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Stephan سالم. به پادکست  Livera متمرکز بر بیت کوین و اقتصاد مکتب اتریشی است

خوش آمدید. من استفان لیورا، میزبان شما هستم. امروز، ما می خواهیم کار کمی متفاوتی

انجام دهیم. من قصد دارم برحسب درخواست های شنوندگانم این قسمت را بصورت مونولوگ

اجرا کنم و اکنون که از ژاپن برگشته ام، آماده ام مقداری از این مطالب را در کنار هم قرار

دهم.

اگر تازه وارد هستید، احتمااًل از خود می پرسید: »آیا بیت کوین یک کالهبرداری است؟ هیچ

ارزش ذاتی ای هم که ندارد. بیت کوین هیچ سود سهام یا درآمدی هم که ندارد. آیا مانند

حباب الله است و همه در آن فقط قمار می کنند؟ آیا دولت آن را تعطیل نخواهد کرد؟ آیا

ممکن است هک شود؟ این همه پروژه کریپتوکارنسی دیگر هم که ساخته شده است. از

قافله سود بردن از بیت کوین هم که عقب مانده ام، آیا بهتر نیست روی یک ارز دیجیتال نوپا

سرمایه گذاری کنم؟ یا اگر بیت کوین بخرم و بیت کوین بعدی ای بیرون بیاید و از این بهتر

باشد، آنوقت چه می شود؟«، یا نمونه های دیگری از مثالهای فیس بوک و مای اسپیس که

مردم زیاد استفاده می کنند. بنابراین امیدوارم که در این قسمت، سعی کنیم بیشتر این سواالت

را بررسی کنیم و اینکه ببینیم یک اقتصاددان مکتب اتریشی بیت کوین، درباره این موارد

چگونه فکر می کند.

بعضی از تأثیرگذاران دنیای بیت کوین چه کسانی هستند؟ برخی از تأثیرگذاران روی شخص

من و اینکه چگونه در مورد این دیدگاه بیت کوین مکتب اتریشی فکر می کنم افرادی مانند

نیک زابو، سیف الدین آموس، پی یر روشارد، مایکل گلدشتاین، ویجی بویاپاتی هستند که از

آن ها تأثیر پذیرفته ام. از این ها گذشته دیگران نیز هستند، مثل تور دمیستر، تریس میر، دنیل

کراویتز، کونارد گراف و پیتر سوردا که از همان روزهای اولیه در مورد آن می نوشتند.
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BCHاگرچه توصیه نمی کنم افرادی مانند دنیل کراویتز را دنبال کنید زیرا او بیشتر طرفدار 

است. حاال ممکن است بعدا بیشتر به این موضوع بپردازم.

از منظر دنیای اقتصاد مکتب اتریشی اگر بخواهم از چند نفر نام ببرم، از کارل منگر،

بنیان گذار مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، موری روتبارد، هانس-هرمان هاپ، باب

مورفی، تام وودز، گیدو هولتزمن، دکتر جوزف سالرنو، و هرتا دو سوتو تاثیر پذیرفته ام و

خودم را به هیچ وجه نوعی رهبر فکری یا تأثیرگذار نمی دانم.

من اقتصاددان دکترای حرفه ای نیستم، بلکه خودم را یک دانشجوی قدیمی اقتصاد اتریش

۱5 سالگی هستم و از حدود 30می دانم. قصد ندارم اطالعات شخصی ام را منتشر کنم، در اوایل 

 سال زمان بر روی این موضوع۱۶ یا ۱5سالگی به اقتصاد اتریش عالقه مند شدم. یعنی حدود 

 به بیت کوین عالقه مند شدم. بنابراین وقتی اکنون این20۱2گذرانده ام. من از حدود دسامبر 

 ضبط می کنم ، بیش از شش سال است که به آن20۱9قسمت پادکست را در ماه مِی 

عالقه مند هستم. بنابراین ، بگذارید اکنون فقط چند ایده کلی در مورد نگاه یک اقتصاددان

مکتب اتریشی به بیت کوین بیان کنم.

باید بیت کوین را به عنوان یک پول سالم )در مقابل پول فیات که بدون پشتوانه است و

دولت ها می توانند بدون محدودیت آن را چاپ کنند. - م( دیجیتالی در نظر گرفت. اساسًا، این

یک چالش نهایی در برابر مداخالت پولی دولت است، به ویژه بانکداری مرکزی، نه لزومًا

2۱بانکداری به طور کلی. بیت کوین برای بسیاری از ما بسیار جالب است زیرا عرضه آن به 

 میلیون بیت کوین وجود نخواهد داشت و این ویژگی2۱میلیون محدود است. هرگز بیش از 

یعنی عرضه محدود هرگز در طول تاریخ سابقه نداشته اشت. بعداً ممکن است کمی بیشتر به

جزئیات آن بپردازم.
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همچنین به دلیل نحوه کارش، تحت تأثیر قرار دادن یا کنترل آن توسط هر نهاد بزرگ

متمرکزی تقریبا ناممکن است. این همان چیزی است که به آن کمک می کند تا ارزش خود

را حفظ کند زیرا ویژگی تغییرناپذیری دفترکل بیت کوین برای سایر افراد ارزشمند است. این

تغییرناپذیری یعنی بازگشت به گذشته و نوشتن مجدد سطرهای آن بسیار دشوار و تقریبًا

ناممکن است.

با گذشت زمان، به دلیل فن آوری که با نام »اثباِت کار« )فرآیندی که ماینرهای شبکه

بیت کوین با استفاده از آن ثابت می کنند به اندازه کافی انرژی الکتریسیته برای ساختن بالک

جدید مصرف کرده اند. بعد از تأیید شدن، این بالک جدید به بالک های قبلِی بالک چین اضافه

می شود. - م( شناخته می شود، همانطور که این  تکنولوژی پیش می رود، تغییر آن دشوار و

دشوارتر می شود. این موضوع را می توان با کهربا قیاس کرد. هرچه کهربا در اطراف چیزی

بیشتر و بیشتر شود، تغییر آن در گذر زمان دشوارتر و دشوارتر خواهد شد. در گذشته

تالش هایی برای تمرکز زدایی یا رها کردن پول از کنترل دولت یا افراد صورت گرفته است.

این ارتباطی به یک فرد مشخص ندارد بلکه به فناوری های موجود در گذشته مربوط است.

بنابراین، بیت کوین همان فن آوری انقالبی است که می تواند شکل جدیدی از پول را فراهم

کند که به اندازه گذشته حساس به مرکزیت یا همکاری نهادهای تصمیم گیر نباشد. از نظر

تاریخی، آنچه اتفاق افتاده است این است که اگر کسی قدرت ]مالی[ زیادی بدست آورد،

تمایل به ایجاد تورم خواهد داشت. زیرا بدیهی است، اگر شما پادشاه باشید، خواهید توانست با

کمی سکه سایی)فرآیند بی ارزش کردن پول. - م( خیلی سریع ثروتمند شوید و از این راه به

ثروت کل جامعه خود دستبرد بزنید.
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این موضوع خوبی ها و بدی های خودش را دارد و افراد مختلف استدالل های مختلفی در این

مورد دارند، اما اساسًا به همین دلیل است که مردم ارزش زیادی برای بیت کوین قائل اند.

هرچند این موضوع باید به عنوان یک مورد بلند مدت در نظر گرفته شود. منظور ما در اینجا

حتی چندین دهه است. بنابراین اجازه دهید اکنون به چند مقاله و موضوع خاص در مورد

بیت کوین بپردازم و فکر می کنم باید با کارل منگر، بنیان گذار مکتب اتریش شروع کنیم.

اگر به مقاله »منشاء پول« او نگاهی بیندازید، یکی از دیدگاه های اساسی این مقاله این است

که »قابل فروش بودن« و »در بازار خریدار داشتن« کاالهای مختلف با هم متفاوت هستند. به

عبارت دیگر می توان گفت »نقد شوندگی« کاالهای مختلف با هم یکی نیست. با گذشت

زمان بخاطر مشکلی که اصل »همزمانی نیازها« )برای نمونه فرض کنید یک استاد کفاش نیاز

به گندم داشته باشد. او باید در بازار به دنبال کشاورزی باشد که در همان روز نیاز به یک

جفت کفش چرمی داشته باشد و فقط در این صورت است که نیاز هر دوی آن ها در قالب

یک معامله برطرف می شود. - م( در بازار بوجود می آورد، مردم به نگهداری از کاالهایی که

فروش آن ها در بازار راحت تر است گرایش پیدا می کنند.

اگر محصولی دارید که فروش آن آسان نیست، ممکن است نتوانید برای آن خریداری پیدا

کنید، حتی اگر کاالیی بسیار ارزشمند باشد. برای مثال فرض کنید شما یک تلسکوپ

ساخته اید. ممکن است نانوا تلسکوپ شما را نخواهد. حاال فرض کنید که اصاًل این نانوا

خریدار تلسکوپ شما هم باشد، در این صورت مشکل دیگری بوجود خواهد آمد. او باید به

 قرص نان آماده کرده۱0 قرص نان بدهد درحالی که فقط 200ازای یک تلسکوپ به شما 

است. از طرف دیگر شما هم نمی توانید تلسکوپ تان را به چند قسمت تقسیم کنید. تلسکوپ

تقسیم پذیر نیست. این یک مثال است از شرایطی که ممکن است شما نتوانید به سرعت یک

خریدار برای کاالیتان پیدا کنید.
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بنابراین پول برای ما یک وسیله غیرمستقیم برای مبادله است. چون مبادله کاال به کاال بطور

مستقیم تقریبًا غیرممکن است. حاال بیایید درباره درجات مختلف قابل فروش بودن پول

صحبت کنیم. کارل منگر به مشخصه »زمان« و »مکان« پول پرداخته بود. او می گفت: »بازار

این کاالیی که می خواهید برایش خریدار پیدا کنید چقدر ]از نظر مکانی[ گسترده است؟

همچنین، ماندگاری این پول چقدر است؟ چقدر ارزش خود را در طول زمان حفظ می کند؟«

افراد مختلف برای پول ویژگی های مختلفی برشمرده اند. مثاًل اینکه پول مورد نظر چقدر

بخش پذیر است؟

جعل کردن یک پول خوب باید کار خیلی دشواری  باشد. باید بتوان به آسانی اصالت آن را

تشخیص داد. باید نسبت ارزش یک پول خوب نسبت به وزنش خیلی باال باشد. برای نمونه

نسبت ارزش وزنی طال را با  ارزش وزنی علوفه مقایسه کنید. تصور کنید چه مقدار علوفه را

برای انتقال یک مقدار مشخص از ارزش جابجا کنید و آن را با طال مقایسه کنید. بدیهی است

که این کار با طال آسانتر انجام خواهد پذیرفت. بیت کوین متفاوت است زیرا دیجیتال است و

از روشی که قباًل امکان پذیر نبود به کمیابی از نوع دیجیتال دست یافته است.

