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جزئیات دادگاه عامل شهادت 2طلبه در حرم مطهر رضوی

متهم :اقدامم تروریستی و اشتباه بود

حمله سگهای ولگرد به دختر  6ساله

گروه حوادث  /دختربچه  6ساله جاسکی در حمله چند سگ ولگرد بشدت
مجروح و روانه بیمارستان شد .عبدالعظیم احمدپور مدیر شبکه بهداشت
جاســک در این باره به صداوســیما گفت :این دختر بــه همراه خانوادهاش
برای تفریح به ساحل محله یکبنی رفته بود و فقط چند متر از خانوادهاش
دور شــده و مشــغول بازی بود که ناگهان چند سگ ولگرد به وی حمله و او
را مجروح کردند .این کودک خردســال که بشــدت نیز ترسیده بود از ناحیه
ران پا زخمی شــده و حال عمومی اش خوب اســت .مدیر شــبکه بهداشت
جاســک افــزود :از ابتدای ســال تاکنــون  ۱۲مورد حمله ســگهای ولگرد به
مردم در شهرستان جاسک ثبت شده است.

با شکایت  600نفر
از شرکت «آی دیجی»
گروه حوادث :زوج جوانی که پس از راهاندازی یک شــرکت
بــا مجوز اعتمــاد الکترونیکی اقــدام به فــروش زیر قیمت
خودرو ،موبایــل ،لوازم خانگــی و الکترونیکی میکردند به
اتهــام خیانت در امانت با شــکایت  600نفــر از خریداران و
پس از  2ماه فرار از سوی پلیس فتای کرج دستگیر شدند.
حســن مددی دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان
البــرز در تشــریح ایــن پرونــده گفــت :در ایــن پرونــده زن و
شــوهری اقدام به تأســیس شــرکت بــا مســئولیت محدود
بــا نام «آیینه دیجیتــال آینده اندیش» و راهاندازی ســایت
«آی دیجــی» در کــرج کرده و پس از اجــاره  ۶واحد در یکی
از مجتمعهای بزرگ تجاری کرج« ،ای نماد» نیز از وزارت
صمت دریافت میکنند.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان با اشــاره به
اینکــه ایــن شــرکت عــاوه بــر ثبــت در اداره ثبت شــرکت

خبرنگار

همســر و فرزندان شــهید اصالنی بیان داشتند
مــا لحظــهای از پیمــودن راه ایشــان دســت
برنخواهیــم داشــت و تــا آخریــن لحظــه بــر
حقانیــت مکتبمــان پــای خواهیــم فشــرد.
تمــام هم و غم این شــهیدان عزیــز خدمت به
محرومــان و مــردم حاشــیه شــهر بود .همســر
شهید دارایی نیز خطاب به متهم گفت :همسر
مــن را بــه چــه جرمــی بــه شــهادت رســانده و
فرزندان خردسالمان را یتیم کردی؟
رئیــس دادگاه همچنیــن از شــهود عینــی روز
حادثــه خواســت تــا در جایــگاه قــرار گرفتــه و بــه
تشریح مشاهدات خود بپردازند.
پس از پایان اظهارات شــهود ،رئیس دادگاه از
متهم خواســت تــا در جایگاه قرار گرفتــه و از خود
دفاع کند.
متهم با بیان اینکه اتهامات خود را قبول دارم،
عنوان کرد :در فضای مجازی فعالیت و بعضی از
شبکهها را دنبال میکردم.

قاضی ســپس خطــاب بــه متهم ،گفــت :چرا
پس از حمله به روحانیون باز هم با چاقو در برابر
دیدگان مردم قدرتنمایی میکردی؟
متهــم در پاســخ عنــوان کــرد :با ایــن حرکات
قصــد داشــتم از نزدیــک شــدن مــردم بــه محل
حادثــه جلوگیــری کنــم .اقدامــم خــاف اســام،
ســیره صحابه و اشــتباه بــود و افــرادی را که مورد
حمله قرار دادم بیگناه بودند .قبول دارم اقدامم
تروریســتی بوده اســت .در دوران زندگــی در ایران
مردم با من خیلی خوب رفتار میکردند.
پــس از دفاعیات متهم ،رئیس دادگاه از وکیل
وی خواســت تــا در جایــگاه قرار گرفتــه و مطالب
خود را بیان کند.
وکیــل متهــم خطــاب بــه دادگاه عنــوان کرد:
حضــور من در این جایگاه به معنی دفاع از عمل
موکل نیســت بلکه از جایگاه حرفــهای از فرصت
ایجــاد شــده توســط دادگاه در راســتای اجــرای
عدالت استفاده میکنم .از دادگاه بهخاطر رعایت

