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فصل اول :شناخت پدیده

چه کسی بیتکوین را ابداع کرده است؟
خالق بیتکوین به صورت رسمی فردی به نام «ساتوشی ناکاموتو » معرفیی شیده اسیت
که تاکنون جز یک نام اثر از او دیده نشده اسیت .و از همینن ووسیت کیه برخیی مع دنید
بیتکوین پروژه دولت آمریکاست .برخی دیگر بییتکوین را پروژه اناسای میداننید.
در مورد اشراف سیآی ِای بر بیتکوین ننز اح ماالت جدیای مطرح است .در هر صیورت
بنا به گس ردگی پروژه امکان خلق آن توسط ییک نریر از ن یر کارشناسیان میردود اسیت و
میبایست شرکتی بزرگ یا مجموعه دولتی آن را ایجاد کرده باشد.

چه کسی آن را سیاستگذاری میکند؟
رمزاوزها در دو حوزه قابل تحلنل هس ند ،سایبر و اقتصاد .در بعد سیایبری
از قاعده زنجنره بلوک و رمزنگاوی اس راده میکنند که این قواعد ثابت و غنیر

قابل تغنیر هسی ند .در بعید اق ایاد ننیز مب نیی بیر اق ایاد م عیارف بیوده و
بنناد جدیدی در این عرصه ایجاد نکردهاند .لیاا میتیوان گریت از ایین زاوییه،
سناستگااوی آن اکنون در دست کسی نبوده و غیر قابل انعطاف هس ند.

چه کسی از آن نفع میبرد؟
ً
رمزاوزها به علت تبعنت از قواعد اق ااد م عارف ،دقن ا در حال پیمیای

مسینری هسی ند کیه اکونیومی در طیی ننید سیده

گاش ه آن را پیمود .از آنجا که این مسنر یکبار پیموده شده است و تنها بستر حرکت از دنیای واقعی بهه دنیهای سهایبر
تغنیر کرده است میتوان آشکارا دیید کیه در نهاییت همیان اتریاقی کیه بیرای سیکههای طییی دولتشیهرهای رم اف یاد ،بیرای
رمزاوزها ننز خواهد اف اد .در صورت گس رش تمایل به این نوع از اوزها ،به مرور از تنوع آنها کاس ه خواهد شد و یک یا چند
رمزارز محدود باقی خواهند ماند و از سوی دیگر ،اس خراج کننیدگان و میدیریت کننیدگان آن هی از دسیت عمیوم میردم
خارج و به نند شرکت نند ملن ی وابس ه خواهد شد و کپی النس همچنان بر ساخ ار حاک خواهد بود .پس میتوان گرت
اصلیترین نفع برندگان از رمزارزها هواداران کپیتالیسم (به علت قواعد اقتصادی) و لیبرالیسهم (بهه علهت
ار رایج مبنی بر آنکه دولت ییا گیروه خاصیی بیه عنیوان م ولنیان امیر مطیرح باشیند،

توزیعپذیری) هستند .و برخیف ان
ً
تسلط بر این فناووی جدید منحارا در اخ نار اندیشه غربی بوده و خواهد بود.

چه کسی میتواند از هویت پولهای
منتقل شده باخبر شود؟
•

به دلنل حضور در بس ر سایبر ،پلنس این ر پل میتواند با تمهنداتی همچون تراکن های انجیام
شده و دیگر اطیعات سایبری از افراد ،به هویت افراد دست پیدا کند .در حال حاضر با تحریم
«افراد» ایرانی توسط ایاالت متحده این واقعیت که ارزهای دیجیتال به سادگی قابل
شناسایی هستند آشکار شده است.

•

از سوی دیگر برای حرظ محرمانگی کریپ وکارنسیها اس راده از ووشهای کمکی در تراکن هیای
بیتکوین یا ح ی ابداع پولهای دیجن ال جدید که ناشینا بیودن در آنهیا بیی از بییتکوین
است؛ در حال پیگنری است .و نمونههایی مانند زیروکوین Zerocoinننز ایجاد شده است.

