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اشاره

طنز و طنزپردازی در گفتمان 
ق���درت  س���ازی اجتماع���ی دارای 
بس���یاری است. ش���اید به جرات 
بت���وان ادعا ک���رد که بی���ان برخی 
در  مش���کالت  و  موضوع���ات 
جامعه جز با بیان طنزآلود ممکن 
نیس���ت. کاریکلمات���ور در واق���ع 
واژگان  جن���س  از  کاریکات���وری 
اس���ت که با استفاده از لطایف و 
ظرایف ادبی می تواند در انتقال 
پیام نق���ش آفرینی موثر داش���ته 
باش���د و زمینه ایجاد و گس���ترش 
گفتم���ان ه���ای غال���ب اجتماعی 
را فراه���م کند. نوش���تار حاضر به 
ارائه کاریکلماتورهای قانونگذاری 
مرتبط با وظایف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است که در طول 
س���ال 1398 در صفحه »چالش 
قان���ون« بتدری���ج منتش���ر ش���ده 
است و هم اکنون از باب تجمیع 
و ی���ادآوری به خوانن���دگان گرامی 

تقدیم می شود:

چالشقانون

امامعلی)ع(: دلهـا نـيـز مانند بدنها خـسـتـه مـی گـردد، بـرای آسـايـش دل، 
در پی حكمت های نو و طرفه برآييد. 

- اصالح مكرر قوانين امری مصلحت انديشانه است!!
ــم انداز بيست ساله نظام،  - برای تنظيم روابط قوانين با چش

اصالح مكرر قوانين اجتناب ناپذير است!!
ــت كه سياست های كلی  - از طريق اصالح مكرر قوانين اس

نظام در امور گوناگون كشور اجرايی می شود!!
ــی جمعی از مسئوالن سابق  ــودمندی مصلحت انديش - س
ــبب تحقق وضع موجودند برای اصالح  ــور كه خود مس كش

مكرر قوانين بسيار مفيد است!!
ــاله توسعه اول تا ششم و اصالحيه های  - برنامه های پنجس
مكرر آن دقيقا در راستای تحقق چشم انداز بيست ساله نظام 

طراحی و اجرا شده است!!
ــتگاه های  ــوی دس ــت های كلی نظام از س - تمامی سياس

اجرايی بصورت دقيق هماهنگ در حال اجراست!!
ــخيص مصلحت اعالم كرد: اهداف كمی چشم  - مجمع تش
ــال 1397 محقق شده  ــاله نظام تا پايان س ــت س انداز بيس

است!!
ــا اكثريت قاطع مصوبه  ــخيص مصلحت نظام ب - مجمع تش

اصالح مكرر قوانين مجلس شورای اسالمی را تصويب كرد!!
- به مصلحت نظام و كشور نيست كه با اصالح مكرر قوانين، 

اقتصاد كشور دچار بی نظمی و التهاب شود!
ــم انداز بيست ساله  - اعمال رويكرد نظارتی برای تحقق چش
و سياست های كلی نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام 

تصويب نشد!!
- سياست های كلی تعدد مراكز و مراجع قانونگذاری از سوی 

مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد!
ــد  ــرات مكرر قوانين به نظر می رس ــيع تغيي - با حجم وس
ــان مجمع تشخيص مصلحت، برای حل  كه مصلحت انديش
مشكالت زندگی مردم برنامه مصلحتی خاصی جز دعای خير 

ندارند!!
ــه گانه و مجمع  ــات هماهنگی كارشناسان قوای س - جلس
ــخيص مصلحت نظام برای هماهنگی بيشتر در راستای  تش
تغييرات مكرر قوانين به دليل شركت آنان در كمك به سيل 

زدگان جنوب كشور به تعويق افتاد!!!
ــخيص مصلحت نظام در بررسی مصوبه تغييرات  - مجمع تش
ــده از سوی شورای نگهبان، هيچ يك از  مكرر قوانين، اعاده ش
نظرات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان را تاييد نكرد!

ــخيص مصلحت در تغييرات  ــش ملی »چگونگی تش - هماي
مكرر قوانين« از سوی مجمع تشخيص مصلحت برگزار شد!!

ــخيص مصلحت از قوای سه گانه خواست تا به  - مجمع تش
جای مصالح حزبی، جناحی، قومی و فردی به مصالح ملی در 

تغييرات مكرر قوانين بينديشند!!
ــخيص  ــب حاضر در مجمع تش ــی رقي ــاح های سياس - جن
مصلحت نظام، با تغيير همه قوانين در راستای  تامين منافع 

حزبی خويش موافقت دارند!
ــم انداز  ــته اعالم كرد كه چش - رييس جمهور وقت در گذش
بيست ساله و سياست های كلی نظام قابليت اجرايی ندارد!!

