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 چکیده

ز پییش ان در جامعه باید بیش علیرغم افزایش ارتکاب آ یکی از جرائم خشن علیه اشخاص است. اسیدپاشی

خالءهیا   مورد تحلیل علمی قرار گیرد. متأسفانه جمیع عوامل فرهنگی و پرورشی و خانوادگی، اجتمیاعی و

تنهیا  16/12/1337قانونی و ... در بروز این ناهنجار  فجیع دخیل هستند. الیحه قانونی اسیدپاشی مصیوب 

-خ شده مییاست که با تصویب ق.م.ا.ج جدید برخی آن را نسانگار  کردهقانونی است که اسیدپاشی را جرم

ر ددانند و برخی به دلیل خاص بودن الیحه معتقدند همچنیان پابرجاسیت. اسیدپاشیی در سیست گسیترده 

 بیه ن توجیهق.م.ا باشد. همچنی 286تواند از مصادیق افساد فی االرض مسابق ماده صورت اخالل در نظم می

 مکیرر هیا  هزینیه کفیا  دیه مبلغ موارد اکثر در زیرا .است ناپذیر احتراز مر ا دیه بر مازاد خسارت بحث

 زمینه ینا در حکم صدور مستند بهترین ق.م.م یک ماده و دهد نمی را اسیدپاشی دیدگان بزه جراحی اعمال

 دورص حقاقاست جرائم از انبوهی دیدگان بزه از بیش اسیدپاشی دیدگان بزه گفت بتوان جرات به شاید .است

 اجتماعی ها  تموقعی از همیشه . برا ..و  زیبایی، بینایی رفتن بین از با دارندکه را معنو  خسارت به حکم

را   معنیو خسیارت جبیران امکان مجدداً ا.م.ج.ق14 ماده ب بند .شوند می محروم سعادتمند زندگی یک و

پاسیخ  پژوهش حاضر در راسیتا  .گردد بینی پیش تقویم و جبران نحوه سازوکار بایست می که ساخت احیا

  و مسالعه تابخانه ابه این مسأله که رویکرد قانونگذار و رویه قضایی نسبت به این جرم، با استفاده از منابع ک

 مورد  پرونده اسید پاشی به رشته تحریر درآمده است.
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 مقدمه

 میرهز در غالیب حقوقیدانان را اسیدپاشیی توان بررسی کرد. جرمرا از جهات مختلف می اسیدپاشی

 رمجی این .است قربانی جسمانی تمامیت به آسیب موجب کنند زیرامی بررسی اشخاص علیه جرائم

 و تنفیر کیه عمیومی جنبیه دارا  اسیت جرمی و گیردمی قرار جرح و ضرب رسته در طورخاص به

 قیرار اربی خشیونت جرائم زمره در شناختیجرم بعد از اسیدپاشی انگیزد.بر میرا  همگانی احساسات

 قالیب در که بزهکاراست شخص خسرناک حالت نشانگر جرم این ارتکاب در اسید بردن کار به دارد.

 ر کیفی حقیوق کتیاب در یکی از اساتید حقوق جیزا، .نماید می بروز دیدهبزه شخص علیه خشونت

 زییر «فیوت بیه منتهیی عمد  صدمات» بحث در را اسیدپاشی ،(اشخاص دض بر جرائم) اختصاصی

 اسیدپاشیی حقوقدانان دیگر ولی .(120، 1347پاد، )اند آورده« اسید پاشیدن وسیلۀ به قتل» عنوان

 اشیین ها  جرم و جنین سقط منازعه، چون هایی جرم کنار در تعزیر ، ها  جنایت از مصداقی را

 .(310، 1390نیا،  آقایی)اند  هانگاشت رانندگی تخلفات از

 هسیتند خاصیی شخصییتی تیی  دارا  روانشناسیی و شناسییجیرم علیوم در پاشیاسید مرتکبان

  و دارا تحصییالت بیدون و فقییر و پیایین طبقیات از اقتصیاد  و شناسییبعد جامعیه از همچنین

 . هستند خانوادگی و فرهنگی ها  ناهنجار  و مشکالت

 اکثیر هماننید نییز اینیان دهدمی نشان کنند،می پاشیاسید به مبادرت هک افراد  شخصیت مسالعه

 دارا  واقیع در و بیوده متیارر اجتمیاعی فرهنگی، اقتصاد ، مسایل مانند عمومی عوامل از بزهکاران

 امیا. دهنیدمی نشان واکنش خود از ها،محرک تأریر تحت شدت به هستند که پذیرآسیب شخصیتی

 اسیید مرتکبیان روانیی و روحیی شرایط بلکه نیست، اعمال این ارتکاب موجب تنهایی به عوامل این

 بیه منجیر کیه هاسیتآن مقاومیت آسیتانه تقلییل و روحی ها توانمند  تخریب از ا نشانه پاشی،

 روحییه دهدمی نشان تحقیقات .شودمی آنان رفتار در غیرمتعار  واکنش و زودرس پذیر  تحریک

 در ویژه به نامالیمات و حوادث بعضی بروز شود می باعث افراد، ینا پذیر آسیب شخصیت و حساس

 محی  بیه کیه بگذارد آنان ضعیف شخصیت بر منفی و مخرب اررات حد  به احساسی ها  زمینه

 بیه نسیبت فیرد واکینش عاقالنه، و منسقی برخورد جا  به عشقی، و عاطفی شکست یا ناکامی بروز

 کینیه به افسردگی، و ناراحتی از روانی و روحی دگرگونی تبمرا و باشد سریع و عاطفی حوادث، این

 مقیدورات، بیه توجیه بیا واکینش طرق و اقدام مورد ها  راه زمان این در و شود طی انتقام و جویی

 اسیید شیخص. کنید می ایفا میان این در ا  کننده تعیین نقش سرعت مولفه و بوده غریز  عمدتاً

 انجیام در سیعی دهید، انجیام قربیانی شخص و هد  به نسبت ندتوا می که اقداماتی مسالعه با پاش

 آرام را او انتقیام   تشینه و آزرده روح بتوانید که دارد اعمالی اررگذارترین و موررترین ، ترین سریع
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مع الوصف آنچه اهمیت دارد این است که جایگاه بیزه اسیدپاشیی  .(25، 1392کند )رایجان اصلی، 

رویکرد قانونگذار و رویه قضایی نسبت به این جرم چگونه می باشد؟ در  در نظام حقوقی کنونی ما  و

همین راستا و در پاسخ به این سؤال، پژوهش پیش رو با مسالعه مورد  و تحلیل یک رأ  به رشیته 

 تحریر در آمده است.

 تیوان یم را پدیده این آمارها  و اطالعات شد، شمرده اسیدپاشی برا  که هایی ویژگی راستا  در

 نظر از. هستند روستاها از بیش شهرها در اسیدپاشی دیدگان بزه :ازجمله کرد خالصه محور چند در

 تحقیق زا یکی مسابق نمونه، برا . دهند می تشکیل زنان را اسیدپاشی دیدگان بزه بیشتر جنسیت،

خیود  نیایییب آنان درصد 50 تعداد، این از اند که بوده «زنان» اسیدپاشی دیدگان بزه درصد 98 ها،

 بدن ضا اع دیگر و پوست در شدید جراحت ها  دچار عمده، طور به هم بقیه و اند داده دست از را

 ارشگیز نییز( سیراب شهرسیتان در اسیدپاشی مورد مانند) خاصی موردها  این، با وجود. اند شده

 پاشیداس درصد 90 شناسی، علت منظر از. پاشید اسید خود پدر به صورت دختر  آن، در که شده

 بیه ماقدا جویی کینه و انتقام حس ارضا  علت به درصد 10 و عاطفی، و عشقی شکست دلیل به ها

 نچیو عیواملی کنیار در مردانیه، خودخیواهی م شیده، انجیا هیا  تحقیق مسابق. کنند می کار این

 (.40 ،1390 ابهر ،) است اسیدپاشی بزه اصلی عوامل از یکی عشقی، روابط در عواطف و احساسات

 آسییا  ره قیا شیبه در اسیدپاشیی شیمار باالترین که گفت باید نیز کشورها دیگر آمارها  مورد در

 2002 لسا در نمونه، برا  یکه طور به است شده گزارش  پاکستان و بنگالدش در جمله از  جنوبی

 جیروحم و مصدوم تن 750آن بر افزون و کشته اسیدپاشی جریان در پاکستانی زن 280 به نزدیک ،

 در  ا کننیده خیره شکل به دختران و زنان به اسیدپاشی گذشته، سال چند در همچنین، اند. شده

 و 130 از بیش ترتیب، به ، 1998 و 1997 ها  سال در آن، از پیش. است داشته افزایش بنگالدش

 341 از ،2002 ،2001سیال هیا  در آمار این. بود شده گزارش کشور این در اسیدپاشی مورد 200

 میی یاسیدپاشی دیید  بزه درکشور، تن 1500 قریب ساالنه کلی طور به رسید پرونده 485 به دمور

 .اشندب می سال 18 زیر آنان درصد 70 تا 40 و دهند می تشکیل زنان را آنان درصد 80 که شوند

 در دییدگان بزه جایگاه» عنوان با مقاله ا  در آمریکایی شناس حقوق – فلچر. پی جرج نمونه، برا 

 تحلییل در دیدگان بزه جایگاه به بی توجه که جنایی حقوق نظریه ها  از انتقاد با ،«سزادهی ظریۀن

