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گزارش مشرق؛

ارز د�جیتال و �بیت کوین� چیست و چه تأثیری بر اقتصاد کشورها دارد؟

اکثر مردم اطالعات دقیقی از ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین ندارند و فقط خبر افزایش یا کاهش قیمت آن را می شنوند و
نمی دانند که چرا موضوع بیت کوین آنقدر در جهان و حتی ایران داغ  شده است.

سرویس جنگ نرم مشرق- نقدینگی دیجیتال (Digital currency) یا نقدینگی رمزپایه (Cryptocurrency) در مدت اخیر با توجه به رشد
چشم گیر قیمت آن توجه افراد مختلف را در حوزه  فعالیت های مالی به خود جلب کرده (۱) و صحبت از ارزهای دیجیتال به ویژه مشهورترین

آنها یعنی «بیت کوین» (Bitcoin) که نوسانت شدیدی را نیز در این مدت تجربه کرده، باال گرفته است.

بیشتر بخوانید:
تکنولوژی «بالک چین» تلگرام چیست و چگونه عمل می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۱کد خبر 826193
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بسیاری از مردم اطالعات دقیقی از چیستی ارزهای دیجیتال و کارکرد آنها به ویژه بیت کوین ندارند و فقط خبرهایی را از افزایش یا کاهش
 بیت کوین آنقدر در جهان و حتی در ایران داغ  شده است. زمزمه هایی نیز قیمت آن می شنوند و شاید نمی دانند که چرا مباحث مربوط به
شنیده می شود که بعضی افراد در ایران نیز بعد از افزایش خیره کننده قیمت بیت کوین، پول های خود را به جای سرمایه گذاری دربازارهای
واقعی مثل طال صرف خرید بیت کوین کرده اند و این روند در حال افزایش است که باید تبعات این اتفاق هرچه زودتر توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی بررسی و تصمیمات جدید گرفته شود. این گزارش باتوجه به اهمیت موضوع به بررسی ماهیت و ابعاد گوناگون ارز

دیجیتال با مصداق بیت کوین پرداخته است.

نقدینگی دیجیتال یا نقدینگی رمزپایه با توجه به رشد چشم گیر قیمت آن توجه افراد مختلف حتی در ایران را در حوزه  فعالیت های مالی به
خود جلب کرده است

**ارز د�جیتال چیست؟
هر کشوری واحد رسمی پول و یا ارز خود را دارد، مثال اکثر کشورهای اروپایی از یورو استفاده می کنند، ارز روسیه روبل و ایاالت متحده دالر
  استفاده می شود. اکنون چند سالی آمریکا است و در بانک ها یا مبادالت خارجی از ارز مشخصی برای انتقال به حساب افراد و شرکت ها
است که در مقابل این ارزهای رسمی هر کشوری، ارز دیجیتال که یک فرم از پول الکترونیکی است، مطرح گردیده که از رمزنگاری برای

انتقال در اینترنت استفاده می شود.

ابتدا رمزنگاری در جنگ جهانی دوم برای انتقال پیام و فرمان های نظامی مورد استفاده قرار گرفت؛ در عصر دیجیتال، ریاضیات و علوم
کامپیوتر برای امنیت ارتباطات، اطالعات و انتقال پول مورد استفاده قرارگرفته اند. اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹
ایجاد شد و اکنون پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال محسوب می شود. در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده اند و
در حال حاضر حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود که به غیر از بیت کوین، ارزهای دیگری به نام اتریوم، ریپل و الیت

کوین مشهور هستند. (۲) 
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اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و در حال حاضر حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود

نکته بسیار مهم آن که برخالف طال و نقره، نقدینگی های دیجیتال ارزش ذاتی ندارند و تنها دلیل ارزیدن آن ها اعتقاد مردم به ارزیدن
آن هاست.

**بیت کوین چیست؟
بیت کوین یک شبکه و ارز پرداخت جدید است؛ تراکنش های این شبکه به صورت همتا به همتا و بدون نیاز به واسطه ها انجام می شوند؛

این بدان معناست که برای انجام تراکنش ها نیاز به نهادهای متمرکز مانند بانک یا موسسات دیگر وجود ندارد. (۳)

گفته می شود که مخترع یا توسعه دهنده بیت کوین، فردی (یا افرادی) ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) است(۴) 
.برخی معتقدند بیت کوین پروژه  دولت آمریکاست؛ (۵) برخی دیگر بیت کوین را پروژه  ان اس ای (NSA) می دانند (۶) و در مورد اشراف

سی آی اِی (CIA) بر بیت کوین نیز احتماالت جدی  مطرح است. (۷)
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«A beginner’s guide to cryptocurrency Mining» در رابطه با سازو کار بیت کوین با عنوان fortune این ویدئو توسط مجله اقتصادی
تولید شده که به صورت اختصاصی توسط مشرق زیرنویس گردیده است

