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  :چكيده

  

كه از بروز آن  اسيدپاشي استرخ مي دهد فجيع  يك انتقام بسياري كه به شكل ييكي از جرم ها
مردم جامعه نشان مي دهد در اين تحقيق ضمن مرور ادبي جرم نگراني و هراس فراواني را دربين 

و اسيد پاشي از منظر جامعه و از منظر قانون ، رابطه بين دسترسي سريع به اسيدو بروز جرم 
ات آن و كاهش بروز جرم و همچنين رابطه بين برآورده نشدن اسيدپاشي ،  افزايش ميزان مجاز

خواسته هاي فرد و بروز جرم مورد بررسي قرار گرفت و نشان مي دهد دسترسي آسان به اسيد و 
همچنين عوامل چون تربيت ناصحيح فرد و ايجاد تنش ، استرس و درگيري در خانواده ، 

اسيد پاشي نقش مؤثري دارند و در پايان در بروز جرم ... مشكالت اجتماعي و اقتصادي و 
  .پيشنهاداتي نيز ارائه گرديد

  

  ، بازداشت موقتافساد فی االرضاسيدپاشی، ،  اسيدپاشی، شروع به  :  آلمات آليدي
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  :فصل اول
  كليات 
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  مقدمه-1- 1

لحاظ  باتوجه به اهميتي كه اين امر به. مدتي است كه اسيدپاشي در جامعه، رواج يافته است
المنظر شدن  امنيت و آسايش عمومي دارد و باتوجه به اين كه نتايج آن خواه مرگ، خواه كريه

  . باشد هر دو وخيم و هولناك است

نتيجه كه گيرد  فجيع است كه يك انسان از انسان ديگر مي اسيدپاشي در حقيقت يك انتقام بسيار
اندازه كه  راكه بديهي است به همانجرم اسيدپاشي، چقدر شبيه جرم افساد في االرض است؛ چ

اسيد به روي صورت  كسي با استفاده از اسلحه ايجاد هراس و ناامني در جامعه مي كند، آن كه
است كه حتي به دست  آمده 183مردم مي پاشيد به مراتب فجيع تر عمل مي كند زيرا در ماده 

شود، جرم افساد في  عهگرفتن صرف اسلحه، درصورتي كه سبب هراس مردم و ناامني در جام
اسيدپاشي صرف  االرض محسوب و شخص به كيفر اعدام محكوم مي شود، درحالي كه در جرم

جرم مي دانيم، حال آن  داشتن شيشه اسيد و ترساندن مردم را جرم نمي دانيم بلكه اسيدپاشي را
عب و و فقط ايجاد ر كه منطقا، وقتي دست به اسلحه بردن بدون شليك كردن يا كشتن كسي

صورت كسي هم  وحشت موجب مجازات اعدام مي شود، بديهي است كه پاشيدن اسيد به
كه مي تواند معيوب  موجب ناامني جامعه مي شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زيان ناشي از جرم

اين نوع جرم زنان هستند  شدن همراه با كريه المنظر شدن يك زن گردد، چون معموال قربانيان
  .هست 183مندرج در ماده  تب وخيم تر و زيان بارتر از جرم افساد في االرضاين به مرا
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  اهميت و ضرورت تحقيق-2- 1

توان گفت  تكرار حوادث اسيدپاشي در جامعه، موضوعي قابل تامل است و درباره چرايي آن مي
، در جامعه ما اسيدپاشي نتيجه يك پديده تام است، يعني جميع عوامل اقتصادي، اجتماعي

باتوجه به جو اجتماعي جامعه و . پرورشي و فضاي اجتماعي در بروز اين حوادث دخيل هستند
. يابد عواملي كه براي بروز چنين حوادثي مساعد است، بدون شك در آينده اسيدپاشي افزايش مي

شود در حال حاضر افراد در رفتار و  اين خشونت از روابط اجتماعي و خشونت جامعه ناشي مي
  .ود پرخاشگري دارندنگاه خ

  تحقيقسواالت -3- 1

آيا بين دسترسي آسان به اسيد و بروز جرم اسيدپاشي رابطه معني داري وجود دارد؟. 1  

آيا بين افزايش ميزان مجازات جرم اسيدپاشي و كاهش بروز اين جرم رابطه معني داري وجود دارد؟.2  

م رابطه معني داري وجود دارد؟آيا بين براورده نشدن خواسته هاي مجرم و بروز اين جر.3  

  فرضيات تحقيق-4- 1

.به نظر مي رسد بين افزايش توليد اسيد و جرم اسيدپاشي رابطه مستقيم وجود دارد. 1  

.به نظر مي رسد افزايش جرم اسيدپاشي ناشي از خالء قانوني است.2  

ر خانواده يا كودكي به نظر مي رسد بروز جرم اسيدپاشي ريشه در خواسته هاي برآورده نشده فرد د.3
.دارد  
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  تعاريف واژه ها-5- 1

  جرم-1-5-1

جرم پديده اجتماعي و جهاني است و تحت عناويني چون سرپيچي، سركشي و رفتار انحرافي و 
  .ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است

اند ولي نزديك كردن اين دو مفهوم دقيقاً درست نيست،  جرم را به بيماري اجتماعي تشبيه كرده
شود كه جنبه محسوس  ها و عاليم و نمودارهايي مشخص مي را بيماري، در عالم واقع، با نشانهزي

 .و ملموس دارد و ممكن است به خودي خود جرم باشد

 اسيدپاشي-1-5-2

ولي در واقع هر نوع ماده  رود اسيدپاشي اصطالح رايجي است كه براي اين جرم به كار مي
بسياري از موارد فرد مجرم از مواد  اين جرم به كار رود و در تواند براي انجام اي مي سوزاننده

  .....كند مي قليايي براي اين امر استفاده
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  :فصل دوم
  اسيدپاشي از منظر جامعه 
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  :مقدمه-2-1

گيرد و طبق  فجيع است كه يك انسان از انسان ديگر مي اسيدپاشي در حقيقت يك انتقام بسيار
طور كه گفتم اين  همين. دهد به دنبال يك ناكامي عشقي رخ مي اغلب موارد اين اتفاق تجربه در

گيرد اين اقدام را  الساعه و خيلي سريع تصميم مي فرد به طور خلق انتقام بسيار فجيع است و
گاه نتواند  كند كه فردي كه به او جواب رد داده است هيچ خودش كاري مي انجام دهد و به خيال

كنند اسيد را روي  اغلب اين افراد سعي مي. يا در حضور ديگران خود را نشان دهد كند وسربلند 
قربانيان  .بدهد افراد بپاشند تا قرباني، ظاهر و زيبايي خود را براي هميشه از دست صورت

 هاي به عمل آمده تعداد شوند ولي بر اساس بررسي هر دو جنس زن و مرد را شامل مي اسيدپاشي

  .مؤنث بيشتر از مذكر استقربانيان 

  :از نظر رواني و شخصيتي- 2-2

بررسي شده است، فرد  هايي كه در اين زمينه از نظر شخصيتي در اكثر موارد و بر طبق پرونده
اي كه اين  ولي در آن لحظه ظاهرا آرام و بدون مشكل بوده و سابقه بيماري رواني نداشته است

سرخوردگي و ناكامي شده و  ه دنبال يك افسردگي،كار را انجام داده دچار يك جنون آني ب
بگوييم كه اينها زمينه اختالل شخصيت  توانيم پس نمي. تصميم گرفته است اين كار را انجام دهد

البته نه اينكه تاكنون چنين مواردي نبوده . است اند زيرا تا به حال چنين چيزي ثابت نشده داشته
اند ولي معموال متهمان در  ند كه سابقه اختالل شخصيت داشتها بوده باشد، مواردي از اين افراد هم

شوند و به طور ناگهاني دچار يك نوع جنون شده و  افسردگي شديد مي اكثر موارد دچار يك
  .گيرند تا به اصطالح خودشان انتقامي از طرف مقابل گرفته باشند كار مي تصميم به انجام اين

فجيعي را بگيرد، قطعا   گيرد چنين انتقام كه تصميم ميشود، زماني  مي كسي كه دچار افسردگي
طور  همان. طور نيست كه بگوييم فرد قبال اين زمينه را داشته است هست ولي اين اش هفكري دنبال
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كسي كه دچار افسردگي شديد . درست مثل خودكشي. اين تصميم، تصميمي آني است كه گفتم
 سرده و نااميد شده و به زندگي اميدي ندارد و در يككند، قبال اف اقدام به خودكشي مي شود و مي

. كند مي هاي مختلف اقدام به خودكشي اش را پاره كند و با راه گيرد رشته حيات لحظه تصميم مي
. گيرند انجام آن مي اي و آني است كه افراد افسرده در يك لحظه تصميم به اينها تصميمات لحظه