بنابراین، این ایده بر ویژگی »قابل فروش بودن« متمرکز شده است. من فکر می کنم این

احتمااًل از اجزای کلیدی بیت کوین است و ویژگی های دیگر بیت کوین در واقع به این

ویژگی کمک می کنند. گرایش زیادی برای همگرا شدن تعداد معدودی از بهترین کاالهایی

که امکان تبدیل شدن به پول دارند وجود دارد. در عین حال، باید درک کنیم که اینگونه

نیست که اجباری از باال به پایین وجود داشته باشد. این طور نیست که دولت بیاید و بگوید،

»من حکم می کنم که این کاالی خاص پول است.« بلکه این اتفاق بیشتر بصورت از پایین

به باال رخ می دهد. این مسئله به طور طبیعی در بازار بوجود می آید و هر شخصی با توجه به

منافع شخصی خود رفتار می کند.
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برخی از مردم پیش خود فکر می کنند و می گویند: »اوه، بیت کوین یک سیستم اعتقادی

است و چه و چه«. این یک سیستم اعتقادی نیست. بیشتر شبیه این است که مردم به دنبال

منافع خود هستند تا بهترین کاالیی را که می توانند به عنوان پول استفاده کنند پیدا کنند. بعداً

به آن خواهیم پرداخت. ما در مورد پول با پشتوانه ای صحبت می کنیم که از نظر تاریخی هم

مردم به استفاده کردن از آن روی آورده اند. همانطور که سیف الدین هم در کتابش به آن

اشاره کرده است. مواردی از قبیل: »باپشتوانه ترین پولی که عالوه بر این ویژگی خریداران

زیادی هم داشت چه بود؟«

حاال، برخی تصور می کنند که بیت کوین یک قمار است. همه شنیده اند این قماری بیش

نیست و کاًل قضیه برپایه گمانه زنی )اینجا به معنی سرمایه گذاری مخاطره آمیز ولی با احتمال

سود زیاد است. - م( است. به نظر من هم در این مورد، بله به یک معنا گمانه زنی است. برای

بیت کوین تقاضای احتمالی وجود دارد، اما می توان در مورد اینکه چرا واقعًا سرمایه گذاری

 سال گذشته افتاده بحث کنیم. ما۱0کردن روی بیت کوین منطقی است و اتفاقاتی که در 

دیدیم که بیت کوین هر سال پیشرفت کرده و با ارزش تر شده و چالش های بسیار زیادی را با

موفقیت پشت سر گذاشته است.

اینها برخی از ایده هایی است که امیدوارم به تغییر دیدگاه شما کمک کند. حال ممکن است

شما این دیدگاه کارل منگری به پول و بیت کوین را در تضاد با نظریه »چارتالیسم« )در

اقتصاد کالن به نظریه ای گفته می شود که دولت را مبدأ تعیین پول رایج می داند، نه بازار. - م(

ببینید. این تئوری معتقد است پول رایج توسط دولت تعیین می شود. اما شما باید کمی بیشتر به

این موضوع فکر کنید، برخی از نمونه های تاریخی مانند ونزوئال، آلمان، ویمار، یا زیمبابوه و

غیره، یا آرژانتین را ببینید. صرف گفتن اینکه دولت پول رایج را اعالم می کند برای استفاده

همگانی از آن کافی نیست چون اگر ]دولت در حفظ ارزش پول رایج موفق نباشد و[ کار از
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کار بگذرد، مردم پول تعیین شده را تغییر خواهند داد. )در کشور خودمان هم این اتفاق علنًا و

عماًل افتاده است. حکومت پول رایج را ریال تعیین کرده ولی عماًل اجناس بر پایه دالر

آمریکا قیمت گذاری می شوند. - م(

در طول تاریخ به دفعات زیاد مشاهده شده که پول مردم ساکن کشورها یا اقتصادهای درگیر

ابَر تورم به سرعت تغییر می کند. این موضوع شبیه به یک بازی سیب زمینی داغ می شود )پولی

که نمی تواند ارزش خود را حفظ کند شبیه به سیب زمینی داغی است که هیچ کس حاضر به

نگه داشتن آن نیست. - م(. مثاًل در ونزوئال مردم ارز ملی را دریافت می کنند ولی بالفاصله

آن را تبدیل به یک کاالی دیگر می کنند زیرا در غیر این صورت ارزش آن با گذشت زمان

کاهش می یابد.

بنابراین، در آنجا شاهد پدیده »دالری شدن« بازار هستیم. مثل ونزوئال یا هرجای دیگر دنیا

که مردم در تالشند از پوِل بهتِر دیگری استفاده کنند زیرا این تنها راه برای حفظ ارزش

دارایی شان است. ما اعتقاد داریم که چیزی شبیه به دالری شدن اقتصاد برای بیت کوین رخ

خواهد داد و قیمت ها نسبت به بیت کوین سنجیده خواهند شد و بازار به اصطالح

»بیت کوینی« خواهد شد.

دیدگاه دیگر درباره پول دیدگاه »دیوید گرابر« است که معتقد است پول همان بدهی است.

این ایده که »همه چیز به شکل بدهی شروع شد و پول هم همین بدهی است.« ما با این نگاه و

پایه گذاری پول به عنوان وسیله ای برای مبادله و کاالی قابل فروش بر پایه این نگاه مخالف

هستیم. در دنیای بیت کوین افراد صاحب نظر دیگری نیز وجود دارند، یک مثال خوب »نیک

« است.Shelling Outزابو« با مقاله معروف خود به اسم »
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این یک مقاله خارق العاده است و خواندن آن که بر روی سایت »موسسه ساتوشی ناکاموتو«

قرار دارد، پیشنهاد می شود. در آن مقاله، نیک زابو در مورد ایده »پول های اولیه« و »اشیاء

کلکسیونی« )اشیائی که در طول تاریخ بخاطر کمیابی یا خاص بودنشان مورد توجه مردم قرار

گرفته اند تا جایی که از آن ها برای حفظ و انتقال ارزش استفاده شده است. - م( صحبت

می کند. بنابراین این کاماًل منطبق با دیدگاه منگری است و اساسًا او در مورد کاالهای

کلکسیونی به عنوان اولین شکل تضمین شده از ارزش صحبت می کند. )منظور این است که

یک شئ مانند دندان شیر که برای افراد یک قبیله با ارزش است و خواهان آن هستند، در واقع

تجلی ارزشی است که در قالب یک شئ نمایان و تضمین شده است. - م(

، او درباره ایده مشکل »همزمانی نیازها« گفتیمحل کردنبیه به چیزی که قباًل در مورد ش

اشیاء کلکسیونی به مثابه »تعامل به تعویق افتاده« صحبت می کند. این اشیاء تقریبًا شبیه به

یک فن آوری هستند که به ما کمک کرده اند تا با هم همکاری کنیم و سناریوهایی ترتیب

دهیم تا افراد بتوانند ثروت خود را بین اقوام خود یا بین قبایل مختلف انتقال دهند.

از نظر تاریخی در هند و بعضی جاهای دیگر مواردی مانند جهیزیه وجود دارد که خانواده

عروس به خانواده داماد پرداخت می کند. نیک زابو در آن مقاله به طور تاریخی اشاره می کند

که این پرداخت در گذشته برعکس بوده و درواقع از طرف خانواده داماد به خانواده عروس

پرداخت می شده است. در هر صورت مردم برای هماهنگی با همدیگر از این روش استفاده

می کردند. از نظر تاریخی در گذشته افرادی که در یک روستای کوچک زندگی می کردند

حساب و کتاب همه هدیه ها و کمک هایی که به هم می کردند را نگه می داشتند. می دانستند

چه کسی بدهکار است؟ چه کسی چه کاری را برای چه کسی انجام داده است؟ واضح است

که این روش در مقیاس های بزرگ کارایی ندارد.
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همانطور که جوامع رشد می کنند و پرجمعیت تر می شوند ایده »عددِ دان بار« )رابین دان بار،

 نفر بیشتر شود حفظ این رابطه۱50مردم شناس. - م( مطرح می شود. که وقتی تعداد افراد از 

نزدیک اجتماعی دشوار خواهد شد. پول ابزاری است که ما انسانها برای غلبه کردن بر این

محدودیت به کار گرفته ایم. این یکی از راه های فکر کردن به آن است. من فکر می کنم این

موضوع با مقاله بعدی زابو به نام »پول، بالک چین، و مقیاس پذیری اجتماعی« سازگاری دارد.

شما این مقاله دوم را هم می توانید بر روی سایت »موسسه ساتوشی ناکاموتو« و وبالگ زابو

 است.Unenumeratedبخوانید. فکر کنم اسم بالگ او 

ین مقاله دوم او هم خارق العاده است. آنچه زابو در این مقاله سعی می کند به آن اشاره کندا

این است که بیت کوین از نظر محاسباتی فوق العاده ناکارآمد است. او می نویسد: »راز موفقیت

بیت کوین مطمئنًا کارایی روش محاسباتی آن یا مقیاس پذیر بودن آن در مصرف منابع نیست.

ِدر عوض، راز موفقیت بیت کوین این است که با مصرف باالی منابع و مقیاس ناپذیر بودن

روش محاسباتی اش چیزی را ممکن می سازد که بسیار با ارزش است و آن چیزی نیست جز

 اجتماعی«ِیمقیاس پذیر

این شبیه به نکته ای است که قباًل به آن اشاره کردیم. مقیاس پذیری اجتماعی به مانند یک نهاد

است. قواعد و آداب و رسوم بازی را تعیین می کند. چیزهایی است که رفتارهای افراد را

و در مواردی به ما کمک می کند تا بر کاستی های خاص ذهنمحدود یا تحریک می کند. 

