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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٢
  

  کشی است، اش آدم حکومتی که کسب و کار روزانه
 !کند کشی ھم می  سگ

  

نکشد و کشد؛ چه انتظاری از آن بايد داشت که حيوانات را  حکومتی که به راحتی يک چشم بر ھم زدن آدم می 

از . است» نجس«به خصوص در ايدئولوژی اسالمی حکومت اسالمی، سگ حيوانی . محيط زيست را تخريب نکند

  .اند ھای ممنوعيت نگھداری سگ را به مرحله اجرا درآورده ھای حکومتی، تاکنون بارھا طرح رو، ارگان اين

بندند، کشته  ای شھر مشھد، قرارداد میکارانی که با شور برای نمونه ھر ساله تعداد زيادی سگ، توسط پيمان

ين مسؤولالبته در اين ميان، . کنند شوند و بابت اين اقدام وحشيانه خود، مبالغ زيادی از شھرداری دريافت می می

به . ھا، عمدتا به خاطر پول است شده سگ دھی در واقع کشتار سازمان. برند ھا نيز سھم خود را می شھرداری

چون جنگ و کشتار و تخريب و نابودی کرده زمين  داری برای کسب سود، به ھر جنايتی ھم عبارت ديگر، سرمايه

  .شود و ھمه موجودات زنده نيز متوسل می

ھای   بر اين که سگ ھای کشور ابالغ کرد مبنی ای را به تمام شھرداری بود که وزارت کشور مصوبه١٣٨٧سال 

ھای خطرناک در انسان  د بايد معدوم شوند تا از بروز بيماریھای مختلف به انسان ھستن ولگردی که ناقل بيماری

  .جلوگيری شود

حکومت اسالمی افتاده، اين ) کشی قانون سگ(  »قانونی«اما اتفاقی که در اين شش سال، يعنی از تصويب اين ماده 

 خود را کاری عزم ھای پيمان ن شھرداری با ھمکاری شرکتمسؤوالاست که در مشھد و شھرھای ديگر کشور و 

  . ھای شھرھای ايران را بکشند اند که تمام سگ جزم کرده

کشی در شيراز برجسته شده است اما اين کشتار نه با اسلحه، که با  بار با سگ اکنون کشتار حيوانات در ايران، اين

  .تزريق تناوبی اسيد صورت گرفته است

منتشر کرده و نوشته است يکی از فعاالن ی را فلم، ١٣٩۴  ]حمل[ فروردين٢۵شنبه  خبرگزاری فارس روز سه

 .ای را در اختيار اين خبرگزاری قرار داده است  دو دقيقهفلمدفاع از حقوق حيوانات اين 

در . کشند ھا را به نوبت با تزريق اسيد می شوند که در کنار خودروھای خود سگ  چند نفر نشان داده میفلمدر اين 

 .کشد شود مدام ناله می شود و سگی که به آن اسيد تزريق می یکنار خودروھا چندين الشه سگ ديده م
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اين فعال مدافع حقوق حيوانات که نام او منتشر نشده، گفته است پيمانکاران شھرک صنعتی شيراز با اين روش 

 .کنند  ھزار تومان دريافت می١۵کشند و در ازای ارائه ھر الشه  ھا را می سگ» غيرانسانی«

ھا دو توله سگ ھم  اند که در ميان آن  قالده سگ کشته شده١٠دھد، بيش از  ای نشان می هاين ويدئوی سه دقيق

ای خشک و بيابانی در خارج از شھر است و چھار مرد که ماسک روی بينی و  محل حادثه منطقه. شوند ديده می

 تزريق آمپول را بر عھده يکی از مردھا که وظيفه. شوند اند، ھمراه دو وانت پيکان ديده می دھان خود قرار داده

  . جا کنند به ھا را جا دھد تا جنازه سگ  دارد، به بقيه اعضای گروه دستور می

خراشی از او  کند و صدای دل ميرد، کمی پس از عمل تزريق، درد شديد را تحمل می سگی که مقابل دوربين می

شود تحمل  ای را که وارد بدنش می دهدر پايان ويدئو يک توله سگ کوچک درد سوزن سرنگ و ما. شود شنيده می

 در شيراز رخ داده ١٣٩۴ فروردين ماه ٢٣شنبه   با اشاره به اين که حادثه در تاريخ يکفلمکننده  منتشر. می کند

دھندگان سگ در  ھا مشخص است و از پرورش افرادی که ھويت آن«: ه کرده استتأکيددر توضيحات ھمراه آن 

مطنقه شھرک صنعتی شيراز محل . سرپرست را با تزريق آمپول اسيد کشتند ران بیاستان فارس ھستند، اين جانو

 ١۵٠ای نشده، بابت کشتن ھر قالده سگ مبلغ   که به نام آن اشارهئیحادثه بوده و مجريان اين کشتار از کارفرما

  ».اند مزد دريافت کرده ھزار لایر دست

ن شھر قرار دارد اما قاسم اکبری، شھردار اين منطقه شھرک صنعتی شيراز در محدوده شھرداری منطقه پنج اي

ھا در اين  يت کشتار سگمسؤولشوند و  ھای صنعتی تحت نظارت سازمان پسماند اداره می شھرک«: گفته است

  ».ھا به عھده شھرداری نيست شھرک

 تجمعاتی برگزار شد ھای اجتماعی، در روزھای گذشته در شھرھای مختلف ايران  در شبکهفلمبا انتشار گسترده اين 

  .از جمله معترضان در شيراز مقابل ساختمان شھرداری اين شھر تجمع کردند

دھد که معترضان با   فروردين، مقابل سازمان محيط زيست در پارک پرديسان تھران نشان می٣٠شنبه  روز، يک

 . او شدندئیگو س اين سازمان و پاسخئيسردادن شعار خواستار حضور ر

اند و کدھا و   افتادهئیگو ين حکومت اسالمی، مانند وقايع ديگر، به سفسطه و تناقضمسؤولی، در چين شرايط

  .ھا منحرف سازند دھند تا افکار عمومی از واقعيت ھای غلط می آدرس

خوانده و » ساختگی« را فلمهللا خوشبخت، مدير عامل سازمان پسماند شھرداری شيراز اما اين  برای نمونه، روح

وجه تحت نظارت شھرداری يا سازمان پسماند نيستند و ھر شھرک به  ھای صنعتی به ھيچ شھرک «:گفته است

  ».شود طور مجزا توسط مدير مربوط اداره می 

شھرک صنعتی شيراز تحت نظارت « دفتر شھردار شيراز بر اين نظر است که مسؤولبا اين حال جعفر اميدی، 

 ».ه توسط شھرداری شيراز در حال پيگيری استرحمان شھرداری شيراز بوده و اين کشتار بی

س سازمان محيط زيست با حضور در جمع معترضان به نقل از اداره محيط زيست استان ئييا معصومه ابتکار، ر

 را انکار مسأله پيدا شده اما برخی ابعاد موضوع روشن نيست چون شھرداری اين ئیھا سرنخ«: فارس گفت

  ».کند می

ھای  خراش فقط به شيراز محدود نبوده و قبال در شھرھای ديگر کشور نيز به روش ه و دلدھند اين واقعه تکان

  .مختلف اجرا شده است

سرپرست در تبريز، به طرز  ھای ولگرد و بی يک تشکل مردم نھاد فعال در آذربايجان شرقی گفته است که سگ

 .شوند یھای طرف قرارداد با شھرداری کشتار م ای توسط برخی شرکت رحمانه بی
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: گفت» انجمن حاميان طبيعت آذر«س ھيئت مديره ئي، اشرف يوسفی، ر١٣٩٠ ]قوس[ آذر١٩به گزارش مھر، 

ھای بدون صاحب سطح شھر تبريز به بھانه جلوگيری از انتقال بيماری، زيباسازی چھره شھر  چندی است که سگ

آوری شده و در مکانی به  رداری جمعھای طرف قرارداد با شھ و حمايت از حقوق شھروندان، توسط برخی شرکت

