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مقدمه مترجمان

بشر همواره در طول تاریخ چیزهایی که به دست آوردن آن ها دشوار بوده است را به عنوان
پول انتخاب، و در بازار مورد استفاده قرار داده است. از صدف های دریایی، تخته سنگ های
مرمرین، نمک، طال، تا سیستم پیچیده بانک مرکزی که امروزه در جهان رایج است. برخی

از پول ها توانسته اند در گذر زمان ارزش خود را بهتر از بقیه حفظ کنند.

مطالعه تاریخ »سنگ های مرمریِن رای« که در جزیره »یَپ« به عنوان پول م**ورد اس**تفاده
قرار می گرفتند، برای فهم موضوع پول و پشتوانه آن بس**یار آموزن**ده اس**ت. جزی**ره یپ

امروزه بخشی از جزایر میکرونزی در غرب اقیانوس آرام است.
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سنگ های رای که برای مردم جزیره حکم پول داشتند، در  واقع سنگ های گ**ردی بودن**د
 ُتن هم می رسید. این سنگ ها به طور۴که مرکز آن ها سوراخ بود و وزن بعضی از آن ها به 

طبیعی در جزیره َیپ پیدا نمی شدند، چون س**نگ مرم**ر در آنج**ا وج**ود نداش**ت. تم**ام
سنگ های رای از »پاالئو« یا »گوام« که در مجاورت َیپ بودند به آنج*ا آورده می ش*دند.
زیبایی و کمیابی این سنگ ها باعث می شد خواهان زیادی داشته باشند، ولی بدست آوردن
آن ها کار بسیار سختی بود. چون باید از معادن سنگ استخراج و تا جزی**ره یَپ ب**ا ق**ایق

 نف**ر بای**د ب**ا هم همک**اری۱۰۰حمل می شدند. برای جابه جا کردن بعضی از آن ه**ا، ت**ا 
می کردند.

وقتی این سنگ ها به جزیره َیپ می رسیدند، آن ه**ا را در محلی مع**روف، در مقاب**ل دی**د
همگان قرار می دادند. صاحب هر سنگ از آن به عنوان اب**زاری ب**رای پ**رداخت اس**تفاده
می کرد، بدون اینکه الزم باشد آن را جابجا کند. برای انتقال مالکیت، ک**افی ب**ود مال**ک
جدید به ساکنان جزیره معرفی شود. آن ها مالکیت سنگ ها را ب**ه رس**میت می ش**ناختند و
صاحب جدید هم می توانست به هرصورتی که مایل است از آن به عن**وان اب**زاری ب**رای
پرداخت استفاده کند. پس عماًل راهی برای دزدیدن سنگ ها نبود چون مال**ک هرک**دام از

آن ها برای همگان شناخته شده بود.

 جزیره َیپ کارآم**د ب**ود. این س**نگ ها بط**ورساکنان این سیستم مالی صدها سال برای 
طبیعی در این جزیره وجود نداشتند و هزینه باالی تهیه این سنگ ها ب**اعث می ش**د تع**داد
سنگ های موجود در جزیره نسبت به سنگ های جدیدی که در طول یکسال ب**ا ق**ایق ب**ه
جزیره آورده می شدند، خیلی بیشتر باشند. یعنی با وجودی که این سنگ ها خواهان زی**ادی

داشتند، تولید بیشتر و اشباع کردن جزیره از آن ها عماًل ناممکن بود.

 میالدی ادامه داشت تا وقتی که کشتی ی**ک کاپیت**ان ایرلن**دی-۱۸۷۱این شرایط تا سال 
آمریکایی به نام »دیوید اوکیف« در نزدیکی سواحل جزیره یَپ غرق شد و مردم محلی او
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را نجات دادند. اوکیف قصد داشت نارگیل های جزیره یَپ را از م**ردم محلی بخ**رد و ب**ا
فروش آن ها به تولید کنندگان روغن نارگیل، سود زیادی ببرد. اما مشکل اصلی این بود که
آن ها پول اوکیف را قبول نداشتند و حاضر نبودند برای او کار کنن**د. او بای**د راهی پی**دا
می کرد، پس به هنگ کنگ رفت و یک کشتی بزرگ و مواد منفجره تهی**ه ک**رد و راهی
پاالو شد. در آنجا به کمک ابزار مدرن حفاری توانست چند تخته سنگ مرمری تهیه کند.

.دهدسپس به سمت جزیره یَپ حرکت کرد تا س**نگ ها را در قب**ال نارگیل ه**ا پیش**نهاد 
برخالف انتظار، آن ها تمایلی به پذیرش سنگ های اوکیف نداشتند تا جایی که رئیس قبیله
پذیرش آن ها را ممنوع کرد، چون معتقد بود آن سنگ ها به آسانی بدست آمده اند. از نظ**ر

 که با سخت کوشی اهالی جزیره تهی**ه ش**ده باش**ند. ام**ابودنداو سنگ هایی قابل پذیرش 
کم کم بین افراد قبیله دودستگی پدید آمد و بعضی از آن ها سنگ های اوکیف را در قب**ال

 از دست بدهند.پولی شان رانارگیل ها قبول کردند و همین باعث شد این سنگ ها کارکرد 

جزئیات از بین رفتن کارکرد هر پولی ممکن است در هرکجای دنیا با هم متف**اوت باش**د
 است.آن ها بین همه دلیل مشترکولی خلق آسان و بی پشتوانه آن، 

در زمان ترجمه این کت**اب، اقتص**اد ای**ران مت**اثر از تحریم ه**ای بین المللی، ناکارآم**دی
 در شرایط رکود بی سابقه ای قرار دارد. خل**ق۱۹اقتصادی و اثرات مخرب ویروس کووید-

 درصدی شده و3۰ توسط بانک مرکزی باعث بوجود آمدن تورم ماهانه حدود پولبی رویه 
کارشناسان اقتصادی همواره خطر اَبَرتورم را محتمل و جدی می دانند و به مسئولین گوشزد
می کنند. از شرایط وخیم و مزمن ارزش پول ملی ایران همین بس که به گفت*ه رئیس ک*ل

 برابر ک**اهش داش**ته اس**ت.35۰۰ سال گذشته ۴۹بانک مرکزی ارزش پول ملی در طول 
)خبرگزاری خانه ملت(
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آیا می توان یک پول جدید و با پشتوانه بوجود آورد که هم از دستکاری دولت ها در امان،
 میالدی،۱۹۸۰هم بتواند جوابگوی نیازهای انسان امروزی در عصر دیجیتال باشد؟ از ده**ه 

این مساله دغدغه جدی دانشمندان علوم کامپیوتر و ریاضیدانان ب**وده اس**ت. آن ه**ا س**عی
داشتند با استفاده از علم رمزنگاری، »کمیابِی دیجیتال« بوجود بیاورند. اما همه تالش ها ب**ه

 میالدی ف**رد ناشناس**ی ب**ا ن**ام مس**تعار۲۰۰۸نتیجه مطلوبی نرسید تا اینکه در اواخر سال 
»ساتوشی ناکاموتو« یک مقاله علمی منتشر، و در آن ایده خلق یک پول کمیاب در قلمرو

دیجیتال را مطرح کرد و نام آن را »بیت کوین« گذاشت.

 میالدی به زبان انگلیس**ی و۲۰۱۹این کتاب توسط گروهی از نویسندگان در تابستان سال 
« به نگارش در آمده و توسط گروهی از عالقمندانTHE LITTLE BITCOIN BOOKبه اسم »

به اقتصاد و نرم افزار به فارسی ترجمه ش**ده اس**ت. خوان**دن و درک مط**الب این کت**اب
پیش نیازی ندارد، چون تالش می کند مفاهیم بیت کوین را بدون درگیر شدن با مسائل ف**نی

و تخصصی، و با زبانی ساده توضیح دهد.

ش**رایط اقتص**ادیبرخی از آمار و ارقام این کتاب ممکن است در گذر زمان تحت ت**أثیر 
حال حاضر دنیا و همچنین قوانین و مقرراتی که کشورهای مختل**ف در م**ورد بیت ک**وین
وضع می کنند قرار گرفته باشد، اما مطالب مطرح شده در این کتاب همچنان ب**رای تب**یین
نقش بیت کوین در دنیای امروز موضوعیت دارد و برای مخاطبان گرامی مفید خواهد بود.
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اصطالحات این کتاب در بخش »فرهنگ توصیفی اصطالحات بیت کوین« در سایت منابع
//:فارسی بیت کوین به آدرس  . .https farhangbitcoindme.توضیح داده شده اند 

الف.آزاد و دیگران
۱3۹۹ پاییزتهران - 

۶

https://farhang.bitcoind.me/


۷



۱فصل 

 دارد؟مشکالتیپول رایج امروز چه 

۱۹۸۱سال 

یک زوج فیلیپینی بدنیا آمدن اولین فرزندشان را در مانیل و بعد از برچیده شدن حک**ومت
 ساله، جشن می گرفتند. فردیناند مارکوِس دیکتاتور، فقط چند س**ال دیگ**ر روی۱۰نظامی 

کار می ماند اما سعادت و خوشبختی خانواده، تنها دغدغه پدر و مادر لوئیس بود. آنها ی**ک
حساب پس انداز باز کردند تا با پس اندازشان برای شرایط ناپایدار سال های بعد آماده باشند.

 بود.۱ به ۷نرخ تبدیل پزوِس فیلیپین به دالر آمریکا در آن زمان 

۱۹۹۳سال 

در الگوس، یک ژنرال نیجریایی به نام »سانی آباچا« قدرت را به دست می گ**یرد و ن**رخ
 تعیین می کند. این کار او تالشی اس*ت ت**ا۱ به ۲۲تبدیل نایرای نیجریه به دالر آمریکا را 

بتواند از سقوط بیشتر ارزش پول ملی نیجریه جلوگیری، و اقتصاد کشورش را با ثبات کند.
این نرخ تبدیل موجب بوجود آمدن بازار سیاه پر رونقی ش**ده ب**ود ک**ه در آن ن**ایرا ب**ه

 از دنیا رفت. نرخ تبدیل دالر۱۹۹۸قیمت های خیلی پایین تری معامله می شد. آباچا در سال 
 براب**ر نس**بت ب**ه۴ بود. یعنی ارزش پول این کشور ۸۸ به ۱به نایرای نیجریه در این سال 

 پایین تر آمده بود. میلیون ها نفر دچار رنج و فقر شدند۱۹۹3نرخ رسمی تعیین شده در سال 
چون با حقوق های ثابتی که از دولت می گرفتند نمی توانستند از عهده خرید اجناسی که هر

روز گران تر می شدند بربیایند.
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۲۰۱۸سال 

 درص**دی ب**ه کش**ورهای۴۰۰,۰۰۰در طول مرز پروِس ونزوئال، شهروندان از اَبَ**ر ت**ورم 
 میلی**ون نف**ر ت**اکنون از فق**ر و3همسایه یعنی برزیل و کلمبیا فرار می کنن**د. بیش**تر از 

گرسنگی از ونزوئال گریخته اند.

 ساله است که باالخره تصمیمش را برای مهاجرت به کلمبی**ا گرفت**ه۴۸لورنا، یک نانوای 
است. در مرز اما ماموران مرزی وسایل او را تفتیش می کنند تا اگر چیز ارزشمندی دارد از
او بگیرند. ولی چیزی پیدا نمی کنند چون خبر نداشتند که لورنا قبل از اینکه به سمت م**رز
حرکت کند ساعت ها وقت صرف کرده بود و اسکناس های دالر آمریکا را با اس**تفاده از
وسایل آرایشی مخصوصی الی موهایش پیچیده بود و توانسته بود آنها را میان موهای بافته

شده اش پنهان کند. او توانست با کمک این حقه با خیال راحت از مرز عبور کند.

در مانیِل فیلیپین شانس از پدر و مادر لوئیس روی برمی گرداند. نرخ تبدیل پزوس ب**ه دالر
 درصد۸۰ شده و سرمایه ای که در طول این سال ها جمع کرده بودند حدود ۱ به 5۰آمریکا 

از ارزشش را از دست داده بود. با وجودی که زمان بازنشستگی آنها فرا رسیده بود چاره ای
نداشتند جز اینکه کار کنند و برای آینده ای غیرقابل پیش بینی پس انداز کنند.

 درصد از ارزشش در عرض فقط5۰در الگوس، نایرای نیجریه بعد از از دست دادن تقریبا 
چند سال، شرایط تقریبا پایداری را تجربه می کند. اما قیمت اجناس در بازار دوباره سر ب**ه
فلک کشیده است. هیچکس، حتی مقام های عالی رتبه دولتی هم ب**ه توان**ایی دولت ب**رای

جلوگیری از وقوع یک بحران اقتصادی اعتماد ندارند.

۹



۲۰۱۹سال 

 در شانگهای یک کارشناس جوان به اسم اَنی به دوستش در پیام رسان وی َچت که هر روز
توسط میلیاردها چینی مورد استفاده قرار می گیرد، پیامی داد. دوستش به او گفت که بخاطر

 ارتباط اینترنتی آنها قطع شد. ف**ردای آن روزناگهانمصرف مواد مخدر به دردسر افتاده و 
 مامور لباس شخصی پلیس به دفتر کار اَنی رفتند و از او خواستند با آنها ب**رود. هفته ه**ا۲

. وقتی برگشت و به فضای مجازی دسترسی پیدا کرد، متوجه شد دسترسینبودخبری از او 
به بعضی از خدمات پ**رداخت وی َچت را از دس**ت داده اس**ت. او دیگ**ر نمی توان**د بلیت
هواپیما یا قطار بخرد. اعتبار بانکی او هم خیلی کاهش پیدا کرده بود. زن**دگی او فق**ط ب**ا

یک جمله که در یک پیام رسان رد و بدل شده بود، تباه شد.

در آکلند، شهری در ایاالت متحده، الکس به یک مغازه حیوانات خانگی می رود ت**ا ب**رای
 می بیندجدیدپیدا می کند و عالوه بر آن یک غذای می خواهد سگش غذا بخرد. چیزی که 

 بهتر می کند. او از آن مغازه خرید و پول خری**دش را ب**ا ک**ارتسگ ها راکه بوی دهان 
اعتباری ویزا پرداخت کرد. چند دقیقه بعد وقتی به توئیتر می رود می بیند که توئی**تر ی**ک
تبلیغ برای همان غذایی که چند دقیقه پیش برای سَگش خریده بود به او نشان می دهد. بعدا
معلوم می شود که شرکت صادر کننده کارت اعتباری اش، اطالعات خریدهای مش**تریان را
با شرکت های واسطه به اشتراک می گذارد. الکس متوجه می ش**ود ک**ه جزئی**ات زن**دگی
خصوصی او در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار می گیرد و این موضوع ب**رای او و نس**لی
که از گوشی هوشمند استفاده می کنند بسیار ناامیدکننده است. حتی در ای**االت متح**ده هم

حریم خصوصِی مالی در حال از بین رفتن است.
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۱۳۹۷سال 

ایرج حدود سه سال است که از دانشگاه فارغ التحصیل ش*ده و در ی**ک ش*رکت خ*دماتی
مشغول به کار است. او هر ماه مبلغی را برای خرید خانه در حس**اب ب**انکی اش پس ان**داز
می کند. سه سال پیش که او اولین پس انداز خود را به حسابش واریز می کرد ن**رخ تب**دیل

۱5,۰۰۰ بود. اما پس از گذشت فق**ط س**ه س**ال قیمت دالر ب**ه 3۶۰۰ به ۱دالر به تومان، 
تومان رسیده است. قیمت مسکن و خودرو نیز با قیمت دالر باال می رفت و رؤیای خانه دار

 درصدی ساالنه م**وجب3۰شدن او نیز به یک سراب تبدیل شده بود. از طرف دیگر تورم 
بی ارزش شدن پس انداز ایرج در بانک می شد. او آرزو می کند کاش پ**ولی ک**ه در بان**ک

پس انداز کرده می توانست ارزش خود را در طول زمان حفظ کند.
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این مسائل، اشکاالت پول رایج امروز را به ما نشان می دهند

پدر و مادر لوئیس و میلیونها خانواده طبقه متوسط فیلیپینی و نیجریایی فق**ط در طی ی**ک
نسل، شاهد از بین رفتن ارزش پول هایشان بودند. لورنای ونزوئالیی برای انتق**ال پس ان**داز
ناچیزش به کلمبیا باید راهی پیدا می کرد تا ماموران م**رزی نتوانن**د دارایی اش را مص**ادره
کنند برای همین مجبور بود از خالقیتش استفاده کند و پ**ولش را در موه**ایش جاس**ازی
کند. اَنِی چینی که دسترسی اش به ابزار پرداخت آنالین محدود ش**ده، گ**ویی ب**ه »زن**دان
مالی« افتاده است. خریدهای الکِس آمریکایی هم زیر نظر است و هر ب**ار ک**ه از ک**ارت
اعتباری اش برای خرید چیزی استفاده کند، اطالعات آن خرید ب**ه ش**رکت های تبلیغ**اتی

فروخته می شود. 

