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زندگی به سبک 
آدم های خوب

هر بار کــه  به ســراغش می رفتم حتــی برای 
احوالپرســی، صدایش را ضبط می کردم. یک بار 
با همان لحــن صمیمی اش پرســید: »االن که 
مصاحبه نمی کنــی، چرا بازم ضبط رو روشــن 
کردی؟« گفتم: »مادرجان آنقدر حرف های شما 
دلنشین و زیباســت که دوست دارم حتی وقتی 
قرار نیست بنویسم، گوش بدم. حرف های شما 
درس زندگی به من می دهد؛ انگار که سر کالس 
مهارت های زندگی نشسته باشم و یا استادی برایم 
از فرزندپروری حرف زده باشد. حرف های شما را 
آویزه گوشم کردم.« لبخند ملیحی روی صورت 
حاجیه خانم فروغ منهی نشست و گفت: »دخترم 
من کجا و اســتادهای روانشناسی کجا؟ من 4تا 
کالس هم درس نخوندم... .« هنوز صحبت هایش 
تمام نشده بود که اشاره کردم به قاب عکس های 
پســرانش که روی طاقچه بود و گفتم: »اختیار 
دارید مادر، همین که شــما 3تا پسر دسته گل، 
مودب و درسخوان را تربیت کرده و به وقت بزنگاه 
این وطن، راهی جبهه کردی، یعنی حرف داری 

برای گفتن....«
این مقدمه ای شد تا هر وقت سراغ مادر شهیدان 
داوود، علیرضا و رســول خالقی پور می روم هم 
پســرانم را با خودم ببرم و هم صحبت هایش را 
ضبط کنم. نه فقط این مادر کــه مادران زیادی 
حرف برای گفتــن دارند؛ مثــل آن مادری که 
می گفت: »من به بچه هایم یاد داده بودم اگر دروغ 
یا حرف بدی گفتند، دهانشــان بو می گیرد باید 
سریع دهانشان را بشویند. همین باعث شده بود تا 
حتی وقتی بزرگ شدند هم مواظب کالمی باشند 
که بر زبان می آورند.« وقتی این را شنیدم کیف 
کردم از این همه درایتی که این مادر داشت. خیلی 
ساده و بی تکلف به بچه هایش اثر وضعی گناه بر 
جســم را آموخته بود. یا مادر شهیدان سخاوتی 
که پســرانش را آقارضا و آقامحمد صدا می زد و 
می گفت: »از همان کودکی باید برای بچه ها ارزش 
و  شأن قائل باشیم. توی جمع بزرگ شان کنیم و 
از کارهای خوب شان بگوییم. اگر فقط از کارهای 
اشتباه شان حرف بزنیم با خودشان می گویند ما 
که پیش همه بد شدیم پس چه فایده که بخواهیم 
خودمان را درست کنیم.« و ده ها نکته تربیتی که 
می توان از میان صحبت های این عزیزان دریافت. 
پس اگر دست پرورده این مادران، شهید و برگزیده 

شود، نباید تعجب کرد.

رفتن سراغ روانشناسان و کارشناسان 
تربیتــی، در بســیاری از مســائل 
کارگشاست اما گاهی میان حرف های مادرها و 
مادربزرگ ها نکته هایی است که حتی اگر  از زبان 
کارشناسان این حوزه هم شنیده باشیم، آنقدرها 
هم تأثیــر ندارد کــه از زبان این افــراد باتجربه 
می شــنویم. حاال فکرش را کنیــد این آدم های 
باتجربه یکی باشد مثل مادر شهید یا مادر بچه های 
موفق. اصال بگذارید دایره شــمول مان را کمی 
بزرگ تر کنیم و نگاه جنســیتی به این موضوع 
نداشــته باشــیم. گاهی قدیمی ها و باتجربه ها 
حرف هایی برای زندگی و تربیــت فرزندان مان 
دارند که باید با طال نوشت. باید آویزه گوش کرد و 

به آنها عمل کرد.

