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    گروه حوادث  - جزئیات پرونده اولین قاتل زنجیره ای در ایران 
را که بیش از ۳۰ کودک و نوجوان را به قتل رســانده بود، را در این 

گزارش بخوانید.
علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل در سال ۱۲۸۷ متولد شد. 
او اولین قاتل زنجیره ای ایران است که قربانیانش کودکان بودند و در 

اغلب موارد به آن ها تجاوز می کرده است.
وی طی مدتی در عراق زندگی کرده و استارت قتل هایش نیز در این 
کشــور زده شد و ۲۵ کودک را به قتل رساند، اصغر پس از مدت ها 
تحمل حبس از زندان آزاد شد که مجدد دست به ارتکاب قتل کودکی 

دیگر زد و بالفاصله از عراق به ایران فرار کرد.
قتل های کودکان عراقی و حبسش او را متنبه نکرده چرا که با برگشتن 
به کشور بازهم دست به کشن کودکان زد و این بار و در ایران مرتکب 

قتل ۸ کودک و نوجوان شد.
علی اصغر در خانواده ای بزرگ شد که سابقه دزدی و قتل و بدنامی 
داشت، پدربزرگش زلفعلی راهزن بود و در منطقه بروجرد، مالیر و 
عراق اقدام به چپاول کاروان ها می کرد که گاه منجر به کشــته شدن 

کاروانیان نیز می شد.
پدر علی اصغر یعنی علی میرزا قاتل، راهزن و جنایتکار بد نام در عصر 
خود بود، او بیش از ۴۰ مسافر و عابر را با دست خود به قتل رسانده 

بود. به دلیل بدنامی و تحت تعقیب بودنش، به بغداد مهاجرت کرد.
علی اصغر از مادرش شنیده بود که پدرش علی میرزا، سرباز بوده و در 
یکی از جنگ ها کشته شده است. خانواده علی اصغر به بهانه زیارت 

کربال به عراق می روند و در بغداد ساکن می شوند.
یکی از برادران علی اصغر در بغداد قهوه خانه ای راه اندازی می کند 
و علی اصغر هم ابتدا نزد برادرش مشغول به کار می شود. او بعد ها 
به فروش آجیل و تنقالت به کودکان و دانش آموزان پرداخت و از 

همین راه به اغفال آنان دست زد.
او از این راه با کودکان و نوجوانان طرح دوستی می ریخت و کم کم با 
وعده هایی آن ها را به خلوتی می کشید و آن ها را مورد اذیت و آزار قرار 

می داد، نخستین بار در سن ۱۴ سالگی به علت اذیت و آزار کودکان 
در بغداد دستگیر شد و به زندان افتاد که به دلیل کم بودن سنش و با 

رضایت والدین کودکان آزاد شد.
اصغــر پس از آزادی از زندان به فروش آجیل و تنقالت به کودکان 
مدرسه ای کار خود را پیش گرفت و در ادامه با برمال شدن اقداماتش 
و آزار رسانی وی به ۵ کودک در بغداد، به ۹ سال حبس محکوم شد.

در ۲۷ سالگی برای در امان ماندن از دست پلیس و دادگاه، تصمیم 
گرفت بعد از تجاوز به طعمه های خود آنان را سر به نیست کند که 
در این مسیر ۲۵ کودک و نوجوان عراقی توسط اصغر قاتل به قتل 

رسیدند.
اعترافات اصغر قاتل درباره جنایاتش در عراق

او در ایــن باره گفته بود: درعــراق در قهوه خانه برادرم هر چه پول 
می گرفتــم خرج اطفــال می کردم، مدتی هم در مســاجد، آجیل 
می فروختم و با اطفال رابطه برقرار می کردم تا این که به علت فریب 
دادن ۵ بچــه از فرزندان متموالن آنجا و فریب دادن آن ها، ۹ ســال 
حبس کشیدم. پس از آزادی، از برادرم خواستم که برایم زن بگیرد، 

ولی قبول نکرد.
دیگرهمیشه با اطفال بودم تا این که یک شب یک شاگرد نجار به نام 
حسن را فریب دادم با پنج نفر دیگر به او تجاوز کردیم به خاطر همین 

