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گمنـام  زیسـت
 و غریبانه رفت

راشد شرف -  مدیر مسئول
جزیره قشم یکی 
از شخصیتهای موثر، 
اندیشمند  معلمی 
دلســـوز  پدری  و 
در توسعه انســانی 
جزیــــره و خادمی 
پرتالش،  بی ادعـــا 
دست  از  گمنام  و 
داد، زنده یاد محمد 
رشاد صابری نمادی 
از نسل تحصیلکرده و پاک دست جزیره می 
باشند که صادقانه دل در گرو توسعه، آبادانی و 
پیشرفت جزیره زادگاهش داشت، هم او بود که 
نقش موثری در توسعه کمی و کیفی دانشگاه 
آزاد قشم در جایگاه عضو هیات موسس با 
همکاری شخصیتهای دلسوز و تالشگری چون 
دکتر عباس براهیمی قلعه قاضی، استاد معاد 
مشتاقی، استاد علی عبدالهی و بانوی فرهیخته 
خانم سلمانی  داشت، تالشهای صادقانه زنده 
یاد صابری در  آموزش و  پرورش  به عنوان 
معلمی دلسوز و آگاه با تربیت نسلی جدید از 
تحصیلکردگان جزیره همراه بود که هر کدام در 
مناصب و جایگاه های مهم، اکنون منشا خدمت 
به همنوعان شان در استان و جزیره می باشند، 
مردم شهر قشم هم شاهد خدمات و فعالیتهای 
صادقانه مرحوم صابری  در شورای ادوار سوم 
و  چهارم شهر  می باشند، رسم زمانه بر این 
شد که استاد صابری غریبانه از میان ما برود و 
رحلت جانگداز ایشان ، همه فرهنگ دوستان و 
دوستداران توسعه قشم، جامعه فرهنگی و علمی 

جزیره  را در ماتم بسر برد، 
صادقانه،  زحمات  قدردان  جزیره  مردم 
بزرگوار  تالشهای موثر و فداکاری های آن 
پرورش،  و  آموزش  قشم،  آزاد  دانشگاه  در 

شهرداری و شورای شهر می باشند.
به روح بزرگ آن سفرکرده درود فرستاده، 
از خداوند مهربان علو درجات و غفران واسعه 

الهی برای زنده یاد صابری آرزومندم. 
و  خوانندگان  نظر  از  که  ای  نامه  ویژه 
مخاطبان ندای جزیره می گذرد، دل نوشته ها 
و بیان دیدگاه و نظرات بزرگان و  فرهیختگان 
جزیره در وصف زنده یاد محمد رشاد صابری 
می باشد، به امید آن که بتوانیم تالشی هر چند 
ارزشمند جهت معرفی شایسته  اما  کوچک 
خدمات و برکات آن عزیز سفر کرده به جامعه 

جزیره و نسل جوان داشته باشیم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

پاسداشـت
 پنج دهه تالش وخدمت

مرحوم صابری از 
شخصیتهای تاثیرگذار 

جزیره و پیشرو در 
امور عام المنفعه بود

محمد علی امینی
 رئیس مجتمع آموزشی فرهنگی 

سلطان العلماء بندرلنگه صفحه 3صفحه 2

در فراق پدر مهربان دانشگاه 
آزاد قشم

شخصیتها ی مرجع، 
الگویی برای
 نسل جوان
دکتر عباس براهیمی

 قلعه قاضی
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محمد علی امینی
 رئیس مجتمع آموزشی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه

مرحوم محمد رشاد صابری عالوه بر این که در حوزه های 
آموزشی، فرهنگی، علمی و اجتماعی جزیره حضوری فعال 
داشت و تاثیرگذار بود، به عنوان یک شخصیت فعال در حوزه ی 
سیاسی حضور و فعالیت داشت و با جریانات سیاسی همراهی 
داشت، به طور مثال، در جلسه انتخاباتی مجلس که در دوالب 
برگزار گردید، حضور داشت و شهروندان را به مشارکت در 
مقوله انتخابات دعوت و تشویق می کرد. ایشان یک شخصیت 

بسیار خوشنام، فرهنگی و دوست داشتنی بود. 
در عرصه های مهم آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی 
قشم هم شاگردان و دانشجویان زیادی به ایشان ارادت داشتند. 
مرحوم صابری طی 5 دهه تالش و خدمت صادقانه و بی منت 
در عرصه های مختلف آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمی، 
شهرداری و شورای شهر قشم ، خدمات ارزنده، ماندگار و موثری را 

به جامعه قشم انجام داده اند.  
در امور عام المنفعه و اجتماعی هم ید طوالیی داشت، به جرات 

می توانم بگویم که ساخت درمانگاه روستای رمکان با پیشنهاد، 
پیگیری و مراجعه ایشان و مرحوم سید هاشم هاشمی به جناب 

شیخ خالدی که این مرکز درمانی را احداث نمود، صورت گرفت و 
شیخ خالدی نظر به اینکه شناخت خوب و کاملی از ایشان داشتند و 
وی را مورد وثوق می دانست، فورا حمایتهای الزم جهت احداث 

درمانگاه رمکان که اینک مجهز بوده، انجام دادند. 
در اصالح بین الناس، یکی از شخصیتهای برجسته جزیره 
که همواره سعی و تالشش، صلح و آشتی دادن  بین مردم 
می باشد، مرحوم بود. هر جا می شنید اختالف و دعوایی 
بین دو نفر وجود دارد به انحاء مختلف ، برای آشتی دادن، 

وساطت و رفع کدورت ها تالش می نمود. 
عالقه ی وافری به علمای دین و اهل علم داشت و در جلسات 
علمی حضور فعال داشت، با توجه به اینکه خود بزرگوار اهل فضل 
و علم بودند، اما با این وجود، در جلسات دینی و علمی شرکت می 

نمود، این از خصوصیات بارز ایشان بود. 
همیشه در کارهای مثبت، حامی، ساعی و مشوق بودند و از 

کارهای منفی و دلسرد کننده دوری می جست. 
امیدوارم ، خداوند متعال ایشان را قرین رحمتش نماید و حشر 

ایشان با اولیاء، صالحان و مومنین قرار دهد. انشاءاهلل. 

به یاد مرحوم صابری، 
بزرگمرد جزیره

محمد  اسالمی رمکانی
   امام جمعه رمکان

درباره فضیلت استاد بزرگوار مرحوم حاج محمد رشاد صابری 
هرچه بگوییم و هرچه بنویسیم، کم گفته ایم. شخصیتی ارزشمند و 
دانشمندی که تمام وجودش، وقف آموزش و پرورش و تعلیم و 

تعلم کرده بود و تا آخرین لحظه عمر پر برکتش در این راه از هیچ 
سعی و کوششی دریغ ننمود و در نهایت به همه آرزوهایش رسید 

و نائل گردید. 
سالهای تحصیلی ابتدایی خودم را هرگز فراموش نمی کنم که 
چه دلسوزانه الفبای زندگی را برایم یاد داد و در سال 46-1345 که 
مدرسه جدید التاسیس دولتی پس از مدرسه ایمانی قدیمی رمکان 
افتتاح گردید برای اولین بار شیوه سخن گفتن را در مراسمی پرشکوه 
برایم آموخت و همواره همه دانش آموزان خودش را مورد لطف و 
مرحمت خود قرار می داد و در تمام دوران زندگی اش از تواضع و 

فروتنی و خوش رفتاری و خوشگفتاری واالیی برخوردار گردید.
روحش شاد و یادش گرامی

مرحوم صابری  از شخصیتهای تاثیرگذار جزیره و پیشرو در امور عام المنفعه بود

شادروان صابری، 
نمونه یک خدمتگذار 

واقعی   
سید مسعود آل عبایی
شهردار شهر قشم 

مرحوم محمدرشاد صابری استادی وارسته 
که خدمت به خلق را سرلوحه زندگی گهربارش 
به  متوالی را مشغول  بود و سالهای  داده  قرار 
مردم  به  مختلف  مناصب  در  رسانی  خدمت 
شریف جزیره قشم بودند.قطعا، فقدان این معلم 
بازنشسته و خوشنام که کوهی از علم و تجربه 
بودند برای اینجانب و مردم شریف شهر قشم 
بسیار سنگین است؛ضمن تسلیت این ضایعه 
برای  الهی و  برای آن مرحوم آمرزش  بزرگ، 
خانواده و بازماندگانش صبری عظیم از درگاه 

باری تعالی مسئلت مینمایم.

