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 ؟را متوقف کنند کوینبیت توانندها میدولتیا آ

 دالر، ۵۰۰دالر،  ۵۰دالر به  ۵سال پیش که ساخته شده تاکنون شکست ناپذیر بوده. قیمتش از  ۱۲از  کوینبیت

میلیون نفر نزدیک شده است.  ۱۰۰اش به دالر جهش کرده است. تعداد کاربران جهانی ۵۰.۰۰۰دالر و  ۵.۰۰۰

. چندین و چند به باالترین حد خود تاکنون رسیدههای جدید امهامنیت شبکه، تعداد توسعه دهندگان و برن

 اند.های خود اضافه کردهرا به لیست سرمایه کوینبیت Squareو  Teslaشرکت بزرگ مانند 

هرگز تالش نشده است. در واقع این  کوینبیتاین موفقیت جهانی به این معنی نیست که برای متوقف کردن 

انداخته است جان سالم بدر برده انواع و اقسام حمالتی که وجودش را به مخاطره می ی پول دیجیتال ازپروژه

های سخت افزاری. ه زیرساختافزار و چه باست. دو محور اصلی حمله وجود دارد. یک، حمله به شبکه چه به نرم

 ،نها را ارزیابی کنیم. اما قبل از اینکه این حمالت و علت شکست آکوینبیت، حمالت قانونی به کاربران و دوم

 بیایید از ابتدای کار شروع کنیم.

اندازی را راه کوینبیتی شبکه ساتوشی ناکاموتونویس ناشناس با نام مستعار یک برنامه ۱۳۸۷دی ماه  ۱۴در 

 ی متن باز اقتصادی با هدفی بلند پروازانه: کرد. یک شبکه

 ".سیستم غیرمتمرکز، همتا به همتا و بدون قوانین قضاییهای مرکزی با یک جایگزین کردن اقتصاد مبتنی بانک"

 

هستند، تا حدود زیادی قابل نویسی ها استفاده خواهد کرد که قابل برنامهاین سیستم از یک سری توکن

توانند به شکل یک پول الکترونیکی خرج شوند یا به شکل طالی دیجیتال ذخیره پذیری هستند و میتعویض

تر ای از کاربران که برای امنجموعهبا یک برنامه ریزی تقریبا غیر قابل تغییر تولید و بین زیرم هاشوند. این توکن

 شود.میکنند به شکل پاداش توزیع کردن شبکه انرژی مصرف می

رفت بیشتر مردم به این پروژه مشکوک بودند و تعداد کمی به آن اهمیت میطور که انتظار در ابتدا همان

هایی برای ساختن پول الکترونیکی انجام شده بود که همگی شکست خورده بودند. ال هم تالشدادند. قبمی

به شکل غیر متمرکز و بدون امکان تقلب و فساد پیدا کند، یا  هاهیچکس نتوانسته بود روشی برای ضرب سکه

 را بگیرند.بتوانند جلوی آن  هااینکه بتواند روشی بیابد که بتوان پولی ساخت بدون اینکه دولت
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خواست همین مشکل را حل کند. با ساتوشی و می تشکیل شد که دقیقا کوینبیتی کوچکی حول اما جامعه

ها مدت یک سال به تفکر پرداختند، با هم مباحثه کردند و نرم افزار را توسعه هال فینی این گروه از تابوشکن

که  کوینبیت ۵۰دقیقه  ۱۰ده کرده و در آن زمان هر ی خودشان برای ماینینگ استفاهادادند. آنها از کامپیوتر

ی مجازی ارزشی هاآوردند. باالخره کسی پیدا شد که به این نتیجه رسید که این توکنارزشی نداشت بدست می

 کاال در دنیای واقعی معامله کند.را با یک  هادارند و تصمیم گرفت به آن

توان مبلغ مبادله پیتزا پرداخت کرد. می ۲برای خرید  کوینبیت ۱۰.۰۰۰نیتز ها الزلو ۱۳۸۹در یکم خرداد ماه سال 

توانست حدس بزند که این میتخمین زد. هیچکس آن زمان ن کوینبیتسنت دالر آمریکا به ازای هر  ۱را 

 ینده اینقدر گران حساب خواهد شد.پرداخت در آ

 میلیون دالر ارزش دارد. ۵۰۰امروزه این پرداخت بیشتر از 
 

سایت مبادله مواد silk road: ) جاده ابریشم ماینینگ با کامپیوتر خانگی و ماجرای استخراج یا همان روزهای اولیه از

دانست ساتوشی چه کسی یا چه ی عجیب شد. هیچکس نمیتبدیل به یک پدیده کوینبیتمخدر در آمریکا( 

به شرکت با ارزش دنیا  ۱۰اکنون یکی از  ی آنها تبدیل به یک شرکت میشد. اما اگر این آفریدههستندکسانی 

