به درستی گفته میشود که کنکور گردش مالی هنگفتی ایجاد
کرده و طبیعتا ذینفعان این بازار پرسود در برابر هر اقدامی که
بساطشــان را کوچک کند مقاومت میکنند .پای ارقام و اعداد
سرسامآوری هم به میان میآید که در آموزشگاهها ،کالسهای
خصوصی ،نشرهای کمکآموزشــی ،صنعت تبلیغات و حتی
صداوسیما ،از جیب مردم به جیب کاسبان کنکور سرازیر میشود.
اما بسند ه کردن به جنبه سودآور کنکور و انداختن تقصیرها به
گردن مافیا نهتنها سادهانگارانه و داستانگویانه است ،بلکه ابعاد
پیچیده و تاریخی «سامانه» کنکور را به ماجرایی آنی و امروزی
تقلیل میدهد 1.حال ،اینکه چطور میشود درباره صنعتی پرسود
(برای بخشی از جامعه) و پرضرر (برای کل جامعه) سخن بگوییم
اما به فرضیه وجود مافیــا نپردازیم را باید با کمک یک اصطالح
جامعهشناختی توضیح دهم« :استراتژی بقای مساله».
۲
بگذاری د بحث را با مثالی ســادهتر از کنکور پیش ببرم .مســاله
دیرپای آلودگی هوای تهران را در نظر بگیرید .بخشــی از این
آلودگی حاصل احتراق موتورسیکلتها است که در طول زمان،
از وسیله حملونقل بدل شدهاند به ابزار کار و زندگی مردم .خیل
عظیم پیکهای موتوری روزانه حجم زیادی از تبادالت این شهر
را در بستر یک اقتصاد خرد اما ضروری ممکن میکنند .جدا از
آنها ،خیل پرشمار مردمی هستند که کارشان اقتضا میکند یک
یا چندبار در طول روز از این سر شهر به آن سرش بروند و خب،
در این راهبندان همیشگی ،سایر وســایل نقلیه (اعم از عمومی
و خصوصی) ســرعت الزم و تضمین ب ه موقع رسیدن را ندارند.
حال اگر قرار باشد بدون ایجاد اشتغال جایگزین و پیش از بهبود
بخشیدن به نظام حملونقل عمومی ،تکقانونی تصویب شود
که حکم به برچیدن موتورهای آالینده از سطح شهر را بدهد (به
ن همه خطر و حادثهای
بهانه کاستن آلودگی هوا و نیز کاستن آ 
که ایجاد میکنند)،سرنوشــت مردمی که این چنین وابسته
موتورسیکلت شدهاند چه خواهد شد؟
چنین پرسشی هربار پیش چشم قانونگذاران و سیاستسازان
رژه مــیرود و آنان را ولو در آخرین لحظــات از تصویب قوانین
اینچنینی بازمیدارد و صدالبته که در این میان کســانی (یا
نهادهایی) ذینفع هم هستند که از همین دغدغه نهایت بهره
را میبرند و فشــار میآورند که وضع به همان روال سابق بماند
و جلو هر راهحل بنیادیــن یا حتی میانــهای را هم میگیرند؛
نمونهاش واردکنندگان یا کمی موجهتر از آنها ،تولیدکنندگان
موتورســیکلت (که بهویژه این گروه دوم خودشان از صنعتی
خواهند گفت که اگر تولیدش متوقف شود به بیکاری گستردهای
میانجامد و تا قطعهســازان خرد پیش مــیرود که در نهایت
2
زنجیرهای است طولو دراز) .
بنابراین ،بقای مسال ه آلودگی هوا تا حدی گره میخورد با اشتغال
پیکهای موتوری و مساله حملونقل سریع و نیز منافع مشروع
و نامشروع بخش تولید و واردات موتور (همین در مورد صنعت
عظیم خودروسازی و نیز صنایع آالینده موجود در شهرهای بزرگ
هم صدق میکند) .یعنی بقای این مساله عمال بقای معیشتی و
روزمره جمعیت بسیار بزرگی را در گرو خود گرفته است .نه عزم
و توانی برای اجرای سیاستهای بدیل وجود دارد (سیاستهایی
که شاغالن روی موتور یا داخل کارخانه را به فعالیتهای تولیدی
مفیدتر و پایدارتــری رهنمون کند) و نه زور سیاســتگذاران و
مجریان به ذینفعان قدرقدرتی میرسد که همین جمعیت را
دســتآویز ادامه فعالیت خود کردهاند .از نظارت و سختگیری

دولت بر بخش خصوصی هم که مدتهاست خبری نیست.
در عرض چند دهه اخیر ،بســیاری از حوزههــای اقتصادی و
اجتماعی تبدیل به چنین کالف سردرگمی شدهاند که در آنها
«بقای مســاله» حرف اول و آخر را میزند (نمونه دیگر ،مساله
سوءمصرف موادمخدر است که تعداد زیادی از دستگاههای دولتی
و حاکمیتی و حتی اصنافی چون پزشکان را رسما مشغول به کار
کرده است) . 4اما این استراتژیها یکباره و در پستوهای زر و زور
به وجود نیامدهاند ،بلکه در فرایندی تدریجی از یکسو ذینفعان
(چه مالک کارخانه موتورسازی و چه پیک موتوری خواهان بقای
شغلش) و از سوی دیگر مسئوالن (اعم از قانونگذار ،مجری و ناظر)
را ملتفت و مجاب کردهاند که بــا توجه به مجموعه بحرانهای
حلنشدنی و بههمپیوسته اقتصاد ایران ،پیریزی سیاستهای
بدیل و ایجاد تغییرات عمده ناممکن و همین وضع فعلی امنترین
و چهبسا مصلحتیترین اوضاع است .نمیتوان منکر شد که در این
میان ،کارگزاران و عامالن هر حوزه نقش بسیار جدی در تثبیت
این مفروضات و بدیهی جلوه دادن آنها دارند و در توافقی نانوشته
مثال بحران اشتغال و معیشت موتورسواران را در مرکز هر بحثی
مینشانند تا مگر کار به کاهش عرضه یا بهبود کیفیت نکشد .در
نتیجه دولت پشت دولت و سیاست پشت سیاست آمده و رفتهاند
اما راه برونرفت یا بدیلی برای این مســالهها نیندیشیدهاند (یا
اندیشیدهاند و توان اجرایش را نداشتهاند).
بنابراین ،اگر مافیایی هم در کار باشد  -یا محتملتر و عقالنیتر،
اگر گروه(های) فشار و ذینفعی در کار باشد  -که بر حفظ مساله
(کنکور ،اعتیاد ،یا موتوسیکلتها) پای بفشارد  -دلیل وجود و طرز
یاجتماعی
کارش را باید در بستر همین ساختار معیوب اقتصاد 
بجوییم و درک کنیم .نه مانند فیلمها که مثال «دن کنکوریونه»ای
هســت که هر بار بحث برچیدن کنکور میشــود آدمهایش را
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این گفته درستی
است که کنکور
گردش مالی
هنگفتی ایجاد
کرده و طبیعتا
ذینفعان این
بازار پرسود در
برابر هر اقدامی
که بساطشان
را کوچک کند
مقاومت میکنند
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