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 66قاضی دیوان عالی کشور پرونده محمدعلی نجفی را بررسی کردند

تایید نهایی قاتلبودن آقای شهردار
 39قاضی رأی بــر عمدیبودن این قتل دادند

[شهروند] پرونده پرحاشیه شهردار پیشین پایتخت
صبح دیروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بار
دیگر بررسیشد66.قاضیدیوانعالیکشور در اینجلسه
شرکت داشتند که درنهایت با نظر  39نفر از آنان قتل میترا
ل سال
استاد عمدی اعالم شد 15 .ماه از جنجالیترین قت 
میگذرد.آقایشهردار همسر دومشرادر حمامخانهشان
با شلیک گلوله به قتل رساند و خودش را تسلیم پلیس
کرد.اینپروندهتااالنبافرازونشیبهایزیادیروبهروبوده
است؛ در حالیکه حکم قصاص نجفی دو ماه بعد از قتل
از سوی قضات دادگاه کیفری صادر شد و خانواده مقتول
رضایت خود را اعالم کردند10 .میلیارد هزینه این رضایت و
نجات آقای شهردار از چوبه دار بود که البته  8میلیارد آن
مهریه میترا استاد بود .با این حال محمدعلی نجفی به رأی
صادرشدهاعتراضکرد.روز سیامشهریور یعنیحدودا4ماه
پساز قتل،دیوانعدالتاداریحکمصادرشدهدر دادگاه
بدویرابهدلیلنقصدر تحقیقاتنقضواعالمکردکه«باید
نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلولهها» اخذ شود .در
گزارش جدید ،کارشناسان گزارش اولیه مبنی بر شلیک
مستقیم گلوله به سوی مقتول را رد کردند و گفتند که
«شلیکهامستقیمنبودهوگلولهبعداز اصابتبهدست
میتراوتغییر شکلمرمیآنواردبدناووباعثمرگششده
بود».
بااینحالششمآذر جلسهرسیدگیمجددبرگزار شدو
باز هماینمردسیاستدر مظاناتهامقتلعمدقرار گرفت.
اوبهجرمقتلعمدبه هفتسالونیمحبسمحکومشد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و باز هم این حکم نقض شد
لونیم
ولیباز هم آقایشهردار رابه اتهامقتل به ششسا 
حبسمحکومکردندوباز همنجفیووکیلشبهاینحکم
اعتراضکردند.حاالبعداز گذشت 15ماهوبرگزاریجلسات
مختلف،اینبارقضاتدیوانعالیکشوررأیبرعمدیبودن
اینجنایتجنجالیدادند؛نجفیقاتلاستومیترااستادرا
بهعمددر حمامخانهاشبهقتلرساندهاست.
حجتاالسالم مرتضوىمقدم ،رئيس ديوان عالى
كشور در جلسه هیأت عمومی در اینباره گفت« :پرونده
مطروحهويژگىخاصينداردومثلهمهپروندههايياست
كهبهصورتاصرارىمطرحمىشود.اماچونافكار عمومى
موضوعاينپروندهرادنبالمىكردوسرنوشت آنرادنبال
مىكنند ،اين موضوع جلوه پیدا كرده است وگرنه ما هر
هفتهجلسهداريم.پروندههاىاصرارىكهدر هيأتعمومى
مطرحمىشودپروندههايىاستكهبعداز اظهار نظر ديوان
عالى كشور بر ايرادبهرأىدادگاههانظر ديگرىدارند كهبايد
در هيأت عمومى مطرح و تعيين تكليف شود .اين پرونده
يكى ،دو بار بين دادگاهها و شعبه ديوان عالى مورد بحث
قرار گرفتهونهايتادر هيأتعمومىبايدتعيينتكليفشود.
پروندهحاضر در حالحاضر شاكىخصوصىنداردوقصاص
وديهمنتفىاستو آنچهكهبايدتعيينتكليفشودجنبه
عمومى جرم است؛ زیرا برخى از جنايات جنبه عمومى دارد.
جنبهعمومىاينپروندهاز دوحيثموردتوجهاستكهاگر
جنايت واقعشده به صورت عمدی تلقى شود يا غيرعمد و
شبهعمد باشد ،نوع ديگرى مجازات دارد ،به همین علت
بين دادگاهها و شعبه ديوان عالى كشور اختالف افتاده
است».
ایندر حالیاست کهرئيسشعبهمربوطهديوانعالى
كشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيأت عمومى
ديوان عالى كشور ارایه كرد و اعتقاد داشت که گلوله كمانه

