کدام ســازوکاری در کجای جهان تا این حد در کنترل و مهار
جمعیت جوان خود موفق عمل کرده اســت؟ طرفه آنکه ،ای 
ن
همه در غیاب دولت انجام گرفته است« .میشل فوکو» ،اندیشمند
فرانسوی ،در بخشی از تعریف اصطالح «حکومترانی» 5اشاره
میکند که طبق منطق حکومترانــی ،دولت (یعنی کل نظام
حاکم و نه کابینه) با اصلی حداکثری/حداقلی کار میکند؛ یعنی
برای بیشــینه کردن توان خود در اداره جمعیتها ،از حضور
مستقیم ،قانونی و آشکار خود تا حد امکان میکاهد .حال باید
بپرسیم که اگر کارویژه سامانه کنکور کنترل نسلهای جوان
کنکوری باشد و در کنارش بتوان جمعیت بزرگ دیگری را هم
با درگیر کردن در فراینــدی اقتصادی از بحران مالی و بیکاری
رهاند و مسئولیت بخش بزرگی از سامانه را هم به گردن همان
جمعیت دوم انداخت ،آیا عقالنیت سیاسی محقق نشده است؟
از ویژگیهای اقتصاد -سیاسی کنکور این است که در متن خود
اقتصادی خرد محسوب میشود .بازار کنکور چندان برای دولت
صرف ندارد و در واقع به زحمتش نمیارزد؛ چراکه باید پولها را
خرد خرد از مردم گرفت و میان مدرس و کارمند و ...پخش کرد و
مالیات هم داد .هم زحمت زیادی دارد و هم گردش مالیاش میان
مردم و از جیب خودشان است و نه به طور مثال از بودجه نفتی و
رسمی .ساالنه بیش از  15کنکور سراسری برگزار میشود که هر
یک درصد باالیی از جمعیت فارغالتحصیل مقطع پیشین را دربر
میگیرد (گاه تا بیش از یکونیم میلیون نفر در کنکور شرکت
کردهاند) .همه آزمونها را یک سازمان دولتی برگزار میکند و هر
دو نظام آموزش و آموزش عالی نیز دولتیاند.
با اینحال ،شمار باالیی از موسسات ،ناشران و دبیران خصوصی (و
نیز مدارس غیردولتی) ،به بهانه ناکارآمدی و نقصان نظام رسمی
آموزش ،پا به این عرصه گذاشته و با محوریت کنکور «صنعت
آموزش» را شکل دادهاند .این صنعت حاشیهایاست که جانشین
مرکز شده است.
در دهههای گذشته همواره شــاهد اعتراضهای فرهنگیان به
ن بودن دســتمزدها و نامطلوببودن شــرایط کاریشان
پایی 
بودهایم .آن نیاز مالی و این امکان شغلی (برگزاری کالسهای
خصوصی و کنکوری) عقالنیت اقتصــادی موجود در صنعت
آمــوزش را توضیح میدهنــد .بازار کالسهــای خصوصی و
آموزشگاهها و نیز بازار تالیف کتابهای کمکدرسی و کنکوری
فرصت و هدیهای بود که سامان ه کنکور به فرهنگیان داد و البته
هدیهای به دولتها؛ چراکه در حضــور یک بازار جانبی پررونق
بعید است اعتراضات صنفی گستردهای شکل گیرد که الزمهاش

