3

جامعه

www.ebtekarnews.com

اخبار

هزینه ساالنه ۳۰هزار میلیارد
تومانی برای درمان بیماریهای
ناشی از سیگار

چالش بیپایان «معتادان متجاهر»

میگویند «معتاد بیمار است ،نه مجرم» .با این
حال پسوند «متجاهر» شرایط را کمی متفاوت
میکند .متجاهر در لغت یعنی کسی که آشکارا و
بیپرده و حجاب کاری را انجام میدهد .تجاهر در
اعتیاد هم به معنی آشکاری مصرف مواد یا بروز
احوال بعد از آن در مالء عام است .از آسیبهای
معتادان متجاهر ،به جز بر هم زدن چهره شهر
و احساس ناخوشایند و ناامنی شهروندان از
دیدن آنها ،میتوان به آسانی دسترسی به
مواد مخدر ،یادگیری نحوه مصرف مواد مخدر
از سوی کودکان و نوجوانان و ایجاد کنجکاوی
در آنها ،باال رفتن برخی جرایم همچون سرقت،
زورگیری ،خردهفروشی مواد مخدر و مشاغل کاذب
و تکدیگری به دلیل عدم امکان اشتغال این
معتادان ،امکان شیوع برخی بیماریها به دلیل
بیتوجهی معتادان متجاهر به بهداشت و سالمت
خود ،اشاره کرد.
چالشهای مقابله با این آسیب اجتماعی اما
بسیار زیاد است .به هر ترتیب نمیتوان این
معتادان را تنها به دلیل معتاد بودن از جامعه
حذف کرد .هزینههای جمعآوری ،نگهداری و
درمان این معتادان هم بسیار باال است و نیاز به
امکانات ویژهای دارد .ضمن اینکه درمان معتادان
متجاهر نیز برای باال بردن درصد موفقیت ،نیاز به
اقدامات ویژه و مراقبتهای بعدی دارد که خود
شرایط خاصی مثل تامین شغلی و تضمین به
کارفرما را میطلبد .این در حالی است که بسیاری
از معتادان متجاهر ،حتی اوراق هویتی معتبری
ندارند و همین باعث شده است که به بیمههای
همگانی هم دسترسی نداشته باشند و در نتیجه
هزینههای درمانی آنها در موارد غیر از اعتیاد هم
باال باشد.
در سالهای اخیر ،تعداد کمپهای نگهداری
معتادان متجاهر رو به افزایش است .در فصل
سرما نیز برای جلوگیری از سرمازدگی معتادان،
گرمخانههایی برای خوابیدن شبانه این معتادان
ایجاد میشود .با این حال جمعآوری دورهای
معتادان متجاهر راه مطلوبی به نظر نمیرسد.
معتادان متجاهر ،پس از جمعآوری به وسیله
پلیس ،به کمپهای ترک اعتیاد معرفی میشوند.
مدت دوره بازپروری سه ماه است و بعد از اتمام
دوره در حالی که معتاد دستگیر شده ،فقط مراحل
سمزدایی را گذرانده و در آستانه ترک قطعی مواد
مخدر است از کمپ خارج میشود و چون این
افراد بعضا کسی را ندارند بار دیگر و در کمترین
زمان ممکن ،به مواد مخدر دسترسی پیدا میکنند

