
پيامدهاي كاربرد رمز ارزها در دوبررسي 

؛سياهسناریوي تجارت جهاني سفيد و 
با رویكرد چرخ آینده و پویاشناسي سيستمي

دكتر محمدعلي سهماني





مقدمه
هدفباامنیتيواطالعاتينهادهایتوسطآنهاخلقارزهارمزیدربارهباورپذیرهایفرضیهاز

ويمخفعواملالملليبینشبكهبرایردیابيغیرقابلوناشناسپرداختتسهیلوماليتأمین
وپولشویيمنجملهمواردیدررمزارزهاكاربردفراوانيبهتوجهبافرضیهاین.استجاسوسي

بهكارشناسانبرخيگرایشبهتوجهبادیگرسویاز.گرددميتقویتبیشترمخدرموادفروش
ازرسميرویكردیکالوقوعقریباتخاذ؛هاتحریممخربآثاركاهشجهتابزاراینازاستفاده
دررمزارزهاازاستفادهمنفيومثبتپیامدهایمورددرتردیدهایيوجودنیزوقانونگذارسوی
یسازآگاهنیزوموجودتضادهایوهاتناقضعمیقتربررسيبهمقالهایندركشور،مالينظام

.شودميپرداختهپنهانوپیدازوایایازذینفعان



تجارت سفید

بهتواندميمزایااینمجموعكههستند؛قائلرمزارزهابرایرامتعددیمزایایخوشبینانه،نگاهدر
.دبینجامبانكيمتداولفرایندهایوكشورهااقتصادیچرخهدرمثبتيتغییراتگیریشكل



چرخ آینده تجارت سفید



اثیرتعنوانبهزیرمتغیرششسناریوایننخستالیهدرشد،مشاهدهقبلشكلدركهگونههمان
:هستندشناسایيقابلرمزارزهامحوریتباسفیدتجارتمستقیم

گیریارزواحدجهانيشكل1.
حذفنهادهایمركزی2.
مصرفانرژی3.
حذفحوالجاتازخدماتبانكي4.
كاهشهزینهیپرداختهایبینالمللي5.
.تسریعدرپرداختهایبینالمللي6.

تأثیرات مستقیم تجارت سفید



تجارت سیاه

ایبازارهرشدتسهیلموجبرمزارزهابویژهدیجیتالوناشناسپرداختهایمكانیسمتردیدبي
ترینمعروف.گیردميصورتغیرقانونيخدماتوكاالهاتبادالتآندركهاستشدهسیاهوب
Silkسایتگردانندگاندستگیریحوزهایندراتفاق Roadمیلیون4بربالغمبلغيآندركهبوده
ارزها،رمزتبادالتازاستفادهبااندتوانستهمجرمافرادهمچنین.استشدهمصادرهبیتكویندالر

انجام2018تا2017هایسالطيدالر،میلیوندویستومیلیاردیکبربالغهایيتراكنشمجموع
انجامجرایمبامرتبطهایشكایتثبت2018سالدركهاستآنازحاكينیزFBIگزارش.دهند
.استشدهبرابرشش2015سالبامقایسهدررمزارزهاطریقازشده



چرخ آینده تجارت سیاه



تقیمتاثیرمسعنوانبهزیرمتغیرششسناریوایناولالیهدرشد،مشاهدهقبلشكلدركهگونههمان
:هستندشناسایيقابلرمزارزهامحوریتباسیاهتجارت

تامینماليفعالیتهایاطالعاتيوجاسوسي1.
فعالیتهایپولشویي2.
قاچاقموادمخدر3.
باجگیریهایاینترنتي4.
قاچاقانسانواعضایبدن5.
تامینماليتروریسم6.

:درالیهیدوم،تأثیراتمستقیممواردششگانهفوقعبارتنداز

اختاللدرنظامماليجهاني•
افزایشجرائمسازمانیافته•
افزایشتقاضاوعرضهجهانيموادمخدر•
افزایشمهاجرتهایغیرقانونيورشدآسیبهایاجتماعيطبقهآسیبپذیر•
رشدعواملنفوذیدرمیانحاكمیت،تضعیفامنیتمليكشورهاوتشكیلگروهکهایشبهنظامي•

معاند
كاهشاعتمادبهفناوریاطالعاتوافزایشتقاضابرایتخصصامنیتشبكه•

تأثیرات مستقیم تجارت سیاه



پویایی های سیستمی
عدیلتوتشدیدبازخوردیمهمهایحلقهكشفمنظوربهمتغیرها،بینسیستميروابطبعدگامدر

حشربهسیستميبازخوردیهایحلقهسفید،وسیاهتجارتیدرباره.گرددميبررسيشونده
:شوندميمعرفيذیل

حلقه های سیستمی تجارت سیاه 

رمزارزهاآشیلپاشنهتروریسم1.
یافتگيتوسعهمانعهكرها2.
بازارنیازهایبااطالعاتفناوریامنیتتخصصشكاف3.

