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21 میلیون سکه مجازی

ــی  ــی کنون ــی و مال ــتم بانک ــای سیس ــورد از ویژگی ه ــک م ــی ی ــر حت اگ
ــاید  ــد، ش ــنود می کن ــما را ناخش ــی( ش ــطح بین الملل ــژه در س ــه وی )ب
ــرای  ــه راه کاری ب ــای وب چ ــه فناوری ه ــید ک ــیده  باش ــان پرس از خودت
بهبــود سیســتم کنونــی پیــش رو می نهنــد. امــا وب و ابزارهــای آن بــرای 
ــود  ــد راه کار بهب ــاید وب نمی توان ــس ش ــتند. پ ــنا نیس ــک داران ناآش بان
ــه گســتردگی از  ــا ب ــون بانک ه ــرا هم اکن ــی باشــد، زی نارســایی های کنون
ــا شــاید هــم راه کارهایــی کــه وب  فناوری هــای وب اســتفاده می کننــد. ی
ــی  ــور گزینش ــد، به ط ــه می کن ــود ارائ ــع موج ــی وض ــود اساس ــرای بهب ب
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ــش رو  ــن )bitcoin( پی ــه بیت کوی ــه راه کاری ک ــده اند. اگرچ ــه ش برگرفت
می نهــد، جایگزیــن سیســتم مالــی کنونــی اســت، به ســادگی بهبوددهنــده 
ــه  ــن خــود اســت و ناچــار ب ــوز در ســال های آغازی ــرا هن آن نیســت، زی

ــا سیســتم ســنتی اســت. هم زیســتی ب

شــاید بیت کویــن موفــق شــود خــود را جایگزیــن سیســتم کنونــی کنــد، 
شــاید هــم )ماننــد بســیاری از پروژه هــای هیجان انگیــز دیگــر( بــه تاریــخ 
ــا شــده  ــا بن ــن بر اســاس آن ه ــه بیت کوی ــی ک ــا ایده های ــدد. ام وب بپیون
اســت و ابزارهایــی را کــه بــر پایــه آن ایده هــا ارائــه می کنــد، بــه احتمــال 
بســیار، آمده انــد تــا بماننــد. مجمــوع تــوان پردازشــی کامپیوترهایــی کــه 
روی گره هــای شــبکه بیت کویــن بــه نگــه داری حســاب ها مشــغول 
هســتند، بیــش از هشــت برابــر مجمــوع تــوان پردازشــی 500 ابررایانــه 
ــمار  ــز ش ــرمایه گزاری و نی ــده س ــم فزاین ــن حج ــت. ای ــان اس ــر جه برت
اســتارت آپ هایی کــه بیت کویــن را موضــوع کسب و کارشــان قــرار 
داده انــد، می توانــد یــادآور حبــاب دات کام باشــد یــا می توانــد مقدمــه ای 
ــای وب اســت؛  ــر از زاده ه ــن یکــی دیگ ــول. بیت کوی ــده پ ــر آین باشــد ب
ــن وجــود  ــر از ای ــد کــه پیش ت ــراع می کن ــا اخت ــرای م ــی را ب وب نیازهای

ایــن کتــاب بخشــی از پرونــده ویــژه »بيت کویــن« اســت. بــرای دانلــود 
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد. 
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ــا  نداشــتند و در همــان حــال ابزارهایــی را در اختیارمــان می گــذارد کــه ب
ــان  ــازه و کهنه م ــای ت ــرای نیازه ــازه ای ب ــای ت ــم راه حل ه ــا می توانی آن ه
بســازیم. پیــش از نــگاه بــه چیســتی بیت کویــن، خــوب اســت بــه چرایــی 
ــابه آن  ــتم های مش ــن و سیس ــش بیت کوی ــای پیدای ــم؛ انگیزه ه آن بنگری

ــد؟ ــه بوده ان چ

برخی ایرادهای سيستم مالی کنونی
سیســتم پولــی و مالــی کنونی اگرچــه یکــی از بزرگ تریــن مصرف کنندگان 
وب اســت، در ذات خــود از دوران وب بســیار پیــش مانــده  اســت. کافــی 
ــول را از  ــادی پ ــدان زی ــدار نه چن ــید مق ــته  باش ــار خواس ــک ب ــت ی اس
حســاب تان در یــک کشــور بــه کشــوری دیگــر منتقــل کنیــد تــا بدانیــد 
ایــن کار بــرای شــهروندان عــادی چــه انــدازه دشــوار و گران قیمــت اســت. 
ــگی  ــای همیش ــی از بهانه ه ــورمان یک ــد کش ــر ض ــی ب ــای مال تحریم ه
بانک هــای بین المللــی بــرای کارشــکنی در امــور مالــی شــهروندان ایرانــی 
ــا  ــت ب ــن وضعی ــه در ای ــتند ک ــری هس ــای دیگ ــا ملیت ه ــت، ام اس
ــی،  ــش مال ــد تراکن ــا مقص ــدا ی ــور مب ــدر کش ــر ق ــریک اند. ه ــا ش م
وضــع مالــی یــا بین المللــی بدتــری داشــته باشــد، شــهروندانش بــرای 
ــد  ــتند و درص ــه رو هس ــری روب ــواری بیش ت ــا دش ــی ب ــات مال خدم
ــی و  ــه مؤسســه های مال ــد ب ــز بای ــری از مبلغ هــای تراکنــش را نی باالت
بانکــی بپردازنــد. تبدیــل میــان واحدهــای پولــی گوناگــون نیــز مشــکلی 
ــر از  ــی دیگ ــود و مبلغ ــدار می ش ــدی پدی ــه بع ــه در مرحل ــت ک اس
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ــود.  ــل ارز می ش ــزد تبدی ــرف کارم ــال ص ــال انتق ــی در ح دارای

ــدارد؛ ســطح دسترســی  ــه هم ســانی روی وب شــباهتی ن ایــن وضعیــت ب
بــه فناوری هــای مختلــف روی وب )گذشــته از ســرعت اینترنت و مســائل 
مربــوط بــه همــان تحریم هــا( بــه مکانــی کــه از آن جــا بــه وب دسترســی 

می یابیــد، بســتگی نــدارد.

 ایمیلــی کــه )بــرای نمونــه( از حســاب جیمیل تــان می فرســتید، مشــمول 
ــدازه فایل هــای ضمیمــه( اســت  ــاره ان ــًا در ب همــان محدودیت هایــی )مث
کــه یــک کاربــر در کشــور دیگــر دارد و تقریبــاً بــا ســرعت یکســانی هــم 
فرســتاده و دریافــت می شــود. ایــن کــه ایمیــل شــما بــه چــه زبانی نوشــته 
شــده  باشــد یــا طــول چــه انــدازه باشــد هــم تأثیــر چندانــی بــر ســرعت 

ارســال و دریافــت آن نــدارد. 
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ــه های  ــنتی مؤسس ــای س ــیاری از هزینه ه ــای وب بس ــه فناوری ه اگرچ
ــات  ــرعت عملی ــد و س ــذف کرده ان ــی ح ــا حت ــش داده ی ــی را کاه مال
آن هــا را بــاال برده انــد، مشــتریان عــادی خدمــات مالــی ایــن تغییرهــا را، 
ــول  ــال پ ــد. انتق ــس نمی کنن ــدان ح ــی، چن ــطح بین الملل ــت کم در س دس
ــد روز  ــن دو حســاب الکترونیکــی، ممکــن اســت چن ــان دو کشــور بی می
ــور  ــش به ط ــزد تراکن ــزان کارم ــت می ــن اس ــی ممک ــد و حت ــول بکش ط
ــه مشــتریان اعــام نشــود. گذشــته از  ــات ب ــه خدم ــق پیــش از ارائ دقی
ــا  ــر آن ه ــد و اگ ــاد کنی ــود اعتم ــی  خ ــه مال ــه مؤسس ــد ب ــا، ناچاری این ه
تصمیــم بگیرنــد کــه بــرای نمونــه، تراکنش هــای شــما را مشــکوک اعــام 
ــد، متوجــه  ــان را مصــادره کنن ــا دارایی ت ــد ی ــد و حســاب تان را ببندن کنن
خواهیــد شــد کــه اطاعــات مالــی شــما کامــًا هــم پیــش بانــک محفــوظ 

نیســت.

سيســتم بانکــی هنــوز همــان سرشــت متمرکــزی را دارد کــه در 
ــروت بســياری را  ــاد متمرکــز، ث ــک نه ــم؛ ی فيلم هــای وســترن دیده ای
انباشــته و توزیــع و گــردش آن را کنتــرل می کنــد و بــرای ایمــن شــدن 
ــای  ــوان الیه ه ــا می ت ــر ارزش، تنه ــيا پ ــناد و اش ــول، اس ــای پ مخزن ه

امنيتــی فزاینــده ای بــه دور آن هــا ایجــاد کــرد
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همیــن مؤسســه های مالــی و بانکی، هنگامی کــه در کشــورهایی مانند امریکا 
ــی می شــوند،  ــا سیاســت های نادرســت موجــب بحــران مال ــا ایســلند ب ی
چنــان قــدرت و نفــوذی دارنــد کــه دولــت مرکــزی تنهــا می توانــد بــرای 
نجــات دادن آنــان )و نــه مجــازات کردن شــان( بکوشــد، مثــًا بــا تزریــق 
ــای خصوصــی،  ــه بانک ه ــی به طورمســتقیم ب ــا حت ــازار ی ــه ب ــی ب نقدینگ
کــه نتیجــه آن کاهــش ارزش دارایی هــای مالــی همــه مــردم اســت. ایــن 
ــا اصــول دموکراســی.  ــه ب ــا دوران وب هم خوانــی دارد و ن ــه ب وضعیــت ن
نــه اطاعــات شــخصی شــما پیــش بانک هــا محفــوظ اســت و نــه ارزش 
ــد  ــز می توان ــک نی ــتم بان ــی در سیس ــی احتمال ــه خراب ــان. هر گون دارایی ت

اطاعــات شــما را در معــرض خطــر قــرار دهــد. 

سیســتم بانکــی هنــوز همــان سرشــت متمرکــزی را دارد کــه در فیلم هــای 
وســترن دیده ایــم؛ یــک نهــاد متمرکــز، ثــروت بســیاری را انباشــته و توزیع 
و گــردش آن را کنتــرل می کنــد و بــرای ایمــن شــدن مخزن هــای پــول، 
اســناد و اشــیا پــر ارزش، تنهــا می تــوان الیه هــای امنیتــی فزاینــده ای بــه 
دور آن هــا ایجــاد کــرد کــه دسترســی کاربــران مشــروع و صاحبــان قانونی 
بــه آن دارایی هــا را نیــز دشــوار می کنــد. اگــر بــرای این سیســتم جانشــینی 
بخواهیــم، بایــد بدتریــن ویژگی هــای آن را نداشــته  باشــد، سیســتم تــازه 
بایــد نامتمرکــز باشــد، چــه در انباشــت دارایی هــا و اطاعــات مشــتریان و 

چــه در قــدرت تصمیم گیــری.
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ایجاد واحد پول و گردش مالی در سيستم بيت کوین
ــته اســت.  ــز و رمزنگاش ــازی، نامتمرک ــی مج ــد پول ــک واح ــن ی بیت کوی
در حالی کــه واحدهــای پــول واقعــی را داریــم، چــرا بایــد بــه یــک واحــد 
پــول مجــازی اهمیــت بدهیــم یــا ارزش مالــی بــرای آن در نظــر بگیریــم؟ 
نیرومندتریــن واحــد پولــی جهــان، دالر امریــکا اســت. چــه چیــزی دالر را 
ــکا.  ــت امری ــی دول ــن مال ــن را مجــازی؟ قوانی ــد و بیت کوی ــی می کن واقع
ایــن موضــوع بــا جزئیــات متفــاوت، دربــاره همــه واحدهــای پولــی عمــده 
ــوم  ــک مفه ــر ی ــول، بیش ت ــد پ ــک واح ــودن ی ــی ب درســت اســت. واقع
تاریخــی اســت کــه وابســتگی آن واحــد پــول بــه مجموعــه سیســتم دولتی 
و قوانیــن یــک کشــور را نشــان می دهــد. قوانیــن، مجموعــه  قراردادهــای 
ــران  اجتماعــی هســتند. بنابرایــن، مجموعــه ای از قراردادهــای میــان کارب
وب نیــز می تواننــد در عمــل شــکل قانــون بیابنــد، اگرچــه پیــدا اســت کــه 
ماحظه هــای بســیاری در ایــن میــان وجــود دارد کــه در این جــا نمی تــوان 
بــه آن هــا پرداخــت. هماننــد قوانیــن ملــی و بین المللــی، پشــتوانه هایی الزم 
اســت کــه اجرایــی شــدن هــر مجموعــه  قانــون  را تضمیــن کنــد. پــس اگر 
مجموعــه ای منطقــی از قوانیــن بــرای سیســتم بیت کویــن وجــود داشــته 
ــوان  ــا، می ت ــی آن قانون ه ــت اجرای ــرای ضمان ــتوانه هایی ب ــد و پش  باش
ــرط  ــرآورد. ش ــن را ب ــن بیت کوی ــار یافت ــرای اعتب ــرط الزم ب ــک ش ی
ــه نســبت بزرگــی از ســودگران  مهــم دیگــر، آن اســت کــه مجموعــه ب
ــه  ــی ک ــد؛ بازی گران ــتفاده کنن ــتم اس ــن سیس ــدگان از ای و مصرف کنن

ــد. ــازی کنن ــن ب بر اســاس آن قوانی
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مبنــای کار بیت کویــن، یــک دفتــر حســاب همگانــی اســت کــه ریــز تمــام 
ــت  ــون، در آن ثب ــال 2009 تاکن ــن در س ــاز بیت کوی ــا، از آغ تراکنش ه
شــده اســت و پیوســته نیــز تراکنش هــای تــازه بــه آن افــزوده می شــوند. 
افــزودن تراکنش هــا بــه ایــن دفتــر حســاب )ledger( یک به یــک انجــام 
نمی شــود، بلکــه هــر ده دقیقــه یــک بــار، مجموعــه تراکنش هــای تــازه در 
قالــب یــک بلــوک بــه ایــن دفتــر افــزوده می شــود. ایــن دفتــر حســاب 
یــک فایــل نــه چندان بــزرگ )حــدود 18 گیگابایــت در حال حاضر( اســت 
ــد آن را داشــته  باشــند.  ــن می توانن ــران سیســتم بیت کوی کــه همــه کارب
 P2P یــا بــه اختصــار peer to peer بیت کویــن در ضمــن یــک سیســتم
اســت. گره هــای ایــن شــبکه، کامپیوترهایــی هســتند کــه بــه اعتبارســنجی 
و ثبــت تراکنش هــای تــازه می پردازنــد و مجموعــه تراکنش هــای تــازه را 

در قالــب بلوک هــای تــازه بــه دفتــر حســاب می افزاینــد.
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مبنــای کار بيت کویــن، یــک دفتــر حســاب همگانــی اســت کــه ریــز 
تمــام تراکنش هــا، از آغــاز بيت کویــن در ســال 2009 تاکنــون، در آن 
ــزوده  ــه آن اف ــازه ب ــای ت ــز تراکنش ه ــت شــده اســت و پيوســته ني ثب

می شــوند.