شدت بيشتر كه تمام فكرش  طور است، فقط با يك ند، همينك فردي هم كه اقدام به اسيدپاشي مي
از بين ببرد ولي در اسيدپاشي  در خودكشي، فرد قصد دارد خودش را. انتقام از طرف مقابل است

اش  گيرد و هدف خود انتقام مي كه يك نوع ديگركشي يا ديگرآزاري است، فرد از شريك عشقي
  1.بدهد ا از دستاش ر هم بيشتر اين است كه قرباني، زيبايي

اي، با چه نوع سرپرستي و  عالوه بر عوامل اجتماعي بايد ديد مرتكب اسيدپاشي در چه خانواده
قشر اجتماعي، والدين، خود فرد و محل زندگي در نوع خشونتي كه از فرد . چه تحصيالتي است

وزادان را در كردن ن شناسان اجتماعي حتي نحوه شيردادن و قنداق روان. كند موثر است بروز مي
 .دانند  بروز خشونت اجتماعي موثر مي

با توجه به اخبار اسيدپاشي در بعضي از شهرها به نظر ميرسد اين فرآيند به عنوان يك ناهنجاري 
اغلب كساني كه از طريق اين روش . رفتاري و انتقامي باعث نگراني خانواده ها و مسوولين ميشود

حي نامتعادل، شخصيت ضداجتماعي، قانون گريز و جامعه به انتقامجويي دست ميزنند داراي رو
بيشتر اين افراد در دوران كودكي تحقيرها را تحمل كرده و آماده فرافكني رفتاري . ستيز هستند

هاي  درصد از موارد اسيدپاشي معموال تصفيه حسابهاي عاطفي و انتقامجويي 90در . شده اند
دختري رفته، به او ابراز عالقه نموده و پاسخ  عشقي مطرح هستند يعني فردي به خواستگاري

                                                            

   2010سايت ايران سالمت  سپتانبر  . 1
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در بغضي موارد نيز شخص براي انتقام گرفتن از شوهر خود به هوو يا شخص . منفي گرفتهاست
 .مورد توجه همسرش اسيدپاشي كرده است

انتخاب اين ابزار براي هر هدف كه باشد از نظر آسيب شناسي رفتاري بيانگر دو نكته مهم است؛  
. صد كشتن قرباني را نداشته و فقط براي ترساندن يا مجازات او اقدام به اين كار ميكندفرد ق: يك
شخص اسيدپاش ميداند كه زيبايي و ظاهر قرباني متالشي شده و او ديگر به هيچ عنوان به : دو

بنابراين با . وضعيت قبلي برنميگردد و زندگي آينده او با درد و رنج و نااميدي همراه خواهد شد
جه به اين دو محور رفتاري به نظر اينجانب جرم يك فرد اسيدپاش اگر بدتر از قتل نباشد تو

  .معادل آن خواهد بود
  :ديدگاه جامعه-2-3

. يكي از اين جرايم اسيدپاشي است. رحم است در برابر برخي جرايم بسيار مقاوم و بي   جامعه
طور نيست  است اما اين  يپاشي واكنشي به يك شكست عشق تصور عمومي اين است كه اسيد

خواهند با از بين بردن زيبايي، فردي را مال خود  درصد بااليي از اسيدپاشان افرادي هستند كه نمي
  .كنند بلكه قصد انتقام گيري دارند

تنها يك جرم  او نه. است مثال نمونه آن دختر اسيدپاشي است كه پدرش را هدف قرار داده 
داده و اسيدپاشي كرده، بلكه قرباني نه يك دختر يا پسر  انجام  جامعهنظر غيرقابل بخشش از 

به والدين حساسيت زيادي دارد و مشخص است  ما نسبت   جامعه. كار كه پدر اوست خيانت
  .آينده بسيار بدي در انتظار اين دختر است

 است را دارد و هاي يك زن كه از همسرش جدا شده  اين دختر اوال برچسب طالق دارد و سختي
 آورترين كار را نسبت به پدرش كرده يعني اسيدپاشي و هرجايي كه شناخته و كه شرم دوم اين
او ديگر نه به عنوان فرزند، نه به عنوان همسر و . شود مطمئنا روي خوش نخواهد ديد انده  شناس
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. نسبت به والدين بسيار حساس است  جامعهنه حتي شهروند زندگي راحتي نخواهد داشت چون 
كند از نظر باورديني و اجتماعي ما قابل گذشت  فردي چنين كاري ميوقتي 
  .2نيست
كند، مثال اگر شخصي سرقت كند يا نوجواني در يك   در مورد برخي امور مدارا مي   جامعه

حتي نسبت به متهم ممكن است ترحم هم نشان دهد و براحتي   جامعه درگيري مرتكب قتل شود
شود چنين گذشتي وجود ندارد و  جرمي كه عليه والدين انجام مي جرم او را ببخشد اما در مورد
چرا كه نسبت به والدين هتك . تجربگي او گذاشته نخواهد شد ديگر هيچ چيز به حساب بي

كاري كه او كرده از نظر . بنابراين او، هم در دنيا و هم در آخرت روسياه خواهد شد  حرمت شده
  .كرد در اين حد اهميت نداشت فروشي مي اگر تن. آور است شرم بسيار   جامعه

كند و اين بدترين شكنجه  او را تكفير و او را قبول نمي   جامعه شود، بنابراين، فرد مجرم ايزوله مي
متهم، ديگر شغل و زندگي نخواهد داشت و از نظر رواني دچار . روحي و رواني براي اوست

شود و آمدن به سطح  دامن او پاك نمياست از  برچسبي كه به او خورده . پريشاني خواهد شد
  .هم او را نجات نخواهد داد   جامعه

بخشند و اگر در ظاهر هم با او مدارا كنند در باطن كينه او در دل آنها هست  خانواده هم او را نمي
  .كنند و او را مطرود مي

ود ممكن است اگر ديوانه نش. كنند به لحاظ اقتصادي شغلي نخواهد داشت، فرزندان او را طرد مي
بنابراين، يك فرد . خودكشي كند چون آسيب آنقدر شديد است كه همواره سرزنش خواهد شد

است و اين آسيب حتي ممكن است باعث كوتاهي عمر او شود چون سركوفت و   طرد شده
  .سرزنش، عمر را كوتاه خواهد كرد
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  مهمترين شاخص براي ادامه حيات اجتماعي -2-4

هاي اخير بيانگر اين ادعاست كه افراد داراي  هاي مجرمان در سال  پروندهشواهد و نتايج بررسي 
كنند، در رفتار و كردارشان اين شخصيت را حفظ كنند و  شخصيت اجتماعي، همواره تالش مي

به همين دليل حاضر نيستند خود را رودرروي اتهام قرار دهند كه مبادا شأن و منزلت 
شناسان، تا زماني كه جامعه براي فرد ارزش قائل است،   ر روانبه باو. شان به خطر بيفتد اجتماعي

اش حفظ  كند كه همچنان فضاي ارزشمندي را براي خود و خانواده او تمامي تالش خود را مي
كند، اما به محض اينكه فرد اين احساس ارزشمندي را از دست بدهد و به نوعي شخصيت 

اري دست بزند، ديگر ابايي ندارد و به قول اش دچار خدشه شود، از اينكه به هر ك اجتماعي
  !تر از سياهي كه رنگي نيست باال: گويد  معروف مي

  كنندگان از اسيد  مدل شخصيتي استفاده-2-5

شناسي پديده اسيدپاشي، اشاره به مدل شخصيتي استفاده كنندگان از اسيد نكات مهمي  در آسيب
د، متكي به خود نيستند و اعتماد به نفس هاي ضعيفي دارن اين افراد شخصيت. كند را روشن مي

اند،  كنند با از دست دادن معشوقشان و يا هدفي كه دنبالش بوده ندارند و به همين دليل فكر مي
  . اند شان را از دست داده همه زندگي

پديده اسيدپاشي، به جنون آني در انسان معروف است؛ به اين صورت كه عقل اين افراد بنا به 
شود و در بيشتر موارد، هر دو طرف ماجرا، پيش از اين سابقه مجرميت  بلي زايل ميهاي ق زمينه

در بيشتر موارد اسيدپاشي، موضوع، يك رابطه عشقي يكطرفه بوده و به اين ترتيب ! اند هم نداشته
اش را انتخاب كند، مورد غضب و  دختري كه قصد داشته بنا به ميل خود، همسر آينده

  .گيرد ردانه طرف مقابل قرار ميانتقامجويي ناجوانم
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  گسترش احساس ناامني در جامعه-2-6

