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19 مهر 59 سالروز شهادت اولین شهید مسیحی دفاع مقدس
شهید »زوریک مرادیان« اتحاد ایرانیان را 

به جهانیان نشان داد
  احمد محمدتبريزي

اقلیت های مذهبی در دفاع مقدس 
حضوری پررنگ داشتند و چندين 
ش�هید را تقديم اي�ران و انقالب 
اسالمی کردند. اقلیت های مذهبی 
همچون ديگر رزمندگان نسبت به 
تهاجم دش�من بعث�ی بی تفاوت 
ننشستند و علیه دشمن متجاوز 

که تمامیت ارضی کش�ور را تهديد می کرد به 
پا خاستند. از زيبايی های دفاع مقدس حضور 
اقشار مختلف مردم از هر دين و مذهبی بود. اين 
تنوع و تکثر از جذابیت های دفاع مقدس است. 
همه در کنار هم با وجود تمام تفاوت ها ايستادند 
و جانانه از کیان ايران اس�المی دف�اع کردند.

جنگ تحمیلی که شروع شد نیروهای مردمی با 
مقاومت شان مانع نفوذ دشمن بعثی به عمق خاک 
کشور شدند. رزمندگان مسیحی نیز در خط مقدم 
کنار دیگر نیروها می جنگیدند و با چنگ و دندان 
حمالت دشمن را خنثی می کردند. نیروها با دست 
خالی تنها با غیرت و شجاعت مقابل دشمن مسلح 
و مجهز می ایستادند و اجازه نمی دادند شعارهای 
صدام به راحتی عملی شود. آنها جان می دادند تا 

ایران حفظ شود.
زوریک مرادیان از جوانانی بود که با شنیدن خبر 
تهاجم دشمن لباس رزمندگی بر تن کرد و خود را 
به مناطق جنگی رساند. شهید مرادیان آن روزها 
جوانی 20 ساله بود و می توانست برای تحصیالت 
به خارج از کش��ور بورسیه ش��ود و مهاجرت کند 
اما غیرت او اجازه نداد در روزهایی که کش��ور به 
وجودش نیاز داشت، زادگاه و هموطنانش را تنها 
بگذارد و به خارج از کش��ور برود. شهید مرادیان 
بورسیه را نپذیرفت و با پوش��یدن لباس مقدس 

سربازی به جبهه اعزام شد.
زوریک تنها پسر خانواده  بود و پدر و مادرش امید  
زیادی به آینده پسرشان داشتند. آنها برای موفقیت 
زوریک تالش بسیاری کرده بودند و می دانستند 
سفر به خارج، آینده و کارش را تضمین می کند ولی 
نمی توانستند چشم هایشان را روی واقعیت های 
کشورشان ببندند. آنها وقتی دیدند کشور به وجود 

پسرشان نیاز دارد، دفاع از میهن را 
در صدر برنامه هایشان قرار دادند و 
زوریک را راهی جبهه کردند. زوریک 
فوتبالیست خوبی هم بود و اگر کشور 
دچار جنگ نمی ش��د می توانست 
یکی از فوتبالیست های سرشناس 

و موفق شود.
دست تقدیر سرنوش��ت دیگری را 
برای شهید مرادیان رقم زده بود. او پس از گذشت 
سه ماه دوره آموزشی در ش��اهرود به »لشکر ۶۴ 
ارومیه« منتقل شد. جنگ تازه شروع شده بود و 
رزمندگان شرایط سختی داشتند. روزهای سختی 
بود. باید با کمترین تجهیزات و با حداقل امکانات 
با دشمن می جنگیدند. ارتش بعث از زمین و زمان 
روی س��ر رزمندگان آتش می ریخت و نیروها را 

زخمی و شهید می کرد.
تقریباً 20 روز از شروع رسمی جنگ گذشته بود و 
زمانی  که زوریک مرادیان در سنگر انفرادی خود 
برای ش��لیک خمپاره آماده می شد، هواپیما های 
دشمن، سنگرش را مورد هدف قرار دادند و زوریک 
مرادیان در اثر شدت جراحات حاصل از ترکش های 
بمب در منطقه پیرانشهر به  ش��هادت رسید. این 

