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Abstract 

In recent years, new tools have been developed to control the economies of 

other countries around the world. One of these tools is cryptocurrencies 

based on China Blockchain technology, which provides new tools for 

countries and some multinational corporations that allow them to control, 

manipulate and influence widely other economies around the world. With 

their peer-to-peer operating structure, these currencies have pushed the 

central banks away, which have always been the intermediaries of national 

and international transactions in the traditional economy. This lack of 

sovereignty and government oversight of digital currency transactions and 

the lack of adequate backing such as gold and silver have raised doubts about 

cryptocurrencies. Therefore, the main question of the present article is "Why 

has the extent and manner of using blockchain technology become one of the 

main areas of conflict between government actors (with each other and also 

with non-government actors) in national and international monetary 

systems?" 
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To answer this question, it should be said that the reason for the extent and 

manner of using blockchain technology to become one of the main areas of 

conflict between government actors with each other and also with non-

government actors in national and international monetary systems is 

weakening. There is a strong possibility of monetary and fiscal policies by 

national governments if the use of payment systems based on blockchain 

technology is expanded. 

Keywords: Blockchain Cryptocurrency Fiscal Policy Monetary Policy 

Credit Policy 
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 چکیده:

که به  ییو نهادها یمرکز تیحاکم قیگذاری در اقتصاد از طرهر نوع سیاست امروزه

 ت،یواقع نی. شاهد مثال اشودیم میتنظ و نییتع کنندیاز آن عمل م یندگینما

شود ی تنظیم و عملیاتی میمرکز هایعموماً توسط بانک ی است کهپول یهااستیس

؛ استو کنترل نرخ تورم اقتصادی ثبات  شیافزا ،یکاریکاهش نرخ بکه هدف از آن 

 یزمان د.اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باش

 ییهانیگزیبه دنبال جا شهروندان ابد،یکاهش  یسنت یهاها و پولکه اعتماد به بانک

در اقتصاد  یبلوک یرهیبر زنج یمبتن یزهاارمانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمز

ها در دولت یگذاراستیقدرت س یعیصورت طب به ،یمل یو درون مرزها یجهان

تواند اقتصاد یک کشور را تابع و به نوعی می هددیرا کاهش م یپول یحوزه

 خودیخودبه گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روندی و قاعدهگذاراستیس

 گرانیو باز یدرون ساختار اقتصاد مل گرانیباز انیم یاموجب بروز منازعات گسترده

 یتیمل بزرگ چند یهاها و شرکتهمچون دولت یجهان اقتصادحاضر در ساختار 

 یارزها شیدایاز پ یناش راتیتأث زانیم ییشناسا یدر پ حاضر،پژوهش  .شودیم

و  یمل یدر ساختار اقتصادها یپول یگرمیدر حوزه تنظ یبلوک رهیبر زنج یمبتن

ها دولت یمل تیحاکم یاز آن برا یناش یتیامن یهاسکیر وو خطرات  یالمللنیب
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 یآوراستفاده از فن یو نحوه زانیچرا م"این است که  ی حاضرسؤال مقاله .است

 گریکدی)با  یدولت گرانیباز انیمنازعه م یاصل یهااز عرصه یکیبه  یبلوک یرهیزنج

در  ست؟ا شدهلیتبد المللنیو ب یمل یپول یها( در نظامیدولت ریغ گرانیبا باز زیو ن

 یآورو نحوه استفاده از فن زانیشدن م لیعلت تبد پاسخ به این سؤال باید گفت،

و  گریکدیبا  یدولت گرانیباز انیمنازعه م یاصل یهااز عرصه یکیبه  یبلوک رهیزنج

امکان  دیشد فیتضع ی،المللنیو ب یمل یپول یهادر نظام یردولتیغ گرانیبا باز زین

در صورت گسترش استفاده از  یمل یهاتوسط دولت یو مال یپول یهایگذاراستیس

اطالعات  یروش گردآور. است یبلوک رهیزنج یآورفنبر  یپرداخت مبتن یهاستمیس

 ای و اسناد دسته اولاستفاده از منابع اینترنتی، کتابخانهبه صورت  پژوهش نیدر ا

 باشد. زه میهمچون قوانین کشورها در این حو

گری واژگان کلیدی: وابستگی متقابل تسلیحاتی شده، زنجیره بلوکی، رمزارز، تنظیم

 پولی. گذاریملی، سیاست

 50/90/0090تاریخ پذیرش:     52/90/0099تاریخ بازبینی:     90/90/0099تاریخ دریافت: 

 00-0  ، صص0090بهار  ، 09، شماره 00 فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه:
سال   شاه قاجار و در قالب بخشی از      میالدی 2781در  صرالدین  سوی دولت نا  از 

بانک و انتشار انحصاری پول اعتباری و به تبع آن    سیتأس ی ی رویتر، اجازهامتیازنامه

ست یس اختیار کامل تمام  س ی پولی و اعتباری در ایران با مجوز هایگذارا انک  ب سیتأ

. در  8(78: 2872محدث، ) دیگرداعطا  1به پاول جولیوس رویتر 2شاااهنشاااهی ایران 

سدآبادی  نیالدجمالسید   این زمان، سپرده     برای 7ا صیف اهمیت آنچه از عواقب  تو

شور به اروپایی       ستم بانکی و بانکداری مرکزی یک ک سی ها  شدن معادل امروزی تمام 

                                                           
2 The Imperial Bank of Persia 

1 Paul Julius Reuter (12 July 2721 – 12 February 2711) 

ساالر صدراعظم خان سپهو میرزا حسینمیان بارون جولیوس رویتر  2781جوالی  12این امتیاز نامه که در  8

های الدین اسدآبادی با مخالفتهای همفکران سید جمالناصرالدین شاه قاجار امضا شده بود، در پی روشنگری

شاه لغو شد. در این امتیازنامه نه فقط امتیاز به دستور ناصرالدین 2787رو شده و در سال گسترده مردمی روبه

ی کشور هاکزی و تمام سیستم بانکی ایران که حق انحصاری برای احداث تمام زیرساختتأسیس و کنترل بانک مر

جز برداری از همه معادن ایران )بهفارس و بهرهآهن، جاده، کشتیرانی و سد( از دریای مازندران تا خلیج)مثل راه

سال در ازای  12ران به مدت سال و استفاده از گمرکات ای 87ها برای مدت برداری از جنگلطال و نقره(، بهره

پیشنهاد حاج  2781هزار لیره انگلیسی و پنج درصد از سود در اختیار رویتر قرار گرفته بود. در سال  177پرداخت 

ر این که دالضرب و سایر صرافان ایرانی برای تأسیس بانک ملی با مخالفت قاجار مواجه شد تا محمدحسن امین

این که حساسیت مردم، علمای اسالم و اندیشمندان ایرانی را به خود جلب کند،  رویتر مجدداً توانست بدون 2771

توسط طرف ایرانی، بند مربوط به تأسیس بانک در ایران را اجرایی  2781با تأکید بر عدم اجرای تعهدات قرارداد 

در ایران بانک ( که The Imperial Bank of Persiaکند و به این ترتیب با موافقت قاجار، شرکتی به نام )

و دولت بریتانیا هم بخش بزرگی از سهام )شد اما مرکز و محل تأسیس آن لندن بود شاهنشاهی ایران نامیده می

که دولت ایران باالخره توانست  2188آن را خریداری کرد(، ناشر منحصر به فرد پول اعتباری در ایران شد تا سال 

( The Imperial Bank of Persia)پرداخت دویست هزار لیره از  امتیاز انحصاری نشر اسکناس در ایران را با

با کمک رقیب اروپایی وقت انگلستان یعنی آلمان تأسیس شده  2118کرده و به بانک ملی ایران که در  بازخرید

برون مرزی آن هم  ۀبوده و اولین شعبه Kurt Lindenblatt)و نخستین مدیرعامل آن هم یک آلمانی به نام 

 امبورگ آلمان بود( واگذار کند.ه ۀشعبه

(: از معدود متفکران مسلمان قرن نوزدهم میالدی، از جمله 2718تا  2781الدین اسدآبادی )سید جمال 7

سازی مردم و علمای اسالمی در شکل دادن و به های او در تاریخ سیاسی ایران تالش برای آگاهاثرگذارترین فعالیت

شاه قاجار نظیر رویتر و رژی سبت به قراردادهای استعماری در دوره ناصرالدین نتیجه رساندن اعتراضات مردمی ن

 بود.
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در سفرهای خود به مستعمرات اروپا از هندوستان تا مصر به چشم خود دیده بود، به      

شیرازی        سینی  سن ح شت. وی در  2سید محمد ح شهور خود،  نامه این نامه نو ی م

شدن به تالش برای تحریف آیات قرآن، عبارت     ضمن پذیرش  سک متهم  حادثه »ری

سوره    « کوبنده سوم از   عوض کرد. او «بانک»را با عبارت  1قرآن 272در آیات دوم و 

در توضاایع عواقب اعطای  8«والبنک و ما أدراک ما البنک»پس از تغییر این آیات به 

شرکت اروپایی گفت:    شخص یا    ینعای چنین امتیازی یاعط» چنین امتیازی به یک 

سالم     را کامل  زمام ملت این که شمنان ا ست د سلمانان را برد  ه وداد به د آنان  یهم

سلیم   کامالًملت را  و هساخت  سالم   ت شمنان ا ست و حکومت  د شمنان   کنید و ریا د

