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ــتان  ــر از اس ــتای راب ــفند 1335 در روس ــلیمانی 20 اس ــم س ــاج قاس ــپهبد ح س
ــازمان  ــکاران س ــی از پیمان ــدای جوان ــای ابت ــال ه ــد و در س ــد ش ــان متول کرم
ــدس  ــروی ق ــده نی ــوان فرمان ــه عن ــه ب ــی ک ــپاه ایران ــده س ــان بود.فرمان آب کرم
ــران  ــگ ای ــول جن ــرد. او در ط ــت می ک ــامی فعالی ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــه  ــن 13۸۹ درج ــود. وی در ۴ بهم ــان ب ــاراهلل کرم ــکر ۴1 ث ــده لش ــراق، فرمان و ع
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــه ای، رهب ــی خامن ــید عل ــرد. س ــت ک ــکری دریاف سرلش
ایــران، وی را »شــهید زنــده« نامیــده بــود و پــس از اینکــه دولــت ایــاالت متحــده 
ــروج از  ــگام خ ــه هن ــود، او را ب ــش کب ــات آذرخ ــکا در 13 دی 13۹۸ در عملی آمری
ــرد. ــاد ک ــپهبد ی ــوان س ــه عن ــرد از وی ب ــرور ک ــداد ت ــی بغ ــرودگاه بین الملل ف
   ســلیمانی نقــش مهمــی در دادن قــدرت نظامــی بــه حــزب  اهلل لبنــان، عقــب راندن 
ــی  ــای سیاس ــه فض ــکل دهی ب ــتان، ش ــگ افغانس ــان، جن ــوب لبن ــرائیل از جن اس
ــوریه  ــی س ــگ داخل ــد جن ــر رون ــین، تغیی ــدام حس ــرنگونی ص ــس از س ــراق پ ع
ــکار در  ــور آش ــش از حض ــا پی ــت. وی ت ــراق داشته اس ــش در ع ــا داع ــه ب و مقابل
ــرد؛  ــز می ک ــی پرهی ــار عموم ــور در انظ ــراق، از حض ــش در ع ــه داع ــگ علی جن
ولــی حکومــت ایــران از زمــان حضــورش در عــراق در نبــرد علیــه داعــش و انتشــار 
تصاویــر متعــددش بــا نیروهــای عراقــی، شــروع بــه معرفــی و شناســاندن چهــره  
ــد. ــف می ش ــایه توصی ــده س ــوان فرمان ــه عن ــانه ها، ب ــلیمانی در رس وی کرد.س



4

الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 

ملت عزیز ایران!

ســردار بزرگ و پرافتخار اســام آســمانی شــد. دیشــب ارواح طیبه 
شــهیدان، روح مطهــر قاســم ســلیمانی را در آغوش گرفتند. ســال 
هــا مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه در میــدان هــای مبــارزه بــا 
ــهادت در راه  ــا آرزوی ش ــال ه ــم، و س ــرار عال ــیاطین و اش ش
خــدا، ســرانجام ســلیمانی عزیــز را بــه ایــن مقــام واال رســانید 
و خــون پــاک او بــه دســت شــقی ترین آحــاد بشــر بــر زمیــن 
ریخــت. ایــن شــهادت بــزرگ را بــه پیشــگاه حضــرت بقیــةاهلل 
ــت  ــه مل ــک و ب ــود او تبری ــر خ ــه روح مطه ــداه و ب ــا ف ارواحن
ــه ی برجســته ای از  ــم. او نمون ــی کن ــرض م ــران تســلیت ع ای
تربیت شــدگان اســام و مکتــب امــام خمینــی بــود، او همــه ی 
عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد. شــهادت پــاداش 
ــا رفتــن او  تــاش بی وقفــه ی او در همــه ی ایــن ســالیان بود.ب
بــه حــول و قــوه ی الهــی کار او و راه او متوقــف و بســته نخواهــد 
شــد ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه 
دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادثــه ی 
دیشــب آلودند. شــهید ســلیمانی چهــره ی بین المللــی مقاومت 
اســت و همــه ی دلبســتگان مقاومــت خونخــواه اوینــد. همــه ی 
دوســتان و نیــز همــه ی دشــمنان بدانند خــط جهــاد و مقاومت 
بــا انگیــزه ی مضاعــف ادامــه خواهــد یافــت و پیــروزی قطعی در 
انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت. فقدان ســردار فــداکار 
و عزیــز مــا تلــخ اســت ولــی ادامــه مبــارزه و دســت یافتــن بــه 
پیــروزی نهایــی کام قاتــان و جنایتــکاران را تلخ تــر خواهد کرد.

