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دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:فكاهيوفكاهياتلفظعامياستكهبههر
س�خنخندهآميزاطالقميشودوازاينرو،داراي
انواعمتعددياستكهكمدي)بهمفهومنمايشنامه
اي(،ه�زل،هج�و،لطيف�هوطنزمهمتري�نآنهابه
حس�ابميآيدچنانكهبس�ياريازنظريهپردازان
ومحقق�انداخليوخارجياش�ارهك�ردهاند،طنز
پرمعناتريننوعفكاهياس�تكهاجتماعيش�دهو
تكامليافتهاس�ت.طنزيكيازكاربردهايزباندر
حوزهخاصاس�توطنزپردازانبوسيلهآن،بهنقد
باه�دفاصالحميپردازن�د.درحقيقت،طنزپرداز
منتقدومصلحياس�تكهبااينزب�ان،نقدخودرا
درپوشش�يازطنزومطايبهبرايپذيرشقرارمي
ده�د.برخیطنزرا»باالتري�ندرجهنقدادبي«مي
دانند،برهمينجنبهازطنزتكيهدارد.طنزمعموال
ب�هدليلحوزهوس�يعكاركردآنبامفاهيممش�ابه
ديگ�ري،نظيرهزل،هجووحت�يفكاهي،مطايبهو
خندهمعادليايكس�انگرفتهشدهاست،درحالي
كهبيناينمفاهيمتفاوتهاياساس�يوجوددارد.
بههمينمنظوردراينجا،ازواژگان»طنزومطايبه«

برايتحتپوش�شق�راردادنفكاهياتيكهجنبه
اجتماعيوعموميدارند،مثلطنز،لطيفه،فكاهي،
بذله،ظرافت،كاريكلماتورومانندآناستفادهشده
است.قوانينمزاحمدركشورنشانهبارزناكارآمدی
قانونگذاریس�نتیبهس�بکايرانیاس�تودست
مايهمناس�بیبرایطنزپردازیمنصفانهاست.اين
نوشتاربهارائهلطايفوظرايفادبیپيرامونقوانين
مزاح�موآثارناگواراجتماعیآنم�یپردازدكهاز

نظرخوانندگانمیگذرد:
مجمعتشخيصمصلحتنظام

- كت��اب »آثار مخ��رب قوانين مزاح��م بر تحقق چش 
انداز بيست ساله« از س��وی انتشارات دبيرخانه مجمع 

تشخيص مصلحت نظام منتشر شد!
- دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام اعالم كرد: آثار 
مزاحمت سياس��ت های كلی نظام بر يکديگر از س��وی 
مركز تحقيقات اس��تراتژيك س��ابق مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام در حال بررسی است!
- روابط عمومی مجمع تش��خيص مصلحت نظام اعالم 
كرد: اين مجمع تواناي��ی الزم برای اندازه گيری ميزان 

مزاحم��ت مصوب��ات مجمع بر يکديگر را كس��ب كرده 
است!

- روش نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات 
صاره در قوای س��ه گانه برای تحقق اهداف چشم انداز 
بيس��ت س��اله و سياس��ت های كلی نظ��ام در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام كشف شد!
دولت

- هماي��ش بين المللی »چيس��تی قواني��ن مزاحم در 
كش��ور« از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 

برگزار می شود!
- دول��ت از دس��تگاه ه��ای اجرايی خواس��ت از صدور 

مقررات مزاحم برای اجرای قوانين خودداری كنند!
- روش نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات 
صاره از س��وی دول��ت برای تحقق اهداف چش��م انداز 
بيس��ت س��اله و سياس��ت های كلی نظام در معاونت 

حقوقی رييس جمهوری افتتاح شد!
- هيات دولت از مزاحمت برنامه های توسعه پنج ساله 
كش��ور در راستای تحقق چش��م انداز بيست ساله ابراز 

نگرانی كرد!
- هيات دولت با صدور بخشنامه ای از ضرورت جلوگيری 
از ايجاد مزاحمت توسط مقررات صادره بر سياست های 