 . آمدحساب می

ها ی ناشناس که در مسیج بردهای سایبرپانکهای طرفدارانش از تعداد انگشت شماری از انسانجامعهامروزه 

، )ایالن ماسک(، مدیر اجرایی تسال)جک دورسی(ی معروفی مثل مدیر اجرایی توییترهافعال بودند به انسان

تونی  ،ا بوِی خوانندهجسول ،لیندزی لوهاِن بازیگر ،)ابی جانسون(تی، مدیر اجرایی فیدلی)نیال فرگوسن(اردروهاپروفسور

 گذار گسترش یافته است. پاول جونِز سرمایه و هاوِک اسکیت بورد باز

 کوینبیت افزودن چگونگی روی که صنعتی کنفرانس یک و  (₿)کد خاص خود دارد یک کاراکتر یونیهمچنین 

یک مرکز  MITدانشگاه  البته و کمپانی را جذب خود کرده ۶.۰۰۰ از بیش میکند کار هاشرکت هایسرمایه هب

 راه اندازی کرده است. کوینبیتتحقیقاتی برای کار روی امنیت 
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اند. آورده درسر  از زمین ی مناطق بزرگ شهریهمه ی کشورها وجا و در همهتقریبا همه کوینبیتبازارهای 

 کوینبیتمسکو مشتاق به خرید  وتقریبا در همه جا از کاراکاس گرفته تا مانیل  کوینبیت گرانیا معامله هاتریدر

کنند استفاده می کوینبیتها اکنون از کوبا و فراتر از این ،انسان در نیجریه، آرژانتین، ایران هاهستند. میلیون

زو برای از نیرا و بولیوار و ریال و پِ  تری بها در یک سیستم با سابقهفرار کنند و پولشان ر خود تا از ارزهای محلی

فکر کنید یک پسورد ) ا با استفاده از یک کلید خصوصی هاشان رکوینبیتتوانند ها میحفظ ارزش ذخیره کنند. آن

ره کنند یا کاغذ ذخیتوانند در تلفن همراهشان یا یک فلش یا یک کنترل کنند. این کلید خصوصی را میاست( 

سر زمین یله برای خانواده و دوستان در سرتاو بدین وس شود(توصیه نمی هامترجم: هیچکدام از این روش) حتی حفظ کنند

 پول بفرستند بدون اینکه نیاز باشد از هیچ نهاد قدرتی اجازه بگیرند.

]مترجم: چیزی رای پنی استاک تری از ماجی وحشتناکرا به شکل نمونه کوینبیتفعلی معموال  ی غالِب هارسانه

 دهند.ی هلندی نشان میی اللههایا ماجرای گل[ 1399مثل ماجرای بورس خودمان در سال 

های سیستم اقتصادی که در ی سیاسی است که پایهیک پروژه کوینبیتاما در واقع 

است. را مورد هدف حمله قرار دادهشود میطرح ریزی و رهبری  د(اقتصا یمجمع جهان) داووس  

 

[ ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴]اقتصاددان و وزیر فعلی اقتصاد ایاالت متحده و رییس فدرال رزرو از ن لِ از جانت یِ  ،که همه این حمله به نحوی بود

و درخواست  اعالم نگرانی و ترس کرده سیاستمدار فرانسوی و رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا[] الگارد گرفته تا کریستین

 گذاری انجام شود.قانوناند که برای آن کرده

ضرب و چاپ پول بدون  کوینبیت ها چاپ پول است. در روشدر دولت قدرتداری ی اعمال و نگههایکی از راه

های خیلی بزرگ آن را متوقف ها و شرکتشود. حاال سوال اصلی اینجاست: چرا دولتمیدخالت دولت انجام 

 حمله کنند، آن حمله به چه شکل خواهد بود؟ کوینبیتنزدیک به ی نکرده اند؟ و اگر آنها تالش کنند در آینده

ی بسیاری در اینترنت وجود دارد اما واقعا هاحمله کرد حدس و گمان کوینبیتتوان به میی اینکه چطور بارهدر

 ؟متوقف نشده است کوینبیتکنون کنند که چرا تاو به این فکر می کردهتعداد کمی درنگ 

هایی که قبال به اند. تالشها اصال متوجه وجود آن نشدهدولتنقدر کوچک نیست که بگویم ای کوینبیتقطعا 

میلیارد دالر سرمایه  ۱۰قبل از اینکه حتی به  Liberty Reserveیا  e-goldهمین موازان انجام شده بودند مثل 
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شود میتر ماند قویمیزنده  کوینبیتاند. هر روزی که وسط دولت ایاالت متحده متوقف شدهدر بازار برسند، ت

 شوند.روز کمتر و کمتر می به برای حمله به آن استفاده کرد روزتوان و محورهای مختلفی که می