این موارد مختص به چند کشور بخصوص نیست

 میالدی، تقریبا همه ارزهای دنیا نس**بت ب**ه دالر آمریک**ا ارزش خ**ود را از۲۰۰۰از سال 
5۰دست داده اند. خیلی از آنها مثل َرند آفریقای شمالی، پزوی آرژانتین و لیر ترکیه حدود 

 درصد از ارزش شان را نسبت ب**ه دالر۷۰درصد و هیرونیای اوکراین و پزوی دومنیکن تا 
کاهش درصد 33 در این مدتآمریکا از دست داده اند. حتی قدرت خرید دالر و یورو هم 

.یافته است

 میلیون مهاجر و پناهجو برای فرستادن پول به خانواده هایشان یا انتقال۲5۰در سرتاسر دنیا، 
 میلیارد نفر در دنیا به خدمات بانکی۲دارایی شان به یک کشور جدید، مشکل دارند. حدود 

 کشورهاست.جغرافیاییدسترسی ندارند. پول در دنیای امروز همچنان محصور به مرزهای 

در همین حال، ساکنان کالن شهرهایی مث**ل ش**انگهای و سان فرانسیس**کو، آش**کارا حس
می کنند زیر نظر قرار دارند. از یک طرف» برادر بزرگ« )نماد و چهره حکوم**تی اس**ت
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–که به اشکال گوناگون بر زندگی طبقات مختلف مردم نظ*ارت و کن**ترل دارد.  م(، و از
طرف دیگر شرکت های بزرگ ما را تحت نظر دارند و تک تک خریدهای ما را ردگ**یری
می کنند و اطالعات خصوصی ما را ب**دون اج**ازه، ب**ه ش**رکت های تبلیغ**اتی و واس**طه ها
می فروشند. حریم خصوصی این روزها یک کاالی ل**وکس اس**ت ک**ه ه**ر روز گران ت**ر

می شود.
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پول چیست؟

پول در اصل یک توافق اجتماعی است. مردم باید اعتماد داشته باشند هر زمان اراده کنن**د
می توانند اسکناس های داخل کیف شان، یا موجودی حساب بانکی یا کارت های هدیه ش**ان
را به کاال و خدمات دلخواه تبدیل کنند. فروشنده هم باید از ارزشمند بودن پولی که ق**رار

است از خریدار بگیرد اطمینان داشته باشد.

در طول تاریخ، جوامع بشری برای رسیدن به این توافق اجتماعی راه های زیادی را امتح**ان
کرده اند. از صدف های دریایی، نمک، طال، تا سیستم پیچیده بانک مرکزی امروز. بعضی از
پول ها، پشتوانه قوی تری نسبت به بقیه دارند و در طول زم**ان ارزش ش**ان را به**تر حف**ظ

می کنند.

بطور غریزی همه می دانند که پول مساله مهمی است و همه می خواهن**د دارایی ش**ان را در
یک پول باپشتوانه باال ذخیره کنند. مردم در ازای کارشان پول می گیرند، پس پول نماینده
زمان و کار آنهاست. پول ابزاری است که با آن می شود کار و تالش یک فرد را در ه**ر
زمان دلخواه، به کاال و خدمات دلخواه تبدیل کرد. بر همین اساس، دسترسی به یک پول با

پشتوانه یکی از اصلی ترین جنبه های قدرت فردی است.

پول برای دولت ها هم اهمیت زیادی دارد چون مدیریت اقتصاد و کنترل پول هر کشوری
در اختیار دولت است. هرچند ممکن است وسوسه شوند و از این قدرت سوء استفاده کنن**د.
مقامات دولتی اغلب از این قدرت برای رس**یدن ب**ه مقاصدش**ان اس**تفاده می کنن**د. فق**ط
حکومت های مردم ساالری که حقوق فردی، تفکیک قوا، و حاکمیت قانون را بطور کام**ل
اجرا می کنند، می توانند بطور مؤثر از تورم، مص**ادره ام**وال، و فس**اد م**الی ک**ه مص**داق

سوء استفاده از کنترل دولت بر اقتصاد است، جلوگیری کنند.
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کارکرد پول در دنیای امروز چگونه است؟

« ب*ه مع*نی »تع*یینFiatاسم پول های ملی رایج در دنیا »فیات« است که از کلمه التین »
شده« گرفته شده است. ارزش این پول ها توسط دولت هایی که آنها را خلق کرده ان**د و در

 پول برای دولت ها هزینه ای ندارد، آنهاچاپمعامالت می پذیرند، تعیین می شود. از آنجا که 
می توانند هروقت و به هر اندازه ای که می خواهند پول خلق کنند. 

به گفته آلن گرین سپن رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا، این کش**ور
می تواند همه قرض های خود را با چاپ پول بپردازد. این روش حتی برای اقتصاد پای**داری
همچون ایاالت متحده چالش هایی را پدی**د خواه**د آورد. ق**دیمی ترین پ**ول ملی، »پون**د

 س*ال3۰۰ درص*د از ارزش خ*ود را در ط*ول ۹۹/5استرلینگ« بریتانیای کبیر است ک*ه 
 درصد از ارزش خود را در طول یک ق**رن۹۰گذشته از دست داده است. دالر آمریکا هم 

 دالر قیمت داش**ت،۰/3۶، ۱۹۲5گذشته از دست داده است. یک ُپرس استِیک که در سال 
ی از پایدارترین پول هااین ارز درحالی که دالر است. ۱۲ دالر بوده و االن 3، ۱۹۹۰در سال 
 سال است.۲۷. عمر متوسط یک پول فیات فقط دنیاست

امروزه هدف بانک های مرکزی، تثبیت تورم و پایین نگه داشتن آن است و همه کشورها
در دوره هایی از تاریخ در این کار موفق بوده اند. اگرچه بیشتر پول ها در بلندمدت از ت**ورم
مصون نمانده اند، و این مساله برای کسانی که این پول ها را پس انداز می کنن**د مشکل س**از
است. این افراد برای خرید ملک یا سهام که ارزش آن ها با تورم باال می رود به اندازه کافی
پول ندارند. تورم باال کار را برای کسانی که می خواهند پول شان را برای آین**ده پس ان**داز

 زمان کاهش می یابد.گذرکنند سخت می کند چون ارزش پس اندازشان در 

ارزش دارایی میلیاردها نفر از انسان هایی که تحت رژیم های اس**تبدادی زن**دگی می کنن**د،
بخاطر تصمیم های مقامات دولتی که از طرف مردم انتخاب نشده اند، هر روز کمتر و کمتر
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می شود. فقط قشر مرفه جامعه قادر است برای حف**ظ ارزش دارایی اش دالر و طال و مل**ک
بخرد. اما در عین حال شهروندان کش**ورهای ثروتمن**د و مردم س**االر، از پش**تیبانی مهمی
بهره مند هستند و به دالر یا یورو که پول تقریبا پایداری است دسترسی دارند. اقتصاد آنه**ا
عملکرد خوبی دارد و آنها می توانند کاری با درآمد خوب پیدا کنند. همچنین دسترسی ب**ه

ابزارهای سرمایه گذاری دارند که آنها را در مقابل تورم مصون نگه می دارد.

اثر دسترسی نابرابر به پولی که بانک ها خلق می کنند به قدری شناخته شده است که ب**رای
آن یک اصطالح وجود دارد؛ »اثر کانتیالن«. این اصطالح برگرفته از اسم یک اقتص**اددان

 که این اثر را زمانی که به عنوان ی**ک بانک**داراستقرن هجدهمی به نام ریچارد کانتیالن 
در بریتانیا مشغول کار بود، مشاهده کرد.

تورم باال عادالنه نیست چون باعث می شود ثروت افرادِ کمتر برخوردار جامع**ه ب**ه اف**راد
مرفه  جامعه منتقل شود. ممکن است اثرات تورم باال برای فردی که در ایاالت متح**ده ی**ا
بریتانیا زندگی می کند، مشهود نباشد اما متاسفانه برای میلیاردها نفر که در کش**ورهای ب**ا

اقتصاد ضعیف زندگی می کنند، بشکل کامال واضح و دردناکی قابل لمس است.

همچنین پول های ملی بخاطر ویژگی چاپ پذیر بودنش**ان، یکی از عوام**ل بوج**ود آم**دن
جنگ های طوالنی در زمان ما هستند. دولت ها می توانند با چاپ کردن پ**ول ب**رای ادام**ه
جنگ، هزینه آن را با استفاده از تورم به نسل های بعد منتقل کنن**د. این یع**نی جنگ ه**ای
طوالنی تر و پرخرج تر. جنگ جهانی اول یک نمونه غم انگیز است ک**ه طرف ه**ای اص**لی
درگیر، توانستند با استفاده از تورم، هزینه ادامه جنگ را تأمین کنند. هم آلمان، هم روسیه
اجرای قانون »پول طال« )سیستم پولی که در آن واحد محاسبه اقتصادی بر پایه وزن ث**ابتی
از طال است و این مقدار مشخص به ازای هر قطعه اسکناس در بان**ک مرک**زی ذخ**یره و
–نگهداری می شود.  م( را متوقف کردند و برای ادامه دادن به جنگ، پول ب**دون پش**توانه

برای همین، این جنگ خیلی بیشتر از چیزی که هم**ه انتظ**ار داش**تند ط**ولچاپ کردند. 
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کشید. وقتی آلمان شکست خورد، تنها راهی که برای پرداخت غرامت داشت این بود که
۱ میالدی مارِک آلم**ان ت**ا ۱۹۲3حتی بیشتر از قبل پول بدون پشتوانه چاپ کند. تا سال 

تریلیون بار ارزش خود را نسبت به روزه**ای قب**ل از جن**گ از دس**ت داده ب**ود و همین
موضوع شرایط را برای جنگ جهانی دوم هموار کرد.

مشابه این ولخرجی ها هم آشکارا در روزگار ما دیده می شود. گذشته از اینکه چه دیدگاهی
درباره درگیری ایاالت متحده آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان داشته باشید، مخارج

 تریلیون دالر است. این یعنی اگر قرار بود مردم آمریکا5/۹این تجاوزهای نظامی بیشتر از 
 دالر متحمل می شد.۴۶,۰۰۰بطور مستقیم هزینه های جنگ را بپردازند، هر خانوار 

یک اشکال دیگر سیستم پول دنیای امروز مشکالت جابج**ا ک**ردن پ**ول بین کش**ورهای
مختلف دنیا است. کشورهایی مث**ل چین، روس**یه، آرژان**تین و ان**دونزی مح**دودیت های
سختگیرانه ای برای تبدیل یا انتقال یا جابجایی پول برای شهروندان شان وضع کرده ان**د. این
محدودیت ها بیشتر از طریق کنترل پولی اس*ت ک*ه هری*ک از ش**هروندان این کش**ورها
می توانند به پول کشور دیگر تبدیل کنند. برای مثال یک شهروند چینی هرسال فقط اجازه

 دالر از پول ملی چین به دالر آمریکا را دارد.5۰,۰۰۰تبدیل تا سقف 

مراتب وخیم تر اس**ت. ی**کنقل و انتقال پول به یک کشور خارجی به  )در ایران اوضاع 
شهروند ایرانی هیچ راه قانونی برای منتقل کردن دارایی اش ب**ه خ**ارج از کش**ور ن**دارد و
اغلب این کار از طری**ق ش**بکه ص**رافی ها و ب**ه قص**د دور زدن تحریم ه**ای م**الی و ب**ا

کارمزدهای باال انجام می شود. - م(

در بعضی کشورها ممکن است حتی دسترسی مردم به پول خودشان در بانک محدود شود.
، شهروندان یون**ان نمی توانس**تند بیش**تر از۲۰۱5در کشور یونان و بعد از بحران مالی سال 
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 یورو از حساب شان در بانک برداشت کنند. این یع**نی اختی**ار پول ش**ان دس**ت۶۰روزی 
خودشان نیست.

حتی اگر محدودیتی برای نقل و انتقال پول در کار نباشد، این کار دشوار و پرهزینه است.
 میلیارد دالر پول برای عزیزان شان۷۰۰ کارگران مهاجر و پناهندگان حدود ۲۰۱۸در سال 

 ب**رای کس**انیرقم میلیارد دالر هزینه کردند. این ۴5ارسال کردند و برای این کار حدود 
که از نظر مالی در تنگنا هستند خیلی باالست.

بانک های مرکزی؛ پاشنه آشیل اقتصاد جهان

بانک های مرکزی پاشنه آشیل اقتصاد کشورهای متبوع خود هستند. ف**درال رزرو ای**االت
متحده آمریکا به نوعی نقش بانک مرکزِی بانک  های کشورهای دنیا را بازی می کن**د. این
به نفع شهروندان آمریکایی است. دالر آمریکا در هرکجای جهان پذیرفته می ش**ود و ب**از
کردن حساب بانکی و گرفتن اعتبار و خرید کاال و خدمات برای آنها آسان است. بیش**تر

شهروندان آمریکایی از تورم مصون هستند.

اقتصاد پویای ایاالت متحده پشتوانه و موتور محرک سیستم اقتصاد جه**انِی دنی**ای ام**روز
است. »پول دالر« )نام سیستم مالی که در آن دالر آمریکا ارز مرج**ع دنی**ا اس**ت و ارزش
پول های دیگر کشورهای دنیا با آن سنجیده می شود. - م( قلب این سیستم، و باعث تس**لط
دالر بر سیستم مالی جهانی شده است. این تسلط از یک رویداد کمتر شناخته شده در ی**ک

 به نام »توافق برتون وودز« شروع شد.۱۹۴۴هتل در ایالت نیوهمشایر در سال 

قدرت های جهانی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در برتون وودز دور هم جمع شدند
۴۴ نماینده از ۷۰۰تا نظام هماهنگ مالی جهانی را تاسیس کنند. در طول سه هفته بیشتر از 
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کشور مختلف درباره ساختار آینده نظام مالی جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. بعض**ی
از نمایندگان پیشنهاد دادند که یک ارز ذخیره جهانی جدید به نام »بانکور« خلق شود ولی

 ارزهای کشورهای مختلف ب**ه ازای ی**کهریک ازدر نهایت نمایندگان توافق کردند که 
نرخ تبدیل برای هر کشور، به دالر آمریکا تعیین شود. در نتیجه ام**روزه تج**ارت جه**انی
عمدتا با دالر آمریکا تسویه می شود و هر کشوری سعی می کند ذخیره ای از دالر آمریک**ا

داشته باشد.

اثر مرکزیت دالر در سیستم مالی دنیا وقتی مشخص می شود که ببی**نیم پ**ول چگون**ه بین
کشورهای مختلف جابجا می شود. برای مثال فرض کنید می خواهی**د از ک**ره جن**وبی ب**ه
فیلیپین پول ارسال کنید. معموال »وون«  کره جنوبی بطور مستقیم به »پزو« فیلیپین تب**دیل
نمی شود چون هیچکدام از آن کشورها به اندازه کافی از پول یکدیگر ذخیره ندارن**د. پس
آنها به دالر و مجموعه ای از تراکنش ه**ای واس**ط وابس**ته اند. در وهل**ه اول »وون« ک**ره
جنوبی در کشور کره به دالر تبدیل می شود و آن دالرها از طریق یک بان**ک آمریک**ایی
که اینجا واسطه است از کره به فیلیپین ارسال می شود و در نهایت بان*ک دری*افت کنن**ده
دالر در فیلیپین، آن دالرها را به »پزو« فیلی**پین تب**دیل می کن**د و ب**ه دس**ت ص**احبش
می رساند. این کار حداقل چند روزی طول خواهد کشید و شامل کارمزد برای تبدیل ارزها

۱5 تا 3به یکدیگر و کارمزد برای تراکنش جابجایی خواهد بود. این کارمزدها می تواند از 
درصد نسبت به مسیر جابجایی پول متغیر باشد. میانگین جه**انی ک**ارمزد انتق**ال بین المللی

 درصد است.۷پول حتی برای مقادیر کم، حدود 

 با اینکه پول دالر برای نظام مالی دنیا فواید بی شماری داشته اما در عین حال باعث سس**ت
شدن اقتصاد جهانی هم شده است. به این دلیل که اقتصاد ه**ر کش**وری ب**ه دالر آمریک**ا
وابسته است و از فروپاشی دالر آسیب می بیند. در نتیجه سیستم اقتصادی دنیا طوری اس**ت

که ورشکستگی چند بانک آمریکایی می تواند منجر به یک بحران اقتصادی شود.
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حریم خصوصی مالی از بین رفته است

دیجیتالی شدن پول در طول دو دهه گذشته تقریبا باعث از بین رفتن حریم خصوصی ش**ده
است. همه تراکنش های مالی ب*رای مقاص*د سیاس*ی و تج*اری م*ورد بهره ب*رداری ق*رار
می گیرند. پول الکترونیکی مدت زیادی است که وجود دارد اما اب**زار پ**ردازش داده ه**ای
بزرگ برای پایش و نظارت موثر بر آنها به تازگی فراهم شده است. ت*ا وق*تی دولت ه*ا و
شرکت های تبلیغاتی هر روز بیشتر و بیشتر به اطالعات شخصی و انتخاب ه**ا و ارتباط**ات
اشخاص سرک می کشند، پرداخت های آنالین یا حضوری، هیچکدام از این مس**اله مص**ون
نخواهند بود. این اطالعات شخصی، ردپاهایی منحصربه فرد هستند و با هر خرید یا تراکنش
مالی دیگر، دقیق تر و قابل تشخیص تر می شوند. برای همین است که امروزه وقتی شما یک
محصول را در گوگل جستجو می کنید، چند دقیقه بعد تبلیغ آن محصول یا مش**ابه آن را در

تایم الین فیس بوک یا اینستاگرام خود مشاهده خواهید کرد.

