
تولد: در روستای قنات ملک، روستایی 
کوهستانی با ساختاری طایفه ای واقع در 

شهرستان رابر از توابع کرمان زاده شد

شروع جنگ:  تشکیل گردان نیروهای رزمی 
کرمان، که بعد به تیپ زرهی و نهایتا به لشگر 

۴۱ ثاراهلل تبدیل شد. 

سپاه قدس:  هم زمان با اوج گیری طالبان در 
افغانستان، به فرماندهی نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد

جوانی: در جوانی از پیمانکاران سازمان آب 
کرمان بود و پس از انقالب ۱۳۵۷ و تشکیل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، به این نهاد پیوست

پایان جنگ:  لشکر ۴۱ ثاراهلل به فرماندهی 
 سلیمانی به کرمان بازگشت و درگیر جنگ

با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر شد

برون مرزی:  یورش داعش در خاک عراق و 
تصرف شهرهای موصل و تکریت

فرماندهی عملیات دفاع از بغداد پایتخت عراق
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 مدیرکل سابق بنیاد شهید استان کرمان : در گلزار شهدای کرمان دیدم سردار حاج قاسم
گریه می کردند، رفتم خدمتشان سالم و احوال پرسی کردم، گفتم سردار گلزار شهدای کرمان، 

هزار و ۱۱ شهید، دارد؛ ایشان گفتند دعا کنید که من هزار و دوازدهمین باشم.
سردار سلیمانی نوروز 98 و در میان گلزار شهدای کرمان وصیت کرد که او را در کنار 

همرزم شهیدش »شهید یوسف الهی« به خاک بسپارند
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 شهادت:  بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳98 
در فرودگاه بغداد در حمله پهپاد آمریکایی 

شهید شد. 
۱۳98

پایان داعش:  »سلیمانی:کمتر از سه ماه دیگر 
اعالم پایان داعش در این کره خاکی خواهد بود«.

دو ماه بعد این وعده محقق شد
۱۳96

همیشهسرباز
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

اینفوگرافی: حمیدرضا یزدان فرحی


