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 نسخه الکترونیکی این کتاب به زبان فارسی بصورت هدیه و رایگان
 است. جهان قرار گرفته سراسردر اختیار مخاطب فارسی زبان در  

 
 

المللی این اثر، هرگونه استفاده از جلد و متن با توجه به ثبت بین
، CDکتاب به صورت زیراکس، بازنویسی، ضبط کامپیوتري، تهیه 

ها و استفاده در نامه، پادکست، ترجمه به سایر زباننامه، فیلمنمایش
هاي مختلف که باعث درآمدزایی براي غیر شود، بدون اجازه سایت

 کتبی مؤلف ممنوع است و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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عباس نوروزي اي رایگان از طرف مدرسه اقتصاد دکتر نسخه دیجیتال اثر هدیه
مندانی است که خواندن و آگاه شدن را دوست دارند، ولی توان به تمام عالقه
بینانه هاي سنگین محصوالت فرهنگی را ندارند و در حالتی خوشپرداخت هزینه

ورزند. درصورت ي آبی عشق میهاي عزیز کرهبه محیط زیست و درخت
 رسانی کنید. طفاً اطالعخریداري این اثر به زبان فارسی، این تخلف را ل
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 ییزیبا قیمتِام سوار ماشین گراناولین بار قدرت پول را زمانی فهمیدم که دختر مورد عالقه 
ایم. سخت است ها یا فضاي مجازي دیدهاري از ما در واقعیت، فیلمشد و رفت. این صحنه را بسی

آید که اخالق کند و این سوال پیش میبپذیریم که این روزها ارزش انسان را پول تعیین می
توان گفت پول کجاي ماجرا قرار دارد. با شما صادق باشم. هیچ جا! در دنیاي جدید به راحتی می

رانی، قدرت، موقعیت، دیده شدن و هرچیزي توان رفاه، لذت، شهوتمیهمه چیز است، زیرا با پول 
اید را به راحتی خرید. پول این روزها مانند خون در بدن اگر که تا کنون شما از آن محروم بوده

 شک در نظم زندگی ما اخالل ایجاد خواهد کرد.درست گردش پیدا نکند، بی
م اولین بار معناي پول را چطور فهمیدي؛ کمی پرسخیلی از اوقات وقتی از دانشجوهایم می

آرورند. مثالً زمانی که دانشجو بودند و فهمیدند کنند و یک خاطره را از گذشته بیاد میفکر می
هاي دیگر هوشیارتر بودند یا بر اثر جبر براي شاد بودن و تفریح بیشتر نیاز به پول دارند. بعضی

توان کار کرد و پول درآورد. ولی داستان براي همه ما محیطی در کودکی فهمیدند که چگونه می
توانیم شود. یعنی زمانی که در کودکی یاد گرفتیم براي لذت بیشتر میخیلی قبلتر شروع می

ي بازي او را بگیریم یا اینکه از آبنبات خودمان ي بازي خود را به دیگري بدهیم، تا وسیلهوسیله
وئیت او را داشته باشیم. براي من معناي پول هم زمان بود با اي از بیسکبه دیگري بدهیم تا تکه

دوران جنگ با کشور همسایه. در آن دوران همه چیز صفی بود از نفت گرفته تا پنیر و تخم مرغ. 
ي جنگ برده بودند. بیاد همه نرهاي خانواده را براي دفاع غرور آفرین از وطن به اجبار به جبهه

دفاع از وطن را دوست داشت که آمدند در خانه و با کتک و لگد او  آورم عموي کوچکم آنقدرمی
پرستی اعزام کردند، البته بعدها که برگشت به عشق وطن، موجِ خمپاره او را گرفته بود را به وطن

زند. همان روز من به تنها نر قدرتمند و اکنون در دوران کهن سالی سرش به تهش، پنالتی می
اي چهار سال سن. مادرم یک اسکناس سبز رنگ تراکتور سوار را با سفرهخانواده تبدیل شدم با 

از جنس پارچه به من داد و گفت بروم نان بخرم. قبل از ظهر بود در صف نشستم و نزدیک 
اي کنارم غروب به مرحله گرفتن نان رسیده بودم. خسته شده بودم و پول را روي سفره پارچه

ي دشمن شهر را بمب باران کردند. تا به خودم آمدم صداي گذاشتم که همان لحظات هواپیماها
آژیر قرمز به سفید تبدیل شده بود. به صف برگشتم و دیدم سفره هست، اما پول درون سفره 

توانست نبود. دو نفر تا نوبتم مانده بود. به هدف نزدیک بودم و در تصورم محبت به کودک می
واست و من توضیح دادم که قبل از بمباران پولم را روي وجود داشته باشد. نوبتم شد. نانوا پول خ

سفره گذاشتم، اما االن نیست. نانی در کار نبود و به خانه بازگشتم. در آن دوران آشوب، مادرم 
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توضیحِ بیشتر، معنی پول را به ها داد و شب گرسنه خوابید و بیسهم غذاي خودش را به ما بچه
 من فهماند.

دهم زیرا تا د چه نانواي بیشعوري، اما با دانش اکنونم به او حق میشاید در ذهنتان بگویی
توانستم یک شیاد چهار ساله باشم. آن سن او شیادهاي بسیاري دیده بود و من هم برایش می

گویم به اولین بار که معناي پول را فهمیدید، بیشتر فکر کنید، دقیقا منظور چنین حوادثی وقتی می
اید. به آن زمان فکر کنید دقیقاً به ل را روي صورت خود حس کردهاست که قدرت سیلی پو

محدوده سنی قبل از شش سالگی. خیلی از اوقات ما به کمک والدین یا بصورت غریزي یاد 
شود گرفتیم که براي به دست آوردن چیزي، باید چیز دیگري را فدا کنیم. شاید بگوید مگر می

کند که مشخص علوم ژنتیک به سمتی حرکت می شکمعناي پول را غریزي درک کرد. بی
کنیم. به این موضع فکر کنید که خواهد شد، که ما تمام گذشته تکامل را در ژن خود حمل می

گویید چه گودزیالیی است؛ زمانی که من هم سن د در دلتان مییبینهاي کوچک را میوقتی بچه
دانند. ما هم ، اما اینها همه چیز را میدانستمو سال اینها بودم فرق دست چپ و راستم را نمی

شناسی علم ژنتیک محور بحث ما براي نسل قبلی هیمنقدر وحشی و دانا بودیم. موضوع زیست
ایم براي ما کافی است. نیست، اما آن یک بیت اطالعاتی که از اجداد غار نشینمان به ارث برده

بر سر تصاحب دارایی دیگري، آن یک بیت اطالعات خودش را بصورت تعامل نشان داد که 
 خلق شد.« پول»ي توانیم تا ابد همدیگر را بکشیم و از دل تعامل واژهنمی

کنیم. در صورت همین واژه زیبا که هر روز در اندیشه آن پیامک بانکی خود را چک می
اي شویم. واژهواریزي لبخند شادي بر لبمان بنشیند و در صورت پیامک برداشت اندوهگین می

توانند گرفتن دستِ یار در رولزرویس اي که بودن آن میدهد. واژهه حس بودنش به ما امنیت میک
و نبودن آن گَز کردن خیابان با پا و فغان یک نگاه مهربان باشد. در شروع کار بهتر است بگویم 
من هم با شما هم عقیده هستم که پول همه چیز نیست و تن سالم و آغوش گرم خانواده و 

تر است. بله من هم معتقدم پول خوشبختی هاي اخالقی مهمان راحت و این قبل توصیهوجد
آورد اما براي تدوام همین خوشبختی ما نیاز به پول داریم. براي اینکه در ادامه کتاب زیاد نمی

درگیر بحث اخالق و وجدان و اصول انسانی نشویم بهتر است بگویم در اقتصاد پولی، اخالق 
ات بیشتر از صفر هست در سرشماري موجودات ارد و اگر عدد درون حساب بانکیجایگاهی ند

 کنی و در غیر اینصورت تو وجود نداري.زنده شرکت می
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 انسان نخستین و تبادل

و  2و داروین 1دانم هاکینگروایت در مورد خلقت انسان زیاد است و حقیقتاً من نمی
دهد ما آنچه که حضرت گوگل به من اجازه میگویند یا عیسی و موسی اها درست میفرگشتی

شود هم زمان با همزیستی ما با بردار و خواهرهاي دایناسورمان، یعنی ببینم و بخوانم، گفته می
هاي ما حمّال اطالعات هاي آن زمان که اکنون ژنتقریباً شصت و پنج میلیون سال قبل، انسان

کردند. البته در و از دانه و ریشه و گیاه تغدیه میخوار بودند هاي آنها نیز هست، گیاهو دانسته
توانی گوید. اگر با حرف من مخالفی میعصري هستیم که هر فردي باور دارد خودش درست می

بروي و به موتورهاي جستجوگر اینترنت فحش بدهی که چرا مقاالت اشتباهی را به من داده 
گوید گیاهخوار توانیم بکنیم و میري نمیاست، وگرنه من هم مثل شما بیگناه هستم. فعالً کا

مصنوعی پشت موتورهاي جستجوگر به این نتیجه بودیم و شاید یک روز بیدار شدیم و هوش
 اند.رسید که مردم باید فکر کنند ابتدا گوشتخوار بوده

 

 

 

 
شبیه سازي نیاکان پشمالوي انسان 

دوند که بخورند که معلوم نیست می
 نشوند دوند که خوردهیا می

 

 

هاي دهد گوزنوحش که نشان میهاي حیاتاجداد چرنده ما در پی یافتن غذا مثل فیلم
شوند؛ ي کروکودیل و شیر میکنند و در مسیر، طعمهدار آفریقایی، در جستجوي غذا کوچ مییال

د، زایدنهمیشه در حال رفتن از علفزاري به علفزار دیگري براي چریدن بودند و همانطور که می
گشتند و به نوعی امید به زندگی شدند و به چرخه طبیعت بازمیتوسط حیوانات دیگر هم دریده می

چرم پس من هستم. گفت: من میهم عصر آنها بود حتماً می 3ترکاددر آنها پایین بوده است. اگر 
 در مسیر توسعه از چریدن فردي به چریدن گروهی، اجداد ما یاد گرفت که بهتر هست با هم

                                                      
1 Stephen Hawking 
2 Charles Darwin 

3 Rene Decartes 
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کم معناي اشتراک را فهمیدند. با احترام بر بزرگ مرد تاریخ جناب کارل تعامل داشته باشند و کم
و یارانش، من با ایشان موافق نیستم که کمون اولیه چند ده هزار سال از عمرش  1مارکس

ها، نوعی از جامعه اشتراکی دارند چه رسد به گذرد. بلکه باید بپذیریم که حتی عروس دریايمی
 اجداد پشمالوي ما در چند ده میلیون سال پیش. 

بحث اشتراک در اقتصاد فراتر از نظریه اواخر قرن نوزده است و امروز با توجه به اشتراک 
توانسته مال خر هم باشد! به همین برد اقتصاد میتوان پیدریایی میژنتیکی انسان با عروس

خود را به دیگري داد تا بتواند از ساقه سبز  دلیل وقتی برادر یا خواهر نخستی ما دانه خوراکی
آبدار دیگري بخورد براي اولین بار تبادل اقتصادي صورت گرفته است. اگر آن زمان را تصور 

ه تتوانسکنیم، براي انسان اولیه کالري یا ارزش غذایی معیار تبادل نبوده است. بلکه حجم می
داده تنها یک تربچه کوچک سته به دیگري میگیري باشد. براي مثال اگر سه تا پمعیار تصمیم

کرده و امروز این تبادل براي ما عادالنه نیست، ولی آن زمان با حجم معادل سه پسته دریافت می
ایم که در ازاي دریافت تنها یک بوس کوچولو، گاهی نمودي از تکامل بوده و امروزه ما فهمیده

البته امروزه پیچیدگی زیاد است براي مثال بوسه  معادل چندین گونی پسته به دیگري باید بدهیم.
که در مورد این تفاوت  از بوسه یک فرد معمولی قیمت دارد، یک سلبریتی زشت خیلی بیشتر

ها مثل مرغ و خروس زنیم که انسانزنیم. اکنون در مورد دورانی حرف میقیمت جلوتر حرف می
د تولید مثل کنند. یک جیمی جامپ در تاریخ توانستند با خواهر و برادرهاي خوبعد از بلوغ می

پریم در آغوش برادران و خواهران ارزشی دو و نیم میلیون سال زنیم و میاشرف مخلوقات می
ي خاکی میزیسته. ها که توان استفاده از ابزار را داشته و بر روي کرهاي از ما انسانپیش. گونه

ثل کردن براي بقا، که بتوانند ژن خود را به سال ها خوردن و تولید ماین نیاکان ما در طی قرن
ها برسانند تا فردي مثل من در مورد آنها مطلب بنویسد، یاد گرفته بودند بعضی از سنگ ۲۰۲۲

کرد که بتواند از چرندگی توان با آنها چیزي را برید و همین امر به آنها کمک میتیز هستند و می
خوردن بیشتر، بهتر زنده بمانند. زیرا آنها هم بصورت نانوشته به درندگی بیشتر گریز بزنند، تا با 

ن، به دلیل بکر بودن حیات دانستند که عقل سالم در شکم پر است. اصوالً این نوع از انسامی
توانند برده که اگر گروهی حرکت کنند، میکم پیوحش آن زمان بسیار آسیب پذیر بوده و کم

رفتند ترها طبق قانون وحش به فنا مید. البته همان زمان ضعیفامید به زندگی خود را باال ببرن

                                                      
1 Karl Marx 
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دویدند. وقتی به مادري که آن زمان فرزندش را و ما بقی براي زنده ماندن در کنار دیگران می 
توانم کنم، به هیچ عنوان نمیدویده، فکر میدر آغوش داشته و در پی شکار نشدن می

زندان امروزي را در فصل اول کتابم هضم کنم. آن زمان هاي چند میلیونی والدین و فرکالسکه
کردند که خورده نشوند یا با جانورهاي دیگر ي باالیی براي بقا بوده، که یا فرار میچه انگیزه

شدند تا آن را شکار کنند که بتوانند در کنار سایر هم نوعانشان، دورهمی آن را خام گالویز می
از شکار احتماالً آنکه زورش بیشتر بوده بیشتر میخورده و ضعیفتر  خام بر بدن بزنند. آن زمان، پس

مانده تا چیز بیشتري گیرش بیاید. شاید در همان دوران شکار و شکارچی گر ترحم محیط مینظاره
بردند و با کندوکاو اطراف فهمیدند، کفایتی خود رنج میبود که افراد جا مانده از شکار، از بی

ستان رفاه را باالتر برد. البته آن زمان آدام اسمیت نبود تا مزیت مطلق را بیان توان با بده و بمی
دانست اگر شکمش پر باشد کند یا مفهوم نظریه تعادل اجورث در عمل مشخص شود. فرد می

 حتماً در تعادل عمومی قرار دارد.
در این مسیر  رساندند، اما 1همین اجداد مصمم به حفظ بقا بودند که خود را به ایالن ماسک

تقریبا یک و نیم میلیون سال پیش یک گونه جهش یافته از بین آنها در آفریقا رشد کرد به نام 
هاي انسانی را راست قامتان که این گونه انسانی توانست غالب بر تولید مثل شود و مابقی گونه

ال پیش بر ترس ن بودند که تقریبا چهارصد هزار سادر تاریخ به فنا عظمی داد. همین بزرگوار
خود غلبه کردند و توانستند به داخل غار بروند که یک گام رو به جلو براي تکثیر بیشتر شد. 

ها در غارها مانند هاي جدیدي وجود دارد که آن زمان براي حفظ کالري، زمستانگویند یافتهمی
گذشته بیشتر م تا همین قرن دانیرفتند و همانطور که مینی میخرس و خفاش به خواب زمستا

کاري دهد در پاییز و زمستان سال قبلش از بیها متولد تابستان و پاییز هستند که نشان میانسان
و نبود سرگرمی درخور، زیر کرسی اسپرمی ناخواسته وارد تخمک شده است و احتماال براي غار 

دانست نر، نمی شدندها این موضوع قدرت بیشتري داشته. وقتی از خواب زمستانی بیدار مینشین
اش باد کرده و از همین جا فرد بزن و دررو، تخم قانون احتماالت و منطق که چرا شکم ماده

را در علم مدرن کاشت. به اینصورت که براي کشته نشدن توسط نر قدرتمند، یک داستان  2فازي
کل داستان، ي حامله یا داناي خوب ساخت که همه چیز تقصیر وزیدن باد موزي ته غار بود. ماده

عقل شک با ز ته غار وزید و من باد کردم. بیم چه شد، اما حس کردم بادي ایداحتماال گفته نفهم

                                                      
1 Elon Musk 2 Fuzzy Logic 
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باور  اش روي هم ریخته ودر آن بین بوده که یکی با ماده 1همان زمان هم فرد غیر تقدیرگرا
ید موجودي با تولنداشته همه چیز زیر سر باد موزي است. اما حقیقت پیش رویش این بوده که 

اش را سیر کند. احتماالً اییدوید تا شکم فرزند ماور، باید بیشتر دنبال غذا میتوسط باد موزي
یک روز که از دویدن براي شکار کردن خسته بود و پی پاسخی براي این پرسش که چرا باید 

افق خیره شد و ام را بدهم. به بیرون غار رفت و به بیشتر بدوم تا تاوان کاري را که انجام نداده
را باد موزي توانم مچ این توانم آزمایش ژنتیک بدهم، اما میبا خودش گفت درست است نمی

گریست رعد و برقی به درخت خورد و او هم با بگیریم و زمانی که داشت آسمان بر بختش می
بزن موزي  اي تقریبا سیصد هزار سال پیش به داخل غار برگشت تا مچ بادتکه چوب آتش گرفته

 اش را بگیرد.دررو زمانه
به کمک این کشف بزرگ اجداد ما توانستند با آتش در محدوده صد تا پنجاه هزار سال  

پیش به مناطق سردتر هم بیایند و به مرور از آفریقا خارج شدند و با ورود به آسیا و اروپا موجب 
زیمبابوه امروزي بسوي  انقراض غیر راست قامتان این منطقه شدند. به نوعی حرکت خود را از

سفید و کرملین و الیزه شروع کردند. وقتی به مسیر حرکت اجدادمان از زیمبابوه تا نیویورک کاخ
زرگی اند غم بکنم که در طول مسیر من را هم در ایران و خاورمیانه امروزي به جا گذاشتهنگاه می

دلیل نداشتن پاسپورت معتبر، حتی  اي از تاریخ قرار دارم که بههنشیند. چون در برهبر دلم می
توانم مانند راست قامتان خود را با چریدن و دریدن به کشور دیگري برسانم. به نوعی او نمی

گرفت خورد، اما کرونا نمیگاه از گرسنگی خفاش را هم میتوانست از دل غاري در آفریقا که گه
آباد امروزي در کالبد جاماندگان در مخر« کلدر»بیاید که ژن خودش را احتماالً در غاري مانند 

 ام از جغرافیاي خاورمیانه خارج شوم.این سرزمین به جا بگذارد و برود، اما من هنوز نتوانسته

 

 

 
 

آباد که انسان راست ورودي غار کلدر خرم
قامت در مسیر رسیدن از آفریقا به اروپا چند 
نسل را در همین غار تولید مثل کرد تا بتواند 

که بگوید انسان  را به اروپا برساند خودش
 .مرغوبی نیستخاورمیانه، نژاد 

 

                                                      
1 Materialism 
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چریدند و اما آنچه از تاریخ حضرت گوگل بیرون میکشم این راست قامتان همچنان می 
ها، کردند و در این بین در محدوده دوازده هزار سال پیش انساندریدند و شهوت پراکنی میمی

اي، ناگهان گوسفند زبان باز کرد و فرمود اگر مرا نخورید هنگام خوردن گوسفند بخت برگشته
حاضرهستم اجازه بدهم شیر مرا بخورید و اگر الزم دیدید فرزندم را کباب کنید و با پوستش 

 2و ورشو 1لباس گرم درست کنید. به نوعی شاید گوسفند اولین حیوانی بود که بدون آنکه به وین
و رو در رو شد و سوالی که باقی است دوازده هزار سال پیش  برود با انسان وارد مذاکره مستقیم

گوسفند توانست وارد مذاکره با انسان شود، اما در قرن بیست و یکم هنوز بسیاري از کشورها 
توانند مذاکره مستقیم و رو در رو براي حل مشکالتشان داشته باشند. به روسیه، اوکراین، نمی

 در ابتداي قرن بیست و یکم نگاه کنید. چین، ایران، تایوان، سودان و... 
ها گذاشت و تر بود و با چند قرن فاصله قدم به سمت انسانپس از گوسفند سگ فهمیده

ها نگهبانی بدهم و به این طریق با گفت اگر مرا نخورید حاضرم براي باال بردن امنیت شما شب
رفتند و از همان زمان افراد گذشت و گروهی براي شکار بیرون میها میسگ دوست شدند. سال

رفتند. گروه باقی مانده براي اینکه طلبی بودند که به بهانه دل درد با آنها نمیتنبل و راحت
کردند تا اینکه یکی فهمید اگر گل را داخل آتش بگذارد شان سر نرود گل بازي میحوصله

ل مختلف گلی کردند که شود. به مرور بیکاران گروه انسانی شروع به ساختن اشکامحکمتر می
از دل آن اختراع کاسه سفالی شکل گرفت. در بین این همه گل بازي و عشق ورزي و شکار، بز 
و مرغ و خوک و اسب و خر و گاو در قالب گروه شش پیشنهاد اولیه را براي مذاکره به گوسفند 

فقات نهایی در و سگ دادند و پس از بررسی گروه شش بعالوه دو را تشکیل دادند و پس از توا
ما حاضریم به شما  :قالب گروه هشت که مخفف اولش جی بود به نام جی هشت به انسان گفتند

 و هرچی بخواهید بدهیم، اما ما را نخورید. ، تخمسواري، پشم
این اولین تبادل برد برد در سیاست بین الحیوانات بود. شاید با خواندن این قسمت بگویید  

زنند، باید به شما بگویم بیشتر مردم فهمد که حیوانات حرف نمینمییعنی یک دکتري اقتصاد 
ي زمین به یکی از ادیان گرایش دارند و در تمام کتب تاریخی ادیان مختلف حیوانات حرف کره
آید! ولی بالغ بر هفت میلیارد زنند با عقل جور در نمیاند حاال اگر من بگویم حیوانات حرف میزده

 آید!قاد دارند که حیوانات برایشان حرف زده است و با عقل جور درمینفر به آیینی اعت

                                                      
1 Vienna 2 Warsaw 
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دادند و اینچنین در منابع کالمی سیاسی خر داد و خر و اسب سواري میانسان علوفه می
ها با حضور خر در تعامل بشري تقریباً هم زمانی وارد اقتصاد شد و به نوعی یکجا نشینی انسان

رفت تا اینکه در دوران نوسنگی تقریباً هفت هزار سال پیش یش میدارد. روزگار بر وفق مراد پ
وقتی افراد جوان از شکار و کشاورزي برگشتند به خاطر خشکسالی غذاي کمتري به پیرهاي 

دانست نهایتاً کسی اش بود، میهاي خبره زمانهله از آن بازاريیله دادند. اما یکی از پیرهاي قبیقب
د و شاید در کوچ بعدي به دنبال آب یا منابع بیشتر در کنار غاري یا توان نگهداري او را ندار

اي خالی از سکنه رهایش کنند. وقتی روز بعد بیشتر افراد از کلونی بیرون رفته بودند، و دهکده
کسی حواسش به او نبود، تمام کاسه و کوزه قبیله را شکاند و خیلی از حیوانات اهلی را کشت. 

 :اي بیرون آمد گفتگشتند انگشت به دهان حیران بودند که پیر از الي بتهوقتی افراد قبیله بر
وقتی شما نبودید، خدا دکمه آسانسور را زد و پایین آمد و فرمود من از شما راضی نیستم. چرا این 

همه آه و فغان سر دادند و سجده کردند که خدا  ؟!دهیدام و سهم مرا نمیهمه نعمت به شما داده
در بین گریه و زاري یکی پرسید: براي اینکه خدا از ما راضی باشد، چه کنیم؟ همه  مرا ببخش و

داد؛ سرش را منتظر بودند و خدا چیزي نگفت. پیر قبیله که براي زنده ماندن به هر کاري تن می
گوید باید از هر چیزي که شنود که میچرخاند و کمی سکوت کرد و بعد گفت صداي خدا را می

سازید مقداري را به دست نماینده من در قبیله خود آورید و مید یا به دست میکنیشکار می
بدهید. از فرداي آن روز پیر مانند عقابی از اموال قبیله مراقبت کرد و بعد از آن، تا زمانی که سهم 

اي نشکست و گوسفند و بزي قتل عام نشد. طبق برنامه بودجه آن شد، دیگر کاسهخدا داده می
زایید یا اش مید یا گلهورآمثالً غروب به غروب هر شخص که چیزي را به دست میدوران 

داد و در صورت شکار، شکارچی پس از دادن سهم له مییساخت سهم خدا را به پیر قبسفالی می
گذاشت تا خانواده شکارچی خدا، پیر داستان آفرینش یک سنگ داغ روي گوشت باقی مانده می

 ینکه سهم خدا داده شده است غذاي خود را بخورند.با آرامش کامل از ا
اي داشت و در زمان وم در دوران جوانی بدن ورزیدهاهاي مدپیر آفرینش به دلیل دویدن

کرد. از این رو اولین پیشنهاد بیکاري در قبیله با دیدن دختران جوان فیلش یاد هندوستان می
اد و گفت خدا گفته که اگر از دخترانش به او بدهند ها دن دختر بچهدیبیشرمانه داستان ما را به وال

کار حاضر است به آنها گوسفند و بز و خر و سفال و اینچنین چیزها را پاداش بدهد. انسان طمع
دهد، از این رو پذیرفت و در ازاي دخترانی که به براي پاداش مفت به انجام هرکاري تن می

گاو و گوسفندهاي رنگ شده یا سفال و گوشت داغ خورده دادند پیر قبیله از همان نماینده خدا می
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گفت با خیال راحت از اموال خود استفاده کنید چون داد و به آنها میخودشان به خودشان می 
امضا خدا بصورت رنگ و داغ بر آنها است. یکی از افراد باهوش قبیله که قبالً یک گوسفند و 

کرده خودش را در ازاي هدیه دادن دخترش به او یک بز به خدا داده بود و خدا گوسفند رنگ 
پس داده بود از پیر پرسید: چرا خدا فقط گوسفند را پس داد و بز را پیش تو گذاشت. پیر گفت 
این بز حق آقایی من است که خداوند آن را به من بخشید تا بتوانم با شیر آن شکم دخترت را 

ود، گفت مردان قبایل دیگر مرا مسخره سیر کنم. مرد که از لطف خدا پر از شعف هیجان ب
ام و پیر گفت این چیزي که به تو پس ام و به جایش گوسفند گرفتهکنند که دخترم را دادهمی

داده شد اسمش دیگر گوسفند نیست این اسمش پول است که امضاي خدا بصورت رنگ بر پشت 
تر نداشت، مجبور شد آن پاشیده شده است. شکارچی باهوش دیگري در قبیله بود و چون دخ

زنش را به خدا هدیه بدهد. وقتی تکه گوشتِ سنگ داغ شده را در دستش گرفت بود گفت: من 
ام. اگر این هم پول است و توانم بگویم زنم را دادم و یک تکه گوشت مانده را گرفتههم که نمی

آن چگونه امضا خدا همین داغی است که بر روي آن زدي، پس از خوردن گوشت و دفع کردن 
هاي سرِ بریده خرس که شکارچی به ثابت کنم خدا بابت زنم به من پول داد است؟ پیر به دندان

گوید فردا همراه خود داشت نگاهی انداخت و سرش را به سمت آسمان بلند کرد و گفت: خدا می
یی خلق شد. بیاید تا بازوبندي از دندان خرس بعنوان پول به او بدهم. و اینچنین بود که پول کاال

کردند ولی ابزاري مانند چاقو، اسب، هاي آن زمان دقیقاً از واژه پول استفاده نمیالبته انسان
اي براي صدف، نمک و بسیاري از ابزارهایی که آن زمان جنبه زیبا شناسانه داشتند بعنوان وسیله

امع بشري که کارکرد گرفته، اما از کاالي مشترک در بین تمام جومبادله مورد استفاده قرار می
 توان از گوسفند و گاو نام برد.پول را داشته، می

 

 تاریخچه پول
یا همان  1جودارودوست دارم تصور کنیم شکارچی داستان ما در عصر نوسنگی و در موهن

پاکستان فعلی قرار دارد. چند روزي از تبادل زنش با پول گذشته و هر روز عصر که از شکار 
ه سهم گوشت خدا را به جانشین خدا در قبیله داد، مابقی گوشت را در حلق برمیگردد بعد اینک

کند. امشب نوبت زن اوست که با پیر به عبادت خدا بپردازد. تنها در کنار فرزندان و زنش می

                                                      
1 Mohenjo-daro 
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نشیند. به آتش خیره شده است و در دل آتش در حالی که بازوبند دندان خرس را بر بازو دارد، می
رسد. کاري از دست شکارچی ساخته ه و ناله عبادت پیر قبیله به گوش میتاریکی شب صداي آ

داد. همانطور که به فهمید مجبور بود، چون دختر نداشت باید زنش را مینیست. مجبور بود. می
دارد که با آن مغز پیر قبیله را متالشی کند. چند کند تکه سنگ بزرگی را بر میآتش نگاه می

اندازد. تا صبح در کنار آتش ترسد و سنگ را داخل آتش میاز خشم خدا می رود، ولیقدم جلو می
چرخاند. نزدیک هدف در ماتحت آتش میبرد و چوب بلندي را که در دست دارد بیخوابش نمی

شود. کند و آتش خاموش میصبح است و همچنان عصبی است و آسمان شروع به باریدن می
زند. همچنان با چوب درون خاکستر به جا مانده از آتش میباران کوتاهی است و بعدش آفتاب 

کاود تا استرسش را از بین ببرد. که ناگهان زیر نور، چیزي براق زیر خاکستر هدف میرا بی
رسد. با سنگ به روي آن دارد. کمی قرمز رنگ است. محکم به نظر میبیند. آن را برمیمی
کند . به شکار را الي شورت پوستینش پنهان میشود. آن شکند ولی صاف میکوبد، نمیمی
دهد. زنش میپرسد این چیز عجیب قرمز اش را به زنش نشان میرود. بعد از شکار، یافتهمی

پرسد آن را از کجا آوردي مرد هرچقدر فکر گذارد مفرغ. زن میچیست؟ شکارچی اسمش را می
گوید آن را معدنکاري کردم یا میکند، توضیح دادنش براي مردمان آن زمان سخت است و می