این ردپای دیجیتال، می تواند بسته به کشوری که در آن زندگی می کنید، تبعات خطرناکی
، ده ها هزار دانش آم*وز هنگ کنگی ب*رای اع*تراض ب*ه۲۰۱۹داشته باشد. در تابستان سال 

طرحی که استرداد شهروندان هنگ کنگی به چین را تسهیل می کرد، تجم**ع کردن**د. آنه**ا
می دانستند اگر از کارت بلیت های متروشان که به اسم واقعی آنها صادر شده استفاده کنند،
حکومت می تواند از طریق اطالعاتی که از طریق آن کارت های هوشمند بدس**ت می آورد،
هرلحظه از موقعیت مکانی آنها مطلع شود. برای همین آنها از پول نقد برای خری**دن بلیت

 ولی ب**ا از بیندر حال حاضر می توان در دنیا از پول نقد استفاده کردمترو استفاده کردند. 
رفتن اسکناس و سکه در دهه آینده، دیگر راهی برای خرید بلیت مترو با پول نق*د وج*ود

 و مجبوریم از کارت های پالستیکی که به اسم واقعی ما صادر شده اند استفادهداشتنخواهد 
کنیم. شرکت های صادرکننده این کارت ها به راحتی می توانند اطالعات سفرهای م**ا را ب**ا
دولت و شرکت های تبلیغاتی به اشتراک بگذارند. ردپای دیجیتالی ما هرکجا رفت**ه باش**یم،

باقی خواهد ماند.
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افکار عمومی در مورد ردیابی و پایش خرید ها و رفتارهای خصوصی شهروندان، متف**اوت
است. بعضی از افراد دِل خوشی از آن ندارند و این موض**وع ناراحت ش**ان می کن**د. طی**ف
دیگری هستند که این موض**وع را ب**ه ش**دت نک**وهش می کنن**د و آن را نقض آش**کار
حریم خصوصی می دانند. عده ای هم هستند که اصال برایشان مهم نیس**ت. ص**رف نظر از این
دیدگاه ها یک حقیقت وجود دارد، و آن این است که امروزه دولت ها نه تنه**ا ب**ر عرض**ه
پول کنترل دارند و شرایط جابجا کردن پول را تع**یین می کنن**د، بلک**ه می توانن**د تقریب**ا

 درباره خری**داران و فروش**ندگان بدانن**د. ممکن اس**ت سیس**تم هایبخواهندهرچیزی که 
پرداخت الکترونیکی که در دنیا با سرعت زیادی در حال همه گیر شدن هستند، بطور کلی

باعث انقراض حریم خصوصی انسان ها شوند.

آیا راه دیگری وجود دارد؟

کم ارزش شدن پس انداز افراد به دلیل تورم، محدودیت هایی که برای انتقال و جابجایی پول
در دنیا اعمال می شود، متمرکز بودن نهادهای مالی، و از دست رفتن حریم  خصوصی، چهار

 دارند.۲۱ سیستم های مالی قرن کاربرانپدیده جهانی هستند که بیشترین مخاطرات را برای 
کشورهای دنیا برای حفظ وضعیت موجود تقال می کنند و کسانی که فشار اصلی را متحمل

می شوند درواقع مردم عادی هستند.

چه می شد اگر یک سیستم جدید پدید می آمد که در آن دولت ها نمی توانس**تند پ**ول را از
طریق ایجاد تورم بی ارزش کنند، یا شرکت های گمنام جهانی نمی توانستند جل**وی نق**ل و
انتقال پول را بگیرند؟ چه می شد اگر پول به طور کامل دیجیت**الی می ش**د و هرکس**ی ب**ه
اینترنت دسترسی داشت، صرفنظر از اینکه در کجای جهان زن**دگی می کن**د، می توانس**ت

بدون نیاز به کسب اجازه از سیستم های مالی جهانی، از آن استفاده کند؟
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، درست زمانی که بحران مالی ایاالت متحده و جهان در حال ش**کل گ**رفتن۲۰۰۸در سال 
بود، یک نفر تصمیم گرفت این سیستم جدید را از نو خلق  و شرایط را برای انقالب م**الی

بعدی دنیا مهیا کند.
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۲فصل 

بیت کوین چیست؟

، بان**ک مش**هور س**رمایه گذاری »ب**رادران لیمن« بزرگ**ترین۲۰۰۸ س**پتامبر ۱5روز 
۱۸5۰ورشکستگی تاریخ ایاالت متحده را اعالم کرد. فروپاشی برادران لیمن ک**ه در س**ال 

میالدی تاسیس شده است، به دوران خوِش وام های بدون پشتوانه در جه**ان پای**ان داد. این
شرکت بیشتر از کل ارزش اوراق بهادارش روی اوراق بهادار تضمین شده و وام ه**ای پ**ر
ریسک سرمایه گذاری کرده بود. وقتی خری**داران خانه ه**ا نتوانس**تند از عه**ده پ**رداخت
وام های گرفته شده بربیایند، راهی برای جبران خس**ارت نداش**تند و درنه**ایت ورشکس**ته

شدند.

ناگهان اعتماد بانک ها به مجموعه برادران لیمن و بانک های دیگ**ر از بین رفت. در میان**ه
این بحراِن اعتبار، صاحباِن مشاغل متوجه شدند که به سختی می توانند ب**رای ت**امین م**الی
فعالیت های خود وام بگیرند. وقتی برای خرید مواد اولیه، سرمایه گذاری در تجهیزات جدید
یا پرداخت حقوق کارمندان بودجه کافی موجود نباشد، ش**رکت های فع**ال در بس**یاری از

.است و فروپاشی اقتصادی حتمی نیستندصنایع، دیگر قادر به ادامه فعالیت 

خزانه داری ایاالت متحده آمریکا و صندوق ذخیره فدرال سریعًا وارد عمل ش**دند و ب**رای
، کنگ**ره ب**ا ق**انون۲۰۰۸ اکتبر 3نجات سیستم مالی به بانک ها وام اعطا کردند. در تاریخ 

، به چندین بانک که دچار مشکل شده بودند کم**ک۲۰۰۸اضطراری تثبیت اقتصادی سال 
مالی کرد. دولت صدها میلیارد دالر برای رونق دادن به بخش مالِی در حال فروپاشی هزینه

کرد.
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شروع بیت کوین

۷۰۰ ، چند هفته پس از آنکه دولت ایاالت متحده اجازه پرداخت ۲۰۰۸ اکتبر 3۱در تاریخ 
میلیارد دالر وثیقه به بانک ها را صادر کرد، یک شخص یا گروه ناشناس ب**ا ن**ام مس**تعار
ساتوشی ناکاموتو یک وایت پیپر فنی )یک مقاله معتبر تخصصی و علمی که درب**اره ی**ک
–موضوع مشخص نوشته شده اس*ت.  م( منتش**ر و در آن ی*ک سیس**تم جدی**د پ*رداخت
الکترونیکی به نام بیت کوین را تشریح کرد. ساتوشی وایت پیپر بیت کوین را ب**ه گ**روهی
اینترنتی به نام »سایفرپانکس« ارسال کرد؛ گروهی متشکل از فعاالن حریم خصوصی ک**ه
برای به چالش کشیدن سوء استفاده دولت ها از قدرت شان و تحت نظ**ر ق**رار دادن اف**راد،

ابزارهای کاربردی نرم افزاری خلق می کردند.

دو نکته در این وایت پیپر بود که کنجکاوی خواننده را برمی انگیخت. اول اینکه نویس**نده
از نام مستعار استفاده کرده بود. هویت ساتوشی تا به امروز رازی است که همچن**ان ب**رای
همگان جذاب است. دوم اینکه، این مقاله چیزی را مطرح می کند ک**ه قباًل هرگ**ز وج**ود
نداشت: پول دیجیتالی مستقل از حکومت های مرکزی. کمتر کسی فکر می کرد دس**تیابی

 چیزی امکان پذیر باشد.چنینبه 

چند ماه بعد، ساتوشی شبکه بیت کوین را راه اندازی کرد و یک جمل**ه به عن**وان س**رنخ در
اولین سطر دفتر حسابداری بیت کوین قرار داد. این جمله دلیل خلق بیت ک*وین را توض*یح

می داد:

 در آستانه تحویل وثیقه دوم به بانک ها۲۰۰۹/ ژانویه/3]روزنامه[ تایمز 

 در روزنامه تایمز، یکی از روزنامه ه**ای۲۰۰۹  ژانویه 3این تیتِر خبری است که در تاریخ 
برجسته بریتانیا منتشر شد. پیام ساتوشی به جهان این بود که سیستم مالی فعلی دنیا، که در
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آن هزینه اشتباهات بانک ها را مردم پرداخت می کنند، ناکارآم**د اس**ت. فن**اوری جدی**د
غیرمتمرکز مالی بیت کوین ساخته شده است تا راهی برای خروج از وضعیت کنونی باشد.

برای درک نوآوری علمی بیت کوین، ابتدا باید مفهوم »کمیابی« را بفهمیم.

دو شکل مختلف ازکمیابی

در قلمرو مادی، کمیابی به دو شکل خودش را نشان می ده**د. اولین ش**کل آن مص**نوعی
است، مثل ساخته های دست بشر از قبیل مجموعه های کلکسیونی مثل کی**ف ه**ای دس**تی

 ی**کآث**ارَشنل، کارت های بسکتبال مایکل جردن، شراب های نادر، کارهای ه**نری، ی**ا 
هنرمند به خصوص. به این نوع کمیابی، کمیابی متمرکز نیز گفته می شود. توجه کنید ک**ه

مشکل این نوع کمیابی این است که امکان جعل کردن آن وجود دارد.

منش**أ کلم**ه saltدومین شکل آن به صورت طبیعی است. این دسته شامل نمک )کلم**ه 
Salary،در زبان انگلیسی به معنی دستمزد است. - م(، مهره های شیش**ه ای از کش**ور غن**ا 

صدف های سفالی از فرهنگ بومی آمریکا، نقره از چین و البته طال در سراسر جهان است.
اینها نمونه هایی از کمیابی غیرمتمرکز هستند و جعل کردن آنها دشوارتر است.

استفاده از کاالهای غیرمتمرکز و کمیاب مثل نمک و طال بجای پ**ول، بهیچ وج**ه اتف**اقی
نبوده است. دلیل اول اینکه، هرکس می تواند بطور عادالنه از کاالیی ک**ه در کن**ترل هیچ
فرد یا گروهی نیست استفاده کند. دوم، جعل این کاالها بسیار دشوارتر است. دلی**ل آخ**ر
اینکه کمیابی این کاالها باعث می شود معامالت اقتصادی به راحتی انجام شوند چرا که اگر
کمیاب و با ارزش نبودند، طرفین می بایست مق**ادیر زی**ادی از آن ه**ا را ب**ا خ**ود حم**ل

می کردند.
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چیزی که این دو نوع کمیابی مختلف را از هم متم*ایز می کن**د، ق*ابلیت کن*ترل پ**ذیری
آنهاست. شکل اول کمیابی که به آن کمیابی متمرکز گفتیم، توسط ی**ک ف**رد ی**ا ی**ک
شرکت پدید آمده است. حال می خواهد بانک مرکزی چین باشد یا صندوق ذخیره ف**درال
ایاالت متحده، خواه توسط یک هنرمند بوجود آمده باشد یا یک شرکت چندملیتی بزرگ.

 می تواند کمیاب بودن آن کاال را از راه های مختلفی مثلمرجع مرکزیدر هر صورت آن 
تولید، انتشار، بازخرید، و مصادره کردن کنترل کند.

کاالهای کمیاِب غیرمتمرکز توسط طبیعت ساخته می شوند. پس عرضه آن ها بر عهده یک
مرجع مرکزی نیست. این کاالها ساخته دست بشر نیستند که بتواند هرچق**در خواس**ت از
آن ها تولید کند. تنها راه بدست آوردن آن ها جمع آوری یا برداشت از طبیعت است. ی**ک
معدن چی برای استخراج کاالهای کمیاِب طبیعی مثل طال یا نفت، در واقع فقط چیزی که از

قبل وجود داشته را از دل زمین استخراج می کند.

برای استخراج طال همواره رضایت مالک معدن کافی بوده و عالوه بر آن لزومی به کسب
اجازه از فرد یا نهاد دیگری نیست. به عبارت دیگر، خلق طال در اختی**ار ی**ک مرک**ز ی**ا
گروه خاص نیست و هیچ مرجع جهانی نمی تواند استخراج آن را محدود، یا عرض**ه آن را

زیادتر کند.

کنترل پذیری از جانب یک مرجع مرکزی فرق اساسی بین کاالهای کمی**اِب متمرک**ز و
غیرمتمرکز است. به ویژه کاالهایی که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرند.
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چرا تمرکززدایی برای پول مفید است؟

همان طور که قباًل هم اشاره کردیم، یکی از ویژگی های غیرقابل انکار پول ه**ای متمرک**ز
خلقاین است که مسئول آن می تواند خودسرانه و هروقت بخواهد مق**دار بیش**تری از آن 

کند. هرچند این اتفاق بیشتر در رژیم های اقتدارگرا می افتد تا نظام های مردم ساالر.

«Pink Flamingo٪ از سهام کازینوی »۲۰ شخصیت اصلی بارها و بارها«،Bugsyدر فیلم »
 دالر می فروشد. او آن ها را در مورد درصد شراکت ش**ان۱۰,۰۰۰ به قیمت  ده ها نفر ورا به

٪ از کازینو را در اختیار دارد، اما۲۰به اشتباه می اندازد چون هر سرمایه گذار خیال می کند 
 سود باالیی از این معامله ها نصیبش می شد.«Bugsy »به هرحال. ولی نبوددر واقع اینطور 

انگیزه نهاد یا مقام مسئول یک دارایی متمرکز )مثاًل هنرمندی که اثر هنری خلق می کند(
این است که هرچه بیشتر از آن تولید کند، هرچن**د این ک**ار او ب**اعث کم ارزش ش**دن
دارایی افراد دیگر بشود. همه دارایی های متمرکز با این چالش روبرو هس**تند. بانک ه**ای
مرکزی معمواًل برای اهداف سازنده ای مثل ایجاد زیرساخت ها، حمایت از برنامه های رف**اه
اجتماعی یا تثبیت یک بحران اقتصادی، اقدام به چاپ پول می کنند. اما اثر ک**انتیلون را از

 به خاطر بیاورید: حتی استفاده معقول از این قدرت ممکن است باعث بهره مند شدن۱فصل 
 جامع**ه ش**ود.آس**یب پذیرهرچه بیشتر ثروتمندان به قیمت ضعیف تر شدن فق**را و قش**ر 

 یکی از طرفین معامل**هدر اقتصاد یعنیتوانایی چاپ پول کژمنشی ایجاد می کند. )کژمنشی 
– برقرار نباشد. م(اطالعاتی و بین معامله گران تقارن شوداز رانت اطالعاتی برخوردار 

البته که پول غیرمتمرکز هم می تواند کم ارزش شود. فن آوری های جدید می توانن**د هزین**ه
تولید کاالهای کمیاب طبیعی را ارزان تر و درنتیجه بازار را از این کاالها اشباع کنند. وقتی
یک کاال دیگر کمیاب نباشد، از ارزشش کاسته می شود و دیگر نمی توان به عنوان پول ب**ه
آن اعتماد کرد. دقیقًا برای همین است که امروزه دیگ**ر کس**ی از نم**ک و ص**دف های
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ب*ه م*دتدریایی و مهره های شیشه ای به عنوان پول استفاده نمی کند. ه*ر ک*دام از آن ه*ا 
 در طبیعت کمیاب بودند ولی امروزه به خاطر پیشرفت فن آوری، به ش**دت ارزان وطوالنی

آسان بدست می آیند.

 طال یکی از موارد استثنایی است که توانسته ارزش خود را حتی بع**د از گذش**ت ه**زاران
سال، بطور چشمگیری حفظ کند. طال کاربرد صنعتی و تزئینی هم دارد، اما چون اس**تخراج
آن در طول تاریخ همواره دشوار بوده تبدیل به پولی قابل اعتماد بین همگان ش**ده  اس**ت.
قدرت خرید طال ثابت است و این باعث می شود گزینه خوبی برای حفظ ارزش باش**د. ت**ا
جایی که امروزه مردم برخی از کشورهای دنیا برای مصون مان**دن از ع**واقب بحران ه**ای
اقتصادی از طال و جواهرات استفاده می کنند. اِشکال بزرگ طال ذات م**ادی و وزن ب**االی
آن است. این دو اشکال، نگهداری، تأمین ام**نیت، و نق**ل و انتق**ال آن را بس**یار دش**وار

می کند.

بسیاری از طرفداران بیت کوین معتقدند این ارز دیجیتال ممکن اس**ت روزی ب**رای حف**ظ
ارزش و پس انداز بلند مدت، جایگزین طال شود. همان طور که در ادامه این فص**ل توض**یح

ب**ا این وج**ودمی دهیم، کمیابی بیت کوین از نوع غیر متمرکز و کمیاب تر از طالست، اما 
نقل و انتقال و ذخیره امن آن بسیار آسانتر از طال است.
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کمیابی دیجیتاِل غیرمتمرکز

با ظهور اینترنت امکان تبدیل اطالعات به داده های دیجیتالی و توزیع آسان آن ه**ا ف**راهم
 فیزیکی آن است.نسخهشد. کپی یک فایل دیجیتالی خیلی آسان تر و ارزان تر از تکثیر 

دیجیتالی شدن پول برای تجارت الکترونیک ضروری بود و با استفاده از آن دیگر نی**ازی
. هرچیزی را می توان به سرعت فرستادن یک ایمیل یا بازنبودبه نقل و انتقال فیزیکی پول 

کردن یک وب سایت، به هرجا ارسال کرد و این باعث می شود که تجارت به معنی واقعی
جهانی باشد. نسخه دیجیتالی پ**ول فی**ات را بانک ه**ا به وج**ود می آورن**د و ش**رکت های
کارت های اعتباری مثل )ویزا یا مسترکارت(، خرده فروشی هایی مثل )علی بابا، آم**ازون و
اپل(، یا حتی اپلیکیشن های پرداخت ساز مثل )وی چت، پی پال و اسکوئر( آن ها را پردازش

می کنند.

این شرکت ها روی نقل و انتقال پول اختیار ت**ام دارن**د و قادرن**د تراکنش ه**ای م**الی را
سانس**ور کنن**د. آن ه**ا می توانن**د ب**رخالف می**ل ک**اربران، پول هایش**ان را مص**ادره و
حساب هایشان را مسدود کنند. عالوه بر این، به دلیل متمرکز بودنشان اغلب ه**دف فش**ار
دولت ها و حمالت هکرها قرار می گیرند و درنتیجه سرمایه و اطالعات شخصی مش**تریان،
همواره در معرض خطر از دست رفتن است. تا پیش از ظهور بیت کوین، هر پول دیجیتالی

 بود. دوم اینکه تحت کن**ترلمصنوعیدو اشکال عمده داشت: اول اینکه کمیاب بودن آن 
یک مرجع متمرکز اداره می شد. به نظر نمی رس**ید راهی ب**رای خل**ق کمی**ابی در ح**وزه

دیجیتال وجود داشته باشد.

