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وظایفحکومتهادرقبالاخالق
ومعنویتجامعه

معنو ّیت و اخالق :معنو ّیت به معنی برجسته
کردن ارزشهــای معنوی از قبیل :اخالص،
ایثارّ ،
توکل ،ایمان در خود و در جامعه است،
و اخالق به معنی رعایت فضیلتهایی چون
خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند،
راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنفس
خلقیات نیکو است .معنو ّیت و اخالق،
و دیگر
ّ
الیتهای
ع
ف
و
ها
ت
حرک
همه
دهنده
جهت
ّ ّ
فـــردی و اجتماعی و نــیــاز اصــلــی جامعه
است؛ بودن آن ها ،محیط زندگی را حتّی با
مادی ،بهشت میسازد و نبودن
کمبودهای ّ
مادی،جهنّممیآفریند.
آنحتّیبابرخورداری ّ
شعور معنوی و وجــدان اخالقی در جامعه
هرچه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار
میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش
اســت و ایــن تــاش و جهاد ،بــدون همراهی
حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت.
اخالق و معنو ّیت ،البتّه با دستور و فرمان به
دست نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند
اما ا ّو ًال ،خود
آن را با قدرت قاهره ایجاد کنندّ ،
باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته
باشند ،و ثانی ًا ،زمین ه را برای رواج آن در جامعه
فراهمکنندوبهنهادهایاجتماعیدراینباره
میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای
ضدمعنو ّیتواخالق،بهشیوهمعقولبستیزند
ّ
وخالصهاجازهندهندکهجهنّمیهامردمرابا
زوروفریب،جهنّمیکنند.

...

گزارشتاریخی
جانفشانیشهیدمدرسبرای
دفاعازحقوقملت
نخستین حضور شهید مــدرس در مجالس
شــورای ملی ،به مجلس دوم برمیگردد .او
در کنار چهار نفر از علمای برجسته کشور،
برای بررسی مشروعیت دینی قوانین مصوب
مجلس ،با تأکید علمای شیعه ،توانست به
مجلس دوم شورای ملی راه یابد .فعالیتهای
سیاسیشهیدمدرسدرمجلسپنجمکهبین
سال های 1302تا 1304هـ.ش برپا شد ،به
اوج خود رسید .این روحانی مبارز در مجلس
مورداشاره،کههمزمانبادوراننخستوزیری
رضاخان و سرانجام ،رسیدن وی به سلطنت
بود ،به انتقاد شدید از اقدامات و فعالیتهای
نخستوزیرجدیدواعضایکابینهویپرداخت.
طیهمینمخالفتهاودرحاشیهجلسهعلنی
مجلسپنجمبودکهحسینبهرامی،باتحریک
سیدمحمد تدین که از حامیان جدی سردار
سپه بود ،سیلی محکمی به شهید مدرس زد.
پیامد این اقدام به قدری شدید بود که نه تنها
جو مجلس علیه طرح «جمهوری رضاخانی»
شد،بلکهمردمدرتهرانوبسیاریازشهرهای
دیگر ،به حمایت از شهید مدرس و مخالفت با
رضاخان برخاستند و در نهایت ،طرح یادشده
برای همیشه از دستور کار خارج شد .حرکت
شهید مدرس در راستای قانون و تالش وی
برای اجرای آن ،به قدری جدی بود که در این
بین،چندینبارموردسوءقصدومخالفتهای
اطرافیانرضاخانقرارگرفت.
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تاریخ جهان
«ویکتور هوگو» و پیش بینی
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روز ششم تیرماه سال  ،1313میدان توپخانه
تهران ،جــای ســوز ن انداختن نبود؛ مأموران
نظمیه به زحمت میتوانستند جمعیت انبوه
را از محوطه چوبه دار دور نگه دارنــد .با این
حال ،این وضع زیاد طول نکشید؛ دقایقی بعد،
گاری نظمیه مقابل چوبه دار متوقف شد و مردم
تهران ،باالخره چهره اصغر قاتل را دیدند؛ مردی
 41ساله ،با ظاهری نه چندان متعادل که در
کارنامهاش قتل  33کودک و نوجوان را داشت؛
موجود ترسناکی که بــرای چند مــاه ،خــواب را
بر اهالی تهران حرام و وحشت را بر پایتخت،
مستولی کــرده بــود .دادســتــان حکم اصغر را
خواند؛ او به خاطر جنایاتش به اعــدام محکوم
شده بود و حاال باید به سزای اعمالش میرسید.
▪آغاز جنایت