بی شک مسئولیت اصلی تربیت افراد در 
درجه اول، متوجه خانواده اســت که 
نخســتین و مهم ترین پایگاه شکل گیری و رشد 
شخصیتی است. وقتی والدین از کودکی به امور 
دینی و اخالقی فرزندانشان توجه داشته باشند، 
افراد معتقد، متعهد، تأثیرگــذار و موفق تحویل 
جامعه می دهند؛ تربیتی که منطبق بر الگوهای 
ملی و مذهبی و مبتنی بر ایثار و همدلی باشــد، 
پشتوانه ای برای ملت خواهد بود. بیراه نگفته ایم 
اگر دفاع مقدس را به مثابه یک دانشگاه فرهنگ و 
سبک زندگی اصیل ایرانی- اسالمی بدانیم که هم 
سیره شهدا و هم خانواده هایشان می تواند معیاری 

برای تربیت صحیح و اسالمی باشد.

همین مهم است که ما را بر آن داشته تا 
زین پــس در صفحه »همشــهری 
زندگی« کمی متفاوت تر از گذشــته و صفحات 
مشــابه، برای گفتن از مهارت های زندگی سراغ 
افرادی برویم که چند پیراهن از ما بیشــتر پاره 
کردند و ثمره تربیتی شان، فرزندانی سرآمد شده 
است؛ یکی در راه دفاع از وطن، یکی در راه ایثار و 
از خودگذشتگی چون مدافعان سالمت و یکی در 

راه علم آموزی و...
به تعداد آدم هــای موفق و تأثیر گــذار، پدران و 
مادرانی داریم که با نقش تربیتی خود، این افراد 
را حمایت کردند. حاال می خواهیم با زبانی نرم و 
صمیمی پای صحبت های آنها بنشینیم و از میان 
خاطرات شــان، نکته های تربیتی و تجربه های 

خوب زندگی کردن را صید کنیم.

چاپ نخســتین صفحه »همشهری 
زندگی« با این رویکرد جدید با سالروز 
وفات حضرت ام البنین)س( و روز بزرگداشــت 
مادران و همسران شهدا همزمان شده است. این 
تقارن را به فال نیک می گیریم و با استعانت از شهدا 
از امروز در این صفحه، از رفتارشناســی تربیت 
دینی در خانواده موفق و تأثیرگذار می نویسیم. 
فراموش نخواهیم کرد که مادران و همسران شهدا، 
اسطوره ساز و الگویی برای مادران نسل های آینده 
بوده و میراث داران انقالب و سرمایه های معنوی 
این ملت انــد. اینهــا در راه دفــاع از ارزش ها و 
آرمان های شهدا قدم گذاشتند. روزهای صبر و 
تحمل این مادران و همسران شهید که تداعی راه 
بانوی غمخوار اســالم ام البنین)س( است، باید 

سرمشق راه ما در ادامه مسیر باشد.
 

الناز عباسیانیادداشت
روزنامه نگار

دعوایش کردم، دستم را بوسید
پای صحبت های مادر شهید »حسین اکبری« که چراغ روستای مرادآباد را روشن نگه داشته

چای گالب و حرف های شیرین ننه 
وقت ورود به آبادی، برج و باروهای فروریخته یک 
قلعه قدیمی، به استقبال مان می آید. البته از این 
واژه آبادی در مرادآباد، چیز زیادی دســتگیرمان 
نمی شــود. جز یک کوچه قدیمــی و یک خانه 
کاهگلی که همین هم زیباست. در خانه باز است 
و پیرزنی خوشرو با عصایی چوبی مقابلش ایستاده 
و دعوت مان می کند به خانه. حیاط زیبا و قدیمی 
مقابل چشــمانمان دلبری می کند؛ تخت چوبی 
کنار باغچه که روی آن فرش دستباف، متکا و چند 
وسیله قدیمی چیده شده. حیاطی که خیلی وقت 
است در ال به الی زندگی شهری ما گمشده و کم کم 
حتی در خاطراتمان هم از آن ســراغ نمی گیریم. 
محو تماشای این خانه روستایی هستیم که مادر 
شهید می گوید: »خاله جان، بیایید داخل. سردتان 
می شود....« اما مگر می شود کنار این مادر باشیم 
و از گرمای وجودش حظ نکنیم. وقتی وارد خانه 
می شویم بوی گالب به مشام مان می رسد. هنوز 
از تماشای عکس های روی دیوار و خانه ساده مادر 
سیر نشدیم که برادر شــهید با یک سینی چای 
خوش عطر از ما پذیرایی می کند. روی طاقچه کنار 
عکس حسین هم پر از گل های محمدی خشک 
شده است. مادر بی مقدمه می گوید: »گل محمدی 
ریختم داخل چای، هم چای را خوش عطر می کند 
و هم برای سرماخوردگی و کم کردن استرس خوب 
است. گل ها را خودم کاشــتم توی باغچه حیاط 
پشتی. خاله جان چیدن گل محمدی قلق دارد و 
باید صبح زود چیده شود. تا بوی بیشتری داشته 
باشد. نمی دانم شاید هم حکمت زود چیده شدن  
گل زندگی من، حسین هم همین باشد تا عطر و 