 بیت کوین را به عنوان یک ارز دیجیتال مع**رفی۲۰۰۸ اکتبر سال 3۱ساتوشی ناکاموتو در 
کرد. کمیاب بودن بیت کوین ریشه در ریاضیات دارد.
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 فقط ب**ر5، یا 3، ۲اعداد اول از نادرترین اعداد در علوم ریاضی هستند. یک عدد اول مثل 
 و بر خودش بخش پذیر است.۱عدد 

،۱۰۰ ت**ا ۱هرچه اعداد بزرگ تر شوند، اعداد اول کمیاب تر می شوند. برای مثال بین ع**دد 
 ع**دد اول۲5۰، ۱,۰۰۰ تا ۱ عدد اول وجود دارد. ممکن است فکر کنید حتما بین اعداد ۲5

۱۰۰ عدد اول در این محدوده موجود است. اعداد اوِل بزرگ تر از عدد ۱۶۸باشد، ولی فقط 
میلیارد فوق العاده کمیاب اند. به قدری که ریاضی دانان جه**ان همچن**ان در جس**تجوی پی**دا

کردن بزرگترین عدد اول هستند.

اعضای شبکه بیت  کوین برای پیدا کردن اعداد کمیابی شبیه به اع**داد اول ب**ا هم رق**ابت
می کنند و از طریق آن بیت کوین های جدید خلق می شوند. با این روش می ت**وان کمی**ابی
غیرمتمرکز دیجیتال پدید آورد. دلیل بنیادی بودن نوآوری ساتوشی هم دقیقًا همین اس**ت.
قبل از بیت کوین هر دارایی یا کاماًل متمرکز بود )مثل توکن های بازی ه**ای ک**امپیوتری
که توسط شرکت سازنده بازی تولید می شوند(، یا فیزیکی بود )مثل طال و نقره(، ی**ا ب**ه

 بیت ک**وین،ظه**وروفور همه جا پیدا می شد )مثل فایل های فش**رده ص**وتی(. ت**ا قب**ل از 
دارایی ای که همزمان غیرمتمرکز، دیجیتال، و کمیاب باشد، وجود نداشت.
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استخراج بیت کوین:  پردازش غیرمتمرکِز تراکنش ها

بیت کوین ذاتًا غیرمتمرکز است چون مثل طال کمیابِی طبیعی دارد و اس**تخراج آن دش**وار
است. استخراج بیت کوین شبیه به استخراج طال، جستجو برای یافتن چیزی کمیاب در میان

 یک ماینر بیت کوین )ماینر به ف**ردیوقتیانبوه چیزهایی است که به وفور پیدا می شوند. 
گفته می شود که به کار استخراج بیت کوین مشغول است. - م( عدد کمیاب درستی را که

 پیدا کند، دیگران می توانند اعتبار این عدد را به راحتی بسنجند. دقیقًابودهدر جستجوی آن 
مثل طال که به راحتی می توان آن را از طالی بدلی تشخیص داد.

اس**تخراج کنن**دگان بیت ک**وین به ج**ای اس**تفاده از کلن**گ و ماش**ین های حف**اری، از
کامپیوترهای خیلی قدرتمند برای پیدا کردن اعداد کمیاب خ**اص اس**تفاده می کنن**د. ب**ه

، »اثباِت-کار« می گویند چون به همه ثابت می کن**داین اعداد کمیاب پیدا شدههرکدام از 
یابنده این عدد برای پیدا کردنش تالش و هزینه کرده است.

همانند طال، برای استخراج بیت کوین نیازی به کسب مجوز از هیچ نهاد ی**ا مق**ام مس**ئولی
نیست. هر کسی می تواند نرم افزار استخراج بیت ک**وین را از این**ترنت دانل**ود کن**د و ب**ه

جستجو برای اعداد نادری که مورد تأیید شبکه هستند بپردازد.

مخصوص**ی طال مزیت ویژه ای دارد چون نیازی به خ*اک ی**ا زمین استخراج بیت کوین بر
نیست و فقط تجهیزات کامپیوتری و منبع انرژی الکتریسیته ارزان کفایت می کند. بنابراین
ماینرهای شبکه بیت کوین می توانند به طور مستقل به دنبال اعداد اثباِت-ک**ار م**ورد تأیی**د

شبکه بیت  کوین بگردند.

بیت کوین با روشی که توضیح دادیم می تواند بدون هیچ گونه نقطه ضعفی کار کن**د. آن را
با سیستم های متمرکز مقایسه کنید. اگر شبکه شرکت کارت اعتباری ویزا از ک**ار بیفت**د،
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هیچ کس نمی تواند از کارت ویزا برای پرداخت استفاده کند. همین موضوع در مورد شبکه
پی پال و آمازون هم صادق است. برخالف شرکت هایی که نام برده شد، شبکه بیت ک**وین

 مرکزی نیست که با از کار افتادن آن ه**ا، ک**ل ش**بکه مرجعتحت نظارت و کنترل یک
دچار مشکل شود. هیچ کس در شبکه بیت کوین قادر نیس**ت ی**ک ت**راکنش مش**خص را
سانسور کند. شبکه مهار نشدنی ماینرهای بیت کوین، با پردازش تراکنش های شبکه ب**دون

نیاز به هرگونه مرجع متمرکز، کمک بزرگی به آن می کند.

یک تراکنش بیت کوین چطور کار می کند؟

 با آن داری**دآشنایی بیشتریبرای درک این موضوع، سیستم حسابداری بانکی که احتمااًل 
را در نظر بگیرید. وقتی کسی پول یک کاال یا خ**دمات را ب**ا چ**ک پ**رداخت می کن**د،
گیرنده چک به بانک می رود تا آن را به حساب خودش بخواباند. با این فرض که خریدار
و فروشنده هر دو مشتری یک بانک هستند، کافیست بانک از حس*اب خری*دار کم و ب*ه
حساب فروشنده اضافه کند. این فرآیند با اضافه کردن دو سطر در دفتر حسابداری بان**ک
انجام می شود. یعنی الزم نیست کارکنان بانک به گاوصندوق بروند و از پول های خری**دار
بردارند و به پول های فروشنده اضافه کنند. بکارگیری دفترکل در حس*ابداری م*الی ی*ک
نوآوری کلیدی و باعث سهولت نقل و انتقال پول است. یک تراکنش در شبکه بیت کوین

چیزی شبیه به چک در سیستم سنتی بانکی است.

بیت کوین با دفتر کل مخصوص خودش به نام »بالک چین« کار می کند. ه**زاران نف**ر در
سرتاسر دنیا نرم افزار بیت کوین را اجرا می کنند و از طریق آن می توانند هم**واره درس**تی
بالک چین را بدون نیاز به یک مرجع مرکزی تأیید کنند. هرکس با اج**رای این نرم اف**زار
در واقع یک نسخه کامل از دفترکل را در اختیار دارد و نقل و انتقال های جدید را به محض
دریافت، بازبینی می کند. این کار یعنی راه انداختن یک فول-نود )نرم افزار بیت ک**وین ک**ه
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هر کس می تواند با اجرا کردن آن اعتبار دفتر کل حسابداری بیت ک**وین را ب**ازبینی و از
–درستی آن اطمینان حاصل کند.  م(. هریک از این فول-نودها همواره در ح**ال بررس**ی
شبکه هستند تا از اجرا شدن همه قوانین بیت کوین در شبکه مطمئن شوند. این کار ب**اعث
می شود هیچگونه مرجع مرکزی قادر نباشد خودسرانه سابقه تراکنش ه**ا را تغی**یر ده**د و
بیت کوین کسی را به سرقت ببرد یا خرج کند. بالک چین بیت کوین به بالک چیِن عمومی
معروف است چون هرکسی می تواند سابقه تراکنش ها را در اختیار داشته باشد و آن ه**ا را

بازبینی کند.

تراکنش صاحبان بیت کوین هم شبیه به نوشتن یک برگه چک کار می کند. آن ه**ا رقم را
بر روی چک می نویسند و آن را امضا می کنند. اما امضا روی یک برگه ب**ه راح**تی قاب**ل
جعل شدن است. امضای تراکنش های بیت ک**وین ی**ک امض**ای دیجیت**الی ب**ر پای**ه علم

رمزنگاری است.

این امضای دیجیتال توسط رمزی ساخته می شود که فق**ط در اختی**ار ص**احب بیت ک**وین
 بیت کوین می تواند با اس**تفاده از ایندارندهاست. به این رمز، »کلید خصوصی« می گوییم. 

کلید خصوصی ثابت کند صاحب واقعی آن بیت کوین ها است.

کاربران بیت کوین هایشان را بر روی یک کیف پول ذخیره می کنند. این کیف پول درواقع
نرم افزاری است که می تواند روی یک کامپیوتر یا تلفن همراه نصب شود یا ی**ک وس**یله

 باشد. هر لحظه، تراکنش های جدیدی در سرتاس**رذخیره آنسخت افزاری مخصوص برای 
دنیا از طریق این کیف پول ها ساخته می شود، ولی شبکه بیت ک**وین پردازش**گر مرک**زی
برای پردازش این تراکنش ها ندارد. در عوض، ماینرها در سرتاسر دنیا ب**رای وارد ک**ردن
این تراکنش ها به دفتر حسابداری کل بیت کوین با هم رقابت می کنن**د. آن ه**ا تجه**یزات
پردازش گرشان را راه اندازی کرده اند و سعی می کنند اعداد نادر مورد قبول ش**بکه را پی**دا

 دقیقه، یک ماینر در یک نقطه از دنیا عدد اثباِت-کار م**ورد قب**ول را۱۰کنند. تقریبًا هر 
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پیدا می کند و گروهی از تراکنش ها که در صف پردازش بوده اند را در قالب یک بالک با
هم ادغام می کند و این بالک ساخته شده را برای تأیید اعتبار به شبکه بیت ک**وین ارس**ال

می کند. 

هر بالک شبیه به یک صفحه جدید در دفتر حسابداری جهانی بیت ک**وین اس**ت، و هم**ه
فول-نودهای شبکه در سرتاسر دنیا برای اطمینان از صحت تراکنش های هر بالک، آن ه**ا
را مورد بازبینی قرار می دهند. هرکس می تواند یک فول-نود راه اندازی کن**د، پس ه**زاران
کاربر در سرتاسر دنیا درستی هر بالک جدید را با استفاده از فول-ن**ود خودش**ان ب**ازبینی
می کنند. اگر این بالک ارائه شده مورد تأیید شبکه باشد، آنوقت ماینِر آن بالک می توان**د

 بیت کوین ب**ه عن**وان پ**اداش ب**رای خ**ودش درنظ**ر بگ**یرد و آن بالک و هم**ه۱۲/5
تراکنش هایی که در آن هستند، جزئی از تاریخچه ابدی و تغییرناپذیر بیت کوین می ش**وند.
درزمان نگارش این کتاب، یک تراکنش عادی بیت کوین معمواًل در کمتر از یک ساعت

بر روی بالک چین ثبت می شود.

چون بالک چیِن بیت کوین مجموعه ای از بالک ها یا به عبارت دیگر مجم**وعه ای از اوراق
دفتر کل بیت کوین است، این نام را بر روی آن گذاشته اند. به عب**ارت دیگ**ر، بالک چین
یعنی همه تراکنش های دفتر کِل تغییرناپذیر بیت کوین، از زمان بوجود آمدن آن در ژانویه

.۲۰۰۹سال 

شبکه بیت کوین از هزاران فول-نود در سرتاسر دنیا س**اخته ش**ده ک**ه هرک**دام از آن ه**ا
درستی هر بالک ارائه شده از طرف ماینرها را به طور مستقل تأیید می کند. برای راه انداختن
یک فول-نود در شبکه بیت کوین نیازی به فراهم کردن سخت افزار قوی نیس**ت و بیش**تر
لپ تاپ های امروزی می توانند نرم افزار بیت کوین را اجرا کنند. تا وقتی راه اندازی و اجرای

فول-نود ارزان و امکان پذیر باشد، شبکه بیت کوین غیر متمرکز باقی خواهد ماند.
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سیاست پولی بیت کوین

 و متغیر بانک**داریمبهمسیاست پولی بیت کوین ساده و تغییرناپذیر است. برخالف سیستم 
مرکزی که امروزه در دنیا رایج است.

بیت کوین های جدید چگونه خلق می شوند؟ همان طور که توضیح داده ش**د، بع**د از اینک**ه
یک ماینر عدد اثباِت-کار معتبری پیدا کرد و یک بالک با مجم**وعه ای از تراکنش ه**ای
معتبر و در انتظار تأیید ساخت، می تواند پاداِش ساختن این بالک جدید را دریافت کند. در

 بیت ک**وین اس**ت و ه**ر۱۲/5زمان نگارش این کتاب، پاداش ه**ر بالک معت**بر جدی**د 
۲۰۲۴ و در سال ۶/۲5 به ۲۰۲۰. یعنی این مقدار در سال می شودچهارسال این مقدار نصف 

 کاهش پیدا می کند.3/۱۲5به 

اگر ماینر موردنظر مقدار بیشتری از پاداش تعیین شده به عنوان پاداش بالک برای خودش
درنظر بگیرد، این بالک مورد پذیرش فول-نودهایی که همه بالک ها را بازبینی می کنن**د،
قرار نخواهد گرفت. فول-نودها همه بالک هایی که ماینرها به ش**بکه ارس**ال می کنن**د را
مورد بررسی قرار می دهند و اگر آن ه**ا از هم**ه قواع**د بیت ک**وین پ**یروی نکنن**د، ب**ه
بالک چین اضافه نخواهند شد. مثل وقتی که بان**ک چ**ک ف**ردی را ک**ه رقمی بیش**تر از
موجودی حسابش نوشت قبول نمی کند. بنابراین کسی نمی تواند بیت کوین تقل**بی بس**ازد.
فول-نودها تراکنش های جعلی یا بالکی که چنین تراکنشی در آن باشد را نمی پذیرند و رد

می کنند.

یک بالک نامعتبر برای ماینرها خیلی گران تمام می شود، چون وقتی مورد قبول شبکه قرار
نگیرد یعنی درواقع همه انرژی که تجهیزات استخراج او برای پیدا کردن عدد اثباِت-ک**ار

. این یعنی بهای تقلب کردن در ش**بکه بیت ک**وین خیلیشده استمصرف کرده اند، تلف 
سنگین است و در نهایت باعث محافظت از شبکه بیت کوین می ش**ود. ب**ا این ح**ال، اگ**ر
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تعداد فول-نودهای موجود در شبکه بیت کوین کم باشد، یک ماینر می تواند با تطمیع آن ها
بالک نامعتبرش را وارد بالک چین کند. از آنجا که هزاران فول-نود در شبکه بیت ک**وین
وجود دارند که در سرتاسر دنیا پراکنده هستند و هیچگونه ش**ناختی نس**بت ب**ه هم**دیگر

ندارند،  موفق به انجام چنین کاری نخواهد شد.

 میلی**ون۲۱ را خواهن**د شدساتوشی از روز اول سقف تعداد کل بیت کوین هایی که عرضه 
٪ این مقدار استخراج شده و بیش**تر از۸5تعیین کرد. در زمان نگارش این کتاب بیشتر از 

 میلیون بیت کوین در گردش است. بقیه آن ها هم بعن**وان پ**اداش س**اخت بالک و در۱۷
یک برنامه زمان بندی مشخص، عرضه خواهند شد.
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فناوری بالک چین: همچنان منتظریم

افراد زیادی تالش کرده اند تا موفقیت نوآوری ساتوشی را تکرار کنند. یک روش متداول،
 شرکت های۲۰۱۴به کار بردن بالک چیِن بیت کوین برای استفاده های دیگر است. از سال 

معروفی تالش کرده اند مدل بالک چین را در صنایع مختلف بکار گیرند و تاکنون میلیون ها
دالر برای آن هزینه کرده ان**د. این موض**وع توج**ه رس**انه ها و م**ردم را بیش از ح**د ب**ه

»تکنولوژی بالک چین« جلب کرده است.

متأسفانه این تالش ها بیشتر شبیه به این است که با یک لیفت تراک ب**ه مغ**ازه خواروب**ار
فروشی برویم. بالک چین می تواند به درستی برای ذخیره دفتر کل حس**ابداری ی**ک پ**ول
دیجیتال و غیرمتمرکز بکار گرفته شود، ولی به نظر می رسد برای کاربردهای دیگری مثل
بایگانی اطالعات خدمات درمانی، ردگیری میوه روی بالک چین، و ق**رار دادن اطالع**ات

هواشناسی روی بالک چین، ُکند و بی فایده و ناکارآمد باشد.

 ویژگی مهم دارد که بالک چین تنها یکی از آن هاست. اول اینکه بیت ک**وین۴بیت کوین 
یک دارایی دیجیتاِل کمیاب است. دوم اینکه کسی قادر به غیرفع**ال ی**ا خ**اموش ک**ردن
شبکه فول-نودهای همتا به همتا )نام گونه ای از معماری شبکه های کامپیوتری است که در
آن کامپیوترهای متصل به هم، بدون نیاز به سیستم مدیریت مرکزی با یکدیگر تبادل داده
–می کنند.  م( بیت کوین نیست. سوم اینکه در فرآیند استخراج بیت کوین، هزینه تقلب در
اثباِت-کار بسیار سنگین است. چهارم اینکه بیت کوین بالک چین دارد و همه می توانند ب**ه
آن دسترسی داشته باشند و درس**تی آن را بررس**ی کنن**د. این چه**ار بخش، ب**ا یک**دیگر
همبستگی تنگاتنگی دارند و حذف کردن فقط یکی از آن ها باعث مختل شدن کل ش**بکه

بیت کوین می شود.
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برای یک دارایی دیجیتاِل محض مثل بیت کوین، می ت**وان ب**رای بایگ**انی ک**ردن س**وابق
تراکنش های مالی از تکنولوژی بالک چین استفاده کرد. این روش باعث می ش**ود بت**وانیم
تعداد بیت کوین های خلق شده و سابقه همه نقل و انتقال ها را بدون خط**ا روی آن ذخ**یره

. اما برای چیزهایی که در دنیای واقعی موجود هستند مثل دانه های قه**وه و اطالع**اتکنیم
خدمات درمانی هیچ تضمینی برای صحت اطالعات وارد شده نیست. چ**ون همیش**ه ممکن
است اطالعات ورودی به دلیل اشتباه کاربر، بی توجهی، یا حتی کالهبرداری، همراه با خط**ا
وارد سیستم شوند. امکان بروز خطا یعنی نیاز به وجود یک مرجع مرکزی ب**رای ض**مانت

درستی اطالعات، که اصل استفاده از بالک چین را زیر سؤال می برد.