علی اصغر بــروجــردی ،معروف به اصغر قاتل،
اهــل بــروجــرد نــبــود! او در ســال  1272هـــ.ش
در تهران به دنیا آمد .خانوادهای بدنام داشت.
پدرش علیمیرزا ،راهزنی مشهور بود که بر سر
راه قافلههای زائران مینشست و آن ها را غارت
میکرد .معروف بود که علیمیرزا ،طی دوران
تبهکاریاش ،بیش از  40نفر را به قتل رسانده
است .زلفعلی ،پدربزرگ پدری اصغر قاتل هم،
دستکمی از پدر او نداشت؛ زلفعلی هم راهزنی
بدنام بود که قافلههای منطقه مالیر و اراک ،از
دست او آسایش نداشتند .خانواده اصغر قاتل،
پسازکشتهشدنپدرشبهدستامنیهها،ازفرط
بدنامی،دیگرنتوانستدرایرانبماندوراهعراقرا
درپیشگرفتو دربغدادساکنشد.اصغر،دوبرادر
به نامهای رضا و تقی و یک خواهر داشت که نام او
بر ما مشخص نیست .ظاهر ًا خواهر و برادرهای
اصغر،زندگیآرامومحترمانهایدربغدادداشتند
وگرداعمالخالفنمیچرخیدند.برادربزرگتر،

سلول انفرادی اصغر قاتل در زندان قصر تهران
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قهوهخانهایدربغدادراهانداختواصغرهمپادوی
همینقهوهخانهشد؛درستازهمینزمانبودکه
آزارواذیترساندنبهکودکانراآغازکرد.هنگامی
کهاوهنوزنوجوانبود،اطرافیانشمیدانستندکه
اوذهنمتعادلیندارد؛حرفهایشسروتهنداشت
وکسیجدیاشنمیگرفت.شایدبههمیندلیل
بودکهوقتیویدر 14سالگی،بهجرمآزارواذیت
یک کودک بازداشت شد ،پس از رضایت دادن
والدین قربانی ،آزادش کردند .اما این جنایت،
آغازیبرزنجیرهپرحلقهجنایاتاصغرقاتلبود.
▪از بغداد تا تهران

تنها منبع مستندی که از زندگی و رفتارهای
شرمآور اولین قاتل زنجیرهای شناخته شده ایران
وجود دارد ،پرونده قطور رسیدگی به جرایم او در
دادگاه جنایی است .طبق اعترافات ثبت شده
در پرونده ،اصغر قاتل ،مدتی بعد از نخستین
جنایتش ،به جرم آزار و اذیــت پنج کــودک ،به
 9سال زندان محکوم شد .او پس از طی کردن
دوران حبس و در حالی که  27سال داشت،
از زندان آزاد شد و اینبار با شدت بیشتری ،به
اقدامات تبهکارانهاش ادامــه داد و برای پاک
کردن اثر آن ها ،دست به قتل قربانیانش زد .به
تدریج ،آمار مقتوالن افزایش یافت و به  25نفر

رسید .اصغر در اعترافاتش میگوید« :در بغداد،
 ۲۵پسر را سر بریدم؛ اغلب جنازه[ها] را در شط
غرق میکردم .برخی را هم به قدری ماهر شده
بودم که [پس] از سر بریدن ،هیچ آثاری [باقی]
نمیگذاشتم ،آخــریــن بچه را کــه میکشتم،
کــودک دیگری مــرا دیــد که من از هما نجا به
ایران فرار کردم ».اصغر به ایران آمد .مدتی در
شهرهای مختلف سرگردان بود ،تا عاقبت سر
از تهران درآورد .اینکه آیا در دوره دربهدری هم
دست به جنایت زده بود یا نه ،معلوم نیست؛ اما
از او که اصو ًال روان متعادلی نداشت و به انجام
تجاوز و قتل ،عــادت کــرده بــود ،قتل کودکان
معصوم در دیگر شهرها ،اص ً
ال بعید نبود.
▪پیکرهای بی سر منطقه «شترخان»

