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درباره ی مجموعه ی "حاما چه می گوید؟"

با گذشت دو دهه از تاسیس حزب اراده ی ملت ایران، مجموعه ی گسترده ای از 
اسناد، بیانیه ها، عکس ها و سایر مدارک در مورد فعالیت های حزب و اعضای آن در 
بایگانی حزب گردآوری شده است که فعالیت و کوشش بخشی از کنشگران این 
مرز و بوم برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و پرنشاط را نشان می دهد. این اسناد و 
خاطرات به تدریج طبقه بندی و ویرایش شده، در مجموعه ی "حاما چه می گوید؟" 
و به شکل مجلداتی مجزا، در اختیار عالقه مندان و کنشگران سیاسی اجتماعی قرار 

می گیرد.

این مجموعه عالوه بر راهنمای کنش گری سیاسی در قالب حزب اراده ی ملت 
ایران، می تواند الگویی برای سایر فعالین سیاسی اجتماعی نیز باشد.

بی اطالعی  یا  و  متقن  مدارک  و  اسناد  برخی  فقدان  دلیل  به  است  بدیهی 
گردآورندگان مجموعه از آن ها، همه ی ابعاد کنش گری در حزب اراده ی ملت ایران 
در این مجموعه نیامده  است، لذا از همه ی اعضای حزب اراده ی ملت ایران و 
افراد مرتبط با این مجموعه، می خواهیم در صورت داشتن اطالعات جدید، ما را در 

تکمیل این مجموعه یاری کنند.

.

سرپرست مجموعه: افشین فرهانچی
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مقدمه

مجموعه ی حاضر متشکل از بیانیه ها و اطالعیه های حزب اراده ی ملت ایران 
)حاما( می باشد که از بدو صدور مجوز رسمی توسط کمیسیون ماده ی 10 احزاب، 
به عنوان مواضع رسمی حزب انتشار یافته و در کنار چند بیانیه، که توسط سازمان 
جوانان و دانشجویان حزب، کمیته ها و کارگروه ها منتشر شده است، بیان گر نقطه 
نظرات حزب در خصوص مسائل و رویدادهای مهم کشور می باشد )قطع نامه ها 
و بیانیه های پایانی کنگره های حزب در قالب مجلدی دیگر از همین مجموعه 

گردآوری شده است(.
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این مجموعه، امکان دسترسی آسان و یک جا برای اعضا و هواداران حزب 
جهت اطالع از سیر مواضع رسمی و علنی حزب در مقاطع حساس و در امور مهم 
جامعه را میسر می سازد. عالوه بر موضع گیری های حزب که به شکل صدور بیانیه 
به اطالع افکار عمومی و کنش گران عرصه ی سیاست در ایران رسیده است، در 
اغلب موارد نیز مواضع حاما در قالب مصاحبه های مطبوعاتی با رسانه های مختلف 
چه از سوی دبیرکل و چه بعضی از اعضای مرکزی حزب به سمع و نظر مردم عزیز 
کشورمان رسیده است، که آن هم در مجموعه ی مستقلی گردآوری و در آینده ی 
نزدیک، انتشار خواهد یافت. در کار سیاسی و تشکیالتی مستمر و پایدار، روایی 
اصولی و منطقی بین مجموعه دیدگاه ها و مواضع آن تشکل سیاسی در طول دوران 
فعالیت، اهمیت ویژه ای دارد که می بایست سایه ی انسجام و پویایی و تکامل در 

آن مشهود باشد.

حاما از بدو شکل گیری خود سعی کرده قویا به این اصل اساسی پای بند باشد، 
از این رو مجموعه ی حزب و مواضع عملکرد آن نشان از یک خط روشن و 
قابل دفاع دارد. بدیهی است پای بندی به این اصل، دلیل بر جزمیت تشکیالتی 
نبوده است، بلکه با پذیرش کامل یک اصل مهم دیگر در کار جمعی، یعنی نقد 
و خود اصالحی مداوم، صورت گرفته است. تنظیم درست رابطه ی متقابل این دو 
اصل، رمز پایداری و برپایی یک حزب سیاسی می باشد. امید است انتشار این 

مجموعه گامی دیگر برای تحکیم و انسجام سازمان حزبی مان باشد.