انسان ها مثل عدد دان بار چیره شویم. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم باید نسبت به

افرادی که وعده دنیایی بهتر با به کارگیری تکنولوژی به قول معروف بالک چین می دهند، با

تردید نگاه کنیم. آن ها می گویند »بالک چین را دریابید و بیت کوین را فراموش کنید« و

چیزهای شبیه به این. در حالی که آن ها اصاًل به این موضوع دقت نمی کنند که بیت کوین

توانسته به این هدف خاص دست پیدا کند. 
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بالک چینی که در بیت کوین استفاده می شود، طوری طراحی شده که با این هزینه بسیار باال و

باورنکردنی بتواند در مورد قوانین بیت کوین به همه مردم دنیا اطمینان خاطر بدهد. اینکه

میلیون نخواهد بود. اینکه هرگز امکان2۱هیچ وقت تعداد بیت کوین های تولید شده بیشتر از 

خرج کردن بیت کوین یک فرد دیگر وجود نخواهد داشت و مواردی از این قبیل. همانطور

که نیک زابو می گوید، »فناوری بالک چین که یکپارچگی داده ها را با به خدمت گرفتن علوم

رایانه و نه تماس با پلیس پیاده سازی می کند، در واقع توانسته یک پول جدید خلق کند که

امنیت باالیی دارد و طرفین معامله می توانند با کمترین میزان اعتماد از آن استفاده کنند.«

ا توجه به این ها من معتقدم مردم باید نسبت به فناوری بالک چینی که بخواهد در موردب

هدف دست نیافتنی است. بایداین حوزه های غیر مالی به کار گرفته شود بیشتر بدبین باشند. 

نسبت به آن تردید داشته باشیم چون حداقل چهار پنج سالی است که می گویند »فناوری

ولی با وجود این نتوانسته اند موارد استفادهبالک چین اهمیت بیشتری از بیت کوین دارد.« 

سودآوری برای آن پیدا کنند. حتی وقتی هم یک مورد استفاده برای آن پیدا کنند، ممکن

است با استفاده از یک رویکرد متفاوت تکنولوژیکی، مثاًل فقط استفاده کردن از رمزنگاری

بدون بالک چین نظام کاری سنتی آن ها متحول شود.

بخش شکاک درون من به من می گوید برخی از مدیران شرکت ها که ممکن است به

تکنولوژی آن چنان وارد نباشند ممکن است از آن برای مقاصد بازاریابی استفاده کنند، یا

ممکن است بخواهند آن را امتحان کنند. همچنین بعضی از کارمندان آن ها با ایده استفاده از

آن موافقت می کنند چون این موضوع به آن ها کمک می کند بودجه بیشتری کسب کنند و

یک کارهایی هم با آن انجام دهند هرچند ممکن است لزومًا این تالش ها کارآمد نباشند. من

معتقدم خیلی واضح است که ما باید درباره فن آوری بالک چین تردید داشته باشیم. اگر

۱0



عالقه مند هستید پیشنهاد می کنم به قسمت های گذشته پادکست من که با جیمی سانگ و

اودی در این باره بحث کرده ام گوش کنید.

 است با عنوان«هانس هرمان هاپ»وضوع بعدی که می خواهم درباره اش صحبت کنم مقاله م

 موجودmises.org»بازنگری بازدهی پولی که ذخیره شده«. این یکی روی وب سایت 

است. متن این مقاله آنطور که من آن را فهمیده ام، پاسخی به برخی از بدبینان به طال بوده

است. بعضی ها می گویند »آیا نگه داشتن پول کاری بی ثمر نیست؟ اصاًل چرا می خواهی

 بصورت ذخیره نگه داریران سؤال که چرا پول نقد ا پس انداز کنی؟« این به همات راپول 

باز می گردد.می کنیم 

برای اینکه کمی عمیق تر این موضوع را توضیح بدهیم، اینطور است که: از پول می توان سه

بارد« در کتاب »انسان، اقتصاد، و حکومت« این جور مختلف استفاده کرد. فکر کنم »رات

موضوع را مطرح کرده و مطمئنم اساسًا اکثر اقتصاددانان مکتب اتریشی با این نکته موافق

هستند. 

مثاًل فرض کنید مقداری پول در آورده اید. شما یا این پول را خرج می کنید و چیزی با آن

می خرید. یا آن را جایی سرمایه گذاری می کنید تا سود ببرید و پول تان را بیشتر کنید. هرچند

در این روش دوم شما باید ریسک سرمایه گذاری را هم درنظر بگیرید. و در آخر هم شما

ممکن است آن را خرج نکنید و فقط آن را حفظ کنید. آنچه هاپ در این مقاله مطرح می کند

پاسخ به این سؤال است که »اصال چرا ما آن پول نقد را خرج نمی کنیم و آن را نگه

عدم قطعیت« است. فکر کنم خود »میزس« هم در این بارهمی داریم؟« در نهایت دلیل آن »

صحبت کرده است. 
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صور کنید عدم اطمینان اصاًل وجود نداشت. در این صورت دیگر نیازی به پول نقد نداشتیم.ت

می توانستیم پول مان را با خیال راحت سرمایه گذاری کنیم یا آن را به صورت وام به دیگران

پرداخت کنیم و مطمئن باشیم می توانیم هروقت آن را احتیاج داریم، دوباره آن را پس

بگیریم. بنابراین برای مثال اگر من می دانستم که باید شش ماه دیگر کاالی الف را به قیمت

 دالر خریداری کنم و به شرطی که از این موضوع اطمینان کامل داشتم،  دیگر الزم۱000

نبود آن را به صورت نقد پس انداز کنم. پس می توانستم خیلی راحت آن را در یک سپرده

مدت دار شش ماهه یا اوراق قرضه یا ابزار دیگری که امکان بازخرید آن را به من می دهد

سرمایه گذاری کنم تا مجبور به نگه داشتنش بصورت نقد نباشم. 

درنهایت آنچه هاپ در این مقاله مطرح می کند این است که تالش می کند توضیح دهد

 ایجاد »قطعیت و اطمینان« در یک شرایط »بی ثبات و نامطمئن«،سودمندی منحصربه فرد پول

دلیل آن همان طور که قباًل هم دراین مورد صحبت کردیم این است که پول نقدی کهاست. 

شما در اختیار دارید در واقع نقدترین و پرتقاضاترین کاال یا دارایی ممکن است. این همان

چیزی است که شما را قادر می سازد تقریبًا هر کاالی دیگری که الزم دارید را با کمترین

افت ارزش و کمترین زحمت برای پیدا کردن متقاضی و بدون نیاز به حل کردن مشکل

تقاضای همزمان و با استفاده از خودِ پول نقد، خریداری کنید. موضوع اصلی همین است.

…موضوع دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد ومن فکر می کنم در این مورد

افرادی مثل مخالفان سرسخت بیت کوین و کسانی که شغل آن ها تجزیه و تحلیل بازارهای

مالی است در این مورد افراد دچار خطای دسته بندی می شوند. )خطای دسته بندی مفهوم فلسفی

دارد و در ادبیات فلسفی به آن »خطای مقولی« می گویند. - م( این افراد به طال و بیت کوین

نگاه می کنند و می گویند: »این طال سنگ بی خاصیتی بیش نیست. اصاًل چرا باید آن را نگه

داشت؟«. این یک خطای دسته بندی است.
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آن ها فکر می کنند طال هم مانند سهام باید در گروه سرمایه گذاری قرار بگیرد و به مانند بازار

سهام یا اوراق قرضه به آن ها سود برساند. اما کسی بخاطر این دالیل طال یا بیت کوین نگه

نمی دارد و بیشتر به عنوان پول نقِد پس انداز شده به آن ها نگاه می کند.

موضوع دیگری که می توانیم اینجا مطرح کنیم تقاضا برای نگه داری پول برای معامله خرید و

فروش است. )بیشتر با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه و میان مدت بازار. - م( یک دلیل

منطقی برای افزایش دادن موجودی نقدی این است که شما باور دارید نگه داشتن پول شما را

قادر به خریدن دارایی های غیرپولی بیشتری می کند. برای مثال اگر شما در گذشته فکر

می کردید قیمت طال باال خواهد رفت و طال ذخیره می کردید، بنابراین االن شما می توانستید

خانه، ماشین، غذا، لباس، و چیزهای بیشتری برای خود خریداری کنید.

بنابراین اگر به یک اقتصاددان مکتب اتریشی بگویید »بیت کوین هیچ گونه بازدهی ندارد« او

احتمااًل به شما پاسخ خواهد داد که بیت کوین اصاًل برای همچین چیزی طراحی نشده است.

باید به بیت کوین شبیه به موجودی نقدی نگاه کرد و همانطور که بعداً بیشتر صحبت می کنیم

جوامع گرایش به انتخاب بهترین یا با پشتوانه ترین یا »پر خریدارترین« جنس به عنوان پول

دارند.

مقاله مهم دیگری که توسط هانس هرمان هاپ منتشر شده »پول فیات چطور ممکن است؟«

 آن راmises.orgنام دارد. اگر نام آن را در اینترنت جستجو کنید می توانید در وب سایت 

پیدا کنید. نکته های خیلی جالبی در آن مقاله است و معتقدم هاپ بر روی چند نکته که قبال

از کارل منگر در مقاله »منشاء پول« آموختیم تأکید می کند. اینجا دوباره برای توضیح این

رفتار نوظهور بر »عالقه شخصی افراد« تمرکز می شود. اینطور نیست که یک نهاد عالی یا

حتی یک فرد مشخص طال یا بیت کوین را به عنوان پول برای مردم تعیین کند بلکه هر فردی
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با درنظرگرفتن منافع شخصی خود چیزی که به عنوان پول قبول کرده را ذخیره می کند. چون

معتقد است که آن چیز بهترین وسیله برای حفظ ارزش دارایی او است.

نکته ای که هاپ در اینجا به آن اشاره می کند این است که انتخاب کاالیی که دیگران هم از

آن به عنوان واسطه پرداخت در معامله استفاده می کنند، برای افراد مفید است. برخالف افرادی

که در دنیای کریپتو فعالیت می کنند و اساسًا جهان بینی آن ها مبتنی بر وجود داشتن چند پول

بصورت همزمان است. وجود چند پول بصورت همزمان مشکالت بازار معامله کاال به کاال را

دوباره پدید خواهد آورد و پول باید یکی و غالب تریِن آن ها باشد. با انتخاب یک کاال به

عنوان واسطه پرداخت در معامله، حساب و کتاب بهینه تر می شود و منابع کمتری هدر

می روند.

همچنین هاپ در این مقاله به این نکته اشاره می کند که حسابداری در دنیایی که از یک پول

رایج استفاده کند چه مقدار می تواند در نشان دادن هزینه فرصت ها بیان دقیق تری داشته باشد

چون افراد کمتری درگیر محاسبه نرخ تبدیل ارزها و در کل مسائل مربوط به تبدیل ارزهای

مختلف به یکدیگر در کارهای حسابداری می شوند که کاری بیهوده و زمان بر است.

موضوع دیگری که او در مقاله اش به آن اشاره می کند مساله مناطق تجاری است. ممکن است

کسی بگوید »اما ممکن است کسی در یک منطقه تجاری از یک پول متفاوت استفاده کند«.