 .7«بپذیرید اسالم را بر مسلمانان

 واقعیت این اسااات که مفهوم حقیقی هشااادارهای مبتنی بر مشااااهدات ساااید

سدآباد الدین جمال شرکت   ا ستعماری یک  سخگو به دولت  صرفاً ی از عملکرد ا   هایپا

خارجی، حتی امروز هم نه فقط برای مردم عادی که برای بسایاری سایاساتمداران و    

به سادگی قابل درک نیست. نخست اینکه  توسعه  حال درکشورهای  در سازان  تصمیم 

شخاص به طور معمول نمی  ص اغلب ا شی از واگذار  توانند درک  حیحی از مخاطرات نا

ست یس شدن تدریجی اختیارات بانک مرکزی و تمام   پولی و اعتباری به  یهایگذارا

داشااته  های خارجیپاسااخگو به دولت صاارفاًیا )در بهترین حالت( چند شاارکت  یک

ی خدمات بانکی به فضااای مجازی، به های مختلف ارائهباشااند. دوم، با انتقال شاایوه

ی اغلبِ خدمات بانکی به اغلبِ اشااخاص حقیقی و حقوقی دیگر نه ئه دهندهتدریج ارا

شعب بانک   شاغل در  ستگاه کارمندان  صل  های مختلف )و یا حتی د های خودپرداز مت

ها و یا  های هوشمند، تبلت اجرا در گوشی  در حالهای کامپیوتری که برنامه ها(به آن

های ارائه   که تجربه پلتفرم   ورطهمان کامپیوترهای شاااخصااای خواهند بود. ساااوم،     

های ی سااایر خدمات )از موتورهای جسااتجوگر و پساات الکترونیک تا شاابکه دهنده

دهد برای اغلبِ کاربران در کشورهای در  ها( نشان می اجتماعی و حتی میزبانی سایت 

  هایآوری اطالعات به پلتفرمی فندر حوزه «همه چیز»عمالً حال توسااعه، سااپردن 

)و اغلب از پیش تعیین و یا توصاایه شااده توسااط    «بهتر»در نتیجه  و« ترسااریع»
                                                           

هجری شمسی و رهبر جنبش تنباکو علیه قرارداد ناصرالدین شاه با  2188تا  2178مرجع عام شیعیان از سال  2

 .کمپانی رژی

ای؟ و تو چگونه قادر به درک آن حادثه کوبنده؛ چه حادثه کوبنده الْقَارِعَۀُ، مَا الْقَارِعَۀُ، وَمَا أَدْرَاک مَا الْقَارِعَۀُ: آن 1

 .8تا  2حادثه کوبنده هستی؟(. قرآن کریم، سوره مبارکه القارعه، آیات 

 کنی که بانک چیست؟و اما بانک و تو چگونه درک می 8

 سلیمهم له بالرئاسۀ والسلطانهو اعطاء زمام األهالی کلیۀ بید عدو االسالم و استرقاقه لهم و استمالکه ایاهم و ت 7
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افزارهای کامپیوتری( چنان رواج یافته اساات. تا زمان تنظیم این سااازندگان سااخت 

ستان و آفریقای جنوبی       سعه مثل هندو شورهای در حال تو نگارش فقط در معدود ک

را «ترمدنمت»های که اکثر مردم تلخی مدیریت شااادن اساااتعماری توساااط خارجی

ساس کرده    قرن شت خود اح ست و گو ست   ها با پو سیا ستعمار  »ضد   هایگذاریاند،  ا

ی زنجیره یفناوربه بعد،  1771. از سال 5در عمل قابلیت اجرا یافته است «0دیجیتالی

تدریجی   ها بلوکی، رواج  یده و رواج      رمزارز عث گرد با ها را  یار    رمزارز هم ابزار بسااا

عه ا       به مجمو ندی را  های قبلی  قدرتم یت    بزار حاکم مالِ  توساااط  یفرامرز های اع

ستفاده از        یهایامپراتور سترش ا ست. گ شرکتی( افزوده ا دیجیتالی )اعم از دولتی یا 

تواند نه   بالقوه می  های مسااالط بر ارتباطات در جهان، به طور      ی در پلتفرمفناور این 

ه حتی های تحت نظارت بانک مرکزی ک      فقط باعث به حاشااایه رانده شااادن بانک         

 احتماالًهای در حال توسااعه گردد. تضااعیف خود بانک مرکزی در بساایاری از کشااور

قاطع   هایی واکنشدر این خصااوص، مقایسااه  آموزعبرتهای بساایار یکی از نمونه

  ها در حال توسعه در قبال تفاوتی کشور بی با توأم یهایسردرگم  آمریکا و نیز اروپا با

جاد   بوکسیفز و نی دو شااارکت تلگرام  های تالش ناور مبتنی بر  رمزارزبرای ای  یف

  0پاول دوروف 1727های اجتماعی خود است. در آغاز سال   بلوکی در شبکه ی زنجیره

های این شرکت  خبر از برنامه رسماً  0رسان تلگرام شرکت پیام  گذار و مدیر عاملبنیان

ستفاده از ف  شار قریب ی زنجیره یناوربرای ا  2با نام گرامی رمزارزع الوقوبلوکی در انت

تلگرام به هر   رساااانامی پی امکان انتقال وجه از هر کاربر     داد که بنا بود پدیدآورنده     

رسان تلگرام در دو مرحله اقدام به  شرکت پیام  کاربر دیگر در هر نقطه از جهان باشد. 

ق و موفی گرام نمود تر پروژهسااریعی منابع مالی برای اجرایی کردن هر چه آورجمع

فت           8/2شاااده بود بیش از  یا یه در ما یارد دالر از ساااراسااار جهان سااار ند میل  ک

(Khrenninkove: 1727   درواکنش، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با صدور .)

ید و فروش دارایی  1721اکتبر  22حکمی در  ناور های مبتنی بر  ، انتشاااار، خر  یف

                                                           
2 Digital Colonialism 

توجه به این نکته ضروری است که این که مردم )معموالً تهیدست( در سایر کشورهای در حال توسعه هم مثل  1

د های خوبوک به خیابان آمده و یا اساساً دولتمردم هندوستان فرضاً در اعتراض به مجانی شدن خدمات پایه فیس

ت کنندگان منفرد دسممانعت از مجانی شدن چیزی تحت فشار بگذارند در نگاه به رفتارهای عقالنی مصرف را برای

 کم از منظر نظر آنچه )البته به غلط( علم اقتصاد نامیده شده به سادگی قابل توجیه نیست.

8 Pavel Valerievich Durov  

7 Telegram Messenger Inc 

2 Gram Tokens 
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 The U.S. Securities) کردم توسااط شاارکت تلگرام را ممنوع اعال 0بلوکیی زنجیره

and Exchange Commission: October 22, 1721.) 

پاول دوروف بالفاصاااله در کانال         در واکنش به این برخورد قاطع دولت آمریکا،    

به تعویق خواهد افتاد،   1712تا آوریل ساال   تلگرامی خود اعالم کرد که انتشاار گرام 

ران باز پس داده خواهد شد. همچنین نیز  گذاتمام سرمایه  مبالغ پرداخت شده توسط  

شرایط و مقررات مجاز به فعالیت      شرکت تلگرام با مقامات دولت آمریکا  صوص  در خ

ستقل از      سایتی م سان امیپشدن وب  شبکه آزاد تلگرام  تلگرام ر شبکه   5به نام  )یا به 

که در 0آزاد یک دارایی مبتنی بر       (  به عنوان  قال گرام  قل و انت ناور آن ن نجیره ز یف

بلوکی طبق ضوابط و مقرراتی مورد توافق با دولت آمریکا مجاز باشد، مذاکره و گفتگو  

(. به این ترتیب خطر خلق سیستم بانکی مستقل از     Lyanchev: 1717) نمودخواهد 

شرکت پیام    سط  صاد      دولت تو شخیص آثار مخرب آن برای اقت سان تلگرام در پی ت ر

شترین زیان آمریکا )و نه کشورهای در حال توسع   ها را از ه که به طور بالقوه بنا بود بی

شوند(   سال   عمالًآن متحمل  سط دولت آمریکا تا اطالع ثانوی به حالت   1721در  تو

 تعلیق در آمد.

 توساااط فعالًبلوکی دیگری کااه آن هم ی زنجیره یفناااوری مبتنی بر پروژه

 0ی لیبرامده اساات، پروژهفشااارهای دولتی در آمریکا و نیز اروپا به حالت تعلیق در آ

شرکت فیس  سال   2بوکمتعلق به  شرکت متا  1712)که از  تغییر نام داده  6به بعد به 

شرکت فیس     ست.  ست( ا سماً  1721جون  27بوک در ا مبتنی بر  رمزارزاعالم کرد  ر

پرداخت مساااتقیم  1717از ساااال  0لیبرااین شااارکت با نام  بلوکیزنجیره  یفناور

را در هر سااه شاابکه اجتماعی تحت مالکیت این شاارکت )یعنی    کاربران به یکدیگر 

 (. :1721Statt)آورد ( فراهم خواهد 09بوکو فیس 0، اینستاگرام8واتساپ

                                                           
2 Token 

1 Telegram Open Network (TON) 

8 The Open Network (TON) 

7 Libra Cryptocurrency 
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نک                مدیران فیس  با به  که  یت جهان  به نیمی از جمع عای کمک  با اد بوک نیز 

شرکت     سی ندارند، رمزارزی به نام لیبرا ایجاد کردند که از طریق همکاری  ستر های  د

پال، مسااترکارت و ویزا کارت تشااکلی به نام انجمن لیبرا را پرداخت پایه همچون پی

یه  گستر بر پاتشکیل دادند. هدف از این اقدام، ایجاد یک رمزارز با قیمت ثابت و جهان

پس از عدم موفقیت ارزهایی همچون دالر، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس بوده اساات. 