اصــول حرفــهای و مفــاد قانونــی با هــدف جاری
شدن عدالت تشکر میکنم .موکل من اتهام خود
را قبول دارد اما نادم است.
پــس از آن رئیــس دادگاه از نماینده دادســتان
خواســت تــا مطالــب خود را قبــل از اخــذ آخرین
دفاع متهم بیان کند.
ســپس نماینده دادســتان ،عنوان کــرد :متهم
بــا اقدام خــود در یک محیــط امن ،باعــث ایجاد
ناامنــی و تــرس و وحشــت مــردم شــده اســت و
تقاضای اشد مجازات برای نامبرده دارم.
قاضی منصوری بار دیگر از متهم خواســت تا
بــه آخرین دفاع از خــود بپردازد که متهم ،ضمن
اقــرار مجــدد بــه اقــدام خــود ،گفــت :در یکــی از
کشورهای همسایه تحت تأثیر تعلیمات استادانی
قرار داشتم .اقرار میکنم اشتباه کردم.
پــس از پایان دفاعیــات متهم ،رئیــس دادگاه
ضمن اعالم ختم جلســه دادگاه ،عنوان کرد :رأی
دادگاه در زمان مقرر اعالم خواهد شد.

سارق تلفن همراه وزیر ورزش:

گوشی را  200هزار تومان فروختم

گــروه حــوادث /ســارق گوشــی تلفــن
همــراه وزیــر ورزش در حالی دســتگیر
شــد که مدعی است گوشی را  200هزار
تومان فروخته است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» 11 ،اردیبهشــت مــاه امســال،
زمانی که حمید سجادی؛ وزیر ورزش و
جوانان برای شرکت در مراسم تشییع
پیکــر مرحوم نــادر طالــبزاده مقابل
مســجد بــال ســازمان صداوســیما
حضــور پیــدا کــرده بــود ،گوشــی تلفن
همراهش به سرقت رفت.
با شــکایت وزیــر ورزش ،پروندهای
در شــعبه دوم دادســرای ویژه سرقت
تشکیل شــد و کارآگاهان پلیس آگاهی
وارد عمل شدند.

ëëسرقتهای سریالی
در حالــی کــه تحقیقــات بــرای
دســتگیری ســارق تلفــن همــراه وزیــر
ادامه داشت ،کارآگاهان با شکایتهای
مشابه در شمال پایتخت مواجه شدند.
بررسیها نشان میداد که گوشی تلفن
همــراه شــاکیها بــه شــیوه جیببــری
در مراســم ،متــرو و جاهــای شــلوغ به
سرقت رفته اســت .در ادامه تحقیقات
و رصد اطالعاتی ،کارآگاهان به بازبینی
فیلــم دوربینهــای مداربســته اطراف
محلهای ســرقت پرداختند که تصویر
سارق به دست آمد.
بــا ایــن فرضیــه کــه مــرد جــوان از
ســارقان حرفــهای اســت ،کارآگاهــان
سراغ آلبوم متهمان اداره آگاهی رفته

و با بررسی تصاویر ،موفق به شناسایی
یکی از متهمان بهنام هوشنگ شدند؛
مــرد جوانی کــه تاکنون  6بار بــه اتهام
جیببری بازداشت شده بود.
ëëدستگیری سارق سابقهدار
پــس از هماهنگیهــای قضایــی،
کارآگاهــان وارد عمــل شــده و متهم را
در مخفیگاهــش بازداشــت کردند .در
بازرســی از مخفیگاه هوشنگ تعدادی
رم تلفــن همــراه و  5گوشــی تلفــن
مسروقه کشف شد.
متهــم  30ســاله در تحقیقات اولیه
منکر ســرقت بــود ،امــا در ادامه گفت:
تا بــه حال بــه خاطر جیببــری 6 ،بار
بازداشــت شــدهام و یــک ســال قبــل
پــس از تحمل حبس آزاد شــدم .بعد

