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گفتوگوی تفصیلی آفتاب یزد با مصطفی تاجزاده

روحانیبهگفتمانقبلیخودبازگردد
آفتاب یزد -مریم علیزاده منصوری -سید علیرضا کریمی:
به گمان بس��یاری از فعاالن و کارشناسان حوزه سیاست ،وکالی
مردم در خانه ملت و س��ایر تصمیم گیرندگان کش��ور « ،مقطع
حس��اس کنونی» همین برههای از تاریخ است که اکنون در آن
به س��ر میبری��م .برای پی بردن به این موضوع هم الزم نیس��ت
پس نامهای خانوادگی مان عناوین کارشناس و تحلیلگر
حتما در ِ
ق��رار گیرد .تنها ب��ا گذر در کوچهها و خیابانهای هر گوش��ه از
ای��ن س��امان و مواجهه با مردمی که به دلیل رکود در کس��ب و
کار ،حقوقهای معوقه و ناتوانی در تامین معاش خانوادههایشان
تجمع کرده اند یا با گوشه چشمی انداختن به قفسههای اجناس
در مغازهها و فروشگاهها میتوان به فحوای گزاره «مقطع حساس
کنونی» پی برد.
در چنین ش��رایطی از یک س��و جناح سیاس��ی اصالح طلب در

اصولگرایان میگویند که ما زمان مذاکره
با غرب این روزها را پیشبینی میکردیم...
این گ��روه اگر قدرت چنی��ن پیشبینیهایی را
داش��تند به ملت ایران توضیح میدادند که چرا
پیشبین��ی نکردند که پرونده ایران به ش��ورای
امنی��ت میرود؟ ما که بارها و بارها اعالم کردیم
با مس��یری که شما پیش گرفتهاید پرونده ایران
به ش��ورای امنیت میرود و ما تحریم میشویم
و روز به روز این تحریمها بیش��تر و کمرش��کن
میش��ود .خب این افرادی که مدعی هستند که
این روزها را پیشبینی کرده بودند ،چرا سال۹۰
پیشبینی نکردند که ایران تحریم نفتی و بانکی
میشود؟! اگر یادتان باشد در آن زمان میگفتند
نفت ما را تحریم نمیکنند چون نفت میش��ود
بش��کهای  ۲۵۰دالر .تحریم نفت��ی کردند یک
دالر ه��م نفت گران نش��د .گفتند بانک مرکزی
م��ا را تحری��م نمیکنند چون اساس��ا به لحاظ
فنی امکان پذیر نیس��ت ک��ه بانک مرکزی یک
کش��ور را تحریم کنن��د .بانک مرک��زی تحریم
ش��د و هیچ اتفاقی هم نیفت��اد .بنابراین اگر این
اصولگرایان اهل پیشبینی علمی بودند در زمان
خ��ود پیشبینی میکردن��د .در آن زمان به آنها
میگفتیم نگذارید که کشور تحریم شود که در
آن ص��ورت به این راحتی ش��رایط به حالت اول
بازنمیگردد و مشکالت جدی ایجاد میشودکه
این اتفاق هم افتاد.
بس��یار خب! ش��ما پیشبینی میکردی��د که ارز
 ۲و نیم برابر میش��ود چرا س��ال  ۹۰که سکان
کش��ور در اختیار شما بود پیشبینی نکردید که
> نظام پشتوانه مردمی دارد .ممکن
است آشفتگی ایجاد شود .صریح تر
بگویم .ایران را هم ونزوئالیی شدن
تهدید میکند و هم سوریهای شدن
و هم هردو باهم
> از نق�ش محافظ�ت کنن�ده
اصالحطلبان ،معارض�ان جمهوری
اسلامی بیش از موافقانش آگاهند
و ب�ه این دلیل لبه تیز حمالتش�ان
متوج�ه اول اصالح�ات و دوم
اصالحطلبان اس�ت .خیلی روش�ن
میگویند باوج�ود اصالحطلبان در
ایران نه انقالب میش�ود نه خارجی
میتوانددخالتنظامیکند

ارز ۳برابر میش��ود .آنهم در زمانی که وضعیت
کش��ور عادی بود و نفت هم بش��کهای ۱۰۰دالر
ب��ود و صادراتش هم به راحتی انجام میش��د .به
خاطر میآورم که آق��ای احمدی نژاد در مناظره
انتخابات��ی ۱۳خرداد ۸۸گف��ت که قطعنامههای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدتر از قطعنامههای
ش��ورای امنیت اس��ت چون اولی حقوقی اس��ت
دومی سیاس��ی .بعد از ۴س��ال ریاست جمهوری
نمیدانس��ت که آنچ��ه در جهان الزام آور اس��ت
قطعنامههای شورای امنیت است نه آژانس انرژی
اتمی .این مقدار فهم از روابط بینالملل داشتند! یا
میگفتند مخارج آژانس را میدهیم که از آمریکا
مس��تقل ش��ود .حاال میگویند که ما پیشبینی
میکردی��م که آمری��کا از برجام خارج میش��ود!
