
 

 

 ۹۰۰۲ ژانویه سوم شنبه روز times نشریه تیترهای تمام بررسی لزوم

 لدیجیتا ارز خالق هویت و ناکاموتو ساتوشی از رمزگشایی برای

توجه  اب ۹۰۰۲لزوم بررسی تمام تیترهای نشریه تایمز در روز شنبه سوم ژانویه 

 یبه اینکه ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال که رمزنگاری است میتواند سرنخها

 تجدیدی از ساتوشی ناکاموتو و اهداف وی در راه اندازی بالکچین و ارائه بی

 دکوین در اختیار ما قرار ده

 “ Chancellor on brink ofعبارت ومطمئناً ، اگر فقط منظور ساتوشی ناکاموت

” second bailout for banksبود ، نیازی به ذکر تاریخ و نامTimes  بالکچین  رد

ن در بالکچین بیت کوی Times حالی که هم تاریخ و هم نام ربیت کوین نبود ، د

تمام  Satoshi Nakamotoبا این پیام رمزگذاری شده ،  ندرج شده است بنابرای

 ترا در نظر گرفته اس ۳۲۵۹۶به شماره  Times همطالب صفحه اول مجل

 : عبارتند از ۹۰۰۲ژانویه  ۶تیترهای روزنامه تایمز مورخ 

 

1. Israel prepares to send tanks and troops into Gaza 

۹. Chancellor on brink of second bailout for banks 

۶. Michael sheen frost, Nixon and me 

4. Working mum’s so that’s how she does it 

۵. Detox in style the best spas on the planet 

۳. Salman Rushdie I won’t marry again 

7. Giant killing? Guide to the fa cup third round 

 

https://www.thetimes.co.uk/article/chancellor-alistair-darling-on-brink-of-second-bailout-for-banks-n9l382mn62h
https://www.thetimes.co.uk/article/chancellor-alistair-darling-on-brink-of-second-bailout-for-banks-n9l382mn62h
https://www.thetimes.co.uk/article/israeli-tanks-expected-in-gaza-strip-as-foreigners-are-allowed-to-flee-ppw3gkv8t05
https://www.thetimes.co.uk/article/chancellor-alistair-darling-on-brink-of-second-bailout-for-banks-n9l382mn62h
https://www.thetimes.co.uk/article/saturday-interview-salman-rushdie-lnt2fl7c7mz


 . است ۹۰۰۲این هفت جمله تیترهای نشریه تایمز در مورخ سوم ژانویه سال 

 کروزنامه ای که ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین به دلیل محدودیت فضا در بال

بالکچین بیت کوین اشاره کرده است و جنسیس فقط به یکی از تیترهای آن در 

 یدلیل حجم پائین قابل ذخیره اطالعات در این بالک به بقیه موضوعات اشاره ا هب

نکرده است هر چند اهمیت بررسی این موضوعات نه تنها کمتر از تیتر اصلی 

بلکه پرده از بسیاری از راز و رمزهای شکل گیری ارز دیجیتال و حقایق  تنیس

 را خواهد گشود پرده آن تپش

 

 

در  فارزهای دیجیتال و بیت کوین نه تنها در حال ایجاد تغییرات بنیادین و شگر

 یعرصه اقتصاد جهانی هستند بلکه این پدیده طی عمر کوتاه خود سبک زندگ

مبدع  وانسانها را نیز دگرگون کرده است ومتاسفانه مهمترین سر نخی که از طراح 

این پدیده در دسترس است همین یک صفحه روزنامه است که تیتر اصلی آن 

نخستین بالک بیت کوین به صورت رمز درج شده است که بررسی دقیق تر  رد

اهداف اصلی طراحی این سیستم مالی و آینده آن را تا حدودی برای  دآن میتوان

 روشن کند اانسانه



 



هفت  زانک ها و نیروهای خود به غزه یکی ااعالم آمادگی اسرائیل برای ارسال ت

گی آماد زتیتر اصلی این صفحه را به خود اختصاص داده همچنین تصویر بزرگی ا

ه خود تایمز ب هاسرائیل برای حمله به غزه بیشترین فضا را در این شماره از نشری

 . اختصاص داده است

 