مهم ترین اظهارات جنجالی در این مورد مربوط به ناتالیا کسپراسکای است؛ وی یکی از موسسان کسپراسکای و مدیر اجرایی ارشد گروه
شرکت ها و متخصصان سیستم های امنیت سایبری اینفوواچ است که در سخنرانی خود در دانشگاه ایتمو در سنت پترزبورگ فاش کرد که
بیت کوین برای تامین مالی پروژه های جاسوسی آمریکا و انگلیس در سراسر جهان طراحی شده است. کسپراسکای معتقد است که این
تکنولوژی درست مثل اینترنت، جی پی اس و تور، خصوصی سازی شده است. در واقع این ارز دیجیتال نسخه دوم دالر «دالر ۲» است چراکه

نرخ آن توسط صاحبان بورس ها کنترل می شود. (۸) 
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بسیاری فکر می کردند که �
دولت هایی مثل دولت آمر�کا در نها�ت

نقد�نگی های د�جیتال را ممنوع خواهند

کرد، اما این که امروز دولت هایی مثل چین

آن را ممنوع کرده اند و نقد�نگی د�جیتال

خود را ا�جاد کرده اند، نشان می دهد که

احتماال آمر�کا به بیت کوین مسلط است،

بر آن اشراف دارد و از آن نفع می برد

بیت کوین یک شبکه و ارز پرداخت جدید است که برای انجام تراکنش ها آن نیازی به نهادهای متمرکز مانند بانک یا موسسات دیگر وجود
ندارد

**مالک شبکه بیت کوین چه کسی است؟
شبکه بیت کوین در ظاهر هیچ مالکی ندارد، درست همان طور که هیچ فردی مالک هوا نیست؛ در بیت کوین کاربران سراسر جهان به شبکه
متصل می شوند و آن را باهم کنترل می کنند. (۹) البته این نکته نیز که چه دولت هایی بیت کوین را ممنوع کرده  و چه دولت هایی آن را به

رسمیت شناخته اند، مهم است؛ چراکه نشان می دهد چه کسانی بر بیت کوین سوارند و از رشد قیمت و مقبولیت آن بهره می برند. (۱۰)
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شبکه بیت کوین در ظاهر هیچ مالکی ندارد، اما برخی مانند ناتالیا کسپراسکای (یکی از موسسان کسپراسکای) معتقدند بیت کوین پروژه 
دولت آمریکاست

بسیاری فکر می کردند که دولت هایی مثل دولت آمریکا در نهایت نقدینگی های دیجیتال را ممنوع خواهند کرد، اما این که امروز دولت هایی
مثل چین (۱۱) آن را ممنوع کرده اند و نقدینگی دیجیتال خود را ایجاد کرده اند، نشان می دهد که احتماال آمریکا به بیت کوین مسلط است، بر
آن اشراف دارد و از آن نفع می برد و دولت هایی مثل چین و روسیه (۱۲) به دلیل عدم اشراف خود مجبور به راه اندازی نقدینگی دیجیتال

خود شده اند.

بیشتر بخوانید:

زنگ خطر «بالک چین»

https://www.mashreghnews.ir/news/823225/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
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دولت هایی مثل چین و روسیه به دلیل عدم اشراف خود بر بیت کوین مجبور به راه اندازی نقدینگی دیجیتال خود شده اند

**چرا ارز د�جیتالی مانند بیت کوین متولد می شود؟
تمام تراکنش های بیت کوین به طور دائمی در یک دفترکل توزیع شده به اسم "بالک چین" (BlockChain) ثبت می شوند. جزیئات
تراکنش های هرکیف پول در بالک چین برای تمام کاربران قابل مشاهده است. تراکنش ها در بالک ها قرار می گیرند که مانند برگه های این
دفترکل توزیع شده است. حدود هر ۱۰ دقیقه بالک جدیدی از تراکنش ها تولید می شود و بالک های قبلی به بالک چین می پیوندند.

ماینرها یا استخراج کننده ها برای تایید هر بالک در حال حاضر ۱۲٫۵ بیت کوین پاداش دریافت می کنند.

