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نگاهی به زندگی شهيد عبدالحسين عمراني

 معلم شهيدي كه ياور محرومان بود
 آرمان شریف

شهيد عبدالحس��ين عمراني در نهم شهريور 
شب اربعين س��ال 1335 در محله هومشي 
شهرستان ميناب به دنيا آمد و از همان سنين 
كودكي ب��ه خاطر فضاي روحان��ي و مذهبي 
خانواده،  خيلي زود با مس��ائل ديني آش��نا 
شد. قرآن خواندن را از همان سنين كودكي 
ش��روع كرد و حضوري فعال در كالس هاي 
قرآن داش��ت. معل��م قرآن عبدالحس��ين به 
مادرش گفته بود: »من نمي دانم چرا هر زماني 
عبدالحسين قرآن مي خواند اشك از چشمانم 

جاري مي شود.«
دوره خدمت شهيد عمراني با خدمت در سپاه 
دانش آغاز شد. شش ماه آموزشي را در گرگان 
گذراند، سپس به روس��تاي پلنگي برازجان 
در استان بوش��هر رفت. بعد از گذراندن سپاه 
دان��ش وارد دوران تدريس و مرحله جديدي 
از زندگي اش ش��د. اولين تالش هايش براي 
معلمي را در روستاي دهوسطي ميناب شروع 
كرد. او در كنار تربيت نسل نوپا، به مبارزه عليه 

رژيم هم مي پرداخت. 

 تعقيب مأموران ساواك
يكي از دغدغه هاي هميشگي شهيد عمراني، 
مسئله مذهب و دين اس��الم بود. در يكي از 
روس��تاهاي ميناب كه هم مديريت آن را بر 
عهده داش��ت و هم به تدريس مي پرداخت، 
چنان فضايي مذهبي و ديني به وجود آورده 
بود كه در اين مدرسه س��رود شاهنشاهي را 

تغيير داده بودند! 
شهيد عمراني با جايگزيني اشعاري ديگر به 
جاي س��رود صبحگاهي، ناخواسته مأموران 
ساواك را متوجه فعاليت هايش كرد. خدمتگزار 
مدرس��ه پس از آگاهي از حضور مأموران در 
مدرسه، شهيد عمراني را مطلع  كرد و ايشان 
هم پيش از رسيدن مأموران از مدرسه  گريخت 

و مدتي نيز مخفيانه به زندگي ادامه  داد. 
ش��هيد عمران��ي در چني��ن اوضاع��ي ب��ه 
روش��نگري اش ادامه  داد و م��ردم ميناب را 
از ظلم حاكم آگاه  كرد. س��رانجام با پيروزي 
انقالب اس��المي دور تازه فعاليت هاي شهيد 

آغاز  ش��د. در س��ال 1359 مس��ئوليت امور 
تربيتي آموزش و پ��رورش و رفاه ميناب را بر 
عهده  گرفت. همچنين در سال 61 مديرعامل 
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ميناب  شد 
و سال 1364 نيز معلمي كالس پنجم دبستان 

دهو را  بر عهده  گرفت. 
 اعزام به جبهه

در س��ال 1359 ب��ه جبهه اعزام ش��د. محل 
خدمتش  بستان بود و در عمليات هاي زيادي 
حضور پيدا  كرد. در گروه تخريب و خنثي سازي 
مين و گشودن معبر به انجام وظيفه  پرداخت. 
بودنش معموالً ب��راي رزمن��دگان به جهت 
روحي و رواني موهبت الهي به حساب مي آمد. 
هر بار كه رزمندگان اميدش��ان را از دس��ت 
مي دادند اين ش��هيد عبدالحس��ين عمراني 
بود كه مرهمش��ان مي ش��د. فضايي معنوي 
در جمعشان به چش��م مي آمد. در كنار همه 
مشغله اي كه داش��ت، نماز شب را نيز واجب 
مي دانست.  يوسف خرمي همرزم شهيد از اين 
مهم مي گويد: »شب نوزدهم يا بيست ويكم ماه 
رمضان بود و من هنوز هم نمي دانستم آقاي 
عمراني اهل نماز ش��ب است. آن شب بچه ها 
در سنگر احيا گرفتند و دعاي ابوحمزه ثمالي 
مي خواندند كه در آن مراسم شهيد محمدي، 
شهيد عيسي كريمي، شهيد عيسي بهرامي 
و تعدادي از رزمندگان عزيز حضور داشتند. 
شهيد عمراني چنان زيبا مي خواند كه همگي 

