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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: نعیمه دوستدار

تحریریه: مریم دهکردی، معین خزائلی، نیلوفر جعفری، نقی محمودی
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

عکس روی جلد مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی در ایران است.
mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است
یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است و دیدگاه مجله حقوق ما نیست

اسیدپاشی: قتل بدون مردن

اعدام برای اسید پاشی: تولید یک چرخه خشونت دیگر 

بررسی جرم اسیدپاشی در قوانین کشورهای دیگر

اسیدپاشی، جرمی که نباید از آن گذشت

تقویت قوانین خشونت علیه زنان؛ پاشنه آشیل اسیدپاشان

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی؛ جرم انگاری 
یا تشدید خشونت؟
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اسیدپاشی: قتل بدون مردن

نعیمه دوستدار
دارد  سال   ۱۵۰ از  بیشتر  قدمتی  دنیا  در  پاشی  اسید 
است.  سال   ۶۰ از  بیش  تاریخچه ای  دارای  ایران  در  و 
انتقام جویی بسیار خشنی که در نتایج و آثار کم از قتل 
و نابودی قربانی ندارد. قربانیان اسیدپاشی، هم مردانند و 
هم زنان اما به دالیل بسیار زنان آمار بزرگتری در میان 
قربانیان اسیدپاشی دارند. اسیدپاشی به زنان در بسیاری 
تبعیض  و  نابرابر  قوانین  و  از موارد ریشه در مردساالری 
آمیز دارد و در کشورهایی مانند ایران که نظام نابرابر بر 
نسبتا  روش  یک  به  است،  حاکم  زندگی  مختلف  شوون 
مرسوم برای ساقط کردن زنان از هستی به دست مردان 
زندگی شان تبدیل شده است. اسیدپاشی جرمی است که 
می توان آن را  از زاویه های گوناگون بررسی کرد. از نظر 
قلمداد  اشخاص  علیه  از جرم های  را  اسیدپاشی  حقوقی، 

می کنند: زیرا شامل تعرض و
آسیب به تمامیت جسمی بزه دیده است که در پاره ای 
این ترتیب،  او بینجامد.به  موارد، حتی می تواند به مرگ 

اسیدپاشی
به طور عمده، جرم خاصی است که در طبقه ضرب و جرح 

و قتل قرار می گیرد. 

جنبه  شخصی،  و  خصوصی  جنبه  بر  عالوه  اسیدپاشی 
عمومی هم دارد و به دلیل همین ویژگی ها اطالع رسانی 
درباره آن هم در افکار عمومی وحشت ایجاد می کند و هم 

به شدت روان جامعه را آزار می دهد.  
در  دیده  بزه  فرد  روانی  و  جسمی  خسارت های  جبران 
به  که  است  دلیل  همین  به  و  است  محال  اسیدپاشی 
نظر می رسد پیشگیری از وقوع چنین جرمی مانند سایر 

جرایم، از مجازات آن به حال جامعه مفیدتر است.
نظام قضایی ایران هم با توجه به فراوانی این جرم و برای 
کاستن از اثرات روانی و اجتماعی آن از مدت ها قبل به 
تصویب  با  اخیرا  و  بوده  اسیدپاشان  مجازات  تشدید  فکر 
را  این جرم  تا  اسیدپاشی خواسته  طرح تشدید مجازات 
کنترل کند هرچند به دلیل تمایل سیستم قضایی ایران، 
با در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مرتکبینی که تولید 

اما از دیدگاه جرم شناسی، اسیدپاشی  در ردیف جرم های 
خشونت بار است  چون شیوه ارتکاب آن مستلزم کاربرد 
نشانه  همچنین  و  جرم  ارتکاب  وسیلۀ  عنوان  به  اسید 
شدید  خشونتی  با  که  است  بزهکار  فرد  بودن  خطرناک 

علیه قربانی خود عمل می  کند.
در تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، مشخص شده 
که مرتکبان اسیدپاشی، به طور معمول، دارای مشکالت 

فیزیکی، روانی و
در  اسیدپاشی  مرتکبان  شخصیتی  تیپ  اند.  اجتماعی 
دارای  »بزهکاران  جنایی  روان پزشکی  و  روان شناسی 
حالت های خطرناک وخیم یا حاد« طبقه بندی شده و نوع 
و شدت رفتار ارتکابی آنان نمایان گر شخصیت مجرمانه 
معمول جزو  به طور  بالینی  در جرم شناسی  آنهاست که 

درجه های شدید حالت خطرناک قرار می گیرد. 
به  اغلب  اسیدپاشی  مرتکبان  نیز  جامعه شناسی  نظر  ا ز 
دارند  تعلق  جامعه  فقیر  و  فرودست  پایین،  طبقه های 
و  فرهنگی  مشکالت  از  اقتصادی  مشکالت  بر  افزون  که 
ناهنجاری های  کم سوادی،  بیسوادی،  مانند  خانوادگی 

خانوادگی و به طور کلی، فقر فرهنگی رنج می برند.
که  ندارد  تعجب  جای  ویژگی  ها  این  گرفتن  نظر  در  با 

پی  در  اعدام  مجازات  که  جرایمی  بر  می کنند،  وحشت 
دارند، افزوده است. 

زمینه های  می ماند،  مغفول  اغلب  که  آنچه  میان  این  در 
اعمال  فرهنگ  نوعی  به  که  است  موضوع  اجتماعی 
بهانه هایی  به  را  انتقام جویی  به شکل  خودسرانه مجازات 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  ناموس  و  غیرت  مانند 
مجاز می شمارد و به شکل تلویحی به آن مجوز می دهد. 
فرهنگی که در آن سرنوشت افراد به ویژه زنان به دست 
اشخاصی می افتد که به عنوان ولی و صاحب اختیار و گاه 
به عنوان نیروهای خودسر اعمال قانون و اخالق، به خود 
امکان  کسی،  چهره  بر  اسید  پاشیدن  با  می دهند  اجازه 

حیات اجتماعی را برای همیشه از او بگیرند.
در این شماره مجله حقوق ما ابعاد گوناگون این موضوع و 
قانون جدید تشدید مجازات اسیدپاشی بررسی شده است.



7 آوریل 2018/اردیبهشت 61398 آوریل 2018/اردیبهشت 1398 گزارش

رضا حکمت،  رییس مجلس شورای ملی را بر خود دارد و 
در جلسه روز ۱۶ اسفند سال ۱۳۳۷، به تصویب مجلس 

سنا نیز می رسد.
اسیدپاشی در  برای  اما مجازاتی  انقالب سال ۵۷  از  بعد 
قانون مشخص و منظور نمی شود و همان قانون پیشین 
محل رجوع است تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسالمی 
در سال ۱۳۹۲ )مواد ۳۸۱ به بعد( مجازات اعدام در نظر 
تبدیل  به قصاص  قانون  در  اسیدپاشی  برای  گرفته شده 

می شود، به این ترتیب که: 
قصاص  آن  مجازات  شود،  قتل  موجب  اسیدپاشی  »اگر 
نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به 
دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او 
موجب اخالل در نظم، صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم 
تجری مرتکب یا دیگران شود، مجازات متهم از باب جنبه 
عمومی جرم مستندا به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب 

۱۳۷۵ سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری است.«
خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، ۲۱ اردیبهشت 
ماه ۹۸ درباره نحوه اجرای این قانون می نویسد که قاضی 
را  دم  ولی  رضایت  می تواند  پرونده  به  کننده  رسیدگی 
زمینه تخفیف مجازات بداند و بزهکار را به کمتر از سه 

سال حبس محکوم کند: 

رضا حاجی حسینی
پسر  دادگاه  قاضی  خورشیدی ست.  هجری   ۱۳۳۴ سال 
جوانی را به زندان محکوم می کند. پسر جوان می خواهد 
به صورت  و  می کند  تهیه  اسید  بگیرد...  انتقام  قاضی  از 

قاضی پرونده اش می پاشد.
تا پیش از این حادثه، در فرهنگ قضایی ایران جرمی به 
نام اسیدپاشی وجود ندارد. پس از آن هم سه سال طول 

می کشد تا نخستین قانون در این باره به تصویب برسد.
تصویب  سال ۱۳۳۷  ماه  بهمن   ۱۹ تاریخ  در  که  قانونی 
هر  یا  اسید  پاشیدن  با  عمدا  می شود، می گوید هر کس 
نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به 
مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا  فقدان یکی از 
حواس فرد بشود، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب 
قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود، به 
حبس از دو تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، 

به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد:
از دو  به اشخاص، حبس مجرم  اسید  پاشیدن  »مجازات 
سال تا پنج سال است.  در کلیه موارد مذکور در این ماده 
در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک 

درجه تخفیف جایز نیست.«
امضای  بر یک ماده واحده است،  قانون که مشتمل  این 

»به عالوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر 
رفتار  فوق الذکر  واحده  ماده  حسب  شود،  نفس  قتل  از 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲  مجازات  قانون  موجب  به  و  شده 
در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با 
قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم 

به پرداخت دیه نیز خواهد شد.« 
این قانون اردیبهشت و خرداد ماه ۹۸ در مجلس بازنگری 
شده اما تا زمان تایید قانون جدید از سوی شورای نگهبان 
و ابالغ آن از سوی رئیس مجلس، مالک قانونی برخورد با 

اسیدپاشان، همان مصوبه سال ۱۳۹۲ است. 