این طرح و خروج تعدادی   برابر دراقتصادی سنای آمریکا   این پروژه و مقاومت کمیته 

شرکت  ضر در انجمن لیبرا،  از  شد تا رمزارز    0انجمن جدیدی بنام دیمهای حا شکیل  ت

پا خصاااوصااای نوینی را  ناوری بالک  هی بر  ئه  چین در بساااتر فیسف ما بوک ارا   دی ن

(1712Browne:        خدام افرادای هم با اسااات مدیران این انجمن  به عالوه،  چون (. 

های جرج بوش و  ی در دولت دارخزانه که پیش از این معاون وزیر    1اساااتیوارت لوی

اندازی این ارز خصاااوصااای و   مشاااکالت قانونی راه  باراک اوباما بود، به دنبال رفع      

 سازی آن هستند.جهانی

میلیون نفر  277 بالغ بر 1712تلگرام در آغاز سال   رسان امیپجالب توجه این که 

سر جهان    کاربر به طور  سرا شته ) ماهیانه فعال در  هنگامی که در ( و Iqbal: 1712دا

شت  22 سال   اردیبه صوری( فیلتر  2818ماه  میلیون کاربر فعال   77شد،   )به طور 

کردند  رسااان فعالیت میهزار کانال به زبان فارساای در این پیام 827ایرانی داشاات و 

شان می  72/78/2817خبرگزاری ایرنا، ) ستفاده    د( این موضوع ن شدن ا هد که فراگیر 

تواند تهدید جدی برای نظام پولی کشااور ایجاد از رمزارز تخصااصاای این شاارکت، می

های مبتنی بر گرام در نظام مالی کشااور و گسااترش آن، این نماید. از طریق تراکنش

تواند هر چهار کارکردهای پول ملی کشور را انجام دهد و موجب کاهش اعتبار  ارز می

ای که مشااابه آن را در دالریزه شاادن اقتصااادهای رو به افول دنیا    یدهآن شااود، پد

شاهدیم. نتیجه منطقی این روند فروپاشی اقتصادی و عدم امکان اداره اقتصاد توسط      

هد بود.        بانک مرکزی خوا هادهایی همچون   72 رانیااسااات که در    یحال  در نیان

ن افتتاح حساااب دارند از سااال که توا 27 یباال یونیلیم 17 تیجمعنفر از میلیون 

ستفاده م  شور ا    یبرا یخطر جد دتوانیمپدیده  نیکه ا کنندیتلگرام ا صاد ک  جادیاقت

 .8دینما

                                                           
2.The Diem Association 

1 Stuart Levey (CEO, Diem Networks US) 

میلیون نفر در ایران از پیام رسان تلگرام استفاده  27پاول دوروف اعالم کرد که بیش از  1717در سال  .8

 /https://novinhub.com/blog/telegram-statisticsاند، برای دسترسی به این آمار رجوع کنید به:کرده
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تواند موجب رواج اسااتفاده از این ارزها می نخسااتباید اشاااره کرد که در درجه 

ه بکاهش اسااتفاده از پول ملی به عنوان ابزار اصاالی دولت در کنترل اقتصاااد شااود.  

برای  اینخست به عنوان وسیله  ) یپولی سیاست   ریگدست  بهبا  رمزارزهاکلی صورت  

ست     سیا سپس  گذاری مالی و اعتباری، موجب کاهش توان دولت در ادارهپرداخت( و 

ضعیف حاکمیت ملی کشورها در عرصه       سپس ت ی اقتصادی خواهد  ی اقتصاد ملی و 

ار به رویتر دارد به طوری که شد. این رویه شباهت زیادی به امتیاز اعطائی دولت قاج  

ی سیاست پولی و حق انحصاری چاپ پول، به صورت تدریجی و     ریگدست  بهرویتر با 

نه   یدات        بدون هیچ هزی تا تول کات دولتی از حقوق گمرکی  مامی تمل حب ت ای صاااا

 .شدکشاورزی و صنعتی کشور می

ه د بتصااور کنید زمانی که شااهروندان یک کشااور برای خرید مایحتاج زندگی خو

جای پرداخت پول ملی از ارزهای دیجیتالی اسااتفاده کنند. این یعنی نظام پولی این 

ای  ههای مرکزی در تدوین سیاستکشورها مورد اعتماد مردم نیست و در نتیجه بانک

ای  هرواج این پولمانند. پولی به عنوان بخشااای از ابزار کنترلی بر اقتصااااد، عاجز می

ت خنه تنها به عنوان ابزار پردارمزارزها وجب استفاده از این بدون پشتوانه در اقتصاد م

ای برای حفظ ارزش ی ارزش کاال و خدمات، بلکه وسااایله     و واحدی برای محاسااابه   

ه بباشااد.  شااود که این به معنی جایگزینی کامل با پول ملی می های افراد میدارایی

دهی اهداف کالن هتقدرت دولت در ج ،عالوه، اساااتفاده از این ارزها توساااط مردم

شتغال کامل و مقابله با تورم یا رکود را با          صادی، تحقق ا شد اقت صادی همچون ر اقت

زیرا حجم پول در اختیار دولت اساساً کاربردی در فضای   کندمی رومانعی اساسی روبه

زای انتشااار این های آساایببنابراین باید توجه داشاات که جنبه؛ واقعی اقتصاااد ندارد

پذیر به شدت   به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و با اقتصادهای آسیب      رمزارزها

تواند موجب خروج هر چه بیشتر  خطرناک است. رشد ورود این ارزهای دیجیتالی می  

در های منابع و ذخایر ارزی این کشااورها شااود که خود نوعی زنر خطر برای دولت 

 آید.توسعه به شمار می حال

ه این اساات که بتواند اثرات انتشااار و گسااترش ارزهای ی اصاالی این مقالدغدغه

و  ی تبیین کناادالمللنیبهااای پولی ملی و ی بلوکی را بر نظاااممبتنی بر زنجیره

له اصلی مقا سؤال لذا ها تبیین نماید.ی اقتصادی برای دولتدر عرصه پیامدهای آن را

ست از   ضر عبارت ستفاده از فن  یهمیزان و نحوچرا  :حا بلوکی به یکی   یهرینجوری زآا

 اصااالی منازعه میان بازیگران دولتی )با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر         یها از عرصاااه

ست؟  شده لیتبد المللنیپولی ملی و ب یهادولتی( در نظام سخ به این   ا ، ؤالس در پا
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اسااتفاده از  یهمیزان و نحو شاادنلیعلت تبدفرضاایه پژوهش حاضاار این اساات که 

با   یتاصالی منازعه میان بازیگران دول  یهابلوکی به یکی از عرصاه  یرهیزنج یآورفن

ظام      بازیگران غیردولتی در ن با  کدیگر و نیز  ضاااعیف ت ی،المللنیپولی ملی و ب یها ی

های ملی در صااورت پولی و مالی توسااط دولت یهایگذاراسااتیشاادید امکان ساا 

روش  بلوکی است.  رهیوری زنجامبتنی بر فن پرداخت یهاستم یاز س  ستفاده گسترش ا 

ساله نیز     ستفاده در این ر ست که به دنبال یافتن اثرات   صورت  بهمورد ا تبیین عِلی ا

ست یس بر  شده ی رمزنگارظهور ارزهای  های حاکم در داخل و در ی پولی دولتگذارا

 باشد. یالمللنیبنظام 

 پیشینه پژوهش:-0
 گرفتهانجامی حاضر الهمق حول محور موضوع نیا از شیپهایی که بررسی پژوهش

شان می    ست، ن شابه و با دغدغه مقارن با      دهدا سی، تقریباً هیچ اثر م که در زبان فار

شده  انجامغیر از یک پژوهش( ) یفعلپژوهش  شاره به      ن شتر ا ست. لذا، این بخش بی ا

صورت گرفته در زبان التین   صر به     کارهای  صورت مخت سمت ابتدا به  دارد. در این ق

شده     قاننظرات مواف ستفاده از ارزهای رمزنگاری  سپس به   میپردازیمو مخالفان ا و 

 کارهای انجام شده در این حوزه اشاره خواهیم کرد:

   سیل و   " پولو آینده  رمزارزها"( در نوشتاری با عنوان  1712) 2پتونیلگرا

شاره می  شده به این نکته ا ای همچون بیتکوین کنند که ارزهای رمزنگاری 

ه بیشتر شبیه ب   روندینمبه این دلیل که دارایی تعهدآور به شمار   5و اتریوم

کاالهایی همچون طال هسااتند که برای حفظ ارزش پول توسااط کارگزاران 

دلیل وابسته  ، به0گیرد. ارزهایی همچون تتراقتصادی مورد استفاده قرار می  

 نتریگذاری بانکی هسااتند اما مشااابهبودن به نرخ دالر، شاابیه به سااپرده

هستند که  0یهای مرکزبه پول ملی همان ارزهای دیجیتالی بانک رمزارزها

کنند که باشند. نویسندگان این گزاره را مطرح میها میمورد حمایت دولت

روایی رمرزارزها در آینده به سااارعت و فناوری مورد ارزشااامندی و جهان 

 استفاده آنها بازخواهد گشت.

