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ﺳﺮﻗﺖ ﺳﺎلھﺎی طﻼﯾﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس
ﺳﺮﺑﺎزی«
ﺳﺎﯾﻪ رﺣﯿﻤﯽ

روزی ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزیاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺧﺸﻢ ﺗﻮأم ﺑﻮد،
ﻟﺒﺎسھﺎ و ﭘﻮﺗﯿﻦھﺎﯾﺶ را وﺳﻂ ﺣﯿﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری آﺗﺶ زد .در آن دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎ
در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽاش را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ زﯾﺮ
ﻟﺐ ،آرام ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻟﻌﻨﺘﯽ! آﺧﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ«.
ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﭽﻪ در دوران ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری ﺑﺮ
ﺟﻮانھﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاھﺪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و
آﺳﯿﺐھﺎی ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐھﺎ
و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
*

*

*

ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن اﯾﺮان ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن،
ﻣﺼﺮ ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .طﻮل ﻣﺪت
ﺳﺮﺑﺎزی در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دو
ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن  ٢۴ﻣﺎه ﺳﺮﺑﺎزی
اﺟﺒﺎری را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺴﺮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻈﺎموظﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺒﻮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ ،دوران ﺳﺮﺑﺎزی آﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری در اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  ١٣٠٣ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎ ﺷﺎه
ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ آن را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣۶
ﻣﺎده ﺑﻮد در ﺧﺮداد  ١٣٠۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺠﻠﺲ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن

2

@PersianMediaProduction

ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ »ﺷﺮع
ﻣﻘﺪس« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵٠ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت و
ﺣﮑﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری را »ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺳﺮﺑﺎزی«
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وظﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﻪ ﻣﮫﺮﻣﺎه  ١٣۶٣در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ» ،دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم وظﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ھﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و در
اﺟﺮای اﯾﻦ وظﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ذﮐﻮر دوﻟﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
وظﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻓﺮد ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺖ وظﯿﻔﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎف ﮐﺮد«.
ﻣﻘﺎمھﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھﻤﻮاره از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ »ادای دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ و اﺳﻼم« آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎرھﺎی
رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ 1ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزی اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوھﺎ ،اھﺪاف ،ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ھﻢ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ،اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر،
2
اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻣﺎرھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
از ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوماﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی را »ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدﺳﺎزی« ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
در
ِ
ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐھﺎی آن آﮔﺎهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل،
ﺳﺎلھﺎی طﻼﯾﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎنھﺎی ﻣﻌﺪود ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﺮﺑﺎزی را ﺑﺎ ھﺪف ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ آزاد ﮐﺮد،
ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد ھﻤﯿﺸﻪ
ﻧﯿﺮوی آﻣﺎدهﺑﺎش در ﺻﺤﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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»ﺳﺎﻻﻧﻪ ٧٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ١٩ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
»رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از آﻣﺎر  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻏﺎﯾﺐ در ﮐﺸﻮر« ،روزﻧﺎﻣﻪ ھﻤﺸﮫﺮی ١۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .١۴٠٠
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ﺳﺎلھﺎی طﻼﯾﯽ ﻋﻤﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد
اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺳﺘﺮس،
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی روانﺗﻨﯽ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ھﺪر رﻓﺘﻦ دوران طﻼﯾﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺟﻮانھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ آن را طﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮانھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن،
رﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ،ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮانھﺎ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از اﯾﻦھﺎﺳﺖ ،آﻣﺎر و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﻋﺘﯿﺎد و ﺗﻌﺮض
ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ ،ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺟﻮانھﺎی ﭘﺴﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮھﺎی ﺟﻮان ﺗﺎ
 20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻋﺰام ھﻢ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﺎل و
ھﻮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ﺑﯽروح ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و آﻧﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ و
ﺧﺸﻦ ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻨﻮز ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻗﺪﯾﻤﯽ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ» :ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮود ،ﻣﺮد ﻣﯽﺷﻮد «.رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و
ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﺮد ﺑﻮدن را در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدان
اﻧﺘﻈﺎر دارد ،ﻏﺮﺑﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻧﺸﮑﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮھﯿﻦھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮھﺎ رواداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﺮﺑﺎزی از ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ھﻤﺎن ﻣﺮدی را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﺪهآل آنھﺎﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﻤﺎﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﺳﺮﺑﺎزی ،ﺑﺮ روی ﺗﻌﺮض و اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﺧﻄﺮ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺮض و اﻋﺘﯿﺎد
ﺳﯿﻨﺎ ﺟﻮاﻧﯽ  ٢٨ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .ﺣﺪود  ٩ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺖ .دوران
آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ.
ﺳﯿﻨﺎ ھﯿﭻ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت دوران آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎرھﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرد
و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪ .او در ﺗﻮﺻﯿﻒ آن روزھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ از ﯾﮏ ﺷﮫﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻗﻠﺪر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
ﻧﻮﭼﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﻣﻦ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر اول ﮐﻪ
روﺑﻪرویﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدم ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردم .وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮدم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻗﻠﺪرﺷﺎن ﻣﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﻮﺗﯿﻦھﺎﯾﺶ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻢ و
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ در ﺣﻤﺎم ﻣﻦ را ﺧﻔﺖ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم،
ﮐﺎری ﻧﮑﺮد وﻟﯽ ھﻨﻮز ھﻢ ﮐﺎﺑﻮس ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮان دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺗﮫﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزیاش را در ﭘﺎدﮔﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﮫﺮان در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﻦ و ﺧﯿﻠﯽھﺎی دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﻀﯽھﺎیﻣﺎن ھﻨﻮز ھﻢ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻢ«.
ﭘﺴﺮان ﺟﻮان در طﻮل دوران ﺳﺮﺑﺎزی از طﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﮔﺮوهھﺎی
ھﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ در ﻣﻌﺮض طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از رﻓﺘﺎرھﺎی آﺳﯿﺐرﺳﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺒﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻮھﯿﻦ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ،
ﺷﯿﻔﺖھﺎی طﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺷﺐ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
رﻓﺘﺎرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ ﺗﺒﻌﺎت ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ روح و روان ﺟﻮانھﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﯾﮏ ﺟﻮان  ١٨ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪ وﻗﺘﯽ وارد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻌﺮض ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن دوران اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.

او آﻣﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز در ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ را ﻣﺜﺎل زد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوزھﺎ در دوران ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد رواﯾﺖھﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺠﺎوزی را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﺪه رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در
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ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺆال ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﺗﺎ
اﺑﺪ او را ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﺪردی ،ﻣﺪام دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﻮھﺸﺶ
ﻣﯽزﻧﺪ .اﻧﮑﺎر رﻧﺞ ﻓﺮد و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی
رواﯾﺖھﺎی ﺗﻌﺮض در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺖھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ ﮔﻔﺖ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮانھﺎی
 ١٨و  ١٩ﺳﺎﻟﻪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪن ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺜﻼ ﻓﺮد ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﻓﺮد
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺳﻪ روز ﭘﺸﺖ ھﻢ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﺪھﯽ
وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮی .طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽرﺳﺪ«.
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎزان در ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺑﺎزی در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺰتﻧﻔﺲ
ﺳﺮﺑﺎزان در ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ آﻣﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮضھﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺳﺮﺑﺎزی را اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻮانھﺎ از آﺳﯿﺐھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻣﮫﺎرتھﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎد ﺑﺪھﻨﺪ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزشوﭘﺮورش و رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،وظﺎﯾﻒ
آﮔﺎھﯽﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و
آﻣﻮزشھﺎی ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻧﺠﺎت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺨﺎطﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺜﻞ اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

