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 در ح��ال حاضر احزاب سياس��ی به عن��وان يکی از 
نهاده��ای جامعه مدنی نقش بس��يار مهم��ی در نظام های 
سياس��ی جهان دارند. نقش گسترده احزاب در اين جوامع 
در شکل دهی به دموكراسی بسيار مؤثر بوده و فعاليت آنها 
موجب افزايش مش��اركت سياس��ی، آگاهی بخشی و اقتدار 

ملی می شود.
در حقيقت احزاب سياسی محصول پيشرفت و تکامل جوامع 
بشری هستند و از آنجا كه هر پديده اجتماعی برای نهادينه 
شدن نيازمند سازماندهی است، در اين مورد سازمان دهی و 
نهادينه كردن مشاركت سياسی زير پوشش احزاب سياسی 
قرار می گيرد. نقش احزاب در ايجاد مش��اركت سياس��ی و 
ش��کل دهی آگاهی در جامع��ه به منظور ارتقاء مش��اركت 

سياسی و در پی آن اقتدار ملی مهم است.
اما از زمان انقالب مشروطيت تاكنون مردم ايران تجربه های 

متفاوتی را در اين زمينه داشته اند.  
كارشناس��ان بر اين باورند كه مردم برای افزايش مشاركت 
سياس��ی و انتخاباتی نياز به انگيزه داش��ته و اين انگيزه را 

نهادهای مدنی و از جمله احزاب می توانند فراهم كنند. 
اي��ن گروه بر اين باورند ك��ه وجود احزاب، عالوه بر افزايش 
مش��اركت سياس��ی مردم موجب می ش��ود كه مش��اركت 

سياسی نظاممند و قانونمند صورت گيرد. 

 شکلگيریفعاليتاحزابدرايران 
فعاليت احزاب در ايران برای اولين بار در دوران مش��روطه  
آغاز شد؛ حزبهايی مانند "دموكرات عاميون" و "اعتداليون" 
در زم��ان مش��روطه، "اصال ح طلب��ان" و "تج��دد "در اوايل 
حکومت پهلوی اول، "توده"، "ايران" و "زحمت كش��ان" در 

دوران پهلوی دوم شکل گرفت.  
ب��ا اين وجود دي��دگاه مردم ايران از همان ابتدا نس��بت به 

ش��کل گيری احزاب منفی بوده و تاكيد داشتند كه احزاب 
برای رس��يدن به قدرت و ثروت فعاليت می كنند و حضور 

آنان برای حل مشکالت مردم مثمر ثمر نيست. 
اي��ن در حالی اس��ت هم اكن��ون نيز در كش��ورمان2 نگاه 

متفاوت به حزب وجود دارد. 
يک��ی از اين نگاه ها، اح��زاب و نهادهای مدن��ی را ضروری 
دانس��ته و ديگری آن را به عنوان يك نه��اد غربی وارداتی 
دانس��ته و ب��ر اين باورند ك��ه از آنجا كه اه��داف احزاب با 
ارزشهای اخالقی در جامعه دينی مطابقت ندارد، وجود اين 

احزاب در ايران ضروری نيست.
در اي��ن ميان بس��ياری از مردم بر اي��ن باورند كه هر زمان  
فضای سياسی باز بوده احزاب عملکردی مثبت نداشته و به 
جای نهادينه كردن دموكراس��ی سبب آشفتگی و بی نظمی 
در جامعه شده اند و از اين آشفتگی استبداد برخاسته است. 
بنابراين فرهنگ كش��ور و دخال��ت بيگانگان اين ضرورت را 

ايجاب می كند كه حزب نداشته باشيم.
اين عقيده به گونه ای اس��ت كه  برخ��ی نخبگان و فعاالن 
سياس��ی كش��ور، يکی از افتخارات خود را »حزبی نبودن« 
می دانند، به گون��ه ای كه عده ای در خالل انتخابات خود را 

مستقل می نامند.
می توان گفت در كش��وری كه مراجعه م��ردم به احزاب و 
ضريب نفوذ احزاب در جامعه زير پنج درصد باشد، نمی توان 
انتظار داش��ت كه ح��زب نقش مهمی را در نظام سياس��ی 

ايفا كند.