دو سال حبس کشیدم و از طرف محکمه تحت نظر پلیس بودم.
هر شــب پلیس در خانه می آمد و بودن مرا در خانه کنترل می کرد، 
تصمیم گرفتم به هر پسری که تجاوز می کنم، او را به قتل برسانم در 
بغداد ۲۵ پســر را ســر بریدم اغلب جنازه را در شط غرق می کردم، 
برخی را هم به قدری ماهر شــده بودم که از ســر بریدن هیچ آثاری 
نمی گذاشتم آخرین بچه را که می کشتم کودک دیگری مرا دید که 

من از همان جا به ایران فرار کردم.
ورود مجدد به ایران

با فرار از عراق به ایران، اصغر قاتل در کاروانسرای رضاخان در تهران 
ساکن و مشغول به کار های دوره گردی و به ویژه بامیه فروشی شد، به 

این ترتیب وی باز هم امکان تماس با کودکان و نوجوانان را پیدا کرد.
این بار طعمه های اصغر بیشتر نوجوانان شهرستانی بودند که برای 
یافتــن کار بــه تهران آمده بودند، او در مــدت کوتاهی ۸ نفر را در 
تهران کشت و جنازه های آن ها را در جنوب تهران رها کرد، کشف 
جسد های مثله شده نوجوانان در کوره ها و قنات های منطقه شترخان 

باعث ترس و وحشت فراوان در تهران شده بود.
دهم دیماه ۱۳۱۲ در یک قلعه خرابه در بیابان شــترخان در جنوب 
تهران، چوپان نوجوانی سر بریده کودکی را پیدا کرد و سراسیمه این 

خبر را به اهالی روستای نجف آباد در همان نزدیکی رساند.
پس از این اتفاق مأموران اداره تامینات »پلیس آگاه« با حضور در محل 
جسد کودک و دو جسد دیگر را پیدا کردند که همگی کمتر از بیست 

سال سن داشته و در دو هفته گذشته کشته شده بودند.
در ۲۳ بهمن ماه همان سال در فاصله کمتر از دو ماه، جمجمه جوان 
دیگری در میدان جاللیه »پارک الله« پیدا شد، اما تالش برای یافتن 
جسد وی بی نتیجه ماند، ۵ روز بعد جنازه بدون سر فردی سی ساله 
در قنات امین آباد منطقه دولت آباد کشف شد. با ایجاد جو رعب و 
وحشت در تهران، نظمیه و عدلیه به تالش جدی برای یافتن سرنخی 

از قتل ها مشغول شدند.
سردار تیمورخان مفتش با سابقه آن زمان اداره تامینات تهران مامور 
پیگیری قتل های زنجیره ای در جنوب تهران شــد، ماموران با اجیر 
کردن چند چاه کن، به تالش خود برای یافتن اجساد در قنات ادامه 
دادند. آن ها که ۴۳ مامور بودند در روز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۱۲ در 
حوالی چاه های قنات امین آباد، به مردی میانسال در بیابان برخوردند 

که یک پیت حلبی و یک پشته حمالی به همراه داشت.
انفرادی اصغر قاتل در زندان قصر تهران

ماموران از وی و شغلش پرس و جو کردند و این مرد مدعی شد که 
بامیه فروش است و پیت هم ابزار کار اوست، ماموران جسدی را در 

آن حوالی پیدا می کنند.
بعد از ۲ روز مرد بامیه فروش که اصغر قاتل بود در حوالی شــازده 

عبدالعظیم دستگیر شد و به این ترتیب مرد بامیه فروش دستگیر و 
برای استنطاق به کمیسری و سپس به تامینات تهران برده می شود.

ماموران به محل زندگی علی اصغر در کاروانسرای رضاخان می روند 
و با پرس و جو از همسایه ها متوجه می شوند شب پیش از آن پسر 
بچه ای که علی اصغر وی را برادر خود معرفی می کرده، شب را در 
اتاق او خوابیده اســت. آن ها لباس های به دست آمده را شناسایی و 

متعلق به همان نوجوان معرفی می کنند.
پس از چند فقره بازجویی، علی اصغر اقرار می کند که لباس ها مربوط 
به نوجوانی به نام علی است که اصغر در ابتدا برای وی سینی و بامیه 
خریده تا در کنار او کار کند، اما با گریختن وی، اصغر مجددا وی را 