یادش ماندگار شود.«

نخواست روی حرف من، حرفی بزند
مادر از کودکی در این روستا بزرگ شده، عروس 
شده و حاال تنها و قدیمی ترین سکنه ایرانی این 
روستاست. خودش می گوید: »حسین در همین 
روستا به دنیا آمد، جلوی چشــمانم قد کشید، 
صدایش کلفت شد، مردی شد برای خودش. آه 
چه بگویم... در همین روستا هم روی دوش مردم 
تشییع شد. دل کندن از اینجا برایم سخت است. 
خشت خشت خانه های روســتا و کوچه های آن 
برایم خاطره انگیز اســت و از بودن در اینجا لذت 
می برم.« ننه حسین در بین صحبت هایش به یاد 
خاطره ای می افتد و می گوید: »یک روز حسین و 
برادرش در حال بازی بودنــد که حادثه ای برای 
برادر حســین اتفاق افتاد و او به زمیــن افتاد و 
زخمی شد. فکر کردم حســین مقصر بوده و به 
همین خاطر با او دعوا کردم. فقط همین برخورد 

را با او داشتم و یادم نمی آید کاری کرده که از او 
ناراحت شوم. حرفی نزد و از خانه بیرون رفت تا 
من آرام شوم. بعد از او برادرش کنارم آمد و گفت 
حسین بی تقصیر بود اما وقتی شما عصبانی شدی، 
نخواست روی حرف شــما حرفی بزند.« لبخند 
زیبایی بر لبان مادر نقــش می بندد و می گوید: 
»با اینکه مقصر نبود و من هم با او برخورد کردم، 
اما حتی یک بــار هم به من اعتــراض نکرد. بعد 
که آمد دستانم را بوسید و عذرخواهی کرد. این 
کارش باعث شده پس از سال ها، هنوز هم در غم 
از دست دادنش ناراحت شوم.«  از مادر از روزهای 
اعزام حســین به جبهه می پرســیم و می گوید: 
»تازه پشت لبش سبز شــده بود که برای دفاع از 
میهن و کشورش عازم جبهه شد. وقتی به ما نامه 
می نوشت، از سختی های جبهه و جنگ برای ما 
صحبت نمی کرد. نمی خواســت نگرانش شویم 

و همیشــه می گفت اینجا همه  چیز خوب است. 
یک روز حســین پیش از اعزام، به من گفت که 
دختر خوبی برای من انتخاب کن. وقتی از جبهه 
برگشــتم ازدواج کنم. با تندی به او گفتم وقتی 
برادر بزرگ تر داری حرف ازدواج نزن. با خنده به 
من گفت دوست نداری بعد از من یادگاری داشته 
باشــی، بگذار ازدواج کنم تا وقتی شــهید شدم 

عروس و نوه یادگار من برای تو باشند.«

سال ها چشم انتظاری کشیدم 
تنور نان ننه حسین از ســال های دور در روستا 
روشــن بوده و او برای کمک بــه تامین مخارج 
زندگی، نان می پخت. او به روزهایی که حسین 
برای چونه گرفتن خمیر نان و گذاشــتن آن در 
تنــور داغ، کمک حال مادر بوده اشــاره کرده و 
می گوید: »بعداز نماز صبح بســم اهلل می گفتم و 
شروع می کردم به روشن کردن تنور و چونه گرفتن 
خمیر. اگر حسین جبهه نبود، نخستین نفری بود 
که به کمکم می آمد. اهل خانه همیشه می گفتند 
ننه خودت را خســته نکن و نان نپز. اما حسین 
همیشه می گفت بگذارید هر کاری که ننه دوست 
دارد و حالش را خوب می کند انجام دهد. فقط اگر 
شد کمکش کنید دســت تنها نماند. عاشق این 

