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روزشمار انقالب
روزنامه خراسان مورخ دوم بهمن 1357

ملیحه رفیع طلب -حدود یک ســال بعد از انقالب ،با دستور
حضرت امام (ره) ،نهضت ســواد آموزی به منظور از بین رفتن
بی سوادی تاســیس می شود .در ســال  ۱۳۳۵جمعیت ایران
 14میلیون و  ۳۴۶هزار نفر اعالم شده که جمعیت باسواد آن
دو میلیون و  ۲۱۰هزار نفر و جمعیت بی سواد آن  ۱۲میلیون
و  ۱۵۴هزار نفــر بوده اســت .آخرین آمــار سرشــماری قبل از
انقالب نیز متعلق به سال  55است که از جمعیت  27میلیون و
 113هزار نفری ،میزان با سوادی در کشور  47.5درصد بوده

است و  52.5درصد کشور را بی سوادان به خود اختصاص می
دادند .از نظر جمعیتی نیز  12میلیون و  877هزار نفر با سواد
و  14میلیون و  236هزار نفر بی ســواد در کشور داشتیم .اما
آخرین آمار سرشماری در ســال  95صورت گرفته که نشان از
افزایش باســوادان و کاهش بی ســوادان در کل کشور و به تبع
در خراسان رضوی و مشهد دارد .در سال  ۹۵جمعیت باالی
شش سال ایران؛  71میلیون و  ۵۰۶هزار و  ۳۹۲نفر اعالم شد
که تعداد با ســوادان ۶۲ ،میلیون و  ۶۶۶هزار و  ۷۶۰نفر و بی

سوادان هشــت میلیون و  795هزار و  ۵۵۳نفر بوده است که
میزان باسوادی را  87.6درصد نشان می دهد .بر اساس آمار
موجود ،میزان باسوادی در خراسان در سال  1355حدود 50
درصد بوده و در سال  1395به حدود  90درصد رسیده است.
دستاوردی که نشان می دهد که با طلوع انقالب اسالمی و در
حدود  40سال ،میزان باسوادی در این خطه حدود  40درصد
افزایش یافته اســت ،اتفاقی که می تــوان آن را انقالبی در این
عرصه مهم فرهنگی و اجتماعی دانست.

•رشد  2/8درصدی نرخ باسوادی طی 5
سال

انتشار نامه دانشگاهیان
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روزنامه خراسان در شماره دوم بهمن سال ،57
نامه جامعه دانشگاهیان به مجلس شورای ملی
و سنا را منتشــر کرد .نامه ای که در آن به تبعیت
از فرمان های امام خمینی (ره) تاکید شده بود:
اطاعت از فرمان های نایب االمام خمینی رهبر
انقالب بزرگ ایــران را که از جملــه وظایف ملی
و فرایض مذهبی فرد فرد مردم اســت ،بار دیگر
به شما توصیه می کنیم ،اکنون که برای استعفا
از مســندی که به ناحق اشــغال کرده اید ،مورد
خطاب رهبر انقالب قرار گرفته اید ،حق آن است
که با تمکین از فرمان امام و خواست ملت ،رابطه
خودراباگذشتهقطعنمایید.وگرنهخودباردیگر
ســند جدایی خویش را از ملت امضاء کرده و آثار
بعدی آن را پذیرفته اید.

•جنازه 2شهید قوچان ،با شکوه بسیار در مشهد
تشییع شد

خراســان در ایــن روز خبــری نیــز از مبــارزات مــردم انقالبــی در
شهرستان ها داشت :روز گذشــته در مراسم تشییع جنازه دو تن از
شهیدان مجاهد قوچانی که در حوادث خونین و تاسف بار این شهر
بهدرجهشهادتنایلشدهبودند،بسیاریازمردممجاهدومسلمان
قوچان و مشهد شرکت کردند .این تشییع ،باشکوه و جالل هرچه
تمام تر برگزار گردید و جنازه شهدا به نامهای شهید مجاهد غالمی
و شهید مجاهد کریمی توسط آمبوالنس از قوچان به مشهد منتقل
گردید .این آمبوالنس را اتومبیل های زیادی با چراغ های روشــن
از قوچان تا مشــهد بدرقه کردند .این کاروان ،در میدان فردوسی
مشهد از طرف علما ،روحانیون و دیگر طبقات مردم مورد استقبال
قرار گرفت و با پیوستن به آن ها و سر دادن شعار ،جنازه شهدا را به
بهشت رضا انتقال داده تا در آن جا به خاک سپرده شوند.