ــپهبد  ــردار س ــام س ــهید عالیمق ــام ش ــاد و ن ــران ی ــت ای مل
ــزرگ  ــد ب ــژه مجاه ــراه او بوی ــلیمانی و شــهدای هم قاســم س
ــزرگ  ــدس را ب ــدی المهن ــای ابومه ــاب آق ــام جن ــان اس جه
خواهــد داشــت و اینجانــب ســه روز عــزای عمومــی در 
ــدان  ــی و فرزن ــر گرام ــه همس ــم و ب ــی کن ــام م ــور اع کش
عزیــز و دیگــر بســتگان ایشــان تبریــک و تســلیت می گویــم.

               سّیدعلی خامنه ای                  
۱۳ دی ماه ۱۳۹۸
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ــآٌء َو  ــْل أَْحَی َ ــَواَُت ب ِ أَْم ــِبیِل اهللَّ ــی َس ــُل ِف ــن یُْقَت ــوا لَِم َوالَتَُقولُ
ــِکن آلتَْشُعُرون ـَ َ ل

 
شــهادت ســپهبد ســرافراز اســام حــاج قاســم ســلیمانی ذوالفقــار 
والیــت و بزرگ مــرد محــور مقاومــت جهــان اســام، کــه بیــش از چهــار 
دهــه از عمــر گران مایــه و پُــر برکــت خــود را در راه پاسداشــت حــق و 
عدالــت و عــزت مظلومــان جهــان صرف کــرد، مایه انــدوه فــراوان گردید.

بــدون شــک ایــران عزیزمــان بــرای همیشــه مدیــون ایثــار و از 
ــان  ــره ایش ــام و خاط ــود. ن ــد ب ــلیمانی خواه ــردار س ــتگی س خودگذش
ــق   ــان ح ــامی، طالب ــران اس ــتداران ای ــه دوس ــب هم ــن و قل در ذه
ــران  ــزرگ ای ــت ب ــد و مل ــد مان ــان خواه ــان جه ــت و مظلوم و عدال
ــت  ــول هش ــان در ط ــه ایش ــادت های صادقان ــا و رش ــز مجاهدت ه هرگ
ســال جنــگ تحمیلــی و مهمتــر از آن فداکاری هــای بی نظیــر و 
ارزشــمند ایشــان در ایجــاد امنیــت و اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران 
ــد. ــد ش ــوش نخواه ــچ گاه فرام ــش را هی ــا داع ــارزه ب ــه و مب در منطق

 اینجانــب، شــهادت ســردار رشــید اســام، حاج قاســم ســلیمانی را به 
محضــر ولی عصر)عج(، مقــام معظم رهبری)حفظــه اهلل(، همرزمان غیورش 
در ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و همــه آزادگان جهــان به خصــوص 
ــم. ــک و تســلیت عــرض می نمای ــران اســامی تبری ــت شــهیدپرور ای مل

                                                حجت بهاری  فر
                                             مدیرعامل و عضو هیات مدیره                                                        

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت بیمه"ما" در پی شهادت 
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی
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ــده  ــلیمانی، فرمان ــم س ــپهبد قاس ــردار س س
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب 
روزجمعــه  بامــداد   ۱ ســاعت  اســامی، 
۱۳ دی مــاه، در حوالــی فــرودگاه بغــداد 
ــط  ــتی توس ــات تروریس ــک عملی ــی ی وط
تــرور  آمریکایــی،  نیرو هــای  پهبــاد 
رســید. شــهادت  رفیــع  درجــه  بــه  و 

  پــس از ایــن حادثــه تروریســتی، وزارت دفاع 
آمریــکا مســئولیت ایــن عملیــات را برعهــده 
گرفــت وگفــت کــه بــه دســتور دونالــد ترامپ 
رئیــس جمهــور آمریــکا اقدام بــه ترور ســردار 
قاســم ســلیمانی کــرده اســت. در ایــن حادثه، 
ــو  ــلیمانی، اب ــردار س ــل س دو خــودروی حام
ــد  ــازمان حش ــاون س ــدس، مع ــدی مهن مه
الشــعبی و چنــد فرمانــده ارشــد این ســازمان 
ــدس  ــپاه ق ــای س ــر از نیرو ه ــدادی دیگ و تع
ــرزی  ــدف ۳ موشــک لی ــورد ه پاســداران، م
نقطــه زن پهبــاد آمریکایــی قــرار گرفتنــد و 
ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــی سرنشــینان ب تمام

