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سوختگی، اسیدپاشی، اسید، جرم، مجازات :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
تواند اتفاقی، در حوادث شغلی یا سوختگی با اسید می

در این مقاله فقط جرم . ر حمله با اسید اتفاق بیفتددر اث
نوعی ضرب و  اسیدپاشی. باشدحمله با اسید مورد نظر می

شیوع سفانه أمتشود و شمرده میخیلی خشن و فجیع شتم 
این عمل به معنی  1.آن در جامعه افزایش پیدا کرده است

پاشیدن اسید یا هر نوع ماده خورنده روي بدن شخصی با 

  :چکیده
بین جرم اسیدپاشی و . رایج استبیشتر هند، بنگالدش، کامبوج و پاکستان در کشورهاي و خشونت فجیع است  نوعی اسیدپاشی

به کند و مهمتر از همه این جرم با توجه به صدمات جبران ناپذیري که ایجاد می. جایگاه اجتماعی زنان ارتباط نزدیک وجود دارد
از آنجا که در . تر استمراتب از جرم قتل عمد نیز سنگینه اي حتی باز نظر عده، بردرا از بین می قربانیزیبایی چهره دلیل این که 

هاي اخیر ارتکاب جرم اسیدپاشی در ایران گسترش یافته است، مطالعه این جرم و بررسی مجازات آن در کشورهاي مختلف و سال
توزیع و  ،تولید. ین ایران براي بازدارندگی از جرم اسیدپاشی کافی نیستقوان. رسدهاي پیشگیري مفید به نظر مینیز پیشنهاد روش

همچنین مجازات قصاص که براي این جرم در نظر . هایی براي آن در نظر گرفته شودآزاد بوده و الزم است محدودیتفروش اسید 
ها که که سوختگی خصوصاً در صورت و دستاز آنجایی . شود و کارآیی الزم را نداردگرفته شده است، به دالیل مختلف اجرا نمی

و قابل درمان نبوده و عوارض فیزیکی، روانی، اقتصادي و اجتماعی  ستدائمی ابیماري شوند یک  این بیماران به آن دچار می
ر به عهده مجرم بیماري به طور مادام العمدرمان هزینه متعارف ، عالوه بر دیهکشد، باید زیادي داشته و زندگی فرد را به نابودي می

باال بردن هزینه اجتماعی جرم اسید پاشی . هاي هنگفت مالی و زندان نقش بازدارندگی بهتري خواهند داشتهمچنین جریمه .باشد
 .باشدو مطرود شدن عاملین این جنایت از اقدامات الزم می
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یب یا بدشکلی او و از روي حسادت و انتقام است که قصد آس
پوست و نسوج عمقی و حتی استخوان  باعث صدمه شدید

  2.شودقربانی می
اسکارهاي عواقب طوالنی مدت این حادثه شامل کوري، 

چسبندگی و جمع شدگی شدید پوست  دائمی صورت و بدن،
   به شود فرد عالوه بر مشکالت جسمیکه باعث می

اع و به دنبال ـروانی و دور شدن از جامعه و اجتمهاي آسیب
این جرم با توجه به  .مشکالت اقتصادي دچار شود آن
ر از همه ـکند و مهمتدمات جبران ناپذیري که ایجاد میـص

اغلب اینکه  خصوصاً ،بردرا از بین میربانی ـقزیبایی چهره 
. زنان هستند ،گیرندرار میـورد اسیدپاشی قـرادي که مـاف

ل عمد نیز ـراتب از جرم قتـمه اي حتی بدهـاز نظر ع
  3.تر استسنگین

دهد، اما حمله با اسید در بسیاري از کشورها رخ می
 4.در هند، بنگالدش، کامبوج و پاکستان رایج است عمدتاً

روانی، فرهنگی و سیاسی و حتی عوامل اقتصادي، اجتماعی، 
وجه به با ت. در بروز این حادثه دخیل هستندمذهبی 

دهد پرخاشگري در جامعه رو به مطالعاتی که نشان می
افزایش است، به احتمال زیاد در آینده اسیدپاشی به عنوان 

