
  يبسمه تعال

  ۳ادداشت ي

مانند بوشهر و خرمشهر را  ،گريد يجنوب يشهرها. داشتم يکار ير هم مدام به بندرعباس سفرهاياخ يکردم و در سالها يسال در بندرعباس زندگ ۲من مدت 
ران ياز کشور ا يينها شهرهاينه انگار که اانگار . کنديداد ميب ي،کاريفقر و فالکت و ب يکنين شهرها ميدر داخل ا يگشت وگذار يوقت. امدهيهم متعدد د

  . شوديشهرها عوض م يم رنگ و رويشويکتر ميکشور نزد يمه شماليدر عوض هرچه به ن .هستند

دم به مرور متوجه ش يتر باشند ولاست که محروم يعيلذا طبتخت دور هستند يگرم هستند و دوما از پا يجنوب يکردم چون اوال شهرهايفکر مسالها قبل، 
  :توانم اشاره کنميل به چند علت آن ميدر ذ. ا استيدر دنامروز ج ين تصور کامال برعکس تصورات رايا

 يدما يخبندان کامل و حتيسال با  يهامناطق آنها، اغلب ماه يهستند که در در برخ يشمال ياروپا يه، کانادا و کشورهايمانند روس ييا کشورهايدر دن -۱
 يهواتر که مناطق خوش آب ويدر حالم ينيبيرا م يتيو پرجمع ي، صنعتبزرگمعروف،  يشهرها ،ن مناطقياتفاقا در هم يتند ولدرجه مواجه هس ۴۰ يمنف

ک ي ييايجغرافن مسئله استفاده متناسب از تمام مناطق ين علت ايمهمتر. کنندياستفاده م يحيمقاصد تفر ياز آنها برا يول ن کشورها موجود استيهم در ا
ران نگاه يا يتيع جمعيبه نقشه توز يوقت. ت نشده استيران رعايدر ا يخين مسئله متاسفانه بطور تاريا. از متروکه شدن آن مناطق است يريگکشور و جلو

به  يتوق. از سکنه هستند يبا خاليه نقاط کشور تقرياند و بقدرصد مساحت کشور متمرکزشده ۳۰ران در يت ايدرصد جمع ۸۰م که حدود يشويم متوجه ميکنيم
ع و يع صناينطور از نظر توزيهم. کشور است يمه شماليها در نهم تراکم راه م بازيکنيآهن نگاه م ها وخط راهران از جمله بزرگراهيا يمواصالت يهانقشه راه

  .تيعدم امن يعنيو فقر،  يکاريب يعنيض، يتبع يعنيک کشور، ين استفاده از مساحت يبدتر يعنين يا. رهيوغ يامکانات شهر

نجلس، ريودوژانيرو، سيدني، ورک، لس آيويا در کنار سواحل هستند مانند واشنگتن، نيمعروف دن ين شهرهايترتين و پرجمعيباترين، زيامروزه بزرگتر -۲
ه تاريخي دارد از زمان البته اين مسئله يک ريش. ها و شهرهاي ساحلي هستندها، استانترين استانولي در کشور ما محرومترين و ضعيف. بمبئي و شانگهاي

علت عمده آنهم اين بوده که ايرانيان در . شدندصفويه و قاجار که همواره پايتخت و شهرهاي بزرگ در مناطق مياني کشور و دور از آبهاي آزاد تاسيس مي
ه به پشتوانه آن بتوانند با اطمينان و اعتماد کردند چون هيچگاه ناوگان دريايي قدرتمندي نداشتند کدوران معاصر، همواره از طرف دريا احساس تهديد مي

د که ياستمداران بپرسياز س يکياگر امروز از . سال هنوز پابرجاست ۵۰۰ن مشکل بعد از يهم. شهرهاي بزرگي احداث کنندزندگي کنند و  بنفس در کنار درياها
 ياهاياز طرف در يد جديت خواهند گفت، تهديکه با قاطع يلين دليوند، اولشينم ، مطرح همتختيپاهاي انتقال به عنوان يکي از گزينهمثال چرا بندرعباس 

مانند ( بوده يو استعمارگردسترسي به آبهاي آزاد همواره براي کشورهايي که قدرت دريايي بزرگي داشتند عامل توسعه و حتي کشورگشايي . جنوب است
البته کشورهاي ابرقدرت دنيا هم هميشه !. لي براي کشورهاي ضعيف، هميشه عامل ترس و تهديدو )پرتغال، انگليس، فرانسه، ژاپن، آلمان و امروزه هم آمريکا

  . بگذارند يجوالن آنها خال يو عرصه را برا اند که تمرکز و نگاه کشورهاي جهان سوم را از سواحل وآبهاي آزاد دور کنندخواسته

