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شناسانۀ اسیدپاشی دیده تحلیل بزه

نوابا نگاهی به پرونده آمنه بهرامی

  مهرداد رایجیان اصلی
  

)2/4/1393: ، تاریخ پذیرش30/11/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
شناسی ایران  جرم و بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی مهم خشونت اسیدپاشی یک جرم

المللـی نشـده    آمارهاي جهانی این جرم، اگر موجـب نگرانـی بـین   . وتحلیل نشده طور شایسته تجزیه به
هاي مورد مطالعۀ این پدیده،  یکی از جنبه. گذارنداندیشی دربارة آن صحه می باشد، بر ضرورت چاره

نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و دیدگی آنان،  دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه مسئلۀ بزه
شناسانۀ اسیدپاشی، بازتاب  دیده هاي بزه مقالۀ پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه. هم در عمل است

هـاي اسیدپاشـی در ایـران، تحلیـل      ترین پرونـده  عنوان یکی از مهم نوا، بهرا در پروندة آمنۀ بهرامی آن
دیـدگی، از جملـه    ورت جبران کامل و کارامد ایـن بـزه  دیدگی و ضر مسئلۀ پیشگیري از  بزه. کند می

کند که جامعۀ ایران و  گیري می مقاله نتیجه. شود هایی است که در این راستا بدان پرداخته می موضوع
دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسـته و  بایسـتۀ آنـان بـا      سامانۀ حقوقی آن از نظر حمایت از بزه

بینـی و اعمـال کیفـر متناسـب،      رت جبـران معنـوي خسـارت، پـیش    روست و ضـرو  هایی روبه کاستی
هایی است کـه بایـد دربـاره     پیشگیري از رخدادهاي اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله

  .اندیشی شود چاره آن
  

  دیدگی، حمایت دیده، اسیدپاشی، جبران، آثار بزه بزه: کلیدواژگان

                                                                                                                       
 انشگاه تربیت مدرسدشناسی  گروه حقوق جزا و جرم استادیار  

Email: rayejianasli@modares.ac.ir  
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  مقدمه
از نظرگاه . توان آن را بررسی کرد هاي گوناگون می اویهجرمی ست که از ز 1اسیدپاشی

کنند زیرا شـامل تعـرض و    قلمداد میهاي علیه اشخاص حقوقی، اسیدپاشی را در زمرة جرم
توانـد بـه  مـرگ او     اي موارد، حتـی مـی   دیده است که در پاره آسیب به تمامیت جسمی بزه

  2.بینجامد
اییِ اختصاصـی، بایـد گفـت کـه اسیدپاشـی      سان، با توجه به معیارهاي حقـوق جنـ   بدین

امـا از  . گیـرد  و قتـل قـرار مـی    جـرح  و طور عمده، جرم خاصی ا ست کـه در طبقـه ضـرب    به
شـمار آورد زیـرا    بـار بـه   هاي خشونت شناسی، باید اسیدپاشی را در ردیف جرم دیدگاه جرم

گـر  ین نمایـان عنوان وسیلۀ ارتکـاب جـرم و همچنـ    شیوه ارتکاب آن مستلزم کاربرد اسید به
دیـده   درجۀ باالیی از حالت خطرناك بزهکار است که در قالـب خشـونتی شـدید علیـه بـزه     

هـاي فیزیکـی، روانـی و     طـور معمـول، داراي عارضـه    مرتکبان اسیدپاشی، به. شود نمایان می
با توجه به ویژگی اخیرِ اسیدپاشی، مرتکبان این جرم، تیـپ شخصـیتیِ خاصـی    . انداجتماعی
هـا را در زمـرة    تـوان آن  پزشـکی جنـایی مـی    شناسی و روان طوري که از منظر رواندارند  به

هاي خطرناك وخیم یا حاد قرار داد زیرا نوع و شدت رفتار ارتکابی  بزهکاران داراي حالت
طور معمـول   شناسی بالینی به شان باشد که در جرم گر شخصیت مجرمانه تواند نمایان آنان می

شناسـی نیـز    نظـر جامعـه  از نقطـه .گیـرد  د حالت خطرناك قرار میهاي شدی در ردیف درجه
هاي پایین، فرودست و فقیر جامعه تعلق دارند کـه   طور معمول به طبقه مرتکبان اسیدپاشی به

سـوادي،   ماننـد بـی  (ویژه از مشکالت فرهنگـی و خـانوادگی   افزون بر مشکالت اقتصادي، به
  .برند رنج می) ر کلی، فقر فرهنگیطوهاي خانوادگی و، به سوادي، ناهنجاري کم

بـر  با توجه به شدت و وخامت بزه اسیدپاشی و خطرناکی مرتکبان آن، این جـرم عـالوه  
دیـدة مسـتقیم خـود دارد، داراي یـک جنبـۀ       جنبۀ خصوصی و شخصـی، کـه نسـبت بـه بـزه     

شـدت   اي، افکـار عمـومی را بـه     ویـژه در پرتـو خبرهـاي رسـانه     همگانی نیـز هسـت زیـرا بـه    
هـاي دوگانـۀ خصوصـی و همگـانی      مسئلۀ مهم در اینجا آن اسـت کـه ایـن جنبـه    . آزارد می

                                                                                                                       
1. acid throwing/attack, vitriolage

صدمات بدنی «اسیدپاشی را در بحث  ،)جرائم بر ضد اشخاص(دکتر ابراهیم پاد، در کتاب حقوق کیفري اختصاصی  .2
دانان ایرانی،  ولی دیگر حقوق). 120: 1347پاد، (اند آورده» وسیلۀ پاشیدن اسید قتل به«زیر عنوان » عمدي منتهی به فوت

هاي ناشی از تخلفات  هایی چون منازعه، سقط جنین و جرم هاي تعزیري، در کنار جرم اسیدپاشی را مصداقی از جنایت
  ).270: 1386؛ میرمحمدصادقی، 310: 1386نیا،  آقایی(اند  نگاشتهرانندگی ا
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بدیهی است که تعیین کیفـر  1.چگونه باید در تعیین کیفرِ مرتکب، نقش و تأثیر داشته باشند
هر جرمی، در وهلۀ نخست، تابعی  از جنبۀ همگانی جرم است زیرا بر پایـۀ معیارهـاي آیـین    

دیـده در   ولی با توجه به جایگاه حساس بزه. حیثیت عمومی ست دادرسی، هر جرمی داراي
هایی چون اسیدپاشی، توجه به جنبۀ خصوصی جرم، هم از جهت ترضیۀ خاطر او و هم  جرم

  .کند از حیث احقاق حق بنیادي جبران نیز اهمیت پیدا می
نش طور معمـول، تشـدید واکـ    افزون بر مسئله مسئولیت جنایی مرتکبان اسیدپاشی که به

کند، نقش انگیزه نیـز در ارتکـاب ایـن     را ایجاب میکیفري علیه آنان در مرحله تعیین کیفر
کـه در غالـب موردهـاي اسیدپاشـی، هـدف      طـوري  رسـد، بـه   نظـر مـی   جرم بسیار برجسته به

  .دیده است بردن دائمی زیبایی چهره و وضعیت ظاهري متعارف بزهمرتکب، از بین
مسئله کیفر متناسب با بزه اسیدپاشی و سـهم و جایگـاهی کـه    هاي اخیر،  با توجه به نکته

رسد زیرا حتـی    تواند ــ یا باید ــ در تعیین کیفر داشته باشد، بسیار مهم به نظر می دیده می بزه
در موردهایی که شدت و خطرناکی جرم ارتکابی و مرتکب آن، تحمیل یک کیفـر سـزاده   

شناسـان، از   دیـده  شناسـان و بـزه   وق جنـایی، جـرم  کند، فیلسوفان حق به بزهکار را ایجاب می
  2.انددیده در نظریۀ سزادهی سخن گفته سهم و جایگاه بزه

                                                                                                                       
تـوان در چنـد محـور     هایی که براي اسیدپاشی شمرده شد، اطالعات و آمارهاي این پدیده را می در راستاي ویژگی .1

دیـدگان  از نظـر جنسـیت، بیشـتر بـزه    . دیدگان اسیدپاشی در شهرها بیش از روسـتاها هسـتند   بزه:خالصه کرد؛ ازجمله 
» زنـان «دیـدگان اسیدپاشـی    درصـد بـزه   98هـا،   براي نمونه، مطابق یکـی از تحقیـق  . دهند اسیدپاشی را زنان تشکیل می

هـاي   طور عمـده، دچـار جراحـت    اند و بقیه هم بهدرصد آنان بینایی خود را از دست داده 50اند که از این تعداد، بوده
مانند مورد اسیدپاشی در شهرستان (باوجود این، موردهاي خاصی . نداشان شده شدید در پوست و دیگر عضوهاي بدن

از ). Old.sharghdaily.ir/news(صورت پـدر خـود اسـید پاشـید    نیز گزارش شده که در آن، دختري به) سراب
درصد به علت ارضاي حس انتقـام و   10ها به دلیل شکست عشقی و عاطفی، و  درصد اسیدپاش 90شناسی،  منظر علت

هـایی چـون    شـده، خودخـواهی مردانـه، در کنـار عامـل      هاي انجـام  مطابق تحقیق. کنند ویی اقدام به این کار میج کینه
در مورد آمارهاي ).1390ابهري، (هاي اصلی بزه اسیدپاشی است  احساسات و عواطف در روابط عشقی، یکی از علت

ة آسـیاي جنـوبی ـــ از جملـه در بـنگالدش و      قـار  دیگر کشورها نیز  باید گفت که باالترین شـمار اسیدپاشـی در شـبه   
زن پاکسـتانی در جریـان    280، نزدیـک بـه   2002کـه بـراي نمونـه، در سـال     طـوري  پاکستان ـــ گزارش شده است بـه 

همچنـین، در چنـد سـال    ). Shah, 2009, 1172(انـد  تن مصدوم و مجـروح شـده   750اسیدپاشی کشته و افزون بر 
هـاي   پیش از آن، در سال. اي در بنگالدش افزایش داشته است کننده شکل خیره ران بهگذشته، اسیدپاشی به زنان و دخت

