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چکیده
پردازد. هدف  شناختی می های سریالی پاکدشت از منظر قربانی ی قتل این مقاله به مطالعه

کودکی  17شدن  گیری و تسهیل فرایند قربانی اصلی این تحقیق یافتن عوامل موثر بر شكل

اند. در این تحقیق سه پارامتر کنترل رسمی،  قتل رسیده ماه به 19ی  است که در فاصله

شدن مورد  عنوان عوامل موثر بر فرایند قربانی  های قربانیان به کنترل غیررسمی و ویژگی

های  اند. این تحقیق براساس روش کیفی انجام شده و تكنیك بررسی قرار گرفته

شده در آن عبارتند از: تحلیل اسناد و مدارك، تحلیل محتوا، مصاحبه و مشاهده. در  استفاده

ا عوامل وقت نیروی این پژوهش سعی شده با تحلیل اسناد دست اول پرونده، مصاحبه ب

های قربانیان، مصاحبه با نوجوانان ساکن در منطقه و تحلیل  انتظامی، مصاحبه با خانواده

ها بااستفاده از تمامی  گیری مجرمین تا اعدام آن محتوای مطبوعات در حد فاصل دست

ها  شدن قربانیان قتل  منابع در دسترس تصویری شفاف و مبتنی بر واقعیت از فرایند قربانی

رسمی  ارائه شود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که عواملی از قبیل ضعف کنترل 

شده ازطرف  قضاییه، ضعف کنترل غیررسمی اعمال  انتظامی و قوه  شده توسط نیروی اعمال

های قربانیان و محیط جغرافیایی مناسب  ها، مدرسه و نهادهای محلی، برخی ویژگی خانواده

سال را در این پرونده  17تا  9کودك پسر  17شدن  هستند که قربانیترین عواملی  مهم

 کنند.  تبیین می
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مقدمه
شامل این پرونده  1ی قتل در ایران است. ترین پرونده های سریالی پاکدشت بزرگ ی قتل پرونده

( در یك منطقه )شهرستان 83تا شهریور  82ماه )اسفند  19ی  درپی است که در فاصله قتل پی 20

 12-7تن از قربانیان این پرونده کودکان پسر  16پاکدشت( توسط یك نفر صورت گرفته است. 

سال سایر قربانیان این  سال و یك زن بزرگ ساله، دو مرد بزرگ 17سال هستند، یك نوجوان پسر 

ها در یك  ها، هم ازنظر تمرکز آن دهند. این پرونده هم ازنظر تعداد قتل پرونده را تشكیل می

های قتل کشور  ماه از تمام پرونده 19ی  ها در فاصله ی محدود و هم ازنظر تداوم قتل منطقه

 ی جنایی در تاریخ ایران است.  ترین پرونده توان گفت مهم متمایز شده و می

پردازد. برخالف سنت رایج  ی پاکدشت می شناختی پرونده رسی قربانیتحلیل حاضر به بر

های اوست در  شناختی که در تحلیل و تبیین وقایع مجرمانه عمدتا متوجه مجرم و فعالیت جرم

ی تمرکز از مجرم به قربانیان تغییر کرده و پرسش اصلی این است که چرا  این تحقیق نقطه

اند.  ی مشخص ادامه یافته ماه در یك منطقه 19انعی در مدت ها بدون وجود م ی این قتل مجموعه

فرض گرفته شده است و تحلیل دالیل  در این تحلیل وجود مجرم باانگیزه در هر محیطی پیش

 گیرد.  ها با تمرکز بر قربانیان صورت می تداوم قتل

ر گرفتن معنای سرزنش قربانیان یا درنظ شناختی در تحلیل حاضر به اتخاذ رویكرد قربانی

ی  کننده ها در تبیین جرم نیست، بلكه پرسش اصلی متوجه عوامل تسهیل نقش ویژه برای آن

ترتیب عبارتند از: ضعف کنترل رسمی، ضعف کنترل  شدن خواهد بود. این عوامل به قربانی 

شدن را تسهیل  ای که فرایند قربانی  محیطی و فردی  ی عوامل اجتماعی، غیررسمی و مجموعه

 ست. کرده ا

چهارچوبمفهومی
 -شناسی قرار داشته است  برخالف مجرم که از ابتدا در کانون توجه جرم -مفهوم قربانی 

های کالسیك و نوین  شناسی قرار گرفته است. نظریه مفهومی است که اخیرا مورد توجه جرم

                                                           
قتل به ثبت رسیده  33روجردی )معروف به اصغر قاتل( ی علی اصغر ب باید توجه داشت که اگرچه در پرونده 1

قتل دیگر در کشور عرلق صورت گرفته  25های این پرونده در ایران اتفاق افتاده و  مورد از قتل 8حال تنها  بااین

 (. 2782ی ایران،  است )روزنامه
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بانی محلی از شناسی درصدد تبیین رفتار مجرم و یا کنترل رفتار او بودند و در این میان قر جرم

ی  عنوان رشته ای شد که امروزه تحت اعراب نداشت. توجه به قربانی منجر به پیدایش نظام نظری

شناسی قرار  ی تحقیقات جرم ها که درابتدا در حاشیه قربانی»شود.  شناسی از آن یاد می قربانی

ن در دو بعد ملی و های قربانیا داشتند، اکنون در کانون تحقیقات دانشگاهی قرار دارند. پیمایش

شناختی را  های جرم محلی و مطالعات کیفی تاثیر جرم و نیازهای قربانیان دائما موضوع نشست

ها را برهم زده  تغییر داده است. بحث درمورد قربانیان مثلث کالسیك جرائم، مجرمان و کنترل آن

تر از آن  ایی دردناكاند که جرم دارای پیامدهشناسان ملزم به پذیرش این امر شده است و جرم

 (. 423: 2000)زندر « چیزی است که قبال مورد توجه بوده است

نظر  شناسی آشكار و بدیهی به ی قربانیان جرم برای قربانی وقفهی بی امروزه ضرورت مطالعه

آور باشد که چنین ضرورت آشكاری بیش از یك قرن از توجه  رسد. ممكن است شگفتیمی

شدت  هایی که به رشته -شناسی انحرافات  شناسی و جامعه حتی جرم. »شناسان گریخته است جرم

برای مدت خیلی طوالنی متمایل بودند  -بر روی تحلیل جرم، مجرمین و نظام قضایی متمرکزند 

 (. 2000نقل از فتاح  به XI:1994)راك « که قربانیان را از ذهن خود بزدایند...

شناسی که به  ی نوین جرم شاخه»کند:  عریف میشناسی را به این شكل ت عزت فتاح قربانی

شناختی،  ی اطالعات زیست پردازد و مجموعه ی مستقیم جرم می دیده ی زیان مطالعه

کند. این گرایش  شناختی مربوط به او را مشخص می شناختی و جرم شناختی، جامعه روان

سهم وی را در ارتكاب  دیده و روابط او را با مجرم و چنین مشخصات فرهنگی، اجتماعی بزه هم

 (.23: 1379)لپز و فیلیزوال « کند جرم تعیین می

ی پوزیتیویستی، رادیكال،  شناسی عمدتا به چهار شاخه رویكردهای نظری در قربانی

(. البته 2009و ولهانتر و دیگران  2006شوند )اسپلك  فمینیستی و انتقادی تقسیم می

ها  شناسی ارائه شده که از میان آن ی نظری در قربانیتری نیز از رویكردها های فربه بندی تقسیم

بندی الیاس اشاره کرد. الیاس با طرح ایدئولوژی راست نو )ایدئولوژی نظم و  توان به دسته می

عنوان  شناسی رویكردهای دیگری را به عنوان ایدئولوژی مسلط در پارادایم قربانی قانون( به

ایدئولوژی کند. این رویكردها عبارتند از:  ی میرویكردهای بدیل نظری در این حوزه معرف

لیبرال، ایدئولوژی فمینیست بنیادگرا، ایدئولوژی فمینیست رادیكال، ایدئولوژی -انتقادی
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طلب و ایدئولوژی  ایدئولوژی صلحگرای چپ،  انتقادی/رادیكال/سوسیالیست، ایدئولوژی واقع

 (.1994انتقادی/رادیكال /فمینیستی )الیاس 

شناسی پوزیتیویستی استوار شده است.  فهومی پژوهش حاضر برمبنای قربانیچهارچوب م

شدن از جمله  های مربوط به انواع قربانی  شناسی وبسط نوع شدن و شرح سنجش میزان قربانی 

چنین در این رویكرد تبیین این که چرا برخی از  مسائل اصلی رویكرد پوزیتیویستی است. هم

ای برخوردار است.  گیرند از اهمیت ویژه شدن قرار می رض قربانی افراد بیش از سایرین در مع

شناسان پوزیتیویست توجه  ی مجرم و قربانی از جمله موارد مهمی است که قربانی نهایتا رابطه

  های تسریع جرم توسط قربانی را آشكار کند )ولهانتر تواند راه ای به آن دارند؛ این رابطه می ویژه

گیرند، در  شناسی که همگی در ذیل این رویكرد قرار می گذاران قربانی بنیاننظر از  (. صرف2009

ها  این مدل  شدن ارائه شده است،  رویكرد پوزیتیویستی چهار مدل برای تبیین فرایند قربانی

های روزمره، مدل فرصت و مدل آلمانی )اسپلك  مدل فعالیت  عبارتند از: مدل سبك زندگی،

2006 .) 

