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ی ارز رو بر – اجتماعی یاین کمپانی عظیم شبکه -بوک فیسلیبرا نامی است که 

د از این واح بوکفیسکه برنامه دارد ایجاد کند گذاشته است. هدف  خود دیجیتالی

 ست؟چیپولی دیجیتالی 

جهانی است که باعث  یواحد پولی ساده یک»بوک، لیبرا فیس یگفتهبه

گوید می کمپانیاین ای که منتشرشده در بیانیه«. قدرتمندشدن میلیاردها انسان خواهد شد

 یه مقولهو زیرساختی که بتواند ب اعتمادواقع به یک واحد پولی دیجیتال قابلدنیا به»که 

روی  تان برالیم ییبه دارا ندنیازمند است. امنیت بخشی واقعیت ببخشد،« اینترنتیپول » 

باید ساده  جهان سادگی قابل درک باشد. نقل و انتقال پول درباید ساده و به تلفن دستی

و یا عکس از طریق  متنو از نظر هزینه جذاب باشد و حتی باید از فرستادن یک 

یزان مکنید، و یا چه می کنید و یا چهمی ، مستقل از این که در کجا زندگیاینترنت

 باشد. ابداع محصوالت تازه، و واردین تازه به این نظام موجب تردرآمد دارید، امن

ط ن بیاید و شرایییسرمایه برای همگان پا یو هزینهآن  به شود تا موانع دسترسیمی

 «.ی از مردم فراهم شودتربیشبرای نظام پرداختی بدون درگیری برای تعداد 

برای همگان یک واحد پولی ایجاد شود که از  شده این است کهپس هدف اعالم

 یدرسرتاسر جهان بدون دردسر و با هزینه کنند تا با استفاده از آنمی استفاده اینترنت

های انکتوان بمی . به این ترتیبکنندکاال و خدمات خریداری  نزدیک به صفر یمبادله

ها ازای استفاده از آنکه باید به ییهای و واحدهای پولی ملی را دور زد، و هزینهالمللبین

خصوصی خواهد بود و  مبادالت کامالً یعالوه همههرسد. بمی پرداخت هم به پایان

ها نخواهد بود. از سوی دیگر حدود یک میلیارد و نیم آدمی یت مسئوالن و بانکؤرقابل

ن بدون شاتاپتوانند با استفاده از تلفن دستی و لپمی ی بانکی ندارندهاکه حساب

  نقد به مبادالت جهانی دست بزنند.پول استفاده از 

ریع ی اندکی تسالمللبینای که لیبرا عمل خواهد کرد، قرار است مبادالت به شیوه

رسد می رکند. به نظمی ی سنتی مبادله عملهاسرعتی که شیوهولی با این همه نه بهشوند، 
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مبادله را سازمان داد ولی یک نظام سنتی  0111 توان در هرثانیهمی که با استفاده از لیبرا

 دهد.می مبادله انجام 0111درهرثانیه  - مبادله، برای نمونه ویزا

ی پول دیجیتالی باید پرداخت برای کاالها و خدمات را هااز نظر اصولی، واحد

نقد را با خودتان در چمدان  یو ارزان تر کند چون الزم نیست که مقادیر زیادتر ساده

یک واحد پول دیجیتالی دورنمای مبادالت در قرن رسد که به نظر میحمل کنید. 

کسی این هآید پرداخت. چمی ویکم باشد ولی بالفاصله باید به مسائلی که پیشبیست

ود خ ییخواهند دارامی چنانکسانی که هم کورد کند و یا درمی واحد پولی را کنترل

ا مجبور باشند که یک حساب بانکی داشته ی خواهندنمی را به صورت نقد داشته باشند و

 شود؟می هها چآن خرید کنند، تکلیف آن تا با داشته باشند« کیف پولی پر از لیبرا» 

