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پیشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »ِانَّ َلنا َحَرمًا َو ُهَو َبْلَدُة ُقمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقالب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقالب 

شکوهمند اسالمی شد. 
اماِم همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.«2
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زالل کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســالم ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاســت که گذشته. چه حیف اگر آن 
همه میراث معنوی و گران بهای جنگ، به نســل امروز 
و نســل های آینده انتقال نیابد و اینان ندانند شــهری 
که در آن زندگی می کنند، چه شــیرزنان و دلیرمردانی 

داشته و دارد.
تــالش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 

نفسی تازه کند.
امید است همت واالی شما تالش ناچیز ما را حمایت 
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و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارمان، آقای مجید اسکندری هستیم که یاری گر 

ما در تحقیق و پژوهش این کتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحاراالنوار، ج 60، ص 216.

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

نوزاد هم نام جواد  االئمه، دنیا آمدنش گشایشی بود در 
رزق و روزی خانه ی حاج محمدعلی. ســنی نداشت که با 
پدر، خمینی کبیر را در خانه اش زیارت کرد. شیفته اش 
شد از آن  روز. درگیری های فاجعه ی خونین فروردین 1342 
در مدرســه  ی فیضیه را از نزدیک دید. آذِر خشم و کینه ای 
که از شــاه و حکومت داشت، شاید از آن دم در دلش افتاد. 
تا ســوم دبیرســتان خواند. درس را رها کــرد و رفت نیروی 
هوایی ارتش. یک سال و نیم ماند و هر آن  چه باید، آموخت. 
آموختنی هایی که بعدها به کارش آمد؛ هم توی انقالب، هم 

توی جنگ.
فرمانده  عملیات لشــکر 17 علی بن ابی طالب، جنم 
فرماندهــی اش را از روزهایــی نشــان داد کــه میــدان  دار 
تظاهرات مردم قم بود در خیابان چهارمردان، کانون اصلی 
درگیری های مردم انقالبی شــهر با ماموران رژیم پهلوی. با 
این که هر  جا سر و صدایی بود و َعَلمی  برای اعتراض بلند، 
سر  و  کله اش پیدا می شد، اما یک  بار هم به چنگ طاغوتی ها 

نیفتاد. حکومت را ذله کرده بود این جوان تخس قمی.
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خوش  فکــر بود. توی جلســات فرماندهــی روی نظرها و 
طرح های عملیاتی اش حساب باز می کردند. به اندازه ای 
ســنجیده بودند که جای حــرف و حدیث باقی نمی  ماند. 
شــم نظامی  باالیی داشــت. کافی بود بیاید، دوری بزند و 
منطقه را با چشم های تیزبینش برانداز کند تا بفهمد خط 
ماندنی اســت یا از  دست  رفتنی. بی گدار به آب نمی زد. آن 
قدر محاســبه اش  دقیق بود که تا صدای سوت خمپاره را 

می شنید، تشخیص می داد کجا زمین می خورد.
پنج ســال از زندگی اش را توی جبهه گذراند. پنج سالی که 
از دارخوین شروع شد، تا رسید به روزهای نفس گیر والفجر 
هشت. آن روزها بازوی سپاه اسالم بود و دل گرمی  فرمانده  
لشکری که جز او و بسیجی های مخلص، کسی را در خط 
مقدم فاو نداشت. از روز اول عملیات تا روز آخر عمرش عقب 
نـرفت. ماند و با جسارت و سر نترسی کـه داشـت گره گشایی 

کرد تا مزد جهاد و تالش های شبانه روزی اش را گرفت. 
غروب آن  روز نشســته بود پشــت خاکریز. دو  زانو رو  به  روی 
خدا. این  بار صدای ســوت خمپاره ای را که جلویش زمین 
خورد نشنید انگار. داشت با خدا حرف می زد؛ محمد  جواد 

