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ریشه کنی بی سوادی با تداوم هوشمندانه سوادآموزی
 فریده شریفینهضت سوادآموزی مولود انقالب اسالمی- بخش پایانی

 اســتاندار تهران: همه کســانی که به توســعه و پیشــرفت کشور اهمیت 
برنامه هــای  صــدر  در  را  ســوادآموزی  موضــوع  بایــد  می دهنــد 
خود قرار دهند و ریشــه بی ســوادی و کم ســوادی را از جامعــه برکنند.

به گفته رئیس سازمان نهضت 
سوادآموزی میزان با سوادی 
طی سال های 1391 تا 1395 
سه برابر 15 سال گذشته رشد کرده است.

رئیــس ســازمان نهضت 
رت  ا وز دآموزی:  ســوا
سواددار  پرورش  و  آموزش 
کردن مردم در ســه گــروه بازمانده از 
تحصیل را پیگیری می کنــد و میزان با 
ســوادی را به 94/7 درصد رسانده است.

یکــی از خدمات مهمــی که جمهوری 
اسالمی در بعد از پیروزی انقالب ارایه کرد 
اقدام مهم سواددار شدن مردم تحت پوشش 

نهضت سوادآموزی بود.
این نهضت در زمان خود توانست خیل 
عظیمی از افراد بی سواد را در مسیر سواد و 
علم آموزی قرار دهد و چه افرادی که از همین 
مسیر حتی مراحل تحصیالت عالی را طی 
کردند و جایگاه ارزشمند علمی و اجتماعی 

برای خود دست و پا کردند.
با این حال سواد به عنوان یکی از نعمت های 
مهمی کــه در دوران ستم شــاهی مغفول واقع 
شــده بود و حکومت منحوس پهلــوی آن را از 
مــردم دریغ می کرد، در پس از انقالب اســالمی 
به یکی از مهم ترین رکن های سازندگی و آبادانی 
ایران اســالمی قرار گرفت و پیر و جوان در مسیر 
سوادآموزی حرکت کردند و خروجی بسیار مثبت 
و اثرگذاری از نهضت سوادآموزی در جامعه انقالبی 

ایران شکل گرفت.
آمارهای جدید در حوزه سوادآموزی

نخستین گام برای رشد کشور، آموزش سواد 
و یاد گرفتن آن اســت در قرآن کریم آمده است 
»آیا کســانی که می دانند با کسانی که نمی دانند 
برابر هستند؟« این آموزه آسمانی نشان می دهد 
که در دین اسالم چه جایگاهی برای اندیشمندان 
و دانش جویندگان تعبیه شده است به نحوی که 
از مردم خواســته شــده تا دانش بجویند و آن را 
فراگیرند، چرا که اگر انسان را خوشبخت نسازد، 
بدبخــت نمی کند اگر انســان را ســربلند نکند، 
سرشکسته نمی ســازد، اگر انسان را توانگر نکند 
بینوا و ندار نمی سازد، اگر به انسان سود نبخشد 
زیان هم نمی رســاند به همین دلیل دانش برای 
دارنده اش شــفاعت می کند و خداوند هیچ گاه او 

را رسوا نمی سازد.
»علــی باقــرزاده« رئیس ســازمان نهضت 
ســوادآموزی درباره مهم ترین هدف این سازمان 
می گوید: »اقناع جامعه بی سواد کشور و تشویق آنها 
به سوادآموزی مهم ترین هدف سازمان است و برای 
تحقق این هــدف تاکنون بیش از 33 تفاهم نامه 
همکاری با مؤسسات و دستگاه های دولتی و غیر 
دولتی و همچنین با 570 مرکز غیردولتی در امر 

سوادآموزی قرارداد به امضا رسیده است.«
وی با اشــاره بــه اینکه تعــداد 217 مرکز 
آموزش یادگیری محلی در کشــور ایجاد شــده 
اســت اضافه می کند: »امروزه تمام تالش بر این 
است که سوادآموزی با همراهی مهارت آموزی به 
بی ســوادان ارایه شود که در مراکز محلی ما این 

اتفاق رخ می دهد.«
رئیس سازمان نهضت ســوادآموزی تصریح 
می کند: »از تعداد تعیین شــده که تحت پوشش 
آموزش سواد قرار می گیرند، 25 هزار نفر بی سوادان 
زیر 19 سال، 20 هزار نفر اتباع خارجی، 3000 نفر 
مددجویان تحت حمایت و زندانیان، 45 هزار نفر 
عشایر به ویژه در استان های سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی، کردستان، لرستان هرمزگان و 

