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  بر سر مردم رنج دیده آبادان» تعارض منافع«آوار : سرمقاله
 سيدمصطفي محققداماد1
 محمد درويشزاده2

  مقدمه:
وجود  »ياشكست سازه« ليمرتفع به دل يهاساختمان زشياز ر يياهمختلف نمونه ياگرچه در كشورها

منسجم در  نياز فقدان قوان يساختمان متروپل آبادان، ناش ختنيآنها با فرو ر زيدارد، اما تفاوت و تما
نويسندگان با دلي آكنده از اندوه، عذر تقصيري به  قيتحق نيدر ا .است 3»تعارض منافع تيريمد«حوزه 

 اعسه شكل از انو فيتوص و ييضمن شناسااند تا دارند و تالش كردهپيشگاه هم وطنان آباداني تقديم مي
از  كنند هئارا يپروژه وجود داشته است، گزارش نيا يياجرا يندهايكه در فرا ،شناخته شده تعارض منافع

(نهم،  شوراي اسالمي و تعلل در سه دوره مجلس زدهميتا س ازدهمي يهامات دولتو اقدا يطوالن نديفرا
گرفته  جهينت انيدر پا .منافع تعارض تيريراجع به مد ياحهيال ايطرح  بيتصو ي) براازدهمي دهم و

 اصالح كارآمد تعارض منافع، نيقوان هيبا تعب كشور، يتيريو مد يتيكه ساختار حاكم يكه تا زمان شوديم
 نيتام يحت مجازات مقصران و :رينظ يتكرار حوادث مشابه وجود دارد و تمركز بر اقدامات نهينشود، زم
 يمسكّن به جا يو امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از دارو دگانيد انيخسارت ز

  شود.يم يتلق يدرمان ساختار

 ساختمان:اي در صنعت هايي از شكست سازه. نمونه1

از شكست  يها ناشگونه نياز ا يدارد، برخ يمختلف يهاگونه ،خراشمرتفع و آسمان يساختمانها زشير
به عنوان  نيز هست؛ ينمونه خارج يكه دارد، دارا يتياست. حادثه متروپل آبادان، با همه اهم ياسازه

 التيا ياميحومه م در ديسارفسِ هيدر ناح يوبجن نيچمبل ياز برجها يبخش 2021ژوئن  24نمونه در 
 بيتخر ،زشير نيا يعامل اصل 4.نفر كشته شدند 98حادثه دستكم  نيدر ا .ختيفرو ر كايآمر يدايفلور

                                                 
  Email: mdamad@me.com    استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران ، ايران. 1
  Email:darvishzadeh@lawpedia.ir  وقانون ايران،تهران،ايرانعالي كشور و رئيس پژوهشكده حقوققاضي پيشين ديوان .2

3. Managing conflict of interests 

4. Jane Musgrave,(2021/07/09) Teen boy was sitting beside his mom when Surfside building 

collapsed; family sues, Palm Beach Post.  
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. 1اعالم شد لگرديم ينفوذ آب و خوردگ ليبه دل ،نيزم ريدر ز ،مسلح بتنِ يهاگاه سازههيتك مدتيطوالن
بر اساس حكم  :اعالم كردند كه دهيد بيآس يهاخانواده يوكال ،حادثهاين سال از  كيپس از  هرچند 

 كصديو  دگانيد بيآس بهدالر  ارديليو دو صدم م كيبالغ بر  يغرامت ديعامالن حادثه با صادره دادگاه،
 يج يس« ساختمان هتل زشير گريد نهنمو 2.آنها بپردازند يجبران خسارات مال يبرا زيدالر ن ونيليم
 نياز هفده نفر كشته شدند. ا شيب ،حادثه نيدر ا؛ است نيدر شرق چ »سو انگيج«در استان  »وانيكا

 يهتل كوهستان زشيمربوط به ر گرينمونه د 3.اتاق داشت 54افتتاح شده بود و  2018هتل در سال 
به فوت  يبهمن اتفاق افتاد و منته زشير ليبه دل 2017حادثه در سال  نيا ؛است ايتاليدر ا »انويپ گوير«
 2021آسمان خراش  ختنيفرو ر گرينمونه د 4شد. بيتخر هتل مزبور ،حادثه نينفرشد. در ا 9از  شيب