شود و جامعه را در برمي گيرد و بدنبال  اثرات منفي اين پديده شوم، تنها به فرد محدود نمي
انتشار اخبار مربوط به اين اقدامات، تأثير سوء و احساس نگراني و دلواپسي براي ساير دختران 

. يابد  آيد و بدنبال آن احساس ناامني در جامعه گسترش مي بوجود مي هايشان  جامعه و خانواده
كند و اين  شناس معروف، اين اقدامات زشت، روح جمعي را آزرده مي جامعه» دوركيم«به قول 

ها از بين برد، زيرا در ديدگاه و نگرش مردم نسبت به مسائلي كه در  توان تا سال آزردگي را نمي
گذارد و ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رواني ايجاد  عميقي مي جامعه وجود دارد، تأثير

، اين است كه قوانين سختي براي برخورد با اقدام كنندگان در نظر  در اين ميان نكته مهم.كند مي
كند كه با انجام اين اقدام شوم به  گرفته نشده و به همين دليل اين فرد با خودش فكر مي

موضوع ديگر . كشد طرف هم تنها چند سالي در زندان حبس ميرسد و از آن اش مي خواسته
اينكه وقتي قوانين به خوبي و به هنگام اجرا نشوند، خود فرد يا همان مجرم، قانونگذار و مجري 

  3!شود قانون مي

  :و دولوز ديدگاه روسو-2-7

يا  روسو در يكي از تزهاي مشهور خود شرح مي دهدكه آدمي در وضعيت طبيعي خير است، و«
وضعيت طبيعي وضعيتي است كه انسانها با اشيا در رابطه هستند، نه .... دست كم اينكه رذل نيست

آدميان، چنانكه مي دانيد، در «روسو مي نويسد » ).مگر اينكه به صورت گذرا باشد(با يكديگر 
برو مي مواجهه هايشان با يكديگر به نبرد برمي خيزند، ليكن آنها به طور نامنظم با يكديگر رو
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چنين بود كه وضعيت جنگي در همه جا حكمفرما شد، حال آنكه همه جهان در صلح به . شدند
  ».سر مي برد

رذالت بشري وجود ندارد مگر اينكه . رذالت عبارت است از منفعت يا غرامت«: نويسددولوز مي 
 ».در دل روابط سركوب، در هماهنگي با منافع پيچيده اجتماعي تعبيه شده باشد

بعني دقيقاً از همانجا . وز معتقد است انسان در ارتباط با ديگران است كه به شر رو مي آورددول
كه رابطه اش با طبيعت قطع شده و از وضعيت طبيعي خارج مي گردد، پيدايش رذالت در او رخ 

در . و اين همان نقطه اي است كه روابط او با ديگران و با جامعه شكل گرفته است. مي دهد
جامعه پيوسته ما را در وضعيت هايي قرار مي دهد كه رذل بودن به « ز مقاله مي خوانيم جايي ا

 ».بيهودگي ما باعث شده تا خيال كنيم ذاتاً رذل هستيم. نفع ما تمام مي شود

يك وضعيت منحصراً به واسطه وجود خودش وسوسه انگيز نمي شود، بلكه بايد سپاسگزار « 
چاره، جستجوي گذشته در وضعيت هاي . ه آن شكل مي دهدوزن سنگين گذشته اي بود كه ب

. اين تكرار گذشته است كه خشن ترين هوس ها و وسوسه هاي ما راتحريك مي كند. حال است
ما همواره در گذشته عشق مي ورزيم و هوس ها بيش و پيش از هر چيز امراضي مربوط به 

  » .حافظه اند

يگر نه فرديت هايي در حوزه خصوصي و نه منشا شر در جامعه مدرن اين است كه ما د«
بورژواهايي يا به بيان بهتر حيواناتي اقتصادي همه ما . شهرونداني در حوزه عمومي هستيم

اين وضعيت ها كه ما را در معرض رذل بودن قرار مي دهد، از روابط سركوب . سودجو هستيم
فرمان دادن و فرمان بردن  هركس كه با كس ديگري وارد رابطه مي شود به نيت. منتج مي شود

گرايشي كه ما را خودكامه مي كند، همان گرايشي است كه ما « ... »ارباب بودن يا برده بودن. است
  » .را برده مي كند
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همانجا كه . فجايعي نظير اسيدپاشي، به عقيده من، ريشه در خانواده و كودكي فرد اسيدپاش دارد
همواره با ابزار لج بازي موجبات برآورده  ي بيند و كودك همه خواسته هايش را برآورده شده م

اين كودك به اعتقاد روسو از زماني كه متوجه بشود مي تواند . شدن تمايالتش را فراهم مي سازد
تحميل كند، از وضعيت ) كه والدينش اولين ِ اين سايرين اند(حرف و خواسته اش را بر سايرين 

برقرار مي كند ماهيتاً متفاوت از رابطه اي است كه تا  طبيعي خارج شده و روابطي كه از آن پس
بردگي مي  -يعني وارد حوزه روابط پرسابقه ارباب. كنون با اشيا داشته است، به مثابه يك آدم

بچه ها به محض اينكه ياد بگيرند حرف شان را به كرسي بنشانند، « : روسو مي نويسد. شود
 » .رندوضعيت طبيعي بدو تولد را پشت سر مي گذا

فرد اسيدپاش در اين ماجرا تاب آن نداشته تا دختر مورد عالقه اش درخواست ازدواج او را رد 
عشق  تا اين جاي ماجرا طبيعي است و از كنشي نشات مي گيرد كه به درست يا نادرست . كند

اي اما از لحظه . تا اينجاي ماجرا رذالت در ميان نيست و هر چه هست تمايل است. مي نامند اش
كه فرد فكر پاشيدن اسيد بر صورت دختر را در سر مي پروراند تا مرحله اي كه به تهيه اسيد 
اقدام مي كند و تا آن لحظه كه نقشه اش را عملي مي كند، سراسر رذالت بر او و افكارش حاكم 

 .پس از آن انزواست و نياز برآورده شده اي كه افراد را نه متحد كه منزوي مي كند. است

و اين يعني همان » .رگز اشيا را در معرض بچه قرار ندهيد، بچه را در معرض اشيا قرار دهيده« 
صرفاً براي او و براي رفع نيازها و ) جهان(تمرين دادن كودك تا به اين باور برسد كه اشيا 

  .نيست) جهان(خواسته هاي او پديد نيامده اند و او به هيچ وجه مقدم بر اشيا 

  اسيدپاشي هاي  انگيزه-2-8

دختر يا پسري كه . شود ميان جوانان ديده مي اين نوع اسيدپاشي معموالً در: جويي عشقي انتقام.1
اند و حاال  و احتماالً ارتباطاتي نيز با يكديگر داشته به فردي دلبستگي عشقي و عاطفي پيدا كرده
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ازدواج نموده است،  با ديگري طرح دوستي و آشنايي ريخته و يا طرف مقابل وي را ترك كرده يا
  .شود جويي باعث اسيدپاشي روي قرباني مي حسادت و انتقام در چنين مواردي انگيزه

هاي ناموسي از  از اسيدپاشي گزارش شده است كه به دنبال مزاحمت مواردي: انگيزه ناموسي .2
التي در چنين ح. شود آيد كه گاه به تجاوزات جنسي منجر مي پيش مي طرف يك مرد براي خانمي

  .كند از طرف وي اقدام به اسيدپاشي به فرد متجاوز مي خود قرباني يا فردي

موردي گزارش شده است كه چند نوجوان : اي براي اخاذي و سرقت وسيله اسيدپاشي به عنوان.3
  .اند كرده خود به پاشيدن اسيد روي آنها اقدام به اخاذي و زورگيري مي با تهديد قربانيان

در مواردي متعاقب اختالفات خانوادگي فردي قرباني اسيدپاشي در منزل : يخانوادگ اختالف.4
 هايي از اين موارد پاشيدن اسيد توسط شوهر روي همسرش يا پاشيدن اسيد از نمونه. است شده

  .شوهرش بوده است) سوگولي(طرف زن اول روي همسر دوم 

ها باعث  است كه بعد از مدت هاي قديمي از علل اسيدپاشي كينه يكي ديگر: هاي قديمي كينه.5
ها قبل توسط  موردي گزارش شده است كه پسر جواني به دليل اينكه مدت .شود جويي مي انتقام
اقدام . شده است، بعد از چند سال روي صورت وي اسيد پاشيده است مسخره مي كالسي خود هم

  .چنين امري به دليل اين است كه فرد اسيدپاش شناخته نشود تأخيري به

 لزوم فرهنگ سازي در بين جوانان-2-9

براي كاهش وقوع چنين جرايمي همراه اجراي حكم قصاص بايد به موضوع فرهنگ سازي 
اگر قرار بود مجازات هاي . اهميت داد تا شاهد كاهش وقوع چنين جرايمي در جامعه باشيم