از آزادی ســرقتهایم را آغــاز کــردم.
مــن داخــل مترو یا در مراســم تشــییع
جنازه افراد ثروتمند و مشــهور شرکت
و در فرصتــی مناســب گوشــی تلفــن
همراه حاضران در مراســم را ســرقت
میکــردم .وقتــی متوجــه شــدم نــادر
طالبزاده فوت کــرده ،با خودم گفتم
افراد مشــهوری در این مراسم شرکت
میکننــد .بــه آنجــا کــه رســیدم مــرد
میانســالی را دیــدم کــه چنــد محافــظ
داشــت نمیدانســتم او وزیــر ورزش
اســت .بــه طــرف او رفتــه و در فرصتی
مناســب گوشــی او را ســرقت کــردم.
گوشــی تلفن همــراه وزیــر را در بازاری
در اسالمشهر به مبلغ  200هزار تومان
فروختم.

متهمان  30میلیارد تومانی دستگیر شدند
هــا ،مجــوز کســب و کارهــای مجــازی و مجــوز اعتمــاد
الکترونیکی(اینمــاد) را داشــته بیــان کــرد :متهمــان از
اعتمــاد مردم به «ای نماد» سوءاســتفاده کــرده و در ادامه
این افراد اقدام به جذب مشــتری در قالب فروش خودرو،
موبایل ،لپ تاپ و انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق
اینستاگرام و سایت شرکت میکنند.
وی با اشــاره به اینکه این شــرکت با شگرد فروش کاال با
مبالغ پایینتر از بازار اقدام به ترغیب مشتریان برای خرید
میکرده است ،متذکر شد :شرکت مذکور در مدت فعالیت
خــود ســفارشها را تأمیــن میکند امــا در ادامه با نوســان
ایجاد شده در بازار ،در تأمین سفارشها دچار مشکل شده
و فعالیتهای غیرقانونی آن آغاز میشود .با توجه به اینکه
فروشــندگان در یــک روش ،از خریداران در ازای ســفارش،
بخشی را در قالب نقد و مابقی را با چک دریافت میکردند

خودسوزی در اداره دخانیات گلستان

گروهحوادث:یکیازکارکنانشرکتدخانیاتاستانگلستان
با ریختن بنزین روی خودش اقدام به خودسوزی کرد.
محمدجواد مقسمی ،رئیس اورژانس پیش بیمارستانی
و مدیریــت حوادث و فوریتهای پزشــکی گلســتان در این
باره به ایســنا گفت :ساعت  ۹و  ۲۳دقیقه صبح یکشنبه خبر
خودسوزی مردی در یکی از ادارات دخانیات استان گلستان
به ما اعالم شــد که بالفاصله همکاران مــا به محل مورد نظر
اعزام شدند .نخســتین بررسیها نشــان میداد یک مرد ۵۰
ســاله بهنام حمید با اســتفاده از بنزین اقدام به خودســوزی
کــرده و درصد ســوختگی ایــن فــرد  ۶۰درصد از نــوع عمیق
بوده اســت .بالفاصله وی به بیمارســتان منتقل شــد و حال
عمومــی وی خوب بــود و هوشــیاری کامل داشــت و تحت
درمان قرار دارد.
یوســف مهقانی ،مدیر روابط عمومی شــرکت دخانیات
گلســتان ضمن تأیید خودســوزی یکــی از کارکنان شــرکت
دخانیــات درخصوص آخرین جزئیات این حادثه به ایســنا

کامران علمدهی

یادداشت

گــروه حوادث :جلســه رســیدگی به اتهامــات مرد
جنایتــکاری که با حمله به 3طلبه در حرم مطهر
رضــوی باعــث شــهادت  2نفــر از آنها شــده بود،
صبــح دیــروز در دادگاه انقــاب اســامی مشــهد
مقــدس برگــزار شــد و حکــم وی بــزودی صــادر
خواهد شد.
روز  16فروردیــن امســال خبــر حملــه خونین
بــه 3طلبــه در صحــن پیامبــر اعظــم(ص) حرم
مطهــر رضــوی از ســوی فــردی بــا ضربــات چاقو
اعــام و بــا تــاش عوامــل انتظامــات و یــگان
حفاظت حرم مطهر ،ضارب بالفاصله بازداشت
شــد .در ایــن حادثــه حجتاالسالموالمســلمین
اصالنــی و دارایــی بــه شــهادت رســیدند امــا
حجتاالسالموالمسلمین پاکدامن بهبود یافت.
با تشکیل پرونده قضایی کیفرخواست ضارب
توسط دادســرای عمومی و انقالب مرکز خراسان
صادر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی قــوه قضائیــه،
جلسه رســیدگی به این پرونده ،صبح دیروز به
ریاســت قاضی ســیدهادی منصوری در دادگاه
انقــاب اســامی مشــهد ،و بــا حضــور وکالی
شــاکیها و متهــم و خانــواده شــهدای حادثــه
بهصورت علنی برگزار شد.
در ابتــدای این جلســه ،رئیــس دادگاه انقالب
اســامی مشــهد از نماینــده دادســتان عمومــی و
انقالب مرکز خراسان رضوی خواست تا به قرائت
کیفرخواست صادره بپردازد.
نماینــده دادســتان ضمــن قرائــت مفــاد
کیفرخواســت ،عنوان کــرد :این فرد بــه محاربه از

