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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  نقی محمودی )مقاله حقوقی(، علی اصغر فریدی و آفاق ربیعی زاده )گزارش ها و 
مصاحبه ها(

صفحه بندی: ماهور خوش قدم
mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

رانت برتر از امنیت آمد پدید

عدم رعایت ایمنی در ساخت و سازها، جنایت شبه عمد است

فساد دستگاههای نظارتی و ساختمانهایی که بر سر مردم آوار میشوند

وپل آبادان قتل شبهعمد است ریزش ساختمان متر

وندان تبدیل احکام تخریب به جریمههای نقدی به بهای جان شهر

وپل نیست عبدالباقی تنها مقصر فاجعه متر

در این شماره می خوانید:



5 شماره 172، می 2022/ خرداد 1401شماره 172، می 2022/ خرداد 441401 یادداشت یادداشت

نقی محمودی
پیش درآمد:

هنــوز آالم ناشــی از فروریختــن ســاختمان پالســکو در ســال ۱۳۹۵ در 
کــه انــدوه فاجعــه فروریختــن  روح و قلــب مــردم التیــام  نیافتــه بــود 

ســاختمانی موســوم بــه متروپــل در آبــادان بــه آن اضافــه شــد. 
اســتانبول  چهــارراه  در  تجــاری  ســاختمان  یــک  پالســکو  ســاختمان 
تهــران بــود و از آن، به عنــوان نخســتین آســمان خراش و ســاختمان 
ــکلِت  ــا اس ــه، ب ــاختمان ۱۷ طبق ــن س ــد. ای ــاد می ش ــه ی ــدرن خاورمیان م
مهم تریــن  از  یکــی  بــود،  یافتــه  گشــایش   ۱۳۴۱ ســال  در  کــه  فلــزی 
ک در تهــران بــود. ایــن ســاختمان  کانون هــای تولیــد و فــروش پوشــا
اثــر  بــر  از ســاخت  از ۵۴ ســال  پــس  پنج شــنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵  روز  در 
آتش ســوزی فــرو ریخــت و ۵۶۰ واحــد تجــاری در آن نابــود شــد. پالســکو 
در هنگامــی پــس از ســه ســاعت و نیــم ســوختن فروریخــت کــه هنــوز 
شــمار باالیــی آتش نشــان در حــال مهــار آتش ســوزی در بیــرون و درون 
ســاختمان بودنــد. امــا دو هفتــه قبــل، ســاختمان مرتفعــی  موســوم بــه 
ــر در  ــل ۴۱ نف ــرگ حداق ــال ، م ــه ح ــا ب ــت. ت ــادان فروریخ ــل در آب متروپ

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــاختمان، ب ــن س ای
روز دوشــنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱، درســت یک هفته پس از ریزش ســاختمان 
از  فهرســتی  »انصاف نیــوز«  خبــری  پایــگاه  آبــادان،  در  »متروپــل« 
ــا و  ــه نهاده گرچ ــرد. ا ــر ک ــران منتش ــهر ته ــن در ش ــاختمان ناایم ۱۲۹ س
ســازمان های مختلــف دربــاره ایــن لیســت روایت هــای مختلفــی دارنــد 
و صحــت اعتبــار لیســت را زیــر ســوال می برنــد امــا کارشناســان حــوزه 
شــهری معتقدنــد ســاختمان های ناایمــن در گوشــه و کنــار همــه ایــران 

وجــود دارد و هــر لحظــه ممکــن اســت یکــی از آن هــا مثــل »پالســکو« یــا 
متروپــل پاییــن بیایــد. 

در فهرســت منتشــر شــده از ســوی انصاف نیوز، نام چندین بیمارســتان، 
مرکــز خریــد، مجتمــع مســکونی و ســاختمان های دانشــگاهی بــه چشــم 

می خــورد.
پریســا هاشــمی، خبرنــگار انصــاف نیــوز ، در ایــن خصــوص تحقیقــی 
ــه  ــران ب ــر ته ــاختمان پرخط ــت ۱۲۹ س ــنبه،  لیس ــح ش ــت: صب ــرده اس ک
دســت انصــاف نیــوز رســیده اســت. ایــن گزارشــی اســت کــه شــورای شــهر 
پنجــم از آتــش نشــانی می گیــرد و شــهرداری وقــت را ملــزم می کنــد که آن 
را در ســامانه ی شــفافیت منتشــر کنــد و بــا مالکانــش بــه نوعــی برخــورد 
شــود. امــا پیــروز حناچــی، شــهردار وقــت تهــران، بــه خواســت برخــی 
می کنــد.  تمکیــن  نمی دانســتند  مصلحــت  را  آن  انتشــار  کــه  نهادهــا، 
تمکیــن او در حالــی بــود کــه لیســت ایــن ســاختمان ها نــه طبقــه بنــدی 
خاصــی دارد و از ســوی دیگــر انتشــار آن، مصوبــه ی شــورای شــهر را هــم 

داشــت.
محســن هاشــمی، رئیــس ســابق شــورای شــهر دربــاره ی ایــن لیســت کــه 
مربــوط بــه ســال ۹۹ اســت، گفــت اســت کــه »مســئوالن امنیتــی بــا انتشــار 

لیســت ســاختمان های پرخطــر تهــران موافــق نبودنــد«. 
در  چــه  و  تهــران  در  چــه  هــا،  ســازه  ایــن  از  برخــی  امنیــت  عــدم 
امــا  باشــد.  آنهــا  فرســودگی  و  قدمــت  دلیــل  بــه  شــاید  ســایر شــهرها، 
ســاختمان های ناایمــن دیگــری نیــز در سرتاســر ایــران وجــود دارنــد کــه 
ــه  ــه ب ــه ای، بلک ــن ده ــت چندی ــر قدم ــه خاط ــه ب ــان، ن ــبب ناامنی ش س

اســت.  دولتــی  »رانــت«  از  آن  ســازندگان  اســتفاده  لحــاظ 
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اســتفاده از رانــت در زمینه هــای مختلــف در طــول حیــات ۴۴ ســاله 
ایــن  وابســتگان  از  یــا  کــه  حقیقــی  افــراد  بــرای  اســالمی   جمهــوری 
کمیــت بــوده و یــا از طریــق پرداخــت رشــوه بــه مســئولین، امــری  حا
معمــول و متــداول بــوده اســت. عــالوه بــر رانت خــواری افــراد حقیقــی، 
بــا رانــت خــواری سیســتماتیک و مافیائــی دولتــی نیــز مواجــه هســتیم. 
مافیائــی  باندهــای  مهم تریــن  از  اســالمی،  انقــالب  پاســداران  ســپاه 
حکومتــی در جمهــوری اســالمی اســت کــه بــه همــراه وزارت اطالعــات 
در  اختاپوســی  نقشــی  معترضیــن،  سیســتماتیک  ســرکوب  کنــار  در  و 
اقتصــاد و ســاخت و ســازهای گســترده و متعــدد در ایــران، از آپارتمــان 

ســازی تــا اتوبــان ســازی داشــته اند.

قرارگاه های سپاه پاسداران؛ مرتبط با پروژه های عمرانی
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء ســازمان شــبه دولتی و یکــی از بازوهــای 
به عنــوان  کنــون  هم ا و  اســت  اســالمی  انقــالب  پاســداران  ســپاه 
»بزرگ تریــن پیمــان کار پروژه هــای دولتــی ایــران « محســوب می شــود. 
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء، پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق، 
بــا دســتور علــی خامنــه ای و بــا حکــم محســن رضایــی تشــکیل شــد 
اجــرای  گاز،  و  نفــت  صــدور  »آب رســانی،  آن  تأســیس  از  هــدف  و 
پروژه هــای سدســازی، انتقــال آب، نیــرو و راه ســازی« اعــالم شــده بــود. 
امــا بــه تدریــج حــوزه فعالیــت ایــن قــرارگاه، رفتــه رفتــه گســترش یافــت. 
قــرارگاه مذکــور، بــه رغــم قــرار داشــتن در لیســت  تحریــم  آمریــکا، در 
حــال حاضــر و در زمینــه ســاخت و ســاز و پروژه هــای صنعتــی، یکــی از 

نهادهــای عظیــم رانت خــوار در جمهــوری اســالمی اســت.
سال هاســت که فعالیت این  قرارگاه، گســتره وســیعی از قبیل سدســازى، 
ســاخت اتوبــان و فــرودگاه، بازســازى تأسیســات و اســکله هاى بنــادر 
کشــور، راهســازى، ســازمان دریایــی، پروژه هــاى کشــاورزى و دامــدارى، 
مســکونی،  واحدهــاى  احــداث  گازرســانی،  و  آبرســانی  ح هــاى  طر
ــاء جنگل هــا  خودروســازى، تولیــد قطعــات صنعتــی، درختــکارى و احی

و بازســازى مناطــق جنــگ زده را در بــر می گیــرد.
مهندســان شــاغل در ایــن قــرارگاه یــا رســما ســپاهی بــوده یــا وابســتگی 
نســبت  دیگــر،  ســوی  از  داشــته اند.  ایــران  اســالمی  جمهــوری  بــه 
دیگــر،  بخش هــای  در  همکارانشــان  ســایر  علمــی  اســتاندارد  بــه 
ممکــن اســت لزومــا از دانــش و معلومــات علمــی کافــی بــرای تصــدی 
ک اســتخدام آنهــا، مثــل ســایر  پروژه هــای بــزرگ برخــوردار نباشــند. مــال
ادارات دولتــی،  بــه جــای تخصــص، تعهــد بــه نظــام لحــاظ می شــود. 
مضافــا بــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا، قــرارگاه هــای مختلفــی نیــز ،بــه عنــوان 
زیــر مجموعه هــای آن، مشــغول بــه فعالیتنــد. قــرارگاه هــای نــوح، کربــال 

ــتند. ــا هس ــرارگاه ه ــن ق ــره ای ــر در زم و کوث

یکــی از اتوبان هــای بــزرگ ســاخته شــده در تبریــز توســط  قــرارگاه خاتــم 
االنبیــاء، اتوبــان موســوم بــه پاســداران اســت کــه از شــهرک باغمیشــه 
تبریــز آغــاز و بــه نزدیکــی فــرودگاه تبریــز امتــداد می یابــد. ایــن اتوبــان 
ــه لحــاظ  ــز، یکــی از ناامن تریــن اتوبان هــای کشــور اســت کــه ب در تبری
ــه قتــل گاه  ــاد، ب ــر فنــی و داشــتن فــراز و نشــیب های زی زیــر ســاخت غی

شــهروندانی کــه از آن اســتفاده می کننــد، بــدل شــده اســت.

 : کار ایمنی در ساخت و ساز در قانون 
قبــل از شــروع عملیــات ســاختمانی، بایــد پروانه هــا و مجوزهــای الزم 
کار از مراجــع ذیربــط قانونــی اخــذ شــود.  توســط مالــکان و صاحبــان 
بــه تأســیس  از شــروع عملیــات ســاختمانی مربــوط  همچنیــن، قبــل 
کارگاه هــای جدیــد یــا توســعه کارگاه هــای موجــود، بایــد طبــق مــاده ۸۷ 
ح هــای مــورد نظــر از لحــاظ  کار، نقشــه های ســاختمانی و طر قانــون 
پیش بینــی در امــر حفاظــت فنــی و بهداشــت کار بــرای اظهــار نظــر و 
تأییــد بــه واحــد کار و امــور اجتماعــی محــل ارائــه شــود. مــاده ۸۷ قانــون 

ــرر داشــته اســت:  مذکــور، در ایــن خصــوص مق
احــداث  کارگاه جدیــدی  کــه بخواهنــد  اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
نماینــد و یــا کارگاه هــای موجــود را توســعه دهنــد، مکلــف هســتند بــدوًا 
برنامــه کار  و نقشــه های ســاختمانی و طرحهــای مــورد نظــر را از لحــاظ 
ــر و  ــار نظ ــرای اظه ــت کار، ب ــی و بهداش ــت فن ــر حفاظ ــی در ام پیش بین
کار و امــور  کار و امور اجتماعــی ارســال دارنــد. وزارت  تاییــد بــه وزارت 
اجتماعــی موظــف اســت نظــرات خــود را ظــرف مــدت یــک مــاه اعــالم 
مقــررات  رعایــت  منوط بــه  مزبــور  کارگاه هــای  از  بهره بــرداری  نمایــد. 

حفاظتــی و بهداشــتی خواهــد بــود.
همچنیــن وفــق مــاده ۸۶ قانــون کار: بــرای صیانــت نیــروی انســانی و 
ــورای  ــق ش ــه از طری ــتورالعمل هائی ک ــت دس ــور، رعای ــادی کش ــع م مناب
عالــی حفاظــت فنــی )جهــت تامیــن حفاظــت فنــی( و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی )جهــت جلوگیــری از بیماری هــای حرفــه ای 
و تامیــن بهداشــت کار و کارگــر و محیــط کار( تدویــن می شــود، بــرای 

کلیــه کارگاه هــا، کارفرمایــان، کارگــران و کارآمــوزان الزامــی اســت. 

