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نمای نزدیک

حسابداری
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پشت یک کوه روستایی بود
تــوی این روســتا چنــد نفــر زندگی 
می کردن و همه ی پوالشــون توی بانک 

بود
هر موقع دو نفر می خواستن معامله کنن، 
مثاًل آقــای احمدی می خواســت از خانم 
محمــدی تخم مرغ بخره، بــا هم می رفتن 
بانــک، اقــای احمــدی پول از حســابش 
بر می داشــت، می داد به خانــم محمدی و 
تخم مرغ رو می گرفت و خانم محمدی هم 

پول رو می ذاشت توی بانک.
و خالصــه مــردم این جور دادوســتد 

می کردن.
تا این که یک روز خبر اومد که بانک 
آتيش گرفته و همه چيز خاکســتر شــده، 
هيــچ پولی تو بانک نمونــده و مهم تر هم 
این که هيچ کس نمی دونه صورت گردش 

و مانده ی حسابش )پول ها( چطور بوده…
مــردم روســتا دور هم جمع شــدن و 
تصميــم گرفتــن که هر نفر یک ســنگ 
برداره و پولــی که خودش و بقيه آخرین 

بار تو بانک داشتن رو حکاکی کنه.
چون شــهر کوچيــک بــود و همه از 
ميزان پول بقيه خبر داشتن، انجام این کار 

راحت بود.
حاال از این به بعد یک ســری ســنگ 
داریم کــه روی همه ش نوشــته هر کس 
چه قــدر پــول داره و هــر کــدوم از این 

سنگ ها هم دست یک نفره.
از این به بعــد هر کس می خواد معامله 
کنه این کار رو می کنند که روی ســنگ 
خودش می نویســه و از بقيه هم می خوان 

روی سنگ هاشون بنویسن 
این طور ميشــه که اقــای احمدی روی 

ســنگش مينویســه ـ دو تومن از احمدی 
کــم و به محمدی اضافه شــودـ  محمدی 
هم همينو می نویســه و هــر دو به بقيه هم 
می گن که این رویداد )کســر از حساب 
یک نفر و اضافه به مانده حساب دیگری( 

رو بنویسند.
وقتی که روی بيش از نيمی از سنگ ها 
حکاکی شده باشه، دیگه همه می دونن که 
محمــدی دو تومن بيش تر داره و احمدی 
دو تومن کم تــر، طبيعيه کــه چون روی 
سنگ شون نوشته بودن اول چه قدر داشتن 
)مانده ی حســاب اوليه شون چه قدر بوده( 
به راحتی می تونن ببينن که هر کدوم االن 
واقعاً چه قدر پول دارن )یا مانده ی حساب 

فعلی شون رو در بيارن(.
با این توصيف به نظر می رسه که اهالی 
این روســتا دیگــه نيازی بــه بانک ندارن 

نیمهیپنهان
بیتکوین

بهروز خدارحمی
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و فقــط باید صبــر کنند که نوشــتن این 
معامله ها روی سنگ ها تموم بشه.

حاال که این طور شــده دیگه هيچ کس 
نمی تونــه از دیگری پول بدزده چون باید 
بره پيش همــه ی اهالی روســتا و حداقل 
بيــش از نيمی از اون ها رو رو متقاعد کنه 
که این انتقال رو بنویسن روی سنگشون و 

بهش رسميت بدن که کار خيلی سختيه.
دیگه هيچ کــس نمی تونه پــول تقلبی 
چاپ کنه، اصاًل منبعد کسی مسئول چاپ 
پول نيســت، با این توصيــف دیگه اصاًل 
بانک مرکزی وجود نخواهد داشــت که 
بتونــه هر از چنــد گاهی با سياســت های 
بعضاً عجيــب و غریبش مثــل چاپ پول 
بدون پشــتوانه ارزش پول اهالی روستا رو 

کم کنه.
با ایــن توصيف دیگــه بانک دارها هم 

نمی تونــن از محــل پولــی که نــدارن به 
یک عده وام بدن و ورشکســتگی اون ها 
به قيمت از دســت رفتن پول اهالی روستا 

باشه.
بيت کوین اسم این پوله.

فناوری بالک چين یا زنجيره ی بلوکی 
یا زنجيره بســتک اســم این ســنگ ها و 

سامانه ی ارتباطيشون است ...

