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مقدمة 

أمــام  اإليرانيــة  الُعملــة  ســعر  النهيــار  جديــد  قياســٌي  رقــٌم 
الُعمــالت األجنبيــة، بعــد أن كســَر الــدوالر الواحــد حاجــَز الـــ 21 ألــف 
يــة  تومــان، بعــد أّيــاٍم مــن إصــدار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــران  فــي التاســع عشــر مــن يونيــو 2020م، قــراًرا ُيطالــب فيــه إي
شــي  ا بالتعــاون الكامــل مــع الوكالــة، والكــفِّ عــن منــع مفتِّ رســميًّ
الوكالــة مــن دخــول مواقــع ُمشــتَبٍه فيهــا، ومــع هــذا، وصــف كلٌّ 
ــك المركــزي  ــي ومحافــظ البن ــي حســن روحان مــن الرئيــس اإليران
تحــَت  وأّن »الوضــع  ــت«،  بـــ »المؤقَّ األمــَر  الناصــر همتــي  عبــد 

الســيطرة«، وســيعود كمــا كان ســابًقا. 

ونناقــش ُهنــا مــا يحــُدث فــي أســواق الصــرف اإليرانيــة، فــي ضــوء 
انهيــار  وانعكاســاِت  الراهنــة،  والدوليــة  االقتصاديــة  الظــروف 
يــة علــى النظــام وعلــى اإليرانييــن، وخيــارات النظام  الُعملــة المحلِّ

اإليرانــي للتعاُمــل مــع األزمــة الراهنــة.  
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ية  أّواًل: قمٌم جديدة للدوالر ومحاوالٌت يائسة لدعم الُعملة المحلِّ

ــل عاّمــُة اإليرانيين حيازته  كان ســعر الــدوالر األمريكــي الــذي ُيفضِّ
أقــّل مــن 5 آالف تومــان فــي أبريــل 2018م بالســوق الُحــّرة، أي 
قبــَل االنســحاب األمريكــي مــن االّتفــاق النــووي بشــهٍر واحــد 
فقــط، ومــا لِبــث أن دخــَل فــي سالِســل متتاليــة مــن االرتفاعــات، 
عِقــب إعــادة فــرِض العقوبــات األمريكيــة، حّتــى كســَر حاجــز الـــ 21 
ألــف تومــان فــي بدايــة يوليــو الجــاري، ليكــون ارتفاُعــه األخيــر قــد 
بلــَغ نســبة 320% مقارنــًة بأبريــل 2018م، و 600% مقارنــًة بعــام 

2012م، أّي قبــَل 8 ســنوات فقــط. 
ــا الفجــوة إلــى 5 أضعــاف، بيــن ســعر الصــرف  كمــا تّتســع حاليًّ
الُحــر واِســع التــداُول، وســعر الصــرف الرســمي )4200 تومــان/ 
دوالر( المقصــور تداوُلــه علــى اســتيراد بعــض األدويــة واألغذيــة 
ــّر بالنظــام  ــكّل األحــوال، تُض األساســية، وهــذه نســٌب قياســية ب

ــى حــدٍّ ســواء. وبالشــعب عل
شــكل بيانــي )1(: ســعر صــرف الــدوالر أمــام التومــان فــي الســوق الُحّرة 

)2013-2020(

bonbast.com. :المصدر 
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ــَز الـــ 10  ــدوالر األمريكــي حاج ٍة يكســر فيهــا ســعر ال كان أّول مــرَّ
ــة ســقٍف  ــو 2018م، وكان ذلــك بمثاب آالف تومــان فــي 28 يولي
لي األســواق  م صعــود الــدوالر بلغــة محلِّ ــٍة جديــدة فــي ُســلَّ أو قمَّ
الماليــة، لكــن الســعر لــم يهــدأ عنــد هــذا المســتوى، وُســرعان مــا 
ــدوالر 19  ل ال ــا، لُيســجِّ ــى القــاع الحًق ــدة إل ــة الجدي ــت القمَّ ل تحوَّ
ــالت  ــف تومــان فــي 26 ســبتمبر مــن نفــس العــام، وبعــد تدخُّ أل
الدولــة والحــرس الثــوري بضــّخ الــدوالر فــي الســوق، هبــَط ســعره 
قليــاًل لكّنــه لــم يســتطع أن يهبــط إلــى أقــّل مــن 10 آالف تومــان، 

أّي اختــراق القــاع )الــذي كان قّمــًة ســابًقا(. 