بهتر است بگویم از ماینینگ به دست آوردم. همچنان بصورت چرخشی زنش باید برود عبادت و 
شود مفرغ براي کند تا اینکه متوجه میرود و در اوقات فراقت مفرغ را تیز میاو هم به شکار می

دهد و ي شکار را به پیر میگردد همهشکار از سنگ بهتر است و یک روز که از شکار برمی
 خواهم پول خدا را پس بدهم و زنم را پس بگیرم.گوید میمی

 

 

 
 

چند سرنیزه مفرغی ساخته شده در دوران 
باستان که در زمان خودش از اختراعات 
بزرگ بشر بوده و در قتل عام، چیزي 
کمتر از اسپیس ایکس در کمک به 

 است. ها نداشتهروس در جنگ با اوکراین
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گوید براي پس دادن پول خدا باید چیز پذیرد و میپیر که عبادت به دهنش مزه کرده، نمی 
بهتري بدهی. پیر داستان ما آن زمان چیزي مانند نرخ بهره امروزي و سیستم بانکداري مد 
نظرش بوده که بتواند همزمان ترتیب زن شکارچی و شکار و خود شکارچی را بدهد، اما با دانش 

دهد برایش مقدور نبوده. شکارچی به جاي اصل بعالوه بهره، نیزه مفرغش را به پیر می آن زمان
که در زمان خودش مانند این است که امروز به تو بلیط سفر به مریخ را هدیه بدهند. آن زمان 

خواهد و شکارچی که روش کار مفرغ بیشتري میدهد. پیر طمعپذیرد و زنش را پس میپیر می
دهد و پیر دهی آن را به پیر میکند و پس از شکلبلد است در خفا هرشب تولید میتولیدش را 

کند و هر ازگاهی از سمت خدا براي بابت این خدمات از جانب خدا او را معاف از مالیات می
گیرد و با داستانی شبیه این بود که دین و قدرت نظامی و پول بهم شکارچی دختري هدیه می

 گره خوردند.
باً از شش هزار سال پیش بود که پول فلزي رایج شد، اما هنوز عمومی نشده بود. افراد تقری

گرفتند، اما دادند و گندم مییادگرفته بودند از پول براي تبادالت خود استفاده کنند. گوسفند می
ي نگهداري داشت دیگري حاضر نبود که نمکش را بدهد و گوسفند بگیرد چون گوسفند هزینه

شد. گذشته از آن براي یک مرد و فاسد میدادند، میخورد و اگر غذا به او نمیعلف میو باید 
شد یک گوسفند را داد. این مشکل عدم تناسب پول با کاالي مورد مبادله هر مشت گندم نمی

توانست خواست بدهد که مرغ بگیرد، گوسفند نمیشد و اگر کسی سفال خود را میروز بیشتر می
مبادله یا همان پول مناسب باشد. چون براي ابعاد کوچک گوسفند قابل استفاده وسیله واسط 

 نبود.
گرفت و امضا گذشت و پیر داستان ما همچنان حق آقایی از مردم به اسم خدا میها مینسل

کرد و کارآفرین شده بود با حفظ زد و شکارچی ماینر که دیگر شکار نمیروي دارایی مردم می
سل به نسل از تولید مفرغ به تولید طال و نقره رسیده بود و فرار مغزها کرد و مالکیت معنوي ن

ن به ارمنستان امروزي و دانش خود را سه هزار و پانصد سال پیش از آب و هواي خشک پاکستا
اي برد. به مرور او پی برد که مفرغ در هواي مرطوب اکسید نیقیه مرطوب مدیترانهسپس به ف

ت با پیر جدید قبیله مدیترانه که از قضا او هم مانند پیرهاي دیگر داستان شود و در یک نشسمی
ما است، به این نتیجه رسیدند از فلزات طال و نقره به جاي مفرغ بعنوان پول استفاده کنند. این 

رفت و کردند ارزشش از بین نمیکار چندین ویژگی خوب داشت. اول اینکه اگر آن را خرد می
گرفت و نیاز نبود مثل گاو و گوسفند به آن ا ورقه ورقه کرد. جاي کمتري میشد آن رتازه می
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توانست حفظ ارزش کند طال بود که هم خوشرنگ بود و هم غذا بدهند و بهترین گزینه که می
زد و اینکه نقره هم چیز بدي نبود و مفرغ هم بعنوان پول خرد در دست عوام در نظر زنگ نمی

نیقیه که محدوده لبنان و فلسطین و که تقریبا سه هزار سال پیش در ف گرفته شد. اینچنین بود
هاي فلزي که داراي طرح بود ضرب اسرائیل امروزمی شود با دستگاهی به نام سکه یکی از پول
 گویند.هاي فلزي سکه میشد و به مرور اسم دستگاه تولید پول روي پول ماند به پول

 

 

 
و تمدن حاشیه قرمز رنگ مدیترانه قلمر

از مراکش  ۲۱امروزه در قرن ها بوده و فنیقی
امروزي فلسطین و سوریه و لیبی گرفته تا 

توسط نظم ها است که مردمان این سرزمین
 کنند جهانی براي زنده ماندن تقال مینوین

 
ها در قدرت گیري بودند و در ایران هخامنشیهاي متمدن در حال شکلدر این بین دولت

ن مصر و چین و هند هم شکوفایی خود را قبل از ایران شروع کرده بودند، اما نکته بودند و تمد
ها به مبحث پول ورود نکرده بودند و پول همچنان در بین عموم مهم اینجا بود که هنوز دولت

ي گرفت. و در گذر تاریخ چرخهاز طریق کنترل افراد قدرتمند به کمک مبلغین دینی صورت می
اي از افراد امین جامعه شدند که وظیفه تولید سکه و نگهداري آن را انش شبکهپیر و بازماندگ

 براي مردم به عهده گرفتند.
 

  از سکه تا رسید کاغذی
گویند زنجیره کسب و ي پیري که امروز به آن میتقریباً دو هزار و پانصد سال پیش چرخه

وزیر دربار و خاخام کنیسه و مغ آتشکده  کار توانسته بود در تمام ارکان اجتماعی آن زمان از شاه و
گرفته تا مغازه نعل بند سر کوچه، براي خود یک نماینده داشته باشد. زیرا از قدیم رسم بر این 
بوده که هرکس پول داشته باشد قانون را هم بنویسد و به همین دلیل محدوده دادرسی و قضاوت 

رفت همچنان آمد و میهر شاهی که می حیاط خلوت زنجیره پیري بود و با داشتن قدرت مالی
ي پیري که از ها بود که مردم به دلیل بدعهدي چرخهچرخه پیري پا بر جا بود. همان زمان

فینیقیه به همه جاي دنیا در حال پخش شدن بود به ستوه آمدند و شِکوه پیش شاهان زمان 
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هاي سکه و بازار پول برداريالههاي آن زمان بعنوان داور دعاوي بین افراد بر سر کبردند. دولت 
وارد بازي شدند. البته همچنان بازار پول یک بازار عمومی بود و دولت در آن نقش مهمی نداشت، 

ها متوجه شدند براي اینکه بتواند افسار امور را به دست داشته باشند ولی با همین دعاوي دولت
ها وارد بازي شدند و شاهان یک سمت دولت بهتر است بازار پول را کنترل کنند و از اینجا بود که

زدند و سمت دیگر نمادي از امپراتوري یا شاهنشاهی خود را ضرب سکه عکس خود را می
 کردند.می

 

 

سکه منقش به داریوش هخامنشی امپراتور ایران باستان که 
مانند شاهان هم عصر خودش براي اینکه بتواند تمدن 

هاي فراوانی ریخته. از سرزمین خودش را ارتقا بدهد خون
این رهگذر زیاد سخت نگیریم زیرا ممکن است حمله روسیه 

 یا آمریکا به سایر کشورها با جهش تمدنی همراه شود.

 

 
پادشاهان آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که براي کشور گشایی نیاز به پول بیشتر دارند 

ها را در ابعاد دولتی و ملی پیاده کردند. عیار تا سرباز بیشتري استخدام کنند و همان حیله پیري
کردند و باال سه سکه عیار پایین ایجاد می هاي طال را پایین آوردند. مثالً با یک سکه عیارسکه

آمد. تقریباً از دو هزار و پانصد معناي آن، به جاي یک سرباز، سه سرباز براي پول به جنگ می
توانه وجود داشته و مردم آن زمان موضوع را درک پشسال پیش موضوع و مشکل ارزهاي بی

هاي کم عیار رسید و مجبور بودند سکهکرده بودند. در آن روزگار مردم زورشان به حکومت نمی
ها زیاد بود و خسته کننده. به عقلشان رسید دوباره سراغ زیادي را به دوش بکشند، اما وزن سکه

اش محافظت اش با اسب و شمشیر از خانهشکارچیپیري بروند که در فرایند تکامل فرزندان 
کردند. پول را به دست پیري دادند و یک رسید به جایش گرفتند و پیري با نیروي نظامی می

خودش مراقب پول بود و اسمش از پیري شد آقاي صراف. مردم رسید به دست به تجارت 
گرفتند و صراف پول خود را پس میدادند، پرداختند و هر زمان الزم بود رسید را به صراف میمی

گرفت. یک موضوع جذاب رخ داد، که براي انسان آن زمان کشف خیلی حق آقایی خود را می
شدند نرخ بهره را کشف کردند. آن زمان ن جدیدش که صراف نامیده میابزرگی بود و پیري و یار

کردند. چوب مکتوب مییعنی هزار و نهصد سال پیش در چین کنونی رسید بدهی را روي کاغذ و 
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اند از هر ده نفر یک نفر براي نقد آنها متوجه شده بودند از افرادي که رسید پول به آنها داده
ها شروع کردند به وام دادن شه در خزانه است. صرافید و مقدار زیادي سکه همآیپول می کردن

ن به همه جاي دنیا پخش گیر شد، مثل کرونا پول کاغذي از چیبدون پشتوانه. وقتی ماجرا همه
ها اند. دیري نگذشت که دولتها واگذار کردهها تازه متوجه شدند بازي را به صرافشد و دولت

شد و منقش به مهر دفتر و دستک خود را راه انداختند. شکل ظاهري رسیدها هر روز زیباتر می
هاي نرخ بهره صراف شد. چاپ رسید بیشتر از موجودي خزانه و گرفتنهاي قشنگتري مینوشته

گزید و مقداري زیادي از نرخ بهره دریافتی را به دولتی را گردن کلف کرده بود و ککشان نمی
دادند تا آنها را به سکوت و همکاري دعوت کنند. این چنین قدرت دین در مبلغین دینی می

جهان، پول خدمت پول درآمد. تقریباً هزار سال پیش بود با گسترش حوزه استحفاظی مغول بر
 کاغذي شکل و شمایل مدرنی به خود گرفت.

 

 

 

 
نمونه اولیه رسید کاغذي که به مرور تبدیل به 

ها ، برگه سهام، رسید، چک و سایر برگهاسکانس
 و قراردادهاي کالهبرداري امروزي شده

 

 
شکارچی به کمک کشتی براي سفر به هند، از  1تقریباً پانصد سال پیش کریستف کلمب

امروزي رسید و پس از کشتار بسیار، پیري ساکن در  3و پورتوریکوي 2غربی به دومنیکنمسیر 
هاي مادر مرده پوستکشتی کریستف کلمب، با جاه و جبروت بسیار پیاده شد و هنگام غسل سرخ

داشت. داد و طال را از دست و پا و گردن و سر آنها برمیآن زمان، انجیل را به دو دست آنها می
هایی که سفیدپوست شده هاي آمریکا توسط عموزادهپوستجنوب و مرکز و شمال سرخ با غارت

کردند، اما ها حال میازادهقبودند، ورودي طال و نقره در اروپا زیاد شد و اسپانیا و پرتغال مثل آ
هاي که مثل اقتصاددان 5حال و روز خوبی نداشت و از توماس گرشام 4انگلستان ادوارد ششم

                                                      
1 Christopher Columbus 
2 Dominican Republic 
3 Puerto Rico 

4 Edward VI 
5 Thomas Gresham 
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هاي موجود گر، عیار پولکرد کمک خواست. گرشام پی برد یک عده اختالسکر میامروزي ف 
دانست کار ادوارد ششم است، آورند تا سکه بیشتري تولید کنند. گرشام میدر جامعه را پایین می

واژه مغز چرا گلگفت کار دشمن است. گرشام گفت شلرفت و میاما ادوارد زیر بار حماقتش نمی
ا یک جزیره هستیم و کشوري اطراف ما نیست که بخواهد عیار پول را پایین بیاورد. م !؟گوییمی

در اسپانیا است و اینقدر  2در فرانسه و ایزابالي اول 1نهایت ادوراد ششم گفت کار آنري دوم
کِشش نده و کارت را انجام بده. در هر صورت گرشام اصل موضوع را ماستمالی کرد و گفت این 

شود و در نهایت موجب نقره می یارزششود، باعث بیه با مازاد عرضه وارد بازار میحجم از نقره ک
کنند که باعث خارج شدن طال از تورم خواهد شد. به همین دلیل افراد به ناچار طال را ذخیره می

بازي خواهد شد. یعنی پول بد با حجم باال و ارزش بازار پایین، پول خوب را که ارزش بازار باال 
کند. زیرا کند. مثل ریال امروزي که دالر یا یورو را از بازي خارج میرد را از بازي خارج میدا

کنند براي روز مبادا. در مثالی دیگر شما دو اسکناس کهنه و نو در خرند و نگهداري میمردم می
دارید. ه میدهید و پول نو را نگکیفتان دارید. اول پول کهنه داخل کیفتان را به راننده تاکسی می

یعنی پول بد، پول خوب را از بازي خارج کرده است و با همین تفکر گرشمام انگلستان تورم زده 
را در پانصد سال پیش نجات داد، اما بعد از اینکه اوضاع خوب شد در یک سخنرانی ادوارد ششم 

حال خودشان اش در یک ظهر زیباي یکشنبه گفت: فرانسه و اسپانیا فکري به پشت تریبون زمانه
دانست زیاد شود. گرشام که مفهوم قدرت برابري پول را میکنند که هر روز پولشان گرانتر می

توضیح داد، اما آن زمان کسی حرف گرشام را نفهمید و پادشاه وقت انگلستان گفت: هوي گرشام 
رار این اقتصادي که تو از آن حرف میزنی مال خر است و گرشام رفت و در افق محو شد و ف

 مغزها کرد.
شدند. روشنفکران آن زمان تر میبا ورود طال غنیمتی از قاره آمریکا، کلیساها نیز خوشگل

بر آن شدند تا قدرت پیري را بگیرند، اما خبر نداشتند پیري در طول تاریخ مانند انرژي است و از 
سا از بین رفت، اما دهد. قدرت کلیرود. تنها از حالتی به حالت دیگر تغییر ماهیت میبین نمی

داستان ها بود. تیم جدید پیر گردش پول همچنان در دست پیري و یاران جدیدش به نام بروکرات
گرفتن از مردم و باال بردن سرعت گردش تجارت، بانک  3تصمیم گرفتند براي سواري آفرینش

اولین اسکناس را براي افرادپولدار تاسیس کنند و تقریباً سیصد سال پیش در استکهلم امروزي 

                                                      
1 Henry II 
2 Isabella I 

3 Free rider 
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معنا پیدا کرد. سکه طال و نقره  کم پول کاغذيبانکی با شکل و شمایل امروزي چاپ شد و کم
کرد چون اعتمادي به آن نداشتند. تقریباً همچنان غالب بود و کسی از پول کاغذي استفاده نمی

دویست سال پیش منابع عظیمی از نقره کشف شد که باعث ریزش قیمت نقره شد و شاخص 
آن زمان را قرمز کرد. در آن زمان بود که فرانسه و انگلستان نظام پولی دو فلزي را در کشورشان 
لغو کردند و تک فلزي طال شدند. چون آن زمان تلگرام و اینستاگرام نبود شاهان کشورهاي دیگر 

شان که نظام پولی تک فلزي نقره داشتند زمانی فهمیدند، که خیلی دیر شده بود و نه تنها خود
شان هم به فنا عظمی رفتند. سه کشور اصلی که از آن زمان شاهانش از بلکه مردمان سرزمین

فهمیدند، چین، هند و ایران گروه جی هشت به رهبري گوسفند در زمان نوسنگی هم کمتر می
بودند. چین و هند به دلیل ناتوانی در کنترل اوضاع پسا نقره، مستعمره انگلیس شدند و شاه ایران 
هم به مذاکرات وین و خواست مردم پشت کرد و رفت سرسره بازي؛ جنوب ایران مال انگلیس 

 و شمال ایران مال روسیه تزاري شد.
ها فهمیدند تا دلشان بخواهد ها، دولتپس از تک فلزي شدن پول و رونق گرفتن بانک

ه مردم فرو کنند توانند پول کاغذي چاپ کنند. به همین دلیل بسیج عمومی کردند تا در کلمی
کردند و صاحب نظران آن هاي مختلف همایش برگزار میکه پول کاغذي خوب است. در سالن

دادند، اما چون کت و شلوار داشتند کسی حرفشان را خوب باور آمدند و توضیح میزمان می
تاریخ  ها با تلفیقی ازهاي مذهبی شدند و آنکرد. تا اینکه حکام دست به دامان همان پیرينمی

آید در گذشته خیلی دور پول را بشریت و مدرنیته گفتند: کلوچه مغزهاي گرامی شما یادتان نمی
زد تا آوردند خدا هم مهر داغ روي شکار آنها میپرستیدید. مردم وقتی براي خدا قربانی میمی

امضایی که آن را امضا کند. بعدها امضا خدا شد، چهره پادشاه بر روي سکه طال و االن هم این 
روي پول هست همان امضاي خدا است که این پول را تطهیر کرده. اگر به امضا خدا و چهره 
شاه بر روي پول اعتقادي ندارید، شما ملحد هستید و باید اعدام شوید. مردم بعد شنیدن مباحث 

یک مبلغین مذهبی، به نشان متوجه شدن، سري تکان دادند. این بین  1مطرح شده در کامیونیتی
نفر که کلوچه مغز نبود و اجدادش مثل پیري آتش و مفرغ را پیدا کرده بودند، پرسید پشتوانه این 
پول کاغذي چیست؟ پیري سرش را چرخاند و از باال به او دستور رسید که بگوید معادل این پول 

خود کاغذي طال در بانک وجود دارد و هر وقت خواستید پول کاغذي را به بانک بدهید و طالي 

                                                      
1 Community 
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را تحویل بگیرید. ملت هم که عقل جمیعشان از گروه جی هشت کمتر بود، پول کاغذي را  
پذیرفتند. اینچنین شد که پول کاغدي اوایل قرن بیستم یعنی صد و بیست سال پیش فراگیر شد، 

شود، آن زمان که آلمان امروزي می 1اما در زمان جنگ جهانی اول تورم در جمهوري وایمار
هاي را کنده بود و پول کاغذي امکان تبدیل شدن به طال را نداشت. مردم از پولپوست مردم 

کردند. خود براي کاغذ دیواري، گرم کردن خانه یا پاک کردن مخرج خود در توالت استفاده می
 اما اوضاع در آمریکا و سایر کشورها خوب بود و تجارت با سرعت باال جریان داشت.

 

 بانک و اسکناس
 4و اندرو کارنگی 3، دیویس راکفلر2هانی اول میلیونرهاي پیري مانند هنري فوردبعد جنگ ج

گونه در دنیاي صنعت رو به رشد و سهام آمریکا، تبدیل به غول شدند و در شروع رشد قارچ
ها، پیري و یارانش در لباس کارآفرین و مردان صنعت و سهامداران بورس خود را نشان بانک

هاي موسسه 5جان پیرپونت مورگانازار سهام، مشاوران مالی همچون دادند. با بزرگ شدن ب
تخصصی شکل دادند تا فانوس راه سیستم بانکداري شوند. جی پی مورگان لیدر سونامی رشد 

ها منجر به فروختند. تعدد بانکبلعیدند و تولید را میبازار پولی آمریکا بود و با سرعت منابع را می
کشورها یک بانک مرکزي تشکیل دهند که مستقل از دولت و سایر این شده بود که بیشتر 

ها تنظیم کننده نرخ بهره، تورم و مسئول سیاست پولی براي خداي زمانه باشند. به مردم بانک
شد معادل پولی که چاپ شده طال در بانک هست و افراد به مرور به پول بعد از جنگ گفته می

هاي الکترونیکی اغذي آنقدر رواج یافته بود که اولین تراکنشکاغذي اعتماد کردند و تبادل پول ک
شکل گرفت و فدرال رزرو تصویه نقدي عمده و خرده فروشی را با تلگراف  ۱۹۲۰در محدوده سال 

تر کرد و هر روز راحتها به یکدیگر رشد میکم پیوستگی بانکداد. کمدر شهر دیگر انجام می
گذاري در انداز و سرمایها بهره کم پول قرض بگیرند. بحث پسها بتوانستند از بانکصنایع می

 شدیم.بین مردم داغ بود و به روزهاي پر رونق بازار سهام آمریکا نزدیک می

شدند همانند میلیونرهایی که یک شبه با خرید سهام تبدیل به غول بعدي بازار آمریکا می
نیویورک نزدیک  ۱۹۲۹شنبه سیاه به روز سهدر ایران تجربه کردند.  ۱۳۹۹آنچه مردم قبل از سال 

                                                      
1 Weimar Republic 
2 Henry Ford 
3 John D. Rockefeller 

4 Andrew Carnegie 
5 J. P. Morgan 
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هاي بزرگی شویم، سیستم بانکی نقش بزرگی در باد کردن سهام آمریکا داشت و اقتصاددانمی
در سقوط بورس به فنا رفتند. دنیا در شوک فرو رفته بود و هیچ بانکداري  1مانند ایروینگ فیشر

سیستم بانکداري در حال پایین افتادن بود. دانست بند تمبان خود را چطور محکم کند. شلوار نمی
ي ها معادل دالرهاي در دستشان، طالیی وجود ندارد، خودش فاجعهدانستند در بانکاگر مردم می

دیگري بود. قبل از عورت نمایی، شلوار بازار پولی را باال کشیدند، اما شلوار بازار مالی از پایش 
زیدن از ته غار ماجرا را جمع و جور کند. آن زمان جان توانست با وافتاده بود و هیچ بادي نمی

رویه توان بیگذار را خر فهم کرد که نمیکتابی در باب اصالح پول نوشت و سیاست 2مینارد کینز
پول چاپ کرد و اشتغال را نادیده گرفت. چند سالی به حرفش گوش دادند تا دنیا با تنفس دهان 

ظیم بازار پول، تولید و اشتغال؛ ریکاوري شد. اما سیاستمدارها به دهان نرخ بهره و شیاف مقعدي تن
دادند و دنبال چگونه هاي خود را گوش میکردند و بیشتر حرف کمپینبه عموم جامعه نگاه نمی

 پرداختن هزینه جنگ بودند.

 

 

 
جمعی از پیرهاي باقی مانده از 
غارنشینی تاریخ آمریکا و جهان. 
از سمت راست راکفر، مورگان، 
فورد و کارنگی که بازماندگان 
 آنها امروز در متاورس شعبه دارند.

 

 
ها مهمتر از پول دنیا فهمیده بود از نژادهاي مختلفی است، اما پول سفیدپوست

برده بودند که انرژي نفت خیلی خوب است. قرار ها بود. در بین این همه نوسان، پیپوسترنگین
کارانه کشورهاي تولید کنند نفت، محصول کمک استعمار یا قراردادهاي بلندمدت طمعشد به 

خود را به صورت نسیه به پیروزهاي جنگ جهانی اول بدهند و هم زمان آلمان بعنوان بازنده 
جنگ جهانی اول، تحت فشار بازپرداخت غرامت جنگ جهانی اول بود. آنقدر فشار زیاد شد که 

، نازیسم و فاشیسم بیرون زد. دنیاي بانک محور انگلستان و فرانسه و آمریکا از دل بواسیر تاریخ

                                                      
1 Irving Fisher 2 John Maynard Keynes 
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اند و برگ برنده با آلمانی بود که هاي چاپ شده تولیدي نداشتهتازه متوجه شدند در ازاي پول 
بیش از پول موجود در بازارش تولید کرده بود و افسار ارابه جنگ به دست هیتلر افتاد. تقریبا 

بود که دنیا متوجه شد اگر کشوري مانند آلمان ارزش پول ملی خودش را به دروغ  هاهمین سال
هاي آمریکایی و انگلیسی پول شاخ و دمی خواهد شد. بانکپایین نگه دارد، تبدیل به چه غول بی

آلمان مادر جهان را به عزا نشاند. هیتلر و یارانش به خوبی ارزش  ۱۹۳۹کردند تا اینکه پارو می
دانستند و به انباشت عمده آن پرداختند و در سوي دیگر چرچیل و روزولت و دوگل و میطال را 

نده بودند. همیشه به شانس اعتقاد داشته باشید. شانس با ستالین انگشت به ما تحت متحیر ماا
ها متفاوت است، اما اگر تلفات جنگ گیرش کرد. روایتهیتلر یار نبود و سرماي جبهه شرقی زمین

دوم را هشتاد میلیون نفر در نظر بگیریم شوروي بیست و هفت میلیون کشته داد و از هر جهانی 
ها را هیتلر نکشت، چهار نفر روس یک نفر کشته و زخمی شده بود. الزم به ذکر است بیشتر روس

کرد. بعد بلکه استالین مانند پوتین و زلنسکی از مردم سرزمینش بعنوان سپر انسانی استفاده می
نکه فیتیله جنگ پایین کشیده شد و دو بمب بر سر ژاپن فرود آمد، بازي پولی جهان هم تغییر از آ

رقیب جهان اي به جا مانده بود و آمریکا دست نخورده قدرت بیکرد. از اروپا و آسیا و آفریقا ویرانه
 آن زمان شد.

 

 جنگ جهانی دوم
رفت که کشورهاي جهان شکل گ 1وودزکنفرانس برتن ۱۹۴۴سال آخر جنگ جهانی دوم 

اي بجویند. دنیا به تراکنش سریع و پول درگردش باال براي بازسازي جهان پس از جنگ راه چاره
نیاز داشت و آمریکا زحمت این کار را با ارائه دالر با پشتوانه طال را داد. در این نشست کشورهاي 

ند. هرچند از دویست سال حاضر به هم قول دادند که ارزش پول ملی خود را تصنعی کاهش نده
پیش تا به همین امروز تصور عمومی بر این است که پشتوانه پول کاغذي طال است، اما سند 

گذاران صندوق یانوودز خورد و در همان نشست بنرسمی این ماجرا توسط پیرهاي حاضر در برتن
راي اعتبارسنجی هاي مختلفی را بروش 3جان مینارد کینز و هري دکستر وایت 2بین المللی پول

هاي جهان پیشگام هم براي ترمیم زیرساخت 4دهی به کشورها ارائه دادند و بانک جهانیو وام
 هانی کار خود را شروع کردند.جپول و بانکالمللیبینشست صندوقدو سال بعد پس از این ن .شد

                                                      
1 Bretton Woods system 
2  International Monetary Fund 

3 Harry Dexter White 
4 World Bank 
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وودز پس از جنگ جهانی دوم با حضور نشست برتون
ه یک صدا پذیرفتند در مقابل بیشتر کشورهاي جهان ک

 توانند هیچ غلطی بکنند و دالر شاه شد.آمریکا نمی

 

 
جهان دو قطبی شده بود و جنگ سرد در جریان بود. بلوک شرق به سرکردگی شوروي بر 
پایه نظریه مارکس و دنیاي اشتراکی خودش و تمام کشورهایی که اشغال کرده بود را در بلند 

مریکا براي نشان دادنِ درست بودن تفکرش، آلمان غربی و کره جنوبی و مدت به فنا داد، اما آ
تازي سیستم رفت و یکهژاپن را سمبل امپریالیسم کرد. دنیاي بلوک غرب به سرعت پیش می

دالر را در ادبیات اقتصادي شاه کرد. آلمان دوپاره بود و دنیا از ترس  ۱۹۴۵بانکی آمریکا از سال 
ي آلمان را در آمریکا ذخیره کردند تا اینکه ترامپ آنها را بازپس داد. ها طالهاحمله کمونیست

البته براي حمله دیدیم که نیاز نیست کمونیست باشی یا امپریالیسم تنها یک بهانه الزم بود تا 
ن حمله کند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم سرعت رشد اقتصادي ژاپن و یروسیه به اوکرا

سرعت رشد استخراج طال بود. اقتصاد مانند ترازویی شده بود که یک  تر ازآلمان خیلی سریع
شد. با استدالل بر دالیل گوناگون ژاپن، آلمان و فرانسه به آمریکا تر میسمتش هر روز سنگین

ي زمین وجود گوید معادل دالرهاي چاپ شده طالیی روي کرهمتذکر شدند که عقل سلیم می
گویی نکنید. اما ژنرال دوگل مپ شیرفهمشان کرد بود که گزافهندارد، اما آمریکا تا قبل ترا

جمهور دهه شصت فرانسه دهنش را نبست و در یک سخنرانی آتشین گفت: آمریکا به رئیس
کمک دالر تورم خودش را در ما فرو میکند و ما باید یک پول جهانی داشته باشیم که در اختیار 

کوین در ذهن داشته، اما چون پیر بود عی مانند بیتهیچ کشوري نباشد. شاید ژنرال دوگل موضو
هاي قدرت به او گفتند که حرف مفت زیادي میزنی و سال بد از ریاست جمهوري فرانسه البی

 کنار رفت.
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از یک  1ویزا۱۹۵۸شد و در سال صنعت بانکداري بر پایه دالر آمریکا هر روز قدرتمندتر می 
به آن نشان نداد و مورد پسند قرار نگرفت، اما ویزا  ایده شروع شد که سیستم بانکی روي خوش

ها رواج یافت و پس از پرداز آن، به مرور براي تبادل بهتر پول در بین آمریکاییبا سماجت ایده
ها بصورت چند سال به دو صورت کارت نقدي و کارت اعتباري شکل گرفت. البته این کارت

بینیم فرق داشتند. همزمان هاي بانکی که امروزه میحضور در باجه بانک معنا داشتند و با کارت
داد. ژاپن، صندوق بین الملل پول دستورات خود را براي بهبود اوضاع کشورهاي به فنا رفته می

تر بودند و از شکاف بین تفکر شرق و غرب بهره اصلی کنجنوبی حرف گوشغربی و کرهآلمان
بینیم. ایران هم مدل بر سازي شدند که امروز میهاي پولرا بردند و به مرور تبدیل به قطب

بینیم. در این بین گرفته از فرهنگ خودش را پیش گرفت و تبدیل به چیزي شد که امروز می
براي دریافت و  ۱۹۶۷تجارت الکترونیک در حال توسعه بود و اولین دستگاه خودپرداز هم سال 

رو در استفاده از این سیستم بود و خدمات تر اختراع عمومی شد. ویزا کارت، پیشپرداخت آسان
بانکی خودش را جهانی کرد. براي آلمان و ژاپن تفاوت استخراج طال و نرخ رشد اقتصاد جهانی 

آمریکا گفت اصال معادل دالرهایی که  ۱۹۷۳خیال این ماجرا نشدند تا اینکه سال مهم بود و بی
خواستند کاغذهاي دالر خود را ند و میچاپ کرده است، طال ندارد. کشورهاي دنیا معترض بود
ترسیدند هاي هیروشیما و ناکازاکی میپس بدهند و طال بگیرند. چون از ناو هواپیمابر و بمب

 سکوت پیشه کردند.
 

