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ّ
ّ
السلطات اإليرانية تعزل املعارضة :إنها استراتيجية أوراق الخريف

ّ
واملمنوعة من النزول إلى الشارع .ال مكان لالرتباك في صفوف
الجبرية
اإلقامة
قيد
املوضوعة
املعارضة
حال
عن
تسأله
إيراني
مسؤول
كل
يتلوه
ل
مسج
 ...وكأنه شريط
ّ
ّ
ّ
النظام ،الذي يبدو متيقنًا من انعدام تأثيرها على استقراره ،لكنه ال يريد أي «وجع رأس» في مرحلة حساسة يمر بها على املستوى الداخلي .لعل تعبير «استراتيجية أوراق
الخريف» تختصر طريقة تعامل النظام مع رافضيه
طهران ــ إيلي شلهوب
ك��م ك��ان��ت ج�م�ي�ل��ة ط �ه��ران األسبوع
املاضي .تلك املدينة الكادحة التحفت
ال� �ث� �ل ��ج .ارت � � ��دت ل �ب��اس �ه��ا األبيض،
العام .رداء حجب
للمرة الثالثة هذا
ّ
أبنيتها وشوارعها املزنرة باألشجار
العارية ،ألي��ام ثالثة ،وأقعد السكان
في املنازل .وما إن انسحب الصقيع
م ��ن أح �ي��ائ �ه��ا ،ح �ت��ى ع� ��ادت الحياة
ّ
تدب فيها مجددًا.
هي املشاهد نفسها .وج��وه عابسة،
في معظمها للرجال ،تقول التقارير
إنها حالة تعود في جزء كبير منها
إل ��ى ن�س�ب��ة ال �ت �ل� ّ�وث امل��رت �ف �ع��ة ،علمًا
ب��أن �ه��ا ع � ��دوى ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا أنها
ال ت �ص �ي��ب ال �ن �س��اء ال� �ل ��وات ��ي يزداد
حجابهن انحسارًا ،وجمالهن تألقًا.
عشاق هنا يسيرون يدًا بيد ،وعائلة
ّ
تمشي هناك تتقدمها املرأة منتصبة
منحن
القامة ،يتبعها الرجل ب��رأس
ٍ
وي��دي��ن متشابكتني ،فيما الشوارع
تزداد ازدحامًا.
ومع ذلك فإن إحساسًا غريبًا ينتابك
ّ
تشتمه في
للمرة األولى في طهران.
كل زاوية وطريق .تقرأه بني السطور
ّ
في كالم محدثيك .هو األم��ن يكشف
ّ
ع ��ن ن �ف �س��ه .ل �ي��س ب��ال �ط��ري �ق��ة الفجة
ّ
يتميز بها العالم الثالث ،لكنه
التي
واضح .يمكنك أن تجده في الشوارع،
ي� � �ف � � ّ�رق ت � �ظ� ��اه� ��رة ه � �ن ��ا أو يعتقل
غريبة عن
أش�خ��اص��ًا ه�ن��اك .ظ��اه��رة ّ
العاصمة اإليرانية ،على األقل حتى
عام مضى.
ال ي �ع �ن��ي ه � ��ذا أن امل ��دي� �ن ��ة ل� ��م تكن
مضبوطة أمنيًا ،لكنك لم تكن تشعر
ب��األم��ن .ال �ج��دي��د ف��ي ك �ث��رة األسئلة
ّ
وشدة اإلج��راءات؛ كل شيء يجب أن
يكون م�ب��ررًا ول��ه تفسير .على األقل
ه��ذا م��ا يقوله س�ك��ان ط �ه��ران ،الذين
ب��ات��وا ي�ت�ن��درون ح��ول اإلرب ��اك الذي
يعيشونه أثناء تجولهم في الشارع؛
إذا ك� ��ان� ��وا ح �ل �ي �ق��ي ال� ��ذق� ��ن فهناك
إمكانية أن ُيحسبوا على «الخضر»
إذا م� ّ�روا في منطقة تشهد تظاهرة،
وبالتالي احتمال التعرض لهم من
األم��ن .وبالعكس ،إذا كانت أذقانهم
ّ
مرخية ،فهناك احتمال أن ُيحسبوا
ع �ل ��ى رج� � ��ال ال� �ش ��رط ��ة والباسيج،
وب��ال�ت��ال��ي ه�ن��اك اح�ت�م��ال تعرضهم
لتحرشات من املتظاهرين بل حتى
للطعن بسكني في إطار الردود على
حمالت االعتقال.