کتاب انقالب

کتاب زندگــی نامه داســتانی شــهید آیــت ا ...بهشــتی با
عنوان «پشت شیشــه های مات» برای نوجوانان تهیه شده
است« .پشــت شیشــه های مات» به قلم عزت ا ...الوندی،
با اســتفاده از خاطرات «لینگن» نگاشته شــده و انتشارات
ســوره مهر آن را منتشر کرده اســت .لینگن در مدت 444
روز گروگان بودن ،با شهید بهشتی مالقاتی انجام می دهد.
وی خاطرات این دیدار را برای نــوه اش بیان می کند و این
نوجوان که تحت تاثیر زندگی شــهید بهشــتی قرار گرفته،
درباره بهشــتی تحقیقاتی انجام می دهد .بــه این ترتیب،
زندگی شهید بهشــتی از کودکی تا شــهادت در این کتاب
 103صفحــه ای در قطع رقعــی روایت می شــود که البته
بخش زیادی از داستان ،در آلمان و آمریکا اتفاق می افتد.

با وجود افزایش جمعیت ،افزایش تعداد با ســوادان
را شــاهد هســتیم و طبــق اعــام معــاون نهضــت
سوادآموزی خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار
ما ،جمعیت شش سال و باالتر استان در سرشماری
ســال  ،95پنج میلیون و  ۶۴۹هــزار و  ۹۱نفر بوده
اســت که از این رقم تعداد پنج میلیــون و  ۳۲۳هزار
و  ۵۲نفر باســواد و 610هزار و  884نفر بیســواد
هســتند ،به عبارت دیگر از  100نفر جمعیت شش
ســاله و باالتر تعداد  89.1نفر باســواد و  10.8نفر
بیســواد هســتند و در مقایســه با سرشــماری سال
 ۹۰حدود  2.8درصد رشد را نشان میدهد که این
افزایش ۲۴ ،برابر بیشــتر از رشد با ســوادی در بین
دو سرشماری  ۸۵و  ۹۰اســت و در بین استانهای
کشــور رتبــه اســتان در این شــاخص  11محاســبه
شده است.

•وضعیت سواد استان در سال 95

«مصطفی اسدی» به توصیف آمار جمعیت و وضعیت
ســواد اســتان در ســال  95می پردازد و مــی گوید:
جمعیت اســتان در سرشــماری ســال  ۹۵به تعداد
شش میلیون و  434هزار و  501نفر شمارش شده
است که از این رقم به میزان  73.1درصد در مناطق
شــهری و  26.1درصد در مناطق روســتایی ساکن
هســتند و همچنیــن از کل جمعیــت اســتان حدود
 49.6به زنــان و  50.4درصد به مــردان اختصاص
یافته اســت که در مقایســه با سرشــماری ســال ۹۰
جمعیت استان  440هزار و  99نفر افزایش داشته
است( با نرخ رشد ساالنه  .)1.0143وی ادامه می
دهــد :از کل جمعیت اســتان تعداد شــش میلیون و
 ۱۹۱هــزار و  ۹۲۰نفــر ایرانی 232 ،هــزار و 671
نفر اتباع خارجــی و  ۹هزار و  ۹۱۰نفر اظهار نشــده
هستند که از مجموع اتباع خارجی تعداد  219هزار
و  442نفر افغانی ،شــش هــزار و  400نفر عراقی،
هزار و  ۷۴۴نفر پاکســتانی ۱۷ ،نفر ترکیه ای و پنج
هزار و  68نفر دیگر کشــورها را شــامل می شــوند.
معــاون نهضت ســوادآموزی خراســان رضــوی می
افزاید :نرخ باســوادی در جمعیت مــردان برابر ۹۲
درصد و در جمعیت زنــان  86.3درصــد و اختالف
درصــد باســوادی بیــن زنــان و مــردان  5.8در صد