•

همچننن باید توجه داشت که وبسایت رسمی بیتکوین ،اعالم کهرده کهه ایهن نقهدینگی
دیجیتههال ناشههناس نیسههت .و از سههوی دیگههر نیههز ویکههیلیک هههم اخطههار داده کههه
اطالعات افراد استفادهکننده بیتکوین در معرض دستبرد سیآی ِای و هکرهاست.

چه کسی میتواند بیتکوین را تحریم کند؟
فضای سایبر بر بس ر ریاضی بنا شده است و ن ی حیاک بیر آن ،ایین امکیان را میدهید کیه در
صورت قانونگااوی و تمرکز بر یک مسئله ،ب وان نهارنوب مشخای بیرای آن تعریی

کیرد.

اوزهای دیجن ال ننز از این قاعده مسی ننی نبیوده و بیه علیت مشیخن بیودن شیماره تمیامی
حسابها ) (public keyو مشخن بودن گنرنده و فرسی نده اوز بیرای تمیامی شیبکه (بیهخاطر
بیکچیینن پایییه بییودن) ،بییه سییادگی میتییوان حسییابها را تحییری یییا مسییدود کییرد« .علههی
خراشههادیزاده» و «محمههد قرنانیههان» ،اولههین ایرانیههانی هسههتند کههه هههدف

تحریمهای آمریکا در حوزه ارزهای دیجیتالی قرار گرفتهاند.

مرکز امنیت آمریکاینوین  ،CNASدر گزارش  2020تهدیدات نوظهیور اق ایاد درمواجیه
با گس رش تسلنحات مالی  ،به وضوح به این امر اشاره میکند کیه دولیت اییاالت م حیده بیه
عنوان رهبر جهان میبایسیت با ایجاد نهادی مانند FATFبهرای اقهدام سهریع علیهه
استفاده دولتی توسط کشورهای «حامی تروریسم» از دسترسهی آنهها بهه ایهن
ابههزار مههالی یلههوگیری کننههد .در حییال حاضییر ایییاالت م حییده بییا ایجییاد فهرسییت تحییری

کن پولهای مخ لری در سراسر جهان این اقیدام را تیا حیدودی عملنیاتی کیرده اسیت و بیه
ً
محض ایجاد )VCATFگهروه ویه ه اقهدام ارزههای مجهایی) عمیً دور زدن تحری هیای
رمزاوزی سختتر از دور زدن تحری های دالوی خواهد بود نرا که تمامی تراکن
رمزاوزها در اخ نار همگان قرار دارد.

های تمامی

از سوی دیگر بیا گسی رش اسی راده از رمزاوزهیا ،دزدیهیای دیجن یال در اکوسنسی

افزای

رمزاوزهیا

یاف ه که پلنس بین الملل ،با حک قضایی پولهای به سرقت رف ه را مسدود کرده

است .گرنه پلنس در حال حاضر نمیتواند پولها را به حساب صاحبانشان بازگردانید .امیا
به علت مسدود شدن حسابها (والتها ) امکان اسی راده آن ننیز توسیط آن هکرهیا وجیود
ندارد.

هدف از ایجاد رمزارز چیست؟
اصییلیترین ترییاوت رمزاوزهییا بییا اوزهییای سیین ی را میتییوان عههدم ویههود بانههک مرکههزی و «کنتههرل فعههال»
دانست .رمزارزها با هدف خارج کردن کنترل پهول و قهدرت خله

پهول از دسهت دولتهها ایجهاد

شدند .با توجه به گر ه تافلر در «تبدیل شدن دننا به یک دهکده» ،کسننجر ،اس راتژیست آمریکایی ،راهکار

» و در

کن رل دننا را «به دستگرف ن پول جهانی» میدانید .از همینن وو در برهیهای بیا اسی رات ی «ایگنوتیو
ً
برهه فعلی با رمزاوزهیا عمیً در پیی تضیعن قیدرت دولتهیا بیه وسینله سیلن کن یرل پیول توسیط دولتهیا
هس ند .از آنجا که اق ااد سرمایهگرایی شمولنت یاف ه ،سلن کن رل پول ،که در این الگو از اق ااد بیه ماابیه
خون برای بدن بوده ،گام مهمی در کاهش قدرت کشورها محسوب میشود.