رشاد  محمد   ، فرزانه  استاد  درگذشت 
فرزندان،  محترم،  ی  خانواده  به  را  صابری 
بستگان و همچنین جامعه دانشگاهیان ، اساتید، 
قدرشناس  و  شریف  مردم  و  فرهیختگان 

جزیره قشم به ویژه شهروندان روستای 
رمکان تسلیت می گویم. 

فقدان زنده یاد استاد صابری که بی تردید 
وی را می توان در ردیف افرادی که به 
آموزش و پرورش قشم، خدمات ماندگار و 
ارزنده ای انجام داده  اند، بر شمرد، ضایعه 
ای بس بزرگ و جبران ناپذیر است و در 
آینده، جامعه قشم چون صابری را نخواهد  
داشت، چرا که صابری، تکراری ..... نیست. 
به هر بهار ُگل آمد از زیر گل بر آرد سر                     

ُگلی که برفت ناید به صد بهار دگر 
مرحوم صابری در سال های 55 و 56 
با انتخاب انجمن شهر، سکان شهرداری 
و  شد  قشم  شهردار  و  گرفت  دست  به 

در زمانی هر چند کوتاه، خدمات ارزنده ای 
را به قشم ارائه کرد و تقویت بنیه ی مالی 
استقالل  جهت  در  و  عمرانی  خدماتی،  و 
شهرداری ، کوشش فراوان نمود و شهرداران 
بعد از وی، متاثر از اقداماتش دنباله رو عملکرد 

او شدند. 

صابری با کوله باری از تخصص و تجربه 
در امور شهری، اجتماعی و فرهنگی با رآی 
مردم وارد شورای قشم شد و در ادوار سوم 
و چهارم شوراها به به مدت ده سال در کنار 

دیگر اعضاء از راهنمایی ها و تجربیات ایشان 
استفاده نمودیم. 

از خصوصیات منحصر بفرد این مرد بزرگ 
و فرهیخته ، درک صحیح از وقت شناسی 
و حضور به موقع در جلسات بود چوم می 
دانست لحظه هائی که از عمر می گذرد، از 

فرصت او در دنیا کم می شود ، بنابراین لحظه 
ها را غنیمت می دانست. 

خوش فکر و دارای تجربه های ارزشمند در 
زمینه های مختلف شهری، اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشی بود و همواره بیانات قاطع 
او، چراغ روشنی در تصمیمات مأخوذه 
برای سایر اعضاء بوده است و منش و 
رفتاری که نشانه ی صمیمیت، محبت و 
همدلی بود ، منشأ تسهیل تصمیم گیری 

در امورات شورائی می شد. 
مشرب،  خوش  رو،  خوش  فردی 
خوش سفر، شوخ طبع، صبور و مهربان 
ترین مهربانان بود.  با افراد کوچک خود 
را کوچک می دید و با بزرگان همتراز 
با ضعفاء مدارا می کرد و  بود و  آنها 
مهربان بود و در مقابل افراد زورگو با 
صدای خاص خود قد علم می کرد و 
ُرک و بی پروا ، هر جا خالفی را مشاهده 
می کرد معترض می شد و تذکر می داد و ای 
کاش صابری در میان ما بود تا بجای زنده بیاد 

گفتن، سرود زنده باد را سر می دادیم، ولی 
هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود
آنکه پاینده و باقیست خدا خواهد بود
روحش شاد و یادش همیشه زنده باد

به یاد استاد فرهیخته و شخصیت مفاخر جزیره شادروان صابری  
محمد رفیع پورمولوی -  رئیس پیشین شورای اسالمی شهر قشم
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رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم 
و موسس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل و 
دانشگاه پزشکی قشم، کیش، سما ، هرمز و خمیر    

پرده از ناگفته ها می گشاید و می گویند
در سال 1377، که به عنوان قائم مقام دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قشم منصوب شدم  و سپس 
ریاست دانشگاه و شعبات بین المل را عهده دار 
شدم جناب آقای صابری محبت کردند  یک 
ماشین و یک واحد منزل مسکونی در اختیارم 
قرار دادند،  پس از مدتی متوجه شدم که ماشینی 
که در اختیار من هست،  ماشین شخصی خود 
زنده یاد است،  گفتم آقای صابری ماشینی که من 
استفاده می کنم،  متعلق به دانشگاه آزاد نیست؟  
ایشان گفتند دانشگاه آزاد چیزی ندارد این واحد 
مسکونی خودم است که بعنوان  استادسرا  در 
اختیار شما قرار دارد،  اگر آن روزهای سخت،  
صابری ها، مشتاقی ها، عبدالهی  ها و سلمانی ها  
در قشم،   دانشگاه را یاری و همراهی نمی کردند 
و همت بلندی را بدرقه این کار نمی نمودند 
ابداً  شاهد چنین  تحول، شکوه و عظمتی در 
عرصه واحدهای بین الملل، سما ، واحد پزشکی 
های  رشته  توسعه  و  قشم  آزاد  دانشگاه  و  
تحصیالت تکمیلی و همچنین طرح توسعه 
آن تا دانشگاه هرمز و خمیر و حتی پزشکی 
کیش نمی شدیم. این ها واقعاً گروه های مرجعی 
هستند که می توانند برای جوانان نسل فعلی الگو 
باشند، نسلی که با کاهش سرمایه اجتماعی، امید 
خودش را از دست می دهد و در تزلزل  اخالق 
و بدبینی ها قرار گرفته،  مرور یادآوری خاطرات 
بزرگان قشم،  آن ها که در واقع با تمام وجود،  
خودشان را وقف خدمت بی منت کردند شاید 
با تکیه بر تجربه درخشان پیشینیان، راهی برای 
بازسازی نقشه راه آیندگان و فردای بهتر ما باشد،  
آقای صابری سراپا، پاک دستی، ادب، اخالق، 
انسانیت و مهربانی بود، همه دانشجویان دانشگاه،  
ایشان را به عنوان پدر مهربان دانشگاه می شناختند،   

آستانه صبر و تحمل باالیی داشتند شنونده ی  
مهربان و تکیه گاه خوبی برای همه بودند  خیلی 
از اساتید و دانشجویان دانشگاه از درگذشت 
ایشان سخت متأثر شدند و آنان محبت، لطف و 

انسانیت زنده یاد را از یاد نخواهند برد.
بزرگ  کارهای  هرجا  نکنید  شک  شما   
انجام شده عده ای از هیچ خدمتی دریغ نورزیده 
اند،   عده ای از فرصت های شخصی دست 
شستند و به نفع جمعی و به آیندگان  فکر کردند،  
بطور مثال آقای عبدالهی که یکی از معتمدین و 
بزرگان قشم است  و بعدها  رئیس دانشگاه آزاد 
هرمز شد، ایشان کسی بود که برای حضور در 
اجالس شورای مرکزی دانشگاه در آن شرایط 
سخت،  با قایق به بندر می رفت   و از بندرعباس  
با اتوبوس عازم  تهران  میشد. زمانی که از ایشان 
سوال کردم آقای عبداللهی چرا اینکار می کنید 
گفت من نمی توانم پول و شهریه دانشجویانی که 
از سفره نان شب خانواده اش به رسم امانت به 
من سپرده اند که  درس بخوانند و در شرایطی که   
دانشجویان   نیاز  به خوابگاه دارند و به  طرح 
توسعه و ساختمان آموزشی مستقل نیازمندیم 
اصالً من نمی توانم برای سفر به تهران  با شهریه 
دانشجو پرواز کنم و حق ماموریت دریافت نمایم 
و من بعد از  آن موضوع،  از وی خواهش کردم 
که دیگر با اتوبوس  بخاطر سالمتی خودش و 
ریسک خطر، سفر نکند با اصرار بنده هم ابتدا 
حاضر نمی شد این کار انجام دهد من دیگر 
مجبور شدم بخاطر سالمتی اش و رعایت حال 
نامبرده، از  دانشگاه آزاد قشم بلیط پرواز تهران 
برای ایشان تهیه کنم  و همین طور استاد معاد 
مشتاقی که از پیشکسوت تان خوشنام فرهنگی 
جزیره هستند، خدمات زیادی به دانشگاه هدیه 
بخشیدند،  این ها کسانی بودند که برای اعتالی 
قشم سرازپا نشناختند، این بزرگواران که از ایشان 
یاد کردم همه در حد معاونت دانشگاه و قائم مقام 
بودند اما یک بار از منزل مسکونی و یا از امکانات 