مهربانی هایش بودم. زبان نرمی داشت.« 
شــهادت فرزند برای مادر ســخت است. وقتی 
شــهادت همراه با بی خبری باشــد، دشــوارتر 
می شــود و تحمل آن ســخت تر. پیکر شهید 
اکبری پس از 14سال به آغوش مادرش برگشت. 
خودش می گوید: »حسین 15روز قبل از عید در 
عملیات خیبر در سال1362 در جزیره مجنون 
شــهید شــده بود. چند ماه بعد خبر شهادتش 
را دادند اما پیکرش پیدا نشــد. امید داشتم که 
مجروح یا اسیر شده باشد.14سال چشم مان به 
در بود که حسین برگردد. اما وقتی برگشت یک 
قنداقه شــده بود اندازه دستانم....« گریه امانش 
نمی دهد. اشک از چشمان مادر روی گونه های 
چروک خــورده اش جاری می شــود. حاال پیکر 
حســین در امامزاده عباس)ع( در چهاردانگه به 
خاک سپرده شــده و مادر اغلب پنجشنبه ها به 

دیدارش می رود.

سکوت روستا آرام ام می کند
حاال تمام لحظات مادر در سکوت و تنهایی این 
روســتا خالصه می شــود. رنجور و خسته شده 
و پا درد و بیماری همدم همیشــگی اش شــده. 
می گوید: »با اینکه در روســتا تنها هســتم، اما 
احساس تنهایی و دلتنگی نمی کنم. سکوت اینجا 
به من آرامش می دهد. دلم نمی خواهد از روستا 
بروم. اما روســتای ما هیچ امکاناتی ندارد. هرچه 
هست مربوط به زمان های گذشته است و امروز 
همه خانه ها تخریب شده و اثری از آنها باقی نمانده 
است. اینجا درمانگاه و دکتر ندارد. وقتی مریض 
می شــوم، فرزندانم من را به تهران می برند. من 
نمی توانم در شهر دوام بیاورم. در روستا بزرگ شده 
و همین جا مادر و مادربزرگ شدم. تمام خاطرات 
من در اینجاست و نمی توانم از آن دل بکنم. شاید 
باور نکنید، ولی هنوز هم  در گوشه و کنار روستا 
چشمانم به دنبال حسین است. هنوز هم صدایش 

در گوشم می پیچد که با صدای 
بلند می خندد و با بچه ها روی 

علفزارهای باغ می دود.«

تمام خاطرات مادر اینجاست
 مجید اکبری، بردار شهید برای اینکه بتواند تنهایی مادر را پر کند، مدام به او سر می زند. او به اتفاق همسر و دختر کوچکش به منزل مادر می آید و 
ساعاتی را با او سپری می کند. مجید می گوید: »مادرم دلبسته روستاست. اگر او مجبور به ترک روستا شود، دلتنگش می شود. دوست داریم مادرمان 
را پیش خودمان به شهر ببریم اما زندگی در فضای بسته و کوچک او را کالفه و بیقرار می کند. ما 6برادر و یک خواهر هستیم. حاال هر شب به نوبت من 
یا خواهر و برادرانم به خانه مادر می آییم و نمی گذاریم تنها بماند.« روستاهای اطراف آبادند و روشن اما اینجا حتی گاز شهری هم ندارد. این موضوع 
را از مجید اکبری برادر شهید جویا شدیم و می گوید: »متأسفانه اینجا گاز شهری ندارد و مادر برای گرم کردن خانه و پخت وپز مشکل دارد. با وجود 
اینکه لوله گاز شهری از زیر روستا رد شده اما محروم و بدون امکانات است. از مسئوالن می خواهیم که توجه بیشتری به این روستا داشته باشند.« 

زمان شهادت حسین، مجید کودکی 5ساله بود و تنها یک خاطره از برادرش در ذهن دارد و می گوید: »حسین یک موتورسیکلت داشت که با آن به 
شهر رفت وآمد می کرد. روز آخر وقتی عازم جبهه شد با همه خانواده و اهالی روستا خداحافظی کرد. اما من و دیگر برادرهایم در زمین های کشاورزی 
در حال بازی بودیم. وقت خروج از روستا، حسین موتورش را خاموش کرد و سراغ ما آمد و روی ما را بوسید و گفت از شما خداحافظی نکرده بودم. 

فقط همان لحظه خداحافظی را از او به خاطر دارم.«
روستاییان کوچ کرده اند و خاک بر چهره روستا نشسته  و روستانشینان از بسیاری از امکانات محروم اند با این حال مادر دلش خوش است به این 

خانه و یاد عزیزی که از در همین خانه بدرقه اش کرده به جبهه.

