
 

با فروش   یاز معدن خاک سرخ هرمز که زمان یی هوا ریتصو
  دن ید یگردشگران برا و حاال   میکردیخاکش درآمد کسب م
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 قشم مات؟ ،هرمز کیش
 

 های پساانقالب به هرمز و قشم( )نگاهی به آسیب

 

 محسن رنانی 
 

 

 
 ام، دودر بیست سال گذشته چهار بار به جزیره قشم رفته 

بار بر    بار مطالعاتی. در این چهار سفر دو  بار تفریحی و دو
حال  روی خاک قشم نشستم و گریستم، به حال قشم، به  

تدبیر   نظام  چنین  گرفتار  که  مردمی  حال  به  و  وطنم 
نامقدسی شده است  گری شده آسیب  اند که امروز ترکیب 
سه  سال   ی ه گاناز  رانت.  و  جهل  درباره  توهم،  پیش  ها 

»تبانی مهندسان و روحانیان« و نقش این تبانی در خطاهای  
آسیب بی  و  کشورمبازگشت  توسعه  به  سنگین    ان های 

 .)در اینجا بشنوید(سخن گفتم 

توهم و جهل بود، اما امروز    آن زمان مشکل ما تبانی
تر شده است. اکنون نظام  تر و خطرناک مشکل ما پیچیده 

پای »توهم، جهل و رانت« شده  تدبیر گرفتار اختاپوس سه 
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دهند که زهر  . دوستان مشفق همواره به من زنهار می است
ثیرش بیشتر شود. اما هرگاه شروع به  أسخنم را بگیرم تا ت

کنم، به یاد این سخن اقتصاددان بزرگ فقید،  نوشتن می 
می  کینز،  مینارد  می جان  که  آنکه  افتم  نه  »مگر  فرمود: 

اندکی   بگذار  پس  جهلند؟  علیه  علم  تهاجم  مظهر  واژگان 
 خشن باشند« )نقل به مضمون(. 

سال   به  قشم،  با  من  آشنایی    ۱۳۷۰نخستین 
وزارت  بازمی  در  مطالعاتی  گروه  یک  زمان  آن  در  گردد. 

اقتصاد تشکیل شده بود تا درباره تجربه مناطق آزاد تجاری  
سیس مناطق آزاد تجاری در  أدر جهان بررسی کند و برای ت 

زمان   آن  من  بدهد.  الگو  فارس  خلیج  دانشجوی  جزایر 
دانشگاه   اقتصاد  استادان  از  یکی  توسط  و  بودم  دکتری 
گروه   آن  شدم.  دعوت  گروه  این  با  همکاری  برای  تهران 

ت  که  رسید  نتیجه  این  به  بررسی  ماه  چند  از  سیس  أپس 
ایران،  زمان  آن  شرایط  با  تجاری  آزاد  به    مناطق  کمکی 

نمی  کشور  صنعتی  واردات  پیشرفت  دروازه  به  تنها  و  کند 
این  کااله با  گزارشی  طی  و  شد  خواهد  تبدیل  خارجی  ای 

سرعت منحل  به را  تصمیم مخالف کرد. آن گروه مطالعاتی  
 کردند

 
تصمیمات در مجامع باالی نظام گرفته    ، چون ظاهرا

  ، آن دوره هم  ،شد. آخرشده بود و نباید با آن مخالفت می 
والیت  حاکمیت  بود:  دوره  این  شعارشان  که  بود  مدارانی 

مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن    یاشم»مخالف ه
تیم   این  اعضای  خود  زمان  آن  البته  و  است«.  پیغمبر 
مطالعاتی نیز از اهمیت طبیعی و ارزش اقتصادی و ظرفیت  

 خبر بودند. ژئوتوریسم قشم بی 

خورشیدی برای نخستین بار    ۸۰وقتی در اوایل دهه  
من خدای  گفتم  رفتم  قشم  آنکه  به   ، به  جزیر جای    ه این 

عنوان یک منطقه آزاد، خواه صنعتی خواه تجاری، مطرح  به 
باید جزیره  این  کل  یک  به   شود،  یک    «پارک  ژئو»عنوان  یا 

موزه«   شود»ِاکو  طبیعی  .  ثبت  آبرفتی  موزه  که  یک 
طی  چشم طبیعت،  توانای  و  ظریف  قلم  با  آن  اندازهای 

یعنی یک   ذره کشیده و خلق شده است. ها سال ذره میلیون 
از این در  نمادین چوبی برای آن بگذارند و هرکس    دروازه

شود یک ورودیه سنگین بدهد و وارد جزیره  وارد قشم می
ها رفتار کند. در موزه  شود و موظف باشد طبق قوانین موزه

هیچ  به  مسیرهای  نباید  در  باید  فقط  و  بزنید  دست  چیز 
 تعیین 

 
  شده حرکت کنید و تماشا کنید. رئیس این موزه حتما

برجسته بای از  یکی  زمین د  استادان  یا    شناسیترین 
سرمایه    محیطیزیست  چه  که  باشد  متوجه  تا  باشد  کشور 

می  مدیریت  را  آن  عظیمی  وجب  به  وجب  مراقب  و  کند 
از   فراتر  بسیار  ظرفیتی  داشت  ظرفیتی  چنین  قشم  باشد. 



های  خیلی از جزایر توریستی دیگر جهان. عالوه بر جذابیت 
زمینبی  قدیمی شناختنظیر  در  ی،  انسانی  سکونتگاه  ترین 

هزار سال قدمت دارد. همه اینها به    ۴۰جزیره قشم حدود  
را   تاریخی  و  طبیعی  موزه  یک  ظرفیت  قشم  جزیره  کل 

 دهد. می 

اما البته از ده سال قبل از آن، آسیب به قشم شروع  
چه بود.  می   شده  وقتی  داشتم  برابر  حالی  در  دیدم 

های  های آبرفتی، سوله یر کوه نظاندازهای بدیع و بی چشم
های این جزیره  ای سربرآورده بود و بر ساحل عظیم کارخانه 

ر و  سازه ؤباستانی  قد یایی،  حال  در  سیمانی  کشیدن  های 
بخش   رفتم  قشم  به  که  بار  هر  آن،  از  پس  البته  و  بود! 

تری از این جزیره از هجوم آهن و سیمان آسیب دیده  بزرگ 
با دبی،  ل می بود. مدیرانی که چهار نع تا در رقابت  دویدند 

کیش و قشم را به جزایر تفریحی تبدیل کنند، متوجه نبودند  
کارد،  که اگر دبی صدها برج سیمانی و آهنی در خاکش می 

تنهایی و  های بیابانی است که به آن کشور در تسخیر ماسه 
جاذبه  و  خدمات  استقرار  ارزش  بدون  جانبی،  های 

ا دبی  و  ندارد.  که  گردشگری  دارد  شعور  اندازه  این  لبته 
برج ساختمان  و  خود  ها  که  بسازد  نمادین  چنان  را  هایش 

بخشی از    آنها   البته اگر  و  ؛ساختمان جاذبه توریستی بشود
با یک ساختمان عظیم می چشم را  د، در  نگیر انداز ساحلی 

دریاچه  ساخت  با  آن،  ده برابِر  مصنوعی  جزایر  و  ها ها 
جدید   ساحل  می کیلومتر  شما  پرجاذبه  اینکه  نه  آفریند. 