طریق کشیدن ســاح (تجرید ســاح) روی مردم
بــه قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشــت که
موجبــات ناامنی در محیط حــرم مطهر رضوی را
فراهم کرده بود ،متهم است.
وی ،نحــوه ورود غیرقانونــی متهم به کشــور
را تشــریح کــرد و افــزود :متهــم دارای تفکرات
تکفیــری بــوده اســت .در ادامــه جلســه دادگاه
کلیپی از نحوه ورود و ارتکاب جرم توسط متهم
به نمایش گذاشــته شــد که موجب تأثر شــدید
حاضران و خانواده شهدای این حادثه شد.
نماینــده دادســتان افزود :متهــم عبداللطیف
مــرادی مشــهور بــه عبداللطیــف الســلفی فرزند
محمد طاهر ،تبعه افغانســتان و بهشــدت تحت
تأثیر افکار تکفیری قرار داشــته است و در مراحل
مختلف به صراحــت اعالم کرده که ارتکاب جرم
را قبول دارد .متهم با سوءنیت و قصد قبلی برای
ارتــکاب جرم ،با یک قبضه چاقو به  ۳روحانی در
حــرم مطهــر رضوی حملــه میکند کــه متعاقب
این اقدام وحشیانه ،یک نفر از روحانیون مجروح
و  ۲نفر دیگربه شــهادت رســیدهاند .سپس رئیس
دادگاه از حجتاالسالموالمســلمین پاکدامــن
روحانــی مجــروح حادثــه حــرم مطهــر رضــوی
خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه شکات به
بیان مطالب خود بپردازد.
وی ضمــن بیــان مطالــب خــود از دادگاه
خواســت تا متهم در چهارچوب موازین شرعی و
قانونی مجازات شود.
در ادامــه رئیــس دادگاه از خانواده شــهدای
ایــن حادثه خواســت تــا در جایگاه قــرار گیرند.

شهروندانی که به خاطر سگ همسایه
جان به لب می شوند

گفــت :این فرد بــه موضوع انتقــال خویش معتــرض بوده
اســت .مدیر براساس صالحدید خود این نیرو را به کارخانه
دخانیــات قــرق منتقل کرد .انتقــال و جابه جایــی نیروها در
بخشهای مختلف امری طبیعی اســت اما ایشان حاضر به
پذیرش این مسأله نشد.
وی بــا بیــان اینکــه علــت ایــن حادثــه اخــراج یــا عدم
پرداخت حقوق نبوده اســت ،تأکید کرد :ایشان از نیروهای
اصلی ما بوده و ســالها است که در ســتاد مجتمع دخانیات
گرگان مشغول کار هستند و انسان خوش اخالقی بودند اما
در چه شرایط روحی و روانی قرار داشتند که دست به چنین
اقدامی زدند مشخص نیست.
یکی از همکاران حمید به ایلنا گفت :وی راننده خاور بود
و به خاطر یک حادثه تصادف چند روز در بیمارستان بستری
شــد اما وقتی دیروز به محل کار خود آمد ،متوجه شد بابت
حادثه تصادف به کمیته انضباطی معرفی شــده است .این
موضوع باعث ناراحتی وی و اقدام به خودسوزی شد.

