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شهید مبباران 67
بمبارانهای فروردین ماه سال 67شهیدان بسیاری
داشت و «هاشم هاشمی» هم یکی دیگر از این
شهیدان بود .نوجوانی  15ساله که شهادت را در
آغازین روزهای رسیدن به سن تکلیف تجربه کرد
و پرونده اعمالش به نام شهید مهر شد.

شهادت مادر و فرزند  7ساله

«عباس و مادرش آن روز به خانه خواهرم رفته
بودند؛ هشتم فروردین ماه سال  .1367عباس 7
سال بیشتر نداشت و همسرم هم  22ساله بود.
در زیرزمین خانه خواهرم بودند که هواپیمای
عراقی آن جا را بمباران کرد و همسر و فرزندم
را به شهادت رساند .»...این بخشی از خاطرات
«هاشم فاضلی» است .مردی که همسر و فرزند
خردسالش را در بمباران هوایی شهر قم از دست
داده و دل گویه هایش در اسناد بنیاد شهید ثبت
شده است.

عروج یک خواهر و  2برادر

بدین وسیله مراتب شهادت برادران «سیدمرتضی»
و «سیدمصطفی» و خواهر «معصومه موسوی»
فرزند سیدحسین در اثر حمله موشکی مورخه
 67/1/15واقع در خیابان آذر روبه روی بیمارستان
نکویی قم تایید میشود.

مادر از  2فرزند شهید میگوید

مادربزرگ و نوه  3ساله

شهید مبباران آذر  64اهواز

بدین وسیله گواهی میشود که برادر «غالم حیدر
محمدی» فرزند ابراهیم در مورخه  64/9/19بر اثر
بمباران هوایی دشمن در شهرستان اهواز به فیض
شهادت نائل گردیده است( .نامه شماره )97/879

احتراما بازگشت به نامه شماره  022/9/8661بدین
وسیله شهادت خواهر «نیک بخت موسوی» فرزند
سیدحسین علی در حادثه حمله موشکی مورخه
 67/1/25واقع در منطقه چاله کاظم تایید میشود.
توضیح این که نوه ایشان به نام «عباس موسوی»
فرزند سید حیدر 3 ،ساله ،همراه با نامبرده به
شهادت نائل آمده است.

پرواز  3عضو یک خانواده
نام  3شهید از خانواده موسوی در اطالعات بنیاد شهید ثبت شده است.
شهیده «صدیقه موسوی» فرزند سیدطالب و شهیدان «زکی» و «تقی موسوی»
فرزند سیدحسن« .صدیقه موسوی» شهیده  35سالهای است که در برگه تایید
پرونده شهادت او ،دو نام دیگر هم قید شده است :نام شهیدان «زکی» و «تقی
موسوی» .نگاهی به کارتهای شناسایی آنها نشان میدهد که زکی کودکی
 10ساله و تقی کودکی  7ساله و هر دو فرزند سید حسین بوده اندکه همراه
با شهیده صدیقه موسوی ،در تاریخ  25فروردین سال  67به شهادت رسیدند
و نامشان در فهرست شهدای جنگ ثبت شده است .به نظر میرسد که هر
 3آنها قربانیان یک حادثه بوده اند؛ بمباران هوایی قم و قریب به یقین ثبت
یک واقعه« :شهادت یک مادر و دو کودک خردسال».

«گل علی» و «عبدالشکور» اکبری دو برادر بودند .گل
علی  11ساله و عبدالشکور  12ساله 25 .مردادماه
سال  65بود که انفجاری در خیابان موزه ،حدفاصل
مسجد طباطبایی و مسجد اعظم قم ،زمینه ساز پرواز
آنها به آسمان شد و نامشان را در فهرست شهدا
به ثبت رساند .چند کالمی از دلگویههای مادر آن
شهیدان را که در پرونده بنیاد شهید ثبت شده است
مرور میکنیم«:گل علی و عبدالشکور بچههای باخدا،
نمازخوان و باتقوایی بودند و عشق به خدا از همان
بچگی در رفتارشان هویدا بود .احترام عجیبی برای
من قائل بودند و به خاطر دارم گل علی روز آخر ،قبل
از خروج از خانه دست مرا بوسید و گفت :مادرجان،
احترام شما در هر جا و هر شرایطی بر ما واجب است».