رفاهی و ماشین دانشگاه استفاده نکردند،  جزیره 
قشم، انسان های بزرگی در خود پرورانده است،   
ما نیاز داریم یک بار دیگر برگردیم و داشته های 

خویش را  مرور و  بازسازی کنیم، 
همین روزهایی که در قشم، عموما هر کس 
به نفع شخصی خودش کار می کند و به فکر 
اندوخته و ترقی خودش است، اما  هستند کسانی 
در خود جزیره که برای دستگیری،  یاری رسانی 
و اعتالی نسل آینده ،  شکوفایی،  آبادانی و 
بالندگی از فرصت های شخصی چشم پوشی می 

کنند و به آیندگان می اندیشند.
  جا دارد یادی کنم از  سایر معاونین  و مدیران 
پر تالش و پاکدست دانشگاه و همین طور از 
بانوی خوشنام و فرهیخته خانم سلمانی که همه 
این بزرگواران از اعتبار اجتماعی و شخصی  و 
ارتباطات شان برای پیشرفت دانشگاه کمر همت 
به خدمت بستند،  اگر امروز ما وارث 75 رشته 
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه آزاد قشم و  شعبه 
بین الملل هستیم،  تردید نکنید همت،  بزرگی، 
ایثار، ازخودگذشتگی،  همراهی و فداکاری های 
همکاران بنده باالخص انسان های بزرگ چون 
آقای صابری بدرقه راه وکار بوده است  مرحوم 
صابری مثل یک ستاره درخشان برای همیشه در 

ذهن،  باور و اندیشه ما می درخشد. 
ما در واقع یک تکیه گاه ، یک مرجع شخصیتی 
و اخالقی،  یک انسان خودساخته،  یک اسطوره 
ادب، اخالق و صبر  را از دست دادیم،  باالخره 
یک انسان متواضع و مقبول  باید چند نسل از 
همه فراز و فرودها عبور کند و به مرحله ای برسد 
که مورد احترام،  تکریم،  عزت و بزرگی دیگران 
قرار گیرد  و صابری رهاورد پر افتخار گذشته 

تاریخی و اجتماعی بود.
  ما از زنده یاد صابری خیلی آموزه های 
از  یاد گرفتیم، یکی  اخالقی و درس زندگی 
خصوصیات ویژه زنده یاد،  وفاداری و صداقت 
بود،  اصالً در مرام و وفاداری بی نظیر بود اگر 

دست برادری و همراهی به کسی می داد خودش 
را وقف می کرد،  آقای صابری اسوه اخالق ، 
دوستی و مرام بود، چیزی که در واقع امروز 
گم شده نسل ماست ما باید یک بار دیگر زندگی 
شغلی،  علمی و فرهنگی بزرگان مان را مرور 
کنیم و ببینیم که چرا و چگونه شد که انسان های 
بزرگ این طور در آن شرایط سخت و تنگناهایی 
که دیروز داشتیم،  توانستند در گوشه ای از قشم 
چه در عرصه آموزش و پرورش،  چه در عرصه 
ی دانشگاه  و چه در پارلمان شهری به عنوان 
عضو شورا،  منشا اثر باشند؟  رمز و راز موفقیت 
آن چه بوده است؟ ما نباید این الگوها را از یاد 
ببریم،  این الگوها،  نقشه راه ما هستند،  افق آینده 
ما هستند،  می شود نفع شخصی که این روزها از 
نفع اجتماعی و مصلحت عمومی فراتر و پیشی 
گرفته با بازگشت به خویشتن یعنی داشته های 
انسانی و اخالقی جامعه مان، را دوباره بازسازی 
و از نو  بسازیم،  خودمان را پیدا کنیم.   دوستان 
ما از سازمان مرکزی،  دوستانی که آن سال ها با 
ما کار کردند اواخر دهه هفتاد و در طول دهه 
هشتاد، عموما همه  روسای دانشگاه وقتی که از 
موضوع درگذشت مرحوم صابری مطلع شدند،  
متأثر شدند،  وافسوس خوردند که قشم و جامعه 
دانشگاهی چه شخصیت ارزشمند و چه انسان 
بزرگی را از دست داد، امیدوارم که جزیره قشم 
بتواند همواره صدها انسان های بزرگ و  صابری 
ها  را در خود بپروراند تا مایه افتخار آیندگان 
باشند و تکیه گاه،  نقشه راه و گروه های مرجعی 
برای سبک زندگی باشند،  آن چیزی که در این 

روزها ما به آن نیاز داریم.
 روحش شاد ،  یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

در فراق پدر مهربان دانشگاه آزاد قشم

شخصیتهای مرجع، الگویی برای نسل جوان
دکتر عباس براهیمی قلعه قاضی

زنده یاد صابری، 
تجلی انسانیت و 
مهربانی بود

محمد علی اسالمی
 دانش آموز مرحوم صابری از روستای دوالب

چند روزی است که دوستان،  جویای خاطره 
پس  یکی  خاطراتم  اندرصفحات  هستند،  ای 
به  به سالهای دور،   از دیگری ورق می زنم  
دوران بچگی ها، صفحه ای از ماندگارترین را 
انتخاب می کنم؛ روزها که هیچ بلکه یک عمر 
درس  میکنم.  مرورش  دارم  خودم  زندگی  در 
یک معلم را درس وفاداری، درس نوعدوستی، 
درس شرافت و شفقت را خیلی دوست دارم. 
شمارا ببرم به سالهای حدود 51 تا 54 ، بیش 
از چهار دهه ی قبل،  تحصیالت ابتدایی را به 
پایان رسانده بودم قصد کردم ادامه تحصیل دهم 
درمقطع باالتر راهی شهر قشم شدم دردبیرستان 

بلوکی وقت در ساختمان دبیرستان،  مشغول به 
تحصیل شدم گرچه یک مقطع پایین تر بودیم اما 
محل تحصیل مان در سال اول همان جا بود در 

یک مدرسه مختلط همراه با دانش 
اموزان دختر درس را شروع کردیم 
از اتفاق، روزها یکی پس از دیگری 
می گذشت گر چه از محل زندگی 
مان دور بود چون از دوالب آمده 
بودم اما بهر حال این مقطع تحصیلی 
را با موفقیت به پایان رساندم اما 
برای ادامه تحصیل مشکلی برایم 
پیش آمده بود مادرم با ادامه تحصیلم 
موافق نبود و دیگر، دوری فرزند 

بنظر برایش قابل تحمل نبود، ناچارا مدرسه ترک 
را ترک کردم اما این را که معلم مان مرحوم صابری 
بزرگوار برای ما تعریف می کرد و تشویق به ادامه 
تحصیل از یاد نبرده بودم همیشه می گفت یک 
نظامی آن زمان خیلی به درس تشویقش کرده 
وگرچه کار می کرده اما تحصیل را رها نکرده 
است روزها می گذشت و من از دوستانم جدا 
شده بودم همکالسی هایم میرزعیم فقیهی، محمد 
نور قلمی، محمدرشید مولوی، علی عبداللهی ، 
تقی زاده ، حاجی میری و دیگران تا اینکه در یکی 

ازروزها که روستا بودم استاد مهربانی، جاده های 
سخت قشم تا دوالب برخود هموار نموده بود 
و آمده بود تا یک بار دیگر به من بیاموزد ، آمده 
بود تا این بار به من درس 
مهم انسانیت بدهد، آمده 
بود با یک دنیا از عشق و 
وفاداری، گویی که فرشته 
ای آمده بود،  آقا باید بیایی 
درس  کالس  در  بیایی 
زندگی   کالس  در  بیایی 
صحبت  هم  بامادرم  بیا. 
بود  این  تقدیر  اما  کرد 
که مهمترین درس معلم 
خوبم همان روز باشد تشویقم کرد از استعدادم 
گفت اما مادرم موافقت نکرد من متحیر ماندم 
در سکوتی عجیب فرو رفتم من به معلم خودم 
فکرمی کردم به تحمل این مسیر و جاده سخت و 
طوالنی، چگونه آمده است و چرا، اما چه بگویم 
من بچه بودم. معلم از کوچه های عشق آمده 
بود سختی ها را ندیده، آینده من را نگاه کرده، 
ناهمواری ها را توجه نکرده بود. آینده جزیره قشم 
را نظاره گر بوده، راستی من نمی دانم معلم ام چه 
فکرکرده آن روز موفق شده یانه، از قضا آن روز 