وقتــی که با مشــکل نقدینگــی روبه رو میشــوند اقــدام به
عرضــه چکهــای مشــتریان در بــازار میکننــد ،از طــرف
دیگر وقتی با درخواســت مشتریان برای تأمین سفارشها
روبهرو میشوند اعالم میکنند که توان تأمین ندارند و باید
سفارش لغو شود تا وجه را برگردانند در حالی که این وجوه
و چکها در دســت افراد ثالث بوده اســت .غیر از این زن و
شــوهر دو متهم دیگر نیز با آنها همکاری داشــتند که پس
از دو ماه فرار ســرانجام شــنبه شــب با دســتورات قضایی و
پیگیری ویژه شعبه  ۶بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
ناحیه یک کرج توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اشاره به
اینکه تاکنون نزدیک به  ۶۰۰شــاکی با حدود  ۱۷۰۰سفارش
برای طرح شــکایت به دادســرا مراجعــه کردهاند ،تصریح
کــرد :ایــن افراد بــا توجه بــه ناتوانــی در بازگردانــدن وجوه

دریافتی از مردم متواری شده بودند که با شکایت شاکیان،
بــه منظــور تســریع در رســیدگی و شناســایی و بازداشــت
متهمان ،پرونده به شــعبه  ۶بازپرسی دادسرای ناحیه یک
کرج ارجاع شــد و متهمــان پس از دو ماه پیگیری دســتگاه
قضایی توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.
وی بــا بیــان اینکــه ارزش ســفارشها و ادعای شــاکیان
پرونــده نزدیــک بــه  ۳۰میلیارد تومان اســت ،گفــت :برای
متهمــان به اتهام خیانــت در امانت و تحویل ندادن کاال با
وجــود دریافت پــول و عدم ایفای تعهــد ،مطابق ماده ۳۹
قانون تجارت الکترونیک پرونده تشــکیل شده و تحقیقات
در حال انجام است.
مــددی از مــردم خواســت در خریدهــای خــود فریــب
قیمتهای پایین فروشندگان و تبلیغات را نخورند و حتماً
از مراکز معتبر اقدام به خرید قسطی کنند.

سرقت  13نیسان آبی با آبمیوه مسموم

گروه حوادث :چهار سارق شــرور که با بیهوش کردن
 13راننده نیســان آبی خودروهایشــان را سرقت کرده
بودند از سوی پلیس استان البرز دستگیر شدند.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،همزمان با
افزایش شــکایت ســرقت خودروهای نیســان آبی با
یک شیوه مشــابه در اســتان البرز بررســی موضوع به
صورت تخصصی در دستور کار اداره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ «محمد نادربیگی» رئیس پلیس آگاهی
اســتان البرز در تشــریح ایــن خبر گفت :بررســیهای
اولیــه حاکــی از ایــن بود کــه متهمان بــا کرایــه کردن
خودروهــای نیســان وانــت آنها را بــرای بارگیــری به
خارج شهر هدایت میکردند و با بهانه اینکه شخصی
بــرای تحویل بار در مســیر منتظر اســت بــا خوراندن
آبمیوههای حاوی مواد بیهوشــی بــه رانندگان ،آنها را
بیهوش و خودروهایشان را به سرقت برده بودند.

در ادامــه کارآگاهــان اقدامــات تخصصــی خــود را
آغــاز کردند و پس از چندین شــبانه روز انجــام اقدامات
اطالعاتی-پلیسی در نهایت موفق به شناسایی  4نفر در
این پرونده شــدند .این مقام انتظامی با بیان اینکه پس
از ردزنی مخفیــگاه متهمان ،در یک عملیات ضربتی هر
 4نفر آنها دســتگیر شــدند ،گفت :متهمان در تحقیقات
تکمیلی به  13فقره ســرقت نیســان وانت با این شــیوه
اقرار کردند .ارزش اموالی که توســط این باند به سرقت
رفته است بیش از  2میلیارد تومان برآورد میشود.
وی از دستگیری مالخر خودروهای مسروقه در یکی
از شــهرهای اســتان تهران خبر داد و خاطرنشــان کرد:
پــس از تکمیل پرونــده متهمــان برای انجــام مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ نادربیگی در پایان یادآور شد :شهروندان
در نظر داشــته باشند که از گرفتن موادخوراکی از افراد
ناشناس خودداری کنند.