کاربــران بیت کویــن از راه نرم افــزاری کــه روی کامپیوتــر رومیــزی 
ــود را  ــای خ ــد، تراکنش ه ــب می کنن ــود نص ــراه خ ــتگاه های هم ــا دس ی
ــر  ــی کامــل از دفت ــک کپ ــد ی ــر می توان ــه انجــام می رســانند. هــر کارب ب
حســاب را داشــته باشــد کــه بــه او امــکان ســنجش اعتبــار تراکنش هــای 
 )wallet( ــر یــک کیــف پــول دریافتــی اش را می دهــد. در ضمــن هــر کارب
ــای  ــه کلیده ــت. مجموع ــای او اس ــاوی کلیده ــه ح ــی دارد ک الکترونیک
ــا در  ــا آن کلیده ــه ب ــای صورت گرفت ــابقه تراکنش ه ــر و س ــر کارب ه
گذشــته کــه در دفتــر حســاب ثبــت شــده اند، جایگزیــن حســاب بانکــی 
و موجــودی آن در سیســتم ســنتی اســت؛ یعنــی بــه جــای آن کــه یــک 
نهــاد مرکــزی بر اســاس ســابقه تراکنش هــای گذشــته یــک کاربــر بدانــد 
ــا  ــن تراکنش ه ــه ای ــت، مجموع ــدر اس ــاب وی چق ــودی حس ــه موج ک
ــد براســاس  ــا می توانن ــر اســت  و آن ه ــران دیگ ــه کارب در دســترس هم
تراکنش هــا از موجــودی حســاب )دراین جــا کلیــد همگانــی( یکدیگــر بــا 
خبــر باشــند. همــه تراکنش هــا در بیت کویــن بــا سیســتم کلیــد همگانــی 
ــر A می خواهــد 0.015  ــد کارب ــرض کنی و خصوصــی انجــام می شــوند. ف
واحــد بیت کویــن )حــدود ده دالر امریــکا، بــر مبنــای ارزش برابــری کنونی 
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ــر  ــول ه ــف پ ــد. در کی ــل کن ــر B منتق ــه کارب ــا دالر( را ب ــن ب بیت کوی
کاربــر ممکــن اســت چندیــن کلیــد موجــود باشــد کــه هــر یــک میــزان 
مشــخصی اعتبــار بیت کوینــی دارد و نتیجــه تراکنش هــای پیشــینی اســت 
کــه کاربــر در آن هــا بیت کویــن دریافــت کــرده  اســت. در هنــگام انجــام 
دادن تراکنش هــای تــازه، کاربــر از ایــن کلیدهــا خــرج می کنــد. اگــر بــرای 
ــد اســتفاده کنــد کــه یکــی 0.005 و دیگــری  ــر A از دو کلی ــه، کارب نمون
0.012 واحــد بیت کویــن )BTC( اعتبــار داشــته  باشــند، پیغــام تراکنــش را 
بــا کلیــد خصوصــی هــر یــک از ایــن دو موجــودی امضــا می کنــد و بــه 
نــام کاربــر B )در واقــع بــه نــام کلیــد همگانــی تعییــن  شــده بــرای ایــن 
ــن  ــتقیم ای ــده مس ــتد. دریافت کنن ــر B( می فرس ــوی کارب ــش از س تراکن
ــف روی  ــای مختل ــه گره ه ــت، بلک ــر B نیس ــول کارب ــور معم ــام به ط پی
شــبکه هســتند کــه میــان کاربــر A و B قــرار دارنــد. ایــن پیغــام، آدرس 
ــای  ــر A مبلغ ه ــا کارب ــن آن ه ــه در ضم ــر دارد ک ــی را در ب تراکنش های
یادشــده را دریافــت کــرده  اســت و امضــای آن بــا کلیــد خصوصــی هــر 
ــر A صاحــب راســتین  یــک از آن دو موجــودی ثابــت می کنــد کــه کارب
ــای  ــر A، گره ه ــای کارب ــار ادع ــرای ســنجش اعتب ــا اســت. ب ــن مبلغ ه ای
شــبکه بــه دفتــر حســاب مراجعــه می کننــد تــا دریابنــد کــه کاربــر A بــه 
راســتی دریافت کننــده آن مبلغ هــا بــا کلیدهــای مربــوط بــه آن هــا بــوده 
ــه  ــازی ب ــا نی ــار پرداخت ه ــنجش اعتب ــرای س ــکل، ب ــن ش ــه ای  اســت. ب
یــک مؤسســه مرکــزی نیســت. در ضمــن، همــه چیــزی کــه کاربــران بــه 
یکدیگــر فــاش می کننــد، کلیدهــای همگانی خودشــان اســت و نیــز آدرس 
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اینترنتــی خــود، کــه دومــی به ســادگی قابــل پوشــاندن اســت. زیــرا، جمــع 
0.005 و 0.012 بــه انــدازه BTC 0.002 بیش تــر از مبلــغ تراکنــش اســت، 
کاربــر A یــک پرداخــت بــه انــدازه BTC 0.002 هــم از ایــن تراکنــش بــه 
یــک کلیــد همگانــی خــودش انجــام می دهــد. ایــن اســاس یــک تراکنــش 
ســاده در سیســتم بیت کویــن اســت. کاربــر دریافت کننــده  وجــه، زمانــی 
می توانــد از دریافــت آن مطمئــن باشــد کــه ثبــت آن را در بلــوک بعــدی 
ــده  ــر، دریافت کنن ــان بیش ت ــرای اطمین ــد. ب ــی بیاب ــر حســاب همگان دفت
ــاب  ــر حس ــه دفت ــر ب ــوک بیش ت ــد بل ــا چن ــد ت ــر کن ــد صب می توان
افــزوده شــود و ثبــت تراکنــش همچنــان در همــان بلــوک یــا دســت کم 
در بلوک هــای بعــدی باقــی مانــده  باشــد. دلیــل ایــن کــه ممکــن اســت 

چنیــن چیــزی رخ ندهــد، در ادامــه بررســی می شــود.

ــا  ــاره ی ــتفاده دوب ــکان اس ــن سیســتمی، ام ــرای چنی ــن مشــکل ب مهم تری
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چندبــاره از یــک کلیــد )چنــد بــار خــرج کــردن یــک اعتبــار مشــخص( 
توســط کاربــران متقلــب اســت. وجــود داشــتن دفتــر حســاب همگانــی 
در نخســتین مرحلــه جلــوی چنیــن تقلب هایــی را می گیــرد. امــا امــکان 
دیگــری بــرای تقلــب مطــرح می شــود، ایــن کــه کاربــری بتوانــد دفتــر 
حســاب همگانــی را به گونــه ای تغییــر دهــد کــه مبلغــی را کــه در یــک 
ــش  ــع تراکن ــی درواق ــد؛ یعن ــودش بازگردان ــه خ ــه ب ــش پرداخت تراکن
ــن  ــه ای ــد آن اســت ک ــی نیازمن ــن امکان ــد. چنی ــاک کن ثبت شــده را پ
ــوان  ــبکه ت ــای ش ــوع گره ه ــه مجم ــبت ب ــا نس ــه ب ــر درمقایس کارب
ــازه  ــای ت ــا تراکنش ه ــن گره ه ــد. ای ــته  باش ــری داش ــباتی باالت محاس
ــا  ــع hash( آن ه ــژه ای )تاب ــم وی ــا الگوریت ــد و ب ــع آوری می کنن را جم
ــا  ــاب را ب ــر حس ــازه دفت ــوک ت ــا بل ــد ت ــب می کنن ــم ترکی ــا ه را ب
کلیــد hash تــازه متناظــر بــا آن بســازند. بــه دفتــر حســاب، زنجیــره 
ــژه ای  ــد وی ــرا، قی ــود. زی ــه می ش ــز گفت ــا )block chain( نی بلوک ه
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــازه وج ــای ت ــد hash بلوک ه ــاختن کلی ــرای س ب
بــرآوردن آن تنهــا بــا آزمــون و خطــا می تــوان چندیــن بــار محاســبه 
ــای شــبکه  ــان گره ه ــت شــدیدی می ــرد، رقاب ــرار ک ــد hash را تک کلی
 BTN ــک ــده، ی ــره برن ــت. گ ــان اس ــازه در جری ــد ت ــن کلی ــرای یافت ب
ــه در  ــد ک ــت می کن ــاداش دریاف ــن پ ــل( بیت کوی ــد کام ــک واح )ی
هنــگام افــزودن بلــوک تــازه بــه دفتــر حســاب بــرای آن گــره صــادر 
ــی  ــزه اصل ــازه و انگی ــای ت ــدور بیت کوین ه ــا راه ص ــن تنه ــود، ای می ش

ــت. ــبکه اس ــای ش ــان گره ه ــت می رقاب
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ــازه  ــوک ت ــای بل ــه تراکنش ه ــد در مجموع ــری بتوان ــه کارب ــرای آن ک ب
دســت ببــرد، بایــد تــوان محاســباتی آن دســت کم از نیمــی از کل دیگــر 
شــبکه باالتــر باشــد تــا تراکنشــی را کــه در آن پرداختــی بــه کاربــر دیگــر 
انجــام داده اســت گزینشــی حــذف کنــد و به جای آن تراکنشــی را بنشــاند 
کــه در آن موجــودی همــان کلیدهــای پرداختــی را بــه یــک کلیــد همگانی 
متعلــق بــه خــودش پرداختــه  اســت. امــا در چنیــن حالتــی، ایــن کاربــر 
 hash درخواهــد یافــت کــه بــا شــرکت در رقابــت بــرای یافتــن کلیدهــای
ــد  ــه بخواه ــن ک ــا ای ــدآورد ت ــه دســت خواه ــری ب ــد بیش ت ــازه، درآم ت
ــب صــرف  ــرای تقل ــت پرخطــر ب ــباتی عظیمــش را در رقاب ــوان محاس ت
ــده از  ــور عم ــن به ط ــبکه بیت کوی ــای ش ــی قانون ه ــت اجرای ــد. ضمان کن
ــه کار  ــر از ب ــه تقلــب پر هزینه ت ــدام ب همیــن جــا ناشــی می شــود کــه اق
گرفتــن امکانــات در دســترس بــرای شــرکت در رقابــت قانونــی اســت. 
ــازمان یافته  ــور س ــبکه به ط ــای ش ــف گره ه ــش از نص ــه بی ــی ک ــا زمان ت
خــراب کاری نکننــد، امــکان دوبــاره خرج کــردن موجودی هــا بســیار کــم 
ــن  ــت سیســتم بیت کوی ــی از ارکان امنی می شــود. اقتصــاد محاســبات یک

