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جامعه مهندسی بعد از فاجعه متروپل و سرنوشت شهرهای ما

شب دراز است...

مردم، حکمرانی و شفقت حسینی

طرح مسائلی که منجر به فاجعه متروپل آبادان شد، در صحن عمومی رسانه ها، در وهله 
اول باعث شــد هشدارهایی برای ساختمان های پرآسیب کالن شــهرها به خصوص در تهران 
مطرح شــود! همچنین بی اعتنایی جامعه و به ویژه مسئوالن بخش های عمومی و دولتی به 
نقش و نظرات جامعه مهندســین و صنف معمار و شهرســاز -به عنوان عامالن شکل گیری 
فضای زندگی در جامعه شهری- بار دیگر برخی کاستی ها و خطاها را نشانه گرفت و به موضوع 
دغدغه حرفه مندان تبدیل کرد. از یک سو لیست بلند ۱۲۹ ساختمان آسیب پذیر در تهران بزرگ 
مورد پرسش قرار گرفت و از سوی دیگر افشای مشکالت زمین شناسی و نفوذناپذیری منطقه ۲۲ 
تهران، زنگ خطر فاضالب های سرگردان و فرونشست زمین در این منطقه بزرگ و نوساز تهران، 
مسئله کیفیت ساختمان های مسکونی وعده داده شده برای طبقات فرودست تر در جنوب شهر 
تهران و مهم تر از همه، بی قانونی ها و بالتکلیفی هایی که در درون جامعه مهندسی و در ارتباط 
بین دولت و شهرداری با نظام های مهندسی وجود دارد را به رخ کشید. گفته شد که قانون نظام 
مهندسی نیاز به اصالح دارد. تشکیل شرکت های صوری و امضافروشی و کاغذبازی صرف در 

تشکل های صنفی و حرفه ای کار جالبی نیست، تداخل وظایف میان شهرداری و نظام مهندسی 
ساختمان، حاکمیت و نظارت حرفه مهندسی بر روند فنی کارها را زیر سؤال برده و مهندسان 
خوب را خانه نشــین کرده و... . در این میان چهره های شــاخص جامعه مهندســی و ازجمله 
مسئوالن و کارشناسان ســابق و فعلی نیز اظهارنظرهایی کردند که من یادداشت امروزم را از 
آن گفته ها استخراج می کنم. شاید در اذهان عمومی جامعه شهری ما هنوز ساختاری درباره 
روندهایی که به این ساخت وسازهای پرشــتاب در شهرهایمان انجامیده است، شکل نگرفته 
باشــد. هیچ نهادی این توسعه کالبدی افسارگسیخته و گاه بیمارگونه را به نقد جدی نکشیده 
اســت و این روندهای معیوب هر روز تقویت و تبلیغ هم می شــوند. قبال گفته بودیم که نظام 
مهندسی و کنترل نظام ساختمان جامع ترین نظامی است که از مرحله تعریف پروژه، انتخاب 
مهندس و یا مهندســان طراح تا مرحله بهره برداری در بخش ساختمان در ایران وجود دارد. 
کلیه فعالیت های مهندسی از دو جهت باید با قانون مطابقت داده شوند؛ یکی از جهت ضوابط 
معماری و شهرسازی؛ یعنی اینکه ساختمان چندطبقه باشد، چه سطح اشغالی داشته باشد، 
نحوه  دسترســی به معابر عمومی و سیستم اطفای حریق و راه فرار آن چگونه باشد. موضوع 
دوم اما از جهت انطباق با مقررات ملی ســاختمان اســت که طی سالیان توسط متخصصین 
در وزارت راه و شهرسازی، در ۲۲ مبحث تهیه و مصوب شده اند. ورود شهرداری به امر کنترل 
نیز از حیث تأمین منافع عمومی مردم شــهر است. حال، سازمان های نظام مهندسی استان ها 
همواره وظیفه نظم دادن و هماهنگی امور مهندسان، کمک به دولت و شهرداری ها در حسن 
اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی و همچنین رسیدگی به تخلفات 

