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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست زمین و خاک در کشور را به دلیل مدیریت نشدن پسماند از سوی شهرداری ها و تولید زباله 
توسط مردم جزو آلوده ترین ها در جهان خواند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، عیسی کالنتری گفت: »پسماند یکی از 
مشکالت ازدیاد جمعیت است اما شهرداری ها با وجود مدیریت، قادر به جمع آوری درست پسماند نیستند و یا در برخی شهرها توان 
مدیریت وجود ندارد. پاکی مناطق شمالی با باقیمانده پسماند و شیرابه های آلوده تهدید می شود و بوی تعفن جنگل و سواحل دریا را 
پوشانده است؛ مردم و دولت باید در این زمینه کمک کنند. ایران یکی از کشورهای آلوده به پسماند در کره زمین است. امکانات این 

سرزمین به نسل های بعد نیز تعلق دارد و نبود دقت کافی در پاکیزه نگه داشتن موجب تخریب بهداشت کشور می شود.«

خاک ایران یکی  از 
آلوده ترین ها در جهان
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 واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

کامبیز نوروزی، حقوقدان:  

فقدان او به سختی قابل جبران است
»دوســتی محترمانــه 25 

نوروزی،  کامبیز  ســاله« 
شناخته شده،  حقوقدان 
از همکاری و آشنایی اش 
بــا کشــاورز، بــا ایــن 

ترکیــب یــاد می کند. از 
نــگاه او با درگذشــت بهمن 

کشــاورز، یکی از معدود وکالیی که نگاه انســانی و 
مســئولیت اجتماعی داشــته ، از دســت رفته است. 
از صبح دیروز که این حقوقدان سرشــناس چشم از 
جهان فروبســته، بســیاری از دقت او و شرافتش در 
کار می گویند و می نویســند. نوروزی هم کالمش را 
این طور آغاز می کند: »متاســفم که می گویم مرحوم 
کشاورز. ما نزدیک 25 سال سابقه دوستی محترمانه 
داشتیم و در این سال ها بیشــتر در مسائل مربوط به 
مطبوعات و انتخابات مجلس با هم همفکری داشتیم. 
ایشــان را آخرین بار، زمستان گذشــته دیدم و بعد 
از آن ارتباط مــان تلفنی بود؛ مشــورت های کاری، 

صحبت های دوستانه.«
این حقوقدان درباره ویژگی کشاورز به »شهروند« 
می گویــد: »هیچ وقت دانش و ســمت موجب برتری 
انسانی نیست. بســیاری از افراد سمت های واال دارند 
و به فنون مختلف آشــنا هســتند و این اگرچه مهم 
است، اما نشان دهنده مرتبه انسانی نیست. در جهان 
دانشمندان بسیاری بوده اند و هستند که دانش شان 
در خدمت جنایت قرار می گیــرد، اما نکته مهمی که 
در خصوصیت مرحوم کشاورز بارز است، حس انسانی 

و مسئولیت اجتماعی او است.«
او اینهــا را می گویــد و ادامه می دهــد: »در ایران 
وکال و حقوقدانان زیادی هســتند که به نام اســتاد 
حقوق در دانشــکده های حقوق تدریــس می کنند، 
اما حضــور اجتماعی ندارند. تعداد بســیار معدودی 
از آنها طوری پیــش رفته و می روند که رشته شــان 
در خدمت جامعه باشد، نســبت به مسائل اجتماعی 
حساســند، در رســانه ها دراین باره می نویســند و 
حرف می زننــد. خیلی ها دانش زیــادی دارند، اما آیا 
دانش شان ارزشی تولید می کند؟ بهمن کشاورز یکی 
از معــدود حقوقدانانی بود که مســئولیت اجتماعی 
داشت. داشتن مســئولیت اجتماعی در رشته بحران 
زده وکالــت و حقــوق مهمترین ویژگی اســت، به 
دلیل همین خصوصیت هم بود که او در تشــکل های 
حرفه ای مثــل کانون وکالی دادگســتری و اتحادیه 
سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران فعالیت 
زیادی می کــرد.« نــوروزی این وجه از کشــاورز را 
کمیاب می داند و می گوید از همین جهت اســت که 

فقدان او، به سختی قابل جبران خواهد بود.
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بهمن کشاورز، حقوقدان نام آشنای ایرانی دیروز بر اثر ایست قلبی درگذشت