اســت.
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ــده(  ــی مشخص ش ــد ریاض ــال قی ــا اِعم ــول )ب ــل قب ــد قاب ــبه کلی محاس
ــر  ــک کامپیوت ــد، در ی ــوک جدی ــرای بل ــازه ب ــد hash ت ــر کلی ــرای ه ب
عــادی به طــور متوســط ســال ها طــول می کشــد. گره هــای شــبکه 
معمــوالً کامپیوترهــای بســیار بــزرگ بــا ســخت افزار اختصاصــی هســتند 
و مجموعــه آن هــا به طــور متوســط هــر کلیــد را در ده دقیقــه می یابنــد. 
اگــر کاربــر خــراب کاری بخواهــد بــه شــیوه ای کــه گفتیــم در یــک بلــوک 
ــرش  ــورد نظ ــش م ــد تراکن ــن باش ــه مطمئ ــرای آن ک ــرد، ب ــت بب دس
پذیرفتــه خواهــد شــد، نمی توانــد بــه ثبــت یــک بلــوک اکتفــا کنــد،  بلکــه  
ــه  ــد، چرا ک ــت کن ــبه و ثب ــی را محاس ــوک پی درپ ــد بل ــد بکوشــد چن بای
اگــر بلــوک اول را گــره دیگــری محاســبه کــرد )کــه تراکنــش پرداخــت 
ــد و  ــوک را برگیرن ــر دارد( و گره هــای شــبکه آن بل ــر B را در ب ــه کارب ب
بلوک هــای بعــدی را بــر آن اســاس محاســبه کننــد، محاســبه یــک بلــوک 
ــای  ــه ج ــت را ب ــه در آن پرداخ ــر A )ک ــه کارب ــش موذیان ــاوی تراکن ح
ــه آن  ــود، چرا ک ــر می ش ــود( بی اث ــام داده  ب ــودش انج ــه خ ــر B ب کارب
بلــوک بــه دفتــر حســاب افــزوده نخواهــد شــد. ایــن جنبــه مهــم دیگــری 
ــی  ــه ناهم زمان ــری آن ب ــن و انعطاف پذی ــتم بیت کوی ــازو کار سیس از س
اســت؛ ممکــن اســت بیــش از یــک گــره شــبکه هم زمــان بلــوک تــازه ای 
را محاســبه کننــد، در ایــن صــورت ایــن دو بلــوک مختلــف بــه احتمــال 
مجموعــه کامــًا یکســانی از تراکنش هــا را در بــر ندارنــد. هــر دو بلــوک 
تــازه بــه گره هــای شــبکه فرســتاده می شــوند و هــر گــره، نخســتین بلــوک 
تــازه ای را کــه دریافــت کــرده  اســت، مبنــای محاســبه بلــوک بعــدی قرار 
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ــز  ــده اند نی ــت  نش ــوک دریاف ــه در بل ــازه ای ک ــای ت ــد، تراکنش ه می ده
بــرای محاســبه بلــوک بعــدی اســتفاده خواهنــد شــد. بــه محــض ایــن که 
یــک گــره بتوانــد بلــوک بعــدی را حســاب کنــد و بــرای بقیــه بفرســتد، 
عمــًا برنــده محاســبه قبلــی مشــخص می شــود: بلوکــی کــه مبنای رشــته 
بلند تــر بلوک هــا قــرار گرفتــه  اســت. تأییــد شــدن یــک بلــوک بــه ایــن 
شــیوه انجــام می شــود؛ مبنــا قــرار گرفتــن یــک بلــوک بــرای بلوک هــای 
بعــدی بــه مفهــوم پذیرفتــه شــدن آن اســت. هــر گــره شــبکه محاســبه 
ــه  ــه ب ــا ک ــره بلوک ه ــن زنجی ــن بلند تری ــا برگرفت ــدی را ب ــوک بع بل

ــد. ــاز می کن ــد، آغ ــتش می رس دس

http://www.shabakeh-mag.com/
http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1201
http://abcbourse.ir/


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 7 | پول مجازی  1|  جویندگان بيت کوین |  18

ــد  ــا رون ــبه بلوک ه ــده محاس ــرای برن ــازه ب ــکه های ت ــدور س ــرخ ص ن
ــن  ــون بیت کوی ــت بیــش از 21 میلی ــه ای کــه در نهای ــی دارد، به گون نزول
ــر از دســت  ــر اث ــز ب ــدار نی ــن مق صــادر نخواهــد شــد و بخشــی از همی
ــد رفــت.  ــا خواهن ــه ی ــا از دســت رفت ــا آن ه ــن کلیدهــای متناظــر ب رفت
بنابرایــن، اقتصــاد بیت کویــن، کامــًا غیرتورمــی و  نیــز انقباضــی اســت، 
امــا در مقــدار بیت کوین هــای در گــردش کمبــودی ایجــاد نخواهــد شــد. 
همچنــان کــه در اثــر افزایــش تقاضــا، ارزش واحــد بیت کویــن در برابــری 
بــا واحدهــای پولــی دیگــر بــاال مــی رود، می تــوان کســرهای کوچک تــری 
ــک صــد  ــا ی ــوان ت ــون می ت ــرد. هم اکن ــه کار ب ــا ب از آن را در تراکنش ه
میلیــون ام بیت کویــن را در تراکنش هــا بــه کار بــرد کــه بــه ایــن کســر از 
بیت کویــن، نــام »ساتوشــی« داده انــد. ساتوشــی ناکاموتــو مؤلــف مقالــه ای 
ــن را  ــتم بیت کوی ــاس سیس ــه در آن اس ــت ک ــوده  اس ــال 2009 ب در س
توضیــح داده  اســت. به طــور دقیــق مشــخص نیســت کــه آیــا واقعــاً چنین 
شــخصی وجــود دارد یــا چندیــن شــخصیت حقیقــی و شــاید حقوقــی دیگر 

در پــس ایــن نــام پنهاننــد!

کاستی های بيت کوین
ــا  ــت کم ت ــن )دس ــی در بیت کوی ــت بانک ــی و دخال ــارت دولت ــت نظ غیب
این جــا( یــک پیامــد منفــی هــم دارد، اگــر هنــگام داد و ســتد بیت کویــن 
ســرمایه تان را از دســت بدهیــد، نمی توانیــد بــه بانک تــان شــکایت 
ــد داد.  ــام نخواه ــان انج ــال کاری برای ت ــه احتم ــز ب ــت نی ــد و دول کنی
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البتــه، ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه پشــتیبانی حرفــه ای از مشــتریان و 
ــر در  ــه بیش ت ــرکت ک ــا ش ــدارد. صده ــود ن ــن وج ــوداگران بیت کوی س
مرحلــه اســتارت آپ  هســتند، خدمــات مختلــف مربــوط بــه بیت کویــن را 
انجــام می دهنــد. امــا یــک اصــل ثابــت همیشــه دربــاره داد و ســتدهای 
ــاش  ــان ف ــد محرمانه ت ــر کلی ــه اگ ــن ک ــت: و ای ــرار اس ــی برق بیت کوین
ــان اســتفاده کــرد،  ــه کیــف پول ت ــرای دسترســی ب شــد و کســی از آن ب

ــتند.  ــی نیس ــد بازیافتن ــت می دهی ــه از دس ــی ک بیت کوین های

اگــر بــه هــر دلیــل، اطاعــات بخشــی یــا همــه کیــف پــول بیت کویــن 
ــک  ــدن هارددیس ــراب ش ــر خ ــًا در اث ــد )مث ــت بدهی ــود را از دس خ
کامپیوترتــان کــه از آن نســخه پشــتیبان نگرفته ایــد(، بیت کوین هــای شــما 
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از دســت  خواهنــد رفــت و نــه شــما و نــه هیــچ کــس دیگــری نخواهــد 
ــار  ــد ب ــه ای چن ــن حادث ــد. چنی ــدا کن ــا دسترســی پی ــه آن ه توانســت ب
بــرای مالــکان مختلــف بیت کویــن رخ داده  اســت و بنابرایــن مقــدار کلــی 
بیت کوین هــای در گــردش هرگــز بــه ســقف 21 میلیونــی خــود نخواهــد 

رســید.

ــان  ــتید و بیت کوین های ت ــی هس ــر محتاط ــما کارب ــم ش ــرض کنی ــر ف اگ
ــاز  ــد، ب ــت تان نمی رون ــه از دس ــی و حادث ــر بی احتیاط ــر اث ــچ گاه ب هی
ــن  ــتفاده آســان از بیت کوی ــر ســر راه اس ــک مشــکل همیشــگی ب ــم ی ه
وجــود دارد، کــه البتــه شــاید بســیاری آن را مشــکل بــه شــمار نیاورنــد؛ 
ــی از  ــک کپ ــن )Bitcoin miner( ی ــده بیت کوی ــر کاون ــر و ه ــر کارب ه
دفترحســاب بیت کویــن را روی کامپیوتــر خــود )در هــر شــکلی، از گوشــی 
همــراه گرفتــه تــا یــک ســرور بــزرگ( دارد، تنهــا بــه ایــن وســیله اســت 
کــه می تــوان حســاب  بیت کوین هــا و مالکان شــان را نــگاه داشــت. 
مشــکل ایــن اســت کــه حجــم ایــن دفتــر حســاب، کــه همــه تراکنش هــا 
ــدود 18  ــون ح ــت، اکن ــرده  اس ــت ک ــن را ثب ــش بیت کوی ــاز پیدای از آغ
گیگابایــت اســت و انــدازه آن بــا گذشــت زمــان افزایــش خواهــد یافــت. 
رونــد زمانــی افزایــش حجــم ایــن فایــل هم اکنــون خطــی اســت، امــا بــا 
افزایــش شــمار کاربــران و تراکنش هــا، کامــًا ممکــن اســت رونــد افزایش 
حجــم ایــن فایــل شــتاب بگیــرد. مشــخص نیســت کــه بدیلــی کارا و ایمن 
بــرای سیســتم کنونــی وجــود داشــته باشــد، کــه در آن هــر کاربــر مجبــور 
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نباشــد چنیــن حجمــی از داده را همــواره دنبــال خــود بکشــد، امــا واضــح 
ــد  اســت کــه چنیــن وضعیتــی اگــر هــم همیشــگی باشــد، بر خــاف رون

فزاینــده گرایــش بــه محاســبات ابــری اســت.

ــن  ــدگان بیت کوی ــر، مصرف کنن ــرارزش دیگ ــای پ ــد طــا و کانی ه همانن
هــم شــاید از کاونــدگان آن غافــل باشــند؛ مصــرف انــرژی بســیار بــاالی 
ــم آن  ــتی های مه ــی از کاس ــن، یک ــدگان بیت کوی ــترده کاون ــبکه گس ش

ــود.  ــته می ش انگاش

اگرچــه ایــن حجــم بــاالی محاســبات رمزنــگاری، تضمین کننده ســازگاری، 
ــی آن  ــرژی مصرف ــم ان ــا حج ــبکه اســت، ام ــیدگی کل ش ــت و پوش امنی
ــای  ــن از گرم ــدگان بیت کوی ــی از کاون ــه برخ ــت ک ــاال اس ــدی ب ــا ح ت
ــتفاده  ــود اس ــه خ ــش خان ــرای گرمای ــتان ب ــود در زمس ــای خ کامپیوتره
می کننــد. تأمیــن هزینــه ایــن تجهیــزات و انــرژی مصرفــی آن هــا تنهــا بــا 
ــدگان محاســبه  ــازه ای ممکــن اســت کــه برن ــر بیت کوین هــای ت ــه ب تکی

ــد.  ــت می آورن ــه دس ب

ــت را  ــران اولوی ــازه، کاوش گ ــای ت ــت تراکنش ه ــز در ثب ــون نی ــم اکن ه
ــه  ــی می دهنــد کــه ثبت کنندگان شــان مبلغــی را داوطلبان ــه تراکنش های ب
ــرخ  ــه تدریــج کــه ن ــد. ب ــه کاوش گــران می پردازن ــه عنــوان کارمــزد ب ب
صــدور ســکه های تــازه کاهــش پیــدا می کنــد، کاونــدگان ناچــار خواهنــد 
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بــود فقــط تراکنش هــای کاربرانــی را ثبــت کننــد کــه بــه طــور داوطلبانــه 
ــتفاده  ــال اس ــه احتم ــد ب ــن رون ــد. ای ــزد می پردازن ــران کارم ــه کاوش گ ب
ــازار  ــان ب ــازه ای را می ــت ت ــرد و رقاب ــد ک ــر خواه ــن را گران ت از بیت کوی

ــم خواهــد زد. ــی ســنتی رق ــازار مال ــن و ب بیت کوی

بر مبنــای  بیت کویــن  ضــد  بــر  رســانه ای  هیاهــوی  بزرگ تریــن 
پوشــیدگی بســیار بــاالی آن اســت. پوشــیدگی هویــت پرداخت کننــدگان 
ــرا  ــن اســت، زی ــه نخســت پوشــیدگی بیت کوی و دریافت کننــدگان، مرحل
ســازمان های اطاعاتــی و جاسوســی ماننــد NSA همــواره می تواننــد ایــن 
ــوط  ــران مرب ــه کارب ــی، ب ــای اینترنت ــی آدرس ه ــا ردیاب ــا را ب تراکنش ه
ــران  ــه آدرس کارب ــی همچــون tor، ک ــا اســتفاده از ابزارهای ــا ب ــد. ام کنن
ــی  ــد تراکنش های ــن می توانن ــران بیت کوی ــد، کارب ــی می کنن ــز مخف را نی
ــام  ــی انج ــل ردیاب ــری( غیرقاب ــور نظ ــت کم به ط ــیده و )دس ــًا پوش کام

دهنــد. 