درس خارج از کالس بود، درس مهمی بود برای 
زندگی ام. معلم ام موفق شده بود تا در یک روز، 
با اخالص و با تالش، درس دلسوزی ، درس 
نوعدوستی، درس خیرخواهی را به من بدهد. 
معلمم در آن روز، زیباترین صفحه در زندگی 
شاگردی برایم نوشت، به من آموخت وفاداری را،  
به من آموخت دگردوستی را،  به من آموخت که 
انسان ها مهم هستند،  به من آموخت که یکدیگر 
را فراموش نکنیم و االن سال هاست که خاطرات 
و درس مهم این معلم را فراموش نکرده ام، گر چه 
سال هاست  که ناخدا بر روی لنج ام ، اما درس 

انسانیت این معلم را مرور می کنم. 
اگر سعادتی هست که زنده دل بمیری

بحیاتی افتادی که دگر فنا نباشد
اگه امروز از ایشان به عنوان یک شخصیت 
علمی، مفاخر و ماندگار یاد می شود،  این اخالص 
ها و تالشگری در صحنه های مهم خدمت بوده 
، معلمی که واقعا در طول سالها معلمی کرده، 
کالس یا بیرون از کالس همه برایش،  مدرسه و 

سنگرخدمت بوده است. 
از خداوند مهربان جنت الفردوس برای استاد 

خوبی ها  می خواهم.
روحش شاد و یادش گرامی باد. 
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با حمدوثنای فراوان به درگاه خداوند عزوجل، 
)انا هلل و انا الیه راجعون(، 

محمد  حاج  مرحوم  استاد  درگذشت  خبر 
رشاد صابری موجب تاثر، حزن و اندوه شاگردان، 
عزیز  و  بزرگوار  آن  ارادتمندان  و  رفقا  دوستان، 
سفر کرده گردید، علو درجات، آمرزش و غفران 
الهی برای ایشان و صبر جمیل و اجر جزیل برای 
خانواده، بازماندگان و متعلقین از درگاه خداوند 
عزوجل خواستاریم. ))کل نفس ذائقه الموت و 

نبلوکم بالشر و الخیر فتنه و الینا ترجعون((. 
بدیهی است مرگ دیر یا زود به سراغ همه ما 
می آید به حکم و مشیت الهی، مهم این است 
که در طول حیات زودگذرمان با بهره گیری از 
علم، دانش، ایمان، توکل، اخالص، بندگی خدا و 
مدیریت ایمانی در ظرف هدایت، به فضل الهی 
بتوانیم با رویکرد تقرب به خدا، مفید و خوب باشیم 
و بر همین خوبی بمانیم و بر همین خوبی بمیریم و 

سرانجام عاقبت به خیر شویم ان شااهلل.
مرحوم مغفور حاج محمد رشاد صابری معلم 
مقاطع راهنمایی و دبیرستان و استاد فرزانه در سال 
13۲5 هجری شمسی در روستای رمکان دیده 
به جهان گشود، ابوی ایشان مرحوم حاج ابراهیم 
ایوب از صلحای آن روزگار بود. نامبرده تحصیالت 
تحصیالت  برای  سپس  و  رمکان  در  ابتدایی 
دبیرستانی و متوسطه به بندرعباس که در آن شرایط 
و در آن زمان دشوار بود ولی به لطف خدا و به 
واسطه این که ابوی ایشان، امامت جماعت یکی از 
مساجد بندرعباس به عهده داشتند در منزل مرحوم 

میر عبداهلل شمس سکنی گزیدند.
قطعا ادامه ی تحصیالت تا مقطع دیپلم در آن 
روزگاران که علم و دانش در غربت بود به درستی 
ناشی از اراده و انگیزه و عالقه ایشان بود و از طرفی 
دیگر فضل و موهبت الهی بود برای آن بزرگوار و 
از زاویه ای دیگر، نشات گرفته از استعداد و پشتکار 

آن مرحوم بود.

بعداز اخذ دیپلم در دبیرستان پهلوی سابق قشم 
که در آن روزگاران جناب آقای حاج عبدالعزیز 
محبوب  متواضع،  است  شخصیتی  که  اسعدی 

بر  را  آن  ریاست  خوشنام  و 
عهده داشتند، در رشته شیمی 
علوم  های  رشته  از  یکی  که 
به  است،  تخصصی  و  پایه 
آنچه  داشتند،  اشتغال  تدریس 
در مورد مرحوم استاد صابری 
دلسوزِی،  است  اهمیت  حائز 
بودن،  منضبط  خیرخواهی، 
آن  کوشی  سخت  و  جدیت 
مرحوم است تا اینکه به واسطه 

همت و سعی بلندی که داشتند بعد از اخذ فوق 
دیپلم در صدد ادامه تحصیالت عالیه ی دانشگاهی 
برآمدند و از دانشگاه علم و صنعت تهران موفق 
به اخذ لیسانس در رشته شیمی که رشته مهم و 
کاربردی است شدند. اینجانب میرهاشم فقیهی به 
عنوان فعال فرهنگی باجناق ایشان و افتخار شاگردی 
این بزرگوار داشتم ، ضمن اینکه به فضل الهی از 
همه اقشار جامعه جزیره قشم شاگردان این عزیز 
سفرکرده هستند، که صد قافله دل همراه اوست 
و الحمدهلل همه این شاگردان و عزیزان چه در 
ظرفیت و بستر کارمندی، پزشکی، معلمی، تجارت، 
بازار  و غیره  در جامعه مفید و موثر می باشند. 
بعد از بازنشستگی، آن مرحوم با توجه به لیاقت و 
کاردانی، صداقت، دلسوزی، انگیزه، جدیت، دست 
پاکی و سخت کوشی و در بعد اخالق، دینداری، 
تواضع و فروتنی ، اخالص، بی ادعایی و خوش 
قلبی، بامرام بودن و صبوری و خویشتن داری در 
مصداق شهرتشان بودند. در دانشگاه آزاد در سمت 
معاون اداری مالی و یکی از بنیانگذاران دانشگاه آزاد 
و شهردار قشم به مدت یکسال ) در اوایل انقالب 
( و عضو شورای اسالمی شهر قشم با دلسوزی 
تمام تالش و خدمت نمودند.  این بزرگوار دارای 

ظرفیت، وجهه و جایگاه اجتماعی خاص بود و 
به فضل الهی ذهنیت خوب و ارجمندی از ایشان 
ایشان حسن  بوده و همگان در مورد  اذهان  در 
ظن داشتند که این خود توفیق 
الهی برای آن مرحوم و موجب 
ایشان  رستگاری  و  سعادت 

خواهد شد.
آن مرحوم مراوده و انس و 
الفت با عالم فاضل مرحوم استاد 
صالحی  شریف  محمد  شیخ 
)رحمه اهلل علیه( که شخصیت 
صراحت،  در  زدنی  مثال 
می  دانش  و  علم  و  شجاعت 
باشند، داشت و در حلقه دوستان بسیار باصفا و 
صمیمی و مومن و همه به یاد خداوند عزوجل و بر 
باور و یقین و مجالست در جمع رفیقان و دوستان 
ایمانی، ظرفیت ارزشمندی برای آن بزرگوار بود.  
رفقا و دوستانی مثل حاج محمد صالحی بزرگوار، 
محترم و متقی و برادرانش حاج عبدالطیف صالحی 
و سرور عزیزمان جناب سید محمدصالح کاملی 
که ساکن امارات بوده و فهیم و دانا هستند و در 
بستر بیماری که انشاهلل برای ایشان پاداش الهی 
است و همچنین استاد عبدالعزیز اسعدی، مرحوم 
سیدهاشم هاشمی، حاج احمد صالح باللی، سید 
یوسف هاشمی و سرور عزیزمان استاد شیخ ابوبکر 
مدنی و عزیزان زیادی که اسامی آنها زیاد است. از 
جمله از شاگردان استاد مرحوم صابری، عالم فاضل 
و استاد وارسته شیخ سعید خطیب، مدیر و مدرس 
مدرسه علوم دینی سلطان العلماء طوال و خطیب 
نماز جمعه شهر قشم بودند و قطعا دعای خیر و 
طلب آمرزش برای آن مرحوم موجب پاداش و 
غفران الهی برای ایشان به فضل الهی خواهد بود. در 
اینجا الزم است که از ویژگی های دوستان خوب 
یاد کنیم که به فرمایش حضرت رسول اکرم )ص( : 
که از شک و تردید به سوی یقین و باور به خداوند 