اليت گسترده اي را آشكار در كاهش جرايم موثر باشد، امروز نبايد قاچاقچيان مواد مخدر چنين فع
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ممكن است اجراي مجازات، در كوتاه مدت موثر واقع شود اما در ميان مدت و دراز . داشته باشند
 . مدت فرهنگ سازي، تقويت مباني پيشگيري و بسترسازي فكري در جامعه، راه چاره مي باشد

حوادثي زنده مي  قرباني در چنين. اسيدپاشي يكي از رفتارهايي است كه شايد بد تر از قتل باشد
فرد حادثه ديده مجبور . ماند اما به قيمت از دست دادن زيبايي، بينايي و يا احساسات ديگرش

بنابراين كسي كه با اسيدپاشي، . است تا آخر عمر در خانه بماند كه خيلي بد تر از مرگ است
  .ديگران را به چنين شرايطي مي كشاند مجازاتي هم اندازه قتل دارد

  ت آموزشاهمي-2-10

گيرد، آموزش در خانواده و جامعه  در اين ميان، آنچه به عنوان راهكار اصلي بايد مورد توجه قرار
بتواند، در شرايط گوناگون بويژه مواقع حساس  است كه در نتيجه فراگيري برخي مهارت ها، فرد

ت، تصميم با منطق و شعور و درك الزم از موقعي و بحراني كه زمينه بروز آسيب بيشتر است،
اجازه استفاده از ابزار زور، تهديد و اجبار براي رسيدن به  مقتضي را بگيرد و به هيچ وجه به خود

  .خواسته اش را ندهد
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  :فصل سوم
  اسيدپاشي از منظر قانون
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  :مقدمه-3-1

گيزد ، بدون ترديد يكي از جرايمي كه در هر بار ارتكاب انزاجار عمومي را به شدت بر مي ان
علت اين انزجار را عالوه بر صدمات جدي و بعضاً جبران ناپذيري كه به قرباني . اسيدپاشي است 

اين جرم كه معموالً روي صورت . جرمي وارد مي شود بايد در انگيزه ي مرتكب جستجو كرد 
ي قرباني قربانيان انجام مي گيرد ، عموماً به انگيزه ي تباه ساختن آينده و گوشه نشين كردن دائم

انجام مي گيرد كه متاسفانه در عمل نيز چنين شده و قرباني جرم تا مدت هاي طوالني و حتي تا 
با اين وجود اين . پايان عمر از بند لطمات جسماني و رواني اين جرم خالصي نخواهد يافت 

جرم از جرايمي است كه در كتب و مقاالت حقوقي مهجور مانده و كم تر مورد تحليل حقوق 
با چنين رويكردي اين مقاله سعي بر آن دارد كه بتواند با . دانان و ارباب نظر قرار گرفته است 

  . تحليلي هر چند مختصر از اين جرم ، راه را براي بررسي دقيق تر آن هموار كند 

  :توليد و عرضه اسيد-3-2

زاد است و هيچگونه در اين مورد بايد اشاره كنم توليد،خريد و فروش انواع اسيد در حال حاضر آ
ترين  ترين و آزاردهنده محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد يعني قيمت چهارليتر از نوع خطرناك

اسيد موجود در بازار كمتر از ده هزار تومان است و خريد و فروش آن به راحتي ساير كاالها 
معادن طال و مس و هاي دانشگاه ها و مدارس گرفته تا فعاالن   از آزمايشگاه. انجام ميشود

حتي بعضي از انواع اسيد نيز براي نظافت بهداشتي . طالسازها خريداران انواع اسيدها هستند
اسيد سولفوريك كه از نوع خطرناكترين اسيدهاست در صورت تماس با . منازل استفاده ميشود

اشاره  همانطوري كه. پوست سوختگي شديد به وجود آورده و از بين رفتن آن را باعث ميشود
فروشندگان . ليتري نيز خريد 220درصد و خطرناك يادشده را ميتوان در بشكه  96كردم اسيد 
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اسيد در بازار ناصرخسرو از نوع خرده فروشي و عمده فروشي به من گفتند هيچ نوع نامه و 
تنها نامه . بخشنامه اي براي عدم فروش يا درخواست مجوز براي فروش به ما داده نشده است

كه براي ما مي آيد مواظبت در مقابل آتش سوزي است و به همين دليل ميخواهند محل  هايي
  .فروش مواد شيميايي را از ناصرخسرو به بيرون شهر منتقل كنند

اسيد محدود و توليد و توزيع،استفاده بطوركل مجلس بايد قانوني وضع كند كه دسترسي آسان به 
شركت ها مي توانند در مبارزه با اسيدپاشي كمك كنند كه در اين زمينه  و فروش آن كنترل  شود

با اتخاذ روش هاي مطمئن جهت حفاظت مناسب و برچسب زدن ظروف اسيد و : بطور مثال
  ٤ .تالش براي تنظيم انتقال و دفع مناسب آن

 
I 
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در اليحه قانوني مربوط است اما متاسفانه در قانون مجازات اسالمي جرمي به نام اسيدپاشي نيامده 
هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ((: آمده است 1337اسفند  16مصوب  به پاشيدن اسيد

شيميائي ديگر، موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا  تركيبات
ب قطع يا نقصان يا يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنائي درجه يك و اگر موج فقدان

 سال و اگر موجب 10از دو سال تا  2كارافتادگي عضوي از اعضاء شود به حبس جنائي درجه  از

 ))از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد 2صدمه ديگر شود به حبس جنائي درجه 

شود  واحده از مصاديق اصالحات و الحاقات قانون مجازات عمومي محسوب نمي چون ماده
در مورد نسخ ضمني . گيرد قانون مجازات اسالمي قرار نمي 729صريح ماده  سخمشمول حكم ن

قصاص (ترديدي نمانده كه صدر ماده به علت مغايرت با قانون مجازات اسالمي  ماده واحده جاي

                                                            

4.  COMBATING ACID VIOLENCE N BANGLADESH, INDIA, AND CAMBODI 



   24 نشر مقاالت حقوقيپايگاه 

. قانون مجازات اسالمي مراجعه شود 210الي  204است و در مورد آن بايد به مواد  منسوخ) نفس
  .5واحده و همچنين مجازات شروع به آن به قوت خود باقي است قسمت اخير ماده ولي

  مادي جرم ركن-3-4

  : عمل مرتكب -3-4-1

اگرچه منتهي به همان نتايج مندرج در ماده  مقنن با تصريح به فعل پاشيدن مصاديق ديگر اين مواد
شمول ماده پس خورانيدن يا تزريق آنها از . است واحده شوند را از شمول اين جرم خارج ساخته

تسليم محض بود، بنابراين » پاشيدن«منطوق واژه  در عين حال نبايد به. واحده خارج است
اعضاء بدن مجني عليه در اسيد، مترادف پاشيدن محسوب و  اقداماتي مانند ريختن يا فرو كردن

 .منطبق با نظر مقنن است

  :وسيله -3-4-2

  .است يا تركيبات شيميائي مشابه وسيله در اين ماده واحده شرط است كه همان اسيد 

قابل انتقاد است ؛ زيرا با توجه به » تركيبات شيميايي « اقدام مقنن در منحصركردن تحقق جرم به 
اصل تفسير مضيق قوانين كيفري پاشيدن تركيبات غير شيميايي هر چند منجر به صدماتي حتي 

ل آن دانست و بهتر آن بود كه شديدتر از صدمات مذكور در ماده واحد را نمي توان تحت شمو
براي . در متن قانون استفاده مي كرد » تركيبات شيميايي و غيرشيميايي « مقنن از عنوان كلي 

پاشيدن ماده ي شيميايي نيز استفاده از وسيله ي خاصي در تحقق جرم شرط نمي باشد و هر آن 
برخي حقوق . ول ماده دانست نمود ، مي توان تحت شم» پاشيدن « چه را كه بتوان بر آن اطالق 

                                                            

  .311، ص 86، تهران، بنياد حقوقي ميزان چ سوم، )جرائم عليه اشخاص(نيا، حسين، حقوق كيفري اختصاصي  آقائي . 5
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دان ها اقداماتي نظير ريختن اسيد و انداختن و فرو كردن اعضاي بدن مجني عليه در اسيد را نيز 
در اين زمينه هر چند با توجه به عدم تفاوت منطقي در ماهيت . تحت شمول ماده دانسته اند 

پاشيدن « ا مي توان ذيل عنوان ريختن و پاشيدن و نيز تفسير منطقي قانون ريختن ماده شيميايي ر
و در نتيجه مشمول ماده دانست اما شمول ماده بر انداختن مجني عليه در ماده ي شيميايي و يا » 

