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رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی را 
تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام آیت اهلل هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.

به گزارش ایسنا، متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، آیةاهلل آقای حاج سیدمحمود هاشمی شاهرودی رضوان اهلل علیه را دریافت 
کردم. این ضایعه ی اسفبار که پس از حدود یک سال بیماری سخت و دردناک واقع 
شده است مایه ی تالّم همه ی کسانی است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان 
به نظام اسالمی و نیز به مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشنا 
می باشند. ایشان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا در مهمترین 
تشکیالت نظام جمهوری اسالمی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و رئیس موفقی 
در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار و برکات علمی بسیاری از خود بر جای 
نهادند. ایشان همچنین برادر سه شهید و از یاران و شاگردان و همراهان شهید نام آور 
و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بود. اینجانب مصیبت درگذشت این عالم برجسته را 
به خاندان مکرم، همسر گرامی و فرزندان محترم و همه وابستگان و نیز به حوزه ی 
علمیه قم و شاگردان و همکاران علمی و ارادتمندان ایشان تسلیت میگویم و رحمت 

و مغفرت الهی و علّو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.

رئیس جمهوری ارتحال عالم مجاهد حضرت آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس  جمهوری صبح سه شنبه در پیامی با تسلیت ارتحال عالم مجاهد 
مجمع  فقید  رئیس  شاهرودی  هاشمی  محمود  سید  اهلل  آیت  حضرت 
تشخیص مصلحت نظام، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم پرهیزگارعلو 
درجات و همجواری با اجداد مطهرشان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر 

مسألت کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری متن پیام تسلیت 

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
اناهلل و انا الیه راجعون

إذا ماَت المومن الفقیه ثُلَِم فی أإلسالم ثُلمًه ال یَُسّدها َشیء
ارتحال عالم مجاهد حضرت آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب اندوه و تألم عمیق گردید.
این استاد برجسته حوزه و فقاهت که افتخار درس  آموزی در محضر اساتید بزرگی 
همچون شهید صدر را داشت، تمام عمر پر برکت خود را با مشی اعتدالی و ترویج 
خردورزی و همگرایی، وقف گسترش معارف عالی دینی و سیره اهل بیت علیهم 
السالم و تربیت شاگردانی مبرز نمود؛ و نیز طی چهار دهه گذشته در خطیرترین 
و تأثیرگذارترین مسوولیت ها نظیر عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، 
عضویت در مجلس خبرگان رهبری و سرانجام ریاست مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، منشاء تحوالت و خدمات ارزنده بود.
آن مرحوم، همچنین ضمن خلق آثار متعدد علمی و فقهی فاخر، برای ارتقای 
فرهنگ و تمدن اسالمی - ایرانی، تقویت ارتباط بین حوزه و دانشگاه و توسعه علوم 
انسانی، »دانشگاه عدالت« را تأسیس نمود تا گامی مهم و ماندگار در نشر فرهنگ 

اسالمی و علوم قضایی باشد.
اینجانب این ضایعه بزرگ را به محضر رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقلید، 
علما و فضالی مکرم، حوزه های علمیه، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، ملت قدرشناس ایران، شاگردان آن مرحوم و بویژه بیت محترم ایشان تسلیت 
می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم پرهیزگار علو درجات و همجواری با 

اجداد مطهرشان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
آیت اهلل هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو 
فقهای شورای نگهبان پس از سال ها مجاهدت و خدمات به نظام و انقالب، پس از 
تحمل یک دوره بیماری ساعت 22 دوشنبه شب در سن 70 سالگی دیده از جهان 

فروبست و به دیدار حق شتافت.

وکیل مدافع کارگران خبر داد

۱۵ کارگر نیشکر هفت  تپه با قرار منع تعقیب آزاد شدند
وکیل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صدور 
قرار منع تعقیب برای ۱۵ نفر از کارگران بازداشتی این شرکت و آزادی آنها 

خبر داد.
فرزانه زیالبی در گفت وگو با ایسنا،  با اعالم این خبر افزود: این افراد جزء 20 نفر 
کارگران بازداشتی بودند که به پرونده پنج نفر از آنها از جمله اسماعیل بخشی در 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش رسیدگی می شود و 
پرونده ۱۵ نفر باقی مانده نیز در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب این 

شهرستان رسیدگی شد.
اتهام این افراد اخالل در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات  وی افزود: 