خراسان شمالی هستند.
وی همچنیــن می گویــد: »وزارت آموزش و 
پرورش ســواددار کردن مردم در سه گروه سنی 
بازمانده از تحصیل را پیگیری می کند و میزان با 

سوادی را به 94/7 درصد رسانده است.«
باقرزاده میزان با سوادی در رده سنی نوجوان 
10 تا 19 ســاله را 98/3 درصد در گروه ســنی 
جوانان 10 تا 29 ساله را 97/1 درصد و در گروه 

سنی 10 تا 49 سال را 94/7 درصد عنوان می کند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی همچنین 
تعداد بی ســوادان در کشــور را در حدود هشت 
میلیون و 800 هزار نفر عنوان می کند و می گوید: 
»میزان با سوادی طی سال های 1391 تا 1395 

سه برابر 15 سال گذشته رشد کرده است.«
وی خاطرنشــان می کند: »باالترین میانگین 
ســال های تحصیلی با باالبودن میــزان درآمد و 
باالبودن امیــد به زندگی رابطه مســتقیم دارد 
و بی انگیزگــی و هدف نداشــتن مهم ترین عامل 
بی عالقه بودن افراد به ســوادآموزی است چرا که 
این مشکل سبب می شود افراد به سوی اشتغال، 
تحــرک و پویایی متمایل نشــوند و خود را  در 
مشــکالت مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و ... گرفتار ببیند.«

رئیس ســازمان نهضت  سوادآموزی به انگیزه 
زنان برای شرکت در کالس های نهضت  سوادآموزی 
هم اشاره می کند و می گوید: »آمادگی زنان برای 
حضور در کالس ها بیشــتر از مردان است و از دو 
میلیون و 690 هزار بی ســواد در گروه سنی 10 
تا 49 سال در کشــور، یک میلیون و 680 هزار 
نفر آنها از میان زنان است.«ریشه بی سوادی باید 

کنده شود.
در مسئله سواد آموزی و گسترش علم و دانش 
بیش از اینکه نگاه ها بر روســتاها و شهرستان ها 
باشــد نگاه ها بر پایتخت کشــورها است چرا که 
این شهرها مرکز تجمع صنایع، ادارات، دانشگاه ها 
سازمان ها، نهادها و ارگان های مهم و حساس است 
و گردانندگان و متولیان این نهادها و سازمان ها باید 
از نهایت دقت، هوشیاری، علم و دانش برخوردار 
باشند تا امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور 

به بهترین نحو اداره شود و کمی و کاستی وجود 
نداشته باشد. بنابراین همه کسانی که به توسعه 
و پیشرفت کشــور اهمیت می دهند باید موضوع 
سوادآموزی را در صدر برنامه های خود قرار دهند 
و ریشه بی سوادی و کم سوادی را از جامعه برکنند.
»محمدحسین مقیمی« اســتاندار تهران از 
حضور 90 هزار نفر بی سواد در تهران و 162 هزار 
نفر بی سواد در شهرســتان های این استان خبر 
می دهد و می گوید: »این افراد در گروه سنی 10 

تا 49 سال قرار دارند.«
وی اضافــه می کند: »معجــزه پیامبر گرامی 
اسالم)ص( قرآن بوده است و این کتاب آسمانی 
برای خواندن و عمل به دســتورات آن نازل شده 

است.«
استاندار تهران با اشاره به طرح جدی مسئله 

سوادآموزی از سوی امام راحل )ره( و سخنان مقام 
معظم رهبری در مورد اهمیت علم و دانش تصریح 
می کند:»اگر بخواهیم این دستورات محقق شود 

نباید درجامعه بی سواد داشته باشیم.«
به گفته اســتاندار تهران تعداد بی سوادان در 
تهران که رقم 90 هزار را شــامل می شــود عدد 
خوبی نیست  و تعداد بی سوادان در این شهر باید 

بسیار کمتر از این رقم باشد.
وی تاکید می کند، به عنوان رئیس شــورای 
آموزش و پرورش اســتان، فرمانــداران،  مدیران 
کل و روسای آموزش و پرورش در استان وظیفه 
داریم فعالیت خود در ریشه کن کردن بی سوادی 

