ﺟـﺰﯾﺮه ای ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨـﺎﻧﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺸﻢ آزاد  ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺸﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﭼﻬﺎر
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺟﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ اﺣﺪاث ﺷﻮد .
اﺣﺪاث اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺧﻮر ﺷﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ۱۰ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺣﻀﻮر  ۱۴ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر
زﯾﺎد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﯾﻪ دو
آزاد ﻗﺸﻢ
ﻃﺒﻘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ
آﻣﻮزان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﯿﺐ واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد واﮔﺬار ﺷﺪ .
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ رﺿﺎ ﺟﻮﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از درد ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﻣﺮوز در وﺿﻌﯽ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰ اﻧﻘﻼب ﺧﻮن دل ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﺮﮐﺲ در ﻣﻨﺰل ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ
ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ،اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ادارات ،اﯾﺠﺎد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز در ادارات ،ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز در اﯾﻦ
اﻣﺎﮐﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮدم از زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ
آورد.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻮﮐﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ روز در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد “ﻗﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ” اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰﯾﺮه ای ﺑﺎ ﻧﺎم و
آوازه ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﺷﺎن ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﺧﻮر ﺷﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ وﻋﺪه ﻫﺎ ﮐﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻣﺤﺘﺮم و ﻓﻌﻼ ﮐﺴﯽ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﻢ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮض ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره از ﻓﺮدا ﻋﺪه ای
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دارﯾﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ درﺧﻮر ﺷﺎن اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در رﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای
در ﺧﻮر ﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮐﺎرﻫﺎ را از
ﻣﺴﯿﺮ و رﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرج ﻧﮑﺮد.
ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻤﯽ و
ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﮐﺘﺎب رﻗﻢ ﻧﺨﻮرد ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