به عالم ديگري رفتند.« 
 شهادت در والفجر8

اذان صبح بود. چند بار ايش��ان را صدا زدم با 
همان لهجه ش��يرين محلي گفت چي شده 
كاكا! گفتم كاكا اذان صبح مي گويد برويم نماز 
بخوانيم. دو دستش را محكم به هم كوبيد و 
با ناراحتي گفت آه امش��ب هم از دست رفت. 
حرف آخرش برايم معمايي شده بود. جريان را 
به يكي از دوستانم گفتم. گفت معلوم است تو 
هنوز سيد را نشناخته اي! سيد نمازهاي شبش 
را مانند نمازهاي يوميه واجب مي داند. آن شب 

هم سيد تا صبح مشغول عبادت بود.«
سرانجام پس از س��ال ها انتظار در تاريخ 21 
بهمن 1364 در عمليات والفجر 8 كه فرمانده 
گروهان ابوالفضل)ع( گردان 415 ثاراهلل بود 
در فاو به شهادت رسيد. مراسم تشييع شهيد 
عبدالحس��ين عمراني را مي توان ش��بيه به 
تشييع پيكر شهيد موسي درويشي دانست. نه 
تنها از ميناب كه از دورترين نقاط استان آمده 
بودند تا در غم از دس��ت دادن تكيه گاه شان 
اش��ك بريزند و ناله كنند. هر چند او ش��وق 
رسيدن به خدايش را داشت اما براي ديگران و 
خصوصاً مردم شريف ميناب و البته بشاگرد از 
دست دادنش يك فاجعه بود. نوعي بي پناهي 
در ميان مردم ديده مي شد، گويي پدرشان را 

از دست داده اند. 
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88498481ارتباط با ما

مراسم تشييع شهيد عبدالحسين 
عمراني را مي توان شبيه به تشييع 
پيك�ر ش�هيد موس�ي درویش�ي 
دانس�ت. نه تنه�ا از مين�اب که از 
دورترین نقاط استان آمده بودند تا 
در غم از دست دادن تكيه گاه شان 
کنن�د نال�ه  و  بریزن�د  اش�ك 

جدول

  احمد تبریزي
حاج علي محمدي دوست را به واسطه عشق و 
عالقه اش به آموزش دانش آموزان مقطع اول 
دبستان مي شناسند. او با ابتكار و خالقيت الفبا 
را به دانش آموزان آموزش م�ي داد و به مدت 
چندین دهه این کار را با عشقي تمام نشدني 
انجام داد. محمدي دوس�ت با وجود داش�تن 
ش�غل هاي دولتي، ولي هيچ گاه از مدرس�ه و 
بحث آم�وزش دور نش�د و تا پای�ان عمر این 
کار را انجام داد. کتاب »مكت�ب« با نگاهي به 
زندگي ایش�ان به تازگي منتش�ر شده است 
و اطالعات کاملي از این ش�خصيت فرهنگي 
ارائه مي دهد. محمدمهدي محمدي دوس�ت، 
پسر این معلم صبور در گفت وگو با »جوان« از 
عالقه و عشق پدرش به امر آموزش مي گوید. 