                                                           
2 Grasselli and Lipton 
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7 Central Bank Digital Currencies 
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 ( در مقا2817فرازمند و آزادوار )یاثرات اقتصاد  یبررس "ای تحت عنوان له 

س  یرمزارز مل ست یبر  سنار  یپول یهاا ه ب " ملی پول با ینیگزیجا یوهایو 

ورود ارزهای دیجیتالی به ساختار اقتصاد ایران    سناریوهای مختلف در مورد 

ها اشاااره دارند که ورود ارزهای دیجیتالی به اقتصاااد ایران،  . آنپردازندیم

سناریوی مخت    صمیم سه  صادی قرار می   لف را پیش روی ت دهد.  سازان اقت

ی خارجی رمزارزهاآمیز پول ملی و نخست به همزیستی مسالمت   سناریوی  

شاره دارد که ارزهای دیجیتالی را   ست بانک مرکزی   عنوان بها ابزاری در د

دهد. سااناریوی دوم نیز به انتشااار  برای کنترل بهره بر حجم پول قرار می

نویسااندگان به بحران تولید پول خوب و  نظر ازاره دارد که ملی اشاا رمزارز

صاد می پو سوم    ل بد در اقت سناریوی  شار  انجامد.   عنوان بهملی  رمزارزانت

صاد نخواهد       سنتی در اقت ست که تفاوتی با چاپ پول  جایگزین پول ملی ا

بر ظرفیت ارزهای  دیتأککه اشااااره شاااد این مقاله با   طورهمان داشااات. 

ساااازی ارزشکمهای ی بدون پشاااتوانه، زمینههاپولبرای ایجاد دیجیتالی 

 (.7:2817)فرازمند و آزادوار، سازندیمی ملی را فراهم هاپول

 به درخواساات کمیته اقتصااادی پارلمان اروپا   0(1728) بونجاکو و همکاران

 1727در سال   " ی پولیگذاراست یس رمزارزها و "ای تحت عنوان در مقاله

س  سی     به دنبال پا سا سش ا ست خ به دو پر  یرمزارزهاند. نخست اینکه آیا  ه

تالی می  که     دیجی ند؟ دوم این بازی کن ند نقش پول را  های این  داللت  توان

ان نویسندگ پولی چیست؟   یگذاراست یس های مرکزی و وضعیت برای بانک 

ستدالل می  سنتی، ارز  یهاپولکنند که ا تی  ش ثابدیجیتالی برخالف پول 

ی  یجاجابهرلی از طریق نهادهای حاکمیتی بر روی انتشار و ندارد و هیچ کنت

از نظر نویسااندگان تمرین این ارزها برای حفظ سااطع  آن وجود ندارد. لذا

سایر ارزهای    شدن آن با  سمی   ثابتی از ارزش در آینده، موجب جایگزین  ر

های مرکزی همین مسئله موجب حرکت بانک المللی خواهد شد.ملی و بین

سر ج    سرا ملی که  یرمزارزهاشود و از طریق آن به دنبال ایجاد  هان میدر 

هسااتند. پیامد این مساائله، کاهش   شااودیمها مدیریت از طریق این بانک

گذاری پولی  افت توان بانک مرکزی در ساایاسااتاعتبار پول ساانتی ملی و 

های ساانتی به حفظ اعتبار پول تواند. همچنین این مساائله میخواهد بود

                                                           
2 Bunjaku et al 
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گانه خود )ذخیره ارزش، محاساابه ارزش کاالها و خدمات،  هکارکردهای ساا

که اشاره شد،     طورهمان. هایی برای مبادله( را مورد خدشه قرار دهد وسیله 

ی به مسااائله چگونگی و چرائی جایگزینی  بعد تک صاااورت بهمقاله فوق 

گار ارزهای   به  با ارزهای ملی می   شااادهی رمزن بال پردازد و  تبیین این  دن

س    سئله ا شوند. در  های مرت که بانکم کزی چگونه باید با این روند مواجه 

ست که  ی به نقش دولتتوجهیباین مقاله،  ضعف  نقطهواقع،  ها و تبعاتی ا

-Bunjaku, F. Gorgieva)کندیم یسااازیعادآن را  یالمللنیبنظام مالی 

Trajkovska, 1728: 21). 

  ا  ب ایشور بلژیک، مقاله ( به سفارش بانک مرکزی ک 1728) آرنولد استیونس

  " پولی گذاریها برای سیاستارزهای دیجیتالی؛ تهدیدات و فرصت"عنوان 

صلی که         سؤال ا ست. در این مقاله،  شته تحریر درآورده ا به  سنده ینوبه ر

که آیا ارزهای دیجیتالی   شااودیمدنبال پاسااخ آن اساات بدین شااکل طرح 

کند  ی پولی ایجاد میگذاراست یس صرفاً تهدیداتی برای   نیکو تیبهمچون 

نویسنده اعتقاد دارد  آورد. های نوینی هم برای آن فراهم مییا اینکه فرصت 

را  هادولتتوانند عالوه بر تهدیدات مشخص، می  شده ی رمزنگارکه ارزهای 

مالیاتی   یهانظامپولی و مالی و همچنین وضع   یگذاراست یس ی در عرصه 

و  های حاکمصاارف بر دولت دیتأکبه دلیل این مقاله نیز  نوین یاری کنند.

تبیین جامعی از   تواند ینمساااایر بازیگران نظام مالی جهانی     به   یتوجهیب

های ملی و         تالی بر اقتصاااااد های دیجی ثار ظهور ارز ی فراهم  المللنیبآ

 (.Stevens,1728کند)

 االتیاهای کنگره ( به سااافارش سااارویس پژوهش1717) دیوید پرکینز 

ی پولی و گذاراساااتیسااا: رمزارز"ر پژوهشااای تحت عنوان نیز د 0متحده

شکالت   ست یس م به تحلیل چگونگی اثرگذاری ظهور و  " برگزیده گذارانها

. ناشناس بودن و عدم پشتیبانی    پردازدیمدر اقتصادهای ملی   رمزارزهابروز 

ی از این ارزها دو ریسااک اساااساای اسااتفاده از رمزارزها به مرکزی هابانک

ریسااکی که این ارزها ایجاد  نیترمهم ،از دیدگاه نویساانده .دیآیمشاامار 

ی نوظهور اساات که ظرفیت هایفنّاورامکان تغییرات مدام بر پایه  کنندیم
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ی  ها تراکنشو کنترل  0ساااازیی و قاعده  گذار قانون ی مرکزی برای ها بانک  

سازد. مسئله حائز اهمیت در این بخش   این ارزها را با محدودیت مواجه می

شکل مطرح  بدی که اگر رمزارزها بتوانند جایگزین پول رایج یک  شود یمن 

  یگذاراست یس شوند، امکان کنترل، نظارت و   متحده االتیاکشور همچون  

کاهش خواهد یافت.   شدت  بهرزرو نهادهایی همچون بانک مرکزی و فدرال

ی ی داخلهامیتحری و دور زدن شوئ پولرشد   ساز نهیزمتواند این مسئله می 

ی فراهم شاااود. همین فرو ملی توساااط بازیگران ملی، فراملی و المللنیبو 

شورهای مختلف به             صاد در ک شمندان علم اقت شد که اندی سبب  سئله  م

 بومی خود را بدهند. در اینجا رمزارزی مرکزی، پیشااانهاد انتشاااار هابانک

ی گذاراسااتیسااها و ملی، قابلیت رصااد و کنترل تراکنش رمزارزانتشااار 

 (.Perkins, 1717: 1 )دینمایمی ملی اعطا هاحکومترا به  قالنهمست

 چارچوب نظری:-5
پژوهش، مقاله حاضااار از نظریه وابساااتگی  جهت ارائه تبیین بهتری از موضاااوع 

شده    سلیحاتی  ستفاده می  1متقابل ت ساختار به    7و آبراهام نیومن 8نماید. هنری فارلا

های موجود در سااختار، نوعی   گرافی شابکه کنند که توپوای را تبیین میوابساته  هم

(.  Farrell and Newman, 5900: 02شااوند )عدم توازن میان بازیگران را موجب می

شبکه برخی از گره  شبکه  مؤثریا مرکز  ها نقش هابدر این  کنند که را بازی می یک 

کنند. این شااارایط، سااااختاری از    قدرت بیشاااتری برای برخی بازیگران فراهم می  

س  شده را بازتولید می  واب سلیحاتی  فوذ کند که در آن برخی بازیگران از نتگی متقابل ت

سایرین برخوردارند، چرا که می      یرگذاریتأثو  سبت به  شتری ن ش  توانند در آن نقبی

اگر این بازیگران از نهادها، قواعد بازی و قوانین (. 72همان:کنند )گره مرکزی را بازی 

  آوری اطالعات از کل شاابکه، هدایتتوانند به جمعمی داخلی برخوردار باشااند، مؤثر

پذیر بردن نقاط آسیب  نیاز بهای اقتصادی یا جریان اطالعات، کشف یا   توقف فعالیت

ارهای   رفت  در مقابل  و یا اعمال نفوذ برای تغییر رفتار دیگران ایجاد نوعی بازدارندگی       

سته  س     ناخوا شدن واب سلیحاتی  شود  تگی متقابل منجر میبپردازند که این موارد به ت
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(. این بازیگران مرکزی با استفاده از دو راهبرد تبدیل شدن به مرکز نظارت   71همان:)

کند که همه باید از آن عبور کنند. در       عمل می  1و گلوگاه اساااتراتژیک   2بر شااابکه 

ست، دولت  شبکه نظارت مرکزی    های مرکزی میراهبرد نخ شدن به  توانند با تبدیل 

ها  ات مورد نیاز از رقبا و دشاامنان را کسااب کنند و در راهبرد دوم، آنهرگونه اطالع

