ﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪ »ﺷﻬﺮﺿﺎ« ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه در« ﺷﻬﺮﺿﺎ »در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎ از وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎﻣﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﺳﺘﺎر ﺧﺴﺮوی ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۸۲اﺳﻔﻨﺪ رخ داده و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ
«اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﭘﻠﯿﺲ اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﭘﺪر  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ ٬ﻣﺎدر  ۸۴ﺳﺎﻟﻪ ،ﭘﺴﺮ  ۳۲ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮ  ۰۲ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه اﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺰود ﮐﻪ« ﻣﻈﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و اﻧﮕﯿﺰه وی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ».
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﺮﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ٬رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ
را« ﻣﺴﺎﻋﺪ »اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود «:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﻋﻼم
ﮐﻨﻨﺪ».
ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ در اﯾﺮان را زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﻋﺎﻣﻼن ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽﻫﺎ در اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ».
در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ از اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دو زن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﺎﻣﻼن ﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ روی زﻧﺎن در اﯾﺮان از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۳۹۳۱و در ﭘﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ زن در اﺻﻔﻬﺎن ٬ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه« ﻣﺬﻫﺒﯽ »ﻋﺎﻣﻼن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺶ زن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان «٬اﮔﺮ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات آن ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﺳﺖ »و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﻃﺮف ﻗﻀﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  ۴۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪود دو
ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ اﺳﺖ.
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