پدرتان فعاليت هاي فرهنگي شان را از 
چه زماني شروع کردند؟

پدرم در دوم فروردين 1321 در كاش��ان به دنيا 
آمد و براي تحصيل در مقطع دبس��تان به همراه 
خانواده ب��ه تهران مي آين��د. پدر اواخ��ر دوران 
دبيرس��تان همزمان با فوت آي��ت اهلل بروجردي 
تصميم مي گيرد طلبه شود ولي به دليل برخي 
اتفاقات و مخالفت هاي خان��واده موفق به انجام 
اي��ن كار نمي ش��ود. در س��ال 1343 جذب كار 
معلمي مي ش��ود و در همان اوايل كار به قدري 
موفق بود كه از وزير آموزش و پرورش وقت جايزه 
مي گيرد. البت��ه پدر به خاط��ر مخالفت هاي آن 
زمان روي سن نمي رود تا جايزه اش را بگيرد. در 
همان شروع كار معلمي، فعاليت هاي پدرم نمود 
زيادي داش��ت و كمي بعد جذب مدرسه علوي 
 شد. مدرسه علوي مدرسه شناخته شده اي بود و 
پدرم تا مقطع انقالب دبير اين مدرسه بود. پس از 
انقالب به واسطه شناخت شهيد رجايي در دفتر 
نخست وزيري مشغول به كار  شد. آن زمان شهيد 
رجايي همسايه ما هم بودند و پدرم با ايشان كار 
مي كرد. همان زمان پدر يكي، دو مرتبه خدمت 
امام  رسيد تا براي ادامه راهش نظر ايشان را جويا 
شود. از امام خميني مي پرسد  من سراغ كارهاي 
مدرس��ه بروم يا در كارهاي دولتي پيش شهيد 
رجايي بمانم كه امام مي فرمايند شما كار دبيري 
را رها نكنيد. پدر تا سال 1368 زماني براي انجام 
كارهاي معلمي نداشت و بعد با تأسيس مدارس 

غيرانتفاعي دوباره به مدارس و بحث هاي آموزشي 
برگشت. با مدرسه شهداي مؤتلفه اسالمي كارش 
را دوباره ش��روع  كرد و در كنارش با چند مدرسه 

ديگر هم همكاري داشت. 
پدرتان در چه مقطعي به دانش آموزان 

آموزش مي دادند؟
پدرم هميشه معلم كالس اول بود. چيزي كه در 
مورد ايشان نمود دارد تجربه ساليان متمادي شان 
در دبيري كالس اول دبس��تان است. خودشان 
هميش��ه روي اين موضوع تأكيد مي كردند كه 
هميشه در كالس اول هستم و مي مانم. پدر تعريف 
مي كرد زماني كه در روستاي جمال آباد اطراف 
تهران مدرسه مي رفت، مديري داشت كه وقتي 
آنها به كالس دوم رفتند پدرم را باال سر بچه هاي 
كالس اول گذاشت. تعريف مي كرد از همان زمان 
به كار آموزش عالقه مند شدم و به مرور ياد گرفتم 
بايد چه كار كنم. ش��يوه هاي خ��اص خودش را 
هم در آموزش داش��ت. اگر مرحوم نيرزاده را در 
تلويزيون ديده باشيد كه با ش��يوه تئاتر درس را 
به بچه ها آموزش مي داد، پدرم هم ش��يوه خاص 
خودش را داشت. با آقاي نيرزاده در مدرسه علوي 
همكار بودند و براي خودش روش هاي نوآورانه اي 
در آموزش حروف الفبا داش��ت. خيلي اوقات در 
مدارس معروف تهران از پدرم مي خواستند حروف 

الفبا را به بچه ها آموزش دهند. 
پدر در خانه درباره اینكه کار سياس�ي 
و دولتي انج�ام بدهند ی�ا کار دبيري با 

خانواده صحبت مي کردند؟
پدرم هميشه احس��اس وظيفه  زيادي نسبت به 
كار آموزش داشت و معتقد بود بايد براي بچه هاي 
دبس��تان كار پايه اي كرد. مي گفت كسي را كه 
واقعاً عالقه، س��واد و تبحر دارد باي��د پيدا كرد تا 
وارد مقطع دبس��تان ش��ود. پدرم اعتقاد داشت 
بايد بهترين افراد در دبستان مشغول به آموزش 
شوند، چراكه آموزش از دبستان شروع مي شود 
و حساسيت كار دبس��تان به ويژه اول دبستان از 
مقاطع ديگر باالتر است. ديگر آن حرف امام هم 
موجب شد تا تصميمش جهت ادامه كار دبيري 

