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آگاهي  ها از سر نا آزاري  گويد: بخشي از حيوان گو با خبرنگار مهر ميو بان حقوق حيوانات، در گفت امير سبزي، عضو ديده

اند! اما گاهي  بيماري پوستي بدن سگ را با اسيد شسته بينيد براي رفع يك رويد مي ها كه مي مثالً شما به پناهگاه ؛است

توان گفت قصد آزار مشخص است. چنين رفتاري ناشي از مشكالت رواني است و اين افراد بايد درمان  طور قطع مي به

  ها خطرات اجتماعي قابل توجهي هم دارند. شوند. اين

درصد  65 :كند جهاني در اين باره اشاره مي ي دهندهآزار به آمار تكان  خطرات اجتماعي افراد حيوان ي وي درباره

اند. اين آمار در  آزاري داشته حيوان ي خود سابقه ي اند در پرونده مجرماني كه به جرم ضرب و جرح و قتل بازداشت شده

درصد و در ميان مجرمان خشونت  82  درصد، در ميان مجرمان خشونت عليه زنان به 46  اي به ميان قاتالن زنجيره

ها اقدام  تيراندازاني كه در آمريكا در مدرسه ي رسد. نكته قابل توجه اما آن است كه همه درصد مي 88 عليه كودكان به

  اند. آزاري داشته حيوان ي اند، بدون استثنا، سابقه به تيراندازي و قتل عام كرده

آزاري تا چه اندازه تأثير مستقيم و  اق دقيق اين را كه حيوانكه اين آمار مصد اين فعال محيط زيست با بيان اين

با گويد:  مي ،شود انگاري شده و با آن برخورد قانوني مي وحشتناكي در جامعه دارد و به همين دليل در دنيا جرم

  شود. آزارنده در دنيا، به كودكان و حتي بزرگساالن در اين مورد آموزش داده مي ي انگاري اين پديده جرم

ها در فضاي  آزاري داند: بسياري از حيوان ر اين رويداد را در مأل عام بودن آن ميديگر د ي امير سبزي موضوع آزارنده

عام خيلي بدتر است، وقتي چنين كاري را  ألشود. اما رخ دادن آن در م بسته، در خانه و پنهان از ديد عموم انجام مي

تالن در سنين پايين را بررسي هاي قا وقتي پروندهشود. در همين كشور خودمان هم  دهي عادي مي علني انجام مي

ها عادي شده بوده است  بينيم كه با ديدن كشتار و آزار و خشونت عليه حيوانات، خشونت و كشتار براي آن كنيم مي مي

  زند. هاي مجرمانه بعدي سر مي ها و اقدام و بعد خشونت
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