ی غیر متمرکز جهانی است. بیشتر ماینینگ این است که یک پدیده کوینبیتیکی از دالیل جان سختی 

آید بیشتر خریداران افتد. اما به نظر میکزی اتفاق میبیرون از ایاالت متحده و در چین و آسیای مر  کوینبیت

گان افراد حقیقی و حقوقی اروپایی و آمریکایی هستند. از طرفی توسعه دهنده کوینبیتو صاحبان درازمدت 

ارند در سرتاسر دنیا پراکنده را در اختیار د( کوینبیتی ها)سروری شبکههاافزاری آن و کسانی که گرهنرمی هسته

یعنی مخترع آن نیز دیگر اهمیت چندانی ندارند و حتی ممکن  کوینبیتترین فرد در اند. حتی با نفوذهشد

 است مرده باشد.

ی قضایی هااز هم مستقل هستند و در حوزه کوینبیتی و بازارهای مبادله هازیرساخت ،برنامه نویسی، ماینینگ

 هاشوند که فلسفهط افراد ناشناس یا شبه ناشناس اداره میمتفاوت و گاه متخاصم حضور دارند. اغلب اینها توس

را زنده  کوینبیتدارد این است که ی آنها را متحد نگه میو اهداف متفاوت از هم دارند و تنها چیزی که همه

  نگه دارند.

با حمله به آن بتوان  ]یک نقطه که ی آشیل یا چشم اسفندیارپاشنه ی رمز ارزهای دیگر در این شبکههمه]تقریبا[ برعکس

]نهاد اسمی حمایت کننده  بنیاد اتریومندارد، ]موسس اتریوم[ ویتالیک بوترین کوینبیتوجود ندارد.  کل سیستم را از بین برد[

ندارد، مانند تتر بانک مرکزی ندارد و هیچ دفتر باشکوهی در سانفرانسیسکو یا تیم حقوقی از وکالی  از اتریوم[

هیچ . ندارد (VC-backing)گذاریدارد، هیچ پشتیبان سرمایهن)گاورننس توکن( ی مدیریتی هامجرب ندارد. توکن

های بازاری که بتوانند بازار را دستکاری نداشته و هیچ گروه کوچکی از مدیران یا نهنگ (pre-mine)اولیه  استخراج

دارید، شما  کوینبیتست که چقدر توانید قوانین را تغییر دهید، مهم نیشما نمی کوینبیتکنند ندارد. در 

 ی دیگران از شبکه شوید.توانید سانسور کنید یا دزدی کنید یا مانع استفادهتوانید پول جدید چاپ کنید، نمیمین

نوچین در در واقع بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا یعنی دولت ایاالت متحده با رهبری وزیر اقتصاد وقت استیو مِ 

ی به طور خاص قویی نبود، اما ترتیب داد. با اینکه حمله کوینبیتی ای به شبکهلهحم ۲۰۲۰ماه دسامبر سال 

ی آمریکایی را مجبور کند که اطالعاتی بیشتر هابه هر حال یک حمله بود. در این حمله دولت میخواست صرافی
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هاشان را از صرافی وینکبیتکوینی که از آنچه که نظام بانکی متعارف از مشتریانش جمع میکرد، از صاحبان بیت

تری از کردند جمع کنند. بدینوسیله قصد داشتند اطالعات بسیار حساسخارج و وارد کیف پول شخصیشان می

برای نظام نظارتی آمریکا فراهم کنند. اما این تالش برای سرکوب توسط یک ائتالف  کوینبیتجریان جابجایی 

 ست.از مخالفان شکست خورد و منوچین اکنون رفته ا

ری گ   SECمثال رییس جدید . قانونگذاران جدید ایاالت متحده ممکن است کمتر خشونت آمیز برخورد کنند

سناتور تازه انتخاب شده و  کرد. سینتیا لومیز که یکتدریس می کوینبیتی بارهنسلر زمانی در کالسی درگ  

است. این بدین معنی است که یکی از  ی بانکداری سنا نامزد شدهاست برای کمیته کوینبیتمند به عالقه

چنین توییت کرده  کوینبیتی های اقتصادی ایاالت متحده حاال یک عضو دارد که زمانی دربارهمهمترین نهاد

 :است

 «مقاومت به سانسور ماندگار شدم ی ارزش آمدم، برایبرای ذخیره»
 

اند ملحق شده سوگند خورده کوینبیتمایت از حاال لومیز به وارن داویدسون و بقیه کسانی که در کنگره برای ح

 است.