گروه جامعه :کنار خیابان گوشهای را گیر آورده و چرت میزند .دیگری زیر پلها را برای زندگی انتخاب کرده .برخی دیگر در پارکها دور هم جمع
میشوند و نشئه و خماری را با هم تقسیم میکنند .بدنهای تکیده ،چشمهای بیرمق و بوی همیشگی دود سیگار و احوال نامیزان مخدر ،خبر از سر
درونشان میدهد .آنها معتادند؛ معتاد متجاهر!
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و کارتن خواب میشوند .نتیجه اینکه بسیاری از
معتادان گردآوری شده در هر دوره این طرحها،
پیشتر نیز بارها سابقه دستگیری داشتهاند.
برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر،
راهکار بهبود این فرآیند را افزایش مدت بازپروری
معتادان به حداقل شش ماه و معرفی آنها به
مراکز مراقبتی بعد از این دوره برای مدتی حداقل
 2ساله و در نهایت کنترل دورهای وضعیت آنها
برای مدت زمان حداقل  10ساله میدانند .در غیر
این صورت ،سایر هزینههای انجام شده دچار
دوبارهکاری و تکرار میشود و عمال بخش بزرگی
از هزینهها هدر میروند .با این حال ،چالشی که
همچنان وجود دارد ،کمبود مراکز نگهداری و نیز
تامین هزینههای کالن این فرآیند است.
سرهنگ محمد بخشنده ،رئیس پلیس مبارزه با
مواد مخدر تهران بزرگ دیروز در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه  ۱۰هزار معتادان متجاهر شهر تهران به
ویژه از مناطق مولوی شوشتر جمعآوری شدهاند،
گفت :این افراد در حال حاضر در مراکز بازپروری

سروش و فشافویه و ...نگهداری میشوند .اگرچه
تهران در حال حاضر در وضعیت خوبی است
اما ما همچنان به ایجاد ظرفیت برای نگهداری ۴
الی  ۵هزار نفر معتاد متجاهر نیازمند هستیم.
البته یکی از مشکالت ما معتادان متجاهر منع
پذیرش هستند .این معتادان که در حدود هزار و
 500نفر به بیماریهایی از جمله ایدز ،هپاتیت و
بیماریهای روحی و روانی مبتال هستند یا دارای
کبر سن و معلولیت جسمی حرکتی هستند؛
چنانچه این معتادان تعیین تکلیف شوند تهران در
وضعیت بسیار خوب و پاکی قرار خواهد گرفت .وی
درخصوص وضعیت معتادان متجاهر زن گفت :در
حال حاضر هیچ ظرفیت جدیدی برای زنان ایجاد
نشده است و تنها ظرفیت برای  ۹۹نفر ایجاد شده
است؛ در حالی که ما هزار نفر در تهران برآورد کرده
بودیم .بحث ایجاد ظرفیت برای زنان بسیار اهمیت
ویژهای دارد و نیاز است که به سرعت مرکزی برای
نگهداری این هزار زن در تهران ایجاد شود.
در سوی دیگر اما ،فرزانه مروستی ،مدیرکل

امور اجتماعی استانداری تهران در اولین نشست
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران
گفته است« :شورای اجتماعی کشور با سیاست
جمعآوری معتادان متجاهر مخالف بوده و این
اقدام را روش درستی نمیداند و اعالم کردهاند که
دیگر بودجهای برای جمعآوری معتادان متجاهر
اختصاصنمیدهند».
مسئوالن حوزه اجتماعی و انتظامی مرتبط با مواد
مخدر ،همواره بر برخورد با پدیده مواد مخدر و به
ویژه معتادان و باالخص معتادان متجاهر تاکید
دارند .با این حال در شرایطی که باید حقوق انسانی
معتادان و تامین شرایط بازگشت آنها به آغوش
جامعه فراهم شود ،این فرآیند و هزینههای آن باید
به طور هدفمند و نتیجهبخش بررسی شده و در
عین حال نباید از بین بردن زمینههای ایجاد اعتیاد
غافل شد .موضوعی که به نظر میرسد با شرایط
کنونی ،سالهای پرشمار دیگری را به سالهای
پرشمار گذشته در غیاب راهکارهای قدرتمند موثر
در این زمینه بیفزاید.

