
 
   ٢٠٢٢ فوريهماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي: 

  
 
 

  ستينواقعي  ارز يك كه  يارزرمز 

  

  ؟ كرد ميپرداخت خواه نيكو تيخود را با ب نان يبه زود ايآ

  

  اقتصاد دان  Frédéric Lemaireنوشته 

  ترجمه شروين احمدي

  

... به )blockchain (»نيبالك چ« ،)mining (»نگينيما« ،)Cryptoactif (»ويپتواكتيكر«

سطح در  يحترا  يپول موضوعاتظاهر شد،  ٢٠٠٩در سال كه  نيكو تيرسد كه ب ينظر م

 زد،يانگ يرا برم يفتگيعدم درك و ش در عين حالكه  يمتحول كرده است. اخبار واژه ها

 يمرا  يلتدو نهادهايپول از تمام  »يآزادساز«را احاطه كرده است كه وعده اي  ينوآور

  شود. يها دوباره ظاهر م يجهان به لطف فناور رييبه تغ ديدهد. ام

  

ها را  يكنجكاو تنهاها  ) كه مدتتاليجيد يارزها يحت اي ديجيتال يها ييدارا ايشده ( يرمزنگار يارزها

بزرگ را به خود  يها مطبوعات، از جمله روزنامه اول تريتسال است كه  ني، چند بر مي انگيختند

 ن،يكو تيها، بآن  نياز شناخته شده تر يكي متيهم دارد: ق يخوب ليدل البته اين امر . اختصاص داده اند

سوم ارزش خود  كياز  شيو ب كندسقوط  نكهي، چهار برابر شد، قبل از ا٢٠٢١تا مه  ٢٠٢٠دسامبر  نيب

بازگشت ... سپس در طول زمستان خود  يخيبه ارزش تار نيكو تيب، ٢٠٢١. در نوامبر بدهدرا از دست 

 يم ميرا ترس يا قطار مرگي ييچشم انداز ترن هوا نيكو تيب متيق تحول. باال و پائين رفتبار  نيچند

 .كه وحشت زااست  كنندهمجذوب   اندازه نهماكه با باال و رفتن هايش، كند 
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نزد  يتاليجيارز د نيبه ا دنيبخش تيبه مشروع كايآمر يمال سرمايهو  يول كونيلينام بزرگ در س نيچند

به دو  )BlackRock( بلك راك يجهان ييدارا تيري، غول مد٢٠٢١ هيمردم كمك كرده اند. در ژانو

 يپ نيمشتقه بخرند. در ماه مارس، پلتفرم پرداخت آنالقرضه آن اوراق توسط صندوق خود اجازه داد تا 

 - نديآ يپلتفرم به دست م قيكه از طر -شده  يرمزنگار يها ييدارا ليتبد يرا برا يسيسرو ،)PayPal(پال

گلدمن  يگذار هيكرد. دو ماه بعد، بانك سرما يانداز راهها  ديپرداخت خر يبرا افرادبه ارز مورد نظر 

 نيخود ا انيو به مشتر كردمنصوب  نيكو تيو فروش ب ديخر يرا برا يميت )Goldman Sachs(ساكس

 ،)Morgan Stanley(يآن، مورگان استنل بيكنند. رق يآن شرط بندبر روي تحول ارزش كه  دادرا  نامكا

ثروتمند خود اعالم  انيمشتر يرا برا تاليجيد يارزها با يگذار هيسه صندوق سرما يراه انداز يبه تازگ

 كرد.

 

 يحت ي. برخمسلط شود يمال بر جهان سرمايهآماده است تا  نيكو تيرسد كه ب ينگاه اول، به نظر م در

 هنوز تا رسيدن نيكو تيبحال،  ني. با ارسد يمانند طال، م ، پناهگاه سرمايه كيبه رتبه كه  كنند يتصور م

امري كه ندارد...  يتيهنوز موضوع با آن ناندارد و پرداخت پول  ياديفاصله زعادي  پول كي تيوضعبه 

 است. يشده در توسعه آن، خبر خوب جاديبدون شك با توجه به مشكالت ا

 

 ي، ساتوش٢٠٠٨اكتبر  ٣١در متولد شد.  ٢٠٠٠در اواخر دهه  يجهان يبحران مال يدر پ نيكو تيب

كرد،  عيتوز ياز عالقه مندان به رمزنگار يمخاطبان محدود نيرا در ب يمستعار) سند يناكاموتو (نام

قبل از انتشار آن  ،يرمزگذار يدهايها با استفاده از كل اميكه هدفشان محافظت از پ ييها كيتكن يعني

خاص آن كنار  يژگيكه و ،بنا نهادرا  يكيونارز الكتر ستميس كي يها هيپا »ديسف كتاب« نياست. ا

. كنددييتأرا اعتبار مبادالت  مي توانست يثالث قابل اعتماد فردو هر  مركز براي انتشار بود كيگذاشتن 

