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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 این کتاب 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  اش 
در زمینه  های مختلف است. این برنامه به شما کمک می  کند تا نسبت به استان محل زندگی خود، نگاهی جامع و همه  جانبه پیدا کنید. 
کسب بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن چه در گذشته و حال آن اتفاق افتاده به شما کمک خواهد کرد تا با بحث 
و گفت وگو بینشی عمیق دربارٔه موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کنید و دربارٔه حل مشکالت آن بیندیشید و راه  حل  های 

این مشکالت را پیدا کنید.
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود.زندگی مدرسه  ای باید شما را به دانش الزم برای حّل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می  کنید توانمندی  های مختلف جغرافیایی فرهنگی، اقتصادی و انسانی دارد؛ خود شما بخشی از این سرمایه 
و توانمندی هایید. بهره  برداری از توانمندی  های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت همه  جانبٔه محل زندگی خود و نیز کشور است. برنامٔه 
به  ناتوانی  ها را چگونه می  توانید  این که تهدیدها و  یا  به شما می  آموزد که فرصت  های موجود در استان شما کدام است و  استان  شناسی 

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 پیشرفت استان 

خود، راه  حل  های خاّلق پیدا کنید.
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی با موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند، استان و 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 مطالعه دربارٔه 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 1357 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیش تری 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 هّمت و کوشش شما 

دانش آموزان عزیز بستگی دارد، امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به  نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید. 
در این راه قطعاً راهنمایی  های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

به امید موفقّیت شما
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



  در جمع مردم لرستان در مرداد ماه ١٣٧٠ فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری ـ مدظله العالیـ 
از اینکه در جمع شما مردان و زنان مؤمن و جوانان سلحشور و انقالبی این استان مردپرور و شهیدپرور حضور پیدا کرده ام، خدای 
متعال را شاکر و سپاسگزارم. مردم استان لرستان، یکی از شجاع ترین و با اخالص ترین مردم سراسر کشورند؛ خاطرات افتخارآمیز مردم 
شهرهای مختلف استان لرستان، چه در دوران انقالب و چه در دوران جنگ تحمیلی، هرگز از یاد نخواهد رفت و فرزندان شما در سپاه 
 و ارتش و نیروهای عظیم مردمی، نشان دادند که با ایمانی صادقانه و مخلصانه، به اسالم عزیز و به انقالب اسالمی وفادارند. من فراموش 
نمی کنم سال هایی را که فرزندان بسیجی این استان، در جبهه های غرب و شمال غربی، در حاجی عمران، در ارتفاعات دشوار منطقٔه مرزی 
و بعد از آن هم در منطقٔه جنوب، دالوری و جانفشانی کردند. همان روزها من به جوانان سلحشور لرستان پیغام دادم و گفتم که اگر دیگران 

سلحشوری ها و فداکاری های جوانان لرستان را در صحنٔه نبرد شنیده اند، من آن را دیده ام. 
ایمانشان دفاع کنند و در هر منطقه و هر استانی، آزمایش های  از  بتوانند  تا  توفیق داد،  ایران  به ملت  خدا را سپاسگزاریم که 
درس آموزی از جوانان و فداکاران و خانواده های مؤمن برای تاریخ کشور ما باقی ماند. همچنین به خانواده های محترم شهدا و جانبازان 
و آزادگان عزیز درود می فرستیم و به خصوص صبر شما مردم عزیز را در دوران بمباران ها یادآوری می کنم، که حتی دشمنان دژخیم، مدرسٔه 
کودکان شما را هم مورد تهاجم قرار دادند و بچه های دانش آموز را هم قلع و قمع کردند. دوران جنگ بحمدالّله به پایان رسیده، آزمایش 
موفق ملت ایران به سربلندی اسالم انجامیده، و مردم این استان در عالقه مندی به دین و معارف اسالمی و روحانیت متعهد و دلسوز هم 

شهره هستند. 
عشایر ایران از لحاظ فداکاری و شجاعت و شهامت، جزو بهترین افراد مردم اند. هیچ کس شک ندارد که عشایر در راه اسالم و 
وطن اسالمی فداکاری کرده اند. عشایر سلحشور و غیور استان لرستان در زمان جنگ و صلح، رشد خودشان را نشان دادند و اخالص 

و صمیمیتشان را ثابت کردند. 
باید تالش شود تا این استان طی چند سال آینده از محرومیت خارج شود و فقر و بیکاری برای عشایر غیوری که در جنگ و صلح 
اخالص و صمیمیت خود را نشان داده اند، وجود نداشته باشد و مسئوالن نیز موظف اند به این ملت صمیمی و مخلص و شایسته تا آنجا 
که می توانند خدمت کنند. امیدواریم با وحدت کلمه و تفضالت الهی و عنایات حضرت ولی عصر)عج( بتوانیم این مرحلٔه حساس از تاریخ 

اسالم را مانند گذشته با پیروزی پشت سر بگذاریم.
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