كردهومستقيمبهسينهمقتولاصابتنكردهاست.
یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه
هیأتعمومىامااعتقاددیگریداشت«:متهمتأکید کرده
که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده بود .زمانى هم که
بهسمتحمامرفتهبودبالشراباخودبردهبودکهاسلحه
معلومنباشد.اسلحهنیمهخودکار بودهوپنجگلولهشلیک
شدهوچهار گلولهبامقاومتمقتولبهدر ودیوار خوردهو
در یکآنفاصلهافتادهبودوگلولهمستقیمشلیکشدهو
از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شده بود.
بعداز قتلمتهمبا آرامشدر صحنهماندهوبهرانندهخود
زنگ زده و راننده آمده و او را باال دعوت کرده و دو کیف به او
دادهبود.متهمدر ادامهچهار صفحهنامهپشتورونوشته
بود و نوشته بود که مقتول مهدورالدم است .مجموع این
مسائلمارابهقتلعمدنزدیکتر مىکند».
عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور نیز تأکید بر
عمدیبودن این قتل داشت و گفت« :متهم سالح را براى
بهرهبردارى در مواقع ضرورى داشته است ،طبیعى است
زمانى که سالح دست متهم است و وارد حمام مىشود
آیا مىتوان گفت که متهم توجه نداشته که سالح مسلح
بوده یا خیر؟ متهم سالح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان
دهد .با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیرى تند و
توأم با زدوخورد و پرشدن حالت انتقام در قلب متهم به
نظر مىرسداینقتلعمدىبودهومحاکممنطبقبر واقع
تشخیصدادهاند».
بارانىاز ديگر قضاتديوانعالىكشور نیز گفت«:متهم
با انگيزه اقدام به شليك كرده و اسلحه را بعد از مشاجره به
حمام برده اگر قصد تهديد داشت چرا حمام را براى تهديد
انتخابكردهاستوضرورتىنداشتكهمحلتهديدحمام
باشد».
فر جاللهى،یکیدیگر از قضاتدیوانعالىکشور،نیز به
درگیریبینمقتولومتهماشارهکردوگفت«:گلولهبهکف
دستاصابت کردهاز پشتخارجوواردقفسهسینهشده
است.اماآنچهکهمسلماستبینمقتولومتهمدرگیرى
وکشمکشبودهاست.در نتیجهقصدشلیکواقعامورد
تردیداست».
حاج على از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت« :در
گزارشمعاينهجسدايندومرمىدقيقايكاثر داردوبحث
من اين است كه احتمال اين وجود دارد گلوله ديگرى به
قفسه سينه خورده و قتل را عمد مىدانم و رأى شعبه ١٠

