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اطاله دادرسی از بزرگترین چالشهای قوه قضائیه است

كتابومستند

نگاهی اجمالی به سند تحول قضایی ،رویکردها و اهداف آن در گفتوگو با یك حقوقدان

گفتوگو

احمدرضا تدین

امیرعباس قاسمی | میزان

بیتردید بحث اطاله دادرسی و پروندههایی که مسیر بررسی آن طوالنی
شده و باعث میش�ود در برخی از محاکم ش�اهد تعدد پروندههای در
انتظار بررسی و صدور رأی باشیم ،از جمله مشکالتی است که دستگاه
قضا همواره با آن روبهرو بوده و هس�ت .این مس�ئله قطع ًا ریش�هها و
علل گوناگون�ی دارد ،با این همه ش�اید بتوان گفت عدمتناس�ب بین
شکایات و دعاوی ارجاعی به دادگستری از یک طرف و نیروی انسانی،
سختافزار و نرمافزار موجود در دادگستری برای بررسی پروندهها از

به نظر شما چه راهکارهایی برای جلوگیری
از اطاله دادرسی وجود دارد و آیا سند تحول
قضایی میتواند نقش�ی در این راس�تا ایفا
کند؟
از اساسیترین ضعفها و مشکالت قوه قضائیه که همه
اشخاصی که به نحوی با دادگاهها در ارتباط بودند و بر آن
وقوف دارند ،اطاله دادرسی و زمانبر بودن رسیدگی به
پروندههاست؛ به طوری که در بسیاری از موارد مشاهده
میگردد که مردم از احقاق حق خود منصرف شده یا رأی
صادره حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد.
سند تحول قضایی به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه در
حال حاضر که به منظور همترازی ب��ا گام دوم انقالب
نگارش یافته و در تاریخ 1399/9/30توسط ریاست سابق
قوه قضائیه ابالغ شد ،به بخش عمدهای از حل مشکالت و
آسیبها و همچنین راهبردها و اهداف قوه قضائیه در سه
افق کوتاهمدت (تا تیرماه  ،)1400میانمدت (تا تیر ماه
 )1401و بلندمدت (تا پایان سال  )1402پرداخته است.
این سند در چند بند به بحث اطاله دادرسی اشاره دارد.
در فصل دوم سند تحول قضایی با عنوان برنامه تحول:
چالش  ،2عوامل اطاله در فرآیند رسیدگی در پنج مورد
احصا شدند که کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه
قضائیه مهمترین آنهاست.
آیا میتوان بهشکلی نقش این عامل را از همه
مهمتر دانست؟
بله ،میتوان بیان کرد که اصلیترین عامل اطاله دادرسی
همین مورد است .به نقل از معاون راهبردی قوه قضائیه،
سالی بیش از  ۹میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی
و  ۱۷میلیون رس��یدگی انجام میش��ود و تعداد باالی
پروندهها یکی از اصلیترین دالیل اطاله دادرسی است.
چنین آمار نگرانکنندهای نه تنها از استانداردهای جهانی
و میزان پروندههای کشورهای پرجمعیت نیز باالتر است
که به هیچ وجه با تعداد قضات شاغل در دستگاه قضا نیز
تناسبی ندارد.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه هم
س��ال  98گفت كه با وجود جذب  ۲۳۷قاضی جدید اما

جمله مهمترین عواملی است که باعث اطاله دادرسی میشود .از سوی
دیگر پروندههایی نظیر دعاوی مالی و همچنین انحصار وراثت و تحریر
ترکه از جمله پروندههای زمانبر و پرتعدادی است که بار سنگینی روی
دوش دستگاه قضا گذاشته است .این موضوع از جمله دلمشغولیهای
همیشگی مدیران دس�تگاه قضا بوده و تأکید ریاس�ت قوه قضائیه بر
ضرورت کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی ،سخنی
در همین راستاست .آنچه سند تحول قضایی خوانده شده و این روزها