پرداخت هزینه و کارگروهی ،صنفی و نهادسازی و ...است .بخشی
از نیاز قشر فرهنگی در این بازار جانبی برآورده میشود و دیگر
الزم نیست تا در اثر فشار شــدید فرهنگیان تغییرات اقتصادی
بنیادینی در وزارتخانههای آموزشی ایجاد شود و البته در این بازار
«موفقیت» فردی و خصوصی و پراکنده است و دقیقا با منطق
رقابتی لیبرال عمل میکند که شکست و ناکامی افراد در کسب
درآمد کافی را به گردن خودشان میاندازد و نه ساختار حاکم.
شماری از آموزگاران ،کارشناســان آموزشی و دستاندرکاران
پیشین آموزشو پرورش بدل به کارگزاران اصلی سامانه شدهاند
که دستگاه عریض و طویل کنکور را میرانند و دیگ قطارش را
میگدازند (و همینها هم آماج اتهام قرار میگیرند و مافیا قلمداد
میشوند).
بنابراین ،ماندگاری کنکور نهتنها با «بقای مساله» آنی معیشت
گره خورده که اساسا «حل مساله» تاریخیتر اداره جمعیت و گذار
از آموزش عمومی به خصوصی نیز همواره نیازمند وجود و توسعه
یافتن کنکور بوده اســت .هر حاکم یا حکومتی بهمرور و چهبسا
زمانی که بحث به حذف سامانهای برســد ،از همه کارکردهای
ن آگاه میشود .سیاستهای نئولیبرالی دولتها در ایران (که
آ
بنیانش را دولت سازندگی نهاد و تکب ه تک دولتهای پس از آن،
بدون استثنا و فارغ از تعلقات جناحیشان بدان وفادار بودهاند) بر
این بوده که وظایف دردسرسازی چون آموزش،مسکن،بهداشت،
اشتغال و ...را از دوش دولت برگیرند و به بخش خصوصی بسپارند.
برخالف اصل  30قانون اساسی که بهصراحت آموزش رایگان را
به همه ملت وعده داده ،نظام آموزشی ما در سه دهه اخیر مدام
به بخش خصوصی واگذار شــده و بهسوی پولیشدن و کاالیی
شدن پیش رفته است .مهمترین بهانه و میانجی و ابزار این گذار
نیز «کنکور» بوده وگرنه ،در غیاب کنکور ،ادعای بخش خصوصی
برای جبران نقصان نظام آموزش رســمی محلی از اعراب پیدا
نمیکرد و گسترش صنعت آموزش تا دبستان و دکترا توجیهی
نمیداشت.
کنکور بیشترین جمعیت را با برانگیختن کمترین ســوءظن
اداره و هدایــت میکند و این ســازوکار را در پس متعالیترین،
ستودهشــدهترین و محترمترین عرصهها یعنــی «آموزش» و
«فرهنگ» پنهان میدارد .این تطهیر با آویختن به واژگانی چون
کار فرهنگی و آموزشی ،پرورش نسلهای جوان ،دانشگستری
و ...ممکن میشود؛ کلماتی مقدس که در تمام اندیشهها و مرامها
از احترام و جایگاهی ویژه برخوردارند و کســی بهراحتی اساس
آنها را زیر سوال نمیبرد.
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 .4جدیدترین اظهارنظر رسمی
دربار ه کنکور را گفتههای دبیر
شورایعالی انقالب فرهنگی
میبینیم .دکتر سعیدرضا عاملی
در «نشست تخصصی کنکور،
چالشها و راهبردها» با تاکید
بر اینکه باید ظرف شش ماه
آینده به مدل جایگزین کنکور
برسیم گفت« :مطمئنا در این
زمینه به مطالعات قبلی در حوزه
کنکور احترام گذاشته میشود.
ضمن اینکه همکاران ستاد
نقشه در شورای عالی انقالب
فرهنگی تالش میکنند نظرات
تمامی حوزهها و ذینفعان
این حوزه را دریافت کنند و
حتی در این زمینه با موسسات
برگزاری کنکور نیز مشورت
خواهیم کرد؛ چراکه معتقد
هستیم این بخش خصوصی
میتواند به تقویت دانشآموزان
کمک کند» .ایسنا۱۴ ،
مهرماه سال  ،۱۳۹۸کد خبر:
98071410870
:)governmentalite( .5
به «حکومتمندی» هم ترجمه
شده اما من معادل حکومترانی
را پیشنهاد کردهام و خوشتر
میدارم .گرچه که هیچکدام
معادلها چنان که باید و
شاید از پس ادای این مفهوم
برنمیآیند.

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

27