 دهیه هیا  در که پیشرفت هایی رغم به اینکه به اذعان بیا و اسیت گرفتیه شیکل کیفر  مسئولیت

 بحیث هیا  وارد هیا دغدغیه ایین اسیت الزم شیده انجیام دییدگان بزه ها  حق زمینۀ در گذشته

 هیا  سیامانه در چیه دییدگان، بزه که را مهمی نقش شود، کیفردهی و جنایی مسئولیت به مربوط

 بییین جنیایی دیوان مانند) المللی بین سامانۀ در چه و( آمریکا متحد ایالتها  مانند) داخلی حقوق
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پیاییز ،  4، ش  2دوره  ") رایجیان اصیلی ، مهیرداد .میی کنید تحلیل باشند، داشیته بایید( المللیی

 (11و  10، ص ص  1392

 رکن قانونی

مجیازات  در مورد سیر قانونگذار  در موضوع اسید پاشی باید گفت جرم اسید پاشی در قانون جدید

  اسالمی تعریف نشده است اما در پی اسید پاشی ها  مکرر بیاالخص بیر رو  ییک قاضیی از سیو

ویب ه واحده ا  در این خصوص تصماد 1337اسفند ماه  16کسی که توسط او محکوم شده بود در 

 سید یا هیرهر کس عمدا با پاشیدن ا»شد. مسابق ماده واحده الیحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید 

ییا  نوع ترکیب شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب میرض دائمیی

ن ییا گر موجب قسع و یا نقصافقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و ا

ه بیتا ده سال و اگیر موجیب صیدمه دیگیر شیود  2ازکار افتادگی اعضا شود به حبس جنایی درجه 

 «.سال محکوم خواهد شد 5تا  2از  2حبس جنایی درجه 

ن المی ایات اسبرخی معتقدند مجازات اعدام تنها در حدود جا  دارد و اکنون با قانون جدید مجاز

 ق .م.ا باید تفسیر گردد. 29مجازات در محدود م.مجازات نسخ و 

سخ کل وجب فعده ا  نیز در پاسخ معتقدند صر  بیان مجازات اعدام در این مورد نمی تواند م

مچون هانین این قانون گردد و در کنار این که قانون پابرجاست حسب مورد می توان به دیگر قو

، 1395ان، و تعزیرات رجوع کرد )زند  و دیگرقانون مجازات اسالمی درباب حدود قصاص و دیات 

55) 

برخی معتقدند به دلیل خاص بودن این ماده واحده ، نمی توان مفاد آن را به موجب مقررات عام 

( منسوخ دانست اما در خصوص وقوع قتل مسابق ماده واحده ، مجازات  614ماده  "موخر ) مثال

جایگزین شدن قصاص به عنوان مجازات قتل عمد  مرتکب اعدام بوده که در حال حاضر با توجه به

قوه قضائیه ( در خصوص  4/5/1382مورخ  3437/7منسوخ است ) ر. ک . نظریه مشورتی شماره 

سال همچنن در رویه قضایی طبق تحقیقات  10تا  2سایر مجازات ها ) حبس جنایی درجه یک و 

قانون 614با تکیه بر ماده  "صرفا دارد و برخی از قضات 3میدانی نگارندگان اختال  نظر وجود

و در این زمینه را  صادر می کنند . شروع به اسید  1375مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 

سال حبس در پی  5تا  2(  1337پاشی نیز هر چند مسابق ماده واحده ) الیحه اسید پاشی مصوب 

                                                 
مصاحبه حضور  با قاضی مهرداد تهمتن ، قاضی دادگاه کیفر  استان فیارس ، شیعبه وییژه رسییدگی بیه ی  3

 جرایم اسید پاشی
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تصویب قانون جدید در مقام دادن  خواهد داشت اما قضات و برخی حقوقدانان معتقدند قانونگذار با

قانون  122نظم به تمامی شروع به جرایم است و لذا شروع به ارتکاب این را جرم را طبق ماده 

همین قانون ) بند ب : در جرایمی که مجازات  19با توجه به ماده  1392مجازات اسالمی مصوب 

سال حبس مسابق ماده واحده (  10تا  2است ) از  4قانونی آنها قسع عضو یا حبس تعزیر  درجه 

 سال ( محکوم می شود ( 5) حبس بیش از دو تا  5به حبس تعزیر  درجه 

 رکن مادی جرم

، )ایمانی پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر بر رو  بدن اشخاص را اسید پاشی گویند

1381 ،51.) 

 

 عمل مرتکب و وسیله ارتکاب

دیگیر  رفا به فعل پاشیدن در ارتکاب ایین جیرم تصیریت کیرده اسیت وقانونگذار در قانون مذکور ص

 الحی عیین در مصادیق به کار بردن اسید من جمله خورانیدن یا تزریق و ... را ظاهراً خارج است اما

 بیدن عضیاءا کردن فرو یا ریختن مانند بود و اقداماتی مح  تسلیم «پاشیدن» واژه منسوق به نباید

 .است هد  قانونگذار با منسبق و محسوب پاشیدن تراد م اسید، در علیه مجنی

 .است مشابه شیمیائی ترکیبات یا اسید همان که است شرط واحده ماده این در وسیله

 ترکیبیات» بیه جیرم تحقیق منحصیرکردن در مقنن مسابق نظر برخی از  پژوهشگران حقوقی اقدام

 غیر ترکیبات پاشیدن کیفر  قوانین مضیق تفسیر اصل به توجه با زیرا است؛ انتقاد قابل« شیمیایی

 تیوان نمیی را واحید میاده در میذکور صدمات از شدیدتر حتی صدماتی به منجر چند هر شیمیایی

« غیرشییمیایی و شیمیایی ترکیبات» کلی عنوان از مقنن که بود آن بهتر و دانست آن شمول تحت

مایی مثیل آب جیوش از ایین بحیث و و هم اکنون ترکیبات غیر شی. کرد می استفاده قانون متن در

مواد مربوطه به اسید پاشی خارج است و در این موارد نصی در قوانین موجود وجود نیدارد . )زنید  

 جرم تحقق در خاصی   وسیله از استفاده نیز شیمیایی   ماده پاشیدن ( برا  56، 1392را چاقلو 

 میاده شمول تحت توان می نمود،« یدنپاش» اطالق آن بر بتوان که را چه آن هر و باشد نمی شرط

 مجنیی بیدن اعضیا  کردن فرو و انداختن و اسید ریختن نظیر اقداماتی ها حقوقدان برخی. دانست

 تفیاوت عیدم بیه توجیه بیا چند هر زمینه این در. اند دانسته ماده شمول تحت نیز را اسید در علیه

 تیوان میی را شییمیایی ماده ریختن نقانو منسقی تفسیر نیز و پاشیدن و ریختن ماهیت در منسقی

 در علییه مجنیی انداختن بر ماده شمول اما دانست ماده مشمول نتیجه در و« پاشیدن» عنوان ذیل

( 306، 1392)آقیایی نییا،  پیذیرفت تیوان نمی آن، در را او اعضا  کردن فرو یا و شیمیایی   ماده
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 بیدون و اسیت قیانونی متیون مسلم و نمتیق قدر حد در تفسیر کیفر ، قوانین تفسیر مقتضا  زیرا

 صیورت در تنهیا و بیود نخواهد پذیرش قابل ها آن برا  نصی وجود بدون مصادیق،   توسعه تردید

 چنیین فقیدان بیه توجیه بیا کیه دانسیت میاده مشمول را فوق موارد توان می قانونی تصریت وجود

 و اسیالمی مجازات نونقا 290 ماده مشمول قصاص، شرایط وجود صورت در مرتکب عمل تصریحی

 میورد حسیب قیانون همیان 290   میاده ییا و ماده همان« 2» تبصره مشمول صورت این غیر در

نهایتا به نظر می رسد امکان توسعه مصادیق دیگر از قبیل فرو کردن اعضیا  بیدن بیزه  .بود خواهد

  قانونگذار که همان دیده در اسید و ... در تشریت جرم اسید پاشی بیشتر مسابق با روح قانون و هد

 بیا کیه اسیت آن بیود، نخواهید فایده از خالی آن ذکر که دیگر    عدالت مح  است باشد. نکته

 و مباشرتی صورت به هم اشخاص علیه جرایم سایر همانند نیز پاشی اسید جرم کلی، قواعد به توجه

 غییر کیودک به را پاشیدن عمل شخص که حاالتی در پس است؛ تحقق قابل تسبیتی صورت به هم

 بیه وادار را علییه مجنیی خیود حتیی یا و رالث شخص اکراه، با یا و کند می واگذار مجنونی یا ممیز

 قابیل و میاده مشیمول سبب عمل تنها مباشر ضعف به توجه با نماید می شیمیایی   ماده پاشیدن

 . بود خواهد مجازات

 

 مجرمانه نتیجه

 جملیه زا سیدپاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده کیههرچند جمعی از پژوهشگران جزایی معتقدند ا

 نقصان یا قسع حواس، از یکی فقدان دائمی، مرض از عبارتند نتایج این. است ماد  رکن دیگر اجزاء

م مسلیق دیگر. اما به نظر می رسید اسیدپاشیی ییک جیر صدمه یا اعضاء از عضو  افتادگی کار از یا

 ه معنا  مقید بودن این جرم نیست.است و محقق شدن هر یک از این موارد ب

 دیگیر شییمیایی ترکیبیات نیوع هیر ییا اسید پاشیدن با عمداً کس هر»: واحده ماده صدر موجب به