انتظامی مهندسان را به عهده داشته اند. این نهادها، به آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت 
مهندســان، دادن بازخورد به مراجع تدوین مقررات ملی ساختمان درباره نقاط قوت و ضعف 
مقررات و همچنین همکاری با دولت و شــهرداری ها در فرایندهــای طراحی، اجرا و نظارت 
ســاختمان و بررسی تخلفات احتمالی مهندسان اقدام می کنند. بنابراین در قانون در ارتباط با 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چهار رکن مهندس، کنترل کننده (شهرداری ها)، وضع کننده 
مقررات و داور (دولت یا همان وزارت راه وشهرســازی) و تنظیم کننده امور حرفه ای مهندسان 
(سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها) تعریف شده و وجود دارند. اما چرا این سیستم 
که کم وبیش در تمام دنیا وجود دارد، در کشور ما دچار اختالل و کاستی شده است؟ می گویند 
مشکالت از نیمه سال های ۸۰ از زمانی آغاز شد که سازمان نظام مهندسی به کمک شهرداری 
رفت و نقش توزیع کننده کار مهندسی را به عهده گرفت. در نتیجه ارجاع کار مهندسی، کوپنی 
و بدون دخالت و انتخاب مالک و یا کارفرما صورت گرفت و دیگر آن رابطه مسئوالنه و انسانی 
بین ناظر ســاختمان و مالک به هم خورد. مانند این بود که نظام پزشــکی برای بیمار تصمیم 

بگیرد که به کدام پزشک مراجعه کند. 
نظر نظام مهندســی ظاهرا این  است که قطع رابطه میان مالک و ناظر خوب است و ناظِر 
انتخابِی نظام مهندسی، بهتر و مستقل از نظر کارفرما خواهد توانست بر روند فنی کار ساختمان 
نظارت کند. اما در اصل موازی کاری انجام می گیرد و مالک یا مالکین به هرحال ناظران اجرائی 
خود را دارند و ناظر تعیین شــده از سوی نظام مهندسی را هم به عنوان یک موضوع صوری و 
تحمیل شده می پذیرند و این درواقع نوعی بوروکراسی تحمیل شده است و در حرفه های دیگر 

پدر بانیــان وضع موجود را درآوردیــد! این مکنون دل ایــن روزهای برخی از 
سیاســیون یا طرفداراِن آنهاســت. اما بانیان وضع موجود چه کســانی هستند که 
باید پدرشــان درآید؟ بی تردید همه کســانی که این چنددهه مسئولیتی داشته اند 
به تناســب عملکردشان در به وجودآمدن مشــکالت پیش روی ملت ایران شریک 
هســتند. حاال اگر دنبال بانی وضع موجود می گردید، در آینه نگاه کنید، به وضوح 
او را خواهید دید! همه دولت ها و حتی ملت به نحوی بانی این وضعیت هستند. 
اما اینکه چطور جرئت و جســارت می کنید و انتخاب دموکراتیک رأی دهندگان را 
زیر ســؤال می برید بسیار جای شــگفتی دارد!؟ همان گونه که شهید رجایی با رأی 
مردم رئیس جمهوری شد، انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری هم با رأی مردم 
بود. همان طورکه هاشمی رفسنجانی با رأی مردم رئیس جمهوری شد، سیدمحمد 
خاتمی و محمــود احمدی نژاد هم با رأی اکثریت رأی دهندگان انتخاب شــدند و 
این موضوع درباره حســن روحانی و ســید ابراهیم رئیســی هم صدق می کند. آیا 

قبول ندارید!؟

فرض کنیم برخی از این انتخاب ها نادرســت بوده اســت، که بوده است! چرا 
شما منتخب را تخریب و تقبیح می کنید؟ قاعدتا شما باید انتخاب کنندگان را، یعنی 
اکثریت رأی دهندگان را ســرزنش کنید اما چون از مردم خجالت می کشــید! چون 
نمی خواهید در برابر عزم و تصمیم آنها، چه درســت و چه اشــتباه، قد علم کنید، 

