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تنظیم  ".ش. هـ 1404افق  انداز چشمفرصتی براي تحقق : قوق جوانانالتزام به ح"عنوان بامقاله حاضر که 

در تحقق اهداف ابعاد مثبت حقوق جوانان  تبیین و هدف آن استکاربردي  تحقیقدر واقع یک  ،شده است

نیز این فرضیه  ،تحقیقضمن پاسخگویی به سؤاالت  ،در این مقاله. می باشد. ش. هـ 1404افق  انداز چشم

به عنوان  انداز چشمن یک متغیر و تحقق اهداف سند به عنواکه بین التزام به حقوق جوانان  شود یمید تأی

ق از نوع اسنادي بوده تحقی این شده در برده کار بهروش . و مستقیم وجود داردمعنادار  يا رابطه ،متغیر دیگر

ساختار کار  ،سؤاالت تحقیقبه  ها پاسخه هدف تحقیق و ارائه بهترین براي نیل ب. استآن کیفی  يها دادهو 

ع تعریف مفاهیم و مبانی نظري و پیشینه موضو، طراحی شده است که کلیات بحث در مقدمه يا گونهبه 

 مبحث دومدر آورده شده و  "ادبیات و چارچوب مفهومی و نظري"عنوان  با حقوق جوانان در مبحث اول

نی موضوع در چارچوب وضعیت آرمابه بررسی نیز  ،"ها چالشتا  ها آرماناز : تحلیل وضعیت"عنوان  با

 انتهاي کار نیزدر . پرداخته شده استموجود در حوزه حقوق جوانان  يها چالشو نیز  انداز چشمسند 

 ،کمک کند انداز چشمبه تحقق اهداف مرتبط در سند  مناسب در حوزه حقوق جوانان که بتواند هايپیشنهاد

در مبانی  .آورده شده است ".ش ..ـه 1404 انداز چشماستلزامات براي تحقق حقوق جوانان و "عنوان  با

 مطرح شده است کهچنین بحث شده و  افبه طور شف ،گانو رویکردهاي مد نظر نگارند هانظري، پاردایم

مناسب  هايدر ذیل دو پاردایم سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل قابل تبیین بوده و رویکرد ،حقوق جوانان

توجه همزمان ( گراتعادل هايهمانا رویکرد، کمک کند انداز چشموانان که بتواند به تحقق سند حقوق ج به

) جوانان عاملی براي نیل به توسعه پایدار سرمایه اجتماعی( گرا توسعهو ) و برابر به حقوق و تکالیف جوانان
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  مقدمه

ق حقوحقوق بشر، حقوق شهروندي، حقوق زن، حقوق کودك، حقوق جوان،  نظیرامروزه مفاهیمی 

از جمله مفاهیم و اصطالحاتی هستند که در سطوح . . . معلولین، حقوق مهاجرین، حقوق پناهندگان و

تعاریف . اند بودهاختالف  محل مناقشه ودر مواردي نیز موضوع مطرح بوده و  ،یالملل نیبملی و  مختلف

انی نیز اجماع کامل برقرار است و در تعاریف جه تکثرو  تنوعدچار نوعی  ،نیزبراي این مفاهیم  شده  ارائه

مصوب  يها قطعنامهو  ها هیاعالم، ها ونیکنوانسبه  ،1با اعالم تحفظ ها دولتاست در برخی اوقات،  نبوده

جوانان ن همچون حقوق زن، کودك و آ يها رمجموعهیزو حقوق بشر  در زمینه یالملل نیب يها سازمان

این  يها شهیرجدید دانست، چرا که  يا دهیپدا نباید ه به حقوق جوانان ر، توجحال نیدرع .شوندمیملحق 

شامل این سازمان  يها نامه هیتوصو  ها قطعنامهکه  گردد یبرم )1919-1942(توجه به دوران جامعه ملل 

با سربازان که در قالب کارگر، مهاجر، زنان جوان، کودکان و  شد یمحفاظت از حقوق جوانانی 

به حقوق  روند توجه جهانی ،)1945(ا با تأسیس سازمان ملل متحد بعده. مواجه بودند ییها تیمحروم

مجمع عمومی، شوراي اقتصادي و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر این  يها قطعنامهجوانان در قالب 

و در میان فهرست  نماییدسازمان ملل متحد رجوع  تیسا وببه  اگرامروزه  2.سازمان تداوم یافت

 نیتر مهمکه  _ 1995که از سال  دیشو یممتوجه ،  3ا جستجو کنیدرلمه جوانان سال اخیر ک 15 يها قطعنامه

در قالب قطعنامه  »و پس از آن 2000وانان تا سال جهانی براي ج عمل برنامه«سند جهانی تحت عنوان 

 ها استیستحت عنوان  ییها قطعنامههر ساله تقریباً _  4تصویب شده بود 1995دسامبر  14در  81/50شماره 

رویکرد حمایت از حقوق جوانان  از در واقع ها قطعنامهاین . شود یممربوط به جوانان تصویب  يها برنامهو 

یک راهبرد  ،را یبخشفرا يها برنامهو  ها استیسبه تدوین و اجراي  ها دولتمکلف ساختن دارند که برخور

  .دانند یمانان مناسب براي حمایت از حقوق جو

حدودي متأخر و در  تا ،ن در اسناد و موازین داخلی کشورمانجایگاه آ و جوانانمفهوم حقوق با این حال، 

 توان یمنیز کم توجهی را علت این . کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،مقایسه با حقوق کودك و حقوق زن

 يها مقولهکه پیشتاز توجهات جهانی به کشورهاي غربی  برخی ازاین که نخست  ؛بیان کرد در سه عامل

 18افراد زیر ( در حوزه حقوق کودكاز پیش موجود  يها رساختیزبه علت داشتن  هستندحقوق بشري 

و لذا بحث از حقوق  نندیب ینمرا در این میان  يا شده فراموشگروه سنی دیگر  ،و حقوق شهروندي )سال

ختارهاي حمایت داشته و در نظام حقوقی و سااجتماعی و حقوقی ن توجیه ،براي این قبیل کشورهاجوانان 

انتقال  دتا در فراین شود یمموجب این . اند کردهتحت عنوان جوانان کمتر توجه به زیرگروهی  ،از حقوق بشر

و در  پشتوانه اسنادي ضعیفی برخوردار شوداین مورد از  ،بهترین تجارب جهانی در حوزه حقوق جوانان

                                                 
1 Reservation 
2 Angel, William D., 1995, “International Law of Youth Rights”, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, passim. 
3 http://www.un.org/documents/resga.htm 
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نظام لیبرال  از کهکشورهاي غربی  اکثر دوم این که. انعکاس آن در کشور ما نیز ضعیف باشد ،نتیجه

طرح مسئله حقوق جوانان را نوعی به  ؛خوردارنددر اقتصاد بر يدار هیسرمااسی در سیاست و نظام دموکر

. مسئله حقوق جوانان بدین شکل مطرح نشود دهند یممستقر خود دانسته و ترجیح  چالش کشیدن نظام

از خالل که  ییها تیفعال ،به زعم برخی از کشورهاي غربی که معتقد بودند یالملل نیببرخی از ناظران 

است به نوعی  شده یم انجام ،و قبل از آن 1990 در دههدر خصوص حقوق جوانان  یالملل نیب يها سازمان

و لیبرال دموکراسی  يدار هیسرمانظام براي به چالش کشیدن  ،مخالفان بلوك غرب دیگرو تالش بلوك شرق 

این قول از سوي افرادي همچون . بوده است )انقالب کمونیستی( ان این کشورهااز سوي نسل جو غربی

در خاطراتش در و  2002در سال  ،مسئول اسبق واحد جوانان سازمان ملل متحدویلیام دیوید انجل، 

) 1998اگوست  10لغایت  6براگا، پرتغال، (همایش جهانی جوانان ملل متحد سومین برگزاري  خصوص

حقوق جوانان که قرار بود به تصویب جهانی  یالملل نیبمنشور  سینو شیپ ،شدر آن همای مطرح گردید که

سوم  1..تصویب نشد در مقابل اصرار کشورهاي پساکمونیستی ،برسد به علت مخالفت کشورهاي غربی

مجمع  يها قطعنامههمچون  آور الزام ریغاز نوع اسناد  ،به حقوق جوانانمربوط  یالملل نیباینکه چون اسناد 

لذا توجه ملی کنون در این زمینه تصویب نشده است،  تا یالملل نیبانسیون بوده است و هیچ کنو عمومی

 باید به ،این در حالی است که کنوانسیون حقوق کودك. جلب نشده است ،الزم در رابطه با حقوق جوانان

  .دیرس یم تصویبمطرح و به  مجلس شوراي اسالمی در ،کنوانسیوندلیل برخورداري از خصلت 

پیش روي جوانان  يها چالشوانان در کنار طیف وسیعی از اما در جمهوري اسالمی ایران، مفهوم حقوق ج

اطالعات و  يآور فنمشارکت، اشتغال، آموزش، اوقات فراغت، بهداشت و سالمت،  :همچون ییها حوزهدر 