آن آسمان خراش در حال ساخت  يو ط وستيبه وقوع پ 2021حادثه در اول نوامبر  نيالگوس است. ا
شكست  زيحادثه ن نيعلت ا.5نفر شد 36و منجر به كشته شدن حداقل   ختيفرو ر هيجريدر الگوس ن

 ريمس ختنيست از فرورا عبارت ،دورتر است يكه مربوط به سالها گرياعالم شد. نمونه د ياازهس
و  وستيبه وقوع پ 1981حادثه در سال  نيا كا،يآمر يتيسانسدر كانز» يجنسير تيها« يروادهيپ

به وقوع  2017ژوئن  14برج گرنفل لندن كه در  يسوزآتش يحت 6نفر شد، 114به كشته شدن  يمنته
اگر چه  رايز د،شمرده شو ها،گونهنياز ا يبه نحو توانديم زين 7داشت يكشته در پ 79و حداقل  وستيپ

زا به العاشت يهايو كاش يومينيآلوم قيعا قياما از طر ،آغاز شده بود خچالي كي زرياز فر يآتش سوز
 يهايريگحادثه موضع نيا باال شد. يقابل اشتعال ساختمان منتقل شد و موجب تلفات انسان ينما

 هيناح يمحل يشورا ييجراا سيداشت و رئ يرا در پانگليس ملكه  و ريمتعدد شهردار لندن، نخست وز
اي هشكست ساز هگون نكهيا جهينت 8از سمت خود استعفا داد. ليدل نيو چلسي در لندن به ا نگتونيكنز
  .مختلف است يهانمونه يداراشده است،  هاساختمان زشيبه ر يمنته كه

 ويژگي متروپل غيبت قواعد مديريت تعارض منافع. 2

                                                 
1. "Corruption In North Miami Beach Could Be Factor In Surfside Building Collapse: 7 Things 

To Know". Moguldom. July 7, 2021. Archived from the original on July 16, 2021. 
Retrieved July 15, 2021 

  https://www.irna.ir به نشاني:  1401خرداد  7 ي،اسالم يجمهور يخبرگزار. 2
  https://www.yjc.newsبه نشاني:  1400 رماهيت 23 ،باشگاه خبرنگاران جوان تيسا. 3
   1395دوم بهمن  . همان،4

5. "Death toll in Nigeria building collapse rises to 36". Al Jazeera. 4 November 2021. 

 
6. https://fa.tr2tr.wiki/wiki/Hyatt_Regency_walkway_collapse 

7. https://www.bbc.com/persian/world-40383136 
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مربوط است به  ،كنديآن متفاوت م موجود يهامتروپل آبادان را از گونه يدوقلو يبرجها زشياما آنچه ر 
حادثه گفته شده  نيدر خصوص علت ا ؛حادثه شده است نيا يداريكه موجب پد يو عوامل طيشرا بستر،

 يطبقه طراح ششساختمان در  نيگفته شده كه ا نيهمچن 1است. بوده نيسنگ اريه ساختمان بسكه ساز
 نيهمچن 2 ز به آن اضافه شد!!ين گريدو طبقه د سه طبقه به آن افزوده شد! و مجدداً اًشده بود اما بعد

گفته شده است كه مالك ساختمان  نيز و3بوده است كيبا مالك ساختمان شر يگفته شده كه شهردار
 يسازميو تصم يريگميتصم يندهاايبر فر ياديز ارينفوذ بسيا كرده و يخود مهندس ناظر را انتخاب م

 يب ،يريماجرا ممكن است گفته شود كه نفوذپذ نيبه ا ييتدادر نگاه اب. .پروژه داشته است نيا يدر اجرا
و  يدارياما تأمل و دقت در نحوه پد؛ استبوده حادثه  نياعامل اصلي اقدامات خالف قانون  و يضابطگ

در  است. يگريد طيخود معلول شرا ،با فرض صحت اين عواملاز آن است كه  يحادثه حاك نيا نيتكو
 يهارساختياز فقدان ز يناش ،را داده است گيضابط يب همه نفوذ و نيكه اجازه ا يربست و طيشراواقع 
 »تعارض مناف تيريمنع و مد« هشفاف و واضح ضوابط مربوط ب بيو در راس آن عدم تصو يقانون