ــدا  ــم پی ــی ه ــتفاده های غیرقانون ــد اس ــع می توان ــه طب ــی ب ــن امکان چنی
کنــد؛ ماننــد پول شــویی، فــرار از پرداخــت مالیــات، خریــد و فــروش کاالی 
ــا  ــی ی ــای غیرقانون ــازمان ها و گروه ه ــی از س ــتیبانی مال ــی و پش غیرقانون
ــه،  ــن زمین ــن در ای ــتفاده از بیت کوی ــه اس ــهورترین نمون ــی. مش زیرزمین
ســایت Silk road بــوده  اســت کــه بــا ســاختاری هماننــد eBay، عرصــه 
خریــد و فــروش انــواع مــواد مخــدر، اســلحه و مهمــات و حتــی خدمــات 
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ــا بیت کویــن  ــد و فــروش روی ایــن ســایت تنهــا ب ــود. خری ــی ب غیرقانون
 FBI ــط ــال 2013 توس ــر س ــاه اکتب ــایت در م ــن س ــت. ای ــام می گرف انج
ــر آن  ــن زده  می شــود مدی ــا تخمی ــر آن بازداشــت شــد، ام بســته و مدی
ســرمایه ای هنگفــت در حســاب های بیت کویــن خــود داشــته  باشــد کــه 
دســت FBI از آن کوتــاه اســت. نمونــه مشــهور دیگر اســتفاده از پوشــیدگی 
ــود را از راه  ــای خ ــه هزینه ه ــت ک ــس اس ــایت ویکی لیک ــن، س بیت کوی
کمک هــای اهدایــی در قالــب بیت کویــن تأمیــن می کنــد. اســتفاده از یــک 
ــای  ــن فریاده ــی موضــوع بلندتری ــای فراقانون ــرای فعالیت ه ــن ب بیت کوی
مخالفــان بیت کویــن اســت. البتــه بیت کویــن تنهــا ابــزاری نیســت کــه از 
آن بــرای تراکنش هــای مالــی غیرقانونــی اســتفاده می شــود. بــرای نمونــه، 
بیش تریــن حجــم قاچــاق اســلحه در جهــان بــر پایــه دالر امریــکا صــورت 

می پذیــرد.
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بیت کویــن شــاید در کنتــرل بانک هــا و دولت هــا نباشــد، امــا ســاده انگاری 
اســت کــه سیســتم آن را تضمین کننــده خــودکار عدالــت اجتماعــی بدانیم. 
ــون،  ــن صادرشــده تاکن ــه، در حــدود 29 درصــد کل بیت کوی ــرای نمون ب
در مالکیــت تنهــا 47 نفــر اســت. خریدهــای هنگفــت اولیــه، توزیــع بســیار 
ناهمگونــی را در بــازار جــوان بیت کویــن ایجــاد کرده انــد و ظرفیــت ایجــاد 

شــوک در آینــده را دارنــد. 

حــدود نیمــی از بیت کوینــی کــه تاکنــون صــادر شــده اســت )و شــاید هــم 
ــل  ــن از  دالی ــکار بیت کوی ــن احت ــت و ای ــردش نیس ــش از آن( در گ بی
بــاال رفتــن قیمــت واحــد بیت کویــن اســت. افــزون بــر آن، چنیــن حجمــی 
ــن  از احتــکار ممکــن اســت چشــم انداز نگران کننــده ای از آینــده بیت کوی
ــا  ــد ب ــی می توانن ــر زمان ــران در ه ــی از کارب ــمار کوچک ــد، ش ــیم کن ترس
ــار  ــازار، ارزش آن را دچ ــه ب ــن ب ــم گیر از بیت کوی ــی چش ــق حجم تزری

نوســان کننــد.

ــه  ــرای ایــن کار وجــود نــدارد )زیــرا ب  اگرچــه به طــور منطقــی دلیلــی ب
کاهــش ارزش داشــته های همــان کاربــران می انجامــد(، انجام پذیــر 

ــت. ــده اس ــدام نگران کنن ــن اق ــودن ای ب

ایــن کتــاب بخشــی از مقــاالت پرونــده ویــژه »بيت کویــن« اســت. بــرای 
دانلــود کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنید. 
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هيجان زده باشيد، اما نه بيش از حد
ــن  ــر بیت کوی ــای ه ــهریور 94(، به ــن )ش ــن مت ــگارش ای ــگام ن در هن
ــاز  ــن در آغ ــر بیت کوی ــت ه ــت. قیم ــکا اس ــدود 630 دالر امری در ح
عرضــه آن کم تــر از یــک ســنت بــود. پــس کســانی کــه در آن هنــگام 
خریــد کردنــد، اکنــون ســرمایه داران موفقــی بــه شــمار می رونــد. بهــای 
ــی  ــًا یک نواخت ــی کام ــد افزایش ــا دالر رون ــه ب ــن در مقایس بیت کوی
ــه  ــال 2013 ک ــو در س ــته  اســت. ورشکســتگی MT Gox در توکی نداش
پیامــد از دســت رفتــن دویســت هزار بیت کویــن آن بــود، شــوک 
بزرگــی بــر بــازار بیت کویــن بــود. همچنیــن هنگامــی کــه دولــت چیــن 
ــرای داد و  ــر ب ــای »مجــازی« دیگ ــه پول ه ــن و هم ــتفاده از بیت کوی اس
ســتد کاال و خدمــات »واقعــی« را ممنــوع اعــام کــرد، بهــای بیت کویــن 
در مقایســه بــا پول هــای رایــج جهــان بــه شــدت کاهــش یافــت. امــا در 
ــه ســرعت کاهــش  ــن ب ــورد و در موردهــای دیگــر، بیت کوی هــر دو م
ارزش خــود را جبــران کــرد و بهــای آن حتــی از میــزان پیــش از شــوک 
باالتــر رفــت. شــاید غیرمنطقــی نباشــد کــه آینــده بیت کویــن را بســیار 
روشــن بدانیــم، امــا ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه موضع گیــری 
ــده آن  ــی در آین ــش مهم ــد نق ــن می توان ــاره بیت کوی ــا درب دولت ه
ــاره هنــوز چنــدان روشــن نیســت.  ــن ب داشــته  باشــد و وضعیــت در ای
ــده اند  ــک ش ــن موضــوع نزدی ــه ای ــاط ب ــا احتی ــا ب ــیاری از دولت ه بس
ــد،  ــان، فنان ــد. آلم ــتقبال کرده ان ــز از آن اس ــی نی ــیار کم ــمار بس و ش
ــوان  ــه کشــورهایی هســتند کــه در آن هــا می ت ــکا از جمل ــادا و امری کان
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از بیت کویــن بــرای خریــد و فــروش کاال و خدمــات )بــه شــرط توافــق 
ــر  ــن در اکتب ــرداز بیت کوی ــرد و نخســتین خودپ ــتفاده ک دو طــرف( اس
ــدازی شــده  اســت. اگــر شــرایط  ــادا راه ان 2013، در شــهر ونکــوور کان
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــی نکن ــر چندان ــن تغیی ــتم بیت کوی ــارج از سیس خ
ــه  ــرد ک ــور ک ــوان تص ــا، می ت ــش تقاض ــه و افزای ــودن عرض ــدود ب مح
بهــای واحــد آن افزایــش پیــدا کنــد، همچنیــن، کســب و کارهای فراوانــی 

ــه ایجــاد شــده اند. ــن پای ــر همی ب

ــرح در  ــی مط ــی و حقوق ــخصیت های حقیق ــی از ش ــرمایه گذاری برخ س
دره ســیلیکون مبنایــی بــرای تبلیغــات بســیاری از بازاریابانــی اســت کــه 
می کوشــند شــما را بــه خریــدن و اندوختــن بیت کویــن ترغیــب کننــد. 
ــیلیکون در  ــده در س ــرمایه داران عم ــه س ــر داشــت ک ــد در نظ ــا بای ام
ــد و  ــر می کنن ــرمایه گذاری های خطر پذی ــف س ــت مختل ــن صنع چندی
ِصــرف ورود آنــان بــه یک زمینــه، تضمینی برای ســودآوری آن نیســت. 
ــای  ــًا از عرصــه تراکنش ه ــن کام ــا ســال دیگــر بیت کوی ــر ت ــی اگ حت
ــر  ــه ب ــه آن و سیســتمی ک ــای شــکل دهنده ب ــی محــو شــود، ایده ه مال
ــای  ــای حرکت ه ــن مبن ــا تشــکیل شــده  اســت، به یقی ــای آن ایده ه مبن
مشــابه در آینــده خواهنــد بــود و تــا همیــن حــاال نیــز چندیــن سیســتم 
مــوازی بیت کویــن )ماننــد الیت کویــن( ایجــاد شــده و در حــال فعالیــت 
ــه  ــتمی ک ــی سیس ــن و پیچیدگ ــی بیت کوی ــد کنون ــزان رش ــتند. می هس
ــر از پیش بینــی دقیــق  پیرامــون آن شــکل گرفتــه  اســت، بی شــک فرات

http://www.shabakeh-mag.com/
http://www.shabakeh-mag.com
http://abcbourse.ir/


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 7 | پول مجازی  1|  جویندگان بيت کوین |  27

طــراح یــا طراحــان نخســتین آن بــوده  اســت. دگردیســی ایــن سیســتم از 
عامل هــای پیچیــده فراوانــی در بیــرون و درون آن تأثیــر خواهــد پذیرفــت، 

چرا کــه پــای پــول در میــان اســت!

با عضویت در سایت    آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
www.shabakeh-mag.com

        را در تلگرام دنبال کنيد
telegram.me/shabakehmag
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پرونده ویژه بیت کوین

روند به تکامل رسیدن پول مدرن
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پــول در گــذر اعصــار، ناملموس تــر، مجازی تــر و دیجیتال تــر شــده  اســت 
و رونــد تکاملــی چنــد هــزار ســاله ای را طــی کــرده اســت تــا اکنــون که به 
مفهــوم بیت کویــن رســیده اســت. پــول می توانــد نشــانه ای از هــر عصــر 
ــه ای  ــی و مبادل ــا و سیســتم های مال ــن فناوری ه و روزگاری باشــد و آخری
روزگار خــودش را یــدک بکشــد. در عصــر آهــن بایــد شــاهد ســکه های 
ــم  ــازه بدهی ــیم. اج ــن باش ــاهد بیت کوی ــال ش ــر دیجیت ــزی و در عص فل

مــروری بــر تاریخچــه پــول و ســکه داشــته باشــیم.

ایــن کتــاب بخشــی از پرونــده ویــژه »بيت کویــن« اســت. بــرای دانلــود 
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد. 

هــزاره 3 پيــش از ميــالد: بــرای نخســتین بــار در اســناد مکتــوب ناحیــه 
ــرار می گیــرد.  ــول مورداشــاره ق میــان رودان اســت کــه پ
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ــکه های  ــتین س ــدی نخس ــتانی لی ــور باس ــالد: کش ــش از مي ــده 7 پي س
ــد. ــه می کن ــان را ارائ ــزی همس فل

ســده 5 پيش از ميالد: شهر-کشــور اســپارت در یونان اســتفاده از ســکه های 
طــا را بــه دلیــل مغایرتش بــا روحیه جنــگاوری ممنــوع می کند.
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سده 3 پيش از ميالد: امپراتوری روم ضرب سکه ها را آغاز می کند.
ســده 5 پــس از ميــالد: بــا ســقوط رم، اســتفاده از پــول در غــرب کاهــش 

ــد. می یاب

ســده 9: پیدایــش فئودالیســم )زمین ســاالری( در اروپــا تمایــل به اســتفاده 
از پــول و بازرگانــی را کاهــش می دهــد.

ســده 12: بازرگانــی در اروپــا دوبــاره جــان می گیــرد؛ در شهر-کشــورهای 
ایتالیــا یــک ســامانه بانکــی پدیــد می آیــد.
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ــله  ــذار سلس ــز و بنیان گ ــوادگان چنگی ــان )از ن ــای خ ــده 13: کوب س
ــه  ــد ک ــی می کن ــذی را معرف ــول کاغ ــتین پ ــن( نخس ــا در چی مغول ه
»چائــو – Chao« نــام دارد و بــه پــول اصلــی سراســر چین تبدیل می شــود. 
ســده 15: بــرات یــا حوالــه اختــراع می شــود؛ بازرگانــان ســیار می تواننــد 

آن را در شــهرهای گوناگــون در ازای زر بازخریــد کننــد. 
ســده 16: انباشــت نقــره و طــای پرتغــال و اســپانیا تــورم گســترده ای را 

پدیــد مــی آورد. 

ســده 15: بــرات یــا حوالــه اختــراع می شــود؛ بازرگانــان ســیار می تواننــد 
آن را در شــهرهای گوناگــون در ازای زر بازخریــد کننــد. 

ســده 16: انباشــت نقــره و طــای پرتغــال و اســپانیا تــورم گســترده ای را 
پدیــد مــی آورد. 
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سال 1690 ميالدی: کنگره اقلیمی امریکا
ــد  ــذی منتشــر می کن ــول کاغ  )American Continental Congress( پ

امــا بــرای پشــتیبانی از ایــن پــول طــای بســیار کمــی در اختیــار دارد. 

1787: قانــون اساســی ایــاالت متحــده اســتفاده از هــر پولــی غیــر از طــا 
و نقــره را ممنــوع می کنــد. 
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ــود  ــتاندارد خ ــا اس ــه ی ــوان پای ــا را به عن ــتان ط ــک انگلس 1821: بان
برمی گزینــد؛ بیش تــر کشــورهای دیگــر نیــز همیــن راه را دنبــال می کننــد.

ــول را  ــال پ ــرویس انتق ــرب )Western Union( س ــه غ 1871: اتحادی
معرفــی می کنــد کــه اجــازه می دهــد مشــتریان پــول را توســط تلگــراف 

منتقــل کننــد.
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1873 تــا 1896: کمبــود طــا در خــال دوره »رکــود طوالنــی« 
ــان  ــر جه ــادی در سراس ــرفت اقتص ــث پس ــا Long Depression، باع ی

می شــود. 
1914 تــا 1918: جنــگ جهانــی اول رویــه مبتنــی بــر پایــه بــودن طــا 

ــد. ــم می زن را بره

ــروز(  ــان ام ــار )آلم ــوری وایم ــدید در جمه ــورم ش ــا 1924: ت 1921 ت
اســکناس های ایــن کشــور را به شــدت بــی ارزش می کنــد. 