ســردار ســلیمانی در هنــگام وقــوع حادثــه 
ــدود ۶۳  ــداد، ح ــرودگاه بغ ــتی ف تروریس
ســال ســن داشــت. بــه گفتــه عــادل 
عبدالمهــدی، نخســت وزیر دولت پیشــبرد 
امــور عــراق، او عصــر روز تــرور بــا ســردار 
ــا وی  ــت ت ــات داش ــرار ماق ــلیمانی ق س
پاســخ دولــت ایــران بــه نامــه ســعودی ها 
برســاند. عبدالمهــدی  دســت  بــه  را 

پایــگاه اینترنتــی روزنامــه دیلــی میــل، در 
گزارشــی در مــورد جزئیــات تــرور ســردار 
ســلیمانی نوشــت: »عملیاتــی کــه بــه 
شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانده 
پاســداران  ســپاه  قــدس  نیرو هــای 
انقــاب اســامی انجامیــد بــا یــک پهپــاد 
ام کیــو-۹ انجــام شــده کــه از پایــگاه 
آمریــکا در قطــر بــه پــرواز درآمــده بــود.«

پیکــر ســردار ســپهبد شــهید قاســم 
ــهر های  ــییع در ش ــس از تش ــلیمانی پ س
کاظمیــن، کربــا، نجــف بــا اســتقبال 
گســترده مردم خوزســتان وارد این اســتان 

شــد. پــس از تشــییع باشــکوه ایشــان در 
ــر  ــر مطه ــواز، پیک ــادان و اه ــهر های آب ش
شــهید ســلیمانی بــرای تشــییع بــه شــهر 
مشــهد منتقــل شــد. ایــن مراســم کــه بــا 
حضــور گســترده مــردم خراســان رضــوی 
برگــزار شــد، در رســانه های داخلــی و 
ــاب گســترده ای یافــت. خارجــی نیــز بازت

پــس از مشــهد، نوبــت بــه تهرانی هــا 
ــهید  ــاک ش ــر پ ــان پیک ــا میزب ــید ت رس
میلیونــی  باشــند. جمعیــت  ســلیمانی 
ــا رســانه های  مــردم تهــران باعــث شــد ت
جهــان بــه صــورت لحظــه ای ایــن مراســم 
را پوشــش دهنــد. پیکــر شــهید ســلیمانی 
پــس از اقامــه نمــاز توســط حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای و دیگــر مســئوالن 
ارشــد کشــور و جمعیــت میلیونــی مــردم، 
ــش  ــه زادگاه ــپس ب ــم و س ــهر ق ــه ش ب
منزلــگاه  در  و  شــد  منتقــل  کرمــان 
ــت. ــه آرام گرف ــرای همیش ــی اش ب زمین

زندگینامه سردار سلیمانی
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کودکی تا جوانی سردار، از بنایی تا 
فرماندهی در جنگ تحمیلی

قاســم ســلیمانی، اســفند مــاه ســال ۱۳۳۵، در روســتای 
قنــات ملــک شهرســتان رابــر اســتان کرمــان متولد شــد. 
ــل  ــتای مح ــالگی، روس ــیزده س ــه در س ــت ک ــل اس نق
زندگــی اش را بــه مقصــد کرمــان تــرک کــرد و مشــغول 
ــوان  ــه عن ــی شــد. او ســپس در ســال ۱۳۵۳، ب کار بنای
ــد. ــان درآم ــازمان آب کرم ــتخدام س ــه اس ــکار ب پیمان

برخــی نقــل می کننــد کــه قاســم جوانــی ورزشــکار بود، 
کاراتــه کار می کــرد و جــزء مربیــان پرورش انــدام نیز بود.

او در حــوادث انقــاب اســامی ایران با روحانی مشــهدی 
بــه نــام حجــت االســام رضا کامیاب آشــنا شــد و قاســم 
ــل از  ــه نق ــرد. ب ــاب ک ــات انق ــلیمانی را وارد جریان س
ســهراب ســلیمانی برادرش، او یکــی از گردانندگان اصلی 
راهپیمایی هــا و اعتصابــات کرمــان در زمــان انقــاب بود.

ــت االســام  ــت قاســم ســلیمانی و حج گرچــه رفاق
ــکار او  ــری اف ــکل گی ــا در ش ــود، ام ــاه ب ــاب کوت کامی
ــان،  ــن زم ــاب در همی ــرد. کامی ــا ک ــی ایف ــش مهم نق
ــا آیــت اهلل خامنــه ای آشــنا کــرد.  قاســم ســلیمانی را ب
ــا  امــا ســازمان مجاهدیــن خلــق در هفتــم مــرداد ۶۰ ب
تــرور کامیــاب بــه رفاقــت کوتــاه او بــا قاســم پایــان داد.