كيفرى يك استان را تأييد مىكنم .گلولهها اتفاقی شلیک
نشده؛چونتعددشلیکداریم.اینکهمقتولدستمتهم
را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد ،قرائن پرونده بر
این داللت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله
داشتهاندودر گزارش آمدهبهمتهمالتماس کردهودست
خود را جلو آورده ،اما متهم شلیک کرده است .این دقیقا
منطبق بر نظر هیأت کارشناسی است .گلولهها کمانه
نکردهوقرائنواماراتقضائىونظر هیأتکارشناسیتأیید
کردهاند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق
دستواردسینهشدهاست».
در ادامهرئیسدیوانعالىکشور نیز گفت«:اینجلسه
گویایاینمطلباستکهچقدر قضاتدیوانعالىکشور
موضوعات را موشکافى مىکنند و در دیوان عالى کشور
پروندهها چقدر با دقت بررسی میشود و قضات هر کس
حرف و نظرى داشته باشد با استقالل کامل نظر خود را
مىدهند».
حجت االسالموالمسلمین منتظرى ،دادستان
کل کشور ،با تسلیت ایام شهادت امامسجاد(ع) گفت:
«انتخابحمامبراىارتكابجنايتكامالحسابشدهبوده
است.اسلحهرامسلحکردهبودواگر بنابر ترساندنداشته
اوالدر اتاقهممىتوانستبترساند.ثانيااگر بنابر ترساندن
صرفبودهمىتوانستهاسلحهرانشاندهد.امااسلحهرااز
ضامنخارجکردهبود.قاتلدر برخىاز اظهاراتتأكيدداشته
قصدكشتننداشته،بعدواردحمامشدهبودوفرضكنيم
مىخواستهاورابترساندويك گلولههمشليكمىكند،اگر
قصدشترساندنبودهمىتوانستهبايكشليكبترساند
آياتكرار شليكنشاندهندهآننيستكهمتهممىخواهد
بههدفكشتنبرسد.همهمولفههاىمندرجدر بند«ب»
از ماده ٢٩٠قطعا در اين حادثه عيان و از نظر بنده قتل عمد
است».
در پایاننیز مرتضوىمقدمگفت١٤«:نفر صحبتكردند
وهفتنفر در تأييدرأىشعبهديوانعالىكشور وهفتنفر
در تأييدشعبدادگاهصحبتكردند».
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح
شد و درنهایت مجموع قضات شركتكننده ٦٦نفر بودند
كه  ٣٩نفر رأی كيفرى يك و  ٢٧نفر رأى ديوان عالى را تأييد
كردندوبر ایناساسهيأتعمومىديوانعالىكشور قتل
میترااستادراقتلعمداعالمكرد.بنابراینمحمدعلینجفی
در حالحاضر بهجرمقتلعمددر زندانخواهدماند.

جشن عاطفهها ،شور عاطفهها شد

دانشآ مــوزان محروم در انتظــار تبلت
امسالجشنعاطفههاجایخودرابهشورعاطفههاداده
وبهعلتشیوعکرونادیگرپایگاهیبرایجمعآوریکمکهای
شما در سطح شهرها احداث نمیشود .کرونا که آمد ،دیگر
بچه و بزرگ نشناخت ،زندگیها را مختل کرد .هر روز به این
امید که حاال چند روز دیگر کرونا تمام میشود و به زندگی
عادیبرمیگردیمراگذراندیم.روزهایزیادیآمدندورفتندتا
اینکه۶ماهاز عیدنوروز گذشتورسیدبهفصلآغاز مدرسه.
کرونا حالوهوای مهر را هم تغییر داد .شهریورماه بوی ماه
مدرسهراآوردوتبلتشدابزاریبرایآموزشبهدانشآموزان.
امادر اینبینبودنددانشآموزانیکهابزار جدیدرانتوانستند
به این راحتی تهیه کنند یا پولش را نداشتند یا اینکه خانه و
مدرسهشان آنقدرها از شهر دور بود که برای خرید تبلت
نمیتوانستندبهشهربیایند،اماجشنعاطفههاکههرسال
مداد و دفتر دست دانشآموزان میداد ،امسال ایده
جدیدی را در پیش گرفت .شور عاطفهها به حرمت امام
حسین(ع)جایجشنعاطفههارا گرفتوقرار شدعالوهبر
جمعآوری نوشتافزار برای کودکان نیازمند ،تبلت هم در
اختیارشان قرار گیرد .اما از آنجایی که یک دست صدا ندارد،
کمیته امداد ،بانی برگزاری شورعاطفهها به دستان پرمهر و

محبتمردماحتیاجداردتابتواندبرای۷۵۰هزار دانشآموز و
دانشجوی تحت پوشش خود ،امسال تکیهگاه ویژهتری
باشد .در اینباره مجید باجالن ،معاون اداری -مالی کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،گفت« :در بررسی اولیه ۲۵۰هزار
دانشآموز ودانشجونیازمندتبلتشناساییشدند».اوبا
بیاناینکهدر اولویتاولقراردادتولید۵۰هزار تبلتبایکیاز
شرکتهایوابستهبهستاداجراییفرمانامامخمینی(ره)
بسته شده است ،گفت« :اولویت ما خانوادههای چند
فرزندیومناطقمحروماستتابتواننددر فضایمجازیبه
تحصیلخودادامهدهند».باجالناینقولراهمدادکهاین
تبلتهارادر اواسطمهرماهتحویلبگیرندوتااواخر مهر به
دستدانشجویانودانشآموزانبرسانند.نکتهقابلتوجه
آن است که این تبلتها دارای سیمکارت کودک است و با
کمکی که وزارت ارتباطات داشته است ،سعی شده که
اینترنت رایگان در اختیار دانشآموزان و دانشجویان قرار
بگیردودسترسیشبکههایمجازیغیربومیوخارجیبرای
آنها بسته شده است .هر ساله برای جشن عاطفهها
پایگاههایی در سطح شهر برای جمعآوری مبالغ مردمی
مستقر میشد ،اما امسال به واسطه بیماری کرونا احداث

