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 زن و مرد منجر شدزن و مرد منجر شدزن و مرد منجر شدزن و مرد منجر شد    15151515ذبح يك گاو به پرداخت ديه ذبح يك گاو به پرداخت ديه ذبح يك گاو به پرداخت ديه ذبح يك گاو به پرداخت ديه 

شان قصد دارد گاوي  آباد وقتي شنيدند مردي در همسايگي ، چندي پيش ساكنان خيابان سپهر سعادتبه گزارش مفتاحبه گزارش مفتاحبه گزارش مفتاحبه گزارش مفتاح

  .هايشان بيرون ريختند و در محل ايستادن قصاب حلقه زدند را قرباني كند با اشتياق زيادي از خانه

را از پشت خودرو به پايين وقتي وانت حامل گاو در بين اين حلقه توقف كرد همه مشتاقانه ديدند كه چند مرد گاو 

هنوز قصاب آماده نشده بود كه ناگهان گاو . كشيدند و روي زمين خواباندند تا قصاب مراسم قرباني را اجرا كند

زن و  60. زده با چابكي تقاليي كرد و با پرتاب كردن مردان كه پاهايش را گرفته بودند از جا برخاست خشمگين وحشت

نش سريع گاو غافلگير شده بودند با ترس و واهمه پا به فرار گذاشتند و همين كافي بود تا مرد تماشاچي كه از اين واك

 .گاو با وحشت بيشتري سرگردان و حيران به اطراف بدود و به زنان و مردان ضربه بزند

د تا اينكه هاي مردانه و زنانه فضا را پر كرده بو گاو خشمگين هنوز رها بود و هياهويي به پا كرده بود، صداي جيغ

توانند گاو را كنترل كنند  صاحب گاو، قصاب و چند مرد به سمت گاو حمله كردند تا آن را مهار كنند و وقتي ديدند نمي

خاطر خونريزي شديد، آن را  گير كنند و پيش از مرگش به با چاقو به آن حمله بردند و با ضرباتي توانستند گاو را زمين

 .قرباني كنند

 تماس با اورژانستماس با اورژانستماس با اورژانستماس با اورژانس

آور را براي  دقيقه وحشت 15داد كه فرار اين حيوان خشمگين  ها نشان مي وقتي گاو براي هميشه خاموش شد، ساعت

گروهي زن و مرد كه زخمي شده بودند با آه و ناله روي زمين افتاده و ديگران سريع . اهالي خيابان سپهر رقم زده است

 .دادندبا اورژانس تماس گرفتند و آنان را در جريان قرار 

شدت زخمي شده  زن به 5مرد و  10هاي اورژانس پاي در صحنه حادثه گذاشتند در معايناتشان ديدند كه  وقتي تكنيسين

اين مجروحان يكي پس از ديگري به مراكز درماني انتقال يافته و تحت نظر . و نياز به انتقال به بيمارستان دارند

  .پزشكان قرار گرفتند

 شكايت در دادسراشكايت در دادسراشكايت در دادسراشكايت در دادسرا

خاطر  تهران مراجعه كرده و از صاحب گاو به 2زن و مرد پس از اينكه ترخيص شدند به دادسراي ناحيه  15ين همه ا

يكي از مردان وقتي در برابر داديار مهدي صفريان قرار . انگاري در نگهداري اين حيوان به طرح شكايت پرداختند سهل

اي  او قرباني كنند براي تماشاي اين صحنه در گوشهمان گ جمعه شب وقتي شنيديم قرار است در محله: گرفت، گفت

جمع شديم، خيلي بوديم تا اينكه گاو را از وانت پياده كردند و چون حواس صاحبش نبود گاو به سمت جمعيت حمله 

 .كرد و باعث شد به تعدادي از ما آسيب جدي وارد شود

گاو را كه ديدم احساس كردم . بينم ها كابوس مي شب. ها وحشت دارم هنوز از يادآوري آن صحنه«: زن جوان نيز گفت

 «.اي نداشت و گاو به من صدمه وارد كرد كردم اما فايده كشيدم و فرار مي ديگر زنده نخواهم ماند جيغ مي

 نظريه پزشكي قانونينظريه پزشكي قانونينظريه پزشكي قانونينظريه پزشكي قانوني



انوني تحت زخمي حادثه را بررسي كرده بود دستور داد همه آنها در پزشكي ق 15داديار صفريان كه پرونده باليني اين 

 .معاينه قرار بگيرند و طول درمان و ميزان ديه مشخص شود

 بازجويي از صاحب گاوبازجويي از صاحب گاوبازجويي از صاحب گاوبازجويي از صاحب گاو

هايش از او  اين مقام قضايي در مرحله بعدي، صاحب گاو را به دادسرا احضار كرد و اين مرد كه باور نداشت همسايه

من مقصر هستم در حالي كه هيچ نقشي در  دانم چرا نمي: شكايت كرده باشند در برابر داديار صفريان قرار گرفت و گفت

كس را براي تماشاي اين صحنه دعوت نكردم و حدود  ام، وقتي قرار شد گاو را قرباني كنم هيچ انگاري نداشته اين سهل

 .زن و مرد با آگاهي از اينكه شايد گاو حركتي كند دور آن حلقه زدند 60

را در اختيار قصاب قرار دادم كه وي كوتاهي كرد و گاو پا به فرار  بعد از پياده كردن گاو از پشت وانت آن: وي افزود

كنم گناهي به گردن من باشد، يك حادثه بود و در اين بين همه  ام و اصالً تصور نمي گذاشت، خود من نيز آسيب ديده

 .آمدند اآلن سالم مانده بودند زن و مرد به تماشاي اين صحنه نمي 15ما مقصر بوديم و اگر اين 

 ديه ميليونيديه ميليونيديه ميليونيديه ميليوني

ميليون تومان  10با اعالم نظر پزشكي قانوني و محاسبه دقيق، ميزان ديه مشخص شد و صاحب گاو در برابر پرداخت 

 .زن و مرد قرار گرفت 15پول به 

زخمي حادثه و صاحب گاو در حال انجام است و در صورت  15ها براي صلح و سازش بين  بر اساس اين گزارش، رايزني

آنها قرار مجرميت صادر شده تا ميزان محكوميت صاحب گاو پس از محاكمه در دادگاه جزايي عمومي  رضايت ندادن

  .تهران مشخص شود
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