هـاي   ایـن آمـار در سـال   . مورد اسیدپاشی در این کشور گزارش شده بود 200و  130ترتیب، بیش از  ، به1998و  1997
 20تـن در   1500کـم  دستطور کلی، ساالنه، به]. Khurshid, 1[پرونده رسید  485مورد به  341، از 2002و  2001

 70تـا   40و ] Bahala, 2012, 18[دهند  درصد آنان را زنان تشکیل می 80شوند که  دیدة اسیدپاشی می کشور،  بزه
  ].Bahl, 2004, 978[اند سال 18درصد آنان زیر 

، »ن در نظریۀ سزادهیدیدگا جایگاه بزه«اي با عنوان  شناس آمریکایی ــ در مقاله حقوق -فلچر. جرج پیبراي نمونه، . 2
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آیـد،   هاي مختلف اسیدپاشی شایان توجه بـه نظـر مـی    مسئله دیگري که در بررسی جنبه
انگـاري آن در   اي مخـتص جامعـۀ ایـران نیسـت و از جـرم       این اسـت کـه اسیدپاشـی پدیـده    

فرهنگـی  ـ  توان به وجود یا رواج آن در بافتارهـاي اجتمـاعی   ورهاي دیگر، میهاي کش قانون
شناسی باید دید که آیـا ایـن رفتـار     در این میان، از نظرگاه جامعه 1.سایر کشورها نیز پی برد

ـ هـاي غربـی   سنتی رایج اسـت یـا در فرهنـگ    ـ  ضد اجتماعی، بیشتر در بافت فرهنگی شرقی
  و در هر صورت، چرا؟مدرن نیز متداول است، 

هــاي موجــود، رخــداد   همچنــین، اگــر نخســتین واقعــۀ اسیدپاشــی در ایــران ، طبــق منبــع
توسط فردي علیه یـک قاضـی دادگسـتري، کـه او را محکـوم کـرده        1334اسیدپاشیِ سال 

تلقی شود، باید دید که آیا این رفتار، یـک پدیـدة ضـد اجتمـاعیِ وارداتـی در ایـران        2بود،
یا به شکل خودجوش یا اتفاقی در بافت جامعۀ ایران رسـوخ و رواج پیـدا    شود محسوب می

کرده است؟ به سخن دیگر، باید دید که نخستین موردهاي اسیدپاشـی در ایـران، در فاصـلۀ    
آیـا   -در ایـن خصـوص انجامیـد     3اي واحـده  ــ که به تصویب ماده  1337تا  1334هاي  سال

                                                                                                                       
دیدگان در تحلیل مسئولیت کیفري شـکل گرفتـه اسـت و بـا      توجه به جایگاه بزه با انتقاد از نظریۀ حقوق جنایی که بی

دیـدگان انجـام شـده، الزم اسـت ایـن       هاي بزه هاي گذشته در زمینۀ حق هایی که در دهه رغم پیشرفت اذعان به اینکه به
هاي  دیدگان، چه در  سامانه به مسئولیت جنایی و کیفردهی شود، نقش مهمی را که بزه هاي مربوط ها وارد بحث دغدغه

بایـد داشـته   ) المللـی  مانند دیوان جنـایی بـین  (المللی  و چه در سامانۀ بین) هاي متحد آمریکا مانند ایالت(حقوق داخلی 
  ).و بعد 61: 1390رایجیان اصلی، . (کند باشند، تحلیل می

حکومـت طالبـان دیـد کـه     دوران  در افغانسـتاِن توان  اجتماعی را می  ـ  واج اسیدپاشی در بافتار فرهنگیاي از ر نمونه .1
  ].Dexter, 2009, 13[اي مرسوم شده بود صورت دختران مدرسه و اسیدپاشی برهاي دخترانه تعطیل شده  مدرسه

بـین  «: دهنـد  ایـران را چنـین شـرح مـی     دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفري اختصاصی، پیشـینۀ اسیدپاشـی در   .2
در یکـی از آن مـوارد،   . ها اتفاق افتاد و تکـرار شـد   چند مورد اسیدپاشی در تهران و شهرستان 1337و  1334هاي  سال

حبس محکوم  وسیلۀ آن قاضی به مرتکب جرم هم کسی بود که در سابق به. طرف جرم، یکی از قضات دادگستري بود
ولـی ضـایعات عضـوي و  بـدنی شـدید و      . یک از آن موارد، تلفـات جنـایی پـیش نیامـد    هیچخوشبختانه در . شده بود

. کرد مقررات خاصی راجع به این جرمِ تقریباً نوظهور وضع شود طور کلی، ضرورت ایجاب می به... هولناك رخ داد 
کیفري اختصاصـیِ دکتـر    در کتاب حقوق]. 120-1: 1347پاد، [» تصویبب مقنن رسید واحده به این مقررات طی ماده

  ).310: 1386نیا،  آقایی(نیا نیز همین مقدمه با اندکی ویرایش تکرار شده است  آقایی
هـرکس عمـداً بـا    «: ، بـدین شـرح اسـت   »1337قانون مجازات پاشیدن اسـید مصـوب   «واحده، با عنوان  متن این ماده .3

ود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ش
علیه شود، به حبس جنایی درجه یک و  اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوي  فقدان یکی از حواس مجنی

سال و اگر موجب صدمه دیگري شود، به حبس جنایی درجه دو از  10تا  2از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو از 
همچنـان کـه   . »سـال اسـت   5تـا   2مجـازات شـروع بـه اسیدپاشـی، حـبس جنـایی از       . حکوم خواهـد شـد  سال م 5تا  2

قـانون   614ماننـد مـادة   (توان با مقـررات پسـین آن    واحده را نمی اند، کلّ مفاد این مادهدانان معاصر اذعان داشته حقوق
د، که کیفر اعدام آن، با مقررات قصاص منسوخ دانست، مگر درمورد قتل ناشی از پاشیدن اسی) 1375مجازات اسالمی 
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هـاي دیگـر    یـادگیري رفتـار مجرمانـه از جامعـه    ممکن است محصول فرایندها یـا الگوهـاي   
هاي آسیاي شـرقی یـا جنـوبی مثـل بـنگالدش یـا کشـورهاي همسـایه ماننـد           ویژه، جامعه به(

  1باشد؟) پاکستان
در ایـن میـان، تحلیـل    . هـاي گونـاگون اسیدپاشـی بسـیار اسـت      باري، بحث درباره جنبه

آن است که در این مقاله بـا تأکیـد بـر    هاي برجستۀ  شناسانۀ این پدیده، یکی از جنبه دیده بزه
ــ بررسی )آمنه بهرامی ازین پس،(نوا آمنه بهرامییکی از پروندهاي مهمِ اسیدپاشی ــ به نام 

شناسانه به ایـن پدیـده را بـراي شـناخت      دیده سان، نخست باید رهیافت بزه بدین. خواهد شد
آمـار اسیدپاشـی مسـئلۀ    ). الف(دیدگیِ آنان تبیین کرد دیدگان آن و ضرورت جبران بزه بزه

دیـدگانِ آن بیشـتر    شناسیِ این پدیده، ما را بـا مشـکالت بـزه    دیگري است که از گذر علت
دیـدگی   شناسـی، سـپس، موضـوع پیشـگیري از بـزه      بـر پایـۀ ایـن علـت    ). ب(کنـد   آشنا مـی 

ســرانجام، ازآنجاکـه پرونــدة آمنــه بهرامــی یکــی از  ). پ(اسیدپاشـی ارزیــابی خواهــد شــد  
هـاي   هاي اسیدپاشی در ایران بوده است، با بررسی جنبـه  صداترین پرونده و سر ترین و پر ممه

  .گیري خواهد شد ، به نتیجه)ت(شناسانۀ آن  دیده برجستۀ بزه
  

  شناسانه به اسیدپاشی دیده رهیافت بزه .1
د تـوان بـدان اسـتنا    شناسـانه بـه اسیدپاشـی مـی     دیده اي که در رهیافت بزه ترین نظریه مهم

دیـده در فراینـد ارتکـاب     است، که بر اسـاس آن، بـزه   2دیده دهندگی بزه شتابنظریۀ کرد، 
رایجیـان اصـلی، بهـار    (رفتار مجرمانه نقش دارد و به اعتبار این سهم، سزاوار سرزنش است 

  ).36ـ 7: 1390
نامستقیم باشد، نقـش  /مستقیم یا ایستا/دیده ممکن است پویا دهندگی بزه ازآنجاکه شتاب

در بزه . طور جداگانه درنظر گرفت دیده را باید در هر جرم به دهندة پویا یا ایستاي بزه شتاب
                                                                                                                       

معاونـت  [4/5/1382مـورخ   3437/7نظریۀ مشورتی شمارة : ك.ترتیب، ن براي تأیید این نظر، به(نفس، نسخ شده است
  ] ).271: 1386میرمحمدصادقی، [؛ ]311: 1386نیا،  آقایی[؛ ]527: 1383، ...پژوهش 

د پاکسـتان، بـنگالدش، مـالزي، ویتنـام، کـامبوج و هندوسـتان،       افزون بر کشـورهاي آسـیاي جنـوبی و شـرقی ماننـ      .1
طـوري   خورد به می چشم هایی از  جاماییکا، نیجریه، مصر  و حتی کشورهاي اروپایی مانند انگلستان و ایتالیا به گزارش
سال  ترین آمارها در تازه]. Shah, 2009, 1173[توان گفت اسیدپاشی در جهان در حال گسترش بوده است  که می
هـاي   آرژانتین، استرالیا، افغانستان، انـدونزي، ایالـت  : دهند ودو کشور گزارش می ، از رخداد اسیدپاشی در بیست2013

متحد آمریکا، ایتالیا، بلغارستان، تایلند، تایوان، ترکیه، جاماییکا، جمهوري یمن، سریالنکا، عربستان سعودي، فرانسـه،  
  ].Welsh, 2009 (2013)[انمار، نیجریه کانادا، کوبا، گابن، مالزي، مصر، می

2.  victim precipitation
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توانـد پویـا یـا ایسـتا      دهندة قربانی در هر مـورد مـی   رسد که نقش شتاب اسیدپاشی به نظر می
ــته از نقــش     . باشــد ــا در اینجــا آن اســت کــه گذش ــادي م ــه، فرضــیۀ بنی ــن نظری ــاوجود ای ب