 يها و بدون واسطه يبدون بانك مركز ن،يكو تيارز، ب كيكه  درك يم شنهاديسند پ نيا گر،يبه عبارت د

  .كند  نيكامل مبادالت را تضم باًيتقر نناشناس بود و شود  جاديا يمال
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  »از طال اي افتهينسخه بهبود «

  

 ،يجهانكل دفتر  كياست:  يمتك )blockchain (»نيبالك چ« كيبه  نيكو تيكار، ب نيانجام ا يبرا

. بلوك ها مانند صفحات را ثبت مي كند تاليجيد يارزها يها همه تراكنشكه  يو عموم رمتمركزيغ

شود  يكنند. اعتبار صدها هزار تراكنش كه هر روز انجام م يرا ضبط م اتيدو هزار عملهستند و حداكثر 

 نيسراسر جهان است، تضم درها  انهيمنحصر به فرد، كه شامل مشاركت را ياررمزنگ نديفرآ كيتوسط 

مستلزم  ره،يمتصل به زنج ديهر بلوك جد چنين خالصه كرد:را  دهيچيپ نديفرآ نيا  توان يشود. م يم

انجام  يبرا ازيمورد ن يها انهيرا يمصرف انرژ ن،يهمچناست و  يتوجه قابل يمحاسبات» تالش«اثبات 

به او تعلق  نيكو تيب يمقدار مشخص شود، يمبه انجام اين فرآيند موفق   فرد كيكه  ي. هنگامعمليات

اي  يرسم شيوب كم يساختارهاافراد و  نيا ناميدن يبرا (استخراج كننده)»نريام«از اصطالح . رديگ يم

شود كه  يم جاديا ينديفرآ قيپول از طر نيبنابرا. آورند يرا گرد هم م انهيكه صدها را مي شوداستفاده 

 كند. يم نيآن را تضمامنيت 

 

،  يبانك مركز كي و هم چنين نياز به  – مانند بانك ها  - يمال يبدون واسطه هاچنين پولي  ن،يبنابرا

 « و درآمد پول به صورت خودكار است: به پاداش جاديكند. ا يم نيپرداخت را تضم ستميس يكپارچگي

در سراسر  قهيهر ده دق باًيبلوك تقر كيمحدود است.  زينامر  ني. اشود يخالصه م»  استخراج كننده

پول در  ديتول ني. بنابراشود يبلوك نصف مهزار  ٢١٠هر  براي و پاداش مربوطه  شود يم جاديشبكه ا

در گردش توسط سازندگان آن به  نيكو تيكه حداكثر مقدار ب ميدان يم رايز ابد،ي يطول زمان كاهش م

در آن  دتعدا). كند يصدق نم تاليجيد يدر مورد همه ارزهاالبته محدود شده است (كه  ونيليم ٢١

 .ديرس ونيليم ١٩، به كمتر از ٢٠٢١نوامبر 
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: از كند يم جادياپايدار آن در مقياس هاي بزرگ عملكرد  در ارتباط با بالفاصله دو مشكل چنين وضعيتي

روزانه ممكن را   اتيتعداد عمل و شده در هر بلوك محدود است ثبت يها طرف، تعداد تراكنش كي

 به ركورد چهارصد هزار تراكنش روزانه ٢٠٢١ هيژانو يدر ابتدا نيكو تيب سه،يمقا ي(برا كند يمحدود م

با  گر،يد ي. از سو)رسد يم ونيليبه چند صد م زايو يبانك يكارت هاتراكنش تعداد  در حاليكه، ديرس

 تاليجيارز د نيعملكرد ا يبرا ازيمورد ن يانرژ زانيم ،»نرهايما« نيرقابت ب ديحجم شبكه و تشد شيافزا

 .ابدي يم شيافزا يقابل توجه زانيبه م

 

 ينظام پول ايده داشتن گذارد، يم ريآن همچنان بر كل اقتصاد تأث يامدهاي، كه پ٢٠٠٨ ياز بحران مال پس

 يها بانك(  ي: اولبرانگيخترا  زيادي عالقه ، يمركز بانك و يخصوص يها بانك اي رها شده از چنگ

موقع در مورد نتوانست به  )يمركز بود و دومي(بانك يمالسيستم  يمسئول فروپاش ماًيمستق )يخصوص

تا  ريشه دارد يمال سرمايهاز  مترقيانتقادات  دركمتر از لحاظ نظري  نيكو تيهشدار دهد. اما بآن 

آنها مداخله دولت  ي. براكيفون ها شيو فردر زسيفون م گيلودو يشياقتصاددانان مكتب اترنظريات 

و بحران  عادي اعتبار، تورم يپول لزوماً منجر به تورم مصنوع تيريدر مد يمركز يها و انحصار بانك ها

 نياز رقابت ب كيها)، Denationalisation of Money  1976( »پول يساز خصوصي «كتاب شود. در  يم