داستان واره ی بيان شده، توصيفی است 
از آرمانی که رمز ارزها و اولين آن یعنی 
بيت کوین با آن متولد شــده است. این که 
چه ميــزان از این آرمان ها دســت یافتنی 
اســت و چه ميزان از آن هــا رؤیایی بيش 
نيســت و امــکان رســيدن به اهــداف و 
بيت کویــن  ترسيم شــده ی  رســالت های 
در بازه هــای زمانــی مختلف چــه ميزان 

اســت، موضوع بحث این نوشــته نيست. 
این کــه بيت کوین را به عنــوان یک ارز و 
یا به عنوان ابزار ســرمایه گذاری مناسب و 
مفيد می دانيم )در ســطح فــردی و یا در 
سطح کالن( هم چندان موضوع محوری 
این نوشــته نيســت. از آن رو که عمده ی 
طرفــداران و خيــل مشــتاقان بيت کوین 
به جهت اشــتياق فراوان هــر آن چه را در 
صورت ليالی تمثيلی خود می بينند حسن 
تلقی می کنند، در این نوشــته قصد داریم 
بــا رویکردی انتقــادی ابعــاد دیگری از 
بيت کوین را معرفی کنيم که شاید کم تر 
به آن پرداخته شده است. این را هم خالی 
از لطف نمی دانيم که اشاره کنيم به جهت 
رویکرد فنی و تکنيکی )فناورانه ـ محور( 
عمده ی متخصصين زنجيــره ی بلوکی و 
بيت کویــن، تاکنون کم تر بــه ابعاد مالی، 
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اقتصادی و اجتماعی این ابداع پرریسک 
توجه شــده اســت و لذا رویکــرد اصلی 
متن حاضر کم تــر بر مباحث فنی متمرکز 

خواهد بود.

دو ناهمساز
یکی از خطاهایی که در اســتدالل های 
مدافع رمز ارزها می شــود، حذف کردن 
پــول دیجيتالــی و یــا جایگزیــن کردن 
پــول دیجيتــال با پــول کاغــذی )هر دو 
را در یــک دســته تلقی کــردن و تقليل 
آن بــه پول کاغذی( اســت و مقایســه ی 
قابليت هــای رمــز ارزها با پــول کاغذی 
)به عنوان نماینده ی رژیم جاری و ســنتی 
پولی کشــورها( می باشــد و مثاًل به خطا 
گفته می شود ارزهای رایج تنها به صورت 
فيزیکــی تبادل می شــود ولی رمــز ارزها 
به صــورت دیجيتالــی، درصورتی که این 
مقایســه صحيح نيســت چرا که پول های 
دیجيتالی)شــبيه همانچــه کــه در قالــب 
کارت های اعتبــاری و کارت های نقدی 
در نظــام پولــی فعلی به صــورت فراگير 
استفاده می شود عالوه بر تبادالت فيزیکی 
در مبــادالت دیجيتالی نيز قابل اســتفاده 

است(.
اســتفاده ی  ناهمســاز دیگــر خطــای 
جایگزیــن از پتانســيل های رمــز ارزها و 
زنجيــره ی بلوکی )به عنوان یک بســتر یا 
زیرساخت فناورانه( است. به واقع بسياری 
از وجــوه تمایز مــورد اشــاره ی مدافعان 
رمــز ارزها )مثاًل بــرای بيــت کوین(، با 
اصالح زیرساخت فعلی )به مدد فناوری( 
و به عنــوان مثال حرکت به ســمت بســتر 
زنجيره ی بلوکی یا مشــابه آن برای رژیم 
جــاری پولی نيز وجود خواهد داشــت و 
نياز به تولد یــک رمز ارز نخواهد بود. به 
بيانی در بسياری از محافل به جای دفاع از 
رمز ارزی هم چون بيت کوین، از محاسن 
فناوری و بســتر مورد استفاده ی آن یعنی 

زنجيره بلوکی استفاده می شود.

اشاره ی فنی به فناوری
بدون تردید منافع و تسهيالت بی شمار 
فناوری در چند دهه ی گذشــته بر کســی 
پوشــيده نيست و ارزیابی و یا نقد یکی از 
به مفهوم  به هيچ روی  فناورانه  محصوالت 
مخالفت بــا بهره مندی از فناوری نيســت 
ولــی محصولی که برای اولين بار شــاهد 
آن هســتيم، بســيار متفاوت از جانشينان 
پيشــين ابداعــات فناورانه اســت. آن چه 
تــا پيش از رمز ارزها شــاهد بوده یم نگاه 
به فناوری به عنوان بســتر، زیرســاخت و 
یا حتی ابزاری تســهيل گر بوده است که 
قيمت، ارزش و یا مابه ازای آن با توجه به 
ارزش افزوده ای که ایجاد می کرده، تعيين 
می شده است. امروز هم می توان با آغوش 
باز از این ابداع فناورانه ی جدید یعنی رمز 
ارزها و زنجيره ی بلوکی استقبال کرد و با 
قيمت گذاری آن به اســتقبال و استفاده از 

ایــن فناوری در بهبود نظام پولی پرداخت 
ولی آن چه محل اختالف تلقی می شــود 
این اســت کــه بــرای اولين بــار فناوری 
قصد دارد بر جایــگاه خود ارزش و پول 
تکيه بزند کــه ابهامات زیادی را به همراه 
خواهد داشــت. بدیهی است معادل ریالی 
یا دالری هر فناوری جدید با تقریب هایی 
قابل بــرآورد اســت ولــی هر چه هســت 
بســيار کم تر از آن چيزی است که امروز 
به عنوان مابه ازای هر یک از این رمز ارزها 
)در قالب عرضه های اوليه سکه و...( طلب 

می شود.