اینها یک هفته قبل از انتخابات آمریکا پیشبینی
شکست ترامپ را میکردند .به همین دلیل گفتند
آن نامزدی که علیه سیاستهای آمریکا اقدام به
افشاگری میکند شکست خواهد خورد .اما هفته
بعد ترامپ رأی آورد.
بع��د هم گفتند که ترامپ برجام را کنار
نمیگذارد چون برجام به نفع آمریکاست....
دقیقا .اتفاقا تنها کسی که پیشبینی کرد نامزدی
ترامپ جدی اس��ت ،م��ن بودم .یک س��ال قبل
از انتخاب��ات آمریکا به محض آنکه س��ر و صدای
ترامپ آغاز شد ،پیشنهاد کردم کمپین ضدترامپ
تشکیل شود زیرا احساس کردم او با شعارهایی که
میدهد میتواند در انتخابات پیروز شود .در مورد
اوباما هم اش��تباه پیشبینی کردند و احمدینژاد
گفت مگر میگذارند یک س��یاه پوست در آمریکا
رئیسجمهور بشود؟!
ام��ا از ای��ن مس��ائل که بگذری��م ،م��ن از آقای
روحان��ی گله دارم ب��رای دو اظه��ارات او قبل از
مصاحبه تلویزیونیاش .او لح��ن خاصی را بهکار
گرفت و به باور من این کار اش��تباه بود .به دنبال
صحبتهای وی بازار عکسالعمل نشان داد .دالر
بع��د از اظهارنظ��ر اول او  ۵۰۰و بعد از اظهارنظر
دوم وی ۱۰۰۰تومان افزایش یافت .بنابراین باید
حواس��مان را جم��ع کنیم و متوج��ه پیامدهای
س��خنانمان باش��یم چون امید به بهبود اوضاع از
س��وی خارج نداریم .آقای روحانی باید به همان
گفتمان قبلی خود برگردد .شعار ما باید گفتوگو
در ای��ران و مذاکره در جهان باش��د .نباید اجازه
داد ک��ه ترامپ ما را تحریم کن��د و بعد چهرهای
صلحطل��ب و اهل گفتوگو به خود بگیرد .ما هم
تحریم شویم و هم به گونهای ظاهر شویم که انگار
ما جنگطلبیم و مخالف مذاکره .مانند زمان جنگ
که صدام به ایران تجاوز کرده بود و در عین حال
به خاطر برخ��ی موضعگیریهای ما پرچم صلح
دس��ت گرفته بود .ش��عار و راهبرد ما باید صلح و
گفتوگو باشد.
به هر حال ما باید آرامش به جامعه بدهیم ،عاقالنه
عمل کنیم و به س��مت حل و فصل مش��کالت و
اختالفات برویم.
آق��ای تاج��زاده! ص��رف نظ��ر از
س��نگاندازیهایی ک��ه زمان اج��رای کامل
برجام انج��ام میگرفت ،خود دولت به خوبی
از برجام بهرهبرداری کرد؟ به طور مثال یکی
از انتقاداتی که میشود این است که میگویند
در وزارت خارج��ه برنام��ه اقتص��ادی وجود
نداشته و صرفا سیاسی بوده است.
به نظر من هم ،دولت از برجام بهرهبرداری درست
نکرد نه به دلیل اینکه طرح اقتصادی نداشت زیرا
در اروپا و س��ایر کش��ورها تا آنجا که میتوانست
کار ک��رد .من منتق��دی ندیدم ک��ه بگوید فالن
فرصت خ��اص در اروپا وجود داش��ت اما ایران از
آن اس��تفاده نکرد .اما برجام مرحل��ه اول روندی
ب��ود که اگر دولت در آن مس��یر حرکت میکرد،
منافع بیشتری به دست میآوردیم .روحانی باید
ب��ه صورتی عمل میکرد که ب��ه برجام به عنوان
یک تجرب��ه مثبت نگریس��ته ش��ود .دولت باید
مسئولیت دیپلماسی در برخی کشورهای منطقه
را برعهده میگرفت درست مثل برجام که پرونده
هستهای را به وزارت خارجه داد .میشد یک بازی
برد-برد با کشورهایی مثل عربستان و ترکیه انجام
دهد و در س��طح بینالمللی هم با روسیه و اروپا
به یک توافق دس��ت یاف��ت .آنقدر ه��م ابزار در
اختیار داش��تیم که مبتکر چنین بازی برد-بردی
ش��ویم .اگر چنین کاری انجام میشد ،فضایی در
دنیا به وجود میآمد که در همان زمان ریاس��ت
جمهوری اوباما بسیاری از مشکالت حل میشد.