ای طبیعت در جزایر  ذره  ها سال میناکاری ذرهحاصل میلیون 
وانگهی،    رویه نابود کنید.وساز بی قشم و کیش را با ساخت 

به  صدها  چرا  دهید،  قرار  خود  الگوی  را  دبی  آنکه  جای 
و   ژئوپارک  صدها  و  جهان  در  موفق  بومی  توسعه  الگوی 

 دهید؟لگوی خود قرار نمیاکوموزه جهانی را ا 

ساخت  گریستم،  قشم  در  که  اولی  کارخانه  بار  وساز 
ای که در کشورهای  کارخانه   ؛سیمان قشم رو به پایان بود

گذار، سیس نیافته بود و سرمایه أفارس اجازه ت عربی خلیج 
را به قشم آورده بود. به مسئوالنی که دستم می  رسید  آن 

گذار را متوقف کنند  رمایه التماس کردم که ادامه کار این س
همه   آلوده   و  از  یکی  نگذارند  و  بدهند  را  او  ترین خسارت 

منحصر  از  یکی  در  آبرفتی  به صنایع جهان  جزایر  فردترین 
ت و  أجهان  جهل  توهم،  از  آکنده  مدیریت  اما  شود.  سیس 

گوش  می رانت،  بود.  بسته  را  نمی هایش  گذاریم  گفتند 
متوجه نبودند که این   صال  محیط زیست را آلوده کند. آنان ا 

سال هر روز    ۱۰۰تا    ۵۰کارخانه قرار است در آینده و برای  
سنگ  رس،  خاک  از  تن  و  هزاران  مارن  رسوبی  های 

های آهکی جزیره را تخریب و برداشت کند و انبوهی  کوه 



)هم کند  تولید  پسماند  و  کارخانه  آلودگی  این  تولید  اکنون 
متوجه نبودند که   اصال   تن سیمان در روز است(. آنان  ۱۲۰۰

ارزش توریستی خاک خام قشم از ارزش صادارتی سیمان  
اصال   است؛  اقتصادی    بیشتر  خسارت  و  مفهوم  متوجه 

انداز«، برای یک جزیره آبرفتی نمادین که  »تخریب چشم 
تواند برای صدها یا هزاران سال جاذبه توریستی باشد،  می 

کشیده است تا    میلیون سال طول  ۵۰۰ای که  نبودند. جزیره 
شناختی و فرسایش حاصل  یند فشار نیروهای زمین آدر فر 

از باد، گرما، جزر و مد، باران و امواج دریا به شکل امروزی  
 درآمده است.  

چند سال بعد که دوباره به قشم رفتم در دوره دولت  
بود که  .نهم  شدم  متوجه  نمکدان  کوه  از  بازدید    یک   در 
منسرمایه  بررسی  حال  در  ت گذار  برای  یک  أطقه  سیس 

کارخانه استخراج و صادرات نمک در کنار این کوه است.  
او   به  قشم  در  پروژه  چند  اینکه  درباره  و  شناخت  مرا  او 
این   از  صادرات نمک  آنها  از  یکی  که  است  شده  پیشنهاد 
برخاست.   نهادم  از  آه  کرد.  صحبت  من  با  است،  کوه 

است تا  سال طول کشیده    تصورش را بکنید، صدها میلیون 
گرفته و به رخساره امروزی درآمده است.    جزیره قشم شکل 

آرام و    بعد در همین دو میلیون سال آخر، کوه نمکدان آرام
متر از زیر دریا سربرآورده  با سرعت سالیانه دو دهم میلی 

صورت یک کوه عظیم نمکی به طول چند  است تا امروز به 
ارتفاع   با  و  به   ۳۹۷کیلومتر  میمتر  در  عنوان  طبیعت  راث 

غار نمکی    ۶۰اختیار ما قرار گرفته است. کوهی که تاکنون  
ترین غار نمکی جهان به  در آن کشف شده است و طوالنی 

به  و  دارد  قرار  آن  در  کیلومتر  هفت  به  نزدیک    گفته  طول 
شفگت  است.  متخصصان،  جهان  نمکی  غار  انگیزترین 

ما خودش   خواررانت   سواد و متوهم و احتماال  حاال مدیر بی 
صادرات   و  برداشت  پیشنهاد  خصوصی  بخش  از  نمک  به 

های  دهد. او اینقدر شعور ندارد که بین نمک این کوه را می 
دریاچه ارومیه که ظرف یک تابستان و با تبخیر آب در ساحل  

آید و یک کوه چند کیلومتری نمک  دریاچه ارومیه پدید می 
ای از  یندهای شیمیایی پیچیده آها سال با فر که طی میلیون 

میلی  دریا  میلی دل  به  باال  متر  وجود  آمتر  تفاوت  است  مده 
تصمیم   کسی  که  است  این  مثل  بکنید  را  تصورش  دارد. 

عنوان سنگ ساختمانی  های تخت جمشید را به بگیرد سنگ 
ختانه پروژه برداشت نمک از  ببرش دهد و صادر کند. خوش 

 
 
بعدا که  کوه  شده    گذارسرمایه توسط    این  شروع  دیگری 

زیستی متوقف    بود، بعد از مدتی و با پیگیری فعاالن محیط 
شد. آن روز زمان درازی در دامنه کوه نمکدان قدم زدم و  

 به حال قشم و به حال وطنم.  گریستم؛ به حال خودم،



چشم خدای  که  نظامیانی  ببخشد  اندازهای  شان 
خاردار  با سیم گیرند و  های اطراف شهرها را از مردم میکوه 

به عرصه مشترک ومشاع کوه  از دسترسی  را هم  ها  مردم 
قاعده، مردم را از سازهای بی وکنند و هم با ساخت می   نعم

لذت  و  چشم مشاهده  از  محروم  بردن  آنها  اندازهای 
کم از نظامیان به همه    کار کم   سفانه این شیوه  أکنند. مت می 

سرمایه مشاع    انداز« یکنهادهای دیگر منتقل شد. »چشم 
ویژه مردم ه اجتماعی است که متعلق به همه مردم کشور و ب 

همان  است.  منطقه  شهر  یک  در  زمینی  شما  اگر  که  گونه 
فتاب  آای بسازید که سهم  گونه توانید آن را به خریدید نمی 

همسایه را بگیرید، وقتی شما در جوار منابع طبیعِی مشاع  
همه  به  متعلق  دام  که  مثل  است  کوه جامعه  ساحل  نه  یا  ها 

می  ندارید  دریاها  حق  کنید  تصاحب  را  زمینی  خواهید 
ساخت گونه به  به  وای  دسترسی  از  را  مردم  که  کنید  ساز 

بهره  و  منبع  چشم اصل  از  آنها  بردن  طبیعی  اندازهای 
مت کنید.  از  أ محروم  خیلی  در  ضابطه  این  سفانه 

ت  های صنعتی و نظامی در کشور ما رعای های زمین واگذاری
 فالن ارگان نظامی یا فالن واحد صنعتی  

 
نشده است. ظاهرا
چندان بزرگی از دامنه یک کوه یا ساحل  بخشی معین و نه 

دسترسی مردم به    واقع عمال  کند اما در یک دریا را تملک می 
بهره  و  کوه  چشم خود  از  بین  برداری  از  هم  را  آن  انداز 

درمی  چشم حالی برد.  از  که  کوه  یک  ارزش  انداز  نظر 
زمین برابر  صدها  دارد.  اقتصادی  قیمت  کوه  اطراف  های 

دارند   مساحت  که محدودیت  هایره ویژه در جز ه له بئاین مس 
انداز مناظر طبیعی  خیلی اهمیت دارد. ساحل جزیره یا چشم

آن جزیره، ناموس جزیره است؛ مدیران جزایر حق ندارند  
 ناموس جزیره را بفروشند.  

قشم رفتم دیدم بخش بزرگی از    سال پیش که به  پنج
سیم   سپاه  دریایی  نیروی  را  قشم  شرقی  جنوب  ساحل 

ها از ساحل  ومتر ل خاردار کشیده است. یعنی دسترسی به کی
با  بود.  شده  خارج  ایرانیان  دسترس  پیدا  ایناز  دریا  حال، 

لطِف  و  زخِم آن چشم   بود  از  کاست.  سیم خاردار می   انداز 
ب دوباره  که  امسال  ماه  سیم  آبان  آن  دیدم  رفتم  قشم  ه 

خاردارها به دیوارهای سیمانی بلند تبدیل شده است و چشم  
از چشم  را  نیز محروم کردهمردم  اند. ای کاش  انداز دریا 

می  آنان  به  خطری  کسی  ایران  مردم  چشمان  که  فهماند 
ندارد و نیازی به دیوار سیمانی نیست، آنها باید آسمان را  

ماهوا تا  بزنند  سیمانی  پیچ ره سقف  تعداد  روی  ها  های 
شان را با  های اطالعاتی شان را نشمارند و حفره تجهیزات 

سراپرده  به  اسرائیل  جاسوسان  تا  بپوشانند   یسیمان 
های غلط  مقامات کشور رسوخ نکنند و با اطالعات و تحلیل 

البته در قشم    های غلط را در دامن آنها نگذارند. وسیاست 



ب  محدود  سواحل  در  هر  انحصارگری  نیست؛  نظامیان  ه 
های ساحلی را  نورچشمی که توانسته است بخشی از زمین

کرده   تجاوز  جزیره  ناموس  به  درآورد  تملک  یا  تصرف  به 
همه    است. و  نیست  سواحل  به  محدود  تجاوز  این  البته  و 

به  است.  هجوم  معرض  در  مدیریت قشم  وقتی  ها،  ویژه 
تأ برای  آنگاه  باشند  رانتی  و  غیرتخصصی  و  مین  سیاسی 

هزینه  جاری مالی  خام های  به  دست  زمین شان    فروشی 
زنند. همین چند روز پیش مدیرعامل جدید قشم ا عالم  می 

منطقه  مالی  تأمین  گذشته،  در  طریق  کرد  از  قشم،  آزاد 
می خام  انجام  زمین  هم فروشی  و  است  به  شده  اکنون 

اندازه ده سال آینده، زمین فروخته شده است. تصورش را  
م تأمین هزینه بکنید،  نگهداری  دیران یک موزه برای  های 

قیمتی   اشیاء  کنند  شروع  کارکنان،  حقوق  پرداخت  و  موزه 
 داخل موزه را بفروشند!!