دل  آذر.
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ســه ســالش بود. دوازده امام را از بــر می گفت. وقتی 
بزرگ تر شــد نمازش را مرتب می خوانــد. ماه رمضان 
حکم می کرد برای ســحر بیدارش کنیم. هنوز به سن 
تکلیف نرســیده بود؛ اما چند تا روزه هم گرفت. مقید 

بود از بچگی.
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رفت نیروی هوایی ارتش. خدمت زیر پرچم طاغوت نه 
برای خانواده ی انقالبی ما پذیرفته بود، نه با روحیه ی 
خودش ســازگار. انگار جای دیگــری را می دید که ما 
نمی دیدیم. یک ســال و نیم مانــد. وقتی آموزش های 
نظامــی  را  گذراند، تصمیم گرفــت بیاید بیرون. اجازه 
ندادند. با فرار و غیبت های پشــت سر هم کار خودش 
را کرد. تا مدت ها دنبالش بودند که خســارت بگیرند. 

ماجرا با پیروزی انقالب فیصله پیدا کرد.
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رژیــم حکومــت نظامی اعالم کــرده بود امــا ادامه ی 
راهپیمایی هــا اهمیت باالیی داشــت. وقتی مراســم 
مسجد جامع شهر تمام شــد، سیل جمعیت راه افتاد 
پشــت تابوت شــهید. از مسجد تا قبرســتان بقیع راه 
زیــادی بود ولــی هیچ کــس نفهمید تابــوت به جای 
شــهید، پر شــده از ســنگ و چوب. می خواســت جو 

حکومت نظامی  را بشکند، که شکست.



13

راهپیمایی های اصلی و پرجمعیت شــهر یك ســرش 
ختم می شد به جواد دل آذر. همین طوری جماعت را 
راه نمی انداخت توی کوچــه و خیابان. با فکر و برنامه 
مبارزه می کرد. ســر تمام کوچه های بن بسِت خیابان، 
عالمت گذاشــته بود تا انقالبی ها گیر مامورهای رژیم 

نیفتند.
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حســرت به دل شــان ماند یک  بار دســتگیرش کنند. 
فرز تــر از این حرف ها بود. داشــت با موتور گازی توی 
خیابان می رفت که افتادند دنبالش. وقتی دید اوضاع 
خراب اســت، موتور را رها کرد زیر پای مامورها. دوید 

توی کوچه پس کوچه های خیابان.
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گونی سه راهی را می گذاشت کنار دستش. کماندوها 
که می افتادند دنبال انقالبی ها، کار جواد در  می آمد. 
ســه راهی را چنــان دقیق می زد جلوی پای شــان که 

زهره ترک می شدند. دمار از روزگارشان در آورده بود.
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اسم شاه، آن هم سر در مرقد دختر موسی بن جعفر؟اهس؟، 
لکه ی ننگی بــود که جواد نمی توانســت تحمل کند. 
مدت ها نقشــه می ریخت یک جــوری از بین ببردش. 
آن  روز تظاهرات را کشاند داخل حرم. توی شلوغی از 
ایوان آینه رفت باال. اســم شــاه را با تیشه کند و عکس 

امام؟هر؟ را گذاشت جایش. 
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تانک هــا را بــه ردیــف آورده بودنــد تــوی خیابــان.
می خواســتند هول بیاندازند به جان مردم. وقتی دید 
معطــل نمانــد. دوید وســط خیابان و پــر دل و جرأت 
خوابید جلوی تانك هایی که داشتند می آمدند سمت 
جمعیت. پشــت سرش چند نفر دیگر هم رفتند و دراز 

کشیدند روی زمین.
تانک ها میخ کوب شدند سر جای شان.
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شب وقتی دیر می آمد خانه، مواظب بود کسی را بیدار 
نکند. در را آرام می بســت و آهســته قدم برمی داشت. 
غذایی را هم که برایش گذاشته بودیم همان طور سرد 
می خورد. نمی خواســت برای گرم کردنش سر و صدا 