رمزارز چیست؟
اوز رمزنگاوی شده نوعی از پول بدون پش وانه (کارنسی) اسیت کیه اوزشیی شیناور دارد .ایین پدییده بیر بسی ر بیکچینن تح یق
مییابد .برای ت رین به ذهن میتوان گرت نسبت کریپتوکارنسیها و بالکچین ،همانند نسبت ایمیل به اینترنهت
است .بیکچنن بودن رمزاوزها آنها را ننازمند پیردازش مسیا ل پیچنیده ریاضیی بیرای اسی خراج واحیدهای جدیید میکنید.
تمامی رمزاوزها مب نی بر بیکچنن هس ند.

ناتالنییا کسپراسییکای؛ یکییی از موسسییان کسپراسییکای در سییخنرانی خییود در دانشییگاه ای مییو در سیینت پ رزبییور ادعییا کییرد کییه
بیتکوین برای تیممنن میالی پروژههیای جاسوسیی آمریکیا و انگلینس در سراسیر جهیان طراحیی شیده اسیت .کسپراسهکای
معتقد است که این تکنولوژی درست مثل اینترنت ،ییپیاس و تور ،خصوصیسایی شده است .در واقع ایین
اوز دیجن ییال نسییخه دوم دالر «دالر  »2اسییت نراکییه نییرو آن توسییط صییاحبان بور
کسپراسکای ،با معرفی پیشنوی

هییا کن ییرل میشییود .ایههن ادعههای

برنامه دالر دیجیتال بر مبنای بالکچین به حقیقت نزدیکتر شده است.

وی النک بوترین مؤسس رمزاوز معروف اتریوم ،بیتکوین را اینگونه معرفی میکند«:ییک اوز
دیجن ال است .هنچ پش وانهای ندارند ،با اوزش است ،نون مردم به آن اع ماد دارنید ،مایل

ننزهای کلکسنونی .شبکهای از کامپیوترها وجود دارد که از یک برگه اکسل جهانی نگهیداوی
میکنیید کییه در داخییل آن نوش ی ه شییده اسییت هییر نرییر ن ییدر سییکه دارد .مییردم آن را جالیین
میدانند ،نون هنچ نهاد م مرکییی ایین شیبکه را کن یرل نمیکنید ،بنیابراین هینچ گروهیی از
افراد وجود ندارد که به سادگی بروند و برای دوس انشان واحدهای جدیدی [از پول] صیادر
کنند یا برای م اصد سناسی قواننن آن را دس کاوی کنند.

فصل دوم :وضعیت در یهان

نظرات یهانی

پل کروگمن ،برنده نوبل اقتصاد ۲۸ ،دسامبر سال  ۲۰۱۳میالدی:
«بیتکوین شنطان است -حاال که همه مباحث به ن اط قوت اق اادی بییتکوین معطیوف
شدهاند -آیا قرار است این پدیده با همنن نگاه مابت کار کند؟ من باید اذعان کن که نسبت
ً
به این موضوع عمن ا بیاطمننان هس ».

نظرات یهانی

رابرت شیلر ،برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشهگاه «ییهل» ۵ ،سهپتامبر
سال  ۲۰۱۷میالدی:
«به رین ماال برای یک حباب اح مالی در حال حاضر بیتکوین است».

نظرات یهانی

الویرا نابیولینا ،رئی

بانک روسیه ۱۴ ،سپتامبر سال  ۲۰۱۷میالدی:

«ننن اوزهیای رمزنهیاد را بیهعنوان شینوه پرداخیت نپایرف یه و اسی راده از تکنولیو ی اوزهیای
دیجن الی را ممنوع کیرده اسیت .دییدگاه میا ننیز ماننید نننیهیا اسیت .بییتکوین ییک طیرح
هرمی (پانیی) است که هر زمان امکان فروریخ ن آن وجود دارد».

نظرات یهانی

بن برنانکی ،رئی

ساب

فدرال ریرو آمریکا ۱۷ ،اکتبر سال  ۲۰۱۷میالدی:

«بیتکوین در حال تیش برای جایگزین ساخ ن سنس اوزی رایج ،امحای قواننن موجیود و
زدودن دخالت دولت است .من گمان نمیکن تح ق این آرمان یک موف نت باشد».