به طور فراگیر، جامع وع حقوق جوانان موض، طرح هدفدر واقع و رح شده مط. . .  و فهیوظ نظامارتباطات، 

در رویکرد نخست که ؛ وجود دارد رویکرد عمده این مفهوم سه، در قبال حال نیدرع 2.بوده است گستردهو 

مصداق  .توجه شده است ،به حقوق آنان نسبت جوانان يها تیمسئول، بیشتر به مینام یم گرافیتکلرویکرد 

 گراحقوقما در رویکرد دوم که رویکرد ا .مشاهده کرد 3یتی نسل جواندر منشور ترب توان یماین رویکرد را 

؛ شود یمدیده  بیشتر به حقوق جوانان توجه شده است و مصداق آن در منشور ملی حقوق جوانان ،مینام یم

رویکرد دیگري در  1373یعنی پس از گذشت ده سال از زمان تصویب منشور تربیتی نسل جوان در سال 

 .کند یم يریگ یپجوانان را مطرح و براي تصویب  منشور ملی حقوق 1382که در سال  ردیگ یمکشور شکل 

کرد روی ،است تر کینزداسالمی نیز  يها شهیاندء و و به آرا میکن یمنیز آن را تأیید  مااما رویکرد سوم که 

                                                 
همایش ملی حقوق "مقاله برگزیده (المللی  الگوها، رویکردها و بهترین تجارب ملی و بین: ، حقوق مدنی و سیاسی جوانان1386سطوتی، جعفر،  - 1

  )).ع(، تهران، دانشگاه امام صادق 1386بهمن ماه  6، "عمومی، دولت و جوانان

، تهران، سازمان ملی 20/3/1383مصوب جلسه شانزدهم شوراي عالی جوانان مورخ : نشور ملی حقوق جوانان، م1383سازمان ملی جوانان،  - 2

  .جوانان

  .به تصویب جلسه ششم شوراي عالی جوانان رسید 24/3/1373اصل در تاریخ  98فصل و  14این منشور در قالب  -3



نان ایجاد شده است آ يها تیمسئولحقوق جوانان با در این رویکرد نوعی تعادل و توازن بین  .ستگراتعادل

 حقوق وقت در زمان مذاکرات شوراي عالی جوانان براي تصویب منشور ملی جمهور سیرئنظرات که 

  .چارچوب این رویکرد دانستدر  توان یمرا  1جوانان

  

  پژوهشروش 

ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف  تبیین هدف باقی از نوع کاربردي است و مقاله حاضر که تحقی

استفاده نموده در گردآوري اطالعات نادي از روش اس، تدوین شده است .ش. هـ 14040افق  انداز چشم

و بنا به اقتضاي موضوع و  کیفی است يها دادهبراي تحقیق نیز از نوع  شده يگردآور يها داده. است

ها شامل برخی ادهابزارهاي به کار رفته براي گردآوري د .هیچ داده کمی وجود ندارد ،نآاطالعات مرتبط با 

هاي مرتبط؛ مصوبات شوراي عالی جوانان؛ مشروح مذاکرات اعضاي شورا در نشست پانزدهم و از کتاب

ها و نشریات مرتبط؛ برخی از مطالعات و المللی مرتبط؛ برخی از فصلنامهشانزدهم این شورا؛ اسناد بین

ها و هاي سازمانخی از وب سایتو همچنین بر انجام شده در سازمان ملی جوانان تحقیقات پیشین

  .هاي بین المللی بوده استهاي داخلی و سازماندستگاه

  :هدف تحقیق نیز محقق شود ،زیرپاسخگویی به سؤاالت تا از طریق  شود یمدر این مقاله تالش 

  است؟ تحقیقچه تعریفی از مفهوم جوانان مد نظر  یاساسبه طور  -1

  یف جوانان مد نظر است؟چه تعریفی از مفهوم حقوق و تکال -2 

  مهوري اسالمی ایران دارد؟در ج يا نهیشیپمسئله حقوق جوانان چه  -3 

  حقوق جوانان چیست؟ مد نظر این مقاله در زمینهمبانی نظري  -4

 انداز چشمو راهبردي کشور همچون سند  بلندمدت يها برنامهحقوق جوانان در چارچوب اسناد و  -5 

  ؟ شود یمش چگونه دیده .ـه 1404فق جمهوري اسالمی ایران در ا

  ؟شود یمر چگونه تحلیل حقوق جوانان کشو يها تیواقعدر حال حاضر  -6

  در این زمینه وجود دارد؟ ییها چالشچه رویکردها و  -7

  ؟شود یمپیشنهاد  حوزه حقوق جوانان يها چالشبراي رویارویی با  چه راهبردها و راهکارهایی -8 

ش .ـه 1404فق ا انداز چشمکه بتواند به تحقق  يا گونهحقوق جوانان به  در حوزهپیشنهادهاي مناسب  -9 

  ؟ندکدام ،کمک کند

                                                 
ضوع تصویب منشور ملی جوانان مطرح شد رئیس جمهور وقت از این رویکرد که مو 20/3/1383در جلسه شانزدهم شوراي عالی جوانان مورخ  -  1

-وانان را مطرح و نسبت به مسئولیتحمایت کرد که بین طرح مسئله حقوق جوانان باید با تکالیف جوانان توازن برقرار باشد و نباید صرفاً حقوق ج

مفاد منشور ملی حقوق جوانان به تصویب رسید و مقرر شد مفاد این  -2« : استلذا در متن مصوبه این جلسه چنین آمده . تفاوت باشیمهاي آنان بی

سازمان . تدوین گردد "هاي جوانانمجموعه حقوق و مسئولیت "نوانمنشور و تکالیف مندرج در منشور تربیتی نسل جوان با یکدیگر تلفیق و با ع

  .»ی ارائه نمایدموظف گردید مجموعه یاد شده را جهت تصویب نهایی به مراجع قانون



 يا رابطه 1404افق  انداز چشمبه حقوق جوانان و میزان تحقق التزام بین " عنوان با اما فرضیه اصلی تحقیق

لتزام به حقوق جوانان و تحقق ابین  يا رابطههیچ "عنوان  بافرضیه رقیب و  "وجود داردمستقیم و معنادار 

  :موارد زیر است فرعی شامل يها هیفرضو  "ش وجود ندارد.ـه 1404افق  انداز چشم

در توجه به حقوق و تکالیف جوانان از پشتوانه عقالنی و اسالمی بیشتري  گراتعادلاتخاذ رویکرد  -1 

  .برخوردار است

 1404 انداز چشمبه تحقق  کمک بیشتري لیف جوانانقوق و تکادر توجه به ح گراتعادلاتخاذ رویکرد  -2

 .کند یم. ش. هـ

که از  يا گونهآن به  يها هیفرضؤاالت و نیز تأیید هدف تحقیق و پاسخگویی مناسب به س نیل بهبراي 

در مبحث . شده است یده سازماناستحکام علمی و روشی الزم برخوردار باشد، مقاله در قالب سه مبحث 

حقوق جوانان، تکالیف جوانان،  :مفاهیمی همچون. ري تحقیق ارائه خواهد شدچارچوب نظ ،نخست

 رویکردهاي نظري مناسب در این زمینه که تعریف خواهد شد و .ش. هـ 1404افق  انداز چشمجوانان، و 

عنوان  بادر مبحث دوم . ارائه خواهد شد ،استوار باشند )ع(بر آیات قرآن و احادیث معصومین  اًترجیح

 1404افق  انداز چشممرتبط با حقوق جوانان در سند به موارد  ، "ها تیواقعتا  ها آرماناز : ت موجودوضعی"

 ،و در مبحث سوم شود یمپرداخته  ،موجود در حوزه حقوق جوانان يها چالشو نیز به رویکردها و  .ش. هـ

  .خواهد شد مطرح .ش.ـه 1404افق  انداز چشمبط با حقوق جوانان براي تحقق استلزامات مرت

  چارچوب نظريو  ادبیات

جدیدتر و  ،از آنجا که بحث پیرامون حقوق و تکالیف جوانان در مقایسه با سایر مقوالت حقوق بشري

در نزد  جدید يا رشته انیمنیز از جمله مباحث 1نانجوادر حوزه  و نظر به اینکه پژوهشمتأخر است 

، ارائه نیست برخوردار شده شناختهیات فراگیر و ادب از یک دانشگاهیان و اصحاب علم و پژوهش است و

در خصوص همچنین، . کند یم ضرورت پیدا ،مرتبطمفاهیم و اصطالحات  هر یک از تعاریف مناسب براي

نیز با محدودیت و  ،به مسئله جوانان به طور کل و مسئله حقوق جوانان به طور خاصمربوط  يها هینظر

 يها هینظربررسی و در صورت امکان  ،تريکه الزم است با کنکاش بیش میا مواجه ها هینظرمنابع و  کمبود

  .شناسایی و ارائه شود ،این مقوله تبر و مناسب برايمع
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افق  در جمهوري اسالمی ایران انداز چشمدر چارچوب سند حاضر مقاله  نظر به این که: جوانان -1

 مصوبتعریف مد نظر همان تعریف ملی  ،پردازد یمث در جغرافیاي این کشور به بح و. ش. هـ 1404