برگزاری هفتمین مجمع جهانی سالمت در جزیره کیش

بودجه بیمه سالمت در استانها
متناسب با تعرفههای پزشکی
افزایش یافت
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت:
متناسب با افزایش تعرفههای پزشکی ،بودجه
بیمه سالمت در استانها تا  ۱۰درصد افزایش پیدا
کرده است .طاهر موهبتی درباره افزایش بودجه
بیمه سالمت در استانها متناسب با تعرفههای
پزشکی ،افزود :همه تالش ما این است که با
حمایت سازمان برنامه و بودجه بتوانیم نظم در
پرداختیهای سازمان بیمه سالمت را در سال ۹۸
نیز حفظ کنیم و شاهد تخصیص صددرصدی
بودجه در نظر گرفته شده در قانون بودجه باشیم.
وی همچنین بیان کرد :تصویب و ابالغ افزایش
تعرفههای پزشکی برعهده هیئت دولت است.
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هزینهها گران است ،نه جمعآوری جواب میدهد و نه فضای جمعآوری کافی است

اعمالافزایشحقوقمستمریبگیران
تامیناجتماعیازاردیبهشت

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به
اینکه میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی
 ۱۳درصد به عالوه  ۲۶۱هزار تومان نقد است
گفت :سال  ۹۸مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان بابت
افزایش دستمزدها متحمل هزینه شدیم که البته
سازوکارها آمادهاند تا بعد از تصویب در هیئت
دولت آن را اجرا کنیم .محمدحسن زدا در نشست
خبری که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار
شد ،با اشاره به روند افزایش حقوق بازنشستگان
و مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار کرد:
بازنشستههای ما دو دسته حداقلیبگیر و
سایر سطوح درآمدی هستند که طبق ماده ۱۱۱
قانون تامین اجتماعی میزان افزایش حقوق
حداقلیبگیران از سوی شورای عالی کار مشخص
میشود و ما دخالتی در آن نداریم .وی افزود :برای
سایر سطوح درآمدی جلسهای با حضور کانون
بازنشستگان برگزار شد .ما پنج سناریو داشتیم و
کانون بازنشستگان نیز پیشنهادی ارائه داده بود
که در سناریوهای ما هم بود و در نهایت همین
سناریو مورد موافقت قرار گرفت .ما مصوبه هیئت
مدیره تامین اجتماعی را گرفتهایم و اگر هفته بعد
مصوبه هیئت دولت را بگیریم افزایش حقوق را
از اردیبهشتماه اعمال میکنیم که تحول بزرگی
است .سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره
به اینکه هرچقدر زودتر افزایشها را اعمال کنیم
بهتر است گفت :میزان این افزایش  ۱۳درصد به
عالوه  ۲۶۱هزار تومان نقد است .سال  ۹۸مبلغ
۱۷هزار میلیارد تومان بابت افزایش دستمزدها
متحمل هزینه شدیم که البته سازوکارها آمادهاند
تا بعد از تصویب در هیئت دولت آن را اجرا کنیم.
مابهالتفاوت افزایش حقوقها را نیز در ماههای
بعد میپردازیم .زدا درباره همسانسازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اظهار کرد:
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی مدلهای مختلفی ارائه شده است.
برای همسانسازی بر سر مدل خاصی با کانون
بازنشستگان به توافق رسیدیم که بار مالی  ۱۲هزار
میلیاردی دارد .در قانون برنامه ششم توسعه قید
شده که دولت باید برای تامین بار مالی مشارکت
کند که اگر انجام شود سازوکارهای ما برای صدور
احکام آماده است .وی درباره مطالبه مراکز
درمانی طرف قرارداد نیز گفت :انجمن داروسازان
فروردینماه برای بهروزرسانی مطالبات داروخانهها
از تامین اجتماعی قدردانی کردند .روز دوشنبه هم
آخرین پرداختی را به داروخانهها داشتیم .اما از
آزمایشگاهها ،پزشکان و بیمارستانهای خصوصی
که بدهکار آنها هستیم عذرخواهی میکنیم ،نیت
ما این است که به سرعت مطالبات را تسویه
کنیم .ما در اسفند و بهمن  ۵هزار میلیارد تومان
پرداختی داشتیم.
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هفتمین مجمع جهانی سالمت ،نهم و دهم اردیبهشتماه در
جزیره کیش برگزار میشود.
علی جعفریان ،رئیس بینالمللی هفتمین مجمع جهانی
سالمت در نشست خبری این مجمع جهانی که قرار است نهم و
دهم اردیبهشت در جزیره کیش برگزار شود ،گفت :در سال ۲۰۰۹
ساختاری به نام مجمع جهانی سالمت تشکیل شد که محوریت