 كنند. رونيبد را ب يارزها - هماهنگ هستندنظم بازار  باكه  ييآنها - ها نيتا بهتر كند يم تيارزها حما

 

 ياريدهد كه بس يمنتشر شد، نشان م ٢٠١٢) كه در سال ECBاروپا ( يبانك مركز ليحلو ت هيتجزيك 

سوال بردن انحصار  ري). با ز١( هستند يشياقتصاددانان مكتب اتر ليتحلموافق  نيكو تياز طرفداران ب

رخنه در  نياول نيكو تيب، اتاعتبار عيها در توز بانكاز حد)  شي(بو نقش  يمركز يها بانك يپول جاديا

به  يآن را بازگشت يحت يحكم بازار خواهد بود. برخ مطيعارز كامالً  كيعنوان  معاصر به يپول ستميس

قابل تكرار  ريمحدود و غ ريدر مقاد يتاليجيارز د نيكه ا ييتا جاالبته دانند،  يمشابه طال م ياستاندارد

نسخه «  تاليجيداد كه ارز د حيوضآندرسن، ت نيگاو ن،يكو تياز توسعه دهندگان ب يكيموجود است. 
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 بي پشتوانه يكه ذاتا ارزها يپناهگاه امن در برابر تورم كيدهد:  يرا ارائه م)» ٢طال (اي از  افتهيبهبود 

 كند. يم ديرا تهد يمركز يتحت كنترل نهادها

 

 يتراكنش ها، فرار از مقررات را ممكن م براي تمامي  باًيبه لطف ناشناس بودن تقر نيهمچن نيكو تيب

، كه از صعود كرده ي»نيبرتريل«پرچم جنبش  تا جايگاهاطلس،  انوسياق يدر آن سو بهمين دليلكند. 

 كونيليدر س ياديز طرفداران  نيكو تيبكند.  يدولت را محكوم مدخالت وار دفاع و  وانهيد ييفردگرا

اشاره كرد،  نيبرتريحزب ل ياز اعضا ياريبه بس توان يآن م نيمروج نيتر سرسخت اني. در مدارد يول

متحده  االتيا يجمهور استير يبرا خواهان يجمهور يرونالد پل، نامزد سابق انتخابات مقدمات يمانند آقا

تكنو « نانياز كارآفر يانبوه و همچنين). ٣و مدافع سرسخت استاندارد طال ( ٢٠١٢و  ٢٠٠٨ يها در سال

 جنبش تعلق دارند. نيكنند به ا يادعا مكه  »يياياتوپ

 

اگرچه  قرار دارد، تسال يبرق يسازنده خودروها) كارفرماي Elon Musk(ماسك النيآنها، ا انيم در

 John(ي: جان مك آفگريكرده است. مثال د ديابراز ترد نيكو تيبر ب يانرژ تيدر مورد ماه راًياخ

McAfeeيپس از به دست آوردن ثروت به لطف نرم افزار آنت او .درگذشت ٢٠٢١كه در سال  ،) است 

به  كيشده بود. او كه نزد ليتبد نيگزيجا تاليجيد ياز متخصصان ارزها يكيبه نام خود، به  يروسيو

 استيانتخابات ر يبرا اين حزب  ينامزد در ٢٠٢٠و سپس در سال  ٢٠١٦بود، در سال  نيبرتريحزب ل

 تيفعال لي، به دل برتريل يونرهايلياز م گريد يكي، )Roger Ver(راجر ور يشكست خورد. آقا يجمهور

شود. او صاحب  يشناخته م )Bitcoin Jesus (» نيكو تيب يسيع « همچون تاليجيد يارزها نهيدر زم

را در رابطه با معامالت آن  يخدمات متنوع نياست كه اخبار و همچن Bitcoin.com رسانه اينترنتي

-Saint ياتيمال بهشت تيمل كا،يآمر ياتيمال نهادهايفرار از  يبراكه ور  يدهد. آقا يارائه م

Christophe-et-Niévès دهد  يارائه م اين محلپاسپورت  افتيدر براي يخدمات گرفته، هم چنين را

، جامعه  نيبرتريلكشور  كي جاديا ياي، او رو٢٠١٧است. در سال  نيكو تيكه قابل پرداخت به ب

 را در سر داشت. تاليجيد ي، بر اساس استفاده از ارزها)Free Society(آزاد
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 كه به دهند يم ليفعال را تشك اريبس نيجامعه آنال كي »بيت كوين بازان« ،افراد مشهور نياز ا فراتر

 ٢١، كه از BitcoinTalkكنند، مانند  يم تبادل نظرانجمن  ني. آنها در چندخالصه نمي شود »ماينر«

در آن در روز  امپيهزار  ٦عضو دارد كه به طور متوسط  ونيليم ٣.٤به  كيكند و نزد يم يبانيزبان پشت

