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2021جوالی    19دوشنبه                                                           نجیب سخی                
 

                              پول الکترونیک

بعد از فبروری    درین اواخر خبری نشر گردید؛مبنی براینکه بانک مرکزی چین پول الکترونیک را 

پول؛ از قبل در چین نسبت بهر کشور دیگر رواج  م، اشاعه میکند ؛البته تبادالت الکترو نیکی  2022

داشت ؛اما اشاعهٔ یوهان الکترونیک بوسیلهٔ بانک مرکزی چین ؛بموضوع  وسعت و ابعاد    زیادتر

 .  دیگری میدهد 

طرف    از  کس نمیداند   حدود شاید صد نوع پول الکترونیک باالی انترنت موجود باشد؛اما هیچ   در 

که با تبلیغات و انبساط ارقام و سود افزائی    ولهای تخیلی هستند،درحقیقت پ .  اشاعه شده اند   کی نشر و

سمان  ه آبیک اشاره ارزش شان ب.  دارند   تقلبی؛ خارج از هرنوع ساختمان پولی و پشتوانهٔ دولتی قرار 

این تصاعد و تنزل هیچکسی    برابر   در .  شارهٔ دیگری کامالً از ارزش بیرون میشوند شود، و با  بلند می 

 .مسئول نیست 

و توانائی مالی آنکشور    تی واحد ملی پولش را الکترونیک بسازد؛در حقیقت نماینده اقتصاد اگر دول

 . موجودیت و تمامیت آن دفاع و پشتیبانی میکند  لهذا از  خواهد بود؛

ندارد،یعنی    هیچ واحد  الکترونیک وجود  دنیا بشکل  و   رو، یوپول معتبر  الکترونیکی    یا  دالر  پوند 

و ستد بوسیلهٔ کریدت کارتها؛ و پول الکترونیک دو موضوع جداگانه  البته تبادالت و داد  .وجود ندارد 

 .هستند 

اولین کشوری هست، که واحد  پولش را  چین  یوهانیکه امروز    ملی  الکترونیک میسازد،یعنی هر 

برابر آن یک یوهان الکترونیک نشرمیشود ؛بعبارت دیگرسکه ها و پولهای    درتبادله قراردارد،در

 . شوند   کی تعویض می کاغذی با پولهای الکترونی

پول    استحکام  میگردد،  حفظ  آن  واعتبار  ارزش،پشتوانه  پول،یعنی  ذاتی  ساختمان  و  خصوصیات 

میداشته باشد؛اما بعوض پول کاغذی پول    آن قرار  قتصادی کشور ناشر ادررابطهٔ مستقیم با توانائی  
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خنثی میسازد؛ در  کاغذی را    یا   هر یوهان الکترونیکی یک یوهان سکه و .   الکترونیک تادیه میگردد 

  در عوض یوهان الکترونیک قابل تبادله با طال خواهد .  درازمدت پول قابل لمس؛ کامالً ازبین میرود 

 .یعنی طال بحیث پشتوانه این پول عرض وجود میکند .! بوده

العمل چین  این وضعیت که پولی مستحکمی چون یوهان چینی ،تغیر وجود میدهد؛ در واقعیت عکس 

  استفاده از وضعیت انحصاری دالر در  سؤ  مریکا با ار درسطح جهانی است؛زیرا برضد حاکمیت دال

 .برابر هرکشوریکه بخواهد استعمال میکند و بکار میبرد   المللی؛آنرا بمثابه اسلحه در تبادالت بین 

چین بدیلی در برابر دالر وانحصارت    و   پول الکترونیکی،این انحصارات دالر رفع شده،  در تبادالت با

انتقال می  «ب  »بیک نقطه  « الف  »  یک نقطهٔ   یعنی پول از.  میکند   ت جهانی  پیشنهاد آن درمناسبا

 .بدون آنکه دالر درین انتقال مداخله وحتی آگاهی هم داشته باشد .  یابد 

بانکی کامالً   مصارف و  با  زیرا  حذف شده؛  تعارفات  قائم    تماس  بانک مرکزی،یعنی منبع صدور 

در حقیقت انحصارات  .  پولی غیرضروری میشود   بانک بحیث رابط در مناسبات   میگردد؛لهذا وجود 

 . بانکی، که پایهٔ مالی اقتصاد کاپیتالیزم هست؛از احتیاج بیرون میگردد 

پنج قاره، در ترویج این پول نقشی مهمی خواهد    هر  داشتن روابط خیلی وسیع تجارتی با   چین با

  چند   داخل کشورش از  الکترونیکی در ملیون نفوس ،معامالت    و چهارصد   با داشتن یکهزار .  داشت 

 ً اشاعهٔ آن بوسیلهٔ بانک مرکزی این وضعیت را رسمیت می   عام شده است ؛اما  سالی است که تقریبا

 .المللی  ترویج تشکیل و تأمین میکند بخشد، یعنی تأمین و استقرار آنرا در تبادالت بین 

بامنیت ملی امریکا تعریف  مریکا ازین حرکت سراسیمه شده و پول الکترونیک چین را تعرض  ا

 درحالیکه هم .  از جانب دیگر برنشر دالر الکترونیک وسیعاً تأکید و تائید صورت گرفته است .    کرده

در است   اکنون چین  افتاده  ازاتازونی جلوتر  قدم  لحاظ چندین  ازین  میبرد؛  الکترونیک بسر  .  پول 