ناگهان مرگ مرد آرام
به همراه گفتارهایی از همکاران و دوستداران بهمن کشاورز

حسناسدیزیدآبادی،روزنامهنگار|  در مورد 
شخصیت مرحوم بهمن کشــاورز نکاتی وجود دارد که 
بی تفاوت از کنار آنها نمی توان گذشت. ایشان نسبت به 
دفاع از حقوق شهروندان و حقوق صنفی وکال ثبات قدمی 
داشتند که هیچگاه  به شکلی که فرازوفرود داشته باشد، 
نبوده چون در واکاوی چنددهه  اخیر همیشــه در یک 
مسیر و موضع مشخص قرار داشتند. بهمن کشاورز جزو 
معدود وکالیی در جامعه وکالت بودند که وکالت را به مثابه 
نهادی اجتماعی درنظر می گرفتند؛ فارغ از یک دانش یا 
حرفه ای که برای امرارمعاش درنظر گرفته می شود. این 
توجه را داشــتند که وکیل مدافع و کانون های وکال باید 
یکسری دغدغه های اجتماعی در جهت تعمیق و بسط 
عدالت در جامعه داشته باشــند. در واقع عملکرد ایشان 

نشان می دهد به این مســأله معتقد بودند که وکال 
باید در جامعه فارغ از پرونده هایی که در محاکم 

رســیدگی می کنند، به صــورت حرفه ای،   
حضور اجتماعی داشته باشند و دغدغه های 
اجتماعی را در راســتای رســالت تاریخی 
مطالبات مردمی بعد از مشروطیت را داشته 

باشند. نکته بعدی  در مورد شخصیت کشاورز 
این اســت که ایشــان به دانش حقوق به ویژه از منظر 

حقوق شهروندی و حقوق بشر به مثابه یک ایدئولوژی 
نگاه می کردند و حقوق را در خدمت نیات سیاسی چپ، 
راست یا سوسیالیست و... نمی دانست، بلکه خود حقوق 

 بشر برای یشان یک جهان بینی بود و همیشه موفق 
بودند از این بعد به مســائل نگاه کنند. از این 
جهت بهمن کشاورز مشــهورترین وکیل 
ایران بود. ایشان به لحاظ صنفی و مطالعات 
در باالترین جایگاه قرار داشت و با این حال 
هیچگاه نگرش مالی نداشت، چون همیشه 
این رسالت را برای خودشان قایل بودند. در واقع 
همیشه در کنار مظلومان بود بدون این که چشمداشتی 
داشته باشــد. در دنیای وکالت هیچ افتخاری نبود که 
ایشان به آن دست نیافته باشد. بهمن کشاورز تا همین 
اواخر همیشــه کالس ها و کارگاه هایی بــرای آموزش 

اصول اولیه دفاع از  شهروندان و دفاع در محاکم حقوقی 
را به کارآمــوزان وکالت داشــت و می توان گفت بخش 
عمــده ای از وکالیی که فعالیت می کنند، ایشــان حق 
استادی نسبت به ایشان داشتند. در واقع در خود جامعه 
وکال ایشان مرجع و پناهگاه بودند. به شخصه شاهد بودم 
که افرادی مشکالتی داشتند و همیشه این مشکالت را 
به کشاورز ارجاع می دادند، همیشــه گوش شنوا برای 
شنیدن مشکالت داشــتند و پیگیر حل آنها می شدند. 
مرگ ناگهانی بهمن کشاورز بی شــک ضربه بزرگی به 
دنیای وکالت وارد می کند، به ویژه ایده ای که ایشان میان 
وکال ترویج می کردند، مبنی بر این که وکیل باید دغدغه 
اجتماعی داشته باشد. نبود ایشان باعث احساس فقدان 

چراغ راهنمایی در دنیای وکالت است.  

چراغ راهنمایی که خاموش شد

علینجفیتوانا،وکیلدادگستریوعضوکانونوکال|
مرحوم بهمن کشــاورز از حقوقدانان فعــال در عرصه  دفاع از 
موکلین و مراجعین بود. مرحوم بهمن کشــاورز تنها به کار 
وکالت نمی پرداخت و در کنار آن  فعالیت های صنفی را هم 
از ایشان شــاهد بودیم. شــناخت من از ایشان به سال های 
بسیار دور می رســد  و می توان گفت شناختی قدیمی است. 

