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نهضت برای اسالم نمی تواند محصور باشد در ىک کشور و نمی تواند محصور باشد در حتی 
کشورهای اسالمی. نهضت برای اسالم همان دنبالٔه نهضت انبىاست. نهضت انبىا برای ىک محل 
نبوده است، پىغمبر اکرم اهل عربستان است لکن دعوتش مال عربستان نبوده، محصور نبوده به 

عربستان، دعوتش مال همٔه عالم است.
امام خمىنی )رحمة اللّٰه علىه(
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سخنی با دانش آموزان عزیز
شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود، نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پىشىنٔه 
تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت را پىدا 

کنىد
بدون شک شما مدىران آىندهٔ جامعه خواهىد بود زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی و 
انسانی اشاره کرد خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی ها به شمار می روىد بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو 
شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام 

است و ىا اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، مىراث 
فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنىد
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود؛ بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد در اىن برنامه درمی ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند
انقالب اسالمی اىران در سال 13٥٧ شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود
به امىد موفقىت شما

      گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



از  خراسان(  )جنوب  جنوبی  خراسان  استان 
)مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  دىدگاه 

1378/6/7
با  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آىت ا…  حضرت 
مبارزات  در  از کشورمان  اىن خطّه  مردم  توجه  قابل  نقش  به  اشاره 
اىران، وجود استعدادهای فراوان انسانی و طبىعی را  اسالمی ملّت 
در منطقٔه جنوب خراسان خاطر نشان کردند و ضرورت احىای اىن 

استعدادها را به عنوان ىک دستور اسالمی، مورد تأکىد قرار دادند
به  راسخ  اعتقاد  و  پاىبندی  اىمان،  از  رهبری  معظّم  مقام 
حاکمىت دىن و ارزش های اسالمی به عنوان خصوصىت همىشگی 

مردم بىرجند ىاد کردند و فرمودند: در اىن شهر، علما و شخصىت های علمی و ادبی بزرگی پرورش ىافته اند که مرحوم آىت ا… سىدحسن 
محسوب آنان  زمرٔه  از  شهر،  اىن  کهنسال  عالم  عارفی،  جواد  شىخ  حاج  نىز  و  ضىاء آىتی  حسن  محمد  شىخ  آىت ا…  مرحوم  و   تهامی 
می شوند مردم بىرجند به عنوان اسطوره ای از ملّت اىران در دورٔه حاکمىِت رژىم ستم شاهی، پاىبندی خود را در حماىت از هر حنجره ای 
که از آن نام اسالم و قرآن بلند می  شد و برای حاکمىت دىن فرىاد می  کشىد، نشان داده است و برای مردم اىن شهر و مناطق جنوب خراسان، 

آمار و ارقام افتخارآمىزی از سرداران رشىد و شجاع، شهدا، جانبازان و آزادگان به ثبت رسىده است
 حضرت آىت ا… خامنه ای از خاندان َعلَم به عنوان دست نشانده های استعمارکهن و مىراث خواران سلطٔه جهنمی بىگانگان در منطقه 
بىرجند ىاد کردند و ضمن برشمردن تالش های تحقىرآمىز آنان علىه علما، روحانىان و مردم مؤمن و با معرفت اىن شهرستان فرمودند: امروز 
در ساىٔه حاکمىت اسالم، اىن منطقه از استعدادهای انسانی باالىی برخوردار است و استعدادهای طبىعی نظىر معادن غنی و سرزمىن های 
بالقؤه حاصلخىز، امکانات فراوانی برای پىشرفت و ارتقای سطح زندگی مردم به وجود آورده است، بنابراىن دستور اسالم، احىای اىن 

استعدادهاست
حضرت آىت ا… خامنه ای در بخش دىگری از سخنانشان بر ضرورت نگاه ىکسان مسئوالن نظام به تمامی نقاط کشور تأکىد کردند و 
 فرمودند: همه کسانی که در اىن کشور مسئولىتی دارند، باىد بدانند که برای اىن نظام، مرکزىت کشور اولوىّت محسوب نمی شود، شمال، جنوب، شرق 
و غرب کشور همه در حکم واحد هستند و هىچ کدام از اىن مناطق حق بىشتری در منابع عمومی کشور نسبت به ساىر مناطق ندارند بنابراىن 
دولت، مسئوالن کشور و نماىندگان مجلس شورای اسالمی باىد به همٔه کشور ىکسان نظر کنند و هرجا محروم تر است، نظرشان به آنجا 

جّدی تر، کارآمدتر و دلسوزانه تر باشد
رهبر معظم انقالب اسالمی بر ضرورت تالش در جهت زدوده شدن محرومىت ها از مناطق جنوب خراسان تأکىد کردند و خطاب به 
جوانان اىن منطقه فرمودند: از استعداد خود درفراگىری مهارت ها و کسب تخّصص ها هر چه بىشتر استفاده کنىد، خوب درس بخوانىد 
و خود را مجهز کنىد البته علم به تنهاىی کفاىت نمی کند و انسان عالم، هنگامی مفىد واقع خواهد شد که اىمان راسخ داشته باشد مقام 
معظّم رهبری حفظ وحدت و ىکپارچگی ملّت اىران را ضروری و حائز اهّمىت دانستند و در پاىان سخنانشان فرمودند: دشمنان اىران 
اسالمی درصدد هستند تا وحدت مردم را مخدوش کنند؛ گروه ها را در مقابل هم قرار دهند و با طرح شعارهای پوچ و بی معنی، جامعه 
را تقسىم کنند ملّت اىران باىد زىر پرچم اسالم، منافع عظىم ملّی، وحدت ملّی و ىکپارچگی خود را حفظ کند و اىن راه افتخارآمىز را با 
پىگىری شعارها، اهداف و ارزش های اسالمی ادامه دهد رهبر انقالب اسالمی بر وفور استعدادها در منطقٔه جنوب خراسان تأکىد کردند 
و فرمودند: اىن منطقه باىد بتواند از لحاظ مادی و معنوی روی پای خود باىستد و نىازهاىش برآورده شود و برای اىن منظور الزم است 

مردم به وىژه جوانان مستعد و توانمند منطقه برای همکاری با دولت و مسئولىن دولتی آمادگی داشته باشند
اىن دشت های وسىع و حاصلخىز، اىن منابع سرشار و نىروی مستعد انسانی می  تواند آىندٔه اىن منطقه را به مراتب بهتر از آنچه که 

امروز هست، آباد کند و برای اىن منظور دستگاه های اقتصادی و فنّی باىد برنامه رىزی های انجام شده را با دّقت پىگىری نماىند



تصوىر ماهواره ای استان خراسان جنوبی
اىن تصوىر به وسىلۀ ماهوارۀ لندست LANDSAT( 7( که مجهز به سنجنده ETM است گرفته شده است در اىن  
تصوىر پدىده های جغرافىاىی به رنگ غىر حقىقی نشان داده شده است با کمی دقت در آن ناهمواری ها، ارتفاعات، مسىل 
رودخانه ها و … قابل مشاهده اند در اىن تصوىر مزارع و پوشش گىاهی به رنگ قرمز نشان داده شده است و مناطق روستاىی 

وضعىتی پراکنده دارند که از خصوصىات روستاها در نواحی نىمه خشک حکاىت دارد
از تصاوىر ماهواره ای برای پىش بىنی های هواشناسی، تشخىص مىزان آب رودها و درىاچه ها، برآورد مىزان محصوالت 

کشاورزی و به طور کلی بهره برداری از منابع زمىن و برنامه رىزی های محىطی استفاده های ارزشمندی می شود
(پردازش و تصوىر: سازمان فضاىی اىران)