  .شوند ترين شرايط کشته می گاه بعد از دو يا سه روز نگھداری در سخت نام معدوم

سازی اين حيوانات نظارت کافی ندارد،  ن شھرداری در خصوص نحوه معدوممسؤوال وی با بيان اين که ظاھراً 

ھای بسيار فجيع مانند ضربه به جمجمه   با روشگاه، اين حيوانات زبان بسته پس از نگھداری در معدوم: گفت

  .شوند ھا به ديوار و يا حلق آويز شدن کشته می ھای فلزی و کوبيدن سر آن توسط لوله

يابی به سودھای کالن  ای برای دست اين فعال حقوق حيوانات، با مطرح کردن اين موضوع که چنين کشتار بيرحمانه

کار مربوطه طبق قرارداد، برای کشتن  با وجود اين که پيمان: رد، ادامه دادگي ای معلوم الحال صورت می توسط عده

کننده کشته  ھوش کند اما حيوانات ياد شده ھرگز با داروی بی کننده ھزينه دريافت می ھوش ھا با داروی بی سگ

کاران ياد شده از  نشوند چرا که ھزينه داروھای فوق زياد بوده و با وجود دريافت مبلغ از سوی شھرداری، پيما نمی

 .کنند سازی حيوانات استفاده می ھای غيراخالقی و غيربھداشتی برای معدوم روش

آمار : شده به صورت مستمر وجود ندارد، افزود گونه نظارتی بر تعداد حيوانات معدوم يوسفی با بيان اين که ھيچ

  .شود  آمار غيرواقعی ارائه میکاری شده و تر دست کار جھت دريافت ھزينه بيش ارائه شده توسط پيمان

ايم  ما آماده: گناه، افزود برای جلوگيری از کشتار حيوانات بی» حاميان طبيعت آذر«وی با اشاره به آمادگی تشکل 

ھای انگلی و جسمی  ھای بدون صاحب از سطح شھر اقدام به واکسيناسيون و درمان بيماری آوری سگ بعد از جمع

  .مئيسازی نما ھای نر را وازکتومی يا عقيم پزشکان سگ  کامال علمی توسط دامھا کنيم و طی عمل جراحی آن

ھای الزم نه تنھا امکان زندگی و مرگ به صورت  اين تشکل با تغذيه مناسب و انجام حمايت: يوسفی اضافه کرد

ھا به انسان از  اریآوری و درمان حيوانات مانع انتقال بيم کند بلکه با جمع طبيعی را برای اين حيوانات فراھم می

 .شود طريق اين حيوانات شده و سطح شھر ھم تميز می

ھای بدون صاحب و انتقال بيماری در طی دو تا سه  شود تا معضل سگ سازی موجب می انجام عمل عقيم: وی افزود

 .سال در سطح منطقه به طور کامل حل و فصل شده و تحت کنترل درآيد

ترين شکل ممکن کشتار  رحمانه ھای ولگرد که با بی شود زيرا اجساد سگ تم نمیجا خ موضوع به اين: وی ادامه داد

تواند فاجعه زيست محيطی ديگری را  شوند که می ريخته می» ئیکومورچا«گاه تبريز منتقل و به  شوند به زباله می

 .رقم زند

، که »گاه حيوانات پرديس پناه «ينمسؤولچنين به گفته ژيال پورايرانی، فعال دفاع از حيوانات در تبريز و از  ھم

داشتند تا   روز نگه می١٠ ھفته تا  ھا را يک ھا، آن در محل معدوم کردن سگ«: وله گفته بود مدتی پيش به دويچه

 کشته ئیغذا آبی و بی ھا از بی دادند و بسياری از سگ ھا غذا نمی در اين مدت ھم به آن. به تعداد قابل توجھی برسند

 که بيماری العالج و قابل سرايت بين حيوان و انسان دارند را ئیھا ھا بايد سگ ه او، قانونا آنبه گفت. شدند می

ھا قرارداد داشت، ھر سگی را که به  کردند، ولی شرکت خدماتی که با شھرداری برای معدوم کردن سگ معدوم می

  .کرد شد معدوم می جا برده می آن

و تعطيل کردن ھمه مراکز » گاه حيوانات پرديس پناه«گاھی شبيه به  ايجاد پناه: پرسد وله از ژيال می دويچه

 چون تھران کاری شدنی است؟  ھا در ديگر شھرھای ايران ھم کردن سگ معدوم
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ھای تيم  من از بچه. روزی دارد اين کار کامال شدنی است، اما نياز به يک ھمت شبانه«: گويد ژيال پورايرانی می

  ھمه. اند دار شده ھرکدام يک قسمت از کار را عھده. اند که خيلی با من ھمکاری کردهکنم  خودمان واقعا تشکر می

  ».ھمکاری کردند تا توانستيم اين کار را انجام بدھيم

ھا در آن  بوک دارد که به صورت مرتب اخبار و وضعيت سگ ای ھم در فيس  صفحه» گاه حيوانات پرديس پناه«

بوک  از ژيال پورايرانی که ادمين صفحه فيس. اند م اين صفحه را اليک کرده ھزار نفر ھ١۵حدود . شود منتشر می

  .پرسم گاه می ھا و پناه نيز ھست، از خبررسانی منظم درباره وضعيت سگ» گاه حيوانات پرديس پناه«

نم و کارگر ک ھا خدمت می بسته من عاشقانه به اين زبان. من معتقدم حرفی که از دل برآيد، بر دل نشيند«: گويد او می

ادمين پيچ خود من ھستم و .  ما وجود داشت از اين نظر واقعا يک خال خيلی بزرگی در جامعه. گاه ھستم افتخاری پناه

دوستان و  افتد، با زبان خيلی ساده و ھمان احساسی که در ھمان لحظه داشتم به حيوان سعی کردم ھر اتفاقی را که می

 ».نتقال دھمکنند، ا کسانی که از پيچ بازديد می

ای از شھر  در حال حاضر اگر شھروندی در تبريز با شھرداری تماس بگيرد و خبر از سگی بدون صاحب در گوشه

. آوردند گاه می گيری کرده و به پناه راھی آن مکان شده و سگ را زنده» گاه حيوانات پرديس پناه«بدھد، اعضای 

  .شوند داری می  سگ در آن نگه۴٠٠پناھگاھی که حاال حدود 

ھای ولگرد را در دوازده خيابان  ھای منابع خبری در ايران، شھرداری رشت چند شب پيش سگ بر اساس گزارش

ھا در جا کشته  سايت گيالن امروز، خبر داد که تعدادی از سگ. اصلی اين شھر با استفاده از گلوله و تفنگ کشت

  .دادندنشدند و بعد از چند ساعت درد کشيدن بر اثر خونريزی جان 

. کند ھا را نيز فردی و جمعی معدوم می ھا و ديگر حيوانات، بلکه انسان متاسفانه حکومت اسالمی ايران، نه تنھا سگ

تری دارند طرف قرارداد شھرداری ھستند، معموال کارشان را به   که حرص و ولع کسب سود بيشئیکارھا پيمان

 .دادند شکل غيرانسانی انجام می

ن مسؤواليکی از . شود ھا در مشھد دست به دست می  از کشتار سگئیھا نتی عکسھای اينتر در سايت

، گفته »فرھيختگان«باره به خبرگزاری  خواھد نامش فاش نشود در اين ھای حيوانات شھر مشھد که می پناھگاه

 دارزدن شوند اقدام به کشتن و ھا می مردمان شھرھای اطراف مشھد با تشويق مالی که از سوی شھرداری«: است

 ھزار تومان به ٢۵ ھزار تومان و برای کشتن آن نيز ٢۵شھرداری برای گرفتن ھر سگ . کنند ھای منطقه می سگ

  ».دھد که عاملی شده برای تشويق مردم تا اين حيوانات را از بين ببرند ھر شھروند می

ھا  رحمانه است؛ مردم سگ خيلی بیاند نيز  ھا در پيش گرفته متاسفانه روشی که برای کشتن سگ«: کند  میتأکيداو 