كلی نظام ابراز نگرانی كرد!
مجلسشورایاسالمی

- بر اس��اس مصوبه مجلس شورای اسالمی كليه قوانين 
مزاحم برای تحقق سياست های كلی نظام ابراز بصورت 

فله ای و يکجا ملغی اعالم شد!
- طرح الزام دولت به جلوگيری از مزاحمت برنامه های 
توسعه پنج ساله كشور از تحقق چشم انداز بيست ساله 

در مجلس شورای اسالمی به تصويب رسيد!
- قواني��ن مزاحم با صدور بيانيه ای از مجلس ش��ورای 
اسالمی خواستند كه در تصويب قوانين به آثار مزاحمتی 

قوانين بر يکديگر توجه كنند!
- دو فوريت طرح ضرورت نسبت سنجی ايجاد مزاحمت 
مصوبات مجلس شورای اسالمی بر تحقق اسناد فرادست 

كشور در صحن علنی تصويب نشد!
- طرح استيضاح از فالن وزير پيشنهاد دهنده چند قانون 

مزاحم در مجلس شورای اسالمی كليد خورد!
شوراینگهبان

- تاييديه های ش��ورای نگهبان بر قوانين مزاحم كشور 
مورد بازبينی قرار می گيرد!

- سخنگوی شورای نگهبان از نمايشگاه »قوانين مزاحم« 
در سازمان بازرسی كل كشور بازديد كرد!

- سخنگوی شورای نگهبان از بی توجهی مجمع مشورتی 
فقهی و حقوقی در خصوص مصوبات مزاحم انتقاد كرد!

- پژوهش��کده ش��ورای نگهبان برگزار می كند: كارگاه 
آموزشی »نقش قوانين مزاحم در ناكارآمدی قانونگذاری 

سنتی«! 
- كتاب »مجموعه قوانين مزاحم كشور« توسط انتشارات 

شورای نگهبان برای بار چهارم تجديد چاپ شد!
قوهقضاييه

- روش سنجش ميزان اثر مزاحمتی قوانين بر يکديگر از 
سوی سازمان بازرسی كل كشور به بهره برداری رسيد!

- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور در 
سال 1397 پيرامون قوانين مزاحم منتشر شد!

کاریکلماتور قوانین مزاحم!!

اش�اره:قوانينمزاحمدرقانونگذاریس�نتیبهس�بک
ايرانیبهمعنایاوجناكارآمدیاستونشانهناتوانیآن
دران�دازهگيریآثارمفيديامخ�ربقوانينبريكديگر
بويژهبرتحققاهدافاس�نادفرادستاست.ايننوشتار
بهبحثوبررس�یپيرامونقواني�نمزاحموآثارزيانبار
آندرجامعهمیپردازدكههماكنونازنظرخوانندگان

میگذرد:

شرحماجرا
ال��ف( طبق ماده 49 قانون مجازات اس��المی مصوب 1375 
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مس��ئوليت شناخته 
می ش��وند ولی در مواد 112 و 113 همان قانون در صورت 
ارتکاب اعم��ال مجرمانه برای آنان مجازات ش��الق در نظر 

گرفته شده است.
ب( طب��ق ماده 7 قانون مجازات اس��المی هر ايرانی كه در 
خ��ارج از اي��ران مرتکب جرمی ش��ود در ايران يافت ش��ود 
بر اس��اس قوانين جزايی ايران محاكم��ه و مجازات خواهد 
ش��د. اين ام��ر با بند 7 ماده 14 ميث��اق مدنی حقوق مدنی 
و سياس��ی در تعارض است كه می گويد كسی را نمی توان 
بخاطر جرمی كه برای آن حکم صادر شده باشد دوباره تحت 
تعقي��ب قرار داد. ايران در س��ال 1347 اي��ن ميثاق را امضا 

نموده و در سال 1354 آن را تصويب نموده است.
پ( طبق ماده 16 آيين دادرسی كيفری مصوب سال 1378 
ضابطان در صورت س��رپيچی از دستور مقام قضايی به سه 
ماه يا يك سال انفصال از خدمت يا حبس از يك تا شش ماه 
محکوم می شوند. در حالی كه بر طبق ماده 42 همان قانون 
اي��ن عمل مطابق با ماده 576 قانون مجازات اس��المی قابل 
تعقيب دانسته شده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از 