الزم به ذکر است بیانیه ای که در حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی در 
انتخابات ریاست جمهوری و تشریح دیدگاه های مجموعه در خصوص مسائل 
اصلی کشور در آن مقطع زمانی به تاریخ 20 اردیبهشت 76 صادر گردیده، در 
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این کتاب آورده نشده است چرا که در آن مقطع، مجموعه با نام "کانون اسالمی 
همبستگی برای توسعه ی ایران" فعالیت می نمود، که هرچند فرایند اخذ مجوز 
اما هنوز مجوز رسمی برای فعالیت  رسمی از وزارت کشور را کلید زده بود، 
مجموعه صادر نشده بود. در نتیجه این بیانیه که در واقع نوعی اعالم موجودیت 
غیررسمی نیز تلقی می گردید، با هویت پیشین مجموعه صادر گردیده است، پس از 
دوم خرداد 76 ، به دلیل ایجاد تغییراتی در درون مجموعه و همینطور اعالم وجودِ 
حزب دیگری به نام "همبستگی ایران اسالمی"، اعضای مؤسس حزب تقاضای 
اولیه خود را تغییر دادند و این بار با نام "حزب اراده ی ملت ایران" درخواست مجوز 

فعالیت از کمیسیون ماده ی 10 احزاب نمودند.

بیانیه های صادر شده  گردآورندگان این مجموعه، هیچ دخل و تصرفی در 
ننموده اند و فقط مقدمه ای برای یادآوری شرایط زمانی صدور بیانیه ها، در ابتدای هر 
بیانیه افزوده اند، با عنایت بر این اصل که بررسی و تحلیل این بیانیه ها باید با توجه 

به زمان صدور آنها صورت گیرد.

زهره رحیمی–  افشین فرهانچی
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بیانیه ی حزب اراده  ملت ایران )حاما( پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 
و دستگیری های اخیر؛ 29 فروردین ماه 1380

در روزهای پایانی سال 79، هنگامی که محمد خاتمی برای بازدید از روسیه، تهران 

را ترک کرده بود، با حکم دادگاه انقالب، 15 نفر از فعاالن ملی مذهبی بازداشت و 

20 روز پس از آن، دفتر نهضت آزادی پلمپ گردید و دور دوم بازداشت اعضای 

آن صورت گرفت. در این وضعیت و در حالیکه کشور برای برگزاری هشتمین 

انتخابات ریاست جمهوری آماده می شد، طیفی از اصالح طلبان خواستار عبور از 

خاتمی به دلیل عقب ماندن از مطالبات تندتر اصالحات بودند و سوال اصلی کشور 

این شده بود که: آیا خاتمی خواهد آمد یا نه؟ حزب اراده ی ملت ایران اولین بیانیه ی 

رسمی خود را در این شرایط و بعد از کسب مجوز در سال 1379 به این مناسبت 

صادر کرده است.
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شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور در این برهه ی حساس، در آستانه ی 
انتخابات هشتمین دوره ی ریاست جمهوری، حزب اراده ی ملت ایران را بر آن داشت 

تا به عنوان اولین بیانیه ی رسمی خود، به اطالع ملت شریف ایران برساند: 

یکی از حساس ترین و پراهمیت ترین مقاطع تاریخی کشورمان که می توان از آن 
به عنوان فرایند نوگرایی یاد کرد، در حال سپری شدن است. این روزهای پر التهاب را 
در حالی طی می کنیم که پیش از دوم خرداد 76، کمترین امید به تحقق شرایط فعلی 
وجود داشت. زیرا انسداد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی چنان بر جامعه مستولی شده 
بود که کمتر تصور می رفت، تحولی در چارچوب ساختار موجود امکان پذیر باشد، 
اما طرح مطالبات مردم در قالب شعارهایی با مضامین توسعه ی سیاسی، جامعه ی 
مدنی، نظام سیاسی پاسخگو و دیگر شاخص های تشکیل دهنده ی یک نظام سیاسی 
مردم ساالر، با اقبال عمومی مواجه شد و بدین ترتیب گفتمان مدنِی شکل گرفته در 
بین نخبگان، در همه ی حوزه های اجتماعی گسترش یافت، که تا آن زمان تنها در 
اذهان نخبگان و جوامع دانشگاهی مطرح بود. جنبش اجتماعی دوم خرداد، که در 
مقابل انسداد سیاسی و فرهنگی حاکم شکل گرفته بود، ساختارهای توسعه نیافته را 
به چالش طلبید، که بحران های پی درپِی چهار سال اخیر، نتیجه ی این رویارویی میان 
جنبش اجتماعی مسالمت آمیز ملت ایران با اقتدارگرایان )پاتریمونیال( بود. حزب 
اراده ی ملت ایران با توجه به خاستگاه اجتماعی اعضای آن، به عنوان حزبی که 
پیگیری مطالبات و دغدغه های تاریخِی نسل جوان و پرسش گر امروز را، وجهه ی 
همت خویش قرار داده، معتقد است شرایط تاریخی حاضر، دوران گذاری است با 
مشکالت و پیچیدگی های خاص خود، که کشورهای توسعه یافته، هر یک به تناسب 
ویژگی های سیاسی و فرهنگی خود، آن را طی نموده اند و وظیفه ی نهادهای مدنی 



9

در این دوره، عقالنی کردن رفتارهای سیاسی و برنامه ریزی برای گذار کم هزینه از این 
دوره می  باشد و این امر تنها با پشتوانه ی مردمی و ملی و اعتماد آن ها به دولِت برخاسته 

از مردم، امکان پذیر است.

تحوالت اخیر؛ پیروزی قاطع جنبش اصالحات در انتخابات مجلس ششم، باعث 
شد تا در نبود مطبوعات مستقل و فشار بر دانشگاه ها، مجلس به عنوان گرانیگاه 
اصالحات تلقی شود و بار عمده ی آن را بر دوش بگیرد. مخالفان اصالحات با 
درک این مطلب، فشار خود را بر مجلس به منظور ناکارآمد ساختن آن معطوف 
کردند. قتل های زنجیره ای، توقیف مطبوعات مستقل، حمله به کوی دانشگاه تهران، 
دانشگاه تبریز و دانشگاه خرم آباد، ترور حجاریان، قضیه ی کنفرانس برلین، دستگیری 
روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی و مذهبی و فشارهای متعدد و کمرشکن بر دولت و 
تقلیل مطالبات اجتماعی و ساختاری مردم بر مسایلی همچون فقر، فساد و تبعیض، 
که خود معلول ساختارهای توسعه نیافته اند، در جهت مایوس کردن مردم از ادامه ی 
مسیر اصالحات و ایجاد شک و تردید در حضور دوباره ی خاتمی در انتخابات 
صورت گرفت و همچنان که این مسائل در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری نیز 
با دستگیری تعدادی از فعاالن سیاسی، وارد مرحله ی تازه ای شده است. گو اینکه در 
چهار سال گذشته، استراتژی بحران آفرینان، جلوگیری از حضور خاتمی در انتخابات 
آتی بوده است. اینکه مخالفان اصالحات راه خروج از بن بست فکری و عملی خود را، 
در طی نمودن چنین مسیری دیده اند، به اعتقاد ما، نه تنها به منافع ملی و دستاوردهای 
بین المللی دولت در چهار سال اخیر ضربه می زند، بلکه در دراز مدت منافع جناحی 
آن ها را نیز تأمین نخواهد کرد. حزب اراده ی ملت ایران، بحران های زنجیره ای چهار 
سال گذشته، که آخرین حلقه ی آن دستگیری نیروهای ملی مذهبی در ماه های اخیر 
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