از  شيمشترك و ب ونيليم ٣.٥كه  Reddit ياجتماع تيدر سا نيكو تيكانال بحث ب اي. شود يم سالار

)، تاليجيد يدرباره اخبار (ارزها شرفتهيو پ يمبتد »بازان نيكو تيب «در روز دارد.  دهندهنظر هزار ٣

 نيهمچن هجامعاين . كنند يبحث م» خوب طرح هاي« ريو سا »ماينر«درباره  ينكات ،ياقتصاد يها هينظر

 تيآنها مجله ب نيمطلع شود، كه شناخته شده تر يتخصص ياز رسانه ها ياريبس قيتواند از طر يم

 كيتاليو يساله، آقا ١٧جوان  سيوبالگ نو كيتوسط  ٢٠١١است كه در سال  )Bitcoin Magazine(نيكو

پس از  زشبا ار تاليجيارز د ني، دوم)Ether(اتر يراه انداز منشا ٢٠١٦در سال  و شد سيتأس نيبوتر

  .بود نيكو تيب

  

  كايآمر ياسيدر صحنه س

  

Ether به  ژهيشود، به و يكه در ابتدا با آن مرتبط بود، استفاده م ينيبرتريلفراتر از محافل  ارياكنون بس

آن  متي، ق٢٠٢١تا نوامبر  ٢٠٢٠سال تجربه كرده است. از سپتامبر  كي در طيكه  يمال صعود ليدل

هر  يبرا ييبازده استثنا كي رسيد كه دالرهزار  ٦٠دالر به هزار  ١٠به  كيشش برابر شده است: از نزد

در  تيو وال استر يول كونيليس حضور فعاالن بزرگاز  يناش يروند صعود ني. ااست يمال ييدارا

است  لگرانيتحل ي) برخآزمندانه(و  نياظهارات آتش نيو همچن تاليجيد يمعامالت ارزها سوداگري و 

 كنند يرقابت م ابدي شيافزا آنجاتا  ديبا ها متيكه ق ييها در مورد قلهو گمان  بحث  يكه مشتاقانه برا

از افراد در  ياري، بس٢٠٢٠سال  اني. از پاينگيپس انداز و نقد از حد شيب تورم طيدر شرا بويژه

 هيسرما نيكو تيخود را در ب پول هاي زير تشك قايم كردهو قابل توجه،  عيسر يسودها يجستجو
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 هيژانو زانجام شده است، ا Crypto.com يپلتفرم مبادالت يكه برا يكرده اند. بر اساس برآورد يگذار

 است. افتهي شيافزا ونيليم ١١٤به  ونيليم ٧١، تعداد دارندگان از ٢٠٢١تا ژوئن 

 

 كند يرا باز م يديجد يو كاربردها ديجد يها افق تياست: موفق داريپا -خود ييايپو نيا رسد ينظر م به

 كايآمر ياسيبه صحنه ساست كه  اين چنين. كند يكمك م تاليجياعتبار ارز د شيكه به نوبه خود به افزا

انتخابات فدرال از  ونيسيكم مياست. از زمان تصم ختهيعالقه مقامات را از همه طرف برانگ ونفوذ كرده 

 نيكمپ يبرا نيكو تيبه صورت ب يمال يكمك ها افتيمجاز به در يانتخابات ي، نامزدها٢٠١٤سال 

سال  نكردند. در غيدردر استفاده از آن خواهان و دموكرات ها  يجمهورامري كه خود هستند.  انتخاباتي

 يماتبار در انتخابات مقد نياول يبرا ،يپارت يبه ت كي، سناتور راندال پل (پسر رونالد)، نزد٢٠١٦

، ٢٠٢٠. در سال رفتيرا پذ نيكو تيب ي، اهدا يجمهور استيربراي انتخاب كانديداي  خواهان يجمهور

 .كرد نيچن زينها دموكرات  هينامزد اول انگياندرو 

 

 تاليجيد ژتون كي يساز ادهيپس از پ ،ياميم خواه يسوارز، شهردار جمهور سيفرانس راً،ياخ

) ٢٠٢١ هيژوئ ٢٧ نس،يزي(فاكس ب »نيكو تيب تختيپا«شهر به كردن  لي، از تبد )MiamiCoin(يشهر

شهرش را  نكهيآدامز، دموكرات، با اعالم ا كيار ورك،يوين دي. چند ماه بعد، شهردار جدمي باليد به خود

). او در ٢٠٢١نوامبر  ٤ تر،يگرفت (توئ يشيپاز او خواهد كرد،  ليتبد »تاليجيد يصنعت ارزها مركز«به 

 بود. NYCCoin بنام  مشابهاي از پروژه  ييحال رونما

 

 يها از شركت يكيدر حال رشد است. به گفته  زيدر حال توسعه ن ياز كشورها ياريدر بس نيكو تيب