  5.آمیز افزایش خواهد یافتیک رفتار خشونت

  تعریف جرم اسیدپاشی
جرم اسیدپاشی عبارت است از پاشیدن اسید و هر نوع 

ن ظاهر، ترکیبات شیمیایی خورنده که به قصد خراب کرد
 6.ضرب و جرح، شکنجه و یا کشتن طرف مقابل باشد

اسید سولفوریک،  ،شونداسیدهایی که بیشتر استفاده می
ولی مواد  ،اسید نیتریک یا اسید هیدروکلریک هستند

  7.اي داشته باشندتوانند اثر مشابهقلیایی هم می

  دالیل حمله با اسید
اغلب  .دالیل بسیاري براي حمله با اسید وجود دارد

 "رد عشق"شایعترین دلیل . قربانیان اسید پاشی زن هستند
است که در آن پیشنهاد ازدواج، عشق و یا رابطه جنسی، 

 مالی و عالوه بر این، اختالفات. شودط قربانی رد میـتوس
توان از دالیل کلیدي این کسب و کار، زمین و ملک را نیز می

ها در اي روزنامههزارشـه از گـدر یک مطالع. رم برشمردـج
از حمالت اسیدي به دلیل رقابت کسب و  %20هند نزدیک به 

ها کار، اختالفات فروش، منازعات زمین یا انتقام بین خانواده
 8و4.رخ داده است

در مطالعات انجام شده شایعترین دالیل پاشیدن اسید 
ها به به کودکان به علت اختالف خانوادگی و رد عشق، در زن

و درخواست طالق و در مردها به علت اختالف  علت رد عشق
هر چه ارزش . سر پول و زمین و کالهبرداري بوده است

اجتماعی یک زن در یک جامعه کمتر باشد در آن کشور جرم 
جایگاه زن این جرم  ءاسیدپاشی شایعتر است و با ارتقا

عواملی مثل فقر، وضعیت بد اجتماعی و . یابدکاهش می
  11- 9.اندثر بودهؤام این جرم ماقتصادي هم در انج

  پیامدهاي اسیدپاشی
  پیامدهاي فیزیکی - الف

تماس شدت آسیب بستگی به غلظت اسید و مدت زمان 
قبل از شستشوي اسید با آب یا عامل خنثی آن با پوست 
اسید باعث سوختگی درجه سه و چهار  معموالً. کننده دارد

ي از چربی در اتواند به سرعت پوست، الیهاسید می. شودمی
زیر پوست و در برخی موارد عضالت و حتی استخوان را از 

پلک  صورت بیشتر در معرض آسیب بوده و معموالً .بین ببرد
و لب ممکن است به طور کامل از بین برود و در خیلی از 
بیماران بینایی هم صدمه خورده و یا به طور کامل از دست 

. جراحی چشم است رود و به ندرت هم قابل بازیابی بامی
هاي بیند و گاهی فقط سوراخبینی و گوش به شدت آسیب می

هاي عمقی به دلیل آسیب الیه. مانندبینی یا گوش باقی می
تغییر شکل خیلی شدید با جراحی ترمیمی و پیوند پوست 

پوست  قابل اصالح نیست و از مواردي است که نیاز به پیوند
در طوالنی ز به بستري اغلب این بیماران نیا. صورت دارد

از عوارض بلند مدت قربانیان اسیدپاشی  .بیمارستان دارند
توان به عفونت زخم، وارد شدن عفونت به خون، نارسایی می

  10و9.کلیه و مرگ نام برد
شایعترین مناطق آسیب دیده بیمار سوختگی با اسید 

، اندام فوقانی )%67(، سر و گردن )%81(عبارتند از صورت 
همچنین حدود یک سوم از ). %54(و قفسه سینه ) 60%(

  11.شونددچار کوري کامل و یا جزئی می) %31(قربانیان 

 ، اجتماعی و اقتصاديپیامدهاي روانی  - ب
تواند حتی نسبت به عواقب جسمی عواقب روانی می

هاي قربانیان و تر باشد و عالوه بر قربانی در خانوادهدردناك
بیمار در ابتدا فقط به نجات . دگذارهمچنین در جامعه اثر می