بمعنــى آخــر، هنــاك احتماليــٌة كبيــرة بــأن يكــون اإليرانيــون أمــام 
ل فيــه ســعر الــدوالر البالــغ أكثــر  ر، يتحــوَّ ســيناريو مســتقبلي مكــرَّ
مــن 20 ألــف تومــان مــن ســقف/ قّمــة، إلــى قــاع، ترتــدُّ األســعار 
منــه صعــوًدا لمســتوياٍت أعلــى مســتقباًل، حّتــى إن انخفضــت 
ــالت  األســعار علــى مــدار األيــام واألســابيع المقبلــة، بفعــل التدخُّ
ــت لتهدئــة الــرأي العــام. وضــّخ الــدوالر فــي الســوق بشــكٍل مؤقَّ

المركــزي  البنــك  رئيــس  بــه  أدلــى  تصريــٌح  الملفــت  مــن  وكان 
اإليرانــي عبــد الناصــر همتــي، خــالل األيــام الماضيــة بــأّن انهيــار 
وعــِده  مــع  ــت،  مؤقَّ أمــٌر  هــو  الــدوالر  أمــام  ــة  المحليِّ الُعملــة 
باســتعادة الســيطرة علــى أســعار الصــرف، وهــو نفــس التصريــح 
الــذي أدلــى بــه فــي ديســمبر 2019م، عندمــا ارتفــَع ســعر صــرف 
الــدوالر إلــى 13 ألــف تومــان، وُســرعان مــا كشــفت األّيــام عــن 

صعوبــِة الوفــاء بالوعــد. 

وبمســاعدٍة  المركــزي  البنــك  عبــَر  اإليرانــي  النظــام  ســيحاول 
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مــن الِقــوى النافــذة فــي الداخــل، والتــي تمتلــك مــوارد ماليــة 
الــدوالرات  مــن  مزيــٍد  لضــّخ  ــل  التدخُّ الثــوري،  كالحــرس  كبيــرة 
لكــن  يــة.  المحلِّ الُعملــة  تراُجــع  وقــِف  الســوق، ومحاولــة  فــي 
ــي  المحــاوالت الســابقة كشــفت عــن أّن كالًّ مــن الطلــب المحلِّ
المفروضــة علــى  الخارجيــة  الــدوالر، والضغــوط  المرتفــع علــى 
االقتصــاد اإليرانــي، كانــت أكبــَر مــن ُقــدرات النظــام علــى مواصلــة 
ــا عــن  دعــم قيمــة الُعملــة أمــام الــدوالر؛ مــا يجعُلــه يعجــُز تدريجيًّ
مواصلــة تقديــم الدعــم، وبالتالــي تــرُك الســعر لتحديــد الســوق. 
لدعــم  مرتفعــة  فاتــورًة  بالفعــل  ــل  تتحمَّ الحكومــَة  أّن  خاّصــًة 
واردات بعــض الســلع الغذائيــة األساســية والــدواء )بســعر 4200 

تومــان للــدوالر(.
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ا: ضغوط اقتصادية وعوامل نفسية ثانيًّ

ــة اإليرانييــن دوًرا فــي االنخفــاض  يلعــب العامــل النفســي لــدى عاّم
يــة هــذه األّيام، فأغلــب اإليرانيين  الحــاّد، الــذي تشــهده الُعملــة المحلِّ
ــا لحفــظ مّدخراتهــم الماليــة،  يعتبــرون الُعمــالت األجنبيــة مــالًذا آمًن

يــة. ــي ثقتهــم فــي الُعملــة المحلِّ مــع تدنِّ
 وتحــاول طهــران تقليــل الســيولة فــي أيــدي اإليرانييــن، والســيطرة 
ــم المرتفــع، عبــَر جــذب مّدخــرات الشــعب إلــى  الت التضخُّ علــى معــدَّ
ى بـــ »أســهم العدالــة«  ســوق األســهم، مــن خــالل طــرح مــا ُيســمَّ
يــة(، وثنُيهــم عــن  )عــرض أســهم شــركات عاّمــة للبيــع بأســعاٍر متدنِّ
ــرات  شــراء وتخزيــن الــدوالر واليــورو، ولهــذا الســبب، انتعشــت مؤشِّ