پایگاهها در دستور کار نیست ،اما ماجرا از جایی قشنگتر
میشودکهباکمکوزارتارتباطاتوپستایرانقرار استاز
هفتم تا یازدهم مهرماه همه خودروهای پست برای
جمعآوریلوازمنوشتافزار به کار گرفتهشوندتاشور مهر و
عاطفهدرروزهایکروناییشهربیشترشود.نکتهقابلتوجه
آناستکهکمیتهامدادبانیپایکار جشنعاطفههاهرساله
مبلغی به حساب دانشآموزان و دانشجویان تحت
پوششواریز یابستههای آموزشیبه آنهااهدامیکند.حاال
که بنیاد مستضعفان برای خرید۱۴هزار تبلت کمک کرده و
ستاداجراییفرمانامام(ره)نیز برایتهیهحدود۱۰هزار تبلت
اقدام کرده است ،مشارکت مردمی هم میتواند دست
کودکانزیادیرابگیرد وسالتحصیلیکروناییرابرایشانبا
تبلتهای آموزشی راحتتر کند .کمیته امداد از مردم
میخواهد اگر توانش را دارند ،با استفاده از شماره کارت
۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷مبالغموردنظر خودرابرایکمکبه
دانشآموزان نیازمند به حساب کمیته امداد واریز کنند.
«شور عاطفهها» با هدف جذب کمکهای مردمی برای
دانشآموزاننیازمنداز بیستودومشهریورماهآغاز شدهو
تایازدهممهرماهدر سراسر کشور ادامهدارد.