چنــد ســالی اســت کــه تمایــل بــه نگهــداری از حیوانــات خانگــی
بخصــوص ســگها در میان برخــی خانوادههــای ایرانــی افزایش
یافته اســت .اینکه دلیل چنین تمایلی چیست و چرا برخی زنان و
مردان بیشــتر از آنکه به فکر ازدواج یا فرزندآوری باشند تمایل به
نگهداری از حیوانات دارند بحث مفصلی است که نیازمند بررسی
دقیق اســت اما در این نوشــتار به جنبه دیگری از این مقوله یعنی
مشکالت و آسیبهای نگهداری از حیوانات خانگی در آپارتمانها
میپردازیــم .بیتردیــد وقتــی موضــوع نگهــداری از حیوانــات در
خانــه مطــرح میشــود برخــی آن را امــری پســندیده میداننــد و
بالفاصلــه پدیده حمایت از حیوانات را پیش میکشــند اما همین
افــراد خیلی راحــت «فرهنــگ آپارتماننشــینی» و رعایت حقوق
انســانها و حرمت همســایه که بسیار به آن ســفارش شده را مورد
بیتوجهــی قــرار میدهند .هرچند که اگر حقی از خودشــان ضایع
شــود یا اگر با همســایه هایی مواجه شــوند که در راهروی آپارتمان
میز ،کفش و حتی گلدانی گذاشته باشند که احساس کنند برایشان
مزاحمــت دارد بــا صدای بلند اعتــراض کرده و نداشــتن فرهنگ
آپارتماننشینی را گوشزد میکنند.
همــه مــا اصطــاح «چهاردیــواری اختیــاری» را شــنیدهایم
اصطالحــی کــه برخــی از آن به عنوان ســپری در برابــر انتقادات و
اعتراضهــای همســایهها در مقابــل مزاحمتهایشــان اســتفاده
میکنند.
تــا چنــد دهه قبل اغلــب مــردم خانههای ویالیی و شــخصی و
حیاط دار داشــتند و نگهــداری حیوانات خانگی چنــدان هم برای
همسایهها مزاحمت نداشت و به کار بردن اصطالح چهاردیواری
اختیــاری توجیــه منطقیتری داشــت اما امــروزه در آپارتمانهای
کوچــک و چنــد طبقــه بــا دیوارهــای نــازک و راه پلههــا و فضــای
مشــترک کــه به اصطــاح عطســه همســایهها هــم قابل شــنیدن
اســت دیگــر نمی توان انتظار داشــت کــه صدای پــارس کردن گاه
و بیــگاه ســگهای خانگــی ،بیماریهایــی کــه میتواننــد منتقــل
کننــد و همینطــور خطرهایی کــه از حمله آنها میتوانــد گریبانگیر
همســایهها شــود بدون اعتراض بماند .به گــزارش روابط عمومی
ســازمان پزشــکی قانونــی فقط در فروردین ســال  1401ســه نفر به
علــت گاز گرفتگی ســگها فوت کردهاند کــه قربانیان  2مرد و یک
زن بودند.
در این میان بارها شــاهد بودهایم که در کالنتریها و دادســراها
پروندههــای شــکایت و دعوا بین همســایهها بر ســر همیــن موارد
تشــکیل شــده اســت .به عنوان مثــال همیــن چند ماه قبــل خانم
میانســالی که دستش توسط سگ همســایه زخمی و مجروح شده
بود با دفتر روزنامه تماس گرفته و دنبال راهی برای بیان شــکایت
و احقاق حق خود بود.
وی اظهــار داشــت در حیــن عبــور از راه پلــه ســاختمان شــان با
حمله ســگ همســایه مواجه شده و سگ دســتش را گاز گرفته بود.
ایــن حادثه بقــدری در روح و روان وی تأثیر گذاشــته و باعث ترس
و وحشــت او شــده بود کــه دیگــر میترســید تنهــا از راه پلهها عبور
کنــد .میگفت به صاحب ســگ که همســایهمان بود تذکــر دادم و
آمپــول کــزاز و هــاری تزریق کردم .فقط اشــتباه کردم و به پزشــکی
قانونــی نرفتــم .چند هفته بعد وقتــی دیدم بــه تذکرهایم توجهی
نشــد با پلیس تمــاس گرفتم و چــون آثار زخم دســتم از بین رفته
بــود ،مأموران پلیس عنوان کردند بــدون حکم قضایی نمیتوانند