اکنون وضعیت بغرنجتر شده و  ۲۵درصد از برنامه عقب
هس��تیم .از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که
برخی پروندههای کیفری همزم��ان چند مقام قضایی
را درگیر میکنند (دادیار ،بازپرس ،قاضی صادرکننده
رأی ،دادستان) و این گونه نیس��ت که هر پرونده صرفاً
توسط یک قاضی رسیدگی ش��ود .همچنین مشکالت
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی باع��ث افزایش جرائم و
بالطبع پروندهها در کالنشهرها و شهرهای مهاجرپذیر
شده است که این خود قضات را در سالهای اخیر بیشتر
مشغول کرده است.
برای ح�ل مهمترین عامل اطاله دادرس�ی
دستگاه قضا باید چه راهکاری اتخاذ کند؟
اولین راهکار افزایش تعداد قضات است .همه کسانی که
به نحوی در آزمونهای جذب عمومی و اختصاصی قوه
قضائیه ش��رکت کردند ،فارغ از نتیجه حاصله به خوبی
میدانند که فرایند ج��ذب و گزینش قضات در این نوع
جذبها تا چه میزان طوالنی و زمانبر اس��ت .چندین
نوع آزمون ک��ه در فواصل مختل��ف از داوطلبان گرفته
میشود تا صالحیت داوطلبان تصدی منصب قضا احراز

بس��یاری از مکاتب اجتماع��ی ،خانواده را
یادداشت
مهمتری��ن رکن حیات اجتماع��ی و عامل
رضوان شهبازی
اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع
یا سقوط آنها میشناسند .در نظام اسالمی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده
توجه خاصی شده است .در مقدمه قانوناساسی ایران ،از خانواده به عنوان
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است.
بر همین اساس ،جهتگیری کلی قانوناساسی و قوانین عادی به سمت ارج
نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است؛ همانطور که اصل دهم
قانوناساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامع ه اسالمی دانسته است.
در همین راستا اصل بیستویکم قانوناساسی ،دولت را موظف به ایجاد
دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده میکند .بر این اساس با توجه
به نوع اختالفاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید ،دولت
موظف است با ایجاد دادگاههای صالح ،زمینه هرگونه سوءاستفاده از حقوق
زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.
بدین جهت به منظور رس��یدگی به امور و دع��اوی خانوادگی در تمامی
حوزههای قضایی شهرستان ،شعبه دادگاه خانواده وجو د دارد .در برخی از
حوزههای قضایی به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده ،شعبههایی از دادگاه
عمومیحقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات و قوانین مربوطه به
امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند .دادگاه خانواده با حضور رئیس

سخنان بسیاری از سوی مدیران و کارشناسان قضایی و حقوقی درباره
اهمیت آن گفته میشود ،میتواند باعث نظم و انضباط بیشتر در محاکم
شود و بدین ترتیب کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را در پی داشته
باشد .از س�وی دیگر به اذعان صاحبنظران ،دفاتر خدمات الکترونیک
و توجه بیشتر به نقش آن در ش�رایط امروز میتواند نقش چشمگیری
در جلوگیری از اطاله دادرسی داشته باشد .در همین بحث به گفتوگو
با علی بیات ،حقوقدان به گفتوگو نشس�تیم که در ادامه میخوانید.

گردد ماهها یا حتی سالها زمان میبرد .آسیبشناسی
نحوه جذب و گزینش قضات به روش کنونی را به فرصت
دیگری واگذار میکنیم ،اما در همین حد باید اشاره کرد
که اطاله در جذب و گزینش قضات خود یکی از دالیل
اطاله دادرسی است.
به نظر شما معاونت پیش�گیری از جرم قوه
قضائیه چه راهحلهای اساسی برای کاهش
سند تحول با شناسایی صحیح
حجم باالی ادعاهای اعس�ار از
هزینههای دادرس�ی به عنوان
یکی از عوامل اطاله رس�یدگی
به پروندهها ،راهحلهایی مثل
عدمتشکیل پرونده با موضوع
اعس�ار از هزین�ه دادرس�ی و
جایگزین�ی اعتبارس�نجی
مالی اش�خاص مدعی اعس�ار
و غی�ره درنظ�ر گرفته اس�ت