حلقه های سیستمی تجارت سفید

نوینپرداختنظامهایمسیرازفناوریبرمبتنيكارآفرینيشتاب1.
اصطكاکباهمراهمالياكوسیستمازتمركززدایي2.
بانكيكاروكسبمدلتغییروبالكچین3.
ساختاریاصالحاتمسببآسانبینالملليپرداخت4.
جهانياقتصاددردالرتسلطعدموآمریكایمتحدهایاالتافول5.



تروریسم پاشنه آشیل رمزارزها-1تجارت سیاه 

حلقه ی تعدیل شونده ی تروریسم پاشنه آشیل رمزارزها



هکرها مانع توسعه یافتگی-2تجارت سیاه

حلقه ی تعدیل شونده ی هکرها مانع توسعه یافتگی



شکاف تخصص امنیت فناوری اطالعات با نیازهای بازار-3تجارت سیاه

حلقه ی تعدیل شونده ی شکاف تخصص امنیت فناوری اطالعات با نیازهای بازار



ت نوینشتاب کارآفرینی مبتنی بر فناوری از مسیر نظام های پرداخ-1تجارت سفید

وینحلقه ی تشدید شونده ی شتاب کارآفرینی مبتنی بر فناوری از مسیر نظام های پرداخت ن

شتاب 

کارآفرینی 

وری مبتنی برفنا

از مسیر نظام 

های پرداخت 

نوین



تمرکززدایی از اکوسیستم مالی همراه با اصطکاک-2تجارت سفید

حلقه ی تعدیل شونده ی تمرکززدایی از اکوسیستم مالی همراه با اصطکاک

ز تمرکز زدایی ا

ی اکوسیستم مال

همراه با 

اصطکاک



بالکچین و تغییر مدل کسب و کار بانکی-3تجارت سفید

حلقه ی تشدید شونده ی بالکچین و تغییر مدل کسب و کار بانکی



پرداخت بین المللی آسان مسبب اصالحات ساختاری-4تجارت سفید

حلقه ی تشدید شونده ی پرداخت بین المللی آسان مسبب اصالحات ساختاری



افول آمریکا و عدم تسلط دالر در اقتصاد جهانی-5تجارت سفید

حلقه ی تشدید شونده ی افول آمریکا و عدم تسلط دالر در اقتصاد جهانی



روابط پویاي سيستمي تجارت سياه در یک نگاه



روابط پویاي سيستمي تجارت سفيد در یک نگاه



نتیجه گیری

ماليتأمینرمزارزها،پذیرشدرگذارقانونومركزینهادهایمقاومتعلتترینمهمشاید
ازاست؛آنهابرمبتنيهایتراكنشبودنناشناسدلیلبهیافتهسازمانجرائمتسهیلوتروریسم

ونتيسبانكدارینظامتضعیفبرآنتأثیرخدمات،اینكاربرددرعمومياقبالگسترشسودیگر
یزشيانگعامليمرزیبرونهایپرداختفراینددربویژهفناوریاینانكارغیرقابلمزایاینهایتدر
.میشودمحسوبآنازاستفادهسمتبهحركتجهتدر
ررسيبسفیدوسیاهتجارتسناریویدوقالبدرموضوعاینسیستميتحلیلابعادمقالهایندر
ناوریفتخصصشكافوجودبرتوانميآنتأكیدقابلوشدهشناختهكمترنتایججملهازكهشد

.دنمواشارهزمینهایندرمتخصصانسانينیرویاساسيكمبودوكاروكسببازاردراطالعات
توانميرمزارزها،بكارگیریطریقازالملليبینهایپرداختتسهیلصورتدراینبرعالوه

یطرهسافولبهتواندميآنپیامدكهداشتانتظارراجهاناقتصاددرزیربنایيساختاریاصالحات
.بینجامدجهانياقتصادبردالری



پایان 