فرو كردن اعضاي او را در آن ، نمي توان پذيرفت زيرا مقتضاي تفسير قوانين كيفري ، تفسير در 
سلم متون قانوني است و بدون ترديد توسعه ي مصاديق ، بدون وجود نصي حد قدر متيقن و م

براي آن ها قابل پذيرش نخواهد بود و تنها در صورت وجود تصريح قانوني مي توان موارد فوق 
را مشمول ماده دانست كه با توجه به فقدان چنين تصريحي عمل مرتكب در صورت وجود 

»  2« زات اسالمي و در غير اين صورت مشمول تبصره شرايط قصاص ، مشمول ماده قانون مجا
نكته ي ديگري كه ذكر آن خالي از . همان ماده و يا ماده ي همان قانون حسب مورد خواهد بود 

فايده نخواهد بود ، آن است كه با توجه به قواعد كلي ، جرم اسيد پاشي نيز همانند ساير جرايم 
ه صورت تسبيتي قابل تحقق است ؛ پس در حاالتي عليه اشخاص هم به صورت مباشرتي و هم ب

كه شخص عمل پاشيدن را به كودك غير مميز يا مجنوني واگذار مي كند و يا با اكراه ، شخص 
ثالث و يا حتي خود مجني عليه را وادار به پاشيدن ماده ي شيميايي مي نمايد با توجه به ضعف 

 .واهد بود مباشر تنها عمل سبب مشمول ماده و قابل مجازات خ

  : نتيجه مجرمانه -3-4-3

از مرض دائمي، فقدان يكي از  اين نتايج عبارتند. كه از جمله اجزاء ديگر ركن مادي است
  .صدمه ديگر حواس، قطع يا نقصان يا از كار افتادگي عضوي از اعضاء يا

جب تحقق اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي مو
البته در اين حالت در صورت وجود شرايط ، عمل مرتكب در محدودي شروع . جرم نخواهد شد 
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با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسيدپاشي به نتايج زير . به جرم قابل مجازات خواهد بود 
  : قابل بررسي است 

ع تركيبات شيميايي ديگر هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نو« : به موجب صدر ماده واحده 
در اين زمينه برخي اين قسمت . محكوم خواهد شد ... موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام 

اين نظر را . از ماده را از باب فساد في االرض دانسته و در نتيجه كماكان آن را قابل اجرا مي دانند 
قانون  ) 183( به موجب ماده  نمي توان پذيرفت ؛ زيرا براي تحقق محاربه و افساد في االرض

مجازات اسالمي عالوه بر شرايط خاص اين جرم ، دست به اسلحه بردن نيز ضروري است و با 
بديهي است كه اسيد و مواد شيميايي . توجه به اين كه مصاديق سالح را عرف مشخص مي كند 

را محاربه  از مصاديق اسلحه نبوده و درست به همين علت برخي حقوق دان ها اسيد پاشي
ندانسته اند ؛ به عبارت بهتر صرف خطرناك بودن وسيله ي به كار رفته ، موجبي براي تحقق 

در اين زمينه ذكر نكته ي حائز اهميت است و آن اين كه هر چند در . عنوان محاربه نخواهد بود 
و بر اين  قوانين بعد از انقالب و به صورت پراكنده به عنوان كلي افساد في االرض اشاره شده

( اساس بعضي دادگاه ها نيز آرايي صادر كرده اند و صرف نظر از تعارض اين مواد با ماده ي 
فوق الذكر و عدم تعريف قانوني آن بايد گفت اسيدپاشي شامل اين عنوان كلي نيز نخواهد  ) 183

ي عمومي و شد ؛ زيرا عنوان افساد في االرض نيز زماني تحقق مي يابد كه جرمي منجر به مفسده 
و بديهي است كه اين موضوع نيز در رابطه با اسيدپاشي مذكور ) انحراف جامعه از راه حق شود 

پس همان طور كه برخي حقوق دان ها نيز نظر داده اند ، مجازات اعدام . در اين ماده منتفي است 
ر نظريه ي شماره اداره ي حقوقي قوه قضاييه نيز د. مذكور در ماده واحده را بايد منسوخه دانست 

قسمت اول اليحه ي قانوني مربوط به مجازات « : مقرر داشته است كه  5/82/ 4 – 3437/7
حال مي توان . » ... با توجه به قانون مجازات اسالمي منسوخ است  1337پاشيدن اسيد مصوب 
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با توجه به نسخ صدر ماده واحده فروض زير را در صورت منجر شدن اسيد پاشي به مرگ 
  : رسي نمود بر

در صورتي كه مرتكب با قصد قتل مبادرت به پاشيدن اسيد كند و يا در صورت فقدان ) الف 
قصد ابتدايي ، اطالق عنوان نوعاً كشنده به عمل او با توجه به نوع ماده ي شيميايي به كار رفته و 

  . د بود محل اصابت ميسر باشد ؛ عمل مرتكب قتل عمدي و مشمول مقررات مربوط به آن خواه
البته بايد توجه داشت كه صرف كشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدي نخواهد بود بلكه 

 ) 206(ماده » ب « مرتكب بايد به كشنده بودن عمل خود نيز واقف باشد ؛ زيرا براي تحقق بند 
پس در . قانون مجازات اسالمي قصد عمل نوعاً كشنده الزم است و نه صرف عمل نوعاً كشنده 

ورتي كه مرتكب ثابت كند به نوع و ميزان اسيد جاهل بوده و يا قصد پاشيدن ماده ي شيميايي ص
به قسمتي غير حساس از بدن مجني عليه را داشته و ماده ي شيميايي به طور كامالً اتفاقي به 
موضع حساس بدن اصابت كرده ، اطالق قتل عمدي به عمل وي صحيح نخواهد بود ؛ زيرا مالك 

ايات عمدي از انواع ديگر آن قصد مرتكب است و به لحاظ تحليل عقلي وقتي مي توان تميز جن
صحبت از قتل عمد كرد كه قصد قتل وجود داشته باشد و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد 
قتل چه به صورت ابتدايي و چه به صورت ضمني اطالق قتل عمدي بر عمل مرتكب محمل 

  . قانوني نخواهد داشت 

در حالتي كه مرتكب بدون قصد قتل مبادرت به پاشيدن ماده ي شيميايي كرده و عمل وي  )ب 
نيز نوعاً كشنده نباشد ، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده ، عمل 

به موجب اين . قانون مجازات اسالمي قابل مجازات خواهد بود  ) 616( فرد تنها براساس ماده 
در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مباالتي يا اقدام به امري كه « : ده ما

مرتكب در آن مهارت نداشته يا به سبب عدم رضايت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از يك 
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؛ زيرا عالوه بر غير قانوني بودن نفس اسيد » محكوم خواهد شد ... تا سه سال و نيز پرداخت ديه 
اشي ، عمل مرتكب نوعي بي احتياطي نسبت به حيات مجني عليه نيز بوده و مشمول ماده فوق پ

نكته اي كه ذكر آن حائز اهميت است آن است كه در صورتي كه بر اثر پاشيدن ماده . خواهد بود 
ي شيميايي به مجني عليه صدماتي وارد آمده و سپس وي به قتل برسد ؛ عمل مرتكب را بايد 

در . فوق الذكر و اليحه ي قانوني مربوط به اسيدپاشي دانست  ) 616( وي بين ماده ي تعدد معن
قانون مجازات اسالمي در مورد تداخل مجازات قصاص نفس و  ) 218( اين مورد استناد به ماده 

عضو بر اثر يك ضربه نيز صحيح نخواهد بود ؛ زيرا ماده ي مذكور مربوط به بحث قصاص بوده 
خصوصاً آن كه در صورت نپذيرفتن . بحث تعزيرات محمل قانوني نخواهد داشت  و تسري آن به

به طور فاحشي از ) در صورت ورود صدمه ( اين استدالل مجازات اسيدپاشي منجر به قتل 
اسيدپاشي منجر به صدمات ، كم تر بوده و به عبارت ديگر براي مرتكب بهتر آن خواهد بود كه 

در مورد قواعد كلي مربوط به . ني عليه شود تا صدمات جسماني اسيدپاشي ، منجر به مرگ مج
ضرب و جرح عمدي منجر به فوت نيز اين قضيه صادق است و در آن جا نيز در صورتي كه پس 
از واردن آمدن عمدي ضرب يا جرح به مجني عليه ، او فوت كند با فرض عمدي نبودن قتل و 