جا در چین ما نظام در این جا آغازگر این فرایند نیست. تا به همین بوکفیس

برا ست که اگر لیرا داریم. ولی نکته این ا «پی علی»و  «وی چت»پرداخت دیجیتالی 

کاربر  میلیاردها بوکفیساش بسیار گسترده است. فعالیت جهانی یشود حوزه ییاجرا

این  -اند که از لیبرای فراملیتی بزرگ هم وعده دادههادارد و شماری از شرکت اینترنتی

 استفاده کنند.  -واحد پولی تازه

ک رم قدیم ی یا نقره است. در )وزن( طال یک پوند یالتین برای اندازه ایلیبرا واژه

ادعا  برخالفچنین چیزی نیست.  بوکفیسگیری ارزش بود. ولی لیبرای واحد اندازه

نیست. این یک واحد  هم شودمی پولی مردمی که از سوی مردم کنترل این یک واحد

ی آن ای حامو بانکداران سرمایه بوکفیسشده برای منافع بازرگانی پولی خصوصی

ی هاگذاران شرکتتی از سرمایهإواحد پولی تازه در مالکیت و کنترل هی. این است

 گذاری خواهند کرد. آن سرمایه کار در یفراملیتی خواهد بود که برای ادامه

تملک دولت امریکاست و همین نکته در باره دیگر واحدهای پول  دالر امریکا در

جود دارد که واحدهای پول ملی صادق است. براین مبنا، مقررات و قوانین مشخصی و

ی وجود ندارد. کسان هاکدام از اینافتند. ولی در مورد لیبرا هیچمی کارهب گونهچهملی 
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آن  یمدیره هیأتو  بوکفیسآورند باید به خود را به صورت لیبرا درمی ییکه دارا

 رود و پای هیچ دولتی هم در میان نیست. نمی شان به هدرییکه دارا اعتماد کنند

استفاده خواهد  (Blockchain) چینبالکگوید که از تکنولوژی بوک میفیس

متمرکز پرداخت و دریافت که در واقع تکنولوژی غیرکرد، یعنی یک نظام دیجیتال 

هدف اصلی  است. کوینبیتای پولی دیجیتالی از جمله ی همه واحدهمورد استفاده

ست. ی مالی اهاارتباط مستقیم، حذف واسطه اتامکان یپولی دیجیتالی با ارایه واحدهای

 مبادالتی است که با استفاده یدر واقع یک نظام حسابداری برای ثبت همه چینبالک

بداری کنونی دارد این است ی حساهاگیرد. تفاوتی که با نظاممی از واحد پولی انجام

ام مرکزی وجود ندارد که سالمت این مبادالت را متمرکز است، یعنی هیچ مقکه غیر

کند که هرده یم استفاده اینترنتیبراساس سند  تأییداز  ،تازه کند. درواقع این نظامِ تأیید

ین هم ا یکنند. انگیزهمی تأییددقیقه کسانی که درگیر این مبادالت هستند آن را 

عضو است که آن را  برای اولین« ضرب شده»پرداخت به صورت ارزهای دیجیتال 

 کند.  تأیید

که یک واحد است ساکن این بهداری ابتدایههدف از پول در یک اقتصاد سرما

ن تدوی ارزش است و درنهایت برای یذخیرهپس، یک معیار سهاست، داخترسراسری پ

کدام از این وظایف را ی دیجیتال هیچهااست. پول ترازنامه هم یک واحد حسابداری

معیار ارزش  عنوانبهو یا  ییک واحد حسابدار عنوانبهدهند. عملکرد شان نمی انجام

شدت باال و به کوینبیتارزش  شود.می تضعیفشدت بهش ابازانهسفته ماهیت سبببه

و یا مردم د و عموم کننمی خریدوفروشآن را ها بازسفتهرود چون تنها می نییپا

 د. دهننمی استفاده قرارمورد انداز سبرای مبادالت و یا حفظ پاز آن  هاشرکت
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خواهد یک واحد پول دیجیتالی سراسری برای نمی ، لیبراکوینبیتحتی برخالف 