منـدي از   دیـده در فراینـد ارتکـاب جـرم، او شایسـتۀ بهـره       دهندة بـزه  شتابکننده یا  تحریک
دیـده، بـا    پـذیري بـزه   یعنی تقصیر یا سـرزنش . اي است هاي ویژه هاي مشخص و حمایت حق

از یک سو، : هاي ویژه، در اصل، منافاتی ندارد ها و حمایت مندي از حق استحقاق او به بهره
ر میزان مسئولیت جنـایی بزهکـار نقـش داشـته باشـد و از      تواند د دیده می پذیري بزه سرزنش

تـراز بـا    هـایی هـم   پذیر باشـد، بـاز هـم بایـد حـق      دیده سرزنش سوي دیگر، هر اندازه که بزه
  1.هاي متهم یا بزهکار در فرایند دادگري جنایی داشته باشد حق

  
  دیده دهندگی بزه بزه اسیدپاشی در آینه نظریه شتاب.1-1

کـم در  اي سـت کـه دسـت    گونـه  اسیدپاشی، فرایند ارتکاب این جرم بـه  در رابطه با بزه
دیـده   دهنـدگی بـزه   کنندگی یا شـتاب  اي از موردها، ممکن است بتوان آن را با تحریک پاره

در این میان، ازآنجاکـه بـزه اسیدپاشـی در سـامانه حقـوقی ایـران، بـا کیفرهـاي         . ارتباط داد
جـز در موردهـایی کـه ممکـن اسـت جنبـۀ       بـه 2خـورد،  پیونـد مـی  ) قصاص و دیات(شرعی 

منزلـه  دیـده بـه   دهندة بزه کننده یا شتاب توان از نقش تحریک تعزیري پیدا کند، در اصل نمی
سان، رابطه میان تقصیر یا مسـئولیت   بدین3.دهنده کیفر سخن گفت هاي تخفیف یکی از جهت

دیـده اهمیـت    دهندگی بـزه  شتابدیده در سناریوي نظریۀ  پذیر بزه جنایی بزهکار با نقش سرزنش
طوري که باید گفت آثار ایـن رابطـه را حتـی در     کند، به هاي مختلف پیدا می اي در جرم برجسته

 ،سـو  از یـک . مـورد بـه مـورد بایـد بررسـی کـرد      ) ماننـد بـزه اسیدپاشـی   (هـا   تیپ خاصی از جرم
                                                                                                                       

دیده  هاي بزه توان به مثابه اصلی بنیادي یاد کرد که بر پایه آن، حق دیده و متهم می هاي بزه ترازي حق از ضرورت هم .1
سـان، دادرسـی    بـدین  .آینـد  بـه شـمار مـی   ) fair trial(هاي یک دادرسی دادگرانـه  هاي متهم، از مؤلفه در کنار حق

به سخن . گیرد دیده را نیز دربرمی هاي بزه شد، بر پایه این اصل، حق هاي متهم خالصه می دادگرانه که تا دیروز در حق
هـاي هـر دو بـازیگرِ فراینـد      تراز، حـق  ترازي، دادرسی هنگامی دادگرانه است که به شکل هم دیگر، در پرتو اصل هم

  ).وبعد 245: پیشیناصلی، رایجیان (جنایی را پوشش دهد 
بـاري   هاي خشـونت  هاي جرم مقررات اصلیِ حاکم بر پرونده قانون قصاص و دیات،از نظر تطبیقی، در پاکستان نیز  .2

  ].Shah, 2009, 1187[مانند اسیدپاشی را دربردارد 
مصـوب  (می جدیـد  قـانون مجـازات اسـال    38و  37هـاي   تـوان در مـاده   بازتاب ایـن مسـئله در حقـوق ایـران را مـی      .3
اوضاع و احوال خاص مـؤثر در ارتکـاب   «، )1370(قانون مجازات اسالمی پیشین  22دید که همچون مادة ) 1/2/1392

هـاي   جـرم را تنهـا در  » دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جـرم  آمیز بزه جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک
  ).تأکید از نگارنده است(شناسد  رسمیت می یف بههاي تخف به منزلۀ یکی از جهت تعزیري
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هــا، نقــش دیــدة جرمـی چــون اسیدپاشــی در همـه مورد   تــوان گفــت کـه بــزه  طورمطلــق نمـی  بـه 
ازجملـه، در ایـران، نـه آمـار و     . اي در رخداد این بـزه داشـته اسـت    دهنده کننده یا شتاب تحریک

دیـدگان در رخـداد اسیدپاشـی     دهنـدة بـزه   پژوهش دقیق و مشخصی دربـاره میـزان نقـش شـتاب    
وانگهـی، بـا توجـه بـه     .ها به این مسئله توجه الزم شده است هاي دادگاه وجود دارد و نه در رأي

دیـده را در رخـداد اسیدپاشـی،      دیـده، بایـد نقـش بـزه     دهندگی بزه هاي پویا و ایستاي شتاب جنبه
بـراي نمونـه، اگـر اسیدپاشـی در جریـان یـک مشـاجره یـا خشـونت          . مورد به مورد بررسی کرد

بـرعکس،  . دیـده رخ داده باشـد   احتمال دارد تا با نقش پویا یا مستقیم بزهخانگی رخ بدهد، بیشتر
کـنش   تـوان دیـد، اگـر اسیدپاشـی در پـی تعامـل یـا میـان         ن که در پروندة آمنه بهرامی میهمچنا
مـدت یـا بلندمـدت رخ داده باشـد،  نقـش       دیده در یک فرایند میان عاطفی مرتکب و بزهـ عشقی

  .ایستا یا نامستقیم قربانی در رخداد، بسیار بیشتر محتمل خواهد بود
دیده در فرایند ارتکاب جـرم ـــ حتـی در     ندة بزهده از سوي دیگر،ازآنجاکه نقش شتاب

کند،  دهندگی ــ ارتکاب اسیدپاشی را هرگز توجیه نمی شدیدترین حالت تحریک یا شتاب
قـرار داد کـه    1دیدگان خاصی بزهتوان در ردیف  رسد که قربانیان اسیدپاشی را می نظر می به

  .اندهاي ویژه ها و حمایت شایستۀ حق
  

  دیدگان اسیدپاشی از گذر اجراي حق جبران و ترمیم هحمایت از بز.1-2
گذاري و قضایی، و  ها ــ هم در سطح قانون ها یا حمایت ترین سطح، این حق در مطلوب

در این میان، یکی . بینی شده و در دسترس باشند هم در سطح اجتماعی و جامعوي ــ باید پیش
اگرچـه  . استمندي از جبران و ترمیم بهرهدیده به  حق بزهها،  ترین حق ترین و برجسته از مهم

دیدگان اسیدپاشی بسیار اهمیـت دارد، ولـی در    هاي شدید وارد بر بزه جبران ماديِ خسارت
دیـده،   هاي وارد بر بزه ها و ضرر و زیان هاي اسیدپاشی، مسئله جبران معنوي خسارت پرونده

ست که بزهکار از گـذر از بـین  اي ا گونهبه یابد، چون ماهیت این جرم اهمیتی دوچندان می
                                                                                                                       

هـایی   هاي خاصی اشاره دارد کـه بـه دلیـل ویژگـی     شناسی به گروه دیده دیدگان خاص در نوشتگان بزه اصطالح بزه .1
رایجیان اصلی، دیباچـه  (اند هاي ویژه شایسته توجه و حمایت... شناسانه چون سن، جنس، ناتوانی، اقلیت بودن،  آسیب

دیـدگان خـاص قـرار داد، بـه نظـر       اي را در ردیـف بـزه   دیده بنابراین، براي آنکه بتوان بزه .)10ـ 16: 1390زکوي، : در
هـاي خاصـی از    اي باشد که بتوان مجموعۀ آنـان را جـزء گـروه    دیدگی اشخاصی چون او باید به اندازه رسد که بزه می
تواند شیوع  دیدگی خاص می هاي این بزه یکی از شاخص. کرد قلمداد) دیدگان اسیدپاشی براي نمونه، بزه(دیدگان  بزه

گـذار را بـه حمایـت     تواند قـانون  و رواج فزایندة پدیده مجرمانه علیه آن گروه از اشخاص باشد که در این صورت می
  .ویژه از آن گروه خاص وادارد
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دیده، در واقع منزلت و حیثیت انسانی و اجتماعیِ او را نیز  بردن چهره و وضعیت ظاهري بزه
ویژه  ها ــ به البته نباید فراموش کرد که جبران معنويِ خسارت. کند دار می طور دائمی خدشه به

ی جنبۀ نمادین داشته باشد زیرا تواند حت شود ــ می هنگامی که مسئله تقویم پولی آن مطرح می
نظـري میـان   ها چیسـت، اتفـاق   کارهاي این گونه از جبران و در این خصوص که معیار و ساز

، بـا  4/12/1392تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفـري  . نظران وجود ندارد صاحب
ن هـاي قابـل مطالبـه در قـانون آیـی      هاي معنـوي از ردیـف خسـارت    توجه به حذف خسارت

قـانون   171، بـرخالف اصـل   )1378(هاي عمومی و انقالب در امور کیفـري  دادرسی دادگاه
یکـی از  ها را به رسمیت شناخته بـود ـــ   پذیري مطالبۀ این گونه خسارت اساسی ــ که امکان

رو بـه  هاي حمایتی از آنان، با خأل قانونی رو دیدگان اسیدپاشی و گونه هاي بزه ترین حق مهم
و تبصره آن، از ایـن پـس،    14بختانه با تصویب قانون جدید و با توجه به ماده بود ولی خوش

  1.هاي اسیدپاشی فراهم خواهد شد امکان مطالبۀ خسارت معنوي ازجمله در پرونده
دیدگان اسیدپاشـی و   هاي دیگري که در راستاي چگونگی حمایت از بزه یکی از مسئله

هاي افزون بر دیـه اسـت کـه بـه      ران خسارتشود، امکان جب هاي آنان مطرح می احقاق حق
 2.رسد رویه قضایی  از گذشته تا به امروز به سمت پذیرش آن گرایش داشـته اسـت   نظر می