الجرم به منتخب آنها چنگ می اندازید نه به خود آنها!
تجربه دیرینه حکومت داری در ایران نشــان می دهد که این شتر دِر خانه شما 
هم می خوابد، دِر خانه شما که هیچ، بلکه اگر در بر همین پاشنه بچرخد، دِر خانه 
دولت بعد از دولت شــما هم خواهد خوابید. مگر اینکه هرچه زودتر به خود آیید 
و شــیوه ناپســند و نکوهیده تهمت زدن و تخریب دولتمردان پیشین را ترک کنید و 
بــه جای آن الفت و برادری با اســالف و تکریم بزرگان و پیشکســوتاِن خردمند و 

دغدغه مند را جایگزین کنید.
البته تاختن و تخریب به اســالف و از اســب افتادگان در فرهنگ ما دیرپاســت، 
پاشــنه آشیلی که همیشــه وبال گردن ایرانیان بوده اســت؛ از کدخدای دهی در 
دوردســت تا دهدار، شهردار، فرماندار، استاندار، وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان، 
معاون رئیس جمهور و خود رئیس جمهور، همگی تحت  تأثیر نوعی فرهنگ رایج، 
کارگزاران قبلی را تقبیح و عملکردشان را تخطئه کرده اند و خود را صالح و برحق 
و نفرات پیش از خود را ناصالح، کارنابلد و مستوجب تنبیه و موآخذه دانسته اند!

اگر نگاه اجمالی به تاریخ چند ســده گذشــته بیندازیم، نشــانه های این خوی 
مذموم به روشــنی هویداســت؛ جایی کــه فرمانروایان ایرانــی تحت تأثیر توهم 

توطئه، موفق ترین وزیران خویش را از «ســاروتقی» تا «میرزاتقی خان امیرکبیر» و 
«قائم مقام فراهانی» کشتند. فرزندان، برادران و عموزاده های خود را هم کور یا به 
قلعه قهقهه تبعید کردند. نادرشــاه فرزند برومندش «رضاقلی میرزا» را با همین 
توهم کور کرد و همین امر دودمان افشاریه را به باد داد. آغامحمدخان قاجار حتی 
به استخوان های پوسیده وکیل الرعایا هم رحم نکرد و آن را زیر پلکان کاخ گلستان 

دفن کرد تا هر روز پا بر آن گذارد.
شــما که نمی خواهید میراث دار چنین رفتار نادرســتی باشید؟ پس با اسالف، 
بزرگان و مشاهیر خود چنین و چنان نکنید. از تخریب و تهمت زدن به آنها بپرهیزید 
و ســخن نسنجیده بر زبان نیاورید که دنیا دار مکافات است و «گندم از گندم بروید 

جو ز جو».
دانش های ضمنی و فوت و فن های مدیریتی به ســادگی به دست نمی آید و در 
هیچ کتابی هم مســتند نمی شود اما در ســینه مدیران کارکشته و پیشکسوت ثبت 
می شــود. نمی توان در هــر دوره چرخ را از نو اختراع کرد و هــر تجربه ای را از نو 
آزمــود، بلکه هر دولتی بایــد ایده ها و آمالش را بر دانــش و تجربه های موفق و 
مســتحکم دولت های قبل بنا نهد و اگر غیر از این باشــد مملکت عقبگرد خواهد 
کرد یا دستکم درجا خواهد زد. این دانش ها و تجربیات باید در دولت های متوالی 
هم افزا شــود تا گره گشای مشکالت کالِن پیش رو باشــد اما شوربختانه تحت تأثیر 
همان خوی ناپســنِد تاریخی، چنین دانش ها و تجربیاتی به هیچ انگاشــته شــده، 