 

 

 
تصویري ساخته شده از حمله ویران کننده 
اتمی آمریکا به ژاپن. ژاپن تسلیم شد و با 

 کرد.  شعقل آمریکا را مصرف کننده خود

 

 

تواند کنند آمریکا هیچ غلطی نمیآن زمان برعکس تصور اندک مردمان نفتی که فکر می
د و از سال ند بکننتوانبکند، سیاستمدارهاي دنیا متوجه شدند در مقابل آمریکا هیچ غلطی نمی

                                                      
1 Visa 
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دیگر پشتوانه پول کاغذي طال یا کاالي ارزشمندي نیست و به پول کاغذي گفته شد  ۱۹۷۳
ز یک واژه التین گرفته شده و به معناي چشمانمان را ببندیم و بگذریم است. از که ا« 1فیات»

اي در سیستم بانکداري دنیا فرو رفته که نه راه پیش هست و نه راه دالر مانند اره ۱۹۷۳سال 
اکنون این اره در زندگی همه مردم دنیا حضور دارد. آن  2پس. طبق تابع ریاضی اِف اِف ایکس

اش بود که خوشبختانه جنگ اعراب و اسرائیل پشتوانهگران بازگردان دالرهاي بیزمان آمریکا ن
شکل گرفت و با بحث افزایش قیمت انرژي و بحران نفت، دنیا گرفتار بحث گرمایش خود شد و 

پشتوانه موضوعی فرعی و غیر مهم شد و هر زمان که توجه دنیا به این موضوع بحث دالر بی
کرد. پشتوانه را خفه میرگ در کشورهاي نفت خیز ماجرا دالر بیشد یک اتفاق بزجلب می

هاي ضد هاي خود در اتاقپیرهاي زمانه بازي را از صحن علنی قبیله به صحن غیر علنی البی
تر شده شنود کشانده بودند و با سیاست پولی برگرفته از پول فیات، کنترل جوامع بشري راحت

اش آمد و گفت با با نظریه پولی 3رفت که میلتون فریدمنیبود. بانکداري با سرعت به پیش م
اش روید و با نظرات اقتصادياین سیستم پولی، همگی شما به همان مکان توریستی معروف می

ها بود دیگر کسی پیر داستان غار نشینی را از نزدیک مرد اول سیاست پولی جهان شد. سال
در تار و پود زندگی مردم حل شده بود و علمی کار شناخت. پیري زیر پوستی، ندیده بود و نمی

وبل به یک اقتصاددان اره پول سازش را به کرد و از قرن بیستم هر از گاهی با دادن جایزه نمی
کند. مثالً با همین نظریه پولی فریدمن نوبل گرفته، آمریکا جنوبی مادر نام علم در دنیا فرو می

هاي هاي پولی اشتباه بانکی، دیکتاتورياز دل سیاست مرده را به عزاي خودشان، نشاندند و
آمریکا جنوبی و خاورمیانه شکل داده شد. فکر نکنید این موضوعات اتفاقی است، بلکه ایمان 

آنها و بیرون  4ها قبل از باز کردن جعبهالدن از سالبیاورید از خلق تا مرگ افراد انقالبی مانند بن
شود. چپاول کشورهاي ناآگاه، صدها صفحه بیزینس پلن تهیه می اتورهاي مزدور برايتآوردن دیک

کنند مغز شاید سوال باشد که دیکتاتوري چه ربطی به سیاست پولی دارد؟ همیشه افراد فکر می
مهمترین عضو بدن است تا اینکه یک روز مقعد اعتصاب غذا کرد و لبانش رو بهم دوخت. فشار 

لولیدند. وقتی معده گرفته تا چشم و گوش در درد خود میبه همه جا وارد شده بود از کلیه و 
سیستم عصبی از هم فروپاشید همه اعضاي بدن با مشت گره کرده در یک راهپیمایی که 

ها نورون عصبی در آن حضور داشتند، یک صدا گفتند: مقعد تو مهمترین عضو بدنی، فقط میلیون

                                                      
1 Fiat  
2 f(f(x)) 

3 Milton Friedman 
4 Unboxing 
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باید به او بگویند پرزیدنت مقعد یا نخست شُلش کن. مقعد با یک پیش شرط که از این به بعد  
وزیر مقعد، شلش کرد. با همین استدالل سیاست پولی و مالی اشتباه در کشورهایی که توسعه 

 یابند با مقعد دیکتاتوري سیاسی رابطه مستقیم دارد.نمی
 

 پول الکترونیکی
ان پذیرفته هاي مرکزي جهنظریه پولی فریدمن بر جهان فراگیر شده بود و بیشتر بانک

گان، باید راي باال بردن انگیزه تولید کنندبودند که باید ساالنه درصدي پول چاپ کنند؛ زیرا ب
اندکی تورم وجود داشته باشد. این ایده از تئوري ایروینگ فیشر به فنا رفته در بورس نیویورک 

تعامل تولید و گرفته شد؛ آن زمان گفته بود تعامل حجم پول و سرعت گردش پول برابر است با 
شود تولید باال برود و این موضوع کند باعث میتورم. به این معنا وقتی چاپ پول افزایش پیدا می

شود. با شود که در نتیجه باعث افزایش اندک تورم میباعث باال رفتن سرعت گردش پول می
را در کشوري پیاده  دانش و اتفاقات رخ داده در آن زمان درست گفته بود ولی امروزه اگر این ایده

شوید کشوري از گروه خونی ایران، ونزوئال، سومالی، سودان و... این فرمول فیشر در کنید، می
مورد حجم پول از نظر ریاضی شانزده حالت مختلف دارد که در باال تنها یک حالت را توضیح 

قال پول پس از ن پولی جهان براي باال رفتن سرعت انتادادم. با همه این تفاسیر سیاستمدار
بانکی یا همان  بین مالی ارتباطات جهانیجامعه وودز، در دفتر بلژیک، فروپاشی پیمان برتن

ر ارسال تر در سیستم بانکی پول براي یکدیگراه اندازي شد که کشورها بتوانند راحت 1سوئیفت
 و دریافت کنند.

نوبی که بازندگان جنگ جدنیا طبق نظم نوین آمریکا در حرکت بود و ژاپن، آلمان و کره
یکا و انگلیس و کردند و برندگان جنگ یعنی آمرجهانی دوم بودند به سرعت داشتند پیشرفت می

براي اینکه به شوروي نشان دهند امپریالیسم خوب است، ناخواسته باعث آن  فرانسه تازه فهمید
ذهنشان رسید جلوي رشد  اند که بازار کاالي آنها در دست ژاپن و آلمان و کره بیفتد. پس بهشده

کشورهایی که ممکن است در آینده رقیب شوند، را بگیرند. کشورهاي رقیب در اصل کشورهایی 
شدند. مانند ایران، عربستان، عراق، لیبی، بودند با باال رفتن قیمت انرژي هر روز پولدارتر می

ناپایداري سیاسی به راحتی ونزوئال و روسیه. آشوب در این کشورها بهترین گزینه بود و با ایجاد 

                                                      
1 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
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هاي کشورهاي قدرتمند هاي خود را از بانکدار این کشورها را ترساند تا پولشد سران پولمی
مالک تیم فوتبال  1جابجا نکنند. به حال این روزهاي افراد پولدار روس مانند رومن آبراموویچ

ین ترتیب بود که نفت تبدیل به سرزمین خاورمیانه نگاه کنید. به ادارهاي بیچلسی یا سایر پول
ماند و به فروشند، اما پول در کشور فروشنده باقی مییک کاالي نسیه شد. یعنی نفت را می

به رهبریت ایران موضوع نسیه بودن نفت را  2شود. اوپکجایش کاال یا اسلحه و سهام داده می
ربستان و سایرین شود. نپذیرفت به همین دلیل شاه ایران آواره گشت تا درس عبرتی براي ع

کردند تا اینکه شوروي از هاي نشسته در سایه، همچنان یکه تازي میها به کمک پیريبانک
هم پاشید و دیوار برلین فروریخت و فصل جدیدي در دنیا شروع شد. دنیا تک قطبی شد و روسیه 

 کرد و مرد.زد و شرق دور، مائو بزرگترین خدمت را به مردم چین در بحران دست و پا می

 

 

 
 

استورنتا سمت راست و هابر سمت چپ، دو 
گذاري نفري که بالکچین امروزي را پایه

کردند. هر دو انگشت به دهان حیران نظرات 
 هاي مجازي در مورد بالکچین هستند.شاخ

 

 
اند و تاریخ مملو از تحریف است. حتی خود اند که پول یا قدرت داشتهتاریخ را کسانی نوشته

نگاري یادتان نیست چند روز پیش چه اتفاقاتی برایتان افتاده، از این رو بحث اثبات تاریخ شما
آمد و باید سازماندهی یک موضوع مهم بود. دنیا در حال رشد بود و هر لحظه داده جدیدي می

تکنولوژي اینترنت از بخش نظامی خارج شد  ۱۹۹۱شد. همزمان با فروپاشی شوروي در سال می
یک دانش جدید در دسترس عموم مردم جهان قرار گرفت. در فرایند تکامل مبحث  و بصورت

نگاري اولین بار ایده تاریخ براياسناد فیزیکی تبدیل به اسناد دیجیتال شدند و همان سال  ۱وب
 5کات استورنتااسو  متخصص کامپیوتر 4استوارت هابر شکل گرفت. 3ها با مبحث بالکچینداده

                                                      
1 Roman Arkadyevich Abramovich 
2 Organization of the Petroleum Exporting 
Countries 

3 Blockchain  
4 Stuart Haber 
5 W. Scott Stornetta 
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محاسباتی براي برچسب زنی ترتیبی بر اسناد دیجیتال بر اساس تاریخ تولید فیزیکدان یک راه  
موضوع درخت  ۱۹۹۲معرفی کردند تا از دست کاري و تحریف اسناد جلوگیري شود. آنها در سال 

شد را به طراحی ها که در یک بلوک جمع میرا براي باال بردن امنیت اعتبارسنجی داده 1مرکل
کشف این دو دانشمند را کسی به آنجایش نگرفت و سیستم بانکی در حال خود اضافه کردند. اما 

هاي خودپرداز در جهان هاي توزیع الکترونیک پول بر پایه کارت بود و دستگاهگسترش مدل
 فراگیر شد.

دیگر ویزا کارت یکه تاز نبود و هر بانکی براي خودش یلی شده بود. کارت الکترونیکی افق 
بانکی قرار داد و براي چاپ پول نیازي به چاپخانه نبود و با یک کلیک  جدیدي پیش روي سیستم

هاي ورودي ها اجازه داشتند از پولشد. بیشتر بانکحجم زیادي پول در سیستم بانکی خلق می
درصدي را ذخیره قانونی کنند و مابقی را وام دهند. تصور کنید یک نفر صد واحد پول داشته باشد 

تواند ده واحد پول را نگه دارد و نود واحد را وام دهد و درصد باشد بانک می و اگر نرخ ذخیره ده
اگر همان شخص نود واحد را در بانک بگذارد بانک نه واحد را ذخیره و هشتاد و یک واحد را به 
دیگري وام دهد، این روند در مدت کوتاهی به ازاي صد واحد پول اولیه هزار واحد پول در بازار 

. یعنی صد واحد واقعی و نهصد واحد بر اساس بدهی شکل گرفته است. این موضوع کندخلق می
هاي اعتباري هم در حال رشد بودند. رویه، کارتبراي کسی مهم نبود و عالوه بر خلق پول بی

توانستند با مبلغ داخل کارت خرید کنند و پرداخت آن بصورت اقساط با کارت اعتباري افراد می
هاي اعتباري تبدیل به مخدر بازارهاي پولی براي افراد ناآگاه شدند. همه ارتباشد. اینچنین ک

خودش را با سقوط بازار آسیا نشان داد و بسیاري از  ۱۹۹۸رویه در سال هاي بیاین خلق پول
ها به ها تا کمر در گل نشستند و پولدارهاي آمریکایی با شعار بازپرداخت بدهی شرکتشرکت
ک صنایع شرق آسیا شدند. همزمان با این بحران اقتصادي مبتنی بر چاپ ، مالسهامداريشرط 

به فرایند جدیدي مبنی بر پرداخت پولی  2پالپول و نرخ بهره، اینترنت در حال توسعه بود و پی
کرد. این کار با مخالفت شدید سیستم بانکی همراه بود، اما با دوران بر بستر اینترنت یکه تازي می

 در نهایت بعنوان یک امر بدیهی پذیرفته شد. 3کاماینترنتی و حباب داتهاي رشد شرکت
هاي نقدي و اعتباري جهانی شد و در هر کوچه و خیابان دستگاه گیري کارتفرایند همه
خیل  4هاي اینترنتی مانند مایکروسافتتوان دید. با باال گرفتن تب سهام شرکتخودپرداز را می

                                                      
1 Merkle Tree 
2 PayPal 

3 .com 
4 Microsoft 
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پال با تجربه ها هجوم آوردند. در این بین پیاري در سهام این شرکتگذعظیم افراد براي سرمایه
هاي بازار اي در تراکنش اینترنتی پول را به عهده گرفت و همزمان محققویزا سهم گسترده

ترین چیزي که این رسید و مهماي جدیدي به ذهنشان میمالی، بر بستر اینترنت هر روز ایده
کنند و ها بدون پشتوانه پول چاپ میرگیر کرده بود این بود که، بانکبین ذهن افراد با تفکر را د

هاي بزرگ به ها یا شرکتهاي فیات تبدیل شده بود به بدهی سازمانبه نوعی پشتوانه پول
ها، و سیستم بانک بر اساس آن وثیقه با آگاهی کامل، بدهی ایجاد شده را خلق ثروت ثبت بانک

دمید. تا اینکه حرف دوگل خزنده پنهان که شورت نپوشیده بود، می کرد و به زیر دامن تورممی
به نوعی نقشه راه متخصصین الکترونیک و کامپیوتر شد و از دل خاک خورده تاریخ،  ۱۹۶۰در 

رویه پول را بیرون کشیدند و بر آن شدند تا راه حلی براي جلوگیري از چاپ بی ۱۹۹۲بالکچین 
هاي کامپیوتري آنالین با ایجاد ارز قابل ابتدا در بازي ۲۰۰۵سال  پیدا کنند. این فرایند قبل از

این متخصصین قرار گرفت. شرکت خدمات تبادلی  همبادله شکل گرفته بود و مورد استفاد
فعالیت انتقال خدمات را شروع کرده بود تمایل به ورود نقل  ۱۸۵۱که از سال  1یونیونوسترن

 ۲۰۰۷توانست گوي سبقت را برباید و در سال  2مانیکتانتقال اینترنتی را داشت، اما پرف
مانی جان نگرفته پال و ویزا ارائه داد. هنوز پرفکتهاي مالی خود را به روشی آسانتر از پیتراکنش

ثبت گردید و چند ماه بعد یک ایمیل  3کوینیک دامنه اینترنتی با نام بیت ۲۰۰۸بود که سال 
که در مقاله نویسنده « 4کوین: سامانه پولی همتا به همتاتبی» حاوي یک لینک مقاله به اسم 

کوین توضیح داده شد و در قید گردیده بود بصورت رسمی کارکرد بیت 5آن ساتوشی ناکاموتو
کوین استخراج شد و شبکه بیت 7کوین با نام  بلوک آفرینشبیت 6نخستین بلوک ۲۰۰۹ژانویه 

 8کوین یک متخصص کامپیوتر به نام هال فینیش بیتایجاد گردید. دریافت کننده نخستین تراکن
را طراحی کرده بود. با تمام این تفاسیر  9سامانه مفهوم گواه اثبات کار ۲۰۰۴بود که قبال در سال 

 ماند.کوین یک موضوع غیر مهم بود و دنیا براي درخشش آن باید منتظر میهمچنان بیت

 

 

                                                      
1 Western Union 
2 Perfect Money 
3 Bitcoin 
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 کوینبیتبانک مرکزی تا 

ها عمر کمتر از سیصد سال دارد، اما از همان دوران پارینه سنگی انسانواژه بانک مرکزي 
سازي براي آینده مانند سنجاب تمایل به ذخیره 1همچون سایر انشعابات پروتئینی دي ان اي

نامعلوم داشتند. از این رو مفهوم خزانه چیز جدیدي نیست و عمري به قدمت تاریخ دارد. پیر 
کند به ر سایه نشسته و با ثروت خودش بصورت الکچري حال میداستان ما که این روزها د

دلیل تجربه تاریخی از نظر رفتاري به مرور رشد کرد و همراه با تقویت تحول بشر، او هم از نظر 
انحصار طلبی در حفظ قدرت، رشد داشته است. مفهوم بانکداري مدرن بسیار جوان است و این 

ها است. یک ضرب المثل قدیمی ایرانی ت پولی دولتها وابسته به قدرروزها قدرت دولت
« ده، نظرش اجرا میشه. اگر ناراحتی برو براي خودت پول در بیار.هرکسی که پول می»گوید: می

ها وظیفه تولید و توزیع و مدیریت پول را به عهده دارند در طی فرایند تاریخی دست باال دولت
توانند به راحتی کسري خود را از طریق چاپ دارند و میاعتبار را در اعتباردهی به کاغذهاي بی

پول جبران کنند. به این معنا وقتی نیاز به کاالیی دارند، باید آن را بخرند و براي آن باید پول 
گویند پول چاپ کند. بدهند و اگر کسري قدرت و پول بیشتر داشته باشند به بانک مرکزي می

ختلف متفاوت است در بعضی از کشورها بانک مرکزي این درجه دستور دادن در کشورهاي م
کامال در سلطه دولت است مانند کره شمالی، ایران وکوبا یا دولت تسلط کمتري نسبت به آن 

کنند ها نقشی اساسی در چاپ پول بازي میدارد مانند سوئیس، ژاپن، نروژ و سوئد. در کل دولت
از تصمیمات خود را به مردم منتقل کنند و به توانند تورم ناشی و به این طریق به راحتی می

نوعی پول خود را از جیب مردم بیرون بکشند. البته این ماجرا براي کشورهایی با ابعاد جهانی 
هاي فیات خود را از طریق ایجاد بدهی تواند پولمثل آمریکا متفاوت است. آمریکا به راحتی می
به کشورهاي دیگر منتقل کند و همین موضوع  در خارج از کشور نگهداري کند و تورم خود را

توانسته جهان را ۱۹۴۵بزرگترین دغدغه افراد آگاه است که پس از ابرقدرت شدن آمریکا از سال 
با سیستم پولی دالر کنترل کند. اروپا با واحد پولی یورو خواست این سیطره را کم کند، اما نشد. 

بیرون آمد و اژدهاي خفته با یوآن در حال قد علم  البته این روزها جهان از تک قطبی بودن دالر
کردن است. درکنار تبادل و موازنه قدرت در کشورهاي بزرگ گروهی از افراد به دنبال راهی 

کوین کوین از دل آن زاده شد. امروزه عالوه بر بیتبراي دور زدن پیرهاي در سایه بودند و بیت

                                                      
1 DNA 
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هاي بعدي بطور کامل در مورد آنها صحبت ر فصلدیگر هم وجود دارد که د 1کوینهزاران آلت
 خواهم کرد.

 

 پشتوانه پول
ها از باال بردن لذت شکل گرفت و زمانی اولین تبادل بیاوریم؛صفحات اول کتاب به خاطر 

شد که دو طرف به ارزش ذهنی آن تبادل اعتقاد داشتند. پول به کاال با کاالي دیگر معاوضه می
ولیت عام دارد و این چنین بود که از دندان دایناسور و خرس گرفته تا معنی کاالیی است که مقب

گوید که دندان صدف و سرنیزه سنگی تیز، بعنوان پول پذیرفته شد. همانطور که عقل به ما می
خرس هم در گذشته دور ارزش مصرفی نداشته، اما یک داستان قوي پشت آن بوده، داستانی از 

رت خرس یا دایناسور؛ از این رو معناي پول عالوه بر ارزش ذاتی جنس چیرگی قدرت مبارز بر قد
هاي گردد، به داستان پشت سر آن هم مربوط است. به نوعی پشتوانه پولآن که به کمیابی برمی

توانسته پول غالب بازار باشد. با گذر زمان اولیه، داستان پشت پول بوده است و بهترین داستان می
گرفت مهم بود. ارزش ذاتی کاالیی که بعنوان پول مورد استفاده قرار میو ورود به عصر نوسنگی 

مانند نمک که کاربردي بود یا گاو و گوسفند که قابل خوردن بودند و به نوعی پشتوانه آن 
چگونگی مصرف آن بود تا اینکه فلزات گرانبها مانند طال و نقره تبدیل به پول شدند که عالوه 

افزود و به نوعی کرد بر اعتبار پول میه تصویر شاهی که آن را ضرب میبر ارزش ذاتی طال و نقر
ها بعنوان پشتوانه پول ارزش ذاتی و تا حدودي اعتبار صادر کننده آن بود. به مرور با ورود صراف

فرد امین نگهدار پول، رسید صادر شده از این افراد با توجه به داستان تخیلی که به ازاي رسید 
زانه وجود دارد، پشتوانه پول، طال و نقره موجود در خزانه بعالوه اعتبار صادر کننده شما طال در خ

پول شد. این فرایند ادامه داشت و درنیمه اول قرن بیستم افرادي مثل کینز تعاریف مختلفی براي 
پول ارایه دادند و بصورت مکتوب و فراگیر مورد قبول قرار گرفت که پول وسیله مبادله، وسیله 

هاي اقتصادي است. این ماجرا ادامه داشت و مردم براي ذخیره گذاري و وسیله ذخیره ارزشمتقی
نیکسون رئیس جمهور آن زمان آمریکا  ۱۹۷۳کردند تا اینکه در سال ارزش از پول استفاده می

دیگر پشتوانه پول طال  ۱۹۷۳که گفت ما طالیی در بانک نداریم و این چنین شد که از سال 
ها مانند طال، ارزهاي خارجی موجود در صندوق بانک مرکزي و بد مختلفی از دارایینیست و س

سیستم  ۲۰۰۸تولید ناخالص ملی کشورها پشتوانه پول شد و این فرایند ادامه داشت تا اینکه سال 

                                                      
1 Alternative coin 
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بانکداري پذیرفت فراتر از طال و ذخیره ارزي و تولید ناخالص ملی پول چاپ کرده و به نوعی  
هاي پر قدرت جهان مثل دالر، یورو، ین و پوند بدهی است. فتاد درصد پشتوانه پولنزدیک به ه
هاي ضعیفی مانند ریال و پزو و سایرین هم مشخص است. این سوال بسیار مهمی تکلیف پول

به بعد پشتوانه پول چیست؟ از دید من این روزها پشتوانه پول از قدرت،  ۲۰۰۸است که از سال 
کشور صادر کننده آن نشئات میگیرد. براي مثال وقتی فردي در خاورمیانه به ثروت و ایدئولوژي 

کند با آگاهی از اینکه دالر بر پایه دالر عالقه دارد و پول ملی کشور خودش را به دالر تبدیل می
بدهی است، اما در اصل قدرت نظامی کشور آمریکاست که به آن دالر اعتبار بخشیده یا اگر 

تی ژاپن را دوست یکند در اصل ایدئولوژي مدیربراي حفظ ارزش نگهداري می فردي ین ژاپن را
رود یا فرد دیگري فرانک خردگرایی پیش می سکند در ژاپن همه چیز بر اسادارد و تصور می

سوئیس را دوست دارد دراصل اعتقاد به ثروت کشور سوئیس دارد و اعتبار پول را در ثروت بانکی 
کند. براي ها این موضوعات هم از نظر معانی تغییر میبا توجه به فرهنگ داند. البتهسوئیس می

تا کنون دالر آمریکا  ۱۹۷۰کند، احتماالً بداند که از سال مثال فردي که در آمریکا زندگی می
نزدیک به هفتاد درصد قدرت خرید خودش را نسبت به فرانک از دست داده یا دالر نزدیک به 

دهد ایدئولوژي ژاپنی د خود را نسبت به ین از دست داده و نشان میشصت درصد از قدرت خری
تر از قدرت عمل کرده البته این به این معنا نیست ین و فرانک ارزشمند و ثروت سوئیسی، قوي

اند، اما دالر اند، بلکه به این معناست ین و فرانک ارزش خود را با چاپ پول از دست دادهشده
ه این ارزها از دست داده است. باید خاطرنشان کرد، افرادي که در ارزش بیشتري را نسبت ب

کنند به دلیل اي مانند ایران، روسیه، کوبا، سوریه و سومالی و... زندگی میکشورهاي توسعه نیافته
ارزش شدن دالر را متوجه شوند. البته در اعتقادي توانند بیکاهش ارزش شدید پول ملی خود نمی

ایم واقعی ام که این روزها پول احساس خوبی است که ما پذیرفتهیجه رسیدهجدیدتر به این نت
است؛ خودت را مرور کن، وقتی پول در کارت بانکی یا کیف پولت داري شاد و خندانی و احساس 
بهتري نسبت به زندگی داري. در مدل جدیدي از پول، افراد بر اساس اعتبار مجازي که دارند 

هاي نوین برگرفته از اعتبار اجتماعی کمال ناباوري از جهات گوناگونی پولکنند و در پول چاپ می
از  1سیلیکونی کیم کارداشیان . براي مثال امروز اعتبار تصویر باسنکندهم مقبولیت عام پیدا می

 و فرانکلین بر روي دالر کمتر نیست. 2تصویر آبرهام لینکلن

                                                      
1 Kim Kardashian 2 Abraham Lincoln 
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مساوي در این اثر، طبق تقسیم ریاضی صورت و مخرج 
 .یک شده است

 
کارداشیان. باسن سمت راست کله لینکلن و سمت چپ 

طبقه ضعیف شده دنیا،  ، برايگراییدر عصر مصرف
مغز لینکلن  حجمشک کمیت مهمتر از کیفیت است و بی

 خورد.کارداشیان شکست میباسن در مقابل حجم 
 

 
کیم کارداشیان در  باسندر عصري هستیم که براي یک نوشته بی سر و ته زیر تصویر 

شود. در این فضاي مجازي چندین هزار دالر منقش به تصویر لینکلن و فرانکلین پرداخت می
دوران گذار به قرن بیست و یکم با دنیاي دیجیتال معناي اعتبار هم تغییر کرده و شاید روزي 

حال هاي سوئیس در مقابل ویدیوي یک دختر در فضاي مجازي که در برسد که ثروت بانک
ها را باید شست و جور گوزیدن در یک بطري براي فروش به فالورهایش است، رنگ ببازد. چشم

کوین چیست؟ به جواب آن هم تا پایان دیگري باید دید. همه اینها گفته شده، اما پشتوانه بیت
 کتاب خواهیم رسید.