آن در دانشگاهی در آلمان بود که در حوزه سیاستگذاری حوزه
سالمت جهانی تالش میکند .وی افزود :در سال  ۲۰۱۶دانشگاه
علوم پزشکی تهران هم به عنوان بیست و چهارمین عضو این
مجمع پذیرفته شد که تنها دانشگاه عضو این مجمع هم در منطقه
جغرافیایی خودمان و هم در منطقه تعریف شده ما از سوی
سازمان بهداشت جهانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
امروز هم این مجمع  ۲۵عضو دارد .جعفریان با بیان اینکه در
مهرماه هر سال این مجمع نشستی را در برلین برگزار میکند،
ادامه داد :مجمع جهانی سالمت نوعی اتاق فکر بزرگ در ابعاد
جهانی در حوزه سالمت است که دانشگاهیان ،صاحبان صنایع،
سیاستگذاران و مردم در آن شرکت میکنند .هدف مجمع جهانی
سالمت این است که تاثیرگذاران حوزه سالمت را گرد یکدیگر
جمع کرده و در حوزه سالمت جهانی بحث کرده و دستور تولید
کند .بر همین اساس در  ۱۰جلسهای که در برلین تشکیل شد،
 ۱۰۰وزیر شرکت کردهاند.
رئیس بینالمللی مجمع جهانی سالمت در سال  ،۲۰۱۹گفت:
از سال  ۲۰۱۳قرار شد که نشستهایی هم از سوی مجمع جهانی
سالمت در نقاط مختلف دنیا برگزار شود که تاکنون در سنگاپور،
ژنو ،برزیل ،پرتغال و ...برگزار شده است .ما در سال  ۲۰۱۷پیشنهاد
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای نشست مجمع جهانی
سالمت اعالم کردیم که بعد از ششماه ارزیابی قرار شد هفتمین
نشست در سال  ۲۰۱۹به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در ایران برگزار شود که آن را در جزیره کیش برگزار میکنیم.
جعفریان ادامه داد :از مهرماه سال  ۹۶دبیرخانه این مجمع در
دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد و آغاز به برنامهریزی کرد.
رئیس بینالمللی همایش بنده هستم و رئیس پایهگذار مجمع نیز
از آلمان حضور دارند .جعفریان در پاسخ به سوالی درباره احتمال
انتشار بیانیهای در این مجمع و طرح مسائل مرتبط با تحریمها
در آن ،گفت :در مجمع چیزی با عنوان بیانیه وجود ندارد ،اما در
نشست ساالنه برلین معموال متنی منتشر میشود که با برگزاری
مجمع در ایران ،ما این فرصت را پیدا میکنیم که در محتوای متن
نشست برلین اثر بگذاریم.
جعفریان تاکید کرد :ما در منطقهای از جهان قرار داریم که
چالشهای زیادی دارد و کشور ما هم در شرایط ویژه ای است.
از فرصت برگزاری این مجمع استفاده کرده و هم تجربیات دنیا را
به کشور منتقل میکنیم و هم اعالم میکنیم که چه اقداماتی را
انجام دادهایم .کشور ما علیرغم همه محدودیتهایی که داشته،
در حوزه سالمت پیشرفتهای چشمگیری داشته است و این
مجمع فرصتی است که این موفقیتها را مطرح کرده و نقدهای
آن را بشنویم .همچنین میتوانیم اقدامات بهروز دنیا را شنیده و
آنها را نقد و یا از آنها استفاده کنیم .در عین حال در شرایطی
که برخی افراد از آمدن به ایران واهمه دارند ،دانشگاه از ظرفیت
اجتماعی خودش استفاده میکند تا برداشتی که از کشورمان
وجود دارد ،اصالح شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
با اشاره به هزینه ساالنه ۳۰هزار میلیارد تومانی
برای درمان بیماریهای ناشی از استعمال
سیگار ،گفت :در همه کشورهای دنیا ،سیگار را
گران میکنند تا مصرف آن کاهش یابد ،اما در
کشور ما ۱۰ ،هزار میلیارد تومان در سال صرف
خرید سیگار میشود.
محمدرضا مسجدی با اشاره به هزینه ۳۰
هزار میلیارد تومانی درمان بیماریهای ناشی از
استعمال دخانیات گفت :در حالی که نشریات
مکتوب کشور به دلیل باالرفتن قیمت کاغذ رو
به تعطیلی هستند ،هزینه شدن  ۱۵میلیون
دالر برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور
چه معنایی دارد؟ در زمانی که کشور با تحریم
انواع اقالم پزشکی و دارویی مواجه است،
تخصیص این میزان ارز جهت رشد و توسعه
صنعت دخانیات جای تاسف دارد .وی ادامه
داد :در همه کشورهای دنیا ،سیگار را گران
میکنند تا مصرف آن کاهش یابد ،اما در کشور
ما ۱۰ ،هزار میلیارد تومان در سال صرف خرید
سیگار میشود .این فوقتخصص ریه با اشاره
به افزایش قیمت موادغذایی و اقالم موردنیاز
خانوار ،گفت :متاسفانه باالرفتن قیمت
موادغذایی باعث شده خانوادهها از پس خرید
برخی اقالم برنیایند و سبد غذایی خانوار روز
به روز کوچکتر شود .در این شرایط ،خروج
 ۱۵میلیون دالر ارز برای خرید کاغذ سیگار
چه معنایی دارد؟ بنا بر اعالم روابطعمومی
جمعیت مبارزه با دخانیات ،مسجدی افزود:
صنعت دخانیات ما در حالی به صورت
افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید
و بینیاز کردن بازار داخل پیش میرود که
این کاالی آسیبرسان امروز بدون هیچگونه
نظارت ،در دسترس همگان قرار دارد و کسی
به این فکر نمیکند که این سیاستگذاری غلط،
در آینده چه هزینههای هنگفتی را برای کشور
به همراه خواهد داشت.

