
         قاب های خاکی
گزیده ی عکس های انقالب و دفاع مقدس از رزمندگان روستای گاوکش علیا

گردآوری و طراحی: نوربخش قاسمیان





بسم رب الّشهدا والّصدیقین



تقدیم به؛
             قطب عالم امکان حضرت بقیه اهلل االعظم)عج(

           - ارواح مطهر شهدا و امام شهدا
           -بزرگ جانباز انقالب حضرت آیت اهلل امام خامنه ای



قاب های خاکی

گزیده ی عکس های انقالب و دفاع مقدس از رزمندگان روستای گاوکش علیا

           گردآوری و طراحی:نوربخش قاسمیان



سرشناسه:قاسمیان، نوربخش
عنوان و پدیدآورنده:قاب های خاکی/نوربخش قاسمیان

مشخصات نشر:قم؛میراث ماندگار،1397.
قیمت:1000000ریال

وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع:تصاویر انقالب و دفاع مقدس

رده بندی کنگره:982/135BP/ت48پ 55  1397
رده بندی دیویی:354/297

شماره کتابشناسی ملی؛3588720

نام کتاب:قاب های خاکی
گردآوری وطراحی: نوربخش قاسمیان

ناشر:میراث ماندگار
نوبت چاپ: اول1397

چاپخانه:ولیعصر
قیمت:100000تومان

شابک:978-600-314-394-4
انتشارات میراث ماندگار

025-37730365



بسم اهلل و هوالمصور

ثبت وقایع، افتخارات و حماسه های تاریخی یک ملت از گذشته های دور همواره مورد توجه مردم و مورخان بوده است. با پیشرفت علم 
وصنعت این مهم نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته، نظر به جذابیت هنر عکس و عکاسی، امروزه عکس به عنوان ابزاری فعال و پویا در جهت ثبت 

این وقایع نقشی بسزا داشته است.
از  ای  این مجموعه، گزیده  نمی گنجد.  ایثار و حماسه های رزمندگان و شهدا هشت سال دفاع مقدس در چنین کتاب هایی  رشادت،  یقیناً 
عکسهای رزمندگان روستای گاوکش علیا شهرستان دلفان لرستان در انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس است. بی شک انتخاب عکسها 
از میان انبوه تصاویر رزمندگان، کاری بس دشوار است اما پس از بررسی جهت تسهیل امر ناگزیر به انتخاب این مجموعه شدیم.در پایان 
بر خود الزم میدانم از همه خانواده های محترم شهدا، رزمندگان و ایثارگران، خصوصاً آقایان حاج طالب قاسمیان و حاج عبدالحسین باقری 

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید علی قاسم پورگاوکش صمیمانه تقدیر و تشکر بنمایم.

                                                                                                                         
                                                                                                                                                         نوربخش قاسمیان/آذرماه1397



1

نشسته از چپ ؛ نفر اول مرحوم حاج علی دوست قاسم پور-ردیف دوم از راست: 1- مرحوم سلیمان ساعدی 2- مرحوم ماشاهلل رستمی 3-نوروز ساعدی4- حاج علی طاهر قاسمیان 5- صفربگ شهبازی؛
ردیف سوم از چپ:1- علی نور قاسم پور  2-حاج علی داد قاسم پور3-نورالدین خاوریان-ایستاده روی ماشین مرحوم  میرزاابراهیم جعفری/قم،بهمن 1357



2

از چپ : نفر اول مرحوم سلیمان ساعدی نفر دوم حاج علی داد قاسم پور  نفر سوم نوروز ساعدی نفر چهارم  مرحوم ماشاهلل رستمی نفر هفتم مرحوم صیدنعمت عبدی / حفاظت از شهر قم بهمن ماه  1357  



3

ردیف اول از چپ:حاج موسی باقری-صفربگ شهبازی-علی جمشید قاسم پور-                                                                            از جلو نفر اول مرحوم شاعزیز قاسم پور نفر دوم عظیم قیاسوند نفر سوم حاج علی طاهر قاسمیان
ردیف دوم مرحوم علی عباس قاسم پور , حاج علی طاهر قاسمیان-نفر چهارم نوروز ساعدی-