 

 ۲۱سرگذشت پول در قرن 
دهی آن هستیم و روزي همچون از شکلدهد و ما هم جزئی تاریخ به مسیر خود ادامه می

فسیل کاووش خواهیم شد. از شروع تبادل به عصر نوسنگی رسیدیم یعنی نه هزار سال پیش که 
تقریبا گاو و گوسفند بعنوان پول رایج بود و تقریبا چهار هزار و پانصد سال طول کشید تا طال و 

ال و نقره به مدت دو هزار و صد نقره بعنوان پول جانشین گاو و گوسفند شدند. همچنین از ط
هاي کاغذي به شکل امروزي پذیرفته شد و از پول کاغذي تقریبا سال طول کشید تا اولین پول

دویست و پنجاه سال زمان برد تا اسکناس امروزي رایج شود و از اسکناس تا فراگیر شدن کارت 
شک ریبا چهل سال زمان برد. بیکوین تقبانکی هفتاد سال زمان برد و از کارت بانکی تا خلق بیت

اگر کریپتوکارنسی روزي بعنوان پول پذیرفته شود آخرین پول رسمیت یافته نیست و با توجه به 
حتما شکل جدیدتري از  ۲۰۵۰کوچک شدن تصاعدي زمان اختراع پول جدید تا قبل از سال 

هاي ل براي انسانها را خواهیم دید. یک سوال بنیادین مطرح است آیا خلق پوکریپتوکارنسی
 هایشان که بوي بد ندهند؟اولیه اولویت بوده یا شستن خود بعد از تخلیه روده
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 نام اثر: از غار تا هتل هیلتون

 

 

بی شک کارکرد آفتابه در تحول بشري خیلی مهم بوده، اما چون آفتابه ابهام خاصی نداشته 
شکل داده  اي لوله دراز تغییرالی به کوزهو در بهترین حالت در یک تکامل خطی از یک پارچ سف

شده است. همانطور که ما براي تکامل آفتابه را خلق کردیم، پول را  و امروزه تبدیل به شلنگ
هاي دهد، اما داستانهم خلق کردیم. نکته اینجا است که داستان پشت سر آفتابه بوي بد می

ده است. از این رو از دید من انسانی بو هساخته شده پشت سر پول همیشه با وهم و لذت همرا
داستان را بسازد خالق اصلی پول و ایجاد جایگاه خداوندگاري براي او تا به که توانسته آفتابه بی

تواند یک شخصیت امروز شده است. بله پول را او خطاب کردم زیرا در فرهنگ معاصر پول می
تولید دارد و هم اینکه براي بقا به متابولیسم زنده مستقل باشد. چون مانند ما و حیوانات توان باز 

شود. زیرا در از جنس برق و تفکر نیاز دارد که از نظر ساختاري مدرن موجودي زنده محسوب می
 کوین برساند.فرایند تکامل همچون من و شما توانسته خودش را از آفتابه به بیت
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 فصل دوم
 
 
 

 .در دنیاي پول تفاوت فرهنگی زیادي ندارم
 دنیا دو قوم دارد.                                             

 پول.پولدار و بی                                                           
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شک کرده و بیاز اجداد غار نشین ما تا کنون تسخیر منابع، قدرت باال دستی را مشخص می 
کند. خواه بریتانیا غالب بر ایرلند باشد، روسیه کشی میبهره پیروز نزاع براي بقا از قوم مغلوب

غالب بر سوریه یا آمریکا غالب بر عراق و در این حالت اخالق جایگاهی ندارد و قوم مغلوب به 
گیرد. نژادپرستی همچنان در قرن بیست دلیل تفاوت نژادي بعنوان برده مورد سوءاستفاده قرار می

گر اروپاي میزبان، که مثال نژادپرستی نوین در قالب سیستم کنترل یکم پا برجاست. به عنوان
ها پذیرد. اما در واقعیت تا نسلهاي فراري از دست داعش را با چندین تبصره و ماده میسوري

هاي متولد شده در فرانسه یآفریقایکند و کم نیستند بعد تفاوت نژادي موقعیت فرد را مشخص می
هاي متولد شده در آمریکا که شناسنامه دارند، در آلمان و چینی و مکزیکیهاي متولد شده یا ترک

شوند. هرچند حالت بدتري از نژادپرستی مدرن وجود دارد مانند اما همچنان مهاجر محسوب می
هاي متولد شده در ایران که حتی اگر مادر آنها ایرانی باشد همچنان بدون مدارک هویتی افغان

پرستی به گونه وحشیانه قدیم وجود ندارد، اما بصورت زیر پوستی از نسلی کنند. نژادزندگی می
گویند هاي اندیشمندي که در خلوت خود میشود و کم نیستند که انسانبه نسل دیگر منتقل می

آید. باید بپذیریم در دید یک قاضی سفیدپوست، یک به فالن دلیل از این نژاد یا قوم خوشم نمی
اي جایگاه برابري با یک سفیدپوست آمریکایی ندارد. گون خاورمیانهیا گندم پوست آفریقاییسیاه

هرچقدر هم جایزه صلح نوبل را در مدرنیته فرو کنیم، بازهم نژادپرستی اگر بر زبان نیاید بصورت 
ها شود و آن مسلمانی ذهنی وجود دارد. درهم تنیدگی دنیا بازهم نتوانسته باعث همگنی فرهنگ

اعش به اروپا گریخته، در همان کشوري که به او پناه داده شعار مرگ بر آن کشور که از دست د
دهد تا تحقیر فروخورده در وجودش را باال بیاورد و دهد یا عملیات انتحاري انجام میرا سر می

شود. اي تهدید بالقوه محسوب میتوان دید در گیت فرودگاه چگونه یک خاورمیانهبه راحتی می
فرودگاه است.  1پیآيبراي من بعنوان نویسنده این کتاب مهم است گیت مسافر وياما آنچه 

شود و در این الین، حساب بانکی است که رنگ میالینی که در آن نژاد و رنگ پوست افراد بی
شود. الینی که میلیاردرهاي خاورمیانه، روس یا شرق آسیا به راحتی از آن عبور زبان مشترک می

کنند. بله در دنیاي پول می 2هاي سوپر اسپرت خودنماییلندن و نیویورک با ماشین کنند و درمی
پول. تمام. در دنیاي پول، صفرهاي تفاوت فرهنگی زیادي ندارم. دنیا دو قوم دارد. پولدار و بی

کند و تعداد جلوي ذخیره ارزي کشورها است که جایگاه ایستادن در سازمان ملل را مشخص می

                                                      
1 Very important person 2 Show off 
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شود در فرودگاه حتی جاهاي خصوصی بدنت را ل حساب بانکی است که باعث میصفرهاي داخ
بگردند یا اینکه با لبخندي ملیح از گیت رد شوي و متصدي که تا لحظات پیش دستانش در 

 حریم خصوصی دیگران در حال کند و کاو بود، برایت احترام نظامی بگذارد. 
 

 

 
اش در کنار اسنوبیسمی با چتر شخصی

خواهد که میاي و ماشین اجاره یک جت
به بیننده مجازي القا کند که من خیلی 

 هایتان را به من بدهید.مهم هستم. پول

 

دنیاي پول این چنین شفاف و دو قطبی است. زمانی که پول زیاد باشد دیگر تفاوت فرهنگی 
شود مالک ز میشود به تعامل فرهنگی زیرا آن وقت آن شیخ پولدار حجاوجود ندارد و تبدیل می

شود مالک اوراق قرضه فدرال رزرو در پتروشیمی در چین و آن فرد پولدار ساکن در شانگهاي می
نوشند. شاید از دید علوم آمریکا؛ و همگی آنها، آخر شب دور میز شام به سالمتی یکدیگر می

ن مشترک همه اجتماعی حرف من قابل رد باشد، اما از دید علم اقتصاد پولی به نظر من پول زبا
 شود.ها است و وقتی پول را نشان بدهی، بدون هیچ صوتی مفهوم کامالً منتقل میملت

 

 مشارکت مدنیدر  پس انداز
له به معناي دسترسی به منابع در دوران بحران بوده و این یمیزان دارایی یک قوم یا قب

و بیش در هر  خصلت بدوي تخمک به تخمک به نسل بعدي منتقل شده است. از این رو کم
انداز یا ذخیره کردن دارایی وجود دارد. اولین بار فرهنگی در دوران کودکی آموزشی بر مبناي پس

انداز معنا خود را نشان داد، در هزاره قبل از میالد، با لشکرکشی که بصورت کالن موضوع پس
ابع بیشتر بود که ها براي داشتن منهاي بزرگ ایران و رم براي تسخیر سایر سرزمینامپراتوري

هاي تاکتیکی بود و از آن زمان به بعد این موضوع در هر انداز تعیین کننده برنده جنگپس
در انگلستان یک سیستم  1میالدي ویلیام نرماندي ۱۱۰۰الیگارشی تداوم یافت تا اینکه حدود سال 

ن توانست، اعیان فئودالی مبتنی بر مالکیت فئودال بر رعیت به همراه ابزارهاي موجود در زمی

                                                      
1 William Normandy 
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رفت تا کشور را تا حدودي در تصمیمات پادشاه آن زمان دخیل کند. این فرایند حلزونی پیش می 
، در جنگ افروزي انگلستان با مشکل روبرو شد. اعیان 1اینکه در دوران توهم قدرت پرنس جان

و رعیت فئودال دهد اي به شاه فهماندند وقتی هزینه جنگ را فئودال میدر جلسه ۱۲۰۰هاي سال
دهند، شود پس مجلس قدرت اول است و وقتی اعضاي مجلس پول میدر جنگ کشته می

هاي اي مانند شاههیچ شاه یا ملکه 2تصمیم نهایی با صاحبان پول است. از آن زمان تا الیزابت دوم
ا سایر نقاط جهان اجازه تکروي در انگلستان را نداشته و بصورت نمادین بودجه شاه بودن ر

کنند تا بتوانند کارهاي به ظاهر علمی را سازماندهی کنند. این سبک اداره انگلستان دریافت می
به آرامی به گوش سایرین در اروپا رسید و زمان زیادي طول کشید که حکومت براي افراد پولدار، 

ي جمع ادر بلژیک کنونی افراد پولدار جلو خانه ۱۴۶۰مصونیت در مالکیت ایجاد کند. در حدود 
کردند. تلفظ فامیلی آن صاحبخانه به فرانسوي هاي خود را خرید و فروش میشدند و رسید پولمی
بود. اما اولین بار سهام قابل خرید فروش توسط شرکت استعماري هندشرقی هلند در « بورس»

 در بورس آمستردام مورد مبادله قرار گرفت. مردم عادي در این تحول پولی ۱۶۰۰محدوده سال 
میالدي با ایجاد  ۱۷۰۰نقش چندانی نداشتند زیرا رعیت، همیشه رعیت بوده است. اما در محدوده 

مجلس عوام انگلیس فصل جدیدي در مالکیت فردي شروع شد و مردم عادي به مرور فهمیدند، 
و  ۱۷۵۰شود مانند اعیان مالک دارایی خود باشند. با وقوع انقالب صنعتی اول در حدود سال می

انداز شکل دیگري گرفت. امید به گیري تولید نیمه انبوه به کمک ماشین، ذخیره و پسشکل
زندگی رو به بهبود بود و در تکامل ساختار سیاسی، افراد عادي به راحتی سرشان در میدان شهر 

توانستند پول خود را در جیب بگذارند. تري میشد و با خیال راحتبا شمشیر یا گیوتین قطع نمی
ن براي زورگیرها هم به راحتی گذشته نبود که با غارت بتواند سود بیشتري را به دست همچنی

هاي جدید انتقال پول از افراد ناآگاه به افراد آگاه هاي تاریخ، روشآورند و از این رو توسط پیر
هاي افراد گذاريها در سرمایهشکل گرفت و اولین گام براي رسیدن به این مهم، مشارکت توده

داري کنونی بلکه افراد یاد گرفتند که چگونه پول خود را در کسب ولدار بود. نه به معناي سهامپ
و کارهایی که از نظر فاندامنتالی ارزش دارند براي تولید بیشتر به چرخه بیاندازند یا اینکه ابزار 

 کشاورزي بهتري تهیه کنند تا سرعت تولید و برداشت محصول را باال ببرند.
شد گذاري بیشتر میانکداري در حال رشد بود و هر روز اعتماد به بانک براي سپردهسیستم ب

                                                      
1 Prince John 2 Elizabeth II 
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انداز در بین عموم جامعه معنا هاي ورودي به اروپا از کشورهاي مستعمره، پسو با افزایش پول
پیدا کرد. مردم عادي به این نتیجه اشتباه رسیده بودند که براي پولدار شدن باید مثل پولدارها 

انداز بیشتر، اما واقعیت ماجرا این است که پول افراد پولدار در بیشتر اوقات کنند. یعنی پسفکر 
ي معناداري با خانواده رسد و پولدار بودن یا پولدار شدن یک رابطهگان به آنها ارث میاز گذشته

شته باشیم شود باید به یاد داگیتس و ایالن ماسک صحبت میدارد. براي مثال، امروزه که از بیل
اي که هاي جامعهدر دوران نوجوانی این افراد از سطح رفاه بیشتري نسبت به اکثریت هم نسل

 اند.کردند، برخوردار بودهدر آن زندگی می

  

 ۱۹۲۶بازار سهام و سقوط 
استفاده از بازار بورس براي تامین مالی از کمپانی هند شرقی شکل گرفته بود، اما از در 

ذیرش بازار بورس در اذهان افراد عادي نزدیک سیصد سال زمان نیاز داشت. منزل بورس تا پ
اي از بورس بازهاي قهار نیویورک در زیر درخت نارونی در وال عده ۱۸۰۰هاي محدوده سال

اي به امضا رساندند. بورس در دل انقالب صنعتی اول و دوم در جمع شدند و مرام نامه 1استریت
افراد ریخته بود. افرادي که به دنبال طال به غرب وحشی رفته بودند  حال بزرگ شدن بود و ترس

در دوران صنعتی بیکار شدند و نه تنها مثقالی طال به دست نیاورده بودند بلکه فقیرتر هم شده 
هایی فروشبودند و براي فراموشی درد این شکست، بازار قمار در غرب آمریکا حسابی داغ بود. بیل

دمیدند. دولت آمریکا از بحران موقعیت طال پولدار شده بودند بر آتش قمار میکه در دوران کشف 
د، چه بهتر ورود به بازار ي کننندبافراد حاضرند بر سر هر چیزي شرطبرده بود که ساخت و پی

وال استریت ژورنال را راه  2ها بود که چارلز داوتر کند. همان سالبورس را براي عموم آسان
گفت همه چیز در گذاشت و میو تجربیات خود را از علم تکرار داده به اشتراک میخته بود ااند

شود. از طریق شناسایی نقص کند و تاریخ تکرار میقیمت است، قیمت بر اساس روند حرکت می
کم پایه تحلیل تکنیکال آمریکایی شکل گرفت. البته ها، کموابستگی به مسیر در رفتار انسان

جان بخشیده  تا حدودي تحلیل تکنیکال را در بورس هلند 3رن هفده، جوزف وگاها قبل در قسال
در ژاپن براي بازار برنج نمودار شمعی ژاپنی را خلق کرد، اما  4هیسامونهبود. قرن هجده هونما 

متوجه شده  ۱۹۰۰هاي قبل از کار چالز داو بنیه علمی بیشتري داشت و افراد معمولی هم سال
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 1رالف نلسون الیوت ۱۹۰۰شوند. پس از مرگ داو در اوایل ز تحلیل متوجه میبودند چیزهایی ا 
تفکرات داو و  ۱۹۲۰هاي داد و تقریبا سالبر امواج روند سوار شده بود. تکرار امواج را نوید می

دارهاي پیر گردن کلفتی که معتقد بودند با گرها جا افتاده بود. اما بودند سرمایهالیوت بین معامله
ها صعودي بود کسی حرف توان بازار را تحلیل کرد. اما چون بازار آن سالتا خط و عدد نمیچند

اي مردم، هاي بزرگ براي جا نماندن از رفتار گلهآنها را باور نداشت تا اینکه صاحبان شرکت
دست به استخدام نیروهاي تکنیکال زدند و در یک داستان تاریخی داریم که یک روزگاري یکی 

گرهاي پیر فاندامنتال سویا یک تکنیکالیست معروف وال استریت را براي تحیل بازار املهاز مع
گر با شعف به صاحب سرمایه گفت اکنون بهترین زمان براي خرید استخدام کرد. روزي تحلیل

گر را پرسید سویا است و در کف تکنیکالی قیمت حضور داریم. پیر صاحب سرمایه دالیل تحلیل
به جاي خرید، چند هزار واحد سویا را براي فروش گذاشت و قیمت بازار سقوط  و همان لحظه

شود که گرش گفت شل مغز همیشه یک دیوانه پول الزم پیدا میکرد و همان لحظه به تحلیل
هاي بود که در آن لحظه متوجه شد تري بسازد. و آن تحلیلگر از اولین تکنیکالیستقیمت پایین

 توان پولدار شد.نمیتنها با علم تکنیکال 

 

 

 
 

کار هاي طمعشورش انسان
آمریکایی پس از سقوط بازار 

 سهام در اوایل قرن بیستم

 
ها دوست داریم خود را قانع کنیم و انسان صد سال پیش هم دوست داشت باور ما انسان
ل به هاي پس از جنگ جهانی اوشود. از این رو در سالگذاري کردن پولدار میکند با سرمایه

آوردند و بازار هاي بیشتري به دست میدلیل تغییر فرایند تولید و باال رفتن اشتغال، افراد پول
سهام مکانی سوداگرانه براي پولدار شدن در زمان کوتاه بود. بیشتر مردم کشورهاي در حال 

م بردند. توسعه آن زمان، دچار تبع بزغاله شدند و به کمک سیستم بانکی نوین به بازار سهام هجو

                                                      
1 Ralph Nelson Elliott 
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هاي بزرگی مانند ایرونگ کوبیدند و اقتصاددانهاي سقف جدید میها بر طبل قیمتتکنیکالیست
ش بازار سهام خیلی بیشتر از این چیزي است که کرد ارزا تحلیل بنیادي اثبات میفیشر هم ب

شنبه بازار سهم سقوط کرد و به سه  ۱۹۲۹اکتبر سال  ۲۴بینیم. اما در صبح زیباي پاییزي می
سیاه معروف شد. افرادي که تا روز قبلش میلیونر بودند منتظر برگشت بازار شدند، اما بازار برنگشت 
و بسیاري از آنها رهسپار قبرستان شدند و بسیاري از مردم آن زمان شبیه مردم ایران در سپتامبر 

 به فنا رفتند.در بورس  ۲۰۲۱
 

 بدهی بین الملل
تاریخ دارد. از طلب پیر داستان ما گرفته که به خدا باید  بدهی همچون واژه پول ریشه در

دادند که سرزمینی که براي در قدرت ماندن به کشور غالب قول میداد تا بدهی شاهان بیمی
خراج بدهند. اما بدهی به شکل نوین از قرن هجدم با انقالب صنعتی شکل گرفت. کشورهایی 

ن داشته باشند و خیلی از اوقات با قرض گرفتن از خواستند تکنولوژي مدرکه به هر قیمتی می
کردند و به ازاي آن قسمتی از سیستم بانکی کشورهاي دیگر اقدام به خرید تکنولوژي می

کنگ یا براي همیشه مانند بحرین و دریاي خزر را به سرزمینشان را براي بلندمدت مانند هنگ
خوب است و نه بد. بستگی دارد با بدهی  کردند. بدهی در معناي کلی نهکشور دیگر واگذار می

کند و زیر ساخت کشورش را ایجاد شده چه کاري انجام شود. یک کشور، خودش را بدهکار می
رسد مانند بدهی کشور ترکیه یا برزیل، و کشور دهد و در بلندمدت به بازدهی میتوسعه می

روند یا تعداد همسرهاي خود کند تا رهبرانش به سفر بیشتري بدیگري است که بدهی ایجاد می
را بیشتر کنند. از رهگذر ایجاد بدهی کشورهاي موفقی مانند ژاپن و آلمان و کره جنوبی را 

توانیم ببینیم، و در سمت مخالف کشورهاي شکست خورده تاکتیکی آفریقایی و آسیایی می
 بسیاري مانند لیبی و سودان و ایران وجود دارند.

 

 

 
 یپنام اثر: کار گرو

 
سمت راست میخائیل اولیانوف روس 

ابرت مالی آمریکایی در و سمت چپ ر
پرونده امنیتی  حفره يمعاملهحال 

 حفرهبدون حضور صاحب  ،اتمی ایران
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هاي کالسیک روند بازي تغییر کرد. تا آن زمان اقتصاددان ۱۹۲۹استریت در بعد از سقوط وال 
رسد و با استناد زدند و معتقد بودند بازار بصورت خود به خود به تعادل میحرف اول و آخر را می

ها را از ، دولت۱۷۷۶به دست نامرئی تنظیم کننده بازار آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل سال 
کردند. شاید تفکر تعادل عمومی تا قبل از پیچیده شدن بازارها جواب حضور در بازار منع می

اي در باب اصالح پول ها کینز رسالهبحران وال استریت و بزرگ شدن بانک داد، اما در زمانمی
نوشت و با نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بعنوان تفکر غالب به اقتصاد ورود کرد. او بیان 

مانند آنچه که در بیشتر دنیا در آن زمان رخ  -شود داشت وقتی کشوري دچار رکود و تورم می
ها بعنوان تامین کننده اشتغال و تنظیم کننده نرخ بهره پول باید به تنظیم لتباید دو -داده بود 

رسند زیرا بازار ورود کنند. به این معنا که بازارها الزاماً کارآمد نیستند و خود به خود به تعادل نمی
ها و دستمزد کارگرها چسبنده به باال هستند و منعطف نیستند. یعنی اگر قیمت چیزي بر قیمت

ها براي ایجاد تعادل در مواقع لزوم باید در گردد. دولتثر تورم باال رفت به قیمت قبلش باز نمیا
اقتصاد دخالت کنند و بانک مرکزي باید حضور فعالی داشته باشد. بر اساس این تفکر براي باال 

افزایش  بردن اشتغال اگر نیاز باشد باید بدهی را ایجاد کرد و از طریق ایجاد کسر بودجه باعث
تولید و اشتغال شویم. اما جنگ جهانی دوم مشکالت خاص خودش را داشت و تفکر کینز 

توانست نیازهاي صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را که خودش از بنیانگذران آن بود نمی
بر تفکر اقتصادي جهان حاکم شد. در این تفکر  1هانسن-را پاسخ دهد. از این رو الگو هیکس

به تعادل برسند. براي روشن شدن این تفکر، در « نرخ بهره»در « بازار پول»و « بازار تولید»باید 
سازي شده با حذف بسیاري از پارمترها، تصور کنید در کشور شما نرخ بهره بانکی با مدلی ساده

نرخ نزول پول متفاوت است. یعنی ارزش زمانی پول در بیرون، گرانتر از سیستم بانکی است. به 
شود و شود بیشتر براي سفته بازي استفاده میمین دلیل وقتی پولی از سیستم بانکی خارج میه

رود. در این حالت تورم در یک چرخه افزایشی و تولید در چرخه کاهشی کمتر به سمت تولید می
 است.

کینز و تفکرات رهروانش پاسخی  ۱۹۶۰رسد و در دهه علوم در گذر زمان به بن بست می
ها افزایش یافته بود و مجبور بودند ها به بانککالت پیش رو نداشتند و بدهی دولتبراي مش

گرایان مکتب شیکاگو براي پرداخت بدهی خود، پول چاپ کنند. در این برهه از تاریخ اقتصاد، پول

                                                      
1 Hicks&Hansen 
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ی میلتون فریدمن، سکان تفکر اقتصادي جهان را در دست گرفتند. در این تفکر تورم گبه سرکرد
کنند باید ترل شده، چیز بدي نیست و براي اینکه تولید کنندگان احساس کنند سود میاندک کن

بانک مرکزي سیستماتیک چاپ پول را انجام دهد تا بصورت کنترل شده اندکی تورم داشته 
بردند تا ها با خیال راحت کسري بودجه را باال میباشیم. این تفکر دو دهه حاکم بود و دولت

هاي اعالم کرد به ازاي دالرهاي چاپ شده طال در بانک ندارد و تمام رشته ۱۹۷۳اینکه آمریکا 
تفکر میلیتون فریدمن نوبل گرفته را پنبه کرد. مدتی نگذشت که رهروان فریدمن با نظریه 

پیش  بشود جامعه پولی را همیشه با دروغ پویا و شاداانتظارات عقالیی آمدند و گفتند که نمی
شود. دهند و تبدیل به تورم میهاي پولی و مالی اثر خود را از دست میاستبرد، در بلندمدت سی

توان از طریق شوک کوچک پولی، بازار را در موقعیت مدت با حفظ بعضی اصول میتنها در کوتاه
هاي صورت گرفته بهتر تعادل قرار داد و اشتغال را باال برد. اما در بلندمدت اگر با چاپ پول

باال نرود تبدیل به تورم خواهد شد. پس از به چالش کشیده شدن نظریه فریدمن،  اشتغال و تولید
هاي تجاري به میدان آمدند و گفتند اقتصاد سینوسی، باال و هاي جدید با نظریه چرخهکالسیک
هاي اقتصادسنجی مبنی هاي تجاري و انتظارات عقالیی، بیشتر مدلشود. پیروان چرخهپایین می

هاي اول قرن بیستم را که به دل علم اقتصاد نفوذ کرده بود و معادالت یکالیستبر رهیافت تکن
توان آینده را هاي گذشته میگفتند چگونه بر اساس دادهبردند و میرگرسیونی را زیر سوال می

قسمت زیادي از علم تکنیکالی که امروزه تریدرها مورد  ۱۹۸۰بینی کرد. به نوعی در دهه پیش
دهند زیر سوال رفت و تنها پاسخی رفتاري براي آن پیدا شد. به این صورت که می استفاده قرار
هاي جدید که با ساختار ذهنی آنها گیري بر اساس مسیر پیموده شده را به تحلیلافراد تصمیم

بار است، هاي فاجعهدهند. خالصه بگویم یعنی علم تکنیکال پر از نقصتطبیق ندارد، ترجیح می
تواند رفتاري شبیه درست بودن از خود نشان دهد. اما تر افراد به آن اعتقاد دارند، میاما چون بیش

در کنار رشد علم اقتصاد، به دلیل ساده بودن علم تکنیکال هم توسط افراد جویاي نام بیرونی به 
هاي جدید دوباره آمدند و بر دستمزد سمت تکامل در حرکت بود. پس از این تحول فکري، کینزین

هاي پولی و مالی تاکید داشتند و هاي جدید دخالت دولت از طریق سیاسترا و اشتغال و مدلکا
معتقد بودند بانک مرکزي قدرت باالیی در جابجا کردن تعادل اقتصادي از طریق کسر بودجه 
دارد. اگر بصورت خالصه خروجی همه این مکاتب را بگویم. تصور کنید اقتصاد به یک پارتی 

جوآنا، کوکائین و هروئین و آنجا مقدار زیادي ویسکی، کنیاک، شراب، آبجو، ماريشبانه رفته 
ها چند پک از دود بیند همه چیز مفت است. بعد از قرقره آبکیروي میز موجود است. وقتی می
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برد. هوشیاران گیرد و به توالت پناه میزند. اقتصاد آخر شب حالت تهوع میها را هم میکردنی 
گویند، باید به او آبلیمو بدهیم. حالش خوب مانی هر یک بر اساس تجربه خود میحاضر در مه

گوید به شود. دیگري میگوید باید سرش را زیر آب کنیم. حالش خوب نمیشود. دیگري مینمی
سازي شود و نفرات بعدي تجربیات خود را روي مسدوم پیادهاو کره بدهیم. حالش خوب نمی

زده بد مست مفت خور ماند فرداي روز مهمانی، اقتصاد سیاستچه باقی میکنند. در پایان آنمی
نه تنها هرچه را خورده بود باال آورد، بلکه طی آزمایشات تجربی افراد با اطالعات ناقص به فنا 

 ها دور خودش تلوتلو خواهد خورد.رفته و مدت
ی براي مشکالت جهان هاي اقتصادي پاسخنویسم بیشتر تئورياکنونی که این کتاب را می

مکاتب مبتنی بر اقتصاد رفتاري یا اقتصاد  اند. شاید در آیندهندارند و تقریباً به بن بست رسیده
هاي بهتري براي اقتصاد داشته باشند. در هر صورت علم متاخر، کوانتومی بتوانند پاسخ-فازي
تواند به در تاریخ بشریت نمیتواند یک جواب کلی براي تکامل بشر داشته باشد. مثالً یک آفتانمی

اي یک برج چند ده طبقه را داشته باشد که همان کارکرد حسی یک استخر زیبا در سقف شیشه
توالت و وان حمامش از طال باشد. شاید کارکرد شلنگ داخل توالت و آفتابه براي شستن نجاست 

شناسی انسان امروز نیاز زیباییتواند از نظر ظاهري پاسخ از نظر تاریخی یکی باشد، اما آفتابه نمی
را بدهد. از این رو علوم اقتصادي قرن بیستم، همچون آفتابه براي جذاب شدن باید خود را به 

 ر شکل دهند.یوان یا شیر توالت طال تغی

 

 اشتغال
ي انسان است، اما امروز مصداقی ندارد. حتی فرد ایم که کار کردن جوهرهاز قدیم شنیده

توانست ند جوهر داشته باشد. شاید چند ده سال پیش یافتن یک شغل دائمی میتوابیکار هم می
آینده یک فرد را تامین کند، اما امروز دیگر کمتر کسی سی یا چهل سال براي یک شرکت یا 

رسد. کند. حتی اگر کسب و کاري هم داشته باشد عمر ماندگاري آن به ده سال نمیفرد کار می
تواند خطرناک باشد و هر فرد بیکار مانند ها میبراي ماندگاري حکومتبا این حال نداشتن شغل 

یک بمب ساعتی اجتماعی است که هر لحظه امکان انفجار دارد. به همین دلیل بسیاري از 
هایی دارند و شاخص اشتغال یک فاکتور مهم در ارزشمندي گذارها براي اشتغال برنامهسیاست

راي مثال بیشتر اوقات وقتی شاخص بیکاري آمریکا کاهش شود. بپول ملی کشورها محسوب می
یابد. بیکاري انواع گوناگونی دارد از بیکاري فصلی گرفته تا بیکاري یابد، ارزش دالر افزایش میمی
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ها براي داشتن احساس ارزشمندي خیلی از اوقات دوست دارند خود را منتصب خود خواسته. انسان
ند مفید بودن خود را به پیرها اثبات کنند. همه افراد داشتن پول را به یک فعالیت بدانند تا بتوان

دوست دارند ولی کمتر کسی از طریق کار زیاد پولدار شده است. اگر کار کردن ثروت آفرین بود، 
شدند. امروز دیگر سخت کار کردن مهم نیست باید کارگران بخش ساختمان یا نظافت میلیونر می

ن مهم است و کسی که بتواند با شرایط کسب و کار خودش را وفق بلکه هوشمندانه کار کرد
ها تولید شغل برایشان مهم است. زیرا اشتغال بیشتر به دهد، برنده است. بسیاري از اقتصاددان

معناي تولید بیشتر، تولید و اشتغال بیشتر در کنار هم به معناي درآمد بیشتر درجامعه است و 
کند و این چرخه شود که خودش دوباره تولید را بیشتر مییشتر میدرآمد بیشتر منجر به مصرف ب

شود. بحث رفاه، اشتغال و فقر موضوعی بسیار مهم در اقتصاد بر روي کاغذ باعث رونق اقتصاد می
، ۱۹۷۴در سال  2، میردال و فون هایک۱۹۷۲در سال  1بوده و هست. افرادي مانند هیکس و ارو

 6، دیتون۲۰۰۴سال  5، پرسکات و کیدلند۱۹۹۸سال  4، سن۱۱۹۸سال  3، توبین۱۹۷۶فریدمن 
به خاطر آن نوبل اقتصاد گرفتند، اما سبک  ۲۰۱۹در سال  7، بنرجی، دوفلو و کرمر۲۰۱۵سال 

تا حدودي این تفکرات مترقی اقتصاد را به چالش کشید و  ۲۰۰۰زندگی نسل متولد بعد از سال 
ابی براي درآمد بدون کار داشته باشند. براي مثال یک توانند جوها نمیخیلی از اوقات اقتصاددان

کند. یا یکی دیگر در اینستاگرام بدنش نویسد و پول پارو میفرد در یک رسانه اجتماعی جوک می
رود الي تصاویر بدنش چند تبلیغ ریز سوسکی چند میلیون دالري میدهد و در البهرا نشان می

پرسم که جوابش براي هاي نوبل گرفته و شما میددانشود. یک سوال از اقتصاو میلیونر می
ادامه خواندن کتاب مهم است. آیا گوزیدن یک سلبریتی در بطري و فروش به فالورها که منجر 

شود و بابت هر بطري فروش رفته اظهارنامه مالیاتی پر به کسب درآمد چند ده هزار دالري می
 کند، کار محسوب می شود یا خیر؟می

اي خوش کند. خوانندهمی نیم. فردي که جلوي دوربین استفراغبیکار را بسیار می شبیه این
جوآنا و کننده مافیاي صنعت ماريسازي جنسی زیر برند موزیک، تبلیغصدا از طریق حاشیه

هاي آموزشی دالر درآمد دارد. فردي که دوره انشود و در یوتیوب روزانه بیش از هزارکوکائین می
کند و در یک کانال مجازي منتشر می ، پس از دزدیدنف را به اسم آموزش رایگاناساتید مختل
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افراد به ظاهر مخالفِ شرایط دهد. در آن کانال درآمد دارد و مالیات میمنتشر شده بابت تبلیغات  
اي که خود در تداوم آن ها بعنوان سوپاپ اطمینان تمام ساختار جامعهدر رسانه نابرابر موجود،