کند که کند ولی هنگامی که احساس میجان خود فکر می
در صورت سوخته است و باید براي باقی  پوست او خصوصاً
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ر خود بدشکلی و معلولیت، تنهایی و دوري از ـمانده عم
ل کند دچار صدمه شدید روحی و روانی ـاع را تحمـاجتم
ردگی، ترس از رو به رو شدن خوابی، کابوس، افسبی. شودمی

با جهان و جامعه، سردرد، خستگی، ترس از حمله مجدد از 
عالوه بر این، با توجه به . عوارض دیگر اسید پاشی است

زنان تا حدود زیادي  ،مقیاس روزنبرگ گزارش شده است
دهند اعتماد به نفس خود را در خدمات اجتماعی از دست می

  12.دنشوخارج می یطبیع و به طور کامل از زندگی
قربانیان به دلیل از دست دادن ظاهر و زیبایی خود و نیز 

توانند در معلولیت ناشی از نابینایی و ناشنوایی دیگر نمی
زیرا نه تنها  ،جامعه شغل و یا کار مناسبی داشته باشند

دهد بلکه ممکن است از شرایط جسمی آنها این اجازه را نمی
هل أمتبسیاري از زنان . ته نشوندسوي کارفرمایان نیز پذیرف

شوند و دختران مجرد نیز از سوي شوهر خود ترك می
نیاز به درمان طوالنی و پرهزینه . خواستگاري نخواهند داشت

  13.از علل دیگر مشکالت اقتصادي این بیماران است

  آمار اسیدپاشی
بنگالدش، هند، و کامبوج باالترین ثبت بروز خشونت با 

هاي مساوي این کشورها از نظر فرصت. انداسید را داشته
، 93زنان و مردان وضعیت خوبی ندارند و به ترتیب در رتبه 

اند و ممکن است این کشور قرار گرفته 134بین  104و  114
اسیدپاشی ارتباط ارزش اجتماعی زن و جرم موضوع با 
جزو ده کشور آخر از نظر  2017ایران در سال  11.داشته باشد
با توجه . هاي برابر براي زن و مرد بوده استفرصت امکانات و

بنگالدش، از سال  )ASF(به گزارش بنیاد قربانیان اسیدپاشی 
مورد حمله با اسید  3662به طور متوسط  2015تا  1999

  14.گزارش شده است
 153، 2010تا اکتبر سال  2002در هند از ژانویه سال 

 17ر متوسط که به طو مورد از اسید پاشی ثبت شده است
آوري شده هاي جمعبا توجه به داده. مورد در سال بوده است

و  1985هاي قربانی اسیدپاشی بین سال 271از کامبوج تعداد 
. متوسط سالیانه یازده مورد است هک وجود داشته است 2010

  گزارش در هند و کامبوج  تعداد قابل توجهی از حمالت
اسید پاشی در . ستندشوند و آمارهاي واقعی باالتر هنمی

مناطق مختلف پاکستان به ویژه در مناطق دور افتادة قبایلی 
گیرد و به کرات به عنوان نوعی مجازات مورد استفاده قرار می

  در بیشتر مواقع نیز وقوع آن به هیچ سازمان دولتی یا 

اما براساس برآوردها، ساالنه بین . شود غیر دولتی گزارش نمی
افتد که  سید پاشی در پاکستان اتفاق میمورد ا 750تا  400

وافقت دختران ـهاي عاطفی، عدم معلل اصلی آن شکست
راطی اعالم شده ـذهبی افـاري و عقاید مـهاي اجببا ازدواج

  15و14.است
 1334نخستین اسیدپاشی در کشور ما به سال 

گردد که پسر جوانی از سوي قاضی به زندان محکوم  برمی
گیرد و  ان محکومیت تصمیم به انتقام میشود و پس از دور می

تا پیش از این جرمی . ریزد اسید به صورت قاضی پرونده می
آمار . به نام اسیدپاشی در فرهنگ قضایی ایران وجود نداشت