می  در  اگر  را  رانت  و  جهل  توهم،  تبانی  اوج  خواهید 
بشنوید:   را  روایت  این  ببینید  قشم  دولت  تخریب  اوایل 

شرکت  از  یکی  مدیرعامل  دولتییازدهم  قشم  مرا    های  به 
سرمایه  عظیم  پروژه  یک  درباره  تا  کرد  نظر  دعوت  گذاری 

هدف عظیم  بدهم.  )بندر  مگاپورت  یک  که  بود  این  شان 
تن ظرفیت( را    صد هزارهایی با چند گرفتن کشتیبرای پهلو 

ت دارد  قرار  ناز  جزایر  که  محلی  در  قشم  جزیره  سیس  أ در 
پروژه    خواستند مطمئن شوند که اینکنند و در این زمینه می 

واقع هدف این بود که قشم  ارزش سرمایه گذاری دارد. در 
ترین بارانداز کشور تبدیل شود. تصورش را بکنید  به بزرگ 

که شما در بهترین خیابان شهر یک ساختمان دارید که یک  
را به  مغازه دو نبش دارد، حاال تصمیم گرفته  مغازه  اید آن 

خدای من هنوز این درک  خانه تبدیل کنید.    یا پارکینگ   انبار 
در مدیریت کشور ما نیست که اگر قرار است قشم در قامت  

جهانی ظاهر شود نباید به یک بندر    یا اکوموزه  یک ژئوپارک
ها  بارانداز تبدیل شود. برای فهم ظرفیت و اهمیت ژئوپارک 

بد نیست    ،جهانی  امروز  و میراث طبیعی کشورها در اقتصاد
های ملی آمریکا  ه بازدید از پارک ک   ۲۰۲۰بدانیم که در سال  

درصد کاهش داشته است، بازدید از این    ۲۸علت کرونا  به 
ایجاد  پارک  موجب  شغل،    ۲۳۴ها  دالر    ۷/۹هزار  میلیارد 

نیروی کار،   برای  و    ۷/۱۶درآمد  افزوده  ارزش  میلیارد دالر 
 میلیارد دالر ستانده اقتصادی بوده است.  ۶/۲۸

در سطح    در آن زمان  موضوع مگاپورت در قشم  گرچه
از وزرا عوض  ایده تغییر یکی  با  نیز  و آن مقام  بود  پردازی 

به   زمان  همان  البته  هم  من  و  دانشگاه    همکارانمشد  در 
های خطرناکی  خلیج فارس خبر دادم که مراقب چنین ایده 

باشند قشم  همینبرای  داستان  اما  است.  ؛  نپذیرفته  جا 



به قشم همچنان در  محور  متأسفانه نگاه مهندسی و پروژه 
پیشروی و تخریب است.    ۹۹و    ۹۸،  ۹۷های  در سال   حال 

با عنوان »همایش تخصصی فرصت  های  سه بار همایشی 
و  سرمایه  پتروشیمی  گاز،  نفت،  حوزه  در  قشم  در  گذاری 

مقدمه  آن  هدف  که  است  شده  برگزار  برای  انرژی«  چینی 
ها و  اجرای تعداد زیادی پروژه پتروشیمی، پاالیشگاه، انبار 

نفتی و نظایر  های نفتی، نیروگاه، مگاپورت، اسکله ترمینال 
  ی منزله ها اجرا شود به اینها در قشم است. اگر این پروژه 

پروژه  این  کلنگ  وقتی  است.  قشم  قشم  پایان  بخورد،  ها 
شد خواهد  هفته  »مات«  همین  در  تأسف  بسی  با  باز  و   .

ایم کل  مدیرعامل جدید قشم اعالم کرد که درخواست داده 
  ۱۴۰۴جزیره قشم به منطقه آزاد تبدیل شود و قرار است تا  

قشم به قطب صادرات پتروشیمی خاورمیانه تبدیل شود و  
شامل   را  قشم  جزیره  توسعه  بزرگ  برنامه  بنادر  احداث 

ای، تبدیل جزیره  چندمنظوره، تأسیس بورس انرژی منطقه 
  های عبوری از رسانی( به کشتی به هاب بانکرینگ )سوخت 

 اعالم کرد.  تأسیس ذخایر بزرگ انرژی، و فارسخلیج 

جدید، دولت  هر  من،  دولت    خدای  به  مقداری  اول 
بندد و همان  هایش را می دهد و بعد چشم قبلی فحش می 

دولت  می کارهای  ادامه  را  قبلی  ایشان  های  البته  دهد. 
تا  افاضه فرموده  به    ۱۴۰۴اند که قرار است  قشم همزمان 

همان  هاب قطب    )یعنی  و  پتروشیمی  صادرات  قطب( 
را   ایشان  من  شود.  تبدیل  خارجی  و  داخلی  گردشگری 

کودکانه نمی  اما  می شناسم  که  سخنی  یک  ترین  از  شود 
مدیرعامل جزیره رویایی و باستانی قشم شنید همین سخن  
قطب   و  پتروشیمی  قطب  همزمان  تأسیس  است: 

بی  آبرفتی  جزیره  یک  در  را  گردشگری  جمله  )این  نظیر 
عامدانه نوشتم به این امید که رگ غیرت ایشان بجنبد و از  

خطبه  بقیه  تا  کند  شکایت  و  من  بخوانم(.  دادگاه  در  را  ام 
کند؟   شکایت  ما  از  قشم  مدیرعامل  تا  بنشینیم  چرا  البته 
کجایید فعاالن محیط زیست؟ همت کنید و برای حفاظت از  

سرمایه محیط  و  مالکیت  زیست  در  که  قشم  طبیعی  های 
اع ملت ایران است، در یک شکایت جمعی کسانی که  مش

بسته  همت  دادگاه  کمر  به  کنند،  نابود  را  قشم  تا  اند 
کم سرعت تخریب آنان را کند کنید تا  فرابخوانید تا دسِت 

شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. این مدیرعامل  
می  توصیه  را  و  محترم  بزنند  کرمانشاه  به  سری  که  کنم 

قطب پیامدهای   همزمان  قطب توسعه  و  گردشگری 
دعوت   فرمایند.  مالحظه  بیستون  دشت  در  را  پتروشیمی 

کنم به اصفهان تشریف بیاورند و میهمان من باشند تا  می 
نتیجه توسعه همزمان قطب صنعتی و قطب گردشگری در 
اصفهان را ببینند. فعال  تا قبل از سفر ایشان به اصفهان،  



خواهند  کنم اگر می واست می از این مدیرعامل محترم درخ
خدمتی به قشم کنند تکلیف توسعه مزارع پرورش میگو را  

انجام    های اخیر در نزدیکی کوه نمکداندر همین سال   که
و اخراج    شده  به  ایران  تهدید  و  یونسکو  اعتراض  موجب 

،  پارک قشم از فهرست میراث طبیعی جهانی شده استژئو 
ژئوپارک  خوامشخص کنند. آخر شما چگونه می هید قشم 

باشد هاب پتروشیمی هم باشد؟ یونسکو اعالم کرده است  
توسعه مزارع پرورش میگو در حوالی کوه نمکدان مخالف  

می  چگونه  است  ژئوپارک  هاب  اصول  به  را  قشم  خواهید 
همچنان   قشم  و  کنید  تبدیل  کشور  پتروشیمی  و  انرژی 

دسِت  را  خدا  بماند؟  حساژئوپارک  تسویه  خودتان  با  ب  کم 
 کنید. 