کنکور  ۱۴۰۰از نظام
قدیم سوال نداریم
کنکور  1400بر اساس نظام
جدید متوسطه برگزار میشود.
این تصمیم که از سوی
رئیس سازمان سنجش
اعالم شد براساس میزان
شرکتکنندگان در کنکور و
پوشش محتوای دروس نظام
جدید متوسطه بوده و سوالی
از نظام قدیم طرح نمیشود.
دکتر ابراهیم خدایی ،رئیس
سازمان سنجش ،درباره
تقاضای تمدید نظام قدیم
آموزش متوسطه در طرح
ی سال
سواالت کنکور سراسر 
 ۱۴۰۰گفت« :بررسی ما نشان
میدهد که افرادی متقاضی
تمدید نظام قدیم در کنکور
هستند که تا کنون حداقل سه
بار در کنکور با سواالت نظام
قدیم امتحان دادهاند .برخی از
این افراد بیش از چهار یا پنج
بار بیشتر در کنکور شرکت
کردهاند».
ن سال کنکور
سال  ۹۷آخری 
برای نظام قدیم آموزش
متوسطه بود اما شورای
سنجش و پذیرش دانشجو آن
ی سال  ۹۸تمدید کرد.
را برا 
سال  ۹۸نیز شورا استثنائا
طراحی دو نوع سوال را برای دو
نظام آموزش متوسطه در
کنکور سال  ۹۹تمدید کرد و
ن سال
اعالم شد که آخری 
طراحی دو نوع سوال برای
کنکور خواهد بود.
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دریچه
افزایش15درصدیشهریهدانشگاه آزاد
[شهروند] شهریه متغیر
دانشجویان دانشگاه آزاد به طور
میانگین15درصدافزایشپیدامیکند.
این خبر را محمدمهدیطهرانچی،
رئیسدانشگاه آزاداسالمی،اعالمکرد.
او که در نشست خبری به مناسبت
آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه
حضور یافته بود ،ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون ،به
شیوههای آموزش مجازی این دانشگاه اشاره و توضیحاتی درباره برنامهریزی آموزشی
این دانشگاه ارایه کرد.
طهرانچی درباره افزایش شهریههای دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی
توضیح داد« :در ترم جدید برای ورودیهای سال  99شهریه ثابت رشتههای
کاردانی بین  400تا یکمیلیون و 200هزار تومان نسبت به واحد محل تحصیل
متفاوت است .در مقطع کارشناسی شهریه ثابت بین  600تا یکمیلیون و 500هزار
تومان ،کارشناسی ناپیوسته  600تا یکمیلیون و 800هزار تومان خواهد بود ».او
البته به این موضوع هم اشاره کرد که بهدلیل شرایط کرونا دانشجویان این ترم
با پرداخت صرفا شهریه ثابت میتوانند در کالسها شرکت و باقیمانده شهریه را
اقساطی تا پایان ترم پرداخت کنند.
رئیس دانشگاه آزاد درباره شیوهنامه جدید آموزشی این دانشگاه برای ترم
جاری هم گفت« :طرح  12+4را در آموزش مجازیسال تحصیلی جدید اجرا میکنیم.
این طرح ب ه گونهای است که  12جلسه مجازی و  4جلسه حضوری خواهیم داشت.
استاد در جلسات حضوری کیفیت آموزش را پیگیری میکند و درواقع مرور مطالب
و جلسات گفتوگو است ».او درباره چگونگی برگزاری کالسهای عملی و کارورزی
هم توضیح داد« :برای کارورزی و دروس عملی بخشنامهای را در اردیبهشت 99
ابالغ کردیم تا دانشجویان در مکان زندگی در واحد دانشگاهی دروس عملی را
بگذرانند .دروس عملی به صورت گروههای کوچک پنج تا هفت نفره در محل
زندگی فرد به صورت فشرده  12جلسه در  3روز برگزار میشود و این روش خاص
دانشگاه آزاد است که با توجه به پهنه سرزمینی این امکان فراهم شده است».

مکث
توزیعواکسن آنفلوآنزااز هفتهاولمهر

جمعآوری  ۲۰۰دهنه
تولید زغال غیرمجاز
[شهروند] فعالیت ۱۰واحد
کارگاه تولید زغال غیرمجاز و
آالینده در مالرد جمعآوری و
متوقف شد .در پی رسیدگی به
شکایاتمردمیدرخصوص
فعالیتکورههایزغالغیرمجاز
و آالینده در محدوده روستای
صالحآباداینشهرستان،
سرانجام با پیگیریهای این اداره
و طی هماهنگی با مقام قضائی
شهرستان از ادامه فعالیت این
واحدها جلوگیری و درنهایت۱۰
واحد کارگاهتولیدزغالغیرمجاز
و آالینده شامل  ۲۰۰دهنه
جمعآوریشد .کارگاههای
غیرمجاز تولید زغال در
شهرستانمالردازجمله
معضالتزیستمحیطی
شهرستانمحسوبمیشوندو
به دلیل دود و بوی بسیار شدید
و آزاردهنده و افزایش غلظت
آالیندهها عالوه بر ایجاد آلودگی
محیطزیست از عوامل اصلی
تهدید سالمت و بهداشت
شهروندان به شمار میروند .به
گزارش روابط عمومی حفاظت
محیطزیستاستانتهران،
مهناز مدیریان با اعالم این خبر
گفت« :درصورت مشاهده
هرگونهتخلفمحیطزیستیدر
ادارهمحیطزیستشهرستان
مالرد به منظور حفظ حقوق
حقه شهروندان مطابق قانون
با متخلفان برخورد خواهد
کرد».