کلی و بنیادی و نه موردی و جزئی پروندهها
دارد و چه دس�تاوردی در این حوزه داشته
است؟
معاونت پیشگیری از جرم نباید به ارسال چند پیامک
برای افزای��ش آگاهی حقوقی مردم (ک��ه البته اقدامی
پسندیده است) بسنده کند ،بلکه پیش و بیش از همه
باید به دنبال حل و فصل اختالفاتی باشد که اساساً بدون
طرح در دادگاه نیز قابل حل و فصل است.
راهبردهای س��ند تحول قضایی برای حل این مسئله،
گسترش روشهای حل اختالفات برای کاهش مراحل
غیرضروری دادرس��ی اس��ت که در مجموع برای حل
مش��كل اطاله دادرسی به مرکز توس��عه حل اختالف،
معاونت حقوقی و ام��ور مجلس قوه قضائی��ه ،معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،معاونت اول ،دیوان
عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی
نیروهای مسلح در بلندمدت و همینطور معاونت حقوقی و
امور مجلس در دوره میانمدت تكیه کرده است.
عالوه ب�ر کثرت پروندهه�ای ورودی ،دیگر
مواردی که در س�ند تحول قضایی در بحث
عوامل اطاله دادرسی به آن اشاره میشود،
کدام است؟
اگر بخواهم به شکلی موجز به دیگر موارد و مباحثی که
در سند تحول قضایی در خصوص اطاله دادرسی مطرح
میشود ،اشاره کنم به این شرح است:
نخست وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی
است .همانطور که در چند بخش دیگر سند اشاره شده،
یکی از اهداف سند تحول قضایی این است که از طریق
بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی و هوشمند ،بخشی
از مشکالت این قوه را به حداقل رسانده یا به طور کامل از
بین ببرد .در اینجا نیز از راهبرد هوشمندسازی حداکثری
فرایندهای رس��یدگی در دورههای می��ان مدت و بلند
مدت به عنوان راهحل برای کاهش خطا در فرایندهای
رسیدگی سخن به میان آمده است.
دوم تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابالغ :سامانه
ثبتنام الکترونیکی (ثنا) از ابتکارات درست و رو به جلوی

چرایی نیاز به قضات زن در دادگاه خانواده
یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میشود.
دادگاه خانواده ،تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن میتوانند
در آن حضور مؤثر داشتهباشند؛چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاهها
زنان هستند و راحتتر میتوانند مشکالت خود را با قاضی زن مطرح کنند،
پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی،
الزم و ضروری است.
حضور قضات زن در دادگاههای خانواده برای حل مش��کالت زنان بسیار
تأثیرگذار است .هرچند انشاءکننده رأی نهایی ،قاضی مرد است اما حضور
قاضی زن یقیناً به تعدیل و واقعبینانهترکردن نظرات قاضی مرد به نحوی که
با عواطف و نیازهای زنان ،تناسب بهتری داشتهباشد ،کمک میکند.
برای مثال زمانی ک��ه در خصوص واگذاری حضانت ی��ک کودک قرار به
تصمیمگیری باشد ،ابراز نظر از سمت یک قاضی زن که احیاناً خود عواطف
و احساسات مادری را تجربه کرده و زوایای موضوع را برای دادگاه میتواند
روشنتر سازد ،بیتأثیر نیست.
از طرف دیگر زنانی ک��ه وارد دادگاهه��ای خانواده میش��وند در بعضی

موارد گرفتار مشکالتی هستند که نمیتوانند این مشکالت را ضرورتاً با
مردان قاضی درمیان بگذارند و حضور مش��اور زن در دادگاه یقیناً کمک
میکند .حضور مشاور زن درعین حال که تاحدودی به جو دادگاه روحیه
زنانه میدهد و زنان ش��اید راحتتر بتوانند در دادگاههایی که مشاور زن
وجود دارد مسائل خودش��ان را مطرح بکنند .مسائل مربوط به خانواده و
زن ،مسائلی چند ساحتی اس��ت که نباید آن را صرفاً یک مسئله حقوقی
دانست.
از طرفی ،ممکن است ریش��ه بعضی از دعاوی خانواده ناشی از مشکالتی
در روابط جنسی باشد و در این شرایط با حضور قاضی مرد ،زن به راحتی
نمیتواند اصل موضوع را تبیین کند.
به هر حال طبق ماده ۲قانون حمایت خانواده ،ضرورت حضور قاضی مشاور
زن در دعاوی خانواده احساس شدهاست و در قالب این ماده توسط قانونگذار
مطرح میشود ،اما قان ونگذار به طور کامل این ضرورت را مورد ارزیابی قرار
ندادهاستَ .کما اینکه در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده
صورت بگیرد ،قاضی مشاور زن در چنین دادگاههایی حضور نخواهد داشت.

