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سخنی با دانش آموزان عزيزسخنی با دانش آموزان عزيز  

شايد از خود سؤال کنيد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ريزان درسی از تأليف کتاب استان شناسی چيست 
و مطالعٔه اين کتاب چه اهميتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزيز اين است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، مسائل 
جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف ديگر يکی از انتظارات تربيتی دنيای امروز، تربيت 
شهروندانی آگاه است. يک شهروند مطلوب، نيازمند پيدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سياسی کشور خود و سرزمين ملی در زمينه های 
مختلف است. اين برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پيدا کنيد. کسب بصيرت نسبت به محيط 
زندگی و آگاهی از خصوصيات آن چه در گذشته و حال و مسائل محيطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پيشينٔه تاريخی استان به شما کمک 

خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بينشی عميق از اين مسائل پيدا کرده و راه حل های اين مشکالت را پيدا کنيد.
بدون شک شما مديران آيندٔه جامعه خواهيد بود. زندگی مدرسه ای بايد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنيد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافيايی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اين سرمايه و توانمندی هاييد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه يک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نيز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و يا 

اين که تهديدها و ناتوانی ها را چگونه می توانيد به فرصت تبديل کنيد؟
فراموش نکنيد که همٔه امکانات موجود در محيط فرصت است، آب و هوا، بيابان، کوه، رودخانه، جنگل، نيروی انسانی، ميراث فرهنگی، 

صنايع دستی و خيلی چيزهای ديگر، مهم اين است که بياموزيد چگونه از اين فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده کنيد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پيشرفت و يا عقب ماندگی استان خود آگاه شويد و برای حّل آن، راه حل های 

خّالق پيدا کنيد.
ممکن است اين سؤال در ذهن شما مطرح شود که آيا بهتر نيست آموزش دربارٔه محيط زندگی يا موضوعات اجتماعی از محيط 
نزديک آغاز شود و سپس به محيط دورتر مانند استان و يا کشور بينجامد. ما در اين برنامه از طريق طرح پرسش ها و فعاليت های مختلف 

اين فرصت را برايتان فراهم کرده ايم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمينه های جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها می تواند 
موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمين ملی شود، بلکه اين فرصت را فراهم می کند تا با گنجينه های مختلف طبيعی، انسانی، فرهنگی و فّناورانٔه 

کشور خود آشنا شويد. در اين برنامه درمی يابيد که افراد زيادی چه در گذشته يا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ايران در سال ١٣٥٧ شرايطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئوليت بيشتری برای پيشرفت همه جانبٔه 
سربلندی و شکوفايی ايران اسالمی که به همت و کوشش شما  ايران عزيز تالش کنند. در ادامٔه اين تالش ها جهت رسيدن به قلّٔه رفيع 
دانش آموزان عزيز بستگی دارد اميد است با عنايت حق تعالی و اعتماد به نفس از هيچ کوشش و خدمتی دريغ نکنيد. در اين راه قطعاً 

راهنمايی های مفيد دبيران محترم جغرافيا بسيار سودمند خواهد بود.

                                                                                                                به اميد موفقيت شما               
گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



استان کردستان از ديدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
مردم  سرزمين  است؛  وفاداری  و  صفا  سرزمين  است؛  فرهنگ  و  هنر  سرزمين  است؛  بزرگ  فداکاری های  سرزمين  کردستان 
وفاداری است که در حساس ترين سال های عمر اين نظام و اين کشور، با مردانگی خود و با رشادت خود، توطئه های بزرگی را خنثی 
کردند. سرزميِن مردم با رشادت و با رشد عقلی و آگاهی است که توطئٔه دشمن را در لحظات حساس تشخيص دادند و با فداکاری خود 
فتنٔه بزرگی را خاموش کردند؛ پيش از آن که آن فتنه بتواند به هدف های شوم خود برسد. اين از ياد ملت ايران نخواهد رفت. کردستان در 

تاريخ انقالب اسالمی، نشان افتخاری را با خود حمل می کند که در کمتر استانی نظير آن را می شود ديد. 
عزيزان من! برادران و خواهران من! در فجر پيروزی انقالب اسالمی کسانی به دنبال اين بودند که در کشور جنگ داخلی درست 
کنند و برادرکشی به راه بيندازند. ستمگران جهانی از اين که يک قدرت مستقل و متکی به دين و ايمان مذهبی در اين منطقه سر بلند کند، 
وحشت می کردند و سراسيمه بودند؛ لذا همٔه نيروهای خود و همٔه توان سخت و نرم خود را به ميدان آوردند تا شايد بتوانند اين مولود تازه 
پابه هستی گذاشته را در همان اولين قدم ها نابود کنند و از بين ببرند. مردم کُرد در اين استان امتحان خوبی را در اين رويارويی بزرگ از 
خودشان نشان دادند. من کردستان را از نزديک ديده ام و در روزهای محنت و سختی، عظمت ايستادگی اين مردم را با چشم مشاهده 
کرده ام. البته آوازٔه مقاومت مردم استان شما ــ در دوران های مختلف: چه در آغاز انقالب، چه در دوران جنگ تحميلی ــ به گوش همٔه 

ملت ايران رسيده است. 
استان کردستان يک استان فرهنگی است. شما به طبيعت سرسبز و زيبای اين استان نگاه کنيد؛ به روحئه مهربان و باصفای مردم 
اين استان نگاه کنيد؛ به تاريخ اين استان ــ که علما و شعرا و اهل فرهنگ و اهل هنر در همين تاريخ نزديِک اين استان فراوان اند ــ نگاه 

کنيد؛ همٔه اين ها نشان می دهد که اين استان، يک استان فرهنگی است.
(١٣٨٨/٢/٢٢)                                                                                                                                               



تصوير ماهواره ای از استان کردستان
شمسی  هجری   ١٣٨٢ تا   ١٣٨١ سال های  در  استان  کل  از  که  است   Landsat  ـ ماهواره ای 7 ـ تصوير  يک  فوق  تصوير 
گرفته شده است. در اين تصوير که تحت عنوان تصوير گويا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سياه 
رنگ، جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ، شبکه مختصات جغرافيايی را نشان می دهند. همچنين زمين های زراعی دارای محصول 

به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تيره و اراضی باير و لم يزرع به رنگ سفيد ديده می شوند.

  (عکس از سازمان فضايی ايران)
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