نظرات یهانی

وارن بافت ،سرمایهدار مشهور ۲۹ ،اکتبر سال  ۲۰۱۷میالدی:

«مردم و برخی از والاسی ری یها از صیعود نجیومی قنمیت ایین پدییده هنجیانزده شیدهاند،
نمیتوان بیتکوین را قنمتگااوی کرد؛ نراکه این اوز دیجن الی یک دارایی اوزشساز ننست.
بیتکوین یک حباب واقعی است».

نظرات یهانی

یوزف استیگلیتز ،برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا،
 ۲۹نوامبر سال ۲۰۱۷
«موف نت بیتکوین تنها به خاطر امکان دور زدن قواننن و ف دان ن ارت اسیت؛ بنیابراین از
ن ر من این پدیده غنرقیانونی محسیوب میشیود .بییتکوین در ح ن یت هنچگونیه کیارکرد
اج ماعی مرندی ندارد».

نظرات یهانی

رئی

هیات مدیره ییپی مورگان ،ییمیه دیمون
«بیت کوین یک کیهبرداوی بیر است».

نظرات یهانی

ییمز ریکاردز نویسنده کتاب معروف ینگ اریی:
بیکچنن م کیی بیر زیرسیاختهای حساسیی همچیون سیرورها ،شیبکههای ارتباطیاتی ،ن یام
بانکداوی و شبکه ان ال ننرو است که همه آنها تحت کن رل دولت اسیت و ایین راه ردییابی و
کن رل آنها است.

فصل سوم :وضعیت در ایران

خط زمانی اتفاقات
•

اسرند  96سردار جیلی ابراز نگرانی از کن رل دشمن بر

•

فضای رمز اوزها
•

بهمن :97بانک مرکیی پیشنویس الزامات
در مورد رمزاوزها را ارا ه داد .این پیشنویس

تنها به ارا ه قواننن اجرایی و نگرانی پیرامون کن رل
بر رمزاوزها را داشت.
•

•

اسرند  :97واکن

مرداد  98واکن

تکننکی و منرعینه مجلس وقت با

ووی کرد برق و اجرا
•

مهر  98سردار جیلی :اوزهای دیجن ال آسننزا
هس ند.

•

مهر  98مدیرعامل شرکت برق :مارف برق برای هر
بیت کوین باید دالوی حساب شود!

فعاالن حوزه رمز اوزها :این قانون غنر

واقعی و غنرقابل اس راده است.

•

آبان  : 98م ررات و آ نننامه اجرای رمزاوزها ابیغ شد.

مرداد  98ابیغنه معاون اول ر نس جمهور با نگاه کامی

•

آبان  :98دس ورالعمل اس خراج و محدوده جغرافنای

تکننکی و منرعینه

اس خراج رمز اوز توسط وزارت صمت معرفی شد.

•

آبان  :98نننیها ایران را در اس خراج رمز اوز سودآور
میبینند! آغاز عملنات اجرایی بیرگترین میرعه بیت
کوین کشور!

•

•

میشود نند نکته حا ز اهمنت است:
 .1همواره مدت مدیدی پس از به وجود آمدن و ووود در کشیور
در ایییین بیییاب واکییین

و قانونگیییااوی میشیییود حیییال آنکیییه

آذر  98حسن ووحانی :کشورهای اسیمی رمزاوز واحد

میبایست بیا رصدد نقشدها فیوچرلدوی من شیر شیده

ایجاد کنند!

پیش از ورود به کشور برای آن قانونگذار کرد.

