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. دشدن متحمل را سنگینی هایضربه ی اخیرهفته در کوینبیت مانند ییارزهارمز

ن ای هک نشان داده شد خوشبختانه اما - کنیمرا تجربه نمی ارزهارمز پایانِ ما متأسفانه،

 .کندمی ثروتمند را همه آینده پول دروغ است که این ادعا

لیغ کوین تبقدر برای بیتکه آنی امریکایی هنرپیشه] دیمون مت امروز دانیمنمی

 .کندچه می کرد[

لیگ قهرمانی  در که Crypto.com دالری میلیون چند تبلیغ در او گذشته، سال

 در او نجا،آ در. تبلیغ کرد دیجیتال ارز خیلی برای شد، پخش فوتبال امریکا )سوپر بال(

 قبالا و بخت: »گفت هیجان بسیار با کرد،می نگاه مریخ به شبیه چیزی به که لیحا

 در یباز با ،«نابغه هانتینگِ ویل»فیلم  در که ییروزها با او .«شودمی شجاعاننصیب 

 جنگدمی بارها درپولدارها بچه با که بوستون جنوب اهل کارگر یطبقه یبچه یک نقش

 .دارد زیادی یفاصله کند، می ارائه امریکا امپریالیسم از کوبنده نقدی و

 را ارز دیجیتال که عادی مردم از بسیاری و کندمی سقوط ارزهارمز قیمت اکنون

غ کرده تبلی دیگر هایسلبریتی از انبوهی و ،کارداشیان کیم ،فالون جیمی دیمون، که

 .باخته شدندمال بودند

 «کویناستیبل»و  Luna لونا و TerraUSDترا  رمزارزهایی مانند

stablecoins هشت و چهل در آنها فضاهای مجازی و دارند، قرار توفان کانون در 

 از یپیشگیراورژانسی برای  تلفنی خطوط و رانگروی هایروایت از مملو گذشته ساعت

 توانمنمی کردم، ضرر دالر هزار 054 از بیش من»: نوشت نفر یک. است بوده خودکشی

 تنها شد خواهم خانمانبی. داد خواهم دست از را امخانه زودیبه. را بدهم بانک پول

 .«است خودکشی من نجات راه

 پیش اهم یک اگر: »شد گفته شده که بسیار بازنشر هاتوییت از در یکی که همانطور

 کرده گذاریسرمایه زمان، آن در محبوب دیجیتال ارز چهارمین ،"لونا" در دالر 044

 که ده شگفت و روزبه توییت این بعد، دقایقی.« دارید دالر چهارصدم یک اکنون بودید

 ارزش دالر هزارمهدسه مقاله این نگارش زمان در لونا. است پنی یک از ترکم آن ارزش

 دالر یک روی الگوریتمی صورت به بود قرارکه  مرتبط با آن TerraUSD و دارد

 .شودمی معامله سنت 00 قیمت با اکنون ،تثبیت شود

https://twitter.com/cryptocom/status/1453685475626082310?s=20&t=C1OKtPu4pGUNg3CmP-8r4A
https://www.youtube.com/watch?v=mJHvSp9AKYg
https://jacobinmag.com/2022/01/nfts-fallon-paris-hilton-bored-ape-digital-imagery-commodification
https://www.bbc.com/news/technology-59964648
https://slate.com/technology/2021/10/ben-mckenzie-crypto-celebrities-kardashian-brady-lohan.html
https://www.reddit.com/r/terraluna/
https://www.reddit.com/r/terraluna/
https://twitter.com/paleofuture/status/1524724947460911104?s=20&t=n-M8zByCPXkj7zLqLu3BnA
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 یشب هفته یک طی ارز،رمز پرطرفدارترین و ترینقدیمی کوین،بیت حال، همین در