افزاری انجام شد. در بهار آن و در سطح نرم ۲۰۱۷شده است در سال  کوینبیتای که در تاریخ به بزرگترین حمله

ی نیویورک در آن زمان جمع شدند و معاهده کوینبیتترین بازیگران صنعتی شمار از مهمسال تعدادی انگشت

 ۵۰کردند، از قدرت ماینینگ دنیا مباهات می ٪۸۳به بیشتر از  که ند. در آن زمان امضا کنندگانرا امضا کرد

کوینی را از زیرساخت پرداخت بیت میلیون کیف پول داشتند و سهم قابل توجهی ۲۰بیشتر از  و شرکت بودند

هدفش این بود که  وبود  های چینی و سیلیکون ولی و وال استریتدر اختیار داشتند. این یک اتحاد بین ماینر

تراکنش بر ثانیه را پشتیبانی کند. ولی به چه قیمتی؟ را طوری تغییر بدهند که بتواند تعداد بیشتری  کوینبیت

 ی خودشان.به قیمت قربانی کردن عدم تمرکز و توانایی کاربران برای بررسی تامین مالی از خانه

ن مردمی حرکتی را شروع کردن که در پایان به طرز باورنکردنی اتحاد علیرغم احتمال کم موفقیت، گروهی از فعاال

 کوینبیتشکست خورد و  SegWit2Xها تحت عنوان شرکتی نقشه ۲۰۱۷نیویورک را شکست داد. در نوامبر 

https://bitcoinmagazine.com/articles/now-segwit2x-hard-fork-has-really-failed-activate
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 هابرای همگان بر جای ماند این بود که نه ماینر« جنگ مقیاس پذیری»غیر متمرکز باقی ماند. درسی که در این 

 کنند.را کنترل نمی کوینبیتکدام های بزرگ هیچو نه شرکت

نند کرا پردازش می هاها تراکنشنویسند و ماینررا می کوینبیتی نویسان برنامهبله این درست است که برنامه

کنند کدام تراکنش اند هستند که درنهایت تعیین میاه انداختهرههایشان را بهزار کاربری که نود هزاراناما 

 افزار مورد قبولشان است.درست است و کدام نسخه از نرم

را در دست بگیرد این امکان را نخواهد داشت که قوانین  کوینبیتتوان استخراج  حتی اگر یک دولت بیشترِ 

بیشتر از تعداد معلوم چاپ کند یا پول هیچکس را  ییهاکوینبیترا تغییر دهد یا  کوینبیتی هماهنگی ایهپ

ی متفاوت از مصادره کند. بدترین کاری که میتوانند بکنند این است که توانشان برای استخراج یک نسخه

شکست خورده است.  BSVو  BCH یهااستفاده کنند که در آن هم به طرز حیرت انگیزی در پروژه کوینبیت

ی هاها دالر پول را هدر دهند تا به موقتا به شبکه با حملهکار دیگری که می توانند بکنند این است که میلیون

توانند با هم همکاری کنند و باعث ها میآسیب وارد کنند.در صورت چنین اقدامی همه اکثریت ماینری ۵۱٪

 تصادی بسیار گران تمام شود.اق ی به شبکه از لحاظشوند که حمله

 میلیارد دالر خواهد بود. ۵ای بیش از ن حملهیالزم برای چن زیرساختقیمت حال حاضر در 
 

ی عجیب و غریبی هم داشته باشد بسیار غیر محتمل است که بخواهند ظرفیت ن حملهیقصد چن حتی اگر دولتی

د را فقط به این امر نه چندان قطعی اختصاص دهند. ررسانایی که در دنیا وجود داتولید نیمه یچند کارخانه

منجر به مخاطرات امنیت تواند میرساناها برای آمریکا و چین در شرایط فعلی برهم زدن نظم موجود تولید نیمه

 ملی شود. 

. اما آمادگی با استفاده از یک عملیات نظامی باشدتجهیزات استخراج ی مصادرهتواند مییک راه حل جایگزین 

کیلویی که متعلق به افراد ناشناس  ۳یا  ۲ی هاتعداد زیادی دستگاهی و پشتیبانی مورد نیاز برای حمله و مصادره

 .طلبدمییا نیمه ناشناس است، کار بسیار بزرگی 

 حمله کرد فراوان است. کوینبیتی دیگری که میتوان بدان وسیله به های راهبارهحدس و گمان در
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 های آزاد هستند یی که که در استخرهاها را سانسور کنند )ماینرهای استخراج تراکنشکه استخرینمثال ا

ی آزاد سویچ هاکنند به استخرآورند و میتوانند سریعا از استخرهای که سانسور میپول بیشتری بدست می

 میکند(.یی استفاده کنند که سانسور کردن را غیر ممکن هاافزاریکنند یا حتی از نرم

  خرب باشد اما نابود کننده نیست(.متواند مییک قطعی جهانی اینترنت )که 

 دی نیست(ی کارشناسان یک تهدید ج)بنا به گفته را بشکنند کوینبیتهای کوانتومی رمزگذاری کامپیوتر 