شـود کـه آیـا     همچنین، با توجه به جنبۀ عمومی بـزه اسیدپاشـی، ایـن مسـئله نیـز مطـرح مـی       
پاسخ نبایـد از  توان یک مسئولیت منتهی به پرداخت غرامت براي دولت تصور کرد؟ در  می

المللـی حمایـت از    هـاي بـین   ویـژه مـالك   شناسـی معاصـر و بـه    دیـده  نظر دور داشت که بـزه 
، بر ضرورت تحقق و گسـترش ایـن شـکل از    )104: 1390رایجیان اصلی، پاییز (دیدگان  بزه

                                                                                                                       
هاي آلوده، سابقه  ها یا خون به هموفیلی گذاري، از نظرگاه سیاست جنایی قضایی، پرونده موسوم افزون بر جنبه قانون .1

 1376بـه سـال   بر اساس این پرونده که آغـاز آن  . رود شمار می مهمی در احقاق حق قربانیان در سامانه حقوقی ایران به
مند دریافت خون و فاکتورهاي خونی از سازمان انتقال خون و زافرادي به علت ابتال به بیماري تاالسمی نیا، گرددمیازب

متوجه ابتال به ویروس هپاتیت شدند و شـکایت کیفـري    با گذشت زمان،برخی از این بیماران . ارت بهداشت بودندوز
مبادرت قرار موقوفی تعقیب به صدور سوءنیت نکردن ولی دادگاه کیفري به دلیل احراز .علیه خواندگان مطرح کردند

کردنـد   اقامـه ع شهید بهشتی تهران دعواي حقـوقی  در مجتم هاي خود، تبراي جبران خسار ها خواهان ،سپس. ورزید
)tabsereh.com.( جـاري در شـعبه یـک مجتمـع      ةپرونـد  1500از حـدود   ،کانون هموفیلی ایرانهاي  طبق گزارش

ي در دادگـاه  أر 445تعـداد، از ایـن  . اسـت  شـده ي بـدوي بـه نفـع بیمـاران صـادر      أر 818قضایی شهید بهشتی تاکنون 
 شـایان گفـتن  . اسـت  بـوده  یا در حال پرداخت شدهي اجرا و خسارت بیماران پرداخت أر 011و شده یید أتجدیدنظر ت

 12. ده استکرنفر پرداخت ن 71هنوز سهم این وزارتخانه را از محکومیت مالی در رابطه با  ،است که وزارت بهداشت
و خسـارت   شـده  شده اجراانجام هايگیريبا پی به درازا کشید،چهار سال اجراي آن که  1060ۀمانده از شعبي باقیأر

  ].hemophiliaambassador.com[بیماران قابل پرداخت است
2. tabsereh.com
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هـاي   که اسیدپاشـی از نمونـه  (بار  هاي خشونت ویژه در جرم دیدگی ــ به هاي جبران بزه گونه
  .تأکید دارند)  آن است برجستۀ

را نباید ناگفته گذاشـت کـه    دیدگیِ ناشی از اسیدپاشی، این نکته  نظر مسئلۀ جبران بزه از نقطه
انـد، و نظـر بـه حکومـت مقـررات      هاي اسیدپاشی زنان دیدة بسیاري از پرونده با توجه به اینکه بزه

احقاق حـق جبـران کارامـد و کامـل     ها، یکی از مشکالتی که در راستاي  دیه بر بیشترِ این پرونده
دیده بوده، ضرورت اعمال قاعدة تفاضل دیه بـه   دیدگی قربانیان اسیدپاشی پیش روي زنان بزه بزه

کـم،  یعنی اگـر قـرار باشـد پرداخـت دیـه، دسـت       1دیده است دلیل تفاوت جنسیتی مرتکب و بزه
دیـده بـه پرداخـت تفاضـل      دیدگان اسیدپاشی را جبران کند، الزام بـزه  هاي بزه بخشی از خسارت

  .سازد رو می ها و مشکالتی روبه دیدگی او را با مانع دیه، تحقق جبران کافی بزه
  

  دیدگی اسیدپاشی پیشگیري از بزه.1-3
ــزه  ــگیري از ب ــوع پیش ــل     موض ــه در تحلی ــت ک ــري اس ــئله دیگ ــی مس ــدگی اسیدپاش دی

ویـژه از ایـن جهـت اهمیـت دارد     این مسئله به. شناسانۀ این پدیده باید بدان پرداخت دیده بزه
اي چون پیشگیري وضعی  که در بسیاري از موردهاي اسیدپاشی، اتخاذ تدبیرهاي پیشگیرنده

تـرین   شناسـی، مهـم   از نظرگـاه جـرم  . تواند در پیشگیري از رخداد آن نقش داشـته باشـد   می
ا تردیـدي  ست زیـر ها نظریه فرصتآید،  کار می اي که براي تبیین رخداد اسیدپاشی به نظریه

هـا رخ   هـا یـا موقعیـت    نیست که اسیدپاشی جرمی است که بیش از هر چیز در بستر فرصـت 
یعنی وجود یک مرتکب باانگیزه، وجود یـک آمـاج   (گانۀ این نظریه  هاي سه رکن. دهد می

که براي مثال در پرونـده آمنـه   همچنان) دیده، و فقدان مراقبت یا نظارت مناسب یا همان بزه
ها، خـود بـا    نظریه فرصت. اي در رخداد این جرم دارد خواهد آمد، سهم برجستهبهرامی نیز 
اي  که نهادهایی چون پلیس در آن نقش برجسـته مدار موقعیتیا  پیشگیري وضعیتدبیرهاي 

ازآنجاکـه اسیدپاشـی   .خـورد  اند، پیوند میشناسانه دیده گیري بزه کنند و داراي جهت ایفا می
منزلۀ یک جرم خیابانی و هم بـه  توان آن را هم  به شناسی میجرمی ست که از دیدگاه جرم

اي  مثابه یک جرم خانگی یا خشونت خانوادگی توصیف کـرد، پـس تـدبیرهاي پیشـگیرنده    
                                                                                                                       

دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلـث دیـه کامـل مـرد،     «: 1392قانون مجازات اسالمی  560موجب ماده  به .1
این قانون نیز حکم فاضل  360همچنین، ماده . »یابد می یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل

شـونده اسـت،    پرداخـت فاضـل دیـه بـه قصـاص     در مواردي که اجراي قصاص، مسـتلزم «: بینی کرده است دیه را پیش
  .»صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است
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اي  در صورت رخداد تهدید ـــ که بـاز هـم در پرونـده   ) نیروي انتظامی(مانند مداخله پلیس 
  .ر جلوگیري از آن نقش داشته باشندتوانند د میـــآشکار استچون مورد آمنه بهرامی

هاي شیمیاییِ مشـابه بـا آن، و    پذیري آسان اسید و دیگر ماده به این موردها باید دسترس
تواند در گزینش فـرد بـه مثابـه ابـزاري بـراي       ها را افزود که می بودن این گونه مادهنیز ارزان

هـا و   پذیري به این ماده یط دسترسبنابراین، تغییر شرا. اش تأثیر بگذارد اجراي نقشۀ مجرمانه
کارگیري تدبیرهاي کنترلی و نظارتی خاصی است که باید  خرید و فروش آن هم نیازمند به

  .به آن توجه شود
گـذاري   مسئله دیگر در بحث پیشگیري از اسیدپاشی، به تدبیرهاي واکنشـی در سـطح قـانون   

کیفـر یـا سـنگینی کیفـر بـراي       در اینجـا، شـدت  . شـود  مربـوط مـی  ) انگاري و کیفرگذاري جرم(
رسد، بلکه سرعت عمل در تحقیق و رسـیدگی و   پیشگیري از رخداد این پدیده کافی به نظر نمی

هـاي   تري در تحقق معیارهاي دادگـري جنـایی ـــ  هـم از نظـر مصـحلت       اجراي کیفر، نقش مهم
هـاي اسیدپاشـی    پروندهبراي نمونه، در . کند دیده ـــ ایفا می هاي بزه جامعه، و هم از جهت منفعت

دیده نظر قطعی خـود را   ها طول بکشد تا پزشکی قانونی درباره آسیب وارد بر بزه ممکن است ماه
حتی فرایند تحقیق و رسیدگی به این جرم ــ همچنان که خواهد آمد  ــ ممکن اسـت  . اعالم کند

است حساسیت افکـار عمـومی   تنها ممکن سان، این مسائل، نه بدین. ها به درازا بکشد ها یا سال ماه
رنـگ کنـد، بلکـه احتمـال دارد موجـب تجـري مرتکـب و         را نسبت  به زشـتی ایـن پدیـده کـم    

  .بزهکاران احتمالی نیز بشود
در اهمیت بحث پیشگیري از اسیدپاشی بد نیست که به تجربه برخی از کشـورهایی کـه   

منزلـۀ یـک کشـور    دش ـــ بـه  براي نمونه، در بنگال. مقرراتی در این زمینه دارند، اشاره شود
 قانون«هاي  ، دو قانون خاص با عنوان)2002یعنی سال (سومی ــ فقط ظرف یک سال  جهان

 History of(تصویب  شده است  2»قانون کنترل اسید«و  1»هاي اسیدپاشی جرمپیشگیري از 
                                                                                                                       
1. The Acid Offences Prevention Act 2002

انـد   آورده] Acid Crime Control Act[» قانون کنترل جـرم اسیدپاشـی  «ها، عنوان این قانون را  در برخی از منبع
]Shah, 2009, 1191 .[موجب این قانون، مرتکبان اسیدپاشی ممکن است به یکی از این کیفرها  محکوم شـوند  به :
تناسب شدت جـرم و آسـیب    به(هاي مالی  اجرا جریمه نقدي و دیگر ضمانت. 3سال، و حبس با کمینۀ سه . 2اعدام، . 1