ســلیمانی پــس از انقــاب اســامی، در ســال ۱۳۵۹ بــه 
مجموعــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی پیوســت و 
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، آمــوزش گردان هــای ســپاه 
ــاره  ــلیمانی درب ــت. قاســم س ــده گرف ــر عه ــان را ب کرم
ایــن دوران و ابتــدای ورود بــه ســپاه گفتــه بــود: »همــه 
جــوان بودیــم و بایــد بــه شــکلی بــرای انقــاب فعالیــت 
ــدم.  ــپاه ش ــه وارد س ــود ک ــه ب ــن گون ــم و ای می کردی
او ســپس بــا حکــم محســن رضایــی، فرمانده وقت ســپاه 
پاســداران بــه فرماندهــی تیــپ ۴۱ ثــاراهلل کــه بــه تیــپ 
ــود منصــوب شــد. تیــپ ۴۱  »خــط شــکن« معــروف ب

ثــاراهلل متشــکل از نیرو هــای ســه اســتان کرمان، سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان 
ــرد. ــا ک ــدس ایف ــاع مق ــای دوران دف ــادی در پیروزی ه ــیار زی ــش بس ــود و نق ب

لشــکر ۴۱ ثاراهلل در طول جنگ تحمیلی، در عملیات های نصر ۴، نصر ۵، کربای ۱، 
کربــای ۴، کربــای ۵، بدر، خیبر، والفجر ۱، والفجــر ۳ و والفجر ۴، عملیات رمضان، 
ــت. ــور داش ــدس حض ــن و طریق الق ــدس ۷، فتح المبی ــدس و بیت المق بیت المق

او تا ســال ۱۳۷۶ فرمانده لشــکر ثاراهلل کرمان بود، اما در این ســال به واســطه 
حضــور در مرز هــای شــرقی و ســابقه مبــارزه بــا اشــرار و باند هــای مــواد مخدر 
در مرز هــای ایــران و افغانســتان بــه تهــران فراخوانــده شــد و بــا حکــم فرمانده 
معظــم کل قــوا، فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران را برعهــده گرفت.

ســلیمانی پــس از احمــد وحیــدی دومیــن فرمانــده ســپاه قــدس ایــران شــد. 
ــای  ــژه در ناآرامی ه ــه وی ــه ب ــدی در خاورمیان ــش کلی ــدت نق ــن م او در ای
منطقــه ای معــروف بــه بیــداری اســامی )بهــار عربــی( ایفــا کــرد.

ــپاه  ــدس س ــروی ق ــی نی ــم فرمانده ــت حک ــس ازدریاف ــلیمانی پ ــم س قاس
ــتراتژیک  ــای اس ــق مرز ه ــترش عم ــم، گس ــا تروریس ــارزه ب ــداران، مب پاس
ایــران و تقویــت جبهــه مقاومــت اســامی را در دســتور کار خــود قــرار داد.

ــرار  ــا اش ــارزه ب ــران و مب ــرقی ای ــای ش ــلیمانی در مرز ه ــردار س ــور س حض
ــا تســلط داشــته باشــد.  ــه کام ــه اوضــاع منطق ــه او ب ــود ک باعــث شــده ب
ــدس  ــروی ق ــی نی ــرای فرمانده ــه ب ــب ترین گزین ــن او مناس ــرای همی ب
ســپاه پاســداران بــه شــمار می رفــت. چــون بنــا بــود در افغانســتاِن 
ــود. ــل ش ــود، وارد عم ــی ب ــای داخل ــر جنگ ه ــه درگی ــان ک ــر طالب عص

سرلشــکری  درجــه   ۱۳۸۹ بهمــن  چهــارم  در  ســلیمانی  قاســم 
حضــرت  و  کــرد  دریافــت  رهبــری  معظــم  مقــام  از  را  خــود 
نامیــد. زنــده«  »شــهید  را  او  تقدیــرش،  در  خامنــه ای  آیــت اهلل 

ســهم قابــل توجهــی از قــدرت گرفتــن نیرو هــای حــزب اهلل لبنــان و گروه های 
مبارز فلســطینی که پیــروزی این گروه ها در نبرد هــای ۳۳ روزه و ۲۲ روزه غزه 
بــر رژیــم صهیونیســتی را در پــی داشــت، متوجــه حضــور و نقش آفرینی هــای 
ــت. ــپاه اس ــدس س ــروی ق ــش در نی ــلیمانی و نیروهای ــردار س ــترده س گس

امــا مهم تریــن نقــش او را می تــوان پایان دادن بــه حضور داعــش در خاورمیانه 
دانســت. بــا خــروج موقــت نیرو هــای ایــاالت متحــده امریــکا از عــراق و ظهــور 
ــا ایــن گــروه  ــرای مبــارزه ب گــروه افراطــی داعــش، نقــش نیــروی قــدس ب
ــال  ــلیمانی از س ــم س ــردار قاس ــه س ــا جایی ک ــد ت ــر ش ــر رنگ ت ــر روز پ ه
۲۰۱۷ عمــًا در میدان هــای نبــرد در عــراق و ســوریه حضــور پیــدا می کــرد.