يك تا پنج سال محکوم می شود.
ت( ش��رح حال تبصره 3 ماده 6 قان��ون كيفيت اخذ پروانه 
وكالت دادگس��تري مص��وب 1376 در اين باره عبرت انگيز 
اس��ت. مطابق تبصره ياد ش��ده: »... كارآموزان وكالت قبل 
از اخ��ذ پروان��ه وكالت ح��ق وكالت در دعاوي��ی كه مرجع 
تجديدنظر از آنها ديوان عالی كش��ور می باش��د را ندارند«. 
در زمان تصويب اين قان��ون مقررات راجع به تعيين مرجع 
تجديدنظر در ماده 21 قانون تش��کيل دادگاه هاي عمومی 
و انق��الب مص��وب 1373 چنين مقرر ش��ده ب��ود: »مرجع 
تجديدنظر آراي دادگاه هاي عمومی و انقالب هر شهرستان 
دادگاه تجديدنظر مركز همان اس��تان اس��ت مگر در موارد 
ذيل كه مرجع تجديدنظر آن ديوان عالی كشور خواهد بود: 
1. اعدام و رج��م؛ 2. قطع عضو و قصاص نفس و اطراف؛ 3. 
مصادره و ضبط اموال؛ 4. مجازات حبس بيش از ده سال؛ 5. 
حکمی كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد؛ 
6. اح��کام راج��ع به اصل نکاح و ط��الق؛ 7. احکام راجع به 
نسب و وقف و حبس و توليت«. به اين ترتيب، بنا به ارجاع 
تبص��ره 3 ماده 6 فوق الذك��ر كارآموزان وكالت حق دخالت 
در دعاوي احصا ش��ده در بندهاي هفت گانه ماده 21 مزبور 

را نداشتند.
بررسیوتحليل

-بیتوجهیقانونگذاردرتصويبوتاييدقوانينمزاحم:
تصوي��ب و تاييد قوانين مزاحم نش��انه بی توجهی قانونگذار 
در تدوين، تصويب و تاييد قوانين مزاحم اس��ت. از آنجا كه 
آگاه��ی از قوانين مرتب��ط قبلی در قانونگ��ذاری از اهميت 
خاصی برخوردار اس��ت، عدم اطالع دقيق از قوانين موجود 
می تواند ريشه ش��کل گيری قوانين مزاحم در كشور باشد. 
البته ناآگاهی از قوانين موجود برای قانونگذار امر پس��نديده 
ای نيس��ت و موجب وارد ش��دن خدش��ه به اعتماد عمومی 

می شود. 
-تعارضقوانينمزاحم:

قواني��ن مزاحم در دل خود نوعی تع��ارض با برخی ديگر از 
قوانين را به هم��راه دارد و از عملکرد اين قوانين جلوگيری 
م��ی كند. ذات قوانين مزاحم، ايجاد ممنوعيت برای كاركرد 
طبيعی قوانين ديگر اس��ت و ميل به ناكارآمدی و با چالش 
مواجه ش��اختن پديده های اجتماعی مرتبط با خود اس��ت. 
نمی توان به س��ادگی از كنار آثار زيانبار قوانين مزاحم عبور 
كرد چرا كه ضمن ناكارآمدی موضعی به افت دائمی سرمايه 

اجتماعی معطوف به قانون و قانونگذاری صدمه می زند.
-ممنوعيتاجرایقانونبراساسقانونیديگر:

بر اس��اس قانون مزاحم نمی توان قان��ون ديگر را اجرا كرد. 
رابط��ه ممنوعيت بصورت دو طرف��ه در يك دور باطل مولد 
ناكارآم��دی اند و ب��ه زمين گيری هر دو قان��ون منجر می 

شود.
-ابهامافكنیقوانينمزاحم:

قواني��ن مزاحم حامل ابهام ان��د و در محدوده عملکرد خود 
ابهام را گس��ترش می دهند و ذهن مخازبان قانون را درگير 
اثر مزاحمتی خود می كنند. اثر ابهام آفرينی قوانين مزاحم 
می تواند تا در مجموعه قوانين غيرمرتبط هم اثر سوء داشته 
باش��د. مهم تر از همه اينکه ابهام م��ردم از قانون، قانونگذار 
و قانونگ��ذاری در اثر مواجهه به قوانين مزاحم قطعا بصورت 
خرده فرهنگ های مخرب اجتماعی خود را نشان خواهد داد.

-سوالبرانگيزیقوانينمزاحم:
قواني��ن مزاحم همواره س��وال برانگيزن��د و مخاطبان را به 
واكنش منفی وامی دارند. مخاطبان ناآگاه به قانونگذاری می 
خواهند دليل وجود اين قانون را از مجريان قانون جويا شوند 
كه با پاسخ نامناسب آنها قطعا نسبت به قانون و قانونگذاری 

اعتماد خود را از دست می دهند.
-موضوعمشترکدرقوانينمزاحم:

هم��ه قوانين مش��ترك در علت و آثا تصوي��ب دارای وجوه 
مش��ترك اند. عل��ت تصويب اين دس��ت قوانين بی توجهی 
قانونگذار و آثار سوء آنها شامل از دست رفتن اعتماد عمومی 
ب��ه قانون و در صورت تداوم قانون گريزی و قانون س��تيزی 
است. حضور يك قانون مزاحم می تواند آثار مثبت مجموعه 

ای قوانين را در جامعه نابود سازد.
-گوناگونیپردازشموضوعدرقوانينمرتبط:

برای بررس��ی قوانين مرتبط با هم معموال ش��يوه استانداری 

وجود ندارد و قانونگذاری سنتی قادر نيست كه آثار مزاحمتی 
قوانين را بر هم اندازه بگيرد. گوناگونی روش پردازش قوانين 
موجب می ش��ود كه برخی آث��ار مزاحمت��ی قوانين ناديده 
گرفته ش��وند و پس تصويب در مراح��ل اجرا خود را نمايان 

می سازد. 
-بیارتباط�یقوانيناخيرباقواني�نقديمیدرهنگام

تصويب:
در جريان قانونگذاری س��نتی اساس��ا ارتباط قانون در حال 
تصوي��ب با قوانين مرتبط قبلی كامال قطع اس��ت. قانونگذار 
سنتی بنا ندارد از داشته های فبلی خود برای آينده استفاده 
نمايد. از اين رو در شيوه سنتی قانونگذاری احتمال بروز خطا 

و تصويب قوانين مزاحم بسيار است. 
- عدم وجود ارتباط سنجی هر قانون با قوانين قبلی:

در قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، سيستمی برای ارتباط 
س��نجی هر قانون با قوانين قبلی وجود ن��دارد و قابل اندازه 
گيری نيس��ت. بی ارتباطی قوانين با هم دقيقا نقطه آغازين 
بروز خطا در قانونگذاری است و می تواند به تدوين، تصويب 

و تاييد قوانين مزاحم منجر شود.
-عدمانجامتنقيحقوانينكشور:

انبوه قوانين تنقيح نشده چگونه در زمان تصويب يك قانون 
می توانند به قانونگذار در بررسی آثار مزاحمتی قوانين بر هم 
كمك نمايد. با وضع موجود اساسا نمی توان تاثيرات تخريبی 
قوانين را بر يکديگ��ر مورد مالحظه قرار داد. همان گونه كه 

آثار مفيد قوانين بر يکديگر قابل مشاهده و مالحظه نيست.
- ايجاد مزاحمت قوانين در قوانين تکراری:

معم��وال در قوانين تکراری در م��واد و تبصره های قانونی به 
دلي��ل وجود تفاوت و اختالف، مزاحمت ايجاد می ش��ود. به 
دليل نا گاهی قانونگذاران به مصوبات قبلی خود و بی توجهی 
آنان موارد متعدد مزاحمت در اين دست از قوانين كامال قابل 