مزیتــی که خیلــی زود از بین 
رفت

و  ارزهــا  از مزیت هــای رمــز  یکــی 
به صــورت خــاص بيت کویــن، کميابی 
عنوان شــده و همان گونه که در داســتان 
واره ی ابتدای این نوشــته هم آمد، فرض 
بر این بوده که به دليل ماهيت ســاختاری 
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بيت کوین )که امکان انتشــار بيش از 21 
ميليون بيت کوین وجود نخواهد داشت( 
به عکــس جریــان حاکم بــر دولت ها و 
بانک های مرکزی )چاپ بی رویه و بدون 
پشتوانه ی اسکناس( در اتمسفر رمز ارزها 
شرایط به گونه  ی دیگری است و به دليل 
مسدود بودن سقف انتشار رمز ارزها )بيت 
کوین(، دارندگان آن در معرض کاهش 
اجبــاری ارزش پــول خود )بــه دليل این 
انتشار بدون پشــتوانه( نخواهند بود. حال 
آن کــه خيلی زود از طریق انشــعاب های 
بيت کوین )بيت کویــن گلد، بيت کوین 
کــش و ...( و ســپس از طریق ســایر رمز 
ارزها، ایــن مزیت نيز خيلــی زود از بين 
رفته اســت. توجه داریم کــه اگر به قرینه 
از اتحادیه ی اروپا قلمرو رمز ارزها را هم 
جهانی تصور کنيم لذا قرار بر این بوده که 
در این دنيای جدید تنها یک واحد پولی 
و آن هم مثاًل بيت کوین منتشر شود و لذا 
هرگونه رمز ارز دیگری در این قلمرو در 

اصل بر رمز ارز قبلی اثر منفی )شبيه همان 
انتشار بی رویه ی اسکناس( خواهد داشت.

کارمزد تراکنش هــا و انگیزه ی 
رمزکاوان

از شــعارهایی کــه در  یکــی دیگــر 
محبوبيــت بيــت کوین بســيار مؤثر بوده 
اســت، ناچيز بودن کارمزد تراکنش ها و 
یا حذف هزینه ی تراکنش ها در بستر رمز 
ارزها عنوان شــده است که البته نوسانات 
قابل توجه این کارمزدها طی ماه های اخير 
آن را با ابهام هایی مواجه کرده است )که 
البتــه ســامان دهی اخير آن قــدری از آن 
نگرانی کاسته اســت( و اما نگرانی بعدی 
و البتــه مهم تر رقم ایــن کارمزدها پس از 
بيــت کوین های  اتمام اســتخراج تمامی 
شــبکه اســت. همان طور کــه احتماالً در 
جریــان هســتيد در حال حاضــر طی هر 
ده دقيقه تعــداد دوازده و نيم بيت کوین 
به عنوان پاداش رمزکاوان )حســابداران یا 

حسابرســان ناظر( پرداخت می شــود که 
البته با گذشــت زمان مقــدار این پاداش 
کاســته شــده و بــا تولــد آخریــن بيت 
کوین برای هميشــه متوقف می شود. پس 
بدیهی اســت که پس از آن کارمزد تأیيد 
تراکنش هــا با ابهام جــدی مواجه خواهد 
شد و نمی تواند ناچيز باشد چون انگيزه ای 
برای رمزکاوان باقــی نخواهد ماند. )این 
را هم مد نظر داشــته باشــيد که هم چون 
اســتخراج در معادن که با گذشت زمان و 
رســيدن به الیه های پایين تر معدن، هزینه 
ی اســتخراج بيش تر و بيش تر خواهد شد 
در محيط رمز ارزها هم با ســپری شــدن 
زمان درجه ی ســختی رمــزکاوی بيش تر 
خواهد شــد و لذا الزم اســت برای حفظ 
انگيــزه ی آنان جهــت کار در اعماق این 
معدن، پاداشــی بيش تر بــه آنان پرداخت 