اردیبهشت  :99دس ور حسن ووحانی برای تهنه

 .2عدم وجود ف ه حکوم ی تنها مخ ن به حوزه ننست؛ بلکه

اس رات ی ملی اس خراج رمز اوزها
•

همانطور که در ووند اقدامات پیرامون این مسئله مشاهده

اردیبهشت  :99واکن

کن

اتحادیه صرافان در خاوص

بانک مرکیی در مورد رمز اوزها

مسئولنن و قانونگااران ننیز نگاه بشدت خرد و اجرایدی
به مسا ل داش ه و توجهی به عمق حاکمن ی و دره تننیدگی
مسا ل ندارند.
 .3در ارا ه قواننن و راهکارها هنچ نگیاه آیندهنگرانیهای مب نیی

بر یک ن شه یکپارنه دیده نمیشود و خواست امام خامنیهای
در سدداخت دمدددن بددرا کشددور بدد وهددو نق د
است.

شددده

واکنش مرایع تقلید
از مراجع ت لند در مورد این پدیده اس ر اء شده که آقایان مکارم ،نووی همدانی،
هاشمی شاهرودی ،وحند خراسانی ،صافی گلپایگانی ،شبنری زنجانی ،فاضل

لنکرانی آن را اکل مال به باطل دانس ه و ووود به آن را یایز نمیدانند.
آقای هادوی تهرانی ،نوع نگاه تمدنی و حکوم ی به موضوع داش ه و آن را بشدت
نهی و تحری کرده است و حضرت امام خامنهای به دالیلی که در مجلد توضنح

داده شده در این مورد سکوت کردهاند.

واکنش اقتصادانان
•

حسنن صماامی :پای کیهبرداوی بیر در منان

•

است
•

علی کاشمری :بیت کوین نخرید ،ح ی اگر بانک
مرکیی مجوز داد.

•

کونانی :قانوننویسی برای رمزاوزها را پوچ میدان .

•

خسروی :نمیتوان ووز رمزاوزها برای دور زدن تحری
حساب باز کرد.

•

جبرا نلی :خرید و فروش با رمزاوز قابلنت پیگنری قوه

قضا نه را از بین میبرد.

حسن عباسی :باید به سمت پول با پش وانه حرکت
کنن .

•

آیت هللا حا ری شنرازی :پول اسیم را باید احنا کرد!

فصل چهارم :سیاستگذاری

کوتاه مدت

اف

برای رمزارزها حداقل تا دهه آتی آیندهای روشن متصوور نیسوت ،و مشوکمت مفتلدوی در برابور آن وجوود دارد .پیگیویی ایواالت
متحده و همپیمانانش برای ایجاد سازوکار تحریم بور روی ایون بسوتر و ودک امکوان اسوتداده از آن بورای دور زدن تحریمهوا بوه
نوان مهمترین مشکل برای استداده دولتوی از رمزارزهوا محسوو میشوود .از سووی دیگور نوسوانات شودید قیموت و کواهش
مداوک جایزه معدنکاوی  ،صدور مجوز استداده پرحجم از بیق کشور را در هالهای از ابهاک فیو میبرد .اما از سوی دیگر با توجوه

به ورود بفشی از واک به موضوع و ایجاد زیرساختها و اتفاذ قوانینی در ایون حووزه توسور برخوی مودیران ،بوه ن ور میرسود
میتوان برای کوتاه مدت و با «دامنه محدود» از رمزارزها برای موارد زیر استداده کرد:
–

تأمین ارز مورد نیاز «مسافران غیرتجاری» در کشورهای مفتلف ،به لوت تحریمهوای ظالمانوه بوانکی و توأمین ارز
دانشجویان خارج از کشور.

– استفراج ارز توسر مزارع منوط به تبدیل آنها به ارزهای دولتی مانند یورو و یوان یا تبدیل به طم و انتقال آنها بوه

کشور به جهت افزایش ذخایر ارزی و طمیی کشور.

-

دور زدن تحری ها در ارقام زیر  1منلنون دالر
با توجه به تکمنل نبودن محاصره دشمن در حیوزه رمزاوزهیا میتیوان در ابعیاد و ارقیام
کونک و به صورت ضیرب ی بیا کشیورهای مخ لی

وارد میااکره شید و تمیامی پولهیا و

معامیت معطل مانده را به صورت رمیزاوز تحوییل گرفیت و بیی فاصیله در کشیور ثالیث
برای خرید مارف نمود .نکت حیاتی در ایین اسی رات ی عیدم نگیهداوی م یادیر بیاالی
رمزاوز در هر کن

پول و عدم استفاده از این روش برا بدازها بدیش از  10سدا

در کشور است نرا که بنا به موارد تشریح شده باعث خروج کشیور از مسینر آینیده خیود
است.