ــار  ــدر اخب ــه ص ــم ب ــلیمانی کم ک ــردار س ــام س ــا ن ــد ت ــث ش ــن باع همی
»ژنــرال  بــه  عــراق  رســانه های  در  پیــش  ســال ها  کــه  او  بیایــد. 
بی ســایه« معــروف بــود، دوبــاره چهــره اش بــا مو هــای سفیدشــده در 
ــیاری از  ــا بس ــان روز ه ــد. هم ــان ش ــی عی ــی و داخل ــات خارج ــد مج جل
ــش  ــی ارت ــران، فرمانده ــه ای ــد ک ــده بودن ــی ش ــان، مدع ــانه های جه رس
ــا داعــش بجنگــد و قاســم  ــا ب ــر عهــده گرفتــه ت ازهم فروپاشــیده عــراق را ب
ــده دارد. ــر عه ــداد ب ــاع از بغ ــش را در دف ــا داع ــه ب ــز مقابل ــلیمانی نی س

فرماندهی نیرو های قدس؛ از مبارزه با داعش و تروریست ها تا 
تقویت جبهه مقاومت اسالمی
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شهید قاسم سلیمانی دو فرزند پسر به نام های حسین و محمدرضا و دو فرزند دختر که نامی 
از آن ها در رسانه ها منتشر نشده است.

ــد ســهراب ســلیمانی( ازدواج کــرده و  ــش )فرزن ــا دخترعموی ــزرگ شــهید ســلیمانی ب پســر ب
صاحــب دو فرزنــد دوقلــو اســت. همچنیــن ســردار ســلیمانی بــا بــرادرش ســهراب باجنــاق بــود.

از میــان فرزنــدان ســردار شــهید قاســم ســلیمانی، زینــب دختــر کوچــک او در فضــای رســانه ای 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــاب پی ــانه ها بازت ــی او در رس ــای جنجال ــا صحبت ه ــته و بار ه ــور داش حض

آخرین وصیت شهید سلیمانی...

ســردار ســپهبد ســلیمانی در اخریــن وصیــت نامــه خود خطاب به همســرش نوشــت: همســرم 
مــن جــای قبــرم را در مــزار شــهدای کرمان مشــخص کــرده ام. محمــود می داند. قبر من ســاده 
باشــد مثــل دوســتان شــهیدم. بــر آن کلمــه ســرباز قاســم ســلیمانی بنویســید نــه عبارت هــای 
عنــوان دار. مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان گفتــه اســت کــه منظــور 
ســردار ســلیمانی در مــورد محــل دفنــش، در کنار مزار شــهید حســین یوســف الهی بوده اســت.

شــهید »محّمــد حســین یوســف الهی« همــرزم شــهید ســلیمانی در واحــد اطاعــات 
عملیــات لشــکر ۴۱ ثــاراهلل در زمــان جنــگ تحمیلــی بــوده اســت. او در عملیــات 
والفجــر هشــت بــه دلیــل مصدومیــت حاصــل از بمب هــای شــیمیایی در بیســت و 
ــید. ــهادت رس ــه ش ــران ب ــژاد ته ــی ن ــتان لباف ــال ۱۳۶۴ در بیمارس ــاه س ــن م ــم بهم هفت

ــراق  ــه داعــش، در ع  ســردار ســلیمانی در مــدت حضــورش علی
ــت، جرف الصخــر،  ــد تکری ــی مانن ــازی مناطق ــوریه در آزادس و س
موصــل، حفظ ســامرا و کربــا از چنگ داعش، جلوگیری از ســقوط 
اربیــل  در عملیــات »ام المعــارک« نقــش محــوری را ایفــا کــرد.

پــس از ایــن، ســردار ســلیمانی در نامــه ای بــه رهبر معظــم انقاب 
ــه اش  ــی از نام ــرد. او در بخش ــام ک ــش را اع ــلطه داع ــان س پای
خــود را ســرباز حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خطــاب و نوشــته بــود 
ــی  ــب حضرت عال ــوان ســرباز مکلف شــده از جان ــر به عن ــه حقی ک
در ایــن میــدان، بــا اتمــام عملیــات آزادســازی ابوکمــال؛ آخریــن 

سردار سلیمانی در میان نیروهای ارتش عراق در زمان 
مبارزه با داعش

قلعــه ی داعــش بــا پایین کشــیدن پرچــم ایــن گــروه آمریکایی-صهیونیســتی 
و برافراشــتن پرچــم ســوریه، پایــان ســیطره ی این شــجره ی خبیثــه ی ملعونه 
را اعــام می کنــم. در پــی موفقیــت ســردار ســلیمانی علیــه داعــش، فرمانــده 
معظم کل قوا در اســفندماه ســال ۱۳۹۷ نشــان عالی ذوالفقار را به او اعطا کرد.