انون مجازات اسالمي عمل فرد تعدد معنوي بين ق ) 269( عدم امكان قصاص مذكور در ماده ي 
حسب مورد خواهد بود ؛ زيرا  ) 614( يا ماده ي  ) 269( ماده ي  » 2« و تبصره  ) 616( ماده ي 

آن چه براي تحقق تعدد معنوي الزم است عمل واحد مشمول عناوين متعدد مجرمانه است و 
حتي در . تعدد معنوي خارج نخواهد كرد بدون شك تعدد نتايج مجرمانه عمل را از شمول عنوان 

حالتي كه عمل مرتكب اسيدپاشي ، منجر به صدمات مذكور در ماده واحده نشده ولي منجر به 
 ) 616( مرگ منجي عليه گردد ، عمل مرتكب تعدد معنوي بين شروع به اسيدپاشي و ماده 

ي شيميايي و يا لباس هاي خواهد بود ؛ مانند آن كه اسيدپاشي با توجه به نوع و ميزان ماده 
. خاص مجني عليه تنها باعث بر هم خوردن تعادل و در نتيجه مرگ او به صورت اتفاقي شود 
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خاطر نشان مي شود در تمامي موارد گفته شده در فوق در صورت مطالبه ي اولياي دم ، مرتكب 
م مستحق ديه به پرداخت ديه ي نفس به آن ها محكوم خواهد شد و در مورد عضو ، اولياي د

نخواهند بود ؛ زيرا در صورتي اولياي دم مستحق ديه ي نفس و ديه ي عضو به صورت توأمان 
در همين مورد ماده ي . خواهند بود كه عملي موجب قطع عضو و عملي ديگر موجب قتل گردد 

قانون مجازات اسالمي نيز ، در صورت وقوع مرگ و قطع عضو با يك ضربه عمل فرد را  ) 218( 
تنها مستوجب قصاص نفس دانسته است و براي عضو از جهت قصاص يا ديه حقي قائل نشده 

 .است 

  

 ركن معنوي جرم-3-5

سوء نيت عام يا قصد فعل پاشيدن اسيد  با توجه به صراحت ماده واحده، صرف: سوء نيت عام
تركيباتي اسيد يا (مرتكب به ماهيت وسيله  به عالوه الزم است كه. بر مجني عليه كافي است

در اين جرم سوء . مرتكب را عامد در پاشيدن اسيد شناخت نيز آگاه باشد تا بتوان) شيميايي ديگر
و صرف سوء نيت عام كافي است و اين اعم است از آنكه  شرط نيست) قصد نتيجه(نيت خاص 

از نظر  هاي مجني عليه الزم به ذكر است كه ويژگي. بوده يا نبوده مرتكب نتيجه حاصله را خواهان
بيماري، ضعف يا قوت نيز تأثيري در اعمال مجازات بر كسي كه با پاشيدن  سن، جنس، سالمتي،

  .مجروح شدن ديگري شده نخواهد داشت اسيد موجب

 مجازات-3-6

تابع شدت و ضعف نتايج مجرمانه ) حبس(مقرر در ماده واحده  مجازات: مجازات جرم تام) الف
ا فقدان يكي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از كار دائمي ي چنانچه موجب مرضي. است

حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو  افتادگي شود به
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اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد  سال تا ده سال و
 .6شد

نظر از قصد نتيجه و يا انگيزه مرتكب  دپاشي صرفشروع به اسي: شروع به اسيدپاشي مجازات) ب
 .قابل مجازات است و كافي است كه قصد فعل او احراز شود جرم

قانون كيفر عمومي و قانون تعليق  44با توجه به منسوخ بودن ماده  :تخفيف و تعليق مجازات) ج
دانست،  يكه مجازاتهاي حبس بيش از يكسال را قابل تعليق نم 1346 اجراي مجازات مصوب

به بعد قانون مجازات  25مجازات اسالمي جهت تخفيف و اعمال ماده  قانون 22اعمال ماده 
 .مجازات بالمانع است اسالمي جهت تعليق

 
 االرض اسيدپاشي و افساد في-3-7

اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي موجب تحقق 

البته در اين حالت در صورت وجود شرايط ، عمل مرتكب در محدودي شروع  .جرم نخواهد شد 

 .به جرم قابل مجازات خواهد بود

هر كسي، كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه  : 183ماده 

  .محارب و مفسد في االرض مي باشد ببرد،
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  :نون چنين آمده استهمان قا 190و كيفر چنين مجرمي هم در ماده 

  :حد محاربه و افساد في االرض يكي از چهار چيز است

  .نفي بلد 4اول قطع دست راست و سپس پاي چپ،  3آويختن به دار،  2قتل،  1

االرض است؛ چراكه بديهي  مالحظه كنيد كه نتيجه جرم اسيدپاشي، چقدر شبيه جرم افساد في

و ناامني در جامعه مي كند، آن كه  از اسلحه ايجاد هراساست به همان اندازه كه كسي با استفاده 

آمده  183عمل مي كند زيرا در ماده  اسيد به روي صورت مردم مي پاشيد به مراتب فجيع تر

سبب هراس مردم و ناامني در جامعه  است كه حتي به دست گرفتن صرف اسلحه، درصورتي كه

عدام محكوم مي شود، درحالي كه در ا شود، جرم افساد في االرض محسوب و شخص به كيفر

را جرم نمي دانيم بلكه اسيدپاشي را  جرم اسيدپاشي صرف داشتن شيشه اسيد و ترساندن مردم
اسلحه بردن بدون شليك كردن يا كشتن كسي و  جرم مي دانيم، حال آن كه منطقا، وقتي دست به

پاشيدن اسيد به  مي شود، بديهي است كه فقط ايجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام

آثار آن از نظر ضرر و زيان ناشي از جرم  صورت كسي هم موجب ناامني جامعه مي شود و هم

شدن يك زن گردد، چون معموال قربانيان اين نوع  كه مي تواند معيوب شدن همراه با كريه المنظر

درج در ماده و زيان بارتر از جرم افساد في االرض من جرم زنان هستند اين به مراتب وخيم تر

كه تنها اشكال توسل به اين ماده، كلمه اسلحه است كه در ماده  البته بايد اضافه كنم. هست 183

فقط در شرايط فعلي كه اين خالء قانوني وجود دارد به عنوان راه كار  آمده و اين كه گفتم 183

و در عرف ناظر  به همين لحاظ بوده؛ چراكه اسلحه در لغت. آن استفاده شود موقتي و مسكن از
و گرم از قبيل تفنگ و چاقو و نظاير آن است و شامل اسيد نمي شود و چون  به سالح سرد
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 جزائي است لذا دادگاه مانند موارد فوق، امكان مقرركردن و تفسير موسع را ندارد، موضوع هم

حكم دهد و  نبنابراين قاضي جزائي بايد با تفسير مضيق از قانو. اگرچه عدالت با آن مالزمه دارد

قرباني و چه از نظر  اينجا است كه عليرغم اين كه نتيجه حاصله از جرم اسيدپاشي چه از نظر
في االرض است، واژه  برهم خوردن نظم و امنيت اجتماعي به مراتب وخيم تر از جرم افساد

اش اعدام براي مجرم اسيدپ كه وسيله ارتكاب جرم اخير است، مانع از اعمال مجازات» اسلحه«

   .7است» اسيد«مي شود كه وسيله ارتكاب جرم در اين مورد 

دادگاه هاي ما به نحوي اين را  به نظر مي رسد اين پيشنهاد اقدام مقدور بوده است و اميدوارم كه
مجازاتي كه مستحق آن هستند محكوم كنند  بپذيرند و تا اقدام مطلوب اين مجرمين بي رحم را به

 تحت نام ماده واحده تشديد مجازات اسيدپاشي اين بزه رايا طلوب ولي مرحله بعد از اقدام م

 همانند جرم افساد في االرض محسوب و مرتكب اين جرم شنيع را به اشد مجازات كه همانا

پس از  البته اين اليحه بايد به مجلس قانون گذاري تقديم شود تا. اعدام مي باشد محكوم نمايد
كيفر شديد براي  بي ترديد همانگونه كه تعيين. ايي پيدا نمايدطي مراحل تقنين نهايتا قدرت اجر

مجازات مرتكبين جرم  جرم تجاوز به اموال مردم يعني تصرف عدواني مؤثر افتاده، تشديد
شده و نهايتا سبب  اسيدپاشي نيز مي تواند موجب كاهش ارتكاب اين جرم يا حتي توقف آن

  .گردد مجرمانه سعبانه است اعاده نظم و امنيت جامعه كه نتيجه اين فعل
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مصاديق محاربه و افساد في االرض به  در قانون مجازات اسالميهمانگونه كه در باال ذكر شد 
وسيله، موضوع و امثال آنها تصريح  طور انحصاري مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم،