. ما  یماز قشم مراقبت کن   مان موظفیماز امروز همه  
هیچ    فعال   جهانی  صنعتی  نظم  در  دیگر،  سال  خیلی  تا  و 

جایگاهی نداریم و باید به فکر جایگزینی برای نفت باشیم.  
انرژی  رواج  با  نفت  اقتصادی  کاهش  ارزش  به  رو  نو  های 

قشم،  به  نماند،  گرسنه  آینده  نسل  آنکه  برای  و  است 
جذاب ه ب از  یکی  پارک عنوان  و  ترین  جهان،  طبیعی  های 

سایر جزایری که ظرفیت گردشگری طبیعی جهانی دارند،  
داریم. به    نیاز  را  جزایر  این  ندارند  ُعرضه  ما  مدیران  اگر 

های جهانی و منبعی برای  مراکزی برای جذب ژئوتوریست 
ندارند   حق  کنند،  تبدیل  ایران  ارزی  درآمد  کسب 

ط سرمایه  پروژه های  با  را  آنها  رانت بیعی  نابود  های  جویانه 
 کنند.  

ای همچون قشم، که وجب  آخر جزیره آبرفتی یگانه 
دسِت  دارای  و  است  طبیعی  جاذبه  آن  وجب    ۲۵کم  به 
طوالنی  و  است  گردشگری  طبیعی  و  ژئوسایت  ترین 

تواند به  انگیزترین غار نمکی دنیا در آن است و می شگفت 
از   ژئوپارک جذاب یکی  به  ترین  و  شود  تبدیل  جهان  های 

های آینده درآمد داشته باشد، با چه  اندازه نفت برای نسل 
نفت  قطب  به  است  قرار  و    استداللی  پتروشیمی  و  گاز  و 

اگر   شود؟  تبدیل  ایران  انرژی  این    ۳۰بارانداز  پیش  سال 
جزیره رویایی را به یک منطقه آزاد صنعتی و تجاری تبدیل  

و  میکردیم،   ما  نیاز  و  ما  خریت  اوج  زمان  آن  گوییم 
تجربگی ما و وفور درآمد نفتی بود. اما اکنون تبدیل آن  بی 

از خطاهای غیرقابل گذشت   یکی  انرژی کشور  بارانداز  به 
به   خدمتی  شود  متوقف  زودتر  هرچه  که  است  تدبیر  نظام 
آبروی عقالنیت جمعی ایرانیان است. بگذارید خشم خود  

با این جمل باره به ذهنم فرود آمد اندکی  ه که اکنون یک را 
ترین خریت، خریتی است  بیرون بریزم: َخرَخریت یا خرانه 



 که خرها هم می 
 
این جمله را با آب    فهمند خریت است. لطفا

 های ورودی جزیره قشم بیاویزید.طال بنویسید و بر دروازه 

در   طالیی  سواحل  با  مرجانی  جزیره  آن  کیش، 
 وهمچشم

 
»مات« شده است، یعنی    چشمی ما با دبی تقریبا

ایم که اکنون کاری و  چنان به طبیعت این جزیره آسیب زده
سطح  أم در  معمولی  تفریحی  جزیره  یک  از  بیش  موریتی 

انتظار داشت. قشم  استانداردهای ایرانی از آن نمی  توان 
هاست »کیش« شده است  دادن کیش، سال نیز با الگو قرار 

سازهای تجاری، صنعتی،  ور سیاست گسترش ساخت و اگ
تخریب   و  یابد،  ادامه  آن  در  نظامی  و  تفریحی  اقامتی، 

کوه چشم و  سواحل  و  طبیعی  مناظر  های  اندازهای 
های صنعتی  کننده آبرفتی آن گسترش یابد و طرح مدهوش

شود   پیاده  آن  در  پتروشیمی  و  مگاپورت  و  پاالیشگاه  نظیر 
»مات« به  شاهد  سفر  شدزودی  در  بود.  خواهیم  قشم  ن 

آبان ماه امسال( کوشیدم مدیرعامل  اوایل  آخرم به قشم )
از    سابق مصداقی  نکات  برخی  و  ببینم  را  جزیره  این 
اما چنین  های آسیب برنامه  بگویم  را  این جزیره  برای  ناک 

 مجالی به من داده نشد. 

هرمز   برای  من  نگرانی  قشم،  از  بیش  اما  اکنون 
بی  یاقوت  این  گویا  است.  که  فارس  خلیج  میانه  در  نظیر 

ران حکومتی و خصولتی در همین چند سال  اخو توسط رانت 
خواران حکومتی البته تا همین  اخیر کشف شده است. رانت 

به  را  هرمز  سرخ  خاک  اخیر  سال  صادر  چند  انبوه  صورت 
سال می  در  اما  گردشگری  کردند  حوزه  وارد  اخیر  های 

 اند. تفریحی هم شده 

خیل هنوز  کیش  اما  قشم  شد؛  مات  پیش  وقت  ی 
به  نکنیم  مراقب  اگر  ولی  دارد  بازگشت  مات  فرصت  زودی 

گمانم امروز خطر فوری و اصلی باالی  خواهد شد. ولی به 
زند و با یک غفلت هرمز را نابود خواهد  بال می سر هرمز بال 

کیش  فرصت  که  است  کوچک  آنقدر  هرمز  شدن  کرد. 
 مات خواهد شد   ،ندارد

 
)مساحت هرمز کمتر از سه    مستقیما

درصد مساحت قشم است(. قشم مانند یک ظرف سفالی  
پیدا کند   یا ترک  بزرگ است که اگر جاهایی از آن پریدگی 
هم قابل ترمیم است و هم همچنان قابل استفاده. اما هرمز  

است کوچک  عقیق  نگین  یک  یا    که  مانند  خراش  یک  با 
یعنی فقط چند   رود.ارزش نمادین آن از دست می  پریدگی،

شمار خطاهایی که در توسعه قشم رخ داده کافی  مورد از بی 
سال  در  کند.  را مات  آن  و  رخ دهد  هرمز  در  تا  های  است 

اخیر در هرمز تصمیمات خطایی گرفته و اجرا شده است که  
اگر ادامه یابد، با چند گام دیگر، هرمز وارد موقعیت »کیش  



روز  که  هرمز  تنگه  شد.  خواهد  مات«  نقطه  و  گاری 
کم با کاهش اهمیت نفت صادراتی  آفرین ما بود کماقتدار 

پهبادها بر    ها وماهواره   خلیج فارس در جهان و با حاکمیت
نخواهد   سابق  استراتژیک  تنگه  آن  دیگر  دریاها،  فضای 

تواند نقطه قوت آینده اقتصاد ایران  بود. اما جزیره هرمز می 
 باشد.  

ی  هرمز  جزیره  بکنید،  را  سنگی  تصورش  نگین  ک 
وسعت   با  است  از    کیلومتر   ۴۲طبیعی  بیش  با  که  مربع، 

حدود   با  سنگ،  و  کانی  نوع  رنگی    ۹۰هفتاد  طیف 
ها سال از وسط دریا سر از  کننده، در طول میلیون مسحور 

آب برآورده است. هرمز نگین انگشتری ایران است. با این  
و   بدهیم  تراش  و  کنیم  تمیز  را  آن  کرد؟  باید  چه  در  نگین 

معرض تماشای جهانیان قرار بدهیم و صدها سال از منافع  
تکه کنیم و بفروشیم؟ یا آن را با   آن بهره ببریم یا آن را تکه 

را   نگین  این  بپوشانیم؟ در گذشته  و آهن و سنگ  سیمان 
ها  فروختیم. حجم عظیمی از خاک کردیم و میتکه می   تکه

ه است؛  های رنگی این جزیره در گذشته صادر شدو سنگ 
اجازه   دانستند  مغزهای کوچک مدیریتی )جهل( که نمی   با 

کوه  این  توریستی  و  تماشاگری  چشم ارزش  و  اندازها ها 
و   آنهاست؛  سنگ  و  خاک  فروش  ارزش  برابر  هزاران 

خواستند بدانند که با فروش، ظرف ده سال یا بیشتر،  نمی 
شود، و با اولین برداشت از  یک کوه یا یک ساحل تمام می 

ار  آنها،  سنگ  و  نابود    اندازچشم   زشخاک  آنها  توریستی 
اند پس باید بگوییم عطش  شود. اینها اگر جاهل نبوده می 

 رانت آنها را کور کرده بوده است. 