شهادت برای همسایگان و هم محلی های شهید 
مرادیان در محله حشمتیه یک شوک بزرگ بود. 
ش��هید مرادیان نخستین ش��هید مسیحی دفاع 
مقدس لقب گرفته بود و خانواده های زیادی برای 
تسلیت گفتن و همدردی به خانه  شان می آمدند. 
اقلیت های مذهبی در 19 مهر همه داغدار بودند 
و برای خانواده مرادیان س��نگ تمام گذاش��تند. 
حتی همسایگان مس��لمان ش��هید مرادیان نیز 
در سوگ فرورفتند. همس��ایگان مسلمان اطراف 
منزل شهید  دسته دسته با گریه همدردي خود 
را اعالم مي کردند. آنها، دو حجله نیز براي شهید 
»مرادیان« در س��ر کوچه قرار دادند. پیکر شهید 
مرادیان پس از انجام مراس��م مذهبی در روز 2۴ 
مهر 1۳۵9 در »قطعه ش��هدای ارمنی گریگوری 
آرامستان بوراستان« )در جاده خراسان( به خاک 

سپرده شد.
بعد از برگزاری مراسم چهلم شهید مرادیان یکي 
از دوستان مسلمان او، در کوچه شان به شهادت 
رس��ید. به خانواده ش��هید گفتند چون زوریک 
شهید شده، اسم کوچه را به نام زوریک مرادیان 
مي گذاریم ولی پدر شهید نپذیرفت و گفت حسین 
از دوستان زوریک بوده و آن دو همبازي بوده اند، 
اسم کوچه را به نام حسین بگذارید و در آخر همین 
گونه هم شد. شهادت زوریک یک حادثه مهم بود و 
یک پیام بزرگ برای دشمنان داشت و اتحاد مردم 
ایران را می رساند. پیام شهادت زوریک مرادیان این 
بود که ایرانیان دست در دست هم با هر طرز تفکر 
و مذهبی  در کنار هم از کشورشان دفاع می کنند 
و ایران متحد و یکپارچه را هیچ دشمنی نمی تواند 

شکست دهد.
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تقريباً 20 روز از ش�روع رس�می جنگ 
گذش�ته بود و زمانی  که شهید زوريک 
مرادي�ان در س�نگر انف�رادی خ�ود 
برای ش�لیک خمپ�اره آماده می ش�د، 
هواپیما های دش�من، سنگرش را مورد 
هدف قرار دادند و زوريک مراديان در اثر 
شدت جراحات حاصل از ترکش های بمب 
در منطقه پیرانش�هر به  شهادت رسید

ماجرای کوچه 7 شهید ورزنه اصفهان در گفت وگوی »جوان« با يکی از رزمندگان اين شهر 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  علیرضا محمدی
ش�هر ورزن�ه در جنوب ش�رقی اصفهان 
نزديک باتالق گاوخونی قرار دارد. شهری 
کوچک و مذهبی که چادر سفید خانم های 
آن در کل ايران منحصر به فرد است. اغلب 
مسافرهايی که برای ديدن تپه های شنی 
به ورزنه مي روند، اين ش�هر کوچک را با 
پوش�ش خاص خانم هايش مي شناسند. 
در ورزنه اما غیرت دين�ی مختص بانوان 
نیس�ت. مرد و زن اين ش�هر کوچک، در 
روزگار نه چن�دان دور کمر همت بس�ته 
بودن�د تا س�هم خودش�ان را در آوردگاه 
دفاع مق�دس به خوب�ی ايفا کنن�د. اين 
شهر کوچک در طول جنگ تحمیلی 103 
شهید تقديم کرده اس�ت که هفت نفر از 
اين ش�هدا، متعلق به يک کوچه هستند. 
کالً هش�ت خانه در اين کوچه وجود دارد 
که چهار باب از آنها شهید داده اند؛ سهم 
سه خانه هر کدام دو شهید بود و يک خانه 
هم يک ش�هید داده اس�ت. ماجرای اين 
کوچه کوچک اما آسمانی را در گفت وگوی 
ما با باق�ر امام�ي  از بس�یجیان ورزنه که 
برادر ش�هید نیز هس�ت، پیش رو داريد.