ــا Great Depression نشــان می دهــد  ــزرگ« ی دهــه 1930: »رکــود ب
کــه دوران اســتاندارد طــا بــه پایــان رســیده  اســت.
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 )Bretton Woods( 1944: توافــق  بــر ســر سیســتم برتــون وودز
ــذاری  ــول را پایه گ ــی پ ــتم جهان ــک سیس ــرای ی ــم های الزم ب مکانیس

می کنــد.
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ــتین  ــرز کاب )Diners Club( نخس ــارژ کارت دین ــرکت ش 1950: ش
ــد. ــه می کن ــدرن را عرض ــاری م کارت اعتب

ــورت  ــده به ص ــاالت متح ــا در ای ــد تراکنش ه ــش از 90 درص 1995: بی
ــد. ــک انجــام می پذیرن الکترونی

1997: بانــک مریتــای فنانــد )Merita Bank( نخســتین ســرویس بانکی 
پیامکــی بــا اســتفاده از تلفن هــای همــراه را معرفــی می کنــد. 

ــل  ــا تبدی ــه اروپ ــول 11 کشــور عضــو اتحادی ــه واحــد پ ــورو ب 1999: ی
ــت. ــه 23 رسیده اس ــورها ب ــن کش ــمار ای ــون ش ــود؛ هم اکن می ش
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2009:  رمزپول بیت کوین معرفی می شود.

2011: فیسبوک واحد پول ویژه خود را معرفی می کند؛
.Facebook Credits 
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پرونده ویژه بیت کوین

دو روی سکه بیت کوین 

پیــش از آن کــه بســیاری از مردم نــام پول دیجیتــال، بیت کوین را بشــنوند، 
ــتراک گذاری  ــایت به اش ــاله در س ــدس 27 س ــترانگ، مهن ــان آرمس برای
Airbnb، فکــر کــرد کــه ایــن واحــد دیجیتــال می توانــد برایــش پول ســاز 
ــول  ــون دالر پ ــد میلی ــار Airbnb )2012 پانص ــان )به ــد. در آن زم باش
ــه ای  ــتفاده از مجموع ــا اس ــور، ب ــود را در 192 کش ــاالنه خ ــی س پرداخت
آشــفته از شــبکه های مالــی منتقــل می کــرد و البتــه هــر کــدام از اعضــای 
ــرای تراکنــش در نظــر می گرفتنــد. یــک نســخه  ایــن شــبکه هزینــه ای ب
ــه  ــت هم ــول می توانس ــت و پ ــارغ از دول ــده و ف ــناس، رمزنگاری ش ناش
ــر و  ــریع تر، امن ت ــکان کار را س ــن ام ــد. ای ــاده تر کن ــد را س ــن فرآین ای
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ــرد. ــر می ک ــدت ارزان ت به ش

ــذاب  ــن را ج ــه بیت کوی ــی ک ــان چیزهای ــه هم ــود ک ــا ب ــکل این ج مش
ــرد. اســتفاده  ــده می ک ــس گیج کنن ــراد غیرکدنوی ــرای اف ــرد، آن را ب می ک
ــروف  ــوار مع ــق و دش ــزار بدقل ــک نرم اف ــری ی ــتلزم به کارگی از آن مس
ــرای خــود  ــم ب ــا ه ــه دســت آوردن بیت کوین ه ــود. ب ــول ب ــف پ ــه کی ب
ــد  ــر مواقــع بایــد آن هــا را از واســطه هایی می خریدن ــود؛ بیش ت چالشــی ب
ــز  ــات نی ــب اوق ــد و اغل ــت می کردن ــوز فعالی ــایه های مرم ــر س ــه زی ک
کاه بــردار از آب در می آمدنــد. خــرج کــردن پــول بــه دســت آمده نیــز 
ــن  ــول داشــتند؛ ای ــرا پیشــه وران معــدودی آن را قب ــود، زی کار ســختی ب
واحــد پولــی خیلــی نــو بــود. آرمســترانگ دریافتــه بــود کــه راه گســترش 

ــول کاربرپســند اســت. ــن یــک کیــف پ مقبولیــت بیت کوی

ــر  ــن فک ــترده تر بیت کوی ــت گس ــه ظرفی ــه ب ــود ک ــی نب ــا کس او تنه
می کــرد. آرمســترانگ در یــک انجمــن آنایــن، بــن ریــوز، برنامه نویــس 
انگلیســی و صاحــب ســایت Blockchain، را ماقــات کــرد، ایــن ســایت 
ــاوری را  ــوز فن ــود. ری ــن ب ــای بیت کوی ــری تراکنش ه ــوص ردگی مخص

ایــن کتــاب بخشــی از پرونــده ویــژه »بيت کویــن« اســت. بــرای دانلــود 
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد. 
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ــن جامعــه از مشــتاقان، کــه دوســتی  ــود و درون ای ــاً درک کــرده ب عمیق
نزدیکــی بــا هــم داشــتند، اعتبــار زیــادی داشــت. او بــه مــدت یــک ســال 
از بیت کویــن اســتفاده کــرد و حتــی کیــف پولــی ســاخته بــود کــه ده هــزار 
نفــر آن را امتحــان کــرده بودنــد. ریــوز همچنیــن تمایــل داشــت کــه ایــن 
ــرد  ــد. دو ف ــب کن ــه خــود جل ــری را ب ــراد بیش ت ــی توجــه اف واحــد پول
مشــتاق کار بــه هــم برخوردنــد و ایده هــای خــود را بــرای یــک شــرکت 
ــه در  ــرکتی ک ــن. ش ــرای بیت کوی ــک PayPal ب ــد؛ ی ــان کردن ــد بی جدی
تبادل هــای رمزنگاری شــده نقــش یــک واســطه معتمــد را بــازی می کنــد 
ــرکت  ــود، ش ــام ش ــن و دالر انج ــان بیت کوی ــی می ــه تبدیل ــار ک ــر ب و ه
ــرج  ــا خ ــد. ام ــت می کن ــزد دریاف ــوان کارم ــغ را به عن ــد از مبل 5 درص
کــردن پــول داخــل شــبکه بیت کویــن بــدون هزینــه خواهــد بــود. بــه ایــن 
ترتیــب، وجــود یــک کیــف پــول دیجیتــال و ســرویس های فرآینــد خریــد 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــوان به راحت ــه می ت ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــی ب ــه نوع ب
اســمارت فون و بیت کویــن پــول راننــده تاکســی ای را پرداخــت کــه فقــط 

ــد.  ــول می کن ــد قب ــول نق پ

آن هــا ایــده خــود را بــرای Y Combinator بیــان کردنــد کــه یــک مرکــز 
بالندگــی کســب وکار معتبــر اســت. ســپس آن هــا در عــرض چند ســاعت 
دعوت نامــه شــرکت در دوره تابســتان 2012 مؤسســه را دریافــت کردنــد. 
ــان  ــترانگ گم ــورد. آرمس ــکل بر خ ــه مش ــی زود ب ــه خیل ــن رابط ــا ای ام
ــرای بیت کویــن مســتلزم ایــن  می کــرد کــه جــذب مقبولیــت عمومــی ب
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ــد  ــم کرده ان ــود را گ ــول خ ــف پ ــور کی ــه رمز عب ــرادی ک ــه اف ــت ک اس
راهــی بــرای بازیابــی آن داشــته باشــند؛ یعنــی شــرکت جدیــد آن هــا باید 
دسترســی بــه کلیدهــای خصوصــی کاربــران را حفــظ کنــد. ایــن کلید یک 
ــن  ــت بیت کوی ــر مالکی ــه بیان گ ــت ک ــری اس ــی 64 کاراکت ــد دسترس ک
ــردن  ــوش ک ــا فرام ــط ب ــران فق ــی ای کارب ــان دسترس ــدون چن ــت. ب اس
رمزعبــور کل دارایــی بیت کویــن خــود را از دســت می دهنــد. همچنیــن، 

آن هــا در مقابــل ســرقت بیمــه  نمی شــوند.

ریــوز کامــًا مخالــف بــود. نکتــه اصلــی بیت کویــن ایــن بــود کــه کنتــرل 
کامــل را بــه فــرد صاحــب بیت کوین هــا بدهــد. اگــر شــخصی بــه یــک 
شــرکت امــکان دسترســی بــه بیت کوین هایــش را بدهــد، در اصــل بــه آن 
شــرکت اعتمــاد کــرده اســت، همان طــور کــه بــه بانــک اعتمــاد می کنــد. 
ــا  ــر، آن ه ــا بدت ــازد، ی ــا بب ــه هکره ــات را ب ــد اطاع آن شــرکت می توان
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را یک جــا بــدزدد. ایــن کاه برداری هــا هم اکنــون در دنیــای نوپــای 
بیت کویــن اتفاق هــای رایجــی بودنــد. اگــر شــرکت ریــوز و آرمســترانگ 
ــی  ــرد، طول ــاز می ک ــتری هایش ب ــای مش ــه کل کیف پول ه ــذ ب ــک منف ی
نمی کشــید کــه دولــت بخواهــد وارد ماجــرا شــود. درســت اســت؛ سیســتم 
حاضــر بــه ایــن معنــا بــود کــه کاربــران خطــر بیش تــری را قبــول کننــد 
ــی را از چرخــه  ــران معمول ــدادی از کارب ــال تع ــه احتم ــن موضــوع ب و ای
خــارج می کنــد. امــا، در هــر حــال بیت کویــن از اول هــم بــه درد آن هــا 
نمی خــورد. اگرچــه قصــد داشــت یــک واحــد پولــی بــرای همــگان بســازد، 
ــود  ــته های خ ــد. او در نوش ــروع کن ــا ش ــا خوره ه ــه ب ــا می خواســت ک ام
می گویــد: »در حقیقــت بــرای افــراد عــادی دالیــل زیــادی بــرای اســتفاده 

ــدارد.« ــن وجــود ن از بیت کوی

در نهایــت، 48 ســاعت قبــل از ســفر ریــوز بــه دره ســیلیکون، همــه چیــز 
بــه هــم خــورد. او ایمیلــی محترمانــه از آرمســترانگ دریافت کردکــه در آن 
نوشــته بــود: »بنــا نهــادن مشــترک یک شــرکت واقعــاً هماننــد یــک ازدواج 
اســت. بــا وجــود این کــه مــن بــاور دارم مــا احتــرام دوطرفــه ای بــرای هــم 
قائلیــم، بــا هــم چنــدان خــوب کار نمی کنیــم.« آرمســترانگ ارتبــاط ریــوز 
بــا اشــتراک های آنایــن مشــترک را قطــع کــرد. او در ادامــه نوشــته بــود: 
ــی می خواهیــم بســازیم،  ــاره این کــه چــه محصول ــه گمــان مــن مــا درب »ب
 Y زیبایی شناســی کامــًا متفاوتــی داریــم.« او قصــد داشــت بــه تنهایــی بــه
Combinator بــرود. ریــوز دیگــر در عمــل از چرخــه بیــرون افتــاده بــود.
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دو رویکرد متفاوت
امــروزه تعــارض فکــری میــان آرمســترانگ و ریــوز در کل اقتصــاد نوپــا، 
متغیــر و پویــای بیت کویــن کهنــه شــده اســت. چیــزی کــه زمانــی قلمــرو 
ــروزه  ــود، ام ــدر ب ــواد مخ ــان م ــواه و قاچاق چی ــاالن آزادی خ ــا، فع هکره
توســط تعــداد فزاینــده ای از کســب وکارها پذیرفتــه شــده اســت. در حــال 
حاضــر می تــوان بــرای خریــد یــک تشــک از Overstock.com یــا یــک 
لپ تــاپ از TigerDirect از آن اســتفاده کــرد. زینــگا نیــز بــرای پرداخــت 
ــون  ــد میلی ــال 2011 ص ــول دارد. س ــا آن را قب ــل بازی ه ــن داخ آنای
دالر در تراکنش هــای بیت کویــن ثبــت شــده و ارزش بیت کویــن از 
ــا وجــود  ــدا کــرده اســت، آن هــم ب ــش پی ــه 1200 دالر افزای 13 دالر ب
محدودیت هایــی کــه در چیــن اعمــال شــد. حتــی وقتــی یکــی از 
ــی  ــی ژاپن ــک صراف ــا، ی ــن در دنی ــب وکارهای بیت کوی ــهورترین کس مش
بــا نــام Mt. Gox هــک شــد )مشــتری ها پولــی بــه ارزش میلیون هــا دالر 
را از دســت دادنــد( صرافی هــای جدیــدی بــه وجــود آمدنــد، ارزش ایــن 
پــول دوبــاره اوج گرفــت و افزایــش مقبولیــت آن ادامــه پیــدا کــرد.  قوانین 
ــا  ــد، ام ــن دارن ــه اقتصــاد بیت کوی ــد ســخت گیرانه ای ب ــازار دی ــرل ب کنت
همچنــان ســرمایه گذاران و کارآفرینــان بیش تــری بــه ایــن قافلــه اضافــه 
می شــوند. همــه ایــن فعالیت هــا یــک شــکاف بنیادیــن را دربــاره آن چــه 
ــد. بســیاری از  ــل شــود، پنهــان می کن ــه آن تبدی ــد ب ــن بای کــه بیت کوی
هــواداران اصیــل این واحــد پولــی )آن هــا را آزادی خواهان ناشــناس بنامید( 
ــی  ــد. نظام ــن می بینن ــام اقتصــادی نوی ــک نظ ــوی ی ــه س ــی ب آن را گام
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کــه تحــت نفــوذ یــک قــدرت دولتــی فزونمنــد یــا یــک صنعــت مالــی 
ــه ســامان دهنده مرکــزی  درنده خــو نیســت. بیت کویــن توســط یــک بدن
ماننــد Federal Reserve ایجــاد یــا کنتــرل نشــده اســت. آن هــا توســط 
یــک شــبکه جهانــی از کامپیوترهــا )یــا بــه زبــان بیت کویــن، کاوشــگری(

ایجــاد شــده اند و توســط قوانیــن ریاضیاتــی خردگــرا و بی غــرض و اصــول 
عرضــه و تقاضــا کنتــرل می شــوند. الگوریتم هــای بیت کویــن امــر 
می کننــد کــه هرگــز بیــش از 21 میلیــون بیت کویــن تولیــد نخواهــد شــد 

ــم هــر چهــار ســال نصــف می شــود(.  ــن رق )ای

ــی خــط  ــن واحــد پول ــد آزادی خواهــان ناشــناس، ای ــر آن کــه از دی مهم ت
میــان شــفافیت و حریــم خصوصــی را بازتــر می کنــد. همــه تراکنش هــا در 
ــوند  ــت می ش ــن ثب ــرکل بیت کوی ــد و در دفت ــاق می افتن ــاز اتف ــی ب فضای
کــه در دســترس عمــوم اســت. امــا بیت کویــن لزومــاً بــه هویــت هیــچ 
کاربــری گــره نمی خــورد و می تــوان آن را به طــور ناشــناس خــرج کــرد؛ 
ــای  ــا از عادت ه ــا و بازاریاب ه ــه داشــتن دولت ه ــاآگاه نگ ــرای ن ــی ب یعن

خریــد افــراد راهــی وجــود دارد.