دستگاه قضا در سالهای اخیر است که ظرفیت خوبی را
برای تسریع و تسهیل تشکیل پرونده فراهم کرده است
اما آنطور که باید فراگیر نشده و برخی ظرفیتهای آن
مغفول مانده اس��ت .از طرفی زمانی که ثابت شود ابالغ
واقعی صورت نگرفته و شاکی یا متشاکی از جلسه دادگاه
با خبر نشدهاند ،در صورت دارا بودن شرایط قانونی دادگاه
موظف به تجدید رسیدگی به پرونده مطروحه است.
حجم باالی ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
چقدر در طوالنی شدن دادرسی نقش دارد؟
اعسار از هزینه دادرسی و اعس��ار از پرداخت محکوم به
(که به معنی عدم تمکن و ناتوانی در پرداخت است) از
پرکاربردترین پروندهها و ادعاها در دستگاه قضاست .به
طوری که راه به گونهای باز گذاشته شده تا همگان دست
ک م شانس خود را برای گریز از پرداخت هزینه دادرسی
یا آنچه به پرداخت آن محکوم ش��دند را امتحان کنند.
تورم پروندههای اعسار خود مسئله زائدی شده که وقت
قضات را به خود مشغول میکند و از سرعت رسیدگی به
پروندهها میکاهد.
سند تحول با شناس��ایی صحیح حجم باالی ادعاهای
اعسار از هزینههای دادرسی به عنوان یکی از عوامل اطاله
رس��یدگی به پروندهها ،راهحلهایی مثل عدمتشکیل
پرونده با موضوع اعس��ار از هزینه دادرسی و جایگزینی
اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار و غیره درنظر
گرفته است.
نکته الزم به ذکر این است که اعتبارسنجی مالی اشخاص
مدعی اعسار ،اصالح نظام تعیین و پرداخت هزینههای
دادرس��ی در پروندههای حقوقی و توس��عه روشهای
جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط
باید به اندازهای دقیق و کارشناس��انه صورت پذیرد که
حقوق معسران واقعی پایمال نش��ده و به درستی میان
معسران واقعی و مدعیان غیرواقعی اعسار تفکیک شود.
اطاله در فرایند کارشناس�ی چگونه موجب
زمانبر ش�دن رس�یدگی به پرونده قضایی
میشود؟
آخرین عامل شناساییش��ده اطاله دادرس��ی در سند
تحول قضایی ،اطاله در فرایند کارشناسی است .برخی
از پروندهها ابعاد و ویژگیهایی دارن��د که قاضی بدون
اخذ نظر کارشناس قادر به صدور حکم نهایی نیست .از
طرفی در موارد متعددی مشاهده میشود که اخذ نظر
کارشناس خود به فرایندی زمانبر مبدل شده است .به
ویژه در مواردی که نظر کارشناس مورد اعتراض چندباره
واقع شده و مجددا ً به کارشناسان دیگر ارجاع میشود.
سند تحول برای چارهاندیش��ی در کوتاهمدت راهبرد
استانداردسازی فرایند ارجاع تا مرحله هیئت کارشناسی
پنج نفره محدود و ارجاع پروندهها بعد از مرحله سه نفره به
انجمنها ،مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صالحیتشده و
در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره
باشد ،اتخاذ کرده است.
در صورت اجرای این دو راهبرد یکی از بزرگترین نقاط
ضعف فرایند کارشناسی تا حد زیادی بهبود مییابد .البته
عالوه بر دو مورد مذکور ،سند تحول میتوانست مواردی
همچون توانمندسازی قضات در پروندههای تخصصی
(به ویژه قضات دادس��راهای تخصصی) و جذب افرادی
که در حوزههای دیگری تخصص دارند پس از گذراندن
دورهه��ای تخصصی و وی��ژه حقوقی به عن��وان قاضی
پروندههای تخصصی را نیز پیشبینی کند.
با توجه ب�ه مطالبی که بی�ان کردید ،بهطور
کلی آیا س�ند تحول قضایی میتواند نقش
چشمگیری در جلوگیری از اطاله دادرسی
ایفا کند؟
همانطور که گفته ش��د اطاله دادرس��ی از بزرگترین
چالشهای قوه قضائیه است که هرچند پرداختن سند
تحول قضایی به آن الزم بوده است ،اما کافی نیست و به
طور ویژه باید برای حل این چالش اساسی که مستقیماً
کام مراجعان به دستگاه عدلیه را تلخ میکند ،اقدامات
فوری صورت گرفته و همه ظرفیتهایی که میتوانند در
این مسیر راهگشا باشند ،به کار گرفته شوند.
در پایان ذکر این نکته الزم است که از آنجایی که برخی
موارد مربوط به حل مشکالت قوه قضائیه در سند تحول
قضایی از جمله عوامل اطاله دادرسی در افق کوتاهمدت
(تیرماه  )1400پیشبینی شده بود و در حال حاضر چند
ماه از این ضرباالجل گذشته ،فرصت خوبی برای ارزیابی
میزان اقدامات صورتگرفته و توفیق در اجرای س��ند
تحول قوه قضائیه همگام با گام دوم انقالب است.

پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت خانگی نیز حضور
قاضی مشاور زن الزامی گردد.
به عنوان مثال در فرضی که دختربچهای توسط ناپدری خود مورد تجاوز
قرار گرفته ،وی در دادگاه کیفری باید در مقابل چند قاضی مرد بنشیند و
ماوقع را شرح دهد :در چه حالتی تجاوز صورت گرفته؟ دقیقاً چه اتفاقی
افتادهاس��ت؟ اینها چند نمونه از سؤاالتی اس��ت که دختربچه باید در
مقابل مردان حاضر در دادگاه به آنها پاسخ گوید .احتمال دارد دختربچه
شرم کند ،بترسد یا به هردلیلی از بیان حقیقت شانه خالی کند .زنان و
کودکان (مخصوصاً خشونتدیدهها) فرصت مطالبه حق خود را از دست
میدهند .به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی و سنتی دارد ،ممکن است
در برابر قضات مرد مشکالت خود را بیان نکنند .بنابراین حضور قاضی
مشاور زن میتواند اعتماد بیشتری نسبت به سیستم قضایی ایجاد کند.
خشونتدیده هم به دلیل حضور قاضی مش��اور زن ،ماوقع را با اعتماد
بیشتری شرح خواهد داد.
البته این را هم باید اضافه کرد که حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه
بدوی الزامیس��ت و در مراحل بعدی رس��یدگی پرون��ده (مانند مرحله
تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دیوان که آرای قطعی را صادر مینمایند)
حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست که البته خأل آن نیز حس میشود و
بر عدمتوجه قانونگذار به چنین ضرورتی نقدی است.