وللمناسبة ،باتت التظاهرات شبه
يومية في طهران (االثنني واألربعاء
ّ
وال�ج�م�ع��ة) ،ح��دًا أدن��ى منذ نحو ٢٠
يوميًا ،على ما يفيد السكان أنفسهم.
ّ
تجمعات صغيرة ،قد
صحيح أنها
ال تتجاوز في بعض األحيان بضع
ع �ش��رات ،لكنها م�ن�ت�ش��رة ف��ي أربعة
م � �ي ��ادي ��ن :إم � � ��ام ح� �س�ي�ن ،وانقالب،
وه��اف �ت �ي��ر ،وول ��ي ع �ص��ر ،ف��ي مدينة
ي �ح �س��ب ش �م��ال �ه��ا ع �ل ��ى املعارضة
وج� �ن ��وب� �ه ��ا ع� �ل ��ى ال � �ن � �ظ� ��ام .مدينة
يوضح أحد سكانها« :ما يحصل أن
شخصًا ما في لحظة ما وفي ساحة
م� ��ا ي �ق ��ف وي� �ه� �ت ��ف :ي� ��ا ح �س�ي�ن مير
حسني والله أكبر املوت للديكتاتور،
ح�ت��ى ي�ت�ج�م��ع ح��ول��ه ب�ض��ع عشرات
س��رع��ان م��ا ي�ف��رق�ه��م األم � ��ن» .وليس
املقصود هنا القول بعجز املعارضة
ع��ن ال�ح�ش��د ،لكن تضعضع القيادة
داخلها وحمالت التضييق يحوالن
دون إم� �ك ��ان� �ي ��ة ال � �ق � �ي ��ام بتظاهرة
ك �ب��رى .ك��ذل��ك ق��د ت��أت��ي ال��دع��وة عبر
امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل�ل�م�ع��ارض��ة أو
الفايسبوك.
وبات الجميع يعلم أن أجهزة األمن
ت�ع�م��د إل ��ى ت � ّص��وي��ر ال �ت �ظ��اه��رة قبل
تفريقها ..لتنفذ مداهمات تعتقل في
خاللها كل من شارك فيها ،لساعات
ق�ب��ل أن تطلق س��راح�ه��م ،ع��دا الذين
ت �ل �ت �ق �ط �ه��م ال � �ص� ��ور وه � ��م يقومون
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بأعمال تخريبية أو حاملني عصيًا
أو حجارة .والظاهرة الالفتة في هذه
التظاهرات ،أنها في معظم األحيان
ّ
تضم أب�ن��اء لكبار مسؤولي الدولة،
من املدنيني والعسكريني.
وه � �ن � ��اك أح � ��ادي � ��ث ع � ��ن ت � ��واف � ��ق في
ص �ف ��وف امل� �ع ��ارض ��ة ع �ل��ى التظاهر
عند الساعة الخامسة من بعد ظهر
ك��ل ي ��وم ،ل�ك��ن أي إش� ��ارات ل��م تظهر
ع� �ل ��ى األرض ع � ��ن ب� � ��دء التطبيق.
والحديث مع رم��وز املعارضة يبدو
شبه محظور في إي��ران .مير حسني
موسوي ومهدي كروبي قيد اإلقامة
الجبرية ،وممنوع عليهما االتصال
ب��ال �خ��ارج .م�ح�م��د خ��ات �م��ي يعتصم
بالصمت اإلع�لام��ي ،وإن ك��ان يجهد
داخل حزبه للدفع باتجاه مصالحة
م� ��ع ال� �ن� �ظ ��ام ي � �ف� ��اوض ع �ل �ي �ه��ا منذ
م� ��دة ،وي �ق��ول ال �ع��ارف��ون بخفاياها
إن ن�ت��ائ�ج�ه��ا ستظهر ق��ري�ب��ًا .لسان
حاله يقول ،على ما تفيد شخصيات
ق��ري �ب��ة م ��ن أوس � ��اط � ��ه ،إن موسوي

وك� � ��روب� � ��ي ق � ��د «خ� � � ّ�رب� � ��ا بنهجهما
ال �خ��اط��ئ ال �حً��رك��ة اإلص�لاح �ي��ة التي
ع� �م ��ل ط� ��وي�ل��ا م� ��ن أج� � ��ل تقدمها».