با این وجود، تاکنون برای کش**ف کاربرده**ای غ**یرپولی تکنول**وژی بالک چین، مب**الغ
هنگفتی پول هزینه شده است. تا زمان نگارش این کتاب هیچ کس قادر نبوده سیس**تمی در
مقیاس بزرگ و بر پایه تکنولوژی بالک چین برای نگه**داری س*وابق خل*ق کن*د ک*ه از

روش های رایج امروزی کارآمدتر باشد یا حتی با آن ها برابری کند.
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 چطور؟ارزهای دیجیتالبقیه 

مردم فقط به کپی کردن بالک چین بیت کوین اکتفا نکردند، بلکه تالش کردند رمزارزهای
دیگری هم بسازند. کلمه »رمز« در اسم آن ها قرار دارد چون برای ارسال آن ها، فرس**تنده

Crypto در کلم**ه Cryptoباید مثل بیت کوین از امضای دیجیتال استفاده کن**د. )در واق**ع 

currencyاشاره به علم رمزنگاری دارد.  م(. این پروژه ها که اغلب به آن ها آلت ک**وین –
یا توِکن می گویند، متمرکزند و بیشتر آن ها علنًا کالهبرداری هستند. بیت ک**انکت یکی از

معروف ترین کالهبرداری های حوزه ارزدیجیتال است. 

( وXMR کاربرد معقولی داشته باشند. مثل م**ونرو ) بتوانند تعداد کمی از این رمزارزهاشاید
(، ک**ه تالش می کنن**د تراکنش ه**ای کاربران ش**ان نس**بت ب**ه بیت ک**وینZECزی کش )

( که تالش می کند به عن**وان ی**ک پلتف**رم ب**رای س**اختنETHمحرمانه تر باشد، یا اتریوم )
اپلیکیشن های بالک چین مورد استفاده قرار گیرد. شرکت های بزرگ هم ارزهای دیجیتالی
را امتحان می کنند. فیس بوک ارز دیجیتالی به نام »لیبرا« معرفی ک**رده ک**ه ممکن اس**ت
به خاطر میلیاردها نفر کاربری که هر روز از خدمات فیس بوک استفاده می کنن**د، مت**داول
شود. هرچند لیبرا ذاتا متمرکز است و مثل بیت کوین غیرقابل سانسور و کمی**اب نیس**ت.

 سازمان های تنظیم مقررات آمریکا و اروپا انتقادات زیادی بر این پروژه۲۰۲۰)اوایل سال 
داشتند و این پروژه را تحت فشار قرار دادند و آینده آن همچنان در هاله ای از ابهام اس*ت.

- م(

گروه های دیگری هم بودند که تالش کردند موفقیت ساتوشی را به روشی بی شرمانه ک*پی
کنند و ارزهای دیجیتالی ساختند که نام بیت کوین در آن ها وجود دارد. این موضوع باعث
سردرگمی افراد، مخصوصًا تازه واردها می شود. چون معلوم نیست کدام یکی از آن ها واقعی

 مشخص می شود. بقیه آن ها شبیه بهBTCاست. بیت کوین در صرافی ها و کیف پول ها با نماد 
طالی بدلی هستند. ممکن است شبیه به بیت کوین باشند ولی متمرکزند و قیمت آن ه**ا در
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(، وBTG(، بیت ک**وین ُگل**د )BCHبازار خیلی پایین تر است. ارز دیجیتال بیت ک**وین َکش )
( جزو همین گروه طالی بدلی هستند.BSVبیت کوین اس وی )
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۳فصل 

اهمیت بیت کوین برای حقوق بشر

ابداع بیت کوین باعث شد افراد قادر باشند نتیجه کار و تالش شان را پس انداز و ثروت شان
را به صورت الکترونیکی ذخیره کنند. این کار باعث می شود سازمان ها و شرکت ها نتوانند
هرطور که بخواهند بر نحوه پس انداز یا انتقال پول ش**هروندان کن**ترل داش**ته باش**ند. این
انقالب مالی بر حقوق بشر جهانی مؤثر بوده و در آینده اثر بیش**تری هم خواه**د داش**ت،
مخصوصا در کشورهایی که تحت حکومت های دیکتاتوری هستند. اما کش**ورهای آزاد و

مردم ساالر هم از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

 از کسانی گفتیم که در نیجریه و ونزوئال زندگی و با تورم ه**ای ب**اال دس**ت و۱در فصل 
پنجه نرم می کنند، فعالیت های مالی آنها تحت نظر دولت است، به خدمات بانکی دسترس**ی

ندارند و زیرساخت های اقتصادی کشورشان ورشکسته است.

، تقریب**ا نیمی از(HRF )این نمونه ها در دنیا رایج اند. بر اس**اس داده ه**ای بنی**اد حق**وق بشر
 میلیارد نف**ر، از۴جمعیت جهان تحت حکومت های اقتدارگرا زندگی می کنند. یعنی حدود 

کوبا تا بالروس، از عربستان سعودی تا ویتنام، توس**ط دولت هایش*ان س*رکوب می ش**وند.
خیلی از آنها پناهندگان اقتصادی یا زندانیان سیاسی هس**تند. این اف**راد از حم**ایت ق**انون
برخوردار نیستند و حتی نمی توانند برای اصالح وضع موجود به صورت صلح آمیز اع**تراض
کنند. دولت های اروپا و آمریکا هم حتی بعضی اوقات شهروندان ش*ان را تحت نظ*ر ق*رار
می دهند و از طریق ایجاد تورم به آنها فشار اقتصادی وارد می کنند. جبران ضررهای م**الی
بانک ها از طریق کمک مالی به آنها، مداخله نظامی در دیگر کش**ورهای جه**ان، تق**ویت
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 مرزها و یارانه های رفاهی، برخی از کارهای سوال برانگیزی هستند ک**ه دولت ه**ا ازامنیت
طریق چاپ پول بدون پشتوانه قادر به انجام آنها هستند.

وقتی شهروندان یک کشور مجبور به استفاده از ی**ک س**رویس پ**رداخت مرک**زی مث**ل
»وی چت« چینی هستند که زندگی میلیون ها نفر را تحت نظارت شدید قرار می دهد، وقتی
حساب بانکی یک گروه حقوق بشری به فرمان یک دیکتاتور مسدود می ش**ود، ی**ا وق**تی
تحریم ها باعث می شود مردمان یک کشور تاوان جنایت های حکمرانانی را بدهند که حتی

انتخاب شان نکرده اند، بیت کوین می تواند به عنوان یک راه جایگزین به کار گرفته شود.

 خدمات بانکیبرای به کار گرفتن پول بهاختراع ساتوشی می تواند به صدها میلیون نفر که 
، کمک بزرگی کند. هر کسی در هرکجای دنیا با اس**تفادهدسترسی یا اسناد هویتی ندارند

از ارتباط اینترنتی و یک گوشی تلفن همراه، می توان**د ب**دون معطلی و خیلی ارزان از ه**ر
کسی در هرکجای دنیا بیت کوین دریافت کند، بدون اینکه ترسی از توقی*ف ی*ا سانس*ور

شدن آن تراکنش داشته باشد.

در نتیجه، بیت کوین می تواند قواعد بازی نقل و انتقال پول در جهان را تغییر ده**د و عالوه
بر این پتانسیل بهبود جنبه های دیگری از مسائل اجتماعی را نیز دارد. بیت کوین یک بازار
واقعا جهانی برای محصوالت و خدمات به وجود می آورد و می توان**د راه را ب**رای ش**رایِط

برابر هموار کند.
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بانک خودت باش

کنترل حاکمان دیکتاتور بر سیستم بانکی در کشورهایی مثل بحرین و روسیه و زیمب**ابوه،
موجب پدید آمدن فساد و اختالس های گسترده می شود. بیت کوین شرایط را برای به وجود
آمدن دنیایی هموار می کند که در آن دولت ها و شرکت ها از اختیار کمتری برخوردارند و

در عین حال افراد آزادترند و حق انتخاب دارند.

اختیار تام بیت کوین در اختیار فردی است که کلید آن را در دست دارد )مثل یک چ**ک
–حامل که هرکس می تواند به بانک ببرد و آن را نقد کند.  م(. عالوه بر این وقتی ب**رای
کسی بیت کوین ارسال کنید، دیگر هیچ واسطه ای وجود ندارد که بخواهد هویت فرس**تنده
را فاش یا از انجام آن تراکنش جلوگیری کن**د. این وی**ژگِی بیت ک**وین ب**اعث می ش**ود
دارندگان آن در مقابل سارقان، شرکت های واسطه، و دولت هایی ک*ه اف*راد را تحت نظ*ر
قرار می دهند، مصونیت داشته باشند. هیچ ارز یا شرکت خدمات پرداختی در دنیا نیست که

بتواند امنیتی در این سطح برای کاربرانش فراهم کند.

، یک راه براییی که مدیریت اقتصادی دولت شان ضعیف بوداز زمان قدیم مردم کشورها
کردن پول در بالش و تشک است. مش**کل این روشپنهان حفظ پول شان بلد بودند و آن 

این است که به سختی می توان محل امنی برای اسکناس پیدا کرد و نقل و انتقال ف**یزیکی
آن کار آسانی نیست. اگر ماموران حکومتی به پول های پنهان شده در منزل کسی دس**ت
پیدا کنند می توانند آن را تصاحب کنند. اما بیت کوین را به راحتی می توان با ام**نیت ب**اال
ذخیره کرد چون کلید یا رمز آن را می توان روی یک تکه کاغذ یا یک کامپیوتر یا یک
فلش مموری نگهداری کرد یا اصاًل آن را به خ**اطر س**پرد. ب**ه راح**تی می ت**وان داش**تن
بیت کوین را انکار کرد و ماموران حکومتی هم برخالف اسکناس نمی توانند به راح**تی آن

را تصاحب کنند.
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راه نجات از تورم های باال

مردم کشورهایی مثل ایران و سومالی تحت سلطه رژیم هایی زندگی می کنند ک**ه بی پ**روا
پول چاپ می کنند و از این طریق پس اندازی که مردم به س**ختی اندوخته ان**د را کم ارزش

می کنند.

)خلق پول توسط بانک مرکزی ایران باعث بوجود آمدن تورم بی سابقه ای شده که ب**اعث
 م**اه نخس**ت5باال رفتن قیمت ها در همه بازارها شده است. به گزارش بانک مرک**زی در 

 میلیاردتومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. - م(۲,۲۰۰ روزانه ۱3۹۹سال 

همه بانک های مرکزی دنیا در بوجود آوردن تورم نقش دارند. آنها عموما برای چرخی**دن
چرِخ بازارها کمی پول به اقتصادشان تزریق می کنند. حکومت های مردم ساالر ممکن است
محدودیت هایی برای این کار داشته باشند ولی هم**ان طور ک**ه قبال مش**اهده ش**ده ت**ورم

می تواند خیلی زود از کنترل خارج شود.

، قیمت کااله**ا در کش**ور۲۰۱۹ ت**ا ۲۰۱۸طبق شاخص قیمت مصرف کننده بین سال های 
 درصد افزایش داشته اند. در بسیاری از کشورهای۱/۹ درصد و در ایاالت متحده ۱/۷آلمان 

5 درص**د در برزی**ل، 3/۷5دیگر، قیمت کاالها خیلی بیشتر افزایش پیدا کرده است. مثال 
 درصدی۴۷ درصد در ترکیه و یک افزایش شدید ۲۰ درصد در نیجریه، ۱۱درصد در هند، 

 درصد اس**ت، ش**اهد۱۰در آرژانتین. مردم کشورهایی که افزایش قیمت در آنها بیشتر از 
کم ارزش شدن ناگهانی درآمد و پس اندازشان هستند.

در کشور ونزوئال،  قیمت ها به خاطر چاپ بی رویه پول و فس**اد سیس**تمی و س**وء مدیریت
 درصد باال رفتند. ابَر تورمی آ   ن قدر شدید که ب**اعث۲,3۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۱۸اقتصادی در سال 

 که به حساب افراد واری**زلحظه ایمی شد پس انداز پول عمال غیرممکن باشد. پول از همان 
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. این باعث می ش**ود م**ردم ون**زوئال ت**ا پ**ولی ب**هد ارزشش کم تر و کم تر می شودمی شو
. مردم ونزوئال تحتکننددست شان می رسد، آن را به کاالهای اساسی مورد نیازشان تبدیل 

سلطه یک حکومت خودکامه زندگی می کنند که از طریق انتخابات آزاد و عادالنه انتخاب
 میلی**ون نف**ر از۴نشده اند و به مردم پاسخگو نیستند. در خالل چند سال گذشته، بیش**تر از 

 درصد جمعیت، به کشورهای همسایه مثل برزیل و۱۰شهروندان این کشور، یعنی بیش از 
کلمبیا گریخته اند. این فاجعه یکی از هولناک ترین بحران های مهاجرت در جهان است. 

 س**ال گذش**ته۲۰رژیم حاکم بر ونزوئال عالوه بر دوشیدن اقتصاد داخلی این کش**ور، طی 
. جابجا کردن پول از مبدا ی**ا ب**ه مقص**دکرده استنظارت شدیدی بر سرمایه مردم اعمال 

یک کشور خ**ارجی، فوق الع**اده مش**کل اس**ت. عم**ده ترین راه ارس**ال پ**ول  از طری**ق
واسطه هاست که به حساب هایی در کشور مبدا و مقصد دسترسی دارند. یک واسطه ک**ه در
ونزوئال حساب بانکی دارد، از فردی در کلمبیا پزوس دریافت می کند و معادل بولیوار آن
را در ونزوئال به حساب آن فرد واریز می کند. حتی این روش هم با اعمال فشار دولت ب**ه
بانک ها متوقف شده است، چون آن ها باید افرادی که از ب**یرون ون**زوئال ب**ه حساب ش**ان
وصل می شوند را معرفی کنند. همانطور که در فصل اول گفتیم رژیم ح**اکم ب**ر ون**زوئال

عالقه ای ندارد مردمش به پول پایدارتر و بهتری از بولیوار دسترسی داشته باشند.

گزینه دیگر برای مردم این کشور این است که دوستان یا اقوام شان دالر آمریکا به ش**عبه
بانک »وسترن یونیون« در شهری مرزی واقع در کلمبیا ارسال کنند. گیرنده باید به صورت
غیرقانونی از مرز عبور کند، به آن شهر برود و پول نقد را دریافت کند و دوباره درح**الی
که پول نقد را درون لباس هایش پنهان کرده، بدون اینکه ماموران مرزی متوجه ش**وند ب**ه
ونزوئال بازگردد. الزم به گفتن نیست ک**ه این روش زم**ان بر و خطرن**اک اس**ت چ**ون
مرزهای زمینی و هوایی این کشور پر از مامورانی است که به دنبال توقیف پول ه**ای نق**د

افراد هستند.
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. م**ردم ون**زوئال می توانن**د ب**اپول بین کش**ورها استبیت کوین یک راه حل برای انتقال 
استفاده از پیامک از دوستان یا اقوام شان تقاضای بیت کوین کنند و چند دقیقه بعد آن را با
کارمزد کمی دریافت کنند. امکان ندارد کسی بتوان**د جل**وی این ت**راکنش را بگ**یرد و
ردگیری آن هم کار مشکلی است. نوسان قیمت بیت کوین ممکن است برای کسانی ک**ه
در کشورهایی با ثبات مالی زندگی می کنند باال به نظ**ر برس**د ولی نوس**ان قیمت ش**دید

 درصدی را تجربه کرده ان**د۲,3۰۰,۰۰۰درصدی بیت کوین برای مردم ونزوئال که تورم ۲۰
ناچیز است.

آنها به محض اینکه بیت کوین را روی تلفن همراه یا کامپیوترشان دریافت کنند، می توانند
ebay یا وب سایت هایی ش**بیه ب**ه localbitcoins.com به راحتی از طریق سایت هایی مثل 

که خریداران و فروشندگان را به هم وصل می کند، به پول خودش**ان تب**دیل کنن**د. آنه**ا
می توانند بیت کوینی که تازه دریافت کرده اند را ب**رای ف**روش در این وب س**ایت ها ثبت

 دقیقه بعد معادل بولیوار آن را در حساب بانکی خود دریافت کنند. این۱5کنند و کمتر از 
سیستم هر روز برای جابجایی میلیون ها دالر پول به ونزوئال و از آن، م**ورد اس**تفاده ق**رار

 میالدی بیت کوین توانسته جایگزین سیستم اقتصادی و امی**د۲۰۱۹می گیرد. در میانه سال 
آخر مردم در اقتصادهای ورشکسته مثل ونزوئال باشد.
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دسترسی جهانی به پول

برای فردی که در یک کشور باثبات اقتصادی زندگی می کند افتتاح کردن حساب ب**انکی
کار راحتی است، اما شرایط برای میلیاردها نفر در سراسر دنیا به این راحتی نیست. اوض**اع
در بعضی نقاط تعجب برانگیز است. در افغانستان و عربستان صعودی مردان خانواده به زنان
خانواده اجازه باز کردن حساب بانکی شخصی نمی دهند. این افراد درواق**ع از ح**ق آزادی

اقتصادی محروم هستند. 