پاسخ به این مساله این است که چون افراد تمایل به سود بیشتر دارند پس ترجیح می دهند در

بازار جهانی معامله کنند. بیت کوین می تواند این پول مشترک جهانی در دنیای فزاینده تجارت

اینترنتی امروز باشد. این پول قطعًا نمی تواند دالر آمریکا باشد چون امکان متوقف شدن یا

سانسور شدن دالر بسیار محتمل است. با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی و کنترل هاِی

نظارتِی مالی که امروزه در جهان وجود دارد.
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اینجا این سؤال مطرح می شود که کدام یک از رمزارزهای موجود قابلیت جهانی شدن دارد؟

معتقدم در اینجا می توان استدالل کرد که بیت کوین استثنایی است. خواستم بگویم اولین

رمزارز بوده ولی به تعبیری اولین نیست. اگر به برخی از تالش های قبلی برای خلق پول

دیجیتالی نگاهی بیندازیم خواهیم دید که قبل از بیت کوین هم اقداماتی صورت گرفته است.

از میان آن ها می توان به »بیت گلد« ]نیک زابو[ و »بی-مانی« که خالق آن »ِوِی دای« است

و نسخه های غیردیجیتال آن ها به اسم »لیبرتی رزرو« و »ای گلد« اشاره کرد. آن ها را تعطیل

کردند. از همین جا می توان به ویژگی بیت کوین پی برد. )اینجا لیورا اشاره به غیرمتمرکز

بودن بیت کوین دارد و اینکه تعطیل پذیر نیست. - م(

به مقاله هاپ برگردیم. او در جایی از مقاله به بخشی از نظریه »میزس« )چهره برجسته

اقتصاد مکتب اتریشی. - م( در مورد پول و اعتبار و همگرایی بازار نسبت به کاالی واحدی

که همگان خواهان آن هستند و آن را قبول می کنند صحبت می کند. او می گوید: »کاالهایی

که خریدار آن در بازار کم است، یکی یکی از گردونه رقابت خارج می شوند تا اینکه باالخره

پرطرفدارترین آن ها در بازار باقی می ماند.« )اینجا منظور کاالیی است که مردم به عنوان پول

انتخاب می کنند چرا که هر زمان اراده کنند برایش خریدار وجود دارد. - م(  این نگاه به

تعبیری همان نگاه حداکثری )ماکسیمالیستی. - م( به جایگاه بیت کوین در حداکثرگرایی

پولِی بیت کوین است. ایده همگرایی بازار نسبت به بهترین پول موجود در بازار.

Theمقاله خوب دیگری که پیشنهاد می کنم بخوانید نوشته »ویجی بویاپاتی« است با عنوان 

bullish case for bitcoinمی توانید آن را با جستجو در اینترنت یا توئیتر او پیدا .

کنید و بخوانید. )این کتاب با عنوان »روند صعودی بیت کوین« توسط حامد صالحی ترجمه

 قرار گرفته است. - م( من با ویجی مصاحبه کرده ام وbitcoind.meشده و در سایت 

می توانید در پادکست من به آن ها گوش کنید. من قصد ندارم اینجا همه مقاله را جمع بندی
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کنم. اما برخی از نکات کلیدی آن را که مربوط به مفاهیم خصوصیات پولی بود برای بحث

انتخاب کرده ام.

سؤالی که قباًل مطرح کردیم این بود که چه خصوصیتی باعث می شود که یک کاال خواهان

بیشتری پیدا کند یا به عبارت دیگر فروختن آن راحت تر باشد؟ مسائلی که در مورد

بیت کوین مطرح می شود، ماندگاری بیت کوین چقدر است؟ بکاپ یا نسخه پشتیبان گرفتن از

آن چقدر آسان است؟ در حالیکه تقلب در آن فوق العاده دشوار است، تأیید اصالت آن چقدر

آسان است؟ بیت کوین همه این ویژگی ها را از طریق نرم افزار انجام می دهد. بنابراین به

شرطی که افراد نرم افزار فول-نود خودشان را راه انداخته باشند، تأیید اصالت آن برای همه

کار ساده ای است. )فول-نود نام نرم افزاری است که قابلیت اتصال به شبکه و فراهم کردن

ابزار تأیید اصالت بیت کوین های دریافتی را برای هر فردی که آن را روی کامپیوترش اجرا

کند فراهم می کند. - م(

این موارد که مطرح شد را می توانید با طال مقایسه کنید. در گذشته در واقع نمونه های تاریخی

وجود داشته که افرادی سعی کرده اند برای فریب دادن خریداران طال، داخل آن را با فلز

تنگستن پر کنند و رویه بیرونی را با طال بپوشانند. بنابراین برای تأیید اصالت طال همواره

مشکالتی وجود داشته است. این یک مثال بود.

حاال که دارم درمورد مقاله ویجی صحبت می کنم بهتر است به یکی از نکته هایی که او مطرح

کرده و من خیلی آن را دوست دارم اشاره کنم. به گفته او ممکن است برخی از افراد در این

تله فکری بیفتند که »من منتظر نسخه بعدی و جدید بیت کوین می مانم«. همانطور که او

توضیح می دهد »بیت کوین نسخه بعدی خودش است«. نباید »اثر شبکه ای« بیت کوین را

نادیده گرفت. )اثر شبکه ای در علم اقتصاد تأثیری است که تعداد استفاده کنندگان از یک
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کاال بر روی ارزش آن دارد. وقتی اثر شبکه ای وجود داشته باشد ارزش یک محصول یا

خدمت به تعداد استفاده کنندگان آن بستگی دارد. در مورد بیت کوین هم چون به این صورت

است که هرسال به تعداد کاربران آن اضافه می شود و در عین حال سیستم نرم افزاری و فنی

آن منسجم تر و قوی تر می شود. عالوه بر این با توجه به اینکه بیت کوین یک پروژه اپن-

سورس است، پیشرفت در تکنولوژی و دیگر پروژه های رمزارزهای دیجیتالی قابل پیاده سازی

بر روی بیت کوین خواهند بود. - م( همچنین باید هزینه فرصت باالی نگه داشتن پول های

دیگر را هم در نظر گرفت.

بنابراین همانطور که در برخی از نوشته های مؤسسه ناکاموتو مشاهده می کنید، تغییر در

انتخاب پول برای یک فرد با تغییر پلتفرم شبکه اجتماعی خیلی فرق می کند. اگر از پول الف

مقدار بیشتری داشته باشی این یعنی حتمًا از پول ب کمتر خواهی داشت. بنابراین همانطور که

قباًل گفتیم در گذر زمان افراد گرایش به سمت انتخاب بهترین پول موجود دارند. )اینجا

جواب لیورا به کسی که می گوید من صبر می کنم نسخه بعدی بیت کوین ساخته بشود و من

آن را می خرم، این است که پول مثل مای -اسپیس و فیس بوک نیست که شما بتوانی روی

هرکدام از آن ها چندین حساب کاربری بسازی. وقتی یکی را انتخاب کنی یعنی مقدار سرمایه

بیشتری به آن اختصاص دادی و سرمایه ات بر روی دیگری قطعا کمتر شده است. - م(

همانطور که »پی یر روشارد« که قباًل در پادکست من حضور داشته بارها توضیح داده و در

توئیتر هم مطرح کرده که »نقدشوندگی به طور مضاعف باعث باالتر رفتن نقدشوندگی

می شود«. بنابراین حتی یک اختالف جزئی در افزایش نقدینگی پول الف نسبت به پول ب، به

فرض یکسان بودن شرایط در بقیه مسائل، باعث برنده شدن پول الف در بازار پول می شود.

یک منبع خوب دیگر که اگر می خواهید درباره بیت کوین بیشتر بدانید نباید از آن به راحتی

بگذرید کتاب »پول بیت کوین« نوشته »سیف الدین اموس« است. او در گذشته مهمان
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 را به خاطر می آورم که او مهمان پادکست۶9پادکست من بوده است. قسمت اول و قسمت 

من بوده است. او در کتاب »پول بیت کوین« توضیحات زیادی درباره پول داده است. فکر

می کنم مطالب زیادی در باب تاریخچه پول برای یک تازه وارد در این کتاب وجود دارد.

تمرکز اصلی دیگر او در این کتاب بر ایده »انباشت به جریان« است. )در ادبیات اقتصادی

  stock to flow یا /s fیعنی نسبت مقداری از یک کاال که در یک سال تولید می شود به کل 

مقدار موجود از آن کاال. مثاًل در مورد طال، انباشت یعنی مقدار همه طالهای موجود بر روی

زمین و جریان یعنی مقدار طالیی که هرسال از معادن طال استخراج می شود. - م(

 دولت ها برای جا انداختن پول فیاتکهرخی نکات در تاریخ پول پیرامون این است ب

به برخی از نمونه هایی که او در کتابش در مورد مفهوم انباشتمداخالت خاصی انجام دادند. 

به جریان آورد باید واقعًا توجه کرد. مثاًل نرخ تورم این پول فیات چقدر است؟ اغلب

پول های فیات در دنیا نرخ تورم ساالنه پنج، شش، هفت، یا حتی باالتر دارند. در مقابل تورم

 درصد بوده است.2 تا ۱/5ساالنه طال در طول تاریخ حدود 

 بوده است. هر چهارعمرش بیت کوین در سال های ابتدایی ِ تورمبیشترین مقدارِز طرف دیگر ا

سال میزان عرضه )یا همان جریان. - م( آن نصف می شود. این رویدادی است که به

»هوینگ« معروف است که در آن پاداش ساختن یک بالک برای ماینر آن بالک نصف

می شود. این یعنی با گذشت زمان نرخ تورم آن از هر چیز دیگری کمتر خواهد شد.

این مساله با توجه به موضوعی که قباًل درباره خریدار داشتن یک کاال در گذر زمان و مکان

 میلیون نخواهد بود2۱شما می دانید که عرضه بیت کوین بیشتر از مطرح شد، خیلی مهم است. 

و در واقع نرم افزار بیت کوین با بهره گیری از الگوریتم های نرم افزاری این قید را اعمال می کند.

)با توجه به اپن-سورس بودن نرم افزار بیت کوین هر فرد عالقه مندی می تواند نحوه اعمال شدن
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 میلیون بیت کوین2۱آن را در کد بیت کوین مشاهده کند که به سادگی از عرضه باالتر از 

درصد است و اگر4جلوگیری می کند. - م(. در حال حاضر تورم ساالنه بیت کوین حدود 

 درصد می رسد.۶بیت کوین های به اصطالح از دست رفته را درنظر بگیریم این رقم به حدود 

 تا2[ رخ خواهد داد، نرخ تورم بیت کوین بین حدود 2020بعد از هوینگ بعدی ]که در سال 

 درصد خواهد بود. هوینگ2 تا ۱ بین 2024 درصد خواهد رسید. و بعد از هوینگ سال 3

 رخ خواهد داد و نرم تورم آن حتی کمتر خواهد شد. بنابراین شما باید2028بعدی حدود سال 

شرایط را برای مردمی که در دهه های پیش رو زندگی خواهند کرد در نظر بگیرید که چگونه

خواهد بود. این پدیده ای است که در طول چند دهه رخ خواهد داد. مردم دهه های آینده

ممکن است دارایی شان را در بیت کوین ذخیره کنند چون بهترین گزینه موجود برای آن ها

است.