کارکنــان شــاغل در واحدهــای ســاختمانی در  کارگــران و  مســئولیت 
مــاده ۹۴ قانــون کار:

کارگــران یــا کارکنــان واحدهــای  کــه یــک یــا چنــد نفــر از   در مــواردی 
موضــوع مــاده ۸۵ ایــن قانــون امــکان وقــوع حادثــه یــا بیمــاری ناشــی از 
کار را در کارگاه یــا واحــد مربوطــه پیش بینــی نماینــد، می تواننــد مراتــب 
را بــه کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار یــا مســئول حفاظــت فنــی و 
ــع  ــرد مطل ــط ف ــتی توس ــز بایس ــر نی ــن ام ــد و ای ــالع دهن ــت کار اط بهداش
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شــده در دفتــری کــه بــه همیــن منظــور نگهــداری می شــود، ثبــت شــود. 
هــرگاه مهندســان ناظــر در ارتبــاط بــا نحــوه اجــرای عملیــات ســاختمانی 
ایراداتــی مشــاهده نماینــد کــه احتمــال خطــر وقــوع حادثــه در حــال یــا 
آینــده را در برداشــته باشــد، بایــد فــورًا مراتــب را همــراه بــا راهنمایی هــا و 
ــًا بــه کارفرمــا یــا کارفرمایــان مربــوط، اطــالع  دســتورالعمل های الزم، کتب
کار و امــور اجتماعــی محــل و مرجــع  داده، رونوشــت آن را بــه واحــد 
صــدور پروانــه ســاختمان تســلیم نماینــد. کارفرمــا موظــف اســت فــورًا کار 
را در تمــام یــا قســمتی از کارگاه کــه مــورد ایــراد و اعــالم خطــر واقــع شــده 
اســت، متوقــف و کارگــران را از محــل خطــر دور و اقدامــات مقتضــی را در 
مــورد رفــع خطــر بــه عمــل آورد. طبیعــی اســت در صورتــی کــه مهنــدس 
کاره، ســپاه پاســداران انقــالب  ناظــر، کارفرمــا و مالــک پــروژه و همــه 
اســالمی و قرارگاه هــای تحــت امــر آنهــا باشــد، وقــوع هــر نــوع خطــر و 
ــرار از  ــکان ف ــل و ام ــده، محتم ــال و آین ــانی در ح ــادی و انس ــارت م خس

بــار مســئولیت، بــرای آنهــا فراهــم اســت.

ایمنی در قوانین اختصاصی داخلی: 
موضــوع ایمنــی و رعایــت اصــول فنــی و علمــی در ســاخت و ســاز، در 

قانــون نظــام مهندســی مصــوب ۱۳۷۴ لحــاظ شــده اســت. 

کنترل ساختمان قانون نظام مهندسی و 
 فصل اول - کلیات، اهداف و خط مشی

 مــاده -۱ تعریــف: نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان عبــارت اســت از 
مجموعــه قانــون، مقــررات، آئین نامه هــا، اســتانداردها و تشــکل های 
مهندســی،  حرفــه ای و صنفــی کــه در جهــت رســیدن بــه اهــداف منظــور 

در ایــن قانــون تدویــن و بــه مــورد اجــراء گذاشــته می شــود. 
وفــق مــاده ۲ همیــن قانــون، برخــی از اهــداف و خط مشــی مرتبــط بــا 

ح ذیــل اســت: ــه ، بــه شــر موضــوع مقال
-۳ تأمین موجبات رشد و اعتالی مهندسی در کشور.

گاهــی عمومــی نســبت  -۴ ترویــج اصــول معمــاری و شهرســازی و رشــد آ
بــه آن و مقــررات ملــی

ساختمان و افزایش بهره وری.
۵ - بــاال بــردن کیفیــت خدمــات مهندســی و نظــارت بــر حســن اجــرای 

خدمــات.
۶ - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.

ایمنــی،  از  اطمینــان  منظــور  بــه  ســاختمان  ملــی  مقــررات  وضــع   ۷-
اجــراء  و  اقتصــادی  صرفــه  و  مناسب،آســایش  بهره دهــی  بهداشــت، 
از  بهره بــرداران  عنــوان  بــه  مــردم  از  جهت حمایــت  در  آن  کنتــرل  و 

و  و مســتحدثات عمومــی  ابنیــه  و  و فضاهــای شــهری  ســاختمان ها 
حفــظ و افزایــش بهــره وری منابــع مــواد و انــرژی و ســرمایه های ملــی.

مقــررات  و  ضوابــط  ســاختمان،  ملــی  مقــررات  رعایــت  بــه  الــزام   -  ۹
ســوی  از  هــادی  و  تفصیلــی  و  جامــع  ح هــای  طر مفــاد  و  شهرســازی 
مهندســین،  ســازندگان،  شــهرداری ها،  دســتگاه های دولتی،  تمــام 
بهره بــرداران و تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط بــا بخــش 
و فعالیت هــای  روابــط  کلیــه  بــر  کــم  حا اصــل  عنــوان  بــه  ســاختمان 
آن هــا و فراهــم ســاختن زمینــه همــکاری کامــل میــان وزارت مســکن 
و  حرفــه ای  و  مهندســی  تشــکل های  و  شــهرداری ها  شهرســازی،  و 

. ن ختما ف ســا صنو
ــایر  ــل س ــه ای” مث ــت حرف ــم “صالحی ــل مه ــودن اص ــاری ب ــاری و س ج
حــرف و مشــاغل در مــاده ۴ ایــن قانــون، پیش بینــی شــده اســت: از 
تاریخــی کــه وزارت مســکن و شهرســازی بــا کســب نظــر از وزارت کشــور 
در هــر محــل حســب مــورد اعــالم نمایــد، اشــتغال اشــخاص حقیقــی 
و  ســاختمان  بخش هــای  در  فنــی  امــور  از  دســته  آن  بــه  و حقوقــی 

شهرســازی کــه توســط وزارت یــاد شــده تعییــن می شــود مســتلزم داشــتن 
صالحیــت حرفــه ای اســت.  

کار  ایــن صالحیــت در مــورد مهندســان از طریــق پروانــه اشــتغال بــه 
کاردان هــای فنــی و معمــاران تجربــی از طریــق  مهندســی و در مــورد 
پروانــه اشــتغال بــه کار کاردانــی  یــا تجربــی و در مــورد کارگــران ماهــر از 

طریــق پروانــه مهــارت فنــی احــراز می شــود.
جمهــوری  نظــام  چهارچــوب  در  خــواران،  رانــت  کــه  اســت  بدیهــی 
اســالمی، الزامــی بــه احــراز شــرایط مذکــور نداشــته و صرفــا بــا پرداخــت 
رشــوه بــه مســئولین و صــادر کننــده گان مجــوز و پروانه هــای مقتضــی و 
کمیــت، بــا داشــتن میدانــی گســترده در  یــا وابســتگی و سرســپردگی بــه حا
تصــدی ســاخت و ســاز، مســئول خطــا، تقصیــر، قصــور، ورود خســارت و 

تســبیب در جنایــت، نیســتند.
مهم تریــن وظایــف و اختیــارات اعضــای هیئــت مدیــره ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان، وفــق مــاده ۱۵ قانــون فــوق الذکــر عبارتنــد از: 
نظــارت بــر حســن انجــام خدمــات مهندســی توســط اشــخاص حقیقــی 

ح هــا و فعالیت هــای غیــر دولتــی در حــوزه اســتان و  و حقوقــی در طر
تعقیب متخلفــان از طریــق مراجــع قانونــی ذیصــالح.

همچنیــن، مشــارکت در امــر ارزشــیابی و تعییــن صالحیــت و ظرفیــت 
فعالیت هــای  بــه  مربــوط  فنــی  امــور  در  شــاغالن  کار  بــه  اشــتغال 

قانــون. ایــن  مشــمول  حوزه هــای 
بــا مداقــه در مفــاد مــواد فــوق در می یابیــم کــه ســازمان نظــام مهندســی 
ــا کانــون  ســاختمان، مثــل ســازمان نظــام پزشــکی در امــور پزشــکی و ی
وکالی دادگســتری در امــور وکالــت، اولیــن مرجــع صنفــی و حرفــه ای 
نظارتــی بــرای اجــرای اصــول فنــی صحیــح، اعطــای مجــوز و پروانــه 
بــه افــراد متخصــص و ذیصــالح و همچنیــن تعقیــب و افتتــاح پرونــده 
ــف  ــوارد تخل ــاع م ــزوم، ارج ــی و عندالل ــی و حقوق ــخاص حقیق ــرای اش ب

بــه مراجــع ذیصــالح قانونــی دیگــر اســت .

قانــون  در  ســاختمان  ســازندگان  و  کارفرمایــان  مســئولیت 
مدنــی:  مســئولیت 

قانــون مســئولیت مدنــی، یکــی از قوانیــن مهــم در ارتبــاط بــا مســئولیت 
افــراد حقیقــی و حقوقــی، در صــورت وارد کــردن خســارت بــه اشــخاص 
اســت. ایــن قانــون، در ۱۶ مصــوب ســال ۱۳۳۹ کمیســیون مشــترک 

دادگســتری مجلــس ســنا و مجلــس شــورای ملــی وقــت اســت.
مــواد ذیــل مرتبــط بــا مبحــث مســئولیت مدنــی در ورود خســارت بــه 

دیگــران اســت.
نتیجــه  در  یــا  عمــدًا  قانونــی،  مجــوز  بــدون  کــس  هــر   -  ۱ مــاده 
یــا  یــا حیثیــت  آزادی  یــا  مــال  یــا  یــا ســالمتی  بــه جــان  بی احتیاطــی 
شــهرت تجارتــی یــا بــه هــر حــق دیگــر  کــه بــه موجــب قانــون بــرای افــراد 
ایجــاد گردیــده لطمــه ای وارد نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی یــا معنــوی 
دیگــری شــود مســئول جبــران خســارت ناشــی از عمــل خــود  می باشــد.
کــه عمــل واردکننــده زیــان، موجــب خســارت  مــاده ۲ - در مــوردی 
مــادی یــا معنــوی زیان دیــده شــده باشــد، دادگاه پــس از رســیدگی و 
ثبــوت امــر او را بــه جبــران  خســارات مزبــور محکــوم می نمایــد و چنــان 
چــه عمــل واردکننــده زیــان فقــط موجــب یکــی از خســارات مزبــور باشــد 
دادگاه او را بــه جبــران همــان نــوع خســاراتی کــه وارد نمــوده محکــوم 

ــود. ــد نم خواه
گــر در اثــر آســیبی کــه بــه بــدن یــا ســالمتی کســی وارد شــده در  مــاده -۵ ا
بــدن او نقصــی پیــدا شــود یــا قــوه کار زیــان  دیــده کــم گــردد و یــا از بیــن 
ج زندگانــی او بشــود واردکننــده زیــان  بــرود و یــا موجب افزایــش مخــار

مســئول جبــران کلیــه خســارات مزبــور اســت.
 دادگاه جبــران زیــان را بــا رعایــت اوضــاع و احــوال قضیــه بــه طریــق 
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و  می نمایــد  تعییــن  واحــده  دفعتــًا  مبلغــی  پرداخــت  یــا  و  مســتمری 
در مــواردی کــه جبــران زیان بایــد بــه طریــق مســتمری بــه عمــل آیــد 
تــا چــه مبلــغ  تــا چــه میــزان و  انــدازه و  بــه چــه  کــه  ایــن  تشــخیص 

اســت. دادگاه  بــا  گرفــت  تأمیــن  زیــان  واردکننــده  از  می تــوان 
گــر در موقــع صــدور حکــم تعییــن عواقــب صدمــات بدنــی بــه طــور   ا
ــا دو ســال حــق  تحقیــق ممکــن نباشــد دادگاه از تاریــخ صــدور حکــم ت

تجدیــد نظــر نســبت بــه حکم خواهــد داشــت.
مــاده ۶ - در صــورت مــرگ آســیب دیده، زیــان شــامل کلیــه هزینه هــا 
گــر مــرگ فــوری نباشــد هزینــه  مخصوصــًا هزینــه کفــن و دفــن می باشــد ا
معالجــه و زیــان ناشــی  از ســلب قــدرت کار کــردن در مــدت ناخوشــی نیــز 

جــزء زیــان محســوب خواهــد شــد.
 در صورتــی کــه در زمــان وقــوع آســیب زیان دیــده قانونــًا مکلــف بــوده 
و یــا ممکــن اســت بعدهــا مکلــف شــود شــخص ثالثــی را نگاهــداری 
گــردد  از آن حــق محــروم  ثالــث  او شــخص  مــرگ  اثــر  می نمایــد و در 
واردکننــده زیــان بایــد مبلغــی بــه عنــوان مســتمری متناســب بــا مدتــی 
ــه  نگاهــداری  ــف ب ــًا ممکــن و مکل کــه ادامــه حیــات آســیب دیــده عادت
کنــد در ایــن صــورت  شــخص ثالــث بــوده بــه آن شــخص پرداخــت 

تشــخیص میــزان تأمیــن کــه بایــد گرفتــه شــود بــا دادگاه اســت.
بــه  کارمنــدان دولــت و شــهرداری ها و مؤسســات وابســته  مــاده -۱۱ 
آنهــا کــه بــه مناســبت انجــام وظیفــه، عمــدًا یــا در نتیجــه بی احتیاطــی 
خســاراتی بــه اشــخاص  وارد نماینــد شــخصًا مســئول جبــران خســارت 
گاه خســارات وارده مســتند بــه عمــل آنــان  وارده می باشــند ولــی هــر 
نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســایل ادارات و یا مؤسســات مزبــور باشــد 
در ایــن صــورت جبــران خســارت بــر عهــده ی اداره یــا مؤسســه مربوطــه 
کمیــت دولــت هــر گاه اقداماتــی کــه بــر   اســت. ولــی در مــورد اعمــال حا
حســب ضــرورت بــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی طبــق قانــون بــه عمــل 
آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود دولــت مجبــور بــه پرداخــت خســارات 

نخواهــد بــود.
 مــاده ۱۲ - کارفرمایانــی کــه مشــمول قانــون کار هســتند مســئول جبــران 
کارگــران آنــان  کارکنــان اداری و یــا  کــه از طــرف  خســاراتی می باشــند 
ــا  بــه مناســبت آن وارد شــده اســت مگــر ایــن کــه  در حیــن انجــام کار ی
کــه اوضــاع و احــوال قضیــه ایجــاب  محــرز شــود تمــام احتیاط هایــی 
ــه  ــور را ب ــر  احتیاط هــای مزب گ ــا ایــن کــه ا می نمــوده بــه عمــل آورده و ی
عمــل می آورنــد بــاز هــم جلوگیــری از ورود زیــان مقــدور نمی بــود کارفرمــا 
می توانــد بــه واردکننــده خســارت در صورتــی کــه مطابــق قانون مســئول 

شــناخته شــود مراجعــه نمایــد.
و  کارگــران  تمــام  مکلفنــد   ۱۲ مــاده  مشــمول  کارفرمایــان   ۱۳-  مــاده 

بــه  آن  ناحیــه  از  وارده  خســارت  مقابــل  در  را  خــود  اداری  کارکنــان 
نماینــد. بیمــه   ثالــث  اشــخاص 

 مــاده ۱۴ - در مــورد مــاده ۱۴ هــر گاه چنــد نفــر مجتمعــًا زیانــی وارد آورنــد 
متضامنًا مســئول جبران  خســارت وارده هســتند.