اصغر قاتل ،ساکن کاروانسرای «رضاخان» در
حاشیه شهر تهران شــد؛ جایی که کاروا نها
میآمدند و میرفتند و کسی متوجه نوع فعالیت
وی نبود .او برای خودش ،ابزار درست کردن
بامیه فراهم کرد و در ظاهر به بامیه فروشی
مشغول بــود؛ کــاری کــه میتوانست او را در
تماس بیشتری بــا اطــفــال قــرار دهــد .طولی
نکشید که پس از استقرار اصغر قاتل ،اخبار
تکان دهند های در پایتخت پیچید؛ پیکرهای
بیسر و ُمثله شده هشت کودک و نوجوان ،در
بیابا نهای اطراف منطقه «شترخان» ،جایی
در جنوب تهران ،پیدا شد و سایه وحشت را بر
سر مــردم تهران انداخت .مدتی بعد ،در 12
دیماه سال  ،1312خبر پیدا شدن َس ِر بیتن
نوجوانی در «شــتــرخــان» ،وحشت موجود را
تشدید کرد .نظمیه به تکاپو افتاد .دیگر کسی
جرئت نداشت یک ساعت از شب گذشته ،از خانه
بیرون بیاید .دو هفته بعد ،خبر کشف دو جسد
دیگر منتشر شد و مردم ،اخباری را درباره پیدا
شدن جمجمه یک جوان در پارک جاللیه (پارک
الله امــروزی) در گوش هم زمزمه میکردند.
شاید برخی از این اخبار واقعی نبود ،اما وقتی
بازار شایعه داغ میشود ،دیگر نمیتوان دهان
شــایــعـهســازان را بــســت! ســـردار تیمورخان،
مفتش کارآزموده اداره تأمینات(آگاهی) ،با
اختیارات تام ،مأمور پیدا کردن قاتل شد؛ اما
بیتجربگی مأموران تأمینات در رسیدگی به
چنین پروندههای پیچیدهای ،اوضاع را وخیمتر
و مردم را سراسیمهتر میکرد .به دستور سردار
تیمورخان ،تعدادی ُمقَ نّی اجیر کردند تا داخل
قناتهای منطقه شترخان و اطراف آن را در پی
سرنخ یا جسد مقتولی دیگر ،جستوجو کنند؛
اما از داخل قنا تها چیزی به دست نیامد ،در
عوض ،مأموران تأمینات ،ساعت  11روز دهم
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 12دیماه سال  ،1312خبر پیدا
شدن َس ِر بیتن نوجوانی در جنوب
تهران ،وحشت موجود را تشدید
کرد .نظمیه به تکاپو افتاد .دیگر
کسی جرئت نداشت یک ساعت از
شب گذشته ،از خانه بیرون بیاید.
دو هفته بعد ،خبر کشف دو جسد
دیگر منتشر شد و مردم ،اخباری
را درباره پیدا شدن جمجمه یک
جوان در پارک جاللیه (پارک
الله امروزی) در گوش هم زمزمه
میکردند
اسفندماه  ،1312به مرد میان سال و تنومندی
برخوردند که گره کور پرونده قتلها را باز کرد.
▪راز جنایت فاش می شود