سیف الدین در کتابش به نمونه های دیگری هم اشاره می کند که برای درک بهتر آن ها باید

کتاب را بخوانید. یک نمونه ای که در کتاب او مطرح شده، موضوع مهاجران اروپایی است

که به آفریقا می رسند و مشاهده می کنند که گروهی از آفریقاییان از مهره های شیشه ای

به عنوان پول استفاده می کنند. حاال مسأله این است که مهاجران اروپایی از فن آوری ساخت

 آن ها به اروپا برگردند و شبیه به آن مهره هایدشیشه برخوردار بودند. بنابراین فقط کافی بو

به آفریقا ببرند و اساسًا ثروت مردم آفریقا را تا قران آخر تصاحبشیشه ای را تولید کنند و 

کنند. فقط به همین دلیل که می توانستند پول آن ها را به راحتی خلق کنند. 

درسی که از این ماجرا می گیریم به گفته خود سیف الدین این است: »به سختی می توان در

برابر خطر کسی که از پول با پشتوانه تری نسبت به پول شما استفاده می کند مصون ماند.« این

موضوع دوباره بازگشتی به این ایده می زند که همه خواهان استفاده از یک پول باپشتوانه
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هستند. اگر شما از پول بدون پشتوانه استفاده می کنید مستعد از دست دادن ثروت خود هستید

و این اتفاق بارها در طول تاریخ رخ داده است. داستان جزیره یپ و سنگ های رای هم شبیه

به مهره های شیشه ای آفریقایی هستند و بهتر است در کتاب سیف آن را هم بخوانید.

که مطالب زیادی از او منتشر شده است. از زاویهرد بعدی »موری رات بارد« است ف

بیت کوین اگر بخواهیم به نوشته های او نگاهی بیندازیم، احتمااًل یکی از بهترین آن ها کتابچه

»دولت  چه بالیی بر سر پول ما آورده« است. رات بارد در کتابش در مورد تاریخ پول صحبت

می کند و توضیح می دهد که چگونه سیستم بانکداری به فساد کشیده و متمرکز شد. بنابراین

می توان کمی بیشتر نحوه به وجود آمدن آن را درک کرد و فهمید چرا در نهایت پول از

راهی که می رفت منحرف شد و به صورت امروزی درآمد. مردم دنیا هزاران سال از طال

استفاده می کردند. چطور شد که ما امروزه از این سیستم پول کاغذی که هیچ گونه پشتوانه ای

ندارد استفاده می کنیم؟

نابراین وقتی در مورد »ارزش ذاتی« صحبت می کنیم، باید آن را از دیدگاه مکتب اتریشیب

و یک موضوع کاماًل وابسته به طرز تفکربفهمیم که معتقد است »ارزش در نگاه ناظر است 

هر شخص است.« مثاًل از یک زاویه دیگر می توان به طال نگاه کرد و پرسید: »پشتوانه طال

چیست؟«. درنهایت خصوصیات پولی و مفهوم قابل فروش بودن یک کاال هستند که اهمیت

بیشتری دارند. از این نظر انتخاب پول موضوع اعتقادی نیست بلکه بیشتر بر این پایه است که

چه چیزی بیشتر از همه خریدار دارد؟ نقدشوندگی کدامشان بیشتر است؟ بهترین

خصوصیات شان چیست؟ و من معتقدم این هم یک روش برای فکر کردن به این مسأله است.

یده دیگری که در اقتصاد مکتب اتریشی مشاهده می شود این است که مقدار حجم پولا

برای مثال تصور کنید ما در یک اقتصاد کوچک فرضیعرضه شده در اقتصاد اهمیتی ندارد. 
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 واحد پولی داریم و من دستانم را به هم می زنم و این حجم را دوبرابر می کنم و رقم۱,000

 واحد می رسد و پول همه مردم هم یک شبه دوبرابر می شود. آیا2,000واحد پولی موجود به 

ثروت خالص ما تغییر می کند؟ نه، فقط واحد پولی تغییر کرده است و من امیدوارم این مسأله

برای شما روشن باشد.

سعی دارم اینجا توضیح بدهم که تورم از طریق پول فیات به مرجعیت بانک مرکزی، قوانین

مربوط به پول رایج و قانونی، قوانین مالیاتی و نظایر آن پدید می آید ولی مشکل اصلی

پدیده ای است که به آن »اثر کانتیالن« می گویند. نام این پدیده را از روی نام ریچارد

کانتیالن اقتصاددان قرن هجدهمی گذاشته اند.

اثر کانتیالن یعنی؛ کسانی که به سرچشمه نهادهای متولی پول وصل هستند یعنی کسانی که

قبل از دیگران به پول های جدیداً خلق شده دسترسی دارند در واقع بیشترین سود را می برند

چون این پول را با قدرت خرید امروز و قبل از اینکه این پول به دیگران برسد و بر قیمت ها

)این اتفاق در کشور ما بارها و بارها و از طریق اعطای وام هایاثر بگذارد خرج می کنند. 

کالن بدون وثیقه کافی به افراد خاص افتاده است. - م(

داستان از این قرار است که در سیستم »بانکداری ذخیره کسری« )سیستمی که در آن ذخیره

بانک نزد بانک مرکزی تنها کسری از کل پولی است که مشتریان آن بانک در حساب خود

واریز کرده اند. اثر این پدیده معمواًل زمانی خود را نشان می دهد که بانک مورد نظر از حساب

سپرده مشتریان به متقاضیان وام می دهد. - م( افرادی که به سرچشمه نهاد خلق پول

نزدیک ترند مثل دولت، بانک ها و افراد برخوردار از مزایای ویژه، امکان دریافت وام از

پول های تازه دارند و بر همین اساس سود باالیی می برند. اگر عالقه دارید در این مورد بیشتر
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بخوانید من پیشنهاد می کنم مقاله »تورم از آب میوه شما جرعه ای می نوشد« اثر »دانیل سنچز«

را مطالعه کنید.

بنابراین این توضیح خوبی است برای دشواری هایی که برای افراد ایجاد می شود چون مدیریت

آن برای فردی که دستمزد ثابت دارد ناممکن است و نمی تواند جلوی تأثیرات آن را بر روی

قدرت خریدش بگیرد. درحالی که افرادی که به سرچشمه نهاد خلق پول نزدیک هستند بهتر

می توانند خودشان را در مقابل اثرات منفی پدیده کانتیالن مصون نگه دارند.

بنابراین وقتی افرادی می روند و وال استریت را اِشغال می کنند، واقعًا درست است که می گویند

سیستم ناعادالنه است. فقط نکته اینجاست که برای درک کامل پدیده کانتیالن و اینکه یکی

از بزرگترین مشکالت بوجود آمده توسط تورم است، نیاز به سطح تقریبًا باالیی از اطالعات

اقتصادی است. نکته دیگری که اقتصاددان های مکتب اتریشی مطرح می کنند، موضوع

»دوره های رونق و رکود بازار« است که شاید بعداً به آن بپردازیم.

یکی دیگر از نکته هایی که می خواهم درباره آن صحبت کنم از کتاب »انسان، اقتصاد، و

حکومت« نوشته رات بارد است. او یک جایی در این کتاب قطور درباره مفهوم »تقاضای

جمع آوری« چیزی صحبت کرده است. توجه کنید که ارزش یک کاال به این است که مردم

چقدر عالقه به جمع کردن آن دارند. این مسأله که اگر مردم به جمع آوری چیزی تمایل

نشان می دهند، باعث با ارزش شدن آن می شود. یکی از مقاله های سایت مؤسسه ناکاموتو هم با

عنوان »من دارم بیت کوین جمع می کنم و چیزی برای شما باقی نمی ماند« به همین موضوع

پرداخته است.
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بنابراین امیدوارم این نکته به مخاطبین کمک کند تا بتوانند این مسأله را درک کنند که

ارزش هر چیزی از کجا نشأت می گیرد. اینکه مردم برای نقل و انتقال ارزش در معامله هایشان

از چیزی استفاده می کنند لزومًا آن جنس را با ارزش نمی کند. چون ممکن است مردم فقط

برای معامله کردن از آن استفاده کنند ولی تمایلی به جمع کردن آن نداشته باشند. این

موضوع دوباره ما را به بحثی بازمی گرداند که قبل تر در مورد مصرف کردن چیزی یا

سرمایه گذاری کردن آن یا پس انداز کردن آن کردیم.

همچنین رات بارد در کتاب »انسان، اقتصاد، و حکومت« بحثی پیرامون مسأله ارزش پول

می کند و بیان می کند که قیمت یک پول می تواند از قبل تعیین شده باشد. برخی از مردم

می گویند: »حداقل طال موارد استفاده غیرپولی هم دارد. یعنی اگر ارزش و کارکرد پولی اش

را هم از دست بدهد همچنان در صنایع دیگری مثل جواهرآالت، قطعات کامپیوتر، و دیگر

صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.« من معتقدم رات بارد نکته ای را در کتابش مطرح می کند

که مردم برای تعیین ارزش پول می توانند به قیمت روز قبل آن رجوع کنند.

یعنی بیت کوین ویژگی های دیگری به غیر از مزایای پولی دارد. این یعنی در روزهای اول به

وجود آمدن بیت کوین مردم ممکن بوده به هر دلیلی آن را می خریدند. یک نفر ممکن است

بخاطر اینکه خوره کامپیوتر بوده و برایش با ارزش بوده آن را خریده یا اینکه از نظر او

بیت کوین یک پول دیجیتال بوده و آن را خریده است. بعد در طول زمان مردم برای آن

ارزش قائل شدند و به عنوان یک دارایی نقدشوندگی آن بیشتر و بیشتر شد. حاال ممکن است

یک اقتصاددان مکتب اتریشی که با بیت کوین مخالف است بگوید: »خیلی خوب، ولی

بیت کوین مورد استفاده ای جز پول ندارد و کاری نمی توان با آن کرد. بنابراین کاله برداری

است و به زودی هم از بین خواهد رفت.« اما این گفته درست نیست چرا که بیت کوین قبل

از اینکه به عنوان پول مورد استفاده قرار بگیرد هم قیمت داشته است.
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حال که داریم در این مورد صحبت می کنیم موضوع دیگری به خاطرم آمد. فقط می خواهم در

مورد ویژگی »خریدار داشتن« کمی صحبت کنم. در مورد مسأله پول، صرفًا ارزشی که بازار

حاضر است برای آن بپردازد مهم نیست بلکه از آن مهم تر آن است که آن پول چقدر در

بازار خریدار دارد. تحلیل تجربی که اخیراً توسط یک محقق به نام »جی پی تور« انجام شده

نشان می دهد بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال سلطه واقعی و انکار نشدنی دارد. 