عزوجل تو را رهنمون کنند.
از ریا و ظاهر فریبی به سوی اخالص، از زیاده 
خواهی به کم خواهی یا به اندازه خواهی یا به 
قناعت. از تکبر و غرور و خودخواهی به سوی 
تواضع و فروتنی، از نیرنگ به سوی نیک خواهی، 
از غفلت و بی خبری به سوی بصیرت و واقع بینی 
که الحمدهلل در جزیره قشم که هویت و اصالت 
خودشان را حفظ کرده و فریب زرق و برق دنیا 
را نخورده اند انشاهلل محسوس و ملموس است. 
بدیهی ست در این برهه حساس و در این مقطع 
زمانی و بحران بیماری کرونا که انسان می بایست با 
صبر و توکل و یقین و اعتماد به خداوند عزوجل،  
غافالن و خفتگان و آنان که ایمانشان سست و 
ضعیف است به واقع بینی و بصیرت رسیده و 
مومنین، ایمانشان افزون گردد، زیرا این ویروس 
کرونا، حکمت و امتحان الهی است و این سرباز 
بسیار کوچک و نامرئی، ماموریت دارد از جانب 
خداوند عزوجل که ما را بیدار کند که به خودمان 
بیاییم و محاسبه نفس و بازنگری و بازبینی به حول 
قوه الهی داشته باشیم تا این که سرانجام مرحوم 
استاد صابری بعد از یک هفته بستری در بیمارستان 
قشم، در عصر 17 تیرماه 13۹۹ دعوت حق را لبیک 

گفته و دار فانی را وداع و به دیار باقی شتافت.
روحش شاد و روانش گرامی و راهش پر رهرو باد.

در حسن ختام این شعر را تقدیم می کنم به آن 
عزیز سفر کرده:

روح پاکش انشاهلل با حضرت نبی اکرم )ص( 
محشور باد

خاطرش در بهشت برین مسرور باد )الهی آمین(
از صف ما چه سری رفت و چه گرامی گوهری

ای دریغا چه بگویم که چه ها بود صابری
به حضور حضرت حق تعالی پاک و بی ریا 

رسیدی
انتها و  به  دنیا و سالمت  بازی  ز  رها شدی 

طلوعی دیگر رسیدی

زنده یاد صابری، مردی از جنس تواضع و اخالص 

میرهاشم فقیهی- فعال فرهنگی استان و مدیرعامل موسسه عام المنفعه متقین قشم- کاروان

محمد امین ذاکری
 فعال فرهنگی و رسانه ای قشم 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان
فعالیتهای  حاصل  جامعه،  هر  پیشرفت 
نیروهای انسانی آن است اما شخصیتهایی هم 
هستند که موتور محرک این پیشرفت و ترقی 

را تندتر می کنند، افرادی که انسان ساز 
هستند و دیگران را برای پذیرفتن نقش 
های خود تربیت می کنند.  محمدرشاد 
صابری از شخصیت های شناخته شده 
برای بسیاری از اهالی جزیره قشم است 
، وی از معدود افرادی بود که علیرغم 
گریبانگیر  که  محرومیت هایی  همه 
جزیره بود توانست تحصیالت عالیه 
خود را در دانشگاه معتبر تهران به پایان 
رساند و از اندوخته های علمی خود 
چندین نسل از جوانان جزیره را با علم 

و دانش آشنا سازد.
بدون شک، وظیفه معلمی را با جان و دل 
پذیرفته بود چرا که حاصل کار او سالها بعد در 
جهش علمی و کسب مدارج دانشگاهی جوانان 
جزیره به نتیجه نشست و می توان گفت یکی از 

دالیل ارتقای جایگاه علمی امروز قشم، مرهون 
مجاهدت های محمدرشاد صابری است.

اعتقاد راسخ محمد رشاد صابری به جایگاه 
علم باعث شد تا وی در امر تاسیس و تثبیت 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم نقشی فعال 
داشته باشد و این را می توان دومین گام این 

شخصیت در امر تحصیالت عالیه جوانان استان 
هرمزگان دانست.خودساختگی اخالقی از دیگر 
ویژگی های این شخصیت فرهیخته جزیره 
است، وی با همه صمیمی بود و با روی گشاده 
و خلقی نیکو با دیگران روبرو می شد که این 

نشان دهنده عمق باورهای اخالق اسالمی در 
وجود ایشان بود.با تمام تالش ها و مجاهدت 
ها و موفقیت های محمد رشاد صابری در زمینه 
های فرهنگی ، اجتماعی و علمی جزیره قشم ، 
ایشان هیچ گاه دچار آفت های اخالقی همچون 
کبر و غرور نشدند و خود را خادم مردم می 
دانستند.اوج از جان گذشتگی استاد 
صابری را می توان حضور داوطلبانه 
مقدس  دفاع  های  جبهه  در  وی 
دانست ، امری که نشان دهنده عمق 
اعتقادات دینی و عالقه او به این مرز 
و بوم بود، وی از هر فرصتی برای 
خدمتگزاری به مردم استفاده می نمود 
و حسن اعتماد مردم به وی موجب 
انتخاب ایشان به عنوان عضو شورای 
اسالمی شهر قشم شد .حسن خلق ، 
سختکوشی و اخالص درس بزرگی 
بود که محمدرشاد صابری آن را بصورت عملی 
در طول عمر با برکت خود برای اهالی جزیره 

قشم به یادگار گذاشت. 
روحش شاد، یادش گرامی و راهش 

پر رهرو باد.

مرحوم صابری، حامی 
و مشوق نیروهای انسانی 

جزیره بود 
 دکتر عاطفه بهنیا

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی قشم
صابری  آقای 
و  صبور  بسیار 
پدری  همچون 
مهربان بودند و هر 
مشکلی  که  زمان 
به  آمد  می  پیش 
می  مراجعه  ایشان 
کردیم تا برای حل 
حلی  راه  مشکل 
بدهند. حضورشان 
مایه دلگرمی و آسودگی خیال بود.خاطرات زیادی از 
ایشان در ذهن بنده نقش بسته است، از جمله زمانی که 
اولین بار برای تدریس به دانشگاه مراجعه کردم؛ ایشان 
با روی گشاده از من استقبال کردند و مشوق من بودند 
که به راهم ادامه دهم و برای پیشرفت جزیره تالش کنم.

بنده به نوبه ی خودم درگذشت جانسوز این بزرگمرد 
را تسلیت عرض می نمایم. روحش قرین رحمت الهی 

و یادش گرامی باد.  

پیشرفتهای  علمی قشم، مرهون مجاهدت های محمد رشاد صابری
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علی عبدالهی 
پیشکسوت تعیلم و تربیت جزیره 

فرهنگیان  از  صابری  محمدرشاد  مرحوم 
شاخص جزیره قشم و استان هرمزگان بود. من 

قبل از انقالب اسالمی با استاد 
مدت  در  شدم،  آشنا  صابری 
ده سال مدیریت تنها دبیرستان 
قشم، ایشان دبیر ما بود و شیمی 
تدریس می کرد. در این مدت 
کنار محمد مالحی،  در  ایشان 
مسلم  مرحوم  و  مدنی  علی 
انقالب  حقیر،  این  و  عبدالهی 
فرهنگی، علمی و دانشگاهی در 

جزیره پایه گذاری کردیم.آقای شمس اردکانی 

اولین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از من 
که آن زمان، معاون آموزش و پرورش قشم بودم 
، خواست که فرهنگیان قشم از سازمان چه می 
خواهند. من خدمت شان عرض کردم باید با 
فرهنگیان صحبت کنم 
و بعد به شما خبر می 
دهم. برای جواب ایشان 
از فرهنگیان  با عده ای 
جمله  از  قشم  بومی 
مرحوم صابری مشورت 
فرمودند  ایشان  کردم،  
اگر  فرهنگیان  ما  برای 
بتواند دانشگاه در قشم 
تأسیس کند از همه چیز بهتر است. این موضوع 

را به اطالع آقای شمس اردکانی رساندم، بسیار 
خوشحال شد و از من خواست که جمعی از 
ایشان  فرهنگیان بومی قشم حضورا خدمت 
برسیم که این کار انجام شد. آقای صابری در 
آن مالقات به آن هدفی که دنبال می کرد، اشاره 
نمود و همین موضوع باعث شده تا آقای شمس 
اردکانی مجوز تأسیس دانشگاه آزاد قشم را از 
مرکز گرفتند. این کار علمی و فرهنگی که  در 
جزیره راه اندازی شد و شکل گرفت، به همت 
و پشتکار ایشان بود که باقیات و صالحات در 
جزیره نسل اندر نسل خواهد ماند.تا دانشگاه و 
دانشجو در جزیره هست، نام مرحوم صابری  هم 

به دنبال آن جاودانه خواهد ماند.  
روحش شاد و یادش گرامی باد. 