پردازند، بلكه بر  ی جرم نمی شكل مستقیم به انگیزه ت که این رویكردها بهباید توجه داش

گرایی چگونه بر جرمِ  که این هم گرایی زمانی و مكانی بین مهاجم و قربانی و این هم

(. در مدل 2006نقل از اسپلك  به 1981کنند )گاتفردسون  گرفته اثرگذار است، تاکید می صورت

شدن تاثیر  ها در سبك زندگی بر ریسك قربانی  ت که تفاوتسبك زندگی بحث اصلی این اس

تواند احتمال حاضر بودن در یك مكان و زمان خاص و نهایتا  گذارد. سبك زندگی افراد می می

ی کاری قربانیان،  عنوان مثال برنامه احتمال تماس با مهاجمین بالقوه را افزایش یا کاهش دهد. به

شود و میزان مصرف مشروبات الكلی،  از خانه سپری میهای آخر هفته که دور  تعداد شب

 نقل از همان(. به 1988ی مستقیم با احتمال قربانی شدن دارد )لزلی و روزنبام  رابطه

ی سبك زندگی گفته شد شباهت زیادی دارد. این  چه درباره های روزمره به آنمدل فعالیت

ها حداقل یك مجرم و یك  وع آنپردازد که در جریان وق های مستقیمی می مدل به خشونت

تاثیر تقارن زمانی و  (. برمبنای این مدل نرخ جنایت تحت2009قربانی حضور دارند )ولهانتر 

مكانی حداقل سه عنصر اساسی است: مهاجمین دارای انگیزه، اهداف مناسب و عدم حضور 

بزنند )فلسون  توانند دست به مقاومت آمیزی می مأموران قانونی که دربرابر هر عمل خشونت

1993.) 
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های روزمره قربانی مناسب ممكن است یك فرد یا یك شی باشد. مجرمین  در مدل فعالیت

ها برای انتخاب  کنند. آن پذیری قربانی انتخاب می اهداف خود را برمبنای میزان ضعف و آسیب

ی و ها، رفتارها، سبك زندگی، شرایط زندگ قربانی اغلب به بررسی موقعیت مكانی، عادت

پردازند. منظور از ماموران قانونی یا نگهبانان توانا افراد یا وسایلی هستند  های متقابل او می کنش

شوند. این مولفه مواردی مثل همسایگان حساس، والدین مراقب،  که مانع فعالیت مجرمانه می

ی، های خطر امنیت کننده، زنگ گیری از جرم )مثل وسایل و ابزارهای قفل راهبردهای پیش

ی فلسون و کوهن  گیرد. برمبنای نظریه زنی را دربرمی نورپردازی و ...( و ماموران درحال گشت

 (. 2009یابد )ویلسون  شدت افزایش می درصورت ضعف یا فقدان نگهبانان خطر قربانی شدن به

شدن  کند که خطر قربانی  گیرد و فرض میمدل فرصت عناصری از دو مدل قبلی را دربرمی

ی افراد بستگی دارد؛ سبك  های روزمره شدت به سبك زندگی و فعالیت ی جرائم به هواسط به

ای که فرد یا اموال فرد را در فقدان نگهبان توانا در ارتباط مستقیم  های روزمره زندگی و فعالیت

گذاری را  دهد. مدل آلمانی هم سه عامل مجاورت، جذابیت و درمعرض با مجرم بالقوه قرار می

 کند.  شدن پیشنهاد می های مختلف قربانی  ی ریسك کننده ترین عوامل تعیین مهم عنوان به

ی مذکور در یك نظام جامع، تمام  های چهارگانه ( تالش کرده با تلفیق مدل1991) فتاح

بندی کند. این طبقات عبارتند از:  شوند را در ده طبقه گروه شدن مربوط می عواملی که به قربانی 

شود، عامالن ریسك که عمدتا  های قربانیان مربوط می ها و فعالیت ه ویژگیهایی که ب فرصت

هایی جمعیتی مثل سن و جنس هستند، وجود مجرمین باانگیزه که در انتخاب  مربوط به ویژگی

نشینی  های پرخطر، هم کنند، قرار گرفتن در معرض مجرمین و موقعیت قربانیان با دقت عمل می

های خطرناك، داشتن رفتارهای پرخطر ازجمله تحریك یا  ها و مكان با مجرمین، حضور در زمان

های خطرناك غیرقانونی مثل فحشا، داشتن رفتارهای دفاعی/اجتنابی  غفلت، داشتن فعالیت

عنوان عامل بازدارنده دربرابر قربانی شدن و نهایتا آمادگی ساختاری/فرهنگی که معموال با  به

 خورد.  بدنامی فرهنگی پیوند می محرومیت و به حاشیه رانده شدن و

روشتحقیق
ی تحقیق وجود دارد. اگر هدف ما توصیف تاریخ زندگی  ی مستقیمی بین روش و مسئله رابطه

رسد )سیلورمن  نظر می تر به های کیفی مناسب ها باشد، روش ی آن مردم یا رفتارهای روزمره
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که  ی اصلی است مبنی بر این (. ازطرف دیگر گرایش به تحقیق کیفی متضمن یك فرضیه2000

کم در مكان یا  اند، یا دستِ ی مورد نظر هنوز مشخص نشده ی مفاهیم مربوط به پدیده همه

اند، هنوز روابط بین مفاهیم یا  ی مورد مطالعه مشخص نیستند و یا اگر مشخص شده جامعه

(. تحقیق 1385تروس اند )گالسر و اش اند یا ازنظر مفهومی رشد کافی نیافته خوبی درك نشده به

گرایانه به جهان دارد. این بدان معنی است که  طبیعت  -کیفی در این سطح رویكردی تفسیری

کنند با توجه به  شان مطالعه کرده و تالش می ها را در وضعیت طبیعی محققان روش کیفی پدیده

« را تفسیر کنند ها دهند فضای این مفاهیم را مشخص کرده یا آنها می ای که مردم به آن معانی

 (. 3: 2000)دنزین و لینكلن 

ی آن روش کیفی برای پژوهش حاضر درنظر گرفته شد.  ی تحقیق و زمینه باتوجه به مسئله

ی حاضر بوده است.  شدن قربانیان پرونده هدف پژوهش حاضر توصیف و تحلیل فرایند قربانی 

های  یگر روابط بین مقولهشناسی کیفی انطباق دارد. ازسوی د این مسئله کامال با روش

شده از چهارچوب مفهومی در ابتدا روشن نبوده و از این جهت نیز روش کیفی  استخراج

است. باتوجه به پیچیدگی مسئله و تكثر  های بیشتری برای تحلیل اکتشافی فراهم کرده  امكان

س استفاده شود. ی آن در این تحقیق سعی شده تا از تمام منابع در دستر دهنده های توضیح مولفه

های تحلیل محتوای کیفی اسناد و مطبوعات، مصاحبه و مشاهده  ی تكنیك از این روی مجموعه

برای بازسازی فرایندهای قربانی شدن در سه محور کنترل رسمی، کنترل غیررسمی و 

 اند. های قربانیان استفاده شده که منابع مورد بررسی در ادامه آمده ویژگی

ای پرونده بوده که  صفحه 200ی  ترین منبع خالصه د و مدارك مهمدرخصوص تحلیل اسنا

ها تداوم  ماهی که قتل 19تحلیل این اسناد خصوصا در بررسی روند اعمال کنترل رسمی درطول 

 اند: است. این اسناد و مدارك شامل موارد ذیل بوده  داشته است مورد استفاده قرار گرفته

 پاکدشتجلسات شورای تامین شهرستان  صورت 

 گیری پرونده توسط والدین قربانیان  مستندات مربوط به پی 

 نشانی  مكاتبات فرماندهی انتظامی پاکدشت با نهادهای محلی ازجمله شهرداری، آتش

 های امنیتی و سازمان

 ی انتظامی  مكاتبات فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت با آگاهی تهران و فرمانده

 استان تهران 
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 عنوان متهم در  گرفته از مجرم )هنگامی که به ی صورت ای اولیهه متن بازجویی

 برده است(. سر می بازداشت به

عالوه بر اسناد مذکور تحلیل محتوای مطبوعات از جمله منابعی است که در بازسازی 

های قربانیان مورد توجه قرار گرفته است. برای این کار  پرونده و خصوصا در شناسایی ویژگی

ی  ترین پوشش خبری و تحلیلی را درمورد پرونده که وسیع -ی ایران  های روزنامه تمام شماره

)اعالم  28/08/1383گیری متهمین( تا  )دست 21/06/1383در حد فاصل  -حاضر داشته است 

 نهایی حكم دادگاه( مورد بررسی قرار گرفت. 

ابع بررسی حاضر را ترین من عالوه بر تحلیل اسناد و مدارك، مصاحبه نیز یكی دیگر از مهم

دهد. باید توجه داشت که مصاحبه در روش کیفی صرفا ابزاری خنثی برای  تشكیل می

شود و  آوری داده نیست بلكه کنش متقابل فعالی است که بین دو یا چند نفر واقع می جمع

به  (. با توجه2000شود )فونتانا و فری  ی مصاحبه به نتایج مورد توافقی منتهی می براساس زمینه

ی پرسش  اندازه های مردم به رویكردی که روش کیفی به مصاحبه دارد پرسش از چگونگی کنش

های پژوهش حاضر با رویكرد  یابد. مصاحبه ها اهمیت می کالسیك مربوط به چیستی زندگی آن

 ها با افراد ذیل است: ای از مصاحبه فوق صورت گرفته و شامل مجموعه

 مقطع انجام پژوهش ی انتظامی پاکدشت در  فرمانده 

 ها ی وقوع قتل ی انتظامی وقت پاکدشت در دوره فرمانده 

  جانشین معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران 

 ها  ها در محل زندگی خانواده های قربانیان )مصاحبه سه خانواده از مجموع خانواده

 صورت گرفته است(.