در پروتکل مشخص شده بیت کوین، تعداد بیت کوین به ۲۱ میلیون محدود شده، یعنی وقتی تعداد بیت کوین ها به ۲۱ میلیون واحد برسد،
تولید بیت کوین ها متوقف خواهد شد و بیت کوین ها به گردش می افتند. محدود بودن تعداد بیت کوین ها بدان معنی است که بعد از آن
هیچ کس نمی تواند بیت کوینی چاپ کند و تعداد آن مشخص است. بنابراین بیت کوین یک ارز ضدتورمی است. در ارزهای سنتی، دولت
وقتی به مشکل می خورد، اسکانس های زیادی چاپ می کند و همین کار یکی از دالیل اصلی تورم است. یکی از دالیل رشد بیت کوین هم

همین کمیاب بودن است. (۱۳) 
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معامله گران بیت کوین شبه �
ناشناش �ا نیمه ناشناس اند، �س امکان

شناسایی و ره گیری آن ها وجود دارد

بالک ِچین مثل یک دفتر کل است که هر نقل وانتقال فرد به فرد بیت کوینی به صورت رمزنگاری شده در آن ثبت می شود

معامله گران بیت کوین شبه ناشناش یا نیمه ناشناس اند، پس امکان شناسایی و ره گیری آن ها وجود دارد. استفاده از روش های کمکی در
تراکنش های بیت کوین یا حتی ابداع پول های دیجیتال جدید که ناشناس بودن در آن ها بیش از بیت کوین است. نمونه ی آن ها زیروکوین

Zerocoin است. (۱۴) وب سایت رسمی بیت کوین، اعالم کرده که این نقدینگی دیجیتال ناشناس نیست. (۱۵)

یکی دیگر از علت های پیدایش بیت کوین را می توان فریب تبهکاران و یا افراد یا دولت هایی
دانست که به دنبال پول شویی یا گم کردن ردپاهای مالی خود از دید دولت هایی مانند آمریکا
هستند و فکر می کنند که بیت کوین قابل ردگیری نیست. به عبارتی دیگر سازندگان این ارز
دیجیتال به احتمال زیاد به دنبال این موضوع نیز بوده اند که تبهکاران برای پولشویی یا افراد یا
گروه های مورد تحریم های آمریکا به جای اینکه برای معامالت خود به سمت تراکنش های

غیرقابل ردگیری مثل طال بروند، تمایل به استفاده از بیت کوین پیدا کنند تا در صورت لزوم قابل شناسایی باشند.
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سازندگان این ارز دیجیتال به احتمال زیاد به دنبال این موضوع نیز بوده اند که تبهکاران برای پولشویی یا افراد یا گروه های مورد تحریم های
آمریکا به جای اینکه برای معامالت خود به سمت تراکنش های غیرقابل ردگیری مثل طال بروند، تمایل به استفاده از بیت کوین پیدا کنند تا

در صورت لزوم قابل شناسایی باشند

بیشتر بخوانید:
اولین معامله حمل گندم با بیت کوین

بیت کوین شرایط جدید دیگری نیز در اقتصاد دنیا بوجود آورده که می توان به بعضی از آنها اشاره کرد:

**حذف بانک  مرکزی جهت خلق پول
بیت کوین واسطه  مبادله ای است که توسط بانک های مرکزی کنترل نمی شود. البته بیت کوین یک سازوکار مرکزی برای ثبت اطالعات
معامالت و نقل وانتقاالت بیت کوینی دارد که همان بالک ِچین است. بالک ِچین مثل یک دفتر کل است که هر نقل وانتقال فرد به فرد
بیت کوینی در آن ثبت می شود. گفته می شود این اطالعات به صورت رمزنگاری شده در این دفتر کل ثبت می شود، اما امکان ره گیری و
شناسایی طرفین هر معامله در آن وجود دارد. در واقع همان  سازوکار حساب داری بانکی که امروز در نقل وانتقاالت مالی انجام می شود و

سیستم بانکی تمام تراکنش های مالی را در این قالب ثبت می کند، در سیستم بیت کوین در قالب تکنولوژی بالک چین عملیاتی می شود.

https://www.mashreghnews.ir/news/826403/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
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در واقع همان  سازوکار �
حساب داری بانکی که امروز در

نقل وانتقاالت مالی انجام می شود و

سیستم بانکی تمام تراکنش های مالی را در

این قالب ثبت می کند، در سیستم

بیت کوین در قالب تکنولوژی بالک چین

عملیاتی می شود

از این حیث بیت کوین تفاوت چندانی با نظام مالی فعلی ندارد، اگر سیستم بانکی تمام نقل و انتقاالت مالی را ثبت می کند و
همه  این  فرآیندها ذیل نظام مالی تحت مدیریت بانک مرکزی رخ می دهد، یک سازوکار مرکزی در قالب بالک ِچین همین
نقش را بازی می کند. با این تفاوت که سیاست گذاری در نظام مالی حاکم در جهان به صورت شناور و سیال در طول زمان
انجام می شود، اما سیاست گذاری در نظام مالی بیت کوینی از قبل در قالب طراحی بالک ِچین انجام شده و قواعد آن ثابت و از

پیش نوشته شده است.