 در ایــن مــورد میــزان مســئولیت هــر یــک از آنــان بــا توجــه بــه نحــوه 
از طــرف دادگاه ، تعییــن می شــود. مداخلــه هــر یــک 

کننــدگان  صــادر  و  مهندســان   ، کارفرمایــان  کیفــری  مســئولیت 
مجــاز: غیــر  ســاخت  مجــوز  و  پروانــه 

مســئولیت کیفــری کلیــه ی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دخیــل در امــر 
ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و بــدون رعایــت امــور فنــی و ایمنــی، ممکــن 
گرفتــه شــود. مــاده ۵۰۶  اســت از بــاب تســبیب در جنایــت، در نظــر 
قانــون مجــازات اســالمی، در ایــن خصــوص مقــرر مــی دارد: تســبیب در 
جنایــت آن اســت کــه کســی ســبب تلــف شــدن یــا مصدومیــت دیگــری را 
فراهــم کنــد و خــود مســتقیمًا مرتکــب جنایــت نشــود بــه طــوری کــه در 
صــورت فقــدان رفتــار او جنایــت حاصــل نمی شــد ماننــد آنکــه چاهــی 

بکنــد و کســی در آن بیفتــد و آســیب ببینــد.

ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسالمی:
گــر مالــک یــا کســی کــه عهــده دار احــداث ملکــی اســت بنایــی را بــه  ا
نحــو مجــاز بســازد یــا بالکــن و ماننــد آن را بــا رعایــت نــکات ایمنــی و 
ضوابــط فنــی کــه در اســتحکام بنــا الزم اســت در محــل مجــاز احــداث 

ــت. ــن نیس ــردد، ضام ــارت گ ــا خس ــیب ی ــب آس ــًا موج ــد و اتفاق کن
را  آن  نتــوان  کــه  باشــد  ای  گونــه  بــه  غیرمجــاز  عمــل  گــر  ا تبصــره- 
بــه مالــک مســتند نمــود ماننــد آنکــه مســتند بــه مهندســان ذیربــط 
کــه عمــل مذکــور  کســی  ســاختمان باشــد ضمــان از مالــک منتفــی و 

اســت. ضامــن  اوســت  بــه  مســتند 

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسالمی:
هــرگاه دو یــا چنــد عامــل، برخــی بــه مباشــرت و بعضــی بــه تســبیب در 
وقــوع جنایتــی، تاثیــر داشــته باشــند، عاملــی کــه جنایــت مســتند بــه 
اوســت ضامــن اســت و چنانچــه جنایــت مســتند بــه تمــام عوامــل باشــد 
بــه طــور مســاوی ضامــن می باشــند مگــر تاثیــر رفتــار مرتکبــان متفــاوت 
ــر رفتارشــان مســوول  ــزان تاثی ــه می باشــد کــه در ایــن صــورت هریــک ب
هســتند. در صورتــی کــه مباشــر در جنایــت بی اختیــار، جاهــل، صغیــر 

غیرممیــز یــا مجنــون و ماننــد آنهــا باشــد، فقــط ســبب، ضامــن اســت.

عدم رعایت ایمنی در ساخت 
و سازها، جنایت شبه عمد است

علی اصغر فریدی

هــر از گاهــی خبــر ریــزش یــک ســاختمان مســکونی، یــک پــل، یــک 
واحد تجاری و در کل یک ســازه در ایران هســتیم و جدا از خســارت 
کــه بــه بــار می آیــد همیشــه تعــدادی از شــهروندان زیــر آوار  مالــی 
می رونــد کــه یــا دچــار آســیب دیدگی شــدید می شــوند و یــا جانشــان را 
از دســت می دهنــد. آخریــن مــورد مربــوط بــه ســازه تجــاری متروپــل 
کــه بــه دلیــل تلفــات بــاالی انســانی و فســاد برخــی از  آبــادان بــود 
ارگان هــا و عوامــل حکومتــی اعتراضــات گســترده ای را بــه ویــژه در 

اســتان خوزســتان بــه دنبــال داشــت.
ــا اینگونــه مــوارد و آســیب هایی کــه بــه دلیــل  ــا قانــون در رابطــه ب آی
فروریختــن یــک ســاختمان بــه افــراد وارد می شــود، چــه می گویــد؟ 
ــانی  ــه کس ــا چ ــی و ی ــه کس ــده را چ ــیب دی ــراد آس ــارات اف ــران خس جب
ــا بــه مــاده یــک قانــون مســئولیت مدنــی  بایــد متحمــل بشــوند؟  بن
کــه در ســال ١٣٣٩ بــه تصویــب رســیده، هــر فــردی بــدون مجــوز 
قانونــی بــه طــور عمــد یــا در نتیجــه بی احتیاطــی بــه جــان یــا ســالمتی 
کــه بــه موجــب قانــون بــرای افــراد  یــا مــال… یــا هــر حــق دیگــری 
کــه موجــب ضــرر  کنــد  ایجــاد شــده اســت آســیب و لطمــه ای وارد 
مــادی یــا معنــوی دیگــری شــود، مســئول جبــران خســارت ناشــی از 

عمــل خــود اســت. 
ورود  صــورت  “در  می کنــد  تصریــح  همچنیــن  قانونــی  مــاده  ایــن 
خســارت بــه غیــر، در اثــر بی احتیاطــی یــا رعایــت نکــردن نظام هــای 

دولتــی، مقصــر یــا مقصریــن حادثــه مســئول جبــران آن هســتند کــه 
البتــه میــزان خســارت وارده و حــدود مســئولیت و تقصیــر و تأثیــر هــر 
یــک از اشــخاص دخیــل در ایجــاد خســارت بــا جلــب نظــر کارشــناس 

بــرآورد و تعییــن می گــردد.”
گســترده و رشــوه خواری در شــهرداری ها و ادارات  بــه دلیــل فســاد 
دولتــی ایــران، برخــی از پیمانــکاران بــرای پاییــن آوردن هزینه هــای 
را  ایمنــی  مقــررات  ســاخت  مراحــل  در  بیشــتر  ســود  و  ســاخت 
کــه ممکــن باشــد از مصالــح کمتــر و  رعایــت نمی کننــد و تــا جایــی 
غیراســتاندارد اســتفاده می کننــد و بــا پرداخــت رشــوه یــا دور زدن 
و  ایمنــی  کمتریــن  کــه  می دهنــد  تحویــل  را  ســازه هایی  قانــون، 
کــه  می شــوند  قاتالنــی  ســازه ها  ایــن  از  برخــی  دارد،  را  اســتحکام 
برخــی از قربانیــان آن کســانی هســتند کــه قیمت هــای سرســام آوری 
را بــرای خریــد یــک واحــد آن یــا بــرای ســکونت یــا بــرای کســب وکار، 

پرداخت انــد.

ــر  ــر اث چــه کســی مســئولیت حقوقــی خســارت های وارد شــده ب
ساخت وســاز را بــر عهــده دارد؟ 

گونــه ســاختمان ها  ایــن  قربانیــان  بــه  مــورد جبــران خســارت  در   
 ١٣٧٥ مصــوب  اســالمی  مجــازات  قانــون   ٦١٦ مــاده  بــه  می تــوان 
اســتناد کــرد کــه می گویــد، “در صورتــی کــه قتــل غیــر عمــد بــه واســطه 
بی احتیاطــی یــا بی مباالتــی یــا اقــدام بــه امــری کــه مرتکــب در آن 
مهــارت نداشــته اســت یــا بــه ســبب عــدم رعایــت نظامــات واقــع 
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شــود، مســبب بــه حبــس از یــک تــا ســه ســال و نیــز بــه پرداخــت دیــه 
ــر  ــد مگ ــد ش ــوم خواه ــای دم محک ــه اولی ــه از ناحی ــورت مطالب در ص

ــد.”  ــض باش ــای مح ــه  خط اینک
کــه،  محمــد مقیمــی، وکیــل دادگســتری و حقــودان معتقــد اســت 
بــارز  رعایــت نشــدن اصــول ایمنــی در ســاخت و ســازها، مصــداق 

اســت. شــبه عمد  جنایــت 
پایــه یــک دادگســتری می گویــد، ســال ها  ایــن حقوقــدان و وکیــل 
اســت کــه هــر از چندگاهــی، شــاهد ریــزش ســاختمان ها در شــهرهای 
مختلــف کشــورمان هســتیم کــه علــت آن نیــز بســیار واضــح اســت و 

آن، رعایــت نشــدن اصــول ایمنــی در حرفــه ســاخت و ســاز اســت. 
انجــام وظایــف  گفتــه محمــد مقیمــی، نهادهــای مربوطــه در  بــه 
نظارتــی خــود کوتاهــی می کننــد و افــراد ســودجو نیــز از ایــن موضــوع 
جلــب  معضــل  ایــن  بــه  توجه هــا  زمانــی  و  می کننــد  سوءاســتفاده 
می گــردد کــه خســارات جانــی و مالــی بــه شــهروندان وارد می شــود کــه 
دیگــر دیــر اســت. ســپس تــا مدتــی کوتــاه رســانه ها بــه ایــن موضــوع 
می پردازنــد و یــک برخــورد حداقلــی هــم بــا مرتکبــان در خــط مقــدم 
آن  اصلــی  علــت  بــه  آن کــه  بــدون  ایــن فجایــع صــورت می گیــرد، 
پرداختــه شــود، در واقــع فقــط بــا معلــول برخــورد ســطحی می شــود. 
علــت  و  ریشــه  بنابرایــن،  می افزایــد:  ادامــه  در  مقیمــی  آقــای 
همچنــان باقــی اســت و مــا دوبــاره و دوبــاره شــاهد قربانــی شــدن 
کــه  شــهروندان هســتیم، گویــی جامعــه مــا آنقــدر باهــوش نیســت 
ــن  ــازنده ای ــل س ــع، عوام ــور قط ــرد. بط ــی درس بگی ــن فجایع از چنی
پــروژه بــه عنــوان مباشــر، مرتکــب جنایــت شــبه عمد از بــاب تســبیل 
کــه ریشــه  شــده اند و قابــل پیگــرد قضایــی هســتند. ولــی مادامــی 

کــه شــهرداری  کــه همــان ســهل انگاری نهادهــای نظارتــی  اصلــی 
ــان شــاهد وقــوع  و نظــام مهندســی اســت، ریشــه کن نگــردد، همچن

ایــن فجایــع خواهیــم بــود.
از لحــاظ قانونــی نهادهــای نظارتــی بــر ســاخت ســازه های مســکونی، 
تجــاری، تفریحــی، ورزشــی و آموزشــی شــهرداری و ســازمان نظــام 
قــوه  بگیــرد،  صــورت  تخلفــی  کــه  صورتــی  در  هســتند،  مهندســی 

قضائیــه بایــد بــه موضــوع ورود کنــد. 
و  مهندســی  نظــام  قانــون   ۲ مــاده   ۹ بنــد  اســاس  بــر  همچنیــن 
الــزام  کــه در ســال ۱۳۷۴ بــه تصویــب رســیده،  کنتــرل ســاختمان 
بــه رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان، ضوابــط و مقــررات شهرســازی 
تمــام  ســوی  از  هــادی  و  تفصیلــی  و  جامــع  ح هــای  طر مفــاد  و 
مهندســین،  ســازندگان،  شــهرداری ها،  دســتگاه های دولتی، 
بهره بــرداران و تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط بــا بخــش 
کــم بــر کلیــه روابــط و  فعالیت هــای  ســاختمان بــه عنــوان اصــل حا
آن هــا و فراهــم ســاختن زمینــه همــکاری کامــل میــان وزارت مســکن 
و شهرســازی، شــهرداری ها و تشــکل های مهندســی و حرفــه ای و 