 يارزها رشيهستند كه پذ يياز جمله كشورها هيجرين وهند  تنام،يبخش، و نيدر ا ياصلكننده  ليتحل

به  متاه نيكو تيكه تجارت ب دهد يگزارش م مزيتا ننشالي). فا٤است ( نيتر شرفتهيدر آنها پ تاليجيد

 نيبه باالتر -چاد يو تا حد يجنوب يقايغنا، آفر ا،يكن ه،يجريعمدتاً در ن -جنوب صحرا  يقايهمتا در آفر
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 يبرا ينيگزيشده به عنوان جا يرمزنگار يروزمره در شهر، ارزها يزندگ ياست. برا دهيحد خود رس

و نوسان  غير قابل كنترل تورم«ناموفق در آنجا در حال توسعه هستند:  يمال يها ستميس اي يمحل يارزها

 ايوجود تر از همه،  و مهم يو ابهامات نظارت يمال يها تيگران و كند، محدود ينرخ ارز، خدمات بانك

 ). »٥هستند ( عامل روي آوردن به اين ارزها يهمگ هيسرما ييجا مربوط به جابه يها تيمحدود ديتهد

 

اند و از  زده نيكو تيب» استخراج«دست به  ها يياز ونزوئال ياري: بسياد برداز  ديرا نبا نيالت يكايآمر

 واريبول كه كننداستفاده مي  اي ندهيو مقابله با ابرتورم فزا يدرآمد اضاف جاديا يبرق برا نيئپا يها متيق

توان  يرا م نيكو تيت بيدر حال توسعه، موفق يدر اكثر كشورها ن،ي). بنابرا٦( كرده است بي ارزشرا 

 يكه پول محل يطيدر شرا مالي رهيداد: ابزار پس انداز و ذخ حيتوض نقشي كه به عهده داردبا دو 

در آنها كه  يو خانواده ها اسپورايد ياعضا نيب ژهيبه و نه،يامن و كم هز يدارد و ابزار مبادله ا شكنندگي

 تيكه ب يقانون بيبا تصو ٢٠٢١ ژوئن ٩مورد خاص السالوادور است كه در  كياند.  مانده كشور باقي

  .به خود اختصاص دادرا اخبار  تريكرد، ت ليكشور تبد يرسم ياز ارزها يكيرا به همراه دالر به  نيكو

  

  اديمصرف برق ز

  

و  استمدارانيس يتواند برا يم نيكو تيب استفاده از  ،يهانو با گذر از ورك،يوياز سن سالوادور تا ن

 ريوز لن،يخطرناك باشد. به قول جانت  اسپورايد ياعضا ايپس انداز كنندگان  يبرا نيشركت ها و همچن

» خطرناك و سوداگرانه اريبس ييدارا«از مردم را در معرض  يمتحده، تعداد روزافزون االتيا يخزانه دار

در  نيكو تيب متيق ريچشمگ شيافزا راينگران كننده است ز شياز پ شيكه ب يتيدهد. وضع يقرار ماي 

 اريبس«  كايبانك آمر لگرانياز تحل يكيبه گفته  كه را دارد يحباب مال كي يها يژگيسال گذشته تمام و

 متيق فروپاشي و سقوط امكان شرائطي كهدر آنهم ). ٨( »است جلو رفته يقبل يمال ياز حباب ها بيشتر
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توسط  يپول استيس انقباضباشند. مانند  اديتوانند ز يمبراي اين امر . محرك ها ستين امري ناممكن ها

در برابر تورم كاهش دهد،  يرا به عنوان پناهگاه نيكو تيب به  تواند عالقه يفدرال رزرو، كه نه تنها م

 .را مهار كند ييكايآمر يفناور يسوداگرانه ارزش شركت ها شيبلكه مهمتر از همه افزا

 

تعداد  تسلطو  تاليجيد يارزها متيرخ داد، تب و تاب ق ٢٠٢١ هكه در ماه م مجموعه اي از وقايع

، گروه تسال اعالم كرد كه ٢٠٢١ هيدهد. در فور يبر آن را نشان م رگذاريتأث كنانياز باز يانگشت شمار

 ١٠از  شيآن ب متيكه باعث شد قخبري كرده است  يگذار هيسرما تاليجيدالر در ارز د ارديليم ١.٥

 ديامكان خر يماسك، اعالم كرد كه به زود يگروه، آقا سي، رئ٢٠٢١مارس  ٢٤. در ابدي شيدرصد افزا

كاهش امري كه داد.  ريياو نظر خود را تغ ،مه ١٢وجود خواهد داشت. در  تاليجيارز د باتسال  يخودرو

برد. قبل از  نيچند روز از ب دردالر ارزش را تنها  ارديليبه دنبال داشت و صدها مرا  ها متيق سابقه يب

خود را به طور  نيكو تيب يها ييدرصد از دارا ١٠بازار (!)  ينگينقد شيتسال به بهانه آزما ، اعالم نيا

از  يبرخ ي). برا٩زد ( بيدالر سود به ج ونيليم ١٠١ نديفرآ و با اينبود  فروخته اي فرصت طلبانه

 )pump and dump »(باد كن و بنداز« بازار به نام  يستكارروند دمجموعه رفتارها به خوبي  نيمفسران، ا

باالتر  متيبه منظور فروش آن به ق ييدارا كي متيق يمصنوع شيكه شامل افزا را نمايش مي دهد

 است.