تشدید مجازات اسیدپاشی: باز هم اعدام
اسیدپاشی که در میان افکار عمومی از جمله انواع »بسیار 
انجام  زنان  علیه  بیشتر  است،  خشونت  اِعمال  خشن« 
مرگ  به  حتی  می تواند  که  مجرمانه  اقدام  این  می شود. 
فرد بینجامد، حمله ای است که نه برای قتل، بلکه معموال 
به منظور گرفتن انتقام و نابود کردن زندگی اجتماعی و 

آینده یک انسان انجام می شود.
به گفته یک مقام بیمارستانی در ایران ساالنه ۶۰ تا ۷۰ 
نفر از اسید پاشی آسیب می بینند. این آمار در کنار فعالیت 
بهرامی«)۱(،  »آمنه  از  که  اسیدپاشی  از  آسیب دیدگان 
»مرضیه ابراهیمی«)۲( و »سهیال جورکش«)۳( می توان 
قانون  تا  شد  باعث  برد،  نام  آنان  شاخص ترین   عنوان  به 
کار  دستور  در   ۹۸ سال  در  اسید پاشی  مجازات  تشدید 

مجلس ایران قرار بگیرد.
یک  طرح  »کلیات«   ،۹۸ اردیبهشت   ۳۰ دوشنبه  روز 
فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان 
ناشی از آن و ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به 
تصویب مجلس می رسد )۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف 

و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر(.
بر اساس این ماده، هر کس که به عمد با پاشیدن اسید 
یا هر گونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب 
فرد  شکایت  صورت  در  شود،  عضو  و  نفس  بر  جنایت 
با  اولیای دم،  او، شکایت  یا در صورت مرگ  آسیب دیده 

گزارش

اعدام برای اسید پاشی: تولید یک چرخه 
خشونت دیگر 
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عضو  یا  نفس  قصاص  به  قانون،  در  مقرر  شرایط  رعایت 

محکوم می شود.
سایر  یا  اسید  »ریختن  می گوید:  نیز  ماده  این  تبصره 
ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در 
درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.«

اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی 
درباره طرح تشدید مجازات  ماه سال ۹۷  مجلس، مرداد 
جرم  مجازات  تشدید  طرح  »در  می گوید:  اسیدپاشی 
اعدام  و  االرض  فی   افساد   موارد  برخی  در  اسیدپاشی 

پیش بینی شده است.«
تالش برای سخت گیرانه تر کردن مجازات عامل یا عوامل 
اول و آخری می رسد که  راه  به  اما  نهایت  اسیدپاشی در 
قانون گذاران جمهوری اسالمی برای مبارزه با یک بزهکاری 

می شناسند: مجازات مرگ. 
جرایمی  لیست  به  دیگر  بار  اسیدپاشی  ترتیب  این  به 
فرد  ماندن  زنده  با  است  اضافه می شود که گرچه ممکن 
آسیب دیده به قصاص )اعدام( منجر نشود، اما می تواند سر 
مجرم را باالی دار ببرد، اگر به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی 
باشد: »در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
 ۱۶۱ با  نمایندگان  آن،  از  ناشی  بزه دیدگان  از  حمایت  و 
رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ 
نماینده حاضر، تصویب کردند در مواردی که اسیدپاشی 
نحوی  به  باشد  جامعه  در  ناامنی  ایجاد  و  ارعاب  قصد  به 
که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی 
االرض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.« )رادیو 

زمانه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸(
اردیبهشت   ۳۱ سه شنبه  روز  جلسه  در  دیگر،  سوی  از 
مجلس شورای اسالمی، مجازات معاونت در اسیدپاشی هم 
چهار  و  موافق  رأی  با ۱۷۲  نمایندگان  و  می شود  تعیین 

رأی مخالف، با ماده چهار این طرح موافقت می کنند.
»مجازات  اسید پاشی:  مجازات  تشدید  قانون  چهار  ماده 
معاونت در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات 
قانونی مرتکب، سلب حیات باشد حبس تعزیری درجه دو 
)بند الف( و در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص 
عضو باشد، حبس تعزیری درجه سه )بند ب( تعیین شده 

است.«
همچنین بر اساس بند پ این ماده، اگر مجازات مرتکب 

همین را می خواهند. 
مرضیه ابراهیمی اما در پاسخ به این نماینده می گوید آنها 
چرخه  می خواهند  بلکه  نیستند  مجرمان  اعدام  خواستار 

خشونت متوقف شود.
تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با در نظر گرفتن 
می دهد  نشان  اما  مجازات  اشد  عنوان  به  مرگ  مجازات 
از  آسیب دیدگان  خواست  بدهکار  نمایندگان  گوش  که 
اسید پاشی نیست و احتماال درکی از چرخه خشونتی که با 

اعدام ادامه می یابد، ندارند.
مقیم  بشر  مدافع حقوق  و  عبدالکریم الهیجی، حقوقدان 
فرانسه در همین زمینه به »حقوق ما« می گوید: »از منظر 
اتفاق  اسالمی  جمهوری  قضایی  نظام  در  آن چه  حقوقی 
می افتد، گسترده تر کردن چرخه خشونت است. این همه 
تنها  نه  شده  انجام  گذشته  سال   ۴۰ طول  در  که  اعدام 
تاثیری در کاهش جرایم نداشته، بلکه شرایط هر روز بدتر 

هم شده است.« 
الهیجی با تاکید بر اینکه در باره معضل اسید پاشی باید 
از دانش جامعه شناسان بهره برد، در مورد تشدید مجازات 
با مواد مخدر  اسید پاشی می گوید: »درباره جرایم مرتبط 
هم ما تشدید مجازات را داشتیم و کار به جایی رسید که 
به گفته خود جمهوری اسالمی چندین هزار نفر بر اساس 
آن قانون اعدام شدند. بعد در نهایت چنین شد که قانون را 
اصالح کردند و اکنون اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر 
مثال  این  است.  یافته  چشمگیر  بسیار  کاهشی  ایران  در 
نشان می دهد که در نظر گرفتن یک مجازات بدوی برای 
تنها  باشد و  یک معضل اجتماعی نمی تواند کلید مشکل 

شرایط را بدتر می کند.«

پانویس:
۱- آمنه بهرامی، آسیب دیده از اسید پاشی در تاریخ ۱۲ آبان 
سال ۱۳۸۳ است. او توسط فردی به نام مجید موحدی از 
اسید  با  حمله  هدف  دانشگاه  در  سابقش  همکالسی های 
به  نابینا شدنش شد.  به  منجر  ماجرا  این  که  قرار گرفت 
ضمانت  با  همراه  قصاص  حکم  دادگاه  حادثه  این  دنبال 
اجرای آن در بیمارستان دادگستری را برای مجرم صادر 
کرد که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخل و خارج از 
کشور داشت و با انتقادهای زیادی همراه شد. بهرامی اما 

اجرا  عضو  یا  نفس  قصاص  علت  هر  به  یا  نباشد  قصاص 
درجه  یک  به  اسیدپاشی  در  مرتکب  جرم  شریک  نشود، 

پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم می شود.

نفروختن اسید رأی نیاورد
در جریان بررسی و تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
اما پیشنهادی هم برای دشوار کردن خرید و فروش اسید 

مطرح می شود.
طیبه سیاوشی، نماینده تهران، در جلسه روز ۱۹ خرداد 
مجلس از نمایندگان می خواهد خریدن اسید را مشروط به 
ارائه مدارک هویتی از سوی خریدار کنند. نمایندگان اما با 
۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با این 
پیشنهاد برای محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت 

می کنند.
فروتن،  در حالی صورت می گیرد که کمال  این مخالفت 
از  پیش تر  اسیدپاشی  قربانیان  از  حمایت  انجمن  رئیس 
برای  جدیدی  »قوانین  بود  خواسته  مجلس  نمایندگان 

محدود کردن خرید و فروش اسید« وضع کنند.

چرخه خشونت متوقف نشد
پیش از آغاز بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، چند 
این  پیگیری  برای  اسیدپاشی  از  آسیب دیده  زنان  از  نفر 
طرح در مجلس حاضر می شوند و با برخی از نمایندگان 

دیدار می کنند.
در جریان این دیدار، زهرا سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان، 
اسیدپاشی  آسیب دیدگان  از  یکی  ابراهیمی،  مرضیه  به 
رفته ای  در  قِِسر  مجرم  دست  از  »شما  می گوید:  اصفهان 
و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل 

اسیدپاشی چه شد؟«
مرضیه ابراهیمی هم در پاسخ به سعیدی می گوید متأسف 
است که او نماینده اصفهان است اما نمی داند عامالن حادثه 
اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده اند و می شنود که 

خودش قِِسر در رفته  است.
شدن  گنجانده  از  مبارکه  نماینده  دیدار  این  ادامه  در 
پیشنهاد مجازات اعدام در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
خبر می دهد و خطاب به ابراهیمی و سایر آسیب دیدگان از 
اسیدپاشی حاضر در مجلس می گوید فکر می کند آنها هم 

در آخرین مراحل اجرای حکم، پس از طی شدن تشریفات 
و بی هوش کردن موحدی، رضایت داد و اجرای این حکم 

را متوقف کرد.
اسیدپاشی های  آسیب دیدگان  از  ابراهیمی  مرضیه   -۲
زنجیره ای در اصفهان است. اسید پاشی های مهر ماه ۱۳۹۳ 
که در جریان آن دست کم چهار دختر یا زن جوان هدف 
حمله قرار گرفتند و یکی از آنان جان خود را از دست داد. 
در برخی گزارش ها شمار آسیب دیدگان این اسیدپاشی ها 