  ].Ibid) [دیده وارد بر بزه
2.The Acid Control Act 2002

همچنـین، ایـن قـانون    . فروش و اسـتفاده از اسـید اسـت    و نقل، خرید و هدف این قانون، نظارت بر واردات، تولید، حمل
  ].Ibid, 1192[دیدگان اسیدپاشی ست  بخشی و کمک قانونی به بزه توانشامل مقرراتی براي درمان و 
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Acid Crimes , 1 .(   ید و کنتـرل اسـ  «اي بـا عنـوان    ، الیحـه 2010در پاکستان نیـز در ژانویـۀ
ایـن  ). Ibid, 2(به مجلس ملـی ایـن دولـت تقـدیم شـده اسـت        1»پیشگیري از بزه اسیدپاشی

مقررات ویژه از اهمیت اتخاذ تدبیرهاي گونـاگون کنشـی و واکنشـی در پیشـگیري از ایـن      
یعنی براي مبارزه با این پدیده و کنتـرل آن، نبایـد بـه    . کند پدیدة ضد اجتماعی حکایت می

کرر آن نشسـت و سـپس مقـررات شـدید کیفـري را علیـه مرتکبـان آن        انتظار رخدادهاي م
پذیريِ خـود اسـید و دیگـر     اعمال کرد بلکه پیش از آن باید تدبیرهایی براي کنترل دسترس

  .دیدگان اندیشید زا براي بزه هاي شیمیایی خطرناك آسیب ماده

  شناسانۀ پروندة آمنۀ بهرامی دیده تحلیل بزه.2
کنـد کـه    جوانی در تهران، اقدام به پاشـیدن اسـید بـه دختـري مـی      1383ماه  آبان 12در 

دیده ــ که از محل کار خـود بـه خانـه     دختر بزه. کرده بود کرات به او ابراز عالقه تر به پیش
مرتکـب در  . بینـد  شـدت آسـیب مـی    هـا بـه   گشت ــ از ناحیه چشم، صـورت و دسـت   بازمی

دیده  انگیزة خود را از این کار، پاسخ منفی بزههاي رسیدگی به اتهامش  ها و مرحله بازجویی
سرانجام، با گذشـت چهـار سـال از ایـن حادثـه، جـوان       . کند به پیشنهاد ازدواج او عنوان می

دادگـاه کیفـري اسـتان تهـران، بـه قصـاص دو چشـم و         71موجـب رأي شـعبۀ   اسیدپاش به
ایـن رأي در  . شـود دیده محکوم می خوردة بزه پرداخت دیه نسبت به دیگر عضوهاي آسیب

کنـد کـه دادگـاه از صـدور      شود ولی دیوان اذعان مـی  دیوان عالی کشور تأیید می 33شعبه 
غفلـت ورزیـده   1337واحدة قانونی مربوط بـه پاشـیدن اسـید مصـوب      حکم بر اساس ماده

  .است
خم این پرونده با گذشت هفت سال از رخداد آن و چهار سال از صـدور   و فرایند پر پیچ

دیـده در   طـوري کـه بـزه    بیند، به تحولی شگرف به خود می 1390دوي، در مردادماه حکم ب
. کند شرایطی که همه چیز آماده اجراي حکم قصاص بود، از حق قصاص خود گذشت می

هاي مداوم درمانی ـــ از   گیري رغم پی هاي فراوان و به رنج و دیده با تحمل درد اکنون که بزه
اش نشـده   هـاي  دیـدگی  وز موفق به جبران کارامـد و کامـل زیـان   ــ هن بارسلونجمله سفر به 

ویژه رأي نخستین دادگاه کیفري اسـتان و رأي   است، باید دید که در پرونده قضایی او ــ به
هـاي گونـاگون    دیوان عالی کشور دالّ بر ابرام رأي نخستین ــ تا چه اندازه به جنبـه  33شعبه 

                                                                                                                       
1. the Acid Control & Acid Crime Prevention Bill
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کـه   33پیش از ورود به بحث، مـتن رأي شـعبه   . تهاي وي توجه شده اس دیدگی جبران بزه
  :آید مندرجات اصلی رأي نخستین را نیز دربردارد، به شرح زیر می

  باسمه تعالی
به اسیدپاشی بر ... فرزند ... ویژه اقاریر صریح و نافذ آقاي  با توجه به محتویات پرونده به

و لحـاظ نظریـات پزشـکی     و تشریح ماجرا و انگیزه و هدف از اقدام خـود ... صورت خانم 
ویژه کوري دو چشم و از  قانونی در مورد صدمات و آثار اسید در صورت و اعضاي بدن به

علیها، رسیدگی دادگاه محترم کیفـري اسـتان و احـراز جنایـت      رفتن هر دو ابروي مجنیبین
ارتکابی متهم و صدور حکم مسـتدل و مسـتند بـر محکومیـت او بـه قصـاص هـر دو چشـم         

و پرداخت دیه و ارش  صدمات دیگر، اشکال اساسی از جهـت رعایـت   ) ها آن کورکردن(
هـم مـؤثر در نقـض دادنامـه     (...) علیـه   اصول و قواعد دادرسـی نـدارد و اعتـراض  محکـوم    

ــه بنــد  . تجدیدنظرخواســته نیســت ــا اســتناد ب قــانون آیــین دادرســی  265مــاده ) الــف(لــذا ب
البته دادگـاه  . گردد علیه ابرام می رأي معترض هاي عمومی و انقالب در امور کیفري، دادگاه

واحده قـانونی مربـوط بـه مجـازات      محترم، غفلت از صدور حکم طبق مقررات الیحه ماده
  .کند رأي تکمیلی صادر نماید نموده و ایجاب می 16/12/1337پاشیدن اسید مصوب 

  
انگیزه مرتکب از پاشیدن اسید به آمنه بهرامی.2-1

آید و در کتاب زندگی و خاطرات او  مایه پروندة آمنه بهرامی برمی ونهمچنان که از در
دیـده بـه پیشـنهاد ازدواج او بـوده      نیز به تفصیل آمده، انگیزه اصلیِ مرتکـب، پاسـخ رد بـزه   

گوینـد و   این مسئله با آنچه آمارهاي اسیدپاشی درباره انگیزه مرتکبان این جنایت می. است
سان، نقش انگیـزه در ارتکـاب    خوانی دارد؛ بدین اشاره شد، هم ها در گفتار پیش به اهم آن

که گفتـه شـد، خودخـواهی مردانـه در کنـار      همچنان.اي انکارناپذیر است اسیدپاشی، مسئله
هاي بزه اسیدپاشی  ترین علت هایی مانند احساسات و عواطف در روابط عشقی، از مهم عامل
استان تهران در همین زمینه، ضـمن اشـاره بـه    دادگاه کیفري  71در مقدمه رأي شعبه  1.است

دیده،  دیده از بازجویی در بیمارستان پس از رخداد حادثه، و تحقیق از خواهر بزه ناتوانی بزه
همکالسی خواهرم دوبار طی تماس تلفنـی  ] مرتکب[«: چنین آمده که وي چنین گفته است

                                                                                                                       
هایی چون پاسخ منفـی بـه ازدواج،    باري است که مرتکب آن، به دلیل هاي خشونت این مسئله که اسیدپاشی از جرم .1
 History of[هاي دیگر نیـز تأییـد شـده     دیده است، در پژوهش بر بزه هاي فیزیکی و روانی ورنج دنبال تحمیل درد به

Acid Crimes …; 1 [و اختصاص به ایران ندارد.  
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هاي بعدي او را تهدیـد بـه    از خواهرم خواستگاري نمود که او جواب رد داد و در مزاحمت
همچنین، در بخـش دیگـري از رأي دادگـاه، انگیـزه بـه زبـان خـودش        . »نمود اسیدپاشی می

مـن هـم چـون    . کـرد  در دانشگاه به مـن ابـراز عالقـه مـی    ] دیده بزه[«: چنین عنوان شده است
... م و را بـا خـانواده ام در میـان گذاشـت    ] موضوع... [مند شدم  احساسی هستم به ایشان عالقه

شناسمش ولی آدرس را داد تا به خواسـتگاري ایشـان    با ایشان تماس گرفتند و او گفت نمی
مـن هـم بـه دلیـل     . امتمـاس گـرفتم او بـه دروغ گفـت نـامزد کـرده      ... بعد از مـدتی  . برویم
. اي نداشـت  هرچه التماس کردم فایـده . اي که به ایشان داشتم نتوانستم فراموشش کنم عالقه

  .»...کار را کردم  من هم این
هـاي اصـلی مرتکبـان اسیدپاشـی      هـا یـا انگیـزه    در همین راستا، ازآنجاکه یکی از هـدف 

دیده است، این اندیشه شوم را  بردن دائمی زیبایی چهره و وضعیت ظاهري متعارف بزهازبین
طوري که در قسمتی از دادنامـه شـعبه    توان مشاهده کرد؛ به در مرتکب پرونده موصوف می

قصـدم  «: کنـد  صراحت انگیزه خود از این کار،  چنین بیان می دیوان عالی کشور، وي به33
این بود که دیگر نامزدش او را نخواهد و من با ایشان ازدواج نمـایم و در حـال حاضـر هـم     

  .»حاضرم با او ازدواج نمایم
  
دیدگی آمنه بهرامی ارزیابی مسئله پیشگیري از بزه.2-2

آمنه بهرامی که از منظر پیشگیري کنشی قابل بررسی ست، مراجعه  یکی از ابعاد پرونده
دیـده در ایـن    طبق اظهارات بزه. هاي مرتکب است او به نیروي انتظامی براي اعالم مزاحمت

شد، تـا اینکـه یـک روز  بـه او گفـتم دیگـر        هاي او روز به روز بیشتر می مزاحمت« : پرونده
رفتیم کالنتري و شکایت کردیم و کالنتـري گفتنـد    .شد ولی او باز مزاحم می. مزاحم نشود

. برو هر وقت جرمـی کـرد بیـا   . توانیم او را دستگیر کنیم چون هنوز جرمی واقع نشده ما نمی
کننـد   گفتند بلی خانواده ات شکایت می. گفتم پس بروم وقتی مرا کشت بیایم شکایت کنم

...«.  
است همواره با قانون همسو نباشد،  نظر سیاست جنایی ممکن قضایی از نقطهاگرچه رویه

دادن رسـد کـه جهـت    نظـر مـی   هایی مانند قتـل و اسیدپاشـی، بـه    ولی در مورد تهدید به جرم
یکی . سامانۀ دادگري جنایی به سوي اجراي دقیق قانون، در چنین موردهایی ضروري است