 از قسمت این برخی زمینه این در. شد خواهد محکوم … اعدام مجازات به بشود کسی قتل موجب

هر  .دانند می اجرا قابل را آن کماکان نتیجه در و و یا محاربه دانسته االرض فی فساد باب از را ماده

 بیه االرض فیی افسیاد و محاربیه تحقق برا  زیرا پذیرفت. توان نمی را نظر این چند به نظر عده ا 

 اسیلحه بیه دسیت جیرم، ایین خاص شرایط بر عالوه اسالمی مجازات قانون 286و 279مواد موجب

 میواد و کنید، اسیید می مشخص عر  را سالح مصادیق که این به توجه با و است ضرور  نیز بردن

قانون مجازات اسالمی هر گاه کسی با انگیزه  279و به تعبیر ماده  نبوده اسلحه مصادیق از شیمیایی

شخصی به سو  یا چد شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشید .... محیارب 

 همیین بیه درسیت (  305،  1392محسوب نمی شود ) میر محمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، 
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 بیودن خسرنیاک صیر  بهتیر عبیارت به اند؛ ندانسته محاربه را پاشی اسید ها حقوقدان برخی علت

ایین نکتیه  ذکیر زمینه این در. بود نخواهد محاربه عنوان تحقق برا  موجبی رفته، کار به   وسیله

 فیی افساد کلی عنوان به کندهپرا صورت به و انقالب از بعد قوانین در چند که هر است اهمیت حائز

 تعیارض از نظیر صر  و کرده اند صادر آرایی نیز ها دادگاه بعضی اساس این بر و شده اشاره االرض

 ایین شیامل اسیدپاشیی گفیت بایید آن قیانونی تعریف عدم و الذکر فوق( 286)   ماده با مواد این

 منجیر جرمیی که یابد می تحقق انیزم نیز االرض فی افساد عنوان زیرا شد؛ نخواهد نیز کلی عنوان

 بیا رابسیه در نییز موضوع این به عقیده برخی شود حق راه از جامعه انحرا  و عمومی   مفسده به

 منسیوخه بایید را واحده ماده در مذکور اعدام مجازات و است منتفی ماده این در مذکور اسیدپاشی

 اسیت داشته مقرر 5/82/ 4 – 3437/7 شماره   نظریه در نیز قضاییه قوه حقوقی   اداره. دانست

 قیانون بیه توجه با 1337 مصوب اسید پاشیدن مجازات به مربوط قانونی   الیحه اول قسمت»: که

 میاده صیدر نسیخ به نظر دسته قائلین به توجه توان با می حال. «… است منسوخ اسالمی مجازات

 متصور دانست: زیر مفروض واحده

 انفقید صیورت در ییا و کنید اسید پاشیدن به مبادرت قتل صدق با مرتکب که صورتی در(  الف

 و رفتیه کیار بیه شیمیایی   ماده نوع به توجه با او عمل به کشنده نوعاً عنوان اطالق ابتدایی، قصد

 . بود خواهد آن به مربوط مقررات مشمول و عمد  قتل مرتکب عمل باشد؛ میسر اصابت محل

 بلکیه بیود نخواهد عمد  قتل تحقق موجب عمل بودن کشنده صر  که داشت توجه باید البته

 قانون( 290) ماده« ب» بند تحقق برا  زیرا باشد؛ واقف نیز خود عمل بودن کشنده به باید مرتکب

 کیه یصیورت در پس. کشنده نوعاً عمل صر  نه و است الزم کشنده نوعاً عمل قصد اسالمی مجازات

 سیمتیق بیه شییمیایی   ماده پاشیدن قصد یا و بوده جاهل اسید میزان و نوع به کند رابت مرتکب

 حسیاس عموض به اتفاقی کامالً طور به شیمیایی   ماده و داشته را علیه مجنی بدن از حساس غیر

 جناییات تمییز میالک زییرا بیود؛ نخواهید صحیت و  عمل به عمد  قتل اطالق کرده، اصابت بدن

 تیلق از صیحبت تیوان می وقتی عقلی تحلیل لحاظ به و است مرتکب قصد آن دیگر انواع از عمد 

 صیورت به چه قتل قصد فقدان به توجه با فوق حالت در و باشد داشته وجود قتل قصد که کرد عمد

 . داشت نخواهد قانونی محمل مرتکب عمل بر عمد  قتل اطالق ضمنی صورت به چه و ابتدایی

 عمیل و کیرده شییمیایی   دهما پاشیدن به مبادرت قتل قصد بدون مرتکب که حالتی در(  ب

 واحیده، میاده در اعیدام مجیازات نسیخ به توجه با و بوده عمد شبه قتل نباشد، کشنده نوعاً نیز و 

 ایین موجیب بیه. بود خواهد مجازات قابل اسالمی مجازات قانون( 616) ماده براساس تنها فرد عمل

 مرتکب که امر  به اقدام یا االتیمب بی یا بی احتیاطی واسسه به غیرعمد قتل که صورتی در»: ماده
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 سیال سه تا یک از حبس به مسبب شود، واقع نظامات مهارت عدم سبب به یا نداشته مهارت آن در

 عمیل اسیدپاشیی، نفیس بودن قانونی غیر بر عالوه زیرا ؛«شد خواهد محکوم … دیه پرداخت نیز و

. بیود خواهید فیوق میاده مشمول و بوده نیز علیه مجنی حیات به نسبت احتیاطی بی نوعی مرتکب

 شییمیایی   میاده پاشیدن ارر بر که صورتی در که است آن است اهمیت حائز آن ذکر که ا  نکته

 بیین معنو  تعدد باید را مرتکب عمل برسد؛ قتل به و  سپس و آمده وارد صدماتی علیه مجنی به

نییز بیه  میورد ایین ) در.  سیتدان اسیدپاشی به مربوط قانونی   الیحه و الذکر فوق( 616)   ماده

 و نفیس قصیاص مجازات تداخل مورد در اسالمی مجازات قانون( 296) ماده به عقیده برخی استناد

 و بیوده قصیاص بحیث بیه مربیوط مذکور   ماده زیرا بود؛ نخواهد صحیت نیز ضربه یک ارر بر عضو

 ایین نپیذیرفتن صیورت در که آن خصوصاً. داشت نخواهد قانونی محمل تعزیرات بحث به آن تسر 

 اسیدپاشیی از فاحشیی طیور بیه( صدمه ورود صورت در) قتل به منجر اسیدپاشی مجازات استدالل

 اسیدپاشیی، کیه بیود خواهید آن بهتیر مرتکب برا  دیگر عبارت به و بوده تر کم صدمات، به منجر

قانون مجازات  296اما باال خره مستند به ماده . جسمانی صدمات تا شود علیه مجنی مرگ به منجر

اسالمی ، چنانچه پاشیدن اسید به صورت عمد  موجب قتل مجنی علیه گردد چنانچه جنایت واقع 

شده مشمول تعریف جنایات عمد  باشد قتل عمد  محسوب می شود و به علت عضو یا جراحتیی 

ب که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد ، همچنین اگر با پاشیدن اسید موجی

جنایات متعدد بر اعضا  مجنی علیه شود چنانچه همه آن ها به طور مشترک موجب قتیل او شیود 

قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمد  باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود ، امیا اگیر اسیید 

پاشی منجر به مرگ مجنی علیه نگردد و به اعضا  دیگر سرایت کند و به تمام جنایات ایجاد شیده 

 می گردد .  تجمیع

اما نکته مهم این است که مدارک اصلی بررسی ها  فوق و صدور حکم در این زمینه نظر تخصصی 

اداره پزشکی قانونی است که علت تامه را در هر مورد به تفکیک معین کند ) مصیاحبه حضیور  بیا 

م اسیید قاضی مهرداد تهمتن قاضی دادگاه کیفر  یک استان فارس ، شعبه ویژه رسیدگی به جیرای

 و است صادق قضیه این نیز فوت به منجر عمد  جرح و ضرب به مربوط قواعد کلی مورد پاشی (در

 با کند فوت او علیه، مجنی به جرح یا ضرب عمد  آمدن واردن از پس که صورتی در نیز جا آن در

 و( 616)   میاده بیین معنیو  تعدد فرد عمل مذکور قصاص امکان عدم و قتل نبودن عمد  فرض

 تعیدد تحقق برا  چه آن زیرا بود؛ خواهد مورد حسب( 614)   ماده یا( 269)   ماده« 2» تبصره

 مجرمانه نتایج تعدد شک بدون و است مجرمانه متعدد عناوین مشمول واحد عمل است الزم معنو 

 مرتکیب عمیل کیه حیالتی در حتیی. کیرد نخواهید خیارج معنیو  تعیدد عنیوان شمول از را عمل
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 گیردد، علییه مجنیی میرگ بیه منجر ولی نشده واحده ماده در مذکور صدمات به نجرم اسیدپاشی،

 کیه آن ماننید بیود؛ خواهید( 616) میاده و اسیدپاشیی بیه شیروع بیین معنیو  تعدد مرتکب عمل

 بیر باعث تنها علیه مجنی خاص ها  لباس یا و شیمیایی   ماده میزان و نوع به توجه با اسیدپاشی

 میوارد تمامی در شود می نشان خاطر. شود اتفاقی صورت به او مرگ نتیجه در و تعادل خوردن هم

 محکوم ها آن به نفس   دیه پرداخت به مرتکب دم، اولیا    مسالبه صورت در فوق در شده گفته