 وسعه دهنده در مقابل صدها ت هم)این  وارد کنند کوینبیتهای بدی را در کد آپدیت یا اینکه افراد بد نهاد

 که نگهبان کد هستند هیچ شانسی ندارد(

نشر داده  کوینبیتی که در مورد چگونگی احتمال شکست های واهمهقیقت این است که با وجود همهح

هاشان را انجام دهند. تالش برای تخریب پروتکل یا اند تراکنشی کاربران همیشه توانستهههم ،میشود

زیرساخت شبکه بسیار بسیار سخت و پرهزینه و بدون هیچ ضمانتی برای موفقیت خواهد بود. همانطور که در 

کنند باز هم در مقابل ها بتوانند اکثریت توان محاسباتی شبکه را همراه خود دیدیم حتی اگر قدرت ۲۰۱۷سال 

مستقیم به خود ی تر حملهتر و خیلی محتملبکه شکست خواهند خورد. خیلی سادهمعماری غیر متمرکز ش

 کاربران است.

علمی تخیلی مانند همکاری  ییهانیازوجود دارد که پیش کوینبیتچندین سناریوی کابوس مانند برای 

دالر لوازم  های میلیاردسبک ماموریت غیر ممکن برای توقیف مصادرههای جهانی و در یک ماموریت به دولت

 :چهار رقم است هاندارد. یکی از این سناریو کوینبیتاستخراج 

۶۱۰۲ 
 

و ی شهروندان را از نگهداری طال منع را تصویب کرد که همه ۶۱۰۲دولت روزولت قانون اجرایی  ۱۹۳۳در سال 

 هالتدوایشان را به مقامات رسمی تحویل دهند. همین کار را دولت آمریکا یا سایر آنها را مجبور میکرد که طاله

که  دهندی زمانی مشخص کنند و به مردمشان اولتیماتوم یک دوره که توانند انجام دهندنیز می

 .دبه دولت بفروشند یا عواقب قضایی مانند زندان را به جان بخرن را و آن کردههایشان را اظهار کوینبیت
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ی کند. یکی از دالیلی که پروژهای آماده مین از همین حاال دارد خودش را برای چنان حملهیکوی بیتجامعه

هایی که طالی مردم را نگهداری میکردند برود و در همان توانست به بانکاین بود که دولت می شدموفق  ۶۱۰۲

دارندگان  دی( ۱۴یا  ۱۳) یل هر سوم ژانویـهطالها را توقیف کند. به همین دل ،ی محل نگهداری طالسرچشمه

یا هایشان را از صرافیکوینبیتدر این روز سنت این است که  گیرند.را جشن می« هااثبات کلید»روز  کوینبیت

 :یکنند ذخیره کنند. جملههر امانتدار دیگری که دارند پس بگیرند و در کیف پولی که خودشان کنترل می

 «نداری یکوین پس نداری خصوصی اگر کلید»
 

کوین تبدیل شده است. حاال که ی بیتکه توسط آندریاس آنتونوپولوس معروف شد اکنون دیگر به شعار جامعه

شان را کوینبیت ،کوینبیتهستند اگر درصد زیاد از صاحبان  کوینبیتآمریکا صاحب  هعجاماز  ٪۱۰بیشتر از 

تاثیر محدودی خواهد داشت. با توجه به اینکه  ۶۲۰۱ی داری کنند، حمله ای مثال حملهپول خودشان نگهکیفدر 

به هر شکلی مثل یک تواند میتایی از کلمات است که  ۲۴ی کوین شما معموال یک مجموعهکلید حساب بیت

ها هم ممکن کوینبیتی ی خانه به خانه برای مصادرهداری شود یا به حافظه سپرده شود، حتی حملهنوشته نگه

 .بته که یک تجاوز به حقوق بشر به حساب خواهد آمدنخواهد بود و ال

های بسیار مخربی بر تاثیرتواند میخواهد بود که  کوینبیتیک تهدید قانونگذاری دیگر قوانین مالیات بر سود 

قوانین بسیار تواند میی دیگر را برای دراز مدت نگهداری میکنند داشته باشد. یا نمونه کوینبیتکسانی که 

انگاری کند. از یک شخص بدون مجوز را جرم کوینبیتباشد که خرید  KYCیا  شناخت مشتریی سختگیرانه

و متمم  ی این متمم و این قانون را من نتوانستم تشخیص دهم[]رابطهچنین قوانینی البته موانع بسیاری دارند مثال متمم اول 

ی بزرگی از صنایع که در مقابل اساسی ایاالت متحده و جامعهقانون کند[ ی بی دلیل را غیرقانونی می]که مصادره چهارم

 قوانینی البی و مقاومت خواهند کرد. چنین

را به کنار بزنند و کم اهمیت کنند. مثال با تولید یک پول  کوینبیتها می توانند سعی کنند به روشی دولت