صنوف ســاختمان.
بــا وجــود تمــام قوانینــی کــه وضــع شــده و دســتگاه های عریــض و 
طویــل نظارتــی کــه وجــود دارنــد، تــا زمانــی کــه فســاد سیســتماتیک 
ح هــای  کــن نشــود و طر ایــن ســازمان ها ریشــه  و رشــوه خواری در 
عمرانــی از ســیطره ســپاه پاســداران کــه هیــچ تخصصــی در این زمینه 
ج نشــود، مــا همچنــان بایــد شــاهد مــرگ کارگــران و مــردم  نــدارد، خــار

ــه زنــان و کــودکان در ایــن گونــه پروژه هــا باشــیم. عــادی از جمل

فساد دستگاه های نظارتی و ساختمان هایی 
که بر سر مردم آوار می شوند

همچــون  طبیعــی  عوامــل  جــز  بــه  می ریــزد،  فــرو  ســاختمانی  وقتــی 
زلزلــه، ســیل و رانــش زمیــن، عوامــل دیگــری هــم غیــر از بالیــای طبیعــی 
ضعیــف  نظــارت  همچــون  عواملــی  هســتند،  دخیــل  آن  تخریــب  در 
کارآمــدی مهندســین پــروژه کــه می توانــد ناشــی از فســاد و  مســئولین و نا

رشــوه خواری در دســتگاه های دولتــی و نظارتــی اســت.
کمیــت دمکراتیک و پاســخگو، سیســتم شهرســازی و نظارت  در یــک حا
بــر ســازه های مســکونی و تجــاری بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه عــاری از 
فســاد سیســتماتیک و دســتگاه های نظارتــی فاســد باشــد، تــا از ســاخت 
در  را  شــهروندان  جــان  کــه  مخاطره آمیــز  و  غیراســتاندارد  ســازه های 

معــرض آســیب های جــدی قــرار می دهــد، جلوگیــری کنــد. 
مجمتع هــای  و  ســاختمان ها  فروریختــن  از  ناشــی  فجایــع  بیشــتر  در 
مســکونی و تجــاری در ایــران، ردپایــی از فســاد افــراد دخیــل در پــروژه و 
نهادهــای نظارتــی بــه چشــم می خــورد، در چنیــن شــرایطی مســئولیت 
اصلــی تحقیــق و بررســی و نهایتــًا قضــاوت بــا دســتگاه قضایــی اســت.  

یافتــن علــل و ریشــه ها و عوامــل چنیــن فجایعــی، خصوصــا زمانیکــه 
قوه قضائیــه،  بــر  عــالوه  دارد،  وجــود  سیســتماتیک  فســاد  احتمــال 
وظیفــه رســانه ها و روزنامه نــگاران مســتقل اســت کــه بــه دلیــل ســال ها 
ســرکوب شــدید رســانه ها و روزنامه نــگاران، در ایــران عمــال کمتــر رســانه 
یــا روزنامه نــگاری می توانــد بــدون اینکــه مــورد تعقیــب قــرار بگیــرد، بــه 

ــردازد.  ــه بپ ــن زمین ــت در ای ــف حقیق ــه یابی و کش ریش
بنابرایــن علیرغــم بــودن قوانیــن محکــم در زمینه ســاخت و ســاز، فســاد 
ــود  ــد و نب کارآم ــه نا ــی، قوه قضائی ــتگاه های نظارت ــتماتیک در دس سیس
ــتفاده  ــن و اس ــوب و ناایم ــازه های معی ــاخت س ــتقل، س ــانه های مس رس

گاهــی  از  هــر  بیشــتر می شــود  و  بیشــتر  روز  هــر  نامرغــوب  از مصالــح 
شــاهد فروریختــن یکــی از آنهــا و بــه تبــع آن مــرگ و یــا آســیب دیدگی 
کــه قربانیــان اصلــی ایــن سیســتم پــر از  شــهروندان ایرانــی هســتیم 

فســاد می شــوند.
پرســیدم  حقــوق  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  ابراهیمــی  مختــار   از 
مجمتمع هــای  و  ســاختمان ها  در  امنیــت  مــورد  در  ایــران  قوانیــن 
تجــاری و مســکونی چــه می گویــد؟ آیــا اصــوال قانونــی در ایــن رابطــه 

؟  هســت
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت: بلــه قانــون هســت امــا اجــرای قانون 
مشــکل دارد، در رابطــه بــا ایــن موضــوع می تــوان بــه قانــون مســئولیت 
مدنــی مصــوب هفتــم اردیبهشــت مــاه ١٣٣٩ اشــاره کنیــم کــه در مــاده 
کــه بــدون مجــوز قانونــی، عمــدًا یــا در  اول آن آمــده اســت، هرکســی 
نتیجــه بی احتیاطــی بــه جــان یــا ســالمتی یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت 
یــا شــهرت تجارتــی یــا بــه هــر حــق دیگر کــه بــه موجــب قانــون بــرای 
افــراد ایجــاد گردیــده، لطمــه ای وارد نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی یــا 
ــران خســارت ناشــی از عمــل خــود  معنــوی دیگــری شــود، مســئول جب

 می باشــد.
ــی  ــت جان ــه امنی ــا ب ــه تنه ــده، ن ــی آم ــاده قانون ــن م ــه در ای ــور ک همانط
و ســالمت جســمی شــهروندان اشــاره صریــح شــده، بلکــه حتــی امنیــت 
مالــی و حیثیــت و شــهرت تجــاری افــراد را هــم در نظــر گرفتــه، امــا اینکــه 
انبوه ســازان و پیمانــکاران در ایــران تــا چــه انــدازه بــرای قوانیــن ارزش 
و احتــرام قائــل هســتند و چقــدر قوانیــن را رعایــت می کننــد، بحــث 
دیگــری اســت و بــه نظــر مــن عــدم اجــرای قانــون را بایــد در فســاد 
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گرفتــه  کــه نهادهــای نظارتــی را در بــر  گســترده و سیســتماتیکی دیــد 
کــه یکــی از نتایــج ایــن فســاد را مــا متاســفانه اخیــر در آبــادان در پــروژه 

ــم. ــاهد بودی ــل ش متروپ
اســت،  حقــوق  دانش آموختــه  کــه  ابراهیمــی  مختــار  از   همچنیــن 
صدمــه  اشــخاصی  و  بشــود  آســیب  دچــار  ســاختمانی  گــر  ا پرســیدم، 
ببیننــد و یــا جانشــان را از دســت بدهنــد، قانــون در رابطــه بــا جبــران 
خســارت ایــن افــراد چــه می گویــد و چــه افــراد و یــا ارگان هایــی مســئول 

جبــران خســارت بــه آســیب دیــدگان اســت؟
ابراهیمــی در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت؛ مــاده دوم قانــون مســئولیت 
مدنــی بــه صراحــت بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده، در ایــن مــاده قانونــی 
آمــده اســت، در مــوردی کــه عمــل واردکننــده زیــان موجــب خســارت 
از رســیدگی و  یــا معنــوی زیان دیــده شــده باشــد دادگاه پــس  مــادی 
ثبــوت امــر، او را بــه جبران خســارات مزبــور محکــوم می نمایــد و چنــان 
چــه عمــل واردکننــده زیــان فقــط موجــب یکــی از خســارات مزبــور باشــد 
ــران همــان نــوع خســاراتی کــه  وارد نمــوده محکــوم  دادگاه او را بــه جب

خواهــد نمــود.
مــاده ســوم همیــن قانــون می گویــد، دادگاه میــزان زیــان و طریقــه و 
کیفیــت جبــران آن را بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال قضیــه تعییــن خواهــد 
کــرد جبــران زیــان را بــه صــورت مستمری نمی شــود تعییــن کــرد مگــر آن 
کــه مدیــون تأمیــن مقتضــی بــرای پرداخــت آن بدهــد یــا آن کــه قانــون 

آن را تجویــز نمایــد.

مســئله  ایــن  از  ناشــی  جســمی  آســیب های  و  صدمــات  بــا  رابطــه  در 
هفتــم  مصــوب  مدنــی  مســئولیت  قانــون  پنجــم  مــاده  بــه  می تــوان 
گــر  ا قانونــی،  مــاده  ایــن  بنابــه  کــرد،  اســتناد  مــاه ١٣٣٩  اردیبهشــت 
کســی وارد شــده در بــدن او  کــه بــه بــدن یــا ســالمتی  در اثــر آســیبی 
ــا از بیــن بــرود و  ــا قــوه کار زیان دیــده کــم گــردد و ی نقصــی پیــدا شــود ی
ج زندگانــی او بشــود واردکننــده زیــان مســئول  یــا موجب افزایــش مخــار
ــا رعایــت  جبــران کلیــه خســارات مزبــور اســت. دادگاه جبــران زیــان را ب
یــا پرداخــت مبلغــی  بــه طریــق مســتمری و  اوضــاع و احــوال قضیــه 
دفعتــًا واحــده تعییــن می نمایــد و در مــواردی کــه جبــران زیان بایــد بــه 
طریــق مســتمری بــه عمــل آیــد تشــخیص ایــن کــه بــه چــه انــدازه و تــا 
چــه میــزان و تــا چــه مبلــغ می تــوان از واردکننــده زیــان تأمیــن گرفــت 
ــات  ــب صدم ــن عواق ــم تعیی ــدور حک ــع ص ــر در موق گ ــت. ا ــا دادگاه اس ب
بدنــی بــه طــور تحقیــق ممکــن نباشــد دادگاه از تاریــخ صــدور حکــم تــا 

دو ســال حــق تجدیــد نظــر نســبت بــه حکم خواهــد داشــت.
در مــاده ششــم ایــن قانــون آمــده اســت، در صــورت مــرگ آســیب دیده 
زیــان شــامل کلیــه هزینه هــا مخصوصــًا هزینــه کفــن و دفــن می باشــد 
ــان ناشــی از ســلب قــدرت  ــه معالجــه و زی ــر مــرگ فــوری نباشــد هزین گ ا
کار کــردن در مــدت ناخوشــی نیــز جــزء زیــان محســوب خواهــد شــد. در 
ــا  ــوده و ی ــف ب ــًا مکل ــده قانون ــیب زیاندی ــوع آس ــان وق ــه در زم ــی ک صورت
ممکــن اســت بعدهــا مکلــف شــود شــخص ثالثــی را نگاهــداری می نماید 
و در اثــر مــرگ او شــخص ثالــث از آن حــق محــروم گــردد واردکننــده زیان 
بایــد مبلغــی بــه عنــوان مســتمری متناســب بــا مدتــی کــه ادامــه حیــات 
آســیب دیده عادتــًا ممکــن و مکلــف به نگاهــداری شــخص ثالــث بــوده 
بــه آن شــخص پرداخــت کنــد در ایــن صــورت تشــخیص میــزان تأمیــن 
کــه بایــد گرفتــه شــود بــا دادگاه اســت. در صورتــی کــه در زمــان وقــوع 
آســیب نطفــه شــخص ثالــث بســته شــده و یــا هنــوز طفــل بــه دنیــا 

نیامــده باشــد شــخص مزبــور اســتحقاق مســتمری را خواهــد داشــت.
تــا زمانــی کــه دســتگاه های نظارتــی و کل سیســتم  اداری ایــران از فســاد 
ک نشــوند، تــا زمانــی کــه رســانه های مســتقلی وجــود  و رشــوه خواری پــا
نداشــته باشــند تــا پشــت پــرده و زد و بندهــای برخــی از پیمانــکاران 
و شــهرداری ها را افشــا و راهــی بــه ســوی کشــف ریشــه هایی بــاز کنــد 
کــه قوه قضائیــه  کــه ثمــر فســاد و فاجعــه و تباهــی اســت، و تــا زمانــی 
کــه بیشــتر آنهــا بــا مافیــای قــدرت دست شــان در یــک  بــا متخلفیــن 
کاســه اســت، برخــورد قاطــع نکنــد، در هــر مجتمــع مســکونی و تجــاری 
کــه هســتیم بایــد هــر لحظــه نگــران حادثــه ای باشــیم و ایــن حــوادث 
بایــد  فقــط  مــا  و  را می ســتاند  متاســفانه همچنــان جــان شــهروندان 

همچنــان شــاهد از دســت دادن جــان انســان های بی گنــاه باشــیم.

قوانین ایران در مورد امنیت در ساختمان ها و مجمتمع های تجاری 
چه  کارفرما،  و  پیمانکار  ایران،  قوانین  در  می گوید؟  چه  مسکونی  و 
تعهد و مسئولیتی  در قبال امنیت سازه ها، چه مسکونی، تجاری و یا 
گر ساختمانی دچار آسیب شود و اشخاصی  ا ورزشی و تفریحی دارد؟ 
صدمه ببینند و یا جانشان را از دست بدهند، قانون در رابطه با جبران 
مسئول  ارگان هایی  یا  و  افراد  چه  و  می گوید  چه  افراد  این  خسارت 
ارگانی  یا  جبران خسارت به آسیب دیدگان است؟ چه سازمان، نهاد 
در ایران مسئول نظارت بر ایمنی سازه های مسکونی و تجاری است؟ 
فعال  و  حقوقدان  انصاری  نیره  که  است  سواالتی  از  بخشی  این ها 
حقوق بشر در مصاحبه ای با مجله حقوق ما به آنها پاسخ داده است. 

مشروح این گفت وگو در زیر آمده است.