راه بیفتد.
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امــام؟هر؟ که آمد قم، ســوار جیــپ رو باز رفــت برای 
اســتقبال. توی مســیر جیپ چپ شــد. جــواد زمین 
خورد و ماشین افتاد روی کمرش. بردندش بیمارستان 
گلپایگانی قم و از آن جا هم تهران. عمل سنگینی روی 
کمرش انجام شــد. مدت ها بستری بود و کمرش توی 
گچ. کمی  که جان گرفت، نتوانســت طاقت بیاورد. گچ 
کمــرش را باز کرد. با همان حال ماموریت گرفت و رفت 

لبنان.
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 منافقین توی قم دکان و دفتری دســت و پا کرده بودند 
و علیــه امام؟هر؟ و انقالب کارشــکنی می کردند. رفت 
سر وقت شان. طومارشــان را به هم پیچید و همه اسناد 
و مدارک شــان را تحویل کمیته داد. منافِق خارج نشین 
را هم راحت نگذاشت. رفت کشــورهای اروپایی و نفوذ 
کرد توی ســازمان و تشکیالت شــان. بی آن که بتوانند 
دســتگیرش کنند، ماموریتش را انجام داد و برگشــت 

ایران.
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پایــش که بــه جبهــه ی دارخوین باز شــد، یک قبضه 
خمپاره انداز 120 دادند دســتش. بیــن رزمنده های 
اعزامــی از قم، تنهــا نیرویی بود که کار بــا خمپاره را 
می دانست. آموزش های ارتش شاهنشاهی، آن جا به 
دردش خورد. با همان یک قبضه، سد محکمی شد در 

برابر حمله ی بعثی ها.
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دور  و  بر خمپاره اندازش را همیشه آب و جارو می کرد. 
خــود قبضــه را هــم تــر  و  تمیز نگــه می داشــت. اگر 
می خواســتی توی شلوغی و آشفتگی منطقه پیدایش 
کنی، کافی بود بگــردی دنبال یک نقطه ی تمیز و آب 
و جارو شده. آن جا جواد دل آذر بود و خمپاره اندازش.
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فرقــی نمی کرد طرف فرمانده اســت اســت یا نیروی 
جــزء. وقتی پــای پیش برد کار جنگ وســط می آمد و 
انجام مسئولیتی که گذاشته بودند روی دوشش از هر 
کســی که می توانســت کمك می گرفت. تازه فرمانده 
گردان ادوات شــده بود. آمد ســراغم می خواســت از 

تجربه ام برای تعمیر ادوات تیپ استفاده کند. 
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خســته و کوفته از شناســایی برگشــتیم محور. از دور 
آمد به استقبال مان. خاک های لباس مان را تکاند و به 
شــوخی گفت »مرد باید از شونه هاش خاک بلند شه. 

حاال دیگه مرد شدید. باید براتون زن گرفت!«
خســتگی مان در آمــد؛ هم با دیدنش، هم با شــوخی 

کردنش.



25

 

عملیات محرم، حســن باقری آمــد محوری که دل آذر 
مســئولش بود. گزارش کارها را شــنید و ســؤال هایی 
پرســید که جواد برای همــه اش جواب داشــت. باور 
نمی کرد او و نیروهایش این قدر خوب کار کرده باشند. 
وقتی خواســت برود، رضایت را می شــد از چهره اش 

دید. خندید و گفت »روز ما رو ساختید.«
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آمده بود برای بازدید از گردان ادوات. آن روز از شیاری 
که زیر پای گردان بود بیســت و دو نفر اســیر گرفتیم. 
چهــار روز تــوی یک ســوراخ پنهان شــده بودند. هوا 
خیلی ســرد بود. یکی از بچه ها نگاهــی به اورکت تن 
عراقی ها انداخــت و رو به جواد گفــت »این  جا لباس 
گرم نداریم. بهتره این ها رو ازشون بگیریم.« نگذاشت 
و گفــت »الزم نکرده، این چنــد روزه به اندازه ی کافی 