های کاغذی ش این موضوع هستند که پولهای مرکزی در حال آزمایدیجیتال مبتنی بر بانک مرکزی. بیشتر بانک

های دیجیتالشان همراه داشته پولهای دیجیتالی جایگزین کنند که شهروندان بتوانند آنها را کیفرا با توکن



 9 

را کنترل کند. در نهایت باید  کوینبیتنیاز جامعه به تواند میباشند. مروجان این کار میگویند که با این روش 

ی فیاتی که های مرکزی امکان رقابت در این بستر را ندارند چون به طور قطع نرخ شناور ارزهاپذیرفت که بانک

های سقوط خواهد کرد و به تبع قدرت خرید این ارز کوینبیتپشتیبان این ارزهای مجازی هستند نسبت به 

ان آزادی اقتصادی رو به رشد خواهد بود و همزم کوینبیتدیجیتال کاهش خواهد یافت. در همین زمان ارزش 

 اند به کاربرانشان پیشکش کنند.های مرکزی نتوانستهورد که هرگز بانکآفراهم می

ها باشد. امروزه مقاالت توسط دموکراسی کوینبیتممنوع کردن عمل استخراج تواند میی دیگر یک محور حمله

ه به شدت ب کوینبیتدر واقع اما زیستی معرفی میکنند.  ی محیطرا یک فاجعه کوینبیتی متعارف هارسانه

(، ]مترجم: این ادعا نیاز به بررسی دارد[شود میدرصد تخمین زده  ۷۴درصد تا  ۳۹ نمنابع تجدید پذیر متکی است )بی

ی سبز برای آن بسیار محتمل است. اما با در نظر میکند و احتمال آینده نابع استاندارد یا اضافی را مصرفم

تصور کند که در دولت جو تواند میحول این محور وجود دارد هرکسی  اطالعکم  از افراد که یهایگرفتن روایت

 محدود شود. کوینبیتممکن است استخراج « ی جدید سبزمعامله»به عنوان بخشی از بایدن 

 است.« دوگانه کوینبیت»مشکل  کوینبیتبزرگترین خطر موجود در زمان حاضر برای کاربران 
 

ی هابرداشت یر ایاالت متحده، اروپا و غرب آسیا حضور دارند با هم همکاری کنند و جلوصرافی اصلی که د ۲۵اگر 

لیست »در  هاکوینبیتبه طور موثر شبکه را به دو بخش تقسیم کنند. بخشی از توانند میکاربران را بگیرند 

این معنی است  دینقرار خواهد گرفت. این ب« لیست سیاه»و بخش دیگری که در اختیار آنها نیست در « سفید

هایی را از شما قبول خواهند کرد که در یک لیست خاص باشند. در غیر کوینبیتکه فعاالن تجاری فقط 

. این خطر فارغ از مواجه خواهند شدها هایشان در صرافیکوینبیتتعویض  عدم خطر احتمال باصورت این

ن یتان را به لیست سیاه حذف کنید، برای فعاالهاکوینبیتاینکه شما چقدر تالش کنید که رد مرتبط بودن 

های کوینبیتصورت شما مجبورید به دنبال کسانی بگردید که حاضرند اینتجاری وجود خواهد داشت. در 

ه شخص و بدون واسط رسمی شما را بپذیرند. چنین قوانینی کاربران را به سمت یک بازار معامالتی شخص ب

 د.دهسوق می
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ها دالر ردها کاربر و میلیاها میلیونای وجود دارد. صرافیموانع بسیاری بر سر راه چنین حملهحتی با این وجود 

ی بزرگ و هایازمند خرید اتریوم از صرافین DeFiبا توجه به اینکه کاربران اکوسیستم  و را از دست خواهند داد

ستم در چنین شرایطی فرو خواهد هستند، احتماال کل اکوسی Uniswapی مثل هامنتقل کردنشان به پلتفرم

ی یا کوینبیتهای گونه تغییری که از برداشته در این فضا هستند به شدت به هر های تجاری کپاشید. شرکت

 هر رمزارز دیگری توسط شهروندان جلوگیری کند واکنش نشان خواهند داد.