این قواعد هم عمال به تقلید از قواعد حاکم در نظام های پولی پایه فلزی و طالپایه نوشته شده
و همان قواعد در نظام بالک ِچین شبیه سازی شده است. همین مسئله تنها تفاوت کلیدی میان
بیت کوین و نظام پولی فعلی است. یعنی در شرایطی که یک نظام پولی طالپایه یا چیزی شبیه
به آن حاکم باشد، عمال بانک مرکزی نقش چندانی در آن نخواهد داشت، چرا که خلق پول در
این نظام بر نرخ ثابت و مطابق با کشفیات طال انجام خواهد شد، شرایطی که در نظام
بیت کوین هم حاکم است، بنابراین بانک مرکزی چون نمی تواند خلق پول کند یا میزان آن را

مدیریت کند، پس عمال نقش چندانی نخواهد داشت.

در واقع همان  سازوکار حساب داری بانکی که امروز در نقل وانتقاالت مالی انجام می شود و سیستم بانکی تمام تراکنش های مالی را در این
قالب ثبت می کند، در سیستم بیت کوین در قالب تکنولوژی بالک چین عملیاتی می شود

این که گفته می شود بیت کوین یک پول آزاد از کنترل های بانک های مرکزی است، مزیت بیت کوین نیست، ویژگی نظام پولی مبتنی بر
بیت کوین است، چرا که در نظام بیت کوینی اساسا نیازی به وجود بانک  مرکزی نیست و نقش های حداقلی بانک مرکزی نیز به واسطه 

سازوکار بالک چین ایفا می شود.

شاید درست تر این باشد که گفته شود در مدل بیت کوین سازوکار پول با ارزش ثابت، به تقلید از طال، شبیه سازی شده است و تا زمانی که
آخرین بیت کوین توسط ابرکامپیوترها کشف و استخراج شود، مسئله ای که با گذشت زمان کندتر و سخت تر می شود، خلق و اکتشاف و ورود
بیت کوین به بازار عمال با یک سرعت کاهنده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین در این مدل، رئیس بانک مرکزی یک بار برای همیشه
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در مدل بیت کوین سازوکار پول با �
ارزش ثابت، به تقلید از طال، شبیه سازی

شده است و تا زمانی که آخرین بیت کوین

توسط ابرکامپیوترها کشف و استخراج شود،

مسئله ای که با گذشت زمان کندتر و

سخت تر می شود، خلق و اکتشاف و ورود

بیت کوین به بازار عمال با �ک سرعت

کاهنده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین در

این مدل، رئیس بانک مرکزی �ک بار برای

همیشه سیاست گذاری خود را انجام داده

و تکلیف همه را روشن کرده و برای

ضمانت  اجرای سیاست  خود و اجرای آن

بالک ِچین را برنامه نو�سی کرده است

سیاست گذاری خود را انجام داده و تکلیف همه را روشن کرده و برای ضمانت  اجرای سیاست  خود و اجرای آن بالک ِچین را برنامه نویسی
کرده است. مثل یک طراح بمب، که همه  کارها را قبل از فعال سازی آن باید انجام داده باشد، چرا که بعد از کارگذاری و فعال سازی، تنها

می تواند انتظار انفجار آن را بکشد.

**برطرف کردن تمرکز از طال
قیمت بیت کوین اکنون بیش از ۸ هزار دالر است (۱۶) و در حال حاضر تعداد افرادی که به
ارزیدن بیت کوین اعتقاد دارند در حال افزایش است و توجهات به آن جلب است و این یکی از
Ron دالیل پایین بودن نسبی قیمت طال در حال حاضر است. این مطلبی است که ران  پاول

Paul (کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا) هم به آن اشاره کرده است.

حرکت هوشمندانه ای برای هدایت دالرها به سمت بیت کوین به جای طال برای ایجاد جذابیت و جلت توجه به آن با ایجاد رشد سریع در
قیمت بیت کوین صورت گرفته است

او در پاسخ به یک سوال که برخی معتقدند، بیت کوین سروصدا را از طال دور کرده و این یک دلیل برای عدم تداوم افزایش قیمت طال
است، گفت: من فکر می کنم این یک احتمال قوی است، در کل سرمایه گذاری زیادی بر روی نقدینگی های دیجیتال انجام شده است. (۱۷)
در واقع حرکت هوشمندانه ای برای هدایت دالرها به سمت بیت کوین به جای طال برای ایجاد جذابیت و جلت توجه به آن با ایجاد رشد
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اکنون به دلیل انرژی بر بودن �
استخراج، این فرآ�ند در کشورهایی مثل

چین که برق و سخت افزار ارزان تری دارند

به صورت صنعتی و گسترده اتفاق می افتد

و هر سه استخر اصلی اکتشاف بیت کوین

متعلق به کشور چین است

سریع در قیمت بیت کوین صورت گرفته است.

