
 بسمه تعالی 

 سردار سپهبد قاسم سلیمانی

ش( فرمانده سپاه قدس. او در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده  ۱۳۹۸-۱۳۳۵قاسم سلیمانی ) 

 .های والفجر هشت، کربالی چهار و کربالی پنج بود ثاراهلل و از فرماندهان عملیات   ۴۱لشکر  

ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، به  اهلل خامنه ش از سوی آیت ۱۳۷۹قاسم سلیمانی در سال  

فرماندهی سپاه قدس منصوب شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، سلیمانی به عنوان  

ضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی، به مبارزه با این گروه  فرمانده سپاه قدس با ح 

 .توسط نیروهای امریکایی در بغداد به شهادت رسید   ۱۳۹۸دی    ۱۳پرداخت. او در  

 .ش، موفق به أخذ درجه سرلشکری شده است ۱۳۸۹وی در سال  

 

 نامه حاج قاسم سلیمانیزندگی 

ش در شهرستان راُبر از توابع استان کرمان در  ۱۳۳۵اسفند    ۲۰قاسم سلیمانی فرزند حسن در  

سالگی به استخدام اداره آب کرمان درآمد. او در حوادث    ۱۸ایل عشایر سلیمانی به دنیا آمد. وی در  

انقالب اسالمی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد و او را وارد جریانات انقالب کرد.  

ها و اعتصابات کرمان در  ادرش یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی به نقل از سهراب سلیمانی، بر 

 .زمان انقالب بود 

ش در حمله نیروهای امریکایی به خودروی حامل وی در بغداد به همراه  ۱۳۹۸دی    ۱۳سلیمانی در  

چند تن دیگر از جمله ابومهدی المهندس معاون حشد الشعبی )بسیج مردمی عراق( به شهادت  

 .رسید 

 سلیمانی در دوران جنگ ایران و عراققاسم 

ش عضو سپاه پاسدارن انقالب اسالمی  ۱۳۵۹قاسم سلیمانی پس از انقالب اسالمی ایران، در سال  

ها  زمان با شروع جنگ ایران و عراق، چند گردان را در کرمان آموزش داده و به جبهه شد و هم 

 .فرستاد 

ش با  ۱۳۶۰بر عهده داشت. سلیمانی در سال    ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را وی در دوره 

 .ثاراهلل منصوب شد   ۴۱حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسدارن، به عنوان فرمانده لشکر  



بود. عملیات    ۵و کربالی    ۴، کربالی  ۸های والفجر  وی در جنگ عراق علیه ایران، از فرماندهان عملیات 

دوران جنگ دانسته شده که تضعیف موقعیت سیاسی و    های ایران در ترین عملیات از مهم   ۵کربالی  

 .نظامی ارتش بعث عراق و تثبیت اوضاع به سود قوای نظامی ایران از نتایج آن ارزیابی شده است 

ش، به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با  ۱۳۶۷سلیمانی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال  

شدند. سلیمانی تا قبل از انتصاب به فرماندهی  ی اشراری شد که از مرزهای شرقی ایران هدایت م 

 .جنگید سپاه قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران و افغانستان می 

ای، فرمانده کل قوای نظامی ایران، درجه  اهلل خامنه ش از سوی آیت ۱۳۸۹او در بهمن سال  

 .سرلشکری را دریافت کرد 

 

 فرماندهی سپاه قدس

ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران به  اهلل خامنه ش از سوی آیت ۱۳۷۹قاسم سلیمانی در سال  

فرماندهی سپاه قدس منصوب شد. بر اساس گزارش نقل شده از مرکز ویژه اطالعات اسرائیل،  

مرزی ایران شکل گرفت و سلیمانی پس از  م جهت افزایش فعالیت برون ۱۹۹۰سپاه قدس در سال  

 .ن فرمانده سپاه قدس ایران شد احمد وحیدی دومی 

طبق این گزارش، قاسم سلیمانی نقش کلیدی در تقویت نفوذ ایران در خاورمیانه به ویژه در  

ای معروف به بیداری اسالمی )بهار عربی( ایفا کرده است. همچنین در این گزارش  های منطقه ناآرامی 

را در عراق، سوریه و حمایت از  آمده است که ایران به کمک راهبردهای قاسم سلیمانی نفوذش  

 .های یمن بیشتر کرده است حوثی 

 حضور در عراق، سوریه و مبارزه با داعش

قاسم سلیمانی از فرماندهان مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه است.داعش گروهی سلفی بود  

امنیت و    پدید آمد. ایران برای حفظ   که پس از سقوط صدام در عراق و خالء قدرت در این منطقه، 

م نیروهای  ۲۰۱۱کنترل منطقه، مبارزه با این گروه را آغاز کرد. به نقل از خبرگزاری ایسنا، در سال  

تحت فرمان سلیمانی از جمله لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون جهت مبارزه با داعش و نیروهای  

 .شورشی راهی سوریه شدند 

غداد، پایتخت عراق نیز تا مرز سقوط  شهر موصل به تصرف داعش درآمد و ب   ۲۰۱۴همچنین در سال  

پیش رفت؛ قاسم سلیمانی با سازماندهی بخشی از نیروهای حشد الشعبی نقش مؤثری در اخراج  

از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از    وزیر وقت عراق، داعش از عراق داشت. حیدر العبادی نخست 

 .ترین متحدان عراق در مبارزه با داعش نام برد اصلی 



های ایران  ش در رسانه ۱۳۹۶آبان    ۳۰ای که  ای خطاب به آیت اهلل خامنه یمانی در نامه قاسم سل 

منتشر شد، پایان داعش را اعالم کرد و از برافراشته شدن پرچم سوریه در البوکمال از شهرهای  

 .سوریه در نزدیکی مرز عراق خبر داد 

ت موشکی علیه اسرائیل و اقدام  روزنامه اسرائیلی هاآرتص، سلیمانی را متهم به حضور در عملیا 

 .است   علیه یهودیان دنیا کرده 

 

 دریافت نشان ذوالفقار

ترین  عالی   - ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، نشان ذوالفقار  اهلل خامنه ش آیت ۱۳۹۷اسفند    ۱۹در  

های نظامی جمهوری اسالمی  نامه اهدای نشان را به سلیمانی اهدا کرد. طبق آئین   - نشان نظامی ایران  

رتبه در نیروهای مسلح اهدا  رتبه و رؤسای ستادهای عالی ایران، این نشان به فرماندهان عالی 

های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده  ریزی و هدایت عملیات که تدابیر آنها در طرح   شود می 

ش، سلیمانی نخستین کسی است که این نشان را دریافت  ۱۳۵۷باشد. پس از انقالب ایران در  

 .کرده است 

 