افرادی مثل ویتالیک از پروژه اتریوم، از سلطه بیت کوین بر بازار بدگویی می کنند و معتقدند

که این سلطه در حال کاهش است ولی در واقع اگر به حجم نقدینگی واقعی و تعداد افرادی

 درصد80که به بازار بیت کوین وارد و از آن خارج می شوند نگاه کنید خواهید دید معادل 

 هم80/20معامالت در بازار بیت کوین رخ می دهد. این رقم با قانون »پَِرتو« یا همان قانون 

مطابقت دارد. این موضوع را به این صورت می توان تفسیر کرد که آنچه در واقع از اهمیت

بیشتری برخوردار است ویژگی خریدار داشتن و قابل فروش بودن یک پول است تا صرفًا

رقم ارزش آن.

بیت کوین به شدت کمیاب است و بازار آن در حال حاضر از نظر جهانی بسیار کوچک

۱00[ حدود 20۱9است. بازار بیت کوین ]در زمان ضبط این قسمت از پادکست در سال 

 تریلیون دالر90میلیارد دالر ارزش دارد در حالی که حجم کل پول موجود در دنیا حدود 

 تا2۷0 حدود Credit Suisseتخمین زده شده است و مقدار کل ثروت دنیا توسط شرکت 

 تریلیون دالر محاسبه شده است. در مقابل این اعداد در بازارهای جهانی بیت کوین یک280

قطره خیلی خیلی کوچک است. پس چون بیت کوین خیلی کمیاب است اگر پیش بینی های ما

درست از آب دربیاید قیمت آن باید با وارد شدن افراد جدید به بازار آن افزایش چشمگیری

داشته باشد.
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حاال به سراغ کتاب »پول، اعتبار بانکی، و دوره های رونق و رکود اقتصادی« نوشته »هرتا

دسوتو« برویم که یک کتاب فوق العاده است. کتابی واقعًا عمیق و طوالنی است. بعضی

وقت ها الزم است این کتاب های طوالنی را بخوانید. من پیشنهاد می کنم اول از مقاالت کوتاه

شروع کنید و بعد سراغ کتاب های طوالنی مثل همین کتاب که پیشتر گفتم یا کتاب »انسان،

اقتصاد، و حکومت« از رات بارد و کتاب »کنش انسانی« نوشته لودویک فون میسس که

کتاب هایی در سطح باال هستند بروید.

از این حرف ها گذشته، »هرتا دسوتو« در کتابی که صحبتش را پیشتر کردیم موضوع بیشتر

شدن مقدار اعتبار بانکی، از پولی که در بانک بعنوان ذخیره قرار داده شده است را مطرح

می کند. او تالش می کند به ما توضیح بدهد که همین موضوع بسط یافتن اعتبار عامل واقعی

چرخه های رونق و رکود اقتصادی است. در واقع این تئوری چرخه های بازار از نگاه یک

اقتصاد دان مکتب اتریشی است. از این زاویه اگر به موضوع نگاه کنیم انگار می خواهد این

رشته های پراکنده را با هم جمع کند و بصورت کاماًل منسجم دربیاورد. شما برای درک کامل

این موضوع باید درک کاملی از کاالهای مصرفی در مقابل کاالی سرمایه ای، ساختار سرمایه،

نظریه نرخ بهره، و راه هایی که به سرمایه گذاری نامناسب ختم می شود داشته باشید. ]او معتقد

است بسط یافتن اعتبار[ باعث ایجاد اعوجاع در ساختار سرمایه و متعاقب آن مجموعه ای از

خطاهای کارآفرینی خواهد شد.

بنابراین اینطور نخواهد بود که بازار روند عادی خودش را طی کند و کارآفرینان تصمیمات

اشتباهی بگیرند که پذیرفته شده باشد. بلکه بسط اعتبار باعث بوجود آمدن مجموعه ای از

خطاهای کارآفرینی در بین تعداد زیادی از کارآفرینان می شود و این همان چیزی است که

ما بصورت دوره های رونق و رکود در بازار می بینیم. بنابراین »هرتا دسوتو« پیگیر »بانکداری
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ذخیره کامل« )در مقابل بانکداری ذخیره کسری. - م( است. روش بانکداری که در آن

مقدار سپرده قانونی بانک ها باید دقیقًا برابر با اعتباری باشد که به مشتریان اعطا می کنند.

نیست بلکه یعنی حساب های مختلف سپرده گذاری اعتبار بانکی از بین رفتنین اصاًل به معنی ا

از همدیگر جدا می شود. برای مثال فرض کنیم من یک حساب سپرده دارم که هروقت

بخواهم می توانم از آن برداشت کنم. حال اگر به بانک بروم و آن حساب را تبدیل به یک

حساب سپرده مدت دار برای سرمایه گذاری کنم دیگر نمی توانم هروقت خواستم به بانک بروم

و از آن حساب برداشت کنم. همانطور که مشاهده می کنید امروزه اگر شما در بانک تان

حساب سرمایه گذاری باز کنید بانک به شما روی حسابی که می توانید هروقت بخواهید از آن

برداشت کنید، سود هم پرداخت می کند. این فقط از طریق روش بانکداری ذخیره کسری

مقدور می شود که در آن بانک ها از مدل های ریاضی تخمین می زنند که چه درصدی از مردم

برای برداشت از حساب شان به بانک می روند.

آنچه که اقتصاددان های مکتب اتریشی طرفدار بانکداری ذخیره کامل می گویند این است که

این بسط یافتن اعتبار بانکی و بیشتر شدن آن نسبت به سپرده ای که نزد بانک است و پولی

که از راه پس انداز ذخیره شده، در واقع عامل اصلی بوجود آمدن چرخه رونق و رکود بازار

است. برای همین »هرتا دسوتو« معتقد است که بانکداری ذخیره کسری، یک کاله برداری

است که موجب بوجود آمدن چرخه بازار می شود.

حاال من شخصا من عقیده ندارم که لزوما کاله برداری است. چون علنًا می توان درمورد آن

صحبت کرد ولی معتقدم این درست است که باعث بوجود آمدن چرخه های رونق و رکود در

بازار می شود. بحث بعدی ما درمورد تاریخچه پول و بانکداری است که همانطور که رات بارد

و هولتزمن توضیح می دهند واقعًا مداخالت دولت باعث شد بانکداری ذخیره کسری ممکن
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شود. بنابراین قوانین پول رایج و قانونی قابل استفاده در معامالت، قوانینی که بانک های

مرکزی را به عنوان آخرین راه چاره برای وام دادن به بانک های ورشکسته تعیین می کنند،

این ها همه قوانینی هستند که اساسًا برای حمایت از بانک هایی که قادر به انجام تعهدات خود

 در کشور ما و در۱39۷در مقابل مشتریان شان نیستند بوجود آمده اند. )اتفاقاتی که در سال 

رابطه با صندوق های اعتباری افتاد را به خاطر بیاورید. - م(

مواردی مثل ضمانت های وثیقه سپاری ضمنی، بخشودگی بدهی ها. قوانین مختلف دیگر مثل

قوانین نظارت مالی و همه چیزهایی که سیستم بانکی را به شکلی که اکنون می بینیم سوق داده

است و این کژمنشی را بوجود آورده که بجای اینکه هرکسی بانک ها را خودش به دقت

مورد بررسی قرار دهد و با خودش بگوید: »من پولم را در بانک الف قرار می دهم و  نسبت

به بانک ب مشکوک هستم. چون بانک الف به احتمال زیاد بانک با ثباتی است درحالیکه

بانک ب فکر کنم بانکداری ذخیره کسری است و برای همین به آن مشکوک هستم«، دولت

به همه اعالم می کند که خیالتان راحت، نیازی نیست بانک ها را مورد بررسی قرار بدهید و

فقط بروید یکی از آن ها را انتخاب کنید و پول تان را در آن قرار دهید و اگر مشکلی پیش

آمد من جبران می کنم.

مسائلی که مطرح شد یک خطر کلی برای سیستم بوجود می آورد. آن ها جلوی ورشکستگی

بانک ها را با وثیقه دادن به آن ها و به بهای بوجود آوردن یک خطر بزرگ تر برای کل

سیستم می گیرند. دسوتو در کتابی که پیشتر درباره اش صحبت کردیم به نمونه هایی از بسط

اعتبار حتی قبل از تشکیل فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا. - م( اشاره کرده است.

همچنین اگر عالقمند باشید یک سخنرانی خیلی خوب از »تام وود« هست که می توانید آن را

در یوتوب پیدا کنید. فکر کنم عنوانش »چرخه های اقتصادی قبل از تاسیس فدرال رزرو«
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باشد. در اینجا هم به موضوع بسط اعتبار و زیان های آن می پردازد. اعتباری که بیشتر از مقدار

سپرده به کارفرمایان و مردم پرداخت می شود به عنوان امانتی است که از طرف بانک به آن ها

پرداخت می شود و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و همچنین در بازار چرخه های رونق و

رکود پدید می آورد. من قصد ندارم اینجا بیشتر به این موضوع بپردازم چون می توان یک

قسمت کامل پادکست در این مورد صحبت کرد اما امیدوارم توانسته باشم بخش کوچکی از

نکته های مهمی که برای اقتصاددان های مکتب اتریشی مهم است را به شما معرفی کرده باشم.

نوشته های هولتزمن را هم درنظر داشته باشید. او یک اقتصاددان خارق العاده است و اتفاقًا در

. او مقاالت زیادی نوشته و5۱ یا 50پادکست من مهمان بوده است. فکر می کنم قسمت 

سخنرانی های زیادی کرده است. پیشنهاد می کنم نام او را در وب یا یوتوب جستجو کنید. از

نوشته های او »آزادی و تورمِ منفی« و از کتاب هایش کتاب بسیار عالی »اخالق در خلق

پول« را پیشنهاد می کنم.

کتاب آزادی و تورم منفی بسیار کتاب خوبی است و در آن اساسًا توضیح می دهد که چرا

مردم نباید به تورمِ منفی بدبین باشند. بله درست است، در مواردی هم ممکن است که تورم

منفی بد باشد ولی اگر آن موارد هم بررسی دقیق شوند متوجه می شویم که در واقع برخی از

دالیل بوجود آورنده آن تورم منفِی بد، تورم های ]مثبت[ قبل از آن بوده است. بنابراین مردم

به اشتباه نتایج تصمیمات قبلی را سرزنش می کنند و دالیل اصلی بوجود آمدن تورم را که

بیشتر گفتیم و درواقع بسط اعتبار است درنظر نمی گیرند. کتاب آزادی و تورم منفی بسیار

کتاب خوبی است.