مجمتمع های  و  ساختمان ها  در  امنیت  مورد  در  ایران  قوانین 
تجاری و مسکونی چه می گوید؟

تحلیل  و  بررسی  مورد  پرسش ها  به  پاسخ  در  و  نوشتار  این  در  آنچه 
گرفته است، مربوط به قوانین و مقررات موجود در ایران  حقوقی قرار 
امنیت سازه ها، چه مسکونی، تجاری،  و  و ساز  در خصوص ساخت 
بار »پروژه مجتمع متروپل  یا تفریحی بوده و رخداد فاجعه  و  ورزشی 
آبادان« یکی از رویدادهای عینی همچون ساختمان پالسکو در تهران 
قوانین  کارآمدی  نا جامع،  قوانین  خالء  از  یافته  نشات  که  است  و… 

موجود و به ویژه فساد ساختاری و نهادینه شده در ایران است. 
مجتمع های  ساختمان ها،  امنیت  با  مرتبط  قوانین  خصوص  در 
زمان  گذر  در  که  غیرقانونی  ساخت وساز  نیز  و  مسکونی  و  تجاری 
وضع شده اند، »نخستین بار در سال ١٣٤٢ یکی از مباحث مربوط به 

ح  اموِر خالفی مطر آیین نامه  تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در 
عمومی  مجازات  قانون   ٢٧٦ ماده  اجرای  در  که  آیین نامه  این  شد. 
که بدون  کرده بود: »کسانی  به تصویب رسید، در بند ٥ ماده ٣ مقرر 
که مشرف  پروانه شهرداری و نقشه مصوب، اقدام به ساختی نمایند 
از  و  تکدیری  حبس  روز   ١٠ تا   ٧ به  باشد  خیابان  و  عمومی  معابر  به 
یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می گردند.« در این مقرره تنها 
کنون  ا اما  بود.  شده  توجه  پروانه«  بدون  بنای  »احداث  تخلف  به 
و  به ساخت  به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن  رو  روند  به  با توجه 

ساز ها به رویکرد های تازه حقوقی/قانونی نیازمند است.
پروانه  قانون شهرداری سال ١٣٣٤ صدور   ٥ ماده  بند ٢٤  به موجب 
وظایف  جزو  می شود،  ساخته  شهر  در  که  ساختمان هایی  همه  برای 
شهرداری قلمداد شده است. همچنین به موجب ماده ١٠٠ اصالحی 
یا حریم  در محدوده شهر  واقع  ک  امال و  اراضی  مالکان  سال   ١٣٤٥ 
آن مکلف شدند پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع 
ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند و ماموران شهرداری مجاز 
به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف 
مفاد پروانه شدند. در سال ١٣٥٥ ماده واحد قانون الحاق ۶ ٦تبصره 
به ماده ١٠٠ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره های الحاقی 
بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و  برای نخستین 
نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان ها، تکلیف دفاتر 
از شهرداری  گواهی های عدم خالف صادره  بر مالحظه  اسناد رسمی 
کیفیت  که انتقال یا به رهن داده می شوند،  در مورد ساختمان هایی 
از  پیش  آن ها  ساخت  پروانه  که  ساختمان هایی  تخلفات  با  برخورد 
ح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل  تصویب طر

وپل آبادان  ریزش ساختمان متر
قتل شبه عمد است
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پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده 
ح شد. آخرین  ١٠٠ رای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطر
اصالحات در ماده ١٠٠ و تبصره های آن در سال ١٣٥٨ توسط شورای 
کم  ترا از  ترتیب  به  اصالحی،  تبصره های  در  گرفت.  صورت  انقالب 
اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن 

پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.

در  مسئولیتی   و  تعهد  چه  کارفرما،  و  پیمانکار  ایران،  قوانین  در 
قبال امنیت سازه ها، چه مسکونی، تجاری و یا ورزشی و تفریحی 
دارد؟ چه سازمان، نهاد یا ارگانی در ایران مسئول نظارت بر ایمنی 

سازه های مسکونی و تجاری است؟
که  گسترده ای است  مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال 
که هر یک از آن ها  کرد،  می توان آن را از دیدگاه های مختلف بررسی 
مسئولیت  سیاسی،  مسئولیت  نظیر  دارد؛  را  خود  ویژه  کاربرد های 
که بر عهده شخص  حقوقی،مسئولیت اداری و مانند آن، وظیفه ای 
از انجام  یا  را انجام داده  کاری  گروهی خاص قرار داده می شود تا  یا 
که شخص  امری خودداری نماید. به بیانی دیگر، اساسا در هر مورد 
که  باشد  خسارتی  ترمیم  مقام  در  و  دیگری  خسارت  جبران  از  گزیر  نا
گفته می شود در برابر او مسئولیت مدنی دارد.  به دیگری وارد آمده، 
نظر  صرف  می گردد،  تعریف  مختلف  دیدگاه های  از  مسئولیت  واژه 
حقوق  علم  منظر  از  مسئولیت  مسئولیت،  برای  گون  گونا تعاریف  از 
دیگری  به  که  ضرری  رفع  بر  شخص  قانونی  »تعهد  از:  است  عبارت 

وارد کرده است«.
از  است  عبارت  مسئولیت  که  باورند  این  بر  حقوقدانان  از  برخی 
وظایف  و  تعهدات  به  نسبت  شخص  که  تخلفاتی  به  پاسخگویی 
کیفری داشته باشد. با  خود دارد؛ چه این تکالیف و تعهد، حقوقی یا 
دقت نظر به تعاریف ارائه شده، نکات مشترک در تمامی این عبارات، 
که نتیجه آن التزام  که متوجه شخص می گردد  تعهد و تکلیفی است 
که  است  عمل  ترک  یا  عمل  از  ناشی  زیان  و  ضرر  جبران  به  شخص 

مرتکب شده است.
مسئولیت هایی  می گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  منظر  دو  از  مسئولیت 
و  باشد،  شده  تصریح  قانون  در  و  داشته  حقوقی  ماخذ  و  مبنا  که 
است.انواع  ج  خار قوانین  قلمرو  از  که   … و  دینی  مسئولیت های  نه 
مسئولیت  مدنی  مسئولیت  از:  عبارتند  حقوقی  اشخاص  مسئولیت 

کیفری و غیره. 
مالک  یا  کارفرما  مجاز،  غیر  وساِز  ساخت  در  مسئول  افراد  از  یکی  و 
ج  هر ندهد،  انجام  درستی  به  را  مسئولیت هایش  کارفرما  گر  ا است، 
استاندارد پیش  به صورت  روند ساخت وساز  و  ایجاد می شود  ج  مر و 
ایجاد  مالی  و  جانی  خسارت  چنانچه  صورت،  این  در  رفت.  نخواهد 

شود، کارفرما نیز مقصر خواهد بود.
قانون   ٤٠ اصل  ویژه  به  شده  یاد  متعدد  قوانین  در  مالک  مسئولیت 
اساسی و ماده ١٤٣ قانون مجازات اسالمی و مواد متعدد قانون مدنی 
از وجود این قوانین آنچه موجب  به تصریح قید شده است؛ اما غیر 
علمی  جایگاه  بردن  بین  از  می شود  کشور  در  مرگبار  فجایع  ایجاد 
پیمانکار  و  ناظر  مهندس  و  شهرداری  امور  گذاری  وا و  مربوطه  علوم 
روند  در  یقینا  امر  این  که  است  رانت  از  برخوردار  دانِش  بی  افراد  به 
اجرائی ساختمان خود را نمایان و آوار آن بر سر مردم خراب می شود. تا 
زمانی که شهرداری و سازنده، بطور نانوشته و ضمنی بر وقوع تخلف و 
تصحیح آن از طریق کمیسبون ماده ١٠٠ متشکله با حضور نمایندگان 
از  حاصله  منافع  و  دارند  تراضی  دادگستری  ویژه  به  گون  گونا مراجع 
یاد  مراجع  نمایندگان  و حق حضور  و ساز غیر مجاز  عوارض ساخت 
شده در پیش روی دادستان شهرستان ها رواج دارد این پدیده شوم 
بر  نظارت  و  دقت  با  باید  مربوطه  متولیان  داشت.  خواهد  وجود  نیز 
کلیه روند صدور و نظارت و ساخت و ... افراد ذی مدخل در ساخت و 

ساز از بروز حوادث دیگر در آینده جلوگیری نمایند.
ماده  ایران،  در  اسالمی  اساسی  قانون   ١٤٠ اصل  در  مسئولیت  مبانی 
مجازات  قانون   ١٤٣ ماده   ،١٣٣٩ مصوب  مدنی  مسئولیت  قانون   ١
کنترل  اسالمی و قانون مدنی، مواد ٨٥ و ٩١ قانون نظام مهندسی و 
مبنای  درخصوص  است.  شده  پیش بینی   ١٣٧٤ مصوب  ساختمان 
نظریه  آن  عمده ترین  که  شده  ارائه  مختلفی  نظریات  مسئولیت 
مسئولیت  شرکت  تقصیر  در  که  است  شخص«  مسئولیت  یا  »تقصیر 
است و دیگری نظریه »خطا یا مسئولیت عینی« است و سومین نظریه 

»مختلط« است.«
اتالف  خصوص  در  را  خطا  نظریه   ٣٢٨ ماده  در  ایران  مدنی  قانون 
می کند.  پیروی  تقصیر  نظریه  از  عمومًا  تسبیب  مبحث  در  پذیرفته، 
)مواد ٣٣٤ و ٣٣٣(. برای تحقق مسئولیت مدنی و کیفری چه شروطی 
الزم است؟ برای تحقق آن وجود سه شرط الزم است؛ ١- وجود ضرر 

٢ - ارتکاب فعل زیانبار ٣- رابطه سببیت.
الزم  قانونی  روانی،  مادی،  عنصر  سه  کیفری  مسئولیت  تحقق  برای 
باید  مدنی  مسئولیت  همانند  کیفری  مسئولیت  در  است.  ضروری  و 
که موجب ضرر  کند  انجام عمل خودداری  از  یا  انجام دهد  را  عملی 
یک  متوجه  وارده  ضرر  مدنی  مسئولیت  خصوص  در  شود.   دیگری 
جامعه  متوجه  ضرر  کیفری  مسئولیت  در  است.  خصوصی  شخص 
جرمی  بتوانیم  ما  که  است  این  کیفری  مسئولیت  بنابراین،  می شود؛ 
را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را 

داشته باشد.
غیر  ساخت وساز  اثر  در  وارده  آسیب  و  خسارات  علل  برجسته ترین 
اصولی و تخریب ساختمان ها در ایران، به عنوان مثال آخرین مورد 

آن یعنی متروپل آبادان عبارت است از؛ 
و  راه  مهندسین  منظر  از  ساختمان  ریزش  دالیل  مهمترین  از  الف( 
ساختمان در ایران، عدم رعایت قوانین و مقررات آمره ایمنی، استفاده 
ک برداری  نکردن سازه نگهبان یا رعایت نکردن دستورالعمل های خا
گودبرداری  عنوان  تحت  آن  از  اصطالحا  که  است  مجاور  ک  امال در 
و  اخطاریه  به  جدی  توجه  عدم  همچنین  شود،  می  یاد  اصولی  غیر 

هشدارهای کتبی سازمان نظام مهندسی است.
ب( بی اطالعی و بی دانشی متولیان و سازندگان از قوانین و مقررات 
از  است.  ساز  و  ساخت  روز  علِم  بیمه ای  و  فنی  و  کیفری  و  حقوقی 
کافی نزد  نابختیاری ضعف دانش فنی و عدم رعایت مقررات ایمنی 
بسیاری از سرمایه گذاران در امر ساخت وساز به رویه ای ثابت در کشور 

تبدیل شده است.
در پاسخ به بخش دوم سوال که مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی 
خسارات  بگویم،  باید  کیست؟  متوجه  مجاز  غیر  ساز های  و  ساخت 
مادی و معنوی وارده به اشخاص ناشی از ساخت وساز های غیر مجاز 
به موجب قانون به دو قسمت عمده صدمات جانی و دومی خسارات 
مصرحه  مسئولیت  عمومی  مبانی  استناد  به  می شود.  تقسیم  مالی 

مدنی:  مسئولیت  قانون   ١ ماده  بر  متناظر  اساسی  قانون   ٤٠ اصل  در 
کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان  »هر 
آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق  یا سالمتی یا مال یا 
دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید 
که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت 

ناشی از عمل خود می باشد.«
و ماده ٢ قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان، 
موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از 
رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید 
کننده زیان، تنها موجب یکی از خسارات مزبور  و چنانچه عمل وارد 
باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم 
گانه خسارت  کم پس از احراز ارکان سه  که معموال محا خواهد نمود، 
رعایت  عدم  و  مباالتی  بی  و  بی احتیاطی  مفاهیم  بر  آن  انطباق  و 
نظامات دادگاه به نسبت سهم و نقش هر فرد مقصر در ساخت وساز 

حکم بر محکومیت مالی نامبرده صادر خواهد نمود.