بارھا مشاھده شده که شھرداری . کشد ھا را می ھا آن زنند و شھرداری نيز با زدن آمپول به قلب سگ را دار می

  ».کند جا دفن می شده را به بيرون شھر منتقل و در آن ھای کشته  وانت از اجساد سگ۴٠ای  ھفته

شوند،  ھای ماده باردار پس از زايمان کشته می تر سگ ن اين که بيشھای حيوانات مشھد، با بيا  پناھگاهمسؤول

ھای ماده باردار ھستند آنان را تا لحظه  کنند اگر متوجه شوند سگ ھا را شکار می کسانی که سگ«: گويد می

 ۵٠ای به اين تربيت به ج. ھای آن نيز از شھرداری پول بگيرند دارند تا بتوانند برای کشتن توله زايمان نگه می

  ».آيد تری گيرشان می ھزار تومان پول بيش

 که بسياری از اين جانوران بر اثر گرسنگی ئیدھند نه آب تا جا ھا نه غذا می در اين مدت به سگ«: کند  میتأکيداو 

  ».خورند کنند و ھمديگر را می به يکديگر حمله می
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و با اشاره به استفاده از داروھای تاريخ مصرف ا. ھا با دارو کشته شوند نيز وضعيت فرقی ندارد اما حتی اگر سگ

کنند تاريخ  ھا استفاده می  که برای کشتن سگئیبسياری از داروھا«: دھد ھا، ادامه می گذشته برای کشتن سگ

شود سگ تا نيم ساعت پس از دريافت دارو در حال جان دادن  شان گذشته و تزريق اين داروھا سبب می مصرف

  ».باشد و عذاب بکشد

: باره گفته است  عمومی مديريت پسماند شھرداری تھران است که در اين تر از ھمه، اظھارنظر مدير روابط انيانهج

ھا را  تواند آن ھا دارد و نه می ھا ندارد زيرا نه مکانی برای نگھداری سگ ای جز کشتن سگ شھرداری چاره«

 ».سازی کند عقيم

مطمئن نيستم کسی که پشت خط است آيا «: گويد داند و می تبات اداری میباره را منوط به مکا او اعالم آمار در اين

ھا اعالم کنيم اما در سايت شھرداری اخبار و  واقعا خبرنگار است يا نه که بتوانيم آماری درباره کشته شدن سگ

  ».آمار موجود است

ھمين سايت خبری از علی نجفی با اين حال اطالعات مورد نياز در سايت شھرداری مشھد نيز وجود ندارد اما در 

آوری و  ھای جمع اکيپ«: شھرداری مشھد با اين مضمون منتشر شده است) مديريت پسماند( مديرعامل سازمان مپ

زنی در مناطق مختلف شھر ھستند و با روش  روزی در حال گشت ھای ولگرد به صورت شبانه سازی سگ معدوم

يکی از داليل اصلی و شايع بيماری سالک وجود حيوانات . کنند  میھای ولگرد آوری سگ گيری اقدام به جمع زنده

باالخص سگ ولگرد در حاشيه و اطراف شھر است که معموال اين حيوان برای کسب غذا به داخل شھر کشيده 

رو اين سازمان با مشارکت بخش  شود از اين ھای مختلف برای شھروندان می ھا و ناراحتی شود و موجب بيماری می

کند و با روش مرگ با ترحم اين حيوان از بين  ھای ولگرد می سازی سگ آوری و معدوم ی اقدام به جمعخصوص

 شھرداری، از ابتدای سال مسؤولاما بنا به گفته اين » .شود رود و سپس به صورت بھداشتی و با آھک دفن می می

  .دندسازی ش  قالده سگ ولگرد معدوم۶٠٠ ھزار و ٨گذشته تا پايان سال تعداد 

ن شھری مسؤوالاز : ھا در شھر مشھد گفت بان حقوق حيوانات با اشاره به کشتن سگ مديرعامل انجمن ديده

  .ھا که غذای اصلی اين حيوانات ھستند را کنترل کنند  ھا، زباله   جای کشتن سگ مشھد درخواست می کنيم که به

حدود :  کشتار سگ ھا در شھر مشھد اظھار داشت، با اشاره به١٣٩١ مھر ۶گو با پانا،  و شھرام شريفی در گفت 

ن شھر مشھد اعالم شد که سازمان مديريت پسماند مشھد اعالم مسؤوالای از سوی   روز پيش رديف بودجه١۵

  .ھا در اين شھر درآمد داشته است  ميليون از محل معدوم کردن سگ٢١٨کرد که 

 که انجام شد، مبلغ فوق تکذيب شد چرا که ئیھا صحبتطی : بان حقوق حيوانات اضافه کرد مديرعامل انجمن ديده

 ۵٠ن مشھد اعالم شد متفاوت بود، از طرفی اعالم شد که ھزينه کشتن ھر سگ مسؤوالبا آماری که از سوی 

  . سگ معدوم شده است که اين آمار متناقص بود۵٠٠ ھزار و ٨ھزار تومان است و 

اند   ھزار سگ را معدوم کرده۶١ سال اخير حدود ١٠ه در ن شھر مشھد اعالم کردند کمسؤوال: وی تصريح کرد

  . ميليارد و نيم داشته است٣ای بيش از  که ھزينه

ھا عامل  شوند و آن ھا بابت آلودگی معدوم می  اين که سگ: بان حقوق حيوانات يادآور شد  مديرعامل انجمن ديده

 نفر در کل کشور سگ گزيده ٧در سال گذشته تنھا بيماری ھاری ھستند نمی تواند عاملی برای کشتار آن ھا باشد، 

  .اند شده

ھا فراتر   از شھرداریمسألهاما . اند ھای ولگرد را کشته ھای شھرھای مختلف ايران در موارد زيادی سگ شھرداری

  .رسد گذاری و حتی ايدلولوژی اسالمی نيز می ھای امنيتی و قانون رود و به ارگان می
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جا که اگر تا ديروز سايه اين  ، وارد مرحله جديدی شده تا آن١٣٨۶ی در شھريور ماه طرح ارتقای امنيت اجتماع

اند،  بود، آن روز حيوانات نيز مشمول اين طرح شده» اراذل و اوباش«يا » بدحجاب«طرح بر سر زنان و مردان 

  .استھا در نظر گرفته شده   بازداشتگاھی برای سگپوليسبه طوری که در آن سوی شھر در خيابان 

رسانی قبلی  در راستای طرح امنيت اجتماعی، حيوانات نيز ھدف قرار گرفته است؛ طرحی که برخالف بدون اطالع

  .و ناگھانی به مرحله اجرا گذاشته شد

به ياد ندارم که اعالم قبلی شده باشد : ... گويد اند در ھمين خصوص می يکی از کسانی که سگش را بازداشت کرده

به ھمين علت من بدون اطالع قبلی سگم را که . ان مريض خود را برای مداوا به دامپزشکی ببريدکه حق نداريد حيو

به شدت دچار يک بيماری شديد قارچی شده بود به کلينک بردم در راه بازگشت موتور سواری به من دستور توقف 

  .داد و بعد از آن يک الگانس جلو خودور ترمز کرد

جا متوجه شدم به چه دليلی جلو مرا   ھدايت کردند تازه آنپوليسرا به خيابان بعد از رويت مدارک خودرو، م

  ...ھرچه التماس کردم، دارو و نسخه دامپزشک را نشان دادم اما فايده نداشت و حيوان را از من جدا کردند. اند گرفته

باالخره با به اغما . ارتی و رشوهوجور کرديم با کلی پ ده روز تمام کل خانواده بسيج شديم، انواع و اقسام مدرک جمع

رفتن سگم به دليل ترزيق نکردن به موقع انسولين حيوان را در بدترين شرايط جسمی و روحی به من تحويل دادند، 

  .اما با اين تعھد که بعد از بھبود آن را دوباره برگردانم

آن شب تا .  کف دست استچثه جسيکا به اندازه يک: گويد خانمی ديگری در خصوص نحوه بازداشت سگش می