له را  ئهای اخیر که فعاالن محیط زیست مس در سال 
کرده  تقبیح  و  آشکار  و  خاک دنبال  دیگر  فروشی اند 

ن  کنیم، اما اکنون تخلیه سیمان بر روی چهره درخشا نمی 
توسعه   بهانه  با  هم  آن  است؛  شده  آغاز  نگین  این 

خرخریت  آن  از  این  تبانی گردشگری.  و  آشکار  های  های 
ای غیر از  عظیم توهم، جهل و رانت است. ساخت هر سازه 

های بومی و طبیعی  های طبیعی در این جزیره )سازهسازه 
و آهک و  که از سنگ و گل و چوب و سفال و حصیر و پارچه 

باشد(ساختساروج   شده  و خراش   ه  کردن آلوده   انداختن 
ب است؛  نگین  این  سازهه چهره  ناموس  ویژه  به  که  هایی 

چشم  ناموس  و  بیسواحل  کوه اندازهای  رنگین  نظیر  های 
 کنند.تجاوز می 

ساحل   در  که  دیدم  هرمز  از  امسال  آبان  دیدار  در 
شمال غربی جزیره دارند یک مجموعه عظیم اقامتی به نام  

ماجرا بهترین  »هتل  از  یکی  بر  محض  سیمان  جنس  از   »



می بخش  جزیره  ساحلی  سقف های  گرد  سازند.  را  ها 
مثال  ساخته  که  و    اند  باشد  کپر  یا  گلی  گنبدهای  شکل  به 

با رنگسازه  را   های مختلف رنگ کردهها 
 

 شکل  اند که مثال
داند این مجموعه  های متنوع جزیره باشد. اما خدا می رنگ

جزیره   ناموس  حجم  با  بکنید  را  تصورش  کرد.  خواهد  چه 
به  و  بیامیزیم  شکر  با  را  خاک  با  زیادی  و  شکالت  شکل 

کودکی  رنگ به  بدهیم  و  کنیم  درست  و جذاب  متنوع  های 
این   به  دادیم  که  غذایی  این  چقدر  ببینید  بگوییم  و  بخورد 
از   عظیمی  حجم  وقتی  بود!  خوشمزه  و  خوشگل  کودک 

حسازه  با  همراه  را  سیمانی  تهای  عظیمی  بر  أجم  سیسات 
بود  موریانه   روی خاک ساحلی کاشتید مثل النه   ای خواهد 

خورد و  ها را و بقیه خاک جزیره را می کم بقیه ساحل  که کم 
می  سازه جلو  هر  می رود.  مجوزی  ساز ای  برای    یه شود 

چانه  برای  را  راه  و  مشروع  بعدی  گسترش  و  زنی 
جزیره ساحل  و  می خواری  مخخواری   گشاید. 

 
اگر    صوصا

کم بگیرد  نمک   رونق  را  همه  می کم  سازه گیر  های  کند. 
تفریحی در این جزیره باید جوری ساخته شود که اگر الزم  

به  آن  شد  بقایای  و  باشد  تخریب  و  حذف  قابل  راحتی 
زدن ساده از بین برود  سیالب و با یک آتش   یک  راحتی با به 

حت  برگردد.  اولیه  طبیعی  حالت  به  بتواند  محیط  ی  و 
دستشوییایستگاه  و  بهداشتی  نیز    های  گردشگران  برای 

ساخته و  صورت پیش های سنتی طبیعی یا به سازه با  باید یا  
در  باشد.  حمل  ساخت قابل  هر  بخش  واقع  روی  وسازی 

شود باید مانند حالتی باشد که  غیرمسکونی این جزیره می 
شو نقاشی  وهای قابل شست روی یک نگین عقیق را با رنگ 

خراش می  فلزی  قلم  با  را  نگین  این  روی  اگر  اما  کشیم. 
 ایم. یم به نگین خیانت کرده ادادیم و نقش انداخته 

دستگاه،   من همه  این  میان  در  که  حیرانم   
 
از    واقعا

محیط  حفاظت  وزارت(  سازمان  )بعدها  سازمان  و  زیست 
و   استانی  مراجع  و  گردشگری،  و  فرهنگی  میراث 

یا کارشناسی نبوده است که    های محلی هیچ مقامدستگاه 
بهترین   از  یکی  در  سیمانی  عظیم  پروژه  چنین  احداث  با 

پاسخی  چشم اکوموزه هرمز مخالفت کند؟ هیچ  اندازهای 
بوده  یا همه فاسد  بگویم  آنکه  یا همه جاهل  ندارم، جز  اند 

حاصل   است  این  آنها.  از  ترکیبی  یا  و  ترسو،  همه  یا  بودند 
گزینش  ایدئولوژیعملکرد  که  های  اداری  نظام  در  ک 

نبوده  نتیجه  دلیر  و  عالم  سالم،  نخبگان  اخراج  جز  اش 
 است.

چرا   گفتم  زیست  محیط  فعاالن  برخی  به  وقتی 
نشستید تا چنین مجموعه سیمانی انبوهی بر ساحل جزیره  

بنشی حمایت  نهرمز  تهران  در  جایی  از  پروژه  این  گفتند  د 



چند وقت    رسد. هرشود و زور کسی در جزیره به آن نمی می 
دعوت    یک بازدید  برای  را  وزیری  یک  یا  استاندار  هم  بار 
ایام  می  در  است  ناتمام  هنوز  مجتمع  آنکه  با  حتی  و  کنند 

اقامت   آن  در  حکومتی  مقامات  برخی  خانواده  تعطیل 
محیط  می  فعاالن  سوی  از  که  اوایل  در  حتی  گفتند  کنند. 

مخالفت  برخی  و  زیست  شد  پروژه  این  احداث  با  ها 
با  ت حساسی شد،  ایجاد  محلی  جامعه  سطح  در  هایی 

اقالم خوراکی و غیرخوراکی    ها وکمک   کردن برخیپخش 
های مستمند، کوشیدند فضای عمومی را آرام  بین خانواده 

 کنند. 

  دم یسفانه چند روز بعد از سفرم به هرمز در اخبار دأمت
اعضا  به    ی فرهنگ  ون یس یکم  ی که  خود  سفر  در  مجلس 
ند. ای کاش اعضای  اکرده  دارید  زین مجموعه   نیهرمز از ا

، که نیمی از آنها روحانی هستند و بقیه  محترم این کمسیون
های میراث طبیعی و زیست محیطی  نیز تخصصی در حوزه 

میراث  ندارند، برجسته  کارشناسان  زیست    و  با  محیط 
های  مشورت کنند و اگر نسبت به پیامدهای منفی و آسیب 

یرمسکونی جزیره هرمز  وسازهای مدرن در بخش غساخت 
هم  شدند  بودجه  آگاه  بررسی  ایام  که  است،    ۱۴۰۱اکنون 

ت و  مجموعه  این  برچیدن  و  تخریب  برای  مین  أاعتباری 
سرمایه  کنند.  خسارت  تصویب  به  گذار  راضی   

 
قطعا من 

سرمایه  اگر  خسارت  قبلی  مسئول  مقامات  نیستم.  گذار 
ن خطا  اند باید خسارت اصالح آخطایی در دادن مجوز کرده 

با  را دولت جبران کند. اما اگر خطای در تصمیمات  را  مان 
شود این استدالل که »حاال خرج زیادی شده است و نمی 

در یک نظام اداری فاسد    کار را متوقف کرد« اصالح نکنیم، 
سیل  جاهل،  خود    و  با  را  ما  هستی  همه  بعدی  خطاهای 

 خواهد برد.