مشكلته م��ع ال �ن �ظ��ام ،ع�ل��ى م��ا تفيد

تشير أعلى التقديرات إلى
يتعدون
ّأن معارضي النظام ال ّ
 ٣٠في المئة
القيادة تمارس مع زعماء
شكال من أشكال الذبح
المعارضة
ً
بالقطنة
ّ
مصرًا
املصادر نفسها ،أن��ه «ال ي��زال
ع �ل��ى رف �ض��ه ال �ت �ب��رؤ م ��ن معارضي
النظام اإلسالمي ،من شاهنشاهيني
ومجاهدي خلق ّ
ممن يعملون تحت
غطاء الحركة اإلصالحية» .ما الذي

يدفعه لخسارة قاعدة انتخابية بال
م�ق��اب��ل؟! ّأم��ا ب��اق��ي رم��وز املعارضة،
وبينهم على سبيل املثال علي أكبر
محتشمي وحفيدة اإلم��ام الخميني
زه� � � ��راء إش � ��راق � ��ي ،ف � � ��دون الوصول
إل � �ي � �ه ��م ،إن ك� � ��ان م� �م� �ك� �ن ��ا ،حواجز
وأسئلة واستفسارات وطلب هوية
تجعل املهمة شبه مستحيلة ،في ظل
شائعات ع��ن اعتقاالت لشخصيات
من ذوي قربى هذه الرموز.
ال إج��اب��ة م�ق�ن�ع��ة ع��ن س� ��ؤال بسيط
وبديهي يمكن أن تطرحه على كثير
من املعنيني في طهران« :إن صدقتم
في قولكم إن ّ ه��ذه املعارضة انتهت
ول��م ت�ع��د ت�م��ث��ل أي مشكلة للنظام،
ف �ل �م��اذا ه ��ذا ال�ت�ق�ي�ي��د ك �ل��ه ،ومل� ��اذا ال
ُيفسح امل�ج��ال ل�ك��ام�ي��رات املصورين
ل �ت �س �ج��ل ذل � ��ك ُ
وي� �ن� �ش ��ر ف� ��ي العالم
ك�ل��ه ،ب��دل م��ا تنشره وس��ائ��ل اإلعالم
األجنبية من أنباء مضخمة؟».
اإلجابة الرسمية التي يكررها أكثر
من مسؤول تفيد بما يأتي« :الشعب

ي�ط��ال��ب ب ��إع ��دام م��وس��وي وكروبي،
ن � �ح� ��ن ع � �ل� ��ى األق� � � � ��ل ن� �ب� �ق� �ي� �ه� �م ��ا في
منزلهيما م��ع زوج�ت�ي�ه�م��ا معززين
م �ك��رم�ين» .وي��أخ��ذ ه ��ؤالء ع�ل��ى قادة
امل� �ع ��ارض ��ة أن� �ه ��م «أع � �ط� ��وا الفرصة
لالستخبارات الغربية إلثارة الفتنة
ّ
داخ ��ل إي ��ران رغ��م علمهم ب�م��ا يعده
ال�غ��رب ،وب�ت�ع��اون بعض معاونيهم
م � �ع� ��ه ،وب� ��ال � �ت� ��دري � �ب� ��ات العسكرية
ال � �ت� ��ي ت � �ج� ��رى ف � ��ي أك � �ث� ��ر م � ��ن دولة
ش � ��رق أوس� �ط� �ي ��ة ل �خ�ل�اي��ا معارضة
ت�ع�م��ل األج �ه��زة ع�ل��ى تفكيكها منذ
اضطرابات .»٢٠٠٩
ّ
ّ
ال ع�لام��ات ق�ل��ق تستشفها ل��دى أي
م ��ن ه � ��ؤالء امل� �س ��ؤول�ي�ن ،باستثناء
ال�ت�خ��وف م��ن لعبة ال ��دم ،مستندين
إل��ى إع�ل�ان ل ��وزارة األم��ن ع��ن اعتقال
مجموعة من «منافقي خلق» عمدت
خ�لال ال�ت�ظ��اه��رات األخ �ي��رة إل��ى قتل
عنصر ب��اس�ي��ج وم�ت�ظ��اه��ر معارض
في محاولة الستدراج فتنة دامية.
ويمكن أن تسمع كالمًا عن خالفات
ب�ين وزارة االس �ت �خ �ب��ارات والحرس
الثوري على كيفية التعامل مع هذا
امل�ل��ف ،علمًا ب��أن الشائع ف��ي طهران
أن ال �ح��رس ال �ث��وري وح ��ده مسؤول
عن أمن العاصمة.