خیلی از مش��کالتی که برای برجام به وجود آمد
مثل عدم هم��کاری بانکهای بزرگ دنیا با ایران
در هم��ان زمان اوباما بود .راهبرد ما میتوانس��ت
ارتباط آنها را با بانک مرکزی کشور درست کند و
ترامپ نتواند بگوید که اینها برجام را امضا کردند،

امینتشان حفظ شد ،اما فعالیتهایشان در منطقه
بیشتر و تهاجمی تر شده است .با تکیه به چنین
بهانههای��ی بازی را به هم زد .همینجا هم بگویم
در ق��وت برجام همین بس که ترامپ تا از برجام
خارج نشد ،نتوانست ایران را تحریم کند .اگر یک
روزنه و تبصره در برجام وجود داشت که به آمریکا
اجازه میداد با متعهد ماندن به آن بتواند اقدام به
تحریم ایران کند ،از آن تبصره اس��تفاده میکرد.
ولی برای تحریم کردن ای��ران چارهای جز خارج
شدن از برجام نیافت حتی به قیمت منزوی شدن
و رفتن آبرویش در دنیا .کارش��ناس س��ی ان ان
میگوید تحریمهایی که ترامپ در حال اعمال آن
است همان تحریمهای اوباماست با این تفاوت که
ترامپ تنهاس��ت .در آن زمان اوباما به نام جامعه
جهانی اق��دام به تحریم ایران میکرد و همه دنیا
هم از او حمایت میکردند؛ اروپا ،روس��یه ،چین،
هند و...

هم اکنون نهادهای انتخابی در سراسر کشور
به دست این جناح سیاسی است.
ممکن اس��ت این اتفاق بیفتد ممکن هم اس��ت
نیفتد .البته به نظر من مثل گذشته موج و جریان
ایجاد نمیش��ود زی��را اصالحطلب��ان ریزش نیرو
داشتهاند .باوجود این هنوز یکی از تاثیرگذارترین
جریانهای کشور جریان اصالحطلب است .ممکن
اس��ت در انتخابات��ی ببازند اما ب��از هم ۴۰درصد
آرای ش��رکت کنن��دگان را به دس��ت میآورند.
اینگونه نیست که ما از هم پاشیده باشیم .نهایت
این اس��ت که م��ا انتخاباتی را به رقی��ب واگذار
میکنیم اما کش��ور ما پابرجا میماند .در شرایط
عادی ما میکوش��یم در انتخابات پیروز شویم اما
در ش��رایط خطرناک میجنگیم ت��ا ایران بماند.
چرا اردش��یر زاهدی در واش��نگتن پس��ت مقاله
مینویس��د یا داریوش همایون میگوید من تا به
حال به اس��رائیل خوش��بین بودم اما االن بحث
ایران مطرح است؟ به این نتیجه رسیده است که
کس��انی به دنبال تجزیه ایران هستند نه سقوط
حکومت جمهوری اس�لامی .میگویند چرا باید
کش��ور بزرگی به نام ایران در چنین منطقهای به
این حساسی وجود داشته باشد؟ خب اگر به سه
چهار کشور کوچک تجزیه شود ،دیگر نمیتواند به
مسائل دیگر بپردازد .بنابراین وقتی مسئله ایران
مطرح هست دفاع از اصالحات و نه اصالحطلبان
حرف اول را میزند.