کیفری ساخت و ساز غیرمجاز در قوانین ایران مسئولیت 
قانون   ٢٦٧ ماده  اساس  بر  که   ١٣٢٤ مصوب  خالفی  امور  آیین نامه 
 ٣ ماده   ٥ بند  در  رسید،  تصویب  به   ١٣٠٤ مصوب  عمومی  مجازات 
برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به 
احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می کردند، مجازات حبس 
گرفته  از ٧ تا ١٠ روز و جزای نقدی از ١٠٠ تا ٢٠٠ ریال غرامت در نظر 
بود. در اصالحیه سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی، مجازات خالف، 

جزای نقدی از ٢٠٠ تا ٥٠٠٠ ریال اعالم شد.
بر اساس تقسیم بندی مجازات  به حدود و دیات و قصاص و تعزیرات 
بازدارنده  مجازات های  انواع  از  یکی  ساختمانی  تخلفات  بازدارنده  و 
و  مهندسی  نظام  قانون   ٤٠ و   ٣٢ مواد  جمله  از  قانونی  متون  است. 
تخلفات  مشروط  شناختن  جرم  با   ١٣٧٤ مصوب  ساختمان  کنترل 
گر  ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این گونه تخلفات است؛ بنابراین، ا
بی احتیاطی و بی مباالتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل 
شماره  نظریه  و  مجازات  قانون   ١٤٣ ماده  استناد  به  گردد،  اشخاص 

خ ١٧/١/١٤٠٠ اداره حقوقی قوه قضاییه: ١٩٨٢/٩٩٩/٧ مور
 ١- نخست برپایه ماده ١٤٣ قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣٩٢ در 
کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص  مسئولیت 
که نماینده قانونی  کیفری است  حقوقی در صورتی دارای مسئولیت 
شود.  جرمی  مرتکب  آن  منافع  راستای  در  یا  نام  به  حقوقی  شخص 
همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص 
حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص 
مطالبه  قابل  خسارت  و  دیه  شود،  احراز  وارده،  خسارت  و  حقوقی 
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گذشته از مسئولیت حقوقی و کیفری شهرداری و مهندس ناظر تخلف 
انتظامی مهندس ناظر هم در راستای ٩٠، ٩١، ٩٢ آیین نامه اجرایی 
استان  انتظامی  در شورای  کنترل ساختمان  و  قانون نظام مهندسی 
بعنوان مرجع انتظامی قابل تعقیب می باشد، شورای انتظامی استان 
پس از رسیدگی واحراز تخلف مهندس ناظر را به محرومیت موقت از 
استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی 

استان ها و ابطال پروانه اشتغال محکوم خواهد نمود.
از این بیش طراح ساخت وساز باید توسط مالک تعیین شود و مهندس 
طراح )حقیقی یا حقوقی( افزون بر عضویت در سازمان نظام مهندسی 
خصوص  در  امر  این  که  باشد.  داشته  کار  به  اشتغال  پروانه  باید 
افراد  به  سازه  این  طراحی  و  نگرفته  انجام  آبادان  متروپل  ساختمان 
گذار شده بود. پس از این مرحله نمایندگی سازمان نظام  غیرمسئول وا
مهندسی در آبادان متوجه این تخلف می شود و به مالک و شهرداری 
تذکر می دهد، این تذکرات برای فرمانداری نیز ارسال شده، دادگستری 
و به ویژه دادستان نیز در جریان این امر قرار گرفته است. نمایندگان 
وجود  با  بودند،  گرفته  قرار  غیرقانونی  ساخت وساز  جریان  در  آبادان 
گزیر  این اقدامات مالک متروپل را ساخت و سازمان نظام مهندسی نا
کند، پس از این مرحله  می شود ناظر را از طریق این سازمان انتخاب 

را  متروپل  سازه های  بودن  غیرایمن  مکرر  به طور  نیز  ناظر  مهندس 
اخطار کرده بود، اما کنترلی برای توقف ساخت وساز از سوی شهرداری 
انجام نشده است. در حقیقت اعتمادی به گزارش های سازمان نظام 

مهندسی ساختمان در خصوص تخلف مالک متروپل نشده است.
سه طبقه  ساخت  مجوز  غیرایمن  وضعیت  به  توجه  با  بیش  این  از   
مهندسی  نظام  سازمان  می دهند.  سازه  این  مالک  به  نیز  را  اضافه 
این  وضعیت  و  داد  گزارش  جاری  سال  اردیبهشت  و  فروردین  در 
مهندسی  نظام  سازمان  بود،  کرده  اعالم  بحرانی  بسیار  را  ساختمان 
که  نگرفت  قرار  جریان  در  متروپل  سازه  طراحی  ابتدای  از  ساختمان 
از سوی مالک و شهرداری بوده است. اخطاریه سازمان  این مشکل 
مضمون  بدین  متروپل،  پروژه  ایرادات  خصوص  در  مهندسی  نظام 
است:»در برخی نقاط سازه ای مشکالتی به وجود آمده…..خیز بیش  از 
حد مجاز تیرهای مربوط به رمپ پارکینگ که باعث ایجاد پیچش در 
سقف ها و در نتیجه ایجاد ترک های خمشی در تیر و پیچش سقف ها 
که با توجه  شده است. مشاهده ترک هایی در دیوار پیرامونی رمپ ها 
به شکل ترک ها دلیل آن خیز بیش ازحد مجاز تیرهای زیر این دیوارها 
برخی  در  طراحی،  بر  مازاد  طبقه  سه  اضافه شدن  به  توجه  با  است. 
برخی توسط مجری  که  ایجاد شده  کمانش  این سازه  از ستون های 
اصالح شد که باید نقشه طراحی مقاوم سازی آن ارائه شود که البته با 
توجه به شواهد امکان اینکه در آینده و پس از بارگذاری بهره برداری 
سان  بدین  است«.  زیاد  بسیار  شوند  مشکل  دچار  نیز  ستون ها  بقیه 
خواستار توقف کار تا بررسی کامل سازه و ارائه نقشه های مقاوم سازی 
نظام  در  آنکه  حال  شدند.«  را  موجود  سازه ای  اشکاالت  اصالح  و 
آیین نامه ای  و عرفا  قانونا  بنا شود،  مهندسی هر ساختمانی بخواهد 
موجود  مرحله به مرحله  معماری  و  سازه  نظارت  کارگاه،  تشکیل  برای 
است و انجام می شود. درباره پروژه هایی باضریب تصرف باال نیز الزاما 
باید گزارشی تحت عنوان گزارش پدافند غیرعامل تهیه شود.در برخی 
از پروژه های این شهر از ابتدا پروانه ساخت وسازی که شهرداری صادر 
ح جامع و قانون نظام مهندسی است ونیز در  می کند، هم مغایر با طر
صدور پروانه و در نظارت بر اجرای ساخت وساز، تخلفات محرز است.
در  متروپل  مجتمع  همچون  بار  فاجعه  رخدادهای  اساس  این  بر 
انجام  عدم  بی کفایتی،  رشوه،  فساد،  رانت،  پیوند  آبادان،محصول 
قصور،  است.  ذی ربط  مسئوالن  بی مسئولیتی  و  قانونی  وظایف 
تقصیر، تخلف و افعال مجرمانه مالک، پیمانکار و ناظر شورای شهر، 
شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسئول و ذی ربط 
در این موضوع مشهود و محرز است که بررسی دقیق آن نیازمند طی 
فرآیند کارشناسی و اتخاذ تصمیمات قضایی است. مسئوالن شهرداری 
به رغم اینکه مجوز ساخت شش طبقه بیشتر نبوده با ساخت طبقات 
پایان کار  هنوز  ساختمان  اینکه  نیزبه رغم  و  می کنند  موافقت  اضافی 

خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز به موجب ماده ٢٠ این قانون 
و تبصره آن است. 

حقوقی  شخص  متوجه  شده  ح  طر اتهام  چنانچه  صورت،  این  در 
باشد، بر مبنای مقررات مواد ٦٨٨ تا ٦٩٦ قانون آیین دادرسی کیفری 
اخطار  حقوقی  شخص  به  باید  یعنی  می شود؛  اقدام   ١٣٩٢ مصوب 
شده تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس 
از حضور نماینده شخص حقوقی برپایه ماده   ٦٨٩ این قانون، اتهام 
شخص  نماینده  حضور  می شود.  تبیین  وی  برای  مقررات  اساس  بر 
حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص 
حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون 

برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود. 
دیگر  یا  مدیرعامل  نظیر  حقیقی  شخص  متوجه  اتهام  چنانچه 
مسئوالن شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و 
کم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان  قواعد عام حا
کیفری مصوب ١٣٩٢ نسبت به آن ها  به موجب قانون آیین دادرسی 
از  یک  هر  متوجه  اتهامی  چنانچه  است  بدیهی  بود.  خواهد  جاری 
و رسیدگی  باشد، نحوه احضار و تحقیق  یا حقیقی  اشخاص حقوقی 
در  بنابراین  و  بود  خواهد  آن ها  از  یک  هر  به  ناظر  قواعد  اساس  بر 
که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص  صورتی 
حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص 
فلسفه  و  هدف  به  توجه  با  ثانیًا،  داشت.  نخواهد  وجود  حقوقی 
دادرسی  آیین  قانون   ٢١٧ ماده  موجب  به  کیفری  تأمین  قرار  صدور 
کیفری مصوب ١٣٩٢، این امر متناظر بر اشخاص حقیقی است و در 
خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ پس در صورت توجه اتهام 
به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به 

نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.
که در ماده ١٤٣ قانون مجازات  ٢- نماینده قانونی شخص حقوقی 
که به موجب قانون یا  کسی است  اسالمی مصوب ١٣٩٢ آمده است، 
اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارد؛ برای 
یا  اداره  رئیس  )ادارات(  دولتی  حقوقی  اشخاص  خصوص  در  نمونه 
که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی  کسی 
محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیر 
محسوب  قانونی  نماینده  است،  اجرایی  امور  عهده دار  که  عامل 
در  یا  باشد.  آمده  دیگری  نحو  به  اساسنامه  در  آن که  مگر  می شود؛ 
قانونی  الیحه   ١٢٧ و   ١٢٥  ،١٢٤ مواد  به  توجه  با  سهامی  شرکت های 
دارای  مدیره  هیأت   ،١٣٤٧ مصوب  تجارت  قانون  از  قسمتی  اصالح 
فرد  یک  حداقل  و  است  شرکت  امور  اداره  برای  الزم  اختیارات  کلیه 
انتخاب می کنند و مدیر  را به مدیریت عامل شرکت  شخص حقیقی 
قانون گذار  می شود.  محسوب  شرکت  قانونی  نماینده  شرکت،  عامل 

منجر  دولتی  نظام های  نکردن  رعایت  یا  بی احتیاطی  که  صورتی  در 
گردد برپایه قانون مجازات اسالمی ضمانت اجرای  به قتل غیر عمد 
کیفری حبس از ١ تا ٣ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای 

دم محکوم خواهد شد.
گذشته از مسئولیت اشخاص یاد شده نکته مهم مسئولیت حقوقی و 
کیفری و انتظامِی مهندسین ناظر و شهرداری است، بر مبنای قانون 
کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ به ویژه بند ٩ ماده  نظام مهندسی و 
ساخت  امر  بر  کم  حا مقررات  و  قوانین  کلیه  رعایت  بر  نظارت  آن   ٢
شهرداری  مأموران  است.  شهرداری  و  ناظر  مهندسین  متوجه  وساز 
تخلف  موارد  از  هرگاه  و  نمایند  نظارت  ساختمان ها  بر  مکلف اند  نیز 
انطباق  گواهی  صدور  مورد  در  یا  نکنند  جلوگیری  به موقع  پروانه  در 
ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند به استناد مقررات قانونی 

به تخلف آنان رسیدگی می شود.
در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد 
جنبه جزایی هم باشد، به استناد ماده ٦١٦ قانون مجازات اسالمی، 
 ١٣٧١/٨/١٣ اداری  عالی  شورای  مصوبه   ٧ ماده   ٢ تبصره  ناظربر 
کنترل های الزم در چارچوب مقررات  »نظارت بر حسن جریان امور و 
به عهده شهرداری ها خواهد بود، قابل تعقیب و پیگیری می باشند، 
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گسترده  اخذ نکرده، اجازه و امکان بهره برداری را پیدا می کند. فساد 
ریشه دار و سیستماتیک در مدیریت شهری و ساختمان سازی جهت 
کامال محرز  این پروژه  بر آن در  اخذ مجوزها و اعمال نظارت قانونی 
که  که مسئوالن نظام مهندسی زمانی  است. نکته برجسته این است 
عدم اقدامات الزم را از سوی شهرداری مشاهده می کنند، باید مراتب 
نمایند. در حقیقت دستگاه های  اعالم  باالدستی  قانونی  به مراجع  را 

نظارتی و امنیتی به ساخت وسازهای غیرقانونی ورود کنند. 
یا  و  ببینند  صدمه  اشخاصی  و  بشود  آسیب  دچار  ساختمانی  گر  ا
این  خسارت  جبران  با  رابطه  در  قانون  بدهند،  دست  از  را  جانشان 
افراد چه می گوید و چه افراد و یا ارگان هایی مسئول جبران خسارت 
کوچکی  واحدهای  یا  و  منازل  همچنین  است؟  دیدگان  آسیب  به 
ساخته  کارشان  و  کسب  یا  سکونت  محل  برای  اشخاص  توسط  که 
حین  در  استانداردها  رعایت  عدم  از  ناشی  آسیب  دچار  گر  ا می شود، 
کسی مسئول جبران خسارت آنها می شود؟ آیا اصال  ساخت شود، چه 

جبران خسارت شامل آنها می شود؟  
اجازه بدهید در پاسخ به این سوال مسئله ریزش ساختمان متروپل 

آبادان را به عنوان مثال در نظر بگیریم و به آن پاسخ بدهم.

