دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ :ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮداری
اﺳﺖ و دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﺧﯿﺮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ »ﻓﺎﮐﺲ
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ارزش دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﻻر دوﺳﺖ ﻧﺪارد:

»ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺳﺖ .ﻣﻦ آن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ارز دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دﻻر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻻر ارز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در دﻧﯿﺎ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ:

»ارز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﻻر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﮔﺮدش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﺑﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ رﻣﺰارز اﻫﻤﯿﺖ دﻻر را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد«.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺴﺎﻟﻮادور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارز رﺳﻤﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت آن را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم
ﺧﺒﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﺳﻮی ﺗﺴﻼ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪیاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﭼﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۵ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  ۳۰ﻫﺰار دﻻر ﻗﺮار دارد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ

رﻣﺰارز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ارزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