تا ۱۵ نفر اعالم شد. 
مختل  را  شهر  این  مردم  امنیت  اصفهان  اسیدپاشی های 
این  خبر  انجامید.  اعتراضی  تجمعات  برگزاری  به  و  کرد 
اسیدپاشی ها علیه زنان بدون چادر که پس از انتقاد امام 
اقدام  انجام  و ضرورت  وضعیت حجاب  از  اصفهان  جمعه 
قهری رخ داد، نخستین بار به شکل رسمی از خبرگزاری 
یوسف  سید  شد.  منتشر  )ایسنا(  ایران  دانشجویان 
طباطبایی نژاد گفته بود: »مساله حجاب دیگر از حد تذکر 
گذشته  است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تَر را 

باال برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.«
در  ابراهیمی  مرضیه  شده،  منتشر  گزارش های  اساس  بر 
حال پارک خودروی خود در خیابان مهرداد اصفهان بوده 
و شیشه سمت خود را کمی پایین داده بوده که ناگهان 
در سمت چپ صورتش احساس آتش گرفتگی می کند. او 
متاهل است و خانواده اش تأکید کرده اند هیچ گونه دشمنی 
یا خصومتی با کسی نداشته  است. ابراهیمی از این حادثه 

تنها صدای یک موتورسیکلت را به خاطر دارد.
آسیب دیدگان  از  دیگر  یکی  جورکش،  سهیال   -۳
ماه  تیر  او  است.  اصفهان  در  زنجیره ای  اسیدپاشی های 
سال ۹۷ در واکنش به انتشار خبر مختومه شدن پرونده 
پرونده اش  پیگیری  نحوه  درباره  اصفهان  اسیدپاشی های 
اسیدپاشی  قربانیان  پرونده  مورد  در  »فردی  بود:  گفته 
من  اما  است  مختومه شده  پرونده  گفته  و  کرده  صحبت 
را نمی شناسم،  او  ندارم،  نام »عباس علی زاده«  به  وکیلی 
پرونده ام هم مختومه نشده و طبق روال در حال پیگیری 
به  آینده دادگاه مربوط  است. همان طور که گفتم هفته 
دیه ام برگزار می شود. همچنین ایمان دارم که روزی فرد 
اسیدپاش که چهار سال است من را در این رنج قرار داده، 

رسوا خواهد شد.«
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نقی محمودی
 هر چند طبق آمارهای رسمی، اکثریت قربانیان جرم اسید 
پاشی زنان هستند ولی نمی توان اسید پاشی را صرفا جرمی 
مذکور  جرم  کرد.  تلقی  زنان  جسمانی  تمامیت  علیه  خاص 
غالبا به انگیزه انتقام جویی ارتکاب می یابد، اما به هر انگیزه 
و سائقی که باشد جرمی عمدی است که آثار و عوارض سوء 
بی شماری در پی دارد. یکی از عوارض سوء جرم اسید پاشی، 
اخالل در امنیت روحی و روانی شهروندان است. اسیدپاشی 
مواقع  اکثر  در  که  کند  می  وارد  قربانی  به  شدیدی  آسیب 
جمله  از  آسیب های جسمی  بر  عالوه  و  نیستند  پذیر  ترمیم 
نابینایی و تغییر قیافه قربانی جرم، می تواند آسیب های روانی 
جدی مثل افسردگی، اضطراب، حمالت اضطرابی، اختالالت 
باشد.  را به همراه داشته  اعتیاد و خودکشی  خوردن و حتی 
نظر  از  باالست که  پاشی در کشورهایی در سطح  اسید  آمار 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح پایینی هستند. 
کشورهایی نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، بنگالدش و برخی 
و سنتی  تعصبات مذهبی  آنها  در  آفریقایی که  از کشورهای 

هنوز ریشه های محکمی دارند.
عدم  و  پرونده ها  شدن  اعالم  مختومه  با  اخیر  سال های  در   
شناسایی و بازداشت متهمین اسید پاشی به زنان در اصفهان، 
به  بنا  اصفهانی  اسیدپاشان  که  است  شده  ایجاد  شائبه  این 
امر امام جمعه اصفهان، به زنانی که به قول آنها فاقد حجاب 

شرعی هستند اسید پاشیده اند.
پیشگیری از وقوع جرم اسید پاشی

حوزه  در  اساسی  راهبردهای  از  یکی  را  می توان  پیشگیری 
کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای 
مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت  های 
از وقوع جرم و کجروی، طراحی و تدوین می شود.  بازدارنده 
صاحب نظران  توجه  همواره  پیش گیری،  کارآمدی  و  اهمیت 
نظام های جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده 
چنین  هم  و  کیفری  نظام های  مدت  دراز  تجربه های  است. 
یافته های تجربی چند دهه اخیر نشان می دهد که در صورت 
اجرای صحیح، پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمد تر و موثر تر 
از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته ها نشان  می دهند 
که پیش گیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینه های مورد 
که  داشت  اذعان  باید  دارد.  پی  در  اجتماعی  کنترل  در  نیاز 
با  تاریخ  در طول  پیشگیری  به  نسبت  رویکرد جرم شناسانه 
از جرم شناسان  دو نگرش متفاوت روبه رو بوده است. برخی 
قالبی کالن تعریف کرده اند و برخی  را در  تعریف پیشگیری 
دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کار بسته اند. جرم شناسان 
کالن نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد 

و آن را کاهش دهد، پیشگیری نامیده می شود. 
در  بنیادین  مقوالت  از  یکی  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  مقوله 
حوزه حقوق، در راستای کاستن از تراکم بار زرادخانه کیفری 
است. در بند ۵ تبصره اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی 
قوه  وظایف  از  یکی  بیان  مقام  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای  مناسب  اقدام  است:  آمده  چنین  موضوع  این  قضائیه 

پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین.
مضافا بر این، قانون خاصی نیز در سال ۹۴ تحت عنوان »قانون 

پیشگیری از وقوع جرم« تصویب و الزم االجرا شده است.
قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۱ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش  بینی، 
شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات 

الزم برای از میان بردن یا کاهش آن.
قانون،  این   )۴( ماده  در  مندرج  وظایف  اجرای  در  ۲ـ  ماده 
تشکیل  زیر  اعضای  با  جرم  وقوع  از  پیشگیری  عالی  شورای 

می شود: 
۱ـ رئیس قوه قضائیه )رئیس شورا( 

۲ـ معاون اول رئیس  جمهور )نائب رئیس( 
۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه 

اسیدپاشی، جرمی که نباید از آن گذشت

یادداشت وکیلیادداشت وکیل
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پیگیری  و  سنجش  پیشگیری،  ملی  برنامه های  و  طرح ها 

عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه 
بزه   از  حمایت  جهت  در  نیاز  مورد  سیاست های  اتخاذ  ـ   ۵
دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصالح و جامعه پذیری 

محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر 

فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۴ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با 
توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، الزم االجراء 

می باشد.
تبصره ۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای 
قوا، در صورتی که عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی 

دو ماه اعـالم نشـد، به منـزله تأیید می باشد.
عالی  تبصره ۲ـ رئیس  جمهور موظف است مصوبات شورای 
اختیار  در  اجراء  برای  و  ابالغ  قانونی،  مراحل  از طی  پس  را 
از  نیروهای مسلح پس  به  مربوط  بگذارد. مصوبات  مسؤوالن 

اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس 
از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز 

به تمام دستگاهها ابالغ می شود.
ماده ۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه 

قضائیه تشکیل می شود: 
۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابالغی شورا 

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی 
علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای 
تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در 
صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و 

انتشار گزارش های آماری ادواری و ساالنه 
از  حمایت  و  مردمی  مشارکت  جلب  راههای  شناسایی  ۳ـ 
سازمانهای مردم  نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری 
از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا 

۴ـ دریافت آمار و اطالعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها 
و نهادهای ذی  ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش 

به شورا 
۵ـ  تهیه و تدوین پیش نویس سیاست های اجرائی و برنامه  های 
ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع  بندی نتایج 

اجرای طرح ها و برنامه های ملی جهت ارائه به شورا 
۶ ـ انجام امور دبیرخانه  ای و سایر امور محوله از سوی شورا

۵ ـ دادستان کل کشور 
۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

۷-وزیر کشور 
۸ ـ وزیر اطالعات 

۹ـ معاون حقوقی رئیس  جمهور 
۱۰ـ وزیر دادگستری 

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 
۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش 
۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی 

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج 
۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور 
۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم )۹۰( مجلس شورای اسالمی 
۲۰ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی  ربط حسب موضوع به تشخیص 

رئیس شورا 
به  ایشان  انتخاب  به  از معاونان رئیس قوه قضائیه  ۲۳ـ یکی 

عنوان دبیر شورا
وقوع جرم می تواند  از  پیشگیری  عالی  دبیر شورای  ـ  تبصره 
نظران،  صاحب  شورا  این  در  مطروحه  موضوعات  تناسب  به 
کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان ها را بدون حق 

رأی دعوت کند.
ماده ۳ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع 

جرم تشکیل می شود: 
۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت های قوای 
سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه 

همکاری بین دستگاه های مسؤول در امر پیشگیری 
ملی  برنامه های  و  اجرائی  سیاست های  راهبردها،  تعیین  ۲ـ 
از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های  پیشگیری 

کلی نظام 
۳ـ بررسی و تصویب برنامه های کالن برای گسترش فرهنگ، 
ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی 

در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها 
علل  و  زمینه ها  شناسایی  جهت  تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  ۴ـ 
وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای 