 

 كه است. فقدان مقررات و نظارت ريپذ بيبازار آس يدر برابر تقلب و دستكار ژهيبه و نيكو تيب رايز

 ميمستق ريتأث يدهد تا از تمام وزن خود برا يگذاران اجازه م هيسرما ني، به مهمتراست ذات عملكرد آن

 عيبا توز قاًيرمزارز دق و اين در حالي است كهاستفاده كنند.  مجازات  سكيرنبود ها با  متيبر ق

 ٢٠٢١ نوامبر در) ٪٠.٠١ اي ون،يليم ستياز دو هزار حساب (از ب شيب يشود: كم يمشخص م شنابرابر

 فيك نيشده، به ا يرمزنگار يها يي). در اصطالح دارا١٠داشتند (در اختيار را  نيكو تبي ثروت از ٪٤٢

 يها پلتفرمبه  يحت ايگذاران ثروتمند  هي. آنها متعلق به سرمانديگو يم» نهنگ«بزرگ  يپول ها

 كنند. يعمل م خوداز طرف  يو گاه انياز طرف مشتر يهستند كه گاه يمعامالت
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 سفارش: صدور شوند يشده متوسل م اثبات سوداگريبه دو روش » ها نهنگ« ها، متيق يدستكار يبرا

است كه بازار را با  نيمورد ا ني). اولwash trading( قالبيمعامالت  انجام) و order spoofing( جعلي

باال)، و  اي نيي(پا ديده رييها را تغ متيق يكه به طور مصنوع يبه طور د،يپر كن ديخر ايسفارشات فروش 

مبادالت  يها توسط پلتفرم ژهيدوم، به و ندي. فرآديريرا قبل از انجام معامله پس بگ شنهاداتيسپس پ

 گذار هيشامل پاسخ دادن سرما كهشود ياستفاده م گذاران هيو جذب سرما تيجذاب شيافزا يبرا نيكو تيب

تصور نادرست از  جاديحجم تجارت و ا شياست كه خودش انجام داده است. هدف: افزا ييها به سفارش

تا  ٢٠١٩ اوت نيب نكهيبر ا يمنتشر كرد مبن يگزارش يا روزنامه كره كي، ٢٠٢٠ اوت. در است ينگينقد

 ،يدر كره جنوب تاليجيد يارزها يها يصراف نياز بزرگتر يكيدرصد از حجم معامالت در  ٩٩، ٢٠٢٠مه 

Coinbit ،  معامالت قالبي)wash trading(  براي دالر  ونيليم ٨٤ روزنامهكه به گفته  يا هي. روبوده است

Coinbit ه استدرآمد داشت. 

 

 يكند. در مفهوم يم جاديآن ا طبيعتسوال را در مورد  نيسوداگرانه آن ا تيو ماه نيكو تيب نوسانات

كاركرد دارد: به طور  نيارز چند كيكه به طور گسترده در علم اقتصاد به اشتراك گذاشته شده است، 

 -كند  يممكن م اكاالها ر يبرا متيق نييكه امكان تع -پرداخت، واحد حساب  لهيهمزمان به عنوان وس

پرداخت در نظر  ستميس كيقطعاً در ابتدا به عنوان  نيكو تيكند. ب يارزش عمل م رهيذخ همچونو 

شده است. به عبارت  ريفراگ ياديارزش تا حد ز رهيذخ كيشد، اما عملكرد آن به عنوان  يگرفته م

 شياز افزا يبهره مند يبرا ار نيكو تيكه ب يگذاران هياز پس انداز كنندگان و سرما ياريبس گر،يد

در  به جزروزانه خود استفاده كنند.  ديخر يكرده اند، قصد ندارند از آن برا يداريآن خر متيق

  به طور گسترده تاليجيكه ارز د تيواقع نيمحدود است. ااستفاده از آن براي خريد روزانه السالوادور 

 شيشده است، ب رفتهيپذ - ترمحدود - تجاري يها تيها و سا فرم پلت از سويپرداخت  لهيعنوان وس به

 از،يثروتشان در صورت ن» نقد كردن«در مورد امكان  گذاران هيسرمابه را دارد كه  جهينت نيا زياز هر چ

 اريبس واحد محاسبه كيبه  تيآن را در نها ، نيكو تيبقيمت نوسانات  هرچنددهد.مي  نانياطم
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به  ٢٠چند روز از  يباگت طنان  كي متي، ق٢٠٢١ هكند. به عنوان مثال، در ماه م يم ليتبد دهشتناك

