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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	آنچه	در	گذشته	و	حال	و	مسائل	محیطی،	اجتماعی	و	اقتصادی،	فرهنگی	و	پیشینٔه	تاریخی	استان	به	شما	کمک	

خواهد	کرد	تا	با	بحث	و	گفت	و	گو	بینشی	عمیق	از	این	مسائل	پیدا	کرده	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	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	هایید.	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	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	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	درمی	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	کوشش	و	خدمتی	دریغ	نکنید.	در	این	راه	قطعاً	

راهنمایی	های	مفید	دبیران	محترم	جغرافیا	بسیار	سودمند	خواهد	بود.
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استان کرمانشاه از دىدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
اىن استان از لحاظ جاىگاه انسانی و جاىگاه طبىعی و جاىگاه جغرافىاىی، ىکی از استان های ممتاز کشور عزىز و پهناور ماست. در آغاز عراىض، چند 

جمله ای در مناقب کرمانشاه و مردم عزىز کرمانشاه عرض کنىم.
برخی از خصوصىات مثبت، بىن مردم سرتاسر کشور مشترک است؛ ولی بعضی از خصوصىات در برخی از استان ها برجسته تر و پررنگ تر است. 
مردم کرمانشاه را از دىرباز به جوانمردی و سلحشوری و وفاداری و مهربانی شناختىم؛ مردمی غرىب نواز، مردمی مهمان نواز، و به طور خالصه، دارای صفات 

نىک پهلوانی، اىن جزو خصوصىاتی است که در کرمانشاه می درخشد؛ از دور و نزدىک، همه اىن را می دانند و احساس می کنند.
آنچه که اىن بنده را در مورد کرمانشاه، همىشه وادار به تحسىن می کرده است، اىن است که مردم اىن استان با وجود چندگونگی، از لحاظ قومی، از 
لحاظ مذهبی، حتی از لحاظ گوىشی، در کنار هم، مهربان، با سلم و مدارا و برادروار زندگی می کردند و می کنند؛ اىن خصوصىت بسىار مثبتی است که باىد 
بر آن پافشاری کرد، آن را حفظ کرد و افزاىش داد. عشاىر و مرزداران غىور اىن استان، در همٔه نقاط اىن استان، با همان خصوصىات عشاىری و غىرتمندی 

شناخته می شوند.
من در سال ٥٩، اوائل جنگ تحمىلی، سرتاسر اىن استان را رفتم و از نزدىک دىدم، در گىالن غرب و اسالم آباد که مردم شىعه هستند، در پاوه و 
اورامانات که مردم سنی هستند، در رىجاب و داالهو که گروهی مردم اهل حق هستند؛ همه جا مردم در حال دفاع، در حال اظهار ارادت به نظام جمهوری 
اسالمی بودند. من همان روحىه ای را که در مناطق گوناگون اىن استان دىدم، در مرکز استان هم که مجموعه ای از نمونه های اقوام و عشاىر گوناگون در اىنجا 

هستند، مشاهده کردم. اىن، صفت برجسته ای است.
دوران دفاع مقدس، آزماىش بزرگی برای اىن استان بود. جنگ هشت ساله از اىن استان شروع شد و در اىن استان ختم شد. اولىن حمالت هوائی 
ـ  و اولىن تجاوز مرزی به قصر شىرىن در اىن  ـ  به همىن اسالم آباد و گىالن غرب و بقىٔه مناطق مرزی ـ رژىم بعثی عراق به اىن استان و به شهرهای اىن استان ـ
استان بود. هشت سال بعد هم باز جنگ در اىنجا خاتمه پىدا کرد. آخرىن حرکت دفاعی کشور ما و مردم عزىز ما در قضىٔه مرصاد، باز در اىن استان بود. 
ىعنی سراسر اىن هشت سال، اىن استان در حال دفاع، در حال اىستادگی و شجاعت بود. قبل از شروع جنگ تحمىلی هم از اول انقالب همىن جور بود. 
ـ  جوان های کرمانشاهی بودند که رفتند تا از پادگان لشکر سنندج دفاع کنند. اولىن گروه هائی که  ـ  ىعنی در اسفند سال ٥٧ ـ ىک ماه بعد از پىروزی انقالب ـ