مردم باشد. درواقع یک واحد پولی خصوصی است که تنها برای گسترش و  یهمه

میلیارد کاربر خود ابداع شده و هدفش  چهاربر قدرت خرید  بوکفیستعمیق کنترل 

 است. تربیشکسب درآمد 

است « ه ارزش مبادل یبنیاد مبادله»ان ادبیات مالی استفاده کنم یک لیبرا اگر از زب

 دالر، یورو، ین، استرلینگ و فرانکی )یک سبد از واحدهای پولی مل که ارزش لیبرا بر

 لیبرا یک واحد پولی دیجیتالس( براساس یک ضریب تقسیمی استوار است. ییسو

ملی  واحد پول پنجاش به تعییرات در ارزش این ی واقعی نیست بلکه ارزشالمللبین

 استفاده وکبفیسپیوسته است. لیبرا یک واحد پول خصوصی برای کسانی است که از 

ی پول است لالملصندوق بین (SDR) «ویژه حق برداشت» کنند. درواقع شبیه به می
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 ملی مورد استفاده قرار هاها و مبادالت بین صندوق و دولتتنظیم پرداختکه برای 

 ی ملی مثل دالر پیوسته است. هاهم به ارزش پول حق برداشت ویژهگیرد. ارزش می

ساب و در حنید کند. اگرشما لیبرا را خریداری کمی جاست که مشکالت بروزاینهم

ای دارید، به شما بهرهدر آینده نگاهبرای خریدهای خود  بوکفیسخود در  ییلیبرا

دارید به شما بهره پرداخت تان را به دالر نگاهییکه اگر داراپرداخت نخواهد شد درحالی

در  فراملیتی یمدیرههیأتی شما خوابیده، هاکه در حسابرا  ییالبته لیبراخواهد شد. 

 یدرآمد کند. درواقع همهها کسب د تا برای آنکنمی یگذارسرمایهی مالی هاییدارا

خیلی  امر رود که مالک این واحد پولی خصوصی هستند. اینمی منافع به جیب کسانی

ی مرکزی هاو بانک هاکه دراختیار دولت است (Seignorage) «ربالضّحق»شبیه 

رد گیمی مورد استفاده قرار های مرکزیها و بانکدولتواحد پولی  که وقتیو  است

ی هاییای که از دارابهره»ان طور که در اصل سند آمده است شود. همیم هانصیب آن

 شودمی این نظام صرف یی ادارههامالی هزینه تأمینآید برای می شده به دستذخیره

انی که ذارگسرمایهرسد، و بتوانیم به می مبادالت به حداقل یتا مطمئن باشیم که هزینه

سود سهام بپردازیم و شرایط را برای رشد نظام  د،انی کردهگذارسرمایهدرشروع کار 

 «.تدرآمدی نخواهند داش هاکنند از این ذخیرهمی مهیا کنیم. کسانی که از لیبرا استفاده

د، درواقع شومی انباشت بوکفیسهای کاربران که در حساب ییلیبرا هنگفتمقدار 

ادامه  یبازسفتهی مالی جهانی به هاییدارا است تا در بازسفته یمدیره هیأتاختیار  در

شود یم ی اعتباری و سقوط مالی فراهمهاای برای ایجاد حبابعد تازهنتیجه بُبدهند و در

اند. شود که از لیبرا استفاده کردهمی آمدهای زیان بارش نصیب میلیاردها کاربریکه پی

 و رعمل موفق نبودؤسسات مالی دها و دیگر مدانیم که تنظیم بانکمی تا به همین جا

نتوانست از بروز بحران مالی جهانی جلوگیری کند. رشد چشمگیر بدهی بخش خصوصی 

نجات نظام بانکی جهانی  یبدهی بخش عمومی که در نتیجه یالعادهدرکنار رشد فوق

شده تأمین یهادیگری از بدهی یموفق شود الیهچنان ادامه دارد. اگر لیبرا شد هم ایجاد
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شود با این تفاوت که از سوی هیچ دولتی می ات برای میلیاردها کاربر ایجادبا اعتبار