البورصــة خــالل األســابيع الثالثــة األخيــرة.
الن جانًبــا كبيــًرا  لكــن علــى مــا يبــدو أّن الــدوالر واليــورو ال يــزاالن ُيشــكِّ
ــران،  ــى حــدٍّ ســواء فــي إي ــار المســتثمرين عل مــن اهتمــام صغــار وكب
بــات  لــذا فــإّن اإلقبــال يتزايــد عليهمــا فــي أوقــات الخــوف مــن تقلُّ

ــا.  المســتقبل، كمــا يحــدث حاليًّ
ــرٌة فــي كيفيــة حمايــة مّدخراتهــم،  ــة اإليرانييــن خب وأصبــح لــدى عاّم
مــات الدوليــة،  قبيــل كّل أزمــٍة مرتقبــة لبالدهــم مــع القــوى والمنظَّ
فيتهافتــون لتحويــل مّدخراتهــم التومانيــة للُعمــالت األجنبيــة، مثلمــا 
يــة إليــران، ويحــُدث مــع كّل أزمــٍة  حــدث عِقــب قــرار وكالــة الطاقــة الذرِّ

إيرانيــة مــع المجتمــع الدولــي. 
يــة،  وقــد ســاعد فــي حــدوث االنهيــار الســريع لســعر الُعملــة المحلِّ
االقتصــاد  علــى  الواقعــة  القويــة  االقتصاديــة  الضغــوط  اســتمراُر 
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اإليرانــي ُمنــذ عاميــن؛ بســبب فــرِض العقوبــات األمريكيــة، عــالوًة 
ــا« علــى النشــاط االقتصــادي  علــى تأثيــرات انتشــار فيــروس »كورون
ال مًعــا ضغوًطــا علــى مــوارد البــالد مــن الُعمالت  ــا، وشــكَّ ــا ودوليًّ يًّ محلِّ
ــر  ــران غي ــة مــن صــادرات النفــط والغــاز، وتجــارة إي ل ــة الُمتَحصَّ األجنبي

النفطيــة مــع دوِل الجــوار، وعائــدات الســياحة.
ــد نائــب الرئيــس اإليرانــي إســحاق جهانغيــري انخفــاَض إيــرادات  وأكَّ
ا  ــار دوالر ســنويًّ ــة مــن صــادرات الطاقــة مــن 100 ملي ــران الدوالري إي
الماضــي،  العــام  فقــط  دوالر  مليــارات   8 إلــى  2011م  عــام  فــي 
لمجّلــة  التابعــة  االقتصاديــة  االســتخبارات  وحــدة  ُر  تقــدِّ كذلــك 
التجــاري اإليرانــي  الميــزان  البريطانيــة تحقيــَق  »اإليكونوميســت« 
لعجــٍز غيــر مســبوق بقرابــة 7 مليــارات دوالر خــالل 2020م، وعجــٍز 
الٍت  معــدَّ مــع  باالقتــران  الحكوميــة،  الموازنــة  فــي   %9 بحوالــي 
ــم، وتتــآكل احتياطــات البنــك المركــزي  مرتفعــة مــن البطالــة والتضخُّ
ل أقــّل مــن 70 مليــار دوالر، وفــق  اإليرانــي بســرعٍة لتســتقّر عنــد معــدَّ

تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي. 
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ثالًثا: خيارات إيرانية مطروحة لتخفيف الضغوط

تحــاول طهــران إيجــاد مخــارج لوضــع الُعملــة المتدهــِور والضغــوط 
ــة، وهــو أمــٌر فــي  الشــعبية خاّصــة، والوضــع االقتصــادي للبــالد عاّم
غايــة الصعوبــة، فــي ضــوء مــا تعيُشــه إيــران مــن عقوبــاٍت دوليــة 
ــي جائحــة »كورونــا«. لــذا ســيكون النظــام اإليرانــي أمــام  وآثــار تفشِّ
مجموعــٍة مــن الخيــارات المطروحــة، ال لعــالج أزماتهــا االقتصاديــة 

ومشــكالتها الماليــة، بــل لتخفيــف األضــرار قــدَر المســتطاع:
ات  ــتحقَّ ــن المس ــب ع ــدة والتنقي ــة جدي ــوارد مالي ــن م ــث ع 1. البح
الماليــة  ات  والمســتحقَّ عنهــا،  المســكوت  كالديــون  المنســية، 
النفطيــة الُمحتَجــزة لــدى بعــض البنــوك العالميــة؛ بســبب العقوبــات 
رة مــا بيــن 100 إلــى 130 مليــار دوالر بحســب  األمريكيــة، والمقــدَّ
ــدة لــدى  الُســلطات اإليرانيــة، منهــا حوالــي 9 مليــارات دوالر مؤكَّ
إيــران خــالل شــهر يونيــو الماضــي،  كوريــا الجنوبيــة، وطالبــت بهــا 
ض للعقوبــات األمريكيــة، مــا أثــار  ورفضــت كوريــا خوًفــا مــن التعــرُّ