دانستم تا اين   ھدايت شدم دليل اين بازداشت را نمیپوليسزمانی که توسط گشت به مقر نيروی انتظامی در خيابان 

ھر چه اصرار کردم اين سگ کوچک است روی پاھای من خوابيده بود و مزاحمتی برای . جا متوجه شدم که ھمان

ھا گفت سگ را به من بده ببرم به فرمانده نشان دھم چون کوچک است  از آنيکی . ای نداشت کسی ايجاد نکرده فايده

  .من ھم باور کردم اما چند دقيقه بعد فھميدم چه کالھی سرم رفته. گذارد آن را ببری می

اما به ھرحال من دست از تالش برنداشتم چرا که اين سگ ھمه زندگی من است به خاطرش دست به ھرکاری 

داشت سگم من از نظر روحی له شدم اما در آن روزھا ھدفی جز آزادی جسيکا از آن جھنم در مدت باز... زدم

  .نداشتم

ام را از  باالخره با ھزاران بدبختی که تمايلی به گفتن آن ندارم توانستم او را نجات دھم، اما در مقابل اصل شناسنامه

. رم به خاطر جسيکا از قيد شناسنامه نيز بگذرماند تا وقتی جسيکا خوب شد آن را برگردانم اما من حاض من گرفته

  .جا خودکشی کنم آمد ھمان حتی قصد داشتم اگر روند بازداشت ادامه داشت و برای سگم اتفاقی پيش می

 ٢٠چيزی در حدود «: گويد رضا، که به عنوان يک دامپزشک از اين محل بازديد داشته در شرح مشاھدات خود می

چون  ھای که اکثرا نژادھای آپارتمانی ھم سگ. ر آن حصار کشی بود رھا شده بودندسگ در زمينی که دور تا دو

  ».دادند يورک شاير، ترير و پودل را تشکيل می

ھا به ما داده نشد ولی از ھمان فاصله يکی دو متری تشخيص درگيری  اگرچه اجازه ورود به محوطه نگھداری سگ

  ».پذير بود ھای عفونی و ويروسی امکان ھا با بيماری آن

نگھداری تعدادی حيوان در کنار ھم به ھيچ عنوان بھداشتی و صحيح نيست، چون در صورت «: گويد رضا می

از طرف ديگر با ... ھا به بيماری به سرعت بيماری پخش شده و سايرين نيز آلوده خواھند شد ابتالی يکی از آن

تواند خود  ھا که می افت وجود نداشته و مدفوع آنتوجه به نگھداری حيوانات در بستر خاکی امکان شستشو و نظ

ھای عفونی و ويروسی باشد باقی خواھد ماند و ذرات خشک شده مدفوع نيز با وزش  باعث انتقال انگلھا و بيماری
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تواند عالوه برای نيروھای نظامی مستقر در قرارگاه برای ساکنين منطقه نيز   میمسألهباد در ھوا پراکنده شده و اين 

  ».يار خطرناک باشدبس

 که انسان در آن ئیحمل حيوانات در داخل خودرو«:  ايران، گفته بودپوليساحمدرضا رادان، جانشين فرمانده وقت 

ھا با سگ گردانی و حمل حيوان در خودرو، خودشان و  ای در خيابان دھيم عده اجازه نمی. حضور دارد ممنوع است

  » .شان را به نمايش عمومی بگذارند سگ

در » گردانی سگ«، اعالم کرد برخورد با ١٣٩٢ ارديبھشت ٩ ايران پوليسس ئيحمدرضا رادان، جانشين را

ای در  دھيم عده اجازه نمی«:  حکومت اسالمی ايران، گفتپوليسس ئيجانشين ر.  قرارداردپوليسدستور کار 

  ».ش عمومی بگذارندشان را به نماي گردانی و حمل حيوان در خودرو، خودشان و سگ ھا با سگ خيابان

ھای شب در حالی با سر و  ، اھالی محله خانه چوبی در منطقه باغميشه تبريز، نيمه١٣٩٣در اواسط تير ماه 

کردند  ھای مجروح از خواب برخاستند و به اين کار اعتراض کردند که فکر نمی صدای شليک گلوله و زوزه سگ

  !شدن خودشان با سالح گرم تمام شودرحمانه به نرخ تھديد  شان در اين کشتار بی دخالت

ساعت سه نيمه شب، وقتی ھمراه با چند تن : گويد کند می اش در اين منطقه زندگی می داود، جوانی که با خانواده

ھا از ساختمان بيرون شديم، متوجه شديم که يک خودرو  از ھمسايگان برای اعتراض به کشتار بی رحمانه سگ

 تبريز رويشان درج ۵گ و يک دستگاه نيسان ـ که ھر دو نشانه شھرداری منطقه پيکان با چراغ گردان زرد رن

ھای ولگرد ھستند؛ در حالی که چند سال   ـ به ھمراه شش تن از ماموران شھرداری در حال کشتار سگ شده بود

نين فجيع چ ھا را اين شود اين زبان بسته است در شھرمان پناھگاه نگھداری از اين حيوانات وجود دارد و می

 .نکشت

ماموران نخست ما را پس زدند و بعد که  ھا شويم،  در حالی که تالش داشتيم مانع کشته شدن سگ: افزايد  میوی

بعد سگ . ، يکی از ايشان اسلحه خود را به سمتم گرفت و تھديدم کرد که مزاحم کارشان نشوم پافشاری ما را ديدند

ھای جمع شده پشت نيسان  اش را روی تل الشه کشتند و با بيل، الشهمجروح را با شليک گلوله به شکل دردناکی 

 ...انداختند و رفتند

در شھر، معامله و » گردانی سگ«مجلس شورای اسالمی حکومت اسالمی ايران ھم طرحی دارد که بر اساس آن 

ت و سگ توسط  ميليون تومان خواھد داش١٠ ضربه شالق و يا جريمه نقدی از يک تا ٧۴نگھداری آن در خانه 

  .شود  ضبط میپوليس

، دليل اين ١٣٨٩عليرضا کريمی، مديرکل دفتر تبليغات و اطالع رسانی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، شھريور 

 .هللا ناصر مکارم شيرازی يکی از مراجع تقليد ذکر کرد از آيت» استفتاء«ممنوعيت را 

ھای مختلف از  رسانه«شود که  ھای تبليغاتی انجام می ه فعاليتنام نئي آ١٢اين ممنوعيت با استناد به بند الف ماده 

 ».ھای فوق الذکر خودداری نمايند پذيرش، چاپ و انتشار آگھی

   آگھی  انتشار دھنده اتمؤسس و   تبليغاتی ھای ھای تبليغاتی، به قوانين مربوط به سازمان نامه فعاليت نئي آ١٢ماده 

 .کند اره می اش  تبليغاتی ھای  آگھی در تنظيم

   و قانونی  شرعی  بايد با موازين  تبليغاتی ھای آگھی«: ھای تبليغاتی آمده ن نامه فعاليتئي آ١٢در بند الف ماده 

  ». باشند کشور منطبق

کھريزک، نامی که در . برند ای در کھريزک می اندازد و به سوله  تھران سگ ھای مردم را به گونی میپوليس

تر ايرانی است که به گوشش نخورده  جمھوری دھم و اتفاقات پس از آن، ديگر کم ات رياست روزھای بعد از انتخاب
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، ياد روزھای »کھريزک« شود؛ شود و مقصد اعالم می باشد يا حتی وقتی سوار خط يک متروی تھران می

  . و خبرھای مختلفی نيفتد که درباره بازداشتگاه کھريزک منتشر شد٨٨پرماجرای خرداد سال 

حاال چھارسال از آن روزھا گذشته، بازداشتگاه : ، نوشت١٣٩٢ ]ثور[ ارديبھشت١۴، »بھار«زاری خبرگ

 نفری که در اين بازداشتگاه کشته شدند، چھارسال است که نيستند و  غيراستاندارد کھريزک تعطيل شده، سه

است، دوباره کھريزک خبرساز نفر در حال برگزاری   که باالخره دادگاه متھمان پرونده اين سه ئیدرست در روزھا