کتاب اخالق در خلق پول یکی از کتاب های مورد عالقه من است و در مصاحبه ای که با

آقای هولتزمن داشتم به بعضی از مباحث مطرح شده در آن پرداختیم. او در آن کتاب اساسًا
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درمورد تاریخچه پول و اینکه چگونه مداخالت دولت ها پول را به صورتی که امروزه می بینیم

درآورده، صحبت می کند. ما درباره اثر این مداخالت بر وخامت کیفیت پول و تغییری که بر

نحوه انتخاب پول توسط مردم می گذارد صحبت کردیم.

یک فصل واقعًا جذاب دیگر این کتاب درباره پیامدهای فرهنگِی پول فیات است. اثراتی که

بر نحوه فکر کردن و روش های سرمایه گذاری کردن مردم می گذارد. همچنین باعث ایجاد

تغییراتی در نحوه عمل کرد دولت ها می شود چون آن ها به راحتی به بودجه های جنگ و

برنامه های رفاهی دسترسی دارند که به نوبه خود باعث تغییراتی در نحوه فکر کردن من و

شما در مورد آینده و اینکه آیا برای آینده پولی پس انداز می کنیم یا نه، می گذارد.

مچنین وقتی در مورد این قضایا فکر می کنید به این نتیجه می رسید که دولت می تواند بخشه

خصوصی را از گود خارج کند. مثاًل اگر دولت به تأمین خدمات رفاهی بپردازد این اقدام

اگر به این مسائل عالقمند هستیدباعث می شود رقبای خصوصی او از گردونه خارج شوند. 

پیشنهاد می کنم کتاب »از کمک متقابل تا دولت رفاهی« اثر »دیوید تی.بیتو« را مطالعه

کنید. 

خب، به سراغ برخی از مطالب مؤسسه ساتوشی ناکاموتو برویم. پیشنهاد می کنم حتمًا از این

سایت دیدن کنید. طیفی از مقاالت خوب در آنجا وجود دارد. االن می خواهم درباره چند مقاله

 این سایت قرار دارند صحبت کنم. یکی از آن ها مقالهMemory poolکه در قسمت 

»سیاست پولی بی نقص بیت کوین« است که درباره الگوریتم سیاست پولی بیت کوین توضیح

می دهد. مقاله »پی یر روشارد« هم با عنوان »بانک مرکزی را با ذخیره بیت کوین از بین

ببرید« آنجاست.
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مقاله »همه شیادند« از »مایکل گلدستین« درباره هک ها و کالهبرداری هایی صحبت می کند

که در فضای بیت کوین رخ داده و بعضی از آن ها مورد توجه برخی از بیت کوینرها قرار

گرفته است. آن ها فقط افرادی که برای ثروتمند شدن عجله دارند را به خودشان جلب

می کنند. درهرصورت شما باید همیشه فکر کنید که افراد زیادی سعی دارند بیت کوین های

شما را از چنگ تان دربیاورند. اگر شما تئوری هایی که از نقش بیت کوین در آینده مالی دنیا

صحبت می کنند را خوب درک کردید دیگر با خود شماست که تصمیم بگیرید آیا

می خواهید بیت کوین هایتان را از دست بدهید یا نه.

ند نکته دیگر بگویم. یک مقاله خیلی خوب از پی یر در مؤسسه ناکاموتو موجود است باچ

در مورد اینعنوان »حمله نظری«. خیلی مقاله خوبی است و پیشنهاد می کنم آن را بخوانید. 

ایده صحبت می کند که با گذشت زمان و افزایش بازدهی نگه داشتن و ذخیره کردن

بیت کوین، کار برای بانک های مرکزی دشوارتر خواهد شد چون در این صورت آن ها باید

نرخ بهره خود را به میزانی که دیگر غیرمنطقی است افزایش دهند.

نکته دیگری که باید در نظر بگیریم جذابیت بیت کوین برای همه افراد حتی کارمندان

دولت ها است. این موضوع تقریبًا همان مشکل »مامور ارشد« )در علم اقتصاد به شرایطی

می گویند که بین اولویت های یک سازمان با اولویت های افرادی که برای آن سازمان کار

می کنند ناسازگاری وجود داشته باشد و مامور این سازمان ممکن است طوری رفتار کند که

به نفع خودش و برخالف آن سازمان باشد. - م( بنابراین به فرض که فردی در یک سازمان

دولتی مشغول به کار و با بیت کوین مخالف باشد. این فرد به تنهایی قادر به خاموش کردن

کل شبکه بیت کوین نخواهد بود. این فرد با گذشت زمان هرچه بیشتر با بیت کوین آشنا شود

ممکن است بخواهد خود، خانواده، و دوستانش را حمایت کند و بیت کوین را به آن ها معرفی

کند و خودش هم بیت کوین نگه داری کند. این مورد در موضوع کارمندان دولتی که مسئول
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تحقیق بر روی پرونده »سیلک رود« بودند مشاهده شده که چطور تالش می کردند با حقه بازی

بیت کوین بدست بیاورند.

واردی هم از ونزوئال شنیده ام که چطور برخی از مقامات دولتی در بدست آوردن تجهیزاتم

تالش هایی کرده اند. )در کشور خودمان هم شاهد بودیم کهاستخراج بیت کوین برای خودشان 

نهادهای حکومتی یک شبه اعالم کردند دستگاه ماینر قاچاق است و تجهیزات استخراج افراد

را مصادره کردند و هیچ وقت بازنگرداندند. االن معلوم نیست این دستگاه ها کجا هستند و برای

چه کسی بیت کوین استخراج می کنند. - م( ممکن است شما پیش خودتان بگویید »دولت

یک ماهیت یکپارچه دارد« اما اینطور نیست. دولت از افراد مختلف تشکیل شده که هرکدام

از آن ها انگیزه های خودشان را دارند.

نکته دیگری که می خواهم درباره آن صحبت کنم در مقاله »حکمرانی بیت کوین« نوشته

پی یر روشارد است که در آن اساسًا شبکه همتا-به-همتا )نام گونه ای از معماری شبکه های

کامپیوتری است که در آن نودها یا کامپیوترهای متصل به هم، بدون نیاز به سیستم مدیریت

مرکزی با یکدیگر تبادل داده می کنند. این نوع شبکه ساده ترین و سریع ترین روش

شبکه سازی است. - م( بیت کوین را توضیح می دهد. اینکه بیت کوین یک اجماع اجتماعی

بین افراد مختلف، با نظرات مختلف است. از این نظر آن ها یک فول-نود )نرم افزار بیت کوین

که هرکسی می تواند با اجرا کردن آن اعتبار دفتر کل حسابداری بیت کوین را بازبینی و از

درسی آن اطمینان حاصل کند. - م( یا همان نرم افزار بیت کوین را روی دستگاه شان اجرا

می کنند که در واقع معتقدند قوانین درست تراکنش ها و تأیید بالک ها را در خودش جای داده

است. یعنی از راه اجرا کردن یک نرم افزار افراد مختلف در اجتماع با هم بر سر اینکه واقعًا

بیت کوین چیست، به اجماع می رسند. قوانینی مثل سقف تولید بیت کوین و از این قبیل.
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ز همین روش که معروف به »نقطه شلینگ« )در نظریه بازی به شرایطی گفته می شود که درا

آن افرادی که هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند، از راه پیش بینی رفتار طرف مقابل با هم

است افراد مختلف تصمیم می گیرند که دیگران چه نرم افزاری ازهمکاری می کنند. - م( 

بیت کوین اجرا می کنند و خودشان هم آن را اجرا می کنند و اساسًا بیت کوین اجماع بین

همین افراد است. اگر این مسائل برای شما جذاب است قسمتی که پی یر مهمان پادکست من

 است.۱2بود را گوش کنید. احتمااًل قسمت شماره 

مورد بعدی نکاتی است که »تریس مِی یر« در مورد »هفت اثر شبکه ای بیت کوین« )اثر

شبکه ای اینجا به معنی شبکه نرم افزاری بیت کوین نیست. اثر شبکه ای در علم اقتصاد و

کسب وکار تأثیری است که یک کاربر کاال یا خدمات بر ارزش آن دارد. وقتی اثر شبکه ای

وجود داشته باشد ارزش یک محصول یا خدمت به تعداد استفاده کنندگان آن وابسته است.-م(

نوشته است. او درطول این سال ها مطالب خوبی نوشته است. در این نوشته او به هفت اثر

شبکه ای بیت کوین اشاره می کند که هرکدام از آن ها باعث تقویت آن می شوند. این اثر

شبکه ای کار را برای کسانی که می خواهند بیت کوین بعدی را پدید بیاورند خیلی سخت

 سالی که از عمر بیت کوین می گذرد کسی۱0می کند و به همین دلیل است که در طول 

نتوانسته آن را سرنگون کند. )تریس می یر یکی از اولین افرادی است که درباره اثرات

 با سرمایه گذاری و20۱9اقتصادی بیت کوین پادکست تولید کرد و مقاله نوشت. او در سال 

حمایت از یک آلت کوین جدید اعتبارش را بین طرفداران دوآتشه بیت کوین از دست داد و

تقریبًا از فضای کامیونیتی بیت کوین حذف شد. - م(

هفت اثر شبکه ای او این موارد هستند: مردم آن را معامله می کنند، فروشندگان آن را

می پذیرند، خریداران برای پرداخت از آن استفاده می کنند، امنیت، مشارکت توسعه دهندگان،

نفوذ به بازارها و نهادهای مالی و درآخر ارز ذخیره جهانی. به شخصه معتقدم شماره یک از
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بقیه مهم تر است چون مردم با معامله کردن آن چرخه های بازار رو به باال را پدید می آورند.

مورد بعدی که باید حتمًا درنظر بگیریم اثر شبکه ای بسیار بسیار قوی در بخش توسعه فنی

بیت کوین است. وقتی کسی می خواهد چیزی بسازد قطعًا بستری را انتخاب می کند که

ماندگار باشد. 

در مورد بیت کوین مصداق دارد ایده ای است که »نسیم طالب« مطرحفهوم دیگری که م

کرده و نام آن را »اثر لیندی« گذاشته است. هرچه یک ایده یا هرچیزی زمان بیشتری به

حیات خودش ادامه بدهد و باقی بماند، انتظار بیشتری از ادامه زندگی آن می رود. به همین

دلیل است که مردم بجای بوجود آوردن یک بیت کویِن جدید ترجیح می دهند از همین که

سال هاست وجود دارد استفاده کنند.