- با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام چشم انداز بيست 
ساله نظام برای بيست سال بعد نيز بدون تغيير تمديد شد!!

- مجموعه سياست های فوق كلی برای تحقق هر چه بيشتر 
سياست های كلی نظام از تصويب مجمع تشخيص مصلحت 

نظام گذشت!
ــت نظام وجود هر گونه  ــخيص مصلح - دبيرخانه مجمع تش
ــم انداز بيست ساله و سياست های  ضعف و كاستی در چش

كلی نظام را در بوجود آمدن تغييرات مكرر قوانين رد كرد!!
ــرات مكرر قوانين در  ــن اجرای تغيي - هيئت نظارت بر حس

مجمع تشخيص مصلحت تشكيل شد!!
ــم انداز  - همايش نقش تغييرات مكرر قوانين در تحقق چش
ــاله از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار  بيست س

شد!!
- اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات همفكری 
با نمايندگان مجلس شورای اسالمی پيرامون ارتقای كيفيت 

تغييرات مكرر قوانين به بحث و تبادل نظر پرداختند!
ــی نظام از طريق تغييرات  ــت های كل - ميزان كارايی سياس

مكرر قوانين پايين دستی افزايش می يابد!!
- از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست های كلی 

تغييرات مكرر قوانين اعالم شد!!
ــوی  ــده از س ــن نامه اجرايی بازی های زبانی اعاده ش - آيي
ــالمی از  ــورای اس ــورای نگهبان با تامين نظر مجلس ش ش

تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت!!
ــت نظام، جمله  ــخيص مصلح ــر طبق مصوبه مجمع تش - ب
ــت ساله و  ــم انداز بيس »و تغييرات مكرر آن« در پايان چش

سياست های كلی نظام قرار گرفت!
ــخيص مصلحت نظام از قوای سه گانه  - دبيرخانه مجمع تش
كشور خواست تا پيرامون تغييرات مكرر قوانين و نقش بازی 

های زبانی در آن اعالم نظر نمايند.
ــخيص مصلحت نظام در گفتگو با  - دبير محترم مجمع تش
رسانه ها از تغيير مجدد ساختار و تشكيالت دبيرخانه مجمع 

خبر داد!!
ــای زبانی رايج در  ــخيص بازی ه ــام نامه چگونگی تش - نظ
ــخيص  ــوی دبيرخانه مجمع تش تغييرات مكرر قوانين از س

مصلحت تدوين شد!!
- دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار اطالعيه 

ای اعالم كرد كه جلوگيری از عدم ورود كاالهای خارجی به 
مصلحت كشور و انقالب است!!

ــخيص مصلحت نظام، از طرح جلوگيری از عدم  - مجمع تش
ورود اتباع آمريكايی به كشور حمايت كرد!!

ــث پيرامون  ــالم كرد: بح ــخيص مصلحت اع ــع تش - مجم
ــئوليت مدنی آثار و نتايج تشخيص مصلحت در شرايط  مس

فعلی كشور به مصلحت نيست!
ــتای تعيين  ــئوليت مدنی قانونگذار« در راس - همايش »مس
ــم انداز بيست ساله و  ــئوليت های ناشی از تصويب چش مس
ــت های كلی نظام به همت مجمع تشخيص مصلحت  سياس

نظام برگزار شد!
ــزاری دوره  ــام مصوبه برگ ــخيص مصلحت نظ - مجمع تش
آموزش زبان و ادبيات فارسی برای نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی و وزرا را تصويب كرد!
ــته بود: مجما  ــه خود اينگونه نوش ــی در متن ديكت - كودك

طشخيس مسلهط نزام!
- بر طبق قانون بقای قوانين، هيچ قانونی منسوخ نمی شود 
ــی از قانونی به قانون  ــاس مصلحت انديش بلكه همواره بر اس

ديگر بصورت نابجا جابجا می شوند!!
- مجمع تشخيص مصلحت سياست های كلی نظام در بخش 

قوانين چندكاره را تصويب كرد!
ــخيص مصلحت نظام از وجود قوانين همه  - دبير مجمع تش

كاره و هيچ كاره همراه با تصويب نابجای فراوان انتقاد كرد!
ــوی مجمع  ــی قانونگذاری نابجا از س ــه های مصلحت - جنب

تشخيص مصلحت نظام تصويب نشد!
ــام از اظهار نظرهای  ــخيص مصلحت نظ ــر مجمع تش - دبي
ــون مصوبات  ــع در خالل بحث پيرام ــای اعضای مجم نابج

مجمع انتقاد كرد!
- بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت برای هر قانون، 
ــت و برای هر اصالحيه، متمم. برای  اصالحيه ای متصور اس
ــت و برای  ــده اس ــم هم الحاقيه ای قرارداده ش ــاب متم جن
اضافات الحاقيه نيز حذف آمده است و در پايان پس از اثبات 
ــت  ــود كه اين سرنوش ــدی آن، همگی ابطال می ش ناكارآم

تصويب نابجای قوانين است!!
ــت. قانون ثابت اين جمله  ــچ قانونی در عالم ثابت نيس - هي
ــت كه قوانين بصورت مكرر و نابجا در حال تغييرند و اين  اس

موضوع به مصلحت كشور ماست!!
- مصلحت های نابجا می تواند قوانين نابجا را اصالح نمايد!