سرما خورده ن.«
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زبیدات تازه افتاده بود دســت مان. رفتیم مهمات پیدا 
کنیم. برخوردیم به یک مرد میان  سال عراقی. ترسید. 
فــوری از توی جیبش یک عکس در آورد و داد دســت 
جواد. عکسی که با حرم امیرالمؤمنین گرفته بود. 
تا نگاهش به عکس افتاد، زانوهایش شــل شــد. رفت 
یک گوشــه. دو زانو نشســت و عکس حرم را گذاشت 
روی ســینه اش. داشــت گریه می کرد. فرمانده ای که 
نــه تیر و ترکش ها اشــکش را درآورده بود، نه ســختی 

عملیات ها.
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داشتیم برای اســتقرار لشکر دنبال منطقه ی مناسبی 
می گشــتیم. راننده پایش را گذاشــته بــود روی گاز و 
بی مالحظه  ماشین را می انداخت توی چاله  چوله های 
جاده. یك هو صدای جواد بلند شد »نگه دار.« راننده 
فوری زد روی ترمــز. جا خورده بود. جواد نگاهی کرد 
و با خنده گفــت »یه چاله رو جا گذاشــتی، برگرد برو 
توش!« می خواســت هم شــوخی کند هم یاد راننده 

بیاورد که ماشین زیر پایش بیت المال است. 
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همــه رفتــه بودند و ما آخریــن نفرات بودیم که ســوار 
موتورهای مــان برمی گشــتیم عقــب. نبایــد معطــل 
می کردیم. هلی کوپتر دشــمن باالی سرمان بود. توی 
راه مجروحی را دیدیم که داشــت به ســختی می رفت 
عقب. هلی کوپتر گه گاهی شــلیک می کرد ســمتش. 
جواد گفت »تو مجروح رو سوار کن، من سر هلی کوپتر 
رو گــرم می کنــم.« تنهایــی برگشــت ســمت خــط و 
هلی کوپتر را هم دنبال خودش کشــاند. ویراژ می داد 
توی زمین های پست و بلند منطقه. خودش را به خطر 

انداخت تا ما برسیم به نقطه ی امن.  
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توانایی هایی که داشــت آن قدر در چشــم فرماندهان 
ســپاه بزرگ جلوه کرد کــه بعد عملیات والفجر ســه، 
پیشــنهاد فرماندهی دادنــد بهــش؛ فرماندهی تیپ 
موســی بن جعفر که در غرب کشــور مستقر بود. 
رفت پیش حاج آقا ایرانی1 مشورت گرفت. گفته بودند 

»شما لشکر را ترک نکن.« از خیر فرماندهی گذشت.

1. مرحوم حجت االسالم حسین ایرانی فرمانده وقت سپاه قم
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عملیات والفجر چهار، تپه ســبز افتاد دست عراقی ها. 
بــا یک قبضه خمپاره شــصت و چند تا بســیجی رفت 
سراغ شان. پشــت ســر هم خمپاره می زد روی تپه. با 
مهارت و دقیق. آن جا را جهنم کرد برای شــان. مجبور 

شدند به عقب نشینی.
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شــانه و قیچی همیشــه توی جیبش بــود. آفتاب که 
می زد آینه اش را در می آورد می ایســتاد جلوی نور و با 
قیچی محاســنش را مرتب می کرد. حوصله ی زیادی 

داشت برای این  کار.
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توی یکی از شــیارها، بین ارتفاعات لری و کانی مانگا 
مستقر بودیم. لشکر عملیات نداشت و بچه های محور 
می رفتند برای شناســایی منطقه. آن  روز جواد حمام 
صحرایی درســت کرد. با یک کتری بزرگ آب گرم و دو 
تا پتــو که پیچید دور درخت ها. زیر نم نم باران و هوای 