منطبق با موازین شرع اسالم و تقسیم بندی جرائم به حدود، 
قانون مذکور منسوخ شد که  تعزیرات عمال  قصاص، دیات و 

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مشعر بر همین امر است.
با  خاص  جرم  یک  عنوان  به  نه  پاشی  اسید  جرم  بنابراین 
جرائم  عمومات  از  یکی  عنوان  به  ،بلکه  سوء  آثار  و  عوارض 
بر  محاکم  و  گرفته  قرار  لحاظ  مورد  دیات  و  و قصاص  حدود 
همین اساس مبادرت به صدور حکم می کردند. طبیعتا جرم 
اسید پاشی مثل سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرمی 

فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت محسوب می شود.
اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی، کلیات طرحی تحت 
عنوان »تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان« 
را تصویب کردند. صرفنظر از این که باید منتظر نظر شورای 
نگهبان بود علی رغم این که این طرح عنوان تشدید مجازات 
اسید پاشی را یدک می کشد ولی نسبت به ماده واحده الیحه 
هر  است.  مخفف  اسید  پاشیدن  مجازات  به  مربوط  قانونی 
نباید  جرمی  هر  با  ارتباط  در  اعدام  مجازات  اعمال  با  چند 
موافقت کرد ولی مجازات های مندرج در طرح مذکور اخف از 

مجازات های ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ است.
اما از نکات قوت این طرح، می توان به تعریف مشخص تری از 

معنای اسیدپاشی اشاره کرد. 
رسید،  نمایندگان  تصویب  به  کلیاتش  که  طرحی  مبنای  بر 
ترکیبات  سایر  یا  اسید  »ریختن  از  است  عبارت  اسیدپاشی 
شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و 

اعمالی نظیر آن.«

نتیجه گیری
با توجه به این که اسید پاشی یک جرم عمدی علیه تمامیت 
جسمانی است و از سوی دیگر با ارتکاب این جرم در نظم عمومی 
جامعه و بهداشت روحی شهروندان خلل ایجاد می شود، نباید 
چنین جرمی قابل گذشت باشد و با اعالم رضایت و گذشت 
شکات  خصوصی متهمان بتوانند از عدالت بگریزند. جرم اسید 
پاشی باید به لحاظ مطالبی که در متن مطرح شد، به عنوان 
یک جرم دو جنبه ای ) دارای جنبه عمومی و خصوصی( در 
قوانین موضوعه تعریف شود و در صورت نبود شاکی خصوصی، 
دادستان به عنوان مدعی العموم طرح شکایت کند و همچنین 
جنبه  بابت  از  متهمین  خصوصی،  شاکی  گذشت  صورت  در 
عمومی جرم مجازات شوند. همچنین قطعیت و عدم شمول 

عفو نیز بایستی در مورد این جرم رعایت و اجرا شود.

ماده ۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و 
ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع 
از  نسخه  ای  و  نمایند  اقدام  آن  از  پیشگیری  راه های  و  جرم 
نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع 

جرم ارسال کنند.
موارد مهمی که در قانون اخیر الذکر از آن غفلت شده است 
محدودیت یا ممنوعیت تهیه مواد، آالت، ابزار و ادواتی است 
که در جرائمی مثل جرم اسید پاشی، می تواند مورد استفاده 
مورد  پاشی  اسید  جرم  در  که  چه  آن  گیرد.  قرار  مجرمین 
استفاده ی مجرمین قرار می گیرد انواع و اقسام اسیدها، مواد 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه ی  رئیس  به گفته  است که  قلیائی 
مانند  شیمیایی  مواد  از  نوع  هر  شیمیایی  مواد  فروشندگان 
افراد  به راحتی در دسترس  و...  انفجاری  احتراقی، پیش ساز، 
اصلی  نگرانی  می گوید:  خلیل ارجمندی  می گیرد. حجت  قرار 
طریق  از  خطرناک  اسیدهای  عرضه  مورد  در  بیشتر  اتحادیه 
فضای مجازی است، زیرا هر شخصی با یک جست وجوی ساده 
در فضای مجازی می تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک 

تا صد هزار لیتر دسترسی پیدا کند!
مورد دوم آموزش و آگاه سازی شهروندان از طریق رسانه های 
جمعی است. صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، یکی از 
سازمان های عریض و طویلی است که بودجه های کالنی در 
اختیار دارد و به جای صرف این بودجه ها در تهیه و تولید 
برنامه های آموزنده و پرمحتوا ،صرف ساخت سریال ها و فیلم 

های فاقد محتوای مفید برای شهروندان می شود.
تطور تاریخی قانون مبارزه با اسید پاشی

اولین متن قانونی در ارتباط با جرم اسید پاشی در سال ۱۳۳۷ 
به تصویب رسیده است. ماده واحده الیحه ی قانونی مربوط 
است: هرکس  داشته  مقرر  اسید، چنین  پاشیدن  مجازات  به 
که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر 
موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام  و اگر موجب 
مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی 
درجه یک )بیش از ۱۰سال( و اگر موجب قطع یا نقصان یا از 
کارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو )از 
۲سال تا ۱۰سال( و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس 
جنایی درجه دو )از ۲سال تا ۵ سال( محکوم خواهد شد.طبق 
به  اسید  پاشیدن  به  شروع  مجازات  مذکور،  ی  واحده  ماده 

اشخاص، حبس جنایی درجه دو )از ۲سال تا ۵سال( است . 
قوانین  تصویب  و  ایران  اسالمی  جمهوری  استقرار  از  پس 
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به  این دلیل که در موارد بسیاری   به  اما  اتفاق می افتد 
عنوان ابزار خشونت علیه زنان استفاده می شود از این نوع 
خشونت به عنوان جرمی علیه زنان یاد می شود. با این حال 
اسیدپاشی جرمی است که در برخی از کشورها گزارش 
نمی شود و مجازات مجرم به دلیل ترس بازماندگان قربانی 

انجام نمی شود.

وضعیت کشورها و مقابله با اسیدپاشی
آن  در  اسیدپاشی  که  است  کشورهایی  جمله  از  بریتانیا 
تعداد  می شود.  یاد  اجتماعی  معضالت  از  یکی  عنوان  به 
اسیدپاشی ها به نسبت جمعیت این کشور بسیار باالست. 
در سال ۲۰۱۶ فقط در شهر لندن مواد خورنده در  ۴۵۴ 
پرونده خشونت استفاده شده است در حالی که این عدد 
نشان  شواهد  است.  بوده  مورد   ۲۶۱   ،۲۰۱۵ سال  در 
می دهد که بسیاری از این موارد مربوط به پرونده باندهای 

جنایتکار بوده است.
هند  در  اسیدپاشی  پرونده   ۳۰۰ حدود   ۲۰۱۶ سال  در 
گزارش شده است. پژوهش ها نشان می دهند بسیاری از 
قربانیان زنان و دختران بوده اند و بیشتر این حمالت در 
دانشگاه ها  و  مدارس  خیابان ها،  مانند  عمومی  مکان های 
اتفاق می افتد. البته گفته می شود تعداد حقیقی حمالت 
اسیدپاشی از ۱۰۰۰ پرونده در سال نیز بیشتر است. در 

اسیدپاشی ها  بیشتر  باالیی است. در کلمبیا  تعداد بسیار 
توسط مردان و علیه زنان انجام می شود. بر اساس قوانینی 
که کلمبیا برای مقابله با اسیدپاشی تصویب کرده است، 
اکنون کنترل بیشتری بر روی خرید و فروش اسید انجام 
می شود و مجازات بیشتری در انتظار اسیدپاشان است. بر 
این اساس هر کسی که از مواد شیمیایی برای آسیب به 
دیگری استفاده کند حداقل می بایست ۱۲ سال در زندان 
بماند و اگر آسیب جسمی به قربانی آنچنان شدید باشد 
اندام های درونی و بیرونی فرد  افتادن  از شکل  باعث  که 
شده باشد مجازات به بیش از ۵۰ سال حبس نیز می رسد. 
با وجود مجازات های سخت در کلمبیا، سیاست گذاری های 
دیگر  مشکالت  از  دارد.  بیشتری  مدیریت  به  نیاز  منابع 
قربانیان اسیدپاشی در کلمبیا کمبود حمایت های پزشکی 
این  در  پوستی  جراحی های  و  پوست  متخصصان  است. 

نیلوفر جعفری
اسیدپاشی یا حمله با اسید شکل معاصر زیر پا گذاشتن 
لیست  اسیدپاشی ها،  تعداد  افزایش  است.  انسانی  حقوق 
طوالنی تر  و  طوالنی  را  عدالت  اجرای  منتظر  قربانیان 
می کند. برای غلبه بر این معضل اجتماعی نیاز است که 
این مساله به یک دغدغه عمومی تبدیل شود و مقامات 
رسمی کشورها نیز برای رفع این معضل دست به اقداماتی 
اساسی و عملی بزنند. اسیدپاشی جرمی علیه حقوق بشر 
است و رعایت حقوق بشر بر اساس اعالمیه ها و قراردادهای 
بنابراین  است؛  شده  تضمین  افراد  همه  برای  بین المللی 
مانند  بین المللی  بشر  از حقوق  بسیاری  اسیدپاشی  جرم 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعالمیه رفع خشونت 
زیادی  بین المللی  را نقض می کند. تالش های  زنان  علیه 
برای ریشه کن کردن اسیدپاشی انجام شده است. گزارشگر 
بخش های  و  بی رحمانه  رفتارهای  سایر  و  شکنجه  ویژه 
مختلفی در سازمان  ملل که برای رفع خشونت علیه زنان، 
توانمندی زنان و رفع تبعیض جنسیتی فعالیت می کنند 

در این راستا گام های مهمی برداشته اند.

