ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧـﺎص ﺑـﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺼﻮب  1337در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق آلﻣﺤﻤـﺪ در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﺼﻮب  1337ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎم ﺑﻌﺪی وﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺴﺦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1337ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﯾﺤﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻤﺪا ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ ﯾﺎ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮض داﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻻی  10ﺳﺎل و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ از
ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ دو ﯾﻌﻨﯽ از دو
ﺗﺎ 10ﺳﺎل واﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ دو از دو
ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺠﺮم در
ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دارد ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص را در ﺑﺮﮔﯿﺮد ﭼﺮاﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ دم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را دارد.

وی درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺻﻼح ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﻮادی ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح آورده ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﺼﻮب  1337ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰار
ارﺗﮑﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞ اﺳﺖ در ﺳﺎل  1337ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ را ﯾﮏ
ﺟﺮم وﯾﮋهای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
آلﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﻣﺎده  614اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮب
و ﺟﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدی وارد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ﺷﻮد ،ﺑﻪ
دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ و ﻗﺼﺎص را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺟﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮدی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺻﺪﻣﻪای وارد ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎک و راﯾﺠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﺮم وﯾﮋه
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب  1337را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از
ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮم ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺿﺎﯾﻌﺎت دردﻧﺎﮐﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص روﺣﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺮم را ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ دارای ﺧﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮیای ﺑﺮ روی ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺮم اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و ﻋﻠﺖﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﻠﺖﯾﺎﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