از پشت میز عدلیه

فاطمه مزجی
کتاب «از پش��ت میز عدلیه» نوش��ته آق��ای امین
تویسرکانی خاطرات واقعی ایشان به عنوان بازپرس
دادسراست که با قلم طنز به رشته تحریر درآمده و در
نشر چشمه به چاپ رسیده است.
هدف از نگارش خاطرات یک قاضی در ابتدای کتاب
اینگونه عنوان ش��ده اس��ت که عموم مردم تصوری
واقعی از ش��خصیت یک حقوقدان که قضاوت را به
عنوان حرفه خود انتخاب کرده است ،ندارند.
شناخت آنها از یک قاضی مردی مسن ،عصا قورت
داده و غیرمنعطف اس��ت که باید با احتیاط از کنار
او عبور کرد و این قلم طنز ب��ه دنبال ایجاد تصوری
واقعبینانهتر از محیطهای قضایی و قضات است.
البته به عنوان یک دانش��جوی حق��وق هم خواندن
این کتاب برای ش��ما جالب خواهد بود و تا حدودی
دس��تتان میآید که در دنیای واقع��ی و بین مردم
جامعه دعاویای مطرح میشود که اص ً
ال به شیکی
سؤاالت امتحانی ما نیست.
البته مسائل بسیاری وجود دارد که ما در دانشکده
حقوق نمیآموزیم اما در عالم دادگاهها و دادسراها
به کارمان میآید و تص��وری از برخی از چالشهای
قضاوت که اصوالً در دوران دانش��جویی نمیشنویم
به دست میدهد .در مجموع این کتاب برای عموم
نوشته ش��ده اس��ت و به مباحث علمی و تخصصی
حقوقی نمیپردازد.
حتماً در طول مطالعه این کتاب  116صفحهای که
احتماالً تا آخر آن را یکج��ا میخوانید چند باری با
صدای بلند میخندید و اینکه نویسنده خود را اساساً
طنزنویس معرفی میکند ،تصدیق خواهید کرد .در
آخر خوب اس��ت بدانید این کت��اب واکنش دادگاه
انتظامی قضات را برانگیخت و به استناد بند  6ماده
 15قانون نظارت بر رفتار قضات ایش��ان را محکوم
به کسر از حقوق کردهاند که ش��ما میتوانید بعد از
خواندن کتاب این رأی را تحلیل کنید نه قبل از آن.

بیجه
بازیگر یک داستان شوم

محمدحسین عسگری
روایتی از یک پرونده جنایی قدیمی و فراموش شده؛
بیجه ،نام بازیگر اصلی این مستند است .هرچند قطعاً
نمیتوان او را تنها بازیگر آن دانس��ت .مستند بیجه
روایتی تقریباً دقیق و کامل و با بررسی ابعاد و زوایای
مختلف واقعه درباره قتلهای س��ریالی کودکان در
شهرستان پاکدشت استان تهران است.
پرونده قتلهای زنجیرهای معموالً از پیچیدهترین
پروندههای جنایی هس��تند اما این مس��تند نشان
میدهد که چطور تمام قتلها در منطقه کوچکی در
حاشیه شهر تهران اتفاق میافتد و این کار چقدر برای
بیجه ساده و بدون دردسر بوده است.
مس��تند ب��ه خوبی توانس��ته نش��ان ده��د تعیین
مجازاتهای سنگین و مختلف برای جرائم به هیچ
عنوان برای بازدارندگی از وقوع جرم کافی نیستند.
فقر اقتص��ادی ،فق��ر فرهنگ��ی ،حاشیهنش��ینی،
بیتوجهی ساختاری ،عقدههای روانی ،کمبودهای
عاطفی ،شرایط محیطی و جغرافیایی و خیلی عوامل
دیگر که در مس��تند به وضوح به نمایش گذاش��ته
میشود همه و همه از علل مهم و اصلی وقوع جرمی
به بزرگی جرم بیجه است.
عواملی که هر کدام به تنهایی شاید آنچنان بزرگ به
نظر نرسند و قابل چشمپوشی باشند اما وقتی در کنار
هم قرار بگیرند ،زنجی��رهای قوی به قدرت قتلهای
زنجی رهای کودکان تشکیل میشود.
بیجه ش��اید برای هر ک��س که مس��تند را ندیده
باشد تنها بازیگر این داستان تلخ باشد اما برخالف
فیلمهای سینمایی خبری از یک قاتل با سناریوهای
پیچیده نیس��ت و ش��رایط چنان س��اده به دلیل
کوتاهیهای افراد و سازمانها برای وقوع جرم مهیا
میشود که شاید هر کس دیگری هم به جای بیجه
میتوانس��ت مرتکب این جنایات بش��ود .با دیدن
مستند برای هر کس ثابت میشود که گاهی چقدر
ساده میتوان پیشگیری از وقوع جرم صورت بگیرد
و نمیگیرد.
چقدر س��اده میتوان بدون در نظ��ر گرفتن قدرت
اجتماعی خانوادهها به خواسته آنها رسیدگی بشود
و نمیشود .چقدر ساده میشد جلوی داغدار شدن
تعداد خانوادههای بیشتر را گرفت ولی گرفته نشد.
دیدن این مس��تند را ب��ه عالقهمن��دان حقوق جزا
پیش��نهاد میکنم تا با ابعاد بزرگتری از وقوع جرم
آشنا شوند.