شود.(

ابهام در ظرفیت فراگیری
یکــی از نکات کليدی دیگر شــکاف 
بســيار زیاد ظرفيت )تعــداد تراکنش در 
هــر ثانيه( رمز ارزهایــی چون بيت کوین 
در مقایســه با ســامانه های فعلی همچون 
کارت هــای اعتبــاری بين المللی )مســتر 
کارت، ویــزا کارت و ...( اســت هرچند 
که رمــز ارزهــای جدیــد ایــن تنگنا را 
به عنــوان یکــی از کليدی تریــن مســائل 
پيش روی خود می بينند و پيشــرفت های 
قابل مالحظه ای هم در این زمينه داشته اند. 
ولی در عين حال این پيشرفت ها تهدیدی 
برای بيت کوین هم تلقی خواهد شد. )از 
طرفی به نظــر می رســد راه کارهای بيت 
کویــن برای ارتقــای این ظرفيــت هم با 
ماهيت اوليه  ی بيت کوین در تضاد باشد 

و فراگيری آن محل ابهام فراوان است.(

یک آدرس غلط
اغلــب یکی از دالیــل حمایت از رمز 
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ارزها به ویژه در کشــور ما و در شــرایط 
فعلی، پتاسيل دور زدن نهادهای نظارتی و 
به تبع آن تحریم های ظالمانه ای است که 
صنایع و کسب وکارهای ما را متأثر کرده 
اســت. اما آن چــه به عنوان یــک واقعيت 
تلقی می شود، چيز دیگری است و شواهد 
چند ماه اخير که با سرعت شگرفی هم در 
حال پيش روی اســت خالف آن را اثبات 
کرده است. حکایت از این قرار است که 
گلــوگاه ارتباطی دنيــای مجازی )محيط 
رمــز ارزهــا( و دنيای واقعــی )صرافی ها 
به عنــوان  یــا فروشــگاه های مختلــف(، 
مراکز آسيب پذیری هســتند که چاره ای 
جز تبعيــت از قوانيــن بين المللی نخواهد 
داشــت ولــذا از طریق مباحثــی هم چون 
احراز هویــت، با اعمــال محدودیت در 
این گلوگاه ها در عمل همان شرایط قبلی 

حاکم خواهد شد.

رقابت و کوچک شدن قلمرو 
بــا توجــه بــه تعــداد رمــز ارزهــای 
توليدشــده ی فعلی)بيــش از یک هزار و 
پانصد عدد در تاریخ نگارش این نوشــته( 
و روند رو به افزایش این رقابت و رویکرد 
بســيار روشن فناوری در عدم وابستگی به 
فناوری های ضعيف )قدیمی( تر و حرکت 
با نهایت ســرعت به ســمت فناوری ها و 
ابزارهــای فناورانــه ی جدید، پــر واضع 
اســت که روزبــه روز قلمــرو هریک از 
ایــن رمز ارزهــا کوچــک و کوچک تر 
شــده و از آرمان های اوليه ی خود تحت 
عنوان نداشتن مرز و قلمرو فاصله خواهد 
گرفت. )کاهش سهم بازار بيت کوین از 
60 به زیر 40 درصد طی ماه های اخير هم 

حکایت از همين روند دارد.(

ناهمساز بقا ـ دخالت
یکی از تضادهای ماهيتی در اســتمرار 
حيات رمــز ارزهــا از آن جایی آشــکار 

می شــود کــه از یک ســو محبوبيت رمز 
ارزهــا در جایگزیــن شــدن )دور زدن( 
ناظر پولــی )بانک های مرکزی  نهادهای 
و دولت ها( اســت و از دیگر ســوی بقای 
آن ها نيــز در عدم مداخله ی دولت ها )در 
این فرآیند حذف شــدن!( اســت. بدیهی 
اســت که بــا افزایــش نگرانــی نهادهای 
ناظــر پولــی کشــورها، وضــع قوانين و 
محدودیت های جدید توسط آن ها بدون 
تردیــد از محبوبيت و فراگيری رمز ارزها 
خواهد کاســت و این تغيير پارادایم مسير 

همواری نخواهد داشت.

جمع بندی
به نظر می رســد با ابداع ابزار، بســتر و 

محيطی روبه رو هستيم که به دليل ساختار 
پيچيده و چند بعدی اثرگذاری و ذی نفعان 
بی شماری که متأثر از آن تلقی می شوند، 
تاکنون بررســی همه جانبه ای انجام نشده 
است. )مســأله اغلب بسيار ســاده انگارانه 
و تک بعدی تلقی می شــود.( هموار شدن 
مســير تجميع، تکميل و یــا بهره مندی از 
دانش هــای مختلــف فنــاوری، اقتصــاد، 
امنيــت  مالــی،  کســب وکار،رمزنگاری، 
قوانين  پولــی،  ســایبری، خط مشــی های 
اوراق بهادار، روان شناسی، جامعه شناسی، 
سياست های جغرافيایی و تاریخ ضرورت 
ناگزیــری اســت کــه هریک تــا کنون 
وزن مــورد نياز را پيــدا نکرده اند و نياز به 

مشارکت افراد بيش تری خواهد داشت. 
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