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چه خلعتي جز 
شهادت براي او 
زيبنده بود، ولي 
از محضر شهدا 
اجازه مي خواهم 
بگويم، حاج قاسم 
سليماني نامي است 
که هر پيشوند و 
پسوندي در کنار 
نامش اضافه جلوه 
مي کند. حاج قاسم 
سليماني يعني همه 
اين القاب

هست که مدام باید بوي خون بدهد؟ که مادام 
خبري هست، خبري مي شود... و نفرین به این 

اخبار که تمام نمي شود.«
ابراهيم حاتمي کيا )کارگردان و فيلمنامه نويس(

»هوالمحبوب
بارها بــا عطــش او را در 
آغــوش کشــیدم و وقت 
جدایي خودم را تشــنه تر 

دیدم. 
راستي چه خلعتي جز شــهادت براي او زیبنده 
بود، ولي از محضر شهدا اجازه مي خواهم بگویم، 
حاج قاسم سلیماني نامي است که هر پیشوند 
و پســوندي در کنار نامش اضافه جلوه مي کند. 
حاج قاسم سلیماني یعني همه این القاب. یادش 
جاودانه باد. سرباز کوچکش ابراهیم حاتمي کیا.«

پرويز پرستويي )بازيگر سينما و تلويزيون( 
» ایــن بازیگر ســینما و 
تلویزیــون در صفحــه 
شــخصي خود با انتشــار 
تصویــري از لحظه بریده 
شدن سر یک انسان توسط 
نیروي داعش خطاب به افرادي که از شــهادت 
سردار خوشحالند، نوشــت که اگر او نبود شاید 
امروز تو جاي فردي که ســرش در حال بریده 

شدن است بودي و اینجا میدان آزادي بود.
محمدحســين مهدويــان )کارگــردان و 

فيلمنامه نويس(
در عالم رازي هست که جز به بهاي خون فاش 

نمي شود.«
ليندا کياني )بازيگر سينما و تلويزيون(

»مردی که جان داد تا جان مردم آرام بگیرد...«
بهنوش بختياري )بازيگر سينما و تلويزيون(

»شجاعت راه و سرنوشــت مردان خداست. در 
راه عقیده رفتن مرد مي خواهد... چه در خیابان 
چه در جبهه جنگ. حاج قاسم خجسته باد این 
افتخار، گواراي وجودت این شهادت و شهامت.«

عليرضا شجاع نوري )بازيگر و تهيه کننده(
»امروز هیچ کس خوشحال نیست، جز خودش. 

پایان انتظارش.«
محمدرضا شريفي نيا )بازيگر سينما و تلويزيون(

»شهادت نه یک باختن بلکه یک انتخاب است، 
انتخابي که در آن مجاهــد با قرباني کردن خود 
در آستانه معبود خویش و محراب عشق پیروز 

مي شود. شهادت هنر مردان خداست.«
رضا صادقي )خواننده و ترانه سرا(

»این چه شوري است که در دور قمر مي بینم... 
همه آفاق پر از فتنه و شــر مي بینــم... نامردي 
همیشه شرم آوره، ترور شرم آورتر. روحتون شاد 

مرد بزرگ، تسلیت.«
نيوشا ضيغمي )بازيگر(

»چقدر تنهاتر شــدیم حاج قاســم. بزرگ مرد. 
شهادتت مبارک.«

ساعد سهيلي )بازيگر سينما و تلويزيون(
»تو دست به اقدامي تروریستي زدي که داعش 

در عراق و سوریه قادر به انجام آن نبود
اکنون بیشتر روشن مي شــود که خالق و رهبر 

عالي داعش چه کسي است!«

حامد عنقا )تهيه کننده و فيلمنامه نويس(
»انا هلل و انا الیه راجعون

حاج قاسم ســلیماني به 
راستي تبلور غیرت شیعه 
بــود و دل هــر ایراني به 
ایســتادگي و استقامت او 
قرص و محکم و مغرور؛ هیچ پایاني بر داســتان 
پر شــکوه و پرعشق وي جز شــهادت نمي شد 
تصور کرد. نامش بر بلنداي افتخارات سلســله 
بزرگمردان و جوانمردان جهان جاودانه خواهد 
درخشــید. و محشور اســت با اربابش حسین 

بن علي. 
خوشــا به ســعادت او و هزار افسوس و تسلیت 

به ما.«
مجتبي فرآورده تهیه کننده فیلم ســینمایي 
»2۳ نفــر« گفت: »حضور حاج قاســم در آغاز 
فیلمبرداري 2۳ نفر یکي از نقاط عطفي بود که 
نه فقط براي فیلم ما که براي کلیت ســینماي 
ایران رقم خورد و به واقع گمــان نمي کردیم با 
چنین فاصله اندکي و به این زودي ایشــان را از 
دست بدهیم. « فرآورده افزود: »آنچه به صورت 
ویژه مورد نظرشــان بود، این بود که آنچه را که 
در 8سال دفاع مقدس به دست آوردیم و امروز 
تبدیل به گنجینه تاریخي یک ملت شده است، 
پاس بداریم و تا مي توانیم در راه ارائه بخش هاي 