کمي  از فضای شهر ورزنه در دوران 
دفاع مقدس بگويید، گويا ورزنه يکی 
از شهرهای ايثارگر استان اصفهان 

است.
ورزنه زمان جنگ 8هزار نفر جمعیت داشت. 
تعداد خانم ها، بچه ها، پیرمردها و پیرزن ها را 
که کنار بگذاریم، مردان این ش��هر کوچک، 
همیشه به استعداد یک گردان نیرو در لشکر 
1۴ امام حسین)ع( حضور داشتند. ما در شهر 
کوچک مان، اعزام های بزرگ و باش��کوهی 
برگ��زار مي کردیم. یادم اس��ت بارها و بارها 
جوانان ورزنه ای در میان استقبال مردم شهر 
در خیابان بهشتی رژه مي رفتند و به جبهه 
اعزام مي شدند. از حیث پشتیبانی از جبهه 
و کمک ه��ای مردمي  هم ورزن��ه نمونه بود. 
خانم ها و آنها که شرایط سنی و جسمي شان 
اجازه نمي داد ب��ه جبهه اعزام ش��وند، این 
طرف )پش��ت جبهه( بی��کار نمي ماندند و 
همیشه آذوقه و اقالم زیادی به عنوان کمک 
به جبهه جمع آوری و ارسال مي شد. در تمام 
ادوار جنگ تحمیلی، ش��هر ما شاهد تشییع 
باش��کوه پیکر ش��هدا بود. فق��ط در روز 12 
اسفند ۶۵ در جریان عملیات کربالی۵، هفت 
ش��هید همزمان در ورزنه تشییع و به خاک 
سپرده شدند. این روز را به نام »روز حماسه 
و ایثار ورزنه« نامگذاری کرده ایم و هر سال 

گرامیداشت این روز برگزار مي شود.
شهر ش�ما در کربالی5 چند شهید 

داده است؟
در کربالی۵ چهارده ش��هید داده ایم. البته 
یکی از این ش��هدا به نام آقای علی بوجاری 
جانباز شد و بعد از تحمل چند سال درد و رنج 
جانبازی به شهادت رس��ید. وقتی عملیات 
ش��روع ش��د، هر روز خبر ش��هادت یکی از 
جوان های شهر به گوش مي رسید. اما همان 
طور که عرض کردم در روز 12 اسفند ۶۵ خبر 
رسید که پیکر هفت نفر از شهدا با هم برگشته 
و قرار است همزمان تشییع و به خاک سپرده 
ش��وند. آن روز در ورزنه غوغای��ی بود. مردم 
باید هفت نفر از فرزندان شان را یکجا تشییع 
مي کردند. این اتفاق برای یک شهری کوچک 
مثل ورزنه، واقعاً بزرگ و تکرارناشدنی بود. به 

همین خاطر در حافظه مردم ماندگار ش��د و 
روز 12 اس��فند را به نام روز حماس��ه و ایثار 
ورزنه نامگذاری کردند. اسامي  هفت شهیدی 
که آن روز تشییع شدند؛ محمود شاهمیری، 
احمد حبیب اللهی، رضاعلی حیدری، حسین 
حیدری خرم آبادی، حس��ن تقیان، محمود 
خلیلی و عب��اس خدمتکاری اس��ت. دو روز 
بعد هم پیکر ش��هید غضنفر بنویدی تشییع 
و به خاک س��پرده ش��د. روی هم رفته فقط 
در یک هفته، شهر ورزنه شاهد تشییع پیکر 

هشت شهید بود.
پس بايد پايه های مذهبی و انقالبی 
شهر ورزنه قوی باشد که جوان هايش 
چنی�ن حض�وری در دف�اع مقدس 

داشتند.
ورزنه مردم مذهبی و معتقدی دارد. خانم های 
اینجا از قدیم یک جور پارچه های س��فید با 
استفاده از پنبه های منطقه تولید مي کردند 
که هنوز هم باب است. با این پارچه ها، چادر 
س��فید مي دوزند و از آنها استفاده مي کنند. 
االن در تم��ام ای��ران، تنها خانم های ش��هر 
ما چادر س��فید س��ر مي کنند و این مورد از 
شاخص های شهر ماس��ت. مي توانم بگویم 
بانوان خود شهر همگی پوشش چادر دارند. 
اگر هم نوع پوش��ش دیگری در سطح شهر 
دیده ش��ود، مربوط به توریست هایی است 
که به خاطر تپه های شنی به ورزنه مي آیند. 
مسجد جامع شهر ما بیش از هزار سال قدمت 
دارد. قباًل آتشکده بوده که تبدیل به مسجد 
شده است. هنوز هم آثار آتش��کده در بنای 
مسجد دیده مي شود. در زمان انقالب، تقید 
مذهبی مردم باعث ش��ده بود ت��ا با جریان 
نهضت حضرت امام همراهی کنند. در انقالب 
ورزنه فعالیت زیادی داشت و یک شهید به نام 