یافته و پس از تجاوز، او را به قتل رسانده است.
پس از کشو قوس های فراوان علی اصغر به انجام ۸ قتل در ایران و ۲۵ 

قتل در عراق و تجاوز به مقتوالن و دیگر کودکان اقرار کرد.
دادگاه اصغر قاتل در خرداد و تیرماه ۱۳۱۳ تشــکیل شد، جرم وی 
تجــاوز و قتل ده ها کودک و نوجوان ذکر شــد و پس از برگزاری 
جلسات دادگاه، او به ۹ سال حبس و در نهایت به اعدام محکوم شد 
که با اعتراض علی اصغر، رای به دیوان عالی تمیز رفت که در آنجا 

نیز حکم وی مجدد تأیید شد.

توجیه جنایات در عدلیه توسط علی اصغر
اودرباره جنایتش گفت: این ها یک عده بی پدر و مادر هستند؛ بی سر 
و پا و خوشگل اند. وقتی که ریش آن ها درآمد، دزدی می کنند. من با 
این ها دشمنی دارم. این ها دشمن مملکت هستند. به این جهت آن ها 
را کشــته ام. من در خارجه که بودم از این ها خیلی بودند و خیلی از 
آن ها را کشــتم. اینجا هم که آمدم، دیدم در اینجا هم هستند و آن ها 

را می کشتم.
اعدام اولین قاتل زنجیره ای ایران

روز اعدام فرا رسید، در سحرگاه چهارشنبه ششم تیر ۱۳۱۳ حکم 
اعدام وی در میدان توپخانه و در مقابل تشکیالت نظمیه مملکتی 
اجرا شد، وی ابتدا شوخ و سر حال بود، اما با مشاهده طناب دار در 
هم شکست و بنا بر اظهارات حاضران گفت در صورت آزادی، دو 

گوسفند برای قربانی نذر خواهد کرد.
آخرین اظهارات قاتل پای چوبه دار

اصغر قاتل پس از فراخوانده شــدن به سمت چوبه دار با اعتراض 
گفت: »من چند ولگرد و مجهول الهویه را کشتم، شما به خاطر آن ها 
مرا می کشید«؟حکم اجرا و اصغر قاتل به دلیل جنایات متعدد علیه 
کودکان و نوجوانان به عنوان اولین قاتل زنجیره ای ایران، اعدام شد.

بازخوانی پرونده اصغر قاتل؛ اولین قاتل زنجیره ای ایران ! 

نجات دختر 20 ساله از مرگ شیطانی؛ فرشاد آبرویم را برد
گروه حوادث  - رهایم کنید، چرا مرا به حال خود نمی گذارید؟ 
دیگر از این دنیای کثیف خســته شــده ام، از این همه آدم های 
هوسرانی که با جمالت شیرین و عاشقانه به دنبال هوسرانی های 

خودشان بودند با همه وجودم بیزارم و...
 این ها بخشــی از اظهارات دختر ۲۰ ســاله ای اســت که قبل از 
خودکشی توســط نیروهای امدادی و ماموران انتظامی از مرگ 

حتمی نجات یافت.
او که قصد داشت خود را از باالی پل عابر پیاده به کف  خیابان پرت 
کند ، حاال اشک ریزان مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
سناباد مشهد نشسته بود و داستان تلخ زندگی اش را این گونه بیان 
کرد: می خواهم از عمق وجودم فریاد بزنم آهای دختران جوان این 

عشق های خیابانی فرجامی جز سیاهی ندارد .
روی این هوس های زودگذرنام »عشق« نگذارید و از سرگذشت 
من عبرت بگیرید چرا که پدر و مادر من نیز با همین عشق های 
هوس آلود پیمان ازدواج بستند اما درحالی که مرا به دنیا آورده بودند 
باز هم برای آسایش و رفاه خودشان از یکدیگر جدا شدند و مرا در 

این دنیای کثیف  تنهاگذاشتند.