در اینجا  16.دقیقی از میزان اسیدپاشی در ایران وجود ندارد
باید بین اسیدپاشی با سوختگی ناشی از اسید تفاوت قائل 

علت صدمه با اسید دچار سوختگی  همه بیمارانی که به. شد
 1384از سال . حادثه اسیدپاشی نبوده است لزوماً ،اندشده

بیمار اسیدپاشی  100به مدت ده سال حدود  1393لغایت 
اي شده است وجود دارد که منجر به صدمه جدي که رسانه

بیشترین اسید پاشی در تهران و سپس . اندآنها زن بوده% 64
طبق مصاحبه رئیس بیمارستان  17.اصفهان بوده است

سوختگی شهید مطهري سالیانه در ایران حدود شصت تا 
اي در در مطالعه. شوندهفتاد نفر قربانی اسیدپاشی می

تا  1383هاي بیمارستان سوختگی شهید مطهري بین سال
مورد سوختگی با اسید و مواد سوزاننده گزارش  59، 1389

وع اسیدپاشی و سوختگی با اسید بوده که مجم شده است
توان گفت بسیاري از حمالت با اسید بنابراین می .است

تا  1385هاي اي دیگر بین سالدر مطالعه 18.شوندمستند نمی
مصـدوم در بیمارستان سوختگی شهید  171پرونده  1390

 مـورد 152تعداد  نمطهري مورد بررسی قرار گرفت که از ای
هـا، ناشـی از سـوختگی در اثـر گیاز سوخت %)9/88(

سـوختگی ناشـی از اسید ) %1/11(مورد  19حادثه با اسید و 
  19.پاشی بود

اجتماعی نیروي انتظامی  خبرگزاري ایسنا از سوي معاون
در  1393مورد حادثه اسیدپاشی طی سال  318از وقوع 

البته از . کشور خبر داد که اگر دقیق باشد نگران کننده است
سولفوریک و  تعداد شمار اندکی داراي سوختگی با اسیداین 

هاي پاشی در اسید .ه استدشان زیاد بو دیدگی آسیب
، یازده 1393ماه در سال  7سریالی شهر اصفهان در کمتر از 

  20.مورد گزارش شده است
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 قربانیان

 سن
   25قربانیان خشونت اسید اغلب جوان و زیر سن 

 19و  10از قربانیان بین  %60ک به بنگالدش، نزدی در. اندبوده
و  18از موارد، قربانیان بین  %34حدود  هند در. اندبودهساله 

سال  17از موارد، قربانیان بین سه ماه تا  %14سال و  29
مورد اسیدپاشی  63کامبوج در  یک مطالعه در. اندداشته

 29سال و متوسط سن قربانیان مرد  24متوسط سن زنان 
اي که در بیمارستان ر ایران نیز بر اساس مطالعهد 22.سال بود

شهید مطهري انجام شده بود میانگین سنی قربانیان 
ترین فرد  ساله و مسن 4سال، جوانترین فرد  36 اسیدپاشی

اي دیگر میـانگین سـنی همچنین در مطالعه. ساله بودند 74
 103سال تا  2سالبود و محدوده سنی آنان از  32 بیماران
  19و18.گرفتدر بر می سال را

 جنسیت

در اکثر کشورهاي آسیایی، اکثریت قربانیان گزارش 
در بنگالدش زنان و . و دختران هستندزنان خشونت اسید 

با  .دهنددرصد قربانیان را تشکیل می 90تا  68دختران 
موارد از  %72هاي خبري هند مشخص شد که مطالعه گزارش

در مقابل، در کامبوج، . اندهزن بود 2010تا اکتبر  2002ژانویه 
زن و  2010و  1985هاي از قربانیان اسید بین سال %52تنها 

مورد سوختگی  171در ایران از تعداد  4.انددختر گزارش شده
، مرد بودند %)4/75(نفر  129زن و  %)6/24( نفـر 42، با اسید

علت باالتر بودن تعداد مردها در این مطالعات این بوده است 
ار مربوط به بیمارستان شهید مطهري در این دو مطالعه که آم

هاي با مواد اند، بلکه سوختگیفقط قربانیان خشونت نبوده
   19و18.انداسیدي در صنعت نیز محاسبه شده