فردي  و به نان و نوایی برسند.کوبد تا پس از سلبریتی شدن از رانت استفاده کند رد را مینقش دا
دهد و میلیونر پوست، که کف دستانش را به معناي ساده بودن در فضاي مجازي نشان میتیره
دهد یا شود. دیگري در چالش لخت شدن با چند شات دوربین، سکس دو نفره را نشان میمی

اش تبدیل متالیک و بدون خط و خش باسناي از کند و عکس حرفها عریان میدیگري خود ر
 باسنشود و... آیا خاطرات و حاشیه جنسی خواننده یا چند هزار دالري می عکس هنريبه یک 

دهند؟ هاي میلیون دالریشان مالیات میشخص سلبریتی کار خاصی انجام داده، که بابت دریافتی
کند و مالیات در در مورد سکسی که در آینده خواهند داشت صحبت می فردي در الیو با دیگري

کند. تنها دو مورد آخر را درنظر بگیریم، اگر اینها کار محسوب رفته هزاران دالر کسب می
زایی صورت گرفته است. شوند، بابت هر حرف جنسی و توالت رفتن در سطح جهان اشتغالمی

اید نین افرادي باشید که ناخواسته تبدیل به کاالي آنها شدهشاید خیلی از شماها دنبال کننده چ
د این کارها بزه است یا اینکه یک بار انجام شده و هزاران دلیل یو شاید خیلی از شماها بگوی

خواهم این موضوع را در ذهن کنم. میدیگر براي شیر فهم کردن من بیاورید که اشتباه فکر می
گیرند و مالیات افراد بابت رفتار یا کالم و اعمالشان پول می خود به چالش بکشید که چرا این

گذار از دید قانونبه این معناست که کنید دهند. وقتی شما بابت موضوعی مالیات پرداخت میمی
 !ایدیا شما لذتی از انجام کار دیگري کسب کرده ایدشما کار انجام داده ،آن زیست بوم

 

 
 نام اثر: صداي کی بلندتره 

اي و سرخابی. سمت راست مجید حسینی هاي قهوهبندي متفاوت به رنگفروش یک کاال در دو بسته
سمت چپ  اجازه و تریبون داده، تا آکادمیک ماله بکشد.در کنار پول، سیستم به او که استاد دانشگاه 

 هزار دالرند هاي سرخ به قیمت چصور کننده گوزش در بین گلبرگماتو در حال تبلیغ بطري محاستفانی
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هر فرایند اقتصادي باید عمل اجتماعی مفیدي  ۲۰۰۱نوبلیست  1از دید جوزف استیگلیتز
ها و ناکارآمدي بازارها تحقیقات ییاکه بر ارزش دار ۲۰۱۳نوبلیست  2انجام دهد. از دید رابرت شیلر

وید اگر چیزي توان گمهمی انجام داده و توان بسیار باالیی براي شناسایی حباب بازارها دارد، می
توان مفهوم اقتصادي براي آن ایجاد ارزش افزوده را نداشته باشد در بلندمدت ناپایدار است و نمی

شود. از دید تمام کار با واحد پول محاسبه می ۲۰۰۸نوبلیست  3در نظر گرفت. از دید پل کروگمن
یت خاطرات جنسی کار گوزیدن یا روا ۱۹۷۶این افراد نوبل گرفته غیر از فریدمن نوبلیست 

گاه در مورد گوزیدن صحبت نکرده، اما شود. فریدمن امروز مرده است و هیچمحسوب نمی
تواند خروجی تحلیلی از دانش ایشان مرا به این نتیجه رسانده که از دید این فرد گوزیدن می

حسوب هاي باال موافق هستید که گوزیدن کار مشغل باشد. حاال اگر شما مانند نوبیلیست
خواهم در مورد چیزي صحبت کنم شود. زیرا میشود، درک ادامه کتاب براي شما سخت مینمی

کنند. احتماال با خود فکر ها براي تولید آن کار میکه وجود خارجی ندارد، ولی بسیاري از دستگاه
وقتی  کنید که بدترین مثال را براي ورود به بحث کریپتوکارنسی و ماینینگ انتخاب کردم، اما

ها را بهتر کوینکوین و آلتکه بدترین چیز در ذهن شما پذیرفته شد، چیزهاي خوب مانند بیت
 دهدکوین هیچ عمل اجتماعی مفیدي انجام نمیبیت درک خواهید کرد. از دید جوزف استیگلیتز 

در  هاي بیکارو موضوعی گذرا است، در تضاد با حرف ایشان و در واقعیت، ما بسیاري از انسان
دهند جز تولید مثل کردن، اما بینیم که هیچ عمل اجتماعی مفیدي انجام نمیادارات دولتی را می

دهند. آیا این افراد محکوم به حذف هستند؟ یا سیاستمدارهاي بسیاري ها به آنها حقوق میدولت
عل عمل رفت نشوند و منفداریم که در حالت خوشبینانه اگر بر علیه جامعه نباشند و موجب پس

دهند، اما حقوقشان از مالیات فرد گوزنده در کنند، در بهترین حالت هیچ عمل مفیدي انجام نمی
 شود و هزاران سوال و مثال دیگر....فضاي مجازي تامین می

گذاران برخی از سرمایهکوین گوید: بیتهاي اقتصادي میکارشناس خبره حبابرابرت شیلر 
سقوط خواهد  ۱۹۲۹یک حباب واقعی است و همچون بازار سهام  ، اما در پایانکندرا جذب می

دهد و دیگر شک درست گفته زیرا هر بازاري در نهایت اقبال عمومی را از دست میکرد. بی
مدت و افزایش قیمت از چند کند. در کوتاهکسی از گاو و گوسفند و نمک بعنوان پول استفاده نمی

اي شیلر کامالً اشتباه است و این نوبلیست جواب قانع کننده کوین حرفسنت تا چند هزار دالر بیت
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شود. که باید ذکر کرد کوین در کارهاي غیر قانونی استفاده میگوید از بیتبراي آن ندارد و می 
گیرد و ها و قاچاق انسان و مواد مخدر و تروریسم با دالر و پوند و یورو صورت میبیشتر جنگ

کمتر از یک درصد بوده و جنگ روسیه با  ۲۰۲۱کوین در سال تدرصد تراکنش خالفکارنه بی
ابزار مناسبی براي کوین گوید: بیتمیکروگمن کند. پل اوکراین خالف این ادعا شیلر را تایید می

نیست. به نظر من کروگمن  محاسبه واحد تردید، بدون و اردند ثابتی ارزش معامله نیست، ذخیره
پرسم این است. گوید و سوالی که از کروگمن میروض درست میهم با در نظر گرفتن بعضی ف

تا کنون بیش از نود  ۱۹۲۰آیا دالر بعنوان حفظ ذخیره ارزش گزینه مناسبی است؟ دالر از سال 
هاي و پنج درصد ارزش یا بهتر بگویم قدرت خرید خودش را از دست داده! در حالت کلی نوبلیست

اند و به دلیل قدم گذاشتن پیرهاي تاریخ براي آنها تدارک دیده اي هستند کهاقتصاد وامدار جایزه
اند، هر چیزي خارج از آن مسیر به نظرشان غلط است و در در مسیري که توسط آن نوبل گرفته

یک قانون نانوشته بیشتر به دنبال خوشنود کردن کارفرماي پیر خود هستند. این افراد جایزه 
توانند همچون افرادي مثل من راحت در اه اجتماعی باال نمیاي و جایگگرفته به دالیل حرفه

کوین مطرح کرده، هایشان صحبت کنند. اما تنها نوبلیستی که حرفی نزدیک به کارکرد بیتکتاب
اینترنت در حال تبدیل به نیروي قدرتمندي در جهت کاهش  است که گفته بود: فریدمنمیلتون 

لی یک پول الکترونیکی قابل اعتماد که امکان مبادله ها است. با این حال جاي خانقش دولت
. شود. البته این جاي خالی به زودي پر خواهد شدمالی بدون ثبت هویت را فراهم کند، حس می

کوین بپرسیم، اما بر اساس نظریه تکامل، فریدمن امروز زنده نیست تا نظرش را در مورد بیت
پذیرم که کریپتوکارنسی همانند موضوع را می کوین بخشی از تکامل پول است و من اینبیت

کوین آن تواند خلق ارزش جانبی داشته باشد. شاید بیتهاي بشري میبسیاري از فعالیت
هاي کاغذي را به فنا خواهد داد، اما بستر کریپتوکارنسی جهان شمول و فراگیري نباشد که پول

طالب باال به دنبال تعریفی جدید از مناسبی براي خلق آن ارز موعود است. همانطور که در م
هاي اقتصادي با رویکرد تفکري باال به پایین اشتغال را هر اشتغال بودیم در بسیاري از تئوري

اي، اند، ولی هیچ یک در مورد اینکه شما در تخت خواب خود دراز کشیدهیک به نوعی مطرح کرده
خواهم از آن کند. دنیایی که میمینویسی که مردم براي آن پرداختی دارند صحبت نجوک می

زایی آینده خواهد بود و بخشی کوین بخشی از سیستم اشتغالصحبت کنم دنیاي داده است و بیت
خواهید بدانید در آینده از روند تکامل کسب و کار پیر غار نشین داستان آفرینش است. اگر می

 شوید همچنان همراه من باشید.چگونه مشغول می
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 نرخ بهرهو  1جریان پول
پول در چرخش به معناي اقتدار صادر کننده آن است. اگر پیر داستان، پول یا ذخیره مالی 

خورد. در عصر حاضر هم تنازع براي بقا به شکلی مدرن نداشت در تنازع براي بقا شکست می
کنند یا باعث کاهش ارزش پول کشور دشمن وجود دارد. در بهترین حالت همدیگر را هک می

ها در جنگ با اوکراین دقت کنید یا براي مثال در خاورمیانه بسیاري شوند. به چپاول پول روسمی
از افراد تمایل به نگهداري دالر آمریکا دارند زیرا به صادر کننده پول ملی خود اعتقاد قوي ندارند 

ت. به این و خیلی از اوقات وقتی اعتماد به دولتی از بین برود احتمال جانشینی پولی بسیار اس
شود و افراد یابد و اگر درها بسته باشند پول داغ میمعنا که واحد پول دیگري در جامعه رواج می
گذاري است که اي بد براي سیاستکنند. این حادثهسریع آن را به کاال یا چیز دیگري تبدیل می

اي بازیابی گذاري به کمک بانک مرکزي براش از بین رفته و چنین سیاستاعتماد اجتماعی
 اش نیاز دارد.شرافت از دست رفته

اگر خیلی ساده نرخ بهره را توضیح دهم به اینصورت است که از گذشته تا کنون یک عده 
اي دیگر نیازمند پول و براي قرض گرفتن حاضر به پرداخت سود هستند. سود پول دارند و عده

شود که درصد آن را قدرت چانه زنی کند نرخ بهره نامیده میدریافتی که صاحب پول دریافت می
کند. براي مثال اگر کسی قدرت باالیی داشته باشد دارنده پول یا قرض گیرنده مشخص می

دهد پنجاه درصد در نظر بگیرد و اگر بخواهد تواند نرخ بهره پولی را که به دیگري قرض میمی
گیرد. نرخ بهره به نوعی میپول همان فرد را نگهداري کند از او بابت نگهداري پول کارمزد 

گذار حاضر کرد و در اصل نرخی است که سرمایهمیزان پول در چرخه را در قدیم مشخص می
است با آن نرخ هرچقدر پول نیاز دارد از جامعه قرض بگیرد. پس از به قدرت رسیدن سیستم 

بهره موضوعی  شود. تعیین نرخها مشخص میبانکی اصوالً این نرخ در بازار رسمی توسط بانک
بسیار مهم و پیچیده در اقتصاد است و براي تعیین و بررسی درست کار کردن آن، صدها نفر در 
هر کشوري بابت این موضوع در استخدام دولت هستند. با توجه به رسالت این کتاب که براي 

ظر کنم و بصورت ساده با در نعموم مردم است از ورود به مباحث فنی و ریاضی خودداري می
گویم یک کشور براي توسعه نیاز به خلق ثروت از طریق تولید، نگرفتن مسائل بسیار فنی ریز می

همراه با افزایش اشتغال براي باال بردن رفاه جامعه از طریق افزایش درآمد دارد. این تولید وقتی 
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فاه و شود. همچنین افزایش درآمد باعث باال رفتن راز حدي بیشتر شود منجر به صادرات می 
شود. خیلی از اوقات براي ایجاد شود که از طریق واردات تامین میایجاد نیازهاي جدید جامعه می

 شوند.ها مجبور به چاپ پول هدفمند میاین چرخه، دولت
برند تا سود پول خود برند افراد پول خود را داخل بانک میها نرخ بهره را باال میوقتی بانک

ند تا در روآد پول خود را از بانک بیرون میآید افرانرخ بهره پایین میرا دریافت کنند و وقتی 
گذاري کنند که سود بیشتري به دست آورند. یعنی وقتی نرخ بهره باال برود جاي بهتر، سرمایه
یابد به هاي در دست جامعه به داخل بانک است و وقتی نرخ بهره کاهش میسیاست جذب پول

به سمت جامعه است. این جریان پول اگر هوشمند و دقیق نباشد معناي خروج پول از بانک 
تواند یک کشور را به خاک سیاه بنشاند، مانند آنچه در ایران یا آرژانتین رخ داد. تعیین غیر می

تواند باعث آسیب دیدن صنایع و نوسان در نرخ ارز و ایجاد نوسانات قیمتی دقیق نرخ بهره می
دهد که در تورم غیر قابل کنترل، یک جامعه را به مهاجرت سوق میدر جامعه شود که با ایجاد 
تواند اخالق را در رسد. قدرت جریان پول آنقدر باال است که حتی میانتها به مرز فروپاشی می

یک سرزمین تغییر دهد و بحث کنترل جریان پول امروزه در خیلی از کشورها دیگر قابل کنترل 
بازار ملک به سمت بازار کاالهاي مصرفی و از آنجا به سمت طال هاي سرگردان از نیست و پول

هاي تولید ها مهمانپذیر جدید این پولیابد و این روزها کریپتوکارنسیو ارزهاي خارجی جریان می
 شده بر اساس نرخ بهره هستند.

 

 قیمت و جبر جغرافیایی، تورم

هاي منابع محدود به خواسته گویند اقتصاد علم تخصیص بهینهها میدر بسیاري از کتاب
نامحدود است و در تعریفی مبتدي تورم یعنی افزایش قیمت هم زمان بسیاري از کاالها. همانطور 

تواند انگیزه که در قبل متوجه شدیم، تورم به خودي خود بد نیست و ضریب کوچکی از تورم می
همیشه، همه چیز در کنترل نیست  تولید را باال ببرد و اقتصاد جامعه پویا شود. نکته اینجاست که

دهد. مثال وقتی دولت ها در عمل نتیجه اشتباه میو خیلی از اوقات تصمیمات پولی و مالی دولت
ها نیاز دارد مواد اولیه از بازار با کسري بودجه روبرو است و براي بازسازي یا توسعه زیر ساخت

خواهد که پول چاپ کند و آن پول را یتامین کند و چون پولی در جیب ندارد از بانک مرکزي م
خواهد کاال تامین کند که دهد تا خر دولت از پل بگذرد. فروشنده بعد از مدتی میبه فروشنده می

شود در دست همه مقدار زیادي پول است و براساس اصل کمیابی تعداد یک دفعه متوجه می
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پایان حتی هاد دهد و این زنجیره بیکاالها محدود است و براي دستیابی باید قیمت باالتري پیشن
شود. در این حالت تعریف رود و همه چیز گران میتا افزایش قیمت زباله در کشورها پیش می
هاي اقتصادي شود که گفت: پول وسیله ذخیره ارزشعلمی سه قسمتی پول آقاي کینز نقض می

ورها با بحث تورم مواجه است. امروزه دیگر نگهداري هیچ پولی عقالیی نیست زیرا بیشتر کش
 1هاي هلشتاینها را در موضع بد دوشیدن ملتهستند و اوضاع کرونا و مشکالت اینچنینی دولت

تاثیر اصیل و شریف خود قرار داده است. البته منطقه جغرافیاي زندگی افراد بر مدل تورم بی
اما این بین تورم ساختاري  نیست. تورم انواع مختلفی دارد از تورم پنهان گرفته تا تورم شتابان،

زند. تورم ساختاري اصوال بر اثر موضوع مهمی است که در بلندمدت در فرهنگ جامعه ریشه می
دهد. براي مثال در فرهنگی انباشت سرمایه را هوش یا زرنگی وجود تقاضاي بیش از اندازه رخ می

، کاالهاي موجود در بازار را جهت براي کنترل آتی بازار و گرفتن سود سفته بازيدانند و بیمی
دهد کنند. یا کارخانه تولید کننده خودرو براي سود بیشتر کاال را به بازار نمییک گروه احتکار می

تواند تقاضا او هم غیر مصرفی باشد، قیمت را باالتر تا با تشنه نگه داشتن طرف مقابل که می
د ایران، ونزوئال، روسیه، آمریکا، ترکیه و... هاي گوناگون ایجاد تورم در کشورهایی ماننببرد. مدل

تواند تورم توانید ببینید. البته گاهی اوقات به دلیل انفجار جمعیتی و کسري کاالي مصرفی میمی
ها فشار تقاضا هم رخ دهد. این مشکالت در همه جاي جهان وجود دارد و خیلی از اوقات فرهنگ

در ژاپن  ۲۰۱۱نه غیر اقتصادي را مثال بزنم. پس از سونامی توانند تورم را از بین ببرند. دو نمومی
گرفت. اما هنگام ش غذا میاي غارت نشد و هر فرد ایستاده در صف تنها به اندازه نیازهیچ مغازه

برند تا مقدار بیشتري بگیرند که در صورت امکان توزیع غذا در خاورمیانه یا آفریقا افراد هجوم می
هاي رانت به دیگري واگذار کند. این قسمت اقتصاد ریشه در تکامل انسان بعداً آن را با ایجاد

یک سرزمین دارد. بطور خالصه براي توسعه کشوري که در آن تورم غیر نرمالی وجود نداشته 
 گذرد.باشد باید تولید و اشتغال در حالت بهینه باشد. در اصل راه کنترل تورم از تولید و اشتغال می

کنیم یک کاالي واسطه بین کاال و مصرف وجود دارد به نام صحبت میوقتی از قیمت  
ها بیشتر پول و کاالي پول رابطه تنگاتنگی با فرهنگ دارد به همین دلیل در بعضی از فرهنگ

ها اختالف طبقاتی بیداد افراد از سطح رفاه نزدیک به هم برخوردار هستند و در بعضی از فرهنگ
از صاحب نظران فرهنگ آموزش قدرت پول در کودکی به افراد کند. طبق گفته بسیاري می
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شود. در یک قوم یا قبیله فقر منزلت است و در مکانی دیگر پول ارزشمند و قابل منتقل می 
هاي گوناگون متفاوت است. براي مثال در هاي مرکزي در فرهنگپرستش. حتی رویکرد بانک

گیرد که ، قدرت مطلق خانواده است و او تصمیم میبرخی نقاط خاورمیانه پدر خانواده بعد از خدا
یی او اپول به چه میزان بین زن و فرزندان توزیع شود و گاهی فرزندان و همسران جزوي از دار

توانند سهمی از پول پدر زنده داشته باشند. از همین رو در این کشورها شوند و نمیمحسوب می
تواند مستقل عمل کند و رهاي نمادین است و نمیجمهوبانک مرکزي هم قلمرو پادشاه یا رئیس

اند مانند ژاپن امروز یا اتحادیه اروپا، البته ها گفتگوپذیر شدهدر بعضی از کشورهایی که طی قرن
قبل از حمله روسیه به اوکراین این روحیه در سیستم بانکی وجود دارد و خیلی از اوقات بانک 

ویکم تغییر کرده اینست ن قرن بیستتولدی. آنچه در متواند در مقابل دولت بایستدمرکزي می
شک آینده که؛ نه والد مهم است و نه دولت. براي این نسل خداوند قادر کسی نیست جز پول. بی

شود و این نسل به دلیل رشد بر بستر اینترنت کشورها به مرور به نسل زیر بیست سال منتقل می
کی سنتی با مدل کنونی در آینده جایگاه خاصی براي داراي تفکر متفاوتی هستند و سیستم بان

گیریم که فرد باید سواد مالی آنها نخواهد داشت. امروزه در زیر بمباران مطالب آموزشی یاد می
داشته باشد. شاید خالصه بگویم که اگر کسی درک صحیحی از موضوع نرخ بهره و تورم در 

 دش را دارد.کشور خودش داشته باشد، سواد مالی در فرهنگ خو
 

 های مالیمشکل بازار
گذاري کنیم. اند که براي انباشت ثروت باید سرمایهپیرهاي تاریخ در مغز ما فرو کرده

جمهور آمریکا که همیشه ساز هم آنقدر گسترده نیستند و برعکس میز رئیسبازارهاي ثروت
وي میز نیست. در هاي بسیاري رهاي دیگري بر روي میزش است در دنیاي پول، گزینهگزینه

گریز بازارهاي اوراق بهادار، صنعت، ملک، کاال و خدمات، بانک، پذیر تا ریسکگستره افراد ریسک
، هریک ارز فیات، طال، تکنولوژي و مالکیت معنوي را پیش روي خود داریم. که با توجه به شرایط

ی و گذشته دور ساخته شده اي از زمان سودساز باشد. در روند تاریخهتواند در برهها میاز این
شد؛ سپس افرادي که ابزار داشتند پولدار توسط پیري، کسی که زمین داشت پولدار محسوب می

شدند و بعد از آن صنعت، محل انباشت ثروت شد و در انتهاي قرن بیستم داشتن اطالعات ثروت 
تبادل اطالعات  شد. امروز همزمان با خواندن این مطالب، پولدارهاي جدید کنترلمحسوب می

تواند از یک الگوریتم پیام رسان باشد تا بالکچین. به نوعی ارزشمندترین را در دست دارند. می
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است. اما مشکل  1چیزهاي دنیا دیگر نفت و منابع طبیعی و نیروي کار و سرمایه نیست بلکه داده
من از آن دارم،  با ترجمه ذهنی که 2تافلر« یک، نه، نود»اصلی این است که ثروت از قانون 

کند. به این معنا که یک درصد افراد دنیا خالق و پیشرو هستند و از دل آنها بیل پیروي می
شوند همان پیرهاي داستان ما. آید که به مرور میگیتس، ایالن ماسک و وارن بافت بیرون می

کند. ها یادي نمیاما افراد زیادي هم زمان با این افراد تالش کردند و شکست خوردند. کسی از آن
اي میرسند. نه درصد دیگر مردم که کمی این یک درصد اول اگر موفق شوند به ثروت افسانه

کنند که اگر به پذیر هستند، اما مانند گروه اول دیوانه نیستند. به یک درصد اول نگاه میریسک
ند، اما مانند گروه رسدهند و این افراد به سودهاي خوبی میسود رسیدند همان کار را انجام می

شوند. این گروه کپی بردارهاي خوبی هستند که زودتر از بقیه متوجه اي نمیاول ثروتمند افسانه
نامند که در جذب ثروت هاي بازار میشوند. مجموع گروه اول و دوم را گرگتغییر مسیر بازار می

دهند صد جامعه را تشکیل میدرند. اما گروه سوم که نود درهمه چیز را خواسته یا ناخواسته می
اند. این گروه از رفتار کنند که دیر شده و به آخر بازي نزدیک شدهاصوالً زمانی به بازي ورود می

داند چه چیزي را در چه روند که میکنند و گوسفند وار به مذاکره با انسانی میاي تبعیت میگله
اند تا در ن تاریخ هستند و اصوالً زاده شدهزمانی به دیگري منتقل کند. گروه سوم همیشه بازندگا

بازارهاي مالی دریده شوند. از این رو براي دوام آوردن در بازار مالی که قرار است همه را ثروتمند 
کند یک امر، مهم و ضروري است. داشتن آگاهی کامل یا داشتن شانس وگرنه با آگاهی ناقص 

ورد آن صحبت خواهم کرد، بازنده خواهند بود. از به دلیل خطاي رفتاري که در ادامه کتاب در م
شود که دید من قانون تافر در چرخه بازار هم تاثیر گذار است و نود درصد سود زمانی محقق می

کوین متولد شده تا سال دوران خفتگی یک تحول مالی است و کسی از آن خبر ندارد. مانند بیت
تقریبا یک درصد افراد شیره سود آن را چشیدند.  که ۲۰۲۱ها تا سال کوینو بعضی از آلت ۲۰۱۷

هاي پولی نه شویم زمانی است که شاخکهاي هوشمند هدفدار وارد میاما وقتی به دوران پول
تا  ۲۰۱۷تواند از سال ام در بازار کریپتوکارنسی میکند. با توجه به تجربهدرصد جامعه حرکت می

شود و از این زمان به بعد توزیع یک درصد توزیع میباشد که تقریبا نه درصد سود بازار  ۲۰۲۴
سود بین نود درصد گوسفندهاي بازارهاي کریپتوکارنسی خواهد بود و این حکایت براي بازار 
ملک و صنعت و سهام و... صادق بوده است. تاریخ را در ذهن خود مرور کنید تا موضوع سود در 
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خوانی، خیالت می ۲۰۲۴اگر این کتاب را قبل از بازار کریپتوکارنسی در سرنوشتتان جا بیفتد.  
راحت باشد که هنوز براي پولدار شدن دیر نشده است. اگر با آگاهی که در ادامه کسب میکنی در 
بازار تکنولوژي قدم برداري بدون شک سود خواهی کرد. با تمام این تفاسیر و در پرانتزي بین 

لکیت معنوي هنوز هم سود بیشتري نسبت به قانه بگویم: مادموضوع کریپتوکارنسی باید صا
اي است که خود خواسته در ذهن پرورش یافته»کریپتوکارنسی دارد. مالکیت معنوي از دید من 

 «پی پرورش آن باشیم.
 