ردیف آخر سمت راست تصویر علی نور قاسم پور /شهر قم /بهمن و اسفند1357



4

نفر  اول ازجلو :مرحوم حاج علی دوست قاسم پور,نشسته از راست نفر دوم حاج هاشم حیدری،نفر پنجم علی محمد جعفرپور, ردیف دوم ,ایستاده از راست:نفر 
چهارم شهید حاج علی رضا قاسم پور،نفر پنجم حاج خدامراد باقری،نفر هفتم مرحوم حاج هاشم اسماعیلی،نفر هشتم جانباز مرحوم عزیزاهلل مختاری/

شرکت در مانور ماهیدشت1359



5

شرکت در مانور ماهیدشت 1359



6

از راست : حاج حسن قاسم پور- شهید عزیز قاسمیان- بزرگمراد دهقانی/کرخه 1361



7

ایستاده از راست:نفر اول عبدالکریم باقری نفر چهارم صفربگ شهبازی- نشسته:شهید عزیز قاسمیان/ منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی1361



8

از راست:نفر اول شهید مصطفی قاسم پور



9

نشسته از راست نفر اول شهید حاج علیرضا قاسم پور /زاغه شهید افغان1361



10

نشسته از راست ردیف اول 1-عبدالکریم باقری 2-معصوم شهبازی, 3-شاولی عابدپور
ردیف دوم از راست:نفر اول رئیس علی چراغی،نفر سوم شهید عزیز قاسمیان

ایستاده از راست: نفر دوم منصوربگ شهبازی/زاغه شهید افغان1361



11

از جلو نفر اول شهید مراد ابدالی,از راست: نفر اول حاج شیرعلی شهبازی ،دوستمراد باقری)نشسته(
ایستاده از چپ: نفر اول حاج میرزامحمد قاسم پور/ منطقه عملیاتی کوشک1361



12

ایستاده از راست:نفر اول نورکرم قیصوری,نشسته)روی تانک( از راست:نفر اول یحیی دهقانی/منطقه عملیاتی کوشک1361



13

از راست: شهید مراد ابدالی,حاج شیرعلی شهبازی, یحیی دهقانی/اهواز پل کارون1361



14

نشسته از راست:شهید مراد ابدالی،دوستمراد باقری،حاج میرزامحمد قاسم پور/منطقه عملیاتی کوشک1361



15

از راست : 1-یوسف شمسی پور 2-نوروز ساعدی 3-مرحوم صادق قاسم پور /منطقه عملیاتی جفیر 1362



16

ایستاده از راست:نفر دوم علی نور قاسم پور نفر سوم مرحوم صیدمهدی قاسمیان
نشسته از راست:1-مرحوم علی عباس قاسم پور 2-علی فرج صحرایی/ منطقه عملیاتی پاسگاه زید 1362



17

امین حیدری/گیالنغرب1362



18

ردیف اول از راست: نفر دوم شهید مصطفی قاسم پور



19

سمت راست, حاج شیرعلی شهبازی/اولین روز اسارت، بصره 1362



20

پیکر مطهر شهید حاج علیرضا قاسم پور/1362



21

از راست :منصوربگ شهبازی- حاج علی طاهر قاسمیان- غالمعلی عسکری/منطقه  بستان 1362



22

از راست: شهید عزیز قاسمیان-صحبت اله بیگی- حاج رمضان قاسم پور/جفیر 1362



23

از راست: زینعلی عابدپور- شهید عزیز قاسمیان- مرتضی کرمی/جفیر1362



24

ردیف آخر از چپ: نفر اول علی مردان قاسم پور نفر سوم هدایت رستمی /جزیره مینو1362



25

ایستاده از چپ:نفر دوم هدایت رستمی نفر سوم علی مردان قاسم پور/ جزیره مینو 1362



26

از راست:مرحوم علی محمد فتح اللهی-مرحوم علی عباس قاسم پور/زبیدات 1362



27

از راست:شهید عزیز قاسمیان-بابانازار حیدری/جفیر 1362                               از چپ:نفر اول حاج حسن قاسم پور/جفیر 1362    



28

جنات محمدیان/شمال غرب                                                                          نوروز ساعدی



29

سمت راست تصویر؛ علی اعظم صحرایی



30

ایستاده از چپ: نفر اول مرحوم علی عباس قاسم پور/زبیدات1362



31

از راست:نفر اول حاج حسن قاسم پور،جاده سازی منطقه عملیاتی دارخوین1363



32

از راست؛پرویز زارعی،شهید عزیز قاسمیان/جفیر1362



33

از چپ:نفر سوم حاج رمضان قاسم پور/شلمچه 1364



34

یعقوب حسنی،رمضان قاسم پور                                                                       علی اعظم صحرایی