به یاد همکار ارزشمند و اندیشمندم مرحوم صابری 

عبدالصمد  امیني 
عضو شورای اسالمی شهر طبل و

 دانش آموز مرحوم صابری
با وفات مرحوم محمد رشاد صابري،  سپهر 

یکي  قشم  جزیره  ادب  و  فرهنگ 
را  خود  ستارگان  ترین  درخشان  از 
فردي  صابري  مرحوم  داد.  دست  از 
معیشت اندیش نبود بلکه با ایجاد رابطه 
حقیقت اندیش با شاگردان خود تمام 
صفتهاي پسندیده ، متانت ، حاالت 
استوار بر صداقت و رفتار ظاهری او 

نیز به شاگردان منتقل می شد. او دانش آموزان 
خود را در مسیر رشد اخالقی، کمال و استقالل 
شخصیتی کمک و مساعدت مي نمود، او معلمي 
بود که با نفوذ بر روح و جان دانش آموز، پاکي و 
شیفتگي را به او منتقل مي نمود و به همین جهت 
به عنوان یک الگوی اجتماعی،  قلوب را تسخیر 
مي کرد و مسیر پذیرش خود را در قلب دانش 
آموز هموار مي نمود.مرگ براي بشر حتمي  و 
انتهاي آزمایش است، با مرگ هر انسان ستمگر، 
امید و فرصت زندگي بهتر براي همگان مهیا مي 

شود اما با وفات انسان صالح ، مصلح و خیر 
اندیش، تاثر و اندوه، جامعه را فرامي گیرد و ما 
انسانها دنیا را تنگ تر مي بینیم. سهم و نقش بسزا 
و ارزنده ی مرحوم صابري در ارتقاء رشد فرهنگي 
و اجتماعي جامعه برکسي پوشیده 
نیست، از این رو بسیاری از دانش 
گیری  شکل  مرحوم،  آن  آموزان 
شخصیت خود را مرهون معلمي 
صابــري  مرحوم  مثل  نهاد  پاک 
مي دانند. مرحوم صابري حقیقتا 
در شرایطي که جامعه از نظر علم 
و دانش در محرومیت به سر مي برد و مطاع علم 
و دانش کم بها بود با پشتکار و دید ژرف خود، 
علیرغم بار سنگین محرومیت و مشکالت پیش 
رو، افق هاي روشن رشد و تعالي جامعه را در گرو 
متمسک شدن به علم و دانش و رواج آن مشاهده 
مي کرد، به بیاني دیگر او از وابستگیهاي حاکم بر 
شرایط زمان خود جلوتر بود تا نقش و سهم خود 
را در تحوالت اجتماعی  جزیره ایفا نماید. رشد 
اجتماعی و فرهنگی جامعه و بخصوص اصحاب 
علم و دانش و دانش آموزان، بي واسط و با واسطه 

ی این مرد شریف محقق گشت که دفتر زرین 
حسنات ایشان را انشاءاهلل نوراني خواهد نمود. 
این پیشکسوت خدوم عرصه تعلیم و تربیت و 
شخصیت مفاخر جزیره در بخش های مختلف این 
عرصه مانند سیاست گذاری و برنامه ریزی، نقش 
بارزی داشت و در هر زمینه ای که توان خدمت 
داشت از بذل توان خود دریغ نکرد، آن مرحوم 
انزواطلب نبود و بعنوان فعال اجتماعي سعي داشت 
منشاء خدمات شایسته به مردم خود باشد، حضور 
ایشان در ادوار سوم و چهارم شوراي اسالمي شهر 
قشم  و در سمت شهردار قشم در سال های 55 و 
56،  گویاي این حقیقت است که تعلیم و تربیت 
را موضوعي تجریدي نمي دانست بلکه از پنجره 
علم و دانش،  مشتاق تاثیرگذاری تعلیم و تربیت در 
عرصه جامعه خود بود. مرحوم حاج محمد رشاد 
صابري به رحمت خدا رفت و جاودانه شد اما با 
تربیت و پروراندن صدها صابري، آثار و خدمات 
ارزنده ی این مرد بزرگ و متواضع در بستر روزگار 
قابل مشاهده است. خداوند ایشان و پدر و مادر 
بزرگوار ایشان را با رسوالن، صالحین و شهدا 

محشور بفرماید. 

ستاره درخشان در سپهر فرهنگ جزیره بود

به یاد بزرگمرد  اخالق و ادب 

مرحوم صابری، الگوی اجتماعی 
خوب برای نسل جوان 

فرشید نانوایی قشمی
عضو پیشین شورای اسالمی شهر قشم

 گل بی خار میسر نشود در بستان 
گل بی خار جهان مردم نیکو سیرند 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 
     مرده آن است که نامش به نکویی نبرند 
درگذشت بزرگمرد، 
 ، اخالق  استاد  و  معلم 
تواضع و معرفت جناب 
حاج محمد رشاد صابری 
چنان جانگداز و سنگین 
دشواری  به  که  است 
به باور می نشیند و می 
توان به راحتی فقدان آن 
بارز  نمونه  که  بزرگوار 
یک انسان مهربان و دلسوز بود، را حس نمود.   مرحوم 
حاج  محمد رشاد صابری  یکی از پیشگامان در زمینه 
تحصیل، فرهنگ و دانش در جزیره قشم بود، وی به عنوان  
دبیر شیمی طی سالیان متوالی  و همچنین معاون مالی و 
اداری و یکی از بنیانگذاران دانشگاه آزاد اسالمی، خدمات 
بسیار ارزنده ای را به نسل جوان در زمان های طوالنی 
ارائه نمود. بنده در زمان معاونت ایشان، افتخار تحصیل در 
دانشگاه آزاد قشم داشته و از نزدیک شاهد بودم که وی 
همواره در جهت رفع مشکالت دانشجویان از هرگونه 
تالش دریغ نمی نمود و همواره به عنوان یک شخصیت 
دلسوز از ایشان یاد می شد. خدمات آن بزرگوار تنها در 
زمینه تحصیل و دانش ختم نمی شود، بلکه  ایشان  یکی 
از شخصیتهای فعال اجتماعی بود.  وی به مدت یک سال 
سکانداری شهرداری قشم و عضویت دو  دوره در شورای 
شهر قشم را نیز در کارنامه خود داشته ، که بنده در دوره 
چهارم شورای شهر قشم در زمانی که همکار ایشان بودم 
تجربیات زیادی را از ایشان کسب نموده ، آن مرحوم دارای 
شخصیتی متواضع ، دلسوز و مهربان بود و می توان گفت 
مقید بودن به زمان را یکی از خصوصیات بارز آن مرحوم 
دانست، همچنین با توجه به تجربیات زیادی که در زمینه 
امور مالی داشتند بار مسئولیت کمیسیون اقتصادی شورای 
شهر قشم را نیز بر عهده داشت . لذا می توان ایشان را 
به عنوان شخصی وارسته و مفید برای جامعه سرلوحه 
خویش قرارداد.    بی شک روح بلند آن معلم پرتالش، 
نزد خداوند سبحان دارای ارج و پاداش بوده و نام و یاد 
او جاودان خواهد ماند، همچنین تردیدی نیست که  مردم 
جزیره همیشه قدردان زحمات صادقانه و تالشهای موثر آن 
بزگوار بوده و  خواهند بود. از خداوند بخشنده برای عزیز 
سفر کرده، علو درجات و غفران واسعه الهی آرزومندم و 

امیدوارم روح ایشان قرین رحمت الهی قرار گیرد.

به یاد مرحوم حاج 
محمد رشاد صابری

طاها ابراهیمی قشمی-  دهیار رمکان
خبر درگذشت حاج محمد رشاد صابری، همه را 
در غم و اندوه فرو برد، مردی که تا آخرین لحظه 
عمرخود از تالش و کوشش برای تعلیم و تربیت 

فرزندان این سرزمین کوتاه نیامد.
به  دیده  رمکان  روستای  در  سال 13۲5  در 
از دست داد،  جهان گشود، پدر را در کودکی 
پدرش مرحوم حاج ابراهیم ایوب از علمای دوران 
خود بود و در بندرعباس امامت یکی از مساجد را 
به عهده داشت، به همین سبب پس از وفات پدر، 
او که به سن تحصیل رسیده بود به توصیه برادر 

در منزل یکی از آشنایان پدر در بندرعباس به دور 
از خانواده به تحصیل مشغول گردید.