خانواده سردار



ت سهامی بیمه "ما"
ویژه نامه یادبود سردار قاسم سلیمانی شرک

99

جزییات شهادت سردار سلیمانی

در پــی مجاهدت هــا و افتخــار آفرینی هــای ســردار سرلشــکر پاســدار 
حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده محبــوب و مردمی نیروی قدس ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی برای کشــور عزیزمــان در عرصــه حمایت از 
جبهــه مقاومــت و خنثــی ســازی تهدیدات جبهه دشــمن ضــد امنیت 
میهــن اســامی، عصــر روز یکشــنبه حضــرت امــام خامنــه ای )مدظله 
العالــی( فرمانــده معظــم کل قوا، نشــان ذوالفقــار را به وی اعطــا کردند.

حــاج قاســم ســلیمانی اولیــن فرماندهــی اســت کــه پــس از 
ــده نیــروی قــدس  ــد. فرمان ــار دریافــت می کن انقــاب نشــان ذوالفق
ــت. ــرده اس ــت ک ــح« دریاف ــان »فت ــه نش ــز س ــر نی ــپاه پیش ت س

زمان :
 ساعت 1 بامداد 13 دی ماه 1398

مکان :
یکی از خیابان های نزدیک فرودگاه بغداد 

نوع حمله :
شلیک سه مشک لیزری نقطه زن به وسیله پهباد به دو 

خودرو حامل سردار سلیمانی و همراهانشان

عامل :
 وزارت دفاع آمریکا به دستور ترامپ

اسامی شهدا :
1- سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه

2- سردار سرتیپ پاسدار حسین جعفری نیا
3- سرهنگ پاسدار شهرود مظفری نیا

4- سرگرد پاسدار هادی طارمی
5-  سروان پاسدار وحید زمانیان

6-  حاج ابوالمهدی مهندس نائب رییس حشد شعبی عراق
7- سامر عبداهلل داماد شعید عماد مغنیه

8- محمدرضا جابری مدیر تشریفات حشد شعبی در فرودگاه
9- حسن عبدالهادی، حشد شعبی
10-  محمد الشییانی حشد شعبی

11- حیدرعلی حشد شعبی

1- تقویت حزب اهلل لبنان و گروه های مبارز فلسطینی در 
نبردهای متعددی از جمله جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان و در 

جنگ 22 روزه غزه
2- مقابله با تهدیدات داعش در دو کشور عراق و سوریه

3- تشکیل حشد الشعبی در عراق و بسیج مردمی در سوریه
4- حضور مستشاری در سوریه و  عراق به درخواست رسمی 

دولت های مذکور
5-ممانعت از سقوط دمشق و بغداد توسط تروریست ها

6- سفر به مسکو و همراه کردن روسیه برای ورود به میدان 
نبرد سوریه

7-تشکیل حلقه مقاومت)ایران،عراق، سوریه،  لبنان و فلسطین( 
با شکست داعش

8-تشکیل لشکر فاطمیون، زینبیون، حیدریون و ...

تاثیر حضور سردار در منطقه
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شــهادت ســردار رشــید اســام، فرمانــده غیــور نیــروی قــدس ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی، ســپهبد پاســدار شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی، حامــل نشــان عالــی ذوالفقــار و دیگــر فرماندهــان مبــارزه 
ــژه مجاهــد خســتگی ناپذیر شــهید ابومهــدی  ــه وی ــا تروریســم ب ب
المهنــدس را بــه امــام زمان)عــج(، مقــام معظــم رهبــری) مدظلــه 
العالــی(، سلحشــوران مقاومــت اســامی، همرزمــان و خانــواده 
ایشــان و تمامــی ملــت ایــران تبریــک و تســلیت عــرض می نمایــد.

ســردار ســرافراز حــاج قاســم ســلیمانی، مایه عــزت و افتخــار نه فقط 
ایرانیــان بلکه تمامی مســلمانان ومســتضعفان تحت ســتم در سراســر 
عالــم بود. شــهادت این بــزرگ فرمانــده مقاومت اگرچه ضایعــه بزرگی 
بــرای جهــان اســام و مــردم بــزرگ ایــران بــه شــمار مــی رود امــا بــه 
تعبیــر امــام خمینــی)ره( رهبــر کبیر انقاب اســامی هــر پرچمی که 
از دســت توانای ســرداری بیفتد ســردار دیگری آن را برخواهد داشــت .