غیرقانونی بوده است.
وکیل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنین گفت 
که تحقیقات درباره پرونده علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت 
تپه و چهار کارگر بازداشتی دیگر از جمله اسماعیل بخشی در دادسرای شهرستان 

شوش ادامه دارد.
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وعده نوبخت به مجلس برای ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۸
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طبق توضیحات نوبخت در الیحه بودجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه شده است، گفت: آقای نوبخت اعالم کرد که در سال آینده همچنان یارانه های نقدی پرداخت می شود منتها برای ساماندهی یارانه بگیران 

اختیار به استان ها داده شده است. به گزارش ایسنا سیدحسین نقوی حسینی در توضیح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان والیی به حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اشاره و اظهار کرد: در این جلسه آقای نوبخت اعالم کرد که نفت، مالیات و اوراق سرمنبع اصلی درآمدهای 
دولت است. همچنین در بودجه سال آینده بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت صادراتی که هر بشکه ۵۴ دالر است، پیش بینی شده، در حوزه مالیات به عنوان منبع دوم درآمد دولت ۱۱ درصد رشد پیش بینی شده که نسبت به سال قبل کل رقم بودجه ۴۰7 هزار میلیارد تومان است.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی در دیدگاه شخصیت ها

وداع با  رئیس مجمع تشخیص مصلحت
در پی درگذشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که پس از گذراندن یک دوره بیماری 
سخت شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت تعداد زیادی از 
شخصیت های سیاسی با صدور پیام های تسلیت جداگانه ای به 

ویژگی های برجسته این شخصیت انقالبی پرداختند.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های تهران 
بستری شده بود، شامگاه دوشنبه) چهارم دی ماه ۱397( دعوت حق 
را لبیک گفت و علی رغم اینکه بیت مرحوم در اطالعیه ای خاطرنشان 
کرد: مراسم تشییع پیکر و بزرگداشت آن مرحوم، متعاقبا اعالم خواهد 
شد،  معاون اجرایی حرم بانوی کرامت در خصوص خاکسپاری پیکر 
مرحوم گفت: پیکر آیت اهلل هاشمی شاهرودی در جوارحضرت فاطمه 
معصومه)س( در مسجد باالسر کنار قبور پاک علمای بزرگوار به خاک 

سپرده خواهد شد و
همچنین ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی )رضوان اهلل علیه( با صدور اطالعیه ای، برنامه های وداع، 
تشییع و تدفین پیکر مطهر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را اعالم کرد که میتوانید جزییات آن را اینجا دنبال کنید.
مطابق برنامه های اعالم شده، مراسم تشییع آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
فردا چهارشنبه با اقامه نماز از سوی رهبر معظم انقالب در تهران آغاز 
می شود و سپس پیکر آن مرحوم برای تدفین به شهر مقدس قم منتقل 

می شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با صدور بیانیه ای از عموم مردم 
ایران اسالمی دعوت کرد تا در مراسم تشییع و مجالس بزرگداشت 

مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی حضور باشکوه به هم  رسانند.
همچنین هیئت رئیسه مجلس خبرگان در پیامی تاکید کرد: آیت اهلل 

شاهرودی درنشر معارف اسالمی تالش و جدیت فراوانی داشت.
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت اهلل هاشمی شاهرودی را تسلیت 
گفتند. در بخشی از پیام ایشان آمده است: آیةاهلل آقای حاج سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا 
در مهمترین تشکیالت نظام جمهوری اسالمی، عضو مؤثری در شورای 
نگهبان و رئیس موفقی در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار و 

برکات علمی بسیاری از خود بر جای نهادند.
در واکنش به درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
آیت اهلل احمد خاتمی با اشاره به اینکه  آیت اهلل شاهرودی از فقیهان 
برجسته نظام اسالمی و تربیت شده ی حوزه علمیه باسابقه نجف و 
شاگرد برجسته شهید بزرگوار آیت اهلل سید محمدباقر صدر بودند، گفت: 
رابطه آیت اهلل هاشمی شاهرودی با مقام معظم رهبری رابطه ای بسیار 
صمیمی بود و مقام معظم رهبری هم نسبت به ایشان و جایگاه رفیع 