 .ندینماتوانند رقبا و دشمنان را از شبکه حذف #می

ضوح پ  به ست یو صاحب فناور  ییهادولت یطیشرا  ینیکه در چ دا برتر در  یکه 

م  بر کل نظا یجهت اثرگذار یشتریب یمرتبط با رمزارزها هستند از توانمند یهاحوزه

عنوان مثال، در صااورت اخذ مجوز کنگره جهت  . بهباشااندیبرخوردار م یجهان یالم

در مورد رمزارز منتشر   یگذاراست یس  ونههرگ م،یتوسط انجمن د  برایانتشار رمزارز ل 

ست ک  یدر حال نیمتحده خواهد بود. ا االتیا یمال-یپول نیشده تابع قواعد و قوان  ه ا

سا فدرال  یرمزارز مبتن نیبر عملکرد ا کایمتحده آمر االتیا ینظارت ینهادها ریرزرو و 

صورت ن    نیچبالک یبر فناور شت و در  اطالعات   ههم توانندیم ازیکنترل خواهند دا

 نکهیعالوه، با ا. به ندیکاربران سااراساار جهان را اخذ نما یهاموجود در مورد تراکنش

  رانیا یاسااالم یجمهورهمچون  یخواهند بود اما دولت جیارزها در همه جهان را نیا

به   یها در اقتصااااد خود ندارند و حت   تراکنش انی و جر زانیبر م یتسااالط ه،ی ترک ای 

  یمل یایمتحده درون جغراف االتیا یمال نیقوان تیملزم به رعا میمسااتق ریصااورت غ

 خود هم خواهند بود.

 چین و انقالب رمزارزها:فناوری بالک-0

شتیبان  فناوری که زنجیره بلوک فناوری و رمزارز پدیده سوب  آن پ  ،شود یم مح

سیار  ستفاده  جاجابهو  ختهیآمدرهم ب  هرکدام کاربردهای و خواص معموالً و شوند یم ا

سبت  دو هر به پدیده دو این از ستری  زنجیره بلوک مثال، طور به .شود یم داده ن  ب

 یهادهیامزیت،  این اساااس بر که اساات کرده فراهم 8کردن توکنی برای مناسااب

سیاری  سعه  و ارائه زمینه این در ب شکال  اما ؛اندشده  داده تو ست  این در کار ا  که ا

سعه  شتباه  به را ها توکن ، ایندهندگانتو (. فناوری Smets: 5906اند )دهینام رمزارز ،ا

ست که ارزهای دیجیتال یکی از  کرده دایپکاربردهای متنوعی  نیچبالک آن  کاربرد ا
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به این صااورت اساات که بر چند  رمزارزهادر  نیچبالک اساات. نحوه کارکرد فناوری

 اصل مهم تکیه دارد:

 «اثبات مالکیت»یا « کارکرداثبات »ها بر مبنای های خاص بلوکویژگی .2

 شده عیتوزصورت  نگهداری سابقه معامالت به .1

 توافق اکثریت بر سر پذیرش یا رد معامالت .8

 هاثبت معامالت موفق در بلوک .7

ئه یک تعر    باید گفت که       جهت ارا یاتی  از پول  یشاااکل خاصااا    ،رمزارزیف عمل

ست تالیجید ترین تعریف از رمزارزها رایج. شود می جادیا یعلم رمزنگار هیکه بر پا ی ا

بازنمود دیجیتالی از ارزش » یمعنارائه داده اساات که به  0را کارگروه ویژه اقدام مالی

-2رکردهایی همچون خرید و فروش شاود و کا تواند به صاورت مجازی  اسات که می 

سطه معامالت،    (.FATF, 1727دارد )« وسیله حفظ ارزش -8واحد حسابداری،   -1وا

شدن از و بهره یبرا تالیجید یارزها شتر یب س    یهایژگیمند  سا  زرمتمرکیمانند غ یا

 یریگلشااک دهی. اکنندیاسااتفاده م نیچبودن از بالک ریرناپذییو تغ تیبودن، شاافاف

 «دو بار خرج کردن»و  «اعتماد به شخص ثالث »مشکل بزرگ   از دو تالیجید یارزها

از آن اساااتفاده   تال یجید یکه اکثر ارزها   یعموم یها نیچ. بالکردیگیم شاااهیر

که در شاابکه حضااور  یافراد یها را چه براتراکنش یمشاااهده تمام تیقابل کنند،یم

شبکه فراهم م  راداف یدارند و چه برا سپتام  .کندیخارج از  ساس  1712بر تا ماه   بر ا

 10177 بیش از به  ها آنکه ارزش بازار    شاااده جاد یارمزارز  2777برآوردها بیش از  

 .(Coinmarket: 27/72/1711رسد )میلیارد دالر می

  یمنظور از کارکرد پول در عالم واقع از دو جنبه پولی و مالی برخوردارند.      رمزارزها 

ست که امکان خر  صاد با ا و فروش و معامله کااله دیآن ا ارزها و  نیا و خدمات در اقت

 توانیآن را م ینمودها نیترعنوان ابزار پرداخت فراهم شود که مهم استفاده از آن به

ساس مالحظات و واقع   ینیکوتیدرگاه پرداخت ب ست. بر ا  موجود در اتیمانند آن دان

  هادولت درس یکشورها، به نظر م  ریموجود در سا  اتیتجرب زیو ن فضای اقتصاد داخلی  

چه در محیط      خل و  ند    المللنیبچه در دا بال آن هسااات به دن کارکرد پول   ی    یکه 

کنند. درواقع،   مواجه   یجد  تی و محدود  تی با ممنوع  رامطرح در داخل   یرمزارزها 

جازه ندهند            ها دولت  بال این هساااتند که ا به ابزار  به دن  یبرامتعارف   یرمزارزها 

که امکان انتشاااار و     یتنها رمزارز  یعبارت به   ند. شاااو لی پرداخت در معامالت تبد   
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هم توسااط  اساات که آن یمل رمزارز ابد،یب تواندیاسااتعمال در داخل کشااور را م 

امکان انتشااار خواهد ی حاکم، هادولت دیدصااالحهای مرکزی هر کشااوری و با بانک

و  ها )بر تراکنش یبانک مرکز نظارتبهبود عملکرد  ت،یشاافاف شیافزا یبرا .داشاات

نوپا،   یوکارهاکسااب یبرا یبسااتر جادیو ا نهی(، کاهش هزییشااوکاهش پول حتی

ستفاده از رمزارز مل  ص  توانیرا م یا ضمن ا  هیتو   یاز کارکردها یمندبهره نکهینمود. 

آن خواهد بود  یمستلزم فراهم نمودن بستر الزم برا   ،هوشمند در اقتصاد   یقراردادها

ظهور  همگان اسااات. یاز ساااو رشیپذ بلرمزارز قا ایآن، وجود توکن  نیترکه مهم

ییر تغ هادولتچین، زمین بازی را برای ارزهای رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بالک

داده اساات. به تناسااب این مساائله، قواعد بازی نیز به شااکل دیگری درخواهد آمد.    

خیره ذ شده عیتوزصورت الکترونیکی و در یک بستر  را که کامالً به حکومت این ارزها

  هادولتای را فراروی آینده ناشااناخته 2عنوان ارز دیجیتالی یا رمزارز تحت شااود،می

. به قول کنِت راگاف برنده جایزه نوبل اقتصاد این پول یک عدد است و   قرار داده است 

اسات و هر کس که آن عدد را در   ارزش باکه دارد  های خاصای آن عدد با آن ویژگی

 (.Rogoff: 1721باشد )آن پول دیجیتال میاختیار داشته باشد مالک 

 

 جدول ارزش بازار ارزهاي دیجیتالي پیشران در بازار جهاني-1جدول شماره 

 حجم در گردش ارزش بازار )میلیارد دالر( ارزش )دالر( نام ارز ردیف

 1303110.31 310 080434 بیت کوین -1

 119064.0.31 861 804.3 اتریوم -1

 6309890.4.0444 6309 1044 تتر -8

 81041.03390444 .630 41018 کورنادو -0

 16301890486 6101 863 بایننس کوین -.

 www.coinmarket.comمنبع: 

 گذاری پولی:رمزارزها و سیاست-0
سی دارد که می          سا سنتی چهار کارکرد ا صاد  سنتی پول در اقت توان به به طور 

شاره کرد:  مو ستاندارد گذ الف. ارد پیش رو ا سنجش ارزش کاالها   ارا ی یا مالکی برای 

.  د های کارگزاران اقتصادی؛ارزش دارایی حفظپرداخت بودن؛ ج. لهیوس. ب و خدمات؛

ستاندارد پول برای پرداخت   های  بانک مداخله عدم. (Clower: 2177, 72) یآتوجه ا
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 یخاصاانبود پشااتوانه کنند و نقش حیاتی را بازی میواسااط که در معامالت ساانتی 

افزایش داده است. همین را  رمزارزها، میزان نوسانات جهان رواهمچون طال یا ارزهای 

مساائله ساابب شااد که این ارزها بیش از اینکه ویژگی مالی و دارایی داشااته باشااند،  

گرفته شااوند. با این تفاساایر از کارکردهای   در نظرواسااطه مبادالت  عنوان بهبیشااتر 