 تک مذهبی شدننوبل و 
همانطور که در داستان تاریخ پول خواندیم از همان انسان نخستین تا به امروز، بیشتر 

در هاکینگ کنند. استیون خشونت مورد پسند غار نشینی را با خود حمل می ها قدرت وانسان
ها صد گفته است که کل اطالعات موجود در ژن انسان« هاي بزرگپاسخی کوتاه به پرسش»

شود. حداقل سالی صد میلیون بیت است و هر سال یک بیت اطالعات به ژن انسان اضافه می
شود و به نوعی تکامل علمی سرعت رشدش صد ولید میها تمیلیارد بیت اطالعات در کتاب

اي در زندگی انسان میلیارد برابر رشد ژن انسان است. به همین دلیل علم از قدیم جایگاه ویژه
برده بود و طلب هم به این موضوع پیداشته است و در مسیر توسعه علم آن پیر غارنشین منفعت

ت گرفته که با سرعت بیشتري او را به یرعلم بش میشه هویجی جلوي خر حمّالدر طول تاریخ ه
مقصد برسانند. یک سوال مهم وجود دارد که چرا همه مسی، ایالن ماسک و دن بلیزیریان، وارن 

شناسند، اما کمتر کسی اسم برندگان نوبل اقتصاد یا بافت، بیل گیتس، کایلی جنر و... را می
این است که برندگان نوبل مسیر توسعه و رشد داند. مگر نه مسئولین اقتصادي سرزمینش را می

کنند. پس چرا خودشان یکی از ثروتمندان اقتصادي را روشن کرده و ما را از خطرات جاده آگاه می
نام آشناي جهان نیستند؟ سوال مهمتر اینکه اکانت توئیتر ایالن ماسک و وقت صبحانه وارن 

فهمد یا جنت یلن رئیس سابق فدرال بهتر میپنکک زده کیم کارداشیان اقتصاد را  جسمبافت یا 
رزرو و وزیر اقتصاد کنونی آمریکا؟ اگر واقعا اقتصاد نهایتش به پول رسیدن است، خوب باید نوبل 

کارداشیان داد که تولید ثروتش بصورت فردي بهتر از مغز انیشتین عمل کرده  باسناقتصاد را به 
تواند چاپ پول کمتري نسبت ن مییمغز انیشتاست. مقیاس درستی نیست، اما در شمارش پول 

کارداشیان یا گوز استفانی ماتو داشته باشد. واقعیت این است رابطه نزدیکی بین صاحب  باسنبه 
پول و علم وجود دارد. به نوعی افراد اندیشمند براي دوام آوردن به پول نیاز دارند و صاحب 
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ي معروفی از وارن بافت هدف نزدیک کند. جملهسرمایه بابت خروجی پرداختی دارد، که او را به 
هاي معروف دنیا با مترو و که شاگرد اول دانشگاه گوید: وال استریت جایی استمی هست که

سواد مشاوره مالی بدهند. شاید بتوان گفت آیند تا به رولزرویس سوارهاي بیدوچرخه به آنجا می
 «.هی و ریسکآگا»فاصله مترو تا رولزرویس تنها دو کلمه است 

هاي محیطی براي رسیدن به آگاهی به معناي محدود یعنی توانایی به کارگیري پتانسیل
کنند و به نوعی با اندک پرداختی براي جایزه هدف، که افراد پولدار به خوبی از آن استفاده می

ازار هاي رسیدن به هدف را قبل از گوسفندهاي بنوبل یا موسسات خیریه، خروجی جدیدترین راه
گیرند. به نوعی علم اقتصاد بر بستر پیش برد اهداف پیر داستان، قواعد علمی را در اختیار می

کند. در صحبت هاي من، استفاده از کلمه نوبل نمادین است و سازد یا بازسازي علمی میمی
پذیري ستون دوم این قدرت پولی منظور از خروجی هر علم آکادمیک است. همچنین ریسک

اند و هاي جامعه به نفع خود استفاده کردهافراد ثروتمند کنونی، خیلی از اوقات از ترساست و 
اي کردن باسن یا خبر صوري رسید با رسانهشک کمتر کسی به فکرش میاند. بیتابوها را شکسته

رود را به جان خریده توان پولدار شد. البته این فرد ریسک عدم پذیرش مسیري که میتجاوز، می
دهد که دیگران هم کند، کاري را انجام میست. وقتی شخصی با گوزیدن خود خلق ثروت میا

کنند. اگر بلد هستند، اما فالورهاي او خجالتی هستند و در آرزوي انجام دادنش او را دنبال می
کنی که پول به جیب آنها برسانی پس تو هم چه چنین افرادي را در فضاي مجازي دنبال می

جمالتی ارزشمند دارد که  1کمتر داري، استعداد خودت را به رخ جهان بکش. شوپنهاور چیز از او
کنند، بعد به شدت با آن مخالفت گذرد، اول آن را مسخره میگوید هر حقیقتی از سه مرحله میمی
 پذیرند.کنند و در پایان بعنوان امري بدیهی آن را میمی

 

 

 
ا از شهر واتیکان با نمایی زیب

بودجه ساالنه چند میلیارد دالر، 
کشی و نظارت که بتواند ماله

بهتري بر اعمال تعدادي از 
 باز داشته باشد.هاي بچهکشیش
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شود، دقیقاً زمانی است که پول خداوند قادر و زمانی که هر تابویی تبدیل به حقیقت می 
داند و دیگري را شیطان یا یک خود را محق میشود. ما ادیان گوناگونی داریم که هر مطلق می

شک به قدرت پول واقف هستند و هیچ دینی نیست که خواند. اما همه ادیان بیدشمن خدا می
هاي مذهبی ادیان اي که براي ساخت ابهت مکانشوید. به هزینهبگوید بیاید در دین من فقیر می

ربایند و تن مزیت بیشتر مخاطبان خود را میشود، بیشتر فکر کنید. همه ادیان با ترفند گرفمی
توانند خداي خود را در چشم سایر ادیان فرو کنند. اینچنین در هرچقدر پولدارتر باشند بهتر می

تبدیل به مذهبی شده است که یا افراد پول دارند یا ندارند و تک مذهبی « پول»ویکم قرن بیست
خلق ثروت است. امروزه در ابعاد بین الملل  شدن یک نتیجه خشن از تبادل فرهنگی مبتنی بر

دیگر جایگاه مسلمان و یهودي مطرح نیست بلکه اگر از نظر پولی باهم برابر باشند هر شب 
توانند دور یک میز بنشینند و به سالمتی خداي مشترک با یکدیگر راز و نیاز کنند. بین می

این روزها تنها تفاوت ادیان در  ثروتمندان با مذاهب مختلف پول نقش خداي واحد را دارد.
تواند شبیه صورتک گاي فاکس باشد هاي مقدس. مسیح میهاي جدید است و نه در کتابنظریه

که بر ظلم مالی جهان بشورد و نوید پول جدیدي را بدهد که از جنس آزادي است و با آن هر 
ز زیادي براي اضافه توان کرد. پیرهاي آفرینش از طریق فرهنگ و تمدن و مذهب چیکاري می

 کردن به زندگی مدرن ندارد و هر چه دارد تنها یک روبناست که فوندانسیون آن پول است.
هاي دانشگاه مانند گذشته دوست ندارند با مترو به محل کارشان بروند که تحصیل کرده

توسعه  صاحب کارشان بتواند سال آینده رولزرویس زیباتري بخرد. برخی از آنها پوچ بودن معناي
اند و در یک فرایند خزنده بر علیه دنیاي علم اقتصاد براي بهتر شدن عدالت عمومی را درک کرده

اند. دیگر کنند دنیاي غیرمتمرکز را خلق کردهاند و در تصور خود خیال میمتمرکز شوریده
حت عمل پک یا دخترانی زیبارو که تهاي سیکسپولدارهاي امروزي افراد بادي بیلدینگی با شکم
نویسان یا تحلیگران داده و اند نیستند، بلکه برنامهزیبایی تبدیل به ملکه شهرهاي مجازي شده

گران بیگ دیتاهایی هستند که از قضا خیلی از آنها کوتوله، خپل، یا به دلیل ور رفتن زیاد کنترل
لمی که هاي ضعیفی هستند. این نسل عبا کامپیوتر قوز کرده و داراي دست و کتف و چشم

پذیري را به جان خرید با شعار از بین بردن ظلم تمرکز سیستم بانکی و شعار دموکراسی ریسک
 کوین را بنا نهادند.پولی از دید خود، دنیاي غیرمتمرکز بیت

ها صحبت کردن در مورد ها گرفته تا کینزیناز زاویه دید علم اقتصاد آکادمیک از کالسیک
بیند که در مورد آن علم اقتصاد خودش را آنچنان بزرگ می کوین وقت تلف کردن است.بیت
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ام کند و شاید فردي مانند مرا که در دوران دانشجویی مقطع دکتري که موضوع رسالهصحبت نمی
در مورد کریپتوکارنسی بوده است را الزم ببیند براي مدتی از دانشگاه اخراج کند تا شاید سر عقل 

شان خلق ثروت ها وظیفهچون خیلی از معلمین اقتصاد دانشگاه بیایم. حق با علم اقتصاد است
جنگند. علم اقتصاد به دنبال بخش تر براي رفاه عمومی میشخصی نیست و در گامی بزرگ

شود عمومی است و اینجا است که تفاوت یک نوبلیست با وارن بافت و ایالن ماسک مشخص می
ن است در شروع فعالیت، معلم اقتصاد به دنبال و در حالت ظاهري که براي من و شما قابل دید

باال رفتن رفاه عمومی قوم، قبلیه، ملت، سرزمین و در نهایت مردم جهان است، اما فردي مثل 
ماسک، بزوس یا مورگان و... به دنبال حداکثر کردن منافع فردي هستند. اما در نگاه زیر پوستی 

انایی است که دارند به همین دلیل در یکی علم هر دو به دنبال حداکثر کردن منافع خود از تو
ین و مارکس گرفته تا انیشتین و چامسکی شود و در دیگري پول و از این رو علم از دارودیده می

اي است که کنترل ثروت هاي سال آینده استفورد و آکسفورد، ذاتاً در خدمت طبقهو فارغ تحصیل
دست یک گروه خاص و علم اقتصاد هم ذاتاً به  را در دست دارد. علم موضوعی متمرکز است در

هاي اقتصادي که اصوال به سمت سوسیالیست ستیسمت تمرکز تمایل بیشتر دارد و حتی آنارش
ند در کل بیشتر اندیشمندان طرفدار راي باال از تمرکز را در خود داشوند هم درجهبرچسب زده می

فاوتشان در چگونگی کسب انتفاع رهروان متمرکز و غیرمتمرکز در دو روي یک سکه هستند و ت
خودشان است. در دنیاي علم براي دیده شدن باید برچسب داشته باشی از کومونیسم و 
اکوفمنیست و سوسیالیست لیبرترین گرفته تا امپریالیستم و اقتصاد بازار آزاد. علم اقتصاد 

اقتصاد کالن و خرد. اما اگر  هاي گوناگونی دارد از اقتصاد باد و نفت و کشاورزي گرفته تاشاخه
؛ کریپتوکارنسی ابزاري جدید براي تداوم بخواهم کریپتوکارنسی را در خروجی مکتبی بگنجانم

فرمایی معتقد به حذف دولت و خویش مکاتب اقتصادي قبلی است با این تفاوت که روي کاغذ
 مبتنی بر رقابت بخش خصوصی است.

کرد، بعضی دیگر بیشتر منابع را براي خود جمع می هرچقدر داستاندر مسیر تکامل بشر پیر 
آمد در مقام نفی تفکر او بودند و با تفکر ضد که نفسشان از جاي گرم دیگري بیرون می

اقتدارگرایی که منجر به حذف دیکتاتوري باشد به رشد خود ادامه دادند. اما در نهایت امر چه 
ها و تاریخ متمرکز هر دوي ما نیاز به تجیمع دادهاقتدارگرا متمرکز باشیم و چه ضداقتدارگراي غیر

ها و رود ناخواسته تبدیل به کانون تمرکز دادهها باال مینگاري اسناد داریم. وقتی اقتدار دولت
شوند و از همین جا بود که تفکر غیرمتمرکز خواسته یا ناخواسته از ثروت در گروهی خاص می
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با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو ایده غیرمتمرکز و دل ژن درحال تکامل بیرون زد و گروهی  
کوین را بر سیستم رمزنگاري همان دیکتاتورهاي اقتدارطلب متمرکز قبلی دموکراسی پولی بیت
هاي ملی به شکل بدوي از بین رفته و ما در دیکتاتوري دیجیتال قدم بنا نهادند. دیکتاتوري

اي متمرکز را به دلیل تفاوت فرهنگی، اقتصادي، شود همه کشورهدانیم که نمیایم و میگذاشته
توان یک دنیاي یکپارچه دیجیتال داشت و اینکه محیط زیستی و سیاسی به هم گره زد، اما می

ما چیزي به نام عدم تمرکز نداریم بلکه یک متمرکز بزرگتر داریم. به تحریم روسیه در جنگ با 
تحلیل زنجیره بالکچین را در جنگ روسیه  د توسطااوکراین دقت کنید و مسدودسازي حساب افر

کنیم و در ابعاد بزرگ گاه فراموش نکنید. ما به سمت یکپارچه شدن حرکت میبا اوکراین را هیچ
 ایم. دویم پا را فراتر نگذاشتهکه همچون همستر در آن می شویم و هنوز از چرخ بازيمرکز میمت
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گذر از مرحله پوشیدن بدن با برگ درختان تا ساختن سفال که بتوان آب را با آن جابجا  
کنیم با سرعت بیشتري به نوآوري رچقدر روبه جلو حرکت میکرد، چند صد قرن طول کشید و ه

رسیم. براي مثال نزدیک ده هزار سال طول کشید تا انسان بتواند از ساخت تکنولوژي می
سازي به ساختن کامپیوتر در قرن بیستم اقدام کند. امروزه براي اینکه الکچري و به روز آفتابه

ش بهتر بسازد، به کمتر از هجده ماه زمان نیاز دارد. اگر نیاز بتواند یک کامپیوتر با قابلیت و پرداز
جامعه امروز آفتابه باشد در خط تولید رباتیک صنعتی در کمتر از چند دقیقه هزاران آفتابه ساخته 

شک ده سال آینده، خواهد شد. این مسیر را اگر با همین سرعت تصاعدي هم در نظر نگیریم بی
ا امروز داریم. احتماالً بتوانیم به راحتی از در منزل سوار یک ماشین تري ببسیار دنیاي متفاوت

خودران شویم و در طول مسیر از اینترنت جهانی استفاده کنیم تا به کارهایمان برسیم و در طول 
مسیر، باتی به پیشواز ما بیاید تا سفارش خرید ما را بگیرد. در مسیر فرودگاه هستیم و بعد از سوار 

پیما براي رفتن سفر کاري به ماه و رسیدن به هتل محل اقامت در ماه، بات خریدهاي شدن بر هوا
ما را تحویل منزل در زمین داده است و ما باید صورت حساب این خدمات را پرداخت کنیم. بلیت 

ها پر شود. در این بین سنسور هوشمند برگشت را رزرو کنیم چون ممکن است تمام صندلی
پلیس محله اطالع داده که همسایه براي شارژ ماشین برقی خود، دو شاخ  ام، به من وخصوصی

ماشینش را در پریز پنل خورشیدي من کرده است و هم زمان صورت حساب این استفاده را براي 
 شود.همسایه در یک قرارداد هوشمند ارسال می

ست. با پول افراد در شرایط فعلی قبل از زبان مادري، ابزار و زبان مشترک بین افراد پول ا
فهمند. اگر باور نداري با فرزندت به دو صورت با زبان مادري و با زبان حرف یکدیگر را بهتر می

سازي سازي به باترسد. وقتی از آفتابهپول وارد گفتگو شوید تا ببینید کدام یک زودتر به نتیجه می
گو کاغذي را دوست ندارند. اصالً کند. این موجودات جدید گفترسیم، مدل گفتگو نیز تغییر میمی

تمایلی به دریافت کاغذ ندارند که مجبور باشند مابقی پول را پرداخت کنند. گذشته از آن ما در 
کنیم. به ماهواره استارلینک در جنگ اوکراین و روسیه قرن جدید، خدمات را جهانی دریافت می

تک تک سربازهاي روس باید به دقت کنید. مردم اوکراین چه مدل پولی بابت دیدن موقعیت 
گذاري چنین محصوالتی از ابزار جهانی ایالن ماسک پرداخت کنند؟ براي محاسبه و قیمت

م که فصل مشترک یها به گفتگوي انسان با بات رسیداستفاده خواهد شد. ما از گفتگوي انسان
هر دو طرف قابل  گذاري این گفتگو در شرایط فعلی، کریپتوکارنسی است. این ابزار برايقیمت

 تواند پرداخت خدمات را از طریق اینترنت اشیا انجام دهد.سنجش است و به راحتی می
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 کالن کشورهای مجازی
در تعاریف فیزیکی سرزمین داراي مرز جغرافیایی است و افراد که انواع مختلف تعلق نژادي 

ر دنیاي فیزیکی چین با گیرند. دیا خاکی به آن سرزمین دارند در سرشماري آن مکان قرار می
میلیون و  ۲۸۰زي نمیلیون، اندو ۳۴۰میلیارد، آمریکا  ۱.۴میلیارد، هند با  ۱.۵جمعیت نزدیک 

میلیون نفر پنج کشور پر جمعیت در صدر جدول جهان هستند. در دنیاي قابل  ۲۳۰پاکستان 
فیسبوک تقریبا  کند و افراد قبیله ساکن سرزمینسکونت ذهنی و جسمی ابعاد جغرافیا تغییر می

میلیارد و اینستاگرام  ۱.۴میلیارد، هند  ۱.۵میلیارد، چین  ۲میلیارد، قبیله ساکن واتس اپ  ۲.۹
ترین کشورهاي جهان هستند. براي فضاي مجازي از قبیله استفاده میلیون نفر پر جمعیت ۹۰۰

کنند. در این بین ها بهتر از تمدن شهري یا ایالتی رعایت میکردم چون قوانین را همچون قبیله
افتد. در ي اول بیرون میبخواهیم سایر قبایل مجازي را بگویم کشور آمریکا از لیست ده قبیله

کوینرها احتماال در هاي مختلفی هم وجود دارد. براي مثال فرقه بیتها، فرقهدرون این قبیله
توانی فرقه خودت را میهاي مجازي شما به یک میلیارد نفر برسند. یعنی در قبیله ۲۰۲۲پایان 
شوند و زبان مشترک هاي جدید اطالعات در ازاي قیمت، تبادل میباشی. در این سرزمین هداشت

از جنس بیت و میکروبیت است. اینچنین کریپتوکارنسی قسمتی از مرحله تکامل زیستی بشر از 
زنند، مخالف می جسمی به ذهنی است. شاید افراد همه چیزدان که در رابطه با هر موضوعی ساز

در حال خواندن این مطالب باشند و بگویند اگر از فیسبوک کسی استفاده نکند؛ یک سرزمین بی 
توان با شود. همانطور که اکنون سهامش در حال سقوط است. این موضوع را میآب علف می

ین پی دیگر دید و چنپی به ايها از ايمهاجرت در فضاي مجازي و کوچ دسته جمعی اکانت
هاي قدرتمندي مانند کند. زیرا شرکتهاي خدشه در تغییر ماهیت سرزمین وارد نمیمثال نقض

 هاي قبلی هستند.هاي جدید براي اسکان اکانتفیسبوک، خودشان طراح سرزمین
هاي جدید، ما کالن شهر ابزارها را داریم، که توسط اینترنت اشیا اداره در کنار این سرزمین

شود. در مثالی ها بیشتر میتعداد ابزارهاي متصل در اینترنت اشیا از تعداد انسان شوند و بزوديمی
ساده، همینکه شما در منزل نشستی و به کمک اینترنت دستور روشن شدن ماشین خود را 

دهید که اتوماتیک از پارک بیرون بیاید و جلوي پله منزل منتظرتان باشد و هم زمان به اداره می
روید، مدلی از اینترنت اشیا است. یا اینکه وقتی با انی کند که شما به کجا میپلیس اطالع رس

شوند. ابتدا دماي شوید، ابزارهاي داخل منزل متوجه میتان میي زندگیماشین خود وارد محله
شوید چاي را کنند و کتري آب گرم زمانی که شما وارد منزل میمحیط را براي شما مطبوع می
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دهند؟ اگر روزي رده است. آیا این همه ابزار باید بدون چشم داشت خدمات میبراي شما دم ک 
ابزارها براي ارائه خدمات از ما پول بخواهند که بتوانند آپدیت خود را خریداري کنند، شما دستمزد 

 آنها را با چه واحد پولی پرداخت خواهید کرد؟
 

 رفیق بی کلک گوگل
تاپ جدیدي را که فیم. شما گوشی موبایل یا لپهمه بر سلطه گوگل بر زندگی خود واق

هاي مختلفی وجود اندازي اولیه، نیاز دارید خود را در جایی معرفی کنید. برنامهاید. براي راهخریده
رقیب و همه چیزدادن مجازي است. هر سوالی دارد اما گوگل از همه بهتر است. فعال خداي بی

دهد براي مغز ما بهتر است، به ما نشان ه را که تشخیص میداند و آنچکه باشد اگر ندانیم او می
بهتر از هر زن و مردي هاي شبانه یا مخفیانه افراد هم با خبر است و زدندهد. حتی از پرسهمی
قه جنسی او چیست. گوگل را دست کم نگیرید. حتی اگر گوشی موبایلتان را چند سانت داند ذائمی

شک گوگل نقش تر است. بیاند و از رگ گردن به شما نزدیکدجابجا کنید، این بزرگوار می
داري اي در تامین نیازهاي جسمی و ذهنی ما دارد. ما در صورت ناراحت شدن از مغازهتعیین کننده

کیفیت به ما داده یا رستورانی که با آن حال نکردیم، قبل از رفتن به دادگاه، به که جنس بی
 ا را منتشر کند.بریم تا کامنت مگوگل پناه می

گذاري کرد. براي اینکه شود قیمترا چگونه می ۲تصور کنید این حجم اطالعات در وب
اطالعات خاصی را داشته باشید و دیگران نداشته باشند؛ حاضرید چقدر پرداخت کنید؟ اگر در 

ا تصور کنید؟ یاسترالیا هستید این پرداخت را به فروشنده ایرانی که تحریم است چطور منتقل می
میلیارد آدم ساکن در کشورهاي قفسی، راه اندازي  ۱.۷کنید ایالن ماسک استارلینک را براي 

کرده. اما بیشتر این افراد حساب بانکی ندارند که بتوانند پول خدمات ایالن ماسک را بدهند. پس 
کاالي  اي اندیشید. این از قبل مهیا شد و بالکچین تا حدودي مشکل عدم وجودباید راه چاره

توانی هر چیزي را در فضاي مجازي بخواهی به شرطی مجانی را حل کرده و امروزه به راحتی می
ها تر از کریپتوکارنسی. در بسط و توسعه کریپتوکارنسیکه قبلش پرداخت کنی و چه چیزي راحت

ارنسی گوگل نقش مهمی دارد. هربار که به راست یا دروغ، اعالم کند میزان سرچ عناوین کریپتوک
کنند. بیشتر به انتشار اخبار دقت کنید. هم زمان در گستره فضاي ها رشد میزیاد شده، قیمت

کلک گوگل را ندهند و کنند و اگر سهم رفیق بیشود و بازارها رشد میمجازي خبرها خوب می
 شود.بد بگوید، همه چیز به خاک و خون کشیده می
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هاي بوده و مدل هاي جدید پول تاثیر گذارمدلقابل انکار نیست که فضاي مجازي در رشد 
جدید پول بر رشد و سبک فضاي مجازي در آینده تاثیرگذار است. این دو الزم و ملزوم هم 

دهم. تا اینجا بپذیرید که گوگل قدرت بیشتر توضیح می ۳هستند و در قسمت متاورس و وب
 کند.ادر شما را تنبیه و تربیت میباالیی دارد و خیلی از اوقات که متوجه نیستی او مانند م

 

 انسان اهلی شده یا کاالی جدید 
ما براي حرکت روبه جلو و زندگی کم دردسر در آپارتمان اجتماعی، فهمیدیم باید قوانین 

اند. براي نشینی را رعایت کنیم. این قوانین به مرور تبدیل به فرهنگ و تمدن ما شدهآپارتمان
شود کند وقتی وارد خاورمیانه میلندن قوانین را مو به مو رعایت می مثال آن فرد محترمی که در
کند. البته هیچکس تقصیري ندارد و ما احترامی میها به قوانین بیبدتر از ساکنین این سرزمین

همان رفتارهاي بدوي و غارنشینی را به همراه خود داریم و طبق قوانینی که توسط نهادهاي 
شک محدودتر از کنیم. فردي که در لندن است، بیم، خود را محدود میایخود ساخته شکل داده

کند دمش الي تله دولت نماند. اما کند، پس سعی میشخص ساکن در خاورمیانه زندگی می
خواهیم حضور شویم و در یک قبیله میساکن هر سرزمینی باشیم وقتی وارد فضاي مجازي می

قید و شرط بپذیریم وگرنه با اوردنگی به بیرون پرت یداشته باشیم. مجبوریم همه قواعد را ب
دهند؛ هنگامی وارد صفحه هاي خبري که اخبار رایگان میشویم. براي مثال خیلی از شبکهمی

وب آنها را فعال کنیم. وقتی گزینه غیر  1خواهند کوکیشویم، ابتدا خیلی محترمانه میآنها می
گذارد که باید تایید کنیم. وقتی یکی را تایید روي ما میزنیم تعداد زیادي سوال پیشفعال را می

ها بصورتی شود. به نوعی چیدمانگوید سپاسگزارم و صفحه اخبار محو میکنیم محترمانه مینمی
خواهی خبر را شود که ما در اوج آزادي محکوم به انتخاب هستیم. آن لحظه فقط میانجام می

گر پذیري و خود را رام شده تحویل کنترلنی و همه چیز را میکبخوانی و دوباره صفحه را باز می
دهی. پس از تایید و در اختیار گذاشتن اطالعات خودت در اختیار پلتفرم مورد نظر، اطالعات می

ات کنی بر زندگیاي و شرطی شده به خواندن و شنیدن چیزهایی که فکر میاهلی آن فضا شده
 دهی.تاثیر گذار است، ادامه می

شود. پرخاش ویکم در غار فضاي مجازي خیلی زودتر اهلی میانسان غارنشین قرن بیست
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خواهد در اینستاگرام و فیسبوک و توییتر تر است. هرچقدر دلت میحیوان اهلی شده قابل کنترل 
اي هاي دیگران فحاشی کن یا با یک کامنت استعارهواژه بگو و زیر پستبراي خودت گل

اي بخش بگذار که بخواهد ذرهکاري به کارت ندارد، اما یک پیام آگاهی خودفروشی کن. کسی
شود. وقتی هایت معلق میاي همه حساببر نظم نوین اقتصادي جهان تاثیر بد بگذارد، به لحظه

شود، خیلی اي تن دادي و اطمینان بدهی دیگر تکرار نمیبه غلط کردم و خوردن هر چیز قهوه
 ي و اگر اهلی نشوي براي همیشه بالک خواهی شد.دگربرمی تر از قبل به قبیلهرام

اما اهلی شدن چه مزیتی دارد؟ انسان اهلی شده دو مزیت دارد. یک کاالي گران قیمت 
براي صاحبش است تا بتواند کاالي گران قیمت دیگري را به او بفروشد. در اصل کسی که 

کند. انسان اهلی که برایش یک منبع یاطالعات را دارد، دست در جیب انسان رام و اهلی شده م
هاي او ور برود و در زمان سست شدن حسابی او را تواند هر لحظه با پستانثروت است و می

شویم بسیار سخت و گاهی غیر ممکن دوشیم یا دوشیده میشک فهمیدن اینکه میبدوشد. بی
ذر زمان هر فردي به شخصه است که جواب جمعی براي آن وجود ندارد و مرز بین این دو را در گ

شود و بیشتر اوقات یویو وار بین این دو حالت در حرکتیم. به آخرین ترفندي که توسط متوجه می
 آن دوشیده شدید فکر کنید.

در اصل با اهلی شدن و شرطی شدن به رعایت یک سري قوانین در فضاي مجازي، خیلی 
پذیریم که براي ماندن خود را به ی میشویم. یعنشبیه گوسفند گروه جی هشت در فصل اول می

شود از تبلیغات ناخواسته و آنقدر تکرار فنا دهیم. به مرور صفحه کامپیوتر و موبایل ما پر می
شود که در نهایت زیر القا شدید رسانه، از دید خودمان دست به انتخاب و خرید آزادانه در می

باشد تا یک توله  واند از یک قطعه موسیقیتها میزنیم. اینگونه انتخابقفس بزرگ مجازي می
یا دیدن روابط ساختگی یک فرد نقاشی شده. انسان کاال شده، خیلی  1اماسديسگ یا وسایل بی

زند و صاحب اطالعات، کاال در کاال بصورت جذب اطالعات تر دست به خرید کاال میراحت
االن فکر کردید این همه کند. تا بصورت تصاعدي براي خودش خلق ثروت می 2فورواردي

کردن، کامنت گذاشتن و حرف مفت زدن در فضاي مجازي براي چه کسانی گردي، الیکوب
 شود؟سود دارد؟ اصالً سود این صاحبان افسار ما چگونه پرداخت می

ها در فضاي مجازي سرگردان است و با دیدن چیزهاي ها، روزها، ماهانسان کاالیی، ساعت
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توانند سازد و گروهی از آنها خالق هستند و میز نیازها را براي خودش میاي امختلف مجموعه
ایم به یک عکاس که یک منبع درآمد براي خودشان تدارک دهند. براي مثال تبدیل شده

کنیم. در این بین هاي خود را با مبلغ کمی براي یک تعداد افراد متفاوت اندیش ارسال میعکس
اجازه روي یک مجله یا روزنامه است. به منتشر کننده هاي ما، بیبینم یکی از عکسیک روز می

م یشوگوید که عکس از مالک آن خریداري شده. افسرده میزنیم و در کمال ناباوري میزنگ می
ام یک آهنگ فاز منفی جدید خوانده و آوریم، خواننده مورد عالقهو به فضاي مجازي رو می

ام و آهنگ توانم شباهت بین عکس دزدیده شدهدهم اما، نمیکنم. گوش میرایگان دانلودش می
دانلود شده را درک کنم. در این بین تمام جستجوهاي من در اینترنت قبل از افسردگی و بعد از 

شود. این پیر صاحب افسار، به نوعی افسردگی باعث چالش ذهنی صاحب افسار کاالیی من می
هم براي ماندن به او نیاز دارم. مانند زندانی و زندانبان است براي بقا، به بودن من نیاز دارد. من 

که حضور هریک با حضور دیگري معنا دارد. براي شماهم پیش آمده که تعداد زیادي فولدر که 
 کنید به آن نیاز دارید، در کامپیوتر خود دارید.دانید چه نیازي به آن دارید، اما احساس مینمی

 

 

 
 f(f( …(f (x))))در تابع  ر نقاشیمتغینام اثر: 

 
، داشتن درآمد ماندگارکه براي خوش صدا،  کاالساز

به کمک سایر سازي یلهقببندي، بستهشدن، هدیدبه 
کننده کاالي انسانی، االها نیاز دارد. این مدل تولید ک

 اي دیگر است.خودش کاالي تولید کننده

 

ي آنها را سازماندهی کند. مشکلی ید همهپیر صاحب افسار به اطالعات نیاز دارد و یک روز با
ویکم یک که از ابتدا براي سازماندهی اطالعات در وب وجود داشته است، در ابتداي قرن بیست

 ۱۹۹۱شد. اما ایده این سازماندهی از سال شد، کار سخت میبحران بود که اگر مدیریت نمی
یت ملی آمریکا براي جابجایی اسناد هاي امنبصورت عمومی کلید خورد. قبل از این زمان سرویس

توانست یک رقیب اي با مشکل افشا روبرو بودند که در صورت دزدیده شدن مینظامی و هسته
هاي ریاضی سیستم رمزنگاري بر اساس بالقوه نظامی براي خودش ایجاد کند. از این رو با مدل
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کاربرد بسیاري دارد و را ایجاد کرد. این مدل از رمزنگاري در علم ریاضی  SHA256 1هش 
دکتر استوارت هابر متخصص جابجایی اطالعات بر اساس کد گذاري، با دوست فیزیکدان خود 

آنکه به اصل استوارت استورنتا براي حل یک مشکل جابجایی و نشر اسناد بصورت دیجیتال، بی
دنبال حل سازي شده به اي وارد شود، با هم همکاري کردند. آنها در مثالی سادهسند خدشه

مشکل انتشار عکس ما یا دانلود موزیک توسط ما بودند. به کمک این دو فرد تا حد زیادي 
تواند مالکیت معنوي بدون خدشه تا ابد وجود دارد و اگر کسی بخواهد از آن آثار استفاده کند می

داشت تا  نگاري اسناد ادامهبا صاحب سند اصلی وارد مذاکره شود. ایده این دو فرد براي تاریخ
ل براي حل مشکل استفاده کردند. درخت مرکل سازي مرکاز درخت همسان ۱۹۹۲اینکه در سال 

تر از شما چه شخصی بوده که از اسپرم چیزي شبیه شجرنامه فامیلی است. مثالً چند نسل قبل
زنده اش، فرزند و نوه و نتیجه و... تولید شده و امروزه از یکی از افراد پراکنی و تخمک گذاري

ها در کند که دادهتوان به منشا تولیدي رسید. در اصل درخت مرکل در بالکچین کمک میمی
هر جابجایی یک رد بعنوان تاریخ و زمان، اطالعات قبلی و درهم شدگی اطالعات فعلی بصورت 

توان از یک بازمانده به ریشه رسید. نامه فامیلی در بالکچین میههش ثبت شود و برعکس شجر
عکس ما وقتی هزاران دست جابجا شود، بازهم زمان و تاریخ گرفتن عکس به اسم من که  مثالً

هاي تواند مالک آن باشد. البته براي سرویسبصورت رمز است گره خورده و غیر از من کسی نمی
گذارد این رهگیري از امنیتی با توجه به ردي که دستگاه مالک روي عکس یا فیلم به جا می

مکن بوده ولی رهگیري اطالعات عمومی با بالکچین متولد شد. پایان قرن بیستم ها پیش مسال
بالکچین و تاریخ نگاري اسناد، اولویت جامعه تکنولوژي نبود و این دو فرد متوجه شدند بالکچین 

خیال مابقی ماجرا شود و در چند مقاله دستاورد خود را منتشر کردند. بیبراي آنها نان و آب نمی
 رفتند به سراغ کارهاي دیگر و براي به دست آوردن چند لقمه نان حالل مشغول شدند.شدند و 

هاي اینترنتی هر با سرعت فراگیري اینترنت در اواخر قرن بیستم و باال رفتن ارزش شرکت
هاي دولتی هم بسیار مشتاق بودند که شد و به نوعی سیستمهاي موجود افزوده میروز بر داده