جذب دالرهای سرگردان و کنترل کاهش ارزش دالر و تورم اقتصاد آمریکا

قیمت بیت کوین در ابتدای سال نزدیک ۱۰۰۰ دالر بود و با ارزش بیش از ۸۰۰۰ دالر فعلی، با رشد ۸ برابری ۸۰۰ درصد رشد داشته است.
(۱۸)

این نشان می دهد حجم زیادی از سرمایه های دالری به سمت بیت کوین هدایت شده تا ظرف یک سال با ایجاد چنین رشد قیمتی، برای آن
جذابیت ایجاد شود و دالرهای بیش تری به سمت آن حرکت کند. این یک حباب سازی کالسیک برای جذاب سازی بیت کوین است.

برخی اخطار داده اند که یک حباب بزرگ در حال شکل گیری است و کاهش شدید قیمت ها در آینده رخ خواهد داد. شتاب صعودی قطعا
پایدار نخواهد بود.

رشد ۸ برابری قیمت بیت کوین در یکسال اخیر، نشان می دهد حجم زیادی از سرمایه های دالری به سمت بیت کوین هدایت شده تا ظرف
یک سال با ایجاد چنین رشد قیمتی، برای آن جذابیت ایجاد شود و دالرهای بیش تری به سمت آن حرکت کند؛ در واقع دالرهای سرگردان

جذب می شود و کاهش ارزش دالر و تورم اقتصاد آمریکا کنترل می گردد

 بیت کوین تاکنون بیش از ۲۶۶ میلیارد دالر از سرمایه های دالری موجود در بازار را به خود جذب کرده است و برخی از کارشناسان معتقدند
این رقم به ۱ تریلیون دالر نیز برسد. (۱۹) در واقع دالرهای سرگردان جذب می شود و کاهش ارزش دالر و تورم اقتصاد آمریکا کنترل

می گردد.

آخرین آمار نشان می دهد که تا کنون چیزی بیش از ۱۶ میلیون بیت کوین استخراج شده و
حجم کل بیت کوین قابل استخراج طبق برنامه نویسی از قبل انجام شده ۲۱ میلیون است. (۲۰)
در گذشته عمده  بیت کوین در کشورهای اروپایی و آمریکای استخراج می شد، البته این اتفاق
هنوز هم در این کشورها اتفاق می افتد؛ (۲۱) اما امروز به دلیل انرژی بر بودن استخراج، این
فرآیند در کشورهایی مثل چین که برق و سخت افزار ارزان تری دارند به صورت صنعتی و
گسترده اتفاق می افتد و هر سه استخر اصلی اکتشاف بیت کوین متعلق به کشور چین است.
البته گفته می شود کشورهایی مثل گرجستان، ونزوئال به دلیل تورم بسیار و برق ارزان، به

استخراج بیت کوین روی آورده اند. (۲۲)

http://abcbourse.ir/


8/27/2019 ارز دیجیتال و «بیت کوین» چیست و چھ تأثیری بر اقتصاد کشورھا دارد؟ - مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/826193/ارز-دیجیتال-و-بیت-کوین-چیست-و-چھ-تأثیری-بر-اقتصاد-کشورھا-دارد 13/22

آخرین آمار نشان می دهد که تا کنون چیزی بیش از ۱۶ میلیون بیت کوین استخراج شده و حجم کل بیت کوین قابل استخراج طبق
برنامه نویسی از قبل انجام شده، ۲۱ میلیون است

**بیت کوین چگونه کار می کند؟
همانطور که گفته شد، بیت کوین غیرمتمرکز فعالیت می کند و واسطه هایی مانند بانک در این شبکه حذف شده اند، در نتیجه کامپیوترهای

سراسر شبکه به جای بانک وظیفه تایید تراکنش ها را انجام می دهند.

بیت کوین ها در فضایی به اسم wallet یا کیف پول ذخیره می شود. کیف پول مانند حساب بانکی اما تحت نظر هیچ واسطه ای نیست و
متعلق به خود هر فردی است. فرض کنید با استفاده از بیت کوین قصد انتقال پول را دارید، شما آدرس کیف پول فرد دیگری را از او
دریافت می کنید و تراکنش را انجام می دهید؛ آنگاه مقدار بیت کوین از آن تراکنش وارد شبکه می شود، اما اینجا دیگر بانک یا شرکت های
واسطه نقشی ندارند و سیستم های کامپیوتری، محاسبات تراکنش را انجام می دهند. یعنی هیچ هزینه ای برای تراکنش ها پرداخت نمی شود

و احتیاجی هم به ارائه  نام واقعی طرفین مبادله نیست.
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بیت کوین ها در فضایی به اسم wallet یا کیف پول ذخیره می شود؛ برای انتقال پول فقط الزم است که آدرس کیف پول فرد دیگر موجود
باشد تا تراکنش انجام شود. آنگاه مقدار بیت کوین از آن تراکنش وارد شبکه می شود، اما اینجا دیگر بانک یا شرکت های واسطه نقشی