را چندین برابر افزایش دهیم.
رفع مشکالت آموزشیاران

بنابر اعالم رسمی سازمان جهانی یونسکو نرخ 
جمعیت با ســواد در کشــورهایی نظیر اوکراین، 
ازبکستان، تاجیکستان، گرجستان، ترکمنستان، 
به 100 درصد رســیده است، این در حالی است 
که براساس گزارش یونسکو بنابر آمارهای جهانی 
میزان با ســوادی در ایران 87 درصد است که با 
آمارهای کشــور هم خوانــی دارد و 13 درصد از 
جمعیت کشــورمان در وضعیت بی سوادی قرار 

دارند.
بنابر اعالم مسئوالن ســوادآموزی کشور، در 
ایران در حدود 9 میلیون نفر بی ســواد در سنین 
مختلف وجود دارد که 3/5 میلیون نفر آنها بی سواد 
مطلق به شمار می آیند بنابراین می توان گفت که 

به رغم تالش مسئولین سوادآموزی در امر آموختن 
علم و دانش به بی سوادان کشور هنوز در وضعیت 

مطلوبی قرار نداریم
 باید چه کار کرد و چه راه حلی 

در نظر گرفت؟
»محمدحسین مقیمی« اســتاندار تهران در 
این باره می گوید: »همه کســانی که به پیشرفت 
کشور اهمیت می دهند باید موضوع سوادآموزی 
را ســرلوحه تالش ها و اقدامات خود قرار دهند و 
در این میان فرمانداران مسئولیت های سنگینی 
در شهرســتان های خود به عهده دارند و باید در 
جهت حل مشکالت علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی، اقتصــادی، رفاهی، عمرانی و ســایر 
مشــکالت اقدام کنند و در این راه از بسیج همه 
امکانات در شهرستان ها اســتفاده کنند و آنچه 
مردم از مسئوالن در شهرستان ها طلب می کنند 

باید محقق شود.
استاندار تهران همچنین بر تقسیم کار میان 
همه دستگاه ها در شهر و شهرستان های تهران در 
جهت رفع بی سوادی تاکید می کند و می گوید: »در 
این طرح باید همه وارد شوند و با یکدیگر همکاری 
داشته باشند. به طور مثال در شهر تهران که 90 
هزار بی سواد وجود دارد مناطق 22گانه شهرداری 
بایــد امکانات مختلف را به کار گیرند تا در جهت 

رفع بی سوادی اقدام شود.«
در شــرایطی که آموزش دهنــدگان نهضت 
سوادآموزی در کشور با مشکالت متعددی روبه رو 

هستند کاهش درصد بی ســوادی در کشورمان 
نیاز به برنامه ریــزی عملیاتی نتیجه گرا و اراده و 

عزم جدی دارد.
کارشناسان آموزشی معتقدند که در جامعه ای 
با درصد ســواد و تحصیالت باالتر می توان انتظار 
امنیت بیشــتر و همدلی و همراهی داشــت و در 
چنین شــرایطی چرخ های اقتصادی نیز با رونق 
بیشتری به چرخش درخواهند آمد و کشور توسعه 
و رشد بیشتری پیدا خواهد کرد اما بالعکس بدون 
آگاهی عمومی دسترســی به اهداف توسعه و رفاه 
همگانی ســخت و پرهزینه خواهــد بود. بنابراین 
برای مقابله با بی ســوادی در درجه نخســت باید 
به مشــکالتی که در راه ســوادآموزی وجود دارد 
رسیدگی شــود و برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان 
 دولتی طرح های مناسبی برای این منظور تهیه و 

اجرا نمایند.

اهمیت سوادآموزی 
در اندیشه امام خمینی)ره(

حضرت امام خمینی)ره( علم آموزی را عبادت 
و از حوائج ضروری و اولیه زندگی افراد می شمارند. 
امام خمینی)ره( با اقتدا به ســیره نبوی و سنت 
علوی مــردم را به قیام عمومی برای ریشــه کن 
کردن مشکل بی سوادی فرا می خوانند و در هفتم 
دی 1358 فرمان تاسیس نهضت سوادآموزی را 

صادر می کنند.
ایشان در سخنرانی خود به مناسبت تاسیس 
نهضت ســوادآموزی تصریح می کنند: »از جمله 
حوائج اولیه برای هر ملت که در ردیف بهداشت و 
مسکن و مهم تر از آنهاست آموزش برای همگان 
اســت. مع االسف کشور ما وارث ملتی است که از 
این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و اکثر افراد 

کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند چه 
برسد به آموزش عالی.«

در متن پیام حضرت امام خمینی)ره( دو هدف 
ارزشمند قرار دارد که می تواند علت تاکید ایشان 
بر سوادآموزی باشد: نخست، اهداف کوتاه مدت 
که شــامل آموزش همگانی خواندن و نوشتن به 
عنوان فریضــه ای الهی و رفع محرومیت زدایی از 
قشر بی سواد جامعه است و دوم اهداف بلندمدت 
که ارتقای آگاهی و دانش بزرگســاالن نوسواد در 
زمینه های گوناگون و تبدیل فرهنگ وابسته کشور 
به فرهنگی مستقل است و به استقالل فرهنگی و 

علمی کشور می انجامد. ایشان در بخش دیگری از 
پیامشان به مناسبت تاسیس نهضت سوادآموزی 
می فرمایند: »مایه بســی خجالت اســت که در 
کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسالم 
زندگی می کند از نوشتن و خواندن محروم باشد.«

سوادآموزی به توفیق فرمان امام خمینی)ره( 
از یک حرکت محدود فرهنگی به نهضتی فراگیر 
تبدیل شــد و از آن پس در شــمار مقدس ترین 
آرمان های انقالب اســالمی درآمد. بدون شــک 
تشــکیل نهضت ســوادآموزی، اقتضــای روح و 
مرام انقالب اســالمی بود و اگر چنین نبود، جای 
هزار شگفتی و تاسف بود به همین دلیل وظیفه 
مسئوالن و مربیان این است که با تالشی گسترده 
و همگانی ایرانی باسواد و بافرهنگ ساخته و ریشه 

جهل و بی سوادی را از کشور برکنند.

علیرضا گودرزی/ چاپ اول 95/ بال سو/ 7000 تومان/پخش/ 77354105
فضای جهان مانند حباب متراکمی اســت که روز به روز، رو به گستردگی می گذارد و این 
انبســاط تا زمان نامعلومی ادامه خواهد داشت. شکل گیری جهان، به وجود آمدن فضا و 

زمان از مباحث مهم کتاب است.
... عشــق نیرویی برای سرآغاز خلق جهان و ادامه حیات بوده و جهان بر مبنای جاذبه به 
وجود آمده است. عشق، جاذبه یا نیروی الکترو استاتیکی بین ذرات است و زمانی که این 
نیرو کاهش یابد، دیواره جهان دچار ترک خوردگی می شود و در نهایت به فروپاشی منجر 

می شود.
دراین کتاب با هفت مرحله از بیداری - که به شناســایی بهتر جهان کمک می کند- آشنا 

می شوید. انعکاس نیمه دوم جهان، عشق، فریب، نقش ارتش ها در کنترل جهان و...

نیاز به بیداری

محمدمهدی رشادتی/ 95/ 30/000 تومان/ انتشارات برادری/ 09039469256 و 90216552200 
کتاب حاضر شامل:                                        جلد سوم

تعداد مقاالت: 140 مقاله کوتاه، حداکثر 3 صفحه، از هر معصوم 10 مقاله
موضوع مقاالت: درباره مهم ترین مسائل اخالقی و تربیتی و آداب اسالمی به صورت کاربردی 
تنوع مطالب: در بردارنده حدود 400 داستان آموزنده، بیش از 580 حدیث و شعرهای مناسب.

خالصه زندگی 14 معصوم: در آغاز هر فصل خالصه ای از زندگی آن معصوم)ع( آورده شده است. 
مخاطب کتاب: عموم طبقات بویژه خانواده های محترم.

زمان اســتفاده از کتاب:  در همه زمان ها به ویژه شــهادت ها و والدت ها در طول سال در محضر 14 
معصوم خواهیم بود.