ها را سازماندهی کنند. در این دوران گسترش و رشد اینترنت، جرائم انساندر نظم نوینی، 
ها عالوه بر دنیاي هاي جدید و پیشرفته در حال رشد بود و کنترل انسانکامپیوتري هم با مدل

که هدفش دیجیتال  ۱مجازي هم راه یافت. در اولین گام پس از عبور از وب يفیزیکی به دنیا
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ارتباط اطالعات و اجازه استفاده از آنها به موضوعی درآمدزا  ۲د در وباد فیزیکی بونکردن اس
هاي اقتصادي جدیدي مانند مایکروسافت و گوگل بیرون آمدند. تبدیل شد که از دل آن غول

هاي اقتصادي اینترنت و تکنولوژي، براي گسترش دیکتاتوري خود نیاز به بازوهاي جدیدي غول
توانستند پل تجمیع،  2اواسو آي 1سیستم عامل گوشی اندروید هايداشتند که به کمک برنامه

هاي قابل استفاده در اپ استور و گوگل پلی ایجاد کنند. با ترکیب و تحلیل داده را به کمک اپ
ها خارج شد ولی این ورود به قرن بیست و یکم دنیاي متحول شده در ابتدا اندکی از دست دولت

هاي اطالعاتی مردم، در گسترش دیکتاتوري به سبک نوین داده هاي تکنولوژي با خیانت بهغول
کمک کردند. که این موضوع زمینه ساز  شعار دموکراسی پولی و برابري فرصت بالکچین 

 کوین شد. بیت
 

 یزسانخبهو  م پولییسترور
ایم. بازي علم و پول براي همه رو شده. همگی انشاي علم بهتر است یا ثروت را خوانده

نخبه علمی هم این موضوع  داخورد و افرداند علم بدون ثروت به هیچ دردي نمیدید مینسل ج
تواند هاي مجازي میکنیم که تصویري از زندگی روزانه شاخاند. در دنیایی زندگی میرا فهمیده

کنند. مهم خرند عقالیی رفتار نمیگویم افرادي که کاالي افراد شیاد را میخلق ثروت کند. نمی
شک شمایی که این کتاب را میخوانی ن است که فروشنده نیاز مخاطب خود را فهمیده است. بیای

دانش بسیاري از فروش پکیج یا فروش سیگنال کریپتوکارنسی اي، افراد بیدر فضاي مجازي دیده
محتوا بودن یا اشتباه بودن سیگنال افراد سلبریتی اصالً مهم نیست، چون آن اند. بیپولدار شده

کند. از سمت دیگر هم ناآگاه بودن فرد از توانمندي گفتاري و بازاریابی خود کسب درآمد می
خریدار محصول جدید اصالً مهم نیست. اینجا موضوع مهم، تقاضاي موجود در جامعه است که 
یک فرد توانسته نیاز متقاضی را تامین کند؛ حتی به دروغ. اجداد غارنشین خود را به خاطر بیاوریم. 
پس از خواب زمستانی براي حداکثر کردن منافع خود، زئوس را خلق کرد و امروز هم همان روز 

 کنیم.کند. بسیاري از اوقات نیاز جامعه را با فروش توهم جبران میاست و فرقی نمی
هاي خندان و گرسنه که دسته جمعی یک بسته خالقین افرادي مانند دن بلزریان با داف

زاید تا بتواند ایلی جنر هر چند وقت یک بار در فضاي مجازي و آنالین میخورند یا کچیپس می
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بهتر شورت و لوازم آرایشی را به بهانه زاییدن نوزاد به خورد ملت بدهد، سهم خود را از این افراد  
اي براي همیشه از دنیاي بودن، خواهند زیرا در صورت عدم رضایت خالق، مخلوق در لحظهمی

 داستانیسور معروف چین پنگ شواي را به خاطر بیاورد. وقتی خواست دست پیر شود. تنمحو می
به او تجاوز کرده بود را رو کند. براي چند هفته از صحنه دنیاي مجازي و فیزیکی پکن که در غار 

محو شد. نخبگان سازنده این فضا، کنترل تمام امور را در دست دارند. از این رو وقتی کسی در 
 شود باید سهم خالق یا همان حق آقایی پیر داستان را بدهد. ف یا موفق میاین فضا معرو

 

 
سازد. ها را میها رسانه را ساختند یا رسانه موفقبراي ماندن باید دیده شد. قابل تفکیک نیست که موفق 

پس اند. وسط: چیدورش نشسته ۲۰۱۶راست: بطري آب معروفی که ترامپ و بلیزریان قبل از انتخابات 
بوي. چپ: لباس هاي تولید شده توسط کارخانه پلیو کاسه پروتئین گرفتار شده بین بلیزریان و گوشت

 اند.اي که هنگام آفتاب گرفتن کنار استخر، کامالً اتفاقی کایلی جنر و دخترش در آن افتادهزیر زنانه

 

 
ها به کمک روریستدهد. تخیلی از اوقات پیر داستان خودش را در لباس تروریست نشان می

رسند. ساالنه بالغ بر ده میلیون نفر بر اثر تصادف ایجاد ترس و وحشت به نتیجه مطلوب خود می
کشند بسیار کمتر ها میافرادي که تروریست دمیرند، اما تعدارانندگی، دیابت و آلودگی هوا می

اسد، اوباما و پوتین است. به آمار تعداد کشته شدگان توسط حمالت تروریستی جورج بوش، بشار 
و بن الدن نگاه کنید. در اصل تروریست دوست دارد دیده شود و از اوحساب ببرند. تروریستی 

به  ۲۰۰۰تواند کاري کند که جورج بوش تروریست بدون برنامه در سال مانند بن الدن می
از افغانستان  ۲۰۲۱افغانستان حمله کند و دوباره کاري کند که بایدن تروریست بدون برنامه سال 

فرار کند تا فرصت و شهامت را به پوتین تروریست بدهد که به اوکراین حمله کند. تروریست با 
تواند برج دوقلویی در رسد و این هدف میدیدن عکس العمل طرف مقابل به هدف خود می

دن ریشه آمریکا باشد یا جیب شما. امروزه ما با تروریست پولی روبرو هستیم. با مد نظر قرار دا
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ي جغرافیایی، با گسترش اینترنت پول هم مفهوم خود را جهانی کرده پول در فرهنگ و محدوده
 ایم.اي به تروریسم پولی بدون مرز رسیدهو ما از تروریست پولی ملی و اتحادیه
هاي پولی این است که افراد را تحقیر ها توسط تروریستبهترین راه براي کنترل انسان

صور کنید پدري از صبح تا غروب سرکار بوده و هنگام غروب وقتی به درآمدش نگاه پولی کنیم. ت
داند فرزندش براي داشتن روحیه زیستن نیاز به دهد. او میکند تنها کفاف خرید نان را میمی

بیند که توانایی هایش دارد، اما وقتی میتفریح، لوازم التحریر و لباس در کنار سایر همسن و سال
کند زمانی به منزل برسد که فرزندانش خواب باشند. این انسان مالی را ندارد سعی میتامین 

اي، تحقیر شده براي رفع نیاز مجبور است چند شیفت اضافه کار کند و چنین انسان کاال شده
اندیشه بهترین نوع شهروند در یک ي بیزمان براي اندیشیدن ندارد و این مدل انسان خسته

تواند با ایجاد یک ي است. براي رسیدن به این مهم بانک مرکزي به راحتی میکشور دیکتاتور
تورم از قبل تعیین شده قدرت خرید را پایین بیاورد تا فرد براي کسب همان کاالي قبلی زمان 
بیشتري را صرف کار کردن کند. براي مثال اگر قیمت کاالیی صد دالر باشد و درآمد ده روز 

تورم صد در صدي در کاالها فرد باید بیست روز تالش کند و  دشد، با ایجاکاري فرد صد دالر با
سوزانند. تروریسم ابعاد گوناگونی دارد. در به این ترتیب از طریق تحقیر پولی، عمر فرد را می

دستمزد  هها توهم پولی دارند. براي مثال اگر کارفرمایی بخواهد سال آیندادبیات اقتصادي انسان
شوند، اما اگر تورم ده درصد باشد. کارفرما به کمک د همه کارگرها معترض میافراد را کم کن

گیرد پنج درصد افزایش حقوق تصمیم می ،تنظیم کننده قیمت کار بازار سیاسیداستان یک پیر 
شوند در صورتیکه حقوق او در واقعیت پنج درصد کاهش بدهد. کارگر و کارمند خوشحال می

شما هم کارفرمایی هستی که با آگاهی کامل از شرایط زندگی در  یافته. به همین دلیل اگر
سرزمین خود براي اینکه از نیروي کار خود، کار بیشتر در مقابل پرداخت کمتر، از طریق ایجاد 

بري به نوعی یا تروریست هستی یا ترس در وجود کارگر یا کارمند خود بیشترین منفعت را می
 کنی.  مک میدر بسط و توسعه تروریسم پولی ک

تروریسم پولی در ابعاد ملی هم نوعی دیگر از ایجاد ترس براي کسب منفعت است. براي 
مثال اگر به جاي بزرگترین تحریم تاریخ بشریت توسط آمریکا علیه ایران، کشور آمریکا با ایران 

 گذاشت. پاک کردن رد خون بسیار سخت استشد هزاران کشته به جا میوارد جنگ نظامی می
هاي بین المللی آمریکا و جهان علیه ایران هزاران و آمریکا گزینه دوم را در نظر گرفت. با تحریم

گویند مرگ خاموش صورت گرفت که خونش گردن هیچ کشوري نیست و در بهترین حالت می
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گلوله از کشور ایران نتوانسته مدیریت صحیحی بر منابع خود داشته باشد. در این جنگ پولی بی 
هاي این کشور از توسعه بازماندند کاهش ارزش پولی ملی کشور ایران بسیاري از زیر ساخت طریق

هاي ایران بیش از یک جنگ نظامی و با توجه به رشد جهانی، به معناي این است زیر ساخت
آسیب دیده است. این حکایت تنها مختص ایران نیست و از ونزوئال تا کوبا و سایر کشورهاي 

ي حاصل از عوامل داخلی و شود که این روزها با تورم افسارگسیختههم شامل میآفریقایی را 
مربوط  بیرونی همراه هستند. با آگاهی از تورم ساختاري در کشورها که به سیاست داخلی آنها

م، تروریسم پولی بدون مرز است که گریبان همه مردم عادي شود، جدیدترین نوع تروریسمی
 ان و ترکیه تا تایلند و ژاپن را گرفته.دنیا از آمریکا و آلم

بیاید یک مثال فرضی را با هم پیش بریم. خانم یا آقاي گرامی که اکنون این کتاب را در 
اي هستی که چند خواهر و برادر داري و پدر دوست داشتنی دست دارید، تصور کن در خانواده

صورت مخفیانه تیک و تاک بینید که مادرتان با دوست پسرش بشما سر کار است و شما می
شوي مادرت که فیلش یاد هندوستان کرده از از روزهاي زندگی متوجه می یزند و در یکمی

کند. از پدر جدید چندتا خواهر و برادر دیگر به شود و با مرد دیگري ازدواج میپدرتان جدا می
ا یا خانم براي ازدواج شود. و یک روز که در دانشگاه یا محل کار با یک آقزندگیتان اضافه می

شوي ویدئو آنال سکس خواهرتان با یک مرد روي متوجه میاي و وقتی به خانه میآشنا شده
دهند خواهرتان نظر می باسنوایرال شده است و همه در فضاي مجازي در مورد کیفیت و کمیت 

تان تغییر شوي پدر جدیدو در تکاپو هضم کردن ویدئو خواهرتان هستی که ناگهان متوجه می
جنسیت داده و اکنون به جاي پدر و مادر یک مادر دارید و پدري که از این به بعد قرار است در 

دهند. او هم نظر می باسنهاي ریز بعد از عمل نقش مادر دیگري باشد و مردم در مورد چروک
کردن در  واقعاً موقعیت سختی است و اگر من یا شما در چنین موقعیتی بودیم آیا توان سربلند

ي محل زندگی خود را داشتیم؟ براي بسیاري از مرم دنیا حادثه باال غیر قابل قبول است جامعه
 رسد.و در بهترین حالت با چند جنایت سریالی به پایان می

داستان باال واقعی بود و از زاویه دید خواهر یا برادر کیم کارداشیان با ثروت شخصی دو 
این یک مثال موردي بود و افراد زیادي هستند که اوضاع بدتري  میلیارد دالري تعریف کردم.

اند از بحران ساختگی خود پول چاپ کنند. روایت اند و توانستهنسبت به کیم کارداشیان داشته
این داستان کامل در اینترنت است و جرقه مالی این خانواده از یک ویدئو سکس شروع شد، که 

کیم براي این خانواده ایجاد کرد. به بد یا خوب بودن  باسنچند میلیون دالر غرامت به لطف 
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رفتار جنسی افراد کاري ندارم و هیچ کدام از انگیزهاي صورت گرفته این افراد براي داستان ما 
توانسته مانند کیم، می باسنِشویم بر مبحث پول. این حادثه نشر ویدئو مهم نیست و متمرکز می

چند میلیون دالر پول سرگردان. حوادث آینده نشان داد که این کرم سر قالبی باشد براي جذب 
هاي خیریه این خانواده براي پول حتی جنسیت خود را عوض کردند و حتی بسیاري از کمک

دهیم تا ورزشکاران افغان را نجات افراد براي دیده شدن است. براي مثال چند میلیون دالر می
آوریم. واقعا در دنیاي جدید نه را از تبلیغات به دست میدهیم و چندین برابر آن کمک بشر دوستا

هاي خیریه محلی، ملی و مرز بین کار نیک و بد کامال مخدوش است و این را در تمامی انجمن
گردد به هاي شبیه این بسیار زیاد است و آن قسمت ماجرا که بر میتوان دید. داستانجهانی می

 م است.تروریسم پولی بدون مرز براي ما مه
 

 

 
 از چنگیز به فرنگیس نام اثر: دگر دیسی

 
و جنر به دلیل استفاده  خانواده کارداشیان

پدر و مادر و  ،از یک دکتر بساز بفروش
   اند.دختر و پسر همه یک شکل شده

 
امروز بیشتر افراد در وحشت نداشتن پول هستند و افراد بسیاري براي اندک کسب درآمدي 

کشند. واقعاً ما چقدر پول داشته باشیم خوشبخت رمن این ماجرا را به آتش میدر فضاي مجازي، خ
ایم که باید پول داند، ولی همه ما لمس و تجربه کردههستیم؟ کسی پاسخ این سوال را نمی

گیري بسیاري داشته باشیم و این خود مصداقی از تروریسم پولی است. در هنگام ناتوانی تصمیم
شود. از بسیاري از جیب افراد ناآگاه به جیب افراد آگاه یا شیاد جابجا می هايعموم جامعه پول

ي علمی، خود را در پشت ماجراي دیده شدن پنهان ویکم جامعهاین روي در ابتداي قرن بیست
توانیم در ده درصد کند. اگر ما آگاهانه قدم برداریم میهاي بسیاري را پارو میکرده و پول

ولی به رهبري پیرهاي داستان باشیم که باعث وحشت در نود درصد هاي تروریست پگرگ
 شویم.گوسفند طعمه می

دوست دندان پزشکی داشتم که نسل در نسل پدر و پدر جدش پزشک عمومی بودند و از 
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او پرسیدم چطور شد که دندانپزشک شده است؟ او گفت یک روز در مطب پدر بزرگم بودم، کسی  
د. از او پرسیدم پدربزرگ درآینده چه پزشکی بشوم بهتر است و آممیپیش او ن ادیگر براي مداو

او گفت عزیزم دندانپزشک بشوي بهتر است چون نان در دهان مردم است و باید آن را بیرون 
داند که نان در اندام زنانه است و باید از الي کشید. امروز بازي تغییر کرده و جامعه علمی می

بساز بفروش کارداشیان،  2ده آن را بیرون کشید. به دکتر سایمون اوریانش 1باسن و سینه زنِ اُبژه
کشد. شبیه او بسیارند افراد بیرون می آناتومیجنر و حومه نگاه کنید. از کف ده هزار دالر به باال از 

دهند. سوال مهم آن است تحول، در نحوه عمل مغز گیرند و فرنگیس تحویل میکه چنگیز می
دهد و مخاطب جهانی ؟ این را مخاطب با توجه به نیاز جامعه پاسخ می زیبایی مهم است یا عمل

کشند و اینجاست که پول نوین قدرت را فریاد می زیباییبه رهبري پیرهاي بازار با صداي واحد 
هاي بالستیک نقطه زن هم از زدن آن دهد. دقیقا نقطه هدفی که موشکخودش را نشان می

که مغز پل کروگمن همراه جایزه نوبل اقتصاد در دستش، بعنوان  ناتوانند همینجایی است
نیمه برهنه لی جنر ایاقتصاددانی فعال در فضاي مجازي با نزدیک به پنج میلیون دنبال کننده از ک

خورد. با سیصد و بیست میلیون دنبال کننده فیک و واقعی تا لحظه کنونی شکست میدار حاشیه
بود مغزش از نبرد با مسی و رونالدو گرفته تا سلبریتی دهن گشاد  شک اگر انیشتین هم زندهبی

 خورد.همیشه گرسنه مبلغ غذا شکست می
 

 
بچه در رسانه سلبریتی ساز، یک نوع کاالست و ابزاري  دیده شدن در فضاي مجازي است. مداومداشتن بچه به معناي  

شان زیر فشار خانواده مسی و رونالدو با فالورهاي فیک 2cE=mدرآمد بیشتر است.  وبیشتر دیده شدن  بسیار مفید براي
 تر به فروش بروند.اند که راحتهاي رسانه، همه خوشگل و خوشتیپ شدهخندد. از زن تا بچه زیر نظر پزشکمی

 

                                                      
1 Object 2 Simon Ourian 
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هاي پانزي موضوع را از زاویه دیگري بررسی البته این پوسته داستان است و در قسمت بازي
اي که توسط مارکس گفته شده بپذیرید که معناي تولید ثروت از سرمایه کنم ولی تا اینجامی

کند. اینچنین است که روي کنند فرق میهایی که امروزه تولید ثروت میاست با کاالها یا ابژه
لی جنر تبلیغ کند، حداقل باید ایکاغذ هر نوبلیست اقتصادي بخواهد کتابش توسط اندام زنانه ک

ساعته پرداخت کند.  ۲۴ش یعنی نزدیک یک میلیون دالر براي یک استوري بالغ بر جایزه نوبل
کند: استاد درآمد در چنین تروریسم پولی است که دانشجوي هجده یا نوزده ساله از من سوال می

ایم و کسی صداي ما به افول تخصص نزدیک شدهذهن بیشتر است یا درآمد جسم؟ و جواب من: 
هاي اشتباه آنها را تایید نکند د به کسی که از روي آگاهی دانستهشنود. افراها را نمیمتخصص

کند، درآمد باال این روزها به حساب فرقی نمیکنند. از این رو ذهن با جسم پولی پرداخت نمی
 شود. واریز می ،شوندبیشتر دیده میبا تبلیغات که  افرادي
 

 پشتوانه فکری
هایی که زده شد براي رده باشید و تمامی مثالامیدوارم درک بهتري از معناي پول پیدا ک

توانند آینده بشر را درک چگونگی تغییر ماهیت پول بود. حتماً افکار مترقی علمی و عملی که می
تر از تبلیغ شورت با ژست افالطونی رونالدو و سوتین صلیب مقدس تغییر دهند خیلی با ارزش

یا یک قوطی نوشابه کوکاکوال که بین تفکر گیرد جنر صورت می هايسینهرنگارنگ مزین به 
ي بیل گیتس با آن ژاکت کمی گشاد و شل شخمی ساز بافت و تفکر کارآفرین و خالقانهپول

هاي شود. افراد نام برده شده در این کتاب، خارج از قاب تصویر توانمندياش تبلیغ میهمیشگی
، از آنها بعنوان کاال براي معرفی کاالي هایی که دیدیدتخصصی باالیی دارند. اما در تمامی قاب
اند. این امري طبیعی است که ما بین کاال بودن یا کاال خود یا دیگري مورد مصرف قرار گرفته

داشتن در رفت و آمد باشیم. براي نمونه ترتیب صحیح این اسم و فامیلی سخت است. بافت 
 زاده؟کوکاکوالزاده یا کوکاکوال بافت

تر از علم ها مهمدر تغییر قواعد بازي پول جهان، حوادث زودگذر سلبریتیباید بپذیریم که 
شده است. براي نوشتن این کتاب نیاز بود تحقیقی در مورد تفاوت درآمد کیم کاردشیان و چند 

میلیون دالر غرامت  ۵نوبلیست اقتصاد انجام بدهم و متوجه شدم کارداشیان بابت انتشار فیلمش 
ارزد یا خیر. با سرچ ببینم این اثر پورن رئالیستی آیا پنج میلیون دالر می گرفته و دوست داشتم

در حضرت گوگل متوجه شدم این ویدیو با پرداخت آنالین قابل مشاهده است تا ریز ریز پول 
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پرداخت شده را از جیب مردم بیرون بکشند. پنج میلیون دالر براي کیمی که آن زمان براي خرج  
در دهه گذشته توانسته  1ویوید انترتینمنتعدد بزرگی است و کمپانی  ،بود درمانده زیباییعمل 

ي داستان هماهنگ شده بوده و تبانی دو چندین برابر این رقم را صید کند. شاید هم، همه
اي بین یک خانواده پرجمعیت که احتماالً تعدادي از آنها در آینده نزدیک براي بیشتر دیده طرفه

کنند و صنعت پورنی که این روزها از رونق  3یا لز 2هنگام خروج از رحم، گی شدن نوزادان خود را
دهد یک فیلم پر و افتاده صورت گرفته باشد، زیاد است. اما قسمت جالبی از تحقیقاتم نشان می

نهایت ده هزار دالر هزینه  5و الکسیس تگزاس 4پیمان با حضور اساتید بزرگی مانند جانی سینز
سوپر استارهاي این صنعت در باالترین حالت بیشتر از دو هزار دالر براي هر فیلم برد و تولید می

کنند و اینجاست که عدالت اجتماعی بصورت منصفانه اجرا نشده است و قاضی دریافت نمی
القضات براساس کارکرد حقیقی یا بهتر بگویم راندمان کارداشیان رقم پرداختی را مشخص نکرده 

 است. 
 

 
بندي کرده. وسط قوطی کوکاکوال که ت تاپ صلیب مقدسی که کایلی جنر را بستهسمت راس 

 نش رونالدو بیرون زده.وراند. چپ شورتی جادویی که از دهکنارش بافت و گیتس رشد کرد
 

 
کنید باید به میدر کنار تمام احتماالت ریاضی که در مدیریت سرمایه و کسب سود لحاظ 

ر کنید افرادي مانند وارن بافت، بیل گیتس، ایالن ماسک، جف شانس هم اعتقاد داشت و باو
بزوس عالوه بر هوش، توانمندي و موقعیت؛ شانسی در زمان مناسب و مکان مناسب قرار 

ها از این قاعده مستثنی نیستند. البته شاید شروع یک ماجرا اند. همانطور که کارداشیانداشته
توان با واژه شانس، موفقیت را از افرادي که بر و نمیشانسی باشد، اما تداوم آن شانسی نیست 
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محیط مدیریت دارند را نادیده گرفت. تداوم در دیده شدن و پول سازي با گذر زمان به معناي 
شود یا در صورت نیاز خلق پیر جدید است. باالخره هر قهرمانی روزي بصورت طبیعی زاییده می

مهور اوکراین آقاي زلنسکی نگاه کنید. اگر هم او در شود. به سزارین رئیس ججامعه سزارین می
 ساز آتی جهان خواهد بود.شک یکی از پیرهاي پولطول زمان بماند بی

ها خلق ثروت کرد. بازار خرده فروشی توان از تودهدر دنیایی که انسان خودش کاال است، می
کسی یک کاالي یک دالري  درآمد بهتري دارد و دیگر قراردادهاي بزرگ مهم نیستند. مثال اگر

، اما اگر گوید یک دالر چیزي نیستخراب به شما و یک میلیون نفر دیگر بفروشد در نهایت می
شوید. به همین خیال فروشنده نمیهمان کاال خراب هزار دالر باشد حتما شما و سایر افراد بی

شتر است. خوب است بدانیم، ها با دنبال کنندگان فقیر بیدلیل است فعالً تمرکز بر روي سلبریتی
را سوار  1احتمالش خیلی کم است؛ فردي که رولزرویس یا سفینه تفریحی ریچارد برانسون

ها خود کاالیی براي یک عده شود، دنبال کننده جنر و دیوید بکهام باشد. زیرا جنرها و بکهاممی
کنند لحه خلق ثروت میدیگر هستند که از طریق زمین فوتبال و تنیس گرفته تا صنعت پورن و اس

شوند که رولزرویس و بلیت سفینه را به آنها آورند تبدیل به کاالیی میو با ثروتی که به دست می
کند، فصل پایانی که پیري داستان در گذر زمان بازطراحی میفروشند. در این چرخه بیمی

توان با ر نمیدیگ ۲۰۵۰یا  ۲۰۴۰مشترک همه چیز پول یا همان خداي قادر ما است. سال 
یابد. همانطور که از هاي امروزي پول درآورد زیرا کارکرد پول با تغییر زمان، استحاله میمدل

کوین هم به نوعی جدید از پول خواهیم رسید. از کوین رسیدیم از بیتگوسفند و آفتابه به بیت
عوض شده و حتی اینرو مغز متفکر ماجرا که از روز اول پایه پول را گذاشت امروز رویکردش 

زند و به دنبال تبادل پولی است شعبه می 2مورگان هم در متاورسپیبانک پیري به بزرگی جی
اند که بازي عوض شده و از طریق و افراد فاندامنتالی مانند وارن بافت هم به این نتیجه رسیده

ه است. اما سوالی اش که فعال در حوزه کریپتوکارنسی است، به این بازار ورود کردبانک برزیلی
ها چیست؟ و من هم در پرسند این است. پشتوانه کریپتوکارنسیکه بسیاري از افراد از من می

هایی که شما به آن پرسم: پشتوانه پولدهم و در پایان میجواب تمام صفحات قبل را درس می
هیچی. اما  گوینداعتقاد دارید چیست؟ جواب حاضرین زیباست و بیشترشان با لبخند تلخی می

گاه اول به دو گروه گویم. من کریپتوکارنسی را در نتر و در حد مباحث عمومی میکمی علمی
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ها پهن هم نیست. اما گروهی دیگر از کنم، واقعاً پشتوانه یک گروه از کریپتوکارنسیتقسیم می 
. در اصل پشتوانه گان آن را به همراه خود دارد و ارزشمند هستندي توسعه دهندهآنها پشتوانه ایده

توان در ها میاي است که براي کریپتوکارنسیفکري یا همان مالکیت معنوي بهترین پشتوانه
ها نگاه کرد توان از زاویه فیزیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت به کریپتوکارنسینظر گرفت. می

در نهایت تبدیل به شود و زیرا در فضاي کامالً خالی از هیچ، ذرات از ماده و ضد ماده ایجاد می
هاي ارزشمند در نظر اي که من بتوانم براي کریپتوکارنسیشوند. شاید بهترین پشتوانهانرژي می

 بگیریم همین تعریف کوانتومی است. 
خطرترین موجود است. مخصوصاً انسانی که تمام همانطور که گفتیم، انسان اهلی شده بی

اي از انسان اهلی شده هستم. از وقتی ثال من نمونهشود. براي مبندي میاعمال و رفتارش طبقه
ي شدیدي به کتاب تحقیق کردم، گوگل تشخیص داده من عالقه جدیدم براي این 1با جیمیل
کارداشیان و فدرال رزرو دارم و موضوعات مرتبط -، ایالن ماسک، خانواده جنرمورگانپیبانک جی

ر پرچم برافراشته ساختمان فدرال رزرو در مقابل فرستد و گاهی تصویبا این مفاهیم را برایم می
دهد و این دو مکمل یکدیگر گیرد. شاید گوگل بهتر تشخیص میمیله پرچم جانی سینز قرار می

هستند. اما در هر صورت براي ماندگاري و ادامه بازي بعنوان یک انسان اهلی شده، باید چیزي 
-مجازي کیوآر د بگویم من یک دوزیست ر باشاز جنس بیت و میکروبیت بشویم و شاید بهت

 واقعی هستم.
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کنیم، چقدر باید پس بگیریم. اما نیم وقتی که پولی به فروشنده پرداخت میداهمه ما می 
گیري و انتگرال دوگانه هذلولی در کجاي زندگیمان نقش دانیم فیثاغورس یا مشتقهمچنان نمی

دارد و درک صحیحی از کارکرد ریاضی اقلیدوسی در چاپ پول کاغذي نداریم، چه برسد به نقش 
ها. بسیاري از ما هنوز بلد در فرایند توسعه و انتشار کریپتوکارنسیغالب هندسه لوباچفسکی 

ها باید با تابع هش نیستیم یک معادله دو مجهولی دکارتی را حل کنیم ولی براي کریپتوکارنسی
 آشنا شوید.

بازگشت آشنا شویم. هشینگ تابعی یک طرفه بی« هش»ابتدا با یک مفهوم ریاضی به اسم 
می شود  ۴را در نظر بگیرید اگر دو رقم آن را با هم جمع کنیم عدد  ۱۳ است. براي مثال عدد

یا هر عدد دیگري  ۳۰۱یا  ۱۱۲برسیم زیرا ممکن است آن عدد  ۱۳توانیم به نمی ۴ولی ما از عدد 
هاي مختلف و گرفتن یک خروجی با اندازه ثبات باشد. در اصل هشینگ به معناي دریافت داده

شود که یکی از استفاده می SHA256وین از الگوریتم امنیتی کاست. در بالکچین بیت
هاي سازمان امنیت ملی آمریکا است و هر داده نوشتاري یا عددي را به آن بدهیم یک کدنویسی
دهد. تابع هش الگوریتمی است که است بیرون می 1رقم ۶۴بیتی که طول آن  ۲۵۶خروجی 
دهد و برایش فرق صورت رمزنگاري بیرون میهاي مختلف رمزنگاري شده را دوباره بتراکنش

ها کند حجم ورود چقدر باشد، اما حجم خروجی مشخص است. به این روش تجمیع دادهنمی
ها بصورت منظم تبدیل به کد هش شوند یک زنجیره وابسته به شود. وقتی دادهتر میآسان

ر ادامه توضیح بیشتر در مورد گویند که دکنند که به آن درخت مرکل میاطالعات اولیه ایجاد می
 این درخت خواهم داد.