 1:است 7/2/1384مورخ  شوراي عالی جوانان 23جلسه 

در جمهوري اسالمی ایران، پس از بحث پیرامون نظرات مربوط به دامنه سنی جوانی و تعریف جوان « 

تأیید قرار  مورد ،ساله به عنوان گروه سنی جوانان در جمهوري اسالمی ایران 29تا  15گروه سنی 

این دامنه سنی را انجام و به مطالعات تکمیلی در خصوص  ،گرفت و مقرر گردید سازمان ملی جوانان

 .»شورا ارائه نماید

 29تا  15ن ایرانی کلیه زنان و مردا مقصود ،شود یم کاربرده به جواناننیز وقتی کلمه در این تحقیق  پس،

  .استساله 

جمهوري اسالمی ایران  انداز چشماین مقاله به معناي همان سند در  انداز چشماصطالح  :انداز چشم -2

مجمع تشخیص دبیرخانه در  ،کار علمی و تخصصی ها سالاست که پس از . ش. هـ 1404افق  در

نهایت مورد تأیید اعضاي آن  ، درشد و پس از بحث و بررسی در جلسات مجمع مصلحت نظام تهیه

نیز پس از اعمال  له معظم. براي مقام معظم رهبري ارسال شد ،یینها يریگ میتصمگرفت و براي قرار 

براي  شده ارائهاما از میان تعاریف . فرمودندامضا و ابالغ  1382در سال این سند را  ،اصالحات الزم

تعریف  ،همخوانی داشته باشد 1404جمهوري اسالمی ایران در افق  انداز چشمسند که با  انداز چشم

   2:تاس تر مناسبذیل 

ارائه یک تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی که منظر و دورنمایی در افق  :ست ازا انداز عبارتشمچ«

نگري، نگري، آیندههاي جامعاراي ویژگیدهد و دجامعه قرار می بلند مدت، فراروي مدیریت عمومی

نظر  را مد راي قانون اساسیانداز ملی، دستیابی به منافع ملی و اجچشم. گرایی استگرایی و واقعارزش

حاد مختلف آداشته و در پی ایجاد انگیزه براي همه ملت از پیر و جوان، شهري و روستایی و قشرها و 

چگی ملی از و یکپار اندیشی با حفظ وحدت اجتماعیو مثبت ایجاد فرهنگ عمومی، جامعه است

بیست ساله ) بلند مدت(در یک دوره انداز ملی با در نظر گرفتن امکان تحقق چشم. پیامدهاي آن است

شود و به صورت و بررسی نقاط قوت و ضعف تعیین می) درونی(و با توجه به شناخت محیط ملی 

ها دارد تا فرصت) بیرونی(المللی محیط بین نگاهی دقیق به رخدادهاي جهانی و روند تحوالت ،اساسی

را روشن سازد و با در نظر  رونی و درونیو تهدیدات احتمالی را بشناسد و نحوه تعامل با محیط بی

                                                 
 .، دبیرخانه شوراي عالی جوانان، تهران، سازمان ملی جوانان1390، )جلسات یکم تا سی و سوم(مجموعه مصوبات شوراي عالی جوانان،  - ١

 انداز، تهران، انتشارات وزارت، ایران آینده در افق چشم1385رضایی میر قائد، محسن و مبینی دهکردي، علی،  -  ٢

  .65فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، ص 



ها و هاي اساسی کشور و آرمانده، شامل نیات استراتژیک، قابلیتگرفتن سه عامل کلیدي تعیین کنن

  .»شودطراحی میمنابع یک ملت 

است، به معناي  (Rights)این اصطالح که ترکیبی از دو مفهوم جوانان و حقوق : حقوق جوانان -3

فرهنگی، اقتصادي، علمی و مختلف سیاسی، اجتماعی،  يها حوزهنونی جوانان در ق مشروع و قاحقو

این نسل در پیش روي  يها چالشکه امروزه حسب  است اعم از فردي و اجتماعی.. .  آموزشی و

. مورد توجه قرار گرفته است . . . جوامع مختلف در قالب اسنادي همچون منشور، کنوانسیون، میثاق و

و یا در قالب الگوي اراده ) مردمی مطالبات(در قالب الگوي فشار از پایین  ،این حقوقحال ممکن است 

تضاي شرایط و به مق ،مطرح شوند که تفاوت در الگوها )اصالحات نخبگان حاکمیتی(از باال 

حقوق جوانان حقوقی است که  ،در جمهوري اسالمی ایرانلذا  1.مکانی و زمانی بوده است يها تیموقع

 29تا  15افراد  بهبود وضعیت براي و اسناد باالدستی قانون ،مقدس اسالم در چارچوب شرع توان یم

  .به رسمیت شناختساله 

این با این اصطالح نیز همچون اصطالح حقوق جوانان ترکیبی از دو مفهوم است، : تکالیف جوانان -4

تکالیف نیز همچون حقوق  .مقابل حقوق قرار دارد در (Responsibilities)تفاوت که مفهوم تکالیف 

بر باشد و  سازگار و منطبق با قوانین و اسناد باالدستیو هم  شرع مقدس اسالم سازگار باباید هم 

مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي  يها حوزهجوان در  پیش روي نسل يها چالش حسب

یران تکالیف جمهوري اسالمی ادر  پس،. تعیین و به رسمیت شناخته شوند . . . و علمی و آموزشی و

یین و ساله تع 29تا  15 ایرانیانکه در چارچوب شرع و قانون براي است  ییها تیمسئولجوانان همان 

  .شود یمبه رسمیت شناخته 

 رویکردهاي نظري(مبانی(  

 ؛ردیگ یمجاي علوم اجتماعی  و حقوق عمومیمربوط به  يها هینظردر چارچوب این مقاله به لحاظ نظري 

به دنبال بررسی  ،در این رابطه متقابلو  پردازد یمآن به رابطه متقابل حکومت و جوانان  يریگ جهتکه  اچر

حاکمیت  بلندمدتاهداف  در تحققنان جوا نقش و سهمنقش و سهم دولت در قبال حقوق جوانان و 

تحلیل  یه اجتماعیمربوط به سرما يها هینظردر چارچوب همزمان  تواند یم مباحث آن ،همچنین. پردازد یم

اعم از حقوق عمومی و علوم اجتماعی  ها هینظرتري که در باالي تمامی این ، چحال نیدرع. و تفسیر شود

بر مبناي ش .ـه 1404در افق جمهوري اسالمی ایران  انداز چشماز آنجا که سند  .چتر اسالم است ،قرار دارد

و مرتبط با  یدست نییپاست، کلیه اسناد و اقدامات تصویب و ابالغ شده ا ،يگذار هدف ،طراحی ،اسالم شیعی

                                                 
المللی، سال سوم،  مقاله چاپ شده در فصلنامه مطالعات بین(؟ دستاورد پیشرفتخاستگاه و یا : ، حقوق مدنی و سیاسی جوانان1385سطوتی، جعفر،  -  ١

  .230المللی، ص ، تهران، فصلنامه مطالعات بین)1385، زمستان 3شماره 

  



دو پارادایم کلی ذیل را مطرح و  ذکر،با این ت .شود و پیشنهاد باید در ذیل چتر اسالم تعریف ،آن نیز

  :کنیمیق را در هر دو پارادایم بیان رویکردهاي نظري مد نظر تحق

  پارادایم سرمایه اجتماعی -1

پارادایم غالب به یک ان یک پارادایم بپذیریم که امروزه نیز در شرایط کنونی سرمایه اجتماعی را به عنواگر 

حقوق ،ل این پارادایمدر ذی 1،کشور تبدیل شده است زانیر برنامهو  گذاران استیس، پردازان هینظردر نزد اکثر 

 مطرحعی رمایه اجتمامعاصر که در خصوص س يها هینظراغلب . کند یممعنا پیدا جوانان  يها تیمسئولو 

دیث احا ،در این تحقیق. تفسیر کردو چارچوب اسالمی توجیه و  ها هینظردر ذیل  ،توان یمرا  اند شده 

اعی که در رایج مربوط به سرمایه اجتم يها هینظرقرار داده و کلیدي  اترا نظری) ع( معصومینمعروف از 

م یکُلَع": اند فرموده) ع(ر صادق امام جعف. میکن یممطرح  ذیل آندر را  اند شده مطرحچند دهه اخیر 

چرا که جوانان در  ،توجه و اهتمام به امور جوانان بر شماست ،؛ یعنی"یرخَ لِّع إلی کُسرَم أَهإنَّحداث فَاالَبِ

چنین نقل  )ع(علی  نیرالمؤمنیامدر کنار این حدیث نیز از  .از دیگران هستند تر عیسربه کار خیر پرداختن 

أذهاناً و أسرَع  ان، فَإنِّهم أحده الشُّبرأ علیک فَاستبده بِبِدایطَد أمرٍ قَ یفشوره جت إلی محتَإإذا ": شده است

؛ "و یحسنوا االختیار لَه، فَأنَّ تَجرِبتَهم أَکثَرُبعد ذلک ألی رأيِ الکُهولِ و الشُّیوخِ لیستعقبوه  ، ثُم ردهحدساً