فعاليتاحزابدرايرانپسازانقالب 
پس از پيروزی انقالب اس��المی،هرچند كه برخی از احزاب 
در ايران ش��کل گرفتن��د اما اين احزاب  نتوانس��تند مانند 
احزاب ساير كشورهای جهان اول نقش خود را در جريانات 

سياسی ايفا كنند.
اين در حالی است كه فعاليت احزاب در كشورمان پذيرفته 
ش��ده و احزاب هم در قانون اساس��ی به رس��ميت شناخته 
ش��ده اند. در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

آمده است: 
»اح��زاب ، جمعيت ه��ا، انجمن ه��ای  سياس��ی  و صنف��ی  و 
انجمنهای  اس��المی  يا اقليتهای  دينب  شناخته  شده  آزادند، 
مش��روط به  اين  كه  اصول  اس��تقالل ، آزادی ، وحدت  مليی، 
موازين  اس��المی  و اساس  جمهوری اسالمی را نقض  نکنند. 
هيچک��س  را نمی ت��وان  از ش��ركت  در آنها منع ك��رد يا به  

شركت  در يکی  از آنها مجبور ساخت .«
ام��ا در حقيقت در كش��ورمان احزاب س��نتی ترين كاركرد 
احزاب،  يعنی كاركرد انتخاباتی و ساماندهی و سازمان دهی 
انتخابات را بر عهده دارند. با اين وجود مواردی چون آموزش 
های سياس��ی، جامعه  پذيری سياسی و ايجاد پل ارتباطی 

ميان دولت و مردم  از سوی احزاب شکل نمی گيرد. 
همچنين احزاب سياسی در ايران تداوم نداشته اند و قارچی 
و مقطع��ی فعالي��ت می كنند اي��ن به آن معناس��ت كه در 
آس��تانه انتخابات معموالً كارشان را آغاز می كنند و با پايان 
انتخابات كارش��ان را تعطيل می كنند، ب��ه همين دليل به 
احزاب سياس��ی در ايران احزاب فصلی، انتخاباتی، قارچی و 
مقطعی گفته می ش��ود و اين گروهها اثر بخش��ی مورد نظر 
احزاب را در جامعه ندارند. اگرچه طبق آمار وزارت كش��ور،                         
240 حزب در ايران تش��کيل شده اس��ت اما هم اكنون 2 
حزب فعال و ش��ناخته شده در ايران داريم كه از نظر مردم 
اين دو نيز بدنه اجتماعی قوی ندارند. از سوی ديگر بسياری 
از اين فعالين حزبی نيز خود ثابت قدم نيس��تند و بيشتر به 

طرفی كه صاحب قدرت بيشتری است روی می آورند . 
ش��خصيت محوری و مش��کالت اقتصادی احزاب نيز يکی 
ديگر از مش��کالت آنها اس��ت  كه مانع از استقالل و ثبات 

احزاب می شود. 
با اين حال در ايران اگر احزاب سياس��ی برای حل مش��کل 
خود به س��مت امور اقتصادی بروند ماهيت سياس��ی بودن 
خودش��ان را فرام��وش می كنن��د و ن��گاه منفی م��ردم به 
خودش��ان را سبب می شوند. بنابراين احزاب مجبورند برای 
تأمين فعاليت خود از بودجه احزاب اس��تفاده كنند كه اين 

       امر مانع از استقالل آنها می شود.
 فعاليتمطلوب 

يک��ی از مهمترين موضوعاتی ك��ه می تواند موجب فعاليت 
مثمر ثمر احزاب در ايران شود، اين است كه بايستی احزاب 
در كش��ورمان شکل بومی به خود بگيرند. مقام رهبر معظم 
انقالب در ديداری كه با دانش��جويان در دانشگاه كرمانشاه 