آق��ای تاج��زاده! مطلع هس��تید که این
روزها جری��ان برانداز بر حج��م فعالیتهای
خود اف��زوده اس��ت .این جریان ک��ه حدودا
قدمتی  40ساله دارد ،اکنون یعنی در سال 97
چه جایگاهی دارد و آن را چگونه میبینید؟
خوش��بختانه هنوز اکثریت مردم جامعه مخالف
به ه��م خ��وردن اوضاع و ب��ه معن��ای دقیقتر
طرفدار حفظ نظم و ثبات هس��تند .نمیخواهند
ش��رایط ایران به هم بریزد .بس��یاری از مخالفان
هم میگویند نمیخواهیم هزینههای س��نگینی
مثل س��وریه ،لیبی و یمن بدهیم .بنابراین هنوز
ب��االی  ۶۰درصد مردم امیدوارند و آرزو میکنند
که کش��ور به گونهای عمل کن��د که اصالح امور
در آن ممکن باش��د و خطاها برطرف ش��ود و با
یک راهبرد درس��ت بتوان کش��تی کش��ور را به
جل��و راند .بنابراین باید نجاب��ت و صبوری مردم
را قدر دانس��ت و دس��ت به اصالحات فوری زد.
االن براندازه��ا به نارضایتیه��ای عمومی که به
خص��وص با افزایش قیم��ت دالر و طال باال رفته
اس��ت و کمک ترامپ برای خرابکاری دل بسته
اند .باوجود این امیدواری هیچ اتفاق ناگواری رخ
نخواهد داد ،اگر ما عاقالنه و درس��ت عمل کنیم.
نظام پشتوانه مردمی دارد .ممکن است آشفتگی
ایجاد شود .به همین دلیل باید خیلی مسئوالنه
عم��ل کنیم .ی��ک لحظه غفلت کنی��م اوضاع از
دست مان خارج میشود.

آقای تاجزاده این مس��ئله روش��ن است
که جن��اح رقی��ب اصالحطلبان عالق��های به
قدرت گرفتن اصالحطلبان ندارد و از آن سو
هم دولتی که اصالحطلب��ان روی کار آوردند
نتوانس��ته به همه وعدههای��ش عمل کند .در
چنین شرایطی اصالحطلبان باید چه کنند که
همچنان در جامعه محبوبیت داشته باشند؟
مه��م ترین بحث این روزها می��ان اصالحطلبان،
س��وال شماس��ت .ما به ط��ور جدی درب��اره این
موضوع بحث میکنیم .ببینید تا پایان سال  ۹۸که
انتخابات مجلس است ۳ ،حالت پیش روی ماست.
اول اینک��ه هیچ اتفاقی نیفت��د .جامعه با همین
نارضایتی پیش رود و گسس��ت و شورشی ایجاد
نگ��ردد .برای پیروزی در انتخابات به پش��تیبانی
مردم نیازمندیم.
دوم فرض کنیم که بخواهند دولت را حذف کنند،
حاال با هر روشی یا با هر حربهای .آیا میخواهیم
در برابر آنها بایس��تیم یا نه؟ آیا نیاز به پش��توانه
مردم��ی داریم یا خیر؟ به عب��ارت دیگر اگر قوی
باش��یم بهتر میتوانیم بایس��تیم ی��ا اگر ضعیف
باشیم؟ جواب روشن است.
س��وم اگر خدای نکرده کش��ور دچ��ار اعتصاب و
ش��ورش شود اصالحطلبان میخواهند یک نقش
فعال ایفا کنند یا نه؟ برای گفتوگو با معترضان و
حکومت و نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف به
یکدیگر نباید پایگاه مردمی خوبی داشته باشیم؟
یعنی به حکومت بگویند کوتاه بیا و به معترضان
ه��م بگویند تظاهرات حق شماس��ت ولی برخی
ش��عارها یا حرکتها را انج��ام ندهید برای اینکه
ممکن است کش��ور به وضعیت بدی دچار شود.
باز اگر بخواهیم هم با حکومت صحبت کنیم هم با
مردم ،باید اعتبار مردمی داشته باشیم .بنابراین در
هر سه حالتی که ممکن است برای آینده متصور
ش��د ،ما نیازمند این هس��تیم که رابطه مان را با
مردم ترمیم کنیم .در این موضوع تردیدی نیست.
حاال برای بهبود رابطه با مردم چکار کنیم؟ چند
اقدام الزم اس��ت که خوشبختانه در اصالحطلبان
شروع شده اس��ت؛ یکی اینکه دیدگاههایمان در
مورد ریشه مسائل و مشکالت کشور و همینطور
راهکارهای نج��ات آن را ارائ��ه دهیم .بگوییم به
نظر م��ا علل و عوامل مش��کالت اینها هس��تند
و بای��د چنی��ن اصالحاتی در سیاس��ت خارجی،
اقتص��اد ،مدیریت و ...ص��ورت دهی��م .دوم ارائه
راهکارهای خاص اقتصادی است .مثل آن نامه ۳۸
اقتصاددان ،اصالحطلبان اقتصاددان نیز  ۱۰راهکار
اقتصادی پیش��نهاد دهند .س��وم دفاع از حقوق
مردم اس��ت از دانش��جویان تا زنان ،از کارگران تا
معلمان از حقوقش��ان دفاع کنیم و با نمایندگان
آنها وارد دیالوگ ش��ویم و ببینیم که کدام یک از
مطالباتشان در شرایط کنونی تحقق یافتنی است.