پروژه؟   این  توقف  بر  دارم  اصرار  این  چوچرا  ن 
نخستین سازه عظیم سیمانی در سواحل غیرشهری هرمز  

ها بسته  گونه سازه است و از همین آغاز باید راه تکثیر این
هم   قشم  سیمان  کارخانه  با  باید  که  کاری  همان  شود؛ 

اصرار  ا  کج  هر  شک نکنیم که در توسعه گردشگریشد.  می 
خواهد    یطرف م  ی عنی  بود،  مانیبتن و سوساز با  بر ساخت 

د  خیم که  کند  سفت  را  آنجا  نتوانند    گریخودش  از  را  او 
مربع مساحت  کیلومتر    ۴۲برانند. و دقت کنیم که هرمز کال   

که   بنابراین    ۳۸دارد  است.  نمکی  گنبد  آن  کیلومتر 
تخصیص زمین در این جزیره خیلی حساس است و دقت  

برای من قابل فهم نیست که برای ساختن  طلبد.  ویژه می 
  ۱۴۰۰تفریحی مدرن برای پولدارهای داخلی، چرا  تل  ه یک  

کرده  رها  را  فارس  خلیج  سواحل  درست  کیلومتر  و  اند 



کردهرفته  آلوده  را  هرمز  نگین  روی   اند 
 

احتماال البته    اند؟ 
آنها مسئوالن،  بهانه  توجیه  و    و  هرمز  گردشگری  توسعه 

کسب  از  راه  حمایت  ولی  است  بوده  محلی  وکارهای 
   کردن چشم نیست!!، کور کردن ابرودرست 

که   شدم  متوجه  بیشتر  بررسی  «  ماجرا»پروژه  با 
بوم  »اقامتگاه  عنوان  با  است  نخست  شده  مطرح  گردی« 

بروشور  در  است  اتمام  حال  در  که  حاال  تبلیغی،  ولی  های 
گردی است. اقامتگاه بوم خود را »هتل ماجرا« معرفی کرده  

بافت  با  پیوند  در  فرهنگیباید  و  محلی  شکل    های  موجود 
بهبود  و  تکمیل  حلقه  و  بافت بگیرد  و  دهنده  موجود  های 

در  فعال ندارد  معنی  باشد.  گردشگری  خدمات  بقیه  کردن 
نام   به  را  مدرنی  مجموعه  طبیعت  دل  در  شهر  از  خارج 

بوم  جای  اقامتگاه  به  نبود  بهتر  آیا  کنیم.  معرفی  گردی 
اندازهای  تخصیص زمین در دل طبیعت و در یکی از چشم 

هرمز،بی  سرمایه   نظیر  درخواست می از  بر  گذار  که  کردند 
های بومی داخل شهر هرمز و  روی توسعه و بازسازی خانه 

خانواده   مشارکت  خانه با  تبدیل  برای  به  های ّ ها  شان 
گذاری کند؟  گردی سرمایه های دایمی یا موقت بوم اقامتگاه 

سرمایه   این  است  با  شده  هتل  این  روی  بر  که  سنگینی 
خانه می  کل  و  شد  کرد  بازسازی  را  هرمز  سنتی  های 

به طبیعت،  کوچه  آسیب  بدون  و  کرد  ساماندهی  را  هایش 
نظیر گردشگری تبدیل  خود شهر هرمز را هم به جاذبه بی 

کرد.   ایجاد  بومی  ساکنان  برای  نیز  شغل  صدها  و  کرد 
 برد. گمان سهم سود خودش را می گذار هم بی سرمایه 

»هت این  صورت  هر  عظیم    ل«در  مجموعه  نخستین 
آغاز  اقامتی مدرن در هرمز است که می را برای  راه  تواند 

  سوِت   یمنزله های دیگری از این دست باز کند که به پروژه
گردشگری   دادن به ظرفیت جهانیآغاز مسابقه برای پایان 

هرمز است. اینها هنوز تفاوت یک جزیره اقامتی تفریحی را  
سب  استخوان  برای  محلی  داخلی  ک که  پولدارهای  کردن 

نمی  جهانی  ژئوپارک  یک  با  جزیره  است،  یک  هرمز  دانند. 
استثنایی طبیعی و یک جاذبه ژئوتوریستی جهانی است که  

کوتاه  بازدید  برای  باید  جذب  فقط  هدف  با  بیشتر  و  مدت 
یک  توریست  به  تبدیل  بتواند  تا  شود  مدیریت  جهانی  های 

ای شود که ما  ای آینده همنبع درآمد پایدار ارزی برای نسل 
 کشیدیم.  ر شان را َس آب و نفت 

نمی  گمان  البته  فرهنگی  من  کمیسیون  اعضای  کنم 
مجلس یا سایر مقامات مسئول کشور چنین غیرت و همتی  

شود برچیده  مجموعه  این  تا  بایستند  که  باشند  و    ؛داشته 
خسارت  سرمایه البته  این  های  تا  بدهند،  هم  را  گذار 



کودکا کثافت  عظیم کاری  ولی  روی    نه  از  کشور،  مدیریت 
شود پاک  می  .هرمز  پیشنهاد  گروه پس  محیط  کنم  های 

اجتماعی همبستگی  یک  در  محلی  نخبگان  و    ، زیستی 
این گفت در  حساسیت  و  روشنگری  و  زنده  وگو  را  باره 

نگهدارند و مراقب احتمال خسارت بیشتر به محیط زیست  
باشند.   جزیره  ناموس  به  تجاوز  ما  و  از  را  قشم  و  کیش 

بدزدند. همه   نیز  را  نگذاریم هرمز  نابود کردند،  و  دزدیدند 
موریانه  اگر  باشیم،  سیمانی  وساخت   یمراقب  سازهای 

و شروع    بخش غیرمسکونی جزیره هرمز راه بیفتدمدرن در  
  ، این جزیره نابود است  ده سال دیگر   به خوردن جزیره کند،

به  خود  جهانی  ارزش  از  یعنی  را  طبیعی  موزه  یک  عنوان 
ها را مطرح نکنیم  اگر امروز این دغدغه  دست خواهد داد.

های بلندمرتبه خواهیم  زودی در هرمز شاهد ساخت هتل به 
 بود.

م پیش أت و  شده  سفانه  محقق  پیشاپیش  من  بینی 
است. چند صد متر بعد از این هتل، بر ساحل نمکی غربی،  

بودند و یک سازه فلزی    یک تپه نمک را با لودر صاف کرده 
مثال   آن  روی  بر  تا  بود  شده  بنا  آن  خدمات    روی  ایستگاه 

موریانه  زنجیره  دوم  یعنی حلقه  بسازند.  خوری  گردشگری 
تصورش    یاگیرد. خداجزیره دارد شکل می  سیمانی در غرب

 قرار است به گردشگران خدمات رفاهی بدهند،  را بکنید:
آنگاه همان چیزی که سرمایه و جاذبه این جزیره و موجب  

های  و تپه   نظیرجذب گردشگران است، یعنی ساحل بکر بی 
این  را تخریب می   پیرامون آن اینجاست که  کنند. مشکل 

مجموعه سازه  و   ها 
 
بعدا تخریب   ها  کلنی  یک  و  به  کننده 

کمآلوده  و  شد؛  خواهند  تبدیل  به    کننده  هم  را  ساحل  کم 
در  ساحل می تملک  خزر،  سواحل  همچون  و  خواری  آورند 

آغاز خواهد شد. یک راهنمای محلی به من گفت و عکس  
تابلوی    آن را هم نشانم داد که اینجا کنار همین پروژه، قبال  

بود برکت نصب  بود »طرح  بنیاد  نوشته  تابلو  ه است. روی 
گردشگری   خدمات  ایستگاه  هرمز،  جزیره  پایدار  توسعه 

سرمایه  نام  بعد  و  برکت«  بنیاد  حمایت  با  گذار  شماره یک، 
، از  های دیگری از جزیرهبومی نوشته شده بود. در بخش 

بنیاد برکت با    ها،جمله در دره مجسمه  تابلوهایی از  باز هم 
هم و باز   را دیدم  ایدار جزیره هرمز« عنوان »طرح توسعه پ 

منطقهساخت  طبیعت  با  غیرهمگون  بنیاد  وسازی  آقایان   .
تنهایی یک برکت عظیم الهی  برکت، این جزیره خودش به 

 
 
لطفا شما  آسیب    است  برکت  این  تا  برچینید  را  خود  دامن 

من      ۲۵نبیند. 
 
لطفا هستم،  توسعه  معلم  است  یک    سال 

یایم و برای شما مفهوم »توسعه  کالس بگذارید تا رایگان ب
 پایدار« را تدریس کنم. 



همچنان أمت ندارد.  پایانی  جهالت  این  در  سفانه  که 
می  جزیره  کوه  اطراف  کنار  در  جزیره  شرق  در  چرخیدم 

»کاله رستم« دیوارهایی را دیدم که باال رفته است. پرسیدم  
چیست، گفتند قرار است اینجا یک کارخانه برای پرکردن  

از برای مصرف اهالی جزیره احداث شود. خدای  کپسول گ 
من یعنی در میان این همه مدیر و نهاد متولی کسی متوجه  

چشم  که  کوه نیست  و  رستم  کاله  کوه  رنگی  انداز  های 
گردشگری این    کننده اطراف آن که بخشی از جاذبه خیره 

جزیره است با ساختن تعدادی سوله در این منطقه از بین  
آمیزی که بر مدیریت  آن جهل توهم  است خواهد رفت؟ این  

مت سرمایه  است.  ما حاکم  ملی  موارد  أهای  هرمز  در  سفانه 
 توان ذکر کرد.ها هست که می فراوان دیگری از این نمونه 

رفاه   برای  هم  توالت  یک  اگر  حتی  هرمز  در 
می  ساخته  زیرِ گردشگران  در  باید  یا  یا    شود  باشد  زمین 

با نمایی سازگار با محیط  مدگی طبیعی آن هم  آپشت یک بر 
صورت زیست و تا حد ممکن از مصالح طبیعی منطقه یا به 

به های پیش کانکس  انتقال  ساخته سبکی که  قابل  سادگی 
 باشد. 