 مستحق دم اولیا  صورتی در زیرا بود؛ نخواهند دیه مستحق دم اولیا  عضو، مورد در و شد خواهد

 دیگیر عملیی و عضو قسع موجب عملی که بود خواهند توأمان صورت به ضوع دیه   و نفس   دیه

 و مرگ وقوع صورت در نیز، اسالمی مجازات قانون( 297    ماده مورد همین در. گردد قتل موجب

 جهیت از عضیو برا  و است دانسته نفس قصاص مستوجب تنها را فرد عمل ضربه یک با عضو قسع

 (.20، 1391)ماکرانی،  است نشده قائل حقی دیه یا قصاص

 

 رکن معنوی جرم

 کیافی هعلی مجنی بر اسید پاشیدن فعل قصد یا عام نیت سوء صر  واحده، ماده صراحت به توجه با

 آگیاه ییزن( دیگیر شیمیایی ترکیباتی یا اسید) وسیله ماهیت به مرتکب که است الزم عالوه به. است

( تیجیهن قصید) خاص نیت سوء جرم این در. اختشن اسید پاشیدن در عامد را مرتکب بتوان تا باشد

 را حاصیله نتیجیه مرتکیب آنکیه از اسیت اعیم این و است کافی عام سوء نیت صر  و نیست شرط

 سیالمتی، جینس، سین، نظیر از علیه مجنی ها ویژگی که است ذکر به الزم. نبوده یا بوده خواهان

 وحمجیر موجیب اسیید پاشییدن با که کسی بر مجازات اعمال در تأریر  نیز قوت یا ضعف بیمار ،

تکاب عمید  بنابراین با توجه به قید عمدا در ماده واحده، تنها ار .داشت نخواهد شده دیگر  شدن

این جرم منظور است و موارد  همچون شبه عمد و خسا  مح  در این خصوص خروج موضیوعی 

 (.180، 1384دارد و باید به قوانین عام مراجعه کرد )گلدوزیان، 

که مصادیق جنایت عمد  را بیان می کنید،  92قانون مجازات اسالمی مصوب  290توجه به ماده  با

ارتکاب عمد  جرم اسید پاشی در چهار صورت متصور خواهد بود: اوالً در صورتی که مرتکب عامیداً 

بیه  قصد ایراد جنایت توسط اسید را بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افیراد غییر معیین داشیته باشید؛

عنوان مثال ظر  اسید را به قصد ایراد جنایت پرتاب کند و خواسیت او و نتیجیه مجرمانیه حاصیل 

گردد. دوما هر گاه مرتکب قصد ارتکاب اسید پاشی را نداشته ولی عمدا مرتکب عملی می شیود کیه 

نوعا موجب جنایت توسط اسید می گردد؛ مثال با علم به وجیود اسیید در ظرفیی دسیت دیگیر  را 

خل ظر  نماید ولی قصد ایراد جنایت نداشته باشد. سوم آن کیه مرتکیب بیه عللیی دیگیر ماننید دا
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وضعیت خاص مکانی، مرتکب جنایت شود و به وضعیت خاص موجیود آگیاه باشید میثال در هیوایی 

طوفانی بسر  اسید را در جهتی که باد می وزد به سمت نفر  که در کنار او ایستاده به هوا بپاشید. 

مورد  که اسید پاش، قصد ایراد جنایت، مورد  که اسید پاش، قصد ایراد جنایت واقع شده چهارم، 

یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود و  باشد و در عمیل نییز جناییت 

مقصود یا نظیر آن واقع شود مثال در جمعیتی از کارگران که دست بیه  اعتصیاب زده انید ظرفیی از 

را به میان آن ها پرتاب کند )پژوهشکده اسیتخراج و مسالعیات روییه قضیایی دانشیکده علیوم  اسید

 (.121، 1394انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 

اهد داشت ق.م.ا اشتباه در هویت مجنی علیه نیز تاریر  در موضوع نخو 294از سو  دیگر مسابق م 

لیوم ماده شییمیایی نمیوده و سیپس مع اگر مرتکب به قصد جنایت بر شخص الف، اقدام به پاشیدن

شود که مجنی علیه شخص بوده است، تاریر  در مجازات شخص مرتکب نخواهد داشت مگیر ایین 

که شخصی غیر شخص معینی که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند که عمل مرتکیب تنهیا در حیدود 

 (.176، 1394مقررات مربوط به ضرب و جرح غیر عمد  قابل رسیدگی است )میرمحمدصادقی، 

کیابی م.ق.ا: هرگاه فرد  مرتکب جنایت عمد  گردد لکن نتیجیه رفتیار ارت 293همچنین مسابق م 

بیشتر از مقصود و  واقع شود چنان چه جنایت واقع شده مشیمول تعرییف جناییت عمید  نشیود 

ه کنسبت به جنایت کمتر عمد  و نسبت به جنایت بیشتر شبه عمد  محسوب می شود: مانند آن 

ه عمیق بر دست دیگر  اسید بپاشد و به سبب آن، به بازو و کتف او سرایت کند و در نتیجشخصی 

جراحت دست و  قسع گردد و یا فوت کند که نسبت به قسیع انگشیت عمید  و نسیبت بیه قسیع 

 (.586، 1395دست یا فوت شبه عمد  است )زند  و دیگران، 

 مجازات

 قدنیدمعت برجسته حقوقدانان از جمعی.است الفیاخت امر  اسیدپاشی جرم به شروع مجازات تعیین

   میهه به پارچه یک نظمی کرده اراده قانونگذار92 مصوب اسالمی مجازات قانون122م تصویب با

 منیضی نسیخ را پاشیی اسید واحده ماده جرم به شروع ماده این و بدهد تعزیر  ها  جرم به شروع

 را ام،عی باشید مقیدم چه و موخر چه خاص نونقا معتقدند همچنان ا  عده مقابل در اما است کرده

 مجازات واحده ماده این منسوق اساس بر لذا باشد میان در ا  قرینه اینکه مگر زد خواهد تخصیص

 تمیام بیر حیاکم باید را122 م نگارنده نظر به اما.است سال پنج تا دو از حبس پاشی اسید به شروع

 .دانست تعزیر  ها  جرم به شروع

 نگییزها ییا و نتیجیه قصید از نظرصیر  اسیدپاشیی به شروع: اسیدپاشی به شروع مجازات( الف

 .شود احراز او فعل قصد که است کافی و است مجازات قابل جرم مرتکب
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 نیهمجرما نتیایج ضیعف و شدت تابع( حبس) واحده ماده در مقرر مجازات: تام جرم ب( مجازات

 کیار زا ییا نقصیان یا قسع یا علیه مجنی اسحو از یکی فقدان یا دائمی مرضی موجب چنانچه. است

 السی دو از حبس به شود دیگر  صدمات موجب اگر و سال ده تا سال دو از حبس به شود افتادگی

 . شد خواهد محکوم سال پنج تا دو از حبس به شود دیگر  صدمات موجب اگر و سال ده تا

 ونقیان و عمیومی کیفیر انونقی 44 میاده بیودن منسوخ به توجه با: مجازات تعلیق و تخفیف( ج

دانست، نمی تعلیق قابل را یکسال از بیش حبس مجازاتها  که 1346 مصوب مجازات اجرا  تعلیق

ی صورت می 1392هم اکنون تخفیف و تعلیق این جرم مسابق قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 

م آن شروع بیه جیر این جرم و 92قانون مجازات اسالمی مصوب  47گیرد که مسابق با بند ب ماده 

 غیر قابل تعلیق است.

 المیاسی مجیازات قیانون 290 میاده مسابق شود کشته علیه مجنی  اگر اسیدپاشی جرم بنابراین در

 زا را خیود اعضیا  از عضیو  علییه مجنی فرد اگر اما شد خواهد محکوم نفس قصاص به جانی فرد

 .شد خواهد عضو قصاص او برابر رد جانی فرد مجازات قانون 388و  387 ماده طبق بر بدهد دست

 ایی عضیو نقیص سیبب بیه مجرم و مرد برابرند مرد و زن عضو، قصاص در" است آمده 388 ماده در

 هکی عضیو  دییه مگراینکیه شیود، می محکوم آن مانند عضو قصاص به نماید وارد زن به که جرمی

 نیدک قصیاص تواند می هنگامی زن صورت درآن که باشد کامل دیه رلث از بیش یا رلث شده ناقص

 نشیات هفقی از کیه میا کشیور قانون و اسالمی فقه مسابق ".بپردازد مرد به را عضو آن دیه نصف که

 امیلک   دییه سیوم ییک بیه زن   دیه که جایی تا برابرند اعضاء   دیه در مرد و زن است گرفته

 رد علییه جنییم فیرد کیه صیورتی در بنابراین. شد خواهد نصف زن   دیه صورت این در که برسد

 سیت،ا کامیل   دییه یک با برابر چشم دو   دیه چون شود نابینا او چشمان و باشد زن اسیدپاشی

  بپردازد. مرد به را دیه نصف باید زن قصاص، هنگام در و یافته تقلیل نصف به دیه این

 طرشی 6 اسیالمی مجازات قانون 393 ماده در نیز علیه مجنی   دیده آسیب اعضا  قصاص باب در

 ییا جیانی تلیف موجیب نبایید قصاص که است این آنها، جمله از که است شده ذکر عضو قصاص در

 .باشد جنایت   اندازه از بیش نباید همچنین و شود دیگر  عضو

 قصیاص بیر عیالوه عموما دیدگی آسیب میزان به توجه با اسیدپاشی ها  پرونده اغلب در همچنین