ــرمایه گذاران  ــن )س ــای بیت کوی ــازه واردان دنی ــی از ت ــال، برخ ــن ح در همی
مخاطره پذیــر و کارآفرینــان( دیــد کامــاً متفاوتــی دارنــد. آن هــا بــه بیت کوین 
بــه دیــد یــک وســیله بســیار عملی تــر نــگاه می کننــد؛ یــک سیســتم بســیار 
کارآمــد تراکنــش آنایــن مانند ویــزا، امــا ارزان تــر، ســریع تر و انعطاف پذیرتر. 
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چنیــن امکانــی راه را بــه دنیایــی بــاز می کنــد کــه در آن مجبــور نیســتیم 
ــه فروشــنده ها اعتمــاد  ــاری خــود ب ــرای حفاظــت از شــماره کارت اعتب ب
کنیــم، دنیایــی کــه در آن بازرگانــان مجبــور نیســتند هزینه هــای گــزاف 
ــی  ــه در آن پرداخت های ــی ک ــد، دنیای ــول[ را پرداخــت کنن ــی ]پ جابه جای
بــه کوچکــی کســری از یــک ســنت هــم می تواننــد یــک تجــارت را تأمین 
کننــد و بــه ایــن ترتیــب یــک تولیدکننــده آرژانتینــی بتوانــد بــه راحتــی و 
بــه شــکل ســودآوری از یــک خبــره تجــارت در دبــی پــول قبــول کنــد؛ 
ــوک پوشــک  ــاده دوب ــهر دورافت ــه ش ــازون ب ــه آم ــی ک ــان راحت ــه هم ب

می فروشــد.

ــد،  ــه باش ــازی بی نتیج ــک ب ــا ی ــن تا ش ه ــت ای ــرار نیس ــه ق اگرچ
ــه  ــبت ب ــور نس ــرش مذک ــد دو نگ ــر می رس ــده ای به نظ ــور فزاین به ط
ــون  ــی همچ ــر اختال ــا ه ــد.  ب ــرار می گیرن ــارض ق ــن در تع بیت کوی
حادثــه Mt. Gox مشــتری ها و دولت هــا بــه ســمت قوانیــن کنترل کننــده 
کشــیده می شــوند، حتــی اگــر ایــن قوانیــن تهدیــدی باشــند برای کشــانده 

شــدن بــه جنــگل عمیــق نظــام مالــی بین المللــی.

 ســال گذشــته رگوالتورهــای بانکــی یــک صرافــی بیت کویــن در امریــکا 
ــوب  ــای محب ــر صرافی ه ــروزه بیش ت ــتند. ام ــام TradeHill را بس ــه ن ب
بیت کویــن در خــارج از امریــکا فعالیــت می کننــد، در کشــورهایی همچــون 
ــن  ــه چنی ــر ب ــرمایه گذاران مخاطره پذی ــن. س ــتان و ژاپ ــلوونی، بلغارس اس
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کاری عــادت دارنــد؛ گرفتــن یــک فنــاوری که توســط معتقدان راســتینش 
پــرورش یافتــه اســت و رانــدن آن فنــاوری بــه ســوی یــک کســب وکار بــا 
مقبولیــت گســترده. امــا در ایــن مــورد آن هــا در مقابــل یــک چیــز جدیــد 
ــی  ــن برخ ــام آور ارزش بیت کوی ــش سرس ــف افزای ــه لط ــتاده اند. ب ایس
ــد  ــد و قصــد دارن ــن هــرم یافته ان هــواداران اصیــل آن خــود را در اوج ای
ایــن پــول ناشــناس خــود را کــه تــازه بــه دســت آورده انــد، خــرج دریافتن 

دیــد جدیــد خــود از آینــده کننــد.

گسترش پول
ــرکت  ــل ش ــارس، مدیرعام ــس کاس ــته، ِون ــال گذش ــارس س ــاه م در م
ــران،  ــر مدی ــا دیگ ــت ب ــال گپ و گف ــن Lemon، در ح ــت آنای پرداخ
ــک          ــه بان ــود ک ــی ب ــان کنفرانس ــر و کارآفرین ــرمایه گذاران خطرپذی س
Allen & Company برگــزار کــرده بــود و شــرکت در آن بــه دعوتنامــه 
نیــاز داشــت. کاســارس در مزرعــه ای در منطقــه پاتاگونیــا بزرگ شــده، اما 
بــا ســاخت سیســتم های پرداخــت و بانک هــای آنایــن ســابقه کاری خــود 
را در اروپــا و امریــکای التیــن ســاخته اســت. در ســال گذشــته بیت کویــن 
بــه یــک وسوســه بــرای کاســارس تبدیــل شــده  اســت. او فکــر می کنــد 
ــوص در  ــد؛ به خص ــول کن ــی را متح ــام مال ــد نظ ــن می توان ــه بیت کوی ک
ــه  ــی ک ــر کس ــه ه ــت آن را ب ــعه. او می خواس ــال توس ــورهای در ح کش

برایــش مهــم اســت، نشــان دهــد.
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 کاســارس تصمیــم گرفــت کــه یــک ترفنــد ســرگرم کننده در داو ماونتیــن 
ــز  ــی دور می ــاالی آی ت ــران رده ب ــه مدی ــت ب ــد. او می خواس ــب ده ترتی
ــی از  ــد حجــم بزرگ ــدر راحــت می توان ــن چق ــه بیت کوی ــد ک نشــان ده
ــزار  ــز خواســت کــه یــک نرم اف ــراد دور می ــد. او از اف ــول را منتقــل کن پ
 QR کیــف پــول روی گوشــی های خــود نصــب کننــد. ســپس یــک کــد
روی نمایشــگر خــود ایجــاد کــرد و از نزدیک تریــن فــرد بــه خود خواســت 
کــه از آن عکــس بگیــرد. وقتــی آن شــخص کیــف پــول خــود را چــک 
کــرد، 6390 بیت کویــن بــه ارزش 250 هــزار دالر در کیــف پــول خــود 

داشــت.

برخــی از تــازه واردان دنيــای بيت کویــن )ســرمایه گذاران مخاطره پذیــر 
و کارآفرینــان( دیــد کامــالً متفاوتــی دارنــد. آن هــا بــه بيت کویــن بــه 
ــتم  ــک سيس ــد؛ ی ــگاه می کنن ــر ن ــيار عملی ت ــيله بس ــک وس ــد ی دی
بســيار کارآمــد تراکنــش آنالیــن ماننــد ویــزا، امــا ارزان تــر، ســریع تر و 

انعطاف پذیرتــر.

ــود.  ــا ب ــای دنی ــن بازی ه ــی از پرمخاطره تری ــد یک ــی  آم ــه در پ آن چ
ســرمایه داران حاضــر، صندلــی بــه صندلــی250 هــزار دالر را فقــط بــا یک 
اشــاره بــه یکدیگــر منتقــل کردنــد. وقتــی کــه باالخــره پــول دوبــاره بــه 
کیــف پــول کاســارس برگشــت، همــه افــراد پشــت میــز دریافتنــد کــه 
ــاد  ــاق افت ــب و ســاده باشــد. آن چــه اتف ــد جال ــدر می توان ــن چق بیت کوی
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بــه هیــچ وجــه شــبیه مثــًا پی پــل نبــود کــه اصطــکاک میــان بانک هــا و 
شــرکت های کارت اعتبــاری را چنــدان روان نمی ســازد. ایــن بــه معنــای 

آزادی پــول بــود.

کریــس دیکســن یــک کارآفریــن اســت کــه حــاال بــا   اندرســن هورویتــز 
)Andreessen Horowitz(،  یــک مؤسســه ســرمایه گذاری مخاطره پذیــر،  
ــرمایه گذاری در  ــر س ــه خاط ــر ب ــه بیش ت ــن مؤسس ــت؛ ای ــریک اس ش
فیس بــوک و توییتــر مشــهور اســت. دیکســن می گویــد: »نمایــش 
جالــب توجهــی بــود.« بر اســاس آن چــه دیکســن به عنــوان یــک سیســتم 
ــه  ــک گزین ــد ی ــن می توان ــود، بیت کوی ــده ب ــه دی ــدون هزین ــش ب تراکن
ــزرگ  ــرای کســب وکارهای کوچــک و ب ــن تجــارت الکترونیــک ب جایگزی

باشــد. 

ــت،  ــاز اس ــرم ب ــک پلتف ــت ی ــد اینترن ــن همانن ــه بیت کوی ــا ک از آن ج
ــد  ــام دهن ــی روی آن انج ــد کارهای ــزار می توانن ــعه دهندگان نرم اف توس
کــه انجــام دادن آن هــا بــا مســترکارت یــا ویــزا کــه دسترســی بــه شــبکه 
ــا وجــود چنیــن  ــا دقــت کنتــرل می کننــد غیرممکــن اســت. ب خــود را ب
امکاناتــی افــراد می تواننــد پرداخت هــای موبایــل را انجــام دهنــد، بــدون 
آن کــه مجبــور باشــند ســهمی ســی درصــدی بــرای اپ اســتور گــوگل یــا 

اپــل قائــل شــوند.
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ارزش واحــد پولــی یــک افزایــش سرســام آور هشــت هــزار درصــدی را 
در یــک ســال تجربــه کــرد.

همچنیــن مثــًا راهــی وجــود دارد کــه دانشــجو یی بــا نوشــتن یــک برنامــه 
ریزپرداخــت، ســرمایه یــک روزنامــه دانشــگاهی را فراهــم کنــد. دیکســن 
می گویــد: »در مشــخصات اولیــه HTTP ســاخت یــک سیســتم پرداخــت 
ــر  ــید.« او فک ــل نرس ــه عم ــز ب ــا هرگ ــود، ام ــده ب ــی ش ــی پیش بین درون
ــس از  ــاه پ ــد همــان امــکان باشــد. هشــت م ــن می توان ــد بیت کوی می کن
نمایــش در توســان، دیکســن 25 میلیــون دالر از پــول اندرســن هورویتــز 
ــرد.  ــرمایه گذاری ک ــترانگ، Coinbase س ــای آرمس ــرکت نوپ را روی ش
دقیقــاً هماننــد فیس بــوک و باگــر کــه حضــور آنایــن را بــرای همــگان 
آســان کــرد، اقتصــاد بیت کویــن نیــز بــه یــک واســطه نیــاز داشــت تــا 

مشــارکت را بــرای همــه آســان کنــد.
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قوانین کنترل کننده
ــود.  ــز ب ــی مخاطره آمی ــت موضوع ــکل پرداخــت اینترن ــا نوشــتن پروت ام
ــال  ــی دیجیت ــای پول ــد واحده ــرده بودن ــعی ک ــن س ــش از ای ــردم پی م
بســازند و همیشــه هــم نتیجــه یکســان بــوده  اســت: تبــه کاران بــه آن هــا 
هجــوم بردنــد و دولــت آن هــا را متوقــف کــرد. بــه گفتــه دیکســن اگــر 
ــد  ــدرال بای ــزی و ف ــای مرک ــد، دولت ه ــق باش ــد موف ــن بخواه بیت کوی
یــک نقشــه راه داشــته باشــند. شــرکت های بیت کویــن نیــز بایــد نشــان 
ــب وکار  ــن روی کس ــق و روش ــای دقی ــتن کنترل ه ــا گذاش ــه ب ــد ک دهن
خــود مایــل هســتند و می تواننــد از قوانیــن پیــروی کننــد تــا تبــه کاران و 

ــد. ــه دارن ــه نگ ــن چرخ ــارج از ای ــویان را خ پول ش

کوین بیــس امیــد دارد دقیقــاً همیــن کار را انجام دهــد. در حــال حاضر، این 
شــرکت یــک آپارتمــان 170 متــر مربعــی در ســن فرانسیســکو در اختیــار 
دارد. البتــه ایــن فضــا درخــور شــرکتی نیســت کــه می خواهــد آینــده پــول 
را رقــم بزنــد. آرمســترانگ می گویــد: »کوین بیــس بــرای مــدت طوالنــی 
دو میــز در طبقــه بــاال بــود. حــاال مــا 2300 متــر مربــع فضــای دفتــری 
داریــم.« البتــه ایــن منطقــی بــه نظــر می رســد کــه شــرکت روی فضــای 

ایــن کتــاب بخشــی از پرونــده ویــژه »بيت کویــن« اســت. بــرای دانلــود 
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد. 

http://www.shabakeh-mag.com/
http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/product/cover-story/52
http://www.shabakeh-mag.com/product/cover-story/52
http://www.shabakeh-mag.com/product/cover-story/52
http://abcbourse.ir/


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 7 | پول مجازی  1|  جویندگان بيت کوین |  52

دفتــری ســرمایه زیــادی نگــذارد. کوین بیــس درگیــر موضوعــی هزینه بــر 
اســت؛ دریافــت مجوزهــای دولتــی و پــر کــردن گزارش هایــی کــه بــرای 

تبدیــل شــدن بــه یــک ناقــل پــول رســمی الزم اســت.