پيش بينی است.
-ايجادمزاحمتنسخضمنی:

رابطه ناس��خ و منس��وخ محتوايی و ضمنی معموال می تواند 
بصورت مزاحمت خود را نمايان نمايد. بويژه اينکه قانونگذار 
رابطه ناس��خ و منس��وخ را بصورا صريح بيان نکرده باش��د و 

تشخيص موارد نسخ را به مجريان قانون واگذار كرده باشد.
- مزاحمت تراشی قانونی با تفسيرهای سليقه ای:

عالوه بر قوانين مزاحم، پديده مزاحم تراشی های قانونی نيز 
بخشی ديگر از مشکالت قانونگذاری سنتی است كه ناشی از 
تفسيرهای سليقه ای مجريان قانون است كه آثار سوء آن نيز 
كمتر از قوانين مزاحم نيست. ای دست مزاحمت ها بيشتر به 

بهانه گيری قانونی مجريان قانون شبيه است.
-حافظهتاريخیضعيفقانونگذاری:

قانونگ��ذاری س��نتی به س��بك ايرانی عليرغم س��ابقه بيش 
از 110 س��اله خ��ود دارای حافظ��ه تاريخ��ی بلن��د و ميان 
مدت فعالی نيس��ت و اساس��ا نمی دان��د در مخزن اطالعات 
قانونگذاری كشور چه قوانينی با چه محتوايی وجود دارد كه 
در موقع تصويب و تاييد قوانين جديد از آنها استفاده نمايد. 
نداش��تن حافظه تاريخی به معنای قطع ارتباط با گذش��ته و 

با س��وابق موضوعی است كه قرار است مورد تصويب قرار گيرد. 
دستاورد اين فراموشی تاريخی، پاسخگويی به نيازهای روزمره و 
رومرگی قانونگذاری به روش سنتی است كه در حال حاضر كشور 

با مشکالت اين شيوه قانونگذاری ناكارآمد مواجه است. 
-مزاحمتوخنثیسازیآثارقانونی:

برخی از قوانين آثار سوء و تخريبی برای ساير قوانی ندارند ولی 
آثار آنها را خنثی می كنند و آنها را از مسير رو به پيشرفت اهداف 
باز می دارند. قوانين خنثی ساز نيز مولود بی توجهی قانونگذار و 
قانونگذاری سنتی در تشخيص آثار دو جانبه خنثی سازی قوانين 
بر يکديگر است و دست كمی از اثرات ناگوار قوانين مزاحم ندارد.

-مزاحمتومسكوتگذاردنقانونتوسطمجريان:
برخورد مجريان قانون در دس��تگاه ه��ای اجرايی در مواجهه با 
قوانين مزاحم يا خنثی ساز، بی توجهی و مسکوت گزاردن اصل 
قانون است كه اين امر آثار ناگوار چند برابر از بخش مزاحم از قانون 
است. عدم پاسخگويی مناسب به مخاطبان و ذينغعان و تاخير در 
اصالح مزاحمت قانونی می تواند دارای تبعات اجتماعی فراوانی 
باشد كه بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذاران و قانونگذاری از 

آثار طبيعی آن است.
-زمينهسازیسوءاستفادهدرمزاحمتقوانين:

وجود قوانين مزاحم در قانونگذاری سنتی، قطعا زمينه ساز سوء 
اس��تفاده سودجويان و مجريان قانون را در دستگاه های اجرايی 
فراهم می آورد كه آثار مخرب اين دست قوانين را در سطح اجرا 

تشديد می كند.
-بیتوجهینهادهاینظارتیبهقوانينمزاحم:

دس��تگاه های نظارتی برای حس��ن اجرای قوانين در برخورد با 
قوانين مزاحم دارای مشکالت متعددی در بررسی خواهند بود كه 
آيا اساسا قوانين مزاحم قابليت نظارت دارند؟ بررسی آثار زيانبار 
اجتماعی اين دس��ت قوانين نيز از وظايف دستگاه های نظارتی 