 و صیورت تخرییب و زیبیایی نقیص صیدر ، قفسیه قانی،فو ها اندام صورت، سوختگی ارش چشم،

 هیا  هزینیه پرداخت قانون در آیا که است این مساله اما شود می تعیین جانی برا  تعزیر  حبس

 از ماننید معنیو  خسیارات و زنیدگی مخارج افزایش و کارافتادگی از خسارت و علیه مجنی درمانی

 یکی رفتن بین از با که باشد داشته شغلی هعلی مجنی فرد که مورد  در خصوصا شغل، دادن دست
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 و...(  و نقاشی همچون مشاغلی) نباشد آن انجام به قادر کلی طور به دیگر بدنش اعضا  یا حواس از

 شود؟ می مسالبه جانی از نیز اسیدپاشی از ناشی دردها  برا  خسارتی حتی

 و علییه مجنیی بدن اعضا  ارش و دیه جز اسیدپاشی پرونده ها  در اکثر است مشخص که آنگونه

 کیه جسیمانی صیدمات از ناشی خسارات چهره، رفتن بین از و صورت تخریب مانند خسارات برخی

 اعمیال و درمیان ها  هزینه معموال درحالیکه شود نمی گذارده جانی   عهده بر است دیه بر مازاد

 رداختیپ ارش و دیات لک میزان از بیشتر بسیار شود، می انجام علیه مجنی فرد رو  بر که جراحی

 فیرد وز تی کینیه و نیادانی دلییل بیه و گناه بدون که علیه مجنی فرد اساس این بر. باشد می او به

 وام، قیرض، بیا خیود جسیمی و ظیاهر  شرایط بهبود برا  باید است دیده صدمه شدت به دیگر 

 امیا ردازدبپی اسیت، تیهگرف تعلق او به که چیز  برابر چندین هایی هزینه...  و خیرخواه افراد کمک

 در نید،ک پیدا رهایی خود شنیع عمل عواقب و آرار از حبس سال چند و ارش دیه، پرداخت با جانی

 قیرار بر یعنیی خیویش اصیلی هد  است توانسته زمینه این در قانون آیا که کرد سوال باید اینجا

 نمیی جرایییا کشیور دادگاههیا  در اما بوده موجود زمینه این در قوانین یا و دهد؟ انجام را عدالت

  شود؟

 تیجیهن در ییا عمداً قانونی مجوز بدون کس هر مدنی مسئولیت قانون 1 ماده موجب به است گفتنی

 به کهدیگر حق هر هب یا تجارتی شهرت یا حیثیت یا آزاد  یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطیبی

 دیگیر  و معنی ییا ماد  ضرر موجب که نماید وارد ا لسمه گردیده ایجاد افراد برا  قانون موجب

 از هزینیه انی،درمی ها  هزینه دادگاه باید -باشدمی خود عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود

 از را.. . و شیغل چهیره، زیبیایی رفیتن مییان از مانند علیه مجنی فرد معنو  خسارات و کارافتادگی

 شیود میین اجیرا عمیال میا کشور در قانون این انهمتاسف که اینجاست مشکل اما نماید مسالبه جانی

 مسالبیه جیانی دفر از را ها هزینه این تمامی قانونی   ماده این به استناد با می توانند قضات وگرنه

 (.22، 1390نمایند )ماکرانی، 

 جیرم در جیانی فیرد چیون( االسیالم فیی الضیرار و الضرر) الضرر فقهی   قاعده مسابق همچنین

 ضرر به داماق خود علیه واقع در زده، عملی چنین ارتکاب به دست آگاهانه و قبلی قصد با اسیدپاشی

 ضیامن گفیت تیوان می یا و بپردازد را علیه مجنی بر وارده خسارات تمامی باید بنابراین است نموده

 ضیرر  حکمیی دییده آسییب فرد بر وارده معنو  و ماد  خسارات به نسبت اسیدپاش فرد نبودن

 ییانز از جلیوگیر  بیرا  باید الضرر   قاعده مسابق و شود می علیه مجنی بر زیان موجب و است

 شود.  شناخته خسارات ضامن جانی فرد دیده، آسیب فرد به رسیدن
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 حتیی قصیاص نیوع ایین در جانی فرد که است اسیدپاشی در قصاص اجرا  نحوه درباره آخر مسلب

 شیود میی ریختیه اسیید او چشیمان در یهوشییب از پس و نشده متحمل را اسیدپاشی از ناشی درد

 و زجیر جنایت این ارر در مدتها هم و اسید شدن پاشیده   لحظه در هم علیه مجنی فرد درحالیکه

 تنهیا صاصق از هد  آیا که باشد می تامل قابل خود نوع در نیز مساله این که است کشیده ناراحتی

 علیه؟ نیمج بر آمده وارد درد و ناراحتی مانه با جانی عمل همانند مجازاتی یا است فرد مجازات

 

 جرم عمومی جنبه منظر از پاشی اسید جرم مجازات

 نییتام که فرد این که است این آید می پیش اسیدپاش فرد مجازات   زمینه در که دیگر  سوال

 کیه اسیت قبیولی قابیل مجیازات دارا  جرم عمومی   جنبه لحاظ به آیا است زده هم بر را جامعه

 ؟کند اقامه را جامعه حق بتواند العموم مدعی او   خانواده یا و جانی عفو صورت در حتی

 جیرم، شخصیی جنبیه لحاظ به اسیدپاشی جرم در که است درست گفت باید سوال این به پاسخ در

 زا بخشیش و عفیو وزنیه میوارد از بسییار  در امیا است شده گرفته نظر در علیه مجنی حق قصاص

 یمی پاییان علییه مجنیی گذشت با اغلب و نموده سنگینی قصاص مسالبه وزنه بر علیه مجنی جانب

 رواج و افیراد سیایر شدن جر  به تواند می قصاص اجرا  عدم و بخشش این دیگر طر  از اما. یابد

 قیدر  بیه عمیومی   جنبیه لحاظ به جرم این مجازات باید بنابراین بینجامد، جامعه در اسیدپاشی

 جیرم یینا تکرار دنبال به جامعه افراد دیگر و جانی نیز قصاص از عفو از پس حتی که باشد سنگین

 .نروند

 سیال 5 و حیبس سال 10 عمومی جنبه نظر از جانی مجازات بهرامی ندا آمنه پرونده در مثال بسور

 را خیود د صعو روند جامعه در اسیدپاشی جرم نمودار اینکه به توجه با اما شد گرفته درنظر تبعید

 مثاال ؟شود نمی حس اسیدپاش فرد برا  تر سنگین مجازات به نیاز آیا کند می طی ال هاس این در

 یشافیزا از پیس بیود زندان سال 30 اسیدپاشی مجازات که پاکستان همچون کشورهایی قوانین در

 لیاصی حل راه گاه هیچ مجازات افزایش که است مشخص البته. گشت تبدیل ابد حبس به جرم این

 مسیاله نایی در...  و روانیی اجتمیاعی، هیا  یابی ریشه و نبوده جرائمی چنین وقوع از پیشگیر  در

 ییانم در عمیل عواقیب به توجه و رعب افزایش موجب مجازات افزایش چون اما بود خواهد تر مهم

 جیرم کیاهش بیرا  میوقتی مسکنی شاید شود می کنند، می فکر شومی عمل چنین به که کسانی

 جیرم ایین کیاهش موجیب حید  تا بتواند ابد حبس مانند مجازاتی وضع و شود قلمداد اسیدپاشی

 .باشد
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 در لاخیال دلیل به توان می آیا که آید می پیش سوالی جرم عمومی   جنبه   زمینه در همچنین

 کرد؟ ممحکو اعدام مجازات به را او و دانسته االرض فی مفسد اسیدپاشی در را مجرم جامعه نظم

 و رعیب دایجیا برا  که کسی، هر» مجازات قانون 279 ماده بررسی با اسانکارشن از بسیار  نظر از

   اژهو اینکیه دلیل به« .باشد می محارب ببرد، اسلحه به دست مردم امنیت و آزاد  سلب و هراس

 ایین بیه شیود نمی محسوب سرد و گرم سالح جزء هم اسید و است رفته کار به ماده این در اسلحه

 رضاال فیی افسیاد و محاربیه مصیادیق قانون در اینکه درضمن شود نمی قاطال محاربه عنوان جرم

 وجیود اسیدپاشی رمج مرتکب شناختن االرض -فی مفسد برا  قانونی مستند و است شده مشخص

 .ندارد

 هکی درصورتی کردن، شلیک بدون اسلحه گرفتن دست به صر  حتی بینیم می قانونی ماده این در

 شیخص و شیده محاربیه جیرم مشیمول کنید، فیراهم جامعه مردم ا بر را ناامنی و هراس موجبات

 و ارتربی زییان بمراتیب آریار  و نتایج که اسیدپاشی جرم اما شود می محکوم اعدام کیفر به مرتکب

 رارقی االرض فیی افسیاد عنوان محاربیه و  تحت دارد جامعه در کشیدن سالح صر  از انگیزتر رعب

 .است نگرفته

 ایدشی جامعیه در اسیدپاشیی جیرم رواج بیا امیا شود نمی اطالق اسید بر اسلحه عرفی عنوان گرچه

 و گیر  تقامان برا ... و چاقو همانند سرد سالح نوعی به نیز شیمیایی ترکیب این گفت بتوان اکنون