 7روز طی بیش از اسرائیل از زمان شکل گیری توسط دولت انگلستان تا به ام

 ندهه در حال اشغالگری و تجاوز به حقوق مردم مظلوم فلسطین بوده و در آخری

 ۹۹روزه و  ۶۶جنایت خود حمالت مرگباری را به مردم مظلوم نوار غزه در جنگهای 

 !!! روزه تحمیل کرده است

 هعدم تمایل سلمان رشدی به ازدواج دوباره یکی دیگر از تیترهای اصلی صفح

 مسال پیش بعد از حک ۶۹اشاره ساتوشی ناکاموتو است سلمان رشدی از مورد 

 هتاریخی امام خمینی در خصوص اعدام وی به دلیل انتشار کتاب آیات شیطانی ک

 گتوهین آشکار به پیامبر و ایات کتاب مقدس مسلمانان است ، تاکنون منتظر مر

 !!! استاست و طی این مدت مورد حمایت دولت انگلستان قرار داشته 



 

یتر دو ت راز همه جالبتر و البته مرموز تر قافیه موجود در دو عبارت تانک و بانک د

نک تانک و با یباال و پائین تصویر اصلی روزنامه تایمز است که هر دو ابزار یعن

 . در حال تجاوز به حقوق مردم هستند

 مب مردویکی در فلسطین از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل برای سرک

 ممظلوم غزه و دیگری در ابعاد وسیعتر در کل عالم در حال تجاوز به اقتصاد مرد

قید  ربا نظام پولی فیات و ربوی به صورت چاپ پول بدون پشتوانه ، همچنین تکرا

 یبرای ازدواج سلمان رشدی و کمک مالی به بانکها از سوی ساتوش” بار دوم“

 زاشد که حمایت همزمان دولت انگلستان اناکاموتو میتواند اشاره به مفهومی ب

 . نظام بانکی و سلمان رشدی است

شمسی  ۲۲در پایین نشریه تایم )زمان( آیا اشاره ای به پایان سال  ۲۲و آیا عدد 

 ؟نیست 

شمسی از سوی سایت قرآنیوم منتشر  1۶۲۲این مطلب در روزهای پایانی سال 

است که در بخش معرفی آن ، هدف اصلی راه اندازی سایت و انتشار  هشد

پاسخگویی به اهانتهای سلمان رشدی و سایر جریانات و افرادی عنوان  ،قرآنیوم 

طی سالهای گذشته به مقدسات اسالمی به روشهای مختلف همچون  هشده است ک

قرآن ، تخریب شیطانی ، چاپ کاریکاتورهای موهن ، آتش زدن  تانتشار کتاب آیا

 دان کرده اهانت. …معصومین و  همقابر ائم



 