الخــالف بيــن البلديــن دون أن تصــل طهــران إلــى أّي نتيجــة.
حاصــالت  إعــادة  علــى  رييــن  المصدِّ الحكومــة  فُتجبــُر  ــا،  داخليًّ أّمــا 
دت  يــة، وهــدَّ صادراتهــم مــن الُعملــة األجنبيــة لهــا واســتبدالها بالمحلِّ
بجانــب  اإلعــالم،  وســائل  فــي  المخالفيــن  أســماء  ونشــر  بإشــهار 

األجنبيــة. بالُعمــالت  المســتوردين  تغذيــة  عــن  فهــا  توقُّ
كمــا أعــاد النظــام إحيــاء مشــروٍع قديــم لمــلء خزائنــه الفارغــة بالمــال، 
عاّمــًة  شــركًة   49 أســهم  لبيــع  العدالــة«؛  »أســُهم  عليــه  ُيطَلــق 
يــة بأســعاٍر مغريــة للمواطنيــن،  مملوكــًة للدولــة فــي البورصــة المحلِّ
ر إجمالــي قيمتهــا بـــ 369.5 ترليــون تومــان )قرابــة 88 مليار دوالر  ُتقــدَّ
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بالســعر الرســمي(.
2. الممــّر أو »الكوريــدور« العراقــي، الســتيراد مــا تحتاُجــه إيــران عبــَر 
ــط لــه طهــران لاللتفاف على  المنافــذ العراقيــة، ويأتــي ِضمــن مــا تخطِّ
الحصــار النفطــي والتجــاري، وُرّبمــا محاولــة تصديــر البضائــع اإليرانيــة 
للخــارج، تحــت شــعاٍر وهمــي »ُصِنــع فــي العــراق« مقابــل رســوٍم 
رة بـــ 8  للخزينــة العراقيــة، أو مقابــل الديــون العراقيــة إليــران الُمقــدَّ
ــرات الســتيراد الغــاز والكهربــاء مــن إيــران خــالل  مليــارات دوالر، كمتأخِّ

العاميــن الماضييــن. 
وقــد وضعــت إيــران ُنصــَب أعينهــا هــدَف تصديــر مــا قيمُتــه 41 مليــار 
دوالٍر مــن البضائــع غيــر النفطيــة بنهايــة العــام الحالــي، أو مــا يعــادل 
نفــس قيمــة وارداتهــا المســتهدفة خــالل العــام لتخفيــف الطلــب 
ــق هــذا  ــن مــن تحقي ــن تتمكَّ ــب ل ــدوالر؛ وفــي األغل ــى ال ــي عل المحلِّ
ــا«،  ــروس »كورون ــي في ــة وتفشِّ الهــدف، فــي ضــوء الظــروف الراهن
إاّل بمســاعدٍة قويــة مــن الجــار العراقــي. لهــذا قــام رئيــس البنــك 
المركــزي اإليرانــي عبــد الناصــر همتــي فــي الســابع عشــر مــن يونيــو 
ــوزراء العراقــي مصطفــى  ــارة العــراق ومقابلــة رئيــس ال الماضــي بزي
ــد وقــوَف بــالده إلــى جانــب إيــران لفــّك الحصــار  الكاظمــي، الــذي أكَّ

عنهــا.
اإليرانييــن  ــل  تحمُّ علــى  والرهــان  الواقــع  باألمــر  التســليم   .3
بــة  ــل التبعــات االقتصاديــة الســلبية المترتِّ كالعــادة، أّي القبــول بتحمُّ
علــى انهيــار قيمــة الُعملــة اإليرانيــة، فــي مقابــل اســتمرار سياســات 
إيــران وســلوكها الخارجــي محــلَّ الخــالِف مــع المجتمــع الدولــي، علــى 
األقــّل إلــى أن يحيــَن موعــُد االنتخابــات األمريكيــة بعــد خمســة أشــهر. 
ــه مــا قالــُه رئيــس البنــك المركــزي اإليرانــي   ُرّبمــا يكشــُف هــذا التوجُّ
فــي مقابلــٍة مــع التليفزيــون الرســمي اإليرانــي مســاء االثنيــن 22 
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يونيــو 2020م، بــأّن بــالده »ال ُيمكــن أن ُتوِقــف جميــع سياســاتها مــن 
أجــل الحفــاظ علــى قيمــة الريــال أمــاَم الــدوالر«.