 آن ارزش اگر. سقوط کرده است درصد 54 از بیش گذشته ماه شش در و درصد 01 از

 رمزارز بودند رسیده باور این به که عادی مردم از بسیاری سقوط کند، همچنان

 وادور،السال اقتصاد کل. شوندط میهستی ساق از است، مالی امنیت سوی به مسیرشان

 .ودورشکسته ش است ممکن کرد، تبدیل ملی پول به گذشته سال را کوین بیت که

دست » که گویندمی مردم به هنوز رمزارز میلیاردرهای از زیادی تعداد حال این با

 به هک میلیاردر سایلر، مایکل(. داشت نه این که فروختنگه را باید رمزارز« )داریدنگه

. «ستا راه در هنوز اتفاق بهترین: »نوشت توییتی در ست،ا بازها کوینبیت پدر نوعی

 یا االهاک با یا ند،کنمی پشتیبانیاز آن  لتیدو هیچ که دارید «ارزهایی» وقتی البته،

 ار مبلغی تواندمی هاآندر مورد  یایجاد جوّ هیجان نیستند، مرتبط واقعی هایدارایی

 .دهد افزایش را شانشدهاعالم «زشار» بنابراین و هستند پرداخت به مایل مردم که

 رمزارزها با مرتبط هایدارایی انواع و  NFTsتعویض لهای غیرقابتوکن رمزارزها،

 ثباع پایین العادهفوق یبهره هاینرخ زیرا ،اندمتورم شده شدتبه گذشته سال دو در

در رمزارزها  و مالی ابزارهای سهام، در گذاریبرای سرمایه الوصولپول سهلانبوه شد 

 باشد.سترس د

 یجادا قانوناستریت بی وال به نسبت تریوحشی بسیار غرب حتی رمزارزها دنیای

 چنان رمزارز برداری باکاله هایطرح و پونزی هایطرح های دیجیتالی،سکه. است کرده

 از یکی. کنندمی حمایت آنها از بسیاری و شودمی بحث از آن آشکارا که هستند رایج

رح ط یک به: »داد پایان مهیج فراخوان این با را اشنوشته دسامبر ماه در نویسانوبالگ

 .«ترکدب اینکه مگر نیست حباب. بپیوندید یهرم

 زیربنایی کاالهای «ارزش. »ترکندمی همیشه که است این هاحباب مشکل اما

 .فروشید بخواهند بخرندمیکه  چیزی را مردم که یابدمی افزایش زمانی تا تنها هاحباب

 مجازی فضای در که است ساختگی توکن یک فروشید می که چیزی ارزها،رمز مورد در

 .کندمی زندگی

 ،دهدمی افزایش جاری سال در بار چند را بهره نرخ کرده اعالم رزرو فدرال که حاال

 ودب قرار. کنندمی نشینیعقب رمزارزها مانند اهدارایی ترینپرنوسان از گذارانسرمایه

 دیجیتال ارزهای نوسانات تخفیف برای راهی عنوانبه Terra مانند هاییکویناستیبل

https://jacobinmag.com/2021/09/el-salvador-bitcoin-law-nayib-bukele-authoritarianism
https://twitter.com/saylor/status/1525087468864815105?s=20&t=dvjcyc5_Cp7Avhh3DAY67Q
https://jacobinmag.com/2022/01/nfts-fallon-paris-hilton-bored-ape-digital-imagery-commodification
https://jacobinmag.com/2022/01/cryptocurrency-scam-blockchain-bitcoin-economy-decentralization
https://www.drorpoleg.com/in-praise-of-ponzis/
https://www.drorpoleg.com/in-praise-of-ponzis/
https://www.drorpoleg.com/in-praise-of-ponzis/
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 هشدار مشکوک بودند کسانی که به رمزارزها از بسیاری که طورهمان اما. کنند عمل

