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چکیده:
مقاله کنوني در پي فتح «بابي» در خصوص جنبه کمتر شناختهشدهي مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است .بيشترين
ارجاعات به اين مفهوم توسط برنامهريزان شهري صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوقدانها قرار گرفته است .اما اکنون ميتوان
به تفسيري از اين مفهوم دست يافت که غير از استراتژي سياسي شهري براي «فراتر رفتن از شهرهاي کنوني» و يا «پروژهاي
براي شكل دادن به آيندهاي متفاوت براي جامعه شهري» ،مالحظات حقوقي-قانوني را ارائه ميکند که در عالم واقع هم ،منشا
تاثير جنبش هاي شهري در سراسر دنيا بوده و حاصل آنها نيز ،تدوين اسنادي است که بعضاً جنبه الزامآوريِ قانوني به خود
گرفتهاند و ضمن ارائه مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبهاي همهگير ،مصاديق مختلف از جمله مضامين حقوق کار را نيز
ذيل اين مفهوم ،عرضه داشتهاند .با اين اوصاف در سطح بينالملل و تحت تاثير جنبشهاي مختلف «حق بر شهر» ،منشورهاي
قانوني و حقوقي متنوعي مالک عمل دولتها قرار گرفته که در مقاله کنوني سعي داريم مروري تحليلي-پژوهشي بر نحوه
تاثيرگذاري اين مفهوم بر نحوه شكل گيري منشورهاي قانوني داشته باشيم .روش مورد استفاده ،اسنادي با تمرکز بر تحليل
مضمون است .بر اساس يافتههاي تحقيق 3 ،عامل اساسي در شكلگيري منشورهاي قانوني و حقوقي در حوزه «حقوق کار»
برگرفته از «حق بر شهر» تاثيرگذار بودهاند که عبارتند از:
 .1جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسير حقوقي از اين مفهوم
 .2جريانسازي نهادهاي مشروع بينالمللي در باب توجه به جنبههاي حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور
 .3اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبشهاي مدني در صورتبندي مطالبات در باب «حقوق کار»
جنبشهاي اجتماعي مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر» ،مطالبات خود را به عنوان مصاديق مفهوم مذکور به دستاندرکاران
قانونگذاري و دولت ارائه کردهاند و قدرت چانهزني اين جنبشهاست که تعيينکننده مصاديق مفهوم «حق بر شهر» است .بر
اساس مرور تجارب بينالمللي متعدد در خصوص تدوين منشورها و سندهاي حقوقي-قراردادي مختلف نيز هويداست که برخي
از مصاديق بعضاً کليدي حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال ،عدم تبعيض در دسترسي به کار ،حق سازماندهي و تشكل،
به رسميت شناختن اقتصاد غيررسمي ،آموزش نيروي کار ،بهبود شرايط کار و )...به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور
لحاظ شده و جنبه قانوني و الزامآور به خود گرفته است.
کلمات کلیدی :حق بر شهر ،حقوق کار ،قرارداد شهروندي ،جامعه شهري ،منشور حق بر شهر

مقدمه:
هنري لوفور ( ،)1991-1901فيلسوف فرانسوي از مهمترين چهرههاي تاثيرگذار جنبش مي  1968بود و به مدد «فلسفه زندگي
روزمره» و در نقد ساختارگرايي آلتوسري ،نوشتههاي ارزندهاي را عرضه کرد (دياز کاردونا .)449 :2020 ،وي کتابي نوشت با
عنوان «حق بر شهر» 1و براي اولين بار اين مفهوم را تئوريزه کرد 2.در ادامه نيز بر «توليد فضا» 3متمرکز شد و کتابي با همين
عنوان منتشر کرد .در مجموع ايدهاي را عرضه ميدارد که به مثابه «اثري ادبي» 4به شهر مينگرد :يک محصول جمعي که تمامي
شهروندان در ايجاد و شكلگيري آن سهيماند؛ به عبارتي حاصلِ تالش تمامي ساکنان و استفادهکنندگان از شهر است .آنها از
طريق شكل دادن دستهجمعيِ آينده فضاي شهري و سكنيگزيدن فعال در محيط شهري ،ميتوانند در خلق اين اثر ادبي ،سهم
داشته باشند (روول .)180 :2020 ،سهيم بودن در اين «کار خالقانه دستهجمعي» يا اثر ادبي ،يكي از بنيانهاي فلسفي پرداختن
به «حق بر شهر» است .اگرچه لوفور در ابتدا ،در نظر نداشت که تفسيري حقوقي-قانوني از اين مفهوم به دست دهد و آنرا
همچون يک استراتژي سياسيِ شهري براي «فراتر رفتن از شهرهاي کنوني» و «پروژهاي براي شكل دادن به آيندهاي متفاوت
براي جامعه شهري» (پورسل .)150 :2014 ،مفهومپردازي کند اما با انتشار گسترده آثارش در دنياي انگلوساکسون به زبان
انگليسي ،دسترسي محققينِ مسايل حقوقي به نوشتههاي او نيز افزايش يافت که در ارائه خوانش حقوقي از مفهوم «حق بر شهر»
تاثير بسزايي داشت .بدينسان حقوقدانها نيز به جرگه مفسرين آراء لوفور پيوستند و تفسيري حقوقي-قانوني از اين مفهوم ارائه
کردند .البته ،همچنان مناقشه بين طرفداران تفسير حقوقي-قانوني 5با طرفداران خوانش استراتژي سياسي از آراء لوفور،
پابرجاست .اما مهم اين است که مصاديق مرتبط با «حقوق کار» را نه به طور مستقيم از آراء لوفور ،که از طريق برخي دستاوردهاي
متاثر از آثار او ميتوان استنباط کرد .در جستار پيشرو نيز سعي خواهد شد مباحثات حقوقي با تاکيد بر مصاديق «حقوق کار»
در اثناي نوشتههاي مفسرين حقوقي-قانوني لوفور ،استنباط و برخي مصاديق عينيتيافته قراردادي يا قانوني آن در شهرهاي
مختلف بررسي شود.
 -1پیشینه مناقشات تفسیری در تعیین جوانب حقوقی حق بر شهر
از اواخر دهه  1960ميالدي که مفهوم «حق بر شهر» مطرح شد ،منبع الهام مباحثات نظري و اشكال مختلف اقدامات اجتماعي-
سياسي بوده است .اين مفهوم عموماً از منظر فلسفي و سياسي ،درک شده و اساسي را براي صورتبندي گفتمان عام سياست
شهري و عدالت اجتماعي ارائه ميکند .بنابراين« ،ابعاد حقوقي حق بر شهر ناديده گرفته شده است» (فرناندز.)202 :2007 ،
چراکه استقبال از ادبيات لوفور توسط جغرافيدانان و شهرسازها و ديگران از جمله پژوهشگران حوزه حقوق ،دلمشغولي چنداني
در اين خصوص نداشتهاست .بهزعم برخي« ،حق بر شهر» يک پنداشت صرف و يا يک آلترناتيو تمامعيار نيست بلكه نوع جديدي
از سياست شهري است که کامال روشهاي تصميمسازي در شهر را دگرگون ميسازد (پورسل .)101 :2002 ،از ديد پورسل ،در
نظريه حق بر شهر ،دو مفهوم داراي نقش بسزايي هستند :مشارکت و اختصاص .مشارکت فراتر از اين است که صرفاً در فرآيندهاي
تصميمسازي در داخل ساختارهاي ليبرال دموکراسي سهم داشته باشيم .اين حقي اساسي براي تمامي ساکنين است تا در تمام
تصميمات اخذشده در ارتباط با توليد فضا و شهر ،تاثيرگذاري کاملي داشته باشند .حق تخصيص به صورت مستقيم ،ساختارهاي
سرمايهداري را به چالش ميکشد و همچنين استفاده از فضا به عنوان يک عامل سودآورِ توليد و ارجحيت ارزش اقتصادي فضا
بر ارزش استفاده .هاروي و ديكک 6مصرند که «حق بر شهر» مختص به فرد واحدي نيست بلكه بايد به عنوان رابطه مشخصي
بين يک فرد و بقيه جامعه در نظر گرفته شود؛ يک حق توانمندساز که امكان مشارکت در زندگي عمومي را براي تمامي ساکنين
شهر فراهم ميآورد و اين ،همان چيزي است که بدان برنامهريزي مشارکتي ميگويند (بوئر و دو-وريس .)1322 :2009 7،پس
ويژگي بنيادين يک فضاي عمومي شهري ،مشارکت شهروندان در خلق و شكلگيري آن ،اختصاص به همه شهروندان و
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برنامهريزي مشارکتي است .بهزعم لوفور ،مبارزه اساسي در مرحله شهريِ توسعه سرمايهداري ،مبارزه براي آزاد کردن زندگي
روزمره از [يوغ] سازماندهي سرمايهداري و همچنين مبارزه براي ايجاد زمينهي مديريت کردن فضا توسط تودهها و براي آنهاست
(ساندرز.)159 :1986 ،
موضوع حائز اهميت ديگر ،مرکزيت فضاست .بطن شهر ،مرکز تعامالت اجتماعي و خالقيت انساني است و هر کسي حق دارد به
مرکز شهر دسترسي داشته و فضاي واقع در قلب شهر به او اختصاص داده شود .برداشت لوفور از حق بر شهر ،يک سيستم بسته،
شامل مجموعهاي از رويهها نيست بلكه بايد بدان ،در مقام يک طرز فكر نگريست که به صورت ضمني دربردارنده حق يک «اثر
ادبي» است؛ حق تخصيص و حق اينكه در فرآيندهاي تصميمسازي ،داراي يک راي نهايي بودن .اين حقوق نيازمند مبارزه براي
ماندن در محيط شهري است؛ يا به قول لوفور ،حق بر شهر به معناي پايان دادن به تقابالت و مبارزات نيست؛ بلكه کامالً برعكس
(لوفور )1973 ،محيط فيزيكي ،ميداني براي رقابت و مبارزه و نتيجه تالش گروههاي خاص اجتماعي براي سلطه فرهنگي و
قدرت سياسي و اجتماعي است (ساوج و وارد .)175 :1387 ،بنابراين فرآيندهاي رقابت بين افراد و گروهها براي دسترسي يا
تسلط بر فضاهاي عمومي ،نقش مهمي را ايفا ميکنند؛ پس شيوههايي که فضا به گونهاي اجتماعي توليد ميشود براي درک
اينكه چگونه افراد و گروهها با فضا درگير ميشوند و آنرا به خدمت ميگيرند ،ضروري است (هلند و همكاران .)2 :2007 ،به باور
لوفور دانش معتبر در خصوص فضا بايد به پرسش در خصوص توليد آن بپردازد (زيلنيک.)60 :2007 ،
بنابراين بسياري از شارحان انديشههاي وي« ،حق بر شهر» را صرفاً نوعي استراتژي سياسي شهري براي سازماندهي شهروندان
در راستاي تغيير وضع موجود و «فراتررفتن از شهرهاي کنوني» ميدانند؛ صرفاً راهي به سوي زندگيِ شهري دگرگونيافته در
آيندهي جهانِ شهريشده؛ جايي که فضا بيش از اين تبديل به کال نميشود؛ خود-مديريتي فراگير و دولتي که ميتواند مانع
رخ دادن «امر شهري» شود ،تضعيف ميگردد (لوفور1970 :به نقل از هاچزرمير .)54 :2015 ،لوفور ،دموکراسي بالواسطه و
کنترل توسط مردم عادي را پيشنيازي براي جامعه شهري ميداند .او به دنبال شرايطي است که دولت زمينه را براي شكلگيري
کنترل مردمي،از طريق سه استراتژي فراهم آورد .
 .1عرضه پروبلماتيک شهري به حيات سياسي از طريق برانگيختناش رو به جلو؛
 .2يک برنامه از خود-مديريتي با شكلي تعميميافته آغاز ميشود؛ با تعامل دوسويه مهمي بين خود-مديريتي صنعتي و
شهري ،که دربردارنده بازارها و کنترل سرمايهها است توسعه مي يابد.
 .3ورود به نظام قراردادي وسيع ،تغييرشكليافته و دستهجمعي در خصوص حق بر شهر (نبايد افراد از حق دسترسي به
مرکز و رفت و آمد بدانجا ،منع شوند) (هاچزرمير.)636 :2017 ،
پيروان «لوفور» با ارجاع به استراتژيهاي پيشنهادي وي و يا حتي معرفي فضاهاي سهگانه و همچنين مكانيسمهاي ضروري
سهگانهي توليد فضا ،بر تفسير استراتژي سياسي براي خلق شهرهاي جديد ،مصرند.گرچه ميتوان با تفاسير ارائهشده توسط
طرفداران «کنش سياسي» ،همدلي کرد اما نوشتههاي وي فارغ از مالحظات «حقوقي» نيست .به نظر ،لوفور در انتخاب واژه
«حق» ،معنايي قانوني را در نظر داشته است.حتي در جايي بيان ميدارد که «حق بر شهر» نه حقي طبيعي است نه قراردادي
(هاچزرمير .)640 :2017 ،پس بيدليل نيست که لوفور فصل آخر کتاب «انقالب شهري» را تحت عنوان «قوانين شهري»،
سازمان ميدهد اما با اين حال ،ما را به تفسير حقوقي مصرحي از مفهوم «حق بر شهر» رهنمون نميکند و بيشتر معطوف به
فرآيندي است که بواسطه آن ،دولت تضعيف و فضا براي مداخالت مبتني بر جامعه مدني ،بازتر ميشود .لوفور ابتدا ،از اصطالح
«قوانين سلبي» 1استفاده ميکند اما با معناي حقوقيِ متداول يكي نيست (يعني قوانيني که مانع از دخالت شده و مرتبط با
آزادي است)؛ بلكه آن قوانيني که احتمال موانع سر راه زندگي شهري از قبيل «جداييگزيني» در توليد فضا يا «انفكاک بين
افراد» را اصالح و يا برطرف مينمايد« .در حقيقت ،اين قوانين سلبي ،خود دال بر برخي قوانين ايجابياند» (لوفور.)1970 ،
اصطالح «قوانين ايجابي» نيز با معناي حقوقيِ متداول يكي نيست (يعني وظيفه تامين و برآوردن) .از نظر لوفور ،بايد شرايط
نهايي زندگي شهري ،بيشتر تابع «عرف» باشد تا «قرارداد» (هاچزرمير .)641 :2017 ،بنابراين بايستي «حق بر شهر» در قالب
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يک سيستم قراردادي دگرگونشده ،گنجانده شود .بدينسان از نظر لوفور ،سنت ديرينه ليبرال حقوق شهروندي ،نيازمند اصالح
است.
 -2نیاز به برداشتی جدید از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی
لوفور فرمول جديدي را براي شهروندي اجتماعي پيش ميکشد؛ بيانگر «پروژهاي اجتماعي» ،نيازمند قرارداد سياسي نويني بين
دولت و شهروندان تا شكاف بين دولت و حكومت و همچنين بين قدرت نهادي و قدرت جامعه مدني ،کاهش يابد (فرناندز،
 .)207 :2007با اين اوصاف« ،حق بر شهر» به چيزي بيش از مفهومي انقالبي از حقوق شهروندي ،دللت ندارد (لوفور.)1989 ،
پس صورتبندي و پياده کردن قرارداد سياسي جديد شهروندي اجتماعي ،حقوق شهروندان براي مشارکت کامل و فعال در جامعه
سياسي و مدني را به رسميت ميشناسد (فرناندز .)208 :2007 ،عمده تصميماتي که فضاي شهر را شكل ميدهد در داخل
دولت اخذ ميشود اما تعداد بيشتري از آنها در خارج از دولت رقم ميخورد .لوفور در يكي از نوشتههاي متاخرترش تحت عنوان
«در باب قرارداد شهروندي» )1990( 1روشن ميسازد که پيوند بين «ساکن يک شهر بودن» و شهروندي در جوامعي که شهري
شدهاند ،اجتنابناپذير است .اين حق بر زندگي شهري ،با تمام خدمات و مزايايش ،با پيامدها و عواقبش که هنوز به طور کامل
به حقوق شهروندي ،الصاق نشده است .او موارد مذکور را زير لواي حقوق جديد شهروندي در کنار حق بر فرهنگ ،همانندي در
برابر تفاوت (و برابري) ،خود-مديريتي و خدمات را تحت لواي قرارداد سياسي جديد ميبيند (لوفور .)1990 ،قرارداد شهرونديِ
پيشنهادي لوفور ،به دنبال فراتر رفتن از حقوق شهروندان به عنوان محافظتهاي قانوني توسط دولت ليبرال دموکرات است .وي
سياستهاي خودگردان( 2و همچنين تضعيف دولت) را با هرگونه سياستي که خواهان حقوق تضمينشدهتري از دولت ليبرال
دموکرات است ،ناسازگار ميداند (پورسل.)142 :2013 ،
اگر ابعاد حقوقي «حق بر شهر» را بدون توجه به کردارهاي زيستهاي در نظر بگيريم که حق بر شهر از خالل آنها شكل ميگيرد،
برداشت کمدامنهاي از آن به دست داده خواهد شد (ستيهلي و ديگران .)199 :2002 ،پس چالش اصلي همچنان باقي است و
سازوکارهاي عملياتي کردن اين حق جديد ،مبهم خواهد ماند .بهراستي ،چه کسي/کساني مسئوليت تحقق آنرا بر عهده دارند؟
چه کساني نسبت به شهر و فضاهاي عمومي آن ،ذيحق هستند؟ اين حق در سطوح مختلف (قانوني و در کف خيابانها) ،چگونه
تعيين ميگردد؟ چگونه کنترل ميشود ،مشروعيت مييابد و يا تحليل ميرود؟ و چگونه اين حق يا نبودن آن ،عدالت اجتماعي
در شهر را شكل ميدهد؟ مايكل و ديگر محققاني که دلمشغول پاسخ سوالت مذکور هستند ،به اين ميپردازند که چگونه مناظره
و جدل بر سر اينكه چه کسي حق دارد/ندارد در فضاهاي عمومي شهري حضور داشته باشد به مبارزات گستردهتر بر سر عضويت
در جامعه و مشروعيت برميگردد؛ به عبارتي ،آنها نشان ميدهند که فضاي عمومي شهري و «امر عمومي» ،چگونه به شيوه
متقابل و دوطرفه ساخته مي شوند .بسياري از تحقيقات از جمله پژوهش «مايكل» ،بر اين امر تمرکز دارند که چگونه وضع کردن
قانون (خصوصاً احكام شهري) 3،نقشي بنيادين در اين مبارزات ايفا ميکنند .برخي ديگر نشان دادهاند که احكام محلي و کنترل
فضاي عمومي ،چگونه باعث محدوديتهاي رفتاري و بنابراين مانع از حضور افراد بيخانمان ،متكديان ،جوانان ،معترضين ،فعالين
حوزه کار و کارگران روزمزد مهاجر شدهاند (وارساني.)39-38 :2008 ،
« -3حقوق کار» چه جایگاهی دارد و چه باید کرد؟
به نظر ميرسد که ائتالفي بين بازيگران مهم اين حوزه از قبيل دولتها ،شهروندان ،بخشهاي خصوصي و عمومي و نهادهاي
نماينده جامعه مدني ،به منظور تحقق و عينيت يافتن «حق بر شهر» و الصاق مصاديق «حقوق کار» بدان ،ضروري است .در کنار
اينكه گروههاي بهحاشيهرفته بايد در اين فرآيند به حساب آورده شوند ،نظامهاي قضايي نيز از نقش تاثيرگذاري برخوردارند و
مسئوليت مهمي در اعمال کردن «حق بر شهر» را عهدهدارند .چوئكا )2016( 4معتقد است به منظور حصول اطمينان از راهحل
موثر در برابر تخطي از «حق بر شهر» ،وجود سازوکارهاي صالحيتدار و موثر قضايي از قبيل تعيين گروههايي براي انجام اقدامات
قانوني در دادگاه و مشارکت داشتن در مراحل مختلف روند قضايي (به مثابه دستاورد ماهيت دستهجمعي حق بر شهر) ،لزم
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است .وي در ادامه بر اين باور است که در موارد متعدد ،اقدامات دستهجمعي ،به نظارت قضايي بر سياستهاي عمومي ،منجر
شده که بر سياستگذاري به نفع حقوق جمعي (به عنوان مثال در زمينه حفظ محيط زيست يا حقوق مصرفکنندگان ،بهداشت
عمومي ،آموزش يا حقوق کار) ،موثر بوده است .حال آيا نبايد قوه مقننه ،پذيراي اصالح در حقوق قضايي باشد تا حمايت بيشتري
از عناصر تشكيلدهنده «حق بر شهر» حاصل گردد؟ به عبارتي ،نهاد حاکمِ قضايي مسئول است تا به دنبال اين مهم باشد و
آموزشهاي لزم را به قضات بدهد تا بتوانند آنرا اِعمال و تفسير نمايند .در کنار اين مساله ،البته که دولتها نيز بايد حقوق ايجاد
شده را به رسميت بشناسند و اين همان چيزي است که سازمان «حق بر شهر» پوزنانسياي من که سال  2007در لهستان
تاسيسشده در وبسايتاش اعالم داشته که« :تنها امكان مطالبه حقمان بر شهر ،تاسيس موجوديتي قانوني است که توسط
دولت و نهادهاي اجرايي ،به رسميت شناخته شود» (ماير .)73 :2012 1،اما نكته حائز اهميت ،ضرورت برخي آزاديها و حقوق
بنيادين «کار» از قبيل حق تشكيل سنديكا و سازمانهاي کارِ کارگران و همچنين انجمنهاي کارفرمايان و قدرت چانهزني
طرفين در مقابل دولت و دستگاه قضايي در سطح ملي است.
بنابراين مطالبهگري کنشگران اين حوزه بيشتر به سمت و سوي تفسير حقوقي-قانوني از مفهوم «حق بر شهر» تمايل دارد و
گرايشات متاخرتر نيز به دنبال صورتبند جديدي از اين مفهوم هستند که دربرگيرندگي بيشتري داشته و دغدغههاي مربوط به
گروههاي ديگر از قبيل «کارگران» را نيز در خود جاي دهد؛ به عبارتي ،جنبشهاي مختلفِ مدعي احقاق «حق بر شهر» ،نگاه
ويژهاي نيز به مصاديق «قانون کار» دارند و به واسطه شموليت اين جنبش در دوره حاکميت نئوليبراليسم ،کارگران و حقوق آنها
نيز يكي از موضوعات ويژه مورد توجه جنبش است و همين امر باعث گرديده که «حق بر شهر» صرفاً بهدنبال مطالبهگري در
خصوص فضاهاي شهري نباشد و برخي مطالبات کالسيکتر طبقه کارگر را نيز نمايندگي کند .جان ليس 2بر اين باور است که
وظيفه اصلي ما در دوره کنوني ،درک اين مساله است که در اقتصاد سياسي که دوباره شكل گرفته ،گرهگاههاي اصلي کدامند تا
ما بر اساس آنها ،سازمانهاي توده اي مبارز قوي را تشكيل دهيم؛ همچنين درک کنيم که کنشگران تاريخي کليدي که بتوانند
متحد شوند و يک جنبش «حق بر شهر» را رهبري کنند ،چه کساني هستند .او در تغيير ترکيب طبقه کارگر اشاره ميکند که
فرودستان شهري نيز به دليل تغييرات شكلگرفته در رابطهي کار و انعطافپذير شدن آن ،در زمره طبقه کارگر هستند و از
کارگزاران اصلي جنبش «حق بر شهرند» .او به خال کار صنعتي باثبات و دستمزد کافي ميپردازد که ترکيب نويني از طبقه
کارگر را شكل داده که توانايي تغيير شكل جامعه را داراست .در ادامه به «نبردي جانکاه» 3براي تحقق وظايف اصلي اين دوران
اشاره ميکند؛ مبارزه در برابر «قوانين کاري» که با سطح پاييني از حفظ و بهبود حقوق کارگران ،آنها را محروم و از هم جدا
ميکند؛ مبارزه در بزنگاهي تاريخي که ما را با جنبشها و سازمانهاي اجتماعيِ تضعيفشده ،واميگذارد و تقسيمات فضايي که
سازمانها و جنبشهايمان را ايزوله کرده است (ليس .)253 :2012 ،آگاهي نسبت به چينش نيروهاي اجتماعي و همچنين
نحوه مفصلبندي خواستههايشان در جنبش سراسري و فراگير «حق بر شهر» ،جزو اولويتهايي است که در راستاي قانوني
کردن اين حق براي شهروندان ،بايد کانون توجه باشد؛ به عبارتي ،احقاق حقوق پيشگفته کامالً وابسته به توانمندي جامعه
مدني و بازيگران آن در صورتبندي و ارائه مساله «حق بر شهر» و الصاق مصاديق مورد نظر (بويژه در حوزه «کار») به اين «حق»
است و در نهايت ،قدرت لبيکردن با قانونگذاران در خصوص تصويب خواستههاي اين بازيگران در قالب اسناد قانوني ،بويژه
«قانون اساسي» و «قانون کار» است.
اين امر در سطوح بينالمللي راحتتر صورت ميگيرد .نهادهاي بينالمللي همچون سازمان ملل و يا سازمان جهاني کار حتي از
ابتكارات در اين حوزه بهشدت استقبال ميکنند کما اينكه آژانسهاي سازمان ملل قوياً به دنبال ترويج حق بر شهرند« .در سطح
جهاني که شبكهها و سازمانهاي غيردولتيِ فرامليتي فعال هستند براي اينكه «حق بر شهر» به لحاظ قانوني ،مستحكم گردد
تالشها ،شدت يافته است؛ چه اينكه کنشگران شهري و دولتي بواسطه اعالميهها و رهنمونهايي که براي حفظ و تضمين «حق
بر شهر» در نظر گرفتهاند ،به اين منازعات پيوند خوردهاند» (ماير.)71 :2012 ،
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 -4اسناد و اقدامات بینالمللی در موضوع حق بر شهر
يونسكو و هبيتات (  )2005دست به اقدام مشترکي زدند تا در قالب پروژه «سياستهاي شهري و حق بر شهر» همافزايي کرده
و به دنبال ايجاد ائتالفي بين مقامات محلي و ساير بازيگران در حوزه سياستگذاري شهري و قانونگذاري باشند که توسعه،
دموکراسي محلي ،برابري و عدالت اجتماعي را ترويج دهند .هبيتات نيز «حق بر شهر» را به عنوان مضمون مرکزي پنجمين
«انجمن بينالمللي شهري» انتخاب کرد که در ريودوژانيرو ( ،)2010برگزار شد .شايد در سطح بينالملل ،رقم زدن ابتكارات از
اين دست چندان با مشكل مواجه نشود اما به دليل تعدد بازيگران و همچنين وجود منافع متكثر در سطوح ملي ،ابتكارات
اثربخش بسيار مشكلتر از سطح بينالمللي شكل ميگيرند .حال اگر در پي تحقق مصاديق «حق بر شهر» در سطوح ملي باشيم
بايستي جنبشهاي شهري ،اعتراضات جمعي ساکنين و مطالبهگري سازمانهاي جامعه مدني ،جزء لينفک تحقق «حق بر شهر»
باشند .هكتور مادرا )2010( 1به فراز و نشيبهاي جنبش ساکنين 2در ونزوئال ميپردازد که بالخره در فوريه  2002از سوي
دولت انقالبي ونزوئال به رسميت شناخته شد در حاليكه مبارزهشان براي «حق بر شهر» از دههها قبل آغاز شده بود .او سه بخش
جنبش را تحت عناوين جنبش مستاجرين ،جنبش سرپرستها و جنبش پيشگامان توضيح ميدهد و به اين موضوع ميپردازد
که جنبش ،وضعيت آسيبپذيري دوگانهاي را نمايندگي ميکند؛ اينكه سرپرستها اگر کارشان را از دست بدهند؛ مسكنشان
نيز از دست خواهد رفت .وي اين وضعيت را معادل بردهداري قلمداد ميکند و بيان ميدارد که برخي از سرپرستها  12ساعت
در روز کار ميکنند و برخي ديگر نيز تا  15ساعت به کار مشغولاند .به باور او چنين سوءرفتاري ،قوانين کشور را نقض ميکند
اما اگر کسي بخواهد اعتراض کند و يا گزارش بدهد ،از بازار کار حذف خواهد شد .با اين حال ،جنبش بر اين مساله متمرکز شده
و پيشنهاد ميدهد که فصلي به «قانون کار» اضافه شود تا تغييري در اين وضعيت حاصل گردد (مادرا.)225 :2010 ،
بنابراين پيچيدگي مساله و چندگانگي عوامل در سطوح ملي ،باعث ميشود که حصول نتيجه توسط جنبشهاي مدعي «حق بر
شهر» با مشكالت جدي روبرو شود .ابتدا بايد تعريفي از شهروندي ارائه گردد که تابعيت سياسيِ دولت-ملت خاصي ،مبنا قرار
نگيرد و «مدل مسلط شهروندي کامالً به حق بر مشارکت ،گره بخورد» (پورسل .)103 :2002 ،با شكلگيري مفهوم جديدي از
شهروندي ،مطالبهگري در راستاي اعطاي حقوق جديدتر شهروندي و نيز پيوستگي در مطالبهگري جنبشها و افزايش قدرت
چانهزني آنها ميتوان اميدوار بود که دستاوردهاي قابل تاملي در حوزههاي مختلف از جمله «حقوق کار» ،حاصل گردد کما اينكه
در برخي از شهرهاي دنيا به ثمر نشسته و حكومتهاي ملي و محلي در قالب منشور يا اساسنامههاي توافقي-قراردادي و يا حتي
قانوني ،به دستورکار مشخصي در اين خصوص رسيدهاند .در ادامه سعي خواهيم کرد به برخي از اين منشورها و قراردادها بپردازيم
و نسبتشان با «حق بر شهر» و جايگاه «حقوق کار» در آنها را روشن سازيم.
 4-1منشور جهانی حق بر شهر بارسلون؛ 2004
اين منشور ،مبتني بر پيشنهاد اوليه «منشور حقوق بشر در شهرها» توسط «فدراسيون سازمانهاي ياريدهنده اجتماعي و
آموزشي» در ششمين کنفرانس حقوق بشر در برزيل ( )2001ارائه شد .منشور بر مبناي استفاده فعال از ابزارهاي بينالمللي
حقوق بشر در حوزه مدني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي تدوين شده بود که خود نيز متاثر از «منشور
اروپايي حفظ حقوق بشر در شهرها»ست که در مي  2000در کنفرانس سنتدنيس ارائه شده بود .با اين حال ،تدوين پيشنويس
منشور جهاني حق بر شهر پس از دومين «گردهمايي اجتماعي جهاني» ،توسط سازمانها و فعالين اجتماعي مردمنهاد سراسر
دنيا خصوصاً در امريكاي لتين ،کليد خورد .از جمله اهداف منشور ،بهرهگيري از پتانسيلهاي موجود بينالمللي در راستاي
نظارت بر احقاق حقوق شهروندان در شهرهاست .منشور در گردهمايي اجتماعي جهاني بارسلون در سپتامبر  2004مورد توافق
قرار گرفت که دربردارنده  23ماده در خصوص ابعاد مختلف حقوق شهروندان در شهرهاست.
اجزاء سازنده منشور جهاني حق بر شهر چنين برشمرده شده است :حق بر کار ،بهداشت عمومي ،محيطزيست سالم و دسترسي
به خدمات بهداشتي ،آب ،انرژي ،سيستم دفع فاضالب و ارتباطات ،حمل و نقل عمومي و جابجايي شهري ،مسكن و سرپناه
مناسب ،عدم تبعيض و احترام به تكثر ،حكمروايي باز ،شفاف و مشارکتي ،مشارکت سياسي ،توسعه ،حفظ ميراث ،ايمني فيزيكي
. Hector Madera
. movement of pobladores
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و تامين فردي ،آزادي تحرک ،آزادي سازماندهي و آزادي تشكيل اتحاديه .در جاي جاي منشور بر بهرهمندي برابر از اين حقوق،
تاکيد شده است .در اين بين  2ماده به طور صريح به مصاديق «حقوق کار» پرداخته است.
ماده  16منشور جهانی :حق بر کار
تبصره  :1دولتهاي محلي و ملي موظفند تا جايي که امكان دارد در تداوم وضعيت اشتغال کامل در شهر ،سهم داشته باشند.
بدين منظور ،آنها بايد از طريق تحصيالت و آموزش مداوم ،به دنبال بهبود و افزايش کيفيت کارگران باشند.
تبصره  :2شهرها بايد بواسطه مبارزه با کار کودکان ،شرايط را براي آنها ارتقا دهند تا از کودکيشان لذت ببرند.
تبصره  :3شهرها در همكاري با مديريتهاي عمومي و شرکتها ،بايد مكانيسمهايي را گسترش دهند که بواسطه آنها بتوان از
فرصت برابر براي همگان در دسترسي به کار بدون تبعيض ،اطمينان حاصل کرد.
تبصره  :4شهرها بايد از طريق ايجاد مراکز مراقبت روزانه و ساير تسهيالت ،دسترسي زنان به کار را بهبود بخشند و همان شرايط
را از طريق راهاندازي تسهيالت شهري کافي و مناسب براي افراد داراي ناتواني جسمي فراهم آورند .به منظور بهبود شرايط کار،
شهرها بايد برنامههايي براي بهبود مسكن شهري زنان و افراد آسيبپذيري داشته باشند که از خانه به عنوان محل کار استفاده
ميکنند.
تبصره  :5شهرها با دستورکاري مترقي بايد کسب و کار غيررسمي افراد کمدرآمد يا بيكار را بپذيرند و از حذف آنها بپرهيزند و
مكانهاي مناسب را براي کارگران تامين و سياستهاي مناسب را در قبال آنها پيش بگيرند تا زمانيكه بتوان آنها را در اقتصاد
رسمي شهر ،سهيم کرد.
در بخش ديگري از منشور ،برخي آزاديهاي گردهمايي و ...نيز به رسميت شناخته شده که در قالب ماده  9آمده است.
ماده  9منشور جهاني :حق انجمن ،گردهمايي ،حضور نمايشي در شهر و استفاده دموکراتيک از فضاهاي عمومي شهري:
تمامي افراد حق دارند که انجمن تشكيل دهند ،گردهمايي راه بيندازند و يا حضور دستهجمعي در فضاهاي شهري داشته باشند.
شهرها موظفاند فضاهاي عمومي در دسترس براي اجتماعهاي باز و گردهماييهاي غيررسمي را فراهم کنند.
اگرچه منشور جهاني «حق بر شهر» به لحاظ حقوق بينالملل ،الزامآور نيست و اگر حكومتهاي ملي و محلي از محتوا و مواد
مصرح در منشور سرپيچي کنند ،مواخذه نخواهند شد اما نشان از فراهم آمدن فضاي فكري لزم براي تبديل «حق بر شهر» به
عنصري نهادمند در نظام حقوقي کشورهاست که بسته به ميزان و قدرت چانهزني جنبشهاي اجتماعي ،ميتوان انتظار داشت
که اين مهم رخ دهد.
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پروژه مشترک هبتات و یونسکو :سیاستهای شهری و حق بر شهر؛ حقوق ،مسئولیتها و شهروندی

هدف اين پروژهي پژوهشي مشترک که توسط هبتات و يونسكو در مارس  2005انجام شده ،سهم داشتن در رسيدن به اهداف
توسعه هزاره از طريق شناساندن عملكردها و ابتكارات خوب در حوزه حقوق و برنامهريزي شهري است که حقوق و مسئوليتها،
تسامح ميان مذاهب ،مشارکت زنان ،جوانان و مهاجرين در مديريت شهري را تقويت ميکنند .پيشاپيش برخي ابزارها در سطوح
مختلف محلي ،ملي و منطقهاي وجود دارند .گسترش «حق بر شهر» به مثابه ابزاري براي شموليت اجتماعي در شهرها ،اشاره دارد
به:
✓ اختيار ،آزادي و بهرهمند شدن عموم مردمي که در شهر زندگي ميکنند؛
✓ شفافيت ،عدالت و بهرهوري در اداره شهر؛
✓ مشارکت و احترام در تصميمسازيهاي دموکراتيک محلي؛
✓ به رسميت شناختن تنوع در زندگي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي؛
✓ کاهش فقر ،طرد اجتماعي و خشونت شهري.

در گزارش منتشر شده در خصوص اين پروژه« ،حق بر شهر» به لحاظ قانوني ،از جمله حقوق ايجابي قلمداد نشده و تصريح
گشته که نه هبيتات و نه يونسكو قصد ندارند ابزار قانوني جديدي را در سطح بينالملل ترويج دهند .بلكه بيشتر به دنبال اين
هستند که شهرها را ترغيب کنند تا از عملكردهاي خوبي که در اختيار آژانسهاي سازمان ملل هست و با همكاري ساير بازيگران
مرتبط آماده شده ،درس بگيرند .در بخش ديگري از گزارش ،مضامين و مباحث در خصوص «حق بر شهر» ارائه شده و چالشهاي
تحقق و اينكه چه کساني شامل اين «حق» ميشوند و چه جنبههايي از «شهر» را دربرميگيرد ،پرداخته شده است .ذيل سرفصل
«زندگي شايسته و موقر در شهرها» به مباحث مختلفي از جمله «زنان و شهر»« ،مهاجران و شهر» و مهمتر از همه «اشتغال در
شهر» مي پردازد .دغدغه اصلي گزارش در اين بخش به مساله «کار غيررسمي» است و آمارهاي گوناگوني در خصوص ميزان و
سهم بخش غيررسمي اقتصاد در توليد ناخالص داخلي ارائه ميکند و نقش اين بخش را در تامين شغل براي ساکنين شهرها،
گوشزد ميکند و اينكه سهم بسزايي در اقتصاد شهري دارد اما به ندرت اندازهگيري ميشود .در اين ميان کسب و کار خياباني
يكي از وسيعترين بخش هاي اقتصاد غيررسمي است که کامالً وابسته به دسترسي به فضاهاي عمومي شهري است (از قبيل
خيابانها ،پيادهروها ،کنارهها ،حاشيههاي اشغال نشده و فضاهاي حاشيهاي) اما با اين وجود ،عرصه پرمنازعهاي است .غالباً
مقامات محلي و کاسبهاي محل ،آنان را که بدين شيوه مشغول هستند مورد آزار و اذيت قرار ميدهند و به عنوان مجرم
ميشناسند .سياستهاي شهرداري نيز به ندرت حامي آنهاست و اخراج اجباري از محل ،جزو سياستهاي معمول است که درآمد
و سطح معيشت را از بين ميبرد و فقر را تشديد ميکند (براون .)2008 :در ادامه بر اين باور است که «سازمان بينالمللي کار»1
مجبور است استانداردهاي بينالمللي کار را تدوين و به طور منظم ،گزارشهايي را در باب اقتصاد غيررسمي منتشر نمايد.
همچنين اشاره ميشود به اعالميه اصول بنيادين حق بر کار که در  1998به امضا رسيده و در آن ،اصول آزادي اجتماعات و
چانهزنيهاي جمعي ،امحاء کار اجباري ،از بين بردن کار کودکان و از بين بردن تبعيض شغلي ،مقرر شده است (سازمان بينالمللي
کار 2002 ،و .)2007
جلسه تاثيرگذاري در باب «کار شايسته در اقتصاد غيررسمي» در خالل کنفرانس سازمان بينالمللي کار در  2002و متعاقب
آن ،يک سمپوزيوم بينالمللي در  2007برگزار شد که تاکيد داشت کارگران و کسب و کارهاي حوزه اقتصاد غيررسمي ،اوضاع
نامساعد متعددي همچون کار کردن در شرايط دشوار و آسيبپذير را تجربه ميکنند و بنابراين طيف وسيعي از اقدامات لزم
است تا به تبعيض و فقر در ميان کارگران بخش غيررسمي پرداخته شود :امحاء جنبههاي منفي غيررسمي بودن که در عين
حال نيز بايد از عدم تخريب فرصتها براي امرار معاش و نيز کارآفريني ،اطمينان حاصل شود .در جلسه ،اين بحث درگرفت که
دولتها (بويژه دولتهاي محلي) ،نقش پيشتازي در تداوم چارچوبي توانمندساز براي حمايت از کارگران بخش غيررسمي دارند.
برخي از شهرها ،در راستاي همنوا کردن کارگران بخش غيررسمي ،گامهاي قابلي را برداشتهاند .حق ساکنان شهري براي
جستجوي اشتغال قانوني و مشروع ،بسيار حياتي است و فقراي شهري حاشيهشده ،بايد به منافع حاصل از زندگي شهري،
دسترسي داشته باشند .و اين تنها زماني ممكن است که دولتهاي محلي (شهرداريها) ،رويكردي توانمندساز را براي پشتيباني
از حيات شهري اخذ کنند که بايستي پايه و اساس «حق بر شهر» قرار گيرد (براون و کريستينسن.)32-27 :2009 ،
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والژو 2

شايد بتوان ادعا کرد که اولين منشور شهري که ذيل قانون ايالتي با راي اهالي شهر ،تصويب شد منشور شهر والژو در 1969
است .در اولين روز آوريل  1969بر اساس بخش  8ماده  11قانون ايالتي کاليفرنيا ،انتخابات عمومي شهرداري والژو برگزار شد.
طي اين انتخابات 15 ،نفر واجد صالحيت به منظور تدارک و پيشنهاد منشوري جديد براي حكومت محلي والژو انتخاب شدند.
اين منشور جديد تهيه و توسط اکثر اعضاي مجمع  15نفري ،در چهارمين روز مارچ  1970امضاء شد و در  18مارچ در روزنامه
اداري شهرداري والژو منتشر شد 3.در نهايت شوراي شهر والژو مورخ  16مارچ  1970طي مصوبهاي 4به تصويب رساند .در مقدمه
. ILO
. City of Vallejo Charter
 .3روزنامه صبح تايمز-هرالد
 . 4شماره N.C. 202-70

1
2

منشور آمده است :ما مردم شهر والژو ،ايالت کاليفرنيا ،اين منشور را به عنوان حق اساسي شهر والژو ذيل قانون ايالتي کاليفرنيا،
مقرر و برپا ميداريم .منشور مذکور شامل  11ماده بوده و ذيل هر ماده ،بخشهاي متفاوتي تعريف شده است .ماده  8تحت
عنوان «مديريت کارمندان و خدمات مدني» شامل بخشهاي  810-800است .بخش  803با عنوان «دستورالعمل کارمندي»1،
شوراي شهر را موظف کرده بود که از طريق يک دستورالعمل ،سيستم نويني از مديريت کارمندان را فراهم آورد که موارد ذيل
را تامين کند اما ضرورتاً به اين موارد محدود نشود:
✓ سيستم منظمي از استخدام ايجابي و آزمونهاي رقابتي براي ورود به حوزه خدمات عمومي ،فارغ از هر گونه گرايشات
سياسي ،مذهبي و نژادي و ،...که از قبل ،اگهي شده باشد2.
✓ آموزش به کارمندان بر حسب موقعيت شغلي کنوني و بهبود آنها؛
اما در بخش  809تحت عنوان «سيستم مذاکره دستهجمعي» ،موارد مرتبط بيشتري با «حقوق کار» پوشش داده شده که
عبارتند از:
✓ اين حق در مورد کارمندان بايد وجود داشته باشد که چه به صورت انفرادي و چه به صورت دستهجمعي ،بتوانند در
خصوص موضوعاتي همچون دستمزد ،ساعات کار و شرايط کار مذاکره کنند؛
✓ شوراي شهر ،شهرداري را به اين سو سوق دهد که نمايندگان مشخصي را بگمارد تا با حسن نيت ،با سازمانهاي
کارمندي داراي رسميت 3،مذاکره کنند؛
بنابراين شوراي شهر والژو مقررات مربوط به مذاکرات ،ميانجيگري و ارائه شواهد و مدارک در خصوص دستمزد ،ساعات کار و
شرايط کار را تصويب کرده است (مکلين.)71 :1975 ،
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مسئولیتها4

با فراهم آمدن زمينههاي اجتماعي-سياسي تحقق «حق بر شهر» ،ميتوان بروز جلوههاي حقوقي-قراردادي و يا حتي قانوني اين
مفهوم را در برخي اسناد شهري ،شاهد بود .منشور حقوق و مسئوليتهاي مونترئال از جمله توافقات پيشرفته در سطح دنياست
که پس از فرآيند طولني رايزني ميان مديريت شهري و گروههاي مدني جامعه ،توسط شهرداري مونترآل در  2006تصويب شد.
اين منشور نوعي تفاهمنامه بين شهرداري و شهروندان شهر مونترئال است .منشور ،شهروندان را بهعنوان هر «شخصي که در
محدوده شهري زندگي ميکند» در نظر ميگيرد (شهرداري مونترئال .)2006 ،بنابراين شهروندي رسمي دولت-ملت براي عضويت
در جامعه سياسي شهري نياز نيست .منشور بهطور مستقيم اشاره به «حقوق بشر» بهعنوان سابقه منشور و الهامبخشي از آن
دارد و تعداد زيادي از حقوق جديد را براي شهروندان پيشنهاد ميکند؛ حقوقي نظير مشارکت در تصميمگيريهاي شهري،
مسكن ارزانقيمت ،حقوق فرهنگي ،ايمني محيط شهري ،خدمات شهري و توسعه پايدار .بهنظر ميرسد که اين منشور ،عالوه بر
مواردي که دولت تضمين کرده ،حقوق ديگري را نيز اضافه کرده است .بهرحال ،بيانيه مشترکي از سوي دولت و شهروندان است
تا اطمينان حاصل شود که شهروندان از حقوق خود برخوردارند و لذت ميبرند .در حاليکه منشور «در شهرداري لزمالجراست»
اما شهرداري از نظر قانوني مقيد بدان نيست .عليرغم اينكه در ماده  32عنوان شده که «هر شهروندي احساس ميکند که
حقش ضايع شده ،ميتواند از طريق مراجع نظارت و بازرسي غيرقضايي مونترئال اقامه دعوي نمايد» اما بالفاصله تذکر ميدهد
که «منشور نميتواند پايهاي براي اقدام قانوني باشد و يا مراجع قضايي و شبهقضايي ،بدان استناد کنند» (منشور حقوق و
مسئوليتهاي مونترئال ،ماده  .)32بنابراين منشور قانوناً الزامآور نيست و «شبهحقوق» محسوب ميشود و لذا حقوق مذکور
1

. personnel ordinance
 .2اين مورد يادآور مالحظات «منع تبعيض» است که سازمان بينالمللي کار نيز به کررات طي مقاولهنامههاي مختلف ،آنرا گوشزد کرده است.
3
. recognized employee organizations
4
. Montreal Charter of Rights and Responsibilities

کامالً ،تحقق پيدا نكرده است (پورسل .)144 :2013 ،نهايت اينكه بجز تبصره يازدهم ماده  1،16هيچ اشارهاي به مصاديق حقوق
کار نشده است.
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مکزیکوسیتی2

منشور حق بر شهر مكزيكوسيتي حاصل ابتكار گروه متنوعي از سازمانهاي درگير در امور شهري و مذاکرات با دولت فدرال
مكزيكوسيتي است که در  2007کليد خورد .با پيشنهاد فرماندار ،جلسه مشترکي با تعدادي از شهرداران مختلف در اکتبر ،برگزار
شد تا بنيادهاي راهبردي منشور ارائه و اولين گامهاي تدوين آن ،برداشته شود .در آوريل  ،2008کميته ارتقاء شكل گرفت تا بر
فرآيند مباحثات و مذاکرات مربوط به تدوين منشور ،نظارت کند که ذينفعان ديگري از قبيل جنبش شهري کنگره دموکراتيک
ملي ،اداره امريكاي لتينِ اتحاديه بينالمللي هبيتات ،کميسيون منطقهاي حقوق بشر به کميته اضافه شدند .بالخره در سپتامبر
 ،2009پيشنويس منشور ،تقديم فرماندار شد .در مارس  ،2010طي پنجمين گردهمايي اجتماعي جهاني که توسط برنامه
اسكان بشر سازمان ملل و وزارت شهرهاي برزيل برگزار شد ،ارائه گرديد که هدف از آن ،شكل گرفتن بحث بر سر فرآيند تدوين
جمعي منشور بود .منشور حق بر شهر مكزيكوسيتي ،ثمره اين فرآيند گسترده است و امضاي اين منشور ،فاز جديدي را به روي
تضمينِ به رسميت شناختن قانوني و پياده کردن اين حق بشري جديد ،گشود .در اين منشور ،به انحاء مختلف به مضامين
«حقوق کار» اشاره و تضمين گرديده است .در ماده  ،3ذيل تبصره  3.2.4موارد زير تعهد شده است:
 −اشتغالزايي براي زنان و مردان جوان ،سالمند ،معلولين ،افراد بومي و سايريني که نيازمند سهيم شدن در زندگي حرفهاي و
کاري هستند.
 −فراهم آوردن دسترسيها ،امكانات مناسب و ساير وسايل لزم براي تسهيل کار افراديكه داراي ناتواني و يا سالمند هستند.
 −ايجاد دسترسي برابر براي مادران ،پدران ،سرپرست کودکان خردسال از طريق ارائه خدمات به کودکان و...
 −بهبود شرايط کار زنان و مردان مستقل ،کشاورزي و کارگران دستمزدي و تضمين حق بر تامين اجتماعي.
اما در ماده  3.4با عنوان «شهر مولد» ذکر گرديده که لزم است حقوق بشر مرتبط با شرايط کار ،موارد ويژهتري را تضمين کند:
 −حق بر کار در شرايط رضايتبخش و منصفانه به لحاظ اجتماعي و جنسيتي؛
 −حق بر سازماندهي (اتحاديهها ،تعاونيها و ساير سازماندهيهاي مشابه).
 −حق بر تامين اجتماعي.
در بخشهاي ديگري از همين ماده اشاره شده به:
 −ايجاد شغلهاي کافي و رضايتبخش براي مردان و زنان جوان از طريق استقرار سيستمي دائمي به منظور آموزش و کمک
به کارگران جوان براي تجربهاندوزي؛
 −ايجاد برنامهاي هميشگي براي آموزش و بهروز کردن کارگران و توليدکنندگان کوچک از نظر فنآوري؛
 −مزيت دادن به تجربه افراد کارآزموده (کارگران ،معلمين و )...در آموزش نسل جديد و راهاندازي دورههاي کارآموزي.
بنابراين ،منشور حق بر شهر مكزيكوسيتي نيز بيتوجه به مضامين حقوق کار نبوده و برخي از مهمترين موارد آنرا پوشش داده
است.

 .1تعهد :برنامهريزي براي نوسازي خدمات عمومي مونترئال از طريق تقويت استخدام افراد جوان در شهرداري و استخدام نيروهاي جديد به گونهاي که
بازتابدهنده تنوع جمعيت شهر باشد؛ از طريق ايجاد دسترسي مناسب به برنامههاي استخدامي.
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 4-6برزیل :قانون شهر؛ ابزار نوینی برای حصول اطمینان از حق بر شهر در

برزیل1

در حال حاضر تنها سند حقوقي که الزامآور بوده و قانون ملي محسوب ميشود« ،قانون شهر» برزيل است .اين ابتكار در ابتدا
توسط سازمانهاي مردمنهاد در بين فقراي شهري ،بويژه آنانكه در سكونتگاههاي غيررسمي در شهرهاي بزرگ فعال بودند ،به
منظور طرفداري از «حق بر شهر» ساکنين اين سكونتگاهها به راه افتاد .بر اساس اين قانون ،توسعه شهري تحت مقررات و
تنظيمات جديدي بايد صورت گيرد .يكي از عناصر اين قانون ،مطالبه «ساماندهي» سكونتگاههاي غيررسمي در شهرهاي برزيل
و ادغام آنها در طول زمان در بخشهاي مختلف اقتصاد رسمي است .اين قانون بدان معناست که دولت برزيل صراحتاً بايد بپذيرد
که فضاي شهري عالوه بر عملكرد اقتصادي ،دربردارنده عملكرد اجتماعي چندگانهاي است .قانون به دنبال ايجاد تعادل بين
منافع مالكان زمين با نيازهاي اجتماعي ساکنين شهري است .در نهايت اين قانون در  2001تصويب شد .تغييرات قانوني که
جنبش اصالحات شهري در برزيل به دست آورد ،نمايانگر مبارزهاي طولني براي تغيير پارادايمي به سمت نظم جديد قانوني-
شهري بود .اين امر ،حقوق مالكيت را به موضوعي با مضمون عملكرد اجتماعي و زيستمحيطي تبديل کرد و حقوق جمعي بر
مسكن ،فرآيندهايي از قبيل ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ،برنامهريزي شهري و حصول ارزش افزوده را تضمين نمود
(فرناندز .)211 :2007 ،اين استدلل که فقراي شهري ،سهم اندکي در مالياتها و عوارض شهرداري دارند به باد انتقاد گرفته
شد و در مقابل ،بيان شد که استدلل مذکور ،اين واقعيت را ناديده ميگيرد که بسياري شهرها از نيروي کار فقراي شهري منتفع
مي شوند که کار ارزان قيمت را براي حصول توسعه شهري ،عرضه ميکنند .بنابراين حق بر شهر ،حقي دستهجمعي است بر
مواهب و منابع عمومي در شهر (براون.)966 :2013 ،
با اين اوصاف و با ارائه صورتبندي جديدي از مساله حق بر شهر ،حاصل جنبش ،اساسنامهاي براي شهر شد که در ماده  ،2تبصره
يک ،حق بر شهرهاي پايدار ،تضمين شده است .در حاليكه اين اساسنامه ،تضمين را در خصوص فوريترين کم و کاستيهاي
جمعيتهاي حاشيهنشين شهري برزيلي متمرکز ميکند .معناي موسعتر لوفوري آن ،به مقرراتي برميگردد که مربوط به
دموکراتيزه کردن دولت و اولويتبنديِ قانوني موارد اجتماعي است که فراتر از منافع سوداگرانهي نهفته در «مالكيت» است.
بنابراين ارزش مصرف ،بر ارزش مبادله ،مرجح است (هاچزر ماير.)635 :2017 ،
در ماده  2سند ،هدف اصلي سياستگذاري شهري «نظم دادن به توسعه کامل کارکردهاي اجتماعي شهر و همچنين فقر شهري»
تعريف شده و  16راهبرد جهت تحقق اين هدف ،در نظر گرفته شده است .راهبرد اول :تضمين حق بر شهرهاي پايدار در مقام
حق بر زمين شهري ،مسكن ،بهداشت محيط ،زيرساخت شهري ،حمل و نقل و خدمات عمومي« ،کار» و فراغت براي نسلهاي
کنوني و آينده .بنابراين «حق بر کار» براي ساکنين شهر و همچنين نسلهاي آينده آنها ،جزو مصاديق «حق بر شهر» محسوب
شده است .در راهبرد  2نيز بر مديريت دموکراتيک شهر از طريق مشارکت دادن انجمنهاي نماينده بخشهاي مختلف مردم در
صورتبندي ،اجرا و نظارت بر پروژهها ،طرحها و برنامههاي توسعه شهري ،تاکيد شده است.
در بخش ديگري از سند ،مساله فرودستان شهري از زاويه نابرابري ،به گونهاي صورتبندي شده که به دليل موقعيت نازلشان در
نظام اجتماعي شهر ،دسترسي بسيار کمتري به فرصتهاي کار و اشتغال دارند .در سند ،آورده شده که «وجود تضاد بين اقليت
برخوردار و اکثريتي با شرايط نامساعد شهري ،به نسبت اختالف درآمد يا نابرابريهاي اجتماعي ،نمود بيشتري دارد .در شهري
که بين دو بخش قانوني (معمول متمول برخوردار از زيرساختهاي شهر) و غيرقانوني (که معمولً فقير و داراي شرايط نامساعد
هستند) تقسيم شده است ،جمعيتي که در بخش غيرمطلوب واقع هستند دسترسي کمتري به فرصتهاي کار ،فرهنگ و فراغت
دارند .بنابراين فرصتهاي پيشرفت ،بيشتر در ميان آن بخش دست به دست ميشود که پيشاپيش ،از زندگي بهتري برخوردارند»
(سند قانون شهر .)17 :2001 ،سند به وجود نابرابري در دسترسي به فرصتهاي پيشرفت اذعان ميکند و فقراي شهري را به
عنوان بخشي از جامعه شهري به رسميت ميشناسد که شانس کمتري براي دسترسي به فرصتهاي اشتغال دارند« .سند قانون
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شهر» ،حاکي از پيروزي جنبشهاي اجتماعي شهري ملهم از «حق بر شهر» است که توانستهاند مطالبات خود را در متن قانون
بگنجانند و منبع الهامي براي ساير اقدامات در اين حوزه باشند.
جمعبندی:
بر اساس مباحث مطرح در باب «حق بر شهر» ،امروزه جنبههاي حقوقي حائز اهميتي از اين مفهوم فلسفي شهري ايفاد شده و
مبناي شكلگيري اسناد حقوقي و قانوني مهمي قرار گرفته که در مراجع مشزوع ملي نيز تصويب و در دستور کار کارگزاران
دولتي قرار دارد .بررسي سير شكلگيري اين اسناد حاکي است زمينه بينالمللي جنبش مي  1968در ايجاد دغدغههاي مربوط
به حقوق کار متاثر از «حق بر شهر» در سطوح ملي خصوصاً در کشورهاي امريكاي جنوبي بسيار تاثيرگذار بوده و جنبشهاي
مدني شهري با چانهزنيهاي سياسي ،توانستهاند مولفههاي «حقوق کار» را ذيل مطالبات «حق بر شهر» در قالب اسناد قانوني و
حقوقي ،بگنجانند .بنابراين ميتوان نتايج ذيل را از بررسي اسناد مربوطه استخراج کرد:
 .1جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسير حقوقي از اين مفهوم
 .2جريانسازي نهادهاي مشروع بينالمللي در باب توجه به جنبههاي حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور
اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبشهاي مدني در صورتبندي مطالبات در باب «حقوق کار» 3.
با اين اوصاف مفسران و شارحان آراء لوفور ،وظيفه تشريح مصاديق حقوقي از مفهوم «حق بر شهر» را بر عهده گرفتهاند و از
سوي ديگر جنبشهاي اجتماعي مختلف با الهام از اين مفهوم کلي ،مطالبات خود را به عنوان مصاديق مفهوم مذکور به
دستاندرکاران قانونگذاري و دولت ارائه کردهاند و قدرت چانهزني اين جنبشهاست که تعيينکننده مصاديق مفهوم «حق بر
شهر» است .بر اساس مرور تجارب بينالمللي متعدد در خصوص تدوين منشورها و سندهاي حقوقي-قراردادي مختلف نيز
هويداست که برخي از مصاديق بعضاً کليدي حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال ،عدم تبعيض در دسترسي به کار ،حق
سازماندهي و تشكل ،به رسميت شناختن اقتصاد غيررسمي ،آموزش نيروي کار ،بهبود شرايط کار و )...به عنوان مطالبه شهروندان
در اسناد مذکور ،لحاظ شده و در برخي ديگر نيز صرفاً بر حقوق کليتر در حوزه توسعه شهري و مديريت فضاهاي شهري تمرکز
شده است .با اين اوصاف ،به نظر ميرسد با توليد ادبيات بهروزتر و همچنين استفاده بيشتر جنبشهاي اجتماعي از مفهوم «حق
بر شهر» ،ميتوان شاهد بود که در آينده ،مصاديق بيشتري از حوزه «حقوق کار» ،تحت شموليت مفهوم «حق بر شهر» قرار
گرفته و به عنوان بخشي از اسناد حقوقي و قانوني در اين حوزه به رسميت شناخته شود.
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Abstract:
The article seeks to open a "portal" about the less well-known aspect of the "right to the city"
from the perspective of " Labour laws". Most references to this concept have been made by
urban planners and less attention has been paid to lawyers. But one can now come to an
interpretation of the concept that, in addition to the urban political strategy of "going beyond
current cities" or "a project to shape a different future for urban society," offers legal
considerations that in the real world It is also the source of the influence of urban movements
around the world and their result is the compilation of documents that have sometimes taken
on the aspect of legal binding and while presenting the concept of "right to the city" as a
universal demand, various examples including labor rights This concept has been offered.
However, at the international level and under the influence of various "rights to the city"
movements, various legal charters have been the criteria for governments to act. The method
used is documentation focusing on content analysis. According to the research findings, three
main factors in the formation of legal charters in the field of "labor law" derived from the "right
to the city" are:
1. To draw the attention of legal scholars to the concept of the right to the city and to provide
legal interpretations of this concept
2. Mainstreaming legitimate international institutions with regard to aspects of labor law arising
from this concept
3. Adoption the right to the city as the agenda of civil movements in formulating claims on
"labor rights"
Inspired by the concept of "right to the city", various social movements have presented their
demands to the legislators and the government as examples of this concept, and it is the
bargaining power of these movements that determines the examples of the concept of "right to
the city". Based on the review of various international experiences regarding the drafting of
various charters and legal-contractual documents, it is also evident that some key examples in
the field of "labor law" (right to work and employment, non-discrimination in access to work,
right to organization an syndicate membership, Recognition of informal economy, labor
training, improvement of working conditions, etc.) have been included in the mentioned
documents as citizens' demands and have taken on a legal and binding aspect.
Keyword: Right to the City, labour laws, citizen contract, urban society, Right to the City
charter