سرود انقالبی «بهمن خونین جاویدان» در دومین سالگرد پیروزی انقالب و در فضای پرشور آن سال ها ،در صدا
و سیمای مرکز فارس تولید و در رادیو و تلویزیون پخش شد .این سرود زیبا مورد استقبال مردم قرار گرفت و تا
امروز هم با شــنیدن آن ،خاطرات سال های انقالب برای
مان زنده می شــود .شــاعر ایــن ســروده انقالبی ،محمد
حسین همافر و آهنگ ساز آن دکتر حمید بهبود هستند و
توسط گروه کر اجرا شــده است .بخشی از شعر این سرود
را با هم مرور می کنیم:
شعله زد بر افق نور قرآن
آمده موسم فتح و ایمان
الله سر زد ز خون شهیدان
در دل بهمن سرد تاریخ
الله ها قامت سرخ عشق اند سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
بهمن خونین جاویدان

• 96درصد جمعیت  10تا  49ساله استان
باسواد هستند

وی ادامــه می دهــد :همچنین مقایســه تعــداد بی
ســوادان شهرســتان های اســتان در جمعیت شش
ســاله و باالتر نشــان میدهد شهرســتان مشــهد با
ن بجستان
 224هزار و 848نفر بیشترین و شهرستا 
بــا چهــار هــزار و  217نفر کمتریــن قــدر مطلق بی

•طرح «شهری بدون بی سواد»

اسدی اشاره ای هم به وضعیت سواد مشهد بر اساس
آمار سرشــماری نفوس و مسکن ســال  ۹۵می کند
و یادآور می شــود :جمعیت  ۱۰تا  ۴۹ســاله مشهد،
یک میلیــون و  826هزار و  ۹۰۵نفر بــوده که تعداد
بی ســوادان  ۲۹هزار و 10نفر برابر با  1.59درصد
است و بقیه یعنی  98.41درصد تعداد باسوادان را
نشان می دهد .اما آمار بی ســوادان  ۱۰تا  ۴۹سال
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آوای انقالب

است .همچنین درصد باسوادی در جمعیت شهری
 ۹۲درصد و در مناطق روستایی  81.1درصد بوده
است و اختالف درصد باسوادی بین مناطق شهری
و روســتایی  10.9درصــد بــوده اســت .وی تصریح
می کند :از مجموع بی ســوادان در این سرشــماری
تعــداد  226هــزار و  12نفر به مــردان و  384هزار
و  872نفــر به زنان اختصاص یافته اســت و از لحاظ
وضع جغرافیایی نشــان میدهد تعداد بی ســوادان
شــهری  329هــزار و  165نفر و مناطق روســتایی
 281هزار و  555نفر بوده است .اسدی به مقایسه
درصد باسوادی شهرستان های استان در جمعیت
شش سال و باالتر می پردازد و می گوید :شهرستان
مشهد با  92.3درصد بیشترین و شهرستان داورزن
با  74.9درصد کمترین درصد باســوادی را به خود
اختصاص داده اند.

سوادی را داشته اند .از کل جمعیت  ۱۰تا  ۴۹سال
هم به میــزان  ۹۶درصد( ســه میلیــون و  947هزار
و  764نفر) باســواد بوده انــد .میزان باســوادی در
جمعیت مــردان برابر  ۹۷درصــد و در جمعیت زنان
 95.2درصد بوده است .معاون نهضت سوادآموزی
خراســان رضوی ادامه می دهد :تعداد بی سوادان
گروه ســنی  ۱۰تا  ۴۹ســال  159هــزار و  828نفر
بوده اســت ،از این رقم تعداد  62هــزار و  321نفر(
 ۳۹درصــد) به مــردان و  97هــزار و  507نفر ( ۶۱
درصد) به زنان تعلق گرفته است .وی این را هم می
گوید از سال  95تا  ،97حدود  50هزار نفر به جامعه
باسوادان اســتان اضافه شده اســت و مجموع باقی
مانده جمعیت بی ســواد اســتان هم اکنــون105 ،
هزار نفر است.

