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سخنی با دانش آموزان عزىز
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 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
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استان آذرباىجان غربی از دىدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
مردم استان آذرباىجان غربی ىعنی اىن بخشی که در تقسىمات کشوری 
در  ىعنی  ــ  تارىخ  گذشته  در  شود  می  شناخته  غربی  آذرباىجان  نام  به  امروز  ما، 
همىن دوران نزدىک به زمان ما ــ بعد از مشروطه تا امروز، در قضاىای مختلفی، 
امتحان های بسىار خوبی داده اند. آخرىن امتحان، در جنگ تحمىلی بود که اىن 
استان، با شهدای بزرگش، با رزمندگانش و سردارانش، با شهىد باکرِی پرافتخار و 
سربلندش و مرد و زِن پشتىبان و شجاعش، بهترىن امتحان ها را داد. قبل از دوران 
جنگ تحمىلی هم که هنوز در اغلب استان های کشور، هىچ خبری از جنگ و 
درگىری و زد و خورد نبود، اىن استان درگىر مبارزه با ضّد انقالب و فتنه جوىان و 
تحرىک شدگان بود. آن جا هم مردم اىن استان امتحان خوبی دادند. هم مردم ترک، 
هم مردم کُرد توانستند بهترىن موضع را در مقابل فتنه جوىان و فتنه گران و ضّد 
انقالب اتّخاذ کنند. اگر کسی قبل از اىن دوران؛ ىعنی تارىخ نزدىک به زمان ما را 
هم خوانده باشد و مطالعه کند، خواهد دىد که باز هم مردم اىن  استان پر افتخار، 

ـ بهترىن  ـ که از جلسه نکات بسىار مهّم همىن نقطه است؛ آن هم به خصوص در اىن استانـ  در دوران تهاجم قدرت های بىگانه به اىن کشور،ىعنی در دوران جنگ بىن الملل اّولـ 
امتحان ها را دادند. ىعنی تجربه ای که اىن استان، در فضاىای اواسط جنگ بىن الملل اّول دىد و از سرگذراند، ىکی از قضاىاىی است که در ساىر نقاط اىران، اصالً سابقه ندارد.

مردم اىن استان سال های متمادی، در کنار جمعی از هم مىهنان مسىحی ما زندگی می کردند؛ امروز هم زندگی می کنند؛ در آىنده هم زندگی خواهند کرد ــ مثل برادر و 
خوىشاوند ــ با هم هىچ مشکلی هم، نه آن روز داشتند، نه امروز دارند و نه در آىنده خواهند داشت. ىعنی در اىن استان، تعدادی از هم مىهنان اىرانی ما، از آشوری و ارمنی و 
مسىحىان کاتولىک و پروتستان، حضور دارند؛ آن روز هم بودند. مسلمانان هم با آنها دوستانه، آنها هم با مسلمانان برادرانه و دوستانه رفتار می کردند. بىن آنها هىچ مشکلی وجود 
نداشت. اّما نکته عبرت آموز اىن است که نماىندگان کشورهای خارجی و استعمارگر، چون دىدند تعدادی مسىحی در اىن استان وجود دارد، به طمع افتادند که شاىد بتوانند با 

تحرىکات مذهبی و فرقه ای و دىنی، پاىگاهی از مسىحىت در اىن بخش از اىران به  وجود آورند و اىن بخش را از اىران جدا کنند.
ىکی از امتحان های سخت برای اىن استان ــ ىعنی برای ارومىه، سلماس، خوی، ماکو و شهرهای دىگر اىن منطقه ــ پىش آمد. در همان برهه از زمان و تارىخ بود که 
نماىندگان دولت آمرىکا، دولت روسىه تزاری و دولت انگلىس، در اىن نقطه، توطئه مشترکی را طّراحی کردند و فتنه عجىبی به راه انداختند. هزاران نفر از مسلمانان و مسىحىان، 

در اىن فتنه، در همىن ارومىه و سلماس و بقىه نقاط کشته شدند.
ـ و از اىن  اّما مردم اىن منطقه، با اىن که خىلی سختی ها دىدند و با وجود تحرىکات دشمنان، توانستند اّوالً با شجاعت و با مقاومت و اىستادگی، دشمنان را بىرون کنند، ثانىاـً 
ـ همان برادری گذشته را، باز هم در بىن خودشان برقرار کردند. گروه های مسلمانان با ىکدىگر مّتحد شدند و تحت تأثىر تحرىک دشمن قرار نگرفتند و جنگ شىعه و سّنی ، جنگ  باالترـ 
ترک و کرد، جنگ مسلمان و مسىحی به راه نىنداختند. اىن رشد مردم اىن استان را نشان می دهد. من همىشه در دلم، اىن رشد مردم استان را تحسىن کرده ام. اىن ىکی از سوابق مردم 

اىن استان است.
بعد از انقالب هم شما شاهد بودىد و دىدىد کسی که در مقابل توطئه دشمن، اىستادگی و مقاومت کرد، خود مردم بودند، بسىج مردم، جوانان مؤمن مردم، در مقابل فتنه گری 
و اختالف افکنی و تحرىکات و تجزىه طلبی و خباثت های گوناگوِن بىگانگان، که با تحرىک ىک عّده آدم های غافل انجام می گرفت. اىستادند و مبارزه کردند. اىن عظمت و رشد روحی 

مردم است و اىن خىلی با قىمت و ارزشمند است. از لحاظ طبىعی هم اىن استان، ىکی از استان های با برکت کشور پهناور و عزىز ماست.
خدای متعال در اىن استان، امکانات بسىاری را برای استفاده مردم و احىای نىروی خاّلقه مردم قرار داده است. خاک حاصلخىز، آب فراوان، بارندگی به اندازه و 
مناسب، جنگل، اىن درىاچه بسىار پربرکت و با ارزش، معادن زىرزمىنی مس، طال و دىگر معادنی که در اىن استان وجود دارد. مردمی دارای رشد و با فرهنگ و زمىنی آماده، 

باىد در اىن استان، فقر و بی کاری وجود نداشته باشد.
ىک جمله هم در اىن استان، درباره اىن همزىستی ای که مىان برادران و خواهراِن اقوام مختلف هست، بگوىم که برای من بسىار اعجاب انگىز و تحسىن برانگىز است. 
در اىن استان، ترک و کرد و شىعه و سنّی، در کنار هم با مهربانی زندگی می کنند. اىن چىز بسىار با ارزشی است. ىکی از چىزهاىی که هنگام پىروزی انقالب، دشمنان خارجی را 
نسبت به شکست انقالب امىدوار می کرد، مسأله تعّدد اقوام، در سرزمىن پهناور ما بود. ترک، عرب، فارس، کرد، لر، بلوچ و ترکمن؛ اقوام مختلف. دشمن امىدوار بود که بتواند 
از اىن اختالف، بهره برداری کند؛ اىنها را به جان هم بىندازد. شما هرجا نگاه می کنىد، تبلىغاِت قوم گراىی و مبالغه در اىن مسأله را مشاهده می کنىد. اگر کاوش کنىد، دست دشمن 
را در آن جا خواهىد دىد، دشمن اىن را می خواست؛ اّما غافل بود که ملّت اىران پىش از همه چىز، اىرانی است. ترک و فارس و کرد و عرب و بقىه اقوام اىرانی، افتخار می کنند 

که فرزند »اىران اسالمی« هستند که پرچم اسالم را در دنىا برافراشته است.



تصوىر ماهواره ای استان آذرباىجان غربی
تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای 7ـ Landsat است که از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ 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 شبکۀ 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)