14شـت، مـاده   هاي قانونی که هنگام رخداد اسیدپاشی به آمنـه بهرامـی اعتبـار دا    از ظرفیت
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قـانون مجـازات اسـالمی     669تـوان بـه مـاده     طور می همین. بود13391قانون اقدامات تأمینی 
  2.کرد اشاره کرد که امکان پیگرد مرتکب پرونده آمنه بهرامی را فراهم می 1375

با توجه به شدت باالي جرمی مانند اسیدپاشـی و حالـت خطرنـاك مرتکبـان آن، و نیـز      
توانست  گیري از چنین ظرفیتی می ن پدیده در بافتار اجتماعی ایران، بهرهموردهاي ارتکابی ای

رسد که در  اي از موردهاي اسیدپاشی جلوگیري کند و  به نظر نمی کم از رخداد پارهدست
البتـه، از  . هایی جـدي بـراي اجـراي مفـاد آن وجـود داشـت       زمان اعتبار ماده موصوف، مانع

ویژه به شکلی که در پرونده آمنه بهرامی رخ داد ــ  پاشی ــ بهبودن بزه اسیدنظر خیابانی نقطه
توانـد در   توانست و می گمان می دیده پس از افزایش تهدیدهاي مرتکب، بی هاي بزه احتیاط

که در گفتار  ها نظریه فرصتوانگهی، از دیدگاه . جلوگیري از اجراي نقشه شوم او مؤثر باشد
اي در ایجـاد فرصـت اسیدپاشـی بـه      توان تا انـدازه  را میپیشین اشاره شد، نقش آمنه بهرامی 

دیـده در   اي کـه بـا توجـه بـه سـابقه تهدیـدهاي او، اگـر بـزه         گونـه  مرتکب مؤثر دانست، بـه 
گزید یا  وآمدي را برمی کرد و براي مثال، مسیر پررفت آمدهاي خود احتیاط بیشتري می و رفت

گمان، فرصت بسیار محدودتري  کرد، بی یتنهایی تا حد امکان خودداري مووآمد به از رفت
  .شد اش فراهم میمنظور اجراي نقشه شوم براي مرتکب به

تنهـا در  نظر پیشگیري واکنشی و نظریۀ بازدارندگی یا ارعـاب نیـز ایـن پرسـش ـــ  نـه       از نقطه
هاي دیگـر اسیدپاشـی ـــ مطـرح اسـت کـه آیـا         طور کلی در پرونده پرونده آمنه بهرامی، بلکه به

بینـی کیفرهـاي سـنگینی چـون اعـدام،       و پیش) 1337(د قانون خاص مجازات پاشیدن اسید وجو
، در کـاهش میـزان اسیدپاشـی تـأثیر داشـته      )پس از انقالب(هاي بلندمدت و حتی قصاص  حبس

رسد سیاست جنایی کارامد و منسجمی در ایـن زمینـه وجـود نداشـته      است؟ در پاسخ، به نظر می
و از سـوي دیگـر، درمـورد امکـان      1337اعتبـار یـا نسـخ قـانون      سو، در خصـوص از یک. است

                                                                                                                       
نسخ  1339، قانون اقدامات تأمینی )1/2/1392مصوب (قانون مجازات اسالمی جدید  728گفتنی است که طبق ماده  .1

شخصی که دیگري را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بـیم آن   هرگاه«: کرد بینی می این قانون پیش 14ماده . شده است
توانـد از او بخواهـد تعهـد کنـد      می... دادگاه بنا به تقاضاي شخص تهدیدشده ... رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد 

هرگـاه مشـارالیه از ایـن تعهـد خـودداري کـرده و       . الضمانۀ متناسب براي این امـر بدهـد   مرتکب جرم نگردیده و وجه
مدت این توقیف بـیش از دو مـاه   . تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید الضمانۀ مقرر را نسپارد، دادگاه می وجه

الضـمانه بـه نفـع     الضمان سپرده، مرتکب جرم گردیـد، وجـه   اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه. نخواهد بود
  .»او مسترد خواهد گشت مقام قانونی شود واالّ به او و یا قائم دولت ضبط می

ضررهاي نفسـی یـا شـرفی یـا مـالی و یـا بـه        هرگاه کسی دیگري را به هر نحو تهدید به قتل یا«: 669موجب ماده به .2
یا تقاضاي انجـام امـر یـا     یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضاي وجه یا مالافشاي سري نسبت به خود

  .»دخواهد ش ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم) 74(ننموده باشد به مجازات شالق تا ترك فعلی را نموده یا 
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دانـان و دادرسـان     هـاي اسیدپاشـی همـواره میـان حقـوق      اجراي کیفري مانند قصاص در پرونـده 
در خالصـه جریـان پرونـده آمنـه     ). 1390اصـلی، اسـفند   رایجیان(نظر وجود داشته است اختالف

ــال   ــی در س ــورخ    1387بهرام ــه نظریــه م ــانونی در خصــوص    9/4/1387، مســتند ب پزشــکی ق
باشـد و از نظـر    طور کامـل نابینـا مـی    نامبرده به«: ناپذیري قصاص مرتکب، چنین آمده است امکان

بـاوجود ایـن، دادگـاه کیفـري اسـتان تهـران درنهایـت،        . »باشـد  پزشکی قانونی قصاص میسر نمی
دیـده،   شـت بـزه  محکـوم کـرد کـه بـا گذ    ) هـا  کورکردن آن(مرتکب را به قصاص هر دو چشم 

  .اجراي آن منتفی شد
هـاي   اگرچه آمنه بهرامی سرانجام از اجراي قصاص گذشت کرد، ولی از همـان مرحلـه  

ورزید و آن را، هم در تنبیه و سزادهی بـه   اش، بر قصاص مرتکب اصرار می نخستین پرونده
کـه   دانسـت؛ همچنـان   آموزي مرتکبان احتمالی اسیدپاشی مؤثر می مرتکب، و هم در عبرت

یک روز به همراه پدر و مادرم «: در بخشی از کتاب زندگی و خاطرات او چنین آمده است
به دادگاه رفته بودم و اصرار داشتم که بر اساس فرمودة صـریح قـرآن بایـد هـر چـه زودتـر       

منشی دادگاه مـرا نـزد معـاون دادسـتان تهـران و رئـیس اجـراي        . حکم قصاص را اجرا کنند
حکـم قصـاص را   ... قـول داد کـه   ... آقاي امیرآبـادي  . امیرآبادي برداحکام، آقاي فریدون 

گـذره ولـی هنـوز اجـراش      تقریباً یک سـال از صـدور حکـم مـن مـی     : من گفتم. اجرا نماید
و اگـر حکـم قصـاص رو اجـرا     تو این فاصله موارد زیادي اسیدپاشی اتفـاق افتـاده  . نکردید

بـه نظـر مـن، تـأخیر و تعلـل در      . شد نمیکردید، چه بسا حوادث جدید اسیدپاشی تکرار  می
شـه و بـه شـکلی بـه تکـرار اون کمـک        اجراي حکم قصاص یه گناه بـرزگ محسـوب مـی   

  ).819: 1391سجودي، (» کنه می
گوید ــ میان انتقام و بخشش، دومـی   گونه که خود می باوجود این، آمنه بهرامی ــ همان

گاه که پیروز و موفق بـر  آمدم و آن تا آخر می من باید این راه را«: را برگزید زیرا به باور او
اگـر تـا قبـل از    . گذاشـتم  هایم را با مردم در میان مـی ایستادم، حرف سکوي بلند قصاص می
گردید و نه تأثیر اجتماعی قابـل   گذشتم، نه او تنبیه می می] مرتکب[صدور حکم قصاص از 

اقتدار پیش بروم و تصمیم نهایی را، آرزو داشتم این مسیر را با . آمد اي به وجود می مالحظه
بایـد  . ترین لحظات اجراي حکم موکول نمـایم  بدون اینکه کسی از آن مطلع باشد، به پایانی

تـرین   دادم کـه گذشـتن از کسـی کـه بـاارزش      هـا نشـان مـی    و همه انسـان ] مرتکب[به امثال 
تـوانی   قتی که تو میترین بالها را به جانت انداخته، آن هم و هایت را ربوده و سخت دارایی
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خواهـد و کـار بسـیار     به همان شکل از او انتقام بگیري و مجازاتش کنی، بسـیار قـدرت مـی   
  ).869: پیشین. (»...و من این قدرت را داشتم . تر از انتقام بسیار بزرگ. بزرگی است

سوره بقره را مبنی بر اینکه در  179و  178هاي  باري، گویی که آمنه بهرامی حکمت آیه
با همه وجود خود دریافته بود و  1قصاص، حیات نهفته است و عفو صاحب حق نیز نیکوست،

باشـد،  ) مرتکبان احتمالی(جاي آنکه با قصاص مرتکب، به دنبال تنبیه او و عبرت دیگران به
گونـه کـه    دید زیرا همـان  آموزي را در رواج دادن عفو و بخشش می انگیزي و عبرت ارعاب

  ).869: پیشین(» ترین تنبیه است هی اوقات، بخشش بزرگگا«: خود گفته است
  
دیده دیدگی آمنه بهرامی و حمایت از او به مثابه یک بزه آثار بزه.2-3

هاي شدت جرم اسیدپاشی و خطرناکی مرتکبان آن، آثـاري اسـت کـه     یکی از شاخص
هـایی اسـت    رماسیدپاشی یکی از ج. شود یاد می 2دیدگی گذارد و از آن به آثار بزه برجا می

گذاردزیرا اغلـب بـه    ناپذیري برجا می حیثیتیِ جبرانـ  فیزیکی، روانی و عاطفیـ  که آثار بدنی
بدبختانـه، آثـار   . انجامـد  دیـده مـی   نابودي زیبایی چهره و لطمه شدید به عضـوهاي بـدن بـزه   

ها محدود نیسـت وگریبـان روان و عواطـف و احساسـات      دیدگی اسیدپاشی به این زیان بزه
انـد،  اي از نویسـندگان اذعـان داشـته    همچنان کـه پـاره  . گیرد دیده و اطرافیان او را نیز می زهب