 ساتوشی“ زرم کد با ”ناکام رشدی سلمان“ عبارت تشابه نیز آوایی لحاظ از هرچند

 یترت به وناکاموت ساتوشی کنایه نوعی به و است اهمیت حائز بسیار ”ناکاموتو

 رشدی نسلما) ۹۰۰۲ ژانویه ۶ مورخ تایمز نشریه در رشدی سلمان به مربوط

 ردک رعبو سادگی به آن کنار از نباید که میشود محسوب( نمیکند ازدواج وبارهد

پیش از این وبسایت قرآنیوم از 

احتمال ارتباط آیات مقطعه و بالکچین 

برداشته و عبارت ساتوشی  هپرد

اژه و چندناکاموتو را اتصال پیوسته 

بود که با الگو  هکوچکتر عنوان کرد

برداری از سیستم حروفچینی 

 هآیات مقطع موجود در قرآن کریم و



 اایجاد شده که هرکدام از اجزاء این عبارت بیانگر مفهومی مستقل در ارتباط ب

 دبقیه اجزای آن هستن

 یسال قبل تا کنون که ساتوشی ناکاموتو عرصه جدیدی از اقتصاد را برا 1۹از 

 انسل بشر به ارمغان آورد تا به امروز هنوز کسی هویت این فرد یا گروه ر

شناسایی نکرده و مشخصات این شخصیت حقیقی یا حقوقی در پرده ای از ابهام 

دارد طی سالهای گذشته هم کسانی خود را ساتوشی معرفی کرده اند و هم  رقرا

به گمانه زنی در خصوص ماهیت این موجود ناشناخته و مرموز پرداخته  یافراد

روتمند برتر تاریخ معرفی ث 1۰کسی که قطعا در حال حاضر میتوان او را جزو  دان

 . کرد

خاطر  هدر این بین یکی ازگمانه زنی ها در نوع خود جالب توجه است البته نه ب

د بلکه میکن یاینکه این دیدگاه ساتوشی ناکاموتو را یک فرد یا گروه ایرانی معرف

دیجیتال جالب و  زاز این نظر که نوع نگاه به این نامگذاری مثل خود کانسپت ار

 تانگیز و البته مرموز اسشگفت 

 

 تدر این گمانه زنی عنوان شده است که ساتوشی ناکاموتو یک اسم و فامیل نیس

است که هر کدام در زبانهای مختلف دارای مفهوم کوچکتر عبارت  چندبلکه ترکیب 



معنی جداگانه هستند و مانند خود سیستم بالکچین مثل زنجیر به هم متصل  و

 اند هشد

 و، نا ، کا ، مو ، تسا ، تو ، شی 

 ،در لهجه های مختلف زبان فارسی از جمله خراسانی ، مازنی ، لری ، شیرازی 

و یا  دهستن معنی دارای تنهایی به یا عبارتها این از کدام هر.…کرمانی ، گیلکی و 

 تمخفف یک کلمه بزرگتر که شکسته شده اس

ت ماهی هکرد اما با توجه بهر چند نمیتوان این فرضیه را صد در صد تایید یا رد 

آن  یبیت کوین که از زنجیره بالکهای به هم پیوسته تشکیل شده است نامگذار

 ننیز میتواند از همین کانسپت شکل گرفته باشد که در آن صورت ایرانی بود

 دخالق آن یکی از احتماالت قوی خواهد بو

 

زبانهای  ایتهای مختلف بالبته قطعا پس از انتشار این مطلب بسیاری از افراد از مل

و زبان  فرهنگ هگوناگون با استفاده از این فرضیه ساتوشی ناکاموتو را متعلق ب

غافل بود استفاده  نو ملیت خود معرفی خواهند کرد اما نکته ای که نمیتوان از آ

ادبیاتی که برای  ،ساله است  14۰۰مردم مسلمان از حروف مقطعه آنهم با تاریخ 

 قرار گرفته است هتمام مردم و فرهنگ های مختلف در قرآن کریم مورد استفاد



ر کوین د تبی و دیجیتال ارز که داشت دور نظر از نباید هم را نکته این پایان در

این  اوج تحریمهای بین المللی علیه ایران به خاطر برنامه های هسته ای

تال دیجی کشورمتولد شد و اکنون بیشترین بهره برداری از بیت کوین و ارزهای

پاسداران  را نیز به واسطه انرژی ارزان قیمت گاز و برق در ایران توسط سپاه

 . انقالب اسالمی انجام میگیرد

 سال رد ایران مردم اسالمی انقالب آرمانهای از حفاظت هدف با که ینظام نیروی

 هاخش که قدس سپاه فرمانده و شد تشکیل خمینی امام فرمان به میالدی 1۲7۲

 طوست گذشته سال سلیمانی قاسم سردار یعنی باشد می نیرو این المللی بین

 اشخص ترامپ دونالد بالفاصله و شد ترور عراق کشور در آمریکا متحده ایاالت

 تگرف عهده بر را ترور این مسئولیت

 

و  دهستن چیزی چه کلمه 7 این اینکه ناکاموتو ساتوشی رمز کد و معادله این در

ندارد  تنشریه تایمز اشاره دارد موضوعی ۳۲۵۹۶به کدام یک از تیترهای شماره 

 هطین و سلمان رشدی در این اسم رمز و معادلبلکه همین که اسرائیل و فلس

 دوجود دارند احتماال خیلی از مسائل را روشن خواهد کر



 

 هب مختلف کشورهای در اخیر سالهای شیطانی های جریان تحرکات و هااهانت

 تاانتشار گیریشکل انگیزه اسالمی مقدسات سایر و کریم قرآن مقدس ساحت

 تاس بوده قرآنیوم
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