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اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی وب ﭼﻪ راهﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶرو ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .اﻣﺎ وب و
اﺑﺰارﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏداران ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ وب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﮐﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وب ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺎﺳﯽ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ راهﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ) (bitcoinﭘﯿﺶرو ﻣﯽﻧﻬﺪ،
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه آن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻪ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ
دﯾﮕﺮ( ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .اﻣﺎ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آنﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن
اﯾﺪهﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ،آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﻪداری ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ  500اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰاری و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺣﺒﺎب داتﮐﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﻮل .ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زادهﻫﺎی
وب اﺳﺖ؛ وب ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را
دراﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ راهﺣﻞﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎزه و ﮐﻬﻨﻪﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ؛ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮادﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وب اﺳﺖ ،در ذات ﺧﻮد از دوران وب ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﻪﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﭘﻮل را از ﺣﺴﺎبﺗﺎن در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺷﻮار و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏاﻧﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ،وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺑﯿﺶﺗﺮی
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﺒﻠﻎﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎن
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺒﻠﻐﯽ دﯾﮕﺮ از داراﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل
ﺻﺮف ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻢﺳﺎﻧﯽ روی وب ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد؛ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی وب )ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺮﻋﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ( ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنﺟﺎ ﺑﻪ وب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد.

اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ( از ﺣﺴﺎب ﺟﯿﻤﯿﻞﺗﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻼ ً درﺑﺎره اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺿﻤﯿﻤﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﻮل ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ آن
ﻧﺪارد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی وب ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت آنﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ را ،دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭼﻨﺪان ﺣﺲ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ دو ﺣﺴﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﻼم ﻧﺸﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﮑﻮک اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺴﺎبﺗﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ داراﯾﯽﺗﺎن را ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی را دارد ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی وﺳﺘﺮن دﯾﺪهاﯾﻢ؛ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺛﺮوت ﺑﺴﯿﺎری را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺮدش آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺷﺪن
ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﭘﻮل ،اﺳﻨﺎد و اﺷﯿﺎ ﭘﺮ ارزش ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ دور آنﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ اﯾﺴﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذی دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دادن آﻧﺎن )و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات
ﮐﺮدنﺷﺎن( ﺑﮑﻮﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ
ارزش داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ دوران وب ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد و ﻧﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻧﻪ ارزش داراﯾﯽﺗﺎن .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی را دارد ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی وﺳﺘﺮن دﯾﺪهاﯾﻢ؛ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺛﺮوت ﺑﺴﯿﺎری
را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﮔﺮدش آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺷﺪن ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﭘﻮل ،اﺳﻨﺎد و اﺷﯿﺎ ﭘﺮ ارزش ،ﺗﻨﻬﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ دور آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺮوع و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن
داراﯾﯽﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در اﻧﺒﺎﺷﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﭼﻪ در ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.

اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ﭘﻮل و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺠﺎزی ،ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و رﻣﺰﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮل واﻗﻌﯽ را دارﯾﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎن ،دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دﻻر را واﻗﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻣﺠﺎزی؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺘﻔﺎوت ،درﺑﺎره ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻋﻤﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ .واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮل ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان وب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آن
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮآورد .ﺷﺮط ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻮدﮔﺮان و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎزیﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺰ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ،از آﻏﺎز ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  2009ﺗﺎﮐﻨﻮن،
در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰودن ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب
) (ledgerﯾﮏﺑﻪﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ده دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻓﺘﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ )ﺣﺪود  18ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  peer to peerﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
 P2Pاﺳﺖ .ﮔﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ.

ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺰ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ،از آﻏﺎز ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
در ﺳﺎل  2009ﺗﺎﮐﻨﻮن ،در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ آن اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از راه ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ روﻣﯿﺰی ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﻣﻞ از دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽاش را ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ) (walletاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﺎوی

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی او اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ
ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﻮﺟﻮدی آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب وی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب )دراﯾﻦﺟﺎ
ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ( ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ  Aﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ  0.015واﺣﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﺣﺪود ده دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ
دﻻر( را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ  Bﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻨﯽ دارد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در آنﻫﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮ  Aاز دو ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ  0.005و دﯾﮕﺮی  0.012واﺣﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ) (BTCاﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ دو ﻣﻮﺟﻮدی اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ ) Bدر واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ از ﺳﻮی
ﮐﺎرﺑﺮ  (Bﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﺑﺮ  Bﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮ  Aو  Bﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ،آدرس ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ A
ﻣﺒﻠﻎﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﻀﺎی آن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻣﻮﺟﻮدی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
 Aﺻﺎﺣﺐ راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ادﻋﺎی ﮐﺎرﺑﺮ  ،Aﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ  Aﺑﻪ راﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﺒﻠﻎﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ،
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺴﺖ .در ﺿﻤﻦ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ،ﮐﻪ دوﻣﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ .زﯾﺮا،
ﺟﻤﻊ  0.005و  0.012ﺑﻪ اﻧﺪازه  BTC 0.002ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮ  Aﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه 0.002
 BTCﻫﻢ از اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه وﺟﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از درﯾﺎﻓﺖ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ آن را در ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ،درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب اﻓﺰوده ﺷﻮد
و ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻤﺎن ﺑﻠﻮک ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ در ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی رخ ﻧﺪﻫﺪ ،در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ )ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺮج ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺸﺨﺺ( ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻘﻠﺐ اﺳﺖ .وﺟﻮد داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎﯾﯽ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درواﻗﻊ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺛﺒﺖﺷﺪه را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﮋهای )ﺗﺎﺑﻊ  (hashآنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻮک ﺗﺎزه دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ  hashﺗﺎزه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ،زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮکﻫﺎ )block
 (chainﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ،ﻗﯿﺪ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ  hashﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺗﺎزه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن آن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪ  hashرا ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯿﺎن ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎزه در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﮔﺮه ﺑﺮﻧﺪه ،ﯾﮏ ) BTNﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ( ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺎداش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
اﻓﺰودن ﺑﻠﻮک ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای آن ﮔﺮه ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺻﺪور ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺎزه و اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺗﺎزه دﺳﺖ ﺑﺒﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آن دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﯿﻤﯽ از
ﮐﻞ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ را ﮐﻪ در آن ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ را ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ درﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  hashﺗﺎزه،
درآﻣﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪآورد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻤﺶ را در رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﺐ ﺻﺮف
ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ
از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﺮابﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره ﺧﺮجﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه( ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪ  hashﺗﺎزه ﺑﺮای ﺑﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ ،در ﯾﮏ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﺎدی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪ را در ده دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺮابﮐﺎری ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﯾﮏ ﺑﻠﻮک دﺳﺖ ﺑﺒﺮد ،ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﭘﯽدرﭘﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻠﻮک
اول را ﮔﺮه دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد )ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ  Bرا در ﺑﺮ دارد( و ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ آن ﺑﻠﻮک را ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺣﺎوی ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ) Aﮐﻪ در آن ﭘﺮداﺧﺖ
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮ  Bﺑﻪ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد( ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ آن ﺑﻠﻮک ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب اﻓﺰوده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی از ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺮه
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻠﻮک ﺗﺎزهای را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ دو ﺑﻠﻮک ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﻠﻮک ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻠﻮک ﺗﺎزهای را
ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﺑﻠﻮک درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﻋﻤﻼ ً ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی رﺷﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪن ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺑﺮای ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن
آن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺮه ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺮخ ﺻﺪور ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻠﻮکﻫﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ دارد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  21ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی در
ﮔﺮدش ﮐﻤﺒﻮدی اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ارزش واﺣﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی از آن را در ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنام ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را در ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺮ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﻧﺎم »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ« دادهاﻧﺪ .ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ
ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺳﺎل  2009ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر
دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﺲ
اﯾﻦ ﻧﺎم ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ!

ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺘﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ( ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ دارد ،اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم داد و ﺳﺘﺪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﺗﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎری ﺑﺮایﺗﺎن اﻧﺠﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪای از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﺪﻫﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ
ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺑﺎره داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ :و اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺗﺎن ﻓﺎش ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ از آن
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ )ﻣﺜﻼ ً در اﺛﺮ ﺧﺮاب ﺷﺪن
ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﮐﻪ از آن ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ( ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ رخ
داده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی در ﮔﺮدش ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ  21ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺘﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎیﺗﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺣﺎدﺛﻪ از دﺳﺖﺗﺎن
ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری آن را
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎورﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﺮ ﮐﺎوﻧﺪه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ) (Bitcoin minerﯾﮏ ﮐﭙﯽ از دﻓﺘﺮﺣﺴﺎب ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد )در ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ،از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺰرگ( دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ از
آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  18ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ و اﻧﺪازه آن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ً
روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﺘﺎب ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﺎرا و اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻤﯽ از داده را ﻫﻤﻮاره دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﭘﺮارزش دﯾﮕﺮ ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ از ﮐﺎوﻧﺪﮔﺎن آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎوﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎری ،اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺮژی
ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎوﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از ﮔﺮﻣﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺎزهای ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﮐﺎوشﮔﺮان اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ را
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﺎوشﮔﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺻﺪور ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﺎوﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎوشﮔﺮان ﮐﺎرﻣﺰد
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﮔﺮانﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎزهای را ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و
ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  NSAﻫﻤﻮاره

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ آدرسﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 ،torﮐﻪ آدرس ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﻮﺷﯿﺪه و )دﺳﺖﮐﻢ
ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺮی( ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ ،ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺎﯾﺖ  Silk roadﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،eBayﻋﺮﺻﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت و ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2013ﺗﻮﺳﻂ  FBIﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮ آن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﻨﮕﻔﺖ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ  FBIاز آن ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از راه ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺣﺪود  29درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺻﺎدرﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ،در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ  47ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ را در ﺑﺎزار ﺟﻮان ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک در
آﯾﻨﺪه را دارﻧﺪ.
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ )و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از آن( در ﮔﺮدش ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﮑﺎر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
از دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻤﯽ از اﺣﺘﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای از آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﺠﻤﯽ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ارزش آن را دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد )زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش داﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ(،
اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺪود  630دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در آﻏﺎز ﻋﺮﺿﻪ آن
ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻬﺎی
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻻر روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﮏﻧﻮاﺧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  MT Goxدر ﺗﻮﮐﯿﻮ در ﺳﺎل
 2013ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ دوﯾﺴﺖﻫﺰار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ آن ﺑﻮد ،ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﻫﻤﻪ ﭘﻮلﻫﺎی »ﻣﺠﺎزی« دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت »واﻗﻌﯽ« را ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮلﻫﺎی راﯾﺞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد و در ﻣﻮردﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و ﺑﻬﺎی آن ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ از ﺷﻮک ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دوﻟﺖﻫﺎ
درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آﯾﻨﺪه آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻟﻤﺎن،
ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
)ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﮐﺘﺒﺮ  ،2013در ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻋﺮﺿﻪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻋﻤﺪه در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻِﺮف ورود آﻧﺎن ﺑﻪ
ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدآوری آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﻮ
ﺷﻮد ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ آن و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﯾﺪهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮازی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﺖﮐﻮﯾﻦ( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻃﺮاح ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﯿﺮون
و درون آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺎی ﭘﻮل در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 20ﻣﺮداد 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1201 :

