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سخنی با دانش آموزان عزیز
استان شناسی  کتاب  تألىف  از  برنامه رىزان درسی  برنامه ای است؟ هدف  نوع  استان شناسی چه  برنامٔه  که  کنىد  از خود سؤال  د  شاى
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، 
تربىتی دنىای  انتظارات  از  تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی  مسائل جغرافىاىی، 
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 آىندٔه 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 هاىىد. 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 عمومی و متوسطه نظری



استان البرز )کرج( از دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی اىران

به اىن نىست که  بعد از پىروزی انقالب، دىگر امتىاز ىک شهر فقط  امروز 
دارای آب و هوای ممتاز ىا باغستان های زىبا و سرسبز است. خدای متعال اىن نعمت 
را به کرج داده است؛ اما نعمت های دىگر و بزرگ تری هست که آن نعمت ها را هم به 

طور وافر به اىن منطقه و شما مردم مؤمن و انقالبی آن بخشىده است. 
امروز در شمار امتىازات درجٔه اّول هر شهری اىن است که مردم آن شهر 
چقدر نسبت به سرنوشت خود، نسبت به کشور خود، نسبت به انقالب خود، نسبت به 
نظام انقالبی خود احساس مسئولىت می کنند و در شمار ملت عظىم اىران، به وظاىفی 
که برای سربلندی ملت و پىشرفت کشور بر عهدٔه همه است، عمل می کنند. من اگر 
بخواهم در اىن زمىنه نسبت به شهر کرج مطلبی بگوىم، باىد بگوىم که شهر کرج در اىن 
زمىنه، در طول انقالب امتحان بسىار خوبی داده است. اىن را ما شاهد بوده اىم و از 
نزدىک مشاهده کرده اىم.از همان لحظات حّساسی که انقالب اسالمی پىروز می شد و 
دشمن با چنگ و دندان سعی می کرد در مقابل انقالب، موجودی خود را حفظ کند، 
شهر کرج و مردم کرج و جوانان آن روز کرج، نقش خود را اىفا کردند. در اىن جا 
بود که مردم شنىدند قرار است از منطقه ای تانک های نظامی به سمت تهران سرازىر 
شود، تا از پادگان هاىی که در تهران در دست مردم قرار گرفته است، دفاع کند و پادگان ها را از دست مردم خارج نماىد. مردم کرج اعالن 
آمادگی کردند که در مقابل آن تانک ها باىستند و مانع شوند که تهران مورد حمله قرار گىرد. شاىد همىن اعالم آمادگی، مشکل را از تهران 

دفع کرد. اىن اّولىن قدمی بود که اىن شهر بىدار و جوان و سرزنده در انقالب برداشت. 
البته من هىچ تعّجبی نمی کنم؛ چون از قبل از انقالب اىن شهر را در ماىه های انقالبی، در زمىنه های مربوط به نهضت و حرکت از 
نزدىک دىده بودم. در سال 1345 در مسجد جامع اىن شهر جمعىت پرشور و مؤمنی جمع می شدند، تا در آن اىام اختناق مطلق، سخنانی 



را بشنوند. من روزها و شب های ماه رمضان از تهران می آمدم و با اىن مردم حرف می زدم. البته پلىس و دستگاه امنىتی آن رژىم اختناقی 
و خفقان بار و ضّد آزادی، اجازه ندادند که آن ماه رمضان به شکل مطلوب تمام شود و جلسات را قطع کردند. من از آن وقت، مردم کرج 

و روحىٔه کرج و نشاط و سرزندگی را در اىن شهر می شناختم؛ لذا تعّجبی نمی کنم. 
تىپ  به تشکىل  اىن خصوص می توان  تکرار شده است. در  انقالب هم هر چه گذشته است، همىن روحىه  پىروزی  از لحظات 
سّىدالشهداء از مردم کرج و جوانان مؤمن اىن شهر و بعد از اندکی تبدىل آن تىپ به ىک لشکر مقتدر و نىرومند و بعد در مجموعٔه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اشاره کرد که امروزه ىک لشکر سازمانی و ىک سپاه عملىاتی به تمام توان و قدرت، متشّکل از همىن جوانان 
اىن منطقه است و من شنىدم بسىج اىن شهرستان و حّتی شوراهای اسالمی در اىن جا هم با گذشت چندىن سال از انقالب، هنوز با نشاط و 
فّعال اند، پس، اىن نعمت  ىعنی نعمت مشارکت مردم در دفاع از کىان انقالب و از عّزت و آبرو و سربلندی کشور نعمت بزرگی است. من به 
شما عرض کنم که با همىن روحىه است که جوانان خواهند توانست نقش خود را در هر مرحله ای در پىشبرد و توسعه و آبادانی کشور اىفا 

کنند و مردمی چون شما می توانند با چنىن روحىه ای مّدعی شوند که عضو فّعال ىک ملت زنده و عزىز مانند ملت اىرانند. 
شهر کرج، ىک نمونه از همزىستی قشرهای گوناگون از بخش های مختلف کشور با ىکدىگر است. در اىن شهر، چه مردم بومی کرج 
و اىن منطقه و چه مىهمانان و مسافرانی که از بخش های مختلف آمده اند، با ىکدىگر در کمال آرامش و مهربانی زندگی می کنند. در همه جای 
کشور، ىک آهنگی و ىکدلی در طول انقالب توانسته است مردم را در همٔه برنامه ها موفّق کند. باىد مراقب باشىد که اىن وحدت حفظ شود. 

نباىد بگذارىد به بهانه های مختلف، دشمن با دست های نامرئی و پنهان مابىن مردم اختالف بىندازد. در مواقع حّساس دىده شده 
است، آن جا که زمىنه ای فراهم می شود، حّتی رادىوهای دشمنان بىروِن مرز که با پول های گزافی اىن رادىوها را راه می اندازند و با دّقت، 
مطالبی را انتخاب می کنند، تا بتوانند ملت اىران را دچار دغدغه و اضطراب کنند عمالً حرف های اختالف انگىزی را مطرح می کنند، برای 

اىن که دل ها را از هم جدا کنند. به اىن حرف ها و به اىن وسوسه ها که از دِل سىاه و بدخواه دشمنان شما برمی خىزد، هىچ  اعتناىی نکنىد. 
ملت بزرگ ما ىک ملت واحد است؛ اىرانی است، مسلمان است، در پی عّزت و عظمت اىران اسالمی است، در پی اقامه حق و 

عدل در اىران و سپس در سطح جهان است. 



تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای 7ـLandsat است که از کل استان های البرز و تهران در سال های 1381 تا 1382 
هجری شمسی گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، 
خطوط سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی دارای 
محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و لم ىزرع به رنگ سفىد دىده می شوند.

)عکس از سازمان فضاىی اىران(