فعالیت عجیب دیگری که دیدم این بود که در شرق  
 
ّ
قل داشتند  سفیدجزیره  کوه  یک  را  ه  برف  سفیدی  به  رنگ 

سنگ می  تا  برای ساحبریدند  را  قسمت  ل هایش  در  سازی 
هایی از یک  شهری استفاده کنند. درست مثل اینکه بخش 

نگین را ببرند تا بخش دیگری از نگین را با آن تزئین کنند.  
اصلی هرمز است    و جاذبه  هایی که سرمایهتنها برش کوه نه 

ساحل  بلکه  است  هرمز  به  یک  خیانت  در  مصنوعی  سازی 
هم قیمتی  جپنجه   ،جزیره  روی  به  و  انداختن  آن  ذابیت 

کاستن از ارزش گردشگری آن است. مثل آن است که از  
ستون  از  سنگ یکی  تکه  جمشید،  تخت  را  های  هایی 

ستون  بقیه  شکستگی  در  سیمان  با  را  آنها  و  ها  بشکنیم 
خسارت  کار  دو  هر  به  فروکنیم،  هرمز  مدیران  است.  آمیز 

اندازی واحدهای مناطق مسکونی به  دست   یجای آنکه جلو 
سا موجحریم  ساختن  با  بگیرند،  را  مصنوعی  گیر حل  های 

هیچ   که  مصنوعی  ساحل  به  را  هرمز  شهر  طبیعی  ساحل 
کرده تبدیل  ندارد  گردشگری  اگر  ارزش  درهرصورت  اند. 

کم از داخل کشور  خواهید دیوار ساحلی بسازید، دسِت می 
آنکه   نه  ببرید  هرمز  به  قیمتی  کوه انداز  چشمسنگ  های 

 تخریب کنید.   را آنجا

و نکته عجیب از نظر من این است که چرا ساکنان  
ای آنها در برابر  ّ خوانده ویژه جوانان و درس بومی هرمز، به 

ملی هرمز که اولین    های طبیعی واندازی به سرمایه دست 



آنها هستند، چنین  خسارت  و فرزندان  آنها  بیننده آن خود 
نگام  اند که فالن هتل در ه اند؟ آیا دلخوش بوده ساکت بوده 

نیز چند نفر   افتتاح  بعد در هنگام  و  نفر کارگر  ساخت چند 
گمانم  دربان و مستخدم از آنان استخدام خواهد کرد؟ به 

فقر   است:  آمده  »کمبود«  کتاب  در  که  است  همان  پاسخ 
تونل انسان  را  می ها  نمی بین  اجازه  یعنی  آنها  کند  تا  دهد 
د. باز برای  تر و منافع بلندمدت را ببینناندازهای فراخچشم

من عجیب است که چگونه مردم و نخبگان محلی نشستند  
گذار خصوصی اجازه دهند  تا مقامات هرمز به یک سرمایه 

 در حریم خانه تاریخی جری  
 
در امالک دولتی اسکه و دقیقا

کافه   یک  است  شده  ثبت  ملی  آثار  فهرست  در  که  پوالک 
یژه  والکچری و تشریفاتی بسازد ولی فروشندگان محلی به 

خیابان  در  اسکله  بیرون  در  باید  اسکله  زنان  اطراف  های 
سرگردان باشند و در کنار خیابان بساط پهن کنند. آیا بهتر  
بازارچه   یک  تأسیس  به  را  اسکله  مجاور  دولتی  زمین  نبود 

دادند تا فروشندگان  های سنتی تخصیص می محلی با سازه 
حاشیه   سرگردان  دستی هرمز  صنایع  فروش  برای  محلی 

 ها نباشند و کرامت انسانی آنها لگدمال نشود؟  خیابان 

البته از حق نگذریم، یکی از بهترین اقداماتی که در  
هرمز دیدم، تأسیس بازارچه حصیری در ساحل خاک سرخ  

ها یکی از همان  بود. این همان ساحلی است که برای سال 
تپه نورچشمی  های خاک سرخ خوراکی آن  های حکومتی، 

می  تخریب  می را  صادر  کشتی  با  و  دزدی  کرد  اکنون  کرد. 
اندازی یک بازارچه با  است و با راه  خاک سرخ متوقف شده 

از  دکه یکی  سرخ،  خاک  معدن  بستر  بر  حصیری  های 
گرفته است.    گردشگری هرمز شکل زیباترین رویدادهای  

دکه  به جاذبه  اثیری  ساحل  جاذبه  با  حصیری  هم های 
مسحورک آمیخته  از  یکی  و  چشم نندهاند  اندازهای  ترین 

اند. اکنون در این فصل، در ساحل خاک  هرمز را شکل داده 
در  گردشگری  و  زندگی  اشتغال،  است.  سرخ،  آمیخته  هم 

این تجربه باید الگوی توسعه تمام سواحل هرمز باشد. ای  
کاش ساکنان بومی هرمز متوجه این مسئله باشند که هر  

تسخیر شود، ممکن  های مدرن  بخش از جزیره که با سازه 
است موجب ورود و اسکان موقت چند پولدار داخلی شود  

شدن به یک جاذبه جهانی را  اما ظرفیت هرمز برای تبدیل 
می  بین  در  از  را  آنها  فرزندان  و  آنها  منافع  بنابراین  و  برد 

برد. اگر هرمز به یک جزیره اقامتی پر  بلندمدت از بین می 
فرصت  شود،  تبدیل  مدرن  سازه  را  هاز  خود  آینده  ای 

بنابراین  به  و  داد  خواهد  دست  از  اکوموزه  یک  عنوان 
 تواند به یک جاذبه جهانی تبدیل شود.نمی 



نکته   به چند  تنها  اما  درباره هرمز گفتنی زیاد است، 
کنم. نخست اینکه در این جزیره نباید  کوتاه دیگر اشاره می 

کند. حرکت  فسیلی  سوخت  خودروی  یک  سال    پنج  حتی 
که فقط    پیش  رفتم  هرمز  خودروبه  محدودی  در    تعداد 

گفتند   و  بود  سال  جزیره  نقلیه    ۱۳۸۵تا  وسیله  پنج  فقط 
است بوده  جزیره  در  امروز  موتوری  خودروی  .  صد  چند 

کنند. اولین  در جزیره تردد می چرخ بنزینی چهارچرخ و سه 
و   بنزینی  خودروهای  که  است  این  کرد  باید  که  کاری 

جزیره این  از  شوند  گازوئیلی  دوچرخه،    و  اخراج  فقط 
تعداد  مورسیکلت  به  برقی  های برقی و خودروهای کوچک 

ارا و  تردد  حق  مدیران  ئمحدود  باشند.  داشته  خدمات  ه 
استمنطقه   موتور    بهتر  ارزان  جایگزینی  امکان 

جابه چرخه سه  گردشگر  که  می هایی  وسایل  جا  با  را  کنند 
 برقی فراهم آورند. 

وساز بلندمرتبه  ت ساخت همچنین الزم است ممنوعی
نماکاری  ممنوعیت  بی و  معماری  های  با  ناهمگون  و  قاعده 

هرمز   منطقه مسکونی  بخش  این  اِ   در  از  شود.  عمال 
گذشته، الزم است مرزهای بخش مسکونی شهر معین و  
نیز   محدود و همچون ناموس جزیره از آن مراقبت شود. 
سرریز   و  متوقف  به جزیره  مهاجرت  امکان  است  ضروری 

حمایت  با  نیز  جزیره  بومی  جمعیت  )نظ افزایش  ر  یهایی 
به  ارزان(  مسکن  وام  و  زمین  در  دادن  اسکان  سوی 

و   بندرعباس  )مثل  کشور  داخل  در  نزدیک  شهرهای 
 شهرهای اطراف آن( هدایت شود.