 یک کارآفرین حوزه۲۰۱۴ باشد. در سال این افرادبیت کوین می تواند یک راه نجات برای 
فناوری در افغانستان به اسم »رویا محبوب« با چالشی بزرگ روب**رو ش*د: او نمی توانس**ت
حقوق کارمندان خانم مجموعه اش را به آنها بدهد چون اگر به آنها پول نقد می داد، خانواده
این پول نقد را از آنها می گرفت. مردان خانواده هم که اجازه باز کردن حساب شخصی به

 در کشور آن ها در دسترس نبود. یکی از دوستانpaypalآنها نمی دادند. سرویس هایی مثل 
او پیشنهاد کرد از بیت کوین برای پرداخت حقوق استفاده کند و این کار باعث اس**تقالل

مالی آنها شد.

یکی از این خانم های جوان به خاطر تهدیدی ک**ه ب**رای ج**انش پیش آم**ده ب**ود بای**د از
افغانستان فرار می کرد. او بیت کوین ها را روی تلفن اش ذخیره کرد و ب**ا خ**ود ب**رد. او از
ایران و ترکیه رد شد و در نهایت به آلمان رسید. وقتی به آنجا رسید بیت کوین ه*ایی ک*ه

 باال رفته بود به ی**ورو تب**دیل و ی**ک زن**دگیخیلیخوشبختانه در طول سفر ارزشش شان 
جدید شروع کرد. بیت کوین می تواند به درماندگان و کسانی که دسترسی به حساب بانکی

ندارند و چاره ای برای انتقال پول ندارند، کمک کند.
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پیشرفت زیرساخت فنی بیت کوین و صرافی های فرد-به-فرد در آین**ده اث**ر ب**زرگی ب**ر
کمک های خارجی و انسان دوستانه خواهد داشت. شاید یکی از واضح ترین تصویرهایی که
به خوبی نشان می دهد کمک های انسان دوستانه در جهان با چه مشکلی روبرو هستند، عکس

 که در آن، رژیم مادورو پلی مرزی راباشد ۲۰۱۹منتشر شده از مرز ونزوئال در فوریه سال 
با استفاده از کانتینرهای بزرگ مسدود کرد تا از ورود کمک های خارجی به داخل کشور
جلوگیری کند. چیزی که در عکس پیدا نیست میلیون ها دالر بیت کوینی است که خ**ارج

از کنترل دولت در حال ورود و خروج به ونزوئال است.
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امروزه ارسال کمک های انسان دوستانه دشواری های عجیب و غریب خ**اص خ**ود را دارد.
خواه یک دولت بخواهد کمکی به دولت یک کشور دیگر ارسال کند، ی**ا ی**ک س**ازمان
بشردوستانه بخواهد به یک سازمان مردم نهاد هدیه ای بدهد، ی**ا اص**ال کس**ی بخواه**د ب**ه
خانواده ای که برای تامین درمان مشکل مالی دارد کمکی ارسال کند، در هم**ه این م**وارد

پول باید از واسطه ها بگذرد تا به مقصد برسد.

حتی در ساده ترین حالت هم حداقل سه واسطه وجود دارد: بانک ارسال کننده، یک بان**ک
مرکزی، و بانک دریافت کننده. تعداد این واسطه ها معموال بیشتر است و ممکن است حتی
به هفت هم برسد. هرکدام از آنها می توانند پروسه نقل و  انتقال را کند ی**ا آن را متوق**ف
کنند، یا حتی پول را بدزدند. »بان کی مون« دبیرکل قبلی سازمان ملل متح**د در س**خنرانی

 درص**د از ک**ل3۰ خود اعالم کرد که در خالل سال گذشته، فساد باعث ش**ده ۲۰۱۲سال 
کمک های مالی برای توسعه در کشورهای جهان به مقصد خود نرسند.

 و بانک جهانی منتشر کرده اند، ارسالGiveDirectlyبرپایه تحقیقاتی که سازمان هایی مثل 
پول نقد به صورت مستقیم بهترین راه ارسال کمک های انسان دوستانه اس**ت. ب**رای ارس**ال
بیت کوین به هر نقطه از جهان، آن هم فقط در عرض چند دقیقه، نیاز به کس**ب اج**ازه از
هیچ احدی نیست. گیرنده پول نیازی به حساب ب*انکی ی*ا م*دارک هوی**تی ن*دارد، فق*ط

دسترسی به اینترنت کفایت می کند. 

٪ مردمی که در اقتصادهای نوظه**ور۴5 منتشر کرده  است، Pewبراساس تحقیقی که مرکز 
زندگی می کنند، به تلفن هوشمند دسترسی دارند و این آمار همواره در حال افزایش اس*ت.
برای درک اثری که بیت کوین می تواند در حوزه انتقال پول داشته باشد، فیلیپین را در نظر

 درصد افراد بالغ حساب بانکی دارند.۲۰بگیرید که فقط 
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برای اینکه بیت ک*وین ب*ه عن*وان ی*ک سیس*تم پ*رداخت م*ورد اس*تفاده ق*رار گ*یرد،
دریافت کنندگان باید بتوانند آن را به پول رسمی کشورشان تب**دیل کنن**د. بیت ک**وین در
حال حاضر نمی تواند برای کارهای خیرخواهانه مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه بتوان از
آن برای خرید کاال و خدمات استفاده کرد. بر پایه یک تحلی**ل دقی**ق ک**ه توس**ط »مت
آلبورگ« انجام شده است، تبدیل بیت کوین ب**ه پ**ول ملی ب**رای ش**هروندان اقتص**ادهای

نوظهور از شرق آسیا گرفته تا غرب آفریقا در حال آسان تر شدن است. 

 از این وقتی بانک های سنتی تعطیل شوند، شبکه بیت کوین به ک**ارش ادام**ه خواه**دفراتر
داد. در حالی که زیرساخت جهانی اش بهبود می یابد، نقدپذیرتر می شود و بیشتر مردم دنی**ا
به آن دسترسی پیدا می کنند. بنابراین توانایی بیت کوین برای کمک به نیازمندان، به ط**ور

چشمگیری افزایش خواهد یافت.

.شبکه ای که تمام گره های آن مستقیمًا به یکدیگر متصل می باشندشبکه »مِش )توری(« )
–برای توضیح بیشتر به واژه نامه مراجعه کنید  م(، سیستم ماهواره ای، و سیستم های برپای**ه
فرکانس رادیو روی شبکه بیت کوین ایجاد شده اند تا مردم بتوانن**د ح**تی ب**دون نی**از ب**ه
اینترنت قادر به دریافت یا ارسال بیت کوین باشند. مهندسان نرم افزار ب**ر روی پروژه ه**ای
نوآورانه ای مشغول هستند که باعث می شود ایجاد مح**دودیت ب**رای دسترس**ی م**ردم ب**ه
بیت کوین از طرف دولت ها، از این هم دشوارتر شود. بیت کوین پولی است که تورم پ**ذیر

نیست و به راحتی نمی توان مصادره اش کرد.
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ابزاری برای رهایی از تحریم و سانسور

اینترنت در کشور ایران با محدودیت و سانسور شدید روبرو است و مردم برای مقابل**ه ب**ا
سانسور و اتصال ب**ه این**ترنت آزاد مجب**ور ب**ه خری**د س**رورهای مج**ازی و راه ان**دازی

 هستند.VPNسرویس های 

اما همواره دو مشکل عمده برای خرید سرویس های خارجی در ایران وجود داشته است. به
 در ای**رانpaypalدلیل تحریم های ایاالت متحده س**رویس های پ**رداخت بین المللی مانن**د 

خدمات رسانی نمی کنند و همچنین شرکت های ارائه دهن**ده س**رویس های س**رور مج**ازی
اجازه فروش خدمات به ایرانیان را ندارند.

آن ها برای دور زدن تحریم های بیت المللی هزینه خری**د س**رویس های آنالین خ**ود مث**ل
خرید دومین و سرور مجازی را از طریق بیت کوین پرداخت می کنند و ب**ه این**ترنت آزاد

وصل می شوند. بدون بیت کوین امکان دسترسی به اینترنت آزاد برای همه فراهم نبود.
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جامعه ای بدون پول نقد

بهانه حذف پول نقد از یک جامعه، اغلب آسان تر شدن کارهای روزمره شهروندان اس**ت.
اما این کار به دولت ها و بانک ها قدرت بی سابقه ای می دهد و از منظر حقوق بشر مخاطرات

جدیدی بوجود خواهد آورد.

پول نقد یکی از بهترین راه ها برای حفظ حریم شخصی افراد است. اگر پول کاال و خدمات
را نقد پرداخت کنیم، فقط فروشنده و خریدار از آن تراکنش خبر دارند و پیگ**یری رفت**ار
خریدار برای حکومت دشوار است. از طری*ق پرداخت ه*ای ناش*ناس نق*دی می ت*وان ب*ه

نهادهای خیریه هم کمک کرد.

متاسفانه پول نقد در دنیا در حال از بین رفتن است. در کشورهایی نظیر ونزوئال یا سومالی
که درگیر ابَرتورم هستند، پول ملی به اندازه ای بی ارزش است که باید آن را کیل**ویی وزن
کنند. در همین حال شهروندان شهرهایی مثل استکهلم و ش**انگهای هم**ه پرداخت هایش**ان

٪ از همه تراکنش های جهانی با س**که۸دیجیتال است. تخمین زده می شود که امروزه فقط 
 تعداد افرادی که واقعا می توانند از پول نقد اس**تفاده۲۰3۰یا پول نقد انجام می شود. تا سال 

کنند تقریبا نزدیک صفر خواهد بود.

بانک مرکزی ایران نیز با تعریف پروژه ای به نام »ریاِل دیجیتال« قصد دارد ی**ک سیس**تم
پرداخت دیجیتاِل قابِل برنامه ریزی را راه اندازی کند. پ*وِل قاب*ِل برن*امه ریزی نقض کنن*ده
حقوق شهروندی است زیرا بر خالِف پول نقد که هیچ کس قادر نیست خرج ک**ردن آن را
برای صاحبش ناممکن کند، مرجعی مانند بانک مرکزی می تواند اختیار خرج ک**ردن آن را

از صاحب کیف پوِل ریال دیجیتال سلب کند.
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 نیز معروف هستند در واقعCBDCریاِل دیجیتال و سایر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که به 
تالش دولت ها برای کنترل و اعمال قدرت هرچه بیشتر روی شهروندان از راه حذف پ**ول

نقد هستند.

با توجه به مسائلی که در فصل اول شرح داده شد، این موضوع می تواند چشم انداز ترسناکی
برای تظاهرکنندگان هنگ کنگی باش*د ک*ه از پ*ول نق**د ب*رای خری*دن بلیت م**ترو ی*ا
سیم کارت های ناشناس استفاده می کنند تا از حریم خصوصی خ**ود در براب**ر دولت دف**اع
کنند. بدون پول نقد یا پول دیجیتالی شبیه به پول نقد، هماهنگ کردن تظاهرات سیاسی و

در عین حال حفاظت از حریم خصوصی کاری تقریبا غیرممکن خواهد بود.

در کشور استونی، دولت حمل و نقل عمومی را رایگان کرده است. این موضوع فوق العاده
به نظر می رسد ولی یک شرط دارد: مسافران ب**رای مج**انی س**وار ش**دن بای**د از ک**ارت
شهروندی استفاده کنند، پس دولت می تواند جابجایی آنها را زیر نظر بگ**یرد. الزم نیس**ت
مردم استونی نگران این موضوع باشند، اما شهروندان کشورهای همس*ایه مث*ل روس*یه ی*ا

بالروس با حکومت های مستبد، دالیل محکمی برای نگرانی دارند.

 ب**ا بیش ازWeChat یا Alipayدر همین حال حزب کمونیست چین بر سیستم های پرداخت 
 کاربر کنترل دارد. مسئولین این کشور فقط به  نظارت کردن و کن**ترل پ**ولمیلیاردیک 

مردم بسنده نمی کنند بلکه عالوه بر آن رفتار و عقاید شهروندان شان را از طریق سیستم های
اعتبار اجتماعی مدیریت می کنند. در سیستم های اعتبار اجتماعی مثل چ**یزی ک**ه در چین
پیاده سازی شده است، شهروندان نه تنها بر اساس سالمت مالی بلکه بر اساس عقاید سیاسی،
شخصیت، و دایره اجتماعی شان امتیاز می گیرند. دولت رفتار شهروندان وفادارش را تشویق
می کند و کسانی که برایش دردسر درست می کنند را با جلوگیری کردن از مس**افرت ب**ه

 یا فرستادن بچه هایشان ب**هپرسرعت،خارج از کشور، یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت 
 برای وام بانکی، مجازات می کند. این سیستم هایمناسبمدرسه های خوب، یا گرفتن امتیاز 
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اعتبار اجتماعی هنوز کامل نشده اند ولی در مسیری هستند که می توانند در آین**ده ق**درت
بی سابقه ای به حکومت چین بدهند و ب**اعث بوج**ود آم**دن بزرگ**ترین پ**روژه مهندس**ی

اجتماعی در تاریخ بشر خواهند شد.

حتی در کشورهای غربی که حکومت مردم ساالر دارند، روند تازه ای در حال ظهور اس**ت
که در آن شرکت های کارت اعتباری و تجار، اطالعات فعالیت ه**ای مشتریان ش**ان را ب**ه

 این موضوع به اندازه سیستم اعتبار اجتم**اعی چینگرچهشرکت های تبلیغاتی می فروشند، ا
ترسناک نیست.
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بیت کوین در مقابل برادر بزرگ

برادر بزرگ نماد و چهره حکومتی است که به اش**کال گون**اگون ب**ر زن**دگی طبق**ات)
 - م(مختلف مردم نظارت و کنترل دارد.

برای شناختن افراد کافی است به لیست خریدشان دسترسی پیدا کنید تا از این طری**ق ب**ه
شخصیت واقعی آن ها پی ببرید. می توانید بفهمید چه کار می کنند، ِکی به کجا می روند، چه
چیزهایی دوست دارند و از چه چیزهایی خوش شان نمی آید. هرچه اطالعات خری*د اف*راد،
گسترده تر و دقیق تر تحلیل و بررسی شود، احتمال اینکه ب**ا پیام**دهای» اورِولی« مواج**ه
شوند، بیشتر می شود. )به سیاست های کنترلی دولت های سرکوب گِر مدرن ک**ه معم**واًل از
راه تبلیغات، تحت نظر قرار دادن و شنود شهروندان، انتشار اخبار نادرست، انکار حقیقت، و

–دستکاری گذشته اعمال می شود، رفتارهای اورِولی می گویند.  م(

امروزه در جوامع مردم ساالر بر سر پول هایی که ممکن است توسط ش**رکت های ب**زرگی
مثل فیس بوک بوج**ود بیاین**د، بحث و مجادله ه**ای ف**راوانی در جری**ان اس**ت. ش**رکت
فیس بوک می خواهد پ**ول جدی**دی ب**ه ن**ام »لی**برا« بوج**ود بی**اورد و آن را از طری**ق
اپلیکیشن های واتس اپ، اینستاگرام، یا پیام رسان این شرکت در دس**ترس ص**دها میلی**ون
کاربر خود قرار دهد. پروژه هایی مثل لیبرا می توانن**د ب**رای میلیارده**ا انس**ان مح**روم از
خدمات بانکی در سرتاسر جهان، امکان استفاده از خدمات بانکی فراهم کنن**د، ام**ا بیم آن
هم می رود که فیس بوک با سوء استفاده از قدرتی که پیدا می کن**د، س**وابق پرداخت ه**ای
کاربرانش را ثبت و بایگانی کند، بر انتخاب های آنان تأثیر بگذارد، یا اش**خاص را ص**رفا

به  دلیل نظرات سیاسی شان از استفاده از این خدمات منع کند.

برای متوقف کردن برادر بزرگ، همگی باید از گسترش هرچه بیش**تر ردپ**ای دیجیت**الِی
داده هایمان جلوگیری کنیم. هرچه اطالعات مرتبط به هویت واقعی ما کمتر منتش**ر، و بین
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شرکت ها و دولت ها به اشتراک گذاشته شود، نظارت، دست کاری عقاید، و کن**ترل اف**راد
دشوارتر خواهد شد.

جامعه بدون پول نقد جامعه ای است که در آن مردم تحت نظر هس**تند. خ**واه این نظ**ارت
 باشد، خواه از طری**ق »لی**برا« ک**ه تحتWeChatتوسط دولت ها و از طریق سرویس های 

کنترل شرکت های بزرگ است. در هرصورت این شرکت ها می توانند تم**ام فعالیت ه**ای
اقتصادی افراد را چه برای سود بردن، چه برای سرکوب، و حتی مقاص**د ب**دتر ردگ**یری

کنند.

چه می شود اگر آینده متفاوت باشد؟ اگر پول نقد دیجیتال وجود داش**ت چط**ور می ش**د؟
هرچند در حال حاضر تراکنش های بیت کوین به طور کامل ناشناس نیستند، ام**ا در جامع**ه
توسعه دهندگان فنی بیت کوین کارهای زیادی در حال انجام است ک*ه ب**ه م**وجب آن ه*ا
حریم خصوصی شبکه و کاربران بیت کوین ارتقا خواه**د ی**افت. در آین**ده نزدی**ک الزم
نیست برای خرید بلیت اتوبوس و مترو، پرداخت حق اش**تراک ی**ک مجل**ه سیاس**ی ی**ا

پادکست، هویت واقعی خود را فاش کنیم.
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محققان در حال تحقیق بر روی روش هایی هستند که به خصوصی تر
شدن بیت کوین کمک می کند

مصرف کنندگان هر روز بیشتر و بیشتر حریم خصوصی مالی شان را از دست می دهند. شبکه
الیتنینگ ممکن است راه حلی برای این مشکل باشد. الیتنینگ شبکه پرداختی است که بر

روی شبکه بیت کوین سوار شده است.