 میردم دییدگان مقابیل و عیام مالء در که اسیدپاشی عمل حتی و شده تبدیل جویانه تالفی اقدامات

 و گذاشیتهارر عمومی افکار بر چاقوکشی با همراه دعوا  یک از بیشتر بمراتب شود می انجام جامعه

 گیاهن بیا رسید میی نظیر به و کند می ایجاد اجتماعی امنیت در اخالل بهمراه شدید وحشت و رعب

 را جیرم ایین بتوان تعاریف در تجدیدنظر و جامعه در جرم این صعود  سیر به گذار قانون تر جامع

 وضع آن ا بر ابد حبس مانند سنگینی مجازاتها  قوانین وضع با یا و دانسته رضاال فی افساد نوعی

 تکیرار اریر در فیرد  اگر اسالمی فقه در اینکه به توجه با که کرد نشان خاطر باید اینجا در اما. کرد

 در لاخیال و االرض فیی افسیاد علیت به چهارم   مرتبه در شود تعزیر مرتبه سه تعزیر ، جرم یک

 همیین تیوان میی نیز اسیدپاشی جرم   زمینه در بنابراین شد، خواهد محکوم اعدام به معهجا نظم

 بیه میومیع   جنبه لحاظ به تواند می را عمل این   کننده تکرار فرد دادگاه و داد تسر  را حکم

ابقاً ذکیر شایان ذکر است در این مسأله اختال  نظر وجود دارد همچنان که سی. نماید محکوم اعدام

 .شد

 دسیتگاه سیخنگو  و قضیاییه قیوه اول معاون ا ،اژه محسنی غالمحسین والمسلمین االسالمحجت

 از قبیل ها سیال در: کرد اظهار اسیدپاشی خصوص در خود خبر  نشست سومین و هفتاد در قضا
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 آن، اسیاس بیر که شد تدوین قصاص قانون انقالب، از بعد اما نداشتیم قصاص قانون اسالمی، انقالب

 بیا اگیر حتی شود؛می محکوم نفس قصاص به بکشد، را فرد  دیگر  وسیله هر یا اسید با کسی اگر

 قصیاص قابل مرتکب فرد بدهد، دست از را خود جان مقابل طر  و بزند هم مشت یک کشتن، قصد

 عضیو قصیاص متهم فعلی قانون طبق شد، بدنی صدمه موجب و نشد او مرگ باعث چنانچه اما است

 توانیدمی قربانی فرد کرد، کور را دیگر  چشم اسید، از استفاده با فرد  اگر که معنا این به شود؛می

 توانیدمی قاضیی نیز جرم عمومی جنبه باب از اینکه بر تاکید با و . بگیرد دیه یا کند چشم قصاص

 برخیی دارد، وجیود هیم دیگیر نظرییه دو نظرییه ایین از غییر: گفت بگیرد، نظر در دیگر  مجازات

 رو  از فرد  که موارد  در نیز و بشود مردم وحشت باعث که طور  به اسیدپاشی تکرار گویندمی

 مجیازات و بوده محاربه عنوان مشمول کند، فراهم را مردم ترس موجبات اسیدپاشی ارتکاب با عمد

 وجیود شود،می وحشت و ترس موجب که ا وسیله بین تفاوتی میان این در. است اعدام آن مرتکب

 در: کیرد خاطرنشان قضاییه قوه اول معاون. نیست حقوقدانان همه نظر و علما همه فتوا  این ردندا

 مفسید عنیوان بیه تیوانمی را اسییدپاش کیه نداریم شفافی چندان قانون حاضر حال در زمینه این

نیه که به نظر نگارنده این دکترین جیا  تامیل و تیدبیر عادال .خیر یا کرد اعدام محارب یا االرضفی

که اشعار می دارد: هر کس به  286ماده،  92بسیار  دارد و با قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 

طور گسترده مرتکب جناییت علییه تمامییت جسیمانی افیراد ...، بخیش میواد سیمی و میکروبیی و 

خسرناک ... به گونه ا  که موجب اخالل شدید در نظیم عمیومی کشیور ییا ایجیاد نیاامنی ییا ورود 

ت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا ... در حد وسیع گردد مفسد فیی االرض محسیوب و بیه خسارا

 اعدام محکوم می گردد.

به نظر می رسد مرتکبین عمد  جرم اسیدپاشی در حد وسیع کیه موجیب اخیالل شیدید در نظیم 

یین ا عمومی می شوند را بتوان مفسد فی االرض شناخت و اعتقاد به عدم نسیخ مجیازات اعیدام در

 خصوص بود.

یکی از پژوهشگران حقوق جزا در خصوص رهیافت بزه دییده شناسیانه بیه اسیید پاشیی بیا کیاوش 

که بر اساس آن بیزه دییده در فراینید ارتکیاب مجرمانیه « شتاب دهندگی بزه دیده»پیرامون نظریه 

رتکیاب نقش دارد؛ معتقد است گذشته از نقش تحریک کننده یا شتاب دهنده بزه دیده در فراینید ا

جرم؛ او شایسته با بهره مند  از حق ها  مشخص و حمایت هیا  وییژه اسیت یعنیی تقصییر و ییا 

سرزنش پذیر  بزه دیده با استحقاق او از بهره مند  از حقوق و حمایت هیا  وییژه منافیات نیدارد 

اب (. به نظر نگارنده نیز انجام هیچ رفتار محرکی نمیی توانید علیت ارتکی20، 1392)رایجان اصلی، 

چنین جرم فجیعی گردد. البته همچنان که بررسی شد در نظام حقیوقی اییران در پاسیخ بیه نحیوه 
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اسید پاشی کیفرها  شرعی )قصاص و دیه( در درجه اول قرار دارد و به جز  موارد تعزیر  و قائیل 

 بودن به جنبه عمومی این جرم خشن نمی توان از نظر نقش تحریک کننده بزه دیده به منزله یکیی

از جهات تخفیف سخن گفت و این نظریه علی رغیم عیدم توجیه و مهجیور مانیدن همچنیان جیا  

 بررسی دارد.

ز ااید بیش بو نهایتا حق بزه دیده در بهره مند  از جبران و ترمیم از برجسته ترین حقوق است که 

ده در دییپیش به آن توجه شود زیرا شخص بزهکار از گذر از بین بردن چهره و وضعیت ظاهر  بزه 

د. ار می کندواقع منزلت و حیثیت انسانی و اجتماعی و روحی و روان او را نیز به طور دائمی خدشه 

یین اهر چند ممکن است جبران خسارت معنو  و تقویم پولی آن تاکنون بیشتر جنبیه نمیادین در 

ان مقوله داشته باشد و سازوکارها  این گونه جبران خسارت مشیخص نباشید و بیین صیاحب نظیر

تبصیره  و 14)ماده  92اتفاق نظر  موجود نباشد؛ اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفر  مصوب 

این امکان  قانون مسئولیت مدنی روح تازه ا  یافتند و 1قانون اساسی و ماده  171آن( مجددا اصل 

ایسیته جبران خسارت معنو  مجددا فراهم گشت که اگر سازوکار تقویم پولی مهیا گیردد، تیدبیر ش

سیید ا  قلمداد می گردد و شاید مرهمی بر جراحت ها  فجیع و غییر قابیل بهبیود بیزه دییدگان ا

 پاشی.

 حقوق تطبیقی

 کا شی و نیستند خوبی وضعیت در اقتصاد  و اجتماعی توسعه نظر از که کشورهایی در اسیدپاشی

 در پدییده ایین. دشیومی دییده بیشیتر اسیت زیاد آنها در کودکان و زنان علیه خشونت و جنسیتی

 جنیوب ا کشیوره یعنیی است، ترشایع که کشورهایی در و شودمی دیده دنیا در زیاد  کشورها 

 ها درسیهم طالبیان حکومیت دوران در افغانسیتان، در. نیدارد سیال پنجاه از بیشتر ا سابقه آسیا،

 شبینگالد در .بیود شیده مرسیوم ا مدرسیه دختیران صورت بر اسیدپاشی و شده تعسیل دخترانه

 پاشیی،اسید میوارد درصید90 در تقریبیاً ایران در .است خانگی خشونت از شکلی معموالً اسیدپاشی

 بیر اسیدپاشیی با خورندمی شکست عاشقانه روابط در که خواستگارانی از برخی .هستند زنان قربانی

 شناسیانکار از برخیی .کننیدمی انتقیامگیر ( و  زیبایی تخریب قصد به) موردنظرشان زن صورت

 هنید، بینگالدش، کشیورها  از .داننیدنمی بازدارنیده کیافی اندازه به را اسیدپاشی به مربوط قوانین

 و جاماییکیا نیدا،اوگا جنیوبی، آفریقیا  بریتانیا، چین، کنگ،هنگ الئوس، ویتنام، کامبوج، پاکستان،

 ایین. شودمی هدید آن در بیشتر تهاجمی رفتار این که شودمی برده نام کشورهایی عنوان به اتیوپی

 (.28 ،1391دارد )ماکرانی،  وجود هم عراق و سعود  عربستان و افغانستان و ایران در پدیده
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 مطالعه روانشناسی مرتکبان اسید پاشی

د اکثیر مسالعه شخصیت افراد  که مبادرت به اسید پاشی می کنند نشان می دهد اینان نیز هماننی

  اقیع داراومسائل اقتصاد  ، فرهنگی و اجتماعی مورر بیوده و در  بزهکاران از عوامل عمومی مانند