مقصودی هم داده است.
به کوچه هفت ش�هید بپردازيم، ما 
در تهران ه�م کوچه هايی داريم که 
تع�داد زيادی ش�هید داده اند، خود 
من گزارش�ی از چنی�ن کوچه ای در 
محله شادآباد تهران تهیه کردم، چه 
چیزی باعث مي شود که کوچه هفت 

شهید شهر ورزنه خاص باشد؟
این کوچه کاًل هش��ت خانه بیشتر ندارد که 
چهار تا از خانه هایش شهید داده اند. سه خانه 

هر کدام دو شهید داده اند و یک خانه هم یک 
شهید داده است. س��ه خانواده دو شهید در 
یک خیابان بلند هم که باشند، آنجا را خاص 
مي کنند، چه برسد به این کوچه کوچک که 
کاًل هش��ت خانه دارد. هر طرف این کوچه 
چهار خانه دارد. چهار ت��ا این طرف کوچه و 
چهار تا در سمت مقابل. دو خانه اول کوچه در 
سمت راست و دو خانه اول کوچه در سمت 

چپ، چهار خانه شهدا را تشکیل مي دهند.
يعن�ی اين هف�ت ش�هید همگی يا 
همس�ايه ديوار به ديوار هم بودند يا 

همسايه روبه روی هم؟
بله همین طور اس��ت. برخی از این شهدا در 
کودکی به رسم همس��ایگی و اینکه در یک 

مقطع س��نی قرار داش��تند، با هم دوست و 
همبازی بودند. همسایه هایی که دوستی شان 
تا شهادت ادامه یافت. احمد سعیدی، عباس 
خدمتکاری و عبدالصمد رمضانی تقریباً در 

یک مقطع سنی بودند.
اسم کدام يک از شهدا را روی کوچه 
گذاش�ته اند؟ اگر مي ش�ود اسامي 
 ش�هدا و اينکه هر يک به کدام خانه 

تعلق داشتند را هم ذکر کنید.
کوچه به ن��ام اولین ش��هید آن »حبیب اهلل 
تراب��ی« نامگذاری ش��ده اس��ت. از خیابان 
اصلی که وارد کوچه مي ش��وید، سر کوچه 
خانه ش��هیدان رمضانی ق��رار دارد. کنارش 
خانه ش��هیدان ترابی اس��ت. این طرف )در 
س��مت مقابل( س��ر کوچه خانه ش��هیدان 
خدمتکاری است و کنارش هم خانه شهید 
محمود س��عیدی. ش��هید حبیب اهلل ترابی 
متولد سوم شهریور ۳7 بود که 2۳ فروردین 
۶0 به شهادت رسید. ایشان پاسدار بود و در 
محور خاش- زاهدان در اس��تان سیستان و 
بلوچستان آسمانی ش��ده بود. حبیب اهلل از 
اولین شهدای شهرمان هم به شمار مي رود. 
یادم اس��ت وقتی که پیکرش آمد، یک روز 
بارانی ب��ود. من چون در بس��یج بودم، پیکر 
برخی از ش��هدا را از مع��راج تحویل گرفتم 
و به خانه ش��ان رس��اندم. حس��ینعلی برادر 
کوچک تر حبی��ب اهلل متول��د اول فروردین 