ندارند و سیستم های کامپیوتری، محاسبات تراکنش را انجام می دهند

در پروتکل بیت کوین، افراد مختلفی در سراسر جهان کامپیوترهای قدرتمند خود را در اختیار شبکه قرار می دهند، اما این کار آن ها فقط
  کسانی که کامیپوترهای خود را در اختیار شبکه قرار می دهند، «ماینر (Miner) «یا استخراج کننده برای کمک به شبکه بیت کوین نیست؛
معدن نامیده می شوند. به ازای محاسبات و تایید تراکنش ها، بیت کوین های جدیدی تولید می شوند و به ماینرهای شبکه تعلق می گیرند یا

به نوعی ماینرها بیت کوین را استخراج می کنند. (۲۳) 

در واقع به دلیل نیاز به محاسبات پیچیده برای استخراج بیت کوین و همچنین سخت تر شدن تدریجی این محاسبات در طول
زمان عمال این سوپرکامپیوترها هستند که بیت کوین را خلق می کنند. این طور که مشخص است، طراحان بیت کوین یک بار برای

همیشه مثل مدیران و سیاست گذاران پولی این نقیدینگی دیجیتال را سیاست گذاری کرده اند.
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در پروتکل بیت کوین، افراد مختلفی در سراسر جهان کامپیوترهای قدرتمند خود را در اختیار شبکه قرار می دهند، اما این کار آن ها فقط
برای کمک به شبکه بیت کوین نیست؛  کسانی که کامیپوترهای خود را در اختیار شبکه قرار می دهند، «ماینر (Miner) «یا استخراج کننده
معدن نامیده می شوند. به ازای محاسبات و تایید تراکنش ها، بیت کوین های جدیدی تولید می شوند و به ماینرهای شبکه تعلق می گیرند

بیشتر بخوانید:
افشای پشت پرده وابستگی بیت کوین به سازمان سیا

**معدن کاوی �ا ما�نینگ (Mining) در بیت کوین چیست؟
پول های دیجتال با حل معماها و پازل های پیچیده استخراج می شود؛ اولین کسی که این مسئله  سخت ریاضی را حل می کند، به عنوان
برنده شناخته می شود و به عنوان جایزه بیت کوین دریافت می کند. در ابتدا تعداد زیادی بیت کوین وجود داشت، اما امروز ۱۲ بیت کوین در

هر ده دقیقه استخراج می شود.

تعداد بیت کوین ها بی نهایت نیست، محدود است و یک بار برای همیشه می توان آن ها استخراج کرد که تعداد آن  ۲۱ میلیون است. از
آن جایی که عرضه  نهایی بیت کوین ها از قبل مشخص است و فرآیند استخراج آن در طول زمان کاهنده است. انتظار افراد این است که

ارزش این نقدینگی به مرور زمان افزایش پیدا کند و این مشوقی می شود تا افراد به استخراج و معدن کاوی آن دست بزنند.

پول های دیجتال با حل معماها و پازل های پیچیده استخراج می شود؛ اولین کسی که این مسئله  سخت ریاضی را حل می کند، به عنوان
برنده شناخته می شود و به عنوان جایزه بیت کوین دریافت می کند. در ابتدا تعداد زیادی بیت کوین وجود داشت، اما امروز ۱۲ بیت کوین در

هر ده دقیقه استخراج می شود

شاید تصوری که معدن کاوی بیت کوین در ذهن افراد عادی ایجاد می کند، این است که با این کار بتوانند پول درآورند؛ این ممکن است از
نظر تکنیکی درست باشد، اما در مورد خاص بیت کوین یک مشکل وجود دارد. در روزهای ابتدایی، افراد از لپ تاپ خودشان استفاده
می کردند و در آن ها برنامه هایی را اجرا می کردند تا معماهای ریاضی را حل کند و هر کسی می توانست در آن ها پیروز شود. مشکل
بیت کوین این است که هر قدر زمان می گذرد و این معادالت سخت تر و سخت تر می شوند. معادالتی که از نوع رمزنگاری های پیچیده اند،

احتیاج به انرژی باالی محاسباتی خواهد بود تا بتواند آن ها را حل کند. (۲۴)

https://www.mashreghnews.ir/news/824641/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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** برای معدن کاوی بیت کوین به چه تجهیزاتی نیاز است 
تجهیزات معدن کاوی اساسا از یک مادربرد و تعدادی پرازنده  گرافیکی و هواکش برای تهویه و خنک کردن تشکیل شده است. البته امروز
برای اکتشاف عمده بیت کوین ها از عملیات های بسیار ویژه ای استفاده می شود و بیشتر آن ها هم در جاهایی مثل چین اتفاق می افتد. چرا
که در چین انرژی آزاد و حجم زیادی از تجهیزات وجود دارد و افراد تعداد زیادی از پردازنده های گرافیکی را به هم متصل می کنند و آن ها
روی مادربرد قرار می دهند و با هواکش ها متعدد آن ها را خنک می کنند و این سیستم ها با تعدادی زیادی کامپیوتر به هم متصل می شوند