هنوز به ۳ سالگی نرسیده بودم که سوء ظن های یک عشق خیابانی 
دیگر در وجود پدرم ریشه دواند و این گونه مهر طالق آن ها را از 
یکدیگر جدا کرد و من هم فرزند طالق نام گرفتم اما هیچ چیزی 

از این کلمه وحشتناک نمی دانستم .
پدرم به دنبال سرنوشت خودش رفت و مادرم با کارگری در خانه 
های مردم مرا زیر چتر »عشق مادری« خود گرفت اما درآمدش به 
اندازه ای بود که فقط شــکم مرا سیر می کرد تا از گرسنگی جان 

ندهم .
وقتی به ۳ سالگی رسیدم دیگر نمی توانست مرا با خودش به خانه 
های مردم ببرد تا مبادا به چیزی دست بزنم یا لیوانی را بشکنم. او 
بشــقاب غذا و بطری آب را در کنارم می گذاشت و در اتاق را به 

رویم قفل می کرد تا هر وقت گرسنه شدم غذا بخورم .
تلویزیون کوچک خانه تنها ســرگرمی من بود تا روزی که راهی 
مدرســه شدم. آن جا بود که معنای طالق را فهمیدم و حس تنفر 
وجودم را فراگرفت . وقتی همکالســی هایم با شوق و لبخند از 
پدرشــان ســخن می گفتند که برای آن ها کیف و لباس یا مواد 

خوراکی خریده بود از همه چیز و همه کس بیزار می شدم .

دوست داشتم دنیا را تغییر بدهم و کلمه طالق را زیر پاهایم خرد کنم 
. هرگز نمی توانستم این سرنوشت سیاه را بپذیرم که پدر و مادرم 
نقش اصلی آن را به عهده داشــتند، با آن که مادرم به سختی برای 
رفاه و آسایش من تالش می کرد اما همواره با خودم می اندیشیدم 
آن ها نباید به دنبال یک عشق هوس آلود با زندگی انسان دیگری 

بازی می کردند و...
خالصه به ســن نوجوانی که رسیدم شــال و کاله می کردم و در 
خیابان ها پرســه می زدم چراکه در جست و جوی مهر و محبتی 

گم شده بودم.
با لبخند هر پسری به او دل می باختم تا شاید من هم طعم زندگی 
آرام و شیرین را بچشم . خوب می دانستم مادرم که خود قربانی یک 
عشق خیابانی بود از سرگردانی من در خیابان ها به شدت ناراحت 
می شــود و کتکم می زند. اگرچه چندین بار همین اتفاق رخ داد 

ولی دیگر برایم مهم نبود .
 بارها صدای ناله مادرم از انواع بیماری و دردهایی را که به سراغش 
آمده بود ، می شنیدم و به سختی کار او در خانه های مردم پی می 
بردم ولی هیچ گاه دلم به حالش نمی سوخت چون عقده ای شده 

بودم ، کمبود داشــتم و پدر و مــادرم را عامل همه بدبختی هایم 
می دانستم .

روزها به همین ترتیب می گذشت تا این که دوسال قبل زمانی که در 
خیابان پرسه می زدم با فرشاد  آشنا شدم که قول ازدواج به من داد. 
او با جمالت عاشقانه اش مرا به زندگی امیدوار کرد ولی من طعمه 
هوسرانی های او بودم چرا که چندماه بعد خیلی راحت ترکم کرد .

دیگر شب و روزم را نمی فهمیدم ، سعی کردم یک بار دیگر عشق 
را تجربه کنم و او را به فراموشــی بسپارم اما این عشق ها بارها و 
بارها تکرار شد و من بازیچه هوسرانی های دیگران شده بودم چرا 
که هرکدام از آن ها با این بهانه که تو با دیگری بوده ای ، مرا همانند 
یک دستمال کثیف دور می انداختند تا این که چند روز قبل به امید 
یافتن عشقی گم شده سوار خودرویی شدم اما راننده جوان آن مرا 

به مکان نامعلومی برد و یک روز تمام آزارم داد.
وقتی خودم را در گوشه خیابان یافتم همه وجودم پر از نفرت شد، 
آســمان دور سرم می چرخید و کاری از دستم ساخته نبود . این 
احساس تنهایی و بی کسی با قلبی ماالمال از کینه و نفرت مرا به 

سمت پل هوایی کشاند و ...

 بررســی های روان شناختی و قضایی درباره ماجرای این دختر 
جوان با صدور دســتوری ویژه از سوی سرگرد بهرازفر )رئیس 

کالنتری سناباد مشهد(آغاز شد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 
134319/07 به نام علیرضا محمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