وي� �م� �ك� �ن ��ك أي � �ض� ��ًا أن ت � �ج ��د حاليًا
املحسوبة على
شخصيات م��ن تلك ً
ال� �ن� �ظ ��ام ت �ت �ح��دث م� �ث�ل�ا ع� ��ن «أنني
أواج� � � ��ه ص� �ع ��وب ��ة ف� ��ي اإلج � ��اب � ��ة عن
أس �ئ �ل��ة أوالدي .ك �ي��ف أق �ن �ع �ه��م بأن
الناس الذين ق��ادوا النظام منذ أيام
ال� �ث ��ورة ح �ت��ى اآلن ه ��م م ��ن العمالء
وامل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن؟ ه � ��ذا م� �ع� �ي ��ب .يجب
أن ُي� �ف� �س ��ح ل �ل �ج �م �ي��ع ال �ت �ع �ب �ي��ر عن
أن�ف�س�ه��م .ات��رك�ه��م ي �ت �ظ��اه��رون ّ .ماذا
سيحصل؟ م��ع تنبيهات م��ن أن أي
أضرار باملمتلكات العامة والخاصة
سيتحملون مسؤوليتها .ملاذا يجب
ّ
الجو مسمومًا؟ مل��اذا يجب
أن يكون
أن ن� �ق ��رأ ف ��ي ال �ص �ح��ف اس � ��م إيران
إل ��ى ج��ان��ب دول م�ث��ل م�ص��ر وليبيا
وتونس واليمن واألردن؟».
ّ
ال��ذي يدعي الحياد في هذه املعركة
ي �م �ك��ن أن ي � �ق ��ول ل� ��ك إن «مفاجأة
اإلص�ل�اح �ي�ي�ن ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ٢٠٠٩
كانت ف��ي خسارتهم األري ��اف ،حيث
يقطن نحو نصف الشعب اإليراني،
وحيث كان الفوز بالنسبة إليهم أمرًا
تلقائيًا منذ زم��ن .لكنهم ال يزالون
يمتلكون بالتأكيد اليد الطولى في
ط� �ه ��ران وأص �ف �ه��ان وش � �ي ��راز .كذلك
ي �ج ��ب االع� � �ت � ��راف ب� ��وج� ��ود ف �ئ ��ة من
الجيل الجديد ،مثل الشاهنشاهيني،
ال تريد نظامًا إسالميًا أو فيه مكان
لرجال الدين».
ِّ
يبقى ال �خ�لاف دائ �م��ًا ح��ول الن َسب،
ال �ت��ي ت �ش �ي��ر أع �ل��ى ال �ت �ق��دي��رات إلى
أن م�ع��ارض��ي ال�ن�ظ��ام ب�م��ا ه��و نظام
ّ
ال ي� �ت� �ع ��دون  ٣٠ف � ّ�ي امل� �ئ ��ة ،وبينهم
كثيرون ممن ال يحق لهم التصويت.
م� �ص ��ادر م ��ن داخ � ��ل ال �ن �ظ ��امّ ،
وممن

ع ��اي� �ش ��وه م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ال � �ث� ��ورة إلى
تمارس
ال� �ي ��وم ،ت �ق��ول «إن ال �ق �ي��ادة ً
معهم (زع�م��اء امل�ع��ارض��ة) ش�ك�لا من
محاكمتهم
أش�ك��ال ال��ذب��ح بالقطنة.
ً
سيجعالن منهم أبطاال.
وسجنهم
ّ
ه��م يتركونهم معلقني ح�ت��ى يقرف
ال �ن��اس م�ن�ه��م وي�ت�س��اق�ط��وا كأوراق
ال �خ��ري��ف .ه �ك��ذا ح�ص��ل م��ع آي ��ة الله
والية
ح�س�ين منتظري ال��ذي ح��ارب
ً
ال�ف�ق�ي��ه م�ف�ه��وم��ًا وم �ب��دأ وممارسة،
وه �ك��ذا ح�ص��ل م��ع آي��ة ال�ل��ه صانعي
ال� � � ��ذي ح� � � � ّ�رض ال � �ن � �س ��اء ع� �ل ��ى خلع
الحجاب».
أما بالنسبة إلى استعراض مجلس
ال � � � �ش � � ��ورى ،ح � �ي� ��ث ط � ��ال � ��ب النواب
بمحاكمة قادة املعارضة ثم إعدامهم،
فتضيف امل�ص��ادر نفسها« ،إن��ه كان
ّ
موجهًا إل��ى ال�خ��ارج ال إل��ى الداخل،
وال��رس��ال��ة :إن م��ن ت��راه �ن��ون عليهم
يمكننا أن ننهيهم في أي وقت».