 20 ی قربانیان )این  نت خانوادهمصاحبه با نوجوانان و جوانان در مناطق سكو

 اند(. های اطراف مناطق مسكونی صورت گرفته های تفریح و بیابان ها در مكان مصاحبه

ی پاکدشت  عالوه بر این، مشاهدات مفصلی با همراهی عوامل مطلع نیروی انتظامی در منطقه

از قربانیان  ها و بازدید از محل زندگی قاتل و تعدادی صورت گرفته است. حضور در محل کوره

ها و محل اختفای اجساد در کنار  ی مفصل کوره اند، مشاهده کرده که در این محل زندگی می

چنین مدارس تصویر  های قربانیان و هم ها و خانه ها، محله های اطراف کوره حضور در بیابان

 ی اعمال کنترل بر کودکان را در منطقه آشكار کرد.  ی زندگی و نحوه جامعی از شیوه
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هایسریالیپاکدشتیقتلنگاهیبهپرونده
 19ی زمانی  پی است که در فاصله در قتل پی 20های سریالی پاکدشت مشتمل بر  ی قتل پرونده

ها کودکان و نوجوانان پسر هستند و سه  تن از قربانیان قتل 17اند.  ماه توسط یك نفر واقع شده

همراه زمان و  . در جدول زیر فهرست قربانیان بهشود سال نیز در میان قربانیان دیده می تن بزرگ

علت  ی حاضر به مكان وقوع قتل آمده است. شرح مبسوط فرایند قربانی شدن در مقاله

از پرونده و روند   تواند درکی کلی حال مرور جدول زیر می محدودیت حجم ممكن نیست، بااین

ها فراهم آورد.  قتل
 ترتیبزمانوقوعقتلهایسریالیپاکدشتبهرستقربانیانقتلفه.1جدول

زمانقتلسننامقربانیان
ساعت

قتل
مکانقتل

رابطهبا

قاتل

 9 احمدرضا خدری 1
23/12/81 

 )عاشورا(
 - ی آجرپزی کوره ظهر

 همسایه ی آجرپزی کوره عصر 3 4/01/82 - محمد جعفری 2

 - متروکه آسیاب - 82فروردین 50 مرد معتاد 3

 - ی متروکه دره ظهر 12 04/02/82 8 جواد 4

 دوست - - 26/02/82 17 محمدرضا بربری 5

 همسایه آسیاب متروکه صبح 01/03/82 7 مسعود شیداك 6

 - های صنعتی ی کنار کارگاه دره عصر 7 82خرداد  12 میالد طهانی 7

 - - عصر 6 05/06/82 11 سجاد ستوده 8

 - شورخانه کنار مرده - 24/06/82 9 محمد قدیمی 9

 - ی کنار کوره معدن متروکه - 20/08/82 12 حمید جعفری 10

 - زار علف شب 8 12/09/82 12 نعمت شمس 11

 روسپی معدن متروکه - 30/10/82 جوان زن جوان 12

 - - عصر 4 08/11/82 10 وحید امنی 13

 - - - 03/10/82 12 یونس مالکی 14
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15 
عیوض 

 دهاسكندرزا
 - معدن متروکه - 26/10/82 45

 کوره صبح 10 29/11/82 11 احسان زارع 16
دوست 

 برادر

 25/12/82بازداشت متهم در تاریخ 

 - باغ اناری - 30/05/83 9 باقی نوری 17

 عصر 7 10/06/83 - کیوان خسروی 18
های  آوری نخاله محل جمع

 ساختمانی
- 

 - مانه  عصر 7 10/06/83 - پور میالد امن 19

 - همان عصر 7 10/06/83 - احمدرضا عظیمی 20

کنترلرسمی
کنترل اجتماعی به فرایند مدیریت انحرافات از نظم اجتماعی یا تضادهای درون نظم اجتماعی 

ی کنترل اجتماعی تمایز بین کنترل رسمی و کنترل  های مهم در حوزه اشاره دارد. یكی از تفكیك

شود که اعمال کنترل در آن  رسمی به موقعیتی مربوط می غیررسمی است. کنترل اجتماعی

توان تحت عنوان کنترل  های کنترلی را می شود و هر شكل دیگر فعالیت برمبنای قانون انجام می

 (. 2003غیررسمی تعریف کرد )اینس 

های سریالی پاکدشت معطوف به قربانیان جرم  باتوجه به این که دیدگاه ما در بررسی قتل

ترین نهاد  ر این تحلیل هدف نهایی بررسی شرایط پیشینی وقوع جرم بوده است، مهماست و د

ای که باید مورد بررسی قرار بگیرد نیروی انتظامی است. عالوه بر این با توجه به این که  کنترلی

گیری از وقوع جرم باواسطه به نیروی انتظامی محول شده و  براساس قانون مسئولیت پیش

ی توجه بر روی عملكرد  ی این نیروست در بررسی ما عمده ایم برعهدهمسئولیت کشف جر

 نیروی انتظامی خواهد بود.

توان به سه  های سریالی پاکدشت را می ی قتل با توجه به عملكرد نیروی انتظامی، پرونده

شروع شده و تا  23/12/81ی اول از وقوع اولین قتل در تاریخ  ی زمانی تقسیم کرد. دوره دوره

توجهی  ی بی توان دوره یابد. این دوره را می ادامه می 29/11/82احسان زارع در تاریخ  قتل

ی دوم از طرح پرونده  ی مفقود شدن کودکان درنظر گرفت. دوره نهادهای کنترل رسمی به مسئله

ای فرماندهی  که طی نامه 21/02/83تا تاریخ  19/12/82در شورای تامین شهرستان در تاریخ 
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دهد،  ها قرار می هرستان پاکدشت فرماندهی انتظامی استان تهران را در جریان مفقودیتانتظامی ش

گیری مجرم در تاریخ  شروع شده و با دست 21/02/83ی سوم نیز از تاریخ  یابد. دوره ادامه می

 یابد.  پایان می 15/06/83

 یاول:غفلتنهادهایرسمیدوره

ی مفقود شدن کودکان  وجهی نهادهای رسمی به مسئلهت عنوان بی توان تحت ی اول را می دوره

قتل اتفاق افتاده که  16مطرح کرد. براساس حكم صادره توسط دادگاه در این دوره در مجموع 

(. این دوره با وقوع اولین قتل در 2941ی  ایران، شماره  ی اند )روزنامه تن از قربانیان کودك 13

 رسد.  به پایان می 1382ن زارع در بهمن شروع شده و با قتل احسا 1381اسفندماه 

ترین آمار را به خود اختصاص داده و از نظر اقدامات  ها بیش این دوره از نظر تعداد قتل

ها  رغم تعداد باالی قتل ترین فراوانی است. در این دوره علی نهادهای کنترل رسمی دارای کم

ی مفقودین تشكیل نشده و  هگیری مسئل ای در شورای تامین شهرستان جهت پی هیچ جلسه

ماند. از جمله دالیلی که از طرف نیروی انتظامی برای  پرونده در سطح نیروی انتظامی باقی می

ها و تابعیت افغانی  گیری خانواده نشدن اجساد، عدم پی توان به کشف  می این وضعیت ارائه شده 

 پردازیم.  یبرخی از قربانیان اشاره کرد. در ادامه به بررسی این موارد م

براساس اطالعات موجود حداقل جسد دو تن از قربانیان درست روز بعد از قتل در این 

ای نزدیك به چهار ماه وجود دارد،  دوره کشف شده است. اگرچه بین کشف دو جسد فاصله

تواند  حال تداوم مفقود شدن کودکان در این فاصله و پیدا نشدن قاتل در دو مورد مذکور می بااین

 های قابل قبولی جهت ایجاد حساسیت نسبت به این وضعیت باشد.  انهنش

هاست. درخصوص  گیری خانواده شود عدم پی ی دیگری که در این میان مطرح می مسئله

هایی  گیری قطعی است. اما در مورد خانواده هایی که اجساد فرزاندانشان کشف شده، پی خانواده

های ممتدی صورت گرفته است.  گیری ل انفرادی پیشك که اجساد فرزندانشان کشف نشده، به

کند مربوط به اقداماتی است که آقای جعفر  گیری را مشخص می یكی از مواردی که وجود پی

عمل  شیداك )پدر یكی از کودکان قربانی افغان( بعد از مفقود شدن فرزندش مسعود شیداك به

ی شهرستان  ن شریف شیداك از نمایندهای وجود دارد که طی آ آورده است. در میان مدارك نامه

کند. متعاقب این  گیری وضعیت فرزندش درخواست کمك می پاکدشت در مجلس جهت پی

ای به  ی وقت پاکدشت در مجلس شورای اسالمی طی نامه درخواست آقای محمد قمی نماینده
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ف کند به تقاضای آقای شری معاونت سیاسی و انتظامی فرمانداری پاکدشت درخواست می

گیری شكایت شریف شیداك ماموران نیروی انتظامی برای  شیداك رسیدگی شود. در جریان پی

ی آجرپزی محل سكونت قاتل است رفته و در جریان  بررسی به محل زندگی او که همان کوره

شوند. گزارش این تحقیق طی  شدن دو تن از نوجوانان ساکن در کوره می بررسی متوجه گم 

ی آگاهی پاکدشت به اطالع دادستان عمومی و انقالب  از اداره 04/04/82ای در تاریخ  نامه

 رسد.  پاکدشت می

گیری صورت گرفته، ثانیا افغان  به این ترتیب مشخص است که اوال درخصوص مفقودین پی

ی  گیری پرونده توسط آنان نبوده است، تا جایی که تبعه ها مانعی بر سر راه پی بودن خانواده

کند و متعاقبا عالوه بر  گیری پرونده دریافت می ای جهت پی ی مجلس نامه ایندهافغانی از نم

گیرند. ثالثا در جریان  فرمانداری و دادستانی نیز در جریان پرونده قرار می  نیروی انتظامی،

قربانیان است،  ها جزو  گیری شكایت یكی از والدین، مفقودیت دو تن دیگر که یكی از آن پی

ماه نخست فعالیت مجرم از چهار قتل  6ی  به این ترتیب دقیقا در فاصلهشود.  مشخص می

ی  شده و گم شدن دو کودك دیگر برای نیروی انتظامی و قوه گرفته یك جسد کشف  صورت

 قضاییه مشخص شده است. 