در  نيبنابرا .نكته است نيدر هم زين يخارج يهاحادثه با نمونه نيا زيوجه تما نگارندگانبه گمان  است.
به  ميدار ينگاه زيو ن ميپردازيپروژه م نيتعارض منافع در ا يآمدن بسترها ديپد يبه چگونگ الهمق نيا

و  يعلت نامرئ ميتا نشان ده ،تعارض منافع تيريراجع به مد يگذارقانون يشده برا يط يندهايفرا
مربوط به  نيقوان بيعدم تصو ،دارد طيشرا نيا يداريرا در پد ريثأسهم و ت نيترشيكه ب ينامحسوس
 .منافع است تعارضمديريت 

 هاي تعارض منافع در پروژه متروپل آبادانشكل. 3

فع عارض مناتشناخته شده  يهاحداقل سه شكل از مجموعه شكل در حادثه متروپل،نگارندگان  اعتقاد به
 : است ريها به شرح زشكل نيا حيآورده است. توض ديتعارض منافع را پد تيوجود داشته و موقع

سو، مطابق كيكه از  حيتوض نيا اب درآمد: -فهيوظ تعارض تعارض منافع از نوع اول: شكل
محدوده شهرها نظارت كند تا از ضوابط  يدارد كه بر ساخت و سازها فهيوظ يمتعدد، شهردار نيقوان
 يمبالغ افتيدر صورت تخلف از ضوابط مصوب با در ،گريد ينشود و از سو يتخط يو شهرساز يشهر

 ماتي) در قالب تصميمانختتخلف سا مي(و به اصطالح جرا عوارض مازاد تراكم و امثال آن نتحت عنوا
ضوابط را صادر  ني، اجازه عبور از ايماده صد شهردار ونيسيپس از آن در قالب مصوبات كم و يهردارش
 شيپها يهمه شهردار يبرا يستميدرآمد به صورت س -فهيتعارض وظ تياساس موقع نيكند. بر ايم

                                                 
ــران1 ــزاري دانشــجويان اي ــره در خبرگ ــتان منتش ــتاندار خوزس ــخنان اس ــنا:  -. س ــد https://www.isna.irايس ــر ك : خب

  04/03/1401در تاريخ   553766: خبر كد ،https://www.etemadonline.comو اعتماد آنالين 1401030402917
  . همان.2
تاريخ   https://www.tasnimnews.com، منتشره در سايت خبرگزاري تسنيم: رئيس كميسيون عمران مجلس. سخنان 3

07/03/1401.  
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نظارت بر آن را  فهيكه وظ ،ياز ضوابط و قواعد شهرساز يمهتا در قبال درآمد و كسب جر شده است، ينيب
محدود به پروژه  هايشهردار يبرا درآمد –فهيوظ زيتعارض آم تيموقعمتأسفانه  ؛كنند يپوشچشم  دارند،

 رارق يتيموقع  نيچن در ها وجود دارد كه آنهايشهرداردر متروپل نبوده بلكه صدها و هزاران پروژه مشابه 
 .گونه مصوبات نيپناه برخدا از ا و دنريگيم

 اب :(نظارت كننده و نظارت شونده): تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظوردومشكل 
 يهاو پروژه يشهر ينظارت بر ساخت و سازها فهيوظ يشهردار ،كه مطابق مقررات موجود حيتوض نيا

 يپروژه شهردار نياما در خصوص پروژه متروپل گفته شده است كه در ا ؛را بر عهده دارد يكالن شهر
را تملك از پروژه  يسهمشهرداري در قبال مطالبات خود،  ظاهراًبوده و  كيبا مالك پروژه شرآبادان 

ضوابط  تيبر رعا سو به عنوان نهاد ناظركياز  ينهاد شهردار ،خبر نيدر صورت صحت ا 1كرده است.
پروژه  تيكه در مالك يبه خاطر سهم گريد يبوده است و از سودر پروژه مذكور  يو شهرساز يشهر
از  يكيو منظور كه  اظراتحاد ن بيترت نيبه ا ؛پروژه را اجرا كرده است يتحت نظارت شهردار ،داشته
 .آمده است ديشناخته شده در تعارض منافع است پد يهاشكل

