اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ اﺻﻔﻬﺎن  11ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – ﺳﻌﯿﺪ آﮔﻨﺠﯽ
آﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ؟
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از روی دادن اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﺳﻄﺢ
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻧﺪارد .
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب دﯾﮕﺮ از ﺣﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای « ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﮋاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ ﺧﻮد دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮد:
»ﺗﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و از ﻧﯿﺮوی ﻗﻬﺮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮب
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻣﺎﺟﺮای اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺳﻪ راه ﺳﯿﻤﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن رخ داده اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﯾﺎدی را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اواﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪادی ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮار اوﻟﯿﻦ دﺧﺘﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن در ﭘﯿﺎده رو ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎﻻر« ازﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﻮه ﺣﺎج آﻗﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻮرت راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
در اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ »آﭘﺎداﻧﺎ
ﮔﺰارﺷﺎت ۱۱ﻣﻮرد اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ رخ داده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﯿﻪ دو ﭼﺸﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪاری از اﺳﯿﺪ وارد دﻫﺎن ،ﻣﻌﺪه و رﯾﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﯽ در اﺻﻔﻬﺎن را ﺗﮑﺬﻳﺐ « ای ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪدر ﺗﺎرﯾﺦ ۸۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه
ﻫﺎ در ﭼﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ »ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد- .ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ – ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﺎﻣﯿﻠﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را
ﺷﻨﺎﺳﯿﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺸﺪار زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻧﻔﺮﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از ۱۱
را »ﻫﺎﻫﭙﯽ« ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ۸۴ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮوه
آورﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﻣﯽ
»ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ«.
ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮدم را در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم .ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ آﻧﻘﺪر ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارم ﮐﻪ“
ﺧﻮدم را ﺟﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺑﺪﻧﺶ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﺬارم ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮرش ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ درد آور اﺳﺖ  .ﯾﮏ ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺖ داد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﻃﺮز ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و آدم ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ات ﺗﺒﺎه ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس

ﮐﺮدم ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار آزادی ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارم .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
وﻗﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮوی ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻦ و
ﺧﺎﻧﻮاده ام ،در اﺳﺘﺮس و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا روزی روزﮔﺎری ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻢ را
روی ﭘﺪال ﮔﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﺬارم و از ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دروغ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم
”ﭼﻘﺪر ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺎ اﻣﻦ اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ای ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت دﻫﯿﺪ درﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪﭼﻨﺪ روزﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ،ﭘﯿﺎم در اﯾﻦ
ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص دﺧﺘﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺳﯽاﺳﺖ و دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﯿﺪنﻫﺎی واﯾﺒﺮ و ﺷﺒﮑﻪﮔﺮوه
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و دﺧﺘﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮑﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﻮرو ﻣﺮور ﺑﺮای دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ داﺋﻤﺎ از روی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ،
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎ رﻓﺘﻦ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮورﻫﺎی ﻋﺎدیداﻧﺸﮕﺎه
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص «آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺑﯿﺎت زﻧﺠﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی زﻧﺎن
ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ“ و ”اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض“ و در ﺻﻮرت ﺑﺮﻫﻢ زدن اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
»داﻧﺴﺖ” .ﺧﺪا
ﺳﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺎص و ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰرا ﺑﺮای ﻣﺠﺮم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬاردهو را در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻫﻤﻮاره دارای ﺧﻼء ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺮم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد
ﺑﺎر ارﺗﮑﺎب اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ۶۱اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ
« در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ « ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﺳﺎل ۷۳۳۱ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻤﺪاً ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮض داﺋﻤﯽ ﯾﺎ
ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎ ﺷﻮد ﺑﻪ
؛»ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ۲از دو ﺳﺎل ﺗﺎ ۰۱ﺳﺎل و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ ۲از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ) ۲۹۳۱ﻣﻮاد ۱۸۳ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ( اﻋﺪام ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات آن ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و
اﮔﺮ اوﻟﯿﺎی دم ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ او ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻬﻢ از ﺑﺎب ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮب
۵۷۳۱ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی اﺳﺖ..
ﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ دم را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺰﻫﮑﺎر را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲاﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۲۹۳۱در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ،ﺑﺰﻫﮑﺎر در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