برای دفاع در مقابل ضد انقالب بسىج شدند و راه افتادند رفتند، که بعضی از همان ها جزو شهدای نام آور کرمانشاه اند.
ـ  در ورزش،  ـ  علوم فنی و مهندسی، علوم پاىه، علوم دىنی ـ شخصىت های برجسته و ممتازی در ادبىات، در انواع هنر، در شعر، در خط، در علوم ـ
در گذشتٔه دور و نزدىک در اىن استان وجود داشتند؛ امروز هم بحمداللّه هستند. خاندان های علمی معروفی که سابقٔه حضور علمی آنها در اىن شهر و در 



این استان بعضاً به بیش از یک قرن و دو قرن می رسد، در این استان حضور دارند، یعنی از لحاظ نیروی انسانی، این استان یک چنین استان برجسته ای 
است .

ـ  این همه  ـ  به جز یک استان دیگر غیر از استان کرمانشاه ـ نقش زنان در این استان، یکی از نقش های برجسته است. ما در تمام استان های کشورـ
زن شهیده و زن جانباز که در قضایای دفاع مقدس به شهادت رسیدند یا جانباز شدند، نداریم. در اینجا زنانی که در جبهه شهید شدند و همچنین کسانی که 

در بمباران های دشمن به شهادت رسیدند، فقط یک نمونٔه دیگر در سرتاسر کشور دارد، این هم یکی از امتیازات است.
وضع طبیعی استان هم متناسب با همین وضعیت انسانی است؛ یک وضع طبیعی ممتازی است. هم از لحاظ اوضاع طبیعی، هم از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی، این استان ممتاز است. این استان استعداد عالی کشاورزی دارد، آب سطحی فراوان و البته متأسفانه مهار نشده دارد؛ که یکی از کارهائی که باید 
در این استان انجام بگیرد، مهار بیش از پیش آب های سطحی است. این استان زمین های حاصلخیز، خاک حاصلخیز، اراضی قابل کشت دارد. در این 
استان، بیش از هشتصد هزار هکتار زمین قابل کشت و زراعت وجود دارد. این استان آب و هوای متنوع دارد، قابلیت های صنعتی و معدنی دارد. به خاطر 
موقعیت جغرافیائی ای که دارد، از لحاظ ارتباط با خارج و ارتباط با بخش های گوناگون کشور، این استان قابلیت حمل و نقل و بازرگانی دارد، چندین مرکز 
مهم اقتصادی کشور در فاصله های برابر و متقاربی با این شهر و این استان قرار دارند. همچنین به خاطر طبیعت زیبا و آثار منحصر به فرد تاریخی ای که در 

این استان هست، قابلیت گردشگری دارد. اینها خصوصیات طبیعی و جغرافیائی و انسانی این استان است.
با توجه به این نقاط مثبت و برجسته، جوان این استان باید سرشار از امید و نشاط و میل به کار باشد. جوان های استان توجه کنند و بدانند که در چه 

موقعیتی، در چه منطقٔه حساس و دارای امتیازی زندگی می کنند.



تصوىر ماهواره ای استان کرمانشاه
اىن تصوىر توسط سنجنده ETM، ماهواره Landsat از غرب کشور برداشت شده است. سنجنده ETM براساس 
اختالف طول موجی که از سطوح مختلف سطح زمىن به آن می رسد از زمىن تصوىربرداری می کند. تصوىربرداری با اىن 
سنجنده در ٩ باند صورت می گىرد. به همىن علت اجزاء به رنگ های متفاوت دىده می شوند، به طور مثال در اىن تصوىر 

سطوح آب به رنگ تىره است.
از  بخش هاىی  کرمانشاه  استان  از  غىر  به  است،  شده  برداشت  کىلومتر   ١٧٠  ×  ١٨٥ ابعاد  با  که  تصوىر  اىن  در 
استان های همساىه نىز مشاهده می شود. با اندکی توجه به تصوىر می توانىد ناهمواری ها و روند شمال غرب ــ جنوب شرق 

آن ها را تشخىص دهىد.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(