داشتند اشاره كردند كه 
»ممک��ن اس��ت به اين مرحله برس��يم كه ح��زب ضرورت 
باش��د، اما بايد حزب را مطابق ب��ا واقعيت های جامعه ايران 

بومی سازی كنيم.«
از س��وی ديگر هرچند در قانون اساسی احزاب به رسميت 
ش��ناخته ش��ده اند و مجوز فعاليت دريافت می كنند، اما در 
عمل نظام حزبی در س��اختار سياسی كشور پذيرفته نشده 
اس��ت. بنابراين در اين ش��رايط، عماًل احزاب قادر نيستند 
همانند س��اير نظام های حزبی جه��ان از نقش تعيين كننده 
برخوردار باشند. بايد توجه داشت كه  اصلی ترين اشکاالتی 
كه احزاب سياسی در ايران دارند نداشتن نقشه استراتژيك 
اس��ت. اين به آن  معناس��ت كه احزاب در ايران برای 6 ماه 
و يك س��ال آينده ش��ان، به غير از انتخابات برنامه ديگری 
ندارند. يکی ديگر از اش��کاالت  احزاب در ايران اين اس��ت 
كه احزاب مانيفس��ت های صريح و روشن ندارند. مانيفست 
بايد وجوه هويتی يك حزب را مانند اختالف و افتراقشان و 

وجوه مشتركشان با ديگر احزاب را بيان كند. 
نکته بعدی كه احزاب را در ايران به ش��دت دچار مش��کل 
می كند استفاده نکردن از جوانان است. گردش نخبگان در 

احزاب ضعيف است و بيشتر اين احزاب انتصابی هستند. 
نگاه حذفی در احزاب نيز يکی از مشکالت فعاليت آنها است 

و احزاب سياسی در ايران نگاه حذفی به يکديگر دارند . 
از س��وی ديگر درآمدهای نفتی و ثروت ملی كه در اختيار 
دولت ها در ايران قرار دارد مانع از آن می شود كه دولت به 
احزاب پاس��خگو باشد و حتی در بسياری از موارد می توانند 
از طريق يارانه و پول نقدی، گس��ترش واردات، گس��ترش 
بروكراس��ی و... اح��زاب را جذب كنند. اين در حالی اس��ت 
كش��وری مانند نروژ نفت خيز اس��ت، اما در ن��روژ نفت در 
اختيار دولت نيست بلکه در اختيار توسعه ملی است. دولت 

در اين كشور جامعه را با ماليات اداره می كند.
همچني��ن احزاب جايگاه قانونی در بح��ران های اجتماعی 

كشورمان ندارند و به شکل مستقل عمل می كنند.  

 درنهايت 
بايد در نظر داش��ت كه در حال حاضر مش��اركت سياس��ی 
ش��هروندان به طور منظم و فعال و مس��تمر نيست، احزاب 
در ايران بيشتر فصلی فعاليت می كنند، بعنوان مثال بيشتر 
اح��زاب چن��د ماه قب��ل از انتخاب��ات فعال و بع��د از پايان 

انتخابات ديگر خبری از فعاليت منسجم آنان نيست.
بدون ش��ك وجود چند حزب ب��زرگ و تأثيرگذار برآمده از 
متن مردم، سودمندتر از وجود چند صد حزب بدون پايگاه 
مردمی اس��ت كه اكثراً  در آستانه انتخابات ظاهر می شوند 
و بع��د از آن خبری از آنها نيس��ت، در واق��ع احزابی دولت 
س��اخته هستند. اگر نگاهی به رويکرد شهروندان كشورمان 
در اين باره داشته باشيم ، در می يابيم كه مشاركت سياسی 
ش��هروندان به طور منظم و فعال و مس��تمر، تنها از  طريق 