االرض  سد فيمستند قانون براي محارب و مف شود و چون اسيد سالح محسوب نمي.نموده است
  .االرض شناخت چنين جرمي را مفسد في توان مرتكب شناختن اسيدپاش وجود ندارد نمي

 اسيدپاشي قرار بازداشت موقت الزامي براي مرتكب جرم-3-8

قانون  35مقنن در ماده  آميز و هولناك بودن جرم اسيدپاشي و آثار آن ترديد نيست لذا در شقاوت 
داشته كه در موارد زير، در  ي و انقالب در امور كيفري مقررهاي عموم آئين دادرسي دادگاه

به متهم نمايد صدور قرار بازداشت  صورت وجود قرائن و امارات كافي كه داللت بر توجه اتهام
 .يافت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد

 8االرض في ربائي، اسيد پاشي و محاربه و فساد قتل عمد، آدم) الف

  ...ب

 قصاص و ضرورت اجرا-3-9

يابيم كه خداوند حتي نسبت به خود انسان  درمي نگريم وقتي به موضوع قصاص در اسالم مي
شد و قوانين خودساخته  نبود هر جنايتي انجام مي براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حكم

ري شدن قصاص عالوه بر حيات، مانع از تج.كردند مي بشري ظلم در حق ديگري را آزاد
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البته گذشت از اجراي حكم قصاص نيزتنها با رضايت شاكي  .متجاوزان به حقوق ديگران است
  .مجاز دانسته شده است

 هاي فراواني زده است و ما در تاريخ مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال قرآن

نابود  ا و خونريزيهاه ايم كه براي احقاق حق و قصاص يك نفر، چند طايفه در جنگ هم داشته
چنان  شد، قصاص مي "يك چشم، با يك چشم و يك گوش با يك گوش"اند در حاليكه اگر  شده

 .آمد وضعيت خطرناكي پديد نمي

خداخواهي و خدا محوري است و در كنار  برخي معتقدند اولين مالك براي اجراي حكم قصاص
توان خللي در آن  ند قرار دارد و نميحكم خداو آن تداوم حيات بشري است كه آن نيز در راستاي

 .وارد ساخت

اي  در خصوص اجراي حكم قصاص اسيدپاشي دو ديدگاه در جامعه حاكم است يكي اينكه عده
معتقدند چرا بايد عمل قصاص باشد و نبايد چنين اتفاقي بيفتد و دوم اينكه برخي معتقدند بايد 

شناسي هر عملي  از نظر جامعه. اي سايرينقصاص اسيدپاشي وجود داشته باشد تا عبرتي باشد بر
دهد بايد تنبيه  اي را انجام مي وقتي فردي نسبت به فرد ديگري چنين فاجعه. العمل دارد يك عكس

از نظر ... يعني اينكه نبايد چشم در مقابل چشم كور شود و. شود، اما اين تنبيه نبايد ظاهري باشد
چون به هر حال زندگي از فردي كه . صورت گيردتواند به طرق ديگر  بنده قصاص و تنبيه مي

همگي اين قربانيان آرزوهاي زيادي مثل همه مردم و . قرباني اين حادثه شده، گرفته شده است
فرد مجرم قطعاً بايد زنداني بكشد و به بدترين شيوه ممكن . اند اهداف بلندمدتي براي خود داشته

شد، اما اين اشد مجازات به مفهوم كور كردن چشم و تنبيه شود تا درس عبرتي براي ساير افراد با
عمل اسيدپاشي عملي ضداخالقي، ضدانساني و ضداجتماعي است . مجازات اين چنيني نيست
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توان مجرم را تبرئه كرد  اي كه قرباني به اشتباه گرفته شده باز هم نمي حتي اگر در چنين پرونده
  . را روي فردي انجام دهدچون به هر حال اين فرد قصد داشته كه اين كار 

كنند  گيرد خانواده قاتل به هر شكل ممكن سعي مي هايي مثل قتل كه قصاص صورت مي در جرم
ها بخشش  در اين گونه پرونده. از خانواده مقتول رضايت بگيرند تا فرزندشان قصاص نشود

د مجرم زيباست، اما در خصوص پرونده اسيدپاشي اصالً نبايد بخششي صورت بگيرد چون فر
توانند در آينه خود  همه اين قربانيان تا آخر عمر نمي. زندگي را از قرباني تا آخر عمر گرفته است

عاشق شوند، در كارهاي اجتماعي مشاركت كنند و . توانند ازدواج كنند نمي. را نگاه كنند
عدم اجراي حكم . پس در خصوص چنين افرادي بخشش جايز نيست. توانند زندگي كنند نمي
همچنين دولت بايد اين قربانيان را تا پايان دوره . تر كردن افراد تأثير داشته باشد تواند در وقيح مي

گرايي  به همه داليل باال بايد افزود اگر مجازات در جامعه نباشد هرج و مرج. درمان حمايت كند
گردد و اين  يهرچند مجازات نيز به فرهنگ، عرف و هنجارهاي يك جامعه باز م. آيد به وجود مي

هاي  تواند به صورت بدين مفهوم نيست كه مجازات و قصاص حتماً بايد ظاهري با شد، بلكه مي
  .9مختلف اجرا شود

هم عالوه بر شناخت حق، ياري كردن مظلومان براي رسيدن به حق  وظيفه اصلي دستگاه قضايي
ني خود قسم ياد قضات نيز براي اين تعهد اخالقي، شرعي و قانو همه. و حقوق خود است

 .اند كرده

                                                            

  23صفحه-4939شماره - روزنامه ايران. 9



   36 نشر مقاالت حقوقيپايگاه 

دهد كه قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به  حكم و مراحل طي شده آن نشان مي روند صدور
 بايست به دور از حاشيه اند و اكنون اين دستگاه قضايي است كه مي خود عمل كرده تكليف الهي

  ..المللي به تكليف خود عمل كند سازيهاي احتمالي سياسي و بين

براي احقاق حق در يك مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو  كومت اسالميقاضي و ح
توانند جداي از هم باشند و حكومت براي معرفي اسالم راستين اكنون بايد  نمي وجود دارد كه

 .قاضي عادلي باشد كه براساس احكام جزايي اسالم حكم صادر كرده است مدافع

المللي نبايد خللي در اجراي  هاي به اصطالح بين حتي حقوقسياسي و جناحي و  منافع شخصي،
 البته اين حق هم وجود دارد كه قوه قضائيه براي ايجاد صلح و. شناخت آن ايجاد كند حق، پس از

بر  توان ها شاكي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي سازش تالش كند؛ ولي اگر عليرغم تالش
 ت، همچنانكه هميشه موضوع داوري و ريش سفيديخالف خواست او حكم را معطل نگه داش

 .وجود داشته است

ترين بخش  حساس بحث كيفري، بحث حساسي در اجراي احكام است همچنان كه قصاص از
اين عرصه هرگونه  در. توان به سادگي از كنار آن گذشت شود و نمي احكام كيفري محسوب مي

افراطي و حتي پيشبرد  طايفه، طرفدارانحركت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، 
مقدس خواهد شد كه تعلل و  اي باشد، به زيان حق، قانون و شرع  مسايل سياسي و يا مراوده

  .پذيرد كوتاهي خاصي را به هيچ وجه نمي

اين قانون نياز به . رسد نياز به تصويب يك اليحه مجزا درباره بزه اسيدپاشي داريم به نظر مي
دانان  شناسان و حقوق شناسان و جامعه و كار كارشناسي مشترك توسط جرم هاي مفصل بررسي

دارد تا مجازاتي در نظر گرفته شود كه جنبه بازدارندگي داشته باشد و سبب كاهش اسيدپاشي در 
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هاي طويل مدت  رسد حبس به نظر مي. شكنان نشود جامعه شود، هم موجب تجري افراد و قانون
 .ند از بروز اسيدپاشي جلوگيري كندتوا هاي مختلف مي با روش

اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب  مطمئنا برخورد با
  .اين جرم بتوان تا حد امكان جلوي تكرار اين حوادث ناگوار را گرفت كردن مجازات

 جنبه عمومي-3-10

 كنند جلب را اش خانواده و اكيش رضايت اينكه براي مجرم خانواده كه موضوع اين به توجه با

 از اينكه براي مجرم .بسياراست او خانواده يا و قرباني گذشت امكان زنند مي هركاري به دست

 .دهد تن كاري هر به تاس حاضر ندهد دست از را خود بدن اعضاي و يابد رهايي قصاص

 اما.شود مي او بخشش و وگذشت قرباني در ترحم ايجاد باعث موارد بسياري در موضوع اين

 قصاص اجراي .بينجامد جامعه خطرناك ايرافرادس شدن جري به تواند مي قصاص اجراي عدم

 .شود گرفته آن تكرار جلوي تا شود انديشيده خصوص اين در راهكاري بايد ولي.نيست الزامي