اسیدپاشی جرم رایج علیه زنان
اسیدپاشی  در سراسر جهان اتفاق می افتد و زنان قربانیان 
نیز  مردان  علیه  اسیدپاشی  اینکه  با  هستند.  آن  اصلی 

کاهش  برای  مثبتی  گام های  هند  دولت  اخیر  سال های 
خشونت و رفع این مشکل برداشته است.  قوانین جدید 
هند در زمینه اسیدپاشی در زمینه قوانین کنترل فروش 
اسید و جبران خسارت قربانیان است اما اجرای این قانون 
متفاوت  ایالتی  هر  در  و  نیست  یکسان  هند  سراسر  در 
این  کلیدی  جنبه های  که  می دهند  نشان  شواهد  است. 
اسید همچنان  نمی شوند.  اجرا  موثر  به طور  هنوز  قانون 
برای  قربانیان  از  بسیاری  و  است  خرید  قابل  راحتی  به 
عدالت  برقرار  و  پزشکی  مراقبت حای  و  خسارات  جبران 
دچار مشکل هستند. براساس پژوهش های ای اس تی آی 
هر  اسیدپاشی،  قربانیان  از  حمایت  بین المللی  سازمان   (

پرونده اسیدپاشی حدود ۵ تا ۱۰ سال در جریان است.
گزارش  اسیدپاشی  مورد   ۱۰۰ حدود  ساالنه  کلمبیا  در 
کشور  این  میلیونی   ۵۰ جمعیت  به  نسبت  که  می شود 

بررسی جرم اسیدپاشی در قوانین 
کشورهای دیگر

گزارش گزارش
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دارد.  رواج  بیشتر  پاشی  اسید  که  روستایی  مناطق  در 
تحقیقات،  راستای  در  چالش هایی  با  همچنان  پاکستان 
مجانی،  پزشکی  و  توان بخشی  خدمات  عادالنه،  محاکمه 
این  برای  و  است  روبه رو  نظارتی  مکانیزم های  و  بودجه 
معضل اجتماعی ناقض حقوق انسانی با موانعی رو به رو 
است. با این حال  مصوبه اسید پاشی و جرم سوزاندن  که 
در سال ۲۰۱۲  به عنوان یک مصوبه جامع تصویب شده 
از سال  است.  پرداخته  اسیدپاشی  با  برخورد  مکانیزم  به 
۲۰۱۴ پرونده های مربوط به جرم اسیدپاشی در این کشور 
کاهش پیدا کرده است با این حال تعداد پرونده ها در سال 

۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ثابت باقی مانده است.

قوانین موثر علیه اسیدپاشی در بنگالدش و  کامبوج
بنگالدش، هند و کامبوج زمانی در صدر تعداد اسیدپاشی ها 
قرار داشتند و به ترتیب در رتبه های ۶۴، ۱۰۸ و ۱۰۹ در 

همچنین اسیدپاشی پیش از سال ۲۰۰۰ موضوعی مهم در 
کشور کامبوج نبود. اما در سال ۲۰۰۰ تعداد اسیدپاشی ها 
افزایش  با  اما  کرد.  پیدا  ناگهانی  افزایش  پرونده   ۴۰ با 
اقدامات سازمان های بین المللی فعالیت ها علیه اسیدپاشی 
ارتکاب به آن کاهش چشمگیری پیدا کرد. سازمان های 
بین المللی به همراه  سازمان خیریه قربانیان اسیدپاشی 
دولتی  البی  با  و  دادند  انجام  اقداماتی  مشترکا  کامبوج 
اسید در  قانون خشونت  ژانویه ۲۰۱۲اولین  توانستند در 
کامبوج را به تصویب برسانند. پس از تصویب این قانون 
معناداری  طور  به  کامبوج  در  اسیدپاشی  حمالت  تعداد 
کاهش پیدا کرد و در حال حاضر تعداد پرونده ها به چند 

مورد در سال کاهش پیدا کرده است.
گزارش ها نشان می دهند پس از تصویب این قوانین  نرخ 
اسیدپاشی ها در این کشورها به طور معناداری کاهش پیدا 
کرده است.  بنابراین  کشورهای دیگری که نرخ اسیدپاشی 
در آن ها باال است می بایست اقداماتی  در راستای تصویب 
قوانینی که به طور خاص به اسیدپاشی مربوط می شوند را 

در دستور کار خود قرار دهند. 
که  اسیدپاشی  قربانیان  از  حمایت  بین المللی  سازمان 
تصویب  برای  مختلف  کشورهای  در  زیادی  تالش های 
قوانین و گزارش  آمارها داشته است با استناد به پژوهش ها 
به این مساله اشاره می کند  که یکی از خالءهای قانونی 
در بسیاری از کشورهایی که با معضل اسیدپاشی دست 
به گریبان هستند خالء حمایت قانونی روحی، اجتماعی 
و اقتصادی از قربانیان اسیدپاشی است که کمک می کنند 
تا قربانیان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. همچنین 
قانون  نبود  در  که  می دهد  نشان  سازمان  این  مطالعات 
ویژه برای اسیدپاشی مجرمان در سایه امن قرار می گیرند. 
بنابراین تمام کشورها باید قوانین ویژه ای علیه اسیدپاشی 
عنوان  به  اسید  خاص  طور  به  آن  در  که  کنند  تصویب 
یک سالح شناخته شود تا پلیس بتواند به طور موثر در 

بازداشت و بازجویی از متهم اسیدپاشی وارد عمل شود. 
این  در  موثر  قانون گذاری  تجربه  که  کشورهایی  بررسی 
زمینه را داشته اند نشان می دهد که قوانین علیه اسیدپاشی 
می توانند بسیار موثر و عملی باشند و تعداد پرونده ها را به 

شکل محسوسی کاهش دهند.  

کشور بسیار اندک هستند.
اسیدپاشی در آن  است که  از کشورهایی  یکی  پاکستان 
قربانی  این کشور ساالنه حدود ۴۰۰ زن  در  است.  رایج 
توسط  معموال  اسیدپاشی ها  این  می شوند.  اسیدپاشی 
به دلیل عدم  اما  اتفاق می افتند  یا خانواده شوهر  شوهر 
فقط  گذشته  سال   ۱۰ در   ، اسیدپاشی  حادثه  گزارش 
۱۵۰۰ پرونده در دادگاه های این کشور علیه اسیدپاشی 
تشکیل شده است. حمالت اسیدپاشی اغلب در راستای 
نابرابری  در  ریشه  و  می گیرند  قرار  خانگی  خشونت های 
جنسیتی دارند و معموال به شکل اختالف بر سر زمین و 
اموال، سوءظن خیانت، اختالف خانوادگی و رقابت ظهور 
قانون مجازات پاکستان  پیدا می کنند. در اصالحیه مهم 
در سال ۲۰۱۱ اسیدپاشی به عنوان جرم عمومی معرفی 
ابد  حبس  می تواند  مواردی  در  آن  مجازات  که  می شود 
این قانون به ندرت اجرایی شده است به ویژه  اما  باشد. 

جنسیتی  شکاف  شاخص  برای  جهان  کشور   ۱۴۵ میان 
سال ۲۰۱۵ قرار داشتند. اما با توجه به الزامات بین المللی، 
کشورهایی مانند بنگالدش و کامبوج قوانین خاصی برای 
طور  به  که  کرده اند  تصویب  اسیدپاشی  با  مبارزه  و  رفع 

موثری در کاهش میزان ارتکاب جرم نقش داشته است.
در  پاشی  اسید  قربانیان  از  درصد   ۷۰ کلی  طور  به   
بنگالدش زنان هستند و ۸۰ درصد اسیدپاشی ها در خانه 
فرد قربانی اتفاق می افتد و قربانیان این خشونت معموال 
از طبقه اقتصادی پایین جامعه هستند. دولت بنگالدش  
پس از درخواست کمپین ها و فشارهای رسانه ای در نهایت 
در سال ۲۰۰۲  قوانینی علیه اسیدپاشی تصویب کرد که 
انبار مواد اسیدی  شامل قوانینی برای فروش، استفاده و 
بوده است. در سال ۲۰۰۲ بیش از ۴۰۰ پرونده اسیدپاشی 
در مراجع قضایی وجود داشت . هم اکنون تعداد حمالت 

اسیدی به ۱۰۰ پرونده در سال کاهش پیدا کرده است.

گزارش گزارش
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دهند. 
بود  قصاص  مجازات  با  جرمی  اسیدپاشی  این  از  پیش 
چشم.  برابر  در  چشم  خشونت.  بازتولید  یعنی  قصاص  و 
وجه  هیچ  به  اما  شد  اجرا  محدود  چه  اگر  که  مجازاتی 
سخنگوی  نوروزی«؛  »حسن  را  این  نبود.  بازدارنده 
»در  می کند:  تایید  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
بود  افزایش  به  رو  ایران  اسیدپاشی  آمار  اخیر  دهه های 
وحشت  و  رعب  و  جبران ناپذیر  خسارت  اقدامات  این  و 
خاطر  همین  به  است،  گذاشته  جا  به  جامعه  در  فراوان 
حاال  است.«   ضروری  آن  برای  سنگین  مجازات  تعیین 
شود،  تبدیل  قانون  به  طرح  این  اگر  که  شود  می  گفته 
دادگاه می تواند مرتکبان به اسیدپاشی را از ۵ تا ۲۵ سال 

به زندان محکوم کند.

