روﯾﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ از
اﯾﻦ رﻣﺰارز درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
در روز  ۲۲ﻣﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻻزﻟﻮ ﻫﺎﻧﯿﺶ« ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .او ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ داد ﺗﺎ دو
ﭘﯿﺘﺰا ﺑﺮای او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار
دﻻر ارزش دارد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر دم دﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﯿﺖ

ﮐﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای ﭘﯿﺘﺰای ﻫﺎﻧﯿﺶ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ در ﺣﻮزه اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و رﺷﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
درﺻﺪی از ﺳﺎل  ۲۰۱۰و رﺷﺪ  ۲۲۰درﺻﺪی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺗﻤﺎم وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎول ﺗﻮدور-ﺟﻮﻧﺰ ،اﺳﻨﺘﻠﯽ دراﮐﻨﻤﯿﻠﺮ و ﺑﯿﻞ ﻣﯿﻠﺮ در ﺗﺎﺪ آن ﻟﺐ ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮهاﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Squareو  MicroStrategyﻫﻢ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﭘﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و ﺧﻄﺮات ﻓﺮاواﻧﺶ -
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ارزش  ۲۵درﺻﺪی ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ -ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ارز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺣﺘﯽ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و اﻟﻤﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ :وﺟﻮد ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﯾﮏ داراﯾﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ داراﯾﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻗﺮار

ﺑﻮد ﯾﮏ ارز ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﻣﺰارز ﻣﯽﮔﻮﻢ .وﻗﺘﯽ

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺮﻣﻮزش ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ«
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ »ﻧﺴﺨﻪای ﻫﻤﺘﺎ-ﺑﻪ-ﻫﻤﺘﺎ از ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن دو ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﭘﻮل از ﯾﮏ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.

وﻋﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارزی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ
او ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺮ اﺛﺒﺎت رﻣﺰﻧﮕﺎراﻧﻪ

اﺗﮑﺎ دارد و ﺑﻪ دو ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« و ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ.

و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺎﯾﻨﺶ در آن روز از ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﻧﺠﺎم داد :ﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
از ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ زده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ او داﺷﺖ از ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺶ اﮐﻨﻮن آﺳﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺎ وﻋﺪه ﻏﺎﯾﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارزی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻮل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽداد
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ارزان و ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﻮﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۱۴۰ﻣﯿﻼدی و
ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ،ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺮان ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ارزشاش را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﮏ دورﺳﯽ» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ارز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ آن ارز ،ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ«
ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺳﺎﯾﺒﺮﭘﺎﻧﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻪﭼﻨﺪان دور و ﻃﯽ ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﺟﮏ دورﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ و ﻣﻮﺳﺲ  Squareﮔﻔﺖ» :در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ارز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ آن ارز ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ« .ﺣﺘﯽ
اﻣﺮوز ﻫﻢ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﺜﺎل ﭘﯽﭘﻞ از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪﭼﻨﺪان دور
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ  ۱.۳درﺻﺪ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ازای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ارز راﯾﺞ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ،درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل در ازای ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ – و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﻤﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،در اﺻﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  Chainalysisدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  ،۲۰۱۹ﺗﻨﻬﺎ  ۱.۳درﺻﺪ از
ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ازای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎدﻻت ﻧﯿﺰ ﻃﯽ دو ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ رﺷﺪی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک داﺷﺘﻪاﻧﺪ .و رﻗﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻘﺪر در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ و
ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ارزش اﺷﺎره ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻧﺪارد .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫﺮ روز -و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻣﻌﺎوﺿﻪﻫﺎ -ﺣﺪودا  ۳۲۵ﻫﺰار ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ دارﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ
رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهاش ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ارز ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﮑﯽ از واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﺮدازش ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﯾﺰا در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺪود ۶۰۰۰
ﻫﺰار ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﯿﺰ دارد .ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش  ۷ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ
آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ دردﺳﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﺑﺎ آن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ
رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻃﯽ ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ  ۵۵دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
رﺳﯿﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ۶ ،دﻻر
اﺿﺎﻓﻪ روی دﺳﺖﺗﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .اﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﺰرگ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦﺗﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهاش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ – اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﺤﺪود
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﯿﺎﺪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮﻧﺪ(،
ارزش آن ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﺗﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻮد ،ﮐﺎری اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺘﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،آنﻫﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .و از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از اﺣﺘﮑﺎر ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ارز ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارز ﻫﺴﺘﯿﻢ
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ -ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ  ۱۰اﻟﯽ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ -ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ازای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ دﻟﺶ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮدا  ۱۰درﺻﺪ از ارزشاش ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ۱۰
درﺻﺪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن روی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﯾﮏ ارز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن
رﻣﺰارزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ ﺑﻪ ارزﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺪﯾﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪاش ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ آن »ذﺧﯿﺮه ارزش«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﯾﮏﺟﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻃﻼی آﻧﺎﻟﻮگ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازهای ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آﯾﻨﺪه ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .و درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ،ارزش آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی دﭼﺎر ﺗﻮرم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻬﺎم ﯾﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ،ارزش دروﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯽارزش ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﻓﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﺪف و
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد دور ﺷﺪه .آﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ و روزﻣﺮه ﻣﺮدم را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
راﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه .ﯾﺎ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﯾﺪهآل ،ﻣﺮدم از ﺑﯿﺖ

ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺛﺮوت ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ راﻫﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »رﻣﺰارز« ﺷﺮوع ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »رﻣﺰداراﯾﯽ« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

رﺳﺎﻧﺪ.
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