با پشتکار و استعدادی که داشت توانست مدرک 
دیپلم خود را بگیرد و مدتی را در رمکان و سطح 
به علم  او  به تدریس مشغول بود، عالقه  جزیره 
و دانش او را برانگیخت که به کسب مدارج باالتر 

اهتمام ورزد و موفق گردید مدرک لیسانس را از 
دانشگاه علم و صنعت تهران کسب نماید و شاید 
بتوان او را از پیشتازان تحصیالت تکمیلی در سطح 
قشم قلمداد کرد.سالهای عمر و لحظه لحظه جوانی را 
در راه آموزش دانش آموزان این جزیره صرف نمود 
و بسیاری از افراد تحصیلکرده و صاحب مناصب 
مختلف در سطح جزیره و استان، شاگرد این معلم 
اندیشمند بوده اند. پس از بازنشستگی آموزش و 
پرورش نیز از پای ننشست، از بنیانگذاران دانشگاه آزاد 
قشم و به عنوان معاون اداری مالی این دانشگاه فعالیت 
داشت و عالوه بر این حضور فعال در جبهه، یکسال 
شهرداری قشم، دو دوره عضویت شورای اسالمی 
شهر قشم و معاون اداری مالی دانشگاه خورازمی را 

نیز در کارنامه خود دارد. 
احساس وظیفه نسبت به زادگاهش باعث گردید 
تا در سال پایان عمر پر برکت خود مدرسه ابتدایی 

در رمکان تاسیس نماید، تمام تالش و توجه او طی 
این مدت فعالیت یکساله آموزشگاه به نحوه آموزش 
دانش آموزان با جدیدترین متدها و جلب رضایت 
مربیان بود و نه تنها به آموزش دانش آموزان بلکه به 

تربیت و حتی تغذیه آنان  تاکید فراوان داشت.
از ویژگیهای آن مرحوم که وی را متمایز می کرد؛  
اخالق مداری، تواضع و فروتنی، سخت کوشی و 
مسئولیت پذیری بود که توجه اطرافیان را به خود 
جلب می نمود. خدمات صادقانه و خالصانه اش ره 
توشه سفر و یادمان و یادگاری از وی برای همیشه در 

اذهان و افکار مردم  این سرزمین باقی خواهد ماند.
فقدان او ضایعه ای جبران ناپذیر برای جزیره 
قشم، غصه ای پر قصه برای مردم رمکان و 
دردی جانکاه برای خانواده محترم، دوستان ، 

بستگان و بازماندگان خواهد بود.

 روحش شاد و یادش گرامی باد.

به یاد مرحوم صابری 
عبداهلل زادمشاه - کارشناس سنجش آموزش و 

پرورش شهاب 
آقای صابری دبیر درس شیمی ما در سال های سوم 
و چهارم دبیرستان بود، معلمی دلسوز، آشنا به حرفه ی 
معلمی و خیرخواه دانش آموزان بود.تبحر و تخصص ایشان 

در علم شیمی موجب شد که هر چه از  علم شیمی می 
دانیم حقیقتا از دوران تدریس ایشان شروع شد.. فقدان این 
بزرگمرد ضایعه ای بس جبران ناپذیر برای جامعه علمی و 
فرهنگی جزیره و دوستداران دانش و فرهنگ جزیره است.  
علو درجات و غفران الهی برای عزیز سفر کرده و صبر و 

بردباری برای خانواده ی ایشان و مردم جزیره آرزومندم. 
روحش  شاد و یادش گرامی باد.



چهارشنبه  
25  تیر  ماه 1399
سال  ششم
شماره  صد ونودم
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زنده یاد صابری، نمادی از 
نیروهای تحول خواه جزیره

علی بازماندگان قشمی
رئیس شورای اسالمی شهر قشم

یک  عنوان   به  صابری  رشاد  محمد  زنده یاد 
دانشگاهی  شخصیت 
مفاخر  و  فرهنگی  و 
ارائه  با  قشم  جزیره 
ی  صادقانه  خدمات 
در  قرن  نیم  بر  افزون 
و  مناصب  در  جزیره 
مهمی  های  جایگاه 
چون آموزش و پرورش به عنوان معلمی دلسوز و 
مخلص،  در دانشگاه آزاد اسالمی قشم در جایگاه 
عضو هیئت مؤسس و معاون اداری و مالی به عنوان 
پدری  دلسوز و مهربان برای اساتید و دانشجویان ، 
در شهرداری قشم و همچنین نهاد مردمی شورای 
اسالمی در ادوار سوم و  چهارم شهر قشم  به عنوان 
یک شخصیت مرجع، مردمی و صاحبنظر ،  نقش 
مهمی در تحوالت و تغییرات اجتماعی و توسعه 
انسانی جزیره داشته است.  زنده یاد صابری بعنوان 
انسانی خودساخته دل در گرو توسعه،  پیشرفت و 
آبادانی جزیره داشت و توانست با پشتکار،  اراده و 
اخالص ، نسلی از فرزندان جزیره را  تربیت نماید 
که اینک به فضل الهی هرکدام در جایگاه و مناصب 
مهم اجرایی،  علمی، پزشکی و فرهنگی جزیره و 
استان از افتخارآفرینان جزیره اند.  در واقع زنده 
یاد صابری نمادی از نسل تحصیل کرده جزیره می 
باشند  که توسعه انسانی جزیره قشم مرهون ایثار،  
فداکاری ها،  دلسوزی ها و جان فشانی های این عزیز 
می باشد.  این جانب تالش های ماندگار،  مفید ، موثر 
و بابرکت زنده یاد را ارج گذاشته و به  روح بزرگ 
آن بزرگوار سفر کرده درود فرستاده و طلب مغفرت 
و آمرزش الهی برای مرحوم از خداوند بخشنده دارم. 
روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

به یاد مرحوم 
محمد رشاد صابری

عبدالمجید  ناظمی قشمی
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 

کودکان  بندرعباس
بر  الهی  مشیت 
تا  گرفته  تعلق  این 
بهار فرحناک زندگی 
به  ماتم زده  خزانی  را 
این،  و  بنشیند  انتظار 
بارزترین تفسیر فلسفه 
فراخنای  در  آفرینش 
بی کران و یگانه راز جاودانگی اوست، تسلیت در 
برابر آتش غم از دست دادن شخصیتی وارسته،  
فرهنگی خوشنام و  خادمی صدیق،   جناب آقای 
محمدرشاد صابری که بنده حقیر، سال ها افتخار 
شاگردی ایشان را داشته ام ، قطره آب کوچکی است 
که یارای اطفاء آن را ندارد اما تالش من است برای 
همدلی با مردم و همشهریان شریف قشم و خانواده 

آن بزرگوار در غم از دست دادن وی.
جامعه   ، مردم  عموم  برای  متعال  خداوند  از 
فرهنگی و علمی  استان صبر و برای آن مرحوم علو 

درجات و غفران الهی مسئلت دارم. 

نیم قرن خدمت بی منت
 و ماندگار

عبدالرئوف  مرداسنگی
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش 

استاد صابری را از دهه شصت افتخار شاگردی 
اش داشته ام، سال 1364 
محمدی  دبیرستان  در 
قشم در پایه اول متوسطه 
ثبت نام کردم ، از جمله 
معلمانی که در آن سالها 
داشتیم  درس  ایشان  با 
استاد محمد رشاد صابری 
بودند ، معلمی که با تبحر خاص خود تدریس می 
کرد ، کالسش را با تبحر خاصی مدیریت می کرد 
و مهربانی و خوش اخالقی، خصوصیت بارز این 
بزرگوار بود، ایشان نمونه ی یک معلم کامل بود ، 
درس آقای صابری طوری بود که یک رودروایسی 
خاصی به علم و اخالقش داشتیم و هر طوری که  بود 
آماده می کردیم، هرگز نمی خواستیم شرمنده ی آقای 
صابری شویم ، صابری کسی بود که همه دانش آموزان 
دوستش داشتند و احترام خاصی به ایشان قائل بودند، 
جالب است بدانید همان سال دبیر اجتماعی نداشتیم و 
درس دانش اجتماعی ما را ایشان تدریس می کردند و 
در این درس هم تبحر داشتند، اولین دبیر شیمی قشم 
بودند و اگر امروزه موفقیتی در رشته شیمی شهرستان 
داریم مرهون تالشها و برنامه ریزی های این بزرگوار 
و همکاران مخلصش میباشد، خدمات آقای صابری 
هرگز از ذهن ها پاک نخواهد شد، هم در آموزش و 
پرورش و هم در آموزش عالی ، خالصانه و بی منت 
خدمت کرد خدمتی که از جنس طال ، پاک و بی 

آالیش بود.    روحش شاد و یادش گرامی  .