های جهان از ورود و یا گساااترش ی از دولتپول، قابل درک اسااات که چرا بسااایار

کنند و در نهایت به ساارا  اسااتفاده از رمزارزها در محیط داخلی خود جلوگیری می

گسترش رمزارزهای غیر بومی در اقتصادهای نوظهور    روند.انتشار رمزارزهای ملی می 

ساسی پول را با چالش مواجه می   هر سه توان، و کم ای نقطه قاًیدقکند و این کارکرد ا

ست که منازعات میان بازیگران دولتی و غیر دولتی بر   سر چگونگی مواجه با ارزهای  ا

 شود.رمزنگاری شده شروع می

به  یاقتصاااد یهااسااتیها و ساااز برنامه یابا اتخاذ مجموعه یهر نظام اقتصاااد

 به یمطلوب اساات. نظام پول تیبه وضااع دنیو رساا یاقتصاااد نیّمع یهادنبال هدف

اسااات در  نیدرصااادد ا یمهم نظام اقتصااااد  یها رمجموعه یاز اجزا و ز یکین عنوا

سا  یچارچوب صاد  یاجزا ریهماهنر با  سبات     یبا تنظ ،ینظام اقت صول و منا م قواعد، ا

ست یس  اتخاذ نیو همچن یپول ستا    یهاا سب در را ص  یمنا   ایپول و  صیکنترل و تخ

 لین یآن به اهداف نظام اقتصاااادمند مربوط به قواعد نظام میاعتبار در جامعه و تنظ

در اقتصاد   یپول یهااست ینقش س  امروزه .(Matthews and Booth: 1771کند ) دایپ

در  یگذارهیانداز و سااارمامصااارف، پس یهاآن بر انتخاب یاثرگذار یو ساااازوکارها

 بدان جهت است که  نیاست. ا  افتهی یفراوان تیو تجربه کشورها اهم  ینظر قاتیتحق

صاد  میدر تنظ یپول باتیترت نقش پول و ش      یروابط اقت شته متحول  سبت به گذ ده  ن

و  یحطرا ،بر اصول و ضوابط روشن    یمبتن بات،یترت نیکه هرچقدر ا یاگونه است؛ به 

را  یاقتصااااد نظام  ییبه اهداف غا    یابی انتظار دسااات  توانیقدر م اجرا گردد، همان 

شت.   ست یس دا شد حجم پول و نرخ   رییدر حجم پول، تغ رییتغ قیاز طر یپول ا در ر

 .(Yelden: 2111) ردیگیانجام م یمال التیتسه یاعطا طیشرا ایبهره و 

 گذاری کشورها در قبال رمزارزهاسیاست-2
تالی غیر متمرکز،      دولت  مواضاااع های جهان در برابر ظهور و بروز ارزهای دیجی

بت به ی مرکزی نساااهابانکمختلفی اتخاذ کردند که نشاااان از حسااااسااایت ویژه  

از  یاریبسا باشاد.  ی ناشای از اساتفاده گساترده شاهروندان از این ارزها می    هاچالش

هساااتند. طبق   رمزارزهای ملی خود انتشاااار  یدر حال تالش برا  یمرکز یها بانک  
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کزی در تالش برای ارزهای ملی  مر یهابانک از درصد  77، سسه بی.ای.اس  مؤ یبررس 

  نی. همچن(1717February  21inextra: Fهستند ) ی داخلی خود هاپولو مبتنی بر 

فراتر رفته و به    ینظر یها از مرحله پژوهش  یمرکز یها درصاااد از بانک   77 حدود 

، تعدادی از کشاااورها نیز اقدام به     در مقابل  ند.  شاااد واردی عمل یها شیمرحله آزما  

شتوانه دولتی همچون بیت      سایی ارزهای بدون پ کوین و اتریوم نمودند. به عنوان شنا

رمزارزی را درون چارچوب  نوع هرونه بانک مرکزی کانادا، اجازه انتشار و استفاده از نم

سااابد  های معروف در دنیا نیز  مالی خود را صاااادر نموده اسااات. برخی بانک   -پولی

هایی همچون گلدمن  اند. بانکسازی کرده های خود را با ارزهای مجازی، متنوعدارایی

از شناخته   0و سیمپل بانک  5جی پی مورگان بزرگترین بانک آمریکا، بارکلیز 0ساکس، 

ستند که رویه مذکور را در پیش گرفته شده ترین بانک   Offshore) اندهای جهان ه

1712March  17protection: .) قبال درادامه به رویکرد برخی از کشورهای دنیا   در  

 پردازیم.فضای اقتصاد ملی می ارزهای رمزنگاری شده و استفاده از آن در

 ایاالت متحده

ست یس کلیات رویکرد  شده غیرمتمرکز را   گذارانا آمریکایی به ارزهای رمزنگاری 

بوک و جلسااه اسااتماع مارک زاکربرگ، صاااحب شاابکه اجتماعی فیس  توان در می

سیومی از       سر ساپ دید. زاکربرگ و کن همچون ویزا،  شرکت خدمات پرداخت  17وات

تصمیم به ایجاد یک رمزارز و کیف پول متصل به    1727در سال  سترکارد،  پال و مپی

شدید کنگره آمریکا مواجه  آن بنام کولیبرا می پس از  .شوند یمگیرند که با مخالفت 

در یک جلسه شش ساعته، طرح  1721سپتامبر  18دعوت زاکربرگ به کنگره در روز 

شمار می بوک را تهدیدی علیایجاد ارز دیجیتالی مختص فیس رند.  آوه دالر آمریکا به 

در این جلسااه که در کمیساایون اقتصااادی کنگره برگزار شااد، اعضااای کمیساایون   

اقتصادی مجلس نمایندگان طرح زاکربرگ را با هدف تضعیف دالر و حاکمیت آمریکا    

، طرح ایجاد جلسااهدر این  (.Zuckerberge: 1721) کردندبر اقتصاااد جهانی تعریف 

 همچون ییهاشارکت بوک و کنسارسایوم متا با همراهی   ساط فیس پول دیجیتالی تو

دت ش بوک ایجاد شده بود، بهویزا کارد و پِی پال برای استفاده از پول دیجیتالی فیس 

ساختاری      باًیتقرمورد انتقاد قرار گرفت.  سه، زاکربرگ را به طراحی  ضای جل تمامی اع
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ستفاده برای پول   اهمیتبرای کم سم، مفری   نیتأم شویی و سازی دالر، ا مالی تروری

شکوک به ویژه   مالی قاچاق   نیتأمبرای ممانعت از پرداخت مالیات و انجام معامالت م

شده در ایاالت      سطع دیگری از تحوالت مرتبط با ارزهای رمزنگاری  متهم کردند. در 

متحده، ایاالت مختلف این کشااور نیز دو رویکرد اصاالی را در برابر این ارزها در پیش  

در  0و اوکالهاما   5اوهایو  0وایومینر، اند. برخی ایاالت در این کشاااور همچون   ته گرف

ی اقتصااااد مبتنی بر رمزارز مجاری ریگشاااکلحوزه قانون گذاری محلی از رشاااد و 

حمایت کردند. حتی در وایومینر مجلس محلی اجازه ایجاد بانک جدیدی که تنها با       

قابل اما برخی ایاالت همچون صاااادر شاااد. در ساااوی م  کندیمارزهای مجازی کار 

و نیویورک با طرح قوانین جدیدی در تالش برای ممنوع کردن این     2هاوایی  0مریلند؛ 

ارزها هسااتند. مقامات محلی در این ایاالت به کسااانی که معامالت روزمره خود را با   

 ی در این ارزهاگذارهیسرما هشدار دادند که   دهندیماستفاده از ارزهای مجازی انجام  

محاادود   ننااد   را  تالش    globallegalinsights:12/72/1712) ک ین  خر هااای  (. در آ

آمریکایی در باب ارزهای رمزنگاری شاااده، تعدادی از نمایندگان کنگره،   گذارانقانون

آن تمام افرادی که وارد خاک این کشور  اساس بربه دنبال تصویب طرحی هستند که 

له رمزارزها را اعالم نمایند. گرچه این      های مجازی خود از جم  باید دارایی   شاااوند یم

ه شکل قانونی منسجم ب   طرح تاکنون با موافقت اکثریت اعضای کنگره مواجه نشده و  

سازی        صویب و اجرایی  سختی به دنبال ت ست، اما حامیان این طرح به  خود نگرفته ا

 (.Dewaey: 1712) هستندآن 

 چین

سیاری از   سرا  هادولتحزب حاکم چین برخالف ب ست یس  سر جهان، در    کامالً ا

ارزهای رمزنگاری شااده در پیش گرفته اساات. در ژوئن  برابر درروشاان و مشااخصاای 

سیت های    هایصراف ی از طریق امعاملهاعالم کرد هرگونه  6بانک خلق چین 1721 یا 

گیرد را غیر قانونی  کوین صورت می پرداخت که از طریق ارزهای مجازی همچون بیت

که مقادیر معامله شااده با اسااتفاده از ارزهای  کندیمانک اضااافه . این بکندیماعالم 
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ای به شااهروندان مجازی را مساادود خواهد کرد. دولت چین در هشاادارهای جداگانه

دارای  عمل درهای فراوانی هستند و  خود اعالم کرد که ارزهای مجازی دارای ریسک 

ی این رمزارزها گذارشارزنظر دولت چین،  اسااس  برارزش واقعی نیساتند.   گونهچیه

(. Reuiters: 27/72/1712) داردی در آن وجود کاردسااتغیر واقعی اساات و امکان 

سسه   ای تحت عنوان ارز مجازی بانک مرکزی چین برای رویارویی با پدیده رمزارز، مؤ

صاد ملی چین و         سی آثار ورود رمزارزها به اقت سه، برر س را ایجاد کرد. وظیفه این مؤ

هرگونه معامله   1727. بانک مرکزی چین در سال باشدیمرمزارز ملی چگونگی ایجاد 

نک           با یا کالن را ممنوع اعالم کرد. این  به صاااورت خرد  جازی  های م از طریق ارز

ستفاده از     مصوبه  ستای ممنوعیت ایجاد هرگونه حساب و یا انتقال مبالغی با ا ای در را

بانکی این کشاااور        خارجی را برای سااایساااتم  جازی  های م  کردممنوع اعالم  ارز

(Xiaochuan: 1727.)  اقدام به  در جدیدترین ساایاساات گذرای، بانک مرکزی چین

کرده اساات. روش انتشااار این ارز به   0تالیجیدیوان  انتشااار رمزارز ملی خود به نام

شد یمصورت یک به یک در قبال هر واحد یوان در گردش   ست، دولت  با . در الیه نخ

چهار شهر شنزن، سوژو، شاندونر و شیونر آن، استفاده در  1717چین از ماه آوریل 

های  های اینترنتی آغاز کرد. در ماه   از یوان دیجیتال را برای پرداخت هزینه تاکسااای    

خدمات در              کاال و  ید فروش آنالین  گاه خر پای با، معروف ترین  با پانی علی  اخیر، کم

اخت خود، گزینه   ، در قسااامت پرد دهد ها تراکنش انجام می  چین که روزانه میلیون  

 ,China-briefing: May 21) استپرداخت از طریق یوان دیجیتال را نیز اضافه کرده 

1712.) 