مگــر بــا شــهادت ســرداران بزرگــی کــه ایــن ملــت تاکنــون 
تقدیــم کــرده اســت، خدشــه ای در حرکــت نیروهــای مســلح 
و توانمندی هــای دفاعــی کشــور پیــش آمــد کــه اکنــون و بــا 
ــه  ــد ک ــکا بدان ــد؟ آمری ــد ای ــلیمانی پدی ــم س ــاج قاس ــهادت ح ش
حملــه جنایتکارانــه بــر علیــه ســردار ســلیمانی، بزرگتریــن خطــای 
ــکا از  ــوده و آمری ــیا ب ــرب آس ــه غ ــور در منطق ــردی آن کش راهب
تبعــات ایــن اشــتباه محاســباتی بــه آســانی رهایــی نخواهــد یافــت .

همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری در پیــام خــود فرمودنــد انتقــام 
ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه 
ــکاران  ــن جنایت ــد. ای ــته کردن ــلیمانی آغش ــردار س ــاک س ــون پ خ
ــان و  ــلیمانی در زم ــردار س ــون س ــن خ ــخت منتقمی ــام س ــا انتق ب
ــاد  ــط جه ــد خ ــدون تردی ــد. ب ــد ش ــرو خواهن ــب روب ــکان مناس م
ومقاومــت بــا انگیــزه ای مضاعــف ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و درخــت 
ــر و شــکوفاتر خواهــد شــد. پیــروزی از  مقاومــت هــر روز تنومنــد ت
آن مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت و آنانکــه بــه ایــن جنایــت دل 

بیانیه حسن روحانی به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی

خــوش کرده انــد بداننــد کــه ایــن گونــه اقدامــات کــور و بزدالنــه اراده 
جمهــوری اســامی ایــران را در تــداوم بــدون تنــازل سیاســت مقاومــت 
فعــال قــوی تــر نمــوده و تلخکامــی آنــان را زود و شــدید خواهــد کــرد.

بــدون شــک ایــن جنایــت، انتقــام داعــش و تروریســت های تکفیــری 
از فرماندهــان بــزرگ مبــارزه بــا تروریســم بــود کــه بــه دســت آمریــکا 
علیــه نمادهــای افتخارآمیــز اضمحــال تروریســم در عــراق و ســوریه 
صــورت گرفــت. در هــم آمیختــن خــون فرماندهــان ســرافراز ایرانــی و 
عراقــی در ایــن مســیر نورانــی، نمــادی از پیونــد ناگسســتنی دو ملــت 
ــی  ــت مل ــی امنی ــود. شــورای عال ــد ب ــده خواه ــراق در آین ــران و ع ای
ــا  ــود ب ــروز خ ــاده ام ــوق الع ــه ف ــران در جلس ــامی ای ــوری اس جمه
بررســی ابعــاد مختلــف این حادثــه، تصمیمات مقتضــی را اتخــاذ نموده 
و بدیــن وســیله اعــام می کنــد رژیــم ایــاالت متحــده آمریــکا مســئول 
ــود. ــد ب ــه خواه ــی جنایتکاران ــن ماجراجوی ــات ای ــه تبع ــب کلی عواق

ــم  ــاج قاس ــام ح ــپاه اس ــجاع س ــد سردارش ــه روح بلن ــر ب ــار دیگ ب
ســلیمانی ادای احتــرام می کنــد و اطمینــان دارد خــون ایــن شــهید 
بزرگــوار همچــون دیگــر شــهدای انقاب اســامی بــرکات زیــادی برای 
ــی خواهــد داشــت. ــران و آزادی خواهــان جهــان در پ ــزرگ ای ــت ب مل

ــوا تالمــون فانهــم یالمــون کمــا  و التهنــوا فــی ابتغــاء القــوم ان تکون
ــا ــا حکیم ــون و کان اهلل علیم ــا الیرج ــن اهلل م ــون م ــون و ترج تالم

بسم اهلل الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوااهلل علیه فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیا
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مدیرعامــل شــرکت ســهامی بیمــه "ما" به همــراه جمعی 
ــل،  ــات عام ــن و هی ــره، معاونی ــات مدی ــای هی از  اعض
مدیــران و تعــدادی از پرســنل شــرکت، در کنــار خیــل 
عظیــم هموطنــان در مراســم تشــییع پیکــر پاک شــهید 
ــد. ــش حضــور یافتن حــاج قاســم ســلیمانی و همرزمان