  قانون مجازات
  ایران - 1

در ایران پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی در تاریخ 
  وان اي تحت عنماده واحده 1337اسفند ماه سال  16
در کشور به تصویب » قانون مربوط به مجازات اسید پاشی« 

هر کس عمداً با پاشیدن «رسید که بر اساس این ماده قانونی 
اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی 
بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان 

 جه یکحبس جنایی در یکی از حواس مجنی علیه گردد به

و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی ) حبس ابد(
 10از دو سال تا  2شود به حبس جنایی درجه  ءعضوي از اعضا

 2سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 
  ».از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد

مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا پنج 
سیدپاشی، تنها سوء نیت عام یا قصد در جرم ا. سال است

فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و سوء نیت 
اینکه فرد مرتکب خواهان این نتیجه (خاص یعنی قصد نتیجه 

  16.در آن شرط نیست) حاصل شده بوده است یا خیر
در قانون مجازات اسالمی در باره جرم اسیدپاشی اگر 

قانون مجازات  205اده فرد مجنی علیه کشته شود مطابق م
اما اگر  .اسالمی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد

فرد مجنی علیه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد بر 
قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص  273طبق ماده 

در قصاص عضو، " ،آمده است 273در ماده . عضو خواهد شد
سبب نقص عضو یا جرمی که مرد مجرم به  زن و مرد برابرند و

  ."شودبه زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می
اما قصاص  ،پاشی قصاص چشم قابل اجرا است در اسید

ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان صورت و بقیه اندام
سرایت اسید به اعضاي دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل 

سید موجب جراحتی بیش از اندازه که ممکن است پاشیدن ا
قابل اجرا نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت  ،جنایت شود

   .شودمی
در ایران دسترسی آسان به اسید و خرید و فروش آن 

  23.شودغیرقانونی نبوده و جرم محسوب نمی

  بنگالدش -2
در این کشور باور بر این است که کنترل دسترسی آسان 

شود و به همین دلیل مالت اسید میبه اسید باعث کاهش ح
یکی از چند کشوري است که قوانینی در این رابطه تصویب 

با تصویب قانون کنترل فروش و توزیع اسید در . اندکرده
ها پاشی به میزان وسیعی از اسید 2002بنگالدش در سال 

  تولید بدون مجوز، واردات، حمل و نقل، . کاسته شد
سال حبس و پرداخت  14تا  7و فروش اسید  سازيذخیره

 24.دارد) حدود دو میلیون تومان(تاکا  50000جریمه نقدي 
همچنین براي عاملین جرم مجازات مرگ در نظر گرفته شده 

هاي البته سطح مجازات به میزان آسیب و قسمت. است
به این صورت که اگر قربانی بمیرد یا . درگیر بدن بستگی دارد
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ز دست بدهد و از ناحیه صورت، اش را ابینایی و شنوایی
سینه و اندام جنسی آسیب ببیند، متهم محکوم به مرگ و 

کسانی . باشدتاکا می 50000پرداخت جریمه نقدي به میزان 
اسیدپاشی بدون رساندن آسیب به شخص  که تالش به انجام

 50000سال زندان و پرداخت جریمه نقدي  7تا  3اند به داشته
در بنگالدش همچنین براي بررسی و  .شوندتاکا محکوم می

. پیگیري مجازات از سوي پلیس نیز زمان مشخص شده است
روز به جرم اسیدپاشی  30به این صورت که پلیس باید طی 

روز  60تواند تا رسیدگی کند و این زمان در شرایط خاص می
  26و25.نیز افزایش یابد

  هند - 3
اشاره  در هند در دو بخش از قوانین جزایی به اسیدپاشی

  :شده است
326A . هر کس با پاشیدن اسید یا با استفاده از هر نوع

ماده دیگر بر روي شخص، با هدف ایجاد آسیب و یا با دانش 
بیند، باعث آسیب دائمی یا جزئی، به این که او صدمه می