35

از راست: حاج رمضان قاسم پور, یعقوب حسنی/1364                         نفر دوم عباداهلل تقی پور نفر سوم شهید قاسمیان/زبیدات1364



36

از چپ: عزیز ابدالی- شهید مصطفی کرمی- مرحوم کرم اهلل جهانگیری- محمدنازار دهقانی/ منطقه سردشت 
1364



37

از چپ: نفر اول محمدنازار دهقانی,علی عباس عبدی/ منطقه سردشت 1364



38

از راست:نفر اول عزیز ابدالی-نفر دوم شهید مصطفی کرمی / سردشت1364              مرحوم کرم اله جهانگیری/1364



39

عزیز ابدالی/سردشت1364                                                                                                                حاج حسن قاسم پور/سردشت1364



40

ازچپ:محمدنازار دهقانی-علی عباس عبدی/سردشت1364



41

از چپ: نفر  پنجم حاج رمضان قاسم پور/شلمچه1364



42

از راست: عزیز ابدالی- صیدمراد باقری/ منطقه سردشت 1364



43

چراغ خلیلی/ماهاباد 1364



44

مجتبی کرمی/تیپ110شهید بروجردی1364



45

نفر اول از چپ,مرحوم حاج علی دوست قاسم پور/پادگان شفیع خانی



46

رزمندگان گاوکش /عملیات والفجر9سلیمانیه عراق 1364



47

از جلو:1-غالمعلی عسکری2-یارمحمد نظری3- منصوربگ شهبازی 4-محمدعلی امامی 5-یوسف ساعدی 6- عزیزبگ 
شهبازی 7 امامعلی میرزایی/شمالغرب1364



48

جمشید دهقانی                                                                                                        شاحسین تقی پور / شمالغرب کشور



49

از راست:1-شاحسین تقی پور2-صحبت اله بیگی 3- یوسف ساعدی 4- مرحوم محمدرحیم بهرامی 5- مرحوم صیدمهدی قاسمیان
6-علی ستار اسماعیلی 7-علی طیب قاسم پور8- علی یار سهرابی 9- مرتضی کرمی/شمالغرب 1364



50

 از راست:1-شاحسین تقی پور2-علی یار سهرابی3-  عبدالرضا حسن پور   4- مرحوم صیدمهدی قاسمیان5- علی ستار 
اسماعیلی6-مرحوم محمد رحیم بهرامی/شمالغرب1364



51

از راست:نفر اول علی یار سهرابی,نفر سوم رسول خاوریان/شمالغرب1364



52

از راست:رسول خاوریان-مرتضی کرمی/شمالغرب1364



53

از راست مرحوم احد عباسی-علی ستار اسماعیلی-نبی زارعی                      از راست:نفر اول منصور زارعی نفر سوم حسن قاسم پور
 شمال غرب1364



54

نشسته از راست1- یارمحمد نظری 2- منصوربگ شهبازی 3- عزیز بگ شهبازی, ایستاده از راست:1- غالمعلی عسکری2- 
امامعلی میرزایی3- یوسف ساعدی 4- محمدعلی امامی/شمالغرب1364



55

از راست:نفر اول حاج شیرعلی شهبازی/اردوگاه موصل عراق1364



56

نشسته از راست: نفر اول شهید عزیز قاسمیان,ردیف دوم از چپ نفرسوم مجتبی قاسم پورنفر پنجم حاج اسحاق دریکوند
دربندیخان عراق1364



57

سمت راست تصویر حاج رمضان قاسم پور/والفجر9سلیمانیه عراق1364



58

ایستاده از راست: نفر اول شاحسین تقی پور، نشسته از چپ: نفر اول علی یار سهرابی نفر دوم جمشید دهقانی/شمالغرب 1364



59

اعزام به جبهه/روستای گاوکش علیا



60

اعزام به جبهه/روستای گاوکش علیا



61

از چپ نفر: اول حاج محمود قاسم پور



62

از چپ: نفر دوم علی جمشید قاسم پور/شیخ صله دی ماه1365



63

نشسته از چپ:1- فخرالدین خاوریان2- شهید عزیز قاسمیان 3- حاج علی داد قاسم پور 4- حاج رمضان قاسم پور ایستاده:عیسی مراد 
جابری/اسالم آباد غرب1365