ــل  ــا"، مدیرعام ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن شــرکت و هیــات همراهــش، در نخســتین ســاعات 
صبــح دوشــنبه شــانزدهم دی مــاه، با حضــور در خیابان 
انقــاب و جمــع پرشــور تشــییع کننــدگان کاروان 
ــد . ــزان وداع کردن ــن عزی ــر ای ــر مطه ــا پیک ــهدا، ب ش

بــر اســاس ایــن گــزارش مدیــران شــرکت بیمــه 
"مــا"در ادامــه در مراســم باشــکوه اقامــه نمــاز بــر پیکــر 
ــه  ــت اهلل خامن ــرت آی ــت حض ــه امام ــهدا ب ــر ش مطه
ــر  ــپس، پیک ــرکت و س ــاب ش ــم انق ــر معظ ای رهب
ــد. ــایعت کردن ــیر، مش ــه مس ــهدا را در ادام ــر ش مطه

ایــن گــزارش مــی افزایــد: کارکنــان و نمایندگان شــبکه 

حضور بیمه "ما" در مراسم تشییع سپهبد شهید والیت و امامت
 حاج قاسم سلیمانی

فــروش اســتان هــای خراســان رضوی،خوزســتان و قــم 
شــرکت بیمــه "مــا" در روزهــای گذشــته ضمــن حضــور 
در مراســم تشــییع و تجلیــل ســردار شــهید ســلیمانی 
ــا برپایــی ایســتگاه هــای صلواتــی، از  و همرزمانــش ، ب
ــد. ــی کردن ــن مراســم، پذیرای ــدگان در ای تشــییع کنن

گفتنــی اســت مدیریــت اســتان کرمــان و شــعب 
ــا"  ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ــیرجان ش ــنجان و س رفس
نیــز پذیــرای  خدمــت گــذاری بــه زائریــن ســرباز وطــن 
ــود. ــد ب ــنبه خواهن ــه ش ــان در روز س ــهر کرم در ش
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ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا توجــه بــه فرمــان مقام 
ــرور شــهید  ــی ت ــران، در پ ــردم ای ــری و خواســت م معظــم رهب
ســپهبد قاســم ســلیمانی انتقــام ســخت از آمریکایــی هــا گرفــت.

ــداران به پایگاه نظامی عین  حمله موشکی سپاه پاس
االسد در عراق

ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بامــداد روز چهارشــنبه ۱۸ دی 
ــاک شــهید ســپهبد حــاج  ــر پ ــس از خاکســپاری پیک ــاه( و پ م
قاســم ســلیمانی در کرمــان، بــا پرتــاب موشــک هــای زمیــن بــه 
زمیــن دو پایــگاه نظامــی آمریــکا در عــراق را مــورد هدف قــرار داد.

گفتــه مــی شــود این حمله علیــه دو پایــگاه عین االســد)واقع در 
اســتان االنبــار در غــرب عــراق( و اربیــل )کردســتان عــراق( صورت 
گرفتــه اســت. ایــن دو پایــگاه میزبــان نیروهــای نظامــی آمریــکا و 
ائتــاف هســتند. پایــگاه هوایــی عیــن االســد بزرگتریــن پایــگاه 
نظامــی آمریــکا در عــراق اســت. وزارت دفــاع آمریــکا گفتــه اســت 
بیش از ۱۲ موشــک بالســتیک در این حمله، شــلیک شــده اســت.

اطاعیه سپاه در این رابطه به شرح زیر است:
بسم اهلل القاصم الجبارین

امــت اســامی داغدار، ملــت بزرگ و شــهیدپرور ایران اســامی
زمــان تحقــق وعــده صــادق فرارســید و بــه اذن خداونــد متعال 
بامــداد امــروز در پاســخ بــه عملیــات جنایتکارانه و تروریســتی 
ــه و  ــرور ناجوانمردان ــام ت ــی و انتق ــاوز آمریکای ــای متج نیروه
شــهادت مظلومانــه فرمانــده قهرمــان و فــداکار نیــروی قــدس 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ســردار پرافتخــار ســپهبد 
پاســدار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و یارانــش، رزمنــدگان 
شــجاع نیــروی هوافضــای ســپاه طــی عملیاتــی موفــق بــه نام 
عملیــات شــهید ســلیمانی، بــا رمــز مقــدس یــا زهــرا)س( بــا 
شــلیک ده هــا فرونــد موشــک زمین بــه زمیــن، پایگاه اشــغالی 
ارتــش تروریســتی و متجــاوز آمریــکا موســوم بــه عین االســد 
ــه اســتحضار  را در هــم کوبیدنــد کــه جزئیــات آن متعاقبــاً ب
ملــت شــریف ایــران و آزادگان جهــان اســام خواهــد رســید.



ت سهامی بیمه "ما"
ویژه نامه یادبود سردار قاسم سلیمانی شرک
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