و در تمام طول روز در حال فعالیت اند. (۲۵)

تجهیزات معدن کاوی اساسا از یک مادربرد و تعدادی پرازنده  گرافیکی و هواکش برای تهویه و خنک کردن تشکیل شده و بیشتر آن ها هم در
جاهایی مثل چین اتفاق می افتد، چرا که در چین انرژی آزاد و حجم زیادی از تجهیزات وجود دارد؛ این سیستم ها با تعدادی زیادی کامپیوتر

به هم متصل می شوند و در تمام طول روز در حال فعالیت اند

، Ethereumاتریوم ، Moneroالبته بیت کوین تنها نقدینگی رمزپایه ای نیست که وجود دارد و انواع ارزان تر و کوچک تری هم، مثل مونره
ریپل Ripple وجود دارند که اکتشاف آن ها به سختی بیت کوین نیست و در بعضی موارد کم ارزش تر و کوچک تر، هنوز می توان از
کامپیوترهای شخصی برای این کار استفاده کرد. وب سایت کوین مارکت کپ coinmarketcap انواع این نقدینگی های دیجیتال را معرفی

کرده است. (۲۶) 

** معدن کاوی بیت کوین چه مشکالتی دارد؟
در حال حاضر، معدن کاوی در مورد بیت کوین مشکالت زیادی را دارد. مشکل اول این است که انجام آن برای کاربران معمولی مشکل
است. دیگر این که از نظر زیست محیطی اتالف زیاد انرژی را در پی دارد. افراد با این کار حجم بسیار زیادی از برق را صرف می کنند.
الکتریسیته ای که می شود با آن برق تعداد زیادی، در حجم هزاران یا میلیون ها، خانه را تامین کرد؛ صرف استخراج این نقدینگی ژتون های

دیجیتال می شود.

در آینده افراد خواهند گفت اگر قرار است این کار دوباره تکرار شود، بهتر از سایر انواع معدن کاوی ها که خیلی انرژی بر نیستند استفاده
شود تا به محیط زیست آسیب نرسانند. (۲۷)
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معدن کاوی یا ماینینگ از نظر زیست محیطی اتالف زیاد انرژی را در پی دارد؛ الکتریسیته ای که می شود با آن برق تعداد زیادی، در حجم
هزاران یا میلیون ها، خانه را تامین کرد، صرف استخراج این نقدینگی ژتون های دیجیتال می شود

** راه های تهیه بیت کوین چیست؟
اولین راه استخراج بیت کوین از طریق کاوش و معدن کاوی (ماینینگ) بیت کوین است

استفاده از روش پرداخت بیت کوین و فروش کاال و خدمات به افراد دیگر
دریافت بیت کوین به عنوان دستمزد یک فعالیت

خرید از صرافی ها و مبادله گرهای آنالین
قمار و بازی های کازینو

تبدیل شدن به عنوان تاجر قدرتمند جهت جذب بیت کوین ها در معامالت (۲۸)
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بیت کوین می تواند در شبکه �
توزیع شده ای که دارد، تراکنش های

ز�ادی را در چند ثانیه پردازش کند، اما

هنوز برای رسیدن به سرعت و ظرفیت

تراکنش های کارت های اعتباری، مانند ویزا

کارت آماده نیست

یکی از جاهایی که برای مراوده مالی از بیت کوین استفاده می کنند، کازینو و قمارخانه ها است

بیشتر بخوانید:
بیت کوین توهمی است که می تواند دنیا را فتح کند

**آ�ا بیت کوین می تواند به �ک شبکه پرداخت اصلی تبدیل شود؟
بیت کوین می تواند در شبکه توزیع شده ای که دارد، تراکنش های زیادی را در چند ثانیه پردازش کند، اما هنوز برای رسیدن به سرعت و
ظرفیت تراکنش های کارت های اعتباری، مانند ویزا کارت آماده نیست. بیت کوین یک پدیده جدید است و روز به روز بر گسترش آن اضافه
می شود. تبدیل شدن به ارز و شبکه پرداخت اصلی در جهان، نیازمند زمان برای پذیرش در صنایع مختلف دارد و ارتقا بیشتر دارد. با توجه

به ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین، این امر دور از ذهن نیست. (۲۹)

**اشکاالت ارزهای د�جیتال چیست؟
اشکال اساسی در استفاده از این ارزها اینجاست که منجر به دور زدن حاکمیت های ملی شده
و قدرت اقتصادی سیاسی کشور ــ با محوریت ابزار مبادله (پول) ــ از حاکمیت سلب شده و در
اختیار حاکمان کمپانی های فراملی این فناوری قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، تأثیرگذاری بر
ابزارهای پولی، و بخش عمده نوسانات بازار پول، که از اساسی ترین ابزارهای اقتصادی حاکمیتی

به شمار می روند، به سیاست های این کمپانی ها بستگی خواهد داشت.