نفر    7000دانم در یک جزیره کوچک با  سفانه نمی أمت
دانشگاه   یک  باید  چرا  دامنه  آجمعیت  در  هم  آن  بزرگ  زاد 

چشم  از  آن  یکی  با  هم  آن  و  شهر  پشت  زیبای  اندازهای 
دانشجو   اندازه  آن  هرمز  نه  باشد؟  شده  بنا  عظیم  وسعت 

کند. پس  دارد و نه آن دانشگاه کمکی به اقتصاد هرمز می 
جزه هزاره را در وسط این جزیره  کدامین فکر معیوب آن مع 

است؟ بی  کاشته  این   نظیر  همه  از  آن  تخصیص  گذشته، 
است   گرفته  صورت  توجیهی  چه  با  دانشگاه،  به  زمین 

روست و بخش  که هرمز با مشکل کمبود زمین روبه حالی در
 زیادی از جوانان هرمز مشکل مسکن دارند؟ 

 
 
می   نهایتا مدیران  حدس  اینکه  عوامل  از  یکی  زنم 

ورود سرمایه  به  ثروت  منطقه  به  آسیب  و  سودجویانه  های 
توانند  می   کنندفکر می   دهند این است که طبیعی ملی تن می 

پروژه   گذارانسرمایه   از برای  این  و  آها  منطقه  بادانی 
کمک   شهری   مالی  مدیریت 

 
مثال کوچه بگیرند.  و    ها 

از  خیابان  بسیاری  و  زباله  از  پر  و  آلوده  بسیار  هرمز  های 



احتماال  اغچر  و  است  خراب  معابر  امکان    های  شهرداری 
وساز  بودن ساخت به اندک توجه رسیدگی به آنها را ندارد. )با 

جزیر  شهری  قسمت  احتماال  ه  در  درآمد    هرمز  شهرداری 
به  ندارد(.  ژئوپارک کافی  همه  مثل  است  الزم  های  گمانم 

ورودی  یک  گردشگر ب نس  هدنیا،  هر  از  سنگین   
 
وارد تا که  ی 

 دریافت شود و صرف خدمات عمومی شود. شودز می هرم

دانم به چه  اما نمی  - کنمخواهم پیشنهاد پایان می  در
به شورای عالی و مدیران مناطق آزاد    -  ؟کسی پیشنهاد کنم

ِص  تجاری  نگاه  با  تاکنون  این  که  کیش  و  قشم  به  رف 
اند؟ یا به وزارت  های یگانه طبیعی را تخریب کردهسرمایه 

  که احتماال    و صنایع دستی«  گردشگری،  فرهنگی  میراث»
ساخت هتل در هرمز و ساحل سایر جزایر با مجوز و حمایت  

دانم در جمهور که نمی آن انجام گرفته است؟ یا به رئیس 
ی حفاظت از  حوصله و دغدغه میان این همه بحران، اصال  

ملی   »کمیته  او  آیا  نه؟  یا  دارد  را  کشورمان  طبیعی  میراث 
خواهد  تشکیل  را  ایران«  تاریخی  و  طبیعی  میراث    نجات 

دسِت رئیس   داد؟ می جمهور  از  کم  جلوگیری  برای  تواند 
های بیشتر به نگین هرمز، دستور دهد ثبت هرمز  خسارت 

سال است پرونده آن باز  عنوان یک اثر طبیعی ملی که ده  به 
به سرانجام برسد. اکنون پنجاه سال    تراست، هرچه سریع 

( را  ecomuseumموزه« )است که متخصصان مفهوم »اکو 
کردهمعر  »قلمروفی  ترکیب  که  است  جایی  اکوموزه  - اند. 

)چشم -میراث (  territory-heritage-landscapeانداز« 
اکوموزه ثبت شده در جهان     ۳۰۰یکجا وجود دارد. اکنون  

همه   تارک  بر  که  دارد  را  آن  ظرفیت  هرمز  و  هستند  فعال 
سرمایه اکوموزه  تمام  بنشیند.  جهان  که  گذاریهای  هایی 

در و    تاکنون  هرمز  توسعه  بهانه  به  است  شده  هرمز 
هیچ  اشتغال  است.  بوده  آنجا  بومی  ساکنان  برای  زایی 

خدمتی به ساکنان بومی هرمز بیش از آن نیست که هرمز  
عنوان نخستین »اکوموزه« کشور ثبت کنیم و قوانین  را به 

 ها را نسبت به آن رعایت کنیم. جهانی اکوموزه 

ر  آقای  که  است  پسندیده  جمهور  ئیس همچنین 
های قانونی و اجرایی مربوط  دستور دهند که تمام فعالیت 

و   انرژی متوقف شود  و  پتروشیمی  به هاب  به تبدیل قشم 
و   بررسی   

 
ملی کارشناسی دقیقا موضوع توسط یک کمیته 

موکول   کمیته  این  گزارش  انتشار  به  مورد  این  در  تصمیم 
کمیته  توانند دستور تشکیل »گذشته ایشان می شود. از این 

ملی بازاندیشی در مأموریت و کارکرد جزایر خلیج فارس« را  
اتخاذ   و  کمیته  این  گزارش  ارائه  تا  دهند  دستور  و  بدهند 

دولت،   در  نوع تصمیم  و  هر  یا  اسازه   پروژه  )صنعتی  ی 
شیالت( یا  م   کشاورزی  اندازها ی که  چشم  ی  با ی ز   یتواند 



های  اذبه یا به ج  ندازدیرا به خطر ب کلیه جزایر خلیج فارس  
   گردشگری آنها آسیب برساند، متوقف شود.

به    ۱۳۸۲من در سال  و اما پیشنهادی برای حکومت:  
را   آب«  »پلیس  تشکیل  پیشنهاد  اصفهان  استان  مقامات 
هم   امروز  خندیدند.  من  پیشنهاد  به  آشکارا  اما  دادم، 

می  را  ایران«  زلف  »پلیس  تشکیل   پیشنهاد 
 
لطفا آن    دهم. 

م  که  نهادهایی  امربه موریت أهمه  آن  شان  و  است  معروف 
مدیریت زلف بانوان  »بخش از نیروی انتظامی که مسئولیت  

همه را در »پلیس زلف ایران« مجتمع کنید    را دارد،  «ایرانی
نهاد حوزه محیط زیست و  های مردم سازمان همکاری  و از  

 . همه این نیروها را آموزش بهره ببریدمیراث فرهنگی نیز  
بیاموزند که چگونه از زلف ایران مراقبت    تخصصی بدهید تا

ایران  کردهکنند.  کچل  را  هموطنان    اید!مان  از  پوزش  )با 
اید های نخبگانش که فراری داده غیر از مغز   نازنین کچلم(.

و  و کارآفرینانش که خسته کرده  ناامید  اید و جوانانش که 
کرده جنگل دریاچهاید،  افسرده  دامنه  هایش،  هایش، 

ساحل هایشکوه  آب ،  زیرزمینی هایش،  اش، های 
اید،  وگازش و معادنش، همه را و همه را چنگ انداخته نفت 

اید. روح ایران را آزرده و فرسوده  اید و آسیب زده خشکانده 
دسِت کرده نمی اید،  ندهید.  برباد  را  زلفش  چه  کم  دانم 

این میراث  اما می کاری،   از  بیش  باید کرد، که  دانم کاری 
های  طبیعی و تاریخی و تمدنی ما تخریب نشود. برای نسل 

و گاز نگذاشتیم، دسِت  نفت  و  برای آینده که آب  شان  کم 
کنیم،  حفظ  را  تاریخی  و  طبیعی  ما    میراث  از  بهتر  آنها 

دانند چگونه از این میراث حفاظت کنند و چگونه از آن  می 
 کسب درآمد پایدار داشته باشند. 

شناسان محیط زیست و میراث  من امیدوارم تمام کار 
البته   و  نیز فعاالن محیط زیستی قشم و هرمز  و  فرهنگی 
اجازه   این  از  بیش  جزایر دیگر، در یک همکاری اجتماعی 

های خصوصی  ندهند تا نهادهای دولتی و خصولتی یا شرکت 
آن   وقت  دیگر  اکنون  کنند.  تجاوز  جزایر  این  ناموس  به 

هل و رانت، دست به  است که علیه اتحاد نامقدس توهم، ج
های آینده  اتحادهای مقدس میهنی بزنیم وگرنه برای نسل 

 ای باقی نخواهد ماند.  کشور، آینده 

 ۱۴۰۰دی ماه   ۱۶محسن رنانی /  

 
 * * * *  * 

برای مطالعه این مطلب در تارنمای محسن رنانی و اظهار نظر،  
 جا را کلیک کنید. این
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