: گذاري براي خود)ي (قاعدهگذار و مجرقاعده تعارض منافع از نوع اتحادسوم:  شكل
دور ز محل صند اتوا ينم است، يگذار و صدور مصوبات قانونكه در مقام مقررات يشكل كس نيمطابق ا

 .ديآيم ديپد »يگذار و مجراتحاد قاعده« االّ و رديبر عهده گنيز آن را  ياجرا مجوزها منتفع شده و نيا
آمده  ديهت پدآن ج شكل از تعارض منافع از نيا ،در پروژه مزبور يهردارش تيبا فرض مالك اينجادر 

در  هاپروژه ياجرا مقررات راجع به بيدر مقام صادر كننده مجوزها و تصو يسو شهردار كياست كه از 
روژه به پ نير اد يارشهرد تيمالك شراكت و ليبه دل گريد يگذار قرار داشته است و از سوقاعده جايگاه

 نينابراب ؛ه استآمد ديپد زين »يگذار و مجراتحاد قاعده« جهيو مالك هم بوده است و در نت يمثابه مجر
 »رض منافعتعا« ضوابط و مقررات ناظر به ابيساختمان متروپل در غ ختنير كه فرو ميريگيم جهينت
   .آمده است ديپد

  اهميت تعارض منافع سازمان محور:. 4
 -ياجتماع طيكه شرا توضيح نيا نكته مهم اين تحليل، وجود تعارض منافع سازمان محور است. به

تعارض منافع « يعني ؛نادر آن فلسفه تعارض منافع در گونه خاص وكه   اي است، به گونهرانيا ياقتصاد
در  يعموم يو نهادها يادار يهاگونه از تعارض منافع سازمان نيوجود دارد. در ا زين »سازمان محور

                                                 
 يمشاركت شهرداربا عنوان  ان مجلسرئيس كميسيون عمر -يكوچ ييمحمدرضا رضاتوان به مصاحبه در اين زمينه مي. 1

آمده است يا  1401خرداد  07هايي از جمله: خبرگزاري تسنيم در تاريخ كه در خبرگزاري» متروپل«آبادان در ساخت 
معاون و همچنين سخنان  رنايا - خبرگزاري جمهوري اسالميوگو با در گفت يمهندسسرپرست سازمان نظاممصاحبه 

  منتشره در سايت باشگاه خبرنگاران جوان اشاره كرد.  1401خرداد   10در  جمهور سيرئ يپارلمان
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 يرا قربان ينفع عموم ي،ليبه دال سفانهأو مت رنديگيقرار م 2»يعموم ريخ« اي  1»ينفع سازمان« يدوراه
از تعارض منافع  گونه نيما ا يضرورت دارد در نظام حكمران . لذاكنندياهداف خرد و كوتاه مدت خود م

دهد ريزش ساختمان متروپل آبادان نشان مي شود، فيآن تعر تيريمد يبرا يشده و ساز و كار ييشناسا
 زين رانيرا در جامعه ا آنغرب،  يمنافع در سنت حقوقگونه از تعارض نيا ييبه بهانه عدم شناسا دينبا كه
تعارض منافع «از  يقيمصاد ناًيقي »تعارض منافع سازمان محور« گرفت. هرچند در كنار دهيناد و كرد ينف

و امثال  يو اداره راه و شهرساز ينظام مهندس ،يدر شهردار يافراد وجود داشته است و زين »محور فرد
انجام نداده و در بروز حادثه  يخود را به درست فيبوده و وظا يبه دنبال منافع فرداند كه آن وجود داشته

 »تعارض منافع سازمان محور« ،حادثه خسارتبار نياست كه در ا نياما آنچه مهم است ا ؛دانهموثر بود
متناسب با جامعه  ،يژگيو نيتعارض منافع ا يتئور فياست و ضرورت دارد، هنگام تعر مشهود يامر
 يقانونمراجع  بيشده بود و به تصو نيتعارض منافع تدو تيرياگر قانون مدحال  شود. ينيبشيپ ران،يا

