغات به صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

است که شاهد تبلیغات مختلف  های بسیاریاند و سالپرداخته

میلیاردی این موسسات مافیایی در رادیو و تلویزیون هستیم. در واقع 

داران و هاست که آزمون سراسری، محلی برای کاسبی سرمایهسال

ی پراهمیت این است که آموزش و نکته .مافیای کنکور شده است

کند و حجم پرورش کشور با این سیستم مافیایی همکاری می

های درسی هر سال کمتر می شود. در عین حال حجم تابک

یابد. در نتیجه های کمک درسی و کنکور افزایش میکتاب

ها مجبور به آموزان و خانوادهدانش

های کمک درسی خرید کتاب

های شوند. از سوی دیگر کتابمی

کند و درسی هر سال تغییر می

های این منجر به تغییر کتاب

و هر ساله شود کمک درسی می

در این وضعیت همه مجبور به 

 ها هستند.   خرید این کتاب

مافیای کنکور با امکانات مالی و 

ی های سودجویانهتبلیغی، سیاست

خود را در سراسر کشور پیش 

اند ها تاکنون توانستهبرد. آنمی

تب کنکور را برای در آمد بیشتر 

افزایش دهند. سیستم آموزشی 

آموزان، مردم کنونی به نفع دانش

ی کشور نیست. در واقع و آینده

ی آموزان از همان دورهدانش

ی کنکور ابتدایی وارد چرخه

نگاهی به گردش مالی،  .شوندمی

وضعیت تبلیغات و اتفاقات عجیب 

و غریبی که در این موسسات 

افتد، سیستم آموزشی مافیایی می

تر کشور را با غولی به مراتب بزرگ

نکور مواجه تر از کو سرسخت

موسسات »کند. غولی به نام می

 «! آموزشی کنکور

 

موسسات »مافیایی با نام 

 «آموزشی کنکور
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داران سودجو در ارتباط گذاران و سرمایهبخش قابل توجهی از سرمایه

های دولتی و غیر دولتی حکومت اسالمی از طریق موسسات با ارگان

های تب تستی، انواع کتابی انتشار کآموزشی کنکور و فعالیت در عرصه

های مشاوره، برگزاری ی از راه دور، کالسدرسی و معلم سرخانهکمک

های انتخاب رشته، فروش دی وی دی های درسی و ... برای قبولی دوره

اند. این در کنکور، از این محل درآمدهای بسیار باالیی را به دست آورده

ت و پیشرفت تحصیالتی ناشران و موسسات که خود را تنها راه موفقی

ای که اکثریت جمعیت آن را طبقات مزدبگیر کنند، در جامعهمعرفی می

« کارگران»علی خدایی )نماینده  یدهند، به گفتهدرآمد تشکیل میکم

ی کارگر، جز القای حس ناامیدی به طبقه در شورای عالی کار(

ها و ین کتابی او، چون کارگران پول ندارند اکارکردی ندارند؛ به گفته

کنند و به خدمات را برای فرزندانشان تهیه کنند، احساس ناتوانی می

دنبال این ناتوانی، فرزندان آنها نیز در حس سرشکستگی و استیصال 

 .شوندغرق می

این شرکت ها و موسسات عالوه بر تهران و شهرهای بزرگ، تبلیغات 

ن سطع انتظار مردم دهند. در شهرستاها انجام میزیادی را در شهرستان

های تلویزیونی صدا و سیما بیشتر است. پس تر و اعتماد به شبکهپایین

تر مثل شبکه یک، دو و چهار محل فعالیت تبلیغی های عمومیشبکه

اند و صدا و سیمای ی این موسسات مافیایی شدهبیست و چهار ساعته

وغ گیرد کاری به راست و درجمهوری اسالمی هم با پولی که می

تبلیغات این موسسات ندارد و برایش سودجویی بیش از هر چیزی 

اهمیت دارد و آینده کشور از طریق تربیت و آموزش نسل جوان چندان 

 تصویری حکومتی ندارد. -جایگاهی برای این ارگان تبلیغاتی 

 

موسسات کنکوری پرسود، قسمت مهم کارشان را به تهیه و توزیع دی 

هایی با قیمت اند. اما نه دی وی دیداده های درسی اختصاصوی دی

ی تولید یک دی وی دی نهایتا بین هزار تا هزار و معمولی. هزینه

ترین رسد. اما معمولیصدتومان است که سه هزارتومان هم به فروش می

هزار  ٣٠٠دی وی دی با قیمت  ٥های کنکور پکیج درسی آموزشگاه

 تومان است.

 

 

ت اغلب در واقع شگرد این موسسا

دست گذاشتن روی قشر ضعیف و 

ها متوسط جامعه است. زیرا آن

تضمین آینده فرزندشان را در 

بینند و به قبولی کنکور می

تبلیغات موسسات کنکوری اعتماد 

می کنند تا جایی که حتی حاضر 

هستند فرش زیر پای خود را نیز 

بفروشند و یک پکیچ کامل درسی 

 شامل چند دی وی دی را به قیمت

میلیون تومان برای فرزندشان  ۱٠

بخرند تا برای موفقیت فرزندانشان 

در کنکور هزینه کنند؛ به طوری 

درصد داوطلبان  ٤٠که از میان 

ها درصد آن ٧٢شرکت در کنکور، 

 ٢درصد  ۱۱میلیون،  ۱کمتر از 

 ٢درصد بیش از  ۱٢میلیون، 

  ۱٠میلیون و یک درصد هم بین 

قبولی در میلیون تومان برای  ٢٠تا 

بخش  .کنندکنکور هزینه می

دیگری که از وضعیت پولی بسیار 

خوبی برخوردارند برای شهریه 

میلیون، پانسیون  ٥٠مدرسه 

میلیون، مدرسه  ٢٠ماهانه 

میلیون،  ٤٠٠تا  ٣٠٠  غیرحضوری
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کنند. تا دو میلیون تومان هزینه می ۱.٥ای معلم خصوصی جلسه

هزار داوطلب کنکور کارشناسی  ٣٠٠ای که برای یک میلیون و هزینه

کنند و ، بسیار متفاوت است. برخی زیر یک میلیون هزینه می۹۹سال 

ها فقط از راه فروش دی وی میلیون تومان. این آموزشگاه ٤٠٠برخی 

 کنند.میلیارد تومان درآمد کسب می ٦٠٠ ودها ماهانه مبلغی در حددی

 

انش آموزان است. بارها در ترین کار این موسسات القای نیاز به داصلی

کنند با خواندن یک کتاب یا تبلیغات مختلف آنها شاهدیم که ادعا می

تان قبول خواهید ی موردعالقهخرید یک دی وی دی حتما در رشته

ای به ظرفیت بیش از ها در تبلیغات خود هیچ اشارهشد. اما آن

اوطلبین ورود های خالی به تعداد دها و نسبت صندلیی دانشگاهاندازه

ها و اساتید دانشگاه و بسیاری از معلم .شوندبه دانشگاه نمی

نظرشان را در باره این موسسات اعالم کارشناسان امور آموزشی بارها 

ی چگونگی های آموزشی دربارهاند که این شعارها و حتی روشکرده

ی علمی و حتی قابلیت عملی تست زدن و درس خواندن هیچ پایه

اما با وجود این، این موسسات با خیال آسوده به  .ندارندشدن هم 

 دهند.فعالیت پر رونق خود ادامه می

 

 با مافیای کنکور ی جمهوری اسالمیارتباط نزدیک صدا و سیما

اسم موسسات آموزشی کنکور و ادعاهای وسوسه انگیزشان برای ورود 

ختلف صدا های مبه دانشگاه و موفقیت در آن برای اولین بار از شبکه

و سیما پخش شد. صدا و سیمای جمهوری اسالمی نیز دائما  در حال 

آموزشی آن های کمک تبلیغات موسسات مربوط به کنکور و کتاب

های ایرانی انتشار یافته ها و روزنامهبنا به اطالعاتی که در سایت .است

ای موسسات کنکور در صدا و سیما، ی چهل دقیقهاست، هر برنامه

یلیون تومان هزینه دارد. و قیمت تبلیغات ماهانه آنها در صدا و م ۱٠٠

های میلیارد تومان است. این موسسات ظرف سال ٥٠٠سیما بیش از 

های پرتیراژ، گذشته با همین مبالغ توانایی تبلیغ در رادیو، روزنامه

ی اند. رابطهمجالت پرخواننده و حتی هواپیماها را هم به دست آورده

ی مسئولین رانت خوار حکومتی با موسسات کنکوری و نزدیک برخ

های خصوصی باعث شده دانشگاه

تا به جای حمایت از منافع مردم 

های خود بیشتر بدنبال سودجویی

 باشند.

 

چند سال پیش به گفته 

نژاد عضو کمیسیون کوچکی

آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اسالمی در باره درآمد این 

 کورمافیای کن»موسسات گفت:

هزار میلیارد تومان درآمد  ۸ساالنه 

به منابع  اما امروز بنا .«دارد

اطالعاتی مسئولین دولتی و 

های داخل کشور ها و سایتروزنامه

شود که گردش تخمین زده می

 ٤٠مالی ساالنه موسسات کنکور به 

طبق رسد. میتومان هزار میلیارد 

موسسات گزارشات انتشار یافته؛ 

امکاناتی که برای کنکور از طریق 

خود درست کرده اند توانسته اند 

براحتی در مراکز آموزشی مانند 

مدارس وارد شوند و اقدام به 

آموزان برگزاری آزمون برای دانش

کنند و سوالی که هنوز بی کنکوری 

پاسخ مانده، چرایی ورود موسسات 

خصوصی به دوره ابتدایی و درگیر 

آموزان با آزمون و کردن دانش

ت است. باید آموزش و پرورش تس

روشن کند که ورود موسسات 

خصوصی و برگزاری آزمون در 
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 آموزان دارد؟مدارس ابتدایی چه سودی را برای دانش

در واقع ما شاهدیم که شیوه سنجش و پذیرش دانشجو به شیوه 

کشند تا آنها مجبور شوند زنی، مدیران و معلمان را به چالش میتست

ارات موسسات آموزشی در کالس درس خود استفاده های انتشاز کتاب

 کنند. 

  فرار و معافیت مالیاتی مافیای کنکور

 

های مختلف سه قوه جمهوری اسالمی آمارهای مختلفی مسئولین ارگان

کنند اما طبق میلیارد تومان فرار مالیاتی را مطرح می ۱٠٠تا  ٤٠از 

مان فرار مالیاتی در هزار میلیارد تو ۱٥٠برآورد مراکز پژوهشی، حدود 

اقتصاد ایران وجود دارد. در سال گذشته بنا به اطالعاتی که انتشار یافته 

هزار خانوار ثروتمند فاقد کد مالیاتی هستند و  ٣٠٠»روشن شده است:

رئیس سازمان امور مالیاتی با تایید این عدد، گفته «. فرار مالیاتی دارند

هزار نفر که  ٣٠٠ی حدود های مالبررسی لیست بانکی تراکنش»بود:

درآمدهای میلیاردی دارند نشان داد نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند 

در آمار  .«پردازندو نیم دیگر هم کمتر از آنچه الزم است مالیات می

درصد اقتصاد کشور از مالیات  ٤٠توانیم ببینیم که در حدود دیگری می

های مالیاتی و فرارهای نرخمعاف است و این امر، در کنار پایین بودن 

مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت 

باشد که نشان ها این میقصد ما از این مثال .حجم اقتصاد، پایین باشد

دهیم حجم فرار مالیاتی و معافیت از آن در کشور رقم بسیار باالیی را 

ئولین و نهادهای حکومتی و... داران و مسبه نفع ثروتمندان، سرمایه

 دهند. تشکیل می

این واقعیتی است که مافیای کنکور دستان پرقدرتمندی در حکومت 

برای حمایت از خود دارد، این 

موسسات علیرغم سودهای کالن 

آورند اما میلیاردی که به دست می

پردازند. در واقع ریالی مالیات نمی

موسسات کنکور که گردش مالی 

عافیت وبی دارند، از قانون مبسیار خ

 مالیاتی برخوردار هستند. 

شهر در مجلس نماینده خمینی

شورای اسالمی با اشاره به گردش 

مالی باالی موسسات کمک 

آموزشی و کنکور، افزود: گردش 

هزار میلیارد  ٤٠مالی در این حوزه 

تومان تخمین زده شده که اگر به 

درستی از این مؤسسات مالیات 

هزار  ٦رقمی معادل  اخذ شود،

میلیارد تومان به درآمد مالیاتی 

با این پول  .کشور اضافه خواهد شد

های توان برخی خواستمی

مزدبگیران در دو  ماندهبرزمین

 نمونه زیر را به اجرا درآورد:

 

های معلمان یکی از خواست -یک

و پرستاران بازنشسته، اجرای طرح 

باشد؛ اعتبار سازی میهمسان

، ۹۹سازی در الیحه بودجه همسان

هزار میلیارد  ٦رقمی در حدود 

تومان برآورد شده است. اگر 

معافیت مالیاتی موسسات آموزشی 

کنکور برداشته شود، اعتبار کافی 

 طرحبرای اجرای کامل 

 آید.سازی بوجود میهمسان
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باشند و در الیحه بندی میمعلمان خواهان اجرای دقیق طرح رتبه -دو

هزار میلیارد تومانی در نظر  ٣برای انجام اینکار یک اعتبار  ۹۹بودجه 

این درصد بسیار ناکافی ست و باید حداقل دو برابر شود؛  کهگرفته شده 

توان چنین با برداشتن معافیت مالیاتی موسسات آموزشی کنکور، می

 اعتباری را فراهم کرد.

نقی برای چنانکه در این بخش گفته شد اقتصاد کنکور، اقتصاد پررو

هزار میلیارد تومان  ٤٠مافیای کنکور است. اگر گردش مالی این حوزه 

است یا رقمی معادل یارانه  ۹۹باشد معادل کل درآمد نفتی سال 

هزار میلیارد تومان باشد، درآمد  ٧٠نقدی ساالنه. اما اگر رقم حدود 

 موسسات کنکور از درآمد نفت هم بیشتر است. 

ارس و موسسات کنکور در بخش آموزش و درآمد مدما در باال از 

که های کنکور درآمد انتشاراتیدر اینجا  صحبت کردیم اماآزمون 

. کامال برای سوجویی انجام می گیرد نیز نباید فراموش شود

های کنکور و کتب کمک آموزشی یکی از پردرآمدترین انتشاراتی

وزان در آم، تعداد کل دانش۹۸در سال  .های مافیای کنکور استبخش

هزار نفر بوده است. اگر هر کدام  ٦٠٠میلیون و  ۱٤همه مقاطع حدود 

میلیون تومان برای خرید کتاب هزینه کند  ٢ به صورت میانگین

  .رسدهزار میلیارد تومان هم می ٣٠گردش مالی این حوزه به 

در این بخش از نوشته روشن است که اعطای غیرهدفمند معافیت 

وه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، پیامدهایی نظیر مالیاتی در کشور عال

در مراگز فساد، رانت، عدم شفافیت، پولشویی، بی عدالتی و... را 

 به بدنبال آورده است.آموزشی جمهوری اسالمی 

 

 در کنکور مراکزی آموزش عالی« هاسهمیه»موضوع 

هاست با کنکور عجین شده است. در مراکز ای که سالواژه« سهمیه»

سهمیه وجود دارد. در  ۱۹عالی در مقاطع مختلف در حدود  آموزش

های بومی بود؛ ابتدای برگزاری کنکور این موضوع محدود به سهمیه

ها مطرح یعنی تنها برای مناطق محروم، آن هم تنها در برخی رشته

عالی انقالب فرهنگی در بازنگری کلی مواد بود. پس از انقالب، شورای

های آزاد را به سه گانه مناطق و سهمیهجهای پنآزمون و سهمیه

سهمیه تقلیل داد، اما پس از آن 

های متفاوت دیگری با سهمیه

توجه به شرایط کشور به وجود 

آمد. برای مثال پس از جنگ، 

مجلس شورای اسالمی 

فرزندان و »هایی را برای سهمیه

ایثارگران و »، و  «خانواده شهدا

و رزمندگان و پس از « جانبازان

گزینی، بومی آن برای بومی

ای، بومی قطبی و بومی منطقه

های قهرمانان، ای، سهمیهناحیه

حافظان قرآن، بهیاران و 

کشاورزان و حتی تسهیالتی را 

علمی در نظر برای فرزندان هیات

منتقدان این امتیازات ویژه  .گرفت

ای آشکار و ناعادالنه از را نشانه

دانند که می« رانتی حکومتی»

های ونه آن تنها در حکومتنم

ایدئولوژیک و دیکتاتور در جهان 

 .شوددیده می

در ضمن در ایران کنکور تنها به 

دلیل شکاف طبقاتی میان 

داوطلبان مرفه و غیر مرفه و 

ی عمیق کیفیت آموزشی فاصله

در مناطق مختلف ایران مورد 

شود بلکه وجود انتقاد واقع نمی

در آزمون سراسری « هاسهمیه»

نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد 

  .بسیاری از مخالفان کنکور است
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. شد شروع رفته انتقادات نسبت به آنها رفتهبا مرور با افزایش سهمیه

های پزشکی که حصیالت تکمیلی و توجه به رشتهت کردن پیدا اهمیت

ها طور معمول ظرفیت کمتری دارند، از جمله دالیلی بود که مخالفتبه

اعتراضات در کنکور ارشد البته تر کرد. ف سالهای گذشته جدیرا ظر

ها به علت ظرفیت محدود پزشکی بیشتر بوده است. زیرا در این رشته

طبق اطالعاتی که انتشار یافته است حتی برخی نفرات برتر نیز 

نتوانستند در دانشگاه مورد انتظار خود قبول شوند. همچنین اعالم 

شدگان سوم قبولبر اینکه در حدود یک رئیس سازمان سنجش مبنی

دهند، تشکیل می« ایسهمیه»های پزشکی پرطرفدار را داوطلبان رشته

آموزان و دانشجویان را به خود جلب کرد. افزایش توجه داوطلبان، دانش

های اعتراضات باعث شد مسئوالن در خصوص تغییر و حذف سهمیه

ی ای را تصویب کنند. در الیحهمختلف اظهار نظر کنند و در پایان الیحه

جدید تنها به سه نوع سهمیه یعنی سهمیه آزاد، مناطق و ایثارگران 

ها تنها سه نوع آن در آزمون اشاره شده است و از مجموعه سهمیه

سراسری کنکور باقی خواهد ماند. البته هنوز با اجرایی شدن این الیحه 

ها و دانشجویان در کوریآموزان و پشت کنفاصله وجود دارد. اما دانش

ها و بایست پیگیرانه خواهان حذف تمامی سهمیهمراکز دانشگاهی می

 های ویژه از مراکز آموزش عالی شوند.امتیاز

 پولی، کاالیی و طبقاتی شدن آموزش

 

سازی سازی آموزش در ادامه روند پولیدر جمهوری اسالمی کاالیی

مشترک  خواستآموزش بوجود آمده، و بیش از یک دهه است که 

بسیاری از اعتراضات بخش های از اساتید، معلمین، دانشجویان و 

کارگران به نظام آموزشی کنونی کشور است. طرفداران کاالیی سازی 

ی اقشار جامعه بلکه قط یک حق برای همهارائه آموزش را نه ف آموزش،

نوعی کاال برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی مطرح 

پس از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هر دولتی که در  کنند.می

هایی را اتخاذ کرده که با جمهوری اسالمی بر سر قدرت آمده سیاست

و محدودتر ی آموزش رایگان را در جامعه محدود توجه به آن، حوزه

های تجاری و اقتصادی کرده است. تبدیل مراکز آموزش عالی به بنگاه

که با شعارهای سپردن کار مردم 

و  هابه مردم، خودگردانی دانشگاه

... کامال در جهت تامین منافع 

اقتصادی و سیاسی صاحبان قدرت 

 در  جمهوری اسالمی عمل کرده

سازی مراکز روند پولی .است

مدارس در نهایت به آموزش عالی و 

و شدن آموزش منجر شد،  کاالیی

کاالیی  ،آموزش در این وضعیت

است که در بازار خرید و فروش 

شود و دولت هم هر روز کمتر و می

 کمتر در مقام حمایت از ارزان

 .کندماندن آموزش تالش می

سازی آموزش برخالف خصوصی

ام قانون اساسی اصل سوم و سی

و سالهاست  جمهوری اسالمی است

های اصلی که به یکی از شاهراه

 اختالف طبقاتی تبدیل شده است. 

توانا بود هر »ی طبعانه عبارت شوخ

واقعیت انکارناپذیری « که دارا بود

شود به سادگی آن را است که نمی

نادیده گرفت. پولدارها کسانی 

نام در مدارس هستند که با ثبت

 اند آموزش را مثل هرپولی توانسته

کاالی دیگری بخرند. آمارهای 

دهند موفقیت در بسیاری نشان می

کنکور با وضعیت مالی افراد گره 

آمارهای منتشر شده  .خورده است

 ۹۸از نفرات برتر کنکور سال 

های نشانگر این واقعیت اند که رتبه

برتر امسال برای کسانی است که 
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ند. کسانی که اهزینه مالی بیشتری برای موفقیت در کنکور خرج کرده

به جای مدارس دولتی در مدارس خاص و یا مدارس غیرانتفاعی درس 

  .اندخوانده

در اصل در ایران کنکور در خدمت کسانی است که پول دارند. نظام 

های آموزشی ایران دچار یک نابرابری آموزشی شده و این وضع در سال

دیوار »و « زشی آموها از چرخهپولحذف بی» اخیر بدتر نیز شده است.

، از قول مجید حسینی، استاد «آموزان مرفه و غیرمرفهبلند میان دانش

، «مدارس غیرانتفاعی»ای نوشت: دانشگاه تهران که در مقاله

و صدها عنوان « اردوهای کنکور»، «مافیای کنکور»، «های زبانکالس»

پولی دیگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات باال 

 ترین سهم از آموزش را در کشور داشته باشند. به

ی فرهیختگان منتشر شده هم این موضوع را آماری که توسط روزنامه

های برتر کنکور امسال در درصد رتبه ٧٠بیش از »کند؛ تایید می

آموزان سمپاد هستند. سهم های ریاضی، تجربی و انسانی دانشرشته

درصد  ۹۱درصد است.  ۱٣ها یدرصد و نمونه دولت ۱٤ها غیرانتفاعی

درصد  ۹اند و تنها نفرات برتر شهرستانی در مدارس سمپاد درس خوانده

درصد  ٦٦ اند.آنان در مدارس غیرانتفاعی و دولتی تحصیل کرده

هستند در مدارس  ۹۸آموزان تهرانی که جزو نفرات برتر کنکور دانش

د آنان درص ٣٣اند و غیرانتفاعی و نمونه دولتی درس خوانده

 « .آموزان مدارس سمپاد هستنددانش

ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در این رابطه 

درصد  ٦٠دهد، نتایج اخیر یک واقعیت را به ما نشان می»گوید: می

ها در درصد دیگر استان ٤٠های برتر متعلق به تهران هستند و رتبه

کنکور "ادامه تاکید کرد که او در  ".اندمدارس خاص تحصیل کرده

های پیدا و پنهان و مافیایی چند هزار میلیارد دارای درآمد باال و الیه

تومانی است که باعث شده نظام علمی کشور دچار بحران شود و در این 

 «.ماجرا عدالت نیز معنایی ندارد

نفر برتر  ٤٠دهند که معموال ها و اطالعات انتشار یافته نشان میبررسی

رقمی دارند در مدارس دولتی  ٣ی کنکور و حتی کسانی که رتبه

ها نشان از شکاف عمیق میان ی این واقعیتهمه .اندتحصیل نکرده

مدارس دولتی و غیرانتفاعی است 

و در این میان کیفیت آموزش در 

مدارس غیرانتفاعی با مدارس 

نیست. در  دولتی اصال قابل مقایسه

فوق نشانگر واقع آمارهای 

عدالتی و شکاف عمیق آموزشی بی

های مختلف جامعه و میان بخش

ی طبقاتی شدن آن است. نتیجه

سازی آموزش؛ کاالیی شدن پولی

آموزش، پایین آمدن کیفیت 

مدارس دولتی، افزایش شکاف 

طبقاتی، از بین رفتن شانس برابر 

 باشد.در آزمون سراسری کنکور می

 

مدارس « صفر درصدی»سهم 

 دولتی در نفرات برتر کنکور

نوع مدرسه داریم  ٢٤ما در ایران 

که این تنوع طبقاتی نماد تبعیض 

آموزشی و افزایش شکاف در عدالت 

مدارسی نظیر  .آموزشی است

دولتی، غیردولتی، نمونه دولتی، 

شاهد، تیزهوشان )مدرسه وابسته 

به سازمان ملی پرورش 

استعدادهای درخشان موسوم به 

یثارگران، هیات امنایی، سمپاد(، ا

روزی، قرآنی، عشایری، شبانه

آموزش از راه دور، هوشمند و 

هایی از این مدارس استثنایی نمونه

ی مدارسی همچون هستند. شهریه

مدرسه موسوم به تیزهوشان تا 

میلیون تومان و برخی  ٢٠ساالنه 
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 .میلیون تومان اعالم شده است ٥٠مدارس خصوصی تا 

اله طالبیان بروجنی، سهم شده از سوی حجتطبق آمار ارائه 

درصد،  ٧٣آموزان مدارس سمپاد در نفرات برتر کنکور امسال دانش

درصد و  ۱٤درصد، غیرانتفاعی  ۱٣آموزان مدارس نمونه دولتی دانش

آموزان مدارس دولتی در نفرات برتر آزمون سراسری صفر سهم دانش

 .درصد بوده است

 
 ٤٦آموزش و پرورش ایران، استان تهران به گفته سرپرست وزارت 

درصد، استان اصفهان  ۱٠های آذربایجان شرقی و فارس درصد، استان

 و های خوزستاندرصد و استان ۹درصد، استان خراسان رضوی  ٧

را به خود اختصاص  ۹۸های کنکور سال درصد از قبولی ٢.٤ مازندران

 .اندداده

سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده از سوی جواد حسینی، آمار اعالم

درصد  ۸٠دهد که تنها پنج تا شش استان بیش از ایران، نشان می

اند. از سوی دیگر، نفرات برتر های کنکور را به خود اختصاص دادهقبولی

در ایران از مدارس خاص و غیردولتی هستند و جای  ۹۸کنکور سال 

 .آموزان مدارس دولتی در میان نفرات برتر خالی استدانش

 

 سیستم آموزشی، عامل اصلی بیکاری

 

سیستم آموزشی کشور، آموزش و مهارتی را در اختیار جوانان قرار 

التحصیلی از دانشگاه نداده است. به همین دلیل جوانان پس از فارغ

تحصیل خود  شوند و اغلب پس از پایان دورهر سردرگمی میدچا

مورد  شوند که در رشتهمتوجه می

اند و این نکرده عالقه خود تحصیل

شروع بحران خواهد بود. سیستم 

آموزشی ما از همان ابتدای دوران 

های تحصیل، کودکان را به گروه

تیزهوشان، نمونه دولتی و سمپاد 

بندی هکند. طبقبندی میدسته

در  دانش آموزان بزرگترین اشتباه

 .سیستم آموزشی ایران است

در سیستم آموزشی ایران دانش 

آموزان و دانشجویان مهارت 

ها و آموزند بلکه فقط جزوهنمی

هایی که هرگز در سیستم کتاب

کاری، کاربردی ندارند را آموزش 

آموز پس واقع دانش بینند. درمی

رتی سال تحصیل هیچ مها ۱٢از 

گیرد. ضمن اینکه در اول یاد نمی

دبیرستان و در دوران سردرگمی 

اش را با انتخاب باید مسیر زندگی

 .رشته تعیین کند

 ۱٢آموزان پس از در ایران دانش

سال تحصیل در مدرسه برای 

رسیدن به کنکور و پرداخت 

های گزاف باید وارد دانشگاه هزینه

های مهندسی و شوند و در رشته

تحصیالت خود را ادامه پزشکی 

دهند. این در حالی است که 

دانش آموزان با تفکری سنتی در 

شان هایی که شاید عالیقرشته

این  کنند.نیست تحصیل می

هاست که تکرار سیستم سال
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نتیجه مانده است. نتایج این سیستم معضل ها بیشود و سالمی

داده است که تجربه نشان  .بیکاری، افسردگی و اعتیاد جوانان است

کند و اشتغال شرط اثربخشی آموزش مهارت به تنهایی کفایت نمی

هاست. اگر بازار کار در کشور فعال نباشد و فرصت شغلی برای آموزش

میلیون فارغ  ٣.٥جوانان فراهم نشود در ادامه خواهیم دید که در کنار 

التحصیل بیکار دانشگاهی، فارغ التحصیالن مدارس که مهارتی را 

 اند نیز بیکار خواهند ماند.اگرفتهفر

 

های تواند با آموزش درست و ارائه مهارتدر واقع سیستم آموزشی می

وکار را به فرد بیاموزد و بیکاری را اساسی به دانش آموزان، راه کسب

کاهش دهد. اگر هر فرد در دوران مدرسه عالیق و استعداد خود را 

های ل در دانشگاهجای صرف وقت برای تحصیپیدا کند و به

هایش را تقویت کار بپردازد یا مهارتکارشناسی و کارشناسی ارشد، به

کند؛ قطعا  شاهد کاهش بیکاری خواهیم بود. درواقع هر فرد باید 

جای تحصیالت عالی، وقت و انرژی خود را درزمینه عالیقش خرج به

 .کند

زیر نیاز به اجرای تمهیدات  برگزاری آزمون سراسری کنکور 

 دارد:

برگزار شود که بیماری می تواند آزمون سراسری تنها زمانی  -یک 

های کشور سفید و ایمن و کرونا کنترل شده باشد و شرایط استان

 میر روزانه یک رقمی یا صفر باشد.تعداد مبتالیان دو رقمی و مرگ و 

پس از طی شرایط بند اول در هنگام برگزاری آزمون سراسری  -دو 

گیرانه طبق معیارهای های بهداشتی و سختاجرای پروتکل کنکور

با سازمان بهداشت جهانی اعمال شود. زیرا برگزاری کنکور 

 «.شدنی نیست»های فعلی پروتکل

برگزاری آزمون سراسری کنکور به زمانی موکول شود که از  -سه 

های ابالغی جنبه فضا و امکانات بشود تمام ضوابط و دستورالعمل

 بهداشت را فراهم و رعایت کرد؛ وزارت

بخشی از دولت به وزارت بهداشت و کارشناسان ستاد ملی  -چهار 

زمون سراسری کنکور فشار می آورد؛ در حالی آکرونا برای برگزاری 

که برگزاری آزمون سراسری 

کنکور می بایست در یک فضای 

کارشناسی اتخاذ شود و نباید 

 .دادقرار کارشناسان را تحت فشار 

اعمال فشار در چنین وضعیتی 

موجب آسیب های جدی به 

 .جامعه می شود

باید از استرس، اضطراب و  -پنج 

های داوطلبان کنکور نگرانی

ها و کال  مردم سراسری و خانواده

کاسته شود و با دادن آمارها و 

اطالعات دقیق موجب آرامش و 

های نوادهداوطلبین و خاآسایش 

 آنها شد.

ها برای گذاریصلهباید فا -شش 

برگزاری آزمون سراسری در 

شرایط مطلوب فراهم شود و  

هایی که ها و حوزهتعداد سالن

شود آنجا برگزار میکنکور در 

 افزایش یابد.

نام به برگرداندن وجه ثبت -هفت 

خواهند از داوطلبانی که می

شرکت در آزمون سراسری کنکور 

می بایست عملی انصراف دهند 

 د.دگر

تا زمانی که واکسن کرونا  -تهش

کشف و وارد کشور نشده )درمان 

قطعی(، حتی در صورت به وجود 

برگزاری  برایآمدن شرایط ایمن 

ها، وزارت علوم و بهداشت آزمون
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هایشان را تضمین نماید موظف است سالمت تمامی داوطلبان و خانواده

 .و در صورت ابتال اقدام به پرداخت خسارت نماید

تواند در صورت عدم امکان برگزاری آزمون ورزات علوم می -نه

الزم برای برگزاری آزمون  هایکنکور شرایط و سازوکارسراسری 

 مجازی و  آنالین را تدارک ببیند.صورت به

آموزان که به هر دلیل بهداشتی و یا عدم آمادگی در برای دانش -ده

اسری نیستند، یک مند به شرکت در آزمون کنکور سرکنکور عالقه

سال فرصت نظام وظیفه برای پسران برای مطالعه و آمادگی در سال 

 فراهم شود.آینده 

 در کنکور یا عدم برگزاری برگزاری ها برایبعد از تعویق رایزنی -یازده

دادن مشارکت اطالع رسانی و سطوح مختلف کارشناسی و نیز با 

اقدامات و تصمیمگیری های ضروری  ،داوطلبین از طریق نظرسنجی

 . انجام شود

 اجتماعی با توجه به تبعاتی که کنکور در فضای روانی و -دوازده

 کارگیری به لزوم دارد جوان داوطلبین میان در ویژه به و جامعه

 در است مناسب و شودمی ضروری پیش از بیش جایگزین هایروش

د و کارشناسان آموزشی اساتی معلمان، از جوییراه برای زمینه این

 شود.بهینه مدارس کشور استفاده 

ی کنکور موجب به حاشیه رفتن پرورش، سطحی شدن پدیده -سیزده

آموزش، غفلت از خالقیت، کم رنگ شدن مشارکت و هدایت 

از بطن جامعه به خلوت خانه شده است و این وضعیت آموزان دانش

مند شده تربیت نخبگانی خودمحور به جای شهروندانی دغدغه موجب

 چنین سیستمی با کار کارشناسی می بایست دگرگون شود. است.

 

با توجه به وضعیت کرونایی و قرمز کشور و وضعیت گسترش سریع 

افی برای اجرای این بیماری و مرگ و میر حاصل از آن، زمان ک

مطالبات سیزده گانه باال که خواسته های بسیاری از داوطلبین آزمون 

برگزاری آزمون سراسری کنکور کشور است وجود ندارد. بنابراین 

بدلیل خطری که جامعه را تهدید مرداد ماه پایان سراسری کنکور در 

می کند منطقا و عقال نمی بایستی برگزار شود. مسئولیت برگزاری 

زمون سراسری کنکور در پایان آ

مردادماه در شرایط قرمز که می 

تواند موجب گسترش اپیدمی 

کرونا در سراسر کشور شود به 

عهده دولت روحانی و ارگان ها و 

رهبران حکومت اسالمی ایران 

است. اعتراضات و مخالفت ها می 

بایست هر چه رساتر و مدنی تر 

اعالم شود و پیگیرانه برای عدم 

ی آزمون سراسری کنکور برگزار

تالش همه جانبه ای توسط 

داوطلبین، خانواده ها و نهادهای 

 مدنی کشور انجام شود.

 

 

 پایان سخن

هاست که کنکور به عنوان سال

ترین رویدادهای یکی از مهم

آید. با این جوانان به حساب می

وجود به گفته برخی از 

درصد از جوانانی  ٤٠روانشناسان 

اند، ریشه که دچار افسردگی شده

در آزمون سراسری کنکور دارند. 

همین امر موجب شده فشارهای 

روانی که جامعه، خانواده و محیط 

کند، مانع آموزان وارد میشبه دان

https://khabarban.com/a/28687413
https://khabarban.com/a/28687413
https://khabarban.com/a/28689346
https://khabarban.com/a/28689346
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از این شود که جوان تمام قوای خود را برای رسیدن به موفقیت به 

 کار گیرد.  

در مجلس شورای اسالمی  ۸٦-۸٥آزمون سراسری کنکور در سال 

اصالحاتی در آن  ۹٢و  ۹۱های تصویب شد که حذف شود و در سال

حذف کنکور  مصوبه ایجاد شد. با وجود تصویب قانون و تدارک برای

ها در مراکز آموزش عالی اما آموزش و برای ورود به برخی رشته

های الزم برای اند زیرساختپرورش و وزارت علوم تا امروز نتوانسته

 جه این شد که آزمون سراسری کنکور یحذف کنکور ایجاد کنند. نت

 به زندگی خود ادامه دهد. توانست 

 و علوم کشور پرورشمسئوالن آموزش و این واقعیتی ست که 

حکومتی با  ضمن در. نیستند نگاه سیستمی به تحوالت جامعه دارای

ست نمی سیاستی اقتدارگراو اقتصادی رانتی، فرهنگی بسته  که دارای

 تربیت کرد. برای جامعه مدار نسلی توانمند و اخالقشود 

سازی آموزش و پرورش و کاالیی ساختن خصوصی چنین حکومتی با

 شدن طبقاتی آموزش، شدن پولی جمله از آن هایوهجل و آموزش

شدن اصل عدالت آموزشی و افت رنگ، کممدارس و آموزش عالی

ها را در جامعه از بین برده است. کیفی مدارس دولتی برابری شانس

کردن بهداشت، مسکن و حتی منابع طبیعی که در این میان با کاالیی

ی حضور اجتماعی شدت حوزه اصوال  باید در دسترس همگان باشد، به

جوانان و دانشجویان با  .اندکرده و حق حیات مردم را تنگ

شدن آموزش از حق باالرفتن از نردبان پیشرفت در همین کاالیی

چون دانش و مهارت  .اندساختار موجود در کشور هم محروم شده

انسانی قابل مبادله در بازار، یکی از منابع قدرت است که جایگاه 

کند و این مزیت نیز عمدتا  از طریق آموزش قاتی افراد را تعیین میطب

شود، امکان شود، وقتی آموزش مشمول منطق کاالیی میکسب می

 .شودپیش فراهم میاز بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیش 

در چنین فضایی است که مافیای کنکور با موسساتی سودجو سکاندار  

های جدی و  در این بین آسیب شوند و جامعهآموزش کشور می 

 بیند.می جبران ناپذیر

 

 منابع:

رقم واقعی فرار مالیاتی در اقتصاد  -

 مشرق - ایران چقدر است؟

درصد اقتصاد کشور از مالیات  ٤٠ -

 مشرق -معاف است

نظام "آموزان فقیر قربانی دانش -

افشای  /"کشور طبقاتی آموزش

 حقیقتی تلخ بر اساس آمار کنکور

فارس »از سوژه امتحان نهایی  -

که به نتیجه رسید تا « من

 فارس -هادلنگرانی کنکوری

درصد از داوطلبان  ٣٠غیبت  -

 قطره – ۹۹آزمون دکتری سال 

 بهداشت، وزارت های سایت -

 مجلس پرورش، و آموزش علوم،

 مشرق، ایرنا، اسالمی، شورای

 فارسی، خبر تابناک، تسنیمنیوز،

بی  همشهری، آنالین، اقتصاد ایلنا،

بی سی، انتخاب، دویچه وله، ایسنا، 

 شرق، آفتاب نیوز  و...

 

https://www.mashreghnews.ir/news/1009391/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mashreghnews.ir/news/1009391/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mashreghnews.ir/news/1009391/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mashreghnews.ir/news/999030/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mashreghnews.ir/news/999030/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4994159/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://www.mehrnews.com/news/4994159/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
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 ترکیه و برگزاری کنکورها در اوضاع کرونا

 انیاکبر ایلعترجمه از 

 

 

 

ی غربی ایران، با جمعیتی نزدیک به ترکیه، همسایه

جمعیت ایران و با تولید ناخالص داخلی تقریباً 

کشورهایی بود که در موج دوبرابر ایران، از جمله 

سخت اول کرونا، به شدت درگیر این پاندمی جان

ویژه به دلیل وابستگی اقتصاد ترکیه به شد. به

صنعت توریسم، این کشور از نظر اقتصادی نیز 

 متحمل ضررهای سنگینی شد.

اما از نظر کنترل شیوع بیماری، در مقایسه میان 

رسمی دو  ترکیه و ایران و با استناد به آمارهای

تر توان مدعی شد که ترکیه بسیار موفقکشور، می

 از ایران ظاهر شد.

 

 

 

 

 

های آمدوشد درون و میان شهرها، اعمال محدودیت

بستن زودهنگام مرزها از مبداهای با تعداد باالی 

مدت در ابتال به کرونا، اعمال محدودیت طوالنی

مشاغل پرخطر، اجباری شدن استفاده از ماسک و 

ندین مورد دیگر به ترکیه کمک کرد تا سیر ابتال چ

 در این کشور نزولی شود. 19-به کووید

ی مدیریت ی شیوهموضوع این مطلب اکیداً مقایسه

ی کرونا نیست. دو کشور ایران و ترکیه در مساله

های ورودی دبیرستان و دانشگاه در برگزاری آزمون

ه عنوان تواند بی بحران کرونا، میترکیه در میانه

ی برگزاری کنکور در زمینه« اجتماعی»ای تجربه

 در ایران در نظر گرفته شود. 

ها با وجود اینکه در زمان برگزاری این آزمون

بسیار بهتر از  19-وضعیت ترکیه در کنترل کووید

ی مدنی این کشور، ایران بود، اما جامعه

ها، با برگزاری آزمون های آنآموزان و خانوادهدانش

ه شدت مخالف بودند. با وجود تمام اما و اگرها، ب

دولت در نهایت این دو آزمون را با شمایلی ویژه 

 برگزار کرد.

ممنوعیت عبور و مرور در شهرها در روزهای 

ها، افزایش ده درصدی ظرفیت برگزاری آزمون
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هایی از ها و حذف بخشها و دبیرستاندانشگاه

دوم تدریس  سالهای درسی که باید در نیمکتاب

 هایی از این وضعیت ویژه بود.شد، بخشمی

اما این تمهیدات کافی نبودند. در سطرهای پیش 

ها در ترکیه مطلب در مورد برگزاری آزمون دورو، 

ی پزشکان و ی اتحادیهخوانید. اولی اطالعیهمی

 ی چپ:دومی توضیحی از وضعیت از یک نویسنده

 TTBاطالعیه اتحادیه پزشکان ترکیه 

ها و های ورودی دبیرستانبرگزاری آزمون

 ها باید تعویق شود!دانشگاه

های سازمان بهداشت جهانی، کم کردن محدودیت

کرونایی را به ثابت ماندن و یا کم شدن تعداد 

روز و همچنین کاهش منظم  14مبتالیان در طول 

تعداد مرگ و میر بیماران کرونایی منوط کرده 

کشور ما بدون توجه به این است. اما متاسفانه در 

های کرونایی نیازهای ضروری، محدودیتپیش

هایی اند و اعالم شده است آزمونکاهش یافته

( و LGSهمچون آزمون ورودی به دبیرستان)

(، در ماه ژوئن برگزار YKSهای آموزش عالی)آزمون

 خواهد شد. با این حال پاندمی هنوز ادامه دارد.

ای ساله 20راه جوانان زیر در روزهای آزمون، به هم

ها ی خانگی بودند، والدین آنکه سه ماه در قرنطینه

ها نفر از ها، ملیونو مسئولین برگزاری آزمون

هایشان بیرون خواهند آمد و از وسایل حمل و خانه

نقل عمومی استفاده خواهند کرد. حتی اگر در ورود 

به محل آزمون و در طول آزمون، تمام مسائل 

تی رعایت بشود، احتمال خطر تماس و شیوع بهداش

بسیار باالست. همچنین استفاده از ماسک در یک 

آزمون طوالنی مدت، طبیعتاً توانایی داوطلبین را 

های مورد اشاره نقش کاهش خواهد داد. آزمون

ی جوانان دارد و به همین دلیل به مهمی در آینده

صورت معمول داوطلبین اضطراب بسیار زیادی 

ها در زمان پاندمی، ند. شرکت در این آزموندار

اضطراب داوطلبین را به شدت افزایش خواهد داد. 

ها به حق نگران سالمتی آموزان و اولیای آندانش

 ی آزمون هستند.خود و همچنین نتیجه

های کرونایی که با توجه به کاهش محدودیت

تواند موجب افزایش شیوع بیماری شود، اعالم می

ها کار مشخص برای برگزاری آزمونیک زمان 

ی پزشکان صحیحی نیست. ما به عنوان اتحادیه

ترکیه، و با رصد وضعیت رشد پاندمی کرونا، 

ها حداقل تا زمان کنیم تا آزموندرخواست می

 کنترل کامل ویروس کرونا به تعویق بیفتد.

  TTBی پزشکان ترکیهاتحادیه

  2020 ژوئن 5

 

 

ها ، میلیون19-کوویدبه رغم وجود خطر 

 آموز مجبور به شرکت در آزمون هستند!دانش

 چتین آکین

 

با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا در ترکیه، دولت 

ترکیه، با اصرار بر برگزاری آزمون ورود به 

ی جاری و ( در انتهای هفتهLGSدبیرستان)

( در YKSبرگزاری آزمون سراسری آموزش عالی)

آموز را ها دانشی آینده، جان میلیونانتهای هفته

اندازد. اعالم برقراری ممنوعیت عبور و به خطر می

مرور در اثنای برگزاری آزمون نیز، چیزی فراتر 
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نمایشی دولتی برای مقابله با انتقادات در مورد 

 ها نیست.برگزاری این آزمون

را تا  هابا وجود اینکه دولت در ابتدا این آزمون

انتهای جوالی تعویق کرده بود، زمان برگزاری این 

بازگشایی »ها به عنوان بخشی از سیاست آزمون

به یک ماه زودتر از موعد مذکور تغییر « اقتصادی

یافت. این تصمیم نابهنجار موجب نارضایتی 

آموز و ها دانشگسترده در میان میلیون

هایشان شده است. در آزمون ورودی خانواده

شود ژوئن برگزار می 20( که در LGSها)بیرستاند

آموز و در یک ملیون و ششصد هزار دانش

و  27( در YKSهای سراسری آموزش عالی)آزمون

هزار داوطلب وچهارصدوسیژوئن دوملیون 28

 شرکت خواهند کرد.

دولت که از ابتدای ماه ژوئن، کمابیش تمام 

کرونا  های اجباری مقابله با شیوع ویروسمحدودیت

سازی حذف کرده است، ی نرمالرا در قالب برنامه

سازی ها را نیز بخشی از این نرمالبرگزاری آزمون

بینی تاثیرات داند و بر آن اصرار دارد. برای پیشمی

های چند میلیون نفری در برگزاری این آزمون

ی یک پاندمی مرگبار، در به خطر انداختن میانه

آمار افزایش دوبرابری  جان داوطلبان، نگاهی به

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در روز، پس از کم 

 ها کافی خواهد بود.کردن محدودیت

ی رشد روزافزون بحران در نگرانی دولت در زمینه

صنعت توریسم نیز بر تاکید و تالش برای برگزاری 

ها و های ورودی دبیرستانتر آزمونهرچه سریع

یم دارد. دولت اردوغان، با ها، تاثیر مستقدانشگاه

توجه به شرایط جاری که ظرفیت جذب توریست 

خارجی در آن تقریباً به صفر رسیده است، تالش 

ها، ظرفیت تر آزموندارد با برگزاری هرچه سریع

 توریسم داخلی را فعال کند.

( در TTBی پزشکان ترکیه)مسئولین اتحادیه

یت ژوئن و در مورد وضع 12نشست خبری خود در 

ترکیه هفدهمین »شیوع بیماری کرونا اعالم کردند

کشور پرجمعیت دنیاست. اما در ماه سوم وقوع 

پاندمی کرونا، از نظر تعداد مبتالیان، در ردیف 

این پزشکان « دوازدهم جهان قرار گرفته است.

ترکیه از نظر تعداد مرگ و »همچنین اضافه کردند

« قرار دارد ی هفدهم دنیامیر ناشی از کرونا در رتبه

های وضعیت ایران و باید به شباهت»با این وجود

در حال حاضر ایران شاهد « ترکیه توجه نشان داد.

نفر  120مورد ابتالی جدید و بیش از  2500روزانه 

 فوتی در اثر کرونا است.

ژوئن نیز در  5ی پزشکان ترکیه در اتحادیه

های ورودی برگزاری آزمون»ای با تیتر اطالعیه

اعالم « ها باید تعویق شود.ها و دانشگاهیرستاندب

ی پزشکان ترکیه، و ما به عنوان اتحادیه»کرده بود 

با رصد وضعیت رشد پاندمی کرونا، درخواست 

ها حداقل تا زمان کنترل کامل کنیم تا آزمونمی

 «ویروس کرونا به تعویق بیفتد.

ها در ماه ژوئن، صدها پس از اعالم برگزاری آزمون

ها با ترتیب دادن آموز و مدافعان آنار دانشهز

اعتراضاتی در فضای مجازی، خواستار آن شدند که 

ی پزشکان متخصص، تا زمان ها طبق توصیهآزمون

کنترل پاندمی کرونا به تعویق بیفتد. این اعتراضات 

ویژه با هشتگ به

TurkishStudentsLivesMatter#  که

 ریکاست انجام شد.ای در آمنمادی از اعتراضات توده
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در عین حال ضیا سلجوق، وزیر آموزش ترکیه در 

ژوئن در تلوزیون استار تصمیمات و  15روز 

ها را اعالم های دولت برای برگزاری آزمونبینیپیش

کرد. به داوطلبان پیش از آزمون ماسک داده خواهد 

گذاری اجتماعی رعایت خواهد شد، شد، فاصله

واهند شد و امثالهم. های آزمون ضدعفونی خمحل

ی تلوزیونی هرچند وزیر آموزش در این برنامه

متعهد شد که با برگزاری آزمون، خطری متوجه 

سالمتی شهروندان نخواهد شد، خبری در همان روز 

 کرد.اعتبار میمنتشر شد که این تعهدات را بی

، در آزمون «کوجائلی باریش»ی به گزارش نشریه

برای ورود به ارتش، که  ورودی دانشگاه دفاع ملی

حدود چهارصدهزار داوطلب در آن شرکت کرده 

تواند یک هشدار جدی در بودند، اتفاقی افتاد که می

های آینده تلقی شود. در مورد برگزاری آزمون

دانشگاه کوجائلی، با بدحال شدن یکی از 

آموزان، برگزارکنندگان آزمون مجبور شدند او دانش

ا پایان آزمون منتقل کنند. را به یک کالس خالی ت

 12آموز مثبت شد و این دانش 19-آزمایش کووید

مراقب که در آن سالن حضور  4آموز و دانش

روز مجبور به قرنطینه در  14داشتند، به مدت 

بیمارستان شدند. همچنین مشخص شد در ورودی 

محل برگزاری آزمون، تب داوطلبان سنجیده نشده 

های داوطلبان و خانوادهاست. در مناطق دیگر نیز 

ها در فضای مجازی نوشتند که هنگام ورود به آن

اند. همین مورد مشخص سنجی نشدهآزمون تب

دهد برگزاری آزمون در این شرایط به نشان می

ی کافی امن نیست و موجب گسترش شیوع اندازه

ویروس کرونا در میان بخش وسیعی از مردم خواهد 

 شد.

خصص بهداشت عمومی که دکتر سردار ساواش مت

در بخش اروپای سازمان بهداشت  1990ی در دهه

جهانی مشغول به کار بوده است در گفتگویی در 

این زمینه ضمن متهم کردن دولت به استفاده از 

های ورودی دبیرستان آزمون»گفت« ایایمنی گله»

و دانشگاه در پیش رو هستند. با برگزاری این 

افتد. این ها نفر به خطر میها سالمتی میلیونآزمون

مثل تالش برای بیشتر کردن شیوع بیماری است. 

نزدیک به ده ملیون نفر با این سیاست درگیر 

 «بیماری خواهند شد.

ها جوان مجبور خواهند شد زندگی خود، میلیون

اعضای خانواده و همچنین دوستانشان را به خطر 

ا در نظر آموزانی ربیندازند. عالوه بر این باید دانش

و یا ضعف  های زمینهگرفت که به دلیل بیماری

سیستم ایمنی بدن، در مقابل ویروس کرونا مقاومت 

آموزان و جوانان میان به خطر کمتری دارند. دانش

انداختن جان خود و اعضای خانواده و یا عدم 

شان شرکت در آزمون و به خطر انداختن آینده

 اند.مجبور به انتخاب شده

موزش، بدون توجه به اهمیت حفظ سالمت وزیر آ

اگر »هایشان، گفته استآموزان و خانوادهدانش

ها باشند، برای آن 19-داوطلبانی مبتال به کووید

ای برای شرکت در آزمون در نظر های ویژهمکان

ها در توانند در این مکانها میگرفته شده است. آن

که او حتی اضافه کرده است « آزمون شرکت کنند.

توانند در بیمارستان هم در آزمون داوطلبان می

 شرکت کنند.

احزاب بورژوای مخالف دولت مستقر نیز در 

گیری نسبت به برگزاری این آزمون، تفاوت موضع

چندانی با دولت فعلی نداشتند و ثابت کردند در 
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داری، حتی به قیمت به های سرمایهاجرای سیاست

، اختالف نظر ها نفرخطر انداختن جان میلیون

ماهوی با دولت ندارند. کمال کیلیچداراوغلو، لیدر 

اش ( در سخنرانیCHPخواه خلق)حزب جمهوری

بهتر تالش »ژوئن به جوانان توصیه کرد 16در 

و به اعضای حزب که « تر تالش کنید!کنید. مصمم

در شهرهای مختلف مسئولیت دارند نیز گفت که 

 ن بگذارند!آموزای دانشماسک در اختیار همه

در هر حال، وضعیت موجود برای جوانان ترکیه چه 

از نظر تحصیلی و چه از نظر اشتغال، چندان 

سال اخیر بخش  18امیدبخش نیست. دولت که در 

تر کرده کیفیتی آموزش را خصوصی و بیعمده

آموزان را وادار به تالش برای موفقیت است دانش

بتوانند در  کند. آزمونی که حتی اگردر آزمون می

ی ی آن وارد دانشگاه بشوند، باز هم آیندهنتیجه

 شغلی چندانی نخواهند داشت.

در مورد « پلتفرم جوانان بیکار»بر اساس گزارش 

بیکاری که با تکیه بر منابع رسمی تهیه شده است، 

ساله، بیش از دو  34تا  15در میان جوانان مابین 

از این آمار، هزار نفر  707ملیون نفر بیکار هستند. 

 التحصیل دانشگاه هستند.فارغ

ی کارگر با آن ای که جوانان طبقهوضعیت بحرانی

روبرو هستند و با بروز پاندمی تشدید هم شده است، 

آموزان تنها قسمتی از بحران جهانی جوانان و دانش

( که ILOاست. بر اساس آمار سازمان جهانی کار)

زمان آغاز  از»در انتهای ماه مه منتشر شده است

 %23، متوسط اشتغال 19-شیوع جهانی کووید

 «کاهش یافته است.

محور موجود، تاکنون جان های سرمایهسیاست

هزاران نفر را گرفته است و جان هزاران نفر دیگر را 

کند. پاندمی به جوانان در سرتاسر نیز تهدید می

جهان نشان داد، تنها راه جان به در بردن از وضعیت 

 داری است.ی متحد علیه سرمایهبارزهموجود، م

 