داشتن احزاب سياسی قوی و سراسری ميسر می شود. 
ام��ا در اين ميان تغيير نگاه مردم ضروری اس��ت و اين امر 

تنها با آموزش به وجود خواهد آمد. 
م��ردم بايد بدانند نبود اح��زاب خالئی را ايجاد می كند كه 
در پ��س آن نمايندگان مجلس و دولت ها پس از انتخابات، 
عمال می توانند از پاس��خگويی به مردم به معنای واقعی آن 
ش��انه خالی كنند. عملکرد بد و ضعي��ف كانديدای معرفی 
شده توسط يك حزب شناسنامه دار، باعث اين می شود كه 
مردم ضمن س��ؤال از حزب و مطالبه حقوق خود به واسطه 
رأي��ی كه به كانديدای حزب داده اند، امکان اين را داش��ته 
باشند در انتخابات بعدی، حمايت خود از آن حزب را سلب 

كرده و به گزينه های پيشنهادی آن حزب رأی ندهند.

رسولاكرم)ص(: هر كه از روی ايمان و برای رسيدن به ثواب الهی، شب قدر 
را به عبادت بگذراند، گناهان گذشته  اش آمرزيده می شود.
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سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان 
وابسته  هاى  مولفه  و  کوهبرد  مخزنى  سد  اجرایى  عملیات  تکمیل  (فشرده)  کیفى  ارزیابى  با 
سامانه  در  ثبت  به شماره  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  توابع  از  کهگیلویه  در شهرستان  ى،واقع 

2099000185000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزارنماید 
.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد.  
موضوع : ادامه تکمیل عملیات اجرایى سد مخزنى کوهبرد و مولفه هاى وابسته

نوع فراخوان: ارزیابى کیفى مناقصه گران
محل اجراى پروژه: موقعیت طرح سد مخزنی کوه برد در کیلومتر 3 جاده دهدشت – بهبهان در 

جنوب شرقی شهرستان کهگیلویه از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد،
 کارفرما : سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد دستگاه نظارت: مدیریت آب وخاك 

– مهندسین مشاورجاماب
مدت پیمان : 24 ماه       -     برآورد اولیه : 113072938048 ریال     -     گواهینامه صالحیت : 

رتبه 5 در رشته آب
صبح   12:00 :ساعت  ستاد  سایت  از  مناقصه  واسناد  کیفى  اسنادارزیابى  دریافت  زمان  مهلت   

روزدوشنبه  مورخ 99/2/22 لغایت مورخه 99/2/27 روزشنبه  ساعت 14:15
 مهلت تحویل پاکات اسناد ارزیابى کیفى واسناد مناقصه: از تاریخ 99/2/28 تاآخر وقت اداري 
روزسه شنبه مورخ 99/3/6                          زمان بازگشایى پاکات اسناد ارزیابى : ساعت 9 صبح 

روز چهار شنبه تاریخ 99/3/7
نتیجه ارزیابى کیفى حداکثر ظرف مدت دوهفته از تاریخ بازگشایى پاکات اسناد از سوى کمیسیون 
به اخذ  مناقصات ومعامالت اعالم وبازگشایى پاکات اسناد مناقصه شرکتهاى واجد شرایط منوط 
پاکات  بازگشایى  تاریخ  باشدکه  مى  پیمانکاران  کیفى  ارزیابى  اسناد  65)در   ) نصاب  حد  امتیاز 

مناقصه پس از اعالم نتیجه ارزیابى کیفى به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
 ضمانت سپرده شرکت در مناقصه: 5653646902 ریال. ضمانت نامه معتبر از بانکها وموسسات 

مالى واعتبارى کشور
 هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مناقصه 

مى باشد . 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مى باشد،

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن09128091814مهندس اسالمى و09125179830مهندس 
کوهى مشاور پروژه تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/22          تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/24
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نگاهی به نقاط قوت و ضعف 
احزاب در ایران


