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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 پىداکردن 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 آن، چه 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   وگو 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 

اىنکه تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد
نىروی انسانی، مىراث  بىابان، کوه، رودخانه، جنگل،  فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، 

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 حّل 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 
با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی،  تا  به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند  می تواند موجب دلبستگی 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد در اىن برنامه در می ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی 

کشور تالش کرده اند 
انقالب اسالمی اىران در سال ١٣٥٧ 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 قّلٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
در اىن راه قطعًا  دانش آموزان عزىز، بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد

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



استان خوزستان از دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی اىران
در سال ١٣٥٩، اىن شهر و اىن استان، در معرض ىک آزماىش عظىم 
خونبار الهی واقع شد دست دشمن، نقشه استکبار، برنامه رىزی دستگاه های 
فّعال صهىونىستی و استعماری، همه با هم اىن طور ترتىب دادند که اىن بخش 
از مىهن عزىز ما، در معرض ىکی از سخت ترىن آزماىش های الهی خونبار قرار 
گىرد جنگ تحمىلی، هشت سال به طول انجامىد؛ ىعنی از سال ١٣٥٩ تا سال 
اىن  اىن استان، در معرض  اىن مدت، شما مردم شجاع و دالور  ١٣٦٧، در 
امتحان بسىار دشوار قرار داشتىد البته دشمن، جنگ را بر خوزستان تحمىل 
نکرد؛ بر اىران تحمىل کرد و همه اىران در مقابل او قىام کردند تا از کشور دفاع 
قرار  و شدىدترىن ضربات دشمن  معرض سخت ترىن  در  اما خوزستان  کنند؛ 

گرفت و به وسىله دشمن، بىشترىن فاجعه آفرىنی در اىن استان واقع شد و مردم اىن استان، از زنان و مردان و حّتی افراد مسن و نوجوانان، در معرض امتحانی 
بسىار سخت واقع شدند تا جنگ تمام شد بىش از همه مردم کشور، مردم استان های مرزی و بىش از همٔه استان های مرزی، استان خونبار خوزستان، رنج 

جنگ را تحّمل کرد 
من امروز در مقابل شما عزىزانم، مردم شجاع و مؤمن و با اخالص منطقه خوزستان و شهر اهواز و دىگر شهرهای اىن استان ــ که بخشی از ملت 
بزرگ اىران هستىد ــ می خواهم بگوىم که جمع بندی هشت سال جنگ و هشت سال تالش بعد از جنگ اىن است که اگر ملت اىران مّتحد باشد ــ آنچنان که 
هست ــ اگر پاىبند به احکام اسالم باشد ــ آن چنان که هست ــ اگر هّمت بر سازندگی کشور بگمارد ــ که گمارده است ــ هىچ قدرت و نىروىی، حّتی نىروی 
مّتحد استکبار و استعمار در سرتاسر عالم هم نخواهد توانست به اىن ملت شجاع و مقاوم و با اىمان و مصّمم و کارآمد و به اىن کشور و اىن نظام مقّدس، 

کوچک ترىن خدشه و ضربه ای وارد کند اىن، نه شعار بی محتوا و نه فقط حرف است؛ اىن عمل است صحنٔه عمل هم اىن خوزستان است
دوران جنگ تحمىلی را همه می دانند هىچ کس نىست که نداند مردم خرمشهر و آبادان و مردم شجاع و غىور و مؤمن اهواز ىا دزفول و دىگر شهرهای 
اىن استان، در مقابل دشمنی که می خواست ملت شهرها را خالی کند، چه عکس العملی نشان دادند جوانان و پىرمردان و مردان و زنان اىستادند و مبارزه کردند 
و جنگىدند من در سوسنگرد، ىک زن مسلمان شجاع را دىدم که مردم سوسنگرد می گفتند او در هنگام حضور نىروهای متجاوز در اىن شهر، با چوبدستی 
خود چند متجاوز را به خاک انداخته و نابود کرده است! در سرتاسر اىن استان ممّتحن و مجّرب، مردان و زنان و خانواده ها، شهری ها و روستاىی ها، عشاىر 
عرب و لُر و بختىاری و مردم فارس که در اىن استان هستند، همه و همه در کنار ىکدىگر و دست در دست هم، در مقابل متجاوزان اىستادند البته ملت اىران 
به کمک استان های مرزی آمد ــ در اىن شکی نىست ــ و آزماىش بزرگ، آزماىش ملت اىران بود؛ اما چه کسی است که نداند استانی که در کنار مرز است، در 

مقابل اّولىن حمالت دشمن، چه شکنجه و درد دشواری را تحّمل می کند و اىن استان، هشت سال اىن دشواری را تحّمل کرد و اىستاد و فداکاری نمود
باز مردم مؤمن و علمای خوزستان، در مقابل تجاوز انگلىسی ها  ــ  ــ ىعنی شاىد هفتاد، هشتاد سال قبل از اىن  در دوران قبل از انقالب اسالمی 
اىستادگی کردند آن هم ىک تجربه دىگر است مردم اىن استان، در چنىن کارهای بسىار باعظمت و پرشکوهی، سابقه دارند البته همچنان که همه می دانند، 
آحاد ملت اىران به برکت اسالم توانستند در طول جنگ تحمىلی، در همه شهرها و استان ها شگفتی بىافرىنند مردم اىن استان، در درجه اّول در مقابل دشمن اىن 

اىستادگی را کردند بعد از دوران جنگ تحمىلی هم باز در اىن استان، تالش و کار سازندگی، جزو بهترىن نمونه های سازندگی در سرتاسر کشور بوده است
خصوصىت اىن مردم، مسلمان بودن، اىرانی بودن، اىستادگی در مقابل متجاوز و در کنار هم بودن است مردم استان خوزستان از روز اّول، محبّت 
اهل بىت علىهم الّسالم را در دل خود پروراندند من نکته ای را به شما بگوىم ملت اىران، مکتب اهل بىت را از دو جا گرفته است درواقع، همه ملت اىران 
برای تشّىع، وامدار دو مجموعه انسانی هستند: ىکی اهواز است و ىکی جبل عامل در اىران، ىکی از مراکز محدود و معدودی که از هزار و دوىست سال 
قبل، پاىگاه مکتب اهل بىت بود، همىن شهر اهواز شما و منطقه خوزستان است که همىشه تشّىع و دىن و محبّت و معارف اهل بىت را گرفته و آن را به بقىه 
مردم منتقل کرده است عّده ای می خواستند بىن اىن مردمی که با اىن خصوصىات تارىخی، عربشان، فارسشان، لرشان، دزفولی شان، شوشتری شان، از 

قومىت های مختلفشان، با لهجه های گوناگونشان در کنار هم اىستاده اند، اختالف بىندازند که بحمداللّه تىرشان به سنگ خورد
                 



تصوىر ماهواره ای از استان خوزستان 
تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای ٧- 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، 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

)سازمان فضاىی اىران(