ها  ها و قتل ی عدم اطالع و آگاهی مراجع انتظامی از مفقودیت باتوجه به مطالب فوق، مسئله

ماند این است که چرا نیروی انتظامی و سایر مراجع  حال پرسشی که باقی می بااین  ،منتفی است

گیری پرونده  قتل هیچ اقدام موثری جهت پی 14ی یك سال و بعد از وقوع  انتظامی در فاصله

ی بین نوع  ی رابطه دهنده اند. بررسی مستندات و مطالب مربوط به پرونده نشان انجام نداده

 منیتی محلی و وقوع جرایم در منطقه است. نگرش مقامات ا

گیری پرونده توسط نیروی انتظامی، عادی  ترین عوامل در عدم پی رسد یكی از مهم نظر می به

اطالع گذاشتن  گیری قاطع پرونده و بی تلقی شدن موضوع توسط مراجع انتظامی است. عدم پی

ی شورای  ند. عدم تشكیل جلسهجامعه از مفقود شدن کودکان دو پیامد اصلی این وضعیت هست

رغم شكایت پدر مسعود شیداك و  تامین و بررسی موضوع برای پیدا کردن مفقودین علی

گر تسامح و تساهل نیروی انتظامی در مواجهه با این مسئله است.  های جدی وی، نشان گیری پی

یرد. از گ گیری مسئله صورت نمی در این مدت هیچ تالشی جهت بسیج نیروهای محلی در پی

کودك و کشف دو جسد، پلیس  15رغم مفقود شدن  ی این یك سال علی سوی دیگر در فاصله
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دهد.  رسانی به عموم مردم در خصوص مفقود شدن کودکان انجام نمی هیچ حرکتی جهت اطالع

شود احتراز از ایجاد رعب و وحشت در  در این خصوص نیز دلیلی که اغلب اوقات ارائه می

كرد انتظامی مراجع امنیتی عمدتا نقشی را برای مردم در حفظ و تامین امنیت جامعه است. روی

ها برای کنترل جرم  روی در جهت مطلع کردن مردم و جلب مشارکت آن گیرد و ازاین درنظر نمی

 شود.  و ایجاد حساسیت در جامعه اقدام قابل توجهی دیده نمی

 نهادهایکنترلرسمیمحلیشدنیدوم:حساسدوره

ای پاکدشت بعد از گذشت یك سال از شروع  های زنجیره ی قتل گیری پرونده ی دوم پی دوره

ی شورای تامین  شود. این دوره از اولین جلسه درپی شروع می اولین قتل و وقوع شانزده قتل پی

که اولین اقدام در  21/02/83شروع شده و تا تاریخ  19/12/82ها در تاریخ  درخصوص قتل

ی اول،  یابد. در دوره گیرد ادامه می کردن نهادهای انتظامی در استان صورت میخصوص مطلع 

تر عنوان مفقودیت مطرح است.  گیریِ پرونده صرفا توسط نیروی انتظامی انجام شده و بیش پی

ی دوم است که پرونده در سطح شورای تامین شهرستان مطرح شده و سایر نهادهای  در دوره

قضاییه و فرمانداری نیز در جریان قرار گرفته و اقدامات نسبتا وسیعی در ی  امنیتی از جمله قوه

 انجامد. گیری دو تن از مظنونین می شود و نهایتا به دست گیری پرونده انجام می خصوص پی

ها از طریق امام جمعه  گیری چهار تن از خانواده ی پی واسطه طرح مسئله در شورای تامین به

قربانی کودك( تنها  13قتل اتفاق افتاده ) 16این که تا این تاریخ  رغم گیرد و علی صورت می

ی  ترین اتفاق جلسه شود. مهم ی شورای تامین مطرح می موضوع مفقودیت چهار کودك در جلسه

اول مخاطب قرار گرفتن فرمانده انتظامی شهرستان از طرف فرماندار و دادستان است. هم 

ی  رسانی درباره علت عدم اطالع ظامی شهرستان را بهفرماندار و هم دادستان فرمانده انت

دهند که پاسخ فرمانده انتظامی به این شرح است:  ها مورد بازخواست قرار می مفقودیت

دهیم، البته  ای که ما می روزه 15صورت مورد اعالم شده است،  قطعا در قالب گزارشات  به»
صورت موردی یك مورد در طول  شود و به ها چون جزو جرایم خاص محسوب می مفقودیت

 10ایم و در برج  داشته 7ایم. در برج  داشته 6بندی شده است. مثال در برج  ها جمع طی زمان
ای نیست که بیاییم در  ایم. برای این که در طول یك ماه نبوده و مفقودیت جرم ویژه داشته

ضرورت دیگری شورای تامین مطرح بكنند. ولی حاال که جمع بسته شده است یك بحث و 
کند.  روشنی ذهنیت پلیس منطقه را نسبت به جرایم حساس و مهم روشن می این پاسخ به«. دارد
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ی مفقودیت نداشته و تنها در حالتی که تعداد  پلیس منطقه حساسیت چندانی نسبت به مسئله

ه طرح ها از سایر مراجع ب گیری خانواده ی پی واسطه ها از حد مشخصی تجاوز کرده، به مفقودیت

شود که اقدامات الزم  مسئله در شورای تامین پرداخته است. نهایتا در این جلسه تصویب می

 جهت شناسایی مظنونین احتمالی و گردآوری اطالعات درمورد پرونده صورت گیرد. 

)یازده روز بعد   10/12/82ی شكایت پدر یكی از قربانیان در تاریخ  واسطه در این فاصله به

عنوان مظنون  همراه پدرش و یك فرد دیگر به به 25/12/82( مجرم در تاریخ از قتل فرزند

ترین  تشكیل شده و مهم 18/01/83ی بعدی شورای تامین در تاریخ  شوند. جلسه بازداشت می

ی بعدی و  ی اطالعات شهرستان پاکدشت است. جلسه ی آن ارجاع مظنونین به اداره مصوبه

گزارش   تشكیل شده و به 08/02/83ن دوره در تاریخ ی شورای تامین در ای آخرین جلسه

ی اطالعات درمورد مظنونین اختصاص دارد. البته در این گزارش حصول  کارشناسی رییس اداره

ی بعد خواهیم دید که مظنونین بدون هر نوع  به نتیجه به بعد موکول شده و نهایتا در مرحله

 گیرد.  مجرم اصلی بعد از آزادی صورت میگیری بعدی آزاد شده و چهار قتل دیگر توسط  پی

ها یكی دیگر از مشكالت در این مرحله عدم همكاری نهادهای محلی مثل  عالوه بر این

های فرمانداری و نیروی انتظامی برای تخریب  گیری رغم پی نشانی است. علی شهرداری و آتش

نشانی همكاری الزم را در  های واقع در کوره عاج، شهرداری و آتش معدن متروکه و بررسی چاه

ها تنها وقتی مورد بررسی قرار گرفتند که مجرم بعد از  دهند و این چاه این خصوص انجام نمی

 چهار قتل دیگر بازداشت شد.  

گیری درست پرونده است.  ترین ویژگی این دوره ناتوانی نیروهای امنیتی محلی در پی مهم

مورد  13مورد از  4رسد تنها  نیتی در سطح استان میاوال حتی وقتی شكایت به باالترین مرجع ام

رغم  مفقودیت کودکان روشن شده و هنوز درك درستی از ابعاد پرونده وجود ندارد. ثانیا علی

گیری قابل توجهی درخصوص  علت اعالم اتهام یكی از والدین پی بازداشت مظنون اصلی به

گیری  و نهایتا بدون هر نوع نظارت و پیشود  ها دیده نمی توقف یا عدم توقف جریان مفقودیت

کشد تا  های محلی سه ماه طول می گیری رغم عدم موفقیت پی شوند. علی بعدی مظنونین آزاد می

ای با این حساسیت از شهرستان به استان ارجاع شود و نیروهای محلی تمایل چندانی  پرونده

 رسانی به مراجع امنیتی باالدست ندارند. برای اطالع
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 گیریتصادفیمجرمگیریدرسطحاستانتادستیسوم:ازپیهدور 

شروع شده و تا بازداشت قاتل در تاریخ  21/02/83گیری پرونده از تاریخ  ی سوم پی دوره

گیری پرونده از سطح شهرستان فراتر رفته و پرونده در  یابد. در این دوره پی ادامه می 15/07/83

ها  ی مفقودیت تنها در این مرحله آگاهی استان تهران از مسئلهشود. درواقع  سطح استان طرح می

کند. اگرچه باید توجه داشت که در طول این دوره  گیری مداخله می مطلع شده و در روند پی

گیرد که هر چهار قربانی  یابد )چهار قتل دیگر در این دوره صورت می ها ادامه می وقوع قتل

های شورای تامین شهرستان، نهادهای  گیری ارتباطی با پی گیری مجرم اند( و نهایتا دست کودك

 امنیتی محلی و نهادهای امنیتی استان تهران ندارد. 