۴۴ بود که 29 فروردین ۶۶ در سردشت به 
ش��هادت رسید. ش��هید عباس خدمتکاری 
متولد دوم اردیبهش��ت ۴۵ ب��ود که پنجم 
اسفند ۶۵ طی عملیات کربالی۵ در شلمچه 
به شهادت رسید. پیکر عباس روز 12 اسفند 
همراه همان شهدایی تشییع شد که عرض 
ک��ردم روز تشییع ش��ان به روز حماس��ه و 
ایث��ار ورزنه نامگذاری ش��ده اس��ت. اخوی 
کوچک تر عباس، اکب��ر خدمتکاری بود که 
یکم تیر 1۳۵0 متولد ش��د و چهارم دی ۶۵ 
حین عملی��ات کرب��الی۵ در ام الرصاص به 
شهادت رسید. اکبر کوچک تر از عباس بود 
اما زودتر از او در کربالی۴ آسمانی شد. بین 
شهادت اکبر و عباس تنها دو ماه فاصله است. 
امیرحسین رمضانی متولد سال ۴۳ بود که 
10 اس��فند۶2 در طالئیه به شهادت رسید. 
برادرش عبدالصمد رمضانی هم متولد یکم 
اردیبهشت ۴۶ بود که اول مهر ۶۵ در فاو به 
شهادت رس��ید. احمد س��عیدی هم متولد 
س��ال ۴۶ بود که دوم مهر ۶2 در سنندج به 

شهادت رسید.
خانواده و والدين شهدا همچنان در 

آن کوچه ساکن هستند؟
پدر و مادر ش��هیدان ترابی ه��ر دو مرحوم 
شده اند. پدر و مادر شهیدان خدمتکاری هم 
فوت کرده اند. البته پدرشان به تازگی مرحوم 
ش��د. بندگان خدا طی دو ماه دو پسرشان را 
از دست دادند. رمضانی ها هم پدرشان فوت 
کرده و مادرش��ان آلزایمر دارد و در اصفهان 
تحت مراقبت پزشکی است. پدر شهید احمد 
س��عیدی هم فوت کرده و م��ادرش در قید 
حیات است. یعنی از والدین این هفت شهید، 
فقط مادر ش��هید س��عیدی مانده و باقی یا 
مرحوم شده اند یا مثل مادر شهیدان رمضانی 

دچار بیماری و فراموشی هستند.
ش�ما خودت�ان متول�د چه س�الی 
هس�تید؟ کدام ي�ک از اين ش�هدا 
را مي ش�ناختید و با آنه�ا همدوره 

بوديد؟
من متولد س��ال ۴7 هس��تم و با ش��هیدان 
عبدالصم��د رمضان��ی و اکب��ر خدمتکاری 
همکالس بودم. ه��ر دو از بچه های نجیب و 
پاک روزگار بودند. عبدالصمد موقع شهادتش 
تازه داماد بود. مي توانم بگویم از حجله بخت 
درآمد و به جبهه رفت و شهید شد. حسینعلی 
ترابی را هم خوب مي ش��ناختم. سن و سال 
ب��رادرش حبیب اهلل ب��ه ما نمي خ��ورد ولی 
حس��ینعلی س��نش به ما نزدیک تر بود و با 
هم آش��نا بودیم. بچه مؤمن و اهل دلی بود. 
پدرشان یک عالم واالمقام  بود که بچه هایش 
را اهل مس��جد بار آورده بود. قبل از ش��هید 
حبیب اهلل ترابی، یک ب��رادر بزرگ تر به نام 
حس��ینعلی داش��تند که در جوانی از روی 
موتور افتاد و فوت کرد، اسمش را روی شهید 
حس��ینعلی ترابی که آخرین فرزند خانواده 
بود گذاشتند. حسینعلی هم که در جبهه به 

شهادت رسید.
نکته: ش��هر ورزنه کوچه شش شهید هم 
دارد که همگی این شهدا پسران و نوادگان 
یک پدربزرگ بودند. ش��هدایی که در یک 
خانه قدیم��ي  و بزرگ زندگ��ی می کردند 
و مي ت��وان گفت همگی از ی��ک خانه اوج 
گرفتند و قامت خود را به لباس تک س��ایز 
شهادت رس��اندند. به زودی ماجرای این 
خانه پر ش��هید را ه��م در صفح��ه ایثار و 

مقاومت تقدیم حضورتان مي کنیم. 

برخی از اين شهدا در کودکی به رسم 
همس�ايگی و اينک�ه در يک مقطع 
س�نی قرار داش�تند، با هم دوست 
و همب�ازی بودن�د. همس�ايه هايی 
که دوستی ش�ان تا ش�هادت ادامه 
ياف�ت. احم�د س�عیدی، عب�اس 
خدمتکاری و عبدالصم�د رمضانی 
تقريب�اً در يک مقطع س�نی بودند
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