توضیح آموزشوپرورش درباره
درگیری مدرس با دانشآموزی که
چشمش آسیب دید
رئیس اداره اطالعرسانی و روابطعمومی
آموزش و پرورش شهر تهران ،توضیحاتی درباره
خبر درگیری یک دانش آموز با مدرس دوره
هنرستانی در تهران که منجر به آسیبدیدگی
بینایی آن دانشآموز شده بود ارائه کرد.
مسعود ثقفی در گفتوگو با ایسنا ،در این
باره اظهار کرد :متاسفانه در یکی از مدارس
کاردانش در منطقه  5تهران ،مدرس دوره
پایه دوازدهم رشته صنایع چوب با یکی از
دانشآموزان درگیر شده و آن دانشآموز از
ناحیه چشم دچار آسیبهایی شده است.
وی افزود :بالفاصله پس از کسب اطالعات
و بررسیهای الزم ،مدرس دوره مربوطه
که (توسط یکی از شرکتهای آموزشی که
خدمات برونسپاری ارائه میدهند) در این
ماجرا نقش داشت ،از حضور در مدارس شهر
تهران ممنوع و پرونده مدیر مدرسه نیز به
هیئت تخلفات اداری ارجاع شد .رئیس اداره
اطالعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش
شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس ابالغیه
دفتر کاردانش ،آموزش و پرورش در رشتههایی
که تجهیزات و نیروی انسانی مهیا نباشد از
شرکتهای آموزشی خارج از آموزش و پرورش
به طریق برونسپاری استفاده میکند ،درباره
وضعیت جسمانی این دانشآموز گفت :با
پدر دانشآموز صحبت کردیم ،متاسفانه فرزند
وی دچار آسیبهایی شده است ،اما پزشکان
ابراز امیدواری کردهاند که آسیبها رفع خواهد
شد .ثقفی اضافه کرد :ضمن ابراز همدردی با
دانشآموز و خانواده وی ،اعالم میکنیم که هر
کمکی الزم باشد دریغ نخواهیم کرد.

