
 

 و مدنیت بی اعتنایی به معماری، شهرسازینماد : متروپل

 و خوزستان داغدیده آبادان ؛ هموطنانمردم شریف ایران

با هموطنان داغدار ابراز همدردی  عرض تسلیت و ضمن ن مشاور معمار و شهرسازانجمن صنفی مهندسا

را  ینکات دانداند الزم مینشسته متروپلسقوط تلخ  فاجعهعزیزان در در سوگ آبادانی و خوزستانی که 

اصالح  با امید به سازیو شهر، معماری جهت پیشگیری از تکرار وقایع ناگوار مشابه در حوزه ساختمان

 :سازدشوند خاطرنشان روندهایی که موجد چنین فجایعی می

 متروپل به عنوان یک مصداق عینی تضعیف نقش عنصر فنی و مهندسی در روند طراحی، نظارت و -1

در شهرهاست. سقوط متروپل به همگان یادآوری کرده است که اگر مهندسان مشاور  ساخت

معماری و شهرسازی و متخصصان ذیصالح از مدار طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت نگهداری و 

داران و سکوت مسئوالن کنار گذاشته شوند، ها حذف شوند و یا به زور سرمایهبرداری ساختمانبهره

 مشابه دور از انتظار نخواهد بود. وقوع فجایع

به همه یادآوری کرده است که در شناسایی  رس و فاجعه بارناکانون معیوب، به عنوان یک متروپل  -2

شفافیت در رصد دائمی و تعلل جایز نیست. وجه  پرخطر و ناایمن به هیچهای ساختمانسنجش  و

تا از کالنشهرها  کشوره شهرهای همناایمن در پرخطر و های ساختمانمعرفی شناسایی و خصوص 

 است. و حیاتی  شهرهای بزرگ و میانی امری ضروری تا و هامراکز استان

 یی کههاساختمانبرداری! مانند بسیار نمونه در حال بهرهبه عنوان یک بنای نیمه کاره اما متروپل -3

برداری قرار بهرهمورد شوند و شتابزده افتتاح می، دریافتِ مجوزپیش از پایان کار و پیش از 

گیرند به همه مسئوالن و به همه نهادهای نظارتی یادآوری کرده است که تا پیش از دریافت می

 شود.به هیچ بنایی داده اجازه بهره برداری نباید به هیچ وجه پایان کار، 

سازندگان را بر ایمنی داران و سرمایهدانست که منافع  ایکاسبکارانهفرآیند متروپل را باید محصول -4

 های فنینظارت های مختلف سعی بر تضعیف به شیوهدر این مسیر داند و ها ارجح میو جان انسان

 . و دارد داشته و تخصصی

 

 

 



 

مین بودجه خود ناگزیر به أها برای ت. تا زمانی که شهردارینتیجه تعارض منافع استمتروپل  -5

 ی، عموم فعتمنشهر به عنوان حق همگانی و باشند، و تراکم فروشی و طبقه فروشی شهرفروشی 

متروپل به همگان یادآوری کرده است که اگر مسئوالنه و . شودتباه میسوداگری این روند در     

تبدیل شهرداری به شریک دور نیست با نه به اصالح این چرخه معیوب پرداخته نشود هاآگا

        شیل نظارت فنی برپاشنه آ به مثابه خصوصی-شراکت عمومیمصوبه سازندگان در قالب 

 .منافع عمومی شهر و شهروندان قربانی شودباز هم ، ساز در شهرهاوساخت

مدیریتی و قانونی تداخلِ رویه های متروپل در عرصه سرزمینی منطقه آزاد اروند خلق شده است. -6

چالشهای و عدم پاسخگویی به  شهرخرمشهر و مینو، محدوده شهرهای آباداندر مناطق آزاد 

هایی را برای عبور از قانون و زیرپا نهادن اصول و معیارهای فرصت هرداری و منطقه آزادمشترک ش

فاجعه  .شهرسازانه و معمارانه رایج در سرزمین اصلی یا در مناطق آزاد موفق دنیا فراهم سازد

متروپل به همگان یادآوری کرده است که فضای دوگانه مدیریتی در سطح منطقه آزاد که نماد 

ای بدل شده و نیازمند درونی بوده اینک به یک تهدید جدی مدیریت شهری و منطقه یک ضعف

 جویی است.چاره

متروپل اما تنها سقوط یک ساختمان نیست، متروپل نمادی از سقوط یک شهر است. آبادانی که -7  

اما  دالورانه رهایی یافت ،محاصره دشمن خارجی و ارتش بعثی عراق از کمند و روزگاری آباد بود

 شهری و اعتنایی به الزامات پایه توسعهبیای و های نادرست توسعه منطقهسیاستدر محاصره 

شهرسازی و معماری دوران مدیریت شرکت نفتی که  تبدیل شد. به نماد سقوط مدنیت ،محلی

فقدان زیست محیطی، هنوز ساختارهایش در بریم و بوارده پابرجاست، دستخوش تهدیدهای 

که سقوط متروپل  .است شدهشهری نمایان فقر  و بیکاری و هجوم شهریپایه ات دسترسی به خدم

که راه رفته خطا بوده است!  به همگان یادآوری کرده استبه مسئله و بحران آبادان تبدیل شده،  

فرهنگی و تاریخی شهر و منطقه شاید بتوان -های اجتماعیبا اتکای به سرمایه تا فرصت باقی است

هموطنان داغدار آبادانی و خوزستانی به حقوق پایه  داد تا رمان کرد و فرصتاین درد را د

 شان برسند.شهروندی
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