ذاری به شبکه وجود دارد که باید مورد ی فراوانی برای حمالت قانونگهاطور که این مثال نشان میدهد، راههمان

یت شبکه رِ شباشد. احتمال وقوع این حمالت بسیار بیشتر از حمله به رمزنگاری یا به ه   کوینبیتتوجه کاربران 

نون ناموفق تا ک لیاند وادهاست. البته حقیقت این است که تا کنون حمالت قانونگذاری بسیاری اتفاق افت

 .ندابوده

با پول ملی کشور چین  کوینبیتی مونیست چین دسترسی شهروندانش برای مبادلهحزب ک ۲۰۱۷در سال 

(RMB)  را محدود کرد. مدت کوتاهی پس از آن دولت هند هم همین کار را انجام داد و پاکستان و چند کشور

د تا دسترسی ی دنیا تالش کردنهادیگر نیز به دنبال این دو رفتند. به عبارت دیگر دو تن از بزرگترین دولت

ی تبدیل پول محلی ی ممکن ممنوع کنند. این نقطه مکان گردنهرا در آشکارترین نقطه کوینبیتمردمانشان به 

 بود. هاو برعکس یعنی صرافی کوینبیتبه 

در هندوستان دیگر محدود شده  کوینبیتپارسال اما دادگاه قانون اساسی هند این قانون را ملغی اعالم کرد و 

ی و همه کوینبیتسازی جدید برای هم به دنبال تصویب قوانین محدود دولت هندوستان اما بازنیست. 

رمزارزهای صادر شده توسط کسی غیر از دولت محلی است. همزمان دولت در تالش برای ساختن رمزارز ملی 

در حال رشد است.  نکویبیتی اینها استفاده از شده در بانک مرکزی هندوستان است. اما با وجود همه ایجاد

های آسیای شرقی مهاجرت کرده و ها به سایر کشوربعضی شرکت ۲۰۱۷های سال در چین هم بعد از محدودیت

 OKCoinو  Huobiشان حفظ کردند. مثال دو صرافی بزرگ چینی البته روابط تجاری خودشان را با مشتریان چینی

به صورت رسمی ممنوع شده است  کوینبیتاکستان هم که ها کاربر چینی خدمات میدهند. در پهنوز به میلیون

 نمایی در حال شکوفا شدن است. شکلیصورت غیر رسمی به به
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. بنددمیخرید و فروش کند را  کوینبیتهای بانکی هر شهروندی که که حساب اعالم کردهدر نیجریه دولت فعال 

اند. در نهایت تنها کاری که گی شکست خوردهای مشابهی به کار بسته بود که همهاین رژیم قبال هم تاکتیک

دهند راندن شهروندان به بازار مبادالت شخص به شخص است که بسیار غیر قابل انجام می هااین سیاست

پذیری که میخواهند به هموطنانشان برای داشتن یک سیستم فرینان ریسکآکار ،تر است. از طرفیکنترل

 هستند. کاربرانمنتظر  ن سوآدر  اقتصادی بهتر کمک کنند

بینم که روند نظارت ی نودی وزیر اقتصاد منوچین را کنار بگذاریم، باز هم میی دقیقهدر ایاالت متحده اگر حمله

رو به رشد است. همراستا با  (Bank Secrecy Act) تحت عنوان قوانینی مانند هابر فعالیت اقتصادی آمریکایی

کنند و همزمان سقف رای شناسایی کاربرانشان اعمال میتری بنیز قوانین سختگیرانه هاهمین روند صرافی

بخرند و آن  کوینبیتاند راحت توانسته هاآورند. با این وجود تاکنون آمریکاییتر میبرداشت را هر روز پایین

 ن دفاع خواهند کرد.آمندی نیز از کنند، روندی که حاال متحدان قدرتهای خودشان منتقل را به کیف پول

و  (oSot)و زوتو (rEmme)و امر (yMcHenr)و نمایندگان کنگره مثل مک هنری (Lummis)ومیزسناتور ل

 نیکواند که از بیتهمه با هم آمده (zFrancis Suare)همینطور استاندارانی مثل استاندار میامی فرانچز سوارز

برای اعمال  هادر سایتشان و چه با قول اینکه تالش کوینبیتپیپر حمایت کنند، چه از راه قرار دادن وایت

شان شرایط برای ی نفوذ قانونیاند که در حوزهدفع خواهند کرد و یا اینکه قول دادهقوانین محدود کننده را 

را فراهم خواهند کرد. برای مثال شهردار سوارز تالش میکند که بعضی  کوینبیتکارآفرینی و خالقیت مبتنی بر 

 کوینبیتبتوانند با دریافت کنند یا شهروندان  کوینبیتاز کارمندان شهر میامی بخشی از حقوقشان را با 

 گذاری شهرداری کنند.را وارد سبد سرمایه کوینبیتمالیات بپردازند و یا اینکه 

حمله خواهند کرد. اما تا حاال  کوینبیتهای بزرگ اقتصادی امریکایی به بعضی استدالل میکنند که شرکت

مهمانی بزرگ شوند. در همین چند  های بزرگ بیشتر تالش کردند که وارد اینآید که شرکتطور به نظر میاین

گری  ،(eSquar)اسکِور ،(yMicrostrateg)استراتژی، میکرو(aTesl)یی مانند تسالهاماه گذشته شرکت

از آن که در  فراترهستند، چیزی  کوینبیتدالر  میلیاردهاو تعدادی دیگر در حال خرید  (eGrayscal)اسکیل

توان از ماهیت مین را کوینبیتگذاران باهوش متوجه شده اند، شود. و همانطور که سرمایهمیماینینگ تولید 
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که  تغیر متمرکز بودن آن اس ،داراییبه عنوان یک  کوینبیتی جدا کرد. تنها دلیلی ارزشمندسایبرپانکی آن 

 شود.میمنجر به عدم توانایی هیچکس در تغییر دادن قوانین آن و چاپ پول در آن 

را محدود  کوینبیت اندسعی کرده هاید که هر بار که دولتآطور به نظر میجا اینتا به این

 اند.داخل کشورشان شده کوینبیتکنند، بیشتر باعث رواج 
 

ای شکست خورده اند احتماال برخورد با چیزی یی که در تالش برای کنترل مواد مخدر به طرز مفتضحانههادولت

ع مردم ساالر تر خواهند یافت. در جوامبی مرز و با قابلیت جابجایی ورای تصوراتشان را سخت ،چیزی نامرئی

ها برخورد با که در این نظامتر آنبا موانع بزرگی از طرف صنایع اقتصادی مواجه خواهند بود. مهم هادولت

یی چون آزادی بیان، حق محرمانگی اطالعات شخص و حق هابا ارزشتواند میو محدود کردن آن  کوینبیت

نیاز به اعمال خشونت خواهد  هاکوینبیتی ذاتی داشته باشد. مصادره خوانِی مالکیت امالک شخصی ناهم

 ی برآمده از مردم ساالری جرات چنین کاری را داشته باشند.هاآید که دولتداشت و به نظر نمی

ها آزمند و خودخواه . ما انسانستهاماهیت و ذات طبیعی انسان کوینبیت یدفاع سپر بزرگتریندر پایان 

های مسئول شود. همین االن هم بعضی از نهادمین هم یماهاشامل حال دولت هاهستیم و این خصوصیت

کنند. این پدیده در همه جا از پکن تا هستند و مردم را به استخراج تشویق می کوینبیتدر حال استخراج 

فراگیر شده است. هرچه قیمت باالتر میرود تعداد بیشتر و بیشتری به  (و ایران :مترجم) کنتاکی تا سیبری و اوکراین

کنند. ی دراز مدت ارزش و جلوگیری از تورم باور پیدا میه عنوان یک محل ذخیرهب کوینبیتارزشمند بودن 

ی ضعیفی داشتند مجبور شدند به سمت استفاده از دالر ایاالت متحده هاهای که ارزطور که بعضی از دولتهمان

ی ر ذات سیارهد هاخواهند شد. این رقابت کوینبیتوری و انباشت آمجبور به جمع نیز ، در آینده دیگرانبروند

 ما است.

از رانت و انحصارش در صنعت انرژی و تواند میهم در زمانی که آن حمله کند کوینبیتچرا یک دولت باید به 

یی را طراحی هامندان همیشه سیستمتالش کند؟ ثروتمندان و قدرت کوینبیتچاپ پول برای بدست آوردن 

در همین است که از این واقعیت  کوینبیتبرساند. تمام نبوغ کنند که قبل از همه به خودشان سود فراوان می
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ند که به آن سیستم وارد سیستم شوند وتالش کن کند که به جای حمله بهو همه را مجبور می کردهپایه استفاده 

  کمک کنند.

های لتدو ،کننددوستانه برخورد می صورتبه و در آن قانون گذاران ایاالت متحده کنیمزندگی می کهدر دنیایی 

نتوانند با  هاکه دولتهستند و شهروندان جهان به دنبال یک دارایی  کوینبیتیاغی در حال استخراج 

 .دشوروز به روز کمتر می کوینبیتها برای حمله به ی تورمی در آن دست ببرند، انگیزههاسیاست

مدن آوجود به ،کوینبیتبین بردن  تنها راه از ،در پایان

 دیگر به آن نیازی نداشته باشند. مردمست که شرایطی
 

بدون نیاز به  ،مقاوم به سانسور ،تورم بی ارزش کردن از طریق مقاوم در برابر ،پول بی مرزاگر هیچکس یک 

کرد و در پایان را با انرژی تغذیه نخواهد  کوینبیتی نخواهد، دیگر کسی شبکه را مجوز و بدون امکان تبعیض

 . ردشبکه خواهد م  

 را برطرف کند. هادیگری برسد که تمام این نیاز متعالِی  بله شاید انسانیت بتواند به تکنولوژی

 .تر خواهد شدر رونقفت و هر روز پ  هر روز خواهد شک   کوینبیتاما تا آن روز 

 

 است. ذیلآن لینک  ه و منبع اصلیترجمه شد ی فارسیزنجیرهاین مطلب برای کانال تلگرامی 
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