كشور است. 
بحث و بررسی پيرامون قوانين مزاحم بدون پرسشگری از تقسيم 
كار ملی قانونگذاری امکان ندارد و پاسخگويی مناسب و بهنگام 
آنها می تواند به شکل گيری و گسترش گفتمان اجتماعی تحول 

قانوگذاری كشور منجر شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- دليل تصويب سياست های كلی كه اثر منفی بر تحقق چش 

انداز بيست ساله دارند چيست؟
- نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون مزاحمت برنامه 
های توسعه پنج ساله كشور در راستای تحقق چشم انداز بيست 

ساله چيست؟
- نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات صاره در قوای 
س��ه گانه برای تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله و سياست 
های كلی نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام 

می شود؟ 
- آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام توانايی الزم برای اندازه گيری 

ميزان مزاحمت مصوبات مجمع بر يکديگر را دارد؟
- آيا اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظام آگاهی های الزم 

پيرامون مزاحمت قوانين و مصوبات كشور را بر يکديگر دارند؟

پرسشگری از دولت
- دالي��ل تدوين لواي��ح حاوی بندهای مزاح��م برای اجرای 

قوانين ديگر در دولت چيست؟
- مشکالت دستگاه های اجرايی دردولت برای اجرای قوانين 

مزاحم چيست؟
- تدبير دولت در پيشگيری از سوء استفاده مجريان قانون و 

سودجويان از قوانين مزاحم چيست؟
- نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات صاره برای 
تحقق اهداف چش��م انداز بيس��ت ساله و سياست های كلی 

نظام در دولت چگونه انجام می شود؟
- آي��ا دولت توانايی الزم ب��رای اندازه گيری ميزان مزاحمت 

مصوبات دستگاه های اجرايی بر يکديگر را دارد؟
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- داليل تصويب قوانين مزاحم در مجلس ش��ورای اس��المی 
چيست؟

- آيا مجلس شورای اس��المی توانايی الزم برای اندازه گيری 
ميزان مزاحمت مصوبات مراجع قانونگذاری كشور بر يکديگر 

را دارد؟
- نس��بت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات مصوب در 
مجلس شورای اسالمی برای تحقق اهداف چشم انداز بيست 
س��اله و سياس��ت های كلی نظام در مجلس شورای اسالمی 

چگونه انجام می شود؟
- داليل تدوين طرح حاوی بندهای مزاحم برای اجرای قوانين 

ديگر در مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 

قوانين مزاحم چيست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- داليل تاييد قوانين مزاحم در شورای نگهبان چيست؟

- آيا ش��ورای نگهبان توانايی الزم ب��رای اندازه گيری ميزان 
مزاحمت مصوب��ات مراجع قانونگذاری كش��ور بر يکديگر را 

دارد؟
- نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات تاييد شده 
در شورای نگهبان برای تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله 
و سياس��ت های كلی نظام در ش��ورای نگهبان چگونه انجام 

می شود؟
- آيا مزاحمت آش��کار قوانين و تهديد منافع عمومی با قانون 

اساسی و شرع مقدس مغاير نيست؟
- اينک��ه تمامی قوانين مزاحم تاييديه ش��ورای نگهبان را به 

همراه دارند نشانه چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور پيرامون 

قوانين مزاحم چيست؟
- آيا سازمان بازرسی كل كشور توانايی الزم برای اندازه گيری 
ميزان مزاحمت مصوبات مراجع قانونگذاری كشور بر يکديگر 

را دارد؟
- نسبت سنجی ايجاد مزاحمت قوانين و مقررات برای تحقق 
اهداف چش��م انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام در 

سازمان بازرسی كل كشور چگونه انجام می شود؟
- آيا قوانين مزاحم دارای خاصيت نظارت پذيری هستند؟

- گزارش سازمان بازرسی كل كشور پيرامون آثار ناگوار قوانين 
مزاحم در دستگاه های اجرايی و جامعه چيست؟

اوج ناکارآمدی در قوانین مزاحم!؟
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