شود. در این جلسه فرمانده  تشكیل می 22/02/83ی سوم شورای تامین در تاریخ  جلسه

ه گیری پروند تر و همكاری سایر اعضای شورای تامین در پی انتظامی خواستار هماهنگی بیش

رسد تا این تاریخ هماهنگی کافی بین نهادهای امنیتی حاصل نشده و عمال  نظر می شود. به می

تشكیل شده و  05/03/83ی چهارم در تاریخ  شود. جلسه پیشرفتی در روند پرونده دیده نمی

ی  ای جز ادامه شود. نهایتا جلسه مصوبه گزارشی از عملكرد نیروهای اطالعات استان داده می

ای درخصوص  تشكیل شده و مصوبه 19/03/83ها ندارد. پنجمین جلسه در تاریخ  یگیر پی

ای  گرفته از طرف شورای تامین به نتیجه های صورت گیری ها ندارد. تا پایان پرونده هم پی قتل

 رسد.  نمی

ی آگاهی استان تهران را  آگاهی شهرستان پاکدشت برای اولین بار اداره 21/02/83در تاریخ 

ها از اردیبهشت  دهد. در این نامه ذکر شده که مفقودیت ان مفقودیت کودکان قرار میدر جری

ربایی یا قتل صورت  شروع شده و فقدان عادی کودکان منتفی است و احتماال آدم 1382سال 

ای از آگاهی شهرستان پاکدشت  طی نامه 23/02/83گرفته است. آگاهی استان تهران در تاریخ 

کند. برای اولین بار در این نامه حساسیت قابل توجهی نسبت به  تر می یشدرخواست اطالعات ب

استفاده شده است. « اختالل در امنیت عمومی»و « معضل»شود و از عباراتی مثل  پرونده دیده می

ی  ای از اداره فرمانده انتظامی پاکدشت طی نامه 06/03/83ی این مكاتبات در تاریخ  در ادامه

با توجه به کمبود نیروی مجرب و امكانات موتوری و »کند که  درخواست می آگاهی استان تهران

اعزام گیری و کشف موضوع به این شهرستان  عوامل آن معاونت محترم امكانات مكفی جهت پی

فرمانده انتظامی شهرستان مجددا از آگاهی استان  09/03/83عالوه بر این در تاریخ «. گردد
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قتل رسیده باشند  گردد کودکان مذکور به ایت به این که تصور میبا عن»کند:  درخواست کمك می

های مخروبه نموده  ها و زاغه های آجرپزی، چاه آباد، کوره اقدام به بازرسی از نقاط مختلف خاتون
تر احتیاج به یك یا دو  قالده سگ در بازرسی از نقاط مذکور  ی بیش که در جهت تقویت و بهره

 «. باشد می

های فرمانده  ای به درخواست طی نامه 11/03/83ی استان تهران در تاریخ معاونت آگاه

 انتظامی شهرستان پاسخ داده که متن آن به شرح زیر است:

باشد.باتوجهبهاینکه...درمورداعزامنیرویکمکیازمعاونتآگاهیاستانتهرانمقدورنمی

هماهنگیمعاونت با اشهرستان اطالعاتو یگانهایآگاهیو سایر پیستعانتاز گیریجدیها

تاحصولنتیجه مراتبرا دردستورکاردارندشایستهاستمستمرا گیرییمثبتپیموضوعرا

هایردیاباجسادنیزبامعاونتآگاهیناجاهماهنگیگردیدهفرمایند.ضمنادرخصوصاعزامسگ

دربحثموادمخدراعزاممحدودمقدورمقررفرمودندچنینامکاناتیفعالدراختیارنیست،فقط

بهذکراستمسئله الزم بعیداستواصوالدالیلیبرایقتلفقدانییقتلآناست. وجودها ها

بهره مورد احتماال سوءندارد، گرفتهبرداریو قرار نتیجهاستفاده فرمایید دستور یاقداماترااند.

(.09/03/83تاریخ-0668/0/17/1358ییشماره)نامهموقعگزارشفرمایندبه

امی نسبت به ر سطح شهرستان مسئوالن نیروی انتظطور که د روشنی پیداست که همان به

ای  ها حساسیت چندانی نداشتند، در سطح استان نیز این مسئله در برابر مسئله ی مفقودیت مسئله

مانی در نیروی انتظامی مثل قتل از اهمیت کمتری برخوردار است. درواقع در تمام سطوح ساز

ی مهم و اضطراری تعریف نشده و در مقایسه با جرایمی  عنوان یك مسئله مفقودیت کودکان به

مورد مفقودیت  8طوری که بعد از گزارش حداقل  تری برخوردار است. به مثل قتل از اهمیت کم

تان را به های شهرس و اعالم وضعیت اضطراری توسط فرماندهی شهرستان، آگاهی استان رده

گیری  تنها کمكی به پی کند و نه گیری محلی و صرف اعالم گزارش به مراتب باالتر دعوت می پی

 کند.  ی قتل، پرونده را از روال طبیعی خارج می مسئله نكرده که با منتفی دانستن مسئله

ماه از شروع بررسی پرونده در شورای تامین و بعد از گذشت یك  5نهایتا بعد از گذشت 

ی مبارزه با جرایم جنایی آگاهی استان تهران  ماه از اولین قتل، با حضور ریاست اداره 5ال و س

ی  شود با تهیه ها معاف شده و مامور می یكی از مامورین آگاهی پاکدشت از بررسی سایر پرونده

 ی یكی از کودکانی که حین ربودن ها، یكی از مظنونین را با خانواده شرح کاملی از مفقودیت
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رغم حساسیت مسئله  شود که علی فرزندشان مانع از این کار شده بودند، مواجه کند. مالحظه می

ماه و پیدا نشدن جسد و  5هیچ مامور یا اکیپی از آگاهی استان اعزام نشده و پس از گذشت 

معلوم نشدن وضعیت کودکان، اقدام موثر به مامور کردن یكی از نیروهای آگاهی محدود 

حدی است که مامور مذکور پس از مراجعه به زندان  ماهنگی بین نیروهای امنیتی بهشود. ناه می

 شود مظنون یادشده مدتی است آزاد شده و دیگر در دسترس نیست. متوجه می

ها عمال نیروهای امنیتی از این  گیری عامل اصلی قتل رغم دست در تمام این مدت علی

گیری مظنونین مشاهده  جود هیچ سندی مبنی بر پیمظنونین غافل بوده و در اسناد و مدارك مو

ی فقدان امكانات و عدم همكاری  واسطه ای که به های شهودی نشد. درواقع باتوجه به فرضیه

نیروی انتظامی استان و نهادهای محلی شكل گرفته بود ذهنیت نیروهای امنیتی عمدتا به ربایش 

های الزم جسدی  گیری ی فقدان امكانات و پی واسطه کودکان منتهی شده و باتوجه به این که به

 گیرشده نیز به باد فراموشی سپرده شدند.  در این مدت یافت نشده بود عمال مظنونین دست

مدارك و مستندات حاکی از این است که این روند تا یك ماه بعد نیز بدون رسیدن به 

تنظیم شده است حاکی  17/05/83ای که در تاریخ  یابد. صورت جلسه ی مشخصی ادامه می نتیجه

ی آگاهی شهرستان از خدمت در آگاهی  از آن است که در این تاریخ یكی دیگر از مامورین اداره

 شود. معاف و مسئول رسیدگی به پرونده می

 17/05/83ی  گرفته در فاصله اقدامات صورت با ارتباط در مذکور اسناد میان در دیگری سند

 از پس که است آن از حاکی ها روزنامه در شده منعكس حال اخبار نمشاهده نشد. باای 15/06/83تا 

 174کالنتری  به را موضوع آنان های خانواده 10/06/83تاریخ  در بچه پسر سه شدن مفقود

که قیامدشت  جایی آن از تصادفا (.2909ی  ی ایران، شماره دهند )روزنامه می اطالع دشت قیام

بازپرس  دستور به داشته قرار پایتخت انتظامی و امنیتی ی ه دمحدو در پاکدشت( مجاور ای )منطقه

 پرونده به رسیدگی مامور آگاهی پلیس نهم پایگاه ماموران از تیمی شهرری، دادسرای سوم ی شعبه

 دیدن با بود شده مفقود فرزندش پیش ها مدت که هایی بچه از یكی پدر بعد ساعت 24شوند.  می

 و کرده گزارش کالنتری ماموران به زند می پرسه خردسال ایه بچه اطراف که در مشكوکی فرد

 15/07/83شود. متهم دوم نیز در روز  گیر می دست -علی باغی -پرونده  ی اولیه متهمین از یكی

ها در کانال آب بوده  شنای بچه ی ای دور درحال نظاره فاصله از شكاری دوربین با که درحالی

شود و متعاقبا توسط یكی از قربانیانی  می گیر دستشده و  است توسط ماموران انتظامی مشاهده
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شود.  در ببرد شناسایی می وجرح قرار گرفته اما توانسته بود جان سالم به که توسط او مورد ضرب

دهد که اگر  خوبی نشان می گیری وی به ی بازداشت مجرم و مشارکت مردم در دست نحوه

گیری متهمین  ساسیت مردم را برانگیخته بودند، دستموقع ح رسانی به مقامات امنیتی با اطالع

 ها امر دور از دسترسی نبوده است. های آن ی حساسیت مردم و همكاری واسطه به

کنترلغیررسمی

ای به  های کنترل اجتماعی است که در گستره ای از مكانیسم کنترل اجتماعی غیررسمی، گونه

های متفاوت خانواده، مدرسه، محل کار،   حیطفراخنای جامعه، توسط هر یك از اعضا و در م

ی مقابل کنترل رسمی و مبتنی بر  پذیرد. این مكانیسم در نقطه اماکن مذهبی و... صورت می

های عاطفی متكی  ها و هنجارهای متعارف است. این کنترل بر مكانیسم اصول اخالقی و ارزش

های نخستین قلمداد کنند؛  ان گروهاست و این امر باعث شده که آن را مكانیسم کنترلی در می

گیرد و  هایی با اعضای اندك که براساس نیاز به روابط گرم و عاطفی شكل می یعنی گروه

چهره و پایداری نسبی، نفوذ شدیدی را حتی  به هایی مانند تماس صمیمی و چهره کمك ویژگی به

در این زمینه خانواده و  ها را نیز کند. کارآمدترین این گروه های اعضا اعمال می بر گرایش

دلیل ضعف نهادهای محلی مثل مدرسه،  (. به1385دانند )سلیمی و داوری  ساالن می های هم گروه

بسیج، شورا و... یا حتی فقدان این نهادها در برخی محالت در پاکدشت بررسی کنترل 

 غیررسمی به نهاد خانواده محدود خواهد شد. 