مکث
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بازگشت امید برای حفاظت از حریم خصوصیتوپ مروارید در تهران
برای پاسخ دادن به یک دغدغه مهم کاربران پس از 1۸سال پیش نویس الیحه قانون ماجرای یکی از آثار تاریخی پایتخت

حمایت و حفاظت از داده های شخصی نهایی شد

خانه ننه حسین جای دوری نیســت؛ چند کیلومتری مانده به تهران در حریم شهر در دل روستای 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

مرادآباد است؛ روستایی با طبیعت بکر اما فراموش شده و محروم؛ روستایی که تنها سکنه ایرانی اش، 
مادر شهید »حسین اکبری« است. باقی همسایه ها از اتباع افغانستانی اند و بیشتر خانه هاي روستا به 
کارگاه و تولیدی تبدیل شده اند. اهالی، حاجیه خانم زلیخا لشکری را ننه حسین صدا می زنند؛ حسینی که در همین روستا قد کشید، مرد شد 
و به وقت دفاع از میهنش، عزم رفتن به جبهه کرد. رفت و با شهادتش افتخاری شد برای این شهر و روستای مرادآباد. پای صحبت های این مادر 

نشستیم تا ما را به روزهای دور ببرد و از خاطرات بزرگ کردن حسین و فرزندانش بگوید.

صادق آهنگران، مداح و نوحه سرانصرت اهلل محمودزاده، نویسنده

به یاد شهدای هویزه خواندمآزادسازی هویزه؛ حماسه ای که جاودانه شد
 نصرت اهلل محمودزاده از نویسنده های مطرح دفاع مقدس است. او با شــروع جنگ داوطلبانه راهی جبهه شد و در 
آخرین روزهای آبان سال1359به هویزه رسید. شهری آشفته در محاصره عراقی ها که جز جوی خون و بوی باروت 
چیز دیگری حس نمی کرد. او درباره روزهای سختی که هویزه پشت سر گذاشته می گوید: »جنگ آنقدر غیرمنتظره 
شروع شده بود که مردم شوکه شده بودند و باور نمی کردند که عراق حمله کرده است. تجهیزات انگشت شماری وجود داشت و هر کس 
اسلحه ای پیدا می کرد انگار گنجی پیدا کرده باشد، مثل جان از آن مراقبت می کرد.« عبور تانک های ارتش از جاده »هویزه- سوسنگرد« 
خبر از عملیاتی می داد که قرار بود شهر هویزه آزاد شود. فرمانده عملیات شهید حسین علم الهدی بود. کسی که محمودزاده ارادت 
زیادی به او داشت. او ماجرای شب حمله را تعریف می کند: »شهید علم الهدی گفت اول بی سر و صدا حرکت می کنیم و وقتی دشمن 
متوجه ما شد توپخانه از پشت حمایت مان می کند. حواستان باشد تا زمانی که به نخستین سنگر عراقی ها نرسیده ایم پیشروی متوقف 
نمی شود. بچه ها از جنوب هویزه حرکت کردند و تا جایی که امکان داشت جلو رفتند. وقتی عراقی ها متوجه ما شدند که دیگر کار از 
کار گذشته بود. برای جبران غفلت خود با گلوله خمپاره و توپ از ما پذیرایی کردند. آنها انتظار حمله از سوی ایران را نداشتند. با حجم 

آتشی که روی سر ما بچه ها می ریخت اما هیچ کس اعتنا نمی کرد. حسین مدام همه را تشویق به دویدن می کرد.«

 صادق آهنگران روزی که در جمع 30- 20 نفره از رزمندگان شروع به نوحه خوانی کرد، فکرش را هم نمی کرد که 
بتواند آن نوحه را در محضر امام خمینی)ره( بخواند. ماجرای خواندن نخستین نوحه را اینگونه تعریف می کند: »مدتی 
بود اجرای عملیات در هویزه جزو برنامه فرماندهان نبود. شهید حسین علم الهدی گفت: »بیا و توسلی بخوان تا بچه ها 
روحیه بگیرند.« شــروع جنگ بود و من هم گاهی نوحه هایی را در میان رزمندگان می خواندم. آقای حبیب اهلل معلمی، از شاعران 
خوزستانی بود. پسر آقای معلمی، سیف اهلل می دانست که در جبهه مداحی می کنم. سیف اهلل به من گفت: می خواهی پدرم برای شما 
هم شعرهایی بگوید که در نوحه ها استفاده کنی؟ راستش توی رودربایستی افتادم و گفتم: خب حاال اگر می توانند، این کار را بکنند. 
سیف اهلل از من خواست سبکی را هم بخوانم و ضبط کنم که برای پدرشان ببرند. من خیلی قضیه را جدی نگرفتم. روی نوار کاست کهنه 
و دست چندم چند بیت خواندم و ضبط کردم و اسامی چند شهید خوزستان را هم نوشتم و به او دادم. 3روز بعد پسر آقای معلمی آمد و 
برگه ای از سروده های پدرشان به من داد. من نگاهی به اشعار انداختم و دیدم چقدر زیبا و حماسی است. سر مطلع اش با این بیت شروع 
می شد: »ای شهیدان به خون غلتان خوزستان درود، الله های سرخ پرپر گشته ایران درود... برای نخستین بار آن نوحه را در هویزه و در 

