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ضرورت تغییر نگاه به جرم اسیدپاشي

و این حقوق شهروندی 

عباس عبدی
روزنامهنگار

در هفته گذشته مسأله اسيدپاشي به موضوع خبري مهمي تبديل 
شد. علت نيز رسيدگي مجلس به تشــديد مجازات اسيدپاشان بود و 
 طي آن تعدادي از قربانيان اسيدپاشــي نيز در مجلس حضور يافتند و 
بازتاب نظرات و تصاوير آنان در رســانه ها بر ابعاد خبري اين اقدام  افزود. 
ولي پرسش اين است كه آيا مجلس ايران مي تواند قانون مناسبي را براي 
جرم اسيدپاشي تدوين كند؟ به نظر بنده خير. علت نيز در  رويكرد كلي 
قانون گذار در حوزه جرم و مجازات است. براساس اين رويكرد اسيدپاشي 
در درجه اول جرم و موضوعي خصوصي تلقي  مي شود و سپس به وجه 
عمومي آن توجه دارند. مثل قتل محسوب مي شود. بنابراين اگر قرباني 
يا خانواده او رضايت دهند، مســأله تا حــدود  زيادي خاتمه يافته تلقي 
مي شود و چون چنين است مجرم و خانواده يا نزديكان او فشار روزافزوني 
را بر قرباني و خانواده اش تحميل  مي كنند تا رضايت دهند. تا اينجاي كار 
مشكلي نيست، مسأله از آنجاســت كه جرم اسيدپاشي برخالف ساير 
جرايم، وجه عمومي آن غالب  است، يعني حق جامعه و احساسي كه مردم 
نسبت به بروز اين جرم پيدا مي كنند، بارها و بارها مهمتر از هر جرم ديگر 
است. درست است  كه فشار اصلي و وحشتناك را قرباني تحمل مي كند، 
ولي مجموع حساسيتي كه جامعه دارد، به دليل ابعاد بزرگ آن اهميت 
بيشتري دارد،  لذا بايد حق جامعه را در اين ماجرا در اولويت اول قرار داد. 
به عالوه از آن جا كه پيشنهاد شده هزينه هاي درمان قربانيان نيز تامين 
 شــود و چون اين تامين هزينه از بودجه مردم است، بايد وجه عمومي 

جرم اسيدپاشــي را مهمتر از وجه شخصي و خصوصي آن دانست.  اين 
نگاه به اسيدپاشــي كال نحوه مواجهه با اين جرم را تغيير مي دهد. البته 
وجه خصوصي جرم همچنان پايدار است، ولي جلب رضايت  از قرباني 
به تنهايي مشــكل مجرم را حل نمي كند و افكار عمومي نيز از مجازات 
قانونی مجرم اسيدپاش راضی خاطر خواهند داشت.  بنابراين بايد پيش 
از هر چيز اين جرم را جرم عليه جامعه دانست، مثل سرقت مسلحانه كه 
اگرچه از فرد سرقت مي شود، ولي قانون آن را  جرمي عليه امنيت جامعه 
مي داند و با رضايت قرباني نيز مجازات اصلی از مجرم ســاقط نمي شود 
و حتي ممكن است چنين ســارقانی اعدام  شوند. مثل آن سرقتي كه با 
قمه كشي در يكی از خيابان های تهران انجام شد و براساس حكمي فراتر 
از سرقت او را اعدام كردند. منظورم  دفاع از اعدام اين افراد نيست، چراكه 
آن حكم را هم قبول نداشتم، ولي در هر حال بايد اسيدپاشي را در درجه 
اول واجد اين ويژگي دانســت  و آن را جرمي عليه جامعه به شمار آورد، 
سپس از اين زاويه مي توان براي آن مجازات تعيين كرد. در اين صورت 
قيد بازداشت تا صدور  نهايي حكم )مثل قتل عمد( يك امر ضروري است. 
شايد بتوان شدت اسيدپاشي را به چند طبقه تقسيم بندي كرد. در هر 
صورت بايد  حكم بازداشت بدون آزادي براي كمترين آن با حداقل 5 سال 
زندان بدون عفو و... را برای مجرم در نظر گرفت، سپس به تناسب شدت 
 اسيدپاشي و اين كه عليه كجاي بدن يا با مالحظه سن و جنسيت قرباني 
صورت گرفته آن را تا ابد نيز باال برد. طبعا در صورت فوت  قرباني، اين حكم 
عالوه بر مجازات اسيدپاشي مي تواند شامل قانون قصاص نيز بشود. همه 
اينها فارغ از مجازات و هزينه مالي و جبران  خسارت است كه فرد مجرم 
بايد براي درمان پرداخت كند. بدون اين نگاه بعيد است كه هيچ قانون 

منصفانه و مورد قبولی را بتوان عليه  اسيدپاشي تصويب كرد. 

سعید اصغرزاده
معاونسردبیر

اين حقوق شهروندی و ابعاد مختلف آن و تخلفات ناشی از نبود 
و كمبود و كج فهمی و درست فهمی آن و اين كه باالخره آسايش و 
امنيت را چگونه بايد تعبير كرد و خطوط قرمز قانونی تا كجا پيش 
می روند و اين شــهروندبودن كی به انجام می رســد، از موضوعات 
عمده ای اســت كه ذهن هر شــهروندی را به خود جلب می كند، 
مخصوصا با انتشار هر خبر و بحث و جدلی. چه در ابعاد مدنی، چه در 

حقوق سياسی و چه در رفاه اجتماعی.
وقتی اخبار اين روزها را مرور می كنيم، به گســتردگی و حجم 
واقعی حقوق شهروندی بيشتر واقف می شويم و اين كه آن منشور 
حقوق شهروندی چه بود و چه شــد و اگر آگاه بدان بوديم يا بودند، 
بعضی از جرايم اتفاق نمی افتاد و بعضی از رفتارها جرم نمی شــد و 
مردم دغدغه های ديگری پيدا می كردند و به مســائل جدی تری 

در زندگی خود می پرداختند. همين اخبار چند روزه را با هم مرور 
كنيم: از منع دوچرخه ســواری بانوان در اصفهان تا لغو منع و بعد از 
آن توبيخ تريبونی آن تا مقابله با دوردورهای شــبانه و... از بســتن 
صفحات نوازندگان خيابانی در اينستاگرام و دستگيری زن خواننده 
در ابيانه تا... می بينيد خيلی ســاده اســت. ما به حقوق شهروندی 
خود واقف نيســتيم. نمی دانيم كدام كار جرم است و كدام نيست! 
نمی دانيم كدام كار تعريف مجرمانــه دارد و كدام كار نه! نمی دانيم 
كدام شهر محدوديت هايش قانونی اســت و كدام شهر فراقانونی! 
نمی دانيم چه فعاليت هايی در فضای مجازی كار دستمان می دهد 
و چه فعاليت هايــی نمی دهد! نمی دانيم امروز كــه از خواب بيدار 
می شويم، جرمی كرده ايم يا خواهيم كرد يا... پس برای روشن شدن 
اوضاع خوب است كه متذكر شوم حقوق شهروندی چيزی نيست 
كه از طرف حاكميت به مردم اعطا شــود. حقوق شهروندی در نزد 
شهروندان واقعی، ثابت و محفوظ است و يكی از ويژگی هايی است 

كه شهروندی با دارابودن آن شكل می گيرد. 
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