هایی ش یا بخشـت هر بخـتغییر شکل، سوختگی یا معلولی
ت که کمتر از ده دـبراي یک مباید از بدن یک شخص شود 
به حبس ازات ـمجاما ممکن است  .سال نباشد، حبس گردد

به دد، وم گرـنیز به پرداخت جریمه محک و ابد افزایش یابد
ربانی معقول و ـهاي درمانی قشرطی که جریمه از نظر هزینه

  27.منطقی باشد
326B . هر کس اسید یا هر نوع ماده دیگر را با هدف

ئی و یا نقص عضو، سوختگی و از ایجاد آسیب دائمی یا جز
کارافتادگی شدید روي شخص بپاشد یا تالش براي پاشیدن 

این حبس . باید با حبس مجازات گردد ،اسید داشته باشد
نباید کمتر از پنج سال باشد اما ممکن است تا هفت سال و 

در هند قانون خاصی براي . نیز پرداخت جریمه افزایش یابد
  28.ي اسید وجود نداردهامجازات توزیع کننده

  کامبوج -4
اسیدپاشی شود،  متهم به صورت غیر عمدي مرتکباگر 

بستگی به میزان صدمه به یک ماه تا سه سال حبس و 
گر متهم با قصد ا. شودپرداخت جریمه نقدي محکوم می

 ،دشکنجه و ظلم و ستم به قربانی مرتکب این جرم شده باش

و نیز جریمه بس حسال  30تا  5بسته به صدمه ایجاد شده 
در صورت فوت در اثر . شودبراي او در نظر گرفته مینقدي 

  29.شودحمله با اسید، مجرم به حبس ابد محکوم می
ن افراد بدون مجوز اجازه تولید، واردات و ـهمچنی

قانون مجازات اسید در این  14ماده ندارند و  فروش اسید را
وز به مج کشور شامل جریمه براي کسانی است که بدون

همچنین این تعهد در قوانین آنها . پردازندتولید اسید می
قربانی سریعاً به مراکز همه موظف هستند وجود دارد که 

رایگان  و بازتوانی و حمایت درمانی رسانده و تحت درمان
  30.قرار بگیرد

  پاکستان - 5
 14هم به در پاکستان مطابق قوانین جزایی این کشور مت

قل یک میلیون روپیه جریمه س و پرداخت حداـسال حب
بر همچنین . شوداد صدمه با اسید محکوم میـبراي ایج
وانین شرع مجازات قصاص براي اسیدپاش در نظر ـاساس ق

تواند باعث حکم اعدام یا قصاص گرفته شده است که می
  31.عضو شود

  گیريبحث و نتیجه
در مطالعات نشان داده شده است که پاشیدن اسید و 

شود، در جنوب روشی که با آن این جنایت فجیع انجام می
مرتکب، خواه مرد یا یک زن، به . آسیا بسیار شایع است

 .زنددنبال انتقام به این جرم و جنایت دست می
اصل از مقایسه قوانین مختلف اسیدپاشی ـهاي حیافته
د نظر در این مطالعه نشان داده است که ورـور مـدر پنج کش

ه این کشورها در ـزاي همـوق جـرك حقـدف مشتـه
راد جامعه و ـپاشی حمایت از اف دـرم اسیـارتباط با ج

هاي ال مجازاتـا از طریق اعمـرام به آنهـربانیان و احتـق
خالصه  1 دولـدر ج. دـباشرمان میـورد مجـسنگین در م

ورهاي مختلف آورده شده ـکش ه درـنقوانین جزا در این زمی
  .است

پاشی در کشورهایی  تعداد بسیار زیادي از موارد اسید
تعدا . شوندگزارش نمی مانند هند و پاکستان و بنگالدش اصالً

شوند به مجازات جدي نهایی که گزارش میآقابل توجهی از 
  .شوندمنتهی نمی
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  ر پنج کشور ایران، هند، بنگالدش، کامبوج، پاکستانمجازات جرم اسیدپاشی و مقایسه آن د -1 جدول