، ياقتصاد ،يتيامن انباريز يامدهايو پ زمانياز هموطنان عز ياما اكنون شاهد جان باختن عده ،بود دهيرس
تعارض منافع  تيريقانون مد بيكه تصو داستيناگفته پ. ميسطح نبود نيا در يخيتار يحت و ياجتماع

 توانديقانون م نيا بياما تصو ،ستين ما در كشور يتيريو مد يمعضالت حكمران يبه منزله حل تمام زين
كه  ييهاها و پروژهطرح ياز اجرا يبازدارندگ يبرا يو قادر نبودن نظام ادار يهمچون ناكارآمد يعوامل

و سازمان محور   يستميس ،يكند و فساد و تعارض منافع سازمان تيريزنند را مديلطمه م يبه منافع عموم
پروانه  اين گونهفرد نتوانند  چند اي كيمثل آبادان  يرا به حداقل برساند تا حداقل در شهر كوچك

  و...  كنند! افتياضافه بنا در يبرا ييمجوزها نيچن ني! و ارنديبگ يساختمان

 تعارض منافع گذار در حوزهسرگرداني يا تعلل قانون. 5

 دهينرس يگذارمراجع قانون بيتعارض منافع به تصو تيرياست كه چرا قانون مد نيا يال بعدؤاما س
و در  كرده يضوابط تعارض منافع پافشار نيقلم بر ضرورت تدو نيا نها است كه صاحبااست؟ سال

. حتي حاصل نشده است ياجهينت چياما ه كنند؛مي ديكأخود برآن ت يهاو گفته ادداشتهايها، پژوهش
اند و با استناد به آيات صراحت مباني فقهي و حقوقي اين تئوري را توضيح دادهنويسندگان در آثار خود به

 بيو تصو نيتدو ندياست كه فرا نيال اؤاكنون س 3اند.دد نيز آن را تبيين و تشريح كردهو روايات متع
به شرح  ياكنندهو نگران اربسفأت جينتا ،سوابق نيا مرور ؟داشته است يمنافع چه سرنوشتتعارض قانون 

 :دارد ريز

                                                 
1. Organizational interest 

2. Public interest 

دفتر دوم، چاپ هفدهم، مركز نشـر علـوم اسـالمي، صـفحات  -) درسهايي از اصول فقه1394. محقق داماد، سيدمصطفي،(3
زاده، محمد؛ حقوق را جدي بگيريم (جاي خالي قانون مديريت تعارض يشو نيزمحقق داماد، سيدمصطفي و درو 107و  106

  .1400هاي حقوقي، بهار منافع در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم)، فصلنامه دانشنامه
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تدوين قانوني شفاف براي منع موضوع  1395رئيس دولت يازدهم در تاريخ هشتم شهريور  بار نياول -
 1 را مطرح كرد. گيرنفعي مقام تصميمذي

 ينت حقوقتعارض منافع توسط معاو تيريمد حهيال سينوشيپ 1396اواخر سال متعاقب آن در   -
  شد. منتشر سايت معاونت حقوقي رئيس جمهوراظهارنظر كارشناسان در  يبرا يجمهوراستير
مات رائه خداو  ينقانو فيتعارض منافع در انجام وظا تيرينحوه مد «حهيال با عنوان ،اليحه مزبور -

ماده  40مل بر مشت يعموم ينظرخواه انيدر جر شده افتيو اعالم نظرات در يندبپس از جمع »ميعمو
 بيبه تصو تيو فورد ديبا ق رانيوزتأيه 1398آبان  19جمهور در جلسه سيرئ يمعاونت حقوق شنهاديپبه
دوازدهم)  دولتوقت(جمهور  سيتوسط رئ 1398آذر  4مورخ  54091/111538نامه شماره يو ط ديرس

م هم اعاللس دمج يدوره كار انيتا پا حهيال نيارسال شد. ا ياسالم يوقت مجلس شورا سيرئبراي 
ازدهم لت دودر دوجمهور وقت  سيرئ تشكيل مجلس يازدهم، و دوره مجلس رييپس از تغ .وصول نشد
مجلس ارسال  ديجد سيرئ اليحه را برايهمين  41485 نامه شمارهيط 1399 رماهيت 21 خيمجدداً در تار