سیستم پرداخت رایج در دنیا مشکالت گوناگونی در ح**وزه ح**ریم خصوص**ی دارد چ**ون
 امنیتی این سیستم هستند. بیت کوین از این نظرحفره هایهریک از واسطه های مالی بالقوه 

متفاوت عمل می کند چون واسطه ای وجود ندارد، پس در اصل می شود این نقطه ض**عف را
حذف کرد. اما جزئیات کلیدی تراکنش های بیت کوین در بالک چین آن بایگانی می شوند
و هرکس می تواند آنها را ببیند. محققان در حال کشف روش هایی هستند که در آنها بتوان
جزئیاتی از تراکنش را از دید عموم حذف یا پنهان، و در عین ح**ال بت**وان از بیت ک**وین

برای پرداخت استفاده کرد.  فن آوری الیتنینگ این قابلیت را فراهم می کند.

شبکه الیتنینگ جزئی**ات ه**ر ت**راکنش را به ص**ورت مس**تقیم روی بالک چین بایگ**انی
نمی کند. هدف الیتنیگ باال بردن سرعت و حجم تراکنش های ش**بکه بیت ک**وین اس**ت.

حفظ شدن هرچه بیشتر حریم خصوصی در واقع یکی از اثرات جانبی این هدف است. 

)مطالب مطرح شده در این بخش خواننده را به اشتباه نیندازد. تراکنش های شبکه الیتنینگ
درحال حاضر به هیچ وجه کاماًل خصوصی و ناشناس نیستند. اگرچه ه**دف توس**عه دهندگان

آن این است که در آینده این قابلیت ها برای تراکنش های این شبکه فراهم شوند. - م( 

این پروژه خیلی شبیه به بیت کوین است، چون برای استفاده از آن نیازی به کسب اج**ازه
 و برای همگان صرف نظر از مکان، س*ن، درآم*د، جنس*یت ی*انیستاز جایی یا شخصی 
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تابعیت در دسترس، و از همه مهم**تر نرم اف**زار متن ب**از )اپن س**ورس( اس**ت. اس**تفاده از
بیت کوین در شبکه الیتنینگ می تواند از پدید آمدن ویران شهرهای آینده که در آن حریم
خصوصی کاالی گران بهایی است و فق**ط اش**خاص ثروتمن**د ت**وان خری**دش را دارن**د،

جلوگیری کند.

حتی در جوامع بدون پول نقد، احتماال بزودی این امکان فراهم می شود که بتوان با استفاده
بلیت وسایل حم**ل واز یک اپلیکیشن روی تلفن همراه،  یک کتاب با موضوع سیاسی، یا 

.ک**رد حضور در یک تظاهرات را به صورت آنالین و ناشناس خریداری نقل عمومی برای
دستگاه های فروش بلیت مترو یا شرکت آمازون نخواهند توانست اطالع**اتی از خری**داران
محصوالت شان بدست بیاورند، یا نخواهند توانست داده ها و اطالعات آنها را با حکومت ه**ا

به اشتراک بگذارند.

با همه این تفاسیر، شبکه الیتنینگ نوشداروی ح**ریم خصوص**ی نیس**ت. ناش**ناس ب**ودن
اطالعات پرداخت در مسیر رسیدن به حریم خصوصِی تمام و کمال، فقط یک ق**دم رو ب**ه
جلو است. شکاف هایی مثل راه های پنهان برای دسترس**ی ب**ه تلفن ه**ای هم**راه، ردی**ابی

موقعیت مکانی و دوربین های مدار بسته هم باید از بین بروند.

»نسیم طالب« نویسنده کتاب قوی سیاه می گوید: »بیت کوین بیمه نامه ای برای ویران ش**هر
 و از بین رفتن پ**ولش**هروندانآینده است«. با ادامه روندهای جهانِی نظارت همه جانبه بر 

نقد، این آینده محتمل تر به نظر می رسد.

 نمی شود. اتفاقا برعکس، ه**وش مص**نوعی وافرادتکنولوژی همیشه منجر به ارتقاء آزادی 
تحلیل و بررسی داده های کالن، به شکلی نظام مند باعث سلب آزادی های ف**ردی می ش**وند،
مخصوصا در جایی مثل چین. »یوال نوح حراری« تاریخ شناس و نویس**نده کت*اب »انس*ان
خردمند« هشدار داده است که فناوری اطالعات در دنیای امروز، ب**اعث تق**ویت اس**تبداد
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می شود . تکنولوژی در صورتی می تواند برای آزادی مفید باشد که به نفع آزادی ط**راحی و
به خدمت گرفته شود. بیت کوین می تواند یک ابزار مهم در مبارزه جهانی برای حقوق بشر

باشد، مخصوصا وقتی به فن آوری های جدیدی مثل شبکه الیتنینگ مجهز شود.

۶۲



۶3



4فصل 

دو آینده محتمل

–  برداشت اول۲۰۳۹سال 

 سال گذشته، جنگ و درگیری در جهان افزایش چشمگیری داشته است. کشورهای۲۰در 
جهان تالش می کنند موقعیت تثبیت شده دالر آمریکا و یوان چین را از بین ببرند. بعض**ی
اوقات این آشفتگی های اقتصادی منجر به درگیری های خشونت آمیز می ش**ود. کش**ورهای
ثروتمند از انحطاط سیاسی و رک**ود اقتص**ادی رنج می برن**د و کش**ورهای فق**یر به خ**اطر
بحران های اقتصادی پشت سر هم و تمرکز قدرت و ثروت در دستان حکومت مرک**زی و

شرکت های بزرگ، روی مرز ورشکستگی مطلق هستند.

Amazon و Google و Facebook و Tencent و Alibabaش**رکت های فن آوری عظیم مث**ل 

کنترل بازار جهانی را در دست دارند و بعد از تحمل چندین دوره فشارهای حکومتی، طرح
دعوی در دادگاه به خاطر قوانین ضد انحصار و توافق های پیاپی، ب**االخره پذیرفته ان**د ک**ه
برای حفظ بازار، اطالعات کاربران شان را با حکومت ها به اش**تراک بگذارن**د. ش**رکت ها
اطالعات جامع کاربران شان را در سرتاسر جهان با دولت ها به اشتراک می گذارن**د. اینک**ه
مردم چه چیزی خریده اند، به چه چیزی گوش می دهند، چ**ه می نویس**ند و کج**ا هس**تند.

شرکت ها پیرو حکومت ها شده اند و حریم خصوصی وجود ندارد. 

این رویه باعث می شود حکومت ها کنترل بی سابقه ای بر شهروندان شان داشته باشند. فاص**له
طبقاتی بین فقیر و غنی هر روز بیشتر می شود چون اثر »کانتیالن« هرچه بیشتر اثر می کند
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و کسانی که با حکومت ارتباط نزدیک دارند می توانند به ثروت های نامتناسبی نس**بت ب**ه
دیگر گروه های جامعه دست پیدا کنند. نظارت مستمر دیجیتال در حالی ب**ه ی**ک هنج**ار
تبدیل شده است که دیگر امکان نقد حکومت های خودکامه وج**ود ن**دارد. کن**ترل پ**ول
توسط حکومت ها و شرکت های بزرگ به آن ها قدرت می ده**د ت**ا جل**وی اب**راز عقی**ده
مخالفان را بگیرند و آن ها را سانسور کنند چون دیگ**ر نمی توانن**د پ**ولی ب**ابت کارش**ان

دریافت کنند یا کسی نمی تواند از آنها پشتیبانی مالی کند.

تنوع عقاید جرم به شمار می رود. دولت های پلیس**ی در سرتاس**ر دنی**ا از این**ترنت اش**یاء،
داده های ایمپلنت های پزشکی، ردگیری تلفن های همراه، سابقه های تراکنش های ب**انکی و
سابقه جستجو های اینترنتی برای پیدا کردن و مجازات کردن مخالف**ان اس**تفاده می کنن**د.
مخالفت با حکومت ناممکن است چون پول نقد منسوخ شده و همه خریدها از جمله خرید
بلیت مترو و روزنامه و ماسک هایی که باعث پنهان شدن هویت افراد می ش**ود، به ص**ورت
دیجیتالی انجام می شود و زیر نظ**ر دولت ه**ا اس**ت. حکومت ه**ا و ش**رکت های ب**زرگ

چندملیتی از همیشه قدرتمندترند.

–  برداشت دوم۲۰۳۹سال 

اقتصاد پویای جهانی درحال رشد و شکوفایی است. اف*راد زی*ادی در دنی*ا پول هایش*ان را
پس انداز می کنند، ثروت می اندوزند، قدرت خرید مسکن دارند، و می توانند کسب و ک**ار
جدید راه بیندازند. کارآفرینان از کشورهایی ک**ه قبال ب**ه آنه**ا کش**ورهای جه**ان س**وم

استمی گفتند، پیشروان نوآوری در اقتصاد جهانی هستند. تغییر تابعیت از همیشه آسان تر 
چون همگان قادرند به راحتی محل کار و زندگی و به تبع آن جایی که مالیات می دهند را
انتخاب کنند. بنابراین دولت ها برای کسب رض**ایت شهروندان ش**ان ب**ا هم در رقابت ان**د.
مالیات بر درآمد کاهش خواهد یافت ولی در عین حال کیفیت زیرس**اخت ها، خ**دمات و

مدرسه ها به خاطر این رقابت جهانی افزایش پیدا خواهد کرد.
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بنگاه های اقتص**ادی کوچ**ک، کااله**ا و خ**دمات بی ش**ماری ف**راهم می کنن**د و ب**اعث
 از ش*رکت های چن*دملیتیبسیارینوآوری هایی می شوند که کسی فکرش را هم نمی کرد. 

که بر بازار سلطه داشتند، حاال با تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی کوچک تری که در گوشه
گوشه دنیا فعالیت می کنند، جایگزین شده اند. هرکس می تواند هرچیزی را ک**ه می خواه**د

بخرد و پول آن را بدون نیاز به کسب اجازه از احدی و به صورت ناشناس پرداخت کند. 

ی**ادبیشتر حکومت های استبدادی، ضعیف یا سرنگون شده اند چون دیگ**ر شهروندان ش**ان 
قوانین مالی سخت گیرانه را دور بزنند و ثروت شان را بجای اینک**ه ب**هگرفته اند که چگونه 

، برای خودشان حفظ کنند.بریزندجیب برگزیدگان جامعه 

دولت ها به جای کنترل کردن شهروندان مجبورند با هم رق**ابت کنن**د و اف**راد از همیش**ه
آزادترند.
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؟به چه صورت خواهد بوددنیایی که بیشتر بر پایه بیت کوین باشد 

 دو چشم انداز مختلف از مسیربرداشت های باال پر ریسکی است. بسیارپیش بینی آینده کار 
رایج دنیای امروز ما هستند. هیچکدام از آنها به احتمال زیاد به وقوع نخواهند پیوس**ت ام**ا

تک تک افراد در کنترل مسیری که جامعه شان انتخاب می کند، مسئول هستند.

سیستم مالی درمیانه یک دوراهی قرار گرفته است. بیت کوین قابلیت ج**دا ک**ردن پ**ول و
حکومت از یکدیگر را دارد. سؤال مهم این است: استفاده جهانی از بیت کوین چه اثری بر

 می گذارد؟جامعه
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تجارت بدون مرز ظهور خواهد کرد

از قرن بیستم به بعد، اقتصاد دنیا اغلب تحت کنترل دولت های ملی بوده است. گذار به پول
دیجیتالی )پول فیات که به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار می گ**یرد. ب**رای
مثال موجودی حساب شما در نرم افزار موبایل بانک. - م( این اجازه را به دولت ه**ا داد ت**ا

برای انجام طرح هایشان پول چاپ کنند و اقتصاد را به نحو جدیدی کنترل کنند. 

با پیشرفت عصر دیجیتال، اقتصاد کشورها دیگر نمی توانست به مرزها محدود شود. اوای**ل
 میالدی این مساله خیلی واضح بود چون مشتریان محصوالتی را می خریدند ک**ه در۲۱قرن 

آن سوی دنیا تولید شده بود. شرکت ها از کشورهای فیلی**پین و نیجری**ه ن**یروی دورک**ار
)فریلنسر( برنامه نویس یا دستیار یا حتی رادیولوژیست استخدام می کردند. شرکای تج**اری
ممکن بود هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند ولی ارتباطات بین آنها دیجیت**ال،

انج**ام همچن**ان ُکن**د و گ**ران بین المللیفوری و بدون وقفه بود. با این وجود انتقال پول 
. پرداخت برای خریدن کاالهای آنالین همچنان به کانال های س**نتی وابس**ته ب**ود ومی شد

تسویه بین نهادهای مالی دنیا که از دالر آمریکا استفاده می کنند همچنان روزها ب**ه ط**ول
می انجامید. سیستم مالی با دنیایی که هر روز بیشتر و بیشتر ب**ه هم ارتب**اط پی**دا می ک**رد،

سازگار نبوده و نیست.

ظهور بیت کوین جرقه ای است که قادر است موج بعدی تحول نظام مالی دنی**ا را به وج**ود
آورد.

کاالهایی ک**ه ذات**ا دیجیت**ال هس**تند مث**ل بازی ه**ای وی**دیویی و محت**وای رس**انه های
اجتماعی)مثل محتوایی که در شبکه های اجتم**اعی از قبی**ل اینس**تاگرام و تلگ**رام تولی**د

 اختصاص خواهن**د داد. بیت ک**وینخودمی شود. - م(، سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به 
 مورد استفاده قرار خواهد گ**رفتبین المللیبیشتر به عنوان روش پرداخت در تراکنش های 
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چون روش سنتی همچنان کند و پ**ر هزین**ه اس**ت. امک**ان جابه ج**ایی مق**ادیر خ**رد در
بیت کوین، تسویه سریع، و افزایش کاربران آن در نهایت فروشندگان را مجاب می کند تا

کاال و خدمات شان را بر اساس بیت کوین قیمت گذاری کنند.

در حال حاضر جوامعی که به این صورت خرید و فروش می کنند کوچک هس**تند -مث**ل
 با هم گفتگو می کردند-  اما هرچهAOL میالدی در اتاق های َچت ۹۰آنهایی که اوایل دهه 

پرشمارتر شوند، بیشتر می توانند کنترل اقتصاد را از دست حکومت ها بگیرند. هرچه ثروت
شود که م**ردم مال**ک واقعی آنبین المللی  پولبیشتری از مردم سرتاسر دنیا تبدیل به این 

هستند، جابجایی پول راحت تر و از بند سیستم های اقتصادی ملی رها می شود.
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دولت ها با هزینه واقعی جنگ روبرو می شوند

وقتی همه از بیت کوین استفاده کنند، اختیار دولت ها برای تامین هزینه های جنگ صرفا با
چاپ پول خیلی محدودتر خواهد شد و تامین مالی جنگ ها دیگر به آس**انی یکص**د س**ال

گذشته نخواهد بود.  اگر جنگی هم رخ بدهد، کوتاه تر و محدودتر خواهد بود.

درگیری های طوالنی مثل مداخله نظامی روسیه در سوریه و اوک**راین ی**ا اش**غال ع**راق و
افغانستان توسط ایاالت متحده ممکن است دیگر اصال اتفاق نیفتد چون تامین هزین**ه آنه**ا
بسیار دشوار خواهد بود. احتمال وقوع جنگ بین کشورها حتی کمتر هم خواهد بود چ**ون

.دارنددولت ها انگیزه باالیی برای حل اختالفات شان از طریق روش های کم خرج تر 
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اقتدارگرایی برای حکومت ها گران تمام می شود

 سختی می توانند در محیطی جهانی ک**ه کن**ترلی ب**ر آن ندارن**د بهاقتدارگرا حکومت های
رقابت کنند. اگر کنترل جابجایی ثروت اشخاص در اختیار خودشان باشد، وقتی افراد مولد
آن جامعه ببیند شرایط زندگی در کشور متبوع شان مناسب نیس**ت، ب**ه راح**تی می توانن**د

 را فراهم می کند. ب**رای نگ**هآنانثروت شان را به کشوری منتقل کنند که شرایط دلخواه 
داشتن این افراد در داخل کشور، دولت ها یا باید کنترل مرزها را افزایش دهند یا برای این

.قائل شوندافراد در سیستم حکمرانی کشور جایگاهی 

حکومت های دیکتاتوری به سادگی از بین نمی روند. آنها دو گزینه خواهند داشت: یا بای**د
 زیادی از سرمایه های کشور روبرو شوند یا به مردم آزادی بیشتری دهن**د.مقادیربا خروج 

 از ادبیات و فیلم، به کمک شبکه های اطالعاتی راه ش**ان را ب**هبسیاریآثار آزادی خواهانه 
خانه های مردمی که تحت سلطه حکومت های ستمگر مثل اریتره و کره شمالی هستند، ب**از

 و می توان با امنیت کاملمنتقل می شودمی کنند. استفاده از پولی که مثل داده های دیجیتالی 
از آن نگهداری کرد باعث گسترش این آثار در جهان خواهد شد.
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قیمت دارایی ها به درستی تعیین خواهد شد

بیت کوین صرف نظر از مقام، نژاد، و موقعیت مکانی، به هر فردی این را امکان می دهد که
سرمایه اش را در آن ذخیره کند. در واکنش ب**ه ت**ورم، بیش**تر م**ردم ام**روزه بخش**ی از
ثروت شان را در ملک، سهام و فل**زات گران به**ا س**رمایه گذاری می کنن**د ولی ب**ازار این
دارایی ها متمرکز، و دسترسی به آنه**ا س**خت تر از بیت ک**وین اس**ت. وق**تی م**ردم دنی**ا
ثروت شان را در بیت کوین ذخیره کنند، حباب های این بازارها هم دیگر شایع نخواهد بود.

برای مثال، چون واحدهای مسکونی انبوه کمتری توسط خارجیان خری**داری خواه**د ش**د،
پس موارد حباب قیمت مسکن ناشی از تورم هم در آینده کمتر پیش خواهد آم**د. وق**تی
بیت کوین یک جایگزین ایده آل برای سرمایه گذاری باشد، دیگر خرید دارایی های با ثبات
در یک کشور خارجی برای سرمایه گذاران جذاب نخواهد بود. همه می توانند ی**ک واح**د

مسکونی در شهر خودشان بخرند، چون قیمت ها رشد غیرعادی نخواهند داشت. 