زنان؛ قربانیان عمده اسیدپاشی در ایران
سال ۱۳۹۳ دور تازه ای از مبارزه با بدحجابی در اصفهان 
موقت  جمعه  امام  رهبر  محمدتقی  سخنان  شد.  آغاز 
به معروف و نهی منکر  این مضمون که »امر  با  اصفهان 
اسید  وقوع  به  منجر  برود«  فراتر  لسانی  تذکر  از  باید 
مقامات  اگر چه  این شهر شد.  ای در  زنجیره  پاشی های 
و دفتر امام جمعه در اصفهان بارها این مطلب را تکذیب 
کرد اما این اتفاق به یک چالش سیاسی تمام عیار برای 

به نسبت مردان عموما در هنگام وقوع قتل یا خودکشی 
کمتر از چاقو و ابزاری که منجر به خونریزی بشود استفاده 
کردن،  خفه  عموما  شان  انتخابی  روش های  و  کنند  می 
سم خوراندن و روش هایی است که فاقد خونریزی باشد. 
بررسی های آماری در اسیدپاشی هم نشان می دهد تعداد 
اهمیت  هم  دالیلش  از  یکی  و  است  بیشتر  زن  قربانیان 
ظاهر برای زنان است. اغلب مجرمین اسیدپاشی چون از 
از  برای آن ها مطلعند  میزان اهمیت چهره ظاهری زنان 
این روش برای صدمه زدن به آن ها استفاده می کنند.« 
این حقوق دان اضافه میکند: » لطمهای که بدین وسیله 
به زن وارد می شود بصورت مستقیم از بین بردن زیبایی 
ظاهری است اما در پی آن لطمه ها و آسیب های دیگری 
هم متوجه قربانی اسیدپاشی خواهد شد مثل طرد شدن 
از جامعه، عدم امکان ازدواج و مواردی از این دست. این ها 
انتقام جویی  انگیزه  با  اسیدپاشی  که  زمانی  خصوص  به 
صورت بگیرد  اهداف اصلی فرد اسیدپاش محسوب می  مریم دهکردی

»مرضیه ابراهیمی« برای  اغلب کسانی که اخبار ایران را 
دنبال می کنند نامی آشناست. یکی از قربانیان اسیدپاشی 
که نیمی از چهره اش را از دست داد اما پس از این اتفاق 
به اسطوره ای از مقاومت در برابر خشونت تبدیل شد. زنی 
که از دست دادن نیمی از چهره اش هیچ از زیبایی اش 
نکاست. هر جا حضورش الزم بود با همه توانش آمد و از 

خشونتی که بر او رفت حرف زد. 
ایران،  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  قبل  مدتی 
کردند. طرحی  تصویب  را  فوریتی  یک  کلیات یک طرح 
بزه  از  حمایت  و  پاشی  اسید  مجازات  »تشدید  عنوان  با 
رای   ۴ موافق،  رای   ۲۰۶ با  طرح  این  کلیات  دیدگان«. 
مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در 
جلسه به تصویب رسید. در این طرح، تعریف روشن تری 
از اسیدپاشی در قانون ارائه شده و مجازات سنگین تری 
هم برای آن تعیین می کند. از سوی دیگر برای قربانیان 

اسیدپاشی هم حمایت هایی در نظر گرفته است.
در روز تصویب این طرح، مرضیه ابراهیمی به همراه چند 
تن دیگر که همه از قربانیان اسیدپاشی بودند در مجلس 
از دغدغه ها و مصائب خود حرف  حضور داشتند. آن ها 
زدند و تالش کردند رنجی که بر قربانیان اسیدپاشی می 
رود را به نمایندگان مجلس و قانونگذاران در مجلس نشان 

تا  اسیدپاشی  مسببان  شد.  بدل  اسالمی  نظام جمهوری 
این لحظه و به رغم گذشت ۵ سال از این اتفاق تلخ هنوز 
بازداشت نشده اند و ماجرا به حدی باال گرفته است که 
حتی تندخوترین امام جمعه تهران »احمد خاتمی«را به 
عنوان  به  اتفاق  این  از  او   شد  باعث  و  واداشت  واکنش 
ماجرایی یاد کند که به گفته او »حیثیت نظام« را به خطر 
انداخته است. اما به واقع ارتباط میان خشونت علیه زنان 
و جرمی مانند اسیدپاشی چیست؟ و چرا اکثریت قربانیان 

اسید پاشی را در ایران، زنان تشکیل می دهند؟
این  به  پاسخ  در  ایران  ساکن  حقوق دان  ایرانی  مصطفی 
پرسش ها می گوید: » در حقوق با بررسی رویه ها و نحوه 
بازه زمانی طوالنی می شود  اجرای جرایم در طول یک 
از  برخی  که  معنا  بدین  کرد.  استخراج  را  اصول  برخی 
جرایم علیه یک جنس نسبت به جنس دیگر بیشتر انجام 
می شود یا بزه کاران به شیوه خاصی این بزه را انجام می 
دهند. بطور مثال خودکشی  یا قتل را در نظر بگیرید. زنان 

تقویت قوانین خشونت علیه زنان؛ پاشنه 
آشیل اسیدپاشان

گزارش گزارش
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ناتوان  و  یا  برای کشتن  تعریف شده است: »موادی که 
ناقص کردن افراد از طریق تاثیرات فیزیولوژیکی استفاده 
شود که به نظر می رسد اسید را هم شامل می شود اما 
با توجه به قیدی که در ادامه برایش در نظر گرفته شده 
به  است قابل استناد نیست: » که در عملیات تروریسی 

کار برده می شود.««
به باور این حقوق داد این ضعف قانونی به مصوبه هیئت 
دولت باز می گردد. به گفته او هیئت دولت باید مصادیق 
یا  و  حاال خواسته  را مشخص می کرده  مواد شیمیایی 
شیمیایی  مواد  کاربردن  »به  قید  با  را  اسیدها  ناخواسته 
او  از دایره بیرون گذاشته است.  در عملیات تروریستی« 
همچنین تاکید می کند این تنها مورد ضروری نیست که 
فاقد قانون مدون در نظام حقوقی حال حاضر ایران است.

به نظر می رسد آنچه حقوق دانان، قانونگذاران و مطالبات 
تشدید  بر  عالوه  شود  متمرکز  آن  بر  باید  شهروندان 
های  ضعف  رفع  برای  تالش  اسیدپاشان   برای  مجازات 
این ماده شیمیایی و  قانونی در خصوص خرید و فروش 
ترین  مهم  نیز  ابراهیمی  مرضیه  است.  آن  انگاری  جرم 
بازدارنده و  قوانین  را وضع  قربانیان اسید پاشی  خواسته 
کنترل خرید و فروش این ماده دانسته و گفته است: »بعد 
به  نسبت  دیگر  و  کرده  تغییر  دغدغه هایم  اتفاق  این  از 
نیستم.  به خود بی تفاوت  زنان شبیه  انسان ها و خصوصا 
قربانیان  از  حمایت  انجمن  عضو  که  پیش  سال  سه  از 
اسیدپاشی شدم متوجه شدم ریشه بیشتر موارد مشابه از 
یک نزاع خانوادگی، اختالف نظرهای کامال پیش پا افتاده 
و مواردی از این دست بوده که برای جامعه ما بسیار قبیح 

است.«

سیاست های حاکم و خشونت علیه زنان
از دیرباز تا به امروز نحوه برخورد با زنان، حجاب و حقوق 
ده  در  است.  بوده  سیاستمداران  ابزارهای  از  یکی  آن ها 
از عرصه  زنان  برای حذف  زیادی  اخیر تالش های  سال 
این  با  زنان  مبارزه  و  است  اجتماعی صورت گرفته  های 
رخدادها عرصه را برای مخالفان حضور آن ها تنگ کرده 
است. این موضوع را می توان از میزان گسترش خشونت و 
اعمال فشار در مبارزه با »بدحجابی« را به وضوح مشاهده 

فرد این آسیب ها را مستند نکرده باشد. چنین خشونتی 
باید  دعوا  اثبات  ادله  تغییر  بنابراین  ندارد.  اثبات  امکان 
در همه قوانین خشونت علیه زنان باید تعمیم بدهیم. و 
در نهایت باید حمایت از قربانی در قانون در دستور کار 
امکان   باشد.  دولتی  باید  این حمایت  ها هم  بگیرد.  قرار 
پرداخت هزینههای درمانی این افراد فراهم و مدون شود. 
در صورتی که در داخل ایران امکان درمان وجود ندارد به 
خارج اعزام شوند. وزارت بهداشت کلینیک های خاص با 

تربیت نیروی متخصص ایجاد کند.«

تشدید مجازات؛ چقدر و چگونه؟
یک  پایه  وکیل  و  حقوق دان  خرمشاهی«،  »عبدالصمد 
دادگستری  که دفاع از چند قربانی اسیدپاشی را بر عهده 
داشته است با توجه به افزایش میزان این جرم در ایران 
کنار  در  های خاصی  سیاست  باید  که  است  باور  این  بر 
اقدامات امنیتی و بازدارنده برای این مورد در نظر گرفته 
اشاره  ایران  در  اسیدپاشي  شروع  تاریخچه  به  او  شود.  
میکند و می گوید: »تصویب قانون مجازات اسیدپاشي در 
سال ۱۳۳۷ نشان از وقوع اسیدپاشي در سال هاي قبل از 
آن دارد. البته این قانون تا به امروز هیچ تغییري نکرده 
است. براساس این قانون، اگر کسي با اسید، فردي را به 
قتل برساند، مجازاتش اعدام است. اما هنوز خالء هایي در 
مورد این که اسید پاشي منجر به نقص عضو شود، در این 
قانون وجود دارد.« این حقوق دان معتقد است در زمینه 
اسیدپاشی باید راه کاري تدوین شود که داراي بازدارندگي 
با اعمال شاقه به  ابد  کافي باشد: »به عقیده من، حبس 

