ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮه ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻀﻌﺎف و
ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ داد ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻮاﻫﺐ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﺪادی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ
ﻣﺮدﻣﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ اﺳﺖ .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﺮ روز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در
ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ روز اﻓﺰون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺮدم
اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روز ﺑﻪ روز
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺎز ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﺎ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .
اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﯾﮏ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف  72ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدن اﻓﺮادی از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎش ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮاﻫﯽ ﺧﺪادی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺣﺴﺮت ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺑﺎزی و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﻌﺮوف از ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎن و ﻧﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ
و ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﺮوه ﮔﺮوه از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺗﺼﺮف ﺷﻐﻞ وارد اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻨﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﮑﺎران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺻﺪای ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎخ
ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺳﺪ آری اﻣﺮوز ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﻮد را درﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﯾﺎن در ﺣﺎل ﻧﺸﺎن
دادن ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺧﻮد
ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺎ دارد .

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻔﺘﻪ در ﮔﻠﻮ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ
ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن از ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و
اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا و در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی
ان اﺳﺘﺎن ﮐﻪ دارای ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺒﺤﺮ ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﻓﺮادی از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮔﺰاره و ﺳﻮال را رد ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺎن از دﺳﺖ ﭼﭙﺎول ﮔﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دراز ﺷﺪ و دﺳﺖ ﻫﺰاران ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن را از ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی

ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻗﻮم ،
ﻃﺎﯾﻔﻪ  ،ﻫﻢ ﺷﻬﺮی و ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ وارد آن ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺼﺎف را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ اﻣﺮوز اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ روزی ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دﺳﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎر را از ﺧﺎک اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ان روز ﻗﻄﻌﺎ
زﯾﺎد دور ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن وﻋﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻓﺘﺢ و
ﭘﯿﺮوزی را داده اﺳﺖ.
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