و حدس  د شدي، نخست از مشورت با جوانان آغاز کن؛ زیرا ذهن آنان، تیزتریعنی هرگاه به مشورت نیازمن

بهترین را و تا در آن نقادي کرده  ،ساالن و پیرمردان واگذارسپس مسئله را به میان .تر استآنان سریع

بر  که به دنبال بزرگترین خیر؛ یعنی پیشرفت يا جامعهحال در  2.»برگزینند، چرا که تجربه آنان بیشتر است

توجه و اگر به حقوق جوانان . یافت توان یماست چه نیرویی بهتر از جوانان ایرانی -اساس الگوي اسالمی

که بتواند  يا گونهفراهم کرد به  توان یمپیشرفت با شتاب بیشتري را  يها نهیزماهتمام شود در واقع 

را ) ع(امامین اگر خطاب . ان کندتوأم با استعمار و استبداد را جبر يها گذشتهناشی از  يها یماندگ عقب

سرمایه  يها مؤلفهبه ارتقاي  توان یمدیث فوق آحاد مردم و مسئولین بدانیم آن گاه با التزام عملی به احا

  .نائل گشتدر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي  اجتماعی

به موضوع حقوق  توان یم ت کهجدید در حوزه سرمایه اجتماعی چه نکاتی مطرح اس يها هینظردر اما 

در برخی از مطالعات . جوانان ارتباط داد و ارتقاي حقوق جوانان را موجب ارتقاي سرمایه اجتماعی دانست

                                                 
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  41و مفاد ماده ) 1384-1388(قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  112گر به مفاد ماده ا - 1

ن و کارشناساو قانونگذاران کشور که البته با مشورت ) رائه کنندگان الیحه قانون برنامها(ریزان توجه کنیم، برنامه) 1390-1394(اجتماعی و فرهنگی 

مقوله جوانان  نظر بهاند و از این ممل ارتقاي سرمایه اجتماعی دانستهجوانان را در زمره عوا کنندهاي مختلف علمی اقدام میصاحبنظران در حوزه

  .اندپرداخته

م، سازمان چاپ و نشر ،حکمت نامه جوان، همکار احمد غالمعلی و مترجم مهدي مهریزي، قم، چاپ هفت1388محمدي ري شهري، محمد،  - 2

   .285ص دارالحدیث، 



در  کدام چیهکه  1مختلفی در نظر گرفته شده است يها مؤلفهابعاد و  ،براي سرمایه اجتماعی شده انجام

و اثربخشی سهم  افزایشبه  توان یمبه حقوق جوانان  التزاما با لذ .نیست الذکر فوقتعارض با آراء و احادیث 

با اعتماد متقابل  ،در پیشرفت ملی مشارکت همچون ییها مؤلفه ،کمک کرد ها مؤلفهآنان در ارتقاي این 

اصول و هنجارها و  ،مسئولیت اجتماعی ،روابط متقابل ،اخالقیات ،آگاهی عمومی ،حاکمیتو  جامعه

و  تحزب ،دهاي عمومی و مدنینها ،امنیت ،ها استعارهو  ها مثل، نمادها ،دین ،فتاريمقررات ر ،ها ارزش

همان طور که  .ها نهیهزو میزان  اقتصادي يها شرکتارزش روز  ،يمدار قانون ،اتانتخاب ،مشارکت سیاسی

اقع ته و در وسرمایه اجتماعی پیوندي معنادار با توسعه پایدار داش ،است درك قابلفوق  يها مؤلفهاز عنوان 

 يها هینظرآخرین امروزه . به ارتقاي ابعاد اجتماعی توسعه کمک کرد توان یم ،با ارتقاي سرمایه اجتماعی

همچون  ییها مؤلفه، در کنار توجه به کنند یممرکز تو ابعاد توسعه پایدار  ها مشخصهمربوط به توسعه که بر 

بر لزوم  ،ت، مشارکت، و حکمرانی محلی خوب، فرهنگ، آموزش، علم، اخالق، امنیستیز طیمحانسان، 

، نیبنابرا 2.تأکید دارندتوسعه پایدار  يها مؤلفهبه عنوان جوانان و زنان کودکان، همچون  ییها گروهتوجه به 

بر ارتقاي سرمایه اجتماعی در یک  تواند یمي حقوق جوانان در ابعاد مختلف با توجه به تأثیري که ارتقا

در ذیل پارادایم سرمایه اجتماعی چنین  ،رامان به حقوق جوانان رویکرد یمتوان یم ،جامعه اسالمی بگذارد

  ."سرمایه اجتماعی جوانان عاملی براي نیل به توسعه پایدار" :نیمعنوان ک

   قابلتق مپارادایم حقو -2

طور  به. دارد مختلفی وجودو رویکردهاي  ها دگاهید ،جوانان يها تیمسئولق و در مباحث مرتبط با حقو

 توان یمم و تأخر زمانی سه رویکرد در حوزه حقوق و تکالیف جوانان وجود دارد که به ترتیب تقد ی،کل

بیشتر به  ،طرفداران رویکرد نخست. کرد بیانرا  گراتعادلو رویکرد  گراحقوقرویکرد ، گرافیتکلرویکرد 

 ،معتقدند که در اسالم ها آن رخی ازب. کنند یمد و کمتر بحث از حقوق این نسل تکالیف جوانان توجه دارن

محصول نگاه سکوالر  ،حقوق بشري و از این دستو مباحث  عنوان حقوق جوانان وجود ندارد با يا مقوله

به حقوق طرفداران رویکرد دوم نیز معتقدند که اقتضائات دوران جوانی معاصر این است که باید . است

بنا به عقیده این دسته . وانان را در جامعه فراهم آوردحضور بیشتر ج يها نهیزمجوانان توجه شود و 

موجب بروز آنومی و  فشارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی وارده بر جوانان ممکن است

 ،از سوي جوانان شود و لذا باید با اهتمام به حقوق این نسل و اعطاي امتیازات بیشتر اجتماعی يها بحران

اما طرفداران رویکرد سوم نیز معتقدند که در توجه به حقوق و تکالیف . شودمحتمل گرفته  جلوي خطرات

تعادل اسالم دین  ،در تفکر این افراد. باید متعادل عمل کرد و به تمامی وجوه همزمان توجه کرد ،جوانان

                                                 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص ، سرمایه اجتماعی، تهران، پژوهشکده تحقیقات 1387صالحی امیري، سید رضا و کاوسی، اسماعیل،  - ١

32-13  

  .47-65رات جامعه شناسان، صص ن، انتشا، مبانی توسعه پایدار شهري، تهرا1388نوابخش، مهرداد، ارجمند سیاه پوش، اسحق،  - 2

  



که همان طور  ،این رویکرد طبق. توجه دارد ها انساناست و به تمامی نیازها، اقتضائات و ابعاد وجودي 

یادآور شده و  ها آنبه  باید تکالیف جوانان را ،دنجوانان توجه داشته باشجامعه و حکومت باید به حقوق 

رویکرد "عنوان بااخیر است که از آن این مقاله نیز مورد مدنظر  رویکرد .دنمتقابل را تعریف کن يا رابطه

 مردممتقابل بین نظري مربوط به حقوق  يها پشتوانه .میبر یمنام  پارادایم حقوق متقابل در ذیل "تعادل گرا

به خطبه حقوق  آن برخی ازکه  -در جنگ صفین) ع(علی  نیرالمؤمنیامدر خطبه  توان یمو حکومت را 

همان طور که براي خود به عنوان والی جامعه حقوقی را ) ع(این امام معصوم . جستجو کرد -کنند یمتعبیر 

که  داند یمی خود را نیز مکلف به اداي حقوق ،ه اداي آن هستندقائل است که مردم در قبال وي مکلف ب

جوانان نیز به عنوان گروهی از مردم نسبت به حکومت داراي  به همین نحو، 1. م بر گردن وي دارندمرد

 يا مطالبهن چنی. صرفاً حقوقی را مطالبه کنند و هیچ مسئولیتی را نپذیرند توانند ینمو  حقوق متقابل هستند

  .ف شرع مقدس و هم خالف عقل استهم خال

  پیشینه

مناسب است که مروري بسیار  ،حال که مفاهیم کلیدي این مقاله و نیز مبانی نظري آن به اختصار بحث شد

هرچند توجه به مسئله جوانان از  .حقوق جوانان در جمهوري اسالمی ایران داشته باشیممختصر به سابقه 

حضرت امام  ،فقید جمهوري اسالمی گذار انیبنر خاص از سوي قبل از پیروزي انقالب اسالمی به طو

وجود داشت و پس از پیروزي و استقرار جمهوري انقالب اسالمی  مبارز يها تیشخصو ) ره(خمینی 

مهدوي  اهللا تیآو  يا خامنه اهللا تیآبهشتی،  اهللا تیآمطهري، شهید  اهللا تیآهمچون شهید بزرگانی ، اسالمی

وانان و چه در کانون پرورش فکري کودکان و نوج نامه اساسراي انقالب با اصالح چه در قالب شو ،کنی