را قاطعانه بگيرد. 
با ش�ما یا دیگ�ر فرزن�دان در خانه کار 

مي کردند؟
خيلي فرصت كار در خانه با ما را نداش��ت، ولي 
آن ارتب��اط دلي را ب��ا معلمان برق��رار مي كرد و 

اين هميش��ه برايمان لذتبخش بود. حتي براي 
معلم هايمان هم لذتبخش بود. پاي دفترهاي ما 
هميشه شعر و تشكر و تمجيد از معلم مي نوشت 
و معلم با خواندنش سر ذوق و شوق مي آمد. من 
و ديگر فرزندان خانواده ارتباط خوبي با معلمان 
مدرسه داشتيم. ما در مدارسي درس خوانديم كه 
پدرمان ساليان پيش آنجا معلم بود و دبيرهاي آنجا 
پدر و س��ابقه اش را مي شناختند و از طريق دفتر 

تكاليف ما هم با ايشان ارتباط برقرار مي كردند. 

پدر اهل مطالعه و خواندن شعر بودند؟
مطالعه آزاد زيادي داشتند. تحصيالت شان باالتر 
از ديپلم نبود ولي مطالعات ش��ان در حوزه علوم 
تربيتي  و مطالعه آزادشان خيلي زياد بود. بعدها 
وقتي برخي از دانش آموزانش با او ديدار داشتند 
مي گفتند در مسائل مختلف نظريات صاحبنظران 
را مطرح مي كرديم و مي ديديم حاج آقا آن كتاب ها 
را خوانده و نظريات را بلد است. پدرم اعتقاد زيادي 
به مدرك گرايي نداش��ت. مي گفت ياد گرفتن و 
پياده كردن آن دانش اهميت دارد و گرفتن مدرك 

بدون دانش الزم براي كسي فايده اي ندارد. 
به ش�ما توضيح دادند چگونه به روش و 
مدل آموزش�ي مخصوص به خودش�ان 

رسيدند؟
احساس مي كنم رس��يدن به اين سبك و روش 
به ش��اكله وجودي  اش برگردد. بحث آموزش به 
صورت  دروني در وجود پدر بود. شما بايد دوستدار 
كار آموزش و تربيت باشيد تا بتوانيد در اين حوزه 
كار كنيد. همچنين صبر پدر در برخورد با بچه ها 
بسيار قابل تأمل اس��ت. بچه ها در سنين پايين 
شلوغ هستند و براي خيلي ها اين شيطنت ها قابل 
تحمل نيس��ت و مدام بچه را امر و نهي مي كنند 
ولي پدرم با صبر و درك زياد بچه هاي بس��ياری 
را همراه  كردند. مدرس��ه علوي س��ه كالس اول 
داش��ت و بچه هاي پرتح��رك و بازيگ��وش را به 
كالس پدرم مي فرس��تادند، چون مي دانستند 
او مي تواند ب��ا اين بچه ها كار كن��د اين بچه ها را 
به كالس پدر مي فرس��تادند و اتفاقاً موفق بودند 
و نتيجه مي گرفتند. يك روز مس��تخدم مدرسه 

تعريف مي كرد كه پدرم با قلم فرانس��ه با بچه ها 
خوشنويس��ي كار مي كرد و خطاب به مستخدم 
مدرسه مي گفت شما نگران نباش و اگر كف زمين 
كثيف شود خودم زمين را پاك مي كنم فقط شما 
بگذاريد با اين بچه ها و قلم ها كار كنم تا كار را به 
خوبي ياد بگيرند. دلي كار كردن بهترين توصيف 
براي شيوه كار ايشان است و خيلي با شخصيت 