 حتي ات دارند جرم عمومي جنبه مجازات كردن تر برسنگين عقيده كارشناسان برخي بين اين در
 جرمي چنين انجام سمت به كسي ديگر كه باشد سنگين مجازات چنان هم شاكي گذشت از بعد

  .نرود
 بدون يتواند م و است شاكي خود و شاكي خانواده اختيار در كه است چيزي صاصق ضوعمو

 .دببخش را محكوم فرد مشكلي هيچ

 :گفت شوند؛ جري مجرمان كه يشود نم باعث شاكي، توسط ازمحكومان برخي شدن بخشوده

 بيشتري شدت با را عمومي جنبه از مجازات و شده عمل وارد قانون موارد نگونه اي در بايد

 .كنند پيگيري

 يشيافزا جامعه بر آن وقوع تأثر ضعف و شدت نسبت به بايد قانون جرم، وقوع نوع بسبرح
 حق اين اوندخد و است طبيعي حق صقصا .شدببخ عمومي جنبه از ها ت مجازا به را يقمنط

 صاصق عدم يا صاصق درخواست بهوررامجب سيك نميتوان دليلين هم به است داده فرادا به را
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 نبايد موضوع اين از تهالب :گفت و كرد اشاره قرآن آيه به همچنين كشورمان حقوقدان اين.كرد

 رد كه آورده است، كرده اشاره بخشندگي و عفو موضوع به خداوند كه همانطور كه دش غافل
 .است شده نهفته جامعه حيات قصاص

 درست كه باشد ملموس شهروندان براي نكته اين و شود گ سازيفرهن بايد قصاص بخش در

 .است جامعه حياتبخش قصاص اما شده نهفته ناپذير وصف لذتي ندگيشبخ در كه است

 بازدارندگي عامل حكم اجراي و رسيدگي در سرعت
 تعلل را جامعه در جرم اين ارتكاب افزايش ازعلل يكي حقوقدانان و حقوقي كارشناسان برخي

 رسيدگي در تسريع با كه اند دانسته آن اجراي و حكم صدور روند شدن طوالني و دررسيدگي

  .شتافت آن با مقابله به توان مي
 اين از كيي شود، نظيراسيدپاشي ههايي بز انجام از بازدارندگي ببس يتواندم مختلف عوامل 

 موجود خالء هك است حكم اجراي و صدور هها، پروند اين به رسيدگي در رعتس همان عوامل

 جرات افزايش و سوءاستفاده زمينه اسيدپاشان براي حكم اجراي و صدور رسيدگي، روند در
 .كندمي مهفرا را اقداماتيچنين  انجام در بزهكاران

 ييه، قضا قوهاست و  جرايمي چنين ارتكاب از بازدارندگي عدم سبب اسيدپاشان حق در اغماض
 نسبت و مپوشي چش افراد اين از نبايد اجتماع و آنها اولياي اسيدپاشي، قربانيان انتظامي، نيروي

 قربانيان مواقعاز  برخي متاسفانه اما است قصاص اسيدپاشي حكم كنند، گذشت آنها به

 بلكه نيست گيبازدارند عامل رضايت اگرچه دهند؛مي رضايت قصاص از دم اولياي يا اسيدپاشي

 .است طلببهانه  و شرور آدم ايد عده به بخشيدن جرات عامل

 نظير ههايي پروند خصوص به گيرد، قرار توجه مورد بايد حكم اجراي و صدور بسترهاي
  .10كندمي پيدا جهاني و كشوري منفي بازتاب و انگيزدبرمي  را عمومي احساسات كه اسيدپاشي
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  سيد پاشيلزوم بازنگري در قوانين ا-3-11

مرور كنيم، خواهيم ديد كه خالهاي   اگر بخواهيم قوانين كشورمان را در مورد اسيد پاشي

بسياري وجود دارد و مجازات هاي در نظر گرفته شده با آنچه انجام مي شود، متناسب نيست و 

ويه بايد مجازات هاي درنظر گرفته شده، تشديد شود، ولي متاسفانه مي بينيم كه با افزايش بي ر

اسيدپاشي، باز همان مجازات ها اعمال مي شود و هنوز با وجود نقص در قانون نسبت به 

اسيدپاشي، در خصوص تشديد مجازات اين جرم كه يكي از ضرورتها و نياز اجتماع است، 

 .تصميمي اتخاذ نشده است

ي صورت به نظر مي رسد تحولي در قوانين جرايم اسيدپاشي بايد انجام شود و اين تحول زمان

خواهد گرفت كه عزم جدي در قوه قضاييه براي تدوين اليحه قانوني متناسب با جرم اسيدپاشي 

تهيه شود و مجلس شوراي اسالمي هم با جديت و در اولويت قرار دادن اين اليحه قانوني قانون 

  . جديدي را براي جرم اسيد پاشي تصويب كند
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  : نتيجه گيري -3-12
شوم كه آثار و پيامد هاي ويرانگري را به همراه دارد در چند سال اخير شيوع متاسفانه اين پديده 

  . يافته و موجب بروز آسيب هاي فراواني در جامعه شده است 
اسيد پاشي در اكثر موارد وقوع، واكنش هيجاني درون خانوادگي و يا مربوط به ازدواج بوده كه 

د عالقه صورت گرفته است، متاسفانه عموما در پي دريافت پاسخ منفي از طرف دختر مور
پيامدهاي اين جرم بدليل اينكه عموما نقطه حساس شخصيت خانمها را كه زيبايي آنان است مورد 
آسيب قرار مي دهد و بدين صورت كساني كه از اسيد پاشي جان سالم به در مي برند زمينه را 

  . جهت بروز مشكالت و نابهنجاريهاي رواني پيدا مي كنند
افتهاي فرد از واقعيتهاي وجود خود و نيز عدم انطباق شرايط وي با ايده آل هاي مورد نظر و دري

موجب بروز هيجانات كاذب در وي مي  "نه"همچنين عدم استحكام شخصيت فرد در برخورد با 
شود و در صورت سرخوردگي موجب آسيبهاي دروني در فرد خواهد شد كه در موارد بسيار 

آن پس از نااميدي فرد از رسيدن به هدفش وي را به سمت و سوي ويراني و  شديد جلوه تكانشي
  .نابود كردن وي مي كشاند

دهد كه  به واقع ريشه اين گونه اتفاقات تلخ در كجاست و چرا و چگونه فردي به خود اجازه مي

اكثر . هاي خودخواهانه خود كند تمام موجوديت ديگري را بسوزاند و زندگي او را فداي خواسته

قربانيان حوادث اسيد پاشي زناني هستند كه در جريان يك رابطه عاطفي يك طرفه قرباني چنين 

 . شوند هاي غير قابل جبراني مي جراحت
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البته مسووالن محترم اين مورد را هم در نظر داشته باشند از عوامل افزايش جرم اسيدپاشي در 

اين موضوع در واقع بر لزوم . بودن آن استجامعه در دسترس بودن اين ماده شيميايي و ارزان 

  .نظارت جدي وسختگيرانه بر نحوه فروش اسيد در كشور تاكيد دارد

مسئوالن قضايي، انتظامي و دولتي بايد با نظارت بيشتر بر اين موضوع از خريد و فروش ارزان و  

 . ساده اين ماده شيميايي نابود كننده جلوگيري كنند

ها و  ها از تنش داشتن آن ، دور نگه ، الگوسازي مناسب ان و جوانانلزوم تربيت صحيح فرزند

تواند  مي... اقتصادي، بيكاري، خشونت و اجتماعي، مشكالت هاي خانوادگي، معضالت درگيري

  .پرخاشگري در افراد و انجام رفتارهايي مانند اسيدپاشي را به حداقل برساند
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  : پيشنهادات-3-13
  
  . مابطه با افرادي كه شناخت كافي نسبت به آنان نداريـ پرهيز از ايجاد ر1
ـ هميشه اين موضوع را به خاطر داشته باشيم كه كوچكترين واكنش ما مي تواند به صورت 2

ناخودآگاه موجب برداشت هاي اشتباه از جانب ديگران و پايه گذاري يك رابطه احساسي يك 
ديگران و دريافت هرگونه تهديد بايد خانواده طرفه و تعميق آن شود پس در نوع رفتارهايمان با 

  . ها را در جريان گذاشت 
چونكه پس از شروع اين روابط كنترل . مبپرهيزي مـ از ايجاد روابطي كه به آن ايمان نداري3

  .مبسياري از شرايط مربوط به آن رابطه را از دست مي دهي
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