جمع30- 20 نفره رزمندگان خواندم. از تمام آن گروه، فقط 2نفرشان زنده هستند و همه به شهادت رسیده اند.«

مبدأ پایداری 
مردمی

حماسه  هویزه 
در16دی ماه 5۹ به 

فرماندهی جوان 
22ساله ، شهید حسین 
علم الهدی و مجاهدت 

یاران دانشجوی او، مبدأ 
پایداری مردمی، در 

۸سال دفاع مقدس و 
نقطه  شروع تحوالت 
جنگ و تکیه بر توان 

جوانان به شمار می آید. 
آنها در اوج مظلومیت و با 

دست های خالی، اما با 
دل های استوار و 

ایمان های راسخ، روحیه  
مقاومت را در جامعه و 

عشایر غیور منطقه 
به عنوان خط مقدم دفاع 

از ایران، تقویت کردند.

 مهندس شهید 
در حماسه هویزه

تنها شهید 
مهندس بین 

دانشجویان پیرو خط 
امام که در عملیات هویزه 

حماسه آفریدند شهید 
محمد بهاالدینی است 
که مزار او هم اکنون در 

کنار دیگر همرزمانش در 
یادمان شهدای هویزه 

قرار دارد. این شهید 
متولد 12فروردین 

سال1۳۳۳ در 
شهرستان دزفول است. 

او از فارغ التحصیالن 
مهندسی عمران از 

دانشگاه اهواز و مدرس 
اخالق بود و روحانی تبار. 

بسیاری از جوانان 
شاگردی کالس هایش را 

کرده اند و 
مذهبی ماندن شان را 

مدیون او هستند، 
ازجمله دریابان علی 

شمخانی )دبیر 
شورای عالی امنیت 

ملی( که در این باره گفته 
است: »بهاءالدین باعث 
شد که من دانشجویی 

مذهبی شوم.«

رشادت شهید 
علم الهدی
شهید 

سیدمحمدحسین 
علم الهدی 

سال1۳۳۸در خانواده 
مرحوم آیت اهلل 

سیدمرتضی علم الهدی 
یکی از علمای مبارز 

استان خوزستان متولد 
شد. غیرت و تعصب 

دینی حسین به گونه  ای 
بود که هیچ رفتار 

غیراسالمی را 
برنمی تابید. او با نصب 
اعالمیه ها در رهبری 
تظاهرات در دانشگاه 
فردوسی مشهد نقش 

عظیمی ایفا کرد. در 
ماه های نخست جنگ 

تحمیلی مسئول 
ساماندهی امور 

رزمندگان بود اما پس از 
شهادت شهید اصغر 

گندمکار به عنوان 
فرمانده سپاه به هویزه 

اعزام شد. جمعی از 
دانشجویان رزمنده به 
فرماندهی او عملیاتی 

به نام عملیات نصر را 
علیه نیروهای دشمن در 

منطقه هویزه و 
سوسنگرد انجام دادند 
که منجر به پیروزی  ها و 

دستاوردهای مهم 
نظامی قابل توجهی شد. 

به رغم دفاع جانانه 
دانشجویان، در ادامه 

عملیات با کمبود 
تجهیزات نظامی مواجه 

شدند و مظلومانه و 
غریبانه در محل فعلی 

یادمان شهدای هویزه به 
شهادت رسیدند. به 

پاس قدردانی و یادآوری 
رشادت قهرمانانه آنها 

روز 16دی ماه، روز 
 »شهدای دانشجو« 

نام گرفت.