پدر مي خواند. 
در خانه هم همينطور صبور و با حوصله با 

فرزندان برخورد مي کردند؟
بله، ما هيچ وقت ايشان را عصباني نديديم يا هيچ 
وقت ما را تنبيه نكردند. هميشه با صبر و حوصله با 

ما برخورد مي كردند. 
این صب�ر و حوصل�ه و آرام�ش از کجا 

مي آمد؟
مشخصاً چنين آرامش��ي از بحث هاي جسمي و 
روحي مي آيد. از عبادت و  قوت قلبي كه از ناحيه 
خداوند داشت، مي آمد. پدر در خيلي از كالم هايش 
فقط تكيه كالمش  اميد و توكل بر خدا يا توس��ل 
بر ائمه بود. مي گفت اگر مش��كلي هست صلوات 
بفرستيد و آن مشكل حل مي شود. در خصوصيات 
جسمي كم غذا بود و خيلي در قيد اينكه امروز چه 
بخورم نبود. غذا خوردن ب��راي او در اولويت هاي 
بعدي بود و كار برايش در اولويت اول قرار داشت. 
توكل كردن در زندگي ايشان خيلي زياد بود. پدرم 
در زندگي خيلي قانع ب��ود. مي گفت مگر ما براي 
انقالب چه كرده ايم كه بايد توقع داش��ته باشيم 
چيزي بخواهيم و ماش��ين  فالن و خانه داش��ته 
باشيم. تا آخر عمر در نهايت سادگي زندگي كرد. 

با رهبر انقالب هم دوستي داشتند؟
پس از اينكه پدرم منشي مخصوص شهيد رجايي 
بود، منشي مخصوص حضرت آقا هم شد و تا پايان 
عمر اين مسئوليت را برعهده داشت. اواخر حياتش 
پنج همكار ديگر پيدا كرد و فراغت بيشتري براي 
رفتن به مدارس و كارهاي فرهنگي داشت. البته 
با اجازه آقا به كارهاي آموزشي مي رسيد. يك بار 
ديداري همراه خانواده با حضرت آقا داش��تيم و 
آنجا ايشان سابقه آشنايي ش��ان با پدرم توضيح 
دادند. اين آشنايي به سال 59 و زمان حضور در 
حزب جمهوري اسالمي برمی گردد و اين آشنايي 

و همكاري ادامه پيدا مي كند. 
پدرتان براي فعاليت هاي فرهنگي شان 

بازنشستگي قائل نبودند؟
تا آخرين لحظه حياتش با عشق كار كرد. پدر سال 
84 در 63 سالگي از دنيا رفت. او سال 71 يك بار 
سكته كرد و يك ماه در بيمارستان بستري بود. 
آخرين بار در س��ال 84 يك سكته ديگر كرد و از 
دنيا رفت. زندگي با پدرم برايم��ان بي نظير بود 
و ش��يريني ها و تجربه هاي ناب داشتن يك پدر 

آموزگار را برايمان به همراه داشت. 
در پای�ان درب�اره کتاب »مكت�ب« که 
به تازگي منتش�ر شده اس�ت توضيح 

مي دهيد؟
اين كتاب را انتش��ارات فهم كه مس��ئوالنش از 
دوستان و همكاران سابق پدرم هستند، منتشر 
كردند. اين انتشاراتي چندين كتاب درباره معلمان 
هم جهت و هم مسلك خودشان مثل آقاي روزبه 
يا سيدهادي محدث منتشر كرده بود. جلد پنجم 
اين مجموعه به س��يدهادي محدث اختصاص 
داشت. ايشان در مدرس��ه علوي معلم فيزيك و 
قرآن بودند و وقتي اين كتاب به استحضار حضرت 
آقا مي رس��د و آقا اين كت��اب را مي خوانند روي 
كتاب تقريظي با اين مضمون مي نويسند كه من 
كتاب را خواندم و لذت بردم و چقدر خوب است 
افراد اين سبكي بيشتر به جامعه معرفي شوند از 
جمله آقاي محمدي دوست خودمان. اين اتفاق 
براي سال 94 است. در دو سال گذشته مسئوالن 
انتشاراتي احساس مي كنند يك كار انجام نشده 
دارند و بايد اين كتاب را منتشر كنند. در نهايت 
ما را پيدا كردند و از ما خواستند تا در تهيه كتاب 
همكاري داشته باشيم. كارهاي كتاب در اين دو 
سال انجام ش��د و از افراد مختلف خاطرات جمع 
آوري و در قال��ب يك رمان به قل��م آقاي محمد 