اگر این مجموعه راه بیفتد جامعه احساس میکند
که اصالحطلبان زندهاند و در صحنه حاضرند.

اینکه میگوینددولت تمام تخممرغهایش
را در سبد برجام گذاشت ،میپذیرید؟
خی��ر .اگرچه میپذیرم که دولت برجام را گرفت،
ول��ی به منطقه بیتوجهی ک��رد .به همین دلیل
بالفاصله بعد از برجام باید سراغ منطقه میرفت.
در منطقه نیز دولت باید محور سیاس��ت خارجی
باش��د .در مرحله صلح سوریه بسیاری از کشورها
در حال گرفتن امتیازهای بزرگ هستند.

چرا ن��وک پی��کان حمله بران��دازان به
س��وی اصالحطلب��ان اس��ت وبی��ش از آنکه
منتق��د اصولگرایان باش��ند ،دل پری از ش��ما
اصالحطلبان دارند؟
برخی کش��ورهای منطقه اگر گ��روه اصالحطلب
داش��تند اوضاع کشورش��ان به اینجا نمیرسید.
منظورم جناحی است که همزمان بتواند با جناح
حاک��م صحبت کند و تعامل کن��د .در جایی که
الزم ببین��د به او نهیب بزند ک��ه به کجا میرود.
از آن س��و با مردم حرف بزند و هشدارش��ان دهد
ک��ه نباید وارد برخی از راهها ش��د ،چون س��ر از
ناکجا آباد در خواهیم آورد .آنچه س��وریه را نابود
کرد ،خش��ونتورزی مخالفان که دست به دامان
خارجیها ش��دند و فکر میکردن��د میتوانند با
کمک بیگانگان پیروز شوند و دخالت خارجی بود.
در ایران جناح اصالحطلب باید فعاالنه در صحنه
حاضر باشد .از این نقش محافظت کننده معارضان
جمهوری اسالمی بیش از موافقانش آگاهند و به
این دلیل لبه تیز حمالتشان متوجه اول اصالحات
و دوم اصالحطلبان است .خیلی روشن میگویند
باوجود اصالحطلبان در ایران نه انقالب میشود نه
خارجی میتواند دخالت نظامی کند.
چنین جناحی با تعبیری که شما کردید؛
در ایران وجود دارد؟
بله االن هس��ت .براندازان میگوین��د باید جناح
اصالحطلب را تضعیف کنیم که از سر راه ما کنار
رود و نباشد یا همراه ما شود.
یعنی اگر ط��ی  4-3ماه آینده انتخاباتی
در کش��ور برگزار ش��ود ،آیا م��ردم برای بار
چه��ارم به اصالحطلبان اعتماد میکنند و پای
صندوقه��ای رأی میآیند؟ با توجه به اینکه

آقای تاجزاده وقت��ی در میان مردم قرار
میگیری��م و با آنها به گفتوگو مینش��ینیم
در مییابی��م ک��ه آنه��ا احس��اس نمیکنند
اصالحطلبان در کنارش��ان هستند در شرایط
کنون��ی .مث�لا این م��ردم هنگامی ک��ه برای
رهایی از مش��کلی معترض میشوند و تجمع
میکنند ،اصالحطلب��ان را گاه حتی در مقابل
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آقای تاجزاده! بیشک میدانید که کشور
در شرایط خاصی به سر میبرد .با وجود آنکه
به نظر میرسید دولت حسن روحانی در حوزه
سیاس��ت خارجی ،رویکردی معقول و منطقی
اتخاذ ک��رده بود ،ب��ا تغیی��ر رئیسجمهوری
آمری��کا ،برجام از ش��کل عادی خ��ود خارج
ش��د و هم اکنون مردم با مش��کالت بسیاری
دس��ت و پنجه نرم میکنند .در این وضعیت
پیشبینیتان از آینده ایران چیست؟
قب��ل از اینکه ترامپ روی کار بیاید و برجام را به
هم بزند ،عدهای کوش��یدند برجام را در داخل به
هم بزنند .این اف��راد میخواهند نقش خود را در
ناکارآمد کردن برجام پنهان کنند حال آنکه سهم
کارش��کنیها در داخل برای به شکست کشاندن
برجام کمتر از کارش��کنیها در خارج نبود .پس
درست است که ترامپ بازی را برهم زد اما واقعیت
این است که ما قبل از آن هم نتوانستیم از فرصت
برجام استفاده کامل کنیم.