 وجود نخواهد داشت.  هاهسپردحفاظت از  اینظام بیمه

ی از جمعیت به بزرگبخش  واهمه وجود دارد که اگراین جهانی  ینظر سرمایهماز 

ی مرکزی اهبانک جای استفاده از واحد پولی دولتی از لیبرا استفاده کنند، در آن صورت

زمان بروز بحران مالی از تبدیل سریع  توانند و قدرت نخواهند داشت تا درنمی دیگر

ن برای د که خب اگر ایییند. ممکن است بگوکنواحدهای پولی ملی به لیبرا جلوگیری 

سرمایه مناسب نباشد، ولی برای مردم خوب است. چون مردم باید بتوانند از کنترل بانک 

ند کن« آزاد»خارج شده و واحد پولی خودرا  هاام بانکداری رسمی، و دولتمرکزی، نظ

 مبادله بکاهند.  یو از هزینه

ولی لیبرا برای رسیدن به این اهداف مفید نخواهد بود. لیبرا مدعی است که واحد 

شود ولی می اداره« حاکمیت غیر متمرکز» باو « کاالی عمومی»یک  عنوانبهپولی 

انی ی جههاشدت متمرکز شرکتگو و بهساختار عملی غیرپاسخ واقعیت این ادعاها با

شدنی نیست. درحالی که استفاده از پول نقد هر روزه پل جمع، اوبر و پیبوکفیسمانند 

 – های بزرگاز همیشه به تعداد اندکی از بانک تربیششود، تا به همین جا می ترکم

 برای - است در کنترل ویزا و مستر کارد که ی اعتباریهابرای نمونه بازار کارت

درصد از 89بازارهای بریتانیا،  . درایممان وابستهیهامدیریت پول ما و تنظیم پرداخت

شود. لیبرا درواقع بیانگر کوششی از سوی می ویزا صادر یوسیلههکارهای اعتباری ب

 د. کننپولی که داریم اعمال  ی برتربیشست تا کنترل هاشرکت
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ین و تضم هاآن چه از یک واحد پولی دیجیتال انتظار داریم شفافیت در فعالیت

حال صدور آن است درواقع  در بوکفیسکه  ییامنیت اطالعات شخصی ماست. لیبرا

 هند ایندمی نشان در واقع ارزهای دیجیتالیچه س این نیازهای ماست. آنوعکم ینسخه

ت و دول یوسیلههپول ما ب یخودسرانهو  کارآمداست که کنترل بوروکراتیک، غیر

ی نهدر زمی پیکر جهانیغولی هاکمپانی اکنون در معرض تهدیدنهادهای وابسته به آن 

ز شوخی اابزارهای ارتباطی اجتماعی دارند.  که براست با استفاده از کنترلی تکنولوژی 

د گوینمی مامدرن پولی به ینظریهکه مدافعان است در شرایطی  روزگار، این درست

یم از توانمی کنند، درنتیجهمی و آن را کنترل را خلقهستند که پول  هاکه این دولت

رسد یم دولت استفاده کنیم تا برای همگان شغل و درآمد ایجاد کنیم. ولی االن به نظر

چالش  به هااین حوزه در پیکر انحصاری جهانی کنترل دولت رای غولهاکه شرکت

 .اندکشیده
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اید چنین بچه به واقع نیاز داریم کنترل دموکراتیک بر نهادهای مالی است و همآن

 هاولتبگیریم. د اختیار ، گوگل و آمازون را دربوکفیسپیکری چون ی غولهاکمپانی

برای ایجاد واحد پولی دیجیتالی که به نفع عموم ایجاد شده  کباید از ابداعات تکنولوژی

. ولی برای ایجاد واحد پولی دیجیتال ندکناستفاده  شودمی آنها مدیریت یوسیلههو ب

ت. دیجیتالی ضروری اس هایسسات مالی و انحصارؤعمومی مالکیت اشتراکی و کنترل م

  .دالر خواهد بود یا لیبرا دورِ ولی یا دور فعالً
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