نوروزي فرسنگي منتشر شد. 

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6641

از باال به پایين
   1- باال ترين مقام نظامی اروپايی -مجموعه تلويزيونی ش��هيد آوينی   2-پهناورترين كش��ور دنيا-سرپرستان 
ودوس��تان   3-خاك كوزه گری-ش��اهين ش��كاری-پلنگ-صفت عدد   4-رس��تگاری-آلوده و نجس- سايه و 
 روشن نقاش��ی   5-آمدن-نوار افتتاح-تن پوش روزهای سرد   6-نوعی زغال سنگ-جوشش و جهيدن-برج كج 
  7-انبار و مخزن-وعده نيك-گوشت خردشده   8-مساوی-نانوا- آلونك-آب جامد   9-محل پخت نان-سازمان 
فضايی امريكا-نغمه و سرود   1۰-سايه-رئيس جمهور امريكا و واضع جنگ ستارگان-ناچار   11-نرخ رسمی-

آغش��ته و مخلوط كردن-نوعی پارچه نخی   12-جريان هوا-س��دی در تهران-ترس   13-شلوار جين-سنگ 
عيار-كيس��ه بزرگ-خطاب بی ادبانه   14-دخل و عايدی-ردياب   15-س��ازمانی برای اداره يك رشته ورزشی 

–كوه فرهاد

   از راست به چپ
  1-   اس��م اصل��ی س��عدی – مس��ئوليت و فريض��ه   2-دف��اع آخ��ر در فوتبال-س��رباز ني��روی درياي��ی 
  3-تكرار حرفی-ل��والی پا-سپاس��گزاری-مرواريد   4-آب اندك-ح��رف فقدان-انبار كشتی-ش��هر آرامگاه 
 قائم آل محم��د   5-سهل-س��ازی عرفانی-مس   6-س��خنان بيهوده-بيماری تورم رگ ه��ای پا-مقابل كيفی 
  7-غده كنترل كننده ترش��ح هورمون های بدن-دخترانگليس��ی-اولين نت   8- از بين رفته-گرسنه بامدادی 
  9-گشوده-بزرگ ترين تفريح-نام  ديگرش بارگنج است    1۰-آويزان-زنگ كليسا-نااهل   11-قبا- طبيعی 
–باشگاه عربی   12-شمارگان-ماه شعرا-سنگ آسياب-مردم قرآنی   13-از نت ها-مفصل پركار-درودگر-برهنه 
  14-اميد بستن به خدا-چهار نعل رفتن اسب   15-گرما و ش��ور- گروهی از آريايی ها بودند كه حكومتی را در 

فالت ايران بنا كردند

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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تا آخری�ن لحظه حياتش با عش�ق 
کار ک�رد. پ�در س�ال 84 در 63 
س�الگي از دني�ا رفت. او س�ال 71 
یك بار س�كته ک�رد و یك م�اه در 
بيمارس�تان بس�تري بود. آخرین 
بار در س�ال 84 یك س�كته دیگر 
کرد و از دنيا رف�ت. زندگي با پدرم 
برایمان بي نظير بود و ش�يریني ها 
و تجربه هاي ناب داش�تن یك پدر 
آموزگار را برایمان به همراه داشت

امام خميني)ره( به پدرم گفت 
  كار دبيري را رها نكنيد

پسر حاج علي محمدي دوست در گفت وگو با »جوان« از عشق پدرش به امر آموزش مي گوید