)کشور ما همیشه با این مشکل روبرو بوده است. افراد برای حفظ ارزش دارایی شان مل**ک
و آپارتمان می خرند. این مساله در دوره هایی که اقتصاد درگیر تورم باال اس*ت ب*ه ش*دت

3۰۰ شمسی، قیمت مس**کن در ته**ران ۹۹ تا ۹۷خودش را نشان می دهد. در طول سال های 
درصد رشد داشته است. - م(
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 ظهور سرمایه گذارِی غیرمتمرکز

وقتی کشورها قادر به تسویه معامالت شان با بیت کوین -به عنوان یک پول ذخیره جه**انی-
به جای پول های منطقه ای دالر آمریکا و یورو و یوان چین باشند، سلطه آمریکا و اروپ**ا و
چین از بین خواهد رفت. نیروهای کار آزادند به هر نقطه از جهان نقل مکان کنند و چون
شرکت ها برای به خدمت گرفتن آنها در رقابت هستند، سهم بیشتری از چیزی ک**ه تولی**د

می کنند نصیب شان خواهد شد.

بانک های آمریکا و اروپا و چین نفوذ ظالمانه خود را از دست خواهند داد، چون هر فردی
می تواند بانک خودش باشد و این موضوع به افراد اجازه می ده**د دارایی ش**ان را پس ان**داز
کنند. ثروت در کشورهایی که نیروی کار صادر می کنن**د انباش**ته و کس**ب و کاره**ای

داخلی آنها شکوفا می شود و درنتیجه خدمات و زیرساخت های آن ها توسعه خواهد یافت.
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قدرت بانک های بزرگ کمتر می شود

بانک ها که امروزه به خاطر ارتباطات ویژه با حکومت ها و کنترلی که بر پول مردم دارن**د
. مفه**وم »شکس*ت ناپذیری«خواهن**د شدخیلی بزرگ شده اند، ورشکسته یا خیلی کوچک 

بانک ها از بین خواهد رفت و بانک ها و شرکت های بزرگ نمی توانند انتظار داش**ته باش**ند
تحت هر شرایطی از کمک های مالی دولت ها برخوردار شوند. نظیر آنچه ک**ه ب**ه بح**ران

 معروف است.۲۰۰۸مالی سال 

بانک ها و شرکت های بزرگ وقتی این مزیت ها را از دست بدهند مجبور می شوند به ج**ای
چاپلوسی و انتظار صدقه از دولت ها، روی خدمات رسانی ب*ه مشتریان ش*ان تمرک**ز کنن*د.
شرکت ها و بانک های کوچکتر، قادر خواهند بود به دلیل ذات بدون مرز بودن بیت ک**وین

به مشتریان جهانی خدمات بدهند و جای بانک های غول پیکر سنتی را بگیرند.
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سقوط برادر بزرگ و سرمایه داری نظارتی

)سرمایه داری نظارتی یعنی شرکت های بزرگ با داده  های شخصی اف**راد مث**ل ی**ک ک**اال
رفتار می کنند. آن ها این اطالعات را برای مقاصد تجاری و کسب سود و از راه تحت نظ**ر

گرفتن رفتارهای افراد در اینترنت بدست می آورند. - م(

امروزه شرکت های بزرگ برای سودجویی و دولت ه**ا ب**رای نظ**ارت ب**ر ش**هروندان، از
اطالعات پرداخت های الکترونیکی سوء استفاده می کنند. تدوین قوانین حریم خصوص**ی در
زمینه حفظ داده های مهم و خصوصِی افراد نسبت به سرعت رشد اینترنت ب**ه عن**وان تنه**ا
بازار آزاد جهانی کندتر بوده است. بنابراین اطالعات خصوصی افراد همواره بدون اطالع و
اجازه صاحبان آنها و به شکل های گوناگون مورد تجزی**ه و تحلی**ل و بهره ب**رداری ق**رار

می گیرند.

اما اغلب پرداخت های ُخرد روزانه افراد با ظهور و به کارگیری پراخت های مبتنی بر شبکه
الیتنینگ بیت کوین، به صورت ناشناس انجام خواهند شد.

وقتی از طریق اینترنت خرید، یا حق اشتراک یک مجله سیاسی را پرداخت می کنیم، یا به
، هیچکسرا می پ**ردازیمیک نهاد مردمی پولی هدیه می دهیم یا هزینه درمان یک بیماری 

به جز خود ما از اطالعات دقیق آن تراکنش ها اطالع نخواهد یافت. هیچ گونه واسطه ای برای
پردازش پرداخت های ما وجود ندارد که بتواند اطالعات پرداخت را فاش کن**د، چ**ون این
تراکنش ها به صورت فرد-به-فرد است و فروشنده فقط اطالعات پرداخت را خواهد دید، نه
بیشتر. وقتی هیچ گونه اطالعات شناسایی در میان نباشد، کار ردیابی و پیش بینی رفتاره**ای

.بود خواهد خیلی سختخرید مصرف کنندگان، برای سیستم های نظارت کننده 
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فردیشروع دستیابی به استقالل 

بیت کوین پدیده ای است که تاثیر بالقوه اش شبیه به اثر دموکراس**ی و این**ترنت درجه**ان
است. دموکراسی، باعث از بین رفتن اقتدارگرایی و تمرکز در قدرت سیاسی شد و اینترنت
کنترل دسترسی به دانش را از دستان شرکت های بزرگ گرفت. ب**ه کم**ک دموکراس**ی،
شهروندان قدرت حکومت و دیکتاتورها را محدود می کنند و با استفاده از این**ترنت، ی**ک
شهروند معمولی می تواند به دانش و اطالعات دسترسی آزاد داشته باشد و می تواند با صدای

بلندتری  عقاید خود را بیان کند.

بیت  کوین هم انحصار پول را که در اختی**ار ش**رکت ها و دولت ه**ا اس**ت و از آن ل**ذت
 نگ*اهی۲۰۱۹می برند، از بین خواهد برد. یکصد سال بعد، افراد ب*ه ش**رایط دنی**ا در س**ال 

می اندازند و می بینند تنها چند نهاد و سازمان با امتیازهای خاص، کنترل اقتصاد را در دست
دارند. این موضوع همان قدر برای آنها قدیمی و منسوخ به نظر می آی**د ک**ه حکومت ه**ای
پادشاهی و فئودالی برای انسان امروز. این سیر تکاملی برای تبدیل شدن بیت کوین ب**ه ارز

 مرحله اتفاق خواهد افتاد.3رایج دنیا، در 

مرحله اول: ذخیره و حفظ ارزش

در قدم اول بیت کوین برای ذخیره و حفظ ارزش دارایی ها به کار گرفته خواه**د ش**د. این
مرحله ای است که مردم دنی**ا از پس اندازهایش**ان در مقاب**ل ت**ورم ناش**ی از سیاس**ت های
اقتصادی دولت ها محافظت می کنند. این موضوع به کشورهایی مثل ونزوئال و زیمبابوه که
درگیر اَبَرتورم هستند اختصاص ندارد، بلکه حتی برای کشورهایی مث**ل ای**االت متح**ده و
اروپا هم صادق است. چون بیت کوین در بازه زمانی طوالنی مدت عملکرد بهتری از پ**ول
ملی این کشورها دارد. در انتهای مرحله ذخیره ارزش، صندوق های بازنشستگی و موسسات

۷۶



مالی برجسته دنیا بیت کوین را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه می کنند و بعد از آن است
 به اضافه کردن بیت کوین به ذخائر خود می کنند.اقدامکه دولت ها 

پذیرش عمومی بیت کوین در حالی که مردم به مزای**ای آن پی می برن**د رش**دی ُکن**د و
طبیعی دارد.

مرحله دوم: وسیله پرداخت

وقتی فروشندگان کاال و خدمات به این نتیجه برسند که از بین همه پول ها فقط بیت کوین
، تصمیم می گیرند در ازای ف**روش ک**اال وداردقابلیت ذخیره و حفظ ارزش دارایی شان را 

خدمات، از مشتریان شان بیت کوین دریافت کنند. شبیه به فروشندگان بازار سیاه ونزوئالیی
که از خریداران اسکناس دالر طلب می کنند و بولیوار که پول ملی است را قب**ول ندارن**د.
هرچه تعداد فروشندگان، کارآفرینان، کارمندان، و کارگرانی که بیت کوین را به پول های
دیگر ترجیح می دهند بیشتر شود، تقاضا برای بیت کوین بیشتر خواهد شد. هم**ان طور ک**ه

بعد از توافق »برتون وودز« تقاضا برای دالر سر به فلک کشید.

این تحول ابتدا نه در اقتصادهای پیشرفته مثل ایاالت متحده، بلک**ه از کش**ورهایی ش**روع
خواهد شدکه اقتصادی ورشکسته و تورم های بسیار باال و فسادهای رام نش**دنی دارن**د. این
کشورها تحت سلطه حکومت های ظالمی هستند که در آنها ابزارهای س**نتی حف**ظ ارزش
مثل دالر آمریکا و طال کاربردشان را از دست داده اند، چون ب**ه راح**تی می ت**وان آنه**ا را
مصادره و توقیف کرد. مردم در این کشورها از بیت کوین استفاده می کنند تا کسی نتواند
ثروت شان را غصب کند و اگر مجبور شوند از آنجا فرار می کنند. در این مرحله پیش**رفت

 نرم افزارهایی که به درستی طراحی شده باشند، وایجادزیرساخت های پروتکل بیت کوین، 
فن آوری هایی که تسویه سریع را ممکن سازند، در اولویت اول قرار می گیرن**د. ک**اربران
بیت کوین خواهند توانست هم در زمان کم و هم به صورت خصوصی تراکنش مالی شان را
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انجام دهند و این قابلیت ها باعث می شود شرکت های بزرگ و دولت ها مش**کل تر بتوانن**د
مردم را تحت نظر قرار دهند.

مرحله سوم: واحد محاسبه قیمت

هرچه تعداد افرادی که بیت کوین دارند و به جای پول رایج کشورش**ان بیت ک**وین قب**ول
می کنند بیشتر شود، کم کم کاال و خدمات نه بر پایه دالر یا پ**ول رایج آن منطق**ه، بلک**ه
کاماًل بر پایه بیت کوین محاسبه خواهد ش**د. در این مرحل**ه و در کش**ورهایی ک**ه ارزش
پول شان به سرعت درحال کاهش است، فرصتی پیش می آید که می توان با تبدیل ک**ردن

وام به بیت کوین به سود باالیی دست یافت.

این شروع فرآیند استفاده همگانی از بیت کوین است که در آن دالر آمریکا و ی**وان چین
موقعیت ممتاز خود را از دست می دهند و بیت کوین تبدیل به تنها پ**ول رایج دنی**ا ب**رای
تسویه حساب های مالی خواهد شد. این اتفاق باعث ایجاد اَبَر تورم در بیشتر پول های دنی**ا
می شود، چون بانک ها برای جلوگیری از فرصتی که باالتر گفته شد مجبورند وام گرفتن را
برای مردم گران کنند. استفاده روزافزون مردم از بیت کوین به عنوان ابزاری برای حف**ظ و
ذخیره ارزش، باعث می شود بقیه پول های دنیا بخش قابل توجهی از ارزش شان را از دس**ت

بدهند.
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هنوز در ابتدای راه هستیم

اغلب فن آوری هایی که در دنیا تغییر ایجاد کرده ند، در ابتدای کار مورد اقبال عمومی قرار
نگرفتند. الکتریسیته را در نظر بگیرید که گفته می ش**د خیلی خطرن**اک اس**ت، تلفن ک**ه
کسی رغبت به خریدنش نشان نمی داد، خودرو ک**ه س**نگفرش خیابان ه**ا ب**رای عب**ور و
مرورش مناسب نبود، هواپیما که ایمنی نداشت، مایکروویو که از قرار معل**وم هم**ه م**واد
مغذی غذا را از بین می برد، تلفن همراه که ظاهرا منجر به سرطان می شد، یا این**ترنت ک**ه
عاقبتی جز شکست در انتظارش نبود. »پاول کروگ من« ستون نویس مجله نیویورک تایمز

 به همه ثابت خواهد شد ک**ه ت**اثیر این**ترنت روی۲۰۰5 گفته بود: »تا سال ۱۹۹۸در سال 
اقتصاد بیشتر از دستگاه فکس نخواهد بود«

هر فن آوری بنیادی از یخچال گرفته تا کارت اعتباری، باید روندی را برای پذیرفته ش**دن
طی کند. در اوایل کار همیشه افراد زیادی به آن مشکوک هس**تند ولی در نه**ایت رون**د

 ب**ه خ**ود می گ**یرد و آن فن آوریSاستفاده از آن، شکل نمایی شبیه به حرف انگلیس**ی 
شیوع پیدا می کند. بیت کوین یک ایده مردمی است که هر فردی فارغ از موقعیت مک**انی،
جنسیت، زبان، سن، سطح سواد و ثروت می توان**د از آن اس**تفاده کن**د. بیت ک**وین ی**ک

 ش**کل خ**ود ق**رارSتکنولوژی با روند نمایی است که هنوز در سطوح پایینی از نم**ودار 
دارد.
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بیت کوین از نظر کاربرد، ظرفیت، آگاهی عمومی، و جذابیت تجاری، با چیزی ک**ه بای**د
باشد فاصله بسیاری دارد. تعداد شرکت هایی که محصولی ب**ر پای**ه بیت ک**وین می س**ازند ،
تعداد دانش آموزانی که بر روی آن تمرکز کرده اند، تعداد آموزگارانی که مطالعه آن را به
دانش آموزان تکلیف می کنند، تعداد فروشندگانی که بیت کوین دری**افت می کنن**د، تع**داد
نهادهای بشردوستانه که به توسعه بیت کوین کمک می کنند، و تعداد رهبرانی که توان**ایی

. در اینهستندبیت کوین را برای بدست آوردن حریم خصوصی مالی به خدمت بگیرند کم 
٪ م**ردم دنی**ا بیت ک**وین۱حوزه نیازمند فعالیت و تفکر انتقادی بیشتری هستیم. کمتر از 

دارند. اگر منابع زمانی و مالی کافی برای توسعه کیف پول های کاربر پس**ند، ص**رافی ها و
منابع آموزشی هزینه شود، بیت کوین توانایی بالقوه برای ایجاد تغییر در زندگی میلیارده**ا
نفر در سرتاسر دنیا را دارد. بیت کوین می تواند به همه کمک کند تا آزادی مالی بیش**تری
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بدست بیاورند اما احتماال اول به کسانی کمک خواهد کرد ک**ه احتی**اج بیش**تری ب**ه آن
دارند.

مردم نیجریه، ترکیه، فیلیپین، ونزوئال، ایران، چین، روسیه یا فلسطین به ان**دازه ش**هروندان
کشورهای پیشرفته غربی از آزادی های مدنی و حقوق بشر برخوردار نیستند و ب**ه سیس**تم
مالی کشورشان اعتماد ندارند. برای آنه**ا بیت ک**وین راهی اس**ت ب**رای ف**رار از سیس**تم

اقتصادی و سیاسی ناکارآمد.

 ]از یک سیستم فاسد[ راه های جدید اعتراض هس**تند. ب**رایهمکاری نکردن و خارج شدن
اعمال تغییر الزم نیست یک نفر با هزاران فرد دیگری که مثل او فکر می کنند هماهن**گ
کند تا برای اعتراض در یک روز به خصوص به خیابان ها بیاییند. این اف**راد می توانن**د ب**ه
راحتِی ارسال ایمیل، دارایی خود را به هرکجا که بخواهند منتقل کنند. اعتراض ها می توان**د
نفر به نفر باشد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین در ابتدا قطره ای و بعد مثل جریان رودخان**ه

و در نهایت به مانند سیل خواهد بود.
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آینده در دستان شماست

بیت کوین اختراع هوشمندانه ای است که راه های جایگزین جدیدی برای مشکالت بی شمار
سیستم های فعلی م*الی و اقتص*ادی ف*راهم می کن*د. نابرابری ه*ا، ش*رکت های چن**دملیتِی
انحصارطلب، و حکومت های اقتدارگرا، همه نتیجه کنترل دولت ها بر پول است. وقتی مردم
دنیا بیت کوین را بشناسند و یاد بگیرند که چگونه می توانند برای رسیدن به اس*تقالل از آن
استفاده کنند، قدرت در سرتاسر دنی**ا ب**ه ش**کل ق**ابل توجهی غ**یرمتمرکز خواه**د ش**د.
حکومت های اقتدارگرا مجبورند برای کرامت، ارزش ها و استعدادهای انس**انی ارزش قائ**ل
شوند. بجای چند شرکت بزرگ چندملیتی، شرکت های کوچک زیادی بوجود خواهند آمد
که برای خدمات رسانی به مشتریان شان تالش می کنند. اگرچه همچن**ان نت**ایج تالش ه**ای
افراد نابرابر است، ولی بیت کوین شرایطی را برای انس**ان ها ف**راهم می کن**د ک**ه بتوانن**د

دارایی شان را به راحتی ذخیره کنند.

چه چیزی می تواند از این مفهوم عادالنه تر باشد: برای مشارکت در انقالب مالی بعدی دنیا،
داشتن تنها یک تلفن هوشمند نه چندان گران و دسترسی به اینترنت کفایت می کند. ب**رای

سهیم شدن در این آینده به هیچ بانک و مسئول دولتی و مجوزی نیاز نیست.

هرکس با پس گرفتن اختیار ثروتش از چنگ نهادها و اشخاصی که بر سر ک**ار هس**تند،
می تواند برای سرنوشت خود آزادانه تصمیم بگیرد. 

 میالدی کسی۲۱بیت کوین آزادی بشر را از راه هایی امکان پذیر می کند که در اوایل قرن 
فکرش را هم نمی کرد.

این کتاب را به دیگران بدهید و به گسترش این ایده کمک کنید.
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ترجمه این کتاب با مجوز »مالکیت عمومی« منتشر شده
 و بازنشر آن به هر شکِل ممکن آزاد است.

ویراست سوم
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