 در استفاده از این ارزها، یک چالش حاکمیت ها، شکل گیری بازار زیرزمینی پول و اشکال دوم؛
عدم امکان رصد و مالیات ستانی بر اساس تراکنش های مالی افراد است.

https://www.mashreghnews.ir/news/823926/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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اشکال اساسی در استفاده از این ارزهای دیجیتال اینجاست که منجر به دور زدن حاکمیت های ملی شده و قدرت اقتصادی سیاسی کشور ــ
با محوریت ابزار مبادله (پول) ــ از حاکمیت سلب شده و در اختیار حاکمان کمپانی های فراملی این فناوری قرار خواهد گرفت

اشکال سوم؛ در این سیستم انجام معامله در بازارهای غیررسمی و غیرقانونی، مانند موادمخدر، قاچاق و بازارهای زیرزمینی (dark web یا
 خرید و فروش زنان و دختران، وب تاریک به شبکه ای گفته می شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مانند

اسلحه و مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد) براحتی قابل انجام است و این چالشی مهم برای حاکمیت ها خواهد بود.

ً مردم را دچار مشکالت متعدد خواهد کرد؛ برای مثال اگر و اشکال چهارم؛ در این شبکه، هیچ مسئولیتی قابل پیگیری نیست؛ که طبیعتا
سیاست حاکمان این شبکه بر کالهبرداری یا فروکاستن ارزش این ارزها قرار گیرد، چه اتفاقی برای خریداران آن رخ خواهد داد؟ (۳۰)
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 dark web یا وب تاریک به شبکه ای گفته می شود که در  با بیت کوین در dark web چالش مهمی برای حکومت ها است؛  تراکنش مالی
دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مانند خرید و فروش زنان و دختران، اسلحه و مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد

بیشتر بخوانید:
تحلیل قیمت «بیت کوین» از ۲۰۰۹ تاکنون

** آ�نده  نقد�نگی های د�جیتال به نوع برخورد دولت ها بستگی دارد
آینده  نقدینگی های دیجیتال به متغیرهای زیادی وابسته است، اما مهم ترین متغیر نحوه  واکنش دولت های ملی به این نقدینگی های
جایگزین است و واکنش آن ها برای مهار آن ها قطعی خواهد بود؛ مگر این که افسار آن ها اساسا در اختیار دولت هایی مثل آمریکا باشد که

به دلیل ناشناس ماندن دارندگان و معامله گران بیت کوین، این واقعیت عیان نیست.
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باتوجه به هدایت بخشی از سرمایه ایرانی ها به سمت بازار ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین، باید جمهوری اسالمی ایران نیز هرچه سریع تر
موضع خود را در مقابل این نقدینگی های رمزپایه و همچنین تصمیم احتمالی برای تولید ارز دیجیتال بومی خود را روشن کند

جمهوری اسالمی ایران نیز در مقابل بیت کوین واکنش رسمی مبنی بر قانونی یا غیر قانونی بودن آن نداشته و تنها مقامات بانک مرکزی
وعده  بررسی این ارز دیجیتال را داده اند (۳۱) و حال سوال کلیدی این است که در مقابل این نقدینگی های رمزپایه که امروز تعداد آن ها در

حال افزایش است، چه واکنشی باید نشان داد؟

پی نوشت:

(۱) newyorker.com (Link)

(۲) arzdigital.com (Link)

(۳) arzdigital.com (Link)

(۴) zerohedge.com (Link)

(۵) truthhawk.com (Link)

(۶) zerohedge.com (Link)

(۷) www.technocracy.news (Link)

(۸) cryptovest.com (Link)

(۹) arzdigital.com (Link)

(۱۰) en.wikipedia.org  (Link)

(۱۱) digiato.com (Link)

https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency
https://arzdigital.com/what-is-cryptocurrency/
https://arzdigital.com/what-is-bitcoin/
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-12/exposed-real-creator-bitcoin-likely-nsa-one-world-currency
https://www.truthhawk.com/is-bitcoin-a-government-project/
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-12/exposed-real-creator-bitcoin-likely-nsa-one-world-currency
https://www.technocracy.news/index.php/2017/04/17/wikileaks-warns-your-bitcoins-are-open-to-cia-and-criminals/
https://cryptovest.com/amp/news/bitcoin-created-by-us-government-says-natalya-kaspersky/
https://arzdigital.com/what-is-bitcoin/
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory#North_America
http://digiato.com/article/2017/10/21/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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