سواد یا  توان به تحصیالت پایین مادران )بی قربانیان میهای  های خانواده از جمله ویژگی

ی  واسطه ی تعداد فرزندان بلكه به واسطه دارای تحصیالت ابتدایی(، بعد باالی خانوار )نه به

رنگ پدر در مراقبت از فرزندان و  گسترده بودن خانواده و حضور خویشاوندان(، نقش کم

ها عمدتا  نظر فضای خانه مشاهدات نشان داد که خانهمحوریت مادران در این امر اشاره کرد. از 

دارای یك اتاق است و بعضا با کشیدن پرده در میان اتاق محل خواب والدین و فرزندان تفكیك 

شود. این وضعیت منجر به بلوغ زودرس شده و طبق اظهارات مادران کودکان عمدتا از  می

 اند.  مسایل جنسی آگاه بوده

ندان پسرشان بسیار پایین بوده است. مادران شناخت کمی از دوستان کنترل مادران بر فرز

فرزندانشان داشته و فقط در یك مورد مادر توانایی نام بردن تعدادی از دوستان فرزندش را 

ها فرزندانشان را تا  یك از آن رغم آگاهی والدین از وقوع قتل و مفقودی کودکان هیچ داشت. علی
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گیری مجرم هم تنها یكی از مادران فرزندش را  د. و حتی بعد از دستان کرده مدرسه همراهی نمی

هایی که مورد مصاحبه قرار گرفتند بر این  کند. تمام خانواده در مسیر خانه تا مدرسه همراهی می

ای تكرار نخواهد شد و خطری  گیری و اعدام بیجه هرگز چنین مسئله باور بودند که بعد از دست

کند. درضمن دو تن از مادرانی که فرزندان همسایگانشان قربانیان  هدید نمیسایر فرزندانشان را ت

اند در جریان مفقود شدن این کودکان قرار گرفته بودند اما هرگز فكر  قبلی این پرونده بوده

ها هیچ  رغم آگاهی از بروز مفقودیت کردند که این مسئله برای فرزندانشان پیش بیاید و علی نمی

 اند.  تر بر فرزندانشان انجام نداده وص اعمال کنترل بیشاقدامی را درخص

ساعت در روز  7-8طور متوسط  ها به برمبنای اظهارات مادران فرزندان پسر در این خانواده

ها  های بیرون ماندن آن اند و محدودیت خاصی درمورد ساعت در محیط بیرون از خانه بوده

توانستند در فضای بیرون باشند و در دو مورد از  شب می 8ها تا ساعت  وجود نداشته است. بچه

ها شده است. در یك  شب موجب نگرانی خانواده 8ها بازنگشتن کودکان تنها بعد از ساعت  قتل

ظهر که وقت رفتن کودك به مدرسه بوده از بازنگشتن او  12مورد دیگر هم مادر تا ساعت 

ی فرزند برای رفتن به مدرسه نگران  عهی عدم مراج واسطه نگران نشده و تنها در این ساعت به

 شود.  می

گذرانند آگاه  ها می ها از این که فرزندانشان بخشی از اوقات فراغتشان را در کوره خانواده

اند. باتوجه به این که  اند اما هیچ محدودیتی در این خصوص برای فرزندانشان درنظر نگرفته بوده

ن بلوك مسكونی پاکدشت فاصله دارد و محیط اطراف ها حداقل چند کیلومتر از اولی محل کوره

های صنعتی است و هیچ امنیتی برای کودکان در این منطقه وجود ندارد  آن بیابان و کارگاه

ها سایر  فهم است. عالوه بر کوره  ها در این محل غیرقابل توجهی والدین نسبت به بازی بچه بی

ها،  ی کنار کوره اند عبارتند از: آسیاب خرابه دههای بازی کودکان نیز که محل وقوع قتل بو محل

 باغ اناری، کارگاه صنعتی و کانال آب برای شنا.

ها  ی محدود بودن فضای زندگی و تعداد باالی خانوار، خانواده واسطه رسد به نظر می به 

نسبت تری را در خارج از منزل بگذرانند و از این رو  اند که کودکانشان وقت بیش داده ترجیح می

اند. سطح  توجه بوده گذرد، بی همراه چه کسانی می به این که این زمان در چه مكانی و به

تحصیالت پایین والدین، اشتغال زیاد پدران در خارج از خانه، فضای محدود محل سكونت و 

 کند.  جنسیت قربانیان از جمله عواملی است که فقدان یا ضعف این کنترل را تبیین می
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فاکتورهایموثربرقربانیشدنربانیانوریسکهایقویژگی

 19های سریالی پاکدشت، سن است. در میان  نخستین ویژگی مشترك در میان قربانیان قتل

سال سن دارد و سه قربانی  17سال هستند. یكی از قربانیان  7-12نفر بین سنین  15قربانی، 

دهند. سن پایین  ها را کودکان تشكیل می ترتیب اکثر قربانیان این قتل این سال هستند. به بزرگ

ی  واسطه ها را تسهیل کرده است. عدم امكان مقاومت به شدن آن قربانیان از دو جهت قربانی 

های دوم، چهارم، هشتم، نهم،  برتری فیزیكی مجرم، یكی از این ابعاد است. این مسئله در قتل

ها مجرم  آشكار است. در این قتل دهم، یازدهم، سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و سه قتل آخر

ها و با استفاده از قدرت بدنی برتر خود  ی مستقیم به آن بدون تالش برای اغفال کودکان با حمله

خاطر تالش مستمر برای  ها را به قتل رسانده است. عالوه بر ضعف فیزیكی، کودك به آن

عرض خطر است. در قتل های سنی در م تر از سایر گروه وجو و کسب لذت و هیجان بیش جست

ها، در  ی نشان دادن جنگ خروس بهانه ی نشان دادن دوچرخه، در قتل ششم به بهانه اول مجرم به

ی نشان دادن کبوتر قربانیان را  بهانه هوش کردن سگ و در قتل پانزدهم به ی بی بهانه قتل هفتم به

ه بر ضعف قوای بدنی و شود عالو ترتیب مالحظه می این به محل وقوع جرم کشانده است. به

های پرهیز از  هایی که از آموزش شیوه تمایالت هیجانی، فقدان کنترل غیررسمی و وجود خانواده

شدت افزایش  شدن کودکان را به های پرخطر به فرزندانشان ناتوانند، ریسك قربانی موقعیت

 دهد.  می

ها وجود دارد جنسیت  یان این قتلی مشترك دیگری که در میان قربان عالوه بر سن نكته

تر در محیط خانه و قربانی شدن مردان  دهد که قربانی شدن زنان بیش است. تحقیقات نشان می

های سریالی  قربانی قتل 19شود. از میان  های بیرون از خانه واقع می در محیط کار و محیط

ی مرد بودن و قربانی شدن  ای که در مورد رابطه ترین نكته نفر مرد هستند. مهم 18پاکدشت، 

وجود دارد، کنترل غیررسمی است. باتوجه به این که تنها کنترل غیررسمی موثر در منطقه کنترل 

ی مشخصی بین جنسیت و کنترل اعمال شده بر کودکان برقرار است.  ست، رابطه ها خانواده

ساکن در منطقه وجود های  ی بافت سنتی و نگرشی که نسبت به پسران در میان خانواده واسطه به

شود.  ها اعمال می دارد، در مقایسه با فرزندان دختر کنترل کمتری از طرف خانواده بر آن

مشاهدات ما حاکی از این بود که عمدتا فرزندان پسر اجازه دارند اوقات فراغت خود را در 

اف مناطق های اطر ها و حتی بیابان ها، محالت، پارك محیط بیرون از خانه بگذرانند. کوچه
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ی بسیار زیاد از مناطق  مسكونی مملو از پسرانی بود که در سنین مختلف و گاها با فاصله

گذرانی بودند، درحالی که دختران عمدتا وقت خود را در خانه  سكونتشان مشغول بازی و وقت

تر همراه مادر یا یكی از بستگان  های عمومی بیش گذرانده و در صورت حضور در محیط

داد،  خود بودند. یكی دیگر از مواردی که اعمال کنترل بر فرزندان دختر را نشان می سال بزرگ

همراهی والدین کودکان دبستانی بعد از تعطیلی مدارس بود. پسرها اکثرا تنها به مدرسه رفته و 

صورت  تر همراه والدین یا به گشتند، ولی فرزندان دختر بیش تنهایی از مدرسه به خانه بازمی به

تر خانواده  ی کنترل ضعیف دهنده کردند. تمام این پارامترها نشان وآمد می هی به مدرسه رفتگرو

بر فرزندان پسر در این مناطق است که یكی از پارامترهای اصلی در تبیین فرایند قربانی شدن 

 کودکان در این منطقه است. 