فرض بر ای��ن بود که با پذی��رش برجام در حال
تبدیل ش��دن به ی��ک بازیگر معق��ول و موثر در
صحنه جهانی هس��تیم و میتوانی��م از این نظم
اگرچه ناعادالنه است اما منافع و سود خود را ببریم
البته در کن��ار محدودیتهایی که به ما تحمیل
میش��ود .اما در داخل اجازه ادامه این مس��یر را
ندادند .باید از همان ابتدا در قالب یک بس��ته به
توافق دس��ت مییافتیم .در برخی م��وارد مانند
عراق و افغانس��تان مواضع ما به آمریکا نزدیک تر
از اروپاست .پس در این مناطق با آمریکا میتوانیم
همکاری کنیم .البته اختالفات بسیار جدی هم با
آمریکا داریم اما برجام ثابت کرد که ما میتوانیم
درباره موضوعات مختلف به توافق برسیم و البته
چالشها هم بر سر مسائل اختالفی پا برجا بماند.
حتی میتوانیم در مورد مسائل منطقهای مذاکره
کنیم و در منطقه بازی برد بردی تعریف کنیم که
با کاهش حساس��یتها علیه خود در دنیا اهداف
ملت ایران را پیش ببریم.
متاسفم که توسعه همه جانبه ایران محور سیاست
خارجی نیس��ت یعنی به امنیت مل��ی و پایدار از
منظر توسعه کشور نگاه نمیشود.

تیررس نگاه پرسش��گر مردم ،ق��رار گرفته که اکن��ون نهادهای
انتخابی کش��ور را تحت اختیار دارند و با ایج��اد جریان « تَکرار
میکن��م» ملت ایران را به پای صندوقهای رای کش��انده اندو از
دیگر س��و نیروهای اپوزیس��یون یا همان گروههای برانداز ،گروه
اص�لاح طلب را هدف حمله خود قرار داد چ��را که آنها را بانی
حفظ وضعیت موجود و مانع از سرنگونی نظام میپندارند.
در این آشفته بازاری که مسبب آن ،درفراسوی مرزها ،تحریمهای
ترامپ و خروج دولت آمریکا از برجام و در درون مرزها ،تندرویها
و به باور کارشناس��ان عملکرد ضعیف مسئولین در کنترل اوضاع
اقتصادی کشور بوده است ،به سراغ یکی از چهرههای سرشناس
و هزین��ه داده اص�لاح طلب رفت��ه ایم که همچون بس��یاری از
اصالحطلبان به خاطر برخوردار نبودن از تریبونهای رسمی برای
یب َ َرد و
رس��اندن صدایش به مردم از ش��بکههای مجازی بهره م 

برخالف بسیاری از اصالح طلبان در مقطع کنونی مهر سکوت به
لب نمیزند و مردم ناراضی را با واژگانی چون « ناس��ازگار» مورد
خطاب قرار نمیدهد.
مصطف��ی تاجزاده همان مردی اس��ت که تصوی��رش را بر جلد
کتابه��ای دس��ت دومی ک��ه فرش خیاب��ان انقالب ش��ده اند،
دیدهایم .عکس��ی که متعلق به دوران معاونتش در وزارت کشور
دولت اصالحات است و مربوط به زمانی است که به عنوان معاون
سیاس��ی وزارت کش��ور بانی برگ��زاری انتخابات مجلس شش��م
بوده است.
متن زی��ر ،گفتوگ��وی تفصیلی آفت��اب یزد با س��ید مصطفی
تاج��زاده درباره پایگاه اجتماعی کنون��ی اصالح طلبان ،وضعیت
اپوزیس��یونهای نظام و ش��رایط حس��ن روحانی در این مقطع
حساس کشور است که شما را به خواندن آن دعوت میکنیم:

> در قوت برجام همین بس که ترامپ تا از برجام خارج نشد ،نتوانست ایران را تحریم
کند .اگر یک روزنه و تبصره در برجام وجود داشت که به آمریکا اجازه میداد با متعهد
ماندن به آن بتواند اقدام به تحریم ایران کند ،از آن تبصره استفاده میکرد .ولی برای
تحریم کردن ایران چارهای جز خارج شدن از برجام نیافت حتی به قیمت منزوی شدن
و رفتن آبرویش در دنیا.