ما اشخصیت آسیب پذیر هستند که به شدت تحت تاریر محرک ها ، از خود واکنش نشان می دهند 

 ،ید پاشی این عوامل به تنهایی موجب ارتکاب این اعمال نیست و شرایط روحی و روانی مرتکبان اس

حرییک ها  روحی و تقلیل آستانه مقاومت آن هاست که منجیر بیه ت نشانه ا  از تجریب توانمند 

ان میی پذیر  زود رس و واکنش غیر متعار  در رفتار آنان می شود ، پرونده ها  اسید پاشیی نشی

دهد روحیه حساس و شخصیت آسیب پیذیر ایین افیراد ، باعیث میی شیود بیروز بعضیی حیوادث و 

نیان حد  اررات مجرب و منفی به شخصیت ضیعیف آ نامالیمات به ویژه در زمینه ها  احساسی به

ه بگذارد که به مح  بروز ناکامی یا شکست عیاطفی و عشیقی تیا جیا  برخیورد منسقیی و عاقالنی

فتیار واکنش فرد سریع و خشن بروز می دهند . روانشناسان بیالینی معتقدنید اسیید پاشیی نیوعی ر

موجیب  حاطه و کنترل بیر آن میی توانیدپرخاشگرانه است که به دلیل غیر قابل پیش بینی و عدم ا

زش و نگیرش بید بینانیه ترس و وحشت عمومی شود ، از جملیه آسییب هیا  روانیی ؛ گیاهی پیردا

ر جیام رفتیا( و حتی آسیب ها  روانی شدید و هزیان بیودن میی توانید فیرد را وادار بیه ان)پارانوئید

د عیث میی شیوی از جمله هزییان ، باپرخاشگرانه مانند اسید پاشی کند ، مبتالیان به اختالالت روان

 ند.نسبت به جنس مقابل هزیان داشته و از طریق اسید پاشی تصمیم به انتقال از آنها بگیر

میاده در این قسمت یکی از آرا  صادره در زمینه جرم اسیدپاشی را بررسی میی کنییم کیه بیرا  آ

 ساز  ذهن خوانندگان، ذکر مختصر  از ماوقع خالی از فایده نیست:

رد، انم الف مدت ها با همسر خود که متاسیفانه اعتییاد بیه مصیر  روانگیردان صینعتی شیشیه داخ

سیت مشاجره و درگیر  داشته است و مرتبا از جانب همسرش مورد ضرب و جرح قرار می گرفتیه ا

شیشیه  که مسابق با گفته هایش پس مصاحبه حضور  با و  در زندان عادل آباد شیراز ( از مصر 

رده کیقیرار میی ل روانی شده و به او تهمت رابسه نامشروع می زده است و او را وادار به ادچار اختال

لف ه خانم اچاست؛ این مشاجرات ادامه داشته است تا روز حادره که اسیدپاشی اتفاق می افتد؛ )اگر 

ر مقیام و وکیلش ادعا می کنند که اول همسر خانم الف با ظر  اسید حمله ور شده و خیانم الیف د

ر پزشکی دفاع از خود زیر ظر  زده و آن را رو  همسرش ریخته است( اما هیئت دادگاه، مسابق نظ

 ی برقیرارقانونی که حاکی از آن است که بزه دیده در حال استراحت بوده و هیچ گونه حالیت تیدافع

 می ر را نبوده، دفاع ایشان را نمی پذیرد و بر اساس میزان سوختگی به شرح ذیل مبادرت به صدو

 نماید که در ذیل مورد تحلیل قرار می گیرد.
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 دادنامه

بیییییییه  دادگاه کیفر  استان  گردشکار: به تاریخ فوق در وقت رسیدگی 

ه بیتصد  امضاء کنندگان زیر تشکیل پرونده کالسه فوق تحت نظیر اسیت. احید دادییاران محتیرم 

ررات تقاضا  اتخاذ تصمیم اظهار داشت وفق مق  نمایندگی از دادستان دادسرا  عمومی و انقالب

داونید سیتعانت خقانونی دارم. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با ا

 متعال و تکیه بر وجدان و شر  به شرح ذیل مبادرت به صدور را  می نماید.

ر خصیوص دایر بر ایراد جرح عمد  با چاقو و به وسیله اسیدپاشیی د  نسبت به اتهام خانم

با توجه به این که حسب اقاریر متهم به دنبیال اختالفیات خیانوادگی   شوهرش آقا 

که در چندین سال ادامه داشته مشاجره بین طرفین به صورت مداوم وجود داشیته اسیت و قبیل از 

حادره نیز این مشاجره به واسسه مشکوک بودن شاکی از متهم در خصوص نحیوه ارتبیاط نامشیروع 

شته و طبق صورت جلسه بازساز  صحنه جرم و مالحظه فیلم و عکس ها  گرفته شده و  ادامه دا

معلوم می گردد در حالی که شاکی در حال استراحت و خواب بوده است اسید بر رو  سر و صورت 

و بدن نامبرده ریخته شده است متهم اقرار به جرح عمد  با چاقو نسبت به شیاکی داشیته اسیت و 

در خصییوص نحییوه زدن شییاکی و قفییل نمییودن درب اتییاق   ک بناماظهارات فرزند مشتر

حاکی از صحت اظهارات شاکی دارد که توسط متهم مورد جنایت واقع شده است و پزشیک قیانونی 

تایید نمود که در ناحیه سر و صورت و بدن مقتول اسید ریخته شده و صدمات متعدد بیدنی شیاکی 

دادگاه با توجیه بیه قیرائن و امیارات موجیود و فحیوا   را تعیین و اعالم داشته است بنابراین هیات

مییییورد   اظهارات شاکی برا  اعضا  دادگاه علم حاصل است که شاکی توسط خانم

جنایت از طریق اسیدپاشی و جرح عمد  واقع شده است و انکار و توجیه این کیه از سیو  شیاکی 

 ت فلذا بزهکار  متهم  قصد ریختن اسید بر رو  و  داشته منسبق با واقعیات پرونده نیس

محرز و مسلم بوده چون شاکی درخواست قصاص متهم را خواستار شیده اسیت و امکیان  

قصاص با توجه به نظریه پزشک قانونی از ناحیه چشم ها و الله گوش وجیود دارد و بقییه جراحیات 

تنداً وارده به لحاظ عدم قصاص به لحاظ بیم خسر و عدم ممارلت قصاص ممکن نیست، دادگیاه مسی

، 389، 387، 386و میواد  290به الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسیید و بنید الیف میاده 

قیانون مجیازات اسیالمی  710و میاده  709بند ب ماده  684، 581، 578، 559، 462، 449، 448

حکم به قصاص بینایی هر دو چشم  1372قانون مجازات اسالمی مصوب  614و ماده  1392مصوب 

دو الله گوش متهم با جلب نظر پزشک صادر می شود و در خصوص الله گوش سمت چ  بیه و هر 

درصد دیه کامل )نود و هشت درصد و  2/98میزان کم اجراء شود و به پرداخت دو دیه کامل بعالوه 
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دو دهم دیه کامل( بابت جراحت سر و صورت و سینه و شکم و دست ها و کاهش شنوایی و از بیین 

جراحیت  –از مو  سر و از بین رفتن موها  چشم )مژه( محدودیت حرکت گردن  درصد 25رفتن 

ها  پشت پا  راست و چ  در حق شاکی صادر می شود که ظر  یک سال پرداخت شود و حکیم 

به مجازات ده سال در مورد ایشان صادر می گردد را  صادره حضور  است و ظر  بیست روز پس 

 12/12عالی کشور خواهد بود./پ  از ابالغ قابل تجدیدنظر در دیوان

 تحلیل رأی

 -2 قصیاص دو چشیم -1و تعیین حکیم قصیاص در دو میورد  290به نظر می رسد استناد به ماده 

زشیکی قصاص الله ها  گوش علیرغم اختال  نظرها  بسیار  که وجود دارد، با توجه بیه نظرییه پ

ت رأ  یز وجود دارد و آن هم صیراحقانونی در خصوص مورد درست و بجاست اما یک نکته ابهام آم

به )اجرا  قصاص در خصوص گوش چ ( است که مقرر شده به نسبت گوش راست اجرا  قصیاص 

  به میزان کمتر  اجرا شود، مشخص نیست منظور از مییزان کمتیر چیسیت و معییار انیدازه گییر

روه گیو مخالفیت چیست؟ مگر نه اینکه اسید مایع است و امکان سرایت و بیم ممارلیت وجیود دارد 

ن ابهیام مقابل با قصاص عضو در جرم اسید پاشی به همین دالیل است و در رأ  حاضر متأسفانه ایی

 وجود دارد و تساو  در اجرا  قصاص در هر دو گوش به تفکیک و تفاوت برگزار شده است.

س ومی جرم و توجه به فلسفه وضع تعزیرات در دادنامه با درنظر گیرفتن حیببحث جنبه عم -2

 لحاظ شده است. 1337تعزیر  موضوع الیحه   قانونی مرتکبین بزه اسید پاشی مصوب 

 وارده به عضو با درنظر گرفتن عدم ممارلت و بیم سرایت به درستی تبدیل بیه موارد صدمات -3

 دیه شده است.

ایراد جرح عمد  با چاقو در رأ  اظهار نظر نشده است و بیه تفکییک میورد  در خصوص بزه -4

 سی قرار نگرفته است.برر

 ر خصوص ادعاها  متهم مبنی بر دفاع مشروع به دقت بررسی و اظهارنظر شده است.د -5

بررسی و بازساز  صحنه جرم صورت گرفته است که در کشف حقیقت مؤرر و اقدام قیانونی  -6

 و شایسته ا  بوده است.

 نتیجه گیری

متعدد فرهنگیی، اجتمیاعی، اخالقیی و ارتکاب جرم خشن اسیدپاشی معموال ریشه در عوامل -1

اقتصاد  دارد که با انگیزه هایی از جمله انتقام جویی، مسائل ناموسی اختالفات خانوادگی ، مسیائل 

عاطفی، اخاذ  و سرقت و... رخ می دهد و افراد  که این عمل شینیع را مرتکیب میی شیوند اکثیرا 

فسردگی، اضسراب، وسواس، اخیتالل دارا  تی  ها  شخصیتی خاص هستند با اختالالت عصبی، ا
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دو قسبی و...که گاهی اختالل برارر استعمال مواد مخدر و روانگردان ها می باشدکه متاسفانه فقیدان 

توان مدیریت این افراد آسیب پذیر در مورد واکنش ها اجازه نمیی دهید کیه هییچ روش منسقیی و 

 عقالیی بر اعمالشان حاکمیت داشته باشد.

لت و منسق ایجیاب میکنید کیه بیه میر رم مسلق است و به نظرنگارنده عدااسیدپاشی یک ج-2

ر میایع قانون تسلیم نبود و اعمالی نظیر خوراندن، تزریق و فرو کردن اعضیا  بیدن مجنیی علییه د

 اسید را متراد  با پاشیدن اسید دانست و همان حکم را جار  کرد.

ید پاشی بیین صیاحبنظران اخیتال  ر خصوص نسخ مجازات اعدام در متن الیحه قانونی اسد-3

ا قیانون جدیید بق.م.ا دارند. آنچه 290نظر وجود دارد و اکثرا اعتقاد به نسخ کیفر اعدام و جاگزینی 

ل در مجازات اسالمی جا  بحث دارد. بررسی جرم اسید پاشی در حد وسیع است که توام بیا اخیتال

وب نشدن حاربه را باتوجه به سالح محسنظم عمومی باشد، عده کثیر  از حقوقدانان ارتکاب جرم م

زگار اسید در معنا  خاص قانونی منتفی می دانند، نظر  که با تفسیر مضییق قیوانین کیفیر  سیا

ناک، رکیب خسرتاست اما به واقع با تکرار جرم اسید پاشی در جامعه و استفاده انتقام جویان از این 

ا  چیاقو سیع اتفاق می افتد، بیش از یک دعوبه عنوان یک سالح رد، باالخص زمانی که به صورت و

امنییت  کشی بر افکار و احساسات  عمومی ارر می گذارد و رعب و وحشت به همراه میی آورد؛ و در

 د دور ازاجتماعی اختالل ایجاد می کند و اصسالح قانون و پیش بینی اسید به عنوان یک سالح سیر

ل اسیید حقوقدانان در محاربه محسوب نشدن عم منسق نخواهد بود. این در حالی است که با تردید

رتکیب را ممی توان عمل  286پاش و ایرادات فقهی وارده با قانون جدید مجازات اسالمی و اطالق م

 عود  ایینصینوعی افساد فی االرض تلقی کرد که می طلبد قانونگذار در این زمینه با توجه به سیر 

 ی جد  این جرم قاطع تر برخورد کند.جرم خشن شفا  تر عمل نماید و با جنبه عموم

ات اعدام مندرج در ماده واحده که برا  اسید پاشی منتهی به فیوت مجنیی در خصوص مجاز-4

اص کیه مجیازات قصی 1370علیه در نظر گرفته شده باید گفت به دنبال تصیویب ق . م . ا مصیوب 

سیید ین در صیورتی کیه انفس را برا  مرتکبین قتل عمد  لحاظ کرده ، منسو خ شده است بنیابرا

پاشی عمد  منتهی به فوت مجنی علیه گردد مجازات قصیاص نفیس و در صیورتی کیه منجیر بیه 

صدمات جسمانی شود در صورت رعایت ممارلت ، قصاص عضو نسیبت بیه مجنیی علییه اجیرا و در 

 صورت بیم عدم رعایت ممارلث دیه در نظر گرفته می شود 

اشی امر  اختالفی است. جمعی از حقوقیدانان برجسیته تعیین مجازات شروع به جرم اسیدپ-5

قانونگذار اراده کرده نظمی یک پارچه به  92قانون مجازات اسالمی مصوب 122معتقدند با تصویب م

همه   شروع به جرم ها  تعزیر  بدهد و این ماده شروع به جرم ماده واحیده اسیدپاشیی را نسیخ 
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ان معتقدند قانون خاص چه موخر و چه مقیدم باشید، ضمنی کرده است اما در مقابل عده ا  همچن

عام را تخصیص خواهد زد مگر اینکه قرینه ا  در میان باشد لذا بر اساس منسوق این میاده واحیده 

را باید حاکم بیر 122مجازات شروع به اسیدپاشی حبس از دو تا پنج سال است.اما به نظر نگارنده م 

 تمام شروع به جرم ها  تعزیر  دانست.

ده کثیر  ازپژوهشگران حقوقی و قضات به نظر می رسد تعیین خسارات مازاد برخال  نظر ع-6

اعمیال  بر دیه حداقل در این جرم وحشیانه با عدالت سازگار تیر اسیت. زییرا هزینیه هیا  درمیان و

 جراحی که بر رو  فرد مجنی علیه صورت می گیرد بیه مراتیب بییش از مییزان کیل دییات و ارش

ر ایین او می باشد. ماده یک قانون مسوولیت مدنی بهترین مستند آغیاز صیدور حکیم دپرداختی به 

میک مساله است که می توان در تعیین میزان خسارات از پزشیکی قیانونی و کارشناسیان متبحیر ک

 گرفت.

و تبصره   آن( بار دیگیر اصیل 14)ماده  92ویب قانون جدید مجازات اسالمیهمچنین با تص-7

سیارت قانون مسئولیت مدنی جان تازه ا  گرفتنید و امکیان مسالبیه خ 1ماده  قانون اساسی و171

ت معنو  معنو  فراهم گشت. آنچه اهمیت به سزا دارد تعییین ضوابط و سازوکار تقویم پولی خسار

در این جرم فجیعانه اسیت کیه بیرا  همیشیه جسیم و زیبیایی، احساسیات، روح وروان و حیثییت 

 دار می کند.اجتماعی بزه دیده را خدشه 

 یب شیمیایی اسید به وفور و بدون هیج مجوز قانونی و تصریت علت اسیتفاده درمتاسفانه ترک-8

ه محیدود دسترس عموم قرار دارد حال آنکه روشن است استفاده از این مایع خسرناک موارد استفاد

کیه  گونه ا  آن بهدارد. لذا پیش بینی قانون و مقرره ا  در این زمینه و کنترل خرید و فروش آزاد 

بیی  برا  تهیه آن از طر  اتحادیه و صنف منحصرربت گردد، ضرور  است تا هم از دسترس بیودن

رم و جیرویه و استفاده   خسرناک در این جرم وحشیانه جلوگیر  شود و هم در مواقع لزوم کشف 

 مجرمین خسرناک به تسریع صورت گیرد.

و جزایی که همت خاص صیاحبنظران را میی الوه بر سیاست گذار  ها  تخصصی جنایی ع-9

کیفیر  طلبد، شفا  ساز  قوانین و مجازات مربوط به اسیدپاشی از سو  مقنن و تصریت بیه تعییین

مربیوط  قصاص یا اعدام و همچنین تعیین تکلیف شروع به جرم اسید پاشی و این که الیحه قیانونی

 برجاست بدیهی می باشد.به اسید پاشی تا چه حد با قانون جدید مجازات اسالمی پا

.  اسید پاشی نوعی رفتار پرخاشگرانه است و به دلیل غیر قابل پیش بینیی و کنتیرل بیودن  10

فشار روانی زیاد  بر جامعه وارد می کند و می تواند باعث بر هم زدن نظم عمیومی گیردد بنیابراین 



 1396 پاییز، سوملرستان، سال پنجم، شماره تخصصی دانش انتظامی  -فصلنامه علمی

 

124 

 

بیه مقامیات قضیایی و  "عابهتر است چنانچه افراد مورد تهدید به اسید پاشی قرار میی گیرنید سیری

 امنیتی اطالع دهند تا جد  بروز چنین رفتارهایی گرفته شود.

همیشه یکی از راهبرد  ترین پیشنهادات به امر آموزش و پیرورش و فرهنیگ  نهایتا مانند-11 

ا  ساز  برمی گردد و می بایست نهادها  مسوول از جمله معاونیت پیشیگیر  از جیرم برنامیه هی

 ب خسرنیاکآشنایی با جرم اسیدپاشی و مجازات آن و تبعات استفاده از این ترکی مختلف را با هد 

بزهکیاران و بیزه دییدگان اسیدپاشیی  ساز ، سرگذشت-آموزش داده و در این زمینه در جهت آگاه

اسیی و مورد بررسی و نتایج آن در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین از راهکارها  علیوم جیرم شن

جرم پیشگیر  و حذ  موقعیت ها  خسرناک و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از مروانشناسی از قبیل 

 با تدابیر و سیاست گذار  ها  جنایی و اجتماعی با برگزار  نشست ها  علمی بهره برد.

 

 باشد تا کمتر شاهد ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ا  در جامعه اسالمیان باشیم.   
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