شـوند کـه آنـان را در مظـان اتهـام       دیدگان اسیدپاشـی متحمـل یـک انـگ فیزیکـی مـی       بزه
. شـود  دار مـی  دیده نیـز خدشـه   اعتبار خانواده بزه. دهد همگانی و تردیدهاي اخالقی قرار می

، دگرگونی شگرفی را در سـبک  )مانند دیدگانی که زنده می یعنی بزه(دگان وانگهی، بازمان
شـان از   هاي کنند زیرا بسیاري از آنان در طول درمان و ترمیم آسیب زندگی خود  تجربه می

  ].Khurshid, 1[مانند  می تحصیل و کار باز
  

  دیدگی مستقیم و نامستقیِم بزه. 3
اسیدپاشـی  . اسیدپاشی نیز در این بحث اهمیت دارددیدگی مستقیم و نامستقیمِ  مسئله بزه

دیـدگان نامسـتقیم    بـزه .  دیدگان نامستقیم دیده مستقیم دارد و هم بزه جرمی است که هم بزه
                                                                                                                       

1.  عروفیه شَیء فَاتِّباع بِالمفَی لَه من أخن عپس چون صاحب خون بخواهد عفو کند برادر دینی خـود را، کـاري   (فَم
حکـم قصـاص بـراي حفـظ     ! اي عـاقالن (أللبابِ لَعلّکُم تَتَّقُون ولَکُم فی القصاصِ حیوه یااُولی ا] . 178آیۀ ) [ست نیکو

  ].179آیۀ ) [دیگر بپرهیزید حیات شماست تا مگر از قتل یک
2. impacts of victimization
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دیـدگان   ، بـزه )دیـده نخسـتین   خـانواده و خویشـاوندانِ بـزه   (دیدگان دومین  آن، افزون بر بزه
دیـده مسـتقیم یـا     نـوعی بـا بـزه   که بـه یعنی دوستان و آشنایان و اشخاص دیگري (سومین را 

دیـدگان بایـد دقـت و     البته در گستراندن پهنه بزه. گیرد نیز دربرمی)  اندخانواده او در ارتباط
تواند ــ بلکه  نمی» دیده بزه«منزلۀ  احتیاط کرد زیرا شناسایی شخص یا گروهی از اشخاص به

خواه نخستین و خواه (دیده  کسانی که بزهبه سخن دیگر، همه . فایده باشد اثر و بی نباید ــ بی
هـایی کـه بـراي     هـا و حمایـت   شـوند، بایـد بتواننـد در حـق     انگاشـته مـی  ) دومین یـا سـومین  

شود، سهیم باشند؛ هرچند این سهم در احقـاق حقـی مثـل     رسمیت شناخته می دیدگان به بزه
ي اختیـاري کـه خـود    تواند در راسـتا  این مسئله در حقوق ایران می.سزادهی به بزهکار باشد

هایی مانند قصاص عضو یا دیه دارد،  یا حقـی کـه    دیده مستقیم اسیدپاشی در مطالبه حق بزه
صاحبان خون در مطالبه قصاص نفس ـــ در موردهایی که اسیدپاشی ممکن است به مـرگ  

ن دیدگی اسیدپاشی فقـط بـه ایـ    ولی جبران آثار بزه. دیده بینجامد ـــ دارند، مصداق یابد بزه
در پرونـده آمنـه بهرامـی نیـز بایـد ایـن آثـار را از هـر دو منظـر          . شـود  موردها محـدود نمـی  

  .طورجداگانه تحلیل کرد دیدگان مستقیم و نامستقیم به بزه
  

  دیدگان نامستقیم دیدگی اسیدپاشی بر بزه آثار بزه .3-1
همچنـان  . دیـد  تـوان  دیدگان نامستقیم را در پرونده آمنه بهرامی مـی  اي از سهم بزهنمونه

که در کتاب زندگی و خاطرات او آمده است، در صبح روز اجراي حکم قصـاص، افـزون   
ها را تا محل اجراي حکـم همراهـی    مادر او، چند تن از بستگان و دوستانشان نیز آن و بر پدر

اضــطراب و تشویشـی کــه در ایــن  «بـه گفتــه آمنــه بهرامـی، در صــبح آن روز،   . کردنــد مـی 
خودش را به آرامش و آسودگی خاطري دلنشـین داده  کرد، جاي یم نمیروزهاي آخر رها

کـردم و راه قصـاص    را قصاص می] مرتکب. [رسیدم من پیروز و سربلند به آرزویم می. بود
دل مجروح پـدر و مـادرم انـدکی التیـام     . گشودم چنین میرا براي قربانیان حوادث این

شـان برداشـته    گـاه و دادسـرا از دوش  گیـر بـه داد   آمـدهاي نفـس   و و زحمت رفـت  یافت می
تأکیـدها از  ) (864: پیشـین (» شـدند  نوعی شاد می اقوام و دوستان نیز هر یک به. شـد  می

وقتی زمان اجراي حکـم فرارسـید و رئـیس اجـراي احکـام از آمنـه بهرامـی        ).نگارنده است
یـک از  هاي اسید در چشم مرتکب را دارد، هیچ پرسید که چه کسی تصمیم به ریختن قطره

مادر و عمویش توانایی پذیرش این کار را نیافتند، تا اینکه برادر کوچک او کـه مملـو    و پدر
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از خشم انتقام بود، براي این کار اعالم آمادگی کرد، که البتـه بـا گذشـت آمنـه بهرامـی از      
آخرین جمله برادر آمنه بهرامـی پـیش از اعـالم بخشـش او، کـه از سـهم       . انجام آن بازماند

ریزم، چـرا   می«: دیدگان نامستقیم در سزادهی به بزهکار حکایت دارد، چنین بود ز بزهیکی ا
  ).871:. پیشین(» !نباید بریزم، حقشه، باید به سزاش برسه

  
  دیدگی او دیده مستقیم اسیدپاشی و بحران پس از بزه دیدگی بر بزه آثار بزه .3-2

دیده مسـتقیم اسیدپاشـی نیـز اهمیـت      دیدگی بزه دیدگان نامستقیم، آثار بزه گذشته از بزه
وي . این مسئله در رخداد اسیدپاشی به آمنه بهرامی بسیار برجسـته بـوده اسـت   . فراوانی دارد

شـدن اسـید بـر خـود ـــ را چنـین توصـیف        اش ــ درست پـس از پاشـیده   دیدگی مستقیم بزه
بـه روي سـر و   به سرعت به من نزدیک شد و ناگهان مایعی را که داخل پارچ بود «: کند می

انگـار همـۀ   ... سـوختند   هـایم مـی   چشـم ... صورتم سوخت، آتش گرفت ... صورتم ریخت 
مثل ظرفی از روغن جوشان که ناگهـان درونـش   ... هاي صورتم به جوش آمده بودند  سلول

دلـم  . چرخیـدم  کشـیدم و بـه دور خـود مـی     بـا همـۀ وجـودم فریـاد مـی     ... آب ریخته شـود  
سره آتش شده بود  زمین و آسمان یک... دم را به زمین بکوبم خواست از شدت درد خو می
کـرد، بعـد    اول چشم چپم شروع به سوختن کرد، سوزشـی کـه تـا درون سـرم نفـوذ مـی      ... 

  ).288:.پیشین(» هایم شروع به سوختن و بسته شدن کرد پلک
 آیـد، بحـران پـس از    دیدگی پیش می درنگ پس از رخداد بزه اي که بیترین مسئله مهم

بــدنی دارد و ـ  آن اســت کــه در بزهــی چــون اسیدپاشــی، بــیش از هــر چیــز، جنبــه فیزیکــی 
سـان،   بـدین . زند دیده نیز آسیب می دیدگی به روان بزه تدریج، در قالب شوك پس از بزه به

. کنـد  اهمیت دوچندانی پیدا می 1دیدگی در اسیدپاشی موضوع مداخله در بحران پس از بزه
دیده مستقیم اسیدپاشی در  هایی است که بزه نسی، یکی از حمایتهاي فوري و اورژا کمک

بدبختانه، حتـی در موردهـایی کـه اسیدپاشـی بـه شـکل       . شدت به آن نیاز دارد این مرحله به
اند، بـیش از آنکـه بـه    گر رخداد آن بوده دهد، رهگذران و مردمی که نظاره خیابانی رخ می

همچنـان کـه آمنـه    . نشـینند  بـر او را بـه تماشـا مـی    هاي وارد  رنج و دیده کمک کنند، درد بزه
مـردي ظـرف آبـی بـه صـورتم      «: دهـد  دیدگی خود توضـیح مـی   بهرامی لحظاتی پس از بزه

انـد و  کردم جمعیت زیـادي دورم ازدحـام کـرده    حس می... پاشید، اما هیچ تأثیري نداشت 
                                                                                                                       
1. crisis intervention
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. نند که چه خبر شده استخواستند بدا هایم توجه کنند، می بیشتر از اینکه به فریادها و گریه
یکی از مردم خـودش را بـه مـن رسـاند و از مـن خواسـت سـوار ماشـینش شـوم تـا مـرا بـه             

دو نفر دیگر نیز در همان اتاق بسـتري  . ها بستري شدم در یکی از بخش... بیمارستان برساند 
. کـردم  من تا آن زمان چیزي نخورده بودم و شدیداً احساس گرسنگی و ضـعف مـی  . بودند

  ).289: پیشین(» توانستم بخورم ا حتی یک لیوان آب هم نمیام
دیـدگی در کتـاب زنـدگی و     بخشی از مصائبی را که آمنه بهرامی در دوران پس از بـزه 

نکردن با تخلیه چشم موافقت: توان خالصه کرد دهد، بدین شرح می خاطرات خود شرح می
ص (مشکالت حاد زندگی  پولی و ، بی)431ص (کردن ، دوره تنها زندگی)302ص (چپ 
، حـوادث نامترقبـه و   )467. ص(شـدن شـدید بینـایی    ، عفونت شدید چشـم و ضـعیف  )447
، )521ص (، عفونت جدید چشم و در تکاپوي تـأمین هزینـه عمـل    )483ص (گرفتگی  برق