ایشان لطف ویژه ای داشته اند.
محمد جواد ظریف هم با صدور پیامی ضمن عرض تسلیت گفت: 
این عالم بزرگوار ضمن آن که در طول حیات پربرکت خود به تحصیل و 
تدریس علوم دینی و اجتهاد عالمانه مشغول بود، در دوران فعالیت مفید 
سیاسی و مشی معتدل خود در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، 
دبیری شورای حل اختالف قوا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، منشاء خیر و برکت فراوان بود.
همچنین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز 
تاسف از درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطر نشان 
کرد: آن عالِم عامل، افزون بر مجاهـدت مستمر در راستـای صیانت 
و حراست از حریم آموزه هـای بلنـد دینی و اسالمی، از حضور در 
میدان جهاد سیاسی نیز غافل نماند و با تأّسی به سیرۀ حضرت امام 
خمینی)ره(، تالش در مسیر تحّقق اهداف نهضت اسالمی و استقرار 

نظام جمهوری اسالمی را وجهۀ هّمت خویش قرارداد.
رئیس دیوان عدالت اداری هم هاشمی شاهرودی را از پیشتازان علم 
و جهاد و اجتهاد دانست که پیش از پیروزی انقالب در مسیر به ثمر 
رسیدن نهضت اسالمی حرکت کرده و پس ازآن نیز در خط امام )ره( 
و رهبری معظم انقالب در سنگرهای مختلف و مسئولیت هایی که به 

ایشان محول شده بود، به خدمت به جامعه اسالمی مشغول بودند.
آیت اهلل آملی الریجانی نیز خبر ارتحال عالم مجاهد و فقیه وارسته 
حضرت آیت اهلل هاشمی شاهرودی موجب تأسف و تألم فراوان دانست 
و تصریح کرد:ضایعه مولمه درگذشت این فقیه عرصه جهاد و اجتهاد 
را که در دوران ریاست قوه قضاییه منشأ تحوالت بسیاری در دستگاه 
قضایی بودند و در سنگر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مجلس خبرگان رهبری در مسیر وحدت، انسجام و سالمت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی گام برمی داشتند و در حوزه های علمیه 
منشأ خدمات علمی بسیاری بودند را، به محضر حضرت ولی عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، حوزه های علمیه و بیت معظم 
ایشان تسلیت می گویم و علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن 
فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان را از درگاه 
حضرت حق مسئلت دارم. همچنین عمار حکیم، رئیس ائتالف اصالح 
و سازندگی عراق در پیامی خاطر نشان کرد: جامعه اسالمی شخصیت 
برای گسترش و علو دین  بزرگی که در تمام دوره های زندگی اش 

اسالمی از هیچ تالشی دریغ نکرد را از دست داد.
همام حمودی رئیس مجلس اعالی عراق نیز اظهار کرد: با درگذشت 
وی جهان اسالم یک اندوخته علمی مبتکر ، نوآور و کم نظیری را از 

دست داد.
حزب دعوت اسالمی عراق هم در بیانیه ای درگذشت رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت که در بخشی از این بیانیه 

اشاره شده است که مرحوم شاهرودی، اولین رئیس مجلس اعالی 
اسالمی عراق بود سپس سخنگوی رسانه ای این مجلس شد و بعد از 

آن مسولیت های بزرگی در جمهوری اسالمی ایران را برعهده گرفت.
علی الریجانی، هم در پیام تسلیت خود تاکید کرد: آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی به دلیل هوش سرشار و کوشش فراوان در فراگیری علوم 
دینی در حلقه درس آیات عظام خویی و  شهید سیدمحمدباقر صدر 
قرار گرفت و در محضر این اساتید به تحکیم مبانی اجتهادی خود 
پرداخت و ایشان عالوه بر این که از چهره های درخشان در علوم اسالمی 

بودند، در شورای نگهبان و قوه قضائیه، منشأ خدمات فراوانی شدند.
دادستان کل کشور نیز ضایعۀ مولمه درگذشت این عالم ربانی را 
ثلمه ای داناست که هرگز برای عالَم اسالم قابل جبران نخواهد بود و 
افزود:ایشان عمر پربرکت خود را جهت تعلم و تعلیم در حوزات علمیه 
سپری کردند و ضمن رسیدن به کماالت معنوی از خدمت به طالب 
علوم دینی و ترویچ و تدریس علوم اهلبیت عصمت و طهارت علیهم 
السالم دریغ نورزیدند و در عین حال از یاران و یاوران صدیق انقالب 
اسالمی از ابتدای شکل گیری آن تا لحظه ای بودند که دعوت حق را 

لبیک گفته و به رفیق أعلی پیوستند.
همچنین محسن رضایی مرحوم هاشمی شاهرودی را از پشتوانه های 
نظام مقدس اسالمی دانست و افزود: آیت اهلل هاشمی شاهرودی از 
استوانه های فقاهت، جهاد و اجتهاد و از یاران صمیمی و وفادار امام 
راحل و مقام معظم رهبری و از پشتوانه های نظام مقدس اسالمی بود 
که در مسئولیت های گوناگون و در خدمت به این نظام، از هیچ تالشی 