همراه تبعید مي تواند در این زمینه موثر باشد«. 
بلند  ایران صدای  زنان  تازه  نسل  برای  ابراهیمی  مرضیه 
اعتراض است. زنی که یک تنه بر نقشه های حاکمیت و 
کشید.  بطالن  خط  اسیدپاشی  اختیار  به  آتش  مجرمان 
کنج  نشد.  بدل  برابر خشونت  در  منفعل  گری  نظاره  به 
عزلت نگزید. ازدواج کرد و از یک شهروند عادی به نمادی 
باشکوه برای مبارزه با اسیدپاشی و خشونت تبدیل شد. او 
حاال در پی حق خودش و دیگرانی است که مورد خشونت 
به  برای تشدید مجازات اسیدپاشی  واقع شدهاند. تالش 
توجه به طنازی نماینده مجلس که به او گفته بود:» قسر 

در رفتی و نیمی از صورتت سالم مانده است.«

شوند.«
یکی از علل موثر در تداوم خشونت در جوامع مردساالر، 
رویدادی  زنان  علیه  خشونت  است.  مردانه  سلطه  حفظ 
جهان شمول است و اسیدپاشی به عنوان یکی از مصادیق 
جوامع  در  است.  داده  رخ  جهان  از  زیادی  نقاط  در  آن 
وابستگان  حتی  نه  و  جامعه-  مردان  اینکه  یافته  توسعه 
یک زن- برای تنبیه کردن زنی که پوشش را آنطور که 
شرع نمی پسندد  اقدام به پاشیدن اسید بر چهره و بدن او 
کنند امری عجیب و غیرقابل باور است. در کشوری مثل 
رسمی  سیاست های  عموم  که  آنجا  از  برعکس  اما  ایران 
زن ستیزانه است و قوانین هم آنچنان که می دانیم نابرابر 
نوشته شده است مردان این حق را به خود می دهند که 
ها  آن  نگاه  از  زنان که  از سوی  اقدامی  برابر هرگونه  در 
سرکشی قلمداد می شود اقدام به رفتارهای خشونت آمیز 

بزنند.
یکی از شگفتی ها در مورد اسیدپاشی در ایران این است 
که، تهیه و خرید اسید اساسا جرم انگاری نشده. اسید در 
فهرست هیچکدام از سالح های سرد و گرم نیست. این 
مسئله می تواند در افزایش آمار این جرم بسیار مهم باشد. 
اسیدپاشی  باالی  آمار  رغم  به  اسید  فروش  و  خرید  چرا 
در ایران همچنان جرم انگاری نشده و اسید را در زمره 
هیچکدام از سالح های سرد یا گرم تعریف نمی کنند؟ آیا 

منع قانونی برای این مسئله وجود دارد؟
در   « گوید:  می  ما  حقوق  با  گفتگو  در  ایرانی  مصطفی 
این خصوص یک پیشینه فقهی وجود دارد. فقه اسالمی 
برای سالح تعریف خاصی ارائه می دهد. فقه شیعه سالح 
برای  که  ابزارهایی  یعنی  داند.  می  جنگی  ابزار  صرفا  را 
نبرد با دشمن ساخته شده باشند. از کاله خود و شمشیر 
تا آالت و ادوات جنگی جدیدتر مثل سالح های گرم. به 
با توجه به اهمیت و نقش فقه در قانون  همین خاطر و 
گذاری از همان ابتدای انقالب مشروطه اسید در فهرست 
سالح های گرم یا سرد قید نشده است. اگر چه در قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوبه سال ۱۳۹۰ و آیین 
نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲ از نوعی مواد و اقالم تحت 
کنترل صحبت شده که شامل مواد محترقه، شیمیایی و 
میکروبی  می شود. در این مصوبه مواد شیمیایی اینگونه 

کرد.
با این اوصاف قوانین مرتبط با خشونت علیه زنان را چطور 
می شود تقویت کرد که منجر به کاهش میزان اسیدپاشی 

به طور خاص و سایر خشونت ها بصورت عام شود؟
مصطفی ایرانی در این باره می گوید: » هر جرمی در علم 
حقوق سه رکن دارد. رکن مادی، معنوی و قانونی. برای 
وقوع جرم هر سه این ها الزم است پس راه مقابله با وقوع 
معنوی  و  مادی  ارکان  بردن  بین  از  اول  وهله  در  جرم 
مورد  در  مثال  است. حال چگونه؟   جامعه  در سطح  آن 
اسید  به  دسترسی  که  است  این  قدم  اولین  پاشی  اسید 
به عنوان رکن مادی باید ضابطه مند و دشوار شود. االن 
در هر فروشگاه ابزار فروشی اسید با پی اچ آسیب زا قابل 
دسترس است. گام دوم باید آموزش و آگاهی بخشی باشد. 
اینکه اسید پاشی صرف نظر از جرم، راهی غیرانسانی برای 
انتقام جویی یا تنبیه است و در ادامه اثرات اسیدپاشی هم 
بیان شود. در برخی از موارد اسیدپاشی دیده شده که فرد 
اسیدپاش اطالع دقیقی از میزان آسیب زا بودن یا صدمه 
ای که به فرد خواهد زد نداشته و گمانش این بوده که 
سوختگی در حد قرمز شدگی پوست و سطحی اتفاق می 
قدر  به  بخشی  آگاهی  و  فرهنگی  اقدامات  بنابراین  افتد. 

بخش اول اهمیت دارد.«
به گفته این حقوق دان گام بعدی که می تواند موازی با 
موارد باال انجام شود اصالح قانون است. او می گوید: »تا 
قانون مجازات  قالب  اسیدپاشی در  این مجازات  از  پیش 
اسالمی در زمره آسیب های عمدی به انسان دسته بندی 
پرداخت  یا  از طریق قصاص  مورد   بر حسب  و  می شد 
باید جرم  قانونگذاران  بنابراین  دیه حل و فصل می شد. 
انگاری دقیقی کرد. در اغلب پرونده های اسیدپاشی امکان 
قصاص وجود ندارد و صرف پرداخت دیه ممکن بود بزه 
کار از زندان رها شود بدون اینکه خسارات جسمی و مالی 

فرد قربانی تامین شده باشد.«
قوانین که  اغلب  است که در  باور  این  بر  این حقوق دان 
اثبات  دارد  وجود  زنان  علیه  خشونت  کاهش  جهت  در 
خشونت رفته بر قربانی کار دشواری است و پیش از هر 
کند:  تغییر  ایران  حقوقی  نظام  در  مسئله  این  باید  چیز 
وجود  شاهدی  اوقات  اغلب  خانگی  خشونت  در  »مثال 
ندارد گاه اصال آثار جسمانی بر بدن زن باقی نمی ماند یا 

گزارش گزارش
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تالش برای افزایش مجازات آن در شرایطی که این کشور 
ویژه  به  آن،  ارتکاب  موارد  افزایش  با  اخیر  سال های  در 
سال  در  اصفهان  )اسیدپاشی های  به شکل سیستماتیک 
۱۳۹۳(، روبه رو بوده خود می تواند به نوعی پاسخگویی به 
نیاز قوانین کارآمدتر در این حوزه تلقی شود؛ اما انتقادات 
مطرح شده به این طرح نشان از عدم کفایت قانونی آن 

در همه ابعاد دارد.
در این میان یکی از انتقاداتی که به جد حکایت از عدم 
آشنایی گردآورندگان این طرح با مباحث نوین و به روز 
جرم شناسی و پیروی صرف از احکام فقهی کیفری دارد، 
تاکید این طرح بر تشدید خشونت از طریق قصاص )نفس 
این  به عنوان مجازات اصلی  و عضو( مرتکب اسیدپاشی 

جرم است.

قصاص؛ ادامه چرخه خشونت
گردآورندگان طرح »تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت 
به  طرح  این  یک  ماده  در  آن«  از  ناشی  بزهدیدگان  از 
پیروی از یکی از احکام اصلی کیفری فقه شیعه در مورد 
مجازات  اشخاص،  علیه  جنایت  و  جنحه  اِعمال  مجازات 
اِعمال  و  کرده  تعیین  قصاص  را  پاشی  اسید  اصلی جرم 
آن را به درخواست قربانی منوط کرده اند. بر اساس این 
ماده »هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات 

یک  ماده  زمینه  همین  در  است.  المللی  بین  قوانین  و 
کنوانسیون بین المللی منع شکنجه، در تعریف اَعمالی که 
از نظر این کنوانسیون شکنجه محسوب می شوند صراحتا 
هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی 
یا روحی علیه فردی شود را از مصادیق شکنجه دانسته 
است. این قانون همچنین تفاوتی مابین شکنجه به قصد 
کسب اطالعات و یا به عنوان مجازات یک جرم قائل نشده 
و ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید جسمی یا روحی 
به عنوان مجازات یک فعل ارتکابی مصداق شکنجه معرفی 
از این روشن است که بر اساس این تعریف  کرده است. 
اجرای مجازات قصاص عضو نمونه بارز اِعمال شکنجه و 

خشونت است.