 .ابدي يم شي) افزانيكو تيب ونميلي(م نيكو تيكروبيم ٣٥

 

كه  ييمشترك است. از آنجا دارائي كيپول آنست كه  شود يگرفته م دهيكه اغلب ناد ينكته ا نيآخر

جامعه  ندهينما ينهادها كيدموكرات تيريتحت كنترل و مد دياست، با يجامعه ضرور يآن برا عملكرد

 كيبه عنوان  نيكو تيجهات، ب نيشود. از ا يمصادره م يمنافع خصوص برايصورت  نيا ريباشد. در غ

مناسب تر از  »يرمزنگار ييدارا«است كه استفاده از اصطالح  ليدل نيماند. به هم يم يناقص باق ،ارز

 .شده جياست كه را "يارز رمزنگار"

 

مصرف  شيشود. افزا يآن محدود نم ي حولها سوداگريبه  نيكو تيمطرح شده توسط ب مشكالت

به  مسئله ني. ااست كه وجود آنرا زير سوال  مي برد مشكل عمده كيآن  يطيمح ستيو اثرات ز يانرژ

بر  يمبتن عملكردي كهتراكنش مرتبط است.  يبلوك ها يساز منيا نديو فرآ تاليجيارز د نيعملكرد ا

در  نيكو تياستخراج ب ياست كه برا ييها انهيرقابت را نيو همچن ياز قدرت محاسبات دياستفاده شد

 ديكه با ياتيباشد، عمل شتريب »ماينرها«است كه هرچه تعداد  يآن به گونه ا يكربنديدسترس هستند. پ

 آنست كه از يريو جلوگ نيكو تيب يابيكم كننده نيتضم سميمكان نيشود. ا يتر م نيانجام شود سنگ

قدرت  شيبه افزا دنبخشي سرعت باعث –  ديجد يها نيكو تيب جهنتي در و – بلوك ها  جاديا

 .نشودموجود  يمحاسبات

 

از نظر مصرف  يمشخص يامدهايپ تاليجيارز د دياز تول يا وهيش نيتوان تصور كرد كه چن يم يراحت به

باشد،  شتريشود: هرچه ب يم جاديباطل ا رهيدا كي نيكو تيب متيق شيداشته باشد. با افزا يانرژ

 يبرا يشتريمازاد ب يدهند و انرژ شيخود را افزا يشوند تا قدرت محاسبات يم قيتشو شتريب »نرهايما«

 اسيدر مق زاتيتجه يرا برا يا مسابقه نيكو تيب گر،يپاداش الزم است. به عبارت ددريافت به  ديام
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 توانند يكه م شود يم يكريپ غول» استخراج يها مزرعه«كه منجر به ظهور  كند يم يده سازمان يجهان

 كنند. فيرا رد يتخصص نيصدها ماش

 

شده است، در سطح مصرف  ميتنظ جيكه توسط دانشگاه كمبر نيكو تيب ياساس شاخص مصرف انرژ بر

 يم مصرفتراوات ساعت  ستيهر سال صد و ب نيكو تي، استخراج كنندگان ب٢٠٢١در اواسط نوامبر 

 س،يور ي). بر اساس محاسبات الكس د١١است ( سوئد به مصرف برق ساالنه كينزد يكه رقم كنند

اختصاص داده شده به استخراج، منبع انتشار  وتريهلند، مصرف صدها هزار كامپ ياقتصاددان بانك مركز

به  نيكو تيب ساده تراكنش كي) در جو در سال خواهد بود. CO2كربن ( دياكس يتن د ونيليم ٦٤

 كند. يمنتشر م CO2،  زايوتوسط كارت پرداخت  ونيليم ١.٨اندازه 

 

 توسط ياز حد انرژ شيب مصرفمنشأ  كه يكربنديپ كهتر است  كننده نگراناز آنر  تيوضع نيا

دهد كه  يم حيتوض نيبوتر ي. آقاستيآن قابل اصالح ن يذات يها يژگيو تغييربدون است ،  نيكو تيب

وجود ندارد: به عبارت آن  »ويژگي عملكردسه « يبرا يراه حل چيبود، در حال حاضر ه نياگر چن يحت

در  »بلوك رهيزنج« كياستقرار  برايكنترل شده  يو مصرف انرژ ييتمركززدا ت،يامن نيتضم گر،يد

 ).١٢است ( رممكنيبزرگ غ ياسيمق

 

از  با استفاده »رنيما« صنعت ن،يكو تيبپرهزينه  اثرات محيط زيستيكاهش  يحل برا تنها راه ن،يبنابرا

شبكه  ) كهBitcoin Mining Council(نيكو تياستخراج ب ياست. طبق گفته شورا ريدپذيتجد يمنابع انرژ