بهمن کشاورز ،حقوقدان نامآشنای ایرانی درگذشت

خداحافظ آقای وکیل مدافع

گروه جامعه :در میانه دهه  ،70تصویرش ،نشسته در کنار غالمحسین
کرباسچی ،شهردار وقت تهران که آن روزها پخش تلویزیونی جلسات دادگاه
محاکمهاش پربیننده بود ،به یاد بسیاری هست .از همان روزها بود که نام «بهمن
کشاورز» به گوشها آشناتر از پیش شد .کسی که بعدها رئیس کانون وکالی
دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران (اسکودا) -
در فاصله سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۲تا  - ۱۳۹۶را نیز بر عهده داشت ،دیروز
در سن  74سالگی درگذشت.
به گفته کریم کشاورز ،فرزند بهمن کشاورز ،وی به علت عارضه قلبی در
بیمارستان مهراد تهران دار فانی را وداع گفته است.
این حقوقدان برجسته ،به سال  ۱۳۲۳در تهران متولد شد .وی در دبیرستان
البرز و بعد دبیرستان دارالفنون و بعد رشته قضایی دانشگاه تهران و سپس
فوق لیسانس جزا (دانشگاه ملی سابق) و باالخره در رشته فوق لیسانس حقوق
خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) تحصیل کرده است .بالفاصله بعد
از سربازی در سال  ۱۳۵۰پروانه وکالت گرفته و وکالت انجام داده و هیچگونه شغل
آزاد دیگری نداشته است .پدرش ،کریم کشاورز نیز نویسنده ،مولف و مترجم
بود .او همسر و دو فرزند دارد که هر دو فرزند ایشان وکیل دادگستری هستند.
کشاورز بهعنوان چهرهای اصالحطلب و رئیس اسبق اتحادیه سراسری
کانونهای وکال شناخته میشد که ارتباط خوبی با رسانهها و مطبوعات داشت .او

با وجود گفتوگوهای متعدد و گاه نقطهنظرهای متفاوت ،همواره تالش میکرد
از محدوده خط قرمزها عبور نکند و به همین دلیل بهعنوان چهرهای رسانهای
شناخته میشد .از دیگر نکات جالب توجه زندگی حرفهای کشاورز این بود که
بهرغم دیگران به وکالت تسخیری عالقه وافر داشت و به محاکمات کیفری و
جنایی عالقهمند بود .او همواره تاکید داشت که به عنوان وکیل تسخیری همان
گونه عمل میکند که اگر وکیل تعیینی بود ،میکرد.
او آثار تالیفی بسیاری نیز در حوزه حقوقی دارد که از آن جمله میتوان به آیین
تنظیم قراردادها ،آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق ،سرقفلی و حق
کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم ،بررسی تحلیلی قانون جدید
روابط موجر و مستأجر مصوب  ،۱۳۷۶هنر دفاع در دادگاهها؛ استراتژی و تاکتیک
و  ...اشاره کرد.
درگذشت بهمن کشاورز ،واکنشهای فراوانی را نیز به دنبال داشت .غالمحسین
کرباسچی ،در گفتوگویی با سایت جماران ،مرحوم بهمن کشاورز را شخصیتی
شناخته شده در مجموعه حقوقدانان ،اساتید ،اعضای کانون وکال و دستگاه
قضایی عنوان کرد که برای بسیاری از وکال حکم استاد داشت .وی با اشاره به
دادگاه معروفش گفت« :وکالت مرحوم کشاورز طبق روال خود و در ازای پرداخت
حقالوکاله انجام شد ،با این وجود احساس میکردم هیچوقت در جهت دفاع
از موکل حاضر به بیان یک امر خالف عقیده ،واقع یا ضوابط حقوقی نبود بلکه

