ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

دو روی ﺳﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﺎم ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺎن آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ،ﻣﻬﻨﺪس  27ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری  ،Airbnbﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮلﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .در آن زﻣﺎن )ﺑﻬﺎر (2012
 Airbnbﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را در  192ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای آﺷﻔﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ،رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه و ﻓﺎرغ از دوﻟﺖ و ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ،
اﻣﻦﺗﺮ و ﺑﻪﺷﺪت ارزانﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه
اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺗﺒﻪﮐﺎران ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ دﯾﮑﺴﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ روی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻪﮐﺎران و ﭘﻮلﺷﻮﯾﺎن را ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ اﻣﯿﺪ دارد دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  170ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﺳﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ درﺧﻮر ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﯾﻨﺪه ﭘﻮل را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دو ﻣﯿﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ  2300ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮی دارﯾﻢ «.اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ روی ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎدی ﻧﮕﺬارد .ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ
اﺳﺖ؛ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻗﻞ ﭘﻮل رﺳﻤﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه آﺳﺎن ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
دﺷﻮاریﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮد .ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را راﺣﺖ ﮐﺮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اوﺿﺎع را ﺑﺮای ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺳﺘﺮن ﯾﻮﻧﯿﻮن .دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺜﻞ وﺳﺘﺮن ﯾﻮﻧﯿﻮن اﮔﺮ اﺻﻮل رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرش را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ درﮔﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﻮازﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ(.

ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز
اﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻮﯾﺎ روی رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻧﻈﺎرت دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ آنﻫﺎ ﺗﺒﻪﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﻮلﺷﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﯾﮏ درﺻﺪی ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺎدﮔﯽ ،ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن و اﻃﻤﯿﻨﺎنﭘﺬﯾﺮی ارزش اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را
دارد .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از اﻓﺮادی ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﺗﻮرﻧﺖ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺧﻮد را از
آیﺗﯿﻮﻧﺰ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺳﺎرس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ را در ﺟﻠﺴﻪ آرﯾﺰوﻧﺎ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺪود  37ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺪﻣﺎت را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از ﻣﻐﺎزه ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﺨﺮﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؛
اﺳﺘﻔﺎده از آن دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﻓﺮﺻﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد«.

ﭘﻮل ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﮔﺮ در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮن و آﺷﻔﺘﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺲ دﯾﮑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻓﺮد راﺟﺮ وِر
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ او را ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ور ﯾﮏ
ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﺣﺰب آزادیﺧﻮاه ﺑﺮای  California State Assemblyﺑﻮد .او ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره
ده ﻣﺎﻫﻪ در زﻧﺪان ﻓﺪرال ﻻﻣﭙﺎک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮﻗﺪرت و ﺧﻄﺮﻧﺎک آﺗﺶﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم Pest Control
 Report 2000در  ،eBayاﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2006ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ژاﭘﻦ رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮت ور ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻞﺑﻮرد اﺳﺖ .او ﺑﺮای آن ﻣﺎﻫﯽ  1500دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻋﻈﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ او را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﻌﺎر آن ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( .ور در ﺳﺎل  ،2011ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ دﻻر ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن آن ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهای از آن
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮج آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻔﺖ رﻗﻤﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﺟﺰء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻮﭘﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮑﺴﻦ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺳﻌﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮشﻧﺎم ،ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﯽﭘﺮده ﻧﺪارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ روی آن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت ﯾﺎ وﯾﺰا ،ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻼکﭼﯿﻦ ) (Blockchainاﺳﺖ؛ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻦ رﯾﻮز .رﯾﻮز ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪاﯾﯽ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ
ِ
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻼکﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮدآوری داده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﮐﯿﻒ
ﭘﻮل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽدﯾﺪ .اﻣﺎ رﯾﻮز ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﺶ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن از روی ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺴﺎس را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری ﺑﺎ رﯾﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از آن رﯾﻮز اﯾﻤﯿﻠﯽ از ور درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ور در آن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و از رﯾﻮز ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ور ﻣﻘﺪاری
ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد )ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻘﺪر( و ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺎ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮورﻫﺎﯾﺶ اﻓﺰود و ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ
داد.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﯾﻮز آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ  blockchain.infoﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی داﻧﻠﻮد ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ.

اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  1.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،وارد ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ آﻣﺎزون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻧﺰده ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاداران اﺻﯿﻞ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ )آنﻫﺎ را آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ( آن را
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
ﻓﺰوﻧﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﻧﺪهﺧﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  ZeroBlockﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار دﻻر در
ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و اﯾﻦ درآﻣﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﯿﭻ دﻓﺘﺮی ﻧﺪارد .ﻧﯿﮏ ﮐﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﻢ «.رﯾﻮز در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ
آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﯿﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﯾﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ور ﺧﻮش آﻣﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻓﺎرغ از ﻗﺎﻧﻮن
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻓﺎرغ از دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Playa Condesaدر آﮐﺎﭘﻮﻟﮑﻮی ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎی ﺗﮏاﺳﺒﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ و الایدیﻫﺎی ﭼﺸﻤﮏزن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﻻ
و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻒ ﺑﺮوﯾﮏ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ،ﺑﺪون ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮوﯾﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺲ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ  Stockhouseﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺛﺮوت ﻋﻤﺪه دوم او از
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪ .ﺑﺮوﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻫﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد در ﻫﻨﺪوراس
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ؛ آنﻫﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮآن اورﻻﻧﺪو ﻫﺮﻧﺪاﻧﺪز ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮوﯾﮏ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻫﻢاﮐﻨﻮن دﺳﺘﻪای از اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
ﺑﺮوﯾﮏ در ازای  45ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻓﺎرغ
از ﻣﺎﻟﯿﺎت در آﮐﺎﭘﻮﻟﮑﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .او در آنﺟﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،او در
ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ روی ﯾﮏ ﭘﻨﺖﻫﺎوس در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯽام ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮهای ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎزرﮔﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ آن را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﭼﯿﻦ اﯾﻦ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭘﻮل از
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد.

ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از آﮐﺎﭘﻮﻟﮑﻮ دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺷﻬﺮت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮوﯾﮏ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎدیﮔﺎرد دارد( .اوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻮزی ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن آزادیﻃﻠﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ور و ﻣﺎرک ﮐﺎرﭘﻠﺲ ﮐﻪ آن
زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  Mt. Goxﺑﻮد ،در ﺳﺎل  2012ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در آن زﻣﺎن  55ﻫﺰار دﻻر ارزش داﺷﺖ و ﻣﯿﺰان درﺧﻮری ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻻﺑﯽﮔﺮی ﭘﻮﻟﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ارزش داﺷﺖ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻓﺪرال
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﮏ رود) ،ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ در آن ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد( را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و افﺑﯽآی ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.
ﺗﻼشﻫﺎی ﻻﺑﯽﮔﺮاﻧﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻄﻖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را
»ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ آن را ﯾﮏ ﺑﺮد ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮداﻧﻨﺪه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺷﻬﺮ ،آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ور ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺠﺎد اﻃﯿﻤﻨﺎن رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺮای ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل ﺑﺎزی را ﺑﺪاﻧﺪ«.

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر
اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ از درون ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ
آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق وﺟﻮد دارد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ )ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ،ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏداران ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهای روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﺗﻘﻼ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻫﻔﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ آﯾﺪ )اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای وﯾﺰا  10ﻫﺰار اﺳﺖ(.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در راه اﺳﺖ .ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻻوﺳﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ New York State Department of Financial
 ،Servicesاﻧﺘﻈﺎر دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺮﺳﻮم ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎدی ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راه آﻣﺪن ﺑﺎ
رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی در ﺑﺮ دارد :آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدیﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎلMt. Gox ،
ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی روﯾﮑﺮد ﻏﺮب وﺣﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻓﻆ ،ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از داراﯾﯽﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻞ ﻗﻀﯿﻪ از ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و در ﺧﻮد وﯾﺮان ﺷﻮد.

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮداﻧﻨﺪه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻌﺪی در
درهﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻧﯿﺠﺎدﻟﯿﮏ اﺳﺖ .ﮐﺎر او ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻧﺪرﺳﻦ ﻫﻮروﯾﺘﺰ ،ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر روی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در دﮐﻮراﺳﯿﻮن دﻓﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ روی ﯾﮑﯽ از دﯾﻮارﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﺎب  20در  25ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی
آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی دﻻر زﯾﻤﺒﺎﺑﻮهای در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ واﺣﺪی ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  2000ﺑﻪ ﯾﮏ
دوره ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی روی دﯾﻮار ﻫﻢﭼﻮن ﯾﮏ زﯾﺎرتﮔﺎه ﺑﺮای واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﻋﮑﺴﯽ از آن ﺑﮕﯿﺮم و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮل
ﻣﻀﺤﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 .1اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ) (Business Incubatorsﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺘﺮی ،اداری،
ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺸﺎورهای و آﻣﻮزﺷﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:

واﯾﺮد

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1394  ﺷﻬﺮﻳﻮر01

https://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1209 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