سرد هم دست از نظافت برنداشت.
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مجروحیتش افتاده بود توی ماه رمضان. نمی توانست 
ســحرها  می آمــد.  ســختش  چقــدر  بگیــرد.  روزه 
بیــدار می شــد و همراه خانــواده ســحری می خورد. 
نمی خواســت حاال کــه از فیض روزه گرفتــن محروم 

است، از فیض سحر هم محروم بماند.
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احترام مــان را داشــت. احتــرام مــادرش را بیشــتر. 
مرخصی که می آمد شاید یک چیز ناراحتش می کرد؛ 
تــوی زحمت افتــادن مادرش. شــرمنده می شــد از 

نشستن و برخاستن هایش، از پذیرایی کردن هایش.
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تــازه از راه رســیده بود. خواســت اســتراحت کند که 
صدای گریه ی بچه ی خواهرش بلند شد. ساکت نشد 
هــر کاری کردیم. صورت درهم کشــیده ام را که دید، 
لبخند زد و گفت »عیبی نداره مادر. من خوابم نمیاد. 

شما ناراحت نباش.«
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رفته بودیم حمام. پشت مان را کیسه کشید. یک مشت 
و مال حسابی هم دادمان، فرمانده  عملیات لشکر.



38

می گفت »فشــنگ ریز بخوری بهتره تا ترکش بزرگ.« 
همیشه ســینه به ســینه ی عراقی ها می جنگید. نشد 
خط ناآرام باشــد و جواد را نبینی. دلت قرص می شــد 
وقتی می دیدی مثل شــیر ایستاده و اوضاع را زیر نظر 

دارد.
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آدم روشــنی بود. خــط و ربط های سیاســی را خوب 
می شناخت. اگر کسی در خط امام6 بود جواد هم 
بود، اگر نبود، راحت از کنارش می گذشــت. همه را با 

یک میزان مطمئن می سنجید، با امام6.
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روز ســوم عملیات بدر بــا دوربین فیلم بــرداری رفتیم 
سمت خط. وقتی رسیدیم گفتند دشمن پاتک کرده. 
تانک هــای زیادی را آورده بود تــوی منطقه. آن قدر به 
سمت خاکریز شلیک کرده بودند که باید خم می شدی 
و راه می رفتــی. فقــط ده پانزده نفر نیــرو مانده بودند 
پشــت خاکریز. جواد دستور داد سر تا سر خط آرایش 
بگیرنــد و تیراندازی کنند. پشــت بی ســیم می گفت 
»نیروهای کمکی االن رســیدن. گردان کماندو هم تا 
یکی دو ساعت دیگه می رســه.« نمی خواست دشمن 

بفهمد پشت خاکریز نیرو کم است. 
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نشسته بودیم توی سنگرهای مان. خط آرام بود. وقتی 
که آمد، وضعیت خط را بررســی کرد و گفت »تا دو سه 
روز دیگه، نمی شه این جا موند.« از حرفش خنده مان 
گرفــت. آرامــش خــط و نمانــدن! دو ســه روز بعد که 
تانک های عــراق ریختند توی منطقه، مجبور شــدیم 

بیاییم عقب.
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عقب نشــینی نیروهای خودی، بعثی ها را به اندازه ای 
گســتاخ و جســور کرد که با تانک ها و نفربرهای شــان 
آمدند روی خاکریز. فرماندهی توی این شرایط سخت 
روحیه ی باال می خواست و آرامش و خون سردی. جواد 
همه را داشــت. دو ســه تا بی سیم گذاشــته بود کنار 
دســتش. گردان ها را هدایت می کــرد و از فرماندهی 
دســتور می گرفــت. رفتــارش طــوری بود کــه خیال 

می کردی صحنه  عملیات به نفع ماست، نه دشمن.
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نیروهای گردان از اروند گذشتند و با همان لباس های 
خیــس جلــوی پاتک های ســنگین دشــمن مقاومت 
کردنــد. گفتنــد »دل آذر کارت داره.« کلی گشــتم تا 
پیدایــش کردم. تــوی یــک چاله با بی ســیم چی اش 
نشســته بود. گفت »هماهنــگ کردم یه ماشــین پتو 
بیــارن. برو روی جــاده تحویل بگیــر و پخش کن بین 