 حال نیدرعاین توجه را به شکلی نهادینه دنبال کردند،  ،ثار فکري و یا تأسیس دانشگاهقالب تولید و نشر آ

نهاد فقدان یک  ،يا مسئلهچنین علت . کومتی نبودحو یکپارچه  افتهی سازماناز نوع توجه این توجه 

سال پس از تأسیس شوراي عالی جوانان در . حاکمیتی خاص براي ساماندهی امور جوانان در کشور بود

را در در حوزه جوانان  این امکان فراهم شد تا جمهوري اسالمی ایران بتواند اهداف و اصول خود 1371

 يزیر برنامهو  يگذار استیسن الزم براي ک ساختار شفاف و یکپارچه ملی محقق سازد و از امکاقالب ی

  .برخوردار شودخاص در این حوزه 

منشور تربیتی "تدوین  ،که پس از تأسیس شوراي عالی جوانان صورت گرفت یاقدامات نیتر مهمیکی از 

 - 1: از ندا عبارتعرصه  14این . اصل تنظیم شد 98عرصه و  14الب در ق این منشور. بود 2"نسل جوان

 -6 .فرهنگ و تمدن - 5 .تدبیر و سیاست -4 .تعلیم و تربیت - 3 .عنویتاخالق و م -2 .ایمان و معرفت

                                                 
  .397-400، قم، انتشارات نسیم حیات، صص 1383، ترجمه شیروانی، علی، )ع(نهج البالغه امام علی  -  ١
از  6/6/1373مورخ  8387به تصویب رسید و متعاقباً طی بخشنامه شماره  24/3/1373این منشور در جلسه ششم شوراي عالی جوانان در تاریخ  -  2

  .جمهور وقت براي اجرا ابالغ گردید سوي رئیس



 - 10 .تعاون و تعهد اجتماعی - 9 .تالش و سازندگی -8 .روابط و مناسبات انسانی -7 .خانواده و ازدواج

اگر . ورزش و تربیت بدنی - 14 .و سیاحت رسی -13 .هنر و ادب - 12 .خالقیت و ابتکار - 11 .علوم و فنون

 ،کنندگان نیتدوکه رویکرد  شود یمخواننده متوجه این نکته  ،ه شوداصل مطالع 98در تمامی منشور محتواي 

چنین  ،جالب است که همین رویکرد در مقدمه منشور. در قبال جوانان بوده است گرافیتکلرویکردي 

ي زندگی هاجوانان در صحنهنمودي از تجلیات وجودي  اصول طرح شده در هر عرصه«: تصریح شده است

. ر شده استهاي رفتاري متبلوي بینش انسانی، گرایش فطري و منشفردي و اجتماعی آنان است که بر مبنا

، تکالیف )خداشناسی و خداگرایی(وظیفه جوان را در زمینه فرایض دینی ی، تلویح به شکل مفاد این منشور

در ابعاد فرهنگی، ) پذیريهشناسی و جامعجامعه(و روابط اجتماعی  )خودشناسی و خودسازي(فردي 

لذا وقتی مطرح  1.»ازدسشکل گسترده و همه جانبه مشخص می سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه به

بوده است بدین معنا است که تکالیف و  گرافیتکل ،که رویکرد منشور تربیتی نسل جوان میکن یم

  .جوانان را مشخص کرده است يها تیمسئول

تدوین شد،  1373که بر اساس آن مفاد منشور تربیتی نسل جوان در سال  گرافیتکلیکرد در مقابل رو

این رویکرد را مصداق . میکن یمتعبیر  گراحقوقکل گرفت که از آن به رویکرد نیز بعدها شرویکرد دیگري 

 .به تصویب شوراي عالی جوانان رسید 1383دید که در سال  2"منشور ملی حقوق جوانان"در مفاد  توان یم

را  حقوقی ،کنندگان نیتدواست که  ییها حوزهبیانگر  ،گردید که به شرح ذیلتنظیم فصل  15این منشور در 

و تدوین  يگذار استیسمشارکت در  -2 ؛هویت اسالمی و ایرانی - 1: اند شناختهبراي جوانان به رسمیت 

 ؛بهداشت و سالمت -6 ؛آزادي عقیده و بیان -5 ؛آموزش و پرورش -4 ؛صلح و توسعه ملی -3 ؛مقررات

خدمت  -11 ؛تربیت بدنی و اوقات فراغت -10 ؛ازدواج و تشکیل خانواده -9 ؛مسکن - 8 ؛اشتغال -7

 ؛ستیز طیمح -14 ؛فناوري اطالعات و ارتباطات - 13 ؛و دادرسی يکار بزه -12 ؛و دفاع ملی فهیوظ نظام

سند سیاست ملی جوانان "محتواي  در، گراحقوقاساس همین رویکرد بر  .نظام جامع حقوق جوانان -15

به تصویب شوراي عالی جوانان و سپس به تصویب  1384که در سال  3"در جمهوري اسالمی ایران

نیز به طرح  "حقوق و مشارکت جوانان"عنوان  باحوزه مطروحه در سند  14یکی از  ،رسید رانیوز ئتیه

  .موضوع حقوق جوانان پرداخته است

عنوان رویکرد  باسومی نیز رویکرد  ،تصار توضیح داده شدن به اخکه سوابق آ وقفار دو رویکرد اما در کن

این رویکرد در  رسد یمبه نظر . و تکالیف جوانان وجود داشته است قدر قبال طرح مسائل حقو گراتعادل

 بیشتر اعضاي شوراي عالی جوانان وبیشتر مورد توجه و اقبال است، چرا که سطوح کالن جمهوري اسالمی 

                                                 
  .ارات دبیرخانه شوراي عالی جوانان، ص پنج، منشور تربیتی نسل جوان، تهران، انتش1373دبیرخانه شوراي عالی جوانان،  - 1
  .تصویب رسید مشروط به تلفیق آن با منشور تربیتی نسل جوان به 20/3/1383این منشور در جلسه شانزدهم شوراي عالی جوانان در تاریخ  2
در  2/5/1384به تصویب شوراي عالی جوانان رسید و متعاقباً در جلسه  7/2/1384این سند در جلسه بیست و سوم شوراي عالی جوانان مورخ  - 3

  .جلسه هیئت وزیران نیز مطرح و مشروط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزي به تصویب رسید



در جلسه شانزدهم شورا که قرار بود  سید محمد خاتمی، االسالم حجتوقت آن، جناب رئیس  به خصوص

باید با  ،که منشور ملی حقوق جوانان تأکید کردندبر این نکته  ،منشور ملی حقوق جوانان تصویب شود

 .شود لحاظنیز  ها آنتکالیف  ،منشور تربیتی نسل جوان تلفیق شود تا در کنار حقوق جوانان

 ها چالشتا  ها آرماناز : تحلیل وضعیت

، الزم است براي انسجام مباحث و حال که مفاهیم کلیدي و رویکردهاي نظري این تحقیق مشخص شد

 1404 انداز چشمسند رسیدن به بخش پایانی که همانا تعیین استلزامات در حوزه حقوق جوانان براي تحقق 

 يها چالشو  ها تیواقعمندرج در سند مذکور و  يها آرمانز م ااست، به تحلیل وضعیت موجود اع. ش. هـ

 .کنونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان بپردازیم

  انداز چشمحقوق جوانان در سند مرتبط با آرمانی وضعیت 

ساله براي  20 مدت بلندیک برنامه  .ش. ـه 1404جمهوري اسالمی ایران در افق  انداز چشماز آنجا که سند 

گانه  8 يها یژگیولذا اگر به . را به همراه دارددو ویژگی کلی بودن و جامع بودن  ،ایدار کشور استتوسعه پ

اذعان خواهیم کرد که تمامی  ذکر شده است دقت نماییم، انداز چشمراي جامعه ایرانی در افق این که ب

ت بسیار باالیی نیز و از جامعی شده مطرح یسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به طور کل يها حوزه

براي  ،چارچوب زمانی الزمساله باید در چهار دوره پنج ساله که  20 بلندمدتاین برنامه . برخوردار است

 ،است اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی چهارم و پنجم و ششم و هفتم توسعه پنج ساله مدت انیم يها برنامه

براي جامعه  شده میترسگانه  8 يها یژگیورتبط با حقوق جوانان را در با این تذکر، موارد م .تحقق یابد

  1:میده یمرا مورد بررسی قرار . ش. هـ 1404 انداز چشمدر  ،ایرانی

ود و متکی بر اصول اخالقی و ، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خافتهی توسعه -1

مشروع، حفظ  يها يآزاددینی، عدالت اجتماعی،  يساالر مردمر اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید ب يها ارزش

  .از امنیت اجتماعی و قضایی مند بهرهو  ها انسانکرامت و حقوق 

برخوردار از یک الگوي  داشتن یک کشور پیشرفته از جمله حق گی برخی از حقوق جواناناین ویژدر 

 حق تشکیل ،اجتماعی و سیاسی ارکتحق مش ،تعیین سرنوشت ملی حق ،اسالمی در توسعه-خاص ایرانی

برخورداري عادالنه و بدون تبعیض از حیات حق ،قانونی افتهی سازمان يها تیفعالانجام انجمن و  حزب،