مسائل را خیلی دقیق مطرح و بررسی میکرد .میتوانم ادعا کنم وی در آن جریان
دادرسی گاهی اوقات مطالبی را به صورت دقیقتر و روشنتر بیان میکرد که در
ظاهر به ضرر موکل و در جهت تایید دادگاه بود .طبیعتا من هم به ایشان اعتماد
داشتم» .کرباسچی افزود« :بعد از آن دادگاه ،بسیاری از وکال تا کنون نسخههای
مکتوب یا نوارهای آن دادگاه را درخواست کردهاند تا مطالب و استداللهای مرحوم
کشاورز را به عنوان یک منبع بررسی کنند .این مطالب برای بسیاری از کسانی
که به من رجوع کردند قابل استفاده بود .خود ایشان هم مطرح کردهاند که ما
بسیاری از آن حرفها و استداللها را توانستهایم در دادگاههای مختلف استفاده
کنیم» .این فعال سیاسی در پایان گفت« :مرحوم کشاورز شخصیت مرجعی
بود .در مسائل مربوط به حقوق عمومی و قضایی که در این سالها در رسانهها
مطرح میکرد بسیار دقیق و منضبط بود .با وجود آن که جهتگیری سیاسی او
مشخص بود اما حرفش برای همه حجت بود و سعی میکرد از شاقول عدالت
خارج نشود».
کامبیز نوروزی ،حقوقدان و فعال رسانهای نیز در این باره گفته است« :از
درگذشت بهمن کشاورز بسیار متاسفم .وی انسانی شریف و وکیلی با اخالق بود
و نقش مهمی هم در این حرفه داشت .اما آنچه بهمن کشاورز داشت و کمتر
کسانی در این حرفه آن را دارند ،مسئولیت اجتماعی بود .متاسفانه از ضعفهای
بزرگ حرفه وکالت در ایران این است که کمتر کسی در آن بدون داشتن منافع

شخصی برای خود مسئولیت اجتماعی قائل شده و نسبت به مسائل جامعه،
واکنشی علنی نشان میدهد» .وی افزود« :بهمن کشاورز در مسائل حقوقی
جامعه ایران خودش را نشان میداد ،حرف میزد و روشنگری میکرد .همین
مسئله باعث میشود تا نبودن کسانی چون او به فضای حقوقی جامعه ایران
آسیب بزند».
مصطفی ترک همدانی ،از وکالی مشهور پروندههای با رنگ و بوی سیاسی نیز
در این باره اظهار کرد« :بهمن کشاورز پس از انقالب اسالمی که سیستم وکالتی
کشور به دلیل ضرورتهای انقالبی تعطیل شده بود به اعتقاد من شخصیتی بود
که توانست وجهه حقوق ،قضاوت و وکالت را نزد مردم عیان کند».
وی در آخرین پست اینستاگرامیاش پیش از مرگ نوشته است« :سخن پایانی
اینکه اگر بپذیریم همگان حق دفاع دارند – که دارند و باید بپذیریم – آنگاه به این
نتیجه میرسیم که وکیل باید تا جایی که ممکن است ،دستی را که برای کمک به
سوی او دراز میشود بگیرد ،مگر در یک مورد و آن موردی است که وکیل نسبت
به آن ذهنیت منفی دارد و بیم آن میرود که این ذهنیت منفی او را در مرحلهای
از دفاع ،از به کار گرفتن تمام توانش برای دفاع از موکل باز دارد .والله اعلم».
«روزنامه ابتکار» درگذشت این حقوقدان نامآشنا را به خانواده ایشان ،جامعه
حقوقی کشور و نیز رسانههای ایران که یک کارشناس حقوقی خوب را از دست
دادهاند ،تسلیت میگوید و برای وی روحی قرین آرامش را آرزو دارد.