 روسیه

اعالم کرد رویکرد  نامهنییآبا تصااویب یک  1727بانک مرکزی روساایه در سااال 

این بانک در قبال رمزارزها به شااکلی خواهد بود که شااهروندان اجازه تجارت آن در  

شت. همچنین وزارت اقتصاد این کشور در نیمه دوم      ی هاپلتفرم داخلی را نخواهند دا

شده     1727سال   ستخراج  اعالم کرد که هرگونه تجارت و خرید و فروش رمزارزهای ا

شده برای       ستفاده  شامل اخذ مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. عالوه بر این، برق ا

شده، با تعرفه مجزا و   ستخراج ارزهای رمزنگاری  سبه   چند برابربا  ا قیمت معمول محا

شان  Debevoise: July 82: 1717شود ) یم سیه   دهدیم(. این رویکرد ن که دولت رو
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صاد داخلی      صون ماندن از آثار تهدیدآمیز تجارت رمزارزها در اقت شی برای م از هر تال

تا به حال به دنبال طراحی  1721بانک مرکزی روسااایه از ساااال  خود، آگاه اسااات.

طور که این بانک در اساات. همان 0ی برای اجرایی سااازی برنامه روبل دیجیتالپلتفرم

در اختیار شهروندان  1711اعالم کرد، روبل دیجیتال تا ابتدای سال  1712آپریل  28

  یهایگژیو یل داراتایجی، روبل دهیروس یبانک مرکز دگاهیاز داین کشور خواهد بود. 

که همانند پول نقد، امکان        یمعن نیبد  بود.خواهد   یر نقد یو غ یروبل نقد   یبیترک

ل، تایجید روبل رگید یاست. از سو   سر یم نیبه صورت آفال  تالیجیاستفاده از روبل د 

را  نیآنال یها پرداخت  ی، امکان اساااتفاده برا  ینقد  ریمانند روش پرداخت غ    قاً یدق

های  کبانک مرکزی روسااایه در تالش اسااات تا این امکان را برای بان د.کنیفراهم م

برای هر یک از شااهروندان و  5های دیجیتالیتجاری فراهم کند که با ایجاد کیف پول

مشااتریان خود، امکان اسااتفاده از اروبل دیجیتال را به مشااتریان خود در معامالت    

 (.finextra: 28/77/1712) دینمااعالم  روزمره

 هند

ز دیجیتالی از  اعالم کرد که تجارت هرگونه ار    1727دولت هند در اوایل ساااال     

 :Suchetana Ray) باشد یمکوین درون مرزهای ملی این کشور غیرقانونی  جمله بیت

1727, 27Jan.  .)با اشاااره به اهمیت اسااتفاده از  0راسااتا، رزرو بانک هند نیهم در

شده     چینتکنولوژی بالک ساب توزیع  ضبط  0و فناوری دفتر ح )دفتری جهت ثبت و 

یانیه  ها توساااط همه کا    همه تراکنش  ای اعالم کرد که این بانک به همه       بران( در ب

و یا به نحوی این ارزها را به عنوان منبعی   کنندیمکسااانی که از این ارزها اسااتفاده 

ند، برای ذخیره ارزش حفظ کرده هد یمهشااادار  ا به هیچ عنوان       د ند  لت ه که دو

سک  صاد م    ری ستفاده از این ارزها را درون چارچوب اقت شی از ا لی خود پوشش   های نا

 کردو به هیچ نهادی نیز اجازه اسااتخراج رساامی این ارزها را اعطاء نخواهد  دهدنمی

(Reserve Bank of India: Feb. 2, 1728  این بانک به عنوان مرجع قاعده .)  گذاری

استفاده از   قبال درمالی فعال در هند را  مؤسسات  ها و مالی در هند، همه بانک-پولی

گیرانه، رزروبانک هند  ی، منع کرد. در یک بیانیه ساااختمل ریغلی رمزارزهای دیجیتا
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شرایطی    بانک هراعالم کرد،  سهیل کند و یا  ی را که تجارت این ارزهای دیجیتالی را ت

را فراهم کند که درون خاک این کشاااور بتوان از ارزهای مذکور اساااتفاده کرد را با          

 د ساخت.خواه روروبهمالی و اقدامات تنبیهی  نیسنگ جرائم

 اتحادیه اروپا

نخسااتین تالش اروپایی برای مواجه قانونی با پدیده ارزهای دیجیتالی، پیشاانهاد  

ها به ساااختار مقابله با  کمیساایون اروپا برای وارد ساااختن ارزهای دیجیتالی و والت 

بود. در  1721در جوالی  0شویی اروپایی نظم مقابله با پولشویی درون چارچوب  پول

بود تا همه معامالت دیجیتالی را زیر نور شااافافیت قرار        تالش دره اروپا  اتحادی   واقع

شاویی جلوگیری  مالی تروریسام و پول  نیتأمدهد و از جرایمی همچون فرار مالیاتی، 

 که داددر حوزه اوراق بهادار هشدار   5نیز نهاد ناظر اروپایی 1727فوریه  21نماید. در 

سی    یه توص  گذارانهیسرما ار باالیی هستند و به  ارزهای رمزنگاری شده دارای ریسک ب

(. ماریو  21Feb.  :EBA ,1727) نکنند های خود را به این حوزه وارد   کرد که دارایی 

ی در اواخر ساااال امصااااحبهدر  0رئیس پیشاااین بانک مرکزی اتحادیه اروپا 0دراگی

عنوان داشااات که ارزهای مجازی به دلیل ساااطع باالی نوساااانات قیمت و           1727

ی بسااایار باالیی هساااتند که  ها ساااکیرو عدم تعیین قیمت ثابت دارای      2باتی ثبی

 ی در آن را با خطرهایی همراه کرده است.گذارهیسرما

 گسترش رمزارزها:های ناشی چالش-6

 کاهش اعتبار پول ملی:-6-0

ترین چالش ناشاای از ظهور ارزهای رمزنگاری شااده در شاااید بتوان گفت که مهم

ارزهای دهد که پدیده در صاااورتی رخ می نیا ول ملی باشاااد.جهان، کاهش ارزش پ

های اخیر و رمزنگاری شده در سیستم پرداخت داخلی جای پول ملی را بگیرد. در ماه  

ن کوین به عنواهایی همچون تسال و آمازون اقدام به پذیرش بیت پس از اینکه شرکت 
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ن در عرض چند کویدرصدی قیمت بیت  277وسیله پرداخت کرد که موجب افزایش  

 ی این روند اجرا کرد.محدودسازماه شد، کنگره آمریکا طرحی برای 

 نوسانات باالی قیمت:-6-5
ی ارزهای رمزنگاری شده، نوسان شدید قیمت آن است که     هاچالشیکی دیگر از 

صلی آن را می  ست.   دلیل ا شتوانه منطقی دان سترش فناور توان در عدم وجود پ  یبا گ

 یهااسکناس پا به عرصه اقتصاد گشود که ماهیت آن همان یرونیک، پول الکتالعاتاط

اعداد و ارقام داخل کامپیوتر  یسرکیو ملموس به  یکیاست، اما از حالت فیز  یکاغذ

 یمکانیساام جیتال،ید ایالکترونیک  یهاپول یشااده اساات. به عبارت لیتبد شاابکه و

  یاخیر، پول یهار سااالهسااتند؛ اما د یمتداول بانک یهااسااکناس در پرداخت دیجد

و یک واحد جدید   کندیمی بانکی تفاوت   ها اساااکناس  با  یطور ذات آمد که به    دی پد 

سازوکاری    متفاوت و منحصر به فرد به نام رمزارز با خود به همراه   کامالًسنجش را با 

ی گذارارزشمساائله اصاالی در این حوزه اینجاساات که    (.Chuen: 1722آورد )می

ستفاده     قیمتی هرکدام از شایعاتی پیرامون ا  ی بزرگهاشرکت این رمزارزها با ایجاد 

ه ی بریناپذجبرانضاااررهای  تواندیم. این فرایند شاااودیمجهانی از آنها باال و پایین 

کوین از نوسان قیمتی بیت  2شماره   ی افراد، وارد آورد. نمودارگذارهیسرما و  هاییدارا

 دهد.میرا نشان  تاکنون 1727سال 

 