مسئولیت کیفری
جرم  حداقل  می توان  ایران  در  کیفری  و  حقوقی  قوانین  پایه  بر 
شبه عمد  قتل  را  آبادان  متروپل  ساختمان  ریزش  در  صورت گرفته 
محسوب نمود و حسب اظهارنظر کارشناسان امر، عدم رعایت قوانین 
ملزومات  به  توجه  عدم  و  ساختمان سازی  فنی  اصول  و  مقررات  و 
فجایع  اینچنین  آمدن  پدید  موجب  شهری،  توسعه  ح های  طر
گردد. به  حیث قضایی آنچه در جنایت متروپل آبادان  دلخراش می 

قابل بررسی و پیگیری بوده در دو بعد کیفری و حقوقی است. 
کنان و مالکان و متصرفان و جان باختگان رخداده  آنچه نسبت به سا
در قالب جنایت و قتل شبه عمد مورد رسیدگی قضایی است. براساس 
جنایت  و  قتل  هرگاه  اسالمی،  مجازات  قانون   ٢٩١ ماده  »پ«  بند 
به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، قتل، شبه عمد است. تبصره ماده 
کرده، بر این اساس  ١٤٥ قانون مجازات اسالمی نیز تقصیر را تعریف 
غفلت،  مسامحه،  بی مباالتی،  بی احتیاطی،  از  است  اعم  تقصیر 
از مصادیق  عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی حسب موارد 
و  حبس  به  مرتکب  که  می شود  محسوب  بی مباالتی  و  بی احتیاطی 
گرچه این حداقل عنوان مجرمانه  پرداخت دیه محکوم خواهد شد. 
است. زیرا جرم صورت گرفته باید تحت عنوان قتل عمد مورد رسیدگی 

قرار بگیرد.
است،  مسلم  »آنچه  کرد:  بیان  گونه  این  را  موضوع  این  می توان   
بی مباالتی، غفلت، عدم رعایت نظامات دولتی و بی احتیاطی از سوی 

مرتکبان محرز است، یعنی حداقل انتساب بزه ارتکابی، قتل شبه عمد 
است اما با مطمح نظر قرار دادن مفاد قانون مجازات اسالمی به ویژه 
جنایت  گفت  می توان  اسالمی  مجازات  قانون   ٢٩٠ ماده  »ب«  بند 
عمدی یا حتی انتساب بزه قتل عمد به مسئوالن و مرتکبان در این 
بند  براساس  که  این  معنا  دارد،  قضایی  بررسی  قابلیت  نیز  خصوص 
کاری  عمدا  مرتکب  هرگاه  اسالمی،  مجازات  قانون   ٢٩٠ ماده  »ب« 
می شود،  آن  نظیر  یا  واقع شده  جنایت  موجب  نوعا  که  دهد  انجام 
گاه و  هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد اما آ
می شود،  آن  نظیر  یا  جنایت  آن  موجب  نوعا  کار  آن  که  بوده  متوجه 

قتل، قتل عمد محسوب می شود.
کشنده  نوعا  عملی  متروپل  ساختمان  به  مجوز  اعطای  حقیقت  در   
عامدانه  و  عالمانه  گاهانه،  آ که   اشخاصی  حادثه  این  در  است. 
که به رغم هشدارهای سازمان  مجوز غیرقانونی داده اند. نهادهایی 
کردند،  نظام مهندسی، باز مجوز فعالیت ساختمان یاد شده را صادر 
گاهی را  گرچه قصد ارتکاب این جنایت را نداشته اما علم و اطالع و آ
داشته اند که این عمل و این ساختمان به دلیل عدم رعایت الزامات 
کند و خطرساز  ایجاد مشکل  یقینا می تواند  و  و مهندسی، قطعا  فنی 
کشنده است. این ساختمان نوعا قابلیت  باشد، پس، این عمل نوعا 
با  امر  این  تشخیص  گرچه  دارد،  را  جانی  خسارت  ایجاد  و  فروریزی 
و  ریزش  خطر  همچنین  و  نص  قانون  به  توجه  با  اما  است  دادگاه 
حیث  به  بود،  شده  اعالم  کرات  به  که  جانی  جبران ناپذیر  خسارت 
قانونی می تواند مشمول بند »ب« ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسالمی 
بررسی  از  پس  باره  این  در  باید  که  باشد  عمدی  قتل  ارتکاب  یعنی 

اسناد و مدارک و دالیل و دفاعیات، مرجع قضایی اعالم نظر کند. 

مسئولیت مدنی
مالی  خسارت  جبران  و  حقوقی  مسئولیت  بررسی  دیگر،  موضوع 
کنان و مالکان و متصرفان پروژه متروپل است. براساس ماده یک  سا
قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه 
شهرت  یا  حیثیت  یا  آزادی  یا  مال  یا  سالمت  یا  جان  به  بی احتیاطی 
ایجاد  افراد  برای  قانون  موجب  به  که  دیگر  حق  هر  به  یا  تجارتی 
شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، 
مسئول جبران خسارت است و ماده۱۱ همین قانون هم تصریح می 
که  کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها  که  دارد 
به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی را به 
که  کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند  اشخاص وارد 
از این حیث هم در واقع مرتکبان واجد مسئولیت مدنی جبران ضرر و 

زیان مالی وارده هستند.

که  دیده ایم  را  عکس هایی  یا  ویدیو  اجتماعی  شبکه های  در  بارها 
سرپرست  و  تنها  زنی  بی کس،  پیرزنی  الونک  شهر،  فالن  شهرداری 
همراهی  و  دادگاه  حکم  با  را  فقیر  و  تنگدست  خانواده ای  یا  خانوار 
نیروی انتظامی، توسط ماشین آالت سنگین، در حاشیه شهر تخریب 
گزارشات متعدد از ساخت و سازهای  می کند. از طرفی دیگر اما شاهد 
کشاورزی و حتی  غیرمجاز در حاشیه و حریم رودخانه ها، زمین های 
دامنه کوه ها هستیم و نه تنها شهرداری ماشین االت سنگینش را برای 
را  الزم  همکاری های  مواردی  در  حتی  بلکه  نمی کند،  اعزام  تخریب 
با سازنده و مالک، برای دور زدن قانون را هم انجام می دهد. بنابه 

ضرب المثلی قدیمی انگار، قانون فقط برای ضعفا وضع شده است.
کمتر  که  و محقری  کوچک  برای یک خانه  از طرفی دیگر شهرداری 
اضافه  متر  چند  یا  و  تخلف  کوچکترین  برای  دارد،  زیربنا  متر  صد  از 
بررسی  از  پس  شهرداری  می کند.  خودداری  کار  پایان  صدور  از  بنا 
که مطمئن نشود،  کامل ساختمان توسط بازرس شهرداری، تا زمانی 
و  ندارد  مشکلی  ساختمان سازی  فنی  و  قانونی  لحاظ  از  ساختمان 
گواهی  نشده،  ساخته  است  آنها  نظر  مد  که  استانداردهایی  براساس 
پایان کار را صادر نمی کند. در واقع پس از احراز مطابقت بنا، با پروانه 
ساختمان، نقشه صادر شده توسط کارشناس شهرداری و احراز رعایت 
اداری،  فرایند  طی  از  بعد  شهرداری  مربوطه  فنی  و  قانونی  مقررات 

گواهی پایان کار ساختمان صادر می شود.
باتوجه به اینکه شهرداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان دو ارگان 
ناظر بر ساخت و ساز، به ویژه شهرداری از لحاظ قانونی این توان را 
کند،  از ساخت سازه های خطر آفرین و غیرقانونی جلوگیری  که  دارد 
عظیمی  سازه  یا  ساختمان  یک  فروریختن  شاهد  گاهی  از  هر  ما  چرا 
در ایران هستیم؟ این ساختمان ها چگونه و بر اساس چه سازوکاری 

توانسته اند پایان کار دریافت کنند و مورد بهره برداری قرار بگیرند؟  

از  ساخت وساز،  امور  متخصصین  و  حقوقدانان  از  برخی  گفته  بنابه 
لحاظ قانونی و نظارتی، مشکلی چندانی وجود ندارد، مشکل در نحوه 
نظارت و فساد گسترده ای است که در صنعت ساخت وساز وجود دارد. 
فروریختن ساختمان متروپل در آبادان که اخیرا روی داد و اعتراضاتی 
جان  باعث  و  داشت  همراه  به  خوزستان  شهرهای  بیشتر  در  هم  را 
کارگران شد، محصول فساد گسترده و  باختن تعدادی از شهروندان و 

ایجاد باندهای مافیایی در ارگان های نظارتی بود.
گرچه اندکی پس از حادثه، بروز احساسات  در رابطه با متروپل آبادان ا
که  بعدی  حادثه  بروز  تا  متاسفانه  و  کرده  فروکش  اعتراضات،  و 
و  که محصول فساد  با توجه به ساخت وسازهای غیراستاندارد  البته 
کمتر  نیست،  ذهن  از  دور  است،  صنعت  این  در  شدید  رشوه خواری 
رسانه یا مسئولی به این مسئله خواهد پرداخت، اما سواالت بی پاسخ 
زیادی هنوز در مورد متروپل وجود دارد و تا زمانی که پاسخی به این 
سواالت داده نشود، تکرار فاجعه اینچنینی اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
آیا  است؟  شده  صادر  تاریخی  چه  در  متروپل  پروژۀ  ساخت  مجوز 
پروانۀ ساخت شامل چند متر بنا و در چند طبقه بوده است؟ و سازه 
در عمل چند طبقه ساخته شده است؟ مشاور و پیمانکار این پروژه 
شرکت های  و  اشخاص  این  آیا  بوده اند؟  اشخاصی  یا  شخص  چه 
این  به  پروژه ای  احداث  برای  الزم  حرفه ای  صالحیت  پیمانکاری، 

بزرگی را داشته اند؟ 
همانطور که متخصصین ساخت و ساز می گویند، در ساخت سازه های 
ک  خا مکانیک  از  مهمی  معیارهای  رعایت  مرتبه سازی  بلند  و  بزرگ 
گرفته تا انواع اصول ایمنی در سازه ضروری است. بنابراین باید روشن 

شود که آیا در ساخت متروپل این معیارها رعایت شده بودند؟
انواع  ساخت،  مختلف  مراحل  در  نظارت  دستگاه  و  شهرداری  آیا 
آیا  شده،  انجام  گر  ا و  داده اند؟  انجام  ساختمان  روی  را  نظارت ها 

تبدیل احکام تخریب به جریمه های نقدی 
وندان به بهای جان شهر

ی ها در چنگ فساد مافیای صنعت   شهردار
ساخت وساز 

گزارش
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کارگاه،  نظارت بر مطابقت ساخت با نقشۀ مصوب، نظارت بر ایمنی 
و...انجام  بنا،  ایمنی  رعایت  بر  نظارت  ساخت،  کیفیت  بر  نظارت 
گر نبوده  داده اند؟ آیا همۀ کارها مطابق با ضوابط و مقررات بوده اند؟ ا
آیا اشکاالت به سازنده اخطار شده بود؟ آیا سازنده به اخطارها عمل 
موجود  اخبار  که  نکرده،  عمل  اخطارها  به  سازنده  گر  ا آیا  بود؟  کرده 
نشده  عملیات  ادامۀ  از  مانع  شهرداری  چرا  است،  همین  از  کی  حا

است؟ و پس از اتمام کار چرا مانع از بهره برداری نشده است؟
که منتشر شده، سازمان نظام  گزارش هایی  در مسئله متروپل، بنا به 
کرده  اعالم  محل  شهرداری  به  را  سازه  این  ایرادات  بارها  مهندسی 
گر چنین بوده، سوال اصلی این است که چرا شهرداری  بود. بنابراین ا
اقدامی در جهت عمل به گزارش های این سازمان نکرده؟ علت عدم 
رسیدگی شهرداری چه بوده که نتیجه آن به قیمت جان باختن ده ها 

شهروند تمام شد؟ 
در طول چندسال اجرای پروژۀ متروپل تا بهره برداری و نهایتًا ریزش 
یا تخلف  تقصیر  گر  ا کرده اند،  تغییر  استانی  و  سازه، مسئوالن شهری 
را  آنها مسئولیت دورۀ تصدی خود  از  خ داده باشد هرکدام  یا بزهی ر

دارند، فهرست تغییر این مقامات چیست؟
مسئوالن  بوده،  جریان  در  متروپل  ساخت  پروژه  که  زمانی  طی  در 
امور بوده اند و  اداره  آبادان و استان خوزستان متصدی  متعددی در 
کدام از از این اشخاص  خ داده باشد، هر  گر قصور، تخلف یا بزهی ر ا
مسئولیت دوره تصدی خود را دارند و بر اساس فهرست تغییر آنها و 
دادستانی  و  کمه  محا احضار،  دادگاه  به  باید  داده  روی  که  تخلفاتی 

باید براین اساس خواستار مجازات بازدارنده متخلفان بشود.
کمه و تعقیب قضایی و اعمال مجازات قانونی   زیرا آنچه از ُبعد محا

باید مدنظر قرارگیرد، همانا مجازات  مرتکبان و متخلفان و مجرمان 
این اشخاص که باید یقینا بازدارنده و عبرت آموز باشد تا زمینه تکرار 

این فجایع کاهش یابد. 
که  کسی  هر  با  اغماض  بدون  و  قاطعیت  با  باید  قضایی  دستگاه 
که  به نحوی در این خصوص مسئولیت داشته در هر پست و مقامی 
کل  که دادستان  قرار دارد و بر اساس قوانین برخورد نماید! همانطو 
قضایی  مسئوالن  متوجه  قصور  این  گر  ا »حتی  کرد،  بیان  هم  کشور 
قانون،  درمقابل  باید  باشد  مربوطه هم  بازپرس  و  دادستان  و  محلی 

برابر پاسخگو باشند«.
از  برخی  حوادثی  چنین  وقوع  عدم  برای  راهکاری  عنوان  به 
و  حقوقی  مسئولیت  بررسی  خواستار  باید  که  معتقدند  حقوقدان ها، 
کنان، مالکان و متصرفان در جهت  کیفری و جبران خسارت مالی سا
محکومیت و تعیین مجازات عامالن حادثه پروژه متروپل شویم. آنها 
که سازمان نظام مهندسی  راهکار معتقدند  همچنین به عنوان یک 
بر  که  خطیری  مسئولیت  از  را  مهندسان  حقوق دان ها،  از  دعوت  با 
گاه کنند و با مطالعه و تفهیم موردی و مصداقی احکام  عهده دارند، آ
آینده  در  فجایع  تکرار  بر  را  راه  موارد،  این گونه  به  نسبت  دادگاه ها، 

مسدود نمایند. 
قانون   ١٠٠ ماده  کمسیون  جدی  بازنگری  کارشناسان،  عقیده  به 
از ضروریات است،  که در سال ١٣٣٤ به تصویب رسیده  شهرداری ها 
زیرا قانون تدارک الزم را برای استحکام و ایمنی ساختمان ها و حفظ 
جان انسان ها در نظر نگرفته  و با تبدیل احکام تخریب به جریمه های 

نقدی است که جان شهروندان هزینه شهرداری ها می شود.