معین خزائلی
مجلس شورای اسالمی در ایران سرانجام پس از سال ها 
کشمکش در واپسین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری، 
با تصویب کلیات طرحی با نام »تشدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« با افزایش آنچه که 
مجازات جرم اسیدپاشی عنوان شده موافقت کرد. هدف از 
این طرح که به گفته گردآورندگان آن طرحی پیشگیرانه 
است، باال بردن هزینه جرم اسیدپاشی از طریق افزایش 
دلیل  به  ارتکاب  موارد  کاهش  نتیجه  در  و  آن  مجازات 
ترس از مجازات و همچنین حمایت از قربانیان این جرم 

بوده است.
در همین زمینه سردار محسن حسنخانی، رییس پلیس 
آگاهی نیروی انتظامی ایران با اشاره به هدف پیشگیرانه 
این طرح در روز ۳۱ اردیبهشت با ابراز امیدواری از موثر 
بودن این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون )پس از 
اینکه  بیان  با  نگهبان(  تایید شورای  و  تصویب کامل آن 
»هرچه هزینه جرم باالتر برود یقینا جرم کمتر می شود« 
گفته است: »در مورد طرح مربوط به اسیدپاشی نیز اداره 
حقوقی پلیس باید جزئیات آن را بررسی کند، اما همانطور 
باشند  داشته  بیشتری  بازدارندگی  که  قوانینی  گفتم  که 

طبیعتاً می توانند وقوع جرم را کاهش دهند.«
و  اسیدپاشی  موضوع  به  ایران  مجلس  پرداختن  اگرچه 

بر  جنایت  موجب  غلظت  میزان  هر  با  دیگر،  شیمیایی 
سوی  از  مطالبه  صورت  در  شود  منفعت  و  عضو  نفس، 
شرایط  رعایت  با  مورد  حسب  دم  ولی  یا  علیه  مجنی 
عضو  یا  نفس  قصاص  به  قصاص،  اختصاصی  و  عمومی 
محکوم می شود. در غیر این صورت مطابق قانون از حیث 

دیه و تعزیر عمل می گردد.«
تالش برای تعیین این مجازات از سوی قانونگذار ایرانی 
به ویژه در مورد قصاص عضو در موارد جنایت بر عضو، 
در  که  مجازات  هرگونه  اِعمال  اساسا  که  است  حالی  در 
آن به تمامیت جسمی اشخاص آسیب وارد آمده و سبب 
جراحت بر بدن شود )مانند شالق و یا قطع عضو( مصداق 
کامل شکنجه بوده و از این رو نقض فاحش حقوق بشر 

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی؛ جرم 
انگاری یا تشدید خشونت؟
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شدن به قتل اعدام و در غیر این صورت اگر سبب ایجاد 
جراحت و جنحه دائمی می شد حبس ابد با اعمال شاقه 
پیش بینی شده بود. اگرچه این قانون تا هم اکنون نیز از 
لحاظ قانونی قابلیت اجرا دارد، اما پس از تصویب قانون 
ترجیحا  ایران  دادگاه های  امروز،  به  تا  اسالمی  مجازات 
را در  بازدارنده  و مجازات های  تعزیرات  قانون  ماده ۶۱۴ 
جرایم مربوط به اسیدپاشی اجرا می کنند. بر اساس این 
قانون »هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد 
که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از 
اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از 
حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی 

جدید نه تنها نتوانسته مجازات پیشبینی شده را افزایش 
دهد، بلکه در مواردی که جرم ارتکابی سبب جراحت و 

مرض دائمی شود، مجازات را کاهش نیز داده است.
این طرح در ماده ۲ خود مجازات مرتکب اسیدپاشی را در 
صورتی که شاکی خصوصی نداشته و یا شاکی از قصاص 
صرف نظر کند و یا به هر دلیلی قصاص قابل اِعمال نباشد 
حبس تعزیری درجه یک یعنی بیش از ۲۵ سال زندان 
است. این در حالی است که بر اساس ماده واحده مصوب 

سال ۱۳۳۷ مجازات مرتکب حبس ابد تعیین شده بود.
مجازات  قانون  در  زندان  مجازات  بررسی  دیگر  سوی  از 
از نظر این قانون اشد  اسالمی )ماده ۱۹( نشان می دهد 
مجازات حبس همان ۲۵ سال یا بیش از آن بوده و این 
به  مجازات  اشد  عنوان  به  را  ابد  حبس  مجازات  قانون 

رسمیت نشناخته است.
از سوی دیگر نگاهی به تعیین مجازات حبس ابد در این 
قانون حکایت از این دارد که این مجازات تنها دو بار )ماده 
۲۷۸ و ۳۷۵( مورد استفاده قرار گرفته که هر دوی آنها 
به نوعی حدی بوده و در راستای پیروی از احکام کیفری 
ابد  اینکه مجازات حبس  فقه شیعه وضع شده اند. ضمن 
به  مربوط  مخدر  مواد  جدید  قانون  در  شده  بینی  پیش 
جایگزینی آن با احکام اعدام بوده است. این مساله نشان 
می دهد از نظر قانونگذار ایرانی، مجازات حبس ابد تنها در 
صورتی قابل اِعمال است که یا حد آن در احکام اسالمی 
مشخص شده و یا به عنوان جایگزینی برای اعدام مورد 

استفاده قرار گیرد.
پیشبینی مجازات قصاص )هم نفس و هم عضو( از سوی 
و  اسیدپاشی  مجازات  »تشدید  طرح  در  ایرانی  قانونگذار 
حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن« در حالی است که این 
مجازات به دلیل عدم امکام عملی اجرا در قصاص عضو و 
مجروحیت شدید بدون منجر شدن به مرگ در اکثریت 
مرتکب  رو  این  از  و  نشده  اجرا  عمال  اسیدپاشی،  موارد 
به مجازات حبس درجه یک )بیش از ۲۵ سال( محکوم 
تعیین  با  می توانست  قانونگذار  آنکه  حال  شد.  خواهد 
مجازات حبس ابد برای اسیدپاشی منجر به فوت یا نقص 
عضو، هم مجازات پیشبینی شده قانونی را افزایش دهد و 
هم اینکه از پیشبینی مجازات های غیرانسانی و ناعادالنه 

جلوگیری کند.

بودن  وحشیانه  و  غیرانسانی  از  جدای  دیگر  سوی  از 
اجرا  امکان  مجازات  این  عمل  در  عضو،  قصاص  مجازات 
نداشته و تاکنون نیز جز در موارد بسیار محدود، آن هم 
صرفا در مورد قصاص چشم، از سوی دستگاه قضایی ایران 
اجرا نشده است. چرا که اساسا به توجه به خاصیت اسید 
در ایجاد جراحت گسترده و شدید بر اندام ها و بافت های 
مانند  مشهود  و  عینی  صدمات  برخی  جز  به  انسانی، 
به  شده  وارد  میزان صدمه  دقیق  محاسبه  کوری چشم، 
قربانی عمال غیرممکن است. به ویژه اینکه به عنوان مثال 
روان  و  روح  و  زندگی  بر  وارده  خسارت  تاثیر  نمی توان 
اسیدپاشی دچار جراحت  به دلیل  را که صورتش  فردی 
شدید شده ولی در عین حال منجر به از دست دادن هیچ 
عضوی نشده محاسبه کرده و به همان میزان، جراحت را 

بر مرتکب جرم اِعمال کرد.
عدم امکان کامل تساوی در اجرای قصاص عضو به ویژه 
حالی  در  اسیدپاشی  مانند  جرایمی  به  مربوط  موارد  در 
قانون  بنابر احکام کیفری فقه شیعه و تبع آن  است که 
 ،)۴۱۶ تا   ۳۹۳ )مواد   ۱۳۹۲ مصوب  اسالمی  مجازات 
تساوی جراحت واقع شده، عدم سرایت جنایت یا عفونت 
به بیش از مقدار مساوی با عضو مجروح شده مجنی علیه 
در صورت اِعمال قصاص و همچنین رعایت عمق و طول 
و عرض جراحت در انجام قصاص از شرایط ضروری برای 
این صورت  غیر  در  و  بوده  عضو  قصاص  مجازات  اجرای 

اِعمال آن ممنوع است.
بر همین اساس آنچه که در عمل از سوی قانونگذار ایرانی 
در تدوین طرح »تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از 
بزهدیدگان ناشی از آن« اتفاق افتاده، پیشبینی مجازاتی 
است که اساسا به لحاظ انسانی و عملی قابل اجرا نبوده و 
به همین دلیل خود به خود از چرخه دادخواهی از سوی 
به  آنکه  حال  شد.  خواهد  گذاشته  کنار  جامعه  و  قربانی 
ادعای گردآورندگان این طرح، هدف از تدوین آن افزایش 

مجازات مرتکبان اسیدپاشی بوده است.

حبس ابد؛ مجازات مفقوده در جرم اسیدپاشی
تا پیش از تصویب اولین قانون مجازات اسالمی در سال 
۱۳۷۰، بر اساس قانون ماده واحده ای که در سال ۱۳۳۷ 
منجر  صورت  در  اسیدپاشی  مجازات  بود  شده  تصویب 

که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب 
تجری  بیم  یا  جامعه  امنیت  و  صیانت  و  نظم  در  اخالل 
مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم 
خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به 

پرداخت دیه نیز محکوم می شود.«
این عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم اسیدپاشی و 
خالء قانونی قانون مجازات اسالمی بوده که مجلس ایران 
اسیدپاشی  تا در طرح »تشدید مجازات  داشته  آن  بر  را 
افزایش  به دنبال  از آن«  ناشی  بزه دیدگان  از  و حمایت 
مجازات این جرم برآید. با این حال آنچه که روشن است 
این است که در مقایسه با قانون مصوب سال ۱۳۳۷، طرح 

گزارش گزارش



ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: نعیمه دوستدار
mail@iranhr.net :تماس با مجله