شدن  ده فرآیند قربانی فاکتورهایی که در این پرون عالوه بر سن و جنس یكی دیگر از ریسك

همی  از   های جدا وسازهای نامنظم و کلونی ی سكونت است. ساخت را تسهیل کرده است، منطقه

اند، مناطق  های وسیع و مناطق صنعتی قرار گرفته های آجرپزی، بیابان ها کوره که در میان آن

های والدین و  گفته مناسبی را برای وقوع جرم دور از چشم ساکنین فراهم آورده است. براساس

ها سكونت دارند برای بازی و تفریح  چنین بر مبنای مشاهدات، کودکانی که در خارج از کوره هم

کنند. تعدادی از قربانیان  ها مراجعه می های اطراف و کوره آوری زباله به بیابان چنین جمع و هم

زمان  طور هم ل آخر که بهها سكونت دارند. در سه قت نیز کودکان کارگرانی هستند که در کوره

اتفاق افتاده قربانیان برای شنا به کانال آبی که خارج از مناطق مسكونی قرار دارد مراجعه کرده 

ی سكونت و فقدان امكانات رفاهی و  ی نوع منطقه واسطه ترتیب آشكار است که به این بودند. به

ها اعمال  و هیچ نوع کنترلی بر آنروند که دور از دسترس بوده  تفریحی، قربانیان به مناطقی می

 شود. نمی

های قربانیان مربوط  تر به فعالیت یكی دیگر از فاکتورها، فاکتور فرصت است. این عامل بیش

جواری با مجرم را فراهم کرده و نهایتا به  ی هم های قربانیان زمینه شود. برخی از فعالیت می

هاست. در قتل دوم  انیان یكی از این فعالیتها منتهی شده است. کار کردن قرب قربانی شدن آن

کند و  ای به منزل مجرم مراجعه می قربانی همراه پدرش مشغول بنایی بوده که برای گرفتن وسیله

ها نیز قربانی در مسیر بازگشت از محل کار درحالی که  رسد. در یكی دیگر از قتل قتل می نهایتا به

ی  ترین فعالیتی است که زمینه گیرد. تفریح مهم رار میی مجرم ق هوا تاریك شده بود، مورد حمله
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های سریالی پاکدشت فراهم کرده است. قتل ششم، قتل  مجاورت مجرم و قربانی را در قتل

پانزدهم و سه قتل آخر مشخصا در زمان فراغت قربانیان صورت گرفته است. عالوه بر کار و 

ی شدن را فراهم کرده، رفتن به مدرسه است. ی قربان هایی که زمینه تفریح یكی دیگر از فعالیت

قتل چهارم و قتل چهاردهم در زمان برگشت از مدرسه صورت گرفته است. البته در بررسی 

شدت دخیل است.  ی سكونت و ساختار جغرافیایی به ی منطقه های قربانیان مسئله فعالیت

سكونت، تفریح، تحصیل  ی سكونت و چندپارگی محیط جغرافیایی مناطق ی نوع منطقه واسطه به

ای وجود دارد که  های رهاشده و کار قربانیان پراکندگی زیادی داشته و در میان این مناطق، محیط

 تر در این مناطق صورت گرفته است.  قربانی شدن بیش

گذاری   شناسی مورد توجه است درمعرض های قربانی یكی دیگر از فاکتورهایی که در نظریه

شدن را   های پرخطر، ریسك قربانی معرض مجرمین بالقوه و موقعیت است. قرار گرفتن در

ی نوع فعالیت و  واسطه ها اشاره شد، به طور که در بخش فعالیت دهد. همان شدیدا افزایش می

های مشترکی بین قربانیان و مجرم شكل گرفته و قربانیان در  ی سكونت، محیط وضعیت منطقه

اند. عالوه بر وضعیت جغرافیایی یكی از  ار گرفتهیك موقعیت مناسب در معرض مجرم قر

دهد تراکم  ی در مجاورت قرار گرفتن قربانی و مجرم را در منطقه افزایش می مواردی که زمینه

روشنی قابل مالحظه است. مشاهداتی  جرم در منطقه است. شیوع اعتیاد و خشونت در منطقه به

دهد. از طرف دیگر  یان ساکنین منطقه را نشان میکه در منطقه انجام شد شیوع باالی اعتیاد در م

مصاحبه با نوجوانان ساکن در منطقه شیوع خشونت در منطقه را روشن کرد. احتمال مواجهه با 

حدی بود که اکثر نوجوانانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند سالح سرد  خشونت در منطقه به

ی شیوع جرم و تراکم مجرمین احتمال  هواسط کردند. در چنین مناطقی به )چاقو و...( حمل می

 تری دارد.  تر از مناطقی است که تراکم جرم کم شدن بیش  مواجهه با مجرم و قربانی

نشینی  ی حاضر تسهیل کرده هم یكی دیگر از عواملی که فرآیند قربانی شدن را در پرونده

خصی، اجتماعی یا فردی شدن در مورد افرادی که ارتباط ش  قربانیان و مجرم است. خطر قربانی 

تر از کسانی است که فاقد این روابط هستند. چهار تن از  با منحرفین و مجرمین بالقوه دارند بیش

اند.  های مجرم بوده اند. دومین و ششمین قربانی همسایه قربانیان ارتباط مستقیم با مجرم داشته

جرم بوده است. قربانی پنجم دوست صمیمی مجرم و قربانی شانزدهم دوست برادر م
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شدن قربانیان   نشینی با مجرم یكی از عوامل موثر در قربانی ترتیب روشن است که هم این به

 های سریالی پاکدشت بوده است.  قتل

شدن باید مورد توجه  زمان و مكان پارامترهای دیگری هستند که در تحلیل فرایند قربانی 

سانی  های مختلف از توزیع یك و مكانها  شدن در زمان  های قربانی قرار گیرند. فرصت

مورد از  6بعد از ظهر،  4ظهر تا  12ی  برخوردار نیست. چهار مورد از بیست مورد قتل در فاصله

 1شب و تنها دو مورد در صبح اتفاق افتاده است. 8بعد از ظهر تا  6ی  مورد در فاصله 20

شویم احتمال وقوع جرم  میترتیب مشخص است که هر چه به تاریك شدن هوا نزدیك  این به

ی وجود کار و  واسطه ی حضور قربانیان در مدرسه و به واسطه ها به کند. صبح افزایش پیدا می

تر بوده است. قتل ششم و قتل  فعالیت و پراکندگی مردم در مناطق مختلف امكان وقوع جرم کم

ودشان به محل قتل هنگام صبح اتفاق افتاده مربوط به قربانیانی است که خ شانزدهم که به

اند. قربانی ششم از ساکنین کوره بوده و قربانی شانزدهم دوست برادر قاتل بوده که برای  آمده

خوبی  شدن سه قربانی آخر به  ها آمده بوده است. زمان قربانی بازی با برادر قاتل به محل کوره

قدان امنیت در حدی ها ف دهد. در این ساعت های منتهی به شب را نشان می پرخطر بودن ساعت

زمان به قتل  دستش سه تن از قربانیان را هم همراه هم گونه مزاحمتی به است که مجرم بدون هیچ

 رساند.  می

شدن باید مورد توجه قرار گیرد عامل   عالوه بر زمان عامل دیگری که در تبیین فرایند قربانی

اتفاق افتاده  -كونت مجرم بوده که مكان س -قتل در محل کوره عاج  20مكان است. سه قتل از 

ی مجاور مناطق  های متروکه ی کنار کوره، دو قتل در دره است. دو قتل در آسیاب متروکه

های  آوری نخاله ی مجاور کوره، سه قتل در محل جمع صنعتی، سه قتل در معدن متروکه

رغم  ه است. علیخانه و یك قتل در باغ اناری اتفاق افتاد ساختمانی، یك قتل در مجاورت غسال

ها دارای یك ویژگی مشترکند:  شود، تمام این مكان ها مشاهده می تنوعی که در مكان وقوع قتل

دور از دسترس بودن، متروکه بودن و فقدان هر نوع نظارت و کنترل. عالوه بر فقدان هر نوع 

زا بودن  می جر های تاریكی، ویژگی دیگری که زمینه ها مخصوصا در ساعت کنترل بر این مكان

پاره  های مسكونی است. ساختار پاره ها در میان بافت آورد قرار گرفتن آن این مناطق را فراهم می

هایی مثل  دشت و قرار گرفتن محیط ای شهر پاکدشت و شهرهای مجاور مثل قیام و حاشیه

                                                           
 قتل دیگر در دسترس نبوده است.   8اطالعات مربوط به ساعتِ  1
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ه ی زباله استفاد ای که جهت تخلیه های صنعتی و مناطق متروکه های آجرپزی، کارگاه کوره

های مساعدی را فراهم آورده که هم  ها محیط ی آن شود، بین مناطق مسكونی و حاشیه می

ترین تهدید را برای  ی فقدان نظارت کم واسطه قربانیان را در دسترس مجرم قرار داده و هم به

 مجرم دربرداشته است. 