د به بلوک دیگر وصل شود. درخت مرکل بلوک قبلی در هخواوقتی اطالعات یک بلوک می
گیرد. در هدر بالک، هش بالک قبلی، برچسب زمانی، سختی یا باالسر بالک جدید قرار می 2هدر

یرونی بزنیم هدر بالک چیزي شبیه سر استخراج و نانس هم حضور دارند و اگر بخواهیم مثال ب
شود. یا دسته چک یک فرد می برگه امتحان نهایی است که با توجه به آن ماهیت فرد مشخص

نویسد. کند و میکه در ته چک تمام اطالعات موجود حسابش را تا آن لحظه اصالح میمنظم، 
 شود.ین آسان میدر اصل به کمک هدر با سرعت بیشتري اعتبارسنجی اطالعات در بالکچ
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بالکچین  ۷۲۸۴۸۰ت بالک این اطالعا
کوین است که اگر دقت کنید در اطالعات بیت

موجود عباراتی مانند نانس، سایز بالک، 
سختی شبکه و... وجود دارد. چیزي شبیه 
سربرگ امتحان نهایی که در آن اطالعات ما 

د به برگه وجود داشت و سر برگ با یک ک
شد و در اینجا همان عدد هش مربوط می

 .است در قسمت بنفش رنگ باالي تصویر

 
شد که بدهکار و در گذشته اطالعات مالی در یک دفتر حسابداري روزانه جمع آوري می

شد. در بسیاري از کرد و تجمیع اطالعات روزانه تبدیل به دفتر کل میبستانکار را مشخص می
ها چند دفتره هستند. در این دفتر وجود دارد، اما مشکل اینجاست که شرکت هاي امروزيشرکت

بینند ممکن است سود زیادي باشد، اما در دفتري که براي سازمان دفتر اصلی که مدیران می
نویسند اصوالً ضرر وجود دارد. به نوعی هیچ چیز شفاف نیست. با کامپیوتري شدن مالیاتی می

ت بردن به اسناد وجود دارد که دلیلش متمرکز بودن اطالعات و دفاتر همچنان امکان دس
ها، یک کپی از آن در مخدوش بودن آن است. به همین دلیل اگر در لحظه اول ثبت تراکنش

توانند در دفاتر دست ببرند. در بالکچین ها نمیفضاهاي مستقل ذخیره شود، حسابداري شرکت
گویند. براي ثبت اطالعات جدید می 1را دارند گره به فضاهایی یک کپی از همه اطالعات شبکه

ها تایید کنند که اطالعات که وابسته به اطالعات قبلی است، باید حداقل نصف بعالوه یکی از گره
رود. بالکچین را اگر بصورت فیزیکی بخواهیم تصور کنیم، درست است؛ اینچنین شفافیت باال می

ا نظمی خاص مانند شماره سریال ته چک، بهم وصل شده ها است که باي از جعبهمانند زنجیره
و در یک صف قرار دارند و کسی امکان بیرون آوردن یک جعبه را از داخل صف و برهم زدن 

 دهم.ها چیست را بعداً بطور کامل توضیح میترتیب موجود را ندارد. حاال اینکه داخل جعبه
دهد یا عموم ند بنیاد ریپل انجام میهاي خاصی مانها را یا سازمانبندي جعبهاین صف
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جامعه بصورت خودجوش به کمک کامپیوترهاي شخصی خود در ایجاد این نظم مانند آنچه در  
هاي اضافی، ما سه نوع دهد، دخیل هستند. در حالت کلی با بریدن شاخ و برگکوین رخ میبیت

هاي مانند بالکچینبالکچین داریم. بالکچین خصوصی که متعلق به یک سازمان خاص است 
کند و هر زمان خودش هاي خود را با نظم خاصی سازماندهی میهاي مرکزي که دادهبانک

آورد. گونه دوم، بالکچین کنسرسیومی تصمیم بگیرد، فعالیت یا تغییراتی در شبکه خود بوجود می
اقات روي داده است. به این معنا که چندین سازمان یا چندین گروه تصمیم نهایی را در مورد اتف

رسند مانند ریپل و استالر. گونه سوم، کنند و به اجماع نظر مییا تغییرات مورد نظر اعالم می
کوین و اتریوم که تغییرات و اجماع بر اساس فعالین در شبکه صورت بالکچین عمومی مانند بیت

تر این نوع ههاي توسعه یافتگیرد و در انحصار گروه یا سازمانی خاصی نیست و در مدلمی
هاي غیرمتمرکز را شود. مدلبالکچین بر اساس راي دهی همه اعضا، همه چیز کنترل می

گیري نسلی کوین بود که منجر به شکلگویند و همین ویژگی مهم بیتبالکچین عمومی می
مانند و اوراق بهاداري  کش، ترون و... یا سهامکوین، اتریوم، مونرو، زيجدیدي از ارزها مانند بیت

ها هیچ کاردانو، سوالنا، ریپل، لینک، دات، مانا، سند و... شده است. در اندکی از کریپتوکارنسی
اي امکان تصرف یا کنترل شبکه را ندارد و به نوعی سیستم پولی است که بصورت نهاد یا موسسه

ها توکارنسیکند. برخالف افکار عمومی و تبلیغات دروغین تعداد کمی از کریپدموکراتیک عمل می
 غیرمتمرکز هستند.

گویند، اطالعاتی بصورت کد شده وجود دارد. حجمی هایی که به آنها بالک میداخل جعبه
کوین، هاي بالکچین بیتاند. براي مثال داخل جعبهها که جهت فعالیت خاصی جمع شدهاز داده

اید. پس پول از حساب ادهرسید دریافت و پرداخت پول است. مثالً شما مقداري پول به دوستتان د
شما خارج شده و به حساب دوست شما وارد شده است. سپس دوست شما مقداري از پول دریافتی 
را به حساب مادرش واریز کرده است. سپس مادر دوست شما مقداري از پول را به حساب برادرش 

کل گرفته و این واریز کرده و اینچنین یک زنجیره شما، دوستت، مادر دوستت و دایی دوستت ش
نگاري جابجایی اطالعات را انجام انتها باشد. در اصل بالکچین تاریختواند بیواریز و برداشت می

تواند اسناد تواند ارز باشد یا میدهد تا کسی نتواند آن را دستکاري کند. این اطالعات میمی
ی روي کاغذ و با مداد نوشته هویتی یا اطالعات پزشکی باشد. مثال در همین مثال باال اگر جابجای

توانست خودش را پاک کند و تراکنش بصورت شما، مادر دوستت و شده بود. دوست شما می
 دایی دوستت ثبت شود و به این روش باعث ناشفافی اطالعات شود.
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کوین هم توسط شخص یا گروهی جز حماقت انسان هر چیزي سرآغاز و پایانی دارد. بیت
هاي بعدي پشت سر آن ردیف شوند را جنسیس اي که ساخته شد تا جعبهبهآغاز شده و اولین جع

کوین است. این بالک توسط ساتوشی گویند که پایه و اساس معماري شبکه بیتمی 1بالک
گویند که هش بالک قبل از آن ایجاد شد و به آن بلوک پیدایش هم می ۲۰۰۹ناکاموتو در سال 

و بلوک بصورت هارد کد یا کدنویسی سخت با تایپ صفر است و درآن هیچ تراکنشی نیست 
 کدها بصورت دستی خلق شده است.

 

 

. بالک آفرینش یا شماره یک
توان تاریخ شروع و میزان می

و اولیه  کوینیبیت ۵۰ پاداش
سختی شبکه بسیار پایین را 

 توان در هدر آن دید.می

 

موزي داستان غار است که شکم ماده انسان نخستین را باد بالک آفرینش مانند همان باد 
کرد و همانطور که پیدایش آن فرزند بی منشا پذیرفته شد، این بالک هم منشا قبلی ندارد و 

گو برنده است و اگر داستان زیستن خود را بدون هیچ گویند بهترین قصهسرآغاز زنجیره است. می
ها بصورت آنی کوین را با تصویر باال بپذیر. داستاننش بیتاي بالک آفریدلیلی تا کنون پذیرفته

کنند. این تصویر باال که شروع هاي قبلی توسعه پیدا میشوند بلکه بر بستر داستانخلق نمی
بینی چند صد هزار سال تکامل ذهنی بشر را پشت سر خودش داستان کریپتوکارنسی را در آن می

 دارد. 
وجود بلوک پیدایش نیست، اما بدون بلوک جنسیس اعتماد به  از نظر تئوري هیچ نیازي به

ها نیاز دارد به جایی وصل باشد. دقیقاً این بالک آغازگر شود. درکل ذهن انسانشبکه کم می
ها و کوین براي اینکه بتواند در ذهن انسانیکی بود، یکی نبود، غیر ساتوشی هیچکی نبود. بیت

دهی یا اعتباردهی به اطالعات به معبودي تصنعی به اسم ا در رايهماینرها بعنوان نماینده انسان
ساتوشی ناکاموتو وصل باشد در بالک جنسیس شکل گرفت که ریشه در درخت مرکل دارد. هر 

شود. در دنیاي داده و اطالعات درخت شاخه و برگ هاي بسیاري دارد که به یک تنه وصل می
آرود. در بالکچین اي از داده به وجود میشود و زنجیرهیهاي دیگر مهم یک داده منشا ایجاد داده
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هاي هش شده دیگر دوباره شود و دادهشود تبدیل به یک کد هش میاي پردازش میوقتی داده 
ي آن یک هش شود. زنجیري را در نظر بگیرید که هر حلقهاز طریق یک هش به هم مربوط می

ها در هدر بالک بعدي قرار هش همه هش شود وها هش میباشد. در نهایت همه تراکنش
 گیرد.می

 

 
هاي مختلفی است که صورت گرفته و در نهایت اي از هش تراکنشهر بالک مجموعه 

 شوند.گیرد خالصه میهاي یک بالک در یک هش که در هدر قرار میهمه هش
 

 

کند. ما ت که همه چیز را بهم وصل میها اسدرخت مرکل مانند همان شجره نامه انسان
تر من و شما دهیم. در ابعاد وسیعدر ساختار خانواده با برگشت به گذشته یک درخت تشکیل می

رسیم که یک برگ از درخت مرکل هستیم که نسل به نسل به عقب برگردیم به یک اتم می
دریایی، این انرژي، عروس همان اتم هم از هیچی بوجود آمد و به انرژي تبدیل شده و از ریشه
ایم. کارکرد درخت مرکل در کرم کدو، سوسک، کروکدیل، االغ، دلفین، من و شما منشعب شده

 کوین هم به همین صورت است و همه چیز را به هم وصل می کند.بالکچین بیت
 هاي جدیدتري از دفترکل ساخته خواهد شد، اما محبوبترینبا تحول تکنولوژي در آینده مدل

شده بالکچین است که از امنیت باالیی برخوردار است. به دلیل  1دفتر کل توزیع غیرمتمرکز
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پذیري آن در مواردي یک مشکل مهم جوان بودن کدنویسی این تکنولوژي موضوع مقیاس
است که اهدافش با بالکچین یکی است،  1گرافشود. یکی دیگر از دفاترکل هشمحسوب می

با بالکچین فرق دارد و داراي سرعت باالتر و هزینه کمتري نسبت  اما نحوه رسیدنش به هدف
است که سرعت  2مدوردار غیرجهتبه بالکچین است. یکی دیگر از دفاترکل بسیار مهم گراف
شود که رقیب پذیرتر میاش، مقیاسپردازش باال در ابعاد ریز تراکنش دارد و با بزرگ شدن شبکه

نترنت اشیا و سازماندهاي روابط بین اشیا بسیار پرسرعت و پیچیده در حوزه ای 3جدي به نام تنگل
کنند. براي هاي متفاوتی استفاده میها از الگوریتممورد استفاده است. البته هر یک از این دفترکل

هاي کوینکوین و بعدها براي اتریوم وبعضی از آلتمثال گواه اثبات کار که اولین بار براي بیت
فاده قرار گرفت و ماینرهاي فیزیکی براي پردازش اطالعات باهم به رقابت دیگر مورد است

ها کنند. الگوریتم گواه اثبات کار مصرف انرژي باالیی دارد و باعث پایین بودن سرعت تراکنشمی
 شود.می

هاي جدید با سرعت پردازش باال و کیفیت بهتر هم مانند کوین الگوریتمبعد از خلق بیت
هام، اثبات سهام وکالتی، اثبات ظرفیت، اثبات فعالیت و... بوجود آمده است. تمام گواه اثبات س
ها و باال بردن سرعت پردازش و جابجایی کردن دادهها به دنبال غیر قابل هکاین الگوریتم

 کوین دارند.ها هستند و بیشتر آنها کدهایی اشتراکی با مدل الگوریتم نویسی بیتداده
 

 کوین در کامپیوترهای توزیع شدهمحدودیت خلق بیت
در اینکه سیستم بانکی کنونی مشکل دارد شکی نیست. سیستمی که به دلیل انحصاري 

کوین خلق شد تا سیستم ظالمانه بودن توان چاپ پول بدون محدودیت را دارد. از این رو بیت
نکی باید به ابزاري از بانکی کنونی را به حاشیه براند. براي مقابله با دستگاه قدرتمند سیستم با

تر خلق شد و براي مقابله با سرور قدرتمند بانکی باید سروري قدرتمندجنس خودش مجهز می
کوین از تفکر استفاده از پردازش کامپیوترهاي بیکار یا همان کامپیوترهاي توزیع کرد. بیتمی

توانند ون محدودیت میشده استفاده کرد. به این معنا که افراد مختلف در نقاط مختلف دنیا بد
ها کامپیوتر از طریق اینترنت قدرت پردازش خود را در اختیار شبکه بگذارند. تصور کنید میلیون

به هم وصل شوند و قدرت پردازش را به اشتراک بگذارند تا درخت مرکلی که در حال بزرگ 

                                                      
1 Hashgraph 
2 DAG 

3 Tangle 



82                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

ترتیب پشت سرهم هاي زیادي را با نظم و شدن است را در تولید شاخ و برگ کمک کنند و بالک 
قرار دهند. مثل این است، مردم یک سرزمین با هم متحد شوند و بر علیه حاکم کشور خود قیام 
کنند. گاهی اوقات تجمیع زور مردم از یک کوتوله سیاستمدار بیشتر است و به نوعی کامپیوترهاي 

یپتوکارنسی توزیع شده انقالب کامپیوترهاي کوچک علیه سرورهاي متمرکز بزرگ است. چون کر
زنم و تمام کوین میهایم را با بیتکوین به عموم مردم معرفی شده است، بیشتر مثالبا بیت

کوین قدرت خود شود. بیتکوین هم میهاي مشابه بیتمطالب بیان شده، شامل ارزها و سهام
قصد  آورد و در صورتی که عموم به کمکش بیایندرا در گام اول از مشارکت عمومی به دست می

 ۲۱۴۰کوین در نهایت تا سال دارد، گزینه چاپ پول بدون پشتوانه را حل کند. به این معنا که بیت
ساتوشی در چرخه دارد. این پول داراي سقف  1کواردیلیون ۲.۱کوین یا ویک میلیون بیتبیست

ت بوده شود. تفکر پشت این ماجرا به این صورکواردیلیونی است و بیشتر از این تعداد نمی ۲.۱
کوین به دلیل داشتن شوند، اما بیتارزش میهاي کاغذي به دلیل نداشتن سقف چاپ بیکه پول

کوین سقف توزیع در نهایت به دلیل کمیابی افزایش قیمت دارد و یکی از دالیل رشد قیمت بیت
کوین تهاي باالتر در آینده همین موضوع است. بیاز یک سنت تا نزدیک هفتاد هزار دالر یا قیمت

براي برقراري مشارکت مدنی و سقف چاپ پول مسیر آسانی در پیش ندارد و ممکن است بعضی 
از افراد یا فعالین این حوزه تعداد کامپیوترهاي بسیاري را وارد بازي کنند و کنترل شبکه را به 

درصد  ۵۱کوین رو بیاورند. به نوعی اگر کسی بتواند عهده بگیرند و مانند بانک به دستکاري بیت
سازي کند. دقیقاً مثل تواند تغییرات مورد نظر خود را پیادهشبکه را در اختیار داشته باشد می

ها یا انتخابات ریاست جمهوري که نیمی بعالوه تعدادي از راي سهامدار عمده در شرکت
 کنند.مسیر سیاسی یک کشور را در چند سال آتی مشخص می ناگدهنده

توانند میطالعات را هکرها زمان تشکیل بالک بعدي در شبکه این حمله و دستکاري در ا
 2هاي مختلف و نامشخص بودن عدد نانس. با توجه به توزیع پردازش در بین دستگاهانجام دهند

در هدر بالک بعدي رخداد چین اتفاقی بسیاري ضعیف است، اما غیر ممکن نیست. براي مثال 
پرداش شبکه مونرو در اختیار یک استخر قرار گرفت. درصد از  ۵۱براي دقایقی  ۲۰۲۲در فوریه 

هاي بزرگ با الگوریتم گواه اثبات کار نسبت به گواه اثبات البته این اتفاق براي ارزها و سهام
کوین تا زمانی دهد. در هر صورت امنیت نهایی بیتتر رخ میهاي دیگر سختسهام یا الگوریتم
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 دازش یا نودهاي شبکه در اختیار گروهی خاص نباشد.پا برجاست که بیش از نیمی از قدرت پر

 

 ماینینگ
تواند کنترل شبکه را به دلیل کامپیوترهاي توزیع با این فرض پیش برویم که هیچکس نمی

اند و حتی رایگان هم به ها پول محور شدهشده در دست بگیرید. اما در دنیایی که همه انسان
هاي خود را در اختیار اي دارند که قدرت پردازش سیستمهدهند، افراد چه انگیزیکدیگر فحش نمی

ها توانایی به گردش درآوردن پول و ثبت اطالعات تر اینکه بانکشبکه بگذارند؟ در مبحثی مهم
ها را تواند حل کند که ترتیب جابجایی تراکنشکوین این مشکل را چگونه میرا دارند، اما بیت

اد کند. براي اینکه افراد را وارد یک بازي کنید نیاز است به ثبت کند و درخت مرکل خود را ایج
هاي مدرن با ترسیم افق سودآوري شرکت آنها منفعت برسد. اگر دیده باشید بسیاري از شرکت

کوین دهند تا بهتر کار کنند. سازنده بیتعالوه بر حقوق ثابت از سهام شرکت به کارمندان می
کوین را تعیین و میلیون عدد بیت ۲۱در الگوریتم اولیه تعداد هم از همین روش استفاده کرده و 

مانند گنجی آن را معرفی کرده که افراد باید با قدرت پردازش خود به دنبال گنج بگردند و هر 
دستگاهی بتواند عدد نانس را تشخیص دهد برنده جایزه بالک است. به این شرط که بصورت 

ها در یک جعبه یا بندي دادهها از بین نرود. بابت دستهکبلوک به بلوک حفاري کنند و نظم بلو
پاداش پر کردن هر بلوک و یافتن بلوک  ۲۰۰۹گیرد که در سال بلوک پاداشی به آنها تعلق می

بلوک پاداش نصف شد. یعنی تقریبا هر  ۲۱۰۰۰۰کوین بود که بعد از تکمیل شدن بیت ۵۰بعدي 
تعداد ساعات و روزهاي سال ضرب کنیم، تغییر میزان شود، که در ده دقیقه یک بلوک پیدا می

گویند که آخرین می 1کشد. به نصف شدن پاداش هاوینگپاداش نزدیک چهار سال طول می
 کوین است.بیت ۶.۲۵بعدي تقریبا  2رخ داد و اکنون پاداش یافتن بلوک ۲۰۲۰هاوینگ سال 

است و از دید بسیاري  زاي چاپ پول کاغذيهاوینگ در اصل عملی برخالف روش تورم 
کوین کوین تاثیر زیادي بر باال رفتن قیمت بیتنصف شدن پاداش شبکه و کمیاب شدن بیت

آید و پایه و اساس علمی ندارد. این سیستم هاي آبکی بیرون میدارد که این نوع تفکر از تحلیل
فاوت که در دهی به نوعی مانند تزریق پول کاغذي توسط بانک مرکزي است با این تپاداش

رویه آن دهی در سیستم پول کاغذي سقف ندارد و چاپ بیاینجا چاپ پول سقف دارد، اما پاداش
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اندازد. در اصل فرایند ماینینگ به کمک کامپیوترها که به آنها دستگاه ماین یا عامیانه کنتور نمی 
نش و به دست گویند مانند داستان همان انسان نخستینی است که براي پس گرفتن زماینر می

هاي بیشتر با پیر داستان همدست شد. در ماینینگ براي پیدا کردن عدد تصادفی نانس آوردن زن
ترین محاسبه ها انجام دهند و نزدیکبالک جدید یک سري محاسبات ریاضی را باید دستگاه

 کند.پاداش را دریافت می
 

 

 
 
 

تالش ماینرها براي پیدا 
دن عدد نانس است که در کر

 .گیردهدر بالک قرار می

 
هاي ماینر بیشتر درآمد خود را از طریق کارمزد جابجایی پول در شبکه دریافت البته دستگاه

خواهید کارت به کارت کنید، مبلغی کنند. یک دستگاه عابر بانک را تصور کنید وقتی پول میمی
هاي ماینر در کند. دستگاهت در حساب بانک واریز میگیرد و بابت انجام خدمااز شما کارمزد می

گیرند و قسمتی از درآمد خود را تامین صورت تایید تراکنش جابجایی پول، از شما کارمزد می
کنند. فرایند ماینینگ در اصل مانند آن است که یک عده دزد بخواهند یک بانک را بزنند به می

ي و جابجایی خود را پیشرفته کنند تا بتوانند با سرعت هاي حفارکنند دستگاههمین دلیل سعی می
هاي ماینر به دنبال هک کردن هاي داخل بانک را منتقل کنند. به همین دلیل دستگاهبیشتر پول

شود هاي باقی مانده را به دست آورند. این موضوع باعث میکوینسریع شبکه هستند، تا همه بیت
ختلف در دنیا به دنبال آن گنج بزرگ باشند و دستگاه هر هاي مافراد مختلف با خرید دستگاه

باالتري داشته باشد احتمال اینکه به گنج برسد بیشتر  1ریتتر یا هششخصی پردازش قوي
گذاري هایی که قدرت هش باالیی دارند سرمایهاست. به همین دلیل افراد روي خرید دستگاه

ریت شبکه باال رفت. براي یافتن عدد عت هشها زیاد شد و سرکنند. وقتی تعداد دستگاهمی
تر هاي ذخیره را سختکویناي نوشته شده که دسترسی به بیتکوین به گونهنانس، الگوریتم بیت

                                                      
1 HashRate 
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رود تا زودتر از زمان مورد نظر که باال می 1شبکهشود سختیکند که در این حالت گفته میمی
 کوین کسب نشود.شی بصورت بیتتقریباً یافتن هر بالک در ده دقیقه است، پادا

هاي ماینر است. همانطور که در گیري عملکرد دستگاهشاخص اندازه 2پاورریت یا هشهش
رود هاي ماینر ساده نیست و همه چیز بر اساس شانس پیش میباال گفته شد، محاسبات دستگاه

، اما کمتر از عدد شود و اگر دستگاهی بتواند با فاصله اندکو در این بین یک هدف مشخص می
بینی کند و عدد نانس را براي گویند، پیشهدف را با کوشش و خطا که به آن گواه اثبات کار می

ایجا بالک بیابد برنده پاداش بالک جدید خواهد شد. براي یافتن عدد نانس هرچقدر قدرت 
گیري احد اندازهکند. همچنین وریت دستگاه بیشتر باشد تعداد معادله بیشتري را محاسبه میهش

هش بر ثانیه باشد یعنی  ۱۴قدرت هش یک دستگاه هش بر ثانیه است مثال اگر قدرت دستگاه 
کند. فرایند یافتن عدد نانس زمان و انرژي زیادي جواب مختلف را بررسی می ۱۴در هر ثانیه 

ه ماینر هاي ماینر باال است. البته دستگابرد و به همین دلیل است که مصرف برق دستگاهمی
براي یافتن عدد نانس و ایجاد هش بالک بعدي نیاز به اینترنت دارد و این پروسه مصرف برق، 

 کند که در کنار برق و اینرتنت به سیستم خنک کننده هم نیاز است.گرماي بسیاري تولید می
تراهش  ۱۴اید که شنیده ۹براي مثال شاید بسیاري از شماها در مورد دستگاه ماینر اس

تاپ مقایسه کنیم سرعت پردازش آن ت دارد و اگر بخواهیم همین دستگاه ضعیف را با لپسرع
گویند با نصب اي است. پس وقتی به شما میگیگی دو هسته ۷یو پیتاپ با سیلپ ۱۰۰۰معادل 

کوین ماین کنید، یک شوخی است و سیستم خود را خراب تاپ خود بیتیک برنامه روي لپ
کوین تاپ شانسی براي رقابت ندارید. البته الزم به ذکر است در اوایل که بیتنکنید زیرا با لپ

شد ماین کرد و بعدها می 3یوپیخلق شد، رقابت براي به دست آوردن پاداش زیاد نبود و با سی
کوین بیشتر گرفت، اما امروز براي بیتماینینگ صورت می 4یوپیتري مانند جیبا ابزارهاي قوي

)اسیک( ماینینگ صورت  5ایی با پردازش باال به نام مدار تجمیع با کاربري خاصهبادستگاه
 کنند.یو ماین میپیگیرد و اتریوم را با جیمی

شوند می 6ها در اجرا گاهی اوقات دچار باگاین مدل .گفته شد در باال با تمام تفاسیري که
سرعت پردازش باال مقدار بیشتري پاداش  اند باکوین و اتریوم، ماینرها توانستهو در بالکچین بیت
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که این حوادث باعث  ،خارج از برنامه نسبت به پاداش اهدایی نوشته شده در الگوریتم ماین کنند 
اگر روزي  الزم به ذکر است ها توسط توسعه دهندگان شد.ترمیم الگوریتم این بالکچین

ي مبتنی بر گواه اثبات کار در کسري هاکامپیوترهاي کوانتومی فراگیر شوند تمام پاداش بالکچین
 شوند.از ثانیه استخراج می

 

 استخراجمزرعه 
گذاري تعداد زیادي دستگاه ماینر را در کانتینر، سوله، وقتی فرد یا گروهی براي سرمایه

دهند، به آن مزرعه استخراج استخر روغن یا در اتاق آسانسور یا هرجایی که امکانات باشد، قرار می
ها بود گویم مزرعه، واقعاً مانند یک کشاورز باید مواظب دستگاهگویند. وقتی میفارم مییا همان 

که گرمشان نشود، آتش نگیرند، اینترنت و برق قطع نشود و هزاران مشکل دیگر در کشورهایی 
که یک روز قیف هست، قیر نیست یا قیر هست، قیف نیست پیش روي صاحب فارم قرار دارد. 

آید. هاي فنی خوششان میشتر براي افرادي خوب است که از سرگرم شدن و چالشایجاد فارم بی
فارم آلودگی صوتی باالیی دارد و اصوال در فضاهاي خارج از شهر باید زیر ساخت آن را تدارک 
دید و در بعضی از نقاط سردسیر جهان مثل اسکاندیناوي از گرماي آن براي گرمایش مراکز 

 شود.عمومی استفاده می
 

 

 
از افراد  يدر کشورهایی که برق ارزان است بسیار

و خیلی از اوقات طمع  کنندبه ایجاد فارم اقدام می
گیر افراد کسب درآمد از اموال عمومی گریبان

یر فارم غیر این تصو شود.هم میسیاسی مهم 
تعداد زیادي  است که یک فرد سیاسی قانونی

هر و  گذاشته ریرا داخل یک کانتدستگاه ماینر 
آن دو زنبور رود مانند کنزمان که مکانش لو می

و به برق ارزان  دهدکوچ می ،کندرا جابجا می
 .کنددیگري که فعالً لو نرفته است، وصلش می

 

دار بسیار مهم است و به همین ایجاد یک درآمد پایدار و نرخ بازگشت سرمایه براي مزرعه
هاي دهند دستگاهمختلفی براي ماینینگ وجود دارد که بیشتر افراد ترجیح میهاي دلیل مدل
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خود را به استخري وصل کنند که سایر ماینرها هم آنجا حضور دارند. در این حالت تمام ماینرها 
در کنار هم قدرت هش ریت باالتري دارند و قدرت باالتر به معناي احتمال یافتن بالک جدید و 

ت. زیرا در صورت پیدا شدن بالک جدید توسط دستگاه ماینري که متعلق به گرفتن پاداش اس
شود دار ناشناسی که متصل به استخر است، درصدي از پاداش به اعضاي استخر داده میمزرعه

کنند. یا بصورت دارها انفرادي ماین میشود. بعضی از مزرعهتر میو اینچنین سطح درآمد با ثبات
گیرند. غولند. یعنی تجهیزات دیگران را با پرداخت اجاره در خدمت خود میابري به ماینینگ مش

 مدل دیگري وجود دارد که شما می توانید سهام قسمتی از یک فارم را خریداري کنید.
کوین هم هست بیت 2یا همان استخر حافظه 1البته در مباحث کریپتوکارنسی بحث ممپول

رعه است. در ممپول ماجرا از این قرار است وقتی که موضوعی متفاوت از استخرهاي مبحث مز
اند خواهند تراکنشی انجام دهند درخواست تراکنش آنها با کارمزدي که انتخاب کردهافراد می

گیرد. ماینرها با توجه به میزان کارمزدي که صاحب تراکنش مد داخل یک استخر انتظار قرار می
دهند. یعنی ین کارمزد را دارد زودتر انجام مینظر داشته از داخل استخر تراکنشی که بیشتر

 هرچقدر پول بیشتري بدهی سرعت خدمات باالتر است.
ها وجود دارد که افراد در صورت بازدید از بعضی سایت 3البته مدلی از ماینینگ به نام فاست

ه کوین بکوین یا آلتو مشاهده آنها براساس مدت زمان ماندگاري در سایت مقدار اندکی بیت
اش کمتر است و خلیلی از ود. اصوال دریافتی این مدل از کارمزد جابجاییشآنها پاداش داده می

نشینند و از سرعت پرداش سیستم ها بدافزارهایی هستند که بر سیستم شما میاوقات این سایت
ه کنند. براي یک مشت ساتوشی بیشتر این مدل اکیداً توصیشما براي افراد دیگر سواستفاده می

 شود.نمی
 

 شبکه آنالیز
تواند آنها را ببیند. ها بصورت آنالین وجود دارد و هر فردي میدر شبکه بالکچین تمام داده

البته هویت دارندگاندن اطالعات درصورتی که خواسته باشند بصورت نامشخص است. اما بسیاري 
ي پولی تمایل دارند هویت هاها و مراکز دولتی براي کنترