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ماجرا به مصوبه تیرماه شــورای انقالب فرهنگی برمی گردد که بر اساس آن تأثیر 
قطعی ســوابق تحصیلی این گونه خواهد بود: «ســهم نمره ســابقه تحصیلی برای 
سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی در سال 
تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایــه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای 
ســال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میــزان۵۰ درصد با تأثیر قطعی، 
برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با 
تأثیر قطعی و برای ســال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه های دهم، یازدهم 
و دوازدهم به میــزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی همچنین در بند ۲ 
ماده ۳ آمده: پذیرش در رشته محل های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل 

از ترکیب نمره  کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام می شود».
این مصوبه که از ســوی رئیس جمهور ابالغ شــده، چنان برای داوطلبان کنکور 
ســنگین آمد که تعــدادی از آنان را مجبور کرد تا روز یکشــنبه تجمعی را در تهران 
برگزار کنند. در این تجمع اعتراضی حدود صد نفر از دانش آموزان، خانواده های آنان 
و معلمــان آمده بودند که نقطه عطف آن حضــور برخی داوطلبان از نقاط محروم 
کشور بود که با هزینه شخصی و تعدادی نیز با لباس محلی در آن حاضر شده بودند. 
همچنین برخی از آنها با شــعارهایی از مســئوالن و نمایندگان مجلس که برخی از 

آنان در جلسه حضور داشتند، خواستند تا به این تبعیض ها رسیدگی کنند.
در این مراســم احمد توکلی به عنــوان رئیس هیئت مدیره دیده بان شــفافیت و 
عدالت سخنرانی کوتاهی با محوریت ظلم ستیزی انجام داد و گفت: «خدا برای هیچ 
امتی چک ســفید، امضا نکرده و فرموده «لیس لالنسان اال ما سعی» یعنی هرکس 
ثمره سعی و تالش خود را می بیند. شما هم که االن دارید اعتراض می کنید و ما هم 

از اعتراض شــما پشتیبانی می کنیم، دارید ثمره کار خود را می بینید. اگر کار را بدهیم 
دست عاقالن عالم بی طرف و بی غرض، کار درست می شود».

او ادامه داد: «کسی که بر او تمایالت حاکم باشد و در کارش رفیق و نارفیق کند و 
میان نزدیکان خود و دیگران تبعیض قائل شود، دوبین می شود. آن کسی که می گوید 
در فالن تصمیم باید چیزی به من هم برســد، نمی تواند درســت تصمیم بگیرد. باید 
مواظب باشیم تا این گونه نشویم. شما از بعضی مسئوالن گله مندید. باید سعی کنید 

خودتان این گونه نشوید».
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، افزود: «ممکن است شما در آینده مدیر 
بخش شوید؛ اگر قرار باشد همان بالیی را سر مردم بیاورید که االن سر شما می آورند، 
خیلی خســارت بار می شــود. خیلی ســاده و روشــن می گوییم که عــده ای زحمت 
کشــیده اند و درس خوانده انــد، باید بــه آنها فرصت تالش و قبول شــدن را بدهیم. 

فرصت های مناسب ایجاد کنیم؛ چون این فرصت ها متعلق به جامعه است».
توکلی گفت: «دانشــگاه دولتی که مشخص اســت مربوط به جامعه است؛ اما 
دانشــگاه خصوصی هم باید مربوط به جامعه باشد. اگر عده ای از همین جامعه به 
آقای جاسبی رأی نمی دادند، آیا دانشگاه آزاد تشکیل می شد؟ دولت از آن پشتیبانی 
کــرد و تمام پایه های آن را مردم بنا کرده اند. رهبر انقالب بارها و بارها تأکید کرده اند 
که ایشان با بی عدالتی آموزشی مخالف اند و بارها و بارها خواستار توقف آن شدند».
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، عنوان کرد: «مناصب مانند منابع 
اســت، همان طور که منابع مالی در اســالم حســاب و کتاب دارد، توزیع مناصب هم 
دارای حســاب و کتاب است. مسئوالن باید به شما دانش آموزان فرصت دهند تا خود 

را آزمایش کنید. آیا این حرف نامعقولی است؟».

او در پایان گفــت: «با این مصوبه بچه های فقرا فقیرتــر و بچه های اغنیا غنی تر 
می شــوند که به این چرخه فقر می گویند؛ زیرا بــا افزایش امکانات برای اغنیا میزان 
بهره مندی فقرا به این امکانات کمتر می شود. اگر ما کاری کنیم تا فقر موجود بیشتر 
شود، در واقع به همه از جمله شهدا و مردم و خدمتگزارانی که هنوز در حال خدمت 

هســتند و کم توقع انــد ظلم کرده ایم». بعد از ســخنرانی احمد توکلــی تعدادی از 
داوطلبان دغدغه های خود را مطرح کردند.

رشیدی کوچی: به جای شما فریاد خواهم زد
جالل رشــیدی کوچی، نماینده مجلس، نیز که در این تجمع حضور داشــت، در 

ســخنانی مخالفت خود را با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ابراز کرد و عنوان 
کرد نقدهای معترضان را وارد می داند. او همچنین گفت که در این باره چند مســئله 
را دنبال می کند؛ ابتدا از دفتر حقوقی مجلس استعالم خواهد گرفت که اگر پارلمان 
مصوبه ای مغایر مصوبه شــورای عالی فرهنگی در دستور کار قرار دهند، سرنوشت 

آن در شــورای نگهبان چه خواهد شــد. نکته بعدی که این نماینده مجلس بر روی 
آن تأکید داشــت، این بود کــه آیا دیوان عدالت اداری به ایــن موضوع ورود خواهد 

کرد یا خیر.
او در پاســخ به ســؤال خبرنگار «شرق» که پرسید: «چرا شــما به عنوان مجلس 
مصوبات شورای عالی فرهنگی را مصون می کنید؛ در عین حال می خواهید مقابل این 
شورا نیز بایستید؟»، پاسخ داد: «این مصوبه به پیشنهاد یک نماینده و با رأی جمعی 

تصویب شده و به معنای موافقت من نیست».
در ادامه برخی از معترضان از رشیدی کوچی پرسیدند چرا رئیس مجلس به این 
مصوبه رأی مثبت داده است؟ که او گفت باید محمدباقر قالیباف پاسخ گوی آن باشد 

و این سؤال را از خودش بپرسید.
این نماینده مجلس همچنین در پاســخ به این درخواســت که معترضان مقابل 
مجلس هم تجمع داشته باشند، عنوان کرد: «درخواست شما این است که صدایتان 
به گوش مجلســی ها برســد، من پیشــنهاد می کنم این کار را نکنید، بنده در صحن 
پارلمان در این باره نطق کرده و در آنجا دغدغه های معترضان را اعالم خواهم کرد تا 
آنها نیز به فکر این اعتراضات باشند. دادی را که شما می خواهید در جلوی مجلس 

بزنید، من در مجلس خواهم زد».
در پایان این تجمع احمد توکلی بازهم به سؤاالت و دغدغه های معترضان پاسخ 

داد و با توجه به ضعف جسمانی ای که داشت، گفت: «تمام توان من این است».
حال باید منتظر نطق رشــیدی کوچی در صحن مجلس باشــیم تا چگونه صدای 
معترضان را به گوش نمایندگان خواهد رســاند و چگونه از تمامی مجاری حقوقی 
برای احقاق حق داوطلبان اســتفاده خواهد کرد. البته او روز دوشنبه در اینستاگرام 
خود خبر داد: «درخواســت در دســتور کار قرارگرفتن طرح دوفوریت اصالح قانون 
سنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 
۱۳۹۲ با امضای ۹۰ نفر از نمایندگان بعدازظهر تقدیم هیئت رئیســه مجلس خواهد 

شد. اقدامات دیگری نیز در حال انجام است که در آینده اطالع رسانی می شود».
اعتراضات پیاپی

تجمع روز یکشــنبه داوطلبان تنها شــیوه اعتراضی آنان بــرای مقابله با مصوبه 
کنکوری شــورای عالــی انقالب فرهنگی نیســت، اول مرداد کارزاری ثبت شــد که 
معترضان از مقام معظم رهبری درخواست داشتند با حکم حکومتی این مصوبه را 
لغو کنند. در این کارزار که تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر آن را امضا کرده اند و این فرایند 
همچنــان ادامــه دارد، آمده: «نحوه برگزاری کنکوری ۱۴۰۲ به مناقشــه جدی میان 
موافقان و مخالفان تبدیل شده و هریک با جدیت بر نظر خود اصرار دارند، اما در این 
میان استدالل های گروه منتقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه تا زمانی که 
ایرادات این مصوبه برطرف نشود؛ نمی توان انتظار داشت که قانون به درستی اجرا و 
به عدالت نزدیک شــده باشد. کارشناسان و دلسوزان آموزش کشور ایرادات زیادی را 
بر مصوبه شــورای محترم عالی انقالب فرهنگی وارد می دانند و تا برطرف نشدن این 

ایرادات برگزاری کنکور، با مصوبه شورا را غیرممکن می دانند».
در پایان این نامه نیز آمده: «این قانون باعث افزایش تبعیض و فشار اقتصادی بر 
خانواده ها می شود و همچنین شــکاف فقیر و غنی را در کشور افزایش می دهد و با 
عدالت در تضاد اســت؛ بنابراین دانش آموزان و کارشناسان و دلسوزان کشور از مقام 
معظم رهبری درخواســت دارند که کارشناسان آموزشــی نهاد رهبری این مصوبه 

را بررسی کنند و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری این مصوبه را لغو کنند».
همچنیــن در کارزار دیگری بــا عنوان «مخالفت با طرح تأثیــر قطعی معدل در 
کنکــور» که تاکنون بیش از پنج هزارو ۶۰۰ نفــر آن را امضا کرده و روند ثبت امضای 
آن ادامه دارد، داوطلبان خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و سازمان سنجش 

آموزش کشور با طرح تأثیر قطعی معدل در کنکور مخالف کرده اند. در این کارزار به 
طرح جدید کنکور ایرادات جدی وارد شــده و در قســمتی از آن این گونه آمده است: 
«باید توجه داشت که نتایج آزمون سراسری در رتبه های زیر ۳۰۰۰ تفاوت های بسیار 
ظریفی با هم دارد که در صــورت تأثیر قطعی معدل نهایی، در عمل آنچه میان این 
چند هــزار نفر داوطلب برتر تفاوت ایجاد می کند، همین معدل اســت. همین نکته  
حساس و فنی است که در جمعیت میلیونی داوطلبان، به چشم افراد غیرکارشناس 
نمی آیــد اما در عمل زمینه ســاز ناامیدی هــا و خســارت های جبران ناپذیر در میان 

داوطلبان کوشا و واقعی ورود به مراکز عالی آموزشی شده است».
همچنین در ادامه این کارزار نوشته شده: «شیوه های بسیار نوینی برای تقلب به 
وجود آمده که مســئوالن از آن غافل اند. گســتره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات 
نهایی چندده برابر آزمون سراســری بــوده و جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات در 
ســه مرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون غیرممکن اســت. با توجه 
به اینکــه تعداد حوزه ها باالســت و آزمون ها به طور متمرکز در یــک حوزه برگزار 
نمی شــود و برگــزاری امتحانات در طول یــک ماه صورت می گیــرد، تأمین امنیت 
برگزاری امتحانات در مقایسه با کنکور که در چهار ساعت برگزار می شود، سخت تر 

است».
در این نامه آمده: «با قطعی شــدن تأثیر معدل بر نتیجه کنکور، مافیای جدیدی 
برای ترمیم معدل و کالس های خصوصی شــکل می گیرد و به غیر از کتب تســت، 
میلیون ها جلد کتاب آموزشــی دیگر برای امتحانات نهایی وارد بازار می شــود. در 
صورت قطعی شــدن تأثیر معدل، می توان با پول، نمره خرید و هر دانش آموزی که 
به مدارس غیرانتفاعی برود، در کنکور هم رتبه بهتری را کســب می کند. به عبارت 

دیگر، با تأثیر قطعی معدل در کنکور باید فاتحه عدالت آموزشی را خواند».
اما این تنها نامه های اعتراضی به این روند نیســت، اوایــل مرداد بود که احمد 
توکلی با ارســال نامه ای به ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور نسبت به ابالغ مصوبه 
کنکوری شــورای عالی انقالب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خالف عدالت و مطلوب 

اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر دانست.
او در این نامه نوشــت: «سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی 
به دســت جنابعالی ابالغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذی نفعان، 
رســانه ها، شــخصیت های مســتقل سیاســی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیســیون 
آمــوزش مجلس صورت گرفت. این کار، تعجــب از دولتی را برانگیخت که دعوی 
عدالت خواهــی و انقالبی بودن دارد و باید همه شــاهد صدق این عناوین باشــیم، 
ان شــاءاهللا. چون سابقه فردی شــما با عدالت شناخته می شــد، این تعجب شدت 

یافت. علت مخالفت هم آثار ستم برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود».
توکلی به عنوان رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، از چند سال پیش 
با نگارش نامه به رؤسای جمهور و وزیر علوم به روند برگزاری کنکور اعتراض کرده 
بود و در این نامه نیز نســبت به ظهور «مافیای معدل» و «ســونامی تقلب» هشدار 
داده بود. جالــب آنکه بعد از نگارش این نامه، توکلی متهم شــد در حالی که چند 
ســال پیش از احمدی نژاد گالیه کرده بود که چرا مصوبات را ابالغ نمی کند، اکنون 
از ابراهیم رئیســی خواســته که مصوبات را ابالغ نکند و او را به بی قانونی دعوت 

کرده است.
کارگــروه آموزش دیده بان شــفافیت و عدالت نیز در پایــان مرداد ماه دوباره در 
نامه ای به ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی توسط رئیس جمهور 
اعتراض کرده و نوشــت: «مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی کامال در تعارض با 
قانون مجلس اســت و حتی در بند پایانی مصوبه شورا نوشته شده بود که «تمامی 
مصوبــات متعارض از جمله مصوبات مجلــس در این خصوص لغو می گردد» که 

این اقدام هم خالف قانون اساســی اســت و هم خالف بند ۱۴ سیاســت های کلی 
نظام قانون گذاری».

همچنین در این نامه روند تصویب ایــن مصوبه و نامه نگاری های صورت گرفته 
بین دولت، وزارت علوم، معاونت حقوقی رئیس جمهور توضیح داده شــده و آمده: 
«علیرغم ۱۱ ایراد مصوبه که در نامه ســال گذشــته دکتــر توکلی به رئیس جمهور 
ارسال شــد، مخالفت سه باره معاون حقوقی رئیس جمهور با مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی، مخالفت ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس، هشــدار مرکز بررسی های 
اســتراتژیک نهاد ریاست جمهوری و... متأســفانه جناب رئیسی این مصوبه را ابالغ 
کردنــد و قانون قبلی مجلس ملغی گردید. حال ســؤال ما این اســت که آیا دکتر 

توکلی در نامه اخیر به رئیس جمهور ایشان را دعوت به بی قانونی کرده است؟
آقــای دکتر توکلی با اطالع از تمامی مکاتبات فوق الذکر، نباید این پرســش را از 
جنــاب رئیس جمهور مطرح می نمودند که چرا این مصوبــه را ابالغ کردید؟ وقتی 
معاونت حقوقی ایراد شــکلی بر مصوبه وارد می داند، شما به عنوان رئیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی، می توانید نامه معاون حقوقی تان را در جلسه شورا بخوانید 
و آن مصوبه را از دســتور کار شورا خارج کنید و یا مصوبه را به شکلی اصالح کنید 
کــه تعارض آن با مصوبه مجلس رفــع گردد و آنگاه آن را ابالغ کنید، اما هیچ کدام 

از این مشکالت را حل نکردید و به نظر ۲۷۱ نماینده مجلس توجهی ننمودید».
در پایــان ایــن نامه نیــز این گونه آمده اســت: «۱- دولت با اســتدالل های نامه 
آقای دکتر توکلی موافق اســت (به نقل از آقای منادی، رئیس کمیســیون آموزش 
مجلــس که گفتنــد: وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان ســنجش 
گفته اند نمی توانیــم این مصوبه را اجرا کنیم و همچنیــن نظریه معاونت حقوقی 

رئیس جمهور).
۲. مجلــس هم با اســتدالل های نامه دکتــر توکلی موافق اســت (بیانیه ۲۷۱ 
نماینده مجلس در مخالفت با مصوبه شــورای عالی انقــالب فرهنگی) با این حال 
می گویند رئیس جمهور چاره ای جز ابالغ مصوبه نداشــته اســت! یعنی مصوبه ای 
ابالغ و اجرا می شــود که دو قوه اجرائی و تقنینی کشور با آن مخالف هستند؟! پس 
چه کسانی با مصوبه موافق هستند و چه کسانی می خواهند آن را اجرا کنند؟ دکتر 
توکلی در سال ۹۵ نیز در مقام نماینده مجلس شورای اسالمی، مانع تصویب طرح 
تأثیر قطعی معدل شــدند و از آن زمان تاکنون به همراه دیده بان و ســایر دلسوزان 
کشــور در برابر این جریان انحرافی مقاومت می کنند. اما چه کسانی به دنبال ایجاد 
ناعدالتی و نارضایتی در جامعه هســتند؟ چه کسانی به دنبال منافع مدارس پولی 
و بنگاه های صادرات دانشــجو به خارج از کشور هســتند؟ چه کسانی می خواهند 
نظام آموزشی ما برای همیشه طبقاتی و جوانان ما از نظام ناامید شوند؟ تکرار ادعا 
دلیل بر اثبات ادعا نیســت. برای رفع ابهامات این مصوبه مفسده ساز بیاییم حقایق 
را رودررو و بــدون واهمه به مردم بگوییم. مردم باید بدانند که با زیرســاخت های 
موجــود در وزارت آموزش و پرورش، هیچ دولتی توان اجــرای این مصوبه را ندارد. 
باید برای رسیدن به اهداف مثبت این مصوبه و حل بسیاری از معضالت که در این 
مصوبه دیده نشده اســت، کار را به مصادر قانونی و دلسوزان مردم سپرد و با یاری 
همه نهادهای مســئول از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی، در مجلس شورای 

اسالمی به اصالح قوانین موجود پرداخت».
حال باید منتظر ماند و دید در نهایت سرنوشت داوطلبانی که قرار است با رفتن به 
دانشگاه آینده خود را شکل دهند به کجا خواهد رسید، آیا دولت و شورای عالی انقالب 
فرهنگی از مصوبه خود کوتاه خواهند آمد؟ آیا رئیس جمهور اشــکاالت گرفته شده از 
مصوبه را قبول خواهد کرد و یا باید همچنان شــاهد اعتراضات دانش آموزان امروز و 

دانشجویان فردا باشیم؟

شــرق: چند روزی از نامه تند احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شــفافیت و 
عدالت، به رئیس جمهور درباره مصوبه شــورای انقالب فرهنگی درخصوص شــرط 
معدل در کنکور نگذشــته بود که ابراهیم رئیسی نامه را به دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی ارجاع داد و از او خواســت به شــبهات مطرح شده پاســخ دهند. بعد از آن 
ســایت این شورا، یک پرســش و پاسخی منتشر کرد و پیرو دســتور رئیس جمهور به 
۲۷ ســؤال برای تنویر افکار عمومی جواب داد. نکته عجیب اما آنجاســت که پاسخ 
۲۲ ســؤال، بازخوانی همان متن مصوبه و اصالحیه های بعدی آن بود، همچنین یک 
سؤال پاسخ قبلی رئیس سازمان سنجش را درباره برگزاری دو بار کنکور در سال تکرار 
کرده و در بقیه موارد، ادعاهای قبلی دوباره با بیانی جدید نوشــته شدند. نکته جالب 
اینکه در یکی از پاســخ ها، ترکیب کنکور دومرحله ای رد شده، درحالی که این ترکیب 

برای نخستین بار از سوی طراحان این طرح وارد رسانه ها شد.
«مهدی حسین دوســت» دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که در یک سال گذشته 
ایــن موضوع را در رســانه کنکوری خود در تلگرام به صــورت تخصصی دنبال و نقد 
می کند و در گفت وگو با «شرق» به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره و عنوان 
کرد: «این شورا پس از دســتور رئیس جمهور مبنی بر پاسخ به ابهامات و سؤاالت در 
رسانه ها و ارجاع نامه اخیر دکتر توکلی به دبیر شورا، اقدام به انتشار سؤاالت متداول 
مصوبه کنکور در سایت رسمی خود کرده است. در نگاه اول اگر از تأخیر یک ساله در 
این امر (از زمان تصویب نســخه اولیه در تیرماه ســال گذشته) و پاسخ گویی به مردم 
صرف نظر کنیم؛ این شــورا به جای حضور در برنامه ها و میزگردهای زنده و مناظره با 
کارشناسان، نمایندگان مجلس، معلمان و نماینده داوطلبان و دانش آموزان اقدام به 
یک پرسش و پاسخ یک طرفه کرده اســت. درحالی که توضیح در رسانه ها، به معنای 
مواجهه با نقدها و پرســش های مخالفان اســت نه اینکه خود بپرســیم، خود پاسخ 

دهیم و سپس قانع شویم!».
او که چندی پیش کارزار «درخواســت برکناری رئیس سازمان سنجش» به خاطر 
تقلب های انجام شده در کنکور امسال را نوشته بود، ادامه داد: «در شروع این جوابیه، 
همچنان رویه اتهام زنی و دفاع با پنهان شدن پشت کلیدواژه های سودجویان و مافیای 
کنکــور ادامه دارد؛ چراکه در ابتدای این جوابیه مقصر ابهامات فراوان موجود در این 
مصوبه، بازیگران اقتصاد کنکور و ســودجویان معرفی شــده اند اما اگر فردی حداقل 
آگاهی از فضای اقتصاد کنکور داشــته باشــد، می داند آموزشــگاه ها و انتشــارات ها 
مشغول تألیف کتب جدید امتحان نهایی، کالس های آمادگی امتحانات و کالس های 
مختــص کنکور دی ماه بــوده و مــدارس غیرانتفاعی نیز در حال تبلیــغ برای جذب 
دانش آموز با دو محوریت تدریس ویژه برای کســب نمــره ۲۰ و درصد باال در کنکور 
و اتمــام دروس اختصاصی تا دی ماه به منظور آماده کردن داوطلب برای شــرکت در 
کنکور نخست هستند . خیل عظیمی از معلمان کنکور در دروس عمومی نیز مشغول 
آماده ســازی محصوالت خــود برای نوبت هــای ترمیم نمره هســتند و این بازیگران 

اقتصادی نام برده، اکثرا از این مصوبه راضی و خوشحال هستند».
او گفت: «نقدهای جدی و تخصصی در طول یک ســال گذشــته تاکنون از سوی 
دیده بان شــفافیت عدالت، نمایندگان و کمیســیون آموزش مجلس شورای اسالمی، 
معلمان آموزش و پرورش در دروس فرهنگ ساز که نگران و دغدغه مند کم رنگ شدن 
کالس های درسشان در مدارس دولتی هســتند و گروه محدودی از فعاالن آموزشی 
که آرامش داوطلبان و عدالت آموزشی را بر سود چندبرابر خود ارجح می دانند، بوده 
است. یک نگاه ســاده به ویترین فروشگاه های کتاب های کمک آموزشی و کالس های 
آموزشگاه های آنالین و حضوری کافی است تا چندبرابرشدن تنوع محصوالت نسبت 
به گذشته و تقسیم آن به دسته بندی های ویژه کنکور تیر، ویژه کنکور دی، ویژه هر دو 
کنکور و ویژه امتحانات نهایی را شــاهد باشیم با وجود این همچنان طراحان محترم 

طرح معتقدند تمام انتقادات موجود، شــایعاتی هستند که سودجویان کنکور منتشر 
کرده اند».

حسین دوســت با بیان اینکه متأسفانه مفروضات بیان شده در توجیه این استدالل، 
قدیمی بوده و هیچ انطباقی بر واقعیات موجود ندارند، به «شــرق» گفت: «طراحان 
و مدافعــان ایــن مصوبه با مشــاهده روش های هرز آمــوزی و ادعاهــای غیر واقع 
معلم نماها در برنامه های صداوســیما به این نتیجه رســیده اند که تست های کنکور 
با تکنیک هایی غیرعلمی و در زمانی بســیار کوتاه قابل پاســخ گویی اســت. از سویی 
امتحانات آموزش و پرورش به علت ماهیت تشــریحی آن، شامل پرسش های عمیق 
از کتب درسی اســت، بنابراین با قطعی کردن تأثیر ســوابق تحصیلی در کنکور دیگر 

دانش آموزان نیازی به محصوالت و کالس های کمک آموزشی نخواهند داشت».
او ادامه داد: «در حالی که هر دو فرض غلط اســت، ســؤاالت کنکور سراسری در 
دهه اخیر به شــدت عمیق و مفهومی شده و ســطوح باالی یادگیری را مورد پرسش 
قرار می دهد، به گونه ای که در ســال های گذشته شدت دشــواری سؤاالت و پرسش 
از عمیق ترین الیه های کتاب درســی مورد انتقــادات بعضی معلمان و دانش آموزان 
بوده اســت. در مقابل اکثر ســؤاالت امتحان نهایی، حافظه محور بوده به گونه ای که 
دانش آموز با حفظ متن کتاب درســی و پاسخ خودآزمایی های آن و بدون فهم عمیق 
یا حل تمرین فراوان، به ســادگی می تواند نمره باالی ۱۷ کسب کند. همچنین با توجه 
به تکراری بودن بعضی سؤاالت امتحان نهایی و استفاده از سؤاالتی مشابه دوره های 
پیشــین، بسیاری از دانش آموزان حتی به کتاب درســی نیز مراجعه نکرده و صرفا با 
مرور نمونه ســؤاالت ادوار گذشته، سؤاالتی شبیه به آن و درسنامه های خالصه برای 
امتحان آماده شــده، نمره ۱۹ و باالتر کسب می کنند. گواه این موضوع، وجود ۱۴ هزار 
معدل مناطق ۲۰ و ۲۸ هزار معدل در حد ۲۰ در گروه آزمایشــی تجربی (بر پایه آمار 
ارائه شده توسط مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری) است. این در حالی 
است که تعداد داوطلبانی که به درصد باالی ۷۰ در کنکور سراسری می رسند، بیشتر 

از چندصد نفر نیست».
حسین دوســت گفت: «حــال اگر بنا بود ســؤاالت کنکــور با تکنیک هــای کوتاه 
تســت زنی حل شود، نباید چندین هزار نفر به درصدهای عالی دست پیدا می کردند؟ 
با نظرســنجی از رتبه های برتر کنکور، به ســادگی می توان به این موضوع پی برد که 
پاسخ به سؤاالت کنکور در سال های گذشته، تنها با تسلط عمیق و مفهومی به کتاب 
درسی و پرورش مهارت خالقیت و حل مسئله با تمرین فراوان ممکن است و تکنیک 

کنکوری، یک کلیدواژه عوام فریبانه برای سوءاستفاده های سودجویان است».
او در ادامه مسئله حذف دروس عمومی از کنکور را که یکی از محورهای انتقادی 
جدی بر این مصوبه اســت، در چند منظر بررســی کرد: «نخست میزان توجه به این 
دروس اســت، تجربه ســال های اخیر در دروســی مانند هویت اجتماعی، سالمت و 
بهداشت، تاریخ و زمین شناسی نشــان داده است که با وجود برگزاری امتحان نهایی 
در این دروس، در آخر کنکور اســت که به نظام آموزشــی مــا جهت می دهد و وزن 
دروس را در برنامه مطالعاتی دانش آموز مشخص می کند (حتی با وجود تأثیر قطعی 
سابقه تحصیلی، به علت تراکم بسیار زیاد نمرات ۱۹ تا ۲۰، کسب معدل ۲۰ یا در حد 
۲۰ به عنوان یک شــرط الزم برای ورود به چرخه رقابت اصلی تبدیل خواهد شــد و 
تفکیک نهایی را نمره کنکور انجام خواهد داد که به طور کامل به دروس اختصاصی 
تعلق دارد)؛ بنابراین وقتی این دروس فرهنگ ســاز را از کنکور که در سال آینده سهم 
۶۰ درصد از نمره کل داشــته، حذف می کنیم، نباید انتظار داشته باشیم دانش آموزان 
دوازدهم در تمام سال تحصیلی به مطالعه این دروس و شرکت در کالس ها بپردازند 

و مطالعه آنها را به ماه های پایانی منتهی به امتحانات نهایی موکول نکنند».
این دانشجو ادامه داد: «دانش آموزان یازدهمی ما که در کنکورشان (سال ۱۴۰۳) 

دروس ســال یازدهم تأثیری ندارد و دانش آموزان دهمی که در کنکورشــان (۱۴۰۴) 
دروس سال دهم بی تأثیر است، دیگر چه بهایی به دروس عمومی در سال تحصیلی 
پیــش رو خواهند داد، وقتــی در ورود به دانشگاه شــان بی تأثیر اســت؟ برای کنکور 
ســال آینده، سهم این دروس از قسمت ۴۰ درصد ســوابق تحصیلی است و با توجه 
بــه اینکه در این ســوابق، دروس اختصاصی نیز با ضریب باالتری نســبت به دروس 
عمومــی حضور دارند، در خوش بینانه ترین حالت اگر در قســمت ســوابق تحصیلی 
ســهم یکسانی به دروس اختصاصی و عمومی داده شود، این دروس سهم ۲۰ از کل 
نمره ورود به دانشگاه را خواهند داشت که این موضوع حتی کمتر از سهم قبلی آنان 
در کنکور (۲۵ درصد) اســت. در این صورت انتظــار دارید توجه دانش آموزان به این 

دروس بیشتر شود؟».
حسین دوســت افــزود: «البتــه تمام ایــن تحلیل ها دربــاره دانش آمــوزان بود، 
فارغ التحصیالنی که نمرات خوبی در این دروس کســب کرده اند، دیگر هیچ زمانی به 
مطالعه آنها اختصاص نمی دهند و به طور کامل این دروس را کنار خواهند گذاشــت؛ 
یعنی در سال های آینده دانشجویانی را در دانشگاه های برتر کشور شاهد خواهیم بود 

که با دروس بنیادینی مانند زبان فارسی و انگلیسی بیگانه اند».
او افزود: «اســتدالل دیگر، وجود روش های سریع پاســخ گویی به این سؤاالت در 
کنکور اســت که باعث بی توجهی دانش آموزان به عمق این دروس می شــود که باز 
هم هیچ تطابقی با واقعیت ندارد. اینکه یک فرد در صداوســیما به دروغ مدعی حل 
یک ســؤال عربی با توجه به کاما می شــود، آیا باید مبنای تصمیم گیری های کالن در 
کشور ما باشد و طراحان طرح گمان کنند کِل کنکور موجب وهن مفاهیم این دروس 
شده است؟ یک بررسی ساده روی تست های کنکور و مقایسه آن با سؤاالت امتحانات 
تشــریحی نشان می دهد اتفاقا آن پرسش هایی که حفظ طوطی وار متن و تمرین های 
کتاب درســی منجر به پاســخ به آنها و کسب نمره خوب می شــود، امتحانات نهایی 
هســتند که عینا متون به کار رفته در کتاب درسی را مورد پرسش قرار داده و داوطلب 

را مجبور به بازنویسی محتوای کتاب درسی می کنند».
حسین دوســت ادامــه داد: «در مقابل در ســؤاالت کنکور از کارکــرد مفاهیم این 
دروس در موقعیت هــا و متونی خارج از کتاب درســی پرســش طرح می شــود که 
الزمه پاســخ گویی به آن، درک عمیق آموزش های کتب درسی و داشتن دید تحلیلی 
و اســتنتاجی نســبت به آن اســت. اگر چنین نبود، دانش آموزان و مشاوران مطالعه 
و تمریــن دروس عمومی را به ماه های آخر ســال کنکور موکــول می کردند و نیازی 
نمی دیدنــد که در طول یک پروســه یک ســاله این دروس مورد مطالعــه قرار گیرد؛ 
درست برعکس امتحانات نهایی که توصیه همیشگی به دانش آموزان مطالعه شب 
امتحانی برای کمک گرفتن از حافظه کوتاه مدت در یادآوری متن کتاب درســی در سر 

جلسه امتحان است».
او با تأکید بر اینکه آن ســبک هرزآموزی کــه تحت عنوان تکنیک و ِلم کنکوری از 
صداوسیما پایه گذاری شد و در سال های گذشته به فضای مجازی از جمله اینستاگرام 
رســیده اســت، گفت: «دروغی بیش نیســت که برای مقابله با آن، نباید کنکور را به 
امتحانات نهایی غیراستاندارد با سؤاالتی نخ نما تکثیر کرد؛ بلکه باید کمیته ای را برای 
نظــارت و صدور مجوز برای فعاالن کنکور و تأیید صالحیت علمی و کاری مدرســان 
صداوســیما تشکیل داد تا بساط این رفتارها جمع شود. اگر دغدغه عزیزان در شورای 
انقالب فرهنگی، کوتاه کردن دســت ســودجویان کنکور و پایان دادن به رهاشــدگی 
فضــای آموزش کنکور اســت، چرا با وجود مــاده مربوط به ســاماندهی تبلیغات و 
برنامه های کنکور در صداوســیما در پیش نویس نســخه اولیه این مصوبه، در نسخه 
نهایــی این ماده حذف شــد و در اصالحیه های بعدی نیز اضافه نشــد؟ اکنون کدام 
ضمانــت اجرائی وجود دارد کــه با تأثیر قطعی امتحانات نهایــی، مافیای معدل به 

موازات مافیای کنکور شکل نگیرد و با همان شگردهای تبلیغاتی و این بار با نفوذ در 
بطن مدارس، به سودجویی خود ادامه ندهد؟».

حسین دوســت در ادامه عنوان کرد: «همچنین اگر اعضای محترم شورای انقالب 
فرهنگی مشکل فعلی کنکور را طرح معدود سؤاالت خارج از محدوده کتاب درسی 
و برنامه درســی ملی می دانند که البته در نخستین ســال ریاست جدید این سازمان، 
ســهم ســؤاالت این چنینی به حداقل رسیده اســت، می توانند ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی در وزارتخانه آموزش و پرورش را که متولی کتب درسی رسمی 
اســت، به عنوان ناظر بر ســؤاالت طراحی شده از سوی ســازمان سنجش قرار دهند، 
به گونه ای که پس از برگزاری آزمون، ســازمان ســنجش مکلف بــه اعمال نظرات و 

پیشنهادهای این سازمان و حذف سؤاالت دارای اشکال باشد.
او افزود: «با بررســی پاسخ های داده شــده به ۲۷ سؤال مندرج در سایت (تا زمان 
نگارش این متن)، در کمال تعجب متوجه می شــویم که پاســخ ۲۱ سؤال، عینا تکرار 
متن مصوبه و اصالحیه های بعدی یا با همان بیان یا با بیانی متفاوت اســت و پاسخ 
به تمام ابهامات و موارد مورد اعتراض، به بعد از تدوین آیین نامه توسط دستگاه های 
مجری موکول شده است. این درحالی است که وارد شهریورماه شده ایم و کمتر از یک 
ماه به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است اما همچنان خبری از این آیین نامه 

یا توضیحات تکمیلی در این خصوص نیست».
حسین دوســت گفت: «داوطلبــان کنکور ۱۴۰۲ بر پایه گفته های رســمی و موثق 
مســئولین و نمایندگان مجلس از جمله وزیر علوم، رئیس ســازمان سنجش، جناب 
آقای خضریان، ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰ و نقل قول دکتر نــادری از معاون 
پارلمانــی رئیس جمهور که همگی بیانگر عدم اجرای این مصوبه در ســال آینده در 
صــورت ابالغ پس از نیمه تیر بود، اقدام به برنامه ریزی، ثبت نام در مدارس، آزمون یا 
کالس های آموزشــی و خرید کتب کمک آموزشی کرده اند و اگر بنا باشد قوانین حاکم 
بر آزمون ملی و سرنوشت سازی چون کنکور در فاصله چند روز و برخالف اطالعیه ها 
و ســخنان رسمی پیشین، دســتخوش تغییر و دگرگونی شود دیگر امکان برنامه ریزی 
و پیش بینی پذیری قوانین از داوطلبان ســلب می شــده و مطالعه با آرامش و انتظار 
مشروع ثبات در قوانین موجود غیرممکن می شود. چنین تصمیمات خلق الساعه ای، 
انسجام و ثبات نظام آموزش کشور را متزلزل می کند و موجب ناامیدی و بی اعتمادی 

خیل عظیمی از نوجوانان و جوانان این کشــور و خانواده هایشان خواهد شد؛ چراکه 
تا شــب قبل از کنکور، همواره از این شــک و تردید رنج خواهند برد که ممکن است 
فــرداروزی با مصوباتی جدید، شــرایط و محدودیت های متفاوتی بــرای آزمون قرار 
داده شــده و تالش های قبلی آنــان از بین برود. اصل مهــم اخالقی و حقوق اداری 
پیش بینی پذیــری کــه به معنای احترام به آرامش داوطلبان اســت و هم در قانون و 
آیین نامه مربوط به آزمون تحصیالت تکمیلی هم در نسخه اولیه این مصوبه کنکوری 
در تیرماه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته، در نسخه نهایی این مصوبه رعایت نشده است. 
در آزمون های تحصیالت تکمیلی باید فاصله یک ســاله میــان اعالم مواد امتحانی، 
ضرایب و رویه آزمون تا برگزاری آن وجود داشــته باشد و در نسخه تیر ۱۴۰۰ مصوبه 
کنکوری نیز فاصله دوســاله درنظر گرفته شده بود اما اکنون این فاصله برای کنکور 

دی به چهار ماه و برای کنکور تیر به ۹ ماه کاهش یافته است».
این دانشــجو ادامه داد: «دو ســؤال از مجموعه پرســش و پاســخ ها، مربوط به 
برگزاری دو بار کنکور در ســال اســت. یک ســؤاِل آن تکرار گفته هــای قبلی رئیس 
ســازمان ســنجش و اطالعیه های این ســازمان در این خصوص است و پاسخ سؤال 
دیگر، مبنی بر وجود احتمال پذیــرش در بهمن بر پایه نتایج کنکور دی ماه، در تضاد 
کامل با گفته های ایشــان اســت که تأکید داشــته اند ما دو کنکور و یک پذیرش واحد 
در مهرماه خواهیم داشــت و ظرفیت دانشگاه ها میان دو کنکور تقسیم نمی شود. در 
ظاهر بناســت به ابهامات پاسخ داده شــود اما در واقع با این شیوه پاسخ گویی به این 

نقاط گنگ و ابهام دار افزوده می شود».
مهدی حسین دوســت، همچنین درباره مسئله اســترس و اضطراب، گفت: «باید 
توجه کرد که هدف اضطراب زدایی از کنکور به شــیوه فعلی، هدفی ارزشــمند است 
اما اگر به شــیوه نادرســت اجرا شــود، نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه این استرس را 
دوچندان می کند. زمانی افزوده شــدن امتحانات نهایــی و توزیع نمره کل مالک برای 
رتبه بندی داوطلبان میان چندین آزمون باعث کاهش اســترس داوطلب می شود که 
چندیــن موضوع مهم رعایت شــود: اوال تصحیح امتحانات تشــریحی عادالنه بوده، 
معیارهایی برای طراحان سؤال و مصححان تعریف شود که بتوانند به دقت، جزء به 
جزء پاسخ دانش آموز را نمره دهی کنند و البته نباید چنین کاری، سؤاالت را به سمت 
کوتاه پاســخ یا تستی شدن ببرد و در واقع دوباره تســت های کنکور بازتولید شود. ثانیا، 

تقلب در امتحانات جرم انگاری شــده و دو مشکل بزرگ تعداد زیاد حوزه ها و عوامل 
اجرائی آزمون و زمان نســبتا زیاد امتحان در کنار نخ نمابودن ســؤاالت و پاســخ های 
ســاده و کلیشه ای آن که دست داوطلبان را برای تقلب در مقایسه با کنکور بیشتر باز 

می گذارد، رفع شود».
او افزود: «ثالثا، امتحانات به گونه ای استانداردســازی شــود که نه با افزایش زیاد 
ســطح دشواری، مردودی های گســترده را شاهد باشیم و نه با ســطح ساده کنونی، 
تعداد نمرات ۲۰ و در حد ۲۰ به قدری زیاد باشــد که دانش آموز ســر جلسه امتحان 
همواره این نگرانی را داشــته باشــد که در صورت نیم تا یک نمره غلط در پاســخ ها، 
که باز هم بســیار ناچیز است، از ده ها هزار نفر عقب افتاده و باید مجدد در امتحانات 
ترمیم نمره شرکت کنم. رابعا، فارغ التحصیالن سال های گذشته و دانش آموزان سال 
تحصیلی جاری و ســال های بعد، بتوانند ۱۰ بار (مطابق قول قبلی مسئولین شورای 
انقالب فرهنگی در روز تصویب آخرین نســخه مصوبه) در امتحانات ترمیم نمره در 
ســه نوبت از ســال شــرکت کرده و هزینه این امتحانات، تا حد امکان کاهش یابد به 
گونــه ای که برای مجموعه دروس عمومی یا اختصاصــی، هزینه ای معادل ثبت نام 
کنکــور از دانش آموز اخذ شــود نه اینکه برای هر واحد، هزینــه چند ده هزار تومانی 
تعریف شــود! حال قسمت تأســف برانگیز این مصوبه آنجاســت که این قول پس از 
تصویب، به چهار بار تقلیل یافت و در جوابیه اخیر شــورای انقالب فرهنگی و آخرین 
مصاحبه رئیس مرکز ســنجش آموزش و پرورش، به تنها یک بار فرصت ترمیم اشــاره 
شــده اســت؛ آن هم تنها برای فارغ التحصیالن ســال ۱۴۰۱ و قبل کــه از تأثیر قطعی 
اطالعی نداشــته اند. یعنی دانش آموزان سال تحصیلی جاری و سال های بعد، چون 
در طــول تحصیل از این تأثیر قطعی مطلــع بوده اند دیگر فرصت ترمیم به آنان داده 
نخواهد شــد که چنین موضوعی، مغایر با عدالت، اخالق، وجدان و قانون اساســی 

است».
حسین دوست گفت: «با برگزاری دو بار کنکور در سال نیز، زمان می تواند اضطراب 
داوطلــب را کاهش دهد که حداقل یک اتفاق از دو موردی که در ادامه ذکر خواهم 
کــرد، رخ دهد: تقســیم ظرفیت میان دو نیمســال مهر و بهمــن و انجام دو پذیرش 
جداگانه و افزایش ظرفیت رشــته های دارای آینده مطمئن شغلی و اجتماعی. حال 
وقتی ما یک کنکور در دی برگزار کنیم اما یک پذیرش واحد در مهرماه داشته باشیم، از 

طرفی ایجاد نمره کل و رتبه بندی نهایی را هم پس از برگزاری کنکور نوبت دوم یعنی 
تیر و هم ترازی نمرات آن با کنکــور دی انجام دهیم (چراکه در زمان برگزاری کنکور 
اول، نیمی از جمعیت کنکور یعنی دانش آموزان دارای ســابقه تحصیلی نیســتند)، 
در واقــع داوطلب را مجبور خواهیم کرد که در کنکــور دی به عنوان یک پیش کنکور 
یا کنکور آزمایشــی شــرکت کرده و در هــر صورت مطالعه را همچنــان تا کنکور تیر 
ادامه دهد و همچون گذشــته یک ســال از جوانی خود را صرف پشت کنکور ماندن 
کند؛ چراکه اعداد و ارقام کارنامه ای که برای کنکور دی صادر می شــود، نمی تواند به 
داوطلب این اطمینان را بدهد که آیا با نتیجه به دســت آمده در رشــته محل مطلوب 

خود پذیرفته خواهد شد یا خیر».
این دانشــجو افزود: «مســئله تفکیک ســنجش از پذیرش همچون کشــورهای 
اروپایــی و آمریکایی، به معنای برگزاری آزمون های اســتاندارد از ســوی یک یا چند 
مؤسســه معتبر و مــورد تأیید و پذیرش جداگانه دانشــگاه ها براســاس فرمول خود 
اســت، گرچه آرزوی بزرگ طراحان این مصوبه بوده اما به هیچ عنوان با چنین مصوبه 
خام و ناپخته ای محقق نخواهد شــد  و تا اجرائی شــدن چنیــن اتفاقی، موانع زیادی 
پیش روی ما وجود دارد و مســئولین مربوطه نیز چندین بــار تأکید کردند که تفویض 
چنین اختیاری به دانشــگاه ها در حال حاضر، حداقل در مقطع کارشناســی در دستور 
کار ما قرار ندارد. حال چرا در پرســش و پاسخ های ســایت شورای انقالب فرهنگی، 
این هدف دســت نیافته باید از ثمرات این مصوبه برشــمرده شده و در ادامه، پذیرش 
۸۵ درصد رشــته محل های براساس صرفا  سوابق تحصیلی که از سال ۱۳۹۸ مطابق 
قانون مجلس اجرا می شود، به عنوان دستاورد این مصوبه معرفی شود؟ تازه آن هم 
زمانی که چنین پذیرشــی با شکست روبه رو شــده و نتوانسته است تقاضای ورود به 
دانشگاه از طریق کنکور را کاهش دهد؛ چراکه این رشته ها و دانشگاه های بدون آینده 

مورد استقبال داوطلبان قرار نگرفته است».
او در ادامه با بیان اینکه مســئله عدالت آموزشــی و تأثیر این مصوبه بر افزایش 
شکاف طبقاتی خود نیاز به بررسی های علمی و میدانی مفصلی از سوی کارشناسان 
مربوطه دارد، دو نکته مهم را ضروری دانست: «نخست اینکه اگرچه آمار منتشرشده 
از توزیع ســهم باالیی از رتبه های تک رقمی و زیر سه هزار کشوری کنکور در مدارس 
پولی نشــان از این دارد که کنکور نتوانســته آن گونه که باید، ابزاری برای رســیدن به 

عدالت آموزشــی شــود اما ما تاکنون هیچ داده ای در گزارش مراکز پژوهشــی کشور 
و ســالنامه آماری وزارتخانه آموزش و پرورش نداریم که متوجه شــویم چه سهمی 
از معدل هــای برتر مربوط به پایتخت و دیگر کالن شــهرها و همچنین مدارس پولی 
ماست و تا وقتی که این آمار منتشر نشود، نمی توان استدالل کرد که با تکثیر کنکور به 
امتحانات نهایی در ســه پایه دبیرستان، عدالت آموزشی در مقایسه با گذشته افزایش 

خواهد یافت».
حسین دوســت گفت: «دوم هم اینکــه تا زمانی که تبعیض میان ســطح کیفیت 
آموزشــی مدارس عادی دولتی بــا دیگر مدارس پولی تحــت عناوین مختلف چون 
اســتعدادهای درخشــان و غیرانتفاعی وجود داشــته باشــد، دانش آموزان مستعِد 
برخوردار از طریق آزمون ورودی در این مدارس تجمیع شــوند و معلمان و مشاوران 
نمونــه و امکانات آموزشــی برتر به این مــدارس اختصاص داده شــده به گونه ای 
کــه دانش آموز و معلــم در مدارس دولتی هــر دو بی انگیزه باشــند، یکی به خاطر 
دغدغه های مالی و حقوق دریافتی و دیگری به خاطر عدم توانایی در ورود به مدارس 
پولی، این وضعیت ناعدالتی ادامه خواهد یافت و تبدیل کنکور به امتحان تشریحی یا 
افزایش دفعات آن و اقدامات ظاهری از این دســت نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه 
با پیچیده و ناعادالنه تر کردن این مســیر به شکاف موجود دامن می زند. برای مثال در 
همین موضوع ســاده برگزاری دو کنکور در ســال، همچنان این مدارس غیرانتفاعی 
هســتند که با اختصاص تمام زمان آموزشــی خود در پاییز بــه دروس اختصاصی و 
شــروع آموزش از تابستان، دانش آموز را آماده شرکت در کنکور اختصاصی دی کرده 
و دروس عمومی را به سه ماه منتهی به امتحانات نهایی موکول می کنند؛ در حالی که 
دانش آمــوزان مدارس دولتی بایــد از مهر تا پایان ســال تحصیلی در کالس دروس 
عمومی به موازات اختصاصی شــرکت کرده و آمادگی الزم برای شــرکت در کنکور 

دی ماه را کسب نخواهند کرد و این فرصت را از دست می دهند».
او ادامه داد: «یا در مثالی دیگــر طراحان و مدافعان این مصوبه بیان می کنند که 
چون امتحانات نهایی توسط آموزش و پرورش و بر پایه کتاب درسی طراحی می شود، 
عملکــرد دانش آموزان مناطــق کم برخوردار و محروم در آن بهتر اســت و نیازی به 
تهیه منابع آموزشــی جدید ندارند. اما باید به این مسئله توجه کرد که با تأثیر قطعی 
ســوابق تحصیلی، به نقل از مســئوالن مربوطه آموزش و پرورش مجبور خواهد بود 
برای افزایش قدرت تفکیک پذیری امتحانات سهم سؤاالت سخت را در آن بیشتر کرده 
و همچنیــن بــازه نمره را از صفر تا ۲۰ به صفر تا صــد افزایش دهد  و در این صورت 
هر امتحان نهایی به کنکوری جدید تبدیل شــده و دیگر کتاب درسی و کالس رسمی 
مدارس عادی برای کســب نمره عالی کافی نخواهد بود؛ البته در ســال های گذشته 
نیز برای امتحانات نهایی که تأثیر مثبت داشــته اند، کتب متعدد کمک آموزشی برای 
پاســخ به مســائل و تمرینات کتاب درســی و آمادگی برای امتحان در تیراژ باال چاپ 
شــده است که نشان می دهد حتی برای کســب نمره باال در امتحان نهایی نیز کتاب 

درسی کافی نیست».
حسین دوســت گفت: «همچنین فرضیه اولیه نیز دارای ایراد است؛ چراکه بر پایه 
آمار ارائه شــده توسط شــورای انقالب فرهنگی در رســانه ملی و با توجه به گزارش 
وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» استان های خراسان شمالی، کهگیلویه 
و بویراحمد، آذربایجان غربی و کردستان محروم به شمار می روند اما میزان رتبه های 
برتر از معدل های برتر بیشــتر است! در لرســتان نیز با وجود محرومیت، اختالف این 
دو پارامتر کم و ناچیز اســت. درخصوص ســه اســتان محروم سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و گلســتان که سهم معدل کتبی برتر باالتر است؛ برای گرفتن نتیجه مدنظر 
آقایان باید به صورت دقیق تر بررسی کرد که آیا این معدل های باال، مربوط به مدارس 
کانکسی و روستایی و دانش آموزان محروم بوده است یا مدارس پولی و دانش آموزان 
برخوردار و خانواده های پولدار آن استان ها؟ به خصوص در سال های اخیر که بعضی 
مدارس الکچری خصوصی در مناطق محروم ســاخته شــده تا خانواده های ثروتمند 
با فرســتادن فرزندانشان برای تحصیل در آن مدارس، از امتیاز سهمیه منطقه سه در 

کنکور برخوردار شوند».

پاسخ های شورای عالی انقالب فرهنگی دغدغه داوطلبان کنکور را برطرف نکرد
علم بهتر است یا معدل؟
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