ــن بیــش  ــوم شــده آســان کــردن اســتفاده از بیت کوی  این طــور کــه معل
از آن کــه از نظــر فنــاوری مشــکاتی داشــته باشــد، دشــواری های قانونــی 
دارد. بــه هنــگام آغــاز بــه کار کوین بیــس دشــوارترین مشــکل کاربــران 
بیت کویــن، خریــد و فــروش بیت کویــن بــود. کوین بیــس ایــن کار را راحت 
کــرد. کافــی  اســت حســاب بانکــی خــود را بــه کوین بیــس متصــل کنیــد و 
بیت کوین هــای خــود را دریافــت کنیــد. امــا ایــن مســئله اوضــاع را بــرای 
کوین بیــس پیچیــده کــرد و شــرکت را بــه یــک کســب وکار خدمــات پولی 
تبدیــل کــرد؛ هماننــد وســترن یونیــون. دقیقــاً مثــل وســترن یونیــون اگــر 
اصــول رگوالتورهــا را رعایــت نکنــد آن هــا می تواننــد حســاب های بانکــی 
شــرکت را توقیــف و کســب وکارش را تعطیــل کننــد )تــا وقتــی شــرکت 
درگیــر فرآیندهــای دریافــت جوازهــای مناســب اســت، رگوالتورهــا کاری 

بــرای مهــار شــرکت نمی کننــد(.

بيت کویــن خــط ميــان شــفافيت و حریــم خصوصــی را بازتــر می کنــد. 
همــه تراکنش هــا در فضایــی بــاز امــا ناشــناس اتفــاق می افتنــد.

از آن جــا کــه کوین بیــس قصــد دارد یــک شــرکت خدمــات پولــی رســمی 
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باشــد به طــور پویــا روی رعایــت قوانیــن توســط کاربرانــش نظــارت دارد. 
شــرکت مشــتری های خــود را بررســی می کنــد تــا اطمینــان یابــد آن هــا 
تبــه کار یــا پول شــو نیســتند. همچنیــن بــه کلیدهــای خصوصــی مشــتری ها 
ــی  ــا برنامه های ــد ت ــا کمــک می کن ــه شــرکت های نوپ دسترســی دارد و ب
بــرای پلتفــرم کوین بیــس بنویســند. نکتــه دیگــر ایــن کــه هــر گاه افــراد 
بــرای تبدیــل بیت کویــن بــه پــول نقــد و بالعکــس از سیســتم کوین بیــس 
ــر  ــرای آن در نظ ــدی ب ــک درص ــه ای ی ــرکت هزین ــد، ش ــتفاده کنن اس

می گیــرد.

بــا توجــه بــه این کــه کاربرانــی کــه اطاعــات تکنیکــی کمتــری دارنــد، به 
ــه  ــور معامل ــه مذک ــد، حق الزحم ــوم برده ان ــن هج ــازار بیت کوی ــوی ب س
خوبــی بــرای کاربــران به نظــر می رســد. ســادگی، پایــداری، قانونــی بــودن 
و اطمینان پذیــری ارزش ایــن هزینــه را دارد. فقــط کافــی اســت از افــرادی 
ــت  ــتفاده از بیت تورن ــای اس ــد به ج ــح می دهن ــه ترجی ــد ک ــؤال کنی س
ــال  ــارس س ــی کاس ــد.  وقت ــود کنن ــز دانل ــود را از آی تیون ــریال های خ س
ــدود  ــرد، ح ــدل می ک ــا رد و ب ــا را در جلســه آریزون ــته بیت کوین ه گذش
37 هــزار نفــر کیــف پــول کوین بیــس داشــتند. امــروز ایــن رقــم بیــش از 

یــک میلیــون اســت.

 آرمســترانگ مجموعــه ای کامــل از خدمــات را پیش بینــی می کنــد؛ 
ــا صنــدوق فروشــگاه ها  ــول کوین بیــس ب ــًا یکپارچــه کــردن کیــف پ مث
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ــد. او  ــا بیت کویــن از مغــازه محلــی خــود شــیر بخرن ــا افــراد بتواننــد ب ت
می گویــد: »ایــن یــک پروتــکل جدیــد اســت؛ اســتفاده از آن دشــوار اســت، 
امــا ظرفیــت زیــادی دارد. فرصتــی وجــود دارد تــا نخســتین برنــد مــورد 
ــتری ها و  ــتفاده مش ــود و اس ــاخته ش ــد س ــکل جدی ــن پروت ــاد در ای اعتم

ــود.« ــهیل ش ــب وکارها از آن تس کس

پول مستقل
ــس  ــرای کری ــری ب ــن نظی ــفته بیت کوی ــون و آش ــه بی قان ــر در نیم اگ
ــه  ــرد راجــر ِور اســت. ب ــد وجــود داشــته باشــد، آن ف دیکســن قانون من
ــد، گاهــی  ــه او می برن دلیــل هجومــی کــه مــردم بعــد از خطابه هایــش ب
ــی  ــت و زمان ــازرگان اس ــک ب ــد. ور ی ــن می خوانن ــلطان بیت کوی او را س
ــود. او  ــرای California State Assembly ب ــزد حــزب آزادی خــواه ب نام
ــه  ــاک ب ــدرال المپ ــدان ف ــه در زن ــک دوره ده ماه ــدن ی ــس از گذران پ
ــام  ــا ن ــازی ب ــاک آتش ب ــدرت و خطرن ــزات پرق ــن تجهی ــل فروخت دلی
Pest Control Report 2000 در eBay، ایالــت خــود را در ســال 2006 

تــرک کــرد و بــه ژاپــن رفــت.

ــت. او  ــورد اس ــک بیل ب ــل ی ــه دلی ــر ب ــهرت ور بیش ت ــاید ش ــا ش ام
بــرای آن ماهــی 1500 دالر پرداخــت می کنــد؛ یــک تابلــوی عظیــم کــه 
کســب وکار فــروش قطعــات کامپیوتــر او را تبلیــغ می کنــد )شــعار آن هــم 
ــاً ایــن اســت: مــا بیت کویــن را هــم قبــول می کنیــم(. ور در ســال  طبیعت
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2011، هنگامــی کــه ارزش بیت کویــن یــک دالر بــود، شــروع بــه خریــدن 
آن کــرد و بــه انــدازه ای از آن جمــع کــرد تــا ســوار بــر مــوج آن بــه یــک 
حســاب بانکــی هفــت رقمــی برســد. حــاال جــزء ســرمایه گذاران نخســت 
ــن،  ــاف دیکس ــر خ ــا ب ــت. ام ــن اس ــای بیت کوی ــرکت نوپ ــن ش چندی
ــعی در  ــاً س ــرده لزوم ــرمایه گذاری ک ــا س ــه او در آن ه ــرکت هایی ک ش
ــا  ــد. آن ه ــرده ندارن ــر و بی پ ــام، مؤث ــی خوش ن ــام مال ــک نظ ــاختن ی س

ســعی دارنــد ظرفیــت انقابــی ایــن واحــد پولــی را توســعه دهنــد.

ــاز اســت،  ــرم ب ــک پلتف ــت ی ــد اینترن ــن همانن ــه بيت کوی از آن جــا ک
ــد  ــی روی آن انجــام دهن ــد کارهای ــزار می توانن توســعه دهندگان نرم اف
ــه  ــزا، کــه دسترســی ب ــا وی ــا مســترکارت ی ــا ب کــه انجــام دادن آن ه

ــد، غيرممکــن اســت. ــا دقــت کنتــرل می کنن شــبکه خــود را ب

یکــی از ایــن شــرکت های نوپــا باک ِچیــن )Blockchain( اســت؛ فرزنــد 
فکــری بــن ریــوز. ریــوز پــس از دریافــت ایمیــل جدایــی آرمســترانگ بــر 
ــه چیــزی بیــش از یــک ســایت گــردآوری  ــا باک چیــن را ب آن شــد ت
ــن را  ــول بیت کوی ــف پ ــترانگ کی ــد آرمس ــد.  او همانن ــل کن داده تبدی
ــت  ــوز نمی خواس ــا ری ــد. ام ــی می دی ــات مال ــرای خدم ــرم ب ــک پلتف ی
ــته باشــد.  ــای مشــتری هایش دسترســی داش ــه بیت کوین ه ــن ب باک چی
او یــک کیــف پــول مبتکرانــه ترتیــب داد که دسترســی بــه آن از روی یک 
مرورگــر یــا گوشــی موبایــل ممکــن اســت، امــا کلیــد خصوصی حســاس را 
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ــد. ــر رهــا می کن ــر کارب روی کامپیوت

 شــرکت باک چیــن هرگــز بیت کوین هــای کاربــران را از دســت 
نمی دهــد. امــا در هــر حــال، اگــر کاربــر رمــز عبــور خــود را فرامــوش کند، 
ســایت نمی توانــد آن  را بــرای او پیــدا کنــد. هیچ کــدام از ســرمایه گذاران 
دره ســیلیکون نمی خواســتند هیــچ کاری بــا ریــوز داشــته باشــند. بــا ایــن 
ــل  ــرد. ور در آن ایمی ــت ک ــی از ور دریاف ــوز ایمیل ــس از آن ری ــال، پ ح
ــوز  ــی اســت و از ری ــرای او نوشــت کــه باک چیــن ســایتی بســیار عال ب
پرســید کــه آیــا بــه کمــک احتیــاج دارد؟ پاســخ البتــه کــه مثبت بــود. ور 
ــا  ــول ســرمایه گذاری کــرد )نمی گویــد چقــدر( و باک چیــن ب مقــداری پ
آن ســرمایه بــه تعــداد ســرورهایش افــزود و نرم افــزار خــود را ارتقــا داد.

ــاره  ــات درب ــع اطاع ــن مناب ــی از مطمئن تری ــروزه یک ــایت ام ــن س  ای
ــرای  ــوگل ب ــی گ ــه نوع ــوز آن را ب ــج ری ــه تدری ــت و ب ــن اس بیت کوی
ــرویس های  ــه ای از س ــد؛ مجموع ــل می کن ــن تبدی ــتم بیت کوی اکوسیس
ــی  ــن حیات ــعه دهندگان بیت کوی ــان و توس ــرای بازرگان ــه ب ــت وب ک تح
ــود  ــه ســوی دانل ــردم را ب ــایت blockchain.info م ــت س اســت. موفقی
نرم افــزار کیــف پــول باک چیــن کشــانید. امــروزه بیــش از 1.3 میلیــون 

ــد. ــتفاده می کنن ــتری از آن اس مش

ــد، وارد کیــف  ــن را چــک کنن ــن بهــای بیت کوی ــد آخری ــا می توانن  آن ه
ــد کارت  ــرای خری ــًا ب ــود مث ــای خ ــوند و از بیت کوین ه ــود ش ــول خ پ
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هدیــه آمــازون اســتفاده کننــد. شــانزده کارمنــد شــرکت، در حــال توســعه 
ــن  ــد و بهتری ــت وجو کن ــد جس ــه بتوان ــتند ک ــه هس ــرم معامل ــک پلتف ی

ــد.  ــدا کن ــف پی ــای مختل ــان صرافی ه ــا را در می معامله ه

بســياری از هــواداران اصيــل ایــن واحــد پولــی )آن هــا را آزادی خواهــان 
ناشــناس بناميــد( آن را گامــی بــه ســوی یــک نظــام اقتصــادی نویــن 
می بيننــد. نظامــی کــه تحــت نفــوذ یــک قــدرت دولتــی فزونمنــد یــا 

ــی درنده خــو نيســت. یــک صنعــت مال

همچنیــن آن هــا در حــال ســاخت یــک برنامــه اخبــار بــرای موبایــل بــا 
نــام ZeroBlock هســتند. شــرکت چنــد صدهــزار دالر در مــاه از طریــق 
ــن  ــب بیت کوی ــد را در قال ــن درآم ــی آورد و ای ــت م ــه دس ــات ب تبلیغ
ــری  ــچ دفت ــی و هی ــاب بانک ــچ حس ــرکت هی ــن ش ــد. ای ــت می کن دریاف
ــرای مــا  ــن ب ــد: »ای ــدارد. نیــک کــری، مدیرعامــل باک چیــن، می گوی ن
یــک چیــز رهایی بخــش و انعطاف پذیــر اســت. مــا بــه هیــچ بانکــی احتیاج 
ــه ســاخت یــک کیــف  ــوز در مســیری قــرار گرفــت کــه ب ــم.« ری نداری
پــول منتهــی می شــود کــه صــد در صــد تحــت کنتــرل کاربــر اســت و 
ــر کاری  ــد ه ــما می توانی ــت. ش ــا نیس ــرکت ها و دولت ه ــترس ش در دس
کــه می خواهیــد بــا آن انجــام دهیــد و اگــر هــم کلیــد خصوصــی خــود را 
گــم کنیــد، ایــن مشــکل شماســت؛ فردگرایــی تمــام و کمــال کــه در قالــب 
بیت هــا ارائــه می شــود. ایــن ایــده ای بــود کــه بــه مــذاق آزادی خواهانــی 
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ــر  ــاً ه ــی نوشــته  اســت: »تقریب ــه زمان ــد، کســی ک ــد ور خــوش آم مانن
ــل  ــی پســت تر تبدی ــه مکان ــا را ب ــد دنی ــام می ده ــت انج ــه دول کاری ک

می کنــد.«

فارغ از قانون
ــن  ــاید ای ــی اســت؟ ش ــه دنیای ــت چگون ــارغ از دول ــن ف ــای بیت کوی دنی
ــن  ــک باشــد. در ای ــد Playa Condesa در آکاپولکــوی مکزی ــا همانن دنی
ــفید و  ــی و س ــای آب ــه بادکنک ه ــن ب ــبه مزی ــکه های تک اس ــا کالس دنی
ــد. در  ــن می رون ــاال و پایی ــان شــلوغ ب ــای چشــمک زن در خیاب ال ای دی ه
همیــن حــال جــف برویــک، میلیونــری آنارشیســت، بــدون مالیــات زندگی 

می کنــد.

