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سخنی با دانش آموزان عزیز 
شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای 
امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین 
ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب 
بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی،   فرهنگی و  پیشینٔه 
پیدا کنید و راه حل های این مشکالت را  بینشی عمیق از این مسائل  با بحث و گفت وگو،  تا  به شما کمک خواهد کرد  تاریخی استان 

بیابید. 
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش  الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید، توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و 
انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی  محیط زندگی خود محسوب می شوید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه 
یک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در 

استان شما کدام است و یا اینکه تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید. 
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است؛ آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر. مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنید. 
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید. 
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه   تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه در می یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
انقالب اسالمی ایران در سال ١٣٥٧ شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد، امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ  کوششی و خدمتی دریغ نکنید. در این راه قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود. 
 به امید موفقیت شما          
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استان چهارمحال و بختیاری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
خدای بزرگ را بسیار شکرگزارم که یک بار دیگر این توفیق را به بنده ارزانی داشت که شما مردم عزیز، خونگرم، انقالبی، مؤمن، 
مجاهد فی سبیل الله و صادق در پیروی از اسالم و امام را در این شهر زیارت کنم. من از شهر شما و از شما مردم عزیز، خاطره های 

بسیار خوبی دارم.
شما مردم استان چهارمحال و بختیاری را در جبهه و در پشت جبهه، با سربلندی و سرافرازی دیده ایم. سپاهیان و بسیجیان و 
سرداران و فرماندهان و برگزیدگان شما در جبهه های جنگ، در قالب »تیپ قمر بنی هاشم«، حقیقتاً مایٔه سرافرازی بودند که فراموش شدنی 

نیست.
شما مردم در پشت جبهه، از جهت کمک های مردمی، از جهت بسیج مردمی، از جهت حضور در صحنه های گوناگون انقالب، 
جزو مردم نمونٔه کشور ما هستید. خدا را شکرگزاریم که دل های شما را به نور محبّت و صفا و ایمان و عشق به انقالب منّور کرد؛ قدم های 
شما را استوار، دل های شما را امیدوار، گام های شما را محکم و پیروزی را در صحنه های جنگ نصیب شما کرد. این، لطف پروردگار 

است.
استان چهارمحال و بختیاری، استانی مستعّد است. هم استعداد طبیعی دارد و هم استعداد فرهنگی. از لحاظ استعداد طبیعی، 
معادن زیرزمینی این استان، متنّوع و قابل توّجه است. آب، امکانات دامداری و مراتع این استان، باارزش است. از لحاظ استعداد فرهنگی 
و انسانی، جوانان این استان با استعدادند. در میدان های علم و دانش و ادب و فرهنگ و هنر، مردمانی هستند که علی رغم محرومیت هایی 
که در طول زمان چه در دوران خان ها و چه در دوران ستم شاهی بر آنها تحمیل شده است، این استان از لحاظ نیروی فرهنگی و انسانی، 

خود را نشان داده است.
امروز در جمع شما مردم عزیز چهارمحال و بختیاری عرض می کنم: ایمان دینی تان را حفظ کنید؛ اتحادتان را حفظ کنید؛ تالش 

و فعالیت و مجاهدتتان را حفظ کنید، تا هرگز دشمن در شما طمع نورزد.
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