ها را تسریع  رفتار خطرناك قربانیان، یكی دیگر از عواملی است که فرایند قربانی شدن آن

های خطرناك  کرده است. منظور از رفتارهای پرخطر، رفتارهایی است که افراد را در موقعیت

یابد.  شدت کاهش می ها برای دفاع از خود در برابر مهاجم به شكلی که توانایی آن دهد، به قرار می

ش را گم کرده های مبادرت به رفتار خطرناك است. کودکی که برادر قربانی اول یكی از نمونه

ای که هیچ شناختی از او  جای مراجعه به منزل و در جریان قرار دادن والدین، از فرد غریبه به

رسد. قربانی پنجم برای فرار از خانه  قتل می کند و نهایتا توسط همین فرد به ندارد طلب کمك می

ه یك فرد غریبه اعتماد راحتی ب رسد. قربانی ششم به قتل می شود و توسط او به با قاتل همراه می

شود. قربانی هفتم در برابر پیشنهاد قاتل برای  ها با او همراه می کرده و برای دیدن جنگ خروس

رسد. رفتار خطرناك قربانی  کشتن سگ همسایه با او همراه شده و توسط مجرم به قتل می

ودن باغ حاضر ی دور ب واسطه شانزدهم از سایر قربانیان آشكارتر است. دوستان قربانی به

ی زیادی  تنهایی برای چیدن انار به باغی که در فاصله شوند که با او همراه شوند اما قربانی به نمی

های  شود. ارتكاب به فعالیت ی سكونتش قرار داشته مراجعه کرده و نهایتا کشته می تا منطقه

دهد. قربانی  ضیح میسال این پرونده را تو خطرناك عاملی است که قربانی شدن سه قربانی بزرگ

قتل  ی شغلش با مجرم همراه شده و نهایتا در معدن متروکه به واسطه زن که یك روسپی است به

شوند و  خاطر مصرف مواد با مجرم همراه می رسد. دو قربانی مرد نیز هر دو معتادند و به می

 رسند.  قتل می توسط او به

جواری قربانیان و  كونت، فرصت، همی س باتوجه به مباحث فوق عوامل سن، جنس، منطقه

های خطرناکی که فاقد هر نوع کنترل  ها و زمان نشینی قربانیان و مجرم، وجود مكان مجرم، هم

ها از جمله عواملی هستند  های خطرناك آن اجتماعی هستند، رفتارهای پرخطر قربانیان و فعالیت

 کند.   پرونده را تبیین می که در کنار ضعف کنترل اجتماعی، قربانی شدن قربانیان این
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بحثونتیجه
در پژوهش حاضر تالش شد تا برمبنای مستندات عینی و بررسی منابع مختلف تصویری واقعی 

ی قربانی شدن ارائه  کننده های سریالی پاکدشت با تمرکز بر عوامل تسهیل ی قتل از روند پرونده

های تحلیلی جرایم و  اه خود هستند و نظامشناختی در ایران در آغاز ر های قربانی شود. تحلیل

ها متمرکزند. در این تحلیل  چنان بر مجرمین و تبیین رفتارها و کنترل آن های کنترلی هم سیاست

ها و امكانات ناشی از رویكرد  ی جنایی ایران ظرفیت ترین پرونده تالش شد با بررسی بزرگ

 رد. شناسی شناسایی شده و مورد استفاده قرار گی قربانی

اولین پارامتری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، پارامتر کنترل اجتماعی بود. 

ی کنترل  شده در منطقه به دو بخش عمده های اعمالکنترل اجتماعی باتوجه به انواع کنترل

رسمی و کنترل غیررسمی تقسیم شد. عملكرد نهادهای کنترل رسمی در جریان پرونده باتوجه 

گیری تا بازداشت تفكیك شد. با ی غفلت، حساسیت و پی های پژوهش به سه دورهبه یافته

ی مذکور مدیریت امنیت، مدیریت  توجه به کارکردهای نهاد پلیس مشخص شد که در سه دوره

ای داشته و این نهادها در  های اساسینظم و مدیریت جرم توسط نهادهای کنترل رسمی ضعف

 اند.اجرای وظایف خود ناتوان بوده

های کنترل رسمی با مسكوت گذاشتن رغم حساسیت مسئله، نهادی اول علی در مرحله

ی  اند. در مرحلهی تداوم جرم را فراهم آورده پرونده و عدم انعكاس آن به مراجع باالتر زمینه

ی ناهماهنگی بین نهادهای مختلف و  واسطه شود، بهدوم که مسئله در سطح شهرستان مطرح می

گیری موقت مجرم پیشرفت  رغم دستد امكانات و نیروهای نهادهای امنیتی علیضعف شدی

رغم ی سوم نیز علی شود. در مرحلهچندانی در پرونده حاصل نشده و نهایتاً مجرم اصلی آزاد می

انعكاس مسئله به مراجع باالتر در سطح استان و کشور کمكی از طرف این مراجع به این نهادها 

 شود.های اداری متوقف میگیریسطح پی نشده و مسئله در

شده از طرف خانواده و نهادهای محلی نیز واجد  عنوان کنترل اعمال کنترل غیررسمی به

های شدیدی بوده است. از طرفی این کنترل صرفاً به خانواده محدود شده و نهادهایی  ضعف

ی کنترل اجتماعی  عرصهمانند مدرسه، مسجد و شورا و سایر نهادهای محلی حضور چندانی در 

توجهی گیری مفقود شدن کودکان درحال تحصیل از طرف مدرسه، بیاند. عدم پینداشته

های ها، فقدان نهادهایی مثل خانهسازی مردم قبل و بعد از وقوع قتلنهادهای محلی به آگاه
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نطقه گر ضعف شدید کنترل غیررسمی در مفرهنگ، شوراها و سایر نهادهای محلی همگی بیان

است. درخصوص کنترل والدین بر فرزندان نیز با توجه به محیط کوچك منزل، سطح پایین 

ها نسبت به خطرات تهدیدکننده و ها، ناآگاهی خانوادهتحصیالت والدین، درآمد اندك خانواده

ی  واسطه تعداد باالی خانوار، کنترل مشخصی بر کودکان اعمال نشده است. درواقع خانواده به

تر واجد کارکردهای کنترلی است و دانش و توانایی کافی برای اعمال کنترل  یادشده کم عوامل

 موثر ندارد.

ی دیگری که مورد توجه قرار  شده بر کودکان مسئله بعد از پرداختن به کنترل اجتماعی اعمال

فاکتورهای  ای بودند. هدف ما در این بخش شناسایی ریسكهای زنجیرهگرفت، قربانیان قتل

ها شده است. فاکتورهایی مثل سن،  شدن آن مشترك در میان قربانیان بود که منجر به قربانی 

ی  واسطه وجودآمده به های بهی سكونت، فرصت های منطقه جنسیت، زمان و مكان، ویژگی

نشینی و ارتباط با  های مشترك قربانیان و مجرم، در معرض مجرمین بودن قربانیان، همفعالیت

فاکتورهایی هستند که  های خطرناك از جمله ریسكرهای پرخطر قربانیان و فعالیتمجرم، رفتا

 شوند.به قربانیان این پرونده مربوط می

های قربانیان عامل سومی را نیز باتوجه به پارامترهای فوق عالوه بر کنترل اجتماعی و ویژگی

است. از بین توان به این عوامل افزود که این عامل سوم همان محیط مناسب  می

ی سكونت، قرار گرفتن در  های منطقهشده در باال عواملی مثل ویژگی فاکتورهای مطرح ریسك

های خطرناك پارامترهایی هستند که تاحدی مستقل از قربانیان  ها و مكان معرض مجرمین و زمان

دی، ی جدایی فرهنگی، اقتصا واسطه رسند. باال بودن نرخ جرم در منطقه به نظر می جرم به

ی اصلی پایتخت و متراکم شدن مسائل و مشكالت در  ای پاکدشت از بدنهاجتماعی شهر حاشیه

شدن را بیش از سایر نقاط برای ساکنین این منطقه فراهم   ی قربانی کنار فقدان امكانات، زمینه

تر در معرض مجرمین قرار گرفتن،  آورده است. عالوه بر باال بودن نرخ جرم و امكان بیش

های جغرافیایی منطقه نیز در قربانی شدن نقش مهمی داشته است. ساختار ناهمگن و گیویژ

های وسیع در میان مناطق  های متروکه و بیابانها، آسیابنامتراکم محالت، قرار گرفتن کوره

مسكونی، فقدان امكانات و تسهیالت رفاهی برای جلب کودکان در زمان فراغت، کوچك بودن 

ها و فقدان روابط ی فقر شدید خانواده واسطه دان امكانات رفاهی بهمحیط سكونت و فق

خاطر نبود پایگاه اجتماعی مستمر و مهاجرنشین بودن منطقه،  ها بههمسایگی در میان خانواده
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ی قربانی شدن قربانیان را فراهم  ای هستند که زمینهمحیطی-همگی از جمله عوامل اجتماعی

 اند. کرده

شدن افراد،  ها و قربانی ی مشخص بین کوره سال از این پرونده و رابطه رغم گذشت نهعلی

چنان در میان مناطق مسكونی به  کوره عاج که محل سكونت مجرم و تعدادی از قربانیان بوده هم

یك از مناطق متروکه اعم از آسیاب خرابه و معدن متروکه   دهد. هیچفعالیت خود ادامه می

جز اضافه کردن دو واحد  م وقوع این حادثه، در طول این نه سال بهرغاند. علیتخریب نشده

آباد و یكی از روستاهای مجاور هنوز هیچ تغییر محسوسی در کالنتری در روستای فرون

شود. طی مصاحبه با جانشین معاونت اجتماعی وقت استان تهران نهادهای محلی مشاهده نمی

دختران خردسال توسط یك پیرمرد در منطقه چند مورد تجاوز به  1386مشخص شد در سال 

طور  شدن به گیری مجرم، روند قربانی  ی پلیس و دست اتفاق افتاده و نهایتاً بدون مداخله

علت  نام باند شیاطین به گروهی به 88خود به پایان رسیده است. عالوه بر این در سال  خودبه

 1391گیر شدند و نهایتا در سال  ی پاکدشت دست مورد تجاوز و یك قتل در منطقه 5ارتكاب 

 ها اجرا شد. حكم اعدام دو تن از آن

های سریالی در پاکدشت اتفاق  های این تحقیق و وقایعی که بعد از این قتل ی یافته مجموعه 

های کنترل اجتماعی رسمی  چنان شرایط نامطلوب قبلی در حوزه افتاده حاکی از این است که هم

پناه در دسترس تغییری نكرده  یطی و اجتماعی مساعد و قربانیان بیهای مح و غیررسمی، ویژگی

محور و مبتنی بر تشدید مجازات هم نتوانسته کمكی به  های کنترلی مجرم است. تداوم رویه

های  ی این شواهد حاکی از این است که هم در سیاست بهبود شرایط در این منطقه بنماید. همه

به جرایم چرخش تمرکز از مجرمین بر قربانیان جرایم و  های مربوط کنترلی و هم در تحلیل

 ها در برابر آماج جرم ضروری است.  سازی آن تالش در جهت ایمن
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