مضایقه نکرد.
محمدرضا باهنر خبر درگذشت عالم جلیل القدر حضرت آیت اهلل 
حاج شیخ محمود هاشمی شاهرودی رئیس محترم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام باعث تأثر و تألم فراوان دانست و گفت: سال ها مبارزه 
و مجاهده ایشان در مسیر انقالب شکوهمند اسالمی ایران و همچنین 
عهده داربودن مسئولیت های بسیار مهمی در دوران پس از انقالب، ثمره 

حیات ایشان بود.
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم حضور آن مرحوم را به  عنوان 
از شاگردان  و  نجف  تربیت شده حوزه مقدس  برجسته ای که  فقیه 
شهیدآیت اهلل سیدمحمد باقر صدر بودند در سنگرهای مختلفی چون 
ریاست قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام منشاء خدمات مفید بسیاری دانست.
همچنین حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه 
آیت اهلل شاهرودی به معنی واقعی کلمه جامع بین علم و عمل بود ، 
افزود: مبارزه با عوامل استکبار جهانی در منطقه همچون رژیم صّدام، 
تالش برای استحکام مبانی نظری نظام اسالمی، مجاهدت و خدمات در 
دستگاه قضایی و جّد و جهد علمی و فقهی آن بزرگوار در خاطر نظام 

اسالمی، مردم و حوزه های علمیه ماندگار خواهد بود.
آیت اهلل نوری همدانی هم در توصیف ویژگی های آن مرحوم گفت: 
خدمت به انقالب اسالمی و والیتمداری و علمیت وتواضع و مجاهدت و 

تقدیم چند شهید موجب برجستگی این شخصیت ممتاز بود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی نیز ضمن درخواست 
علو درجات و همجواری با اجداد مطهرشان از درگاه خداوند متعال برای 
آن عالم پرهیزگار خاطر نشان کرد: این استاد برجسته حوزه و فقاهت 
ضمن خلق آثار متعدد علمی و فقهی فاخر، برای ارتقای فرهنگ و 
تمدن اسالمی - ایرانی، تقویت ارتباط بین حوزه و دانشگاه و توسعه 
علوم انسانی، »دانشگاه عدالت« را تأسیس نمود تا گامی مهم و ماندگار 

در نشر فرهنگ اسالمی و علوم قضایی باشد.
تالش های  خمینی  سیدحسن  االسالم  حجت  همچنین 
هاشمی شاهرودی در کنار آیت اهلل صدر را از نقاط برجسته کارنامه 
وی دانست و افزود: بی شک تالش های ایشان در کنار شهید عالی قدر 

آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر که با تقدیم سه برادر شهید همراه بود، و 
همچنین مسئولیت های متعدد در نظام اسالمی، از زمره نقاط برجسته 

کارنامه آن مرحوم است.
سحاق جهانگیری هم  با تسلیت درگذشت وی تصریح کرد:آن فقید 
سعید در حیات علمی، سیاسی و قضایی خود منشأ خدمات و آثار 
گرانقدری بود که تربیت شاگردان متعدد و نشر آثار ممتاز علمی از 

آن جمله است.
مرحوم  این  های  ویژگی  بیان  با  عارف  محمدرضا  همچنین 
با امام  گفت:مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی که همراه و همگام 
خمینی)ره( در پیروزی انقالب اسالمی سهم بسزایی داشتند بعد از 
انقالب نیز در تحکیم روابط حوزه های علمیه نجف و قم نقش موثری 
ایفا کردند و خدمات خود را در مناصب گوناگون با رویکرد وظیفه 

شناسانه تقدیم ملت شریف ایران کردند.