> هنوز باالی  ۶۰درصد مردم امیدوارند و آرزو میکنند که جمهوری اسالمی به گونهای
عمل کند که اصالح امور در آن ممکن باشد و خطاها برطرف شود و با یک راهبرد درست
بتوان کشتی کشور را به ساحل نجات رساند
خ��ود میبینند .منظ��ور از معترضی��ن آنهایی
هس��تند که به وضعیت معیشتی و کاری خود
اعتراض دارند و دچار مش��کالت هس��تند اما
مواقعی صداهایی از سوی چهرههای شاخص
اصالحطلب شنیده شده که خوشایند نه تنها
مردم معترض که س��ایر اعض��ای جامعه نیز
نب��وده مثال یکی از این افراد ش��اخص ،مردم
معترض را ساختار شکن نامیده است .درچنین
شرایطی آیا واقعا اصالحطلبان برای نزدیکی به
مردم تالش میکنند؟
من با ش��ما هم عقیده هس��تم و برخی واژههایی
را که بعضی دوستان به کار میبرند ،نمیپسندم.
معترضین مردم هس��تند .قطع��ا در هر اعتراضی
افرادی سوءاستفاده میکنند .به هر حال اعتراض
حق مردم اس��ت .قانون اساسی این حق را به آنها
داده است .قانون هم این حق را نداده بود ،اعتراض
حق فطری و الهی انسانهاس��ت .خوش��بختانه
قانون اساسی هم این حق را به رسمیت شناخته
اس��ت و هر کس��ی این دو بعد را در نظر نگیرد،
خطا میکن��د .اما اینکه آیا ما بای��د در تظاهرات
مزبور همگام ب��ا مردم معترض ش��رکت کنیم؟
من ش��رکت نک��ردم نه به دلیل اینک��ه این افراد
م��ردم نبودن��د و اعتراض حق آنها نیس��ت .بلکه
فکر میکردم مجموع خس��اراتی ک��ه اعتراضات
خیابانی میتوانست به بار بیاورد بیشتر از منافعش
اس��ت .البته این یک تحلیل است .روشن بگویم
اعتراضات در ایران با ش��عارهای ساختارشکن یا
کنار زده میش��ود یا در صورت تداوم به آش��وب
و درگیری مردم با مردم منجر میشود .اما وقتی
نظام سیاسی پشتوانه مردمی دارد حتی اگر اقلیت
شهروندان باش��ند و نیز اراده و ابزار و امکان کنار
زدن دارد و از سوی دیگر ترامپ منتظر بهانه برای
دخالت است و کاری هم ندارد که مطالبات واقعی
مردم معترض چیس��ت و ابایی ن��دارد که بالیی
که س��ر لیبی آوردند س��ر ایران هم بیاورند ،باید
به ش��دت محتاط بود .ما را تحریم کردهاند بهای
دالر رسیده به باالی  ۱۰هزار تومان .حال اگر فردا
روزی منطقه ممنوع پروازی برایمان تعیین کنند،
دالر میشود  ۲۰هزار تومان و دودش مستقیم به
چشم مردم میرود .اگر مردم احساس کنند که ما
از حق اعتراضشان دفاع میکنیم اما تحلیل ما با
تحلیل آنها متفاوت است ،به نظرم اکثریت جامعه
موضع ما را میپذی��رد .باید دائم تاکید کنیم که
این معترضین مردم هس��تند و قانون اساسی به
آنها حق اعتراض داده اس��ت و همزمان بکوشیم
با حل مش��کالت جامعه و تبیین مس��ائل برای
مردم نقش��ی تاریخی ایفا کنیم که متاسفانه در
کشورهای منطقه ایفا نشد و آنها به چنین وضعیت
فالکتباری رسیدند .وقتی به جناح حاکم نهیب
بزنیم که شما باید اصالحات الزم را انجام دهید،
جامعه امیدوار میشود که جناحی به فکر آنهاست
و امیدوار میش��ود اما وقتی ع��دهای ببیند هیچ
ک��س به فکر مردم و معترضان نیس��ت و اقدامی
نمیکن��د و حرفی نمیزند ،متاس��فانه تنها راه را
تداوم اعتراضات خیابانی میبیند.
