»ﮐﺮﯾﮓ راﯾﺖ« ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ او »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ
ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ« ،ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
»ﮐﺮﯾﮓ اﺳﺘﯿﻮن راﯾﺖ« ) ،(Craig Steven Wrightﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه  ITﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ دارد
اﮐﻨﻮن ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ

ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻻ او ﺧﻮدش ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد اﺳﻨﺎدی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻼک ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ » «Hal Finneyدر

ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۲۰۰۹و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم«.

ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ« ) (Satoshi Nakamotoﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ

ﺷﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۵ﻧﺸﺮﯾﻪ »واﯾﺮد« و وب ﺳﺎﯾﺖ »ﮔﯿﺰﻣﻮدو« در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن آﻗﺎی »راﯾﺖ« اﺳﺖ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ« ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از

آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ
ﺟﺬاب ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:

»داﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
در ﻣﻮردﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻫﺴﺘﻢ را اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﭘﻮل ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻬﺮت ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪن ﻧﺪارم .ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