وارد خانه شــوند .با شهرداری تماس گرفتم آنها هم مدعی شدند
گ صاحــب دارد مــا نمیتوانیم دخالــت کنیم .بــه ناچار
چــون ســ 
بــه دادســرای ناحیــه  ۳تهــران رفتم و شــکایت کــردم ولــی بعد از
ســه مــاه دادیار مجتمع به اســتناد ماده  ۲۶۵قانــون کیفری و اینکه
برای نگهداری ســگ در [داخل] خانه جرمانگاری نشــده قرار منع
تعقیب صاحب سگ و برائت آنها را اعالم و صادر کرد .در آخر هم
بهخاطر تهدیدهای صاحب ســگ تصمیم به نقل مکان از خانهام
گرفتم.
هــر چند طبــق قانون نگهداری ســگ یا هــر حیــوان دیگری در
بخش اختصاصی آپارتمان غیرقانونی نیست ولی طبق آییننامه
اجرایــی قانــون تملــک آپارتمانها کســی حق ندارد حیــوان اهلی
یــا وحشــی را در قســمتهای مشــترک ســاختمان مثــل راهپلــه،
پشــتبام ،حیــاط و پارکینــگ نگهداری کنــد .از آنجا کــه نگهداری
ایــن حیوانــات در فضــای اختصاصــی عرفــاً بــه معنــی اســتفاده
مشــاعات ســاختمان هم است و از ســوی دیگر نگهداری حیوانات
در قســمتهای اختصاصی آپارتمــان به جهت بروز آلودگی ،بوی
نامطبــوع و بیماری و ســروصدای حیوان همواره برای همســایهها
مزاحمتــی ایجاد میکند طبــق ماده  ۶۹۰قانون مجازات اســامی
میتواند جرم باشــد و در صورت شکایت همسایهها پیگرد قانونی
دارد و قانــون بــرای افــراد متخلــف محکومیــت جریمــه نقــدی تا
زنــدان جزایــی در نظــر گرفته اســت کــه همــواره قاضــی میتواند
طبــق اختیاراتــی که قانونگذار بــه او داده در صــدور حکم تخفیف
قائل شــود و در صورتی که برای نخســتین بار از نگهدارنده حیوان
شــکایت شــده باشــد حکم حبس را به جریمه نقــدی تا مبلغ یک
میلیــون تومــان تبدیــل کنــد .ولــی تکرار تخلــف و شــکایت مجدد
بــه همــان شــکل اصلــی میتوانــد متخلــف را راهــی زنــدان کند.
شهروندان باید مطلع باشند که اگر در آپارتمان محل زندگی خود
بــا ســروصدای آزاردهنده حیوانــات و هر مزاحمتی مواجه شــدند
میتوانند از همســایه خاطی به اســتناد مــاده  ۱۳۲قانون مدنی در
مراجــع قضایی شــکایت کنند و اگر از ســوی حیوان مــورد حمله یا
آســیب قــرار گرفتند باید شــکایت خود را با اســتناد بــه مواد ۳۵۷
تــا  ۳۶۰قانون مجازات اســامی بــه محاکم قضایی ببرنــد .اما اگر
فــردی ،حیواناتی مثل شــیر یا گــرگ را در خانه نگهــداری کند و با
حملــه آن حیوان موجب مــرگ افراد دیگر شــود ،صاحب حیوان
بایــد قصــاص شــود .ضمــن اینکه اگــر فردی هــم مضروب شــود
میتوانــد بــا طــرح شــکایت و مراجعــه به پزشــکی قانونــی ،طول
درمان دریافت و قاضی براساس آن حکم صادر کند.
بهطور کلی خأل قانونی در این رابطه باعث شــده تا شــاکیهای
چنین پروندههایی پس از پیگیری و نرسیدن به نتایج الزم از ادامه
اعتراض و شکایت شان صرف نظر کنند.
بحــث دیگــری هــم کــه در کنــار خألهــای قانونــی وجــود دارد
نــا آگاهی شــهروندان نســبت بــه قوانیــن نگهــداری حیوانــات در
آپارتمانهــا اســت .بخــش مهمــی از پروندههــای شــکایت میــان
همســایهها به این موضــوع اختصاص دارد اما اگر با قوانین آشــنا
باشند و بدانند که فارغ از خألهای موجود قانونی چگونه میتوانند
از بــاب مزاحمــت ،انتقــال بیماری و بــروز بیماریهای جســمی و
روانی دست به شکایت بزند بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.