اگر رمزاوزها به عنوان «کاال» و نه «اوز» مدن ر گرف ه شده و با آنها برخورد شی زین یی دارای
م بولنت انجام بگنرد ،ننز نمیتوان گرت که مزاوع پرورش بیت کوین میتوانند در درازمدت
سودآووی داش ه باشند و هدایت کشور به این سمت اش باهی مهلک است .اگر هدفگیااوی
کشییور در حییوزه اق اییاد تبییدیل شییدن بییه جایگییاه اق اییادی برتییر در منط ییه بییوده و رتبییه
اق اادی کشور میبایست بهبود پیدا کند ،راهکار تولند محاوالت زیرساخ ی و محایوالت
ً
تولندات خدماتی و ووبنایی .نرا که اساسیا ایین پدییده
واقعی است ،نه جهتدهی کشور به
ِ

در حوزه «صنعت مالی» دس هبندی شده و استرادژ ملی صنعتی شدن کشور مبتندی
بر «انری » است و ن «سرمای».

دولت میتواند با ریلگااوی صحنح بیرای زیسیتبوم شیکل گرف یه در ایین حیوزه آنهیا را بیه
مسنر اق ایاد مولید و پوییای کشیور بازگردانید و از انحیراف ایین مجموعیه افیراد و در نهاییت
عموم مردم جلوگنری کند .برنامه کوتاه مدت کشور در حیوزه اوزهیای دیجن یال بایید کن یرل،
محییدود کییردن و اسیی راده از پ انسیینل شییرکتهای اییین حییوزه در طراحییی زیرسییاختهای
سایبری و بانکی کشور بوده و بیا حرکیت میوازی بیر تغنییر سیاخ ار اق ایادی کشیور بیه سیوی

تکنولو یهای مالی بومی پی

رف ه و ایران را به عنوان کشور الهام بخ

معرفی کند.

اف

میان مدت

یکی از لل اصلی گرایش به رمزارزهوا در جهوان را میتووان «خلو پوول» بانکهوای تجواری و بانکهوای مرکویی
دانست .چرا که این خل پول افسار گسیفته مانع از اجرای قوا د و قانونهای کنترلی شده و به صورت موداوک
موک مردک را در معور تورکهوای بویر و بحرانهوای شودید اقتصوادی قورار میدهود .ایون درحوالی اسوت کوه
ً
رمزارزها با یک برنامه کامال مشفص و حسا شده ،قوا د و قوانین اصلی را پیش از شویوع بوه انتشوار پوول ،بوه
نحوی تعیین کردهاند که امکان تفطی از این قوا ود وجوود نودارد .قوا ودی ماننود حوداک ر پوول منتشور شوده،
شدافیت حسابداری ،کنتیل تورک با ابزارهایی مانند هاوینگ ،کنتیل سر ت خل پوول بوا ماینینوگ و  ....بوهطور
خمصوه میتوووان گدووت کووه اک وور اشووکاالت اصوولی ن وواک بانکووداری متعووارد در ایوون طوور جدیوود چوواره اندیشووی و
قانونگذاری شده است و این قوانین به نحوی تعبیه شدهاند که باالترین ضمانت اجرایی را دارد :خود رمزارز!

جمهووی اسیمی ایران ،برای افقهای  14تیا  25سیاله خیود میبایسیت بیه ت وییت و بازسیازی
ن ام مالی م عارف پرداخ ه و با ایجاد سازوکار شراف و مدیریتشدهای بیا سیرعت مناسیبی
وونیید خلییق پییول را کییاه

داده و در سییطح مشخاییی قرییل کنیید .اییین مه ی بییدون اصیییح

سییاخ اوی بانکهییای تجییاوی منسییر ننسییت .از همیینن وو پیشیینهاد میشییود تییا بییا ایجییاد یییک
کارگروه فراجناحی و دخصصی در سطح ملی ،طرح ماکور را ایجاد و بنا بیه م ضینات
جامعه اجرایی کند.
این کارگروه میتواند به جای تمرکز بر خلق پول ،تمرکز را بر سرعت گردش پول گااش ه و بیا
تعریی

سییازوکارهایی ماننیید مالنییات بییر ن ییدینگی ،سییرعت گییردش پییول را افییزای

معادله م وازن بماند.