م و بعد دنبال يدا کرديک دکمه پين است که ما ابتدا يمثل ا". مياف را سروته گرفتهيق" کال د گفت که ما ينجا بايدر ا. تخت استيمسئله بعد فاصله از پا -۳
از سواحل  يبه زادگاه خود و دور يکيانتخاب کرد به دنبال نزد يتختيآن زمان که آغامحمد خان قاجار، تهران را به پا!!. ميگرديک کت مناسب با آن مي

که آنروز در چاه افتاد هنوز هم  يآن سنگ. کرديفکر هم نم يره حتيعادالنه و غ يو زلزله و دسترس يتيع جمعيمانند توز يمباحثچگاه به يجنوب بود و ه
- يم تخت عنوانياز پا ير شهرها را دوريسا يافتگيل توسعه نيم و دلياتخت گرفتهيران را پايک نقطه در شمال اي. آن هستنددرآوردن دانشمندان ما سرگرم 

شد آيا بهانه مي سيتاس) زديا ي کرمان ،مانند شيراز (خب اگر مثال پايتخت، در يکي از مناطق مرکزي ايران و نزديکتر به مرکزسطح مساحت کشور  .!ميکن
ن، مشکالت فقر و شد؟ و به تبع آتر در کشور توزيع نميبطور متناسب) انداصلي توسعه عامل که(هاي مواصالتي شد؟ آيا توزيع راهپايتخت حل نمي ازدوري 

 يشهرهاامروز فاصله زميني برخي . داد؟ديگر معني مي" دور افتادهمناطق "شد؟ يا اصال اصطالحي با عنوان بيکاري مناطق مهجور و دور افتاده حل نمي
 ديرسيساعت م ۱۰تا سواحل به حدود  بود که مثال فاصله ييفکر کنيد اگر پايتخت در جا!. ساعت است ۲۵پايتخت بيش از  بنادر مهم ايران از يو حت يساحل

- ينکه از همان روز اول به فکر فرار ازکارخانجات کشتينه ا ميکن و سکونت کار يدر مناطق ساحل ميشديد خود ما هم حاضر ميافتاد؟ شاياتفاق م يچه تحول
     .ميجنوب باش يساز



از اين  و صنايع بزرگ هواي جوي بر روي کره زمين است و لذا فرار جمعيت کردم آب وهواي سواحل جنوبي يکي از بدترين آب ويک زماني فکر مي -۴
ماه در سال کامال يخبندان هستند بطوريکه اگر دست انسان با يک  ۶مناطق، عادي است ولي بعدها با چشمان خود شهرهايي را در دنيا ديدم که حداقل 

ماه  ۳د بتوان گفت فقط يدارند و شا يبيل آسا و عجيس يهاماه هم بارش ۳مدت !. ياز دارديک تيم پزشکي ن ،قطعه فلز تماس پيدا کند آنوقت جدا کردن آن
-ين کارخانجات کشتين حال بزرگتريدر ع. ط روبرو هستندين شرايبا ا يشمال ياروپا يدارند که اغلب کشورها) البته از نظر ما(مناسب  يهوا در سال آب و

تر از شوي که در شرايط گرمايي کار کردن بسيار راحتبيني متوجه ميوقتي اين شرايط را مي. در آنجا جريان داردسازي را هم دارند و حيات هم بطور عادي 
چندين ساعت  ،بان ساده و يک پنکه نصفه ونيمه، بر روي کشتي، افراد با يک سايهدر بندرعباس سازيمثال در يک کارخانه کشتي. سرما و يخبندان است

لذا با !! . درجه يک کارگر بخواهد در فضاي آزاد، ساعتها جوشکاري کند و بعد هم زنده برگردد ۲۰حاال فرض کنيد در دماي منفي . دمشغول جوشکاري هستن
نکه يست ضمن اين يمعقول و منطق ،يع از مناطق ساحليز صنايپرهواقعا ا، يشرفته دنيپ ير کشورهايسا يمياقلط يسه با شرايران و مقايا يميط اقليدرک شرا

  .و مناطق آزاد را هم به دنبال دارد يبه بنادر صادرات يهمچون سهولت دسترس ييايمزا

 يعنين يکه ا کند يدورهراسان باشد و و گرما ا يشه از دريد همينبااست  و خشکگرم  يهوا آب و يدارااصوال و دارد  يلومتر مرز آبيک ۲۹۰۰ که يکشور
  :م کهيم و فقط شعار ندهيواقعا باور داشته باش .درصد مساحت کشور ۷۰فراموش کردن 

  "من است يران سرايا يهمه جا" 

بلکه در عمل  در زمان انتخابات، ون مناطق، نه در شعار يبچرخد و ا ياستمداران به سمت مناطق ساحليبرسد که نگاه حاکمان و س يدوارم روزيدر هر حال ام
    .انشاء اهللا .شرفت باشنديپ شاهد رشد وو پس از انتخابات هم 

 