هم مرحوم کشــاورز و هم من هر دو عضــو هیأت مدیره کانون 
بودیم. عضویتی که در دودهه اخیر تداوم داشت و بعد از آن در اتحادیه 

در قامت رئیس اتحادیه فعالیت ها و  مسئولیت هایی را به عهده داشتند و به 
کشور و نهاد وکالت خدمت می کردند. کشاورز را شاید نزدیک به چهار  دهه 
یا بیشتر است که می شناسم و ضمن این که دوستی ای صنفی و حرفه ای 
با هم داشتیم، البته در بحث مدیریت  گاهی اوقات فعالیت های مشترکی 

با هم داشتیم و از نزدیک رفاقت و رقابت برقرار بود. ایشان را یکی 
از  چهره های موثر و اثرگذار در عرصه صنفی در دفاع می دانم. 
ایشان وکیلی بودند که وجودشان موثر بود. فردی  بودند بسیار 
دقیق. ایشــان در اســتفاده از ادبیات به خصوص به صورت 
شکلی با ظرافت و دقت باالیی با ادبیات  غنی پیام  خودشان 
را به مخاطب می رساندند و در مجموع فردی بودند که جامعه 
وکالت کمبودشان را احساس  خواهد کرد. با این که شغل معلمی 
و دانشگاهی نداشــتند، اما همیشــه به عنوان یک معلم فعال بودند 
و  کارآموزهایی بودند که از تجربه ایشــان بهره می بردند. ایشان کالس ها و 
نشست هایی داشتند که آموزه هایشــان را  ارایه می دادند؛ آموزه هایی که 
همیشــه در صنف وکال مورد اقبال و توجه قرار می گرفت. درواقع مرحوم 

کشاورز  از حقوقدانان شاخص کشور بود و مورد احترام جامعه وکالت.   

خبر درگذشت بهمن کشاورز بالفاصله به یکی از هشتگ های داغ 
شبکه های اجتماعی هم تبدیل شد و کاربران فضای مجازی از جهات 
مختلفی درباره این چهره تاثیرگذار حقوق و وکالت ایران نوشتند. در 
کنار وکال که از تســلط و تاثیر او بر این حوزه گفتند، خبرنگاران هم 
درباره رابطه خوب او با رسانه ها و تاثیر کشاورز بر رشد سواد حقوقی 
مردم ایران نوشتند. واکنش ها البته به همین دو گروه خالصه نمی شد و 
تقریبا همه گروه ها با گرایش های سیاسی مختلف در ستایش کشاورز 
نوشتند. »عباس طهماســبی زاده« خبرنگار و دانش آموخته حقوق 
خاطره ای متفاوت از حضور چندوقت پیش خود در دفتر کشــاورز 
نوشت:  »استاد بزرگ حقوق بهمن کشاورز درگذشت. استادی مسلط 
بود که در به کاربردن الفاظ وسواس خاصی داشت. چندی پیش که 
برای مصاحبه درباره زندگی شخصی اش به دفترش رفته بودم، پرسید 
آیا شما خبرنگاران از چیزی مطلع هستید؟ این  روزها گروه دیگری هم 

برای این کار آمده بودند. نکند مرگ من نزدیک است. روحش شاد.«

»سینا قنبرپور«، روزنامه نگار حوزه اجتماعی هم به تسلط حقوقی 
و ادب اجتماعی کشاورز اشاره کرد: »کدام دانشجوی حقوقی بوده که 
در ذهنش یکبار نخواسته بهمن کشاورز بشود؛ مودب، مسلط و موقر.« 
در روز داغ شدن نام بهمن کشــاورز در شبکه های اجتماعی، بعضی 
خبرنگاران هم به جنبه های مختلفی از رفتارهای اجتماعی کشاورز 
نوشــتند.  کاربران زیادی هم از دادگاه »غالم حســین کرباسچی« 
شهردار پیشــین تهران نام بردند که در اواخر دهه ۷۰ به طور زنده از 
صداوسیمای ملی پخش می شد و کشاورز به دفاع از شهردار پیشین 
تهران می پرداخت.چندین توییت هم به پیشینه خانوادگی رئیس 
پیشــین اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگستری ایران 
پرداختند. »مهســا جزینی« روزنامه نگار دراین باره نوشت: »بهمن 
کشاورز نوه محمد وکیل التجار یزدی، پسر کریم کشاورز و برادرزاده 
فریدون کشــاورز بود. پدربزرگش دور اول و عموش دور14 مجلس 

شورای ملی نماینده بودن. « 

جامعه وکالت کمبودش را احساس خواهد کرد

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به خبر درگذشت بهمن کشاورز

»نکند مرگ من نزدیک است«
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