برویــک نخســتین ثــروت خــود را به عنــوان مؤســس ســایت خبــری مالــی 
Stockhouse بــه دســت آورد. ثــروت عمــده دوم او از بیت کویــن نصیبش 
شــد. برویــک همــراه بــا یــک گــروه از هم فکرانــش ســعی می کنــد یــک 
ــد  ــاور دارن ــا ب ــد؛ آن ه ــب ده ــدوراس ترتی ــارت آزاد در هن ــه تج منطق
ــن  ــه ای ــت ک ــن روزهاس ــدز همی ــدو هرندان ــوآن اورالن ــور خ رئیس جمه
معاملــه را تأییــد کنــد. برویــک می گویــد: »از هم اکنــون دســته ای از افــراد 
عاقه منــد بــه بیت کویــن آمــاده هســتند کــه بــه محــض آمــاده شــدن 
ــی  ــای مختلف ــد تجارت ه ــا می خواهن ــد. آن ه ــه آنجــا برون ــه آزاد ب منطق
مربــوط بــه بیت کویــن انجــام دهنــد. بخشــی از دلیــل ایــن امــر هــم ایــن 
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اســت کــه آنجــا هیــچ قانــون کنترل کننــده ای وجــود نخواهــد داشــت.«
ــما  ــه ش ــه ای ب ــپورت پاراگوئ ــک پاس ــن ی ــک در ازای 45 بیت کوی بروی
ــارغ از  ــن ف ــت بیت کوی ــک آنارشیس ــوان ی ــد به عن ــا بتوانی ــد ت می ده
مالیــات در آکاپولکــو زندگــی کنیــد. او در آن جــا معامــات مســتغات نیز 
بــرای شــما جــور خواهــد کــرد. در حقیقــت، او در حال بســتن یــک معامله 
روی یــک پنت هــاوس در طبقــه ســی ام بــا منظــره ای چشــم گیر از شــهر 
ــا پرداخــت پیش پرداخــت  ــی ب ــازرگان آلمان ــاه گذشــته یــک ب اســت. م
در قالــب بیت کویــن آن را از آن خــود کــرد. او اجــازه نــداد نامــش ذکــر 
شــود، امــا از طریــق ایمیــل بــه مــن گفــت بــا وجــود قوانیــن ســخت گیرانه 
پولــی در چیــن ایــن راحت تریــن راه بــرای خــارج کــردن پــول از مملکــت 

بــود.

ــد.  ــت نمی ده ــران را از دس ــای کارب ــز بيت کوین ه ــن هرگ بالک چي
امــا اگــر کاربــر رمــز عبــور خــود را فرامــوش کنــد، ســایت نمی توانــد 

آن هــا را بــرای او پيــدا کنــد.

گردشــگران امریکایــی به طــور عمــده از آکاپولکــو دوری می کننــد و یکــی از 
دالیــل ایــن امــر هم شــهرت خشــونت کارتل های مــواد مخــدر در این شــهر 
اســت. امــا برویــک ادعــا می کنــد کــه این جــا احســاس امنیــت بیش تــری 
می کنــد تــا امریــکا )بــه احتمــال بــه ایــن دلیــل کــه یــک بــادی گارد دارد(. 

اوهمچنیــن می توانــد بــدون هیــچ مجــوزی مســتغات بفروشــد.
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بــا  لــزوم  صــورت  در  ناشــناس  آزادی طلــب  بنیادگرایــان  البتــه 
ــه آن  ــس ک ــارک کارپل ــوند. ور و م ــر می ش ــم درگی ــان ه صاحب منصب
زمــان مدیرعامــل Mt. Gox بــود، در ســال 2012 هــر کــدام پنــج هــزار 
ــد. ایــن مبلــغ  ــرای تأســیس بنیــاد بیت کویــن هزینــه کردن بیت کویــن ب
ــود. امــا  در آن زمــان 55 هــزار دالر ارزش داشــت و میــزان درخــوری ب
ــک  ــه ی ــن ب ــاد بیت کوی ــن، بنی ــام آور ارزش بیت کوی ــش سرس ــا افزای ب
ســازمان البی گــری پولــدار تبدیــل شــد کــه میلیون هــا دالر ارزش داشــت. 
ــیلک رود،  ــا س ــن ب ــه بیت کوی ــدرال رابط ــوران ف ــه مأم ــس از آن ک پ
ــن  ــازار مــواد مخــدر کــه در آن تراکنش هــای ناشــناس بیت کوی )یــک ب
انجــام می شــود( را بررســی کردنــد، بنیــاد مجموعــه ای از جلســه ها را بــا 

ــب داد. ــی آی ترتی ــی و اف ب ــای امریکای مقام ه

 تاش هــای البی گرانــه چندماهــه بــه دو نطــق در حمایــت از بیت کویــن 
در مجلــس انجامید. واشــنگتن پســت ایــن اتفــاق را »ضیافت عشــق« نامید 
و بنیــاد بیت کویــن آن را یــک بــرد نامیــد؛ ســرمایه گذاران مخاطره آمیــز 
ــه عجیبــی هســتند:  ــن گون ــد بیت کوی هــم همین طــور. میلیونرهــای جدی
ــد  ــی ثروتمن ــدازه کاف ــه ان ــد و ب ــت متنفرن ــه از دول ــی ک آزادی خواهان
هســتند تــا در سیســتم های گرداننــده واشــنگتن نفــوذ کننــد. در آن شــهر، 
ــوند.  ــبیه می ش ــر ش ــرمایه گذاران مخاطره پذی ــود س ــه خ ــی ب ــا حت آن ه
ــیار  ــن بس ــرای بیت کوی ــوری ب ــان رگوالت ــاد اطیمن ــد: »ایج ور می گوی
مهــم اســت. مــن مخالــف قوانیــن کنترل کننــده هســتم، امــا کســب وکار 
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بیت کویــن بــرای پیــش رفتــن بــه جلــو بایــد اصــول بــازی را بدانــد.«

عاقبت کار
اگــر سیســتم در حــال رشــد ایــن واحــد پولــی از درون منفجــر شــود، نــه 
ســرمایه گذاران مخاطره آمیــز برنــده می شــوند و نــه آزادی خواهــان 
ناشــناس. احتمــال بــه وقــوع پیوســتن این اتفــاق وجــود دارد.  شــرکت های 
موجــود در بخــش قانونــی صنعــت بیت کویــن کــه در حــال توســعه اســت 
)ســازندگان کیــف پــول، صرافی هــا و ســرویس های پرداخــت( نمی تواننــد 
خدمــات بانکــی را دریافــت کننــد، زیــرا بانــک داران هنــوز نمی داننــد چــه 
ــر  ــود. مهم ت ــال می ش ــرکت ها اعم ــن ش ــده ای روی ای ــن کنترل کنن قوانی
ــد  ــا رش ــدن ب ــار آم ــرای کن ــا ب ــال تق ــن در ح ــبکه بیت کوی ــه ش آن ک
ســریع خــود اســت. ایــن شــبکه فقــط می توانــد از پــس هفــت تراکنــش 

در ثانیــه بــر آیــد )ایــن رقــم بــرای ویــزا 10 هــزار اســت(. 
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ــن الوســکی، رئیــس  ــن حــال کمــی شــفافیت در راه اســت. بنجامی ــا ای ب
New York State Department of Financial Services، انتظــار دارد 
ــرای وارد کــردن شــرکت های بیت کویــن  در ســال جــاری راهبردهایــی ب
ــول در  ــن اص ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــام ش ــی اع ــام مال ــه نظ ب
ــن  ــر قوانی ــاالت متحــده مرســوم شــود. اگ ــا در سراســر ای ــام ایالت ه تم
ــود را  ــای خ ــن دره ــرکت های بیت کوی ــند، ش ــخت گیرانه باش ــادی س زی
می بندنــد یــا کســب وکار خــود را بــه جــای دیگــری منتقــل می کننــد. راه 
آمــدن بــا رگوالتورهــا چنیــن خطــری در بــر دارد: آن هــا ممکــن اســت 
 Mt. Gox ،ــال ــن ح ــا در عی ــد. ام ــرل کنن ــان کنت ــا نابودی ت ــما را ت ش
هــم نمونــه ای از خطرپذیــری رویکــرد غــرب وحشــی را نشــان می دهــد؛ 
بــدون وجــود محافــظ، یــک قــدرت مرکــزی یــا راهــی بــرای حفاظــت از 
دارایی هــای دیجیتــال مــردم ممکــن اســت کل قضیــه از بنیــاد بی ثبــات 

ــران شــود. ــود وی به نظــر برســد و در خ

ميليونرهــای جدیــد بيت کویــن گونــه عجيبــی هســتند: آزادی خواهانــی 
ــا در  ــتند ت ــد هس ــی ثروتمن ــدازه کاف ــه ان ــد و ب ــت متنفرن ــه از دول ک

ــد.  ــوذ کنن ــنگتن نف ــده واش ــتم های گردانن سيس

در همیــن حــال، کوین بیــس بــا چنــان ســرعتی پیــش مــی رود کــه انــگار 
قــرار اســت شــرکت میلیــارد دالری بعــدی در دره ســیلیکون باشــد. ایــن 
ــر  ــش را ســه براب ــاه گذشــته تعــداد کارکنان شــرکت در طــول شــش م

http://www.shabakeh-mag.com/
http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1209
http://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1209
http://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1209
http://abcbourse.ir/


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 7 | پول مجازی  1|  جویندگان بيت کوین |  63

کــرده  اســت و یکــی از ایــن کارکنــان جدیــد مارتیــن نیجادلیــک اســت. 
ــک شــرکت رســمی  ــه ی ــی اســت ک ــه قوانین ــب هم کار او بررســی مرت
تراکنش هــای مالــی بایــد از آن هــا پیــروی کنــد. ســرمایه گذار مخاطره پذیر 
شــرکت، اندرســن هورویتــز، نیــز تعهــد خــود را گســترش داده و پنجــاه 
میلیــون دالر روی کســب وکارهای بیت کویــن ســرمایه گذاری کــرده 
ــرای  ــه  جــز چراغ هــای کریســمس وقتــی ب  اســت. گــروه آرمســترانگ ب
قــرار دادن چیــز دیگــری در دکوراســیون دفتــر نداشــته اند. امــا روی یکــی 
از دیوارهــا یــک قــاب 20 در 25 ســانتی متری آویختــه شــده اســت کــه 
ــوه ای در آن بــه چشــم می خــورد؛ واحــدی کــه  اســکناس های دالر زیمباب
ــروزه  ــورد. ام ــدید بر خ ــورم ش ــک دوره ت ــه ی ــه 2000 ب ــر ده در اواخ
ــی  ــا واحــد پول ــکا ی ــا اســتفاده از دالر امری ــی ب ــر تراکنش هــای مال بیش ت
ــون  ــوار هم چ ــوی روی دی ــن تابل ــود. ای ــام می ش ــی انج ــای جنوب آفریق
ــه نظــر می رســد.  ــی شکســت خورده ب ــرای واحــد پول ــارت گاه ب ــک زی ی
ــی  ــخ منف ــرم و پاس ــی از آن بگی ــرم عکس ــازه می گی ــترانگ اج از آرمس
ــه  ــول مضحک ــک پ ــا ی ــن ب ــد بیت کوی ــس نمی خواه ــم. هیچ ک می گیری

ارتباطــی یابــد.

پانویس 
ــز  ــن مرک ــوان برتری ــز به عن ــه فورب ــرف مجل ــه از ط ــن مؤسس 1. ای
بالندگــی کســب وکار انتخــاب شــده اســت؛ مراکــز بالندگــی کســب وکار 
ــهیات  ــه تس ــا ارائ ــه ب ــتند ک ــاتی هس )Business Incubators( مؤسس
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ــی  ــاوره ای و آموزش ــی، مش ــری، اداری، مال ــات دفت ــد خدم ــف مانن مختل
ــه و  ــای خاقان ــاس ایده ه ــا را بر اس ــرکت های نوپ ــیس ش ــه تأس زمین
کارآفرینانــه فراهــم می کننــد و در مقابــل در ســهام شــرکت نوپــا ســهیم 

می شــوند.
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