ش��اید یک نفر بای��د از دل اصالحطلبان
بی��رون بیاید که صحبتش مقبول جناح حاکم
باش��د نه به فرض آقای تاج��زادهای که ابزار
اطالعرس��انیش کان��ال تلگرام��ی و اکان��ت
توییتری است...
ما به کارمان ادامه میدهیم باالخره جریان اصلی

اصالحطلب هم به میدان میآید .من معتقدم اگر
اصالحطلبان به رس��الت تاریخی خود عمل کنند
حتی آقای روحانی هم صریحتر و شفافتر سخن
خواه��د گفت .ول��ی اگر ما س��کوت کنیم او هم
محافظهکارترمیشود.
ب��ه عنوان س��وال آخ��ر .باالخ��ره آقای
رئیس جمهوری پش��ت تریب��ون مجلس قرار
گرفت .آیا از سخنرانی او در میان نمایندگان
مردم رضایت داش��تید؟ بسیاری این نطق را
محافظهکارانه و مسبوق به سابقه نامیدند .نظر
شما چیست؟
س��خنان رئیس جمهور را در جلس��ه علنی روز
سهش��نبه مجلس باید از زوایای گوناگون مورد
نقد و تحلیل قرار داد .من انتظار بیشتری داشتم
و فک��ر میکنم اگر رئیس جمه��ور وقت خود را
عمدتا صرف تبیین این مس��ئله میکرد که چرا
در چهار س��ال و نیم گذش��ته یک نوع آرامش و
ثبات اقتص��ادی بر جامعه حاکم ب��ود اما ظرف
چند ماه گذشته این چنین وضع اقتصادی کشور
آشفته و نابس��امان شده اس��ت ،بهتر و مفیدتر
میبود .دالیل این تغییر میتوانس��ت برای مردم
راهگش��ا و امیدبخش باش��د ،ولی آقای روحانی
کمتر به این مسائل پرداخت .اگر وی این موضوع
را باز میکرد آن وقت میتوانست به نقش برجام
هم به طور دقیقتری اش��اره کن��د و همینطور
کارش��کنیها در طول این م��دت و تاثیری که
تحریمه��ا بر جامعه م��ا به جای میگ��ذارد ،را
افشا نماید.
البته آقای روحانی بر یک نکته جدید پافش��اری
کرد و آن اینکه ذهنیت مردم تغییر کرده اس��ت.
به نظر من این حرف کامال درست است اما ایشان
توضیح نداد که چرا این ذهنیت تغییر یافته است.
س��رآغاز ای��ن دگرگونی را هم پنج��م دی خواند
که تفس��یر ناقصی از تظاهرات اعتراضی است که
در مش��هد بهراه افتاد و شعارها به سمت و سوی
دیگری رفت .اگر ذهنیت مردم عوض شده است،
حتما دالیل مهم دیگری دارد ،زیرا این اولین باری
نیست که ما شاهد تظاهرات اعتراض آمیز هستیم.
تحریم نفتی و بانکی هم جدید نیستند و در دولت
قبل هم قیمت ارز و طال س��ه برابر شد و افزایش
بیس��ابقهای در قیم��ت کاالهای اساس��ی مردم
دیده شد.
به نظر م��ن آق��ای روحانی باید به این مس��ئله
بهطور دقیق میپرداخ��ت و آن را توضیح میداد
و اف��کار عموم��ی را قانع میکرد .ت�لاش او برای
اقن��اع نماین��دگان راه ب��ه جایی نب��رد و جناح
اکثریت نمایندگان از قبل تصمیم گرفته بود که
به رئیس جمه��ور رای منفی دهد و یک روحانی
ضعیف را طی ماه و س��الهای آتی داشته باشند
ت��ا بتوانن��د منویات خ��ود را پیش ببرن��د .آقای
روحان��ی باید هدف گذاریاش بر مردم میبود اما
با حفظ آرامش.
این حرف درس��تی اس��ت که آقای روحانی نباید
در جامع��ه الته��اب ایج��اد کند کم��ا اینکه در
این س��خنرانی ب��ه گونهای صحبت نک��رد که به
ناامنی دامن بزند یا باعث سوءاس��تفاده ترامپ و
جنگطلبان آن سوی آبها شود.
امی��دوارم که این درس خوبی برای آقای روحانی
باش��د که نپرداختن به مس��ائل مهم باعث جری
ش��دن رقبا و تضعیف خود او میش��ود و مردم را
خدای نکرده ناامید میکند.