 أو بمعنــى آخــر، إّن انهيــار الُعملــة هــو ضريبــة السياســات اإليرانيــة، 
ــف معهــا، فــي مقابــل إعــالء  ــل والتكيُّ ُبــّد للشــعب مــن التحمُّ وال 

طموحــات النظــام األيديولوجيــة وأهدافــه الخارجيــة. 
ــل ضرائــب لــن تقــِف  ب علــى اإليرانييــن تحمُّ لكــن فــي المقابــل ســيتوجَّ
يــة وحســب، بــل ســيكون هنــاك تبعــاٌت  عنــِد حــدِّ انهيــار الُعملــة المحلِّ

ــا ومســتقباًل، ِمثــل:  أخطــر حاليًّ
ارتفــاع تكلفــة المــواد الخــام والســلع الوســيطة المســتوردة   أ. 

اإلنتــاج. لعملّيــات  الالزمــة 
المنتجــات  أســعار  وتضاُعــف  ــم،  التضخُّ الت  معــدَّ ارتفــاع   ب. 

خاّصــًة. المســتوردة 
انخفــاض القــّوة الشــرائية لعاّمــة اإليرانييــن والفقــراء تحديــًدا،   ج. 

الوســطى. الطبقــة  وتــآُكل 
زيادة التفاُوت الطبقي.  د. 

ارتفــاع الطلــب علــى المســاكن والذهــب مــن ِقبــل المســتثمرين   ه. 
ارتفــاع  عــن  اإليرانيــة  اإلحصــاءات  وتكشــف  أســعارهما،  وغــالء 
ــى أســاٍس ســنوي، بينمــا  ــو عل اإليجــارات بنســبة 30-50% فــي يوني

إلــى الِســلع األساســية. 60% بالنســبة  إلــى  ــم  وصــَل التضخُّ
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خالصة 

ــة إليــران بكســرها حاجــَز الـــ 20 ألــف تومــان للــدوالر  إّن الُعملــة المحليِّ
ــا  ًت ــًرا، وقــد ترتفــُع مؤقَّ ــًدا وخطي ــا جدي الواحــد، تكــون قــد بلغــت قاًع
ــالت النظــاِم لدعــم قيمــِة الُعملــة وتهِدئــة  أمــاَم الــدوالر بفعــِل تدخُّ
الــرأي العــام والحديــث عــن انتصــاراٍت وهمّيــة. لكــنَّ االحتمــاَل األكبــر 
اســتمرَّ  مــا  إذا  المســتقبلي،  الهبــوِط  مــن  مزيــٌد  هنــاك  يكــون  أن 
ي األوضــاع االقتصاديــة، وتواصلــت خالفــاُت إيــران مــع المجتمــع  تــردِّ
ل الحــّد 20 ألــف تومــان للــدوالر قاًعــا جديًدا  الدولــي، وبالتالــي سُيشــكِّ
للتومــان وحاجــًزا يصُعــب اختراُقــه، لتبــدأ من عنده سلســلٌة جديدة من 
الهبــوط مســتقباًل، كمــا بــدأت مــن ُنقطــة 10 آالف تومــان فــي يوليــو 
ــًدا  2018م، إلــى أن وصــَل إلــى مــا نحــُن عليــه اليــوم؛ مــا ســيضُع مزي
ــطة  مــن الضغــوط المعيشــية علــى حيــاة الُفقــراء والطبقــة المتوسِّ
التــي ســتتآكُل يوًمــا بعــد يــوم، وســيضطرُّ النظــاُم للبحــِث كالعــادة عن 
مخــارَج والتفافــاٍت إلدارة األزمــة بأقــّل قــدٍر مــن الخســائر الســتمراِر 
ى بـــ »أســُهم العدالــة« إلعــادة مــلء خزائنــه  بقائــه، كبيــِع مــا ُيســمَّ
مقــدرِة  علــى  والرهــاِن  آمــن،  كممــرٍّ  العــراق  واســتخداِم  الفارغــة، 
ــل، وانتظــاِر نتيجــِة االنتخابــات األمريكيــة بعــَد  الشــعِب علــى التحمُّ

خمســِة أشــهر. 
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