باسعلی کدخدایی هم به بیان خاطره ای از آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
اهلل  آیت  مرحوم  که  بودم  برگشته  خارج  از  تازه  افزود:  و  پرداخت 
از من  از مسئولین  یکی  بودند.  قضائیه شده  قوه  رئیس  شاهرودی 
خواست که با ایشان در قوه همکاری کنم. اگر چه مایل نبودم ولی 
با توصیفات ایشان قرار شد مالقاتی صورت بگیرد. آن مالقات صورت 
نگرفت تا سال ۸0 که اسامی من و چند نفر دیگر برای عضویت در 
شورای نگهبان به مجلس معرفی شد. از آن پس هر از گاهی در ارتباط 
با شورا مالقات هایی صورت می گرفت. بعدها با بازگشت ایشان به شورا 
و حضور در هیات عالی حل اختالف این ارتباط عمیق تر شد. در این 
سال ها او را عالمی متبحر، فقیهی نواندیش و در عین حال پای بند به 
فقه جعفری و آگاه به مسائل بین المللی مخصوصا آشنا به مسائل جهان 
اسالم شناختم. هر گاه فرصتی دست می داد از نگرانی های خود نسبت 

به جهان اسالم  وفقدان وحدت بین مسلمانان می گفت.
در ادامه وزیر دادگستری با صدور پیامی گفت: بدون شک، خدمات 
ارزشمند و ماندگار این مجاهد فقیه بویژه طی چهار دهه گذشته در 
مسئولیت های خطیری همچون ریاست  قوه  قضائیه ، ریاست هیئت 
عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در جهت اعتالی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، به عنوان »باقیات الصالحات« در حافظه ملت قدرشناس 

ایران اسالمی برجای خواهد ماند.
کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی 
پیامی ، اقدامات سازنده هاشمی شاهرودی را بیانگر توان باالی علمی و 

مدیریتی ایشان دانست.
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در توصیف شخصیت برجسته آن مرحوم 
گفت: این عالم بزرگوار و ربانی، رکنی از ارکان نظام جمهوری اسالمی 
و یکی از علمای برجسته حوزة علمیه قم بود و از محضر بزرگانی در 
نجف و قم بهرة فراوان گرفته بود و در تدریس پربار خود شاگردان 

باارزشی را پرورش داد.
آیت اهلل جنتی در توصیف ویژگی های آن مرحوم تصریح کرد: این 
نظام جمهوری  یاران صمیمی  و  اثرگذار  از چهره های  بزرگوار  عالم 
اسالمی بود و در همه عرصه های خدمت به مردم، صادقانه ایفای نقش 
کرد. از عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، عضویت در 
مجلس خبرگان رهبری، ریاست هیئت عالی حل اختالف و تنظیم 
روابط قوای سه گانه تا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله 
مسئولیت های خطیر این عالم مبارز و انقالبی بود که در همه این 
عرصه ها هرگز منافع شخصی و جناحی نتوانست ایشان را از مسیر 

انقالب، نظام و رهبری دور کند.
همچنین علی اکبر والیتی با اشاره به اینکه آیت اهلل شاهرودی از 
چهره های ارزشمند و برجسته دینی بودند، گفت: این عالم ربانی در 

محضرآیات عظام و مراجع بزرگ تقلید تلمذ نموده و منشاء آثار و برکات 
فراوانی در حوزه های مختلف اجرایی و مسئولیت های مهم در کشور از 
جمله ریاست قوه قضائیه، عضویت شورای نگهبان، مجلس خبرگان 
رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و در راه تربیت 
عالمان دینی و ترویج آموزه های بلند و متعالی اسالمی و شیعی تالش 
وافری را به کار بستند که یادگاران ماندگار ایشان به نیکی ثبت و ضبط 

خواهد ماند.
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز تصریح 
کرد:ایشان از جمله مفاخر حوزه های علمیه شیعه در ایران و عراق و در 
زمره عالمان وارسته، انقالبی و متعهد به شمار می رفت که نقش آفرینی 
های سترگ وی در یاری بخشی به امامین انقالب اسالمی، پاسخگویی 
عالمانه و محققانه به مسائل نوپدید عصر حاضر و همت و تالش های 
مثال زدنی در عرصه وحدت و انسجام ملی؛ میراث ارجمند و ممتازی را 
نزد علما، طالب و مجاهدان نشر معارف نورانی اسالم ناب محمدی)ص( 
و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( و دلسوزان نظام 

اسالمی و خدمت به مردم به ودیعت نهاده است.
امیر حاتمی، وزیر دفاع عمر پربرکت آن مرحوم را منشأ برکات  در 
طول چهار دهه مسئولیت ومجاهدت در سنگرهای مختلف جمهوری 

اسالمی و منشأ خدمات فراوان دانست.
آیت اهلل سعیدی، تولیت آستان مقدس قم در پیامی، ارتحال آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت و افزود: این عالم ربانی در کرسی 
تدریس نیز سال ها در جوار مضجع نورانی کریمه اهل بیت سالم اهلل 
علیها، کام جویندگان معارف ناب اسالم و اهل بیت علیهم السالم را 