 .تندهس رمزارزها بومزیست سقوط برای مکان ترینمحتمل واقعبه هاکویناستیل اندداده

 شوندیم متصل( دالر معموالً) دارایی یک به که هستند هاییتوکن هاکوین استیبل

 انگرمعامله. شوند عاملهم مزاحم مقررات بدون و چینبالک سرعت به همان توانندمی اما

 برای آنها از کنند، نشینیعقب ترپرریسک ارزهای از خواهندمی که زمانی هازرمزار

 نهاآ. کنندمی استفاده خود هایدارایی دارینگه یا دیگر دیجیتال ارزهای فروش و خرید

ی نرساآب سیستم عنوانبه اغلب که دارند نقش ارزهارمز هایصرافی عملکرد در آنقدر

 «تتر» در کوینبیت معامالت از درصد 04 حدود مثال، عنوانبه. شوندمی توصیف آنها به

 .کوین است استیبل ترینکه محبوب شودمی انجام

 از ییک. است ناپایدار مدل دو از یکی اساس بر هاکویناستیبل پشت «ثبات» اما

 تاس دالر یک دهنده نشان دیجیتال یسکه هر آن در که پشتوانه یذخیره یک طریق

 قیقاًد کسهیچ اگرچه کند،می استفاده مدل این از «تتر». شودمی نگهداری بانک در که

 بازرسیآن  که از نیویورک کل دادستان. ددار دالری یذخیره چقدر واقعاً که داندنمی

 یدامها برای را هنگفتی مالی هایزیان پروابی و غیرقانونی طوربه» تتر که گفتکرد 

 تتر ادعای ...است داده پوشش خود هایی حسابمانده از محافظت و خودی برنامه

ار برخورد آمریکا دالر یاز پشتوانه کامل طور به همیشه آن مجازی ارز اینکه بر مبنی

 «.بود دروغ ،است

 نوع این ناشران. است Terra «ترا» مانند «الگوریتمی» کوین استیبل دیگر مدل

 ظحف نویسیبرنامه کد طریق را از قیمت ثبات که کنندمی ادعا اهکویناستیبل از

 هایکهس تعداد دالر قیمت از ترپایین یا باال به هاقیمت حرکت به پاسخ در که کنندمی

گ هماهن را هاقیمت تقاضا و عرضه هایتعدیل طریق از بنابراین دهد،می تغییر را موجود

 .کنندمی

 استیبل: »گویدمی است ککه در مورد رمزارزها شکا راردج دیوید که همانطور اما

 هایوینک استیبل. کند حفظ را خود ثبات اندنتوانسته تاکنون الگوریتمی هایکوین

 «.در کارند ثبات نداشته باشند که زمانی تا الگوریتمی

https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://foreignpolicy.com/2022/05/12/cryptocurrency-crash-2008-financial-crisis/
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-backing-the-stablecoin-tether
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-backing-the-stablecoin-tether
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-backing-the-stablecoin-tether
https://foreignpolicy.com/2022/05/12/cryptocurrency-crash-2008-financial-crisis/
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هم  شما وقتی و) ها در حال سقوط استوقتی قیمت است؟ رمزارز پایان این آیا

 چنین (کنید محو زمین یکره روی از را کوینبیت دارید دوست من مثل

 .جذاب است هاییبینیپیش

 رمزارز صدها و Terra، Luna مانند هاییسکه. رسدمی نظر به بعید متأسفانه،

 ،داروندارشان یندافر نای در مردم از بسیاری و. کرد خواهند سقوط احتماالً کوچک

که  زیادی میلیاردرهای اما. داد خواهند دست از را خیلی چیزهای دیگر و شانهایخانه

 – کشانندبما را به نیستی  همچنان رمزارزها باعث شوندتا  اندروی رمزارزها قمار کرده

 .کوین بیت ماینرهای برانرژی و عظیم صنعت بگذریم از

 کی این کهاین: توانند حفظ ظاهر کنندرمزارزها دیگر نمی شک بدون حال، این با

 اینکه ای است، آینده پول کوین بیت کهاین است، سریع شدن ثروتمند برای ثرؤم طرح

تحت  رمزنگاری ی«جامعه» اینکه همه، از ترمهم و)!(.  است تورم برابر در پوششی

 آغازِ این اگر. شویم ثروتمند هم با ما یهمه خواهدمی که دارد وجودرهبری میلیاردرها 

 .افتدیدیر یا زود اتفاق م است، بلند داستان این پایان

 

 پیوند با منبع اصلی:

https://jacobinmag.com/ 2422/45 /crypto-cryptocurrency-

bitcoin-stablecoin-crashing-terra-luna 
 

 
 