داده تیا

ً
همچننن با ایجاد تناسبی منان سبد «اوزش» و وجه رایج مجددا پش وانه پول ملی را تنبنیت
کرده و در یک بازه  7تا  14ساله ،اوزش آن را تکمنل کند تا به جایگاهی مرترع منان کشیورهای
منط ه نا ل آید .و به وسنله ایجاد بازارهای مارف در کشورهای منط یه «م بولنیت» رییال
ایران را افزای

داده و با انع اد پیمانهای پولی دو یا نندجانبه «دامن گدردش رادا »

را گسترش دهد دا از این رهگذر بتدوانی بد دحقد

پس از آن در جهان نائل آیی .

«سدیادت رادا » در منطقد و

اف

بلند مدت

امام خامنهای در  28شهریور  1395در دیدار با فرماندهان سپاه فرمودند« :اگیر میردم و مسیئولنن
ب واننیید اق اییاد م ییاوم ی را بییه معنییای واقعییی مح ییق و کشییور را از «یههادوی پههولی و مههالی»
دشمن خیص کنند و «اوزش و آقایی دالر» را در زندگی اق اادی بشکنند ،کشیورهای دیگیر را ننیز
نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد».

با توجه به این بیانات و مباحث مطروحه در فایول گاشی ه پیرامیون ت وییت سیاخ ار اق ایادی
غرب و شائبههای «نسل یدید دالر» بودن ،میتوان اینگونه ن نجه گرفیت کیه در بحیث بلنید
مدت و تمدنی امکان اس راده از رمزاوزهای موجود ،وجود ندارد ،زیرا در م ابل «شکس ن آقیایی و
سرووی دالر» ،مسئولنن وظنره دارند «پول ملی» را احناء نموده و ت وییت کنید .و مسینر معینن و
مشخن «امام» جامعه ت ویت ریال یا همان «سیادت ارز ملی» اسیت .کیه ایین مهی از طرییق
ان شار م مرکز پول توسط حاکمنت اسیمی مب نی بر قواعد داخلی میبایست مح ق شود.

همچننن به علت مباحاه مطروحه درباره ماهنت پیول در اسییم و اییرادات بننیادینی ماننید
«قمار اس خراج» و عدم امکان قانونگااوی ف هی برای اوزهای دیجن ال ،و اس راده از قواعید
اق ااد م عارف برای انجام اعمیال اق ایادی ،میتیوان گریت کیه اسی راده از ایین ابیزار بیرای
جامعهای که منیل بیه سیمت «تمهدن نهوین اسهالمی» دارد ،مضیر بیوده و آن جامعیه را از
مسنر خارج خواهد ساخت.
اس رات ی بلند مدت میبایست نند مؤلره را مدن ر داش ه باشد :ماهیت پهول اسهالمی،

ماهیههت فیههای سههایبر ،تعههارض اکونههومی و کههدآمایی و مولرییههای فرهنگییی الگییوی
معنشت اسیمی .که شرح و ترانل آن در مجلدات جداگانهای ارا ه خواهد شد.

الزم به ذکر است ،پایرش گام بیه گیام تمیامی تکنولو یهیای ارا یه شیده توسیط تمیدن غیرب

بدون ترکنک و دس هبندی آنها به نوعی هیهم شهدن در یامعهه یههانی محسهوب
شده و این رف ار در تعارض آشکار با شعار «استقالل» در جمهووی اسیمی ایران اسیت.
حال اینکه این هض شدن در حوزه اق ااد که به عنوان ن طه تمرکز کشیور در دهیه گاشی ه
محسوب میشود ،بسنار فاجعهبارتر مینمایاند.

دهی شده در

نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا
وابست ب

مرکز بررسیها دکترانا

(اندیشکده یقین)
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