ھا را در گونی  آورد و آن ھا تاب نمی  ديدنشان را در خيابانپوليس که ئیھا ھا؛ سگ شده است اما اين بار برای سگ

چھار سالی جای ماجرا البته به ظاھر چندان مشکلی وجود ندارد؛ حاال تقريبا  تا اين. برد اندازد و با خود می می

 ئیھا                       در جريان اجرای طرح امنيت اجتماعی به محض ديدن سگپوليسبار، ماموران  شود که ھر چند وقت يک می

ھا را با  دھد و آن کند، به صاحبانشان يک رسيد می ھا را توقيف می اند، آن ھا آمده که توسط صاحبانشان به خيابان

 پوليسگذرد،  که يک ھفته از شروع مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی می بعد از آن امسال ھم و . برد خود می

 اين پوليسماموران . گويد، عوض کرده است می» گردانی سگ«ھايش را ھم برای مقابله با آنچه به آن  روش

د، در گونی گيرن بينند از صاحبانشان می  را که میئیھا چرخند، سگ ھا می ھايشان در خيابان روزھا با ماشين

ھای قبل است اما درباره بقيه ماجرا، خبرھای متفاوتی به  برند؛ تا اينجای ماجرا مانند سال اندازند و با خود می می

چمن در  ھا به منطقه قلعه ھا تا بردن و نگھداری اين سگ از تحويل ندادن رسيد به صاحبان سگ. رسد گوش می

 .کھريزک تھران

او . دھد می» بھار«س بيمارستان دامپزشکی تھران به ئيس جامعه دامپزشکان کشور و ريئر خبر را پيام محبی، نايب 

 با نگھداری پوليساند که  ھا با او تماس گرفته و گفته گويد که در سه روز گذشته صاحبان تعدادی از سگ می

در مرحله جديد «: دھد ھا نمی چمن کھريزک، پاسخی درباره وضعيت آن ای در منطقه قلعه ھايشان در سوله سگ

گويد که  ھا می گيرد به آن ھا می ھا را از صاحبانشان در خيابان  سگپوليسطرح امنيت اجتماعی، وقتی ماموران 

دھند و  ھا نمی ھای گذشته، ھيچ رسيدی به صاحبان سگ ھا خالف سال عالوه بر اين، آن. ھا را بکشيم خواھيم آن می

ھا ھيچ آدرسی برای تحويل گرفتن   به صاحبان اين سگپوليسماموران . ندبر ھای خشن با خود می ھا را با شيوه آن

ھا  ھا آن  با گرفتن تعھد از صاحبان سگپوليسافتاد و  ھای قبل اين اتفاق نمی دھند، در حالی که سال ھايشان نمی سگ

رباره وضعيت دو سال پيش بود که محبی به مصطفی محمد نجار، وزير کشور نامه نوشت و د» .گرداند را بازمی

 به ٨۶ که سال ئیھا او در آن زمان و در نامه. نگھداری حيوانات بازداشت شده توسط نيروی انتظامی تذکر داد

 اعالم کرده پوليسوزير کشور نوشته، آمادگی بيمارستان دامپزشکی تھران را برای ھمکاری داوطلبانه و رايگان با 

 در پوليسکنم چون معتقدم که  شود که اين موضوع را پيگيری می یمن چندسالی م«: گويد باره می او در اين. است

اگر . کند گذاری و آن را اجرا می که مجری قانون باشد، خودش قانون ھا فراقانونی عمل کرده و به جای اين اين سال

گردانی و نگھداری سگ درست  بودن سگ مقدم درباره ممنوع به فرض ھم حرف سردار رادان و سردار احمدی

اما در اين ماجرا اگر جرمی از سوی صاحب يا ... اشد، باز ھم بايد اين را پرسيد که گناه سگ در اين ميان چيست؟ ب

گناه از سوی پرسنل نيروی انتظامی چه محلی از  بسته و بی مالک حيوان انجام شده، پس برخورد با حيوانات زبان

 ھم خطرناک پوليسھای غيربھداشتی برای ماموران  ھا در مکان گويد که نگھداری سگ محبی می» اعراب دارد؟

ھای انسانی رعايت حداقلی از استانداردھای بھداشتی الزامی است،  ھا و زندان طور که در بازداشتگاه ھمان«: است

که درنظرنگرفتن مسائل بھداشتی ممکن است عالوه بر آلودگی  قطعا در رابطه با حيوانات ھم چنين است، چنان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ھای مشترک بين انسان و حيوان ھم شود و مخاطراتی برای پرسنل نيروی انتظامی ايجاد  ز بيماریمحيط سبب برو

  ».کند

ھا در کھريزک   خانواده در مکان نگھداری اين سگ ۴٠شود که اعضای نزديک به  ، سه روزی می حاال دو

. شود اند تا ببينند چه می دست منتظر ايستاده غذا به. گويند نه خواب دارند نه خوراک خودشان می. منتظرند

چيز به   ھرکدام، يکپوليسھا ماموران  برد و در برابر ھمه اين ھا خوابشان نمی گويند نگرانند، ناراحتند، شب می

ھا را بکشيم و  گويد قرار است آن دھيم، برويد دنبال کارتان، يکی می ھا را پس نمی گويد آن يکی می. گويند ھا می آن

ھا که از آسياب افتاد و باالخره از  گويد قرار است آب چرخ گوشت بيندازيم، يکی ديگر میھايشان را در  گوشت

  .ھا رھا کنيم ھا را در بيابان رفتن و آمدن خسته شديد، آن

ھای منطقه فرمانيه برده بود، ماموران  روز پيش، وقتی دخترش سگش را برای گردش به يکی از پارک زنی دو

آيد، از بس از شدت  کند صدايش درنمی وگو می گفت» بھار«او وقتی با . اند خود برده سگش را گرفته و با پوليس

گرداند، دو  روز پيش وقتی که دخترم سگمو توی پارک می دو« : ناراحتی جيغ کشيده و جواب درستی نشنيده است

گونی انداختند و وقتی ند، به سگم لگد زدند و او را در کنار دو سگ ديگر در يک    به او نزديک شدپوليسمامور 

  .ھا اعتراض کرد، به اعتراض او توجه نکردند دخترم به آن

او » .اند ولی اين اتفاق برای سگ من نيفتاده است گيرند، عکس گرفته  که میئیھا تر سگ اين ماموران از بيش

مرد ديگری . وندش قالده سگ در ساختمانی در کھريزک نگھداری می  ٧٠گويد که تا لحظه تنظيم گزارش حدود  می

وگو با  اند، در گفت ، سگش را با خود بردهپوليس ظھر، ماموران ٣٠:١٢که روز چھارشنبه گذشته در ساعت 

 پوليسآن روز پدرم، سگم را برای گردش بيرون برده بود که ماموران « : دھد طور توضيح می ماجرا را اين» بھار«

ھای ھاری به پارک پرديسان  دادن آزمايش  سگ را برای انجامبه سمت او آمدند و با گرفتن سگم به او گفتند که

چنين نشد و وقتی او را سوار ماشين کردند، پدرم  در حالی که اين. کنند برند و اگر مشکلی نداشت او را رھا می می

 وليسپپدرم برای جلوگيری از بردن او، حتی جلوی ماشين . را جا گذاشتند و سگم را ھم به پارک پرديسان نبردند

کردن سگش به مقر فرماندھی  گويد که برای پيدا او می» . ھيچ توجھی به او نکردندپوليسخوابيده ولی ماموران 

اند که  ھا به او گفته راه افسريه مراجعه کرده ولی آن  در سهپوليس و کالنتری وزرا و مقر پوليس در خيابان پوليس

طور پنھانی به او گفته است که ماموران سگش را به   بهليسپودانی نيست و آخرسر يکی از ماموران  جا سگ اين

  ».اند ای در کھريزک برده سوله

 سگ در تھران بازداشت ١۵٠ روز پيش حدود ٢۵گردانی در ايران، از حدود  با شروع دور جديد برخورد با سگ