 مجازات

 ایران هند بنگالدش کامبوج پاکستان سطح جرم

  مالی  جزایی  مالی  جزایی  مالی  جزایی  مالی  جزایی  مالی  جزایی

محکوم به 
  مرگ

 )اعدام(

محکوم   - حبس ابد -
 به مرگ

جریمه 
نقدي 
50000 
 *تاکا

- - 
قصاص 
 نفس

 فوت قربانی دیه

اص قص
 عضو

میلیون  1
 روپیه

 10حبس 
 سال 20تا 

تا  1000
2500 
 دالر

محکوم 
 به مرگ

جریمه 
نقدي 
50000 
 تاکا

حبس 
حداقل 

 سال 10

جریمه 
نقدي 
 نامعلوم

قصاص 
 عضو

 ءصدمه به اعضا دیه

- - 
 2حبس 

 سال 5تا 

تا  1000
2500 
 دالر

 3حبس 
 سال 7تا 

جریمه 
نقدي 
50000 
 تاکا

حبس 
 5حداقل 
 سال

جریمه 
 نقدي
 نامعلوم

تا  2حبس 
 سال 5

- 
بدون ایجاد 

 صدمه

- - - 

جریمه 
نقدي 
 نامعلوم

 3حبس 
 10تا 

 سال

جریمه 
نقدي 
50000 
 تاکا

- - - - 
توزیع و تولید 

 اسید غیرقانونی

  
  .مریکا استآمعادل یک دالر  BDT تاکا با عالمت اختصاري 78هر  واحد پول بنگالدش تاکا نام دارد و *
  

  
کشور بنگالدش باالترین و شورها، در مقایسه بین ک

با این همه قوانین مجازات . را دارد ترین نوع مجازاتسخت
. در همه کشورها به ظاهر به اندازه کافی شدید هستند

در . اشدها مشکل در اجرا شدن یا نشدن این مجازات
کشورهایی که جریمه مالی و زندان براي این جرم در نظر 

جرایی وجود دارد ولی کشورهایی قابلیت ا ،گرفته شده است
اند هرچند در ابتدا شدید به نظر که قصاص را در نظر گرفته

رسد ولی قابلیت اجرایی ندارد و اغلب با بخشیده شدن می
  . رسدمجرم به پایان می

ل آمده در این مطالعه ـعمه وان مثال با بررسی بـبه عن
ایجاد هاي دپاشی در ایران و کوريـه جرم اسیـبا این هم
اص کور کردن فرد مجرم انجام شده ـار قصـط یکبـشده، فق

  .است
کامبوج ثابت شده است که عوامل بسیاري از قبیل در 

اجراي  در دسترسی آسان به اسید، عدم گزارش و شکست
پیگیري قانونی به درصد موارد شود در نود باعث می قانون

و  دمجرمان از مجازات مصونیت پیدا کنن نتیجه نرسیده و
  .باعث شیوع باالي اسید پاشی شود
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بر اساس قوانین شرع  مانند ایران در پاکستان هم
در نظر گرفته شده است که  یمجازات قصاص براي اسیدپاش

در این کشور  .می تواند باعث حکم اعدام یا قصاص عضو شود
نیز همانند ایران و هند هیچ قانون جزایی براي عاملین تولید 

  .جود نداردو پخش اسید و
 در ایران مجازاتی براي تولید و پخش اسید درهمچنین 

نظر گرفته نشده است و اسید به وفور در دسترس همه 
اي براي انتقال و  ز دوازده سال پیش مذاکرها .هست

اي خارج از شهر تهران  ساماندهی مواد شیمیایی به منطقه
و هایی از کسبه  شده است که البته به دلیل مخالفت آغاز

. اي حاصل نشده استفروشندگان مواد شیمیایی هنوز نتیجه
اسید را با  توان هاي اینترنتی، می در بسیاري از سایت

ها  ترین قیمت سفارش داد و حتی برخی از این سایت ارزان
فروشند و  تر از نرخ بازار می براي جلب مشتري اسید را ارزان

ش و پاسخ هاي اینترنتی نیازي به پرس خرید از این سایت
  .فروشنده از خریدار ندارد

در دسترس بودن اسید، ساده بودن روش، تخریب 
و اقناع حس انتقام و عدم بازدارندگی قانون و  زندگی فرد