در باره  ديترد يبرا يليحال، دال نيدر حال انجام است. با ا يانتقال ني، چناست مستقل ي»نرهايما«از  يا

كه برق  كند يم تائيدمنتشر شد،  ٢٠٢٠در سپتامبر  جيتوسط دانشگاه كمبر هك يوجود دارد: گزارش آن

 دهد يم ليرا تشك» استخراج كننده ها« يدرصد از برق مصرف ٦١ ر،يناپذ ديتجد يها يشده از انرژ ديتول

 ييدارا كياست:  نيكو تيب تناقض ني. اشود يم توليدزغال سنگ آن توسط درصد  ٣٨ كه)، ١٣(
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تعلق دارد، گذشته  كه به يليفس يكه توسط مصرف سوخت ها كميو  ستيقرن ب يماد ريو غ تاليجيد

. طبق يكيالكترون يزباله ها شديد دي: تولمشكل ديگري نيز نبايد ناديده گرفته شودشود.  يم يبانيپشت

منتشر  Resources, Conservation and Recyclingدر مجله  ٢٠٢١سپتامبر  ١٣كه در  يمطالعه ا

 محيط زيستي يباال اريبستاثيرات منفي نوع زباله با  نيتن از ا ٣٠٧٠٠ساالنه  نيهمچن بكهش نيشد، ا

 ).١٤مانند هلند است ( يسطح كشور در يآلودگنيز ميزان  نجايكند. در ا يم ديتول

 

كشور به سمت  نيچند تال،يجيد يارزها  »ويژگي عملكردسه «از  يمواجهه با مشكالت فراوان ناش در

 نيچ درها  ميتصم نيتر چشم گيراند: ممنوع كردن آنها.  حركت كرده انهيگرا حل نسبتاً عمل راه كي

  بود.پيش چند سال  ازپكن  يحمله بزرگ رهبر كي يادامه منطق نيگرفته شد. ا

  

  نيچضد حمله 

 

 تيب يجهان يها درصد از تراكنش ٩٣كه  - تاليجيد يمبادله ارزها يها ، پلتفرم٢٠١٧سال  انيپا در

از  يممنوع شدند. چند ماه بعد، بانك مركز چيندر قلمرو  - بودمتمركز در آنها  ٢٠١٦در سال  نيكو

 فضاي  ) دريخارج يها تي(از جمله سا تاليجيد يمبادالت ارزها يها تيسا يمسدود شدن تمام

را از ارائه خدمات  ي: دولت موسسات مالگرفتشتاب  زي، همه چ٢٠٢١خبر داد. در سال  نيچ اينترنتي

بر بودند  ياز حد انرژ شيكه ب نيكو تيب »مزرعه«و شش  ستي. در ماه ژوئن، بكردمنع  نهيزم نيدر ا

در سپتامبر و اكتبر  تيدر نها »رنيما« يها تيو فعال تاليجيد يبسته شدند. معامالت ارزها چوانيدر س

 اعالم شد. يرقانونيغ ٢٠٢١

 



 
   ٢٠٢٢ فوريهماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي: 

  
 
 

 رايشده است. ز ليآن تبد يبرا يوجود ديتهد كيبه  نيكو تبيچند سال از بهشت  يط نيچ ن،يبنابرا

تراكنش ها  تيممنوع يدر حال آماده شدن برا ني. هند همچنرنديتوانند از او الگو بگ يم گريد يكشورها

مانند طال  ييها ييداشتن آنها به عنوان دارا اريكه در اخت ياست، در حال تاليجيد يارزها يو پرداخت ها

 ه،يژانو ٢١. در يهند تاليجيارز د ي: راه اندازاست نيمشابه چ هند هدف. مي چذيرد يمال يها ييدارا اي

 اعالم كرد. تاليجيد يارزها تيممنوع يبرنامه خود را برا هيروس يبانك مركز

 

 يكرد كه ارزها اعالمجروم پاول،  يآقا كا،يفدرال رزرو آمر سي، رئ٢٠٢١ هيجلسه سنا در ژوئ انيجر در

 زياروپا ن ي. بانك مركز»شكست خورده اندكامالً پرداخت  ستميس كيشدن به  ليدر تبد « تاليجيد

 تيب يبرا زيكند. هنوز همه چ ياشاره م »يرمزنگار ييدارا« رانهسوداگ تيماهبه و  داردرا  نظرات نيهم

آن را ندارند. و  تياروپا هنوز قصد ممنوع يبانك مركز ايفدرال رزرو  راياز دست نرفته است، ز نيكو

 تيمسلم است: ب زيچ كي. اما مانده است يباق يي) در سطح باالرياخ يآن (با وجود سقوط ها قيمت

 يجا ،يو مال يدولت يها نهاداز  و رها رمتمركزيغ يپرداخت ستمي. وعده سنيست ندهيآپول  نماد نيكو

  در انحصار سفته بازان داده است.اي  يخود را به خطر حباب مال
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