، )586ص (، عمل نـاموفق روي چشـم چـپ    )544ص (عمل شبکیه و قرنیه و نابینایی مجدد 
، عفونـت چشـم   )586ص (از جراحـی صـورت و بهبـود تـدریجی      شرایط بسیار سخت پس
  ).680ص (راست و تخلیه شدن آن 

هـاي متفـاوت، دربـاره     گمـان، بـا مقیـاس    دیدگی آمنه بهرامی، بی فیزیکیِ بزهـ   آثار بدنی
حیثیتـیِ ایـن   ـ  بایـد و تـازه، آثـار روانـی و عـاطفی      دیدگان اسیدپاشی نیز صدق مـی  دیگر بزه

هـاي   دیـدگی  سـان، مسـئله جبـران مـادي و معنـوي بـزه       بـدین . ید بدان افـزود دیدگی را با بزه
کنـد کـه در مـورد پرونـده      هاي دیگر، اهمیت بسیاري پیدا مـی  اسیدپاشی، در مقایسه با جرم

  .رسد به شکل کامل و مطلوب انجام نشده است آمنه بهرامی به نظر می
  
دیدگی در پرونده آمنه بهرامی مسئله جبران بزه.3-3

ـ هاي حمایتی مهم در اسیدپاشی، جبران مـادي و معنـوي آثـار بـدنی     یکی دیگر از جنبه
حیثیتیِ این جرم است که در پرونـده آمنـه بهرامـی بسـیار برجسـته      ـ  عاطفیـ  فیزیکی و روانی

ـ قـانونی و اجتمـاعی  ـ  هاي رسمی این پرونده نشان داد که مقررات ایران از نظر حمایت. شد
ضـرورت احیـاء امکـان جبـران     . هایی جـدي دارد  دیدگان اسیدپاشی کاستی زهجامعوي از ب

هاي افزون بر دیه و نیز پرداخت  ها، صراحت قانون بر امکان مطالبه خسارت معنوي خسارت
  .هاست در موردهایی که بزهکار ناشناخته یا ناتوان از پرداخت خسارت(غرامت دولتی 

دادن در هاي درمانی خود ناچار بـه آگهـی   ن هزینهدر این پرونده، آمنه بهرامی براي تأمی
وعیـدهاي   و رغـم وعـده   ها و افراد نیکوکار شد کـه بـه   روزنامه براي مطالبه کمک از سازمان



1392فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 28

). 321: پیشـین (اثـر مانـد    هاي او بـی  ها عمل نشد و تالش یک از آنفراوان، بدبختانه، به هیچ
هاي دولتـی و   ها و حمایت اي از کمک هباوجود این، در کتاب زندگی و خاطرات او، به پار

دیـده را جبـران    شمار ایـن بـزه   عمومی اشاره شده که بازهم نتوانست گرهی از مشکالت بی
کند و سرانجام، پس از اعالم گذشت او از قصـاص مرتکـب، بـرخالف قصـدش مبنـی بـر       

د او خـو . شود گذشت از قصاص و نه از دیه، به او اعالم شد که گذشت او شامل هر دو می
، دیـۀ  ...هنگـام بخشـش   «: هایش در این زمینه چنین گفته است ترین مصاحبه در یکی از تازه

اما متأسـفانه آن  . میلیون ــ خواسته بودم 180ها و دیۀ کامل یک مرد را ــ حدود  کامل چشم
 ام از مسائل قضایی و حقوقی اطالعی هایی که به دلیل نابینایی و کم استفاده روز با برخی سوء

خـودم را از  ] کـه [هایی را امضا کردم   و نبودن وکیلم رخ داد، ناخواسته و ندانسته پاي ورقه
حقـوق   و در حـال حاضـر نیـز فقـط حـق     ] ... کردم[دریافت دیه و همه حق و حقوقم محروم 

مسـئوالن دادسـتانی   ... طـی چنـد روز اخیـر    ... خواهم تا خودم را درمان کنم  ام را می قانونی
و قـرار اسـت بـه زودي در    ] انـد [ستور رسیدگی دوباره به پرونده را صادر کـرده  د... تهران 

  ].11/2/1392خبرآنالین، [» ...ام رسیدگی شود  هاي دادگاه دیگري به درخواست
  

  نتیجه
رغـم گسـترش و افـزایش جهـانی آن، هنـوز       هایی اسـت کـه بـه    اسیدپاشی یکی از جرم

هـاي افـزایش آن    توجهی از دلیـل  قضا همین کمو از  1اطالعات کمی درباره آن وجود دارد
ايِ این جرم از قاره کهن آسیا به قاره سیاه آفریقا، بـیش از هـر چیـز     رواج منطقه. بوده است

هـا پیونـد خـورده و در     فرهنگـی جامعـه  ـ   دهد که این پدیده بـا بافتارهـاي اجتمـاعی    نشان می
هاي رخداد اسیدپاشی در  این، گزارشباوجود . تر بوده است سنتی متدوالـ  هاي شرقی جامعه

گر رابطه این جـرم بـا رفتارهـاي     تواند نمایان سو می هاي متحد آمریکا، از یک اروپا و ایالت
بــار و سـاختارهاي شخصــیتی مرتکبـان آن باشــد و از سـوي دیگــر، ممکـن اســت      خشـونت 

ویـژه   یگر ــ بهمحصول فرایندها یا الگوهاي یادگیري رفتار مجرمانه از فرهنگی به فرهنگی د
  .ها ـــ باشد از گذر فرایندهاي مهاجرت و مانند آن

                                                                                                                       
ان انجـام شـده   دیـدگان آن در ایـر   ویـژه، بـزه   هایی که درباره اسیدپاشی و به ها و پژوهش ترین بحث براي دیدن تازه .1

بررسـی  شناسـی دانشـگاه تربیـت مـدرس،      هاي گروه حقـوق کیفـري و جـرم    نشست سلسله: ترتیب، بنگرید به است، به
؛ )1392(محمـودي، افسـانه   : ؛ و نیـز )1392(شناسـی  دیده موضوعی پرونده اسیدپاشی خانم آمنه بهرامی نوا از منظر بزه

  .دیدگان اسیدپاشی دسترسی به عدالت براي بزه
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هـاي   با توجه به شدت و وخامـت ایـن جـرم و خطرنـاکی مرتکبـان آن، مسـئله حمایـت       
ایـن  . کنـد  دیـدگان احتمـالی و وااقعـی اسیدپاشـی اهمیتـی دوچنـدان پیـدا مـی         فراگیر از بزه

طوري که از همـان دوران   خورد به ند میها، بیش از هر چیز با بسترهاي فرهنگی پیو حمایت
پــرورش، بایــد در راســتاي رواج فرهنــگ پرهیــز از خشــونت و تقبــیح رفتارهــاي  و آمــوزش

هـا و کودکـان و    هاي الزم بـه خـانواده   ناانسانی و خشن در محیط خانواده و جامعه، آموزش
همـه افـراد اثـر    ولی، ازآنجاکه تدبیرهاي پیشگیرنده کنشـی همـواره در   . نوجوانان داده شود

  .گذاري و تدبیرهاي واکنشی متناسب، تقویت و تکمیل کرد ها را با قانون کنند، باید آن نمی
، 1337در سـال  واحـدة قـانون مجـازات پاشـیدن اسـید      رغـم تصـویب مـاده    در این راستا، بـه 

یـن  در ا. رسـد  نظر مـی  بازنگري و روزآمدساختن مفاد آن با فضاي امروز جامعه ایران ضروري به
هـاي متناسـب بـراي آن در قـانون مجـازات       اجرا بینی ضمانت انگاري اسیدپاشی و پیش میان، جرم

اي است که ممکن است با گذشت زمان در رویه قضـایی   واحده اسالمی مفیدتر از تصویب ماده
هـا و   نمـاي ارزش  متروك و مهجور بمانـد زیـرا قـانون مجـازات عمـومیِ هـر کشـور، آینـه تمـام         

رسـد کـه    شوند و به نظر مـی  انگاري و کیفرگذاري حمایت می است که از گذر جرمهنجارهایی 
  .کند انگاري شود، نقض می ها و هنجارهایی را که باید در این قانون جرم اسیدپاشی ارزش

ویژه با توجه به پرونده آمنه بهرامـی ــــضرورت    نظر جبران مادي و معنوي ـــ به از نقطه 
هـاي افـزون    ها، صراحت قانون بر امکان مطالبه خسـارت  ي خسارتاحیاء امکان جبران معنو

در موردهایی که بزهکار ناشناخته یا ناتوان از پرداخت (بر دیه و نیز پرداخت غرامت دولتی 
هـاي ملـی و نـادولتی پرداخـت غرامـت بـه        انـدازي صـندوق   سرانجام، راه1،)ها ست خسارت

ازجمله تـدبیرهایی   2هاي حمایت از این آنان، انها و سازم گان اسیدپاشی و نیز انجمن دید بزه
  3.دیدگان خاص باید اندیشیده شوند است که براي حمایت از این بزه

                                                                                                                       
رو بود، الزام قانونی وي به پرداخت  یکی دیگر از مشکالتی که آمنه بهرامی در احقاق جبران مادي خود با آن روبه .1

همچنان که در خالصه جریان پرونـده او نیـز آمـده اسـت،     . کار، بود دیده و بزه دلیل تفاوت جنسیتی بزه تفاضل دیه، به
قانون مجازات اسالمیِ وقت، تفاضل دیـه   273شده و مفاد ماده  ناقصشاکیه مکلف شده بود با توجه به میزان دیه عضو 

  .را پرداخت کند
هـا، از   نگـاران، در کنـار فمنیسـت    براي نمونه، حتی در یک کشور جهان سومی مانند بنگالدش، پزشکان، روزنامـه  .2

انـدازي   هـا بـا راه   گـروه  بدیهی است که این]. Khurshid, 1[بوده اند » جنبش علیه خشونت از گذر اسید«پیشگامان 
  .اي داشته باشند دیدگان اسیدپاشی در هر جامعه توانند سهم مهمی در حمایت از بزه هاي نادولتی می ها و سازمان  انجمن

هاي  آن، امکان جبران خسارت 1و تبصره  4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري  14خوشبختانه از این میان، ماده  .3
  .رسمیت شناخته است حقوق ایران به  معنوي را باردیگر در
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