ھای ويروسی  ال به بيماری سگ در اثر گرسنگی، تشنگی يا ابت۶٠از اين تعداد حدود . اند و به کھريزک منتقل شده

  .اند ه در کھريزک تلف شد

 روز پيش ٢۵از حدود «: در تھران، به دويچه وله گفته است» انجمن حمايت از حيوانات«دکتر رضا جوالچی، دبير 

 را که در ئیھا سگ.  که در حال رفت و آمد بودند کردئیھا در سطح شھر اقدام به تصرف سگ» يگان امداد«

ھا نشان داده شود و  گونه رسيدی به صاحبان سگ شان گرفتند، بدون اين که ھيچ شدند، از صاحبان اتومبيل حمل می

  ».ی کھريزک واقع است، منتقل شدند ھا در نھايت به بازداشتگاھی که در منطقه اين سگ

کند و  توصيف می» اسفناک و بسيار وحشتناک«ھا در کھريزک را   وضعيت سگ» انجمن حمايت از حيوانات«دبير 

جا آب  جا شور است و برای پرسنل آن آب آن. جا حتی آب آشاميدنی ھم وجود ندارد متاسفانه در آن«: دھد ادامه می
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طبيعتا وقتی پرسنل با کمبود آب مواجه ھستند، . ھا برای آب ھم در مضيقه ھستند در نتيجه، سگ. شود فرستاده می

  ».وانات برای آشاميدن قرار بدھندرسد که آب را در اختيار حي خيلی بعيد به نظر می

ھای متعددی از جمله به فرمانده نيروی انتظامی درباره تخلفات  نامه» انجمن حمايت از حيوانات«طی اين مدت 

  .اند پاسخ مانده ھا نوشته است که ھمگی بی ھا و غيرقانونی بودن بازداشت سگ انجام شده حين دستگيری سگ

 زن زندانی درشکنجه گاه ١٨د که آن موقع، جنايت ھولناک شکنجه و قتل فجيع چند سال پيش در خبرھای آمده بو

کمپ کھريزک، مکانی است که بيش از ده سال پيش در پی عمليات موسوم به جزيره در . کھريزک روی داده است

محدوده محله خاک سفيد جھت محبوس ساختن دستگيرشدگان معتاد از طرف نيروی انتظامی شھر تھران ساخته 

 اتاق ٢ اتاق و ٨اين بازداشتگاه در وسط محوط خالی از سکنه و بيابان قرار دارد که دارای يک سالن، . شد

  .باشد قرنطينه می

با اين . ھا تعدادی کانتينر قرارداده شده است اين بازداشتگاه، از چند سوله ساخته شده که در داخل برخی از سوله

شمار دستگيرشدگان در ھر کدام از اين کانتينرھا  ود اما به علت وجود بی نفر ب۵که ظرفيت ھر کانتينر به اندازه 

 اين کانتينرھا يک سوراخ کوچک ئیاين در حالی است که تنھا منفذ ھوا. شدند  نفر نگھداری می۴٠ يا ٣٠حدود 

ينرھا ھوای و نيز به علت تابش نور مستقيم آفتاب به روی ھر کدام از اين کانت. شود است که ھوا از آن وارد می

از سوی ديگر، دراردوگاه مرگ کھريزک يک سوله . داخل تا حدود غيرقابل تحملی گرم و پر حرارت بوده است

.  مترمربع است٣٠اند، مساحت ھر قفس در حدود  بندی کرده مستطيلی شکل ايجاد شده است و اين سوله را قفس

 . د که زندانيان تقريبا فقط قادر به ايستادن باشندش  نفر جا داده می۶٠ الی ۴٠ھا بين  در ھر کدام از اين قفس

 نفر از دستگيرشدگان معترض و تعدادی از زندانيان عادی ٢٠٠، در اين سوله در حدود ٨٨در واقعه خونين سال 

  .زندانی بودند

گان آوری اراذل و اوباش و نيز تعداد زيادی از دستگير شد بنا به گفته شاھدان عينی بازداشت شدگان طرح جمع

  .شدند ھای نگھداری می  تير و نيز دستگيرشدگان حوادث بعد از تقلب انتخاباتی، داخل اين سوله١٨حادثه 

 ۴٠٠شد حدود  شدگان در زندان کھريزک اعالم شده است به طوری که گفته می آمارھای مختلفی از تعداد بازداشت

  .کھريزک، فاقد امکانات بھداتشی بودچنين زندان  ھم.  نفر در اين بازداشتگاه زندانی بودند۵٠٠الی 

مقام فرمانده  قائم » رادان«ھای منتشر شده، بازداشتگاه کھريزک، تحت نظارت مستقيم پاسدار  براساس گزارش

بنا به گفته زندانيان زندان کھريزک، رادان خود شخصا برخی از . شد نيروی انتظامی کل کشور اداره می

به » محسن روح االمينی«حتی گفته شده است . داده است  و شکنجه قرار میشدگان را مورد ضرب و شتم بازداشت

ھای شناخته شده حکومت اسالمی   محسن، پسر يکی از چھره.واسطه ضرب و شتم ھمين فرد به قتل رسيده است

  .و نزديک به ميرحسن موسوی بود

جا  در دنيا اول اين«: ان گفته بودھا، دراردوگاه مرگ کھريزک، احمد رضا رادان خطاب به زنداني براساس گزارش

 ».کنيم بعد ابوغريب و گوانتانامو است زندانی که زندانی را آدم می

کشان حکومت اسالمی، دستور بسته شدن بازداشتگاه کھريزک را صادر  ای سردمدار چماقدارن و آدم علی خامنه

اين در حالی است که . شدگان وجود ندارد تجا معيارھای الزم برای حفظ حقوق بازداش کرد زيرا، به گفته او در آن

شان  ھا نفر به قتل رسيدند و صدھا نفر در اثر شکنجه دچار صدماتی شدند و تا پايان زندگی در اين اردوگاه مرگ ده

ای که افراد فوق مجری فرامين او بوده از ترس به محاکمه  علی خامنه. اثرات جسمی و روحی آن را با خود دارند
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زده و از بين بردن آثار جرم نمود و افراد فوق را برای ادامه  ا و افشای نقش خود اقدام به بستن شتابھ کشاندن آن

 . ھای ديگرمنتقل کرد گاه جنايت عليه بشريت به شکنجه

. ای در ميان برخی عوامل حکومت و حتی سپاه به وجود آمد نارضايتی گسترده» االمينی محسن روح«پس از مرگ 

و مدارکی دست يافته بودند که متناقض با اطالعات رسمی ارائه شده به پدر محسن روح االمينی آنان به اسناد 

گران  ريزی قبلی انجام شده و حتی اسامی دو نفر از شکنجه دانستند که بازداشت محسن با برنامه ھا می آن. بود

گفتنی است که در . دانستند ق میزندان کھريزک که در اثر شکنجه محسن را به قتل رسانده بودند را به طور دقي

چرا .  بسيار حياتی افشای اطالعات و اخبار از اداره اطالعات بودمسألهترين موضوع برای حکومت  اين مورد مھم

گری در سپاه داشته و دارند و حتی خود   تن از نمايندگان مجلس ھشتم، که تعدادی سوابق نظامی٩٠که بيش از 

ه بود، بعد از اعالم قتل روح االمينی و نيز مشخص و آشکار شدن مسائل پشت س مجلس که از سرداران سپائير

س مجلس و اعضای کميته ويژه تالش نمودند تا مصرا درخواست بازديد از بازداشتگاه کھريزک را از ئيپرده آن ر

زندان کھريزک را ياب مجلس که اصرار بر بازديد از  با اين حال تقاضای نمايندگان کميته حقيقت. بيت رھبری بکنند

ای داير بر اين است که  ھا تذکر داده شد که نظر خامنه و از طرف بيت رھبری به آن. داشتند، مردود اعالم شد

 باعث شد تا اعضای کميسيون مجلس مسألهاين . موضوع بدون آن که بررسی و تحقيق شود از دور خارج شود

 به عالوه .ياب به وجود نيايد عاليت کميته ويژه حقيقتھمگی استعفاء دھند و در نتيجه امکانی برای ادامه ف

