ﻣﻮﺳﺲ اﺗﺮﯾﻮم :ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﮐﻼﻫﺒﺮدار اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ »وﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ« ،ﻣﻮﺳﺲ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺗﺮﯾﻮم و »ﮐﺮﯾﮓ راﯾﺖ«،
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻟﻖ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ راﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮدار اﺳﺖ.
ﻫﻮﯾﺖ »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ« ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺮﯾﮓ راﯾﺖ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1395اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮای ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪن ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺳﺮ
ﺑﺎز زد.
ً
اﺧﯿﺮا در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ » «Deconomyراﯾﺖ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﺪ ﺷﺪه ﺧﺎﻟﻖ اﺗﺮﯾﻮم اﺳﺖ،
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده .ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد راﯾﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺌﻮل ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮد ﻫﻢ آوری ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او )راﯾﺖ( اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﺣﺮف ﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﯿﺎری زده،
ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮدار اﺟﺎزه داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟«
ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ را در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺲ از ﻣﺒﺤﺚ »ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ«
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ »ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺶ« ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺮﯾﮓ راﯾﺖ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ در ﻣﻮرد راﯾﺖ

واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

ﮐﺮﯾﮓ راﯾﺖ از اراﺋﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺗﺄﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺎز زد .اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،راه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل راﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﭘﻮل ﻫﺎی

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

راﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺶ

ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺗﻮﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده:

»وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،او )ﺑﻮﺗﺮﯾﻦ(
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ]رﯾﺸﻪ ﻫﺎی[ اﺗﺮﯾﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪ و ]اﯾﻦ ارز[ ﺧﻮاﻫﺪ ُﻣﺮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