ادب اهل بیت)ع(
آموزه های چهارده معصوم )ع( برای زندگی بهتر

سیدرضا فقیهی/ 10/000 تومان/ زمزم هدایت
09122532887  025-37730735 

اندیشه های سیاســی امام خمینی)ره( مهم ترین موضوع تأثیر گذار در سراسر 
جهان و مهم ترین شاخص تفکر انقالب اسالمی و سرمشق آزادیخواهان بوده و 
هست. آبشخور اندیشه های امام و الهام بخش او در شروع نهضت و تداوم انقالب و 
رهبری جمهوری اسالمی و جهان اسالم »قرآن« بود و امروزه یکی از ضروری ترین 
مسئولیت ها، بررسی و شناخت این منبع جهان بینی و اندیشه های قرآن است. 
این کتاب در پی پاسخ به این پرسش است که ریشه و منشأ اندیشه های سیاسی 

امام کدام آیات قرآن کریم است.

مبانی قرآنی اندیشه های سیاسی امام خمینی)ره(

نیمه پنهان جلد شــصت و دوم/ دفتر پژوهش های 
مؤسسه کیهان/ سعید مســتغاثی/ 18/000 تومان/ 

33110201
کتاب حاضر به واکاوی تاریخ سینمای ایران از ابتدا تا 
زمان پیروزی انقالب می پردازد. به ریشه ها و زمینه ها 
و ماهیت افــراد و جریاناتی می پردازد که در دورانی 
خاص سینما را به ایران وارد کردند و گستردند و رشد 
دادند و برایش سالن نمایش و استودیوی فیلمسازی 

برپا کردند و فیلم ساختند و اکران کردند و...

حکایت سینماتوگراف
واکاوی تاریخ سینمای ایران    جلد اول

نیمه پنهان جلد شصت و یکم/ پروین نخعی مقدم/ 18/000 تومان/ 
33110201

یکی از مشهورترین چهره های پنهان در تاریخ سیاسی ایران و البته 
بهائیت که از او به عنوان فردی فرهنگی یاد شده است، می توان به 
»ادوارد براون« اشاره کرد. این کتاب می کوشد تا با نگاهی بی طرف 
و به صرف از جایگاه تحقیق و تفحص این نقش پنهان را آشکار کند.

... مرد جوانی که معلوم بود ریاست کاروان را برعهده دارد و نامش 
ادوارد بود، از این که پاشاخان به زبان فارسی با او صحبت می کرد، 

بسیار خوشحال شد.

ادوارد براون
جاسوسی در پوشش ایران شناسی

نیمه پنهان جلد شصتم/ دفتر پژوهش های  مؤسسه کیهان/ 
پروین مقدم/ فروردین 96/ 13/000 تومان/ 33110201

کتاب حاضر بخش کوچکی از تاریخ ناگفته و نانوشــته 
دوران پهلوی اســت که بسیاری از فجایع و مصیبت های 
آن هنوز در البه الی اسناد و مدارک و گفته های شاهدان 
عینی باقی مانده و عیان نشده است. بندگان درهم و دینار، 
برخی باج بگیران مطبوعاتی، شیوه های مخالف خوانی، خط 
قرمزهای نفتی، جریان ســازی بر ضد روحانیت را در این 

کتاب بخوانید.

خادمان سلطه
واکاوی سانسور در مطبوعات عصر پهلوی

عبدالخالق فاضلی/ نوید شیراز/ 18/000 تومان
انگیزه تدوین مجموعه کتاب های شناخت، نقد، اصالح به عدم تأیید تخلف مالی صورت گرفته در 
زمان مســئولیت مؤلف در دفتر مهندسی و برنامه ریزی برمی گردد که منجر به اعمال فشار بر او 
گردید. با اعالم موضوع به سلسله مراتب مقامات وزارت نیرو، مؤلف با مشاهده دفاع وزارت نیرو 
از مدیرخود، انحرافات از ارتقا، کارایی و بهره وری که قاعدتا باید محور همگرایی در وزارت نیرو 
باشد را مورد توجه قرار داد. سپس در صدد برآمد که فرآیندهای مؤثر بهره وری مانند آموزش، 
ارزیابی عملکرد کارکنان، برنامه های پنج ساله و بودجه سالیانه و شاخص های ارزیابی سازمان ها در 
وزارت نیرو را بررسی و عیب نمایی نماید و سیستم هایی برای جایگزینی معرفی و پیشنهاد بدهد. 
بدیهی است چنانچه یکپارچگی و همگرایی سازمانی حول بهره وری و نه حفظ افراد تنظیم شود.
هزینه ها به شدت کاهش خواهد یافت و شرکت های فراوان با قدرت رقابت جهانی در کشور ظهور 

خواهند کرد.

ارزیابی توان اجرایی بخش برق وزارت نیرو