اغلب از بین رفته اند. سرمایه سوزی ای بدتر از این وجود دارد؟

ظهر تاسوعای امسال در مجلس سوگواری امام حسین(ع) روحانی با فضیلتی 
که در یکی از نهادهای رســیدگی به محرومان مســئول است، می گفت در جریان 
بررسی های میدانی محرومان به صحنه هایی برخورد می کنیم که هرگز در مخیله 
انســان نمی گنجد که تا این حد محرومیت و بینوایی وجود دارد. او این ســخنان را 
در مراسمی که به خاطر عالی ترین مظهرهای شفقت، گذشت و ایثار برپا شده بود، 
بیــان می کرد و در میان افرادی که خود را پیرو آن شــهدا می دانند و در جامعه ای 
که حکومت رفتار آن جوانمردان را الگوی خود می نامد. چه شــده است که مردم 
و حکمرانی حاضــر که چنین الگوهای بی بدیلی چه در گفتار -که حق همســایه 

بــر خودت اولویت دارد- و چــه در کردار -که جان خــود را در هدایت مردم ایثار 
کردند- دارند، در میان خود محرومانی می بینند که مســئول دردمند از شدت فقر و 
ناتوانی آنان به فغان می آید. چه شــده که جامعه ای که باید شفقت و احساسات 
نیک خواهانه را از صفت رحمان باری تعالی بیاموزد و پیشــوایان دینی شــان مظهر 
رحم و شــفقت هستند، نگاه شــان به صورت عمومی -هم مردم و هم حکمرانی- 

عمال به سوی تفکر پوزیتیویستی است.
مــردم می گویند ما گرفتاری داریم و گاهــی صدقه می دهیم و حکمرانی اصرار 
دارد که مردم نهضت نیکوکاری داشــته باشــند و البته هم مردم و هم حکمرانی 
اقدام هایی می کنند. پس چرا فریاد آن روحانی فاضل از دردها و زخم های محرومان 
بلند اســت؟ چرا درحالی که دین انســان را به ســاحتی جدید در درون می راند که 
دریچه هــای مهر و شــفقت و برای دیگــران بودن را می گشــاید، در جامعه چنین 
می گذرد؟ به آمارها که نگاه می کنیم، کمیته امداد، بهزیســتی، بنیاد مستضعفان و 
دیگر نهادها سیاهه مفصلی از کمک ها می دهند. اگر درست است، پس چرا فغان 
آن عالم دینی برپاســت؟ آری این نهادهــا برابر توانایی خود عمل می کنند، ولی نه 

اعتبــار کافی دارند و نه آنکه می تواننــد در برابر تورم مالی و تورم محرومان قدرت 
خود را حفظ کنند و حکمرانی نیز به عنوان یک سیاســت عمومی خود را به  دست 
عادی شدن برخی امور سپرده است؛ عادی شدن اعتیاد، عادی شدن فقر و زباله گردی، 
عادی شدن قاچاق، عادی شدن تورم، عادی شدن غش در کاال و معامله، عادی شدن 
اسراف و تبذیر و ســرانجام عادی شدن محرومیت و فقر و ناداری. به همین دو روز 
تعطیلی تاسوعا و عاشورای حسینی نگاه کنیم؛ البته عزاداری خوب است، هرچند 
ابداعات جدید و غیرقابل قبولی در آن دیده می شود و البته اطعام هم خوب  است، 
ولــی وقتی فراگیر به خصوص برای درماندگان نیســت، خاصیت خود را از دســت 
می دهد و فراموش نکنیم که در تعطیالت چند روز گذشته فقط ۲٫۶ میلیون نفر به 
شمال کشور سفر کرده اند. باور نمی توان کرد که برای مراسم عزاداری رفته باشند، 
اما می توان باور کرد که میلیون ها لیتر بنزین و میلیاردها ســاعت وقت را ســوزانده 
باشــند تا یکی، دو روز از آب و هوای شــمال کشور اســتفاده کرده باشند. هیچ کدام 
از کارهای ذکرشــده به معنای مطلق نکوهیده نیســت، اما می توان اذعان کرد که 
نظام اجتماعی موجود، چشم بر اتالف منابع طبیعی کشور بسته است؛ همان گونه 