 .ستيرس ندست در يمنتشر نشده و اطالعات حهيال نيا بيعدم تصو اي بياز تصو يد. تاكنون خبركر
لس مج دگاننيمابا موضوع مشابه توسط ن ي، طرحهاي يازدهم و دوازدهمدولت اتبه موازات اقدام -

مجلس  يه علنتعارض منافع در جلس تيريطرح مد. ماده بود 27مشتمل بر  . اين طرحشد هيتهدهم 
صول شد. از واعالم  يبه صورت عاد 1397اسفند  20روز دوشنبه مورخ  301شماره  ي،اسالم يشورا

 منتشر نشده است. يتاكنون خبرنيز طرح  نيسرنوشت ا

 جمهورسيرئ يقوقحمعاون  شنهاديبه پ است كه تيشفاف حهيالاز ديگر لوايح مرتبط با اين موضوع،  -
 1398 ماه رياول ت خيدر تارنيز  حهيال نيا .ديرس بيبه تصو رانيوز تيئه 1398 بهشتيارد 25در جلسه 

 دوره دهم ارسال شده است. -براي رياست مجلس شوراي اسالمي

رحهاي طيگر از ديكي  از تعارض منافع يريشگيو پ يطرح ارتقاء سالمت اداردر ادامه اين فرايندها،  -
مورخ  يه علناست، در جلس دهيرس ندگانينفر از نما 47 يبه امضامرتبط با اين موضوع است كه 

 اعالم وصول شد. دوره يازدهم -ياسالم يمجلس شورا 24/06/1400

 خصوص نيادر  يگذارقانون ندياز آغاز فرا سه كابينه و سه مجلسكه  شوديمالحظه م بيترت نيا به
تصويب  و به ن بودههادي سرگرداـتعارض منافع، در حد پيشن ريتـمديوز قانون ـاما هن اند؛كرده تعلل
 گذاران نرسيده است!!قانون

و  انيمجر يكارندانم رهيتعارض منافع در زنج تيريپرداز مدساز و انسانجامعه يتئور بيترت نيا به
آمد و چه بسا  ديهمه خسارت پد نيرهگذر حادثه متروپل با ا نياست و از ا گرفتار يگذاربست قانونبن

و اگر ساختمان متروپل هم چنين سهمگينانه ريزش در حال وقوع است  زين گريكه دهها و صدها نمونه د
 .ستيكشور ن تيريبزرگ در صحنه مد بيغا نيمتوجه ا يكسنمي كرد، عمق فاجعه درك نمي شد و لذا 

                                                 
 .http://magazine.shme.irبه نشاني:  1395شهريور ماه  10. روزنامه دنياي حقوق، 1
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لذا  است و »قواعد تعارض منافع «دار فقدان راثيم زيچ از هر شيحادثه مترو پل آبادان ب :نكهيا جهينت
 انيجبران خسارت ز ،يياجرا يندهايضوابط و فرا يبرخ رييمقصر، تغعوامل  همچون برخورد با ياقدامات

نشود، تماماً مبارزه  افعتعارض من تيريمد قيدق نيقوان فيبه تعر يكه منته يتا زمان و امثال آن، دگانيد
 ازمنديكشور ن يتيريو مد يتياصالح ساختار حاكم . در واقعرا درمان نخواهد كرد يبا معلول بوده و درد

 ياست و از آنجا كه مبان رانيا يو سازمان ينظام ادار ،يمتناسب با مختصات اجتماع يتئور نيده از ااستفا
 مدعا نيا يقبالً مبان نگارندگانكه  -كند،يم يبانيپشت هينظر نيا كيتئور انياز اصل و بن يمتعدد يفقه
مرجع  يخيشود تا اوالً: تعلل تار ييما شناسا ينيدر نظام تقن يتئور نيضرورت دارد ا -1اندكرده نييرا تب
و  يادار يمعضل فساد و ناكارآمد :اًيشود و ثان متوقف كشور تيريو مد يحكمران يابيسامان  يبرا نيتقن