دل نوشته ای به یاد استاد فرهیخته حاج صابری عزیز

مرد تواضع و اخالق بود
احمد  غیاثی 
شباهـــتی  پدرانه 
ی  همه  برای  داشت 
با  زود  صبح  هر  ما، 
نظم و پوششی آراسته 
حاضر  کار  محل  در 
می شدند تا با روان نویس سبز رنگی که در 
دست داشت، امضای مساعدت کند و گره 

گشای امور همکاران و دانشجویان بود. 
مرحوم حاج صابری در هر سمتی که قرار داشت 
درب دفترش به روی همه باز بود و ایشان مصداق 
و نمونه واقعی تواضع و فروتنی بود. بر مسند معاون 
اداری و مالی واحد قشم قرار داشت که هر وقت از 
واحد سما می رفتم دفترشان ، بسیار برخورد گرم و 
صمیمانه ای داشتند که برای همکاران ، ایجاد انگیزه 
می کرد و همیشه موقع خداحافظی تا درب اتاقش 
، همکاران را بدرقه می کرد. مرد بزرگی از جنس 
تواضع و اخالق رفت اما نام حاج صابری همیشه 

در اذهان به نیکی ماندگار است. 
روحش شاد و یادش گرامی  

مرحوم صابری، تکیه گاهی 
برای دانشجویان بود

امید  محمودیان 
فعال اجتماعی و مدیر فناوری دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد قشم
مرحوم  شادروان 
صابری  رشاد  محمد 
در جایگاه عضو هیات 
اداری  موسس و معاون 
و مالی دانشگاه آزاد قشم 
طی حضور با برکت دو 
دانشگاه،  در  اش  دهه 
همواره تکیه گاهی مطمئن و پدری مهربان برای 
دانشجویان مرکز بود، آن بزرگوار همواره بر پیگیری 
جهت مرتفع شدن مشکالت دانشجویان تاکید می 
ورزید.سخت کوشی، تواضع، اخالق نیکو، جدیت 
در کار، پاک دستی و صبوری از ویژگی های بارز 
زنده یاد صابری می باشد. حضور ارزشمند این مدیر 
و شخصیت ماندگار و  بی ادعای جزیره در راس 
هرم تصمیم گیری دانشگاه آزاد قشم، قوت قلبی 
برای نیروهای دانشگاه و موجب خودباوری و انگیزه 
افزایی در نیروهای بومی جزیره بود. تالش و خدمت 
صادقانه و بی منت آن بزرگوار در آموزش و پرورش، 
دانشگاه آزاد اسالمی ، شهرداری و شورای شهر قشم 
طی 5 دهه از عمر بابرکت ایشان، خود موهبت و فضل 
الهی و مایه افتخار جزیره نشینان و آیندگان خواهد شد. 
فقدان جانگداز آن عزیز سفر کرده، ضایعه ای جبران 
ناپذیر برای جامعه محلی و جامعه فرهنگی و علمی 

قشم می باشد. روحش شاد و یادش گرامی باد. 

مرحوم صابری، مردی از 
جنس دریا    

سهیال  سلمانی 
تن زنده دل خفته در زیر گل 
به از عالمی زنده ی مرده دل 
دل زنده هرگز نگردد هالک 

تن زنده دل، گر بمیرد چه باک؟
طوفانی ام امروز، ساحل آرام و خیس از اشک 
برگ های دفترم ، مشتاق 
سیلی موج قلمی است 
خاطرات  از  بنگارد  که 

شیرین در فراقی تلخ.
قلم را یارای نوشتن 
و کاغذ را تاب بر دوش 
کشیدن موج واژگان فراق 
این نیک مرد روزگار نیست. ناخدایی که همواره آرام 
می راند، کشتی آرامشش از جنس اخالق، صداقت 
و پاک دستی در دل طوفان این دوران بود. جذبه ای 
داشت پدرانه  از جنس اعتماد، حضورش در کالس 
درس، امنیت بود و در مقام همکار، قوت القلوب همه. 
معلم اخالق بود، چشم به مال و دل به دنیا نبست. 
به آتش می کشد قلبمان را به خاطر آخرین نگاه 
مهربانش و سینه را مملو از درد می کند یاد گرمی 
کالمش. در میان موجی از ناباوری ، حسرت نگاه با 
محبتش را به سوگ می نشینیم. روحش در آرامش و 

یادش همواره در خاطر 

پاسداشت پنج دهه خدمت 
و تالش صادقانه 
زنده یاد صابری

داود باللی
رئیس شورای اسالمی روستای رمکان

مرد نکونام نمیرد هرگز 
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند 
جزیره قشم یکی از 
اصیل،   شخصیت های 
فرهنگ دوست و بزرگ 
داد،   دست  از  را  خود 
مرحوم شادروان محمد 
رشاد صابری طی عمر با 
عزتشان،  خدمات شایان 
و ماندگاری را از خود در جزیره برجای گذاشته اند،  
زنده یاد در نهاد آموزش و پرورش به عنوان معلمی 
آگاه و اندیشمند با دلسوزی و پشتکار فراوان در 
تربیت نیروهای انسانی جزیره تمام سعی و کوشش 
خود بکار بست که الحمداهلل به فضل الهی ثمره این 
مجاهدت و تالش های ماندگار را در جزیره قشم به 

وضوح می بینیم،
این مرد بی ادعا و مخلص طی پنج دهه خدمت و  
تالش صادقانه و مخلصانه، یادگاری ارزشمندی را 
از خود برجای گذاشت که جزیره  نشینان از وی  به 
نیکی و خوبی یاد می کنند،  شورای اسالمی رمکان 
هم همواره از راهنمایی ها ، مشورت ها و توصیه های 
این بزرگوار در پیشبرد امور روستا بهره مند بوده 
مردم شریف رمکان  به عنوان خادم  بنده  است،  
در شورای روستا، درگذشت جانسوز زنده یاد را 
به مردم رمکان، خانواده صابری و جزیره نشینان 
تسلیت عرض نموده ، غفران و رحمت واسعه 
الهی برای عزیز سفرکرده از خداوند منان مسئلت 

می نمایم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

کل من علیها فان و یبقي وجه ربك
 ذو الجالل و االکرام

زنده یاد صابری، نمونه یک 
خدمتگذار واقعی

عارف رحیمی 
مرد  درگذشت  خبر 
  ، مدار  اخالق   ، مومن 
مردمی و چهره خدوم و 
صدیق  در عرصه های 
مختلف آموزشی، علمی، 
فرهنگی و اجتماعی، شادروان محمد رشاد صابری 
موجب تاثر و تالم فراوان گردید.این استاد وارسته که از 
چهره های برجسته فرهنگی ، از اعضای هیات موسس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم  و از خدمتگزاران پر 
تالش و بی ادعا در دوره چهارم شورای اسالمی شهر 
قشم بود، خدمت به خلق را سرلوحه زندگی گهربار 
خویش قرار داده بود و سالهای متمادی عمر پربرکت 
خود را در راه خدمت رسانی به مردم دیار خویش 
و تربیت و بالندگی فرزندان این مرز و بوم مصروف 
نمود.این حقیر نیز به سهم خود ، این ضایعه دردناک و 
این فقدان جبران ناپذیر در جغرافیای فرهنگی جزیره 
قشم را به جامعه فرهنگی و  دانشگاهی و کلیه مردم 
فرهنگ دوست این دیار و به طور ویژه خانواده داغدار 
آن مرحوم، صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.امیدوارم 
که خداوند متعال به بازماندگان صبر عظیم، عنایت و با 
رحمت بی کران خود، اجر مجاهدت های آن مجاهد 
صدیق را در راه اعتالی فرهنگ این مرزم و بوم به 

احسن وجه عطا فرماید.   