آزادي بیان در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین رسمی و حق و تفکر و  اندیشهحق آزادي  ،اجتماعی

حق برخورداري از برخی امتیازات و تسهیالت اجتماعی ، یزندگی شرافتمندانه همراه با حفظ کرامت انسان

  .است استخراج قابل و حق برخورداري از تأمین اجتماعی و تأمین قضایی به اقتضاي سن و سال

                                                 
گذشته از حقوقی که جوانان دارند تکالیفی نیز بر عهده آنها خواهد بود، چرا که رویکرد تأیید شده  ،ویژگی 8تمامی این البته باید متذکر شد که در  - 1

اي تنظیم شده است که التزام به حقوق جوانان از سوي حاکمیت را به گونهچون عنوان مقاله  ،در عین حال. ستگرادر این مقاله همانا رویکرد تعادل

-مطرح می به صراحتها جوانان را در ذیل هریک از ویژگی داند لذا موارد مرتبط با حقوقمی. ش.هـ 1404انداز افق براي تحقق چشم یکی از عوامل

  .کنیم



، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه يآور فنیشرفته، توانا در تولید علم و برخوردار از دانش پ  -2

  .اجتماعی در تولید ملی

حق  ،در نظام آموزشی کشور يآموز علمحق تحصیل و جوانان از جمله  ر این ویژگی نیز برخی از حقوقد

 يها يفناوراز جمله  روز بهو  نوین و پیشرفته يها يفناورحق دسترسی به  ،پیشرفتهدسترسی به دانش 

وضعیت باالیی از  به رسیدنحق  ،يآور فندر تولید علم و  جانبه همهرکت حق مشا ،اطالعات و ارتباطات

و حق ارتقاي وضعیت در حوزه  آموزش، بهداشت، اشتغال و مشارکت همچون توسعه انسانی يها شاخص

یه که در مبحث مبانی نظري ذکر بعد اقتصادي این سرمامربوط به  يها مؤلفه به خصوصسرمایه اجتماعی 

  .است استخراج قابل ،شد

  .و پیوستگی مردم و حکومت جانبه همهبر بازدارندگی  امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی -3

حق داشتن کشوري مستقل که تمامیت  ،از جمله حق داشتن امنیت ملی ،برخی از حقوقژگی در این وی

و نهادینه با حاکمیت حفظ شود و حق برخورداري از ارتباط آسان  اتکا قابلبا داشتن سامان دفاعی ارضی آن 

باید بیشتر مورد توجه قرار  ها نهیزمدر این آنان  يها تیمسئول ،حقوق جوانان در کناراما . ذکر شده است

و  ملی جانبه همه ملی، مشارکتمتقابل سرمایه اجتماعی همچون اعتماد  يها مؤلفهتوجه به برخی از . گیرد

 استخراج لقابشود نیز از این ویژگی  ملیانسجام  ومنجر به ارتقاي پیوستگی  تواند یماجتماعی که  مسئولیت

  .است

برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد  يها فرصتمنیت غذایی، تأمین اجتماعی، ، رفاه، ابرخوردار از سالمت -4

  .مطلوب ستیز طیمحاز  مند بهره، فساد، تبعیض و از فقر يمستحکم خانواده، دور

سالمت و  بوط بهدسترسی به امکانات و خدمات مر حق برخی از حقوق جوانان از جمله ،در این ویژگی

تأمین  جامع و فراگیر حق دسترسی به خدمات ،حق داشتن امنیت غذایی ،دسترسی به رفاهحق  ،بهداشت

 ،مدآدسترسی به نظام عادالنه در توزیع درحق ، برابر براي رشد و پیشرفت يها فرصتحق داشتن  ،اجتماعی

و  حق زندگی در محیطی سالم ،ادهحق ازدواج و تشکیل خانو،و در نتیجه کسب معاش حق اشتغال به کار

  .قابل استنباط استسالم  ستیز طیمحاجتماعی و حق برخورداري از  يها بیآسعاري از 

تعاون و  ، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیه، ایثارگرریپذ تیمسئولفعال،  -5

  .ایران و مفتخر به ایرانی بودننظام اسالمی و شکوفایی  ،سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب

اما حقوق ذیل  .خورد یمدر قبال جامعه ایرانی به چشم  جوانان يها تیمسئولبیشتر  ،هر چند در این ویژگی

حق برخورداري  ،وفق توان و صالحیت ها تیمسئولبرخورداري از برخی حق  :نیز به طور مستتر وجود دارد

حق دسترسی به منابع الزم براي  ،ن را تسهیل و تسریع کندفعالیت ایشا که از ساختار و سازوکارهایی

باید اذعان کرد که در محتواي این . انقالب و نظام اسالمی شناخت به خصوصهویت ملی و دینی  شناخت



) تیحاکم ریغاعم از حاکمیت و (متقابل بودن حقوق جوانان و جامعه  ،دیگر يها یژگیوویژگی و تمامی 

  .است درك قابل

شامل آسیاي (در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی  يآور فناول اقتصادي، علمی و به جایگاه  افتهی دست -6

و تولید علم، رشد پرشتاب و  يافزار نرمأکید بر جنبش با ت) میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

  .ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل ،مستمر اقتصادي

 استخراج قابلاشتغال  ، رفاه ويآور فنعلم و  يها حوزهمتقابل در ژگی نیز یک سري از حقوق در این وی

  .است

دینی، توسعه کارآمد، جامعه  يساالر مردمبا تحکیم الگوي  ، فعال و مؤثر در جهان اسالمبخش الهام -7

بر اساس تعالیم  يا طقهمنبر همگرایی اسالمی و  رگذاریتأثاخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، 

  ).ره(امام خمینی  يها شهیانداسالمی و 

در قالب  جانبه همهمشارکت حق  ،جهانی ییفعال گراحق از جمله  ،در این ویژگی نیز برخی از حقوق

تولید حق  ،اسالمی يها ارزش اخالقیات و برخوردار ازحق داشتن یک جامعه  ،سازگار با دین يساالر مردم

در قالب  معمول به طور آن افتهی تکاملپویایی اجتماعی که شکل حق  ،تبادل و تضارب آراء ،نشر افکار نوو 

حق برخورداري از مجاري و تسهیالت ارتباطاتی براي تعامل با  ،شود یممدنی و عمومی محقق نهادهاي 

) ص(حمدي شناخت تعالیم اسالمی برگرفته از اسالم ناب مجهان اسالم و حق  خصوصبه جهان خارج و 

است  این حقوق نیز همچون سایر موارد به طور متقابل. مطرح شده است امام خمینی يها شهیاندو ملهم از 

 بخش برخی از ارتقا ،رفته هم يروبراي جوانان قابل تعریف است که  ها نهیزمو تکالیفی نیز در این 

  .هستند سرمایه اجتماعی يها مؤلفه

  .، حکمت و مصلحتعزتس اصول داراي تعامل سازنده با جهان بر اسا -8

عامل سازنده با جهان ت بدیهی است که، .در این ویژگی نیز حقوق و تکالیفی براي جوانان مستتر است

در واقع حق هر  ،بسیاري به سود کشور و در راستاي منافع ملی ایجاد خواهد کرد که این منافع يها فرصت

ردم و همه م طور متقابل نیز براي تحقق چنین تعاملی جوانان ایرانی است و به به خصوصشهروند ایرانی و 

خود در  ياظهارنظرهار د ؛براي مثال. دارند که باید بدان ملتزم باشند ییها تیمسئول ،جوانان به خصوص

براي تضعیف نظام و  اظهارنظرهامبادا دشمنان از آن د که نمصلحت کشور را در نظر بگیر یالملل نیبمجامع 

   .نندک سوءاستفادهکشور 

مرتبط با  را. ش. هـ 1404 در افق رمانیجامعه ایرانی آ يها یژگیویاري از موارد بس توان یمبه طور کل، 

 ايبه شکل عمده آرمانی يها یژگیوکه این  رسد یمبا توجه به بررسی فوق، به نظر . حقوق جوانان دانست

  .ل تبیین هستندقاب ،و پاردایم حقوق متقابلپارادایم سرمایه اجتماعی تحت تأثیر 

  



 موجود در حوزه حقوق جوانان يها چالش  

جامعه ایرانی به طور کل و به تبع براي . ش. هـ 1404افق  انداز چشماما در کنار وضعیت آرمانی که در سند 

قوق و تکالیف کنونی در حوزه ح يها تیواقع آن براي وضعیت حقوق متقابل جوانان و جامعه بررسی شد،

مختصر به شرح  به صورت عمده يها چالشبرخی از . جدي در این زمینه است يها لشچانشانگر  ،جوانان

  :ردیگ یمذیل مورد بررسی قرار 

  :در تحقق حقوق و تکالیف جوانان یمتول ينهادها شایسته يریگ یپعدم  -1

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  157به موجب ماده  1379سازمان ملی جوانان از سال 

 به عنوان سازمان متولی امور جوانان تأسیس یافت تا در کنار دیگر ساختارها و) 1379- 1383(نگی فره

، شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس شوراي رانیوز ئتیهملی همچون شوراي عالی جوانان،  يها تیظرف

با توجه به . موجود در حوزه ساماندهی امور جوانان را پر کند خأل اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

تا تدابیري را نیز در حوزه حقوق و تکالیف جوانان  رفت یموظایف این سازمان انتظار  ساختار و شرح

منشور ملی حقوق جوانان در سازمان ملی جوانان  سینو شیپبا تدوین  1382این انتظار در سال . انجام دهد

مشروط به تلفیق با منشور  ،20/3/1383و سپس تصویب در جلسه شانزدهم شوراي عالی جوانان مورخ 

و نهایی  يریگ یپوبه مذکور به شرح ذیل بر لزوم متن مص. به نوعی پاسخ داده شدتربیتی نسل جوان، 

  :تصریح نمود) سازمان متولی امور جوانان(ساختن این اقدام مهم توسط سازمان ملی جوانان 

در  مفاد این منشور و تکالیف مندرجمفاد منشور ملی حقوق جوانان به تصویب رسید و مقرر شد  - 2«

تدوین  »هاي جوانانمجموعه حقوق و مسئولیت«با عنوان با یکدیگر تلفیق و  ،منشور تربیتی نسل جوان

  .قانونی ارائه نماید سازمان موظف گردید مجموعه یادشده را جهت تصویب نهایی به مراجع. گردد

در مصوبه رسمی شوراي عالی جوانان کوتاهی  شدهمقررمتأسفانه، سازمان مذکور در انجام این تکلیف 

که وزارت ورزش و جوانان جایگزین سازمان ملی جوانان شده ) 1392(تا کنون  1383نموده و از سال 

 يها چالشدستگاه متولی یکی از  يریگ یپاین ضعف در . است نشدههیچ اقدامی در این زمینه انجام  ،است

عدم برخورداري کشور از یک سند ملی  ،که نتیجه آن شود یمب در حوزه حقوق و تکالیف محسو اساسی

وجود چنین سندي موجب بروز تشتت در  خأل .جامع و قانونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان است

سیاسی به حکومت ارد ساختن برخی اتهامات براي و از معاندانبرخی  سوءاستفادهو امکان  اظهارنظرها

  .شود یمجمهوري اسالمی ایران 

  :در حوزه حقوق و تکالیف جوانان اتکا قابلفقدان کارهاي علمی و تخصصی  -2

نسبت  گرا فیتکلکه بر اساس رویکرد  1373ال از زمان تدوین و تصویب منشور تربیتی نسل جوان در س

سال بود تا زمان تدوین و تصویب منشور ملی حقوق جوانان در به حقوق و تکالیف جوانان صورت گرفته 

در قبال حقوق و تکالیف جوانان انجام شده بود و از آن زمان تا  حقوق گرار اساس رویکرد که ب 1383



فقدان این  .یافت توان یمدر حوزه حقوق و تکالیف جوانان جدي، علمی و روشمند  کار کمتر) 1391(کنون 

و تکالیف  قبیل کارها موجب شده است که کماکان مناقشات و مناظرات و اختالفات مربوط به حوزه حقوق

 يا قهیسلجنبه  ،مرتبط نیز يها يریگ میتصمنباشد و  برخوردار اعتماد قابلنظري متقن و  يها انیبنجوانان از 

استه از وادادگی و وبرخ ،و در مواقع دیگر یشیاند جزماسته از تعصبات فکري و وبرخدر برخی مواقع و 

   .باشد از سوي دیگران جادشدهیاانفعال در برابر امواج 

  :دم درك ملی مشترك در خصوص مفهوم، ابعاد و استلزامات مرتبط با مسئله جوانانع -3

که کارهاي بسیاري در  1371از زمان تأسیس شوراي عالی جوانان در سال  سال 21متأسفانه هنوز پس از 

یک درك ملی مشترك در خصوص مسئله جوانان ایجاد گرفته است،  حوزه ساماندهی امور جوانان صورت

و نیروهاي فعال در حوزه ساماندهی امور جوانان درك خاص خود از این مسئله مهم را دارند . ستنشده ا

درك خاص خود را  ،نیز يریگ میتصمو  يساز میتصمسایر نیروهاي فعال در حاکمیت در سطوح مختلف 

درك  هر کدامو سایر نیروهاي اجتماعی نیز  مردم نهاد يها سازماننیروهاي دانشگاهی،  حال نیدرعدارند و 

آثار خود را بر موضوع حقوق  ،این تنوع و تفاوت در درك از مسئله جوانان .متفاوت و خاص خود را دارند

دچار  ،که در قضاوت نسبت به حقوق و تکالیف نیز شود یمو موجب  گذارد یمنیز  و تکالیف جوانان

اهکارهایی که مورد وفاق و اجماع راهبردها و ر ،تضادها و تناقضات بسیار شویم و از رسیدن به تصمیمات

  .جدي مواجه شویم يها چالشبا  ، در مجامع حقوق بشري نیز مواقعیو  میبازمان ،ملی باشد

  :در حاکمیت يریگ میتصمو  يگذار استیسه سطوح باالي تأخیر در انتقال مسئله جوانان ب -4

سطوح حاکمیت  نیتر یعاله زي انقالب اسالمی مورد توجپیروهرچند مسئله جوانان از روزهاي آغازین 

تأسیس شوراي عالی جوانان انقالب و شوراي انقالب قرار گرفت و بعدها نیز پس از  گذار انیبناعم از رهبر 

ن جایگاه مورد اهتمام قرار گرفت، لک) رئیس شوراي عالی جوانان( جمهور سیرئدر سطح  1371در سال 

اسالمی، اسناد فرادستی و  وب مجلس شورايمص کلی نظام، قوانین يها استیساین مسئله در نزد 

بوده است  يا گونهاین تأخیر به . راه بوده استکم توجهی و تأخیر هم ،راهبردي توسعه با ضعف يها برنامه

و هنوز قوانین مرتبط با ساماندهی امور  1کلی نظام در حوزه جوانان مشخص نیست يها استیسکه هنوز 

 يزیر برنامهوز جایگاه جوانان در نظام تقویت محتوایی قرار نگرفته و هن اصالح و یا ،مورد بازنگري ،جوانان

در چنین شرایطی مسئله حقوق و تکالیف جوانان نیز . و مدیریت اجرایی کشور دچار ضعف و تزلزل است

و  يا قهیسلشاهد اقدامات  ،در سطوح باال ءخالهمچون سایر مسائل جدي گرفته نشده است و به علت 

امور جوانان با  اندرکاران دستدر یک مقطع مدیران و . میا بوده تر نییپاو نقیض در سطوح  و ضد زودگذر

و  به جوانان دارند و در مقطعی دیگر با تغییر مدیران گرافیتکلنگاهی  ،شور تربیتی نسل جوانتدوین من

                                                 
را  جم توسعه آمده استهاي کلی برنامه پنج ساله پندر مورد جوانان در مجموعه سیاست باید متذکر شد که آنچه به اختصار در قالب یک یا دو بند -  1

  .تفاوت ماهوي و شکلی دارد -که فراتر از یک دوره پنج ساله است-هاي کلی نظام اي دانست که با سیاستهاي کلی برنامهباید سیاست



هنوز  .شود یم تدوین منشور ملی حقوق جوانان به جوانان موجب گراحقوقنگاه اعمال  ،اندرکاران دست

ازوکارها و تقسیم ساختارها و س ،نموده باشد و براي حل آن ینیب شیپجوانان را  که مسائلیک قانون جامع 

را  1389رزش و جوانان در سال قانون تأسیس وزارت و. وجود ندارد ،نموده باشد ینیب شیپکار ملی را 

دانست، چرا که در حد کلی و تأسیس یک  قانون مناسب و کاملی براي ساماندهی امور جوانان ،توان ینم

شامل  ،است ساختارمتوجه نکه گذشته از آن قانونی در حوزه جوانا يهاءخال .وزارتخانه محدود شده است

  .شود یمدر زمینه ساماندهی امور جوانان نیز تقسیم کار ملی  به خصوصو فکري و  يافزار نرم يها جنبه

  

 .ش. هـ 1404 انداز چشم استلزامات براي تحققحقوق جوانان و  

موجود در  يها چالشو . ش. هـ 1404افق  انداز چشممرتبط با حقوق جوانان در سند  يها آرمانحال که 

 یعنی؛ یید این مقالهمورد تأ هايمورد بحث و بررسی قرار گرفت و رویکرد حوزه حقوق و تکالیف جوانان

سرمایه اجتماعی جوانان عاملی براي "رویکرد و  در چارچوب پارادایم حقوق متقابل "تعادل گرا"رویکرد 

را براي تحقق  ییشنهادهایپ توان یم ،مشخص شدند پارادایم سرمایه اجتماعی قالبدر  "نیل به توسعه پایدار

 میتصمو  يریگ میتصمباید در سطوح مختلف این پیشنهادها . ارائه کرد انداز چشمند مرتبط در س يها آرمان

سطوح اعم از لذا استلزامات ذیل براي تمامی . شود ینمد به یک سطح خاص لحاظ شود و محدو يساز

اشخاص و  امور جوانان و حتی براي اندرکاران دست، مجریان، ناظران و کلیه زانیر برنامه، يگذار استیس

  :شود یمنهادهاي خارج از حاکمیت توصیه 

کلی نظام در  يها استیسجموعه و تکالیف جوانان در مگنجاندن حداقل یک بند تحت عنوان حقوق  -1

 توجه و باالترین سطح نظام مورد ازلزوم توجه به حقوق و تکالیف جوانان  بدین ترتیب. حوزه جوانان

کشور تحت تأثیر این  مرتبط با امور جوانان يها برنامهن و قوانی ،ها استیسگرفته است و کلیه تأکید قرار 

  .خواهد شد یده جهت انداز چشممرتبط در سند  يها آرماناهداف و سمت تحقق  به کلی يها استیس

که ساختار و منابع متناسب با تحقق حقوق و  يا گونهابع موجود در بخش جوانان به اصالح ساختار و من -2

هم در ساختار  تواند یماین اصالح  .گردد انداز چشممرتبط در سند  يها آرمان تکالیف جوانان و در نتیجه

 و هم در منابع انسانی، مالی و نهادهاي تحت امر مقام معظم رهبري بعه قواي سه گانهتشکیالتی نهادهاي تا

مرتبط در مجلس شوراي ناظر و براي نمونه، اصالح ساختار کمیسیون  .و لجستیک این نهادها صورت گیرد

در قوه ، اصالح ساختار 1اسالمی، اصالح ساختار سازمان یا وزارتخانه متولی امور جوانان در قوه مجریه

                                                 
همچون برخی از کارشناسان و صاحبنظران  گاننگارند. ساختار موجود براي ساماندهی امور جوانان در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان است - 1

ها کار تخصصی در این حوزه معتقد است که این ساختار شاید براي ورزش مفید باشد اما براي ساماندهی امور جوانان به طور وانان پس از سالامور ج

الشعاع ورزش قرار خواهد گرفت و به علت حواشی و تبعات اجتماعی و سیاسی مسائل جوانان تحت ،مقاله این از نظر. کل نامناسب و ناکارآمد است

باید موضوع جوانان از این  .تواند آن طور که شایسته است به مسائل جوانان رسیدگی کندوزارتخانه مسئول به هیچ وجه نمی مربوط به ورزش

  .وزارتخانه منفک شود



، تغییر در کم و کیف نیروهاي در مجمع تشخیص مصلحت نظامکمیته مرتبط قضائیه، اصالح ساختار 

امور جوانان در کشور و تغییر در کم و کیف برنامه و بودجه مرتبط با ساماندهی امور جوانان  اند کار دست

 .در کشور باشد

که هم در حاکمیت و هم در خارج  يا گونهل حقوق و تکالیف جوانان، به اصالح نگرش عمومی در قبا -3

نسبت به حقوق و تکالیف جوانان شکل  گراتعادلو  انهیگرا واقع ،منصفانه ،ک نگاه عادالنهاز حاکمیت ی

باید از خالل همدلی و تفاهم بین کارشناسان و  این اصالح نگرش. بگیرد و به سمت افراط و تفریط نرود

مقام از سوي  بیشتر ارائه رهنمودهاي. ارشد کشور صورت گیرد سیاسی و مدیرانمتخصصان با رهبران 

در این خصوص  مراجع عظام تقلید به خصوصعلمیه و  يها حوزهمعظم رهبري و نهادهایی همچون 

 .م سازدهرا فرا بیشتر ملی و درك همدلیموجبات تفاهم و  تواند یم

 فیعرترایند یک فه سهم جوانان در به طوري ک پیشرفت ملی،جوانان در  سهمتوجه ویژه به نقش و  -4

. ش. هـ 1404بدین ترتیب، تا زمان رسیدن به سال . پنج ساله توسعه افزایش یابد يها برنامهدر اجراي  شده 

، در نهادهاي حاکمیتی و غیر حاکمیتی ییگرافعالاعم از مدیریت و  ؛افتهی سازمان جوانان در اشکال مختلف

ربخشی آنان از یک روند صعودي جربه خواهند کرد که میزان سهم و اثسه برنامه پنج ساله توسعه را ت

مصلحت نظام در زمان تدوین  این توجه ویژه هم باید از سوي مجمع تشخیص .وردار خواهد شدبرخ

ین الیحه قانون در زمان تدو دولت پنج ساله توسعه و هم از سوي يها برنامهکلی  يها استیس سینو شیپ

صالح و تصویب الیحه قانون مجلس شوراي اسالمی در زمان اتوسعه و هم از سوي  پنج ساله يها برنامه

و روند صعودي  رشد ،پنج ساله توسعه صورت گیرد و در هر دوره نسبت به دوره پنج ساله قبلی يها برنامه

 .معناداري داشته باشد

گر به بهبود ا. پنج ساله توسعه يها برنامهدر چارچوب  اهتمام بسیار ویژه به توسعه منابع انسانی جوانان -5

محقق  خود  به خود ،توسعه انسانی توجه شود بخش بسیاري از حقوق و تکالیف جوانان يها شاخص

حرکت  ،روشمند و علمی در خصوص توسعه انسانی جوانان يزیر برنامهاگر کشور بتواند با . د شدخواه

 يها آرمانان براي تحقق مسیر و زم ،تر افتهی عهتوسجوان و نیروهاي انسانی  برخورداري ازآن گاه با  ؛کند

هر ساله توسط برنامه عمران سازمان  ها شاخصاین  .خواهد شد تر کوتاهنیز . ش. هـ 1404افق  انداز چشم

پیشرفت جوانان ایران در رشد و . شود یمیت کشورها در سطح جهان مقایسه ملل متحد رصد شده و وضع

در این مقایسه امیدبخش گردد، بلکه پتانسیل ملی براي تحقق حقوق  تواند یمگذشته از اینکه  ها شاخصاین 

. ه 1404افق  انداز چشمبه توسعه پایدار و اهداف سند و تکالیف جوانان را نیز باال خواهد برد و احتمال نیل 

  .دهد یمافزایش را نیز . ش

تأکید  قیم بر لزوم توجه به حقوق جوانانمستا به طور مستقیم و یا به طور غیرکه یپیشنهادهاي فوق بنابراین، 

 ندر ای شده ارائهدر قالب چارچوب نظري  شنهادهاي همگرا و منسجم هستند کهاز پی يا مجموعه دارند،



جوانان نیز  ها آنهمه  قلثمرکز . وجود ندارد ها آنناسازگاري بین  گونه چیههستند و قابل جمع  ،تحقیق

 .شوند یمسرمایه اجتماعی و حقوق متقابل  سه پارادایم توسعه پایدار و ي پیوند بینربرقراهستند که موجب 

 موجب نیل به توسعه پایدار و ارتقاي سرمایه اجتماعی ،توجه به حقوق جوانان و التزام به تحقق این حقوق

در  ، هرگونه ارتقانیز به طور متقابل. شود یم. ش. هـ 1404افق  انداز چشمسند  يها آرمانو در نتیجه تحقق 

 انداز چشمتوسعه پایدار که در واقع نتیجه تحقق  يها شاخصسرمایه اجتماعی جوانان و هرگونه ارتقا در 

 يها گروهو دیگر جوانان و تضمین حقوق متقابل بین جوانان تضمین حقوق موجب  خواهند بود، 1404افق 

  .شود یماجتماعی و بین جوانان و حکومت 
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The present article, titled "Obligation to the Youth Rights: an Opportunity for 
Realizing the Vision 2025", is an applied research, which aims at explaining of 
positive aspects of youth rights in realizing the ideals of Vision 2025. At this 
article, the hypothesis will be approved through answering to the research 
questions. The hypothesis indicates that there is a direct significant relation 
between the youth rights and the realizing of the ideals of Vision 2025 as the 
research variables. The research method is documentary and the collected data 
is mainly qualitative. Achieving the research goal by answering to the argued 
questions, the research structure is designed, in which the general issues would 
be discussed in the introduction, and the key concept, theoretical principles as 
well as the background of the youth rights would be discussed in the first 
chapter, titled "literature review and theoretical/conceptual framework". The 
second chapter, titled "Situation Analysis: From Ideals to Challenges", will 
argue the ideal situation of the question illustrated in the Vision 2025 as well as 
the challenges facing the realizing youth rights in the country. Finally, the 
suggestions for realizing the ideals of Vision 2025 in the field of youth rights 
will be proposed in the third chapter titled "Youth Rights and Some 
Implications for Realizing the Vision 2025". The paradigms and theoretical 
approaches adopted by the authors will be clearly explained. They believe that 
the question of youth rights is explainable under the two paradigms of social 
capital and mutual rights. Also, they believe that the proper approaches to the 
youth rights are "Balanced Approach" and "Developmental Approach". The 
balanced approach means that the attention to the youth rights and youth 
responsibilities must be equal and in parallel. The developmental approach 
emphasizes on using the youth social capital as an opportunity for sustainable 
development. 
 

Key words: youth, youth rights, youth responsibilities, social capital, mutual 
rights and sustainable development 