معمار و شهرساز
ترانه یلدا 

سیدجمال هادیان طبائی زواره

سیدمصطفی هاشمی طبا

تخصصی مانند پزشــکی و وکالت و... نیز هرگز چنین نبوده و نیســت. اما از نظر تشــکیالت و 
سازماندهی ساخت وساز در شهرها، امروز دیگر ابعاد کار در ساختمان سازی طوری نیست که 
رسم باشد کسانی بخواهند در مقیاس کوچک فقط برای خود و خانواده شان ساختمان بسازند. 
این مقیاس شاید فقط برای اقشار مرفه مطرح باشد و امروزه دیگر معموال ساخت وساز در حد 
مقیاس های بزرگ تر صورت می گیرد. سازندگان بزرگ یا انبوه سازان هم معموال در کشور ما بر 
دو نوع اند. یکی آنها که حالت دیولوپر (developer) دارند و با سرمایه خود مثال در شمال شهر 
تهران ســاختمان الکچری می سازند و دیگر آنان که با کارفرما و بودجه دولتی حالت پیمانکار 
دارند و مثال مسکن مهر یا خانه های سازمانی می سازند و زیاد هم ریسک نمی کنند و درنتیجه 
در پی ارائه کیفیت باالیی هم نیســتند. درضمن، از ســال های ۸۰ به خاطر حجم باالی تراکم 
ساختمان های مسکونی مالکین خصوصی و نیز دولتی، کسانی که رسما مأمور می شوند نظارت 
فنی یک ساختمان را به عهده بگیرند، طبق کوپن های تعیین شده بر اساس متراژ، چند مهندس 
ناظر هســتند که مشترکا این کار را انجام می دهند. درنهایت، ظاهرا رسم بر این شده که مالک 
ساختمان یک بار طراح، ناظر و مجری خود را انتخاب می کند تا کار را مطابق خواسته و سلیقه 
او انجام دهند و یک  بار نیز برای اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه 
و کنترل ســاختمان به سراغ طراح، ناظر و مجری معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان می رود. و داستان امضافروشــی و ازکف رفتن عنان کار مهندسی نیز گویا از همین 
جا شروع شده اســت. یعنی امضاکنندگان در زیر پروانه ساختمانی ممکن است افراد دیگری 
باشــند که حتی در برخی موارد ممکن است که اصال طرح را ندیده باشند. این کار قاعدتا زیاد 
حرفه ای نیســت و شایسته است حرفه مندان رشته های معماری و شهرسازی در درون حرفه 
خود، گفت وگوهایی برای اصالح روندهای عملی ساختمان سازی را آغاز کنند و سامان دهند تا 
هم صنعت ســاختمان از نوعی نظم نسبی بهره مند شود و هم حرفه معماری و ملحقات آن 

اقتدار فنی و اجتماعی خود را دیگر بار به دست آورد.

