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آن  اجرایی  آیین نامه های  و  اسالمی،  نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال 1374 مجلس شورای  قانون 
تشکل های  که  مهندسی  جامعه  ی  برای  مهم  دستاوردی  می توان  از یک طرف  را،  وزیران  هیأت  مصوب 
از قبل شکل گرفته بود به شمار آورد و از طرفی دیگر،  خودجوش آن در برخی استان ها من جمله فارس، 
کوششی دانست از سوی حاکمیت و دولت برای مهارکردن این تشکل با تمرکزگرایی و نهایتًا وابسته شدن 
که این فرآیند در عمل، سازمان را با تشکل های حرفه ای در بسیاری از کشورهای جهان که دارای استقالل 

کاملند، متفاوت می کند و طبیعی است که در مفاد مواد چنین قانونی تضاد وجود خواهد داشت. 
   این قانون و آیین نامه های اجرایی آن، از یک طرف سرنوشت این تشکل را به اعضای آن سپرده، از طریق 
مجامع عمومی) ماده ی 9( و نمایندگان آن ها یعنی هیأت مدیره )ماده ی 10( و از طرفی به دولت وابسته کرده 

است، از طریق شورای مرکزی و رییس سازمان با استفاده از مواد 21 و 22.
   ازاین رو، می بایست در مورد مواد دیگر قانون که با برخی از هدف های زیبای تأسیس سازمان در تضاد 
است، بحث کرد تا اعضا و حداقل کسانی که می خواهند مسئولیت مدیریت سازمان را برعهده بگیرند، به آن 

آگاهی بیش تر داشته باشند و در اصالح آن بکوشند.
   این که سرنوشت این تشکل به کجا می انجامد، بستگی دارد به درک و آگاهی اعضا به طور عام و وکالی 
آن ها )هیأت  مدیره ی سازمان( به طور خاص نسبت به ویژگی این نوع تشکل ها، شناخت نقاط ضعف و قوت 
آن، داشتن دیدگاهی بلندنظرانه یا تنگ اندیشانه و آگاهی به حقوق و وظایف خود و اعضا و جامعه و دولت. 
قدرت تشکل های مدنی از اعضا و اعتماد و مشارکت آن ها سرچشمه می گیرد و اعتماد با بخش نامه، لبخند 

مؤدبانه، سخنرانی از پیش نوشته شده و آرایش شده به دست نمی آید.
به  وکیل  بودن  )پاسخ گو  اصل حقوقی جهان شمول  به یک  به صراحت  مهندسی  نظام  قانون  در  اگر     
موکل( اشاره نشده، بدین معنی نیست که نباید این اصل را رعایت کرد. در تنظیم یک قانون )مانند قانون 
نظام مهندسی( ضرورت ندارد به بدیهیات اشاره شود. مثاًل اگر در ماده ی 4 قانون گفته شده هر مهندس 
در چهارچوب صالحیت حرفه ای خود می تواند فعالیت کند، دیگر الزم نیست مثاًل در وظایف و اختیارات 

می توان آگاهانه انتخاب کرد؟
انتخابات هیأت مدیره ی سازمان 
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هیأت مدیره عنوان شود: »استفاده از مهر معمار برای مهندس عمران 
و یا مکانیک و ... ممنوع است« و یا مثاًل الزم نیست تأکید شود که 
نماینده ی سازمان در کمیسیون ماده ی 5 نمی تواند خود ذی نفع باشد، 

چون از بدیهیات و از قوانین جهان شمول است.
   اشاره شد که قانون نظام مهندسی فعالیت و سمت وسوی سرنوشت 
سازمان را بر دو پایه ی متضاد استوار کرده است: تکیه به اعضا )تکیه 
تنظیم کنندگان  به شاخه(.  )آویزشدن  به حکومت  تکیه  و  ریشه(  به 
قانون و مجلس شورای اسالمی که آن را تصویب کرده است، شاید 
تمرکزگرایی  فرهنگ  که  ایران  جامعه ی  در  که  بودند  آگاه  این  به 
واقع  )در  گرفته  فاصله  اعضا  از  مدیران  زود  یا  دیر  شده،  نهادینه 
ریشه ی خود را قطع می کنند( و به دولت یا شاخه وصل می شوند. 
آن گاه با تشکالتی بی ریشه و متکی به شاخه هر کاری می توان کرد؛ 
چون پایه های قدرت از آن گرفته شده. در این وضعیت است که وزیر 
راه و شهرسازی از باال در مورد تأمین هزینه های سازمان، بخشنامه 
صادر می کند.)که اگر فرصت دست دهد به این موضوع در مقاله ای 

دیگر خواهم پرداخت(. 
روند  قبل،  دوره ی  به  نسبت  دوره  هر  در  شاهدیم  نتیجه،  در     
فاصله گیری میان مدیریت و اعضا بیش تر شده است و چنین می شود 
خواستار  انتخابات،  از  قبل  هیأت مدیره،  کاندیداهای  از  بسیاری  که 
تراکت های  مطالعه ی  و  آن ها  سخنرانی  جلسات   در  اعضا  شرکت 
محل  حوالی  در  انتخابات  روز  در  برخی  و  هستند  تبلیغاتی شان 
و  پاک  نیت  از  و خوشرویی  مهربانانه  علیک  و  با سالم  رأی گیری 
اهداف خوب خود صحبت می کنند، پس از انتخاب شدن، همه چیز 
مقامات  مقابل  در  تنها  می کنند  تصور  و  می سپارند  فراموشی  به  را 