اکنون می خواهم درباره مسأله تازه واردها و توجه آنان به آلت کوین ها کمی صحبت کنم. من

پیشنهاد می کنم در مورد اهدافشان صادق باشند چون وقتی با بیشترشان صحبت کردم متوجه

 برابر کردن سرمایه خود هستند یا احساس می کنند از قافله بیت کوین۱0شدم آن ها به دنبال 

عقب مانده اند. معمواًل حاضر به اعتراف نیستند ولی اگر بیشتر با آن ها صحبت کنید متوجه

می شوید که احتمااًل قضیه از همین قرار است.

وضوع بعدی به واحد بیت کوین و دیگر کوین ها مربوط است. آن ها ممکن است پیشم

 واحد کامل از ریپل )یکی از متمرکزترین آلت کوین های۱0خودشان بگویند من می توانم 

 واحد از آن را۱بخرم ولی بیت کوین خیلی گران است و نمی توانم حتی موجود در بازار. - م( 

بخرم. اما چیزی که آن ها متوجه نیستند این است که هرکسی می تواند بخشی از یک

بیت کوین کامل را بخرد. برای همین است که در فضای اجتماعی بیت کوین مِم معروف

 ساتوشی است. - م(« به راه افتاده است.۱00,000,000»جمع کردن ساتوشی)هر بیت کوین 
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مشکل دیگر خیلی از این آلت کوین ها متمرکز بودن آن ها است. آن ها آنطورها هم که ادعا

می کنند تغییرناپذیر نیستند. ممکن است دولت با ارعاب و تهدید افراد کلیدی این پروژه ها را

مجبور به تغییر قواعد بازی کند. برای همین است که در مورد بیت کوین ]بخاطر ذات

غیرمتمرکزش[ شما می توانید یک فول-نود روی کامپیوترتان اجرا کنید و تراکنش ها و

بالک های شبکه را خودتان ]بدون نیاز به اعتماد به غیر[ بازبینی کنید. اساسًا مشکل اصلی این

پروژه های متمرکز این است که به قول »وارن بافِت« تا زمانی که آب استخر را خالی نکنند

متوجه نخواهید شد چه کسانی برهنه شنا می کنند. 

بعضی از این پروژه ها فقط ادای استفاده کردن از رمزنگاری را درمی آورند و فقط نقش بازی

آن ها اساسًا غیرمتمرکز نیستند و فقط وقتی آب استخر خالی شود معلوم می شودمی کنند. 

کدام شان برهنه هستند. آن ها به هیچ وجه غیرمتمرکز نیستند. یعنی پروژه آن ها آن قدر بزرگ

یا اثر گذار نشده وگرنه دولت ها به راحتی می توانند آن ها را تعطیل کنند. در کل در رابطه با

اینکه این پروژه ها چقدر راحت می توانند هک شوند یا چقدر راحت می شود به آن ها حمله

کرد یا اینکه اصاًل چقدر راحت می توان آن ها را تغییر داد اطالعات درستی به عموم داده

نمی شود.

ما در مورد برخی از مشکالت فن آوری بالک چین و ایده ناکارآمد بودن آن از نظر

تکنولوژی صحبت کردیم و این موضوع به مطلبی که نیک زابو با عنوان »پول، بالک چین، و

مقیاس پذیری اجتماعی« نوشته است باز می گردد. یک روایت جدید هم از »توکن کردن هر

چیزی« در دنیای امروز باب شده که موضوع بدی هم نیست. ولی مشکلی که افراد طرفدار

این موضوع به نظر من دارند این است که بخاطر سودآور بودن بیت کوین آن ها فکر می کنند

پروژه های توکنایز کردن هر دارایی برای آن ها هم سودآور می شود. درحالی که سود اصلی را

کسانی که صاحب دارایی هستند می برند نه لزومًا کسانی که توکن ها را می خرند.
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عتقدم وقتی مردم وارد این سرمایه گذاری های مربوط به توکنایز کردن کاالها می شوند کمیم

خودشان را از نظر اینکه این بازار دقیقًا چقدر بزرگ است و اصاًل چقدر اهمیت دارد گول

همچین نکته هایی در این مورد وجود دارد که صحبت کردیم. حاال این سؤال پیشمی زنند. 

 -80می آید که بیت کوین چقدر می تواند بر بازارهای پولی غلبه داشته باشد. اگر همان قانون 

 پَِرتو که قباًل درباره اش صحبت کردیم را دوباره درنظر بگیریم که بر اساس آن یک پول20

 درصد بازار را دراختیار خواهند داشت می توان گفت20 درصد و بقیه پول ها 80قدرتمند 

 درصد باقیمانده جایی برای خودشان پیدا کنند. نمی دانم20شاید آلت کوین ها بتوانند در آن 

شاید هم بخشی از آن سهم طال شود. 

 درصد سهم بازار پول به بیت کوین برسد باز هم می توان گفت که80ز این نظر حتی اگر ا

 در آن زماناستکل ارزش جهان با بیت کوین تعیین می شود. کسی چه می داند ممکن 

همچنان این آلت کوین ها وجود داشته باشند اما همچنان می توان گفت که ارزش کل جهان به

شخصًا خودم را برای امتحان کردن هیچ کدام از این آلت کوین هابیت کوین سنجیده می شود. 

به زحمت نخواهم انداخت چون معتقدم هیچ کدام از آن ها نمی توانند رقیب جدی برای

بیت کوین باشند.

امیدوارم تا حدودی توانسته باشم در این مورد توضیح دهم. بعضی از افراد می گویند: »ولی

ممکن است در آینده کاربردهای جدیدی برای پول پیدا کنیم که قوانین قدیمی بر آن ها

اعمال نمی شود.« همچنان معتقدم این نظرات دالیل اصلی نگهداری و پس انداز پول را نادیده

می گیرند. همانطور که قباًل هم صحبت کردیم ما به این خاطر پول مان را پس انداز می کنیم که

نسبت به آینده اطمینان خاطر نداریم.
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فراد دیگری هم نگران اند که همه بیت کوین ها در حال حاضر بصورت مستقیم در تراکنش هاا

به کار گرفته می شوند. ولی از نظر یک اقتصاددان طرفدار بیت کوین و مکتب اتریشی قضیه به

این شکل است که: »نه اینطور نیست. زمان می برد تا بیت کوین بزرگ شود. سال ها و شاید

 را طی کند.«شدهه ها طول می کشد. این را باید درک کنید که پول هم باید مراحل رشد

یک نویسنده به نام »ژفونز« در این مورد مطالبی نوشته است. فکر کنم نیک زابو هم در این

مورد چیزهایی نوشته است. همچنین وی جی بویاپاتی هم به توضیح این مسائل پرداخته است.

همه آن ها به مسائلی که ژفونز در مورد مراحل تکامل پول گفته ارجاع داده اند. پول در طول

این مراحل، اول یک شئ کلکسیونی است، بعد به ابزاری برای حفظ ارزش تبدیل می شود و

بعد به واسط پرداخت در معامله، و در نهایت به جایی می رسد که همه چیز را بر اساس آن

می سنجند. اینطور هم می توان به این مسأله نگاه کرد.

یزی که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد بینشی است که رات بارد در مورد پول دارد. البتهچ

من فکر می کنم افراد دیگری هم این نکته را بیان کرده اند ولی اساسًا رات بارد این مساله را

بیان کرده که کاربرد نهایی پول همان واسط پرداخت در معامله است و کاربردهای دیگر آن

برخی از افراد اصل مطلب را نگرفتند و سعی کردند عمل کردهای پول را از همفرعی هستند. 

تفکیک کنند. اصل مطلب این است که کارکرد حفظ و ذخیره ارزش و سنجیده شدن

همه چیز بر پایه آن پول مورد نظر نسبت به واسط پرداخت در معامله فرعی هستند. این به

موضوع خریدار داشتن پول باز می گردد که کدام کاال از بقیه راحت تر به فروش می رسد.

من معتقدم اولین سرمایه گذاری هریدوارم این مباحث برای شما آموزنده و مفید بوده باشد. ام

کس باید در آموختن بیت کوین باشد. پس بجای اینکه با عجله فقط بیت کوین بخرید باید

کمی عمیق تر راجع به آن بخوانید و بدانید اصاًل موضوع بیت کوین از چه قرار است. اگر فقط

به اندازه خواندن یک مقاله فرصت دارید من پیشنهاد می کنم مقاله »روند صعودی بیت کوین«
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bitcoind.meنوشته دوست من وی جی بویاپاتی را بخوانید. )ترجمه این مقاله در سایت 

موجود است. - م(

گر فرصت خواندن مجموعه ای از مقاالت را دارید، پیشنهاد من »دوره فشرده اقتصاد سیاسیا

بیت کوین« اثر مایکل گلداشتاین است که می توانید آن را بر روی مؤسسه ناکاموتو پیدا

اگر فرصت دارید که یک کتاب بخوانید، پیشنهاد می کنم کتاب »پول بیت کوین«کنید. 

نوشته سیف الدین را بخوانید که نمی توان از آن گذشت. همه این افراد مهمان پادکست من

بوده اند و پیشنهاد می کنم آن ها را هم گوش کنید.

گر عالقمند به یادگیری و درک بیت کوین هستید پیشنهاد می کنم شروع کنید و به همها

اگر تازه شروع کردید پیشنهاد می کنم از همان قسمتقسمت های پادکست من گوش کنید. 

اول شروع کنید. معتقدم این یک روش سریع است برای فهم بیت کوین و درک اینکه چرا

بیت کوین موضوع مهمی است. همچنین مسائل فنی و اقتصادی بیت کوین را هم در طول این

مسیر یاد خواهید گرفت. اگر هم از شنوندگان پای ثابت پادکست من هستید حتمًا آن را با

دوستان تازه وارد و آن هایی که چندوقتی است شروع به یادگیری کرده اند به اشتراک

بگذارید.

همچنین اگر مطالب از مطرح شده در پادکست من لذت می برید و از آن ها استفاده می کنید

حتمًا نظرتان را به من بگویید. می توانید من را در توئیتر پیدا کنید و کارهایم را دنبال کنید.

 است@stephanliveraمی توانید پیام خصوصی در توئیتر به من بدهید. هندل من در توئیتر 

۷۱و توضیحات این قسمت را هم می توانید در وب سایت من پیدا کنید. شماره این قسمت 

است. خیلی ممنون که به این قسمت گوش کردید. بزودی با هم صحبت می کنیم. خداحافظ.
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هرگونه استفاده از این ترجمه برای همگان آزاد است.

الف.آزاد

۱399پاییز 

۱400–ویراست دوم  بهار 

38