آنشب اصغر قاتل ،پیت حلبی مخصوص درست
کردن بامیهاش را به دست گرفتهبود و سرخوش و
بیخبرازهمهچیز،ازهمانمسیریعبورمیکرد
که مأموران تأمینات ،در آن به دنبال یافتن سر نخ
بودند .این یک اتفاق محض بود یا شاید ،خون
کودکانیکهمظلومانهبهقتلرسیدهبودند،دامن
قاتل را گرفت .قیافه اصغر ،خوف به دل مأموران
انداخت .با فرمان «ایست» ،او را متوقف کردند.
لباسهایش را گشتند .چیز خاصی در آن ها
نبود ،جز چند سکه و یک دستمال چرک و کثیف؛
اما وقتی نوبت به وارسی وسایل همراهش رسید،
همه از دیدن کارد و لباس خونآلودی که درون
پیت درست کردن بامیه بود ،جا خوردند .اصغر
قاتل به آن ها گفت که لباس و کارد را پیدا کرده
است،امااظهاراتاو،مأمورانراقانعنکردوبهاین
ترتیب ،وی را بازداشت کردند و به اداره تأمینات
بردند .دو روز بعد ،با اظهارات همسایگان اصغر در
کاروانسرای«رضاخان»،معلومشدکهلباسخون
آلود متعلق به پسر نوجوانی است که وی ،چند روز
قبل ،به اسم برادرزادهاش به کاروانسرا آورده بود.
با پیدا شدن جسد آن نوجوان ،پازل حل معمای
قتلهای زنجیرهای تهران تکمیل شد و همه
فهمیدند آن جانور خوفناکی که وحشت را به دل
مردم پایتخت انداخته ،کیست .با تکمیل شدن
پرونده اصغر قاتل و نظر به حساسیت موضوع،
دادگاه او در خرداد  1313برگزار و حکم اعدام
صادر شده برای وی ،به سرعت از سوی دیوان
عالی تمیز نیز ،تأیید شد .به این ترتیب ،اصغر
قاتل را ،روز ششم تیرماه سال  ،1313به میدان
توپخانه بردند و به دار آویختند و این چنین بود که
پرونده نخستین قاتل زنجیرهای شناخته شده در
ایران ،بسته شد.
منابع:

«همگی به بام کلیسا چشم دوختند .آنچه
میدیدندعجیببود.درباالتریننقطهکلیسا،
باالتر از پنجره ُرز مرکزی ،شعله بزرگ آتش
از میان دو مناره کلیسا ،به شکل جرقهای از
گردباد زبانه میکشید ».به گــزارش تاریخ
ایرانی،ویکتورهوگودررمان«نوتردامپاریس»
که در سال  ۱۸۳۱منتشر شد و در ایــران با
نام «گوژپشت نــوتــردام» شناخته میشود،
آت ـشســوزی کلیسای نــوتــردام را اینگونه
توصیفوپیشبینیکردهبود؛کلیسایی۸۵۶
ساله که روز ۱۵آوریل ۲۶( ۲۰۱۹فروردین
)۱۳۹۸آتشگرفتوسوخت.یکسالقبل
ازانتشاررمانویکتورهوگو،نمایجنوبیاین
کلیسا،درجریانیکشورش،آتشگرفت؛اما
هوگو،درآنزمان،باوجودآسیبدیدگیاین
کلیسا از آتشسوزی ،در مقدمه کتاب خود
نوشت«:بدون شک نوتردام پاریس همچنان
یک بنای باشکوه و بلندمرتبه است ».انتشار
کتاب او و انتقادهایش از وضعیت نامناسب
این کلیسا ،توجهها را به این بنای تاریخی
جلب کرد .در سال ۱۸۴۴مسابقهای برگزار
و از معماران خواسته شد تا طرحهای خود
را برای احیای کلیسای نوتردام ارائه کنند.
در ژوئیه  ،۱۸۴۵در نهایت ،قانون بازسازی
کلیسای جامع نــوتــردام ،تصویب و به این
ترتیب ،خواسته ویکتور هوگو هم عملیاتی
شد .از شامگاه دوشنبه  ۱۵آوریل 2019
که آتش به جان نوتردام افتاد ،دوستداران
هنر برای این مهمترین کلیسای فرانسه،
نگران شدند .نــوتــردام ،تنها یک عمارت
نیست ،بلکه در آن آثاری گرانبها ذخیره شده
است .مقامهای فرانسوی اطمینان دادهاند
که در حریق نــوتــردام ،به این آثــار آسیبی
نرسیده استُ .ارگ نوتردام ،بیتردید یکی
از این وسایل گرانبها محسوب میشود؛
این ُا رگ در قرن  13میالدی نصب و در
سال  ،۱۷۳۰تعمیر و مرمت شد .در جریان
انقالب کبیر فرانسه ،چیزی نمانده بود که
تندروها این ارگ بزرگ را نابود کنند ،اما
طرفداران موسیقی ،آن را نجات دادند .این
ُارگ یکی از خوشآواترین ُارگهای جهان
است و به تدریج ،توسط استادکاران ماهر،
کاملتر شده است.
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