نیروهات سرما نخورن.«
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خط فاو شکســت؛ اما مقاومت های پراکنده دشــمن 
توی مقرهای اطراف که هنوز کامل پاک ســازی نشده 
بودند، گردان ها را کالفه کرده بود. خالصی از شرشان 
ساده به نظر نمی رســید. خودش آمد. سر  و  ته خط را 
بــا موتور دور زد. فرمانده گردان ها را جمع کرد و به هر 
کدام دســتورهایی داد. اجرای دســتورهایش همان، 

تثبیت و پاک سازی خط همان.
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از دوربیــن و مصاحبــه فــراری بــود. هر بــار بهانه ای 
می آورد و شــانه خالی می کرد. گفتم »بذار اگه شهید 
شدی عکسی، فیلمی، مصاحبه ای ازت باقی بمونه.« 
نگاه معناداری کرد و گفت »فیلم بردار اصلی خداست. 

همین برام کافیه.«



46

شــب چهارِم عملیات والفجر هشت، صدام لشکر گارد 
ریاست جمهوری را وارد منطقه کرد. نیروهای زبده ای 
که هر وقــت کارش توی جنگ گیر می افتاد، دســت 
به دامن شــان می شــد. می گفتند »عدنــان خیر الله، 
وزیر دفاع عراق هم با ســپاه هفتم آمده توی منطقه.« 
هر جــوری بود می خواســتند فاو را پــس بگیرند. اگر 
می توانســتند یک رخنه توی خــط ایجاد کنند،  دیگر 
نمی شــد کاری کرد. جواد این را خوب می دانست. دو 
گردان نیرو برداشت و شبانه رفت سر وقت لشکر گارد. 
پیش دســتی کرد و برنامه شان را برای پاتک فردا به هم 
ریخت. رزم نمایاِن آن شــِب دل آذر و لشکر 17، هم در 
تاریخ جنگ ماندگار شد، هم در ذهن صدام و بعثی ها.
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از خط پدافندی لشکر 17 در کارخانه نمک فاو، رفتیم 
مقر لشکر 27 برای هماهنگی کارها. شب آرامی  بود. 
دشــمن نه آتش ســنگینی داشــت، نه تحرکی. وقِت 
برگشت گفت »امشــب عراق بد  جوری حمله می کنه. 
پوتین هات رو در نیار، وگرنه دو ســه ســاعت دیگه باید 
دنبال شون بگردی.« حرفش را جدی نگرفتم اما برای 
دل خوشــی اش با پوتین توی ســنگر دراز کشیدم. دو 

سه ساعت نگذشت که گفتند دشمن حمله کرده. 
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پانصد متر جلوتر از سنگر فرماندهی لشکر، با نیروهای 
کمی  که داشت، مقاومت می کرد. پاتک سنگین عراق 
اوضــاع خط را حســابی ریخته بود به هم. دشــمن به 
اندازه ای نزدیک بود که با سالح سبک بچه ها را می زد. 
جواد این التهاب خط را اصال به حاج غالم رضا منتقل 
نکرد. هر وقت هم بی ســیم می زدیم و وضعیت خط را 
می خواستیم، می گفت »خبری نیست. مثل شب های 
قبله.« نمی خواســت فرمانده  لشکر همین پانصد متر 

را زیر آتش بیاید توی خط. 
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زیر بــار نمی رفت. حرف ازدواج که می شــد، می گفت 
»باشــه برای بعــد. تا وقتــی جنگــه، زن نمی گیرم.« 
آخرین بار وقــت رفتنش گفتم »مادر قول بده بعد این 
عملیات بریم برات خواســتگاری.« جوابش فرق کرد. 