سیراب می نمودند.
رئیس ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره( با بیان اینکه آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی هرگز از مبارزه با استبداد و استکبار غافل نبود، افزود: 
آن مرحوم عمر پربرکت خود را وقف تحقیق ،تدریس و ترویج اندیشه 
های ناب اسالمی نمود و در کنار این امر هرگز از مبارزه با استبداد و 
استکبار غافل نبود آنقدر که در این مسیر الهی  زندان، مشقت ها و 

شکنجه هایش را به جان خرید.
همچنین آیت اهلل بطحایی با عرض تسلیت به محضر حضرت ولی 
عصر )عج(، مقام معظم رهبری، اعضای مجلس خبرگان رهبری افزود: 
آنان که این شخصیت دوست داشتنی انقالب را می شناسند به خوبی 
می دانند هاشمی شاهرودی یکی از چهره های محبوب و تأثیرگذار چه 
در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در مقام ریاست 

قوه قضائیه و نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری بوده
قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور پیامی تاکید 
کرد: ایشان در مسئولیت های فراوان به ویژه در دستگاه قضا، شورای 
نگهبان و هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه منشأ 
خدمات و برکات بسیاری برای نظام بودند. بی تردید درگذشت این عالم 
انقالبی و مجاهد نستوه، ثلمه بزرگی برای اسالم و حوزه های علمیه 

است.
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با 
بیان اینکه آن مرحوم عمر پربرکت خود را وقف ترویج اندیشه های 
ناب اسالمی نموده وشخصیتی مؤثر در همه عرصه ها کردند، گفت: 

هاشمی شاهرودی شخصیتی مؤثر در تمام عرصه ها بود.
در ادامه واکنشها در پی در گذشت رییس مجممع تشخیص مصلحت 
نظام، حزب موتلفه اسالمی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، 
رحمانی فضلی وزیر کشور، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی،  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، علی عسکری 
رئیس سازمان صداوسیما، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد هم در پیام 
های جداگانه  درگذشت حضرت آیت اهلل هاشمی شاهرودی را تسلیت 

گفتند.

سیاوشی تشریح کرد

قراری که در طرح کودک همسری محقق نشد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح کودک همسری توسط 
نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی رد شده 
است گفت: قرار بر این بود برای دختران این اجازه را فراهم کنیم تا دختران 
بتوانند از زندگی کودکانه خود استفاده کنند اما متاسفانه این مسئله فراهم 

نشد.
طیبه سیاوشی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه حدود دو سال است که طرح 
کودک همسری را پیگیری می کنیم خاطرنشان کرد: این طرح مطالبه  جامعه بود که ما 
پیگیر این مطالبه شدیم و تصور کردیم طرح کودک همسری نیاز و ضرورتی است که 
باید آن را به صورت اصالح قانون پیش ببریم، در این مدت از کارشناسان و متخصصان 

مختلفی در فراکسیون زنان دعوت کرده ایم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: علی رغم قید یک فوریتی که در صحن 
علنی مجلس برای بررسی طرح کودک همسری به تصویب رسید اما در بخش 

کارشناسی و قضایی که طی سه جلسه  بررسی شد، در روز پایانی نمایندگان عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی به طرح کودک همسری رای منفی دادند. گزارش رد طرح 
طبق آیین نامه به صحن علنی خواهد آمد و باید دید که در صحن علنی مجلس چه 

اقدامی می توان انجام داد.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱0۴۱ قانون مدنی سن قانونی ازدواج ۱3 سالگی است 
و ازدواج زیر ۱3 سال با مجوز ولی قهری و دادگاه صالحه صورت می گیرد، اظهار کرد: 
آمار افرادی که در کودکی ازدواج می کنند، قابل توجه است چراکه در هر صورت 
انسانی که مجبور است چندین سال علی رغم میل باطنی با شخص دیگری ازدواج 

کند، به نوعی کشتن اوست.
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ایرادت فقهی و شرعی به طرح کودک 
همسری وارد می شد و متاسفانه مخالفت ها با طرح مذکور بیشتر از سوی جامعه زنان 
بود، این درحالی است که ما با شورای فرهنگی و اجتماعی زنان صحبت کردیم و قرار 

بر این بود ـ با ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱3 سال و افزایش سن ازدواج آنها  از 
۱3 به ۱۶ سالـ   برای دختران این اجازه را فراهم کنیم تا دختران بتوانند از زندگی 

کودکانه خود استفاده کنند  اما متاسفانه این مسئله فراهم نشد.