موجود در  يهاهم شائبه نخواهد شد و داريمتروپل آبادان پد رينظ يآنگاه هم حوادث ؛مرتفع شود يسازمان
امثال  دولت و يگريتصد ،يسازميتصم ،يسازي، خصوصيسازانبوه ،يهمچون خودروساز يموضوعات

  .يآن مرتفع خواهد شد. بعون اهللا تعال
    

                                                 
  . محقق داماد، همان.1



14 

  
  

 

دوره
5

، شماره
41

 ،
بهار 

1
140

 
شنامه

صي دان
صلنامه علمي تخص

ف
هاي حقوقي

 

  منابع و مĤخذ

  منابع فارسي:
بــــه نشــــاني:  1400تيرمــــاه  23ســــايت باشــــگاه خبرنگــــاران جــــوان،  .1

https://www.yjc.news  
ـــايت  .2 ـــالمي، س ـــوري اس ـــزاري جمه ـــرداد  7خبرگ ـــاني:  1401خ ـــه نش  ب

https://www.irna.ir  
به نشاني:  1395شهريور ماه  10روزنامه دنياي حقوق،  .3

http://magazine.shme.ir.  
سخنان رئيس كميسيون عمران مجلس، منتشره در سايت خبرگزاري تسنيم:  .4

https://www.tasnimnews.com   07/03/1401تاريخ.  

ــران .5 ــجويان اي ــزاري دانش ــره در خبرگ ــتان منتش ــتاندار خوزس ــخنان اس ــنا:  -س ايس
https://www.isna.ir  :ـــــــد خبـــــــر و اعتمـــــــاد  1401030402917ك

در تــاريخ   553766، كــد خبــر: https://www.etemadonline.comآناليــن
04/03/1401 .  

هم، دفتر دوم، چاپ هفد -قه) درسهايي از اصول ف1394محقق داماد، سيدمصطفي،( .6
و نيزمحقق داماد، سيدمصطفي و  107و  106مركز نشر علوم اسالمي، صفحات 

نافع زاده، محمد؛ حقوق را جدي بگيريم (جاي خالي قانون مديريت تعارض مدرويش
 .1400هاي حقوقي، بهار در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم)، فصلنامه دانشنامه

  

  :منابع التين
  

7. "Corruption In North Miami Beach Could Be Factor In 
Surfside Building Collapse: 7 Things To Know". Moguldom. 
July 7, 2021. Archived from the original on July 16, 2021. 
Retrieved July 15, 2021 

8.  "Death toll in Nigeria building collapse rises to 36". Al 
Jazeera. 4 November 2021. 

9. https://fa.tr2tr.wiki/wiki/Hyatt_Regency_walkway_collapse 
10. https://www.bbc.com/persian/world-40383136 



15 

   

 

سرمقاله: آوار 
»

ض منافع
تعار

 «
بر سر مردم
...

 
محقق داماد، 

ش
دروي

زاده
 

 

Editorial:The Catastrophic impact of Conflict of interest on the suffering 
people of Abadan 

Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad1 
Mohammad darvishzadeh2 

 
Introduction: 
the Research Center on the Iranian Law and Canon 

Although there are many examples in different countries regarding the collapse of 

high-rise buildings due to "structural failure", but the difference between them and 

the collapse of the Abadan Metropole building is due to a lack of coherent laws in 

the field of "conflict of interest management". 

In this research, the authors, with hearts full of sorrow, beg forgiveness from our 

fellow compatriots in Abadan and have tried, while identifying and describing 

three known types of conflict of interest that have existed in the processes involved 

in the implementation of this project, to present a report on the lengthy process and 

measures taken by the Eleventh to Thirteenth Governments and the procrastination 

and inability in the three parliamentary terms (ninth, tenth and eleventh) to pass a 

plan or bill addressing conflict management. 

It is finally concluded that until the governance and management structure of the 

country is not amended by means of codification of effective laws concerning 

conflict of interest, there is a possibility of recurrence of similar incidents. The 

focus on such measures as punishing the culprits and even providing compensation 

to the injured persons and the like is entirely an attempt to deal with symptoms are 

considered as the use of painkiller instead of structural therapies. 
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