 ھمه ھين تحوالت در راستای دعواھای درون جناحی حکومت به .ای در وزارت اطالعات صورت گرفت تصفيه

  .مرحله اجر درآمدند

و پيش از اين دادسرای نظامی تھران، در دادگاھی در غياب آمران کھريزک، فرماندھان را تبرئه و چند سرباز 

درجه دار نيروی انتظامی را که ازعامالن فجايع اين بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس 

اند  ھای قربانيان کھريزک اعالم کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده ھمان زمان خانواده. محکوم کرده بود

  .فر ھستند وی و حيدریمرتضوی، حداد دھن: و خواھان رسيدگی به شکايات خود از سه قاضی

اين در حالی است که سعيد مرتضوی يکی از متھمان اصلی فجايع بازداشتگاه کھريزک، به جای آن که مجازات 

او از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تا . گری طی کرديكی پس از دينژاد،  شود مناصب دولتی را با حکم احمدی

  .قام يافت اجتماعی ارتقا متأمينبه رياست سازمان 

ه و در دولت خاتمی در مقام دادستان تھران، ئياست ھاشمی شاھرودی درقوه قضايد مرتضوی درطول دوران ريسع

کشی کند و قداره بند  تر آدم ھای ديکتاتوری ھر عنصر حکومت بيش بنابراين، در ھمه حکومت. ت بوديمشغول به فعال

  !کند باشد سريعا ارتقا مقاما پيدا می

ن پوراندرجانی، به عنوان يرام. پزشک وظيفه بازداشتگاه کھريزک بود» خودکشی«کھريزک، خبر جنايت ديگر 

وی بعد از پايان يافتن دوران تحصيلش . دانشجوی ممتاز و با رتبه دو رقمی در کنکور سرتاسری قبول شده بود

ران بزرگ در حال روی انتظامی تھيفه بھداری نيدر دانشکده پزشکی دانشگاه تبريز، به عنوان پزشك وظ

، به طرز ١٣٣٨-٨-١٩شنبه  اش بود که در نھايت تاسف و تاثر در روز سه کردن دوران خدمت سربازی سپری

علت فوت .روی انتظامی تھران بزرگ درگذشتيگاه خود در ساختمان فرماندھی بھداری ن مشكوكی در استراحت

. اعالم شد) در خواب( کنند، سكته قلبی يز زندگی میاش که در تبر وی از سوی کارکنان نيروی انتظامی به خانواده

  .تی در تبريز به خاك سپرده شدي امنئی، در فضا٨٨- ٨- ٢١شنبه  جنازه وی در صبح روز پنج
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 ٢٠سپاری اين پزشک جوان، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی روز چھارشنبه يک روز قبل از خاک

 به ادعای فرمانده نيروی سرکوبگر .اعالم کرد» خودکشی« کھريزک را ، دليل مرگ پزشک بازداشتگاه٨٨-٨- ٢٠

ن يرام: ل احمدی مقدم، گفتياسماع» .رامين پور اندرجانی به عنوان متھم احضار شده بود«، )ناجا( انتظامی

 .زک به عنوان متھم احضار شده بود و خودکشی کرده استيفه بازداشتگاه کھريپوراندرجانی، پزشک وظ

مقدم، اين ادعا را به اين دليل پيش کشيده بود که بسياری مرگ اين جوان را در رابطه با وقايع  احمدی ل ياسماع

مشکوک « احمدی مقدم، . دانستند که درباره جنايات کھريزک اطالعات زيادی داشت ای می کھريزک و تصفيه

به جا مانده از او دال بر خودکشی نامه «ن پزشک جوان را نادرست خوانده؛ و ادعا کرده بود که يدانستن مرگ ا

 ...».اوست

ھا، به ويژه زنان و غيرمسلمانان نيست، بلکه برخی حيوانات  در ھر حال ايدئولوژی اسالمی، فقط بالی جان انسان

 تأکيدالبته الزم به . اند نيز مانند خوک و سگ، از نيش خطرناک و سمی و کشنده اين ايدئولوژی در امان نمانده

  . اند ، نجس...ھا و »کمونيست«و » مشرکان«ھای غيراسالمی ھم مانند  اناست که انس

در مذاھب اسالمی، تنھا . ھا اجماعی است دانند و اين حکم بين آن فقھای مرتجع شيعه، سگ را يکی از نجاسات می

م و دستورات ھا ھم معتقدند احکا ھستند که آن) يکی از فرق اھل سنت( ھا دانند مالکی گروھی که سگ را نجس نمی

دانند، اما از روی تعبد ظرفی  ھا با اين که سگ را نجس نمی آن. مربوط به سگ، بايد به صورت تعبدی عمل شود

  .ھا يکی است در نجاست سگ فرقی بين انواع آن نيست و حکم ھمه آن. شويند را که سگ ليسيده، ھفت بار می

ْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحراَم بَْعَد عاِمِھْم ھذا َو إِْن ِخْفتُْم يَما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل َن آَمنُوا إِنَّ يَھا الَّذيا أَ ي«: خواينم در قرآن می

َ َعليْغنيلَةً فََسْوَف يعَ  ُ ِمْن فَْضلِِه إِْن شاَء إِنَّ هللاَّ اند و  مشركان نجس! ديا  مان آوردهي اى كسانى كه ا- » مٌ يٌم َحكيُكُم هللاَّ

د زود باشد كه خدا اگر بخواھد از كرم يترس  ك شوند، و اگر از فقر مىيد به مسجد الحرام نزدي نباگريبعد از امسال د

 . كار است ستهيش شما را توانگر كند كه خدا دانا و شايخو

داد و  خيالی خود به خورد مردم می» روح«ھايش را به نام اين  در جسم محمد بود و او حرف» روحی«خداوند که 

 .آوری شده است جمع» قرآن«و، سخنان و فتواھايش توسط جانشينانش در کتابی به نام بعد از مرگ ا

آب نيم خورده . نجس است: آن حضرت فرمودند.  شدسؤال امام شيعيان، درباره سگ ١٢از امام صادق، يکی از 

، ٣ل الشيعة، ج وسائ( .دئيسگ را دور بريزيد و با آن وضو نگيريد، ظرف آب را ابتدا با خاک و سپس با آب بشو

  )۴١٨ -  ۴١٩ و باب نجاست خنزير، ص  ۴١۵ - ۴١٨باب نجاست کلب، ص 

شود در اين لباس نماز   کردم، آيا میسؤالاز امام درباره حکم لباسی که به شراب و گوشت خوک برخورد کرده 

ھمان مدرک . (است) پليد( با اين لباس نماز نخوان، چراکه نجس. ، حضرت در جواب پاسخ فرمودند، خير...خواند

  )باال

وانات مسخ شده است، عرضه داشتم حرام است، ي شد، فرمودند از حسؤالاز امام صادق، درباره گوشت سگ 

 ».ن کلمه را سه بار تکرار فرمودينجس است و ا: فرمود

فقھای  بر خالف اھل سنت، ميان .امام شافعی و احمد بن حنبل، دو امام ديگر اھل سنت، سگ را نجس می دانستند

چون برداشت امام  شيعه بر سر نجس بودن سگ اتفاق نظر وجود دارد، علمای شيعه عالوه بر اين که تفسيری ھم

شافعی و احمد بن حنبل از سخنان محمد پيامبر اسالم درباره سگ دارند، به سخنانی از امام جعفر صادق نيز 

  .کنند که به صراحت، سگ را نجس اعالم کرده است استناد می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

ی در مورد نجاست سگ، سه بار به سؤالای نمونه در کتاب اصول کافی آمده که امام صادق در پاسخ به بر

 .صراحت پاسخ داده که سگ نجس است

ای از زبان عايشه، ھمسر پيامبر اسالم، نقل کرده با اين مضمون  مسأله» ابوھريره«يکی از اصحاب محمد به نام 

ای را برای بازی به خانه برده بودند، روزی قرار بوده که در ساعت  تولهھای پيامبر، سگ  که حسن و حسين، نوه

شود، پيامبر که  رسد و خبری از جبرئيل نمی معينی، جبرئيل برای ابالغ وحی نزد پيامبر برود اما آن ساعت فرا می

گ را بيرون شود و پس از آن که س زده شده بوده ناگاه متوجه آن سگ در خانه می از خلف وعده جبرئيل شگفت

 اين .شويم که در آن سگ باشد ای نمی وارد خانه) فرشتگان( گويد ما شود و به پيامبر می کند، جبرئيل وارد می می

  .ھای حديث روايت شده است ھای مختلفی در کتاب حکايت با عبارات و شيوه

 که از امام علی ئیھا نقل قولھای مورد استناد اھل سنت و چه در  نکته ديگر اين روايت اين است که چه در روايت

 .شوند ای که سگ در آن باشد نمی گونه نقل شده که فرشتگان وارد خانه و امام جعفر صادق آمده، عبارت کامل اين

ھای اھلی مختلف و با توجه به آن  ھای مشترک انسان و دام در حالی که از ديدگاه پزشکی، مقايسه ميزان بيماری

ھای مشترک با حيواناتی مانند گاو و گوسفند است  تر از بيماری  انسان با سگ، کمھای مشترک که ميزان بيماری

  .شدن سگ از ديدگاه اسالمی، ھيچ منطق علمی و پزشکی و بيماری ندارد شمرده» نجس«بنابراين، عامل 

در . ود کندھا را ناب اند تا سگ  کرده ھا بھانه ماری در سگيھای حکومت اسالمی، وجود ب ين و ارگانمسؤولبرخی 

ن يھای بھداشتی، ا ت مراقبتيتر از ده درصد است که با رعا ماری از سگ به انسان کميحالی که در صد انتقال ب

حکومت اسالمی ايران، نه تنھا حق آزادی و حق زندگی را از بسياری از  بنابراين، .رود ن میيخطر کامال از ب

  . گرفته استر موجودات را نيزيشھروندان ايران گرفته، بلکه سا

رو، کشتار  از اين! کشی در ايران؛ شغلی با درآمد چند صد ميليون تومانی و بودجه ميلياردی است اما سگ

 درآمد از اين راه است؛ چه در آستان  تر از آن که برای رفاه شھروندان باشد، برای ھای ولگرد، خيلی بيش سگ

ن پايتخت و چه در کالنشھر تبريز که گاه شنيده قدس رضوی، شيراز، استان البرز و شھر کرج، چه پيرامو

ھای کيلومترھا  ترف حتی به بيابان  الشه حيوان و دريافت پول بيشتأمينھای فعال در آن، برای  کش شود، سگ می

ھا در آن نقاط را ھم به جای حيوانات ولگرد در شھر به  جان سگ آن سوتر از شھر ھم سرکشی کرده و بدن بی

  !رسانند فروش می

سازی انجام  جا يا عقيم بايست مراکزی برای نگھداری اين حيوانات ساخت و در آن ، می»قانون«ظاھرا بر اساس 

 ھزار تومانی است که ۵٠شود يا مرگ بدون درد برای اين حيوانات انجام شود که ھزينه ھر دو به مراتب بيش از 

  .پردازند برای کشتن اين حيوانات می

ھای ولگرد به شھرداری، به ازای   اعداد و ارقام، تنھا از محل کشتار و تحويل الشه سگکافی است بدانيم بنا بر

سازی و  سرازير شده و بعد برای معدوم» کش سگ«، يعنی  ھر قالده بيش از پنجاه ھزار تومان به جيب مجری

ين مسؤولين ميان شود و البته در ا پرداخته می» المال بيت«ريزھای ديگر کار، ھزينه گزاف ديگری از  خرده

 . برند ھا نيز سھم خود را می شھرداری

ھا در اين   ميليون از محل معدوم کردن سگ٢١٨ھنگامی که سازمان مديريت پسماند مشھد، رسما اعالم کرده که 

ھای حکومت اسالمی و شرکايشان، دست از  شھر درآمد داشته است، نبايد کسی انتظار داشته بادش که شھرداری

  .ھولناک خود بردارنداين جنايت 
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، ميليادرھا تومان »موذی«سازی حيوانات  ھا درباره بودجه معدوم ھمه اين روند به حدی بزرگ است که شنيده

دھی شده دولتی در جامعه و در مقابل شھروندان ھمانند  به عالوه مھم تر از ھمه، يک جنايت سازمان. رود ھدر می

  .افتد دار زدن انسان در اماکن عمومی اتفاق می

ھا، عواقب روانی زيادی برای جامعه دارد؛ صدای گلوله در سطح شھر، فردی که گلوله را به  چنين کشتن سگ ھم

خورند و خون از وجودش  کند، کسانی که شاھد اين جنايت ھستند، حيواناتی که گلوله می سوی حيوان شليک می

يا يک سگ تير خورده و زخمی، صد . بی دارند مخرتأثير، ھمگی در بھداشت روانی جامعه ...کند و فوارن می

 .تر از سگ سالم بريا جامعه است مرتبه خطرناک

رو،  دھند؟ از اين ھا انجام می تين جنايمگر بار اولين بارشان است که از ا. کار است تيکليت حکومت اسالمی، جنا

وانات و نه به يکند و نه به ح ھا رحم می اين حکومت، نه به انسان. م که بار آخرشان ھم نخواھد بوديبايد مطمئن باش

از . کند خواری را تحمل می ن حکومت آدميمان متاسف باشيم که چگونه چن واقعا بايد برای جامعه. محيط زيست

کار و جانی با اين ايدئولوژی ضدانسانی و ضد ھر موجود زنده، بر  رو، متاسفانه تا روزی که اين حکومت تبه اين

  !کند اين نوع فجايع و جنايات، ھمواره تکرار خواھند شد رانی می ايران حکم

کارانه حکومت اسالمی از فالکت اقتصادی و سانسور و  ھای جنايت اما در ھر صورت بايد اعتراض به ھمه سياست

و تالش کرد تا اين اعتراضات . ھا و غيره اعتراض کرد اختناق گرفته تا اعدام و تخريب محيط زيست و کشتن سگ

ھای اجتماعی،  تری، يعنی به مرحله سراسری و پيگير و ھدفمندی با ھمبستگی ھمه جنبش رحله عالیرا به م

  . سياسی و فرھنگی، عليه کليت حکومت اسالمی، ارتقا داد 

توان جانيان  تجربه مبارزات تاکنونی، به عيان نشان داده است که با اعتراضات و اعتصابات محلی و پراکنده نمی

جويان، زنان،  يعنی اگر کارگران، معلمان، پرستاران، دانش. نشينی وادار کرد ا به عقبحکومت اسالمی ر

ھا و مطالبات مخصوص  روشنفکران، بيکاران، فعالين محيط زيست، مدافعان حيوانات و غيره ھر کدام با خواست

نشينی کرده   عقبخود، اما در يک صف متحد دست به اعتصاب و اعتراض بزنند آن موقع است که حکومت اجبارا

  .و به مطالبات معترضين گردن خواھد گذاشت

ھا زندانی را اعدام کرده است بنابراين، ھم به لحاظ انسانی و اجتماعی و  حکومت اسالمی، ھمين روزھا اخير، ده

ھايمان از جمله اعدام بس است و ھمه زندانيان  نھايت مھم و ضروری است که در ھمه حرکت ھم سياسی، بی

  !و اجتماعی آزاد بايد گردد را نبايد فراموش کنيمسياسی 

سگ در نزد ايرانيان پيش از اسالم، در ھر دو جھان، يار و نگھبان : ياد صادق ھدايت، به درستی گفته است زنده

  . دانند علمای شيعه اما سگ را نجس می. انسان در برابر اھريمن بوده است

  ! سگ ولگرد صادق ھدايتزندگی سگی در ايران ھمراه با روايت داستان

  ٢٠١۴ اپريل بيستم -  ١٣٩۴دين وردوشنبه سی و يکم فر

 

  

  

  