ــی بجا و نابجا برای  ــوزی اصول مصلحت انديش - دوره بازآم

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!
ــترش قوانين نابجا«  ــمينار »چگونگی پيشگيری از گس - س

مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!
ــياری از  ــخيص مصلحت نظام: تصويب بس - دبير مجمع تش

قوانين آزمايشی به مصلحت نظام است!
ــخيص مصلحت نظام معتقدند كه  - كارشناسان مجمع تش
قطعی نمودن قوانين آزمايشی كشور بيشتر از تمديد اجرای 

آزمايشی آنها به مصلحت نظام است!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبری خود 
با رسانه ها گفت: با رو به افزايش بودن قوانين آزمايشی امكان 
تحقق چشم انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام كمتر 

و كمتر شده است!
ــخيص مصلحت نظام، سياست های  - با تصويب مجمع تش

كالن قوانين آزمايشی اعالم شد!
ــی پيشاپيش از سر مصلحت و كار راه  - كليه قوانين آزمايش

اندازی برای 10 سال تمديد شدند!
ــب مدت زمان  ــت نظام از تصوي ــخيص مصلح - مجمع تش
ــال زمان كاربرد مرحله اول قوانين آزمايشی  محدود 100 س

خبر داد! 
- وجود نقش تسكين دهندگی در قوانين آزمايشی و نه حل 

كامل و قطعی مشكالت كشور به مصلحت كشور نيست؟
ــك قانون  ــالم كرد: اگر ي ــخيص مصلحت اع ــع تش - مجم
ــبی است، تبديل آن به قانون  ــی دارای كاركرد مناس آزمايش

قطعی به مصلحت نيست!
- يكی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام از ارائه برخی 

مصلحت انديشی های جديد بصورت آزمايشی خبر داد!
- طرح آزمايشی مصلحت انديشی پيرامون قوانين آزمايشی 

برای دو سال ديگر بصورت آزمايشی تمديد شد!
- مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب كرد: كليه مقررات 

ديگر مخالف مصوبات اين مجمع، ملغی االثر است!
ــدور بيانيه ای اعالم  ــخيص مصلحت نظام با ص - مجمع تش
كرد: كليه قوانين ديگر مخالف چشم انداز بيست ساله، نسخ 

می شود!
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشسن مطبوعاتی 
ــت های كلی  ــود به خبرنگاران گفت: قوانينی كه با سياس خ

نظام مخالفت دارد كان لم يكن تلقی می شود!
ــر يك از  ــخيص مصلحت نظام ه ــب مجمع تش ــا تصوي - ب
ــمتی كه  ــد در آن قس مقرراتی كه مخالف مصالح نظام باش

مخالف است نسخ می شود!

دكترمحمدرضاناریابيانه

کاریکلماتورهای مصلحت اندیشانه مجمع تشخیص مصلحت نظام!!
»چالش قانون« مجموعه کاریکلماتورهای سال 1398 خود را پیرامون تقسیم کار ملی قانونگذاری )1( منتشر میکند:

بدینوسیله به اطالع میرساند اداره کل راه و شهرسازى استان قزوین در نظر دارد تعداد شصت و سه قطعه زمین با کاربرى تجارى در اراضى ناحیه شهرى مهرگان تحت پالك ثبتى 57 فرعى از 33 اصلى بخش 14 قزوین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومى و صرفا با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
( setadiran.ir ) با شرایط ارائه شده در سامانه مذکور به فروش برساند . 

ضمنا موکداً اعالم میدارد برندگان در مزایده تنها در چارچوب حرفه و پیشه مصوب (مندرج در جدول ذیل) مجاز به بهره بردارى از زمین مى باشند .

تاریخ انتشار :  98/12/21 و 98/12/22   مهلت دریافت اسناد مزایده :  98/12/25    تاریخ بازدید :   98/12/26   مهلت ارسال پیشنهاد :  99/1/20
تاریخ بازگشایى :   99/1/23      تاریخ اعالم به برنده :  99/1/24
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده / فراخوان دستگاه اجرایى

*  برگزارى فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد .
*  کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى وانتخاب مى باشد.

* عالقمندان به شرکت درفراخوان مى بایست جهت کسب اطالع از نحوه ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) به سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر  مراجعه و   با تلفن 41934- 021  داخلى 5  تماس حاصل نمایند نمایند . 
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