قصاص باعث شده است این پدیده شوم یی نبودن حکم اجرا
الزم است اسید ابتدا  .هر مدت یکبار در جامعه ما اتفاق بیفتد

فقط و تولید و توزیع آن ي شود آوراز دسترس عموم جمع
 و خریدار و مشخصات فرد تهیه کنندهصورت گرفته  مجوز

  .و فروش غیرقانونی آن جرم محسوب شود ثبت شود
رسد قصاص عضو و قصاص نفس براي به نظر می

هم به دلیل مشکالت اجرا  .بازدارندگی این جرم کافی نیست

دمه همه ود صـو هم به دلیل اینکه اغلب قربانیان با وج
باید . اند حاضر به اجراي آن نیستنداي که خوردهجانبه

گروهی از صاحب نظران حقوق و جامعه شناس در این زمینه 
شاید اگر جریمه بسیار باالي . بازنگري الزم را انجام دهند

مالی و نیز زندان براي مجرم در نظر گرفته شود که امکان 
نتیجه بهتري  ،باشدفرار از آن یا بخشیده شدن وجود نداشته 

باید دقت کرد که سوختگی با اسید یک بیماري . حاصل شود
ریب کامل زندگی یک فرد ـکه عالوه بر تخمادام العمر است 

هاي زینهـاو را در تمام عمر دست به گریبان درمان و ه
آور آن در داخل و خارج از کشور خواهد ساخت سرسام

جرم و تادیه دیه، به جنبه اجتماعی بنابراین باید عالوه بر 
هزینه متعارف درمان این بیماري در طوالنی مدت که چندین 

براي  باید مچنینه .نیز توجه کرد ،برابر دیه خواهد بود
صدمات روحی و روانی بیمار، صدمه وجه اجتماعی و 

نیز تاوانی در خانوادگی فرد و معلول شدن مادام العمر قربانی 
   .نظر گرفت

صریح و سریع  ،به اندازه کافی شفاف همچنین قانون باید
باید . باشد و وظایف پلیس و دادگاه به خوبی تعیین شده باشد

باید تنفر . فشارهاي اجتماعی در این زمینه افزایش یابد
اجتماعی از این موضوع ابراز شود و افرادي که به این اقدام 

بدانند که مطرود و مورد خشم جامعه خواهند  ،مبادرت بکنند
هاي اجتماعی و درمانی و شغلی مضافاً اینکه باید حمایت .بود
شاید بتوان با . زایش یابدـوادث افـربانیان این حـاز ق

اقدامات همه جانبه به ریشه کن کردن این خشونت فجیع 
  .دست یافت
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Abstract: 

Review of Acid Throwing Crime: How to Punishment,  
Methods of Prevention 

Fatemi M. J. MD* 

(Received: 10 June 2018 Accepted: 23 Aug 2018) 

 
Acid throwing as a formidable violence is more common in countries such as India, Bangladesh, 

Cambodia and Pakistan. There is a close connection between acid throwing crime and the social status of 
women. Regarding the irreparable damage of this crime and, more importantly, destroying the beauty of the 
victim's face, for some people, it is even heavier than the offense of intentional murder. Since acid throwing 
has been spread in Iran in recent years, a comparative study of punishment of this crime in Iran with these 
four countries, according to their legal system, appears to be useful. Therefore, type, quality and quantity of 
punishment and penalizing the criminal can be helpful in better understanding of criminal law, using 
strengths and covering weaknesses in legislation. According to the results of this study, there is no enough 
standard law in this country to deter acid throwing. Accordingly, its production, distribution and sale 
should be limited and preventable, and its illegal distribution must be punished. Since acid throwing is 
rarely fatal but causes serious damage to one's appearance and beauty, death penalty is rarely imposed. It is 
important to note that acid burn is a lifelong disease therefore criminal must incur all of conventional 
expenses of victim for a lifetime in addition to the wergild. 

Key Words: Crime, Acid Throwing, Punishment 

*Professor of Plastic & Reconstructive Surgery, Master of International Law, Burn Research Center and Hazrate 
Fateme Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
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