گفت »ان شاءالله اگه زنده موندم، چشم.« 
دست  به  کار شدم تا عروس آینده ام را انتخاب کنم، اما 

جواد زودتر انتخابش کرد، عروس شهادت را.



50

دستنوشته

خرداد ماه 1354 ـ دفتر آموزش عمومی نظامی )همافری ارتش( 



51

سال 1363 ـ گزارش شناسایی منطقه ماموریتی سردشت 



52

وایتتصویر بهر

شهید محمدجواد دل آذر در دوران كودكی و نوجوانی



53

سال 1359 ـ منطقه عملیاتی دارخوین ـ روستای سلمانیه
شهید محمد جواد دل آذر ـ شهید ابوطالب قاسمی ـ مهدی كربالیی



54

سال 1361 ـ ماموریت برون  مرزی آلمان
از راست: حسن كاوه ـ شهید محمد جواد دل آذر ـ ناصر ربانی



55

سال 1361 ـ ماموریت برون  مرزی آلمان



56



57

سال 1362 ـ خط پدافندی پاسگاه زید
ایستاده از راست: 
شهید محمدتقی متقیانـ  احمد حاجی زادهـ  شهید علی خوش فطرت ـ  شهید محمد جواد دل آذر



58



59

دی ماه 1362ـ  شب عملیات والفجرچهار
از راست: علی  حاجی زاده ـ  شهید محمد بنیادیـ  شهید محمد جواد دل آذر 
محمدرضا دل آذرـ  احمد حاجی زادهـ  ابوالقاسم عموحسینی



60



61

آبان ماه 1363 ـ منطقه عملیاتی غرب
شهید محمدجواد دل آذر ـ حسین بورانی ـ شهید مصطفی كلهری



62

سال 1363 ـ جزیره مجنون ـ پدافند عملیات خیبر
شهید محمدجواد دل آذر ـ ابوالقاسم عموحسینی



63

سال 1364 ـ انرژی اتمی ـ قبل از عملیات والفجر هشت
شهید محمدجواد دل آذر ـ حاج غالم رضا جعفری)فرمانده لشكر(



64



65

سال 1364 ـ فاو ـ حین عملیات والفجر هشت
از راست: جواد بادی ـ ... ـ ... ـ شهید سید نظام جاللی 
شهید محمدجواد دل آذر ـ حاج احمد فتوحی ـ شهید حسن اهلل دادی



66



67

اسفند 1364 ـ ساحل اروند رود ـ عملیات والفجر هشت
شهید محمدجواد دل آذر ـ حاج مهدی صباغی



68

وداع همرزمان و دوستان با شهید اكبر غالم پور
سال 1364 ـ قبل از عملیات والفجر هشت
مقر لشكر ـ انرژی اتمی



69

اسفندماه 1364 ـ كارخانه نمك فاو ـ عملیات والفجر هشت
دو روز قبل از شهادت



70

راویان:
26: پدر

40/27/25/1 : مادر
8/7/6/5/3/2 : برادر

9: خواهر
36/21/12/11/10/4 : حسین بورانی- داماد خانواده

18/16/14/13 : جواد بادی
20/15 : اکبر میرزایی
17 : اسماعیل اسدی

 19: رضا زند
 30/29/22 : ناصر شریفی

 23 : محسن دل پاک
24 : ابوالقاسم عموحسینی

28 : رضا خاکباز
 31 : عاصی

32 : اصغر سبحانی
39/37/35/33 : یحیی نیازی

34 : رضا پرنگ
 38 : سردار ابوالفضل شکارچی

منابع:

علمــداران ســرفراز، ج1، تقــی متقــی ـ حســین صنعت پور . 1
 امیری، انتشــارات ســتاد یادواره ســرداران شــهید لشکر 17 

علی بن ابی طالب، چاپ اول 1374.
اسناد موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم.. 2
اسناد و مصاحبه های موجود در موسسه فرهنگی حماسه 17. . 3



71



72