64

ردیف اول از راست: نفردوم رضا باقری/کردستان عراق



65

قرآن آغشته به خون مربوط به طلبه شهید سعید شهبازی/حاج عمران1365



66

ایستاده از چپ: نفر اول علی بزرگ خسروی ,نشسته از چپ: نفر اول اسالم زارعی



67

 ایستاده از راست: نفر اول حاج آقا علی )عزت(حامت پور نفر پنجم جهادگر بسیجی حاج ملک مراد باقری/شیخ صله 1365



68

سمت راست حاج ملک مراد باقری/شیخ صله1365



69

از راست: نفر اول حاج ملک مراد باقری/شیخ صله1365



70

از راست: حاج رمضان قاسم پور - ابوالقاسم قاسم پور/شفیع خانی1365



71

ایستاده از راست:1-فخرالدین خاوریان2-عزیزکرم شیخیان3-ابوالقاسم قاسم پور4-رمضان قاسم پور
نشسته از راست:1-حسن قاسم پور2-عیسی مراد جابری/شفیع خانی1365



72

سمت چپ جهادگر بسیجی مرحوم جعفر مراد جابری/دربندیخان1365



73

از راست:نفر اول مرحوم جعفرمراد جابری



74

مرحوم جعفرمراد جابری)سمت راست ایستاده کنار خودرو(/دربندیخان1365



75

ازچپ: نفر اول ایمامنراد جابری/پاوه1365



76

ایساده از راست: نفر سوم:علی رازق قاسم پور,از چپ نفر دوم حسن قیطاسی/دربندیخان1365



77

از راست: نفر دوم فریدون جعفری  نفر چهارم رسول خاوریان



78

از چپ ردیف دوم: نفر دوم حاج طالب قاسمیان,ردیف سوم نفر دوم مرحوم علی عباس قاسم پور/نورآباد اعزام نیرو به 
جبهه/1366



79

از راست: حاج طالب قاسمیان- شهید علی اصغر طهماسبی/منطقه عملیاتی گرده رش 1366



80

   ردیف سمت چپ از جلو:شهید عزیز قاسمیان- حاج آقا دوستعلی امیدی - حاج حسن قاسم پور- ذبیح اله کریمی - حاج طالب قاسمیان/گردان حمزه 
1366/



81

ردیف دوم:از چپ نفر اول قدرت خسروی



82

از راست:حجت االسالم رضا حقیان, حاج آقا دوستعلی امیدی,شهید عزیز قاسمیان, حاج آقا  محمد تقی محمدیان و 
شیرعلی حامتی /1366



83

ایستاده از راست: نفر دوم مجتبی قاسم پور/1366



84

از راست:آزاده سرافراز مجتبی قاسم پور- شهید عزیز قاسمیان/دربندیخان عراق



85

اسداله عبدالهی/جنداله بوکان                                                                              علی جهان قاسمیان/سد بوکان فروردین1366



86

مرتضی قاسم پور /دربندیخان                                                                       آزاده سرافراز مجتبی قاسم پور/گمو1366



87

از چپ صف اول نفر سوم  سلطامنراد امامی,صف چهارم نفر پنجم حاج حسن قاسم پور بوکان 1366



88

ایستاده صف آخر از راست: نفر دوم میرزا امامی نفر چهارم شهید عزیز قاسمیان/ارتفاعات گمو دی ماه1366



89

از راست نفر اول ابوالقاسم قاسم پور )ملبس به لباس روحانیت( عملیات بیت املقدس4



90

                  حاج ملک مراد باقری                                    حاج رمضان قاسم پور                                   رسول خاوریان

       منونه عکس های پرسنلی بسیجیان

           مروت خسروی                    علی )طیب( قاسم پور                طهماس ساعدی



91

 پوستر سالگرد شهیدان کرمی و قاسم پور و تعدادی                   شهید مصطفی کرمی پس از شهادت
از شهدای دلفان/1368                    



92

از راست: نفر اول حاج شیرعلی شهبازی /ورود آزادگان به میهن اسالمی اسالم آباد غرب1369



93

استقبال از  آزاده سرافراز حاج شیرعلی شهبازی به میهن اسالمی/روستای گاوکش علیا31مرداد1369



94

بازگشت آزاده سرافراز حاج شیرعلی شهبازی به میهن اسالمی/31مرداد1369



95

پوستر شهدای واالمقام روستا



96



97