گفتوگوگزارش

آفاق ربیعی زاده
ج های دوقلوی متروپل در خیابان امیری در شهر آبادان، روز  بر
در  دولتی  رسانه های  ریخت.  فرو  گهان  نا  ۱۴۰۱ ماه  خرداد  دوم 
از احسان عباسپور، فرماندار  روز ۱۴ خردادماه، به نقل  تا  ایران، 
ج متروپل را  آبادان، آخرین آمار جان باختگان در حادثه ریزش بر
کردند. این در حالی است که طبق اعالم شاهدان  ۳۸ نفر اعالم 
کشته ها، مصدومان و مفقودشدگان در این رویداد،  عینی، آمار 

بیش از آماری است که از سوی منابع رسمی اعالم شده است.
پس از این رخداد، هلدینگ حسین عبدالباقی، به عنوان شرکت 
ج های دوقلوی متروپل  ساختمان سازی ای که مسئول ساخت بر
بود، مقصر شناخته شد. تلویزیون دولتی ایران در روزهای پس 
مدیر  عبدالباقی،  حسین  کرد  اعالم  ج ها،  بر این  فروریختن  از 
عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی هم در حادثه 
و  مدنی  فعاالن  است.  شده  کشته  دو  شماره  ج  بر فروریختن 
حسین  که  کردند  اعالم  اما  آبادان  در  مستقل  روزنامه نگاران 
عبدالباقی زنده است و نهادهای دولتی برای الپوشانِی فسادی 
اعالم  را  او  شدن  کشته  خبر  شد،  حادثه  این  بروز  به  منجر  که 
از سرنوشت دقیق عبدالباقی خبری در دست  کنون  تا کرده اند. 

نیست.
که در  مونا سیالوی، فعال حقوق بشر عرب اما بر این باور است 
ج های  بر ریختن  فرو  به  منجر  که  گسترده ای  اقتصادِی  فساد 

و  نیست  مقصر  عبدالباقی  حسین  تنها  شد،  متروپل  دوقلوی 
که با او همدست هستند هم باید تحت پیگرد  مسئوالن دولتی 

قرار گرفته و پاسخگو باشند.
مجله حقوق ما در ارتباط با همین موضوع، با این فعال حقوق 

بشر گفتگو کرده است.
حقوق ما: شما علل بروز فاجعه  متروپل را چه می دانید؟

کفایتی مسئوالن از دالیل اصلی  مونا سیالوی: فساد اداری و بی 
آبادان  در  متروپل  ساختمان  ریختن  فرو  مانند  اتفاقاتی  بروز 
ساالری«،  »کفایت  به جای  ایران،  حکومت  در  متاسفانه  است. 
با  که  افرادی  یعنی  است.  افراد  انتخاب  معیار  ساالری،  والیت 
کاری به مناصب دولتی می رسند، بدون شک عامل  ریا و  دروغ 
کسی پاسخگو  بروز هرگونه فسادی خواهند بود بدون اینکه به 

باشند.
در  اسالمی  جمهوری  حکومت  شکل گیرِی  نخسِت  سال های  از 
ایران تا کنون، همواره از طرف سران حکومت اعالم شده، افرادی 
آنها  گفته  به  می شوند،  انتخاب  دولتی  مسئولیت های  برای  که 
حکومت،  سران  برای  »انقالبی«  مفهوم  باشند«.  انقالبی  »باید 
یعنی فردی که بتواند وفاداری خود به والیت فقیه را اثبات کند.

برای نمونه، حتی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی هم از 
میزان فسادهای مالی و سیاسِی محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی 
مجلس در ایران، مطلع است اما از آنجایی که قالیباف، وفاداری 

عبدالباقی تنها مقصر فاجعه 
وپل نیست متر
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خود را به این نظام ثابت کرده، از پیگرد مصون مانده است.
حقوق ما: آنچه از اعتراضات صورت گرفته پس از فاجعه متروپل 
برون  باعث  به نوعی،  رویداد  این  که  است  این  می شود  برآورد 
ریزی خشم فرو خورده ای در میان مردم منطقه شد. به نظر شما، 
وجود چه عواملی باعث می شود که معترضان در خیابان، نقش 
کلیت سیستم موجود و  کمرنگ دانسته و علیه  عبدالباقی ها رو 

حکومت شعار بدهند؟
اقتصادی  فساد  پیرامون  که  اخباری  به  توجه  با  سیالوی:  مونا 
حسین  که  است  واضح  بسی  می رسد،  گوش  به  خوزستان  در 
عبدالباقی، تنها یک مهره کوچک در میان خیل عظیم فاسدان 

و اختالس کنندگان حاضر در خوزستان است.
برخی مواقع، رقم اختالس ها به قدری باالست که در مخیله مردم 
عادی نمی گنجد، در عین حال می بینیم فردی که ادعای عدل 
اختالس هایی،  چنین  به  مردم  اعتراض  برابر  در  دارد،  را  علی 

می گوید »کش ندهید«.
استان  در  گسترده  و  سیستماتیک  فساد  یک  دیگر،  به عبارت 
خوزستان و به ویژه در منطقه آزاد اروند در جریان است که نشان 
می دهد در فاجعه متروپل، فقط عبدالباقی مقصر نیست. بلکه 
حضور  دیگر  مسئوالن  و  شهردار  فرماندار،  استاندار،  او،  کنار  در 
داشته اند. بیش از هرکسی، این مسئوالن در رویداد فرو ریختن 

ساختمان متروپل مقصر هستند و باید تحت پیگرد قرار گیرند.
کنونی  و  پیشین  مدیره  هیأت  سوابق  به  توجه  با  ما:  حقوق 
منطقه آزاد اروند، به نظر می رسد اعطای ِسَمت و مسئولیت به 
افراد، بر اساس تقسیم غنائم و میزان دست داشتن در سرکوب  
معترضان و مخالفان سیاسی صورت گرفته است. ارزیابی شما در 

این زمینه چیست؟
کند،  کمک  نظام  این  استمرار  به  که  جنایتی  هر  سیالوی:  مونا 
باعث می شود افراد جنایتکار، از امتیازات ویژه برخوردار باشند. 
عالی  شورای  ]دبیر  شمخانی  علی  مانند  فردی  مثال،  به عنوان 
از  یکی   ،۱۳۵۷ انقالب  از  پس  اول  سال های  در  ملی[  امنیت 
دستیاران احمد مدنی بود که وارد شهر محمره )خرمشهر( شد و 
علیه مردم معترض این شهر، جنایاتی را مرتکب شد. بر اساس 
مردم  از  نفر   ۴۰۰ از  بیش  سال ها،  آن  عینِی  شاهدان  روایات 
هم  تعدادی  و  ناپدید  زیادی  شمار  کشته،  روز  یک  در  محمره 

فراری شده اند.
گر بخواهم خالصه درباره این ماجرا صحبت کنم، باید بگویم،  ا
پیشین  ]رهبر  خمینی  اهلل  روح  از  خاقانی  شبیر  آل  اهلل  آیت 
که پیش از انقالب  که وعده هایی  جمهوری اسالمی[ می خواهد 
۱۳۵۷ به او و مردم عرب داده بود را عملی کند اما خمینی خلف 
وعده می کند. حتی بازرگان هم که به خرمشهر می آید، اشاره ای 
این  به  اعتراض  در  مردم  نمی کند،  خمینی  قبلی  وعده های  به 
اما  می زنند  تحصن  به  دست  فرهنگی  کز  مرا در  وعده،  خلف 
حکومت با سرکوب خشونت بار به این اعتراض ها پاسخ می دهد. 
نقش  سرکوب ها  این  در  که  بود  کسانی  از  یکی  شمخانی  علی 
شمخانی  پاداش،  برای  حکومت  رویداد،  از  بعد  داشت.  اصلی 
کرد و او توانست دو دوره به عنوان  را به سمت دریادار منصوب 
وزیر دفاع انتخاب شود. همچنین، مالکیت شرکت آدمیرال یکی 

داد.  شمخانی  به  ایران  حکومت  که  بود  پاداش هایی  از  دیگر 
استان  در  گذشته  سال های  و  دهه ها  اقتصادِی  فسادهای  در 
خوزستان، همواره ردپایی از شمخانی و نزدیکان او وجود دارد. 
به عبارت دیگر، هرکس برای حکومت جمهوری اسالمی، جنایت 
بیشتری انجام داده و وفاداری خود را به ولی فقیه ظالم در این 
از ثروت خوزستان  کرده، توانسته سهم بیشتری  حکومت ثابت 

را تصاحب کند.
باندبازی ها  و  فسادها  به  خوزستان  استان  در  هرگاه  متاسفانه 
با انگ تجزیه طلبی، به سرکوب مردم  اعتراض شده، حکومت 

پرداخته است.
آزاد  اقتصادی-صنعتی منطقه  ح  به نظر شما چرا طر ما:  حقوق 
از  و  ح ضد مردمی، ضد محیط زیستی  اروند، به عنوان یک طر

عوامل مهم فقیر سازی مردم در آن منطقه شناخته می شود؟
در  تنها  نه  آبادان  کنیم  فراموش  نباید  نخست  سیالوی:  مونا 
جنگ آسیب دید، بلکه پس از پایان جنگ هم، سپاه پاسداران با 
گذارِی زمین های مرزی، بخش زیادی از اراضی حاصلخیِز  مین 
پروژه  انجام  از  بعد  حتی  کرد.  تصرف  را  العرب  شط  با  همجوار 
دادِن  پس  به  حاضر  سپاه  شده،  گذاری  مین  مناطق  کسازی  پا
این زمین ها به صاحبان اصلی آن نشد و فقط بخشی از آن را به 

نور چشمی ها و افراد نزدیک به حکومت داد.
وجود  با  زمین ها،  این  اصلی  صاحبان  که  است  حالی  در  این 
ویژه  شهرک  در  هنوز  جنگ،  پایان  از  سال   ۳۴ از  بیش  گذشت 
مهاجران در خراسان معروف به شهرک بهشتی زندگی می کنند. 
کرده اند، حدود  که نهادهای دولتی منتشر  آمار رسمی ای  طبق 
هفت هزار نفر از مردم مناطق جنگ زده در خوزستان، همچنان 
در خراسان به سر می برند. آمارهای غیر رسمی اما تعداد مهاجران 
تعداد  این  از  بیشتر  بسیار  را  خراسان  در  زده  جنگ  خوزستانِی 

می دانند.
اهواز  سابق  نماینده  زاده،  شدید  جاسم  گذشته،  سال های  در 
به  بازگشت  حق  اینکه  و  مهاجران  این  درباره  هم  مجلس  در 
زمین های خود از آنها سلب شده، پیگیری هایی انجام داده بود.

خراسان  به  جنگ  به دلیل  که  خوزستانی  مهاجران  وضعیت 
رفته اند، شبیه فلسطینی هایی است که حق بازگشت به سرزمین 

خود  استان  به  می توانند  خوزستانی  مهاجران  ندارند.  را  خود 
بین  از  کامال  آنها  اجدادی  روستاهای  آنجایی که  از  اما  برگردند 

رفته، نمی توانند به زمین ها و روستاهای خود برگردند.
که پیشتر  اروند، همین زمین هایی  آزاد  اندازِی منطقه  راه  برای 
رانت های  از  که  کسانی  به  بود،  شده  تصرف  دولت  توسط 
دولتی برخوردار بودند، داده شد. از طرف دیگر، با تبدیل شدِن 
رفت،  باال  زمین ها  این  قیمت  تجاری،  منطقه  به  زمین ها  این 
این  در  که  مغازه هایی  اجاره  توانایی  بومی  مردم  که  به طوری 
منطقه ساخته شده بود را نداشتند. به همین دلیل مردم بومی 

سهم زیادی از سودآوری منطقه آزاد اروند ندارند.
حکومتی  نهادهای  به  وابستگان  از  که  کسانی  دیگر،  طرف  از 
آمده اند،  اروند  آزاد  به منطقه  از مناطق دیگر  که بیشتر  هستند 
با سوء استفاده از رانت های خود، در این منطقه ثروت اندوزی 

کرده و سبب به حاشیه رانده شدِن مردم بومی شده اند.

گفتوگوگفتوگو
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