تعهد دارند.
   از سوی دیگر، مجمع عمومی که مهم ترین رکن از ارکان سازمان 
برای تصمیم گیری و مهم ترین فضای ارتباطی قانونی بین اعضا و 
اجرایی  نامه ی  آیین   57 ماده ی  براساس  و  است  سازمان  مدیریت 
آن  بر عهده ی  بند  در 12  اختیاراتی  و  مصوب 75/11/17، وظایف 
گذاشته شده که عالوه بر بندهای: الف و ب، )انتخاب هیأت مدیره 
و بازرس( و بند ت تصویب ترازنامه و ... بندهای زیر را نیز شامل 

می شود، که در انجام بسیاری از وظایف خود َدرمی ماند:
پ: شنیدن گزارش عملکرد ساالنه ی هیأت مدیره و اعالم نظر نسبت 

به آن؛
ح: شنیدن گزارش فعالیت های حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب 

پیشنهادهای مربوط به آن؛
ح: بررسی و نظرخواهی درمورد موضوعات حرفه ای و مهندسی؛

ر: بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و 
آیین نامه های مربوط به عهده ی نظام مهندسی استان در صالحیت 

مجمع عمومی است.
   و عماًل هرگز به این 4 بند آخر پرداخته نمی شود. مجمع در چهار 
ارائه ی گزارش عملکرد و بررسی ترازنامه ی  یا پنج ساعت فقط به 
مالی و تصویب آن می پردازد و به بقیه ی بندهایی که جزو وظایف 
مجمع است، فرصت نمی رسد و این امر بدین معنی است که دیگر 
و  نظرات  نمی توانند  اعضا  و  نیست  وقت  اعضا  نظر  شنیدن  برای 

دیدگاه های خود را دراین باره بیان کنند؛ بنابراین دیگر مجالی برای 
بررسی موضوعات حرفه ای - مهندسی و مواردی که یادآور شدیم، 

فراهم نمی آید.
   در نتیجه، برای اعضای سازمان ها این امکان پدید نمی آید که از 
عملکرد نمایندگان خود و مواضع شان در جلسات هیأت مدیره ها مطلع 
شوند که این از حقوق ابتدایی اعضاست. اگر اعضا نتوانسته اند منتخبان 
خود را در طّی یک دوره ی سه ساله بشناسند و از عملکردشان مطلع 
ابتدایی  حق  بشناسند.آیا  را  کاندیداها  سایر  می توانند  چگونه  شوند، 

اعضا نیست که بدانند وکالی آن ها چه عملکردی داشته اند؟
و  نداشته اند  مسئولیت  قبل  از  که  نامزدهایی  مورد  در  بنابراین،     
قبل از انتخابات با اهداف زیبا و انشایی تزیین شده خود را معرفی 
که  همان طور  که:  بیاید  پیش  پرسش  این  است  طبیعی  می کنند، 
عملکردی  چه  هیأت  مدیره ها  اعضای  از  هریک  بدانیم  نتوانستیم 

داشته اند، چگونه می توانیم بدانیم که هدف از انتخاب شدن 
هر صورت،  در  می کنند؟  تبلیغ  که  است  همین  جدید،  کاندیداهای 
صالحیت  صاحب  افراد  آگاهانه ی  انتخاب  برای  معیاری  اعضا 
نخواهند داشت و نخواهند توانست کاندیداها را بشناسند و نسبت به 

عملکردشان آگاهی داشته بیابند.
   وجود احزاب و گروه های فکری منسجم که برای چنین تشکل 
حرفه ای هم برنامه داشته باشند و هم کاندیداهایی را برای مدیریت 
معرفی کنند که آن کاندیداها نیز به همان برنامه ها پای بند و پاسخ گو 
باشند، می تواند مشکل را کاهش  دهد، که متأسفانه فعاًل شرایطش 

در کشور فراهم نشده است.
می گیرند،  انتخابات شکل  از  قبل  اغلب  که  ائتالفی  گروه های      
از  برنامه و اهداف مشترک می بودند و پس  بینش و  پایه ی  بر  اگر 
انتخابات هم تداوم می یافت، می توانست زمینه ساز گروه های فکری 
بشوند، ولی متأسفانه این ائتالف ها مانند ظرف یک بار مصرف فقط 

برای جمع آوری رأی است نه برنامه ای واحد.
وجود  با  که  رفته  سمتی  به  شرایط  نهایت،  در  صورت  هر  در      
گونه ای  به  سازمان ها  سازوکار  دلسوز،  و  فهیم  ارزش،  با  مهندسان 
اعضا  اعتماد  و  بیش تر  مدیریت  و  اعضا  فاصله ی  که  است  بوده 
نشود  اندیشیده  چاره ای  اگر  و  است  رسیده  حداقل  به  سازمان،  به 
نیاید،  فراهم  شناخت  و  پاسخ گویی  و  مسئولیت پذیری  زمینه ی  و 
سازمانی بزرگ خواهیم داشت که در عمل نیمه جان است و می تواند 
حداکثر نقش معاونتی از وزارت راه و شهرسازی و یا شاید در آینده، 

بخشی از سازمان برنامه و بودجه را بازی کند.
    این وضعیت شاید برای آن بخش از مدیریت که در سازمان از قبل 
با مشارکت  وارد شده اند و دغدغه ی سازمانی مستقل  شکل گرفته 
جمعی و مؤثر در جهت ارتقای جایگاه مهندسی و مهندسان کشور 
اما برای کسانی که در شکل دادن  را ندارند، اهمیت نداشته باشد، 
این سازمان نیرو و وقت و فکر و حتی هزینه ی مالی صرف کرده اند، 
و  اعضا  پشتوانه ی  با  بودند که  فکر سازمانی  به  است؛ چون  دشوار 
وابسته  نه  باشند،  اشتباهات دولت هم مؤثر  مشارکت آن ها در رفع 

و خادم آن.
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