 
 4141تا آگوست  4112کوین از سال روند نوسان بیت-1شماره  نمودار

860 245 433 920

13350

3880
9631

36000

57000
63000

5900056000

37000
29000

4100043000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

-1

2
0

2
1

-2

2
0

2
1

-3

2
0

2
1

-4

2
0

2
1

-5

2
0

2
1

-6

2
0

2
1

-7

2
0

2
1

-8

2
0

2
1

-9

5950تا آگوست 5900روند نوسان قیمت بیت کوین ازسال 

Series 1



 2772 بهار  ♦ 77 شماره ♦ 22سال  ♦ اقتصادی راهبرد   12

 شویی:مالی تروریسم و پول نیتأمامکان -6-0

 رمزارزهایی همچون  معامالت های مرکزی بر  بانک   توجه به عدم امکان نظارت     با  

مجرمانه در جهان شااناخته  یهاتیفعال گرلیبه عنوان تسااه هارمزارز نیا ن،یکوتیب

صل  نیکوتیببه عنوان نمونه،  .دنشو یم چون  یقانون ریغ یبازارها یمال نیتأم یابزار ا

سان محسوب م   یسالح و حت  یقانون ریتجارت مواد مخدر، تجارت غ .  شود یتجارت ان

ستفاده هکرها و  محور دیگری که می توان از آن به عنوان مخاطره رمزارزها یاد کرد، ا

باشااد. در ل امکان ایجاد پوشااش هویتی میهای تروریسااتی از آن به دلیبرخی گروه

حمله هکری به خط لوله کلونیال  در 1712ها در روز هفتم مِی ترین نمونهیکی از تازه

ایاالت متحده
قال فرآورده     0 فه انت تا نیویورک را    که وظی هده های نفتی از تگزاس  دارد؛   بر ع

نام دارکگروهی به 
موجود  اطالعات رق اروپا فعالیت دارند،اطالعات موجود در ش بر اساسساید که  5

در ساایسااتم مرکزی شاارکت را به ساارقت بردند. پس از این حمله هکری، اپراتور را  

تی آن کردند. به دلیل توقف اجباری     مجبور به توقف فعالیت و فریز سااایساااتم آی    

شرقی ایاالت متحده، قیمت این فرآورده به باالترین     سواحل  عملیات انتقال بنزین در 

شته      حد سال گذ سه  س در  شرکت، هکرها   Osborne: 1712) دیر (. پس از هک این 

را مطرح کردند و شااارکت میلیون دالر  2کوین به ارزش بیت 82درخواسااات انتقال 

وجه بارز این وضااعیت،   مجبور به انتقال این مبلغ در والت گروه دارک ساااید شاادند.

کوین بود که پس از هک و   بیت  خواهی گروهی از هکرها از دولت ایاالت متحده به     باج 

 :Browne) رفتیپذی کنترل الکترونیک خط لوله کلونیال آمریکا صورت ریگبه دست

یار گرفتن          1712 با در اخت ید  نام دارک ساااا به  (. در این حمله ساااایبری، گروهی 

وین کرا هم به صورت بیت سرورهای کنترل الکترونیک خطوط لوله درخواست باج آن

شرکت کلون    شت.  شد چیزی حدود  دا میلیون دالر به این  2یال در این حمله، مجبور 

و بروز این ارزها در نظام تجارت جهانی سااابب شاااد که         ظهور گروه هکری بپردازد.

ستی همچون داعش و القاعده که می برخی از گروه شش های تروری های  خواهند در پو

ست به اقدامات مخت        شورها د سایی علیه امنیت ملی ک شنا ن لفی بزنند از ایغیرقابل 

                                                           
2. (Colonial Pipeline بزرگترین خط لوله انتقال فراورده هایب نفتی آمریکا با طول )مایل با ظرفیت  20277

 .میلیون بشکه در روز که بین تگزاس و نیویورک احداث شده است 8

1.Dark Side 
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کننااد    هااای مرتبط اساااتفاااده      مااالی همراهااان و گروه      نی تااأم رمزارزهااا برای   

Clearygottlieb: June 12, 1712).) 

 تعیین تکلیف حوزه قضایی رسیدگی به جرایم:-6-0

ا      چیدر حااال حاضر ه   اتاندارد خاصا پول  با در جهان در ارتباط یمقررات و اسا

 نیا دیجد نساابتاً   وجود ندارد. ظهور تالیجیع پااول د  از انوا یکیبه عنوان  یمجاااز  

 یمجاز یهاپول یبرا به وضااااااااع مقررات جامع یازیموجب شااااااااده تا ن دهیپد

در خأل کامل   یمجاز یهاموضوع پول توان گفت کهبا این وجود نمیاحساااس شود.   

ابل  خصاااوص ق  نیدر ا کی مقررات تجارت الکترون  یکل قرار دارد و چارچوب  یقانون 

در  0ترالیتوسااااااط آنس  کیتجارت الکترون رامونیپ یانمونه اعمال اساااااات. قانون 

بط روا میاز کشااورها به منظور تنظ   یاریبساا   که تا کنون دیارائه گرد 2111سااال   

با این حال، به دلیل  اند.قانون بهره برده نیاز ا کیالکترون تجارت یاشااخاص در فضا

صورت گرفته، مخفی بودن  هاتراکنشامکان پیگیری برخی مشکالت از جمله عدم   ی 

سیال   در حوزه رمزارزها، این امکان وجود ندارد  معامالتاطالعات کارگزاران و جریان 

به پیگیری کامل جرایم رخ داده بپردازند          ند  ما برای ؛ که کشاااورهای مختلف بتوان  ا

ور تا کنون به کشاا 71ی مرکزی و قوای قانون گذاری هابانکمقابله با این وضااعیت 

دنبال وضع قوانین پیشگیرانه و تعیین حوزه صالحیت جغرافیایی برای رصد معامالت      

اند  کردهو همچنین امکان بررساای قضااایی موارد ناشاای از معامالت رمزارزها را ایجاد 

(Coinshares:1717.) 

 امکان هک والت ها:-2-2

وسط ت هاتراکنشگیری ویژگی نظیر به نظیر بودن ارزهای مجازی و عدم امکان پی

  دهی گرد نیمجرم انی آن در م تی محبوب موجب  ی مرکزی و یا مراجع نظارتی  ها بانک  

  یدر اقص یشماری، کاربران ب1728ی در اواسط ماه مدر یک نمونه مشخص، اساات.   

 یقرار گرفتند که نحوه یبه نام واناکاارا   بدافاازار   برنامه کینقاط جهان هدف حمله 

به وجوه    یوترها یکامپ  دنعمل آن، قفل کر   از  نیکوتی در قالب ب   یکاربران و مطال

 هزاران افزار،باج نیا قیاز طر نیبود. مهاجم انش ستم یباز نمودن قفل س  یازا آنان در

ا  ب  یارتکاب  یافته ی از جرائم ساااازمان  یکی مودند. ن یاخاذ  نیکوتی دالر به صاااورت ب 

ستفاده از ب  ست. هم  یرهاافزاباج قیاز طر یاخاذ ن،یکوتیا صاحبان   ن،یچنمختلف ا

                                                           
 کمیسیون تجارت بین الملل سااازمان ملل متحد 2
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 در یو فقدان مقررات کاف نیکوتیساختار خاص ب  یجهینت در است  ممکن نیکوتیب

  یها یژگیوو فریب قرار بگیرند.    چون سااارقت  یدر معرض جرائم یباره به راحت   نیا

  نیتررا مشااکل ساااخته اساات که از مهم یبردارالهاز ک یریشااگیپ ن،یکوتیب خاص

  ای رفته و   سااارقت  به  نیکوتی ب یابی باز  یبرا یبه عدم وجود راه   توانیآن مدالیل  

 کرد. اشاره معامله کیپرداخت شده در  یهانیکوتیبازگرداندن ب

 ی:ریگجهینت
در این مقاله تالش کردیدم تا فهمی از نحوه اثرگذاری رمزارزها بر اقتصاااادهای          

ست   ملی و بین سیا شورها  المللی و  ضوع را ارائه دهیم. همان  این  در قبالگذاری ک مو

های نوینی که میزان طور که اشااااره شاااد، ارزهای مجازی از طریق ایجاد ساااازوکار

کند که دیگر  دهد، وضعیتی ایجاد می ینظارت و هدایت کشورها را به شدت کاهش م  

تدار سااانتی خود را اعمال           بانک   مالی اق هادهای حاکمیتی پولی و  های مرکزی و ن

باید        کنند. رمزارزی نمی ند لیبرا که  یاالت متحده در    بر اسااااسمان قوانین داخلی ا

سراسر جهان عمل کند عالوه بر جهانی سازی قوانین ایاالت متحده، شهروندان سایر       

شورهای جهان را ملزم می  ساس کند تا ک این قواعد عمل نمایند. همین پدیده به  بر ا

کند  المللی را ایجاد میخودی خود تعارضااات جدی در نظامات اقتصااادی ملی و بین

سایر ملل جهان می      شورها بر  سلطه برخی ک انجامد. جهت مقابله با  که در نهایت به 

ضعی  ست  ت، دولتاین و سیا های گوناگونی را به اجرا درآوردند که گذاریهای جهان، 

ی و کاو معدن طیف وسااایعی از ممنوعیت کامل نقل و انتقال، رمزارزها، جرم انگاری        

شد.  ملی بخشی از آن می  ایجاد رمزارز سخ با ست به  به این تهدیدات، دولت در پا ها د

یت از پول ملی خود،             ما کدام جهت ح ند و هر ها زد کاری از جنس رمزارز جاد ابت ای

 کند.ی را ایجاد میفردمنحصربهرمزارز ملی 
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