شهر مشــهد شــامل ایرانی و اتباع ۴۶ ،هزار و ۶۸۲
نفر هســتند .وی در خصوص شــهر بدون بی ســواد
نیز خاطرنشــان می کند :تفاهم نامه ای بین نهضت
سوادآموزی با شهرداری مشــهد منعقد می شود که
طی سال های  98تا  29 ،99هزار نفر و  10نفر بی
سواد مشهدی ،با کمک ســازمان های مردم نهادی
که توسط شــهرداری معرفی می شــود ،شناسایی و
جذب شــوند و آموزش های الزم را ببینند و با ســواد
شــوند و امیدواریم در افق  1400با حضور دبیر کل
یونسکو ،مشهد خالی از بی سوادان شود ،در واقع با
این حرکت بزرگ ،انقالبی برای محو بی سوادی در
استان خراسان رضوی خواهد بود و این شهر الگوی
کشوری برای دیگر کالن شهرها می شود.
ویدرخصوصاقداماتالزمبرایکاهشبیسوادی
در اســتان ابراز می کنــد :ما تالش مــی کنیم جلوی
ورودی به حوزه بی ســوادی را بگیریم و اجازه ندهیم
کسی به این سمت و ســو بیاید و اگر این بستر فراهم
شوددرسال 1400فردبیسوادینخواهیمداشت.
اســدی با اشــاره به این که آموزش محــوری با عنوان
ســواد -آموزی جزو رسالت ماســت ،اظهار می کند:
این ذات و سرشت کارمان است و وظیفه قانونی ما به
شمار می رود اما در کنار این بحث سواد برای تحکیم
و تثبیــت ســواد و جلوگیری از بی ســوادی ،توســعه
مهارت ها که شامل مهارت های نظری و عملی است
را مدنظر قرار داده ایم و  40مهارت را تعریف کردیم و
ازجملهمهارتهاینظری،حقوقشهروندی،سبک
زندگی اســامی و مهارت های عملی و فنی و حرفه
ای ،خیاطــی ،گلدوزی و ...را شــامل می شــود .وی
ادامه می دهد :تعداد مراکز یادگیــری و یاددهی در
سالجاریبه 100مرکزافزایشپیدامیکندکهاین
آماردرگذشتهپنجموردبودهاست.همچنیندومرکز
هم اختصاص به اتباع خارجی دارد .اسدی  با تاکید
بر این که مراکز یادگیری و یاددهی در اســتان تقریبا
یک چهارم کشور است ،یادآور می شود :در این 100
مرکز انتظار داریم حدود  10هزار بانوی خراســانی
ضمن این که بر سوادشــان افزوده شود مهارت های
زندگی را هم فرا گیرند و طی تفاهمی که با ســازمان
فنی و حرفــه ای داریم پس از پایــان کالس ها ،بعد از
آزمون و قبولــی ،مدرک مدنظــر را دریافت می کنند
و به دارندگان گواهــی فنی و حرفــه ای ،وام  3تا 15
میلیونیتعلقمیگیرد.

جمعیــت اســتان در
سرشــماری ســال 1395
بــه تعــداد  6434501نفر
شــمارش شــده اســت کــه از این رقــم به
میزان 73.1درصد در مناطق شــهری و
26.9درصد در مناطق روســتایی ساکن
هستند.
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از مجموع بی سوادان تعداد
226012نفــر به مــردان و
384872نفــر بــه زنــان
اختصــاص یافتــه اســت و از لحــاظ وضع
جغرافیایــی نشــان مــی دهد تعــداد بی
سوادان شــهری 329165نفر و مناطق
روستایی 281555نفر بوده است.
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از کل جمعیــت اســتان
تعــداد 6191920نفــر
ایرانــی232671 ،نفــر
اتبــاع خارجی و 9910نفر اظهار نشــده
اســت که از مجموع اتباع خارجی تعداد
219442نفر افغانی6400 ،نفر عراقی،
1744نفر پاکستانی17 ،نفر ترکیه ای و
5068نفر دیگر کشورهاست.

از هــر 100نفــر جمعیــت
شــش ســاله و باالتر تعداد
89.1نفــر باســواد و
10.8نفر بی ســواد هستند و در مقایسه
با سرشــماری  1390حــدود 2.8درصد
رشــد نشــان می دهــد کــه ایــن افزایش
24برابر بیشــتر از رشد باسوادی در بین
دو سرشماری  1385و  1390است.

شهرســتان مشــهد بــا
92.3درصــد بیشــترین
و شهرســتان داورزن بــا
74.9درصد کمترین درصد باسوادی را
به خود اختصاص داده است.

مقایســه تعداد بی سوادان
شهرســتان های استان در
جمعیت شش ساله و باالتر
نشــان مــی دهــد شهرســتان مشــهد با
224848نفــر بیشــترین و شهرســتان
بجستان با 4217نفر کمترین قدرمطلق
بی سوادی را داشته است.
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نــرخ باســوادی در جمعیت
مردان برابر 92درصد و در
جمعیت زنان 86.3درصد
است و اختالف درصد باسوادی بین زنان
و مردان 5.8درصد است.

درصــد باســوادی در
جمعیت شهری 92درصد
و در مناطــق روســتایی
81.1درصــد و اختــاف درصــد
باســوادی بین مناطق شهری و روستایی
10.9درصد بوده است.

از کل جمعیــت 10-49
ســاله به میــزان 96درصد
(3947764نفر) باســواد
بوده انــد .میــزان باســوادی در جمعیت
مردان برابر 97درصد و در جمعیت زنان
95.2درصد بوده است.

تعــدد بــی ســوادان گــروه
ســنی  10-49ساله حدود
159828نفر بوده اســت،
از این رقم تعداد 62321نفر (39درصد)
بــه مــردان و 97507نفر(61درصد) به
زنان تعلق گرفته است.
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وضعیت سواد در مشهد -براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395

سینمای انقالب

فیلم ســینمایی «تشریفات» ســاخته مهدی فخیمزاده است
ن مطرب
که خــود او نقــش اول آن را بر عهده دارد .رضا حســ 
برای دزدی به خانهای مــیرود .در خانه مجاور مبارزی به نام
توحیدباموعظههایخوداهالیمحلراعلیهنظامسلطنتی
میشوراند .ســاواك برای دســتگیری توحید به محله هجوم
میآورد .در این میان حســن مطرب نیز بازداشت و در زندان
به دلیل شباهت با توحید شكنجه میشود .بازجوی ساواك
سرانجام میپذیرد كه او توحید نیست و با وعده و وعید حسن
رابههیئتتوحیددرمیآورنددرنهایتامارضاحسنمطرب
كامال در قالب یــك مبارز فرو مــیرود و علیه نظام ســلطنتی
سخنرانیمیكند.پلیساورادستگیرواعداممیكند.فخیم
زادهفیلمنامهرابامرحومرضامیرلوحینوشت.فیلمسال63
ساختهشدودرسومینجشنوارهفیلمفجربهنمایشدرآمدودر
حالیكهظاهراكسیانتظاراكرانموفقیبرایشنداشتدر
تابستانسال 64رویپردهآمدوبهفروشباالییدستیافت.

نقاط شهری
جنس و سن

جمع

بی سوادی
ایرانی
28.970
1.173
1.363
1.792
3.223
3.803
3.954
5.032
8.630

اظهار نشده
40
1
4
5
4
3
8
5
10

1.826.905
ساله 10-49
197.279
ساله 10-14
188.861
ساله 15-19
210.537
ساله 20-24
295.612
ساله 25-29
320.267
ساله 30-34
254.931
ساله 35-39
191.574
ساله 40-44
167.844
ساله 45-49
جامعه آماری -ایرانی و اتباع شهر مشهد
بی سوادان  10تا  49سال شهر مشهد به استناد آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395
آموزش دیده تا آذر 1397
مانده ایرانی و اتباع

جمع
29.010
1.174
1.367
1.797
3.227
3.806
3.962
5.037
8.640

با سواد
درصد
1.59
0.60
0.72
0.85
1.09
1.19
1.55
2.63
5.15
تعداد (نفر)
46.682
7.000
39.682

ایرانی
1.797.004
196.013
187.406
208.626
292.240
316.284
250.858
186.454
159.123

اظهار نشده
891
92
88
114
145
177
111
83
81

جمع
1.797.895
196.105
187.494
208.740
292.385
316.461
250.969
186.537
159.204

درصد
98.41
99.40
99.28
99.15
98.91
98.81
98.45
97.37
94.85