ل الکترونیک و تطبیق آن دارد ؛در  پالن شدهٔ چینی تطابق و همآهنگی بزرگی با پو  ازجانبی اقتصاد 

 .صورتی که اقتصاد بازار آزاد باین سیستم منافات میرساند 

 .اگر بطور فشرده مفاد و مضار پول الکترنیک را ارزیابی کنیم به نکات ذیل بر خواهیم خورد 

 : مفاد  –

امروز  .  دالر در جهانست شود ،یعنی ختم  انحصار    تبادلهٔ الکترونیک دالر؛ کامالً کنار گذاشته می   در

رو و اخیراً یوهان چینی باید داشته باشد ؛اما  یو هر بانک مرکزی در جهان  ذخیرهٔ از دالر ،پوند ،

م دالر شصت فیصد ذخیره    2021در سال  .  واحد تبادله جهانی است    ذخیره دالر حتمی است؛ زیرا

رکود دالر به شصت فیصد    ؛اما با فیصد بود   این رقم  نود   قباًل .  بانکهای مرکزی جهانرا تشکیل میداد  
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 .تنزیل نموده است 

بانک در جهان وجود دارد ،که همه بصورت غیر مستقیم از    یک هزار  بیست و  در حقیقت حدود 

یا شخصی را درهر گوشهٔ جهان    اینجاست اگر کشوری و   از.  شوند   مریکا و غرب اداره می اسوی  

شخص  باشد دارئی اش    شود، و اگرنمی    که تحریم کنند؛ فوراً کشورتحریم شده ذخیره اش تجدید 

 !مریکا وغرب نباشد اتوقیف و گاهی هم مصادره میگردد، واگرچه حسابش در 

یا اینکه جریمه های بزرگی بشرکت و مؤسسات متخلف از تصامیم شان عاید میگردد ؛مثالً بانک   

بود؛ مبلغ    مراعات نکرده  بجرم اینکه تحریم علیه ایران را   201۵فرانسوی در سال  «  بی،ان، پی  »  

 . مریکا جریمه شد اهشت عشاریه نه میلیارد دالر از طرف 

در تبادالت  .  مریکا همنظر نیستند خاتمه می یابد ا  افرادیکه با  کشورها و  این حاکمیت با تحریم بر

 .هیچ کشوری دیگری را تحریم نمیتواند .جهانی سهولت فراهم گشته  

یابی شده ودر    مخدر و قاچاق آن رد   ای مواد هرگونه تقلب مالی ،احتکار ،بازار سیاه ،شستن پوله–

 .درنتیجه اقتصاد زیر زمینی ازبین میرود . درازمدت نابود میگردد 

پایه کاپیتالیزم هستند؛ بانکها ازاحتیاج و استفاده    در تبادالت الکترونیک انحصار بانک و بیمه ،که دو –

 . دند متروک ؛ میگر... دت کارت، چک ،حواله، نوت وی شوند ،یعنی کر بیرون می 

زمان حقیقی؛ پالن نمودن تولید ومصرف مطابق احتیاج صورت میگیرد    دخل در  محاسبهٔ خرچ و   با–

 .بشریت را تهدید میکند پایان می یابد   تم اضافه تولید و اضافه مصرف که طبعیت و س ،یعنی این سی

 

 :مضار

 .مصارف شخص شفاف بوده ،دولت برحیات روزانه افراد کنترول میداشته باشد –

 .پس انداز مردم در کنترول دولت واقع خواهد شد   ذخیرهٔ یا–

 .ترقی دهد  به تناسب مصرف  حقیقی دولت میتواند عایدات را تنزیل یا –

اگر جریان برق قطع شود ؛پول الکترونیک از فعالیت خارج  …  درصورت زلزله،سیالب،حریق و  –

 .گشته و سبب هرج مرج عام خواهد شد 

تا الیتناه  هر– نشرمیگردد،دولت  دائمی   یوهانیکه  افراد بصورت  میتواند؛آنرا ردیابی کند؛همچنان  ی 

 .دیدهٔ مسٔولین پوشیده نخواهد ماند  قابل هویت و مکان یابی بوده ، هیچ حرکتی از

جلو انداخته و طی آن چین را دولت اتوکراسی و دیکتاتوری    در کشور های غربی مضار این سیستم را

اما  .در یک دیکتاتوری مانند چین قابل تطبیق است   تلقی میکنند ؛و میگویند؛ این وضعیت بطورمکمل
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 از مفاد آن کمتر ذکر بعمل می آورند؛ مثالً رفع جهانی انحصاردالر ویا ختم اقتصاد زیر زمینی و

... . 

پیشنهاد   دونفسه  بهتر  یا  دوگانه  بطور  هم  باشد   گاهی  داشته  جریان  کاغذی  پول  و    میشود،یعنی 

 .در حقیقت حفظ سیستم موجوده. بیاید الکترونیک هم در مجاورتش 

  ، اگر قبول کنیم که پول الکترونیک ؛یک تحول در مناسبات بین جوامع بشری در شرائط حاضر است 

نصورت هر کشور و شخصیکه در تأمین این تحول ممانعت و سکتگی خلق کند ؛ضد این تحول  آدر  

 .قرارمیگیرد 

 

 انتهی 

 

 

 

 