مهجور و مغفول مانده این دوران قدم برداریم.«
مســعود ده نمكي در پیام تسلیت خود نوشت: 
»باید دید امریکا چه چیزي را از دست داده که 
حاضر به انجام این ترور شده است؟ مطمئنا خون 
شهید سلیماني پایمال نخواهد شد و پیش درآمد 
اتفاقات مهمي خواهد بود. عاشقان را سر شوریده 
به پیکر عجب است، دادن سر، نه عجب، داشتن 

سر، عجب است.«
حبيب احمدزاده نویسنده و فیلمساز ایراني به 
همین مناسبت پیام تســلیتي نوشت. در پیام 
او آمده است: »حاج قاســم به آرزویش رسید، 
مبادا ما سست شویم... دشمن زبون در منطقه 
به جرزني پرداخته اســت. یک باخته تمام عیار 
که دیگر از ترور آشکار هم ابایي ندارد؛ ترامپي که 
براي عوض کردن جو دروني امریکا در قضایاي 

استیضاح دست به هرکاري مي زند.«
مجيد مجيدي )کارگردان و فيلمنامه نويس(
»انا هلل و انا الیه راجعون

شهادت شــجاعانه سردار 
سرافراز اسالم؛ حاج قاسم 
ســلیماني و رجعت روح 
واالیشان به درگاه ابدیت 

را تبریک و تسلیت عرض مي کنم. 
به راستي در این وانفسا زیبنده ترین لباسي که بر 
تن ایشان مي توانست مزین شود و قامت بگیرد، 
لباس زیباي شهادت بود. یادش گرامي و نامش 
بلند باد که در سرتاسر عمر پر برکتشان همواره 
ضربان قلبش براي ایجاد امنیت در کشور پهناور 
ایران اسالمي تپید و مانند سربازي بي ادعا ذره اي 
از هدف متعالي اش پا پس نکشید.  بدون شک 
خون مطهر ایشــان پایمال نمي شود و از برکت 
این عروج، فانوس پرفروغي روشن مي شود که 

تأثیر چشمگیري خواهد داشت بر قدرت یافتن و 
شکوفایي ایران اسالمي.«

حسين انتظامي رئیس سازمان سینمایي نوشت: 
»پایان عمر ســردار ســلیماني، جز با شهادت 
از شــکوري خدا بعید بــود. بــا خاتمه جنگ 
تحمیلــي، »در باغ شهادت« بسته شد؛ اما نه 
براي مجاهدان واقعي و مخلص که باید اجرشان 
را مي ستاندند. خدا نشان داد که براي »و منهم 

من ینتظر« حساب خاص دارد.«
مريال زارعي )بازيگر سينما و تلويزيون(

»زندگــي زیباســت اما 
شهادت از آن زیباتر است. 
)شــهید ســید مرتضي 

آویني( 
شهادت سردار رشید حاج 
قاسم سلیماني مصادف با ســحرگاه جمعه در 
ایام تولد حضرت زینب و در آستانه ایام فاطمیه 
بار دیگر به ما مردم نشــان داد که شــهادت، 
پاداش خداوند بــه او پس از یک عمر مجاهدت 
خســتگي ناپذیر در این دنیا بود و همنشیني با 
برادران شهیدش و اولیاي الهي در سراي باقي 
براي او قطعا گواراتر. رنِج فقداِن این مرد بزرگ 
آوردگاهي اســت که ما را با هر غیرحقي بیگانه 

خواهد کرد.«
سيدعباس صالحي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
با انتشار پیامي نوشت: »حاج قاسم سلیماني که 
از یادگاران دوران دفاع مقدس بود، با اخالصي 
کم نظیر و مجاهدت شجاعانه در جبهه هاي حق 
علیه باطل به دفاع از کیان این ســرزمین الهي 
و امنیت مردم ایران پرداخت و پس از ســال ها 
مبارزه و حضور در خط مقدم مبارزه با داعش و 
تروریست هاي منطقه، در پي حمله جنایتکارانه 
تروریســم دولتي امریکایي به یاران شهیدش 
پیوست. ذرات مطهر خون پاک او جان تازه اي به 

انسجام ملي و مقاومت اسالمي خواهد 
داد.«

نرگس آبيــار )کارگردان و 
فيلمنامه نويس(

»از صبح که خبر را شنیده ام، 
سوگوارانه فکر مي کنم توي 
خاک خاورمیانه چه چیزي 