که در قبال اضافه شــدن فقر در کشــور رفتار می کند و این روش، به فقر رو به تزاید 
بخش عظیمی از مردم و از همه مهم تر به فقیرشدن و تکیده شدن ایران می انجامد. 
باید باور کنیم که اگر حال ایران خوب نباشــد، حال مــردم هم خوب نخواهد بود؛ 
به ویژه حال فرودستان و به قول امه سزر دوزخیان زمین. چندین سال قبل از معادن 
زغال ســنگ باب بیزو کرمان در اعماق زمین بازدید کــردم، در آنجا معنی دوزخیان 
زمین را خوب فهمیدم؛ اگرچه آنان دوزخیان زیرزمین بودند و پس از چند ســال کار 
به نابودی ریه و معلولیت تمام دوران کوتاه زندگی دچار می شدند. نمی دانم اینک 
آن کارگران کجا هستند و جانشینان آنها در چه موقعیتی به سر می برند، اما می دانم 
دوزخی بودن همچنان ادامه دارد و کمک های گاه و بیگاه نیکوکاران و ســازمان های 
مردم نهاد (که نامش را به سازمان های اجتماعی) تغییر داده اند، نمی تواند مشکل 
را حل کند. عاشورا و عزاداری ساالنه ساالر و سرور شهیدان باید این حسن را داشته 
باشد که ایثار، شــفقت و مهربانی آن سفینه نجات و ابوالفضل و برادرانش و سایر 
شــهدا را در مــا و در حکمرانی ما بیدار کند. به این اعتقــاد دارم که مردم از چنین 
ظرفیتی برخوردارند؛ زیرا اصل شــفقت در قلب تمــام آموزه های دینی و اخالقی 
معنوی جهان، به خصوص اســالم و نهضت حســینی وجــود دارد و همواره ما را 
فرامی خواند که با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که خودمان دوست داریم با ما رفتار 
شــود و حکمرانی به عنوان چکیده ملت به همراه مردم نیز چنین باید باشد و آنگاه 
می تواند هم افزایی الزم را برای رفع محرومیت داشــته باشد و فراموش نکنیم که 

الناس علی دین ملوکهم.

خردمنداِن عاَلم حتی از دانش و تجربه دشمنانشــان نیز بهره می برند تا برسد 
به خودی ها و دلســوزان نظام کــه همه عمر برای پایداری ایراِن اســالمی تالش 
کرده انــد! نگاه کنید بــه دولت آمریکا که به اعتقاد ما دروغ گــو، جنایتکار و دارای 
خوی اســتکباری اســت. قاعدتا دولتی با چنین ویژگی های مذمــوم و رذالتی باید 
اخــالق را هم زیر پا نهد، اما هر زمان رویداد رســمی ای در کاخ ســفید برپاســت 
از کارتر ۱۰۵ ســاله تا جرج بوش پدر، ســوار بر ویلچر (البته تــا زمانی که در قید 
حیات بود)، بوش پســر، کلینتون، اوباما و ترامپ در عین اختالف نظرهای اساسی 
دعوت می شــوند و با عزت و احترام باالی مجلس می نشــینند. به نظر شــما این 
رعایــت اخالق در ینگــه دنیا جای تعجب نــدارد؟ همین عزت و احتــرام درباره 
دانشــمندان، هنرمندان، پدران و مادران، پدربزرگ هــا و مادربزرگ های آنها هم با 
تفاوت هــای فرهنگی ویژه آن جامعه، وجــود دارد. حاال اگر تهمِت غرب زدگی به 
مِن ایران دوست نمی زنید، از شما سؤال می کنم چطور ما که داعیه اخالق اسالمی 
داریم برای بزرگاِن و پیشکسوتاِن خردمند خود عزت و حرمت قائل نیستیم؟ بلکه 
آنان را به عنوان مقصران وضعیت نابهنجار کشــور و بانیان وضع موجود معرفی 
و متهم می کنیم. این رفتار و گفتار ناشــی از کدام مکتب اســت؟ در سلوک شیعه 
آل علی که چنیــن چیزی نداریم. تکلیف خودتان را روشــن کنید! امیر کالم، موال 
علی (ع) فرمود: «أَکِرموا َکریَم ُکل قوٍم و ِإن خالَفُکم ؛ بزرگواران هر ملت را گرامی 

بدارید، اگرچه مخالف شما باشند».
حاال که لباس ســیاه بر تن دارید و ســوگوار حضرت ابا عبداهللا هســتید و پای 
روضه حضرت سیدالشهدا اشک می ریزید، سری هم به دل خویش بزنید و با توبه 

و انابه سیاهی آن را بزدایید.
تا دیر نشده بازگردیم که شب دراز است و قلندر بیدار و آسیا به نوبت...