[شهروند] واکسن آنفلوآنزا در اول مهر در داروخانه توزیع میشود .اولویت نخست
هم گروههای حساس ،افراد مسن باالی  65سال و کودکان هستند .آنطور که
مسئوالن وزارت بهداشت میگویند قیمت مصوب برای عرضه این واکسن  42هزارو
 500تومان است و داروخانهها با ثبت کد ملی این واکسن را در اختیار مراجعان قرار
میدهند.
سیما سادات الری ظهر دیروز در تشریح جزئیات توزیع واکسن آنفلوآنزا و شرایط
دریافت این واکسن توضیحاتی ارایه داد .به گفته او تعداد ۲.۵میلیون واکسن آنفلوآنزا
برای گروههای پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار میگیرد تا برای مادران باردار،
سالمندان ،زندانیها ،کادر بهداشت و درمان ،بیماران خاص و زمینهای و نیروهای
مسلح به صورت رایگان تزریق شود.
آنطور که الری میگوید ،بیماران خاص و زمینهای و زنان باردار باید واکسن آنفلوآنزا
را از مراکز بهداشت دریافت و تزریق کنند« :حدود ۵۰هزار نفر از افراد باالی  ۶ ۵سال که
در مراکز بهداشت ثبت شدهاند ،نیز این واکسن را به صورت رایگان از مراکز بهداشت
دریافت میکنند ».او درباره سایر افراد سالمند هم توضیح داد۴.۵« :میلیون نفر دیگر
از افراد باالی  ۶ ۵سال هم واکسن آنفلوآنزا را از داروخانههای سراسر کشور با ارایه کارت
ملی دریافت خواهند کرد».
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت هر فرد با ارایه کارت ملی و ثبت کد ملی میتواند
فقط یک واکسن آنفلوآنزا دریافت کند .او درباره قیمت مصوب این واکسن هم توضیح
داد« :هزینه ۲.۵میلیون واکسن که در اختیار معاونت بهداشت برای تزریق افراد پرخطر
و بیماران زمینهای و مادران باردار قرار میگیرد ،رایگان است .بقیه واکسنها که در
داروخانهها توزیع میشود و تا سقف ۱۶میلیون واکسن است ،حدود ۴۲هزار و
 ۵۰۰تومان قیمت خواهد داشت .اگر نیاز به واردات بیش از این میزان واکسن آنفلوآنزا
باشد ،ممکن است با قیمت غیریارانهای و ارز آزاد وارد شود».

حاشیه
زنعموجان کودک6سالهرا گرفت
[شهروند]کودک  6ساله بر اثر بدرفتاریها و ضربوشتم زنعمویش جانش را از
دست داد .متهم روانه زندان شد .در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
فوت مشکوک یک پسربچه  6ساله در یکی از بیمارستانهای اشتهارد ،بالفاصله
بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت .در بررسیهای
اولیه مشخص شد والدین کودک از یکدیگر جدا شدهاند و این کودک در خانه
عمویش زندگی میکرده و برابر اظهارات همسر عموی این کودک  6ساله؛ او در حین
بازیکردن از پلهها سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است .در
ادامه کارآگاهان با دریافت نظریه پزشک قانونی متوجه شدند متوفی بر اثر شدت
ضربات وارده فوت کرده و صدمات وارده نمیتواند بر اثر سقوط از پله حادث شده
باشد و با توجه به تناقضگویی زنعموی مقتول ،با هماهنگی مقام قضائی نامبرده
دستگیر و برای بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شد .در تحقیقات تخصصی و
تکمیلی کارآگاهان ،متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که از ابتدا
مخالف حضور بچههای برادرشوهرش در خانهشان بوده و بر سر این موضوع با
همسرش اختالف داشته ،بنابراین در روز حادثه اقدام به خیسکردن کف زمین
کرده و با وانمود به این قضیه که پسربچه  6ساله اقدام به ریختن آب کرده است ،او را
مورد ضربوشتم قرار میدهد .کودک خردسال بر اثر شدت ضربات وارده بیهوش
شده که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست میدهد .متهم پس از
صدور قرار وثیقه قانونی ،روانه زندان شد .دیدگاه بسیاری از افراد این است آنهایی
ی که
که کودکآزاری میکنند ،بیمار روانی هستند یا رفتار مجرمانه دارند ،درحال 
ممکن است اینگونه نباشد بلکه اینگونه افراد توان کنترل خشم خود را نداشته
یا در اثر برخی از اختالفات خانوادگی و بغض و کینه دست به جنایت میزنند،
بنابراین کنترل حرکات و رفتارها در حین عصبانیت میتواند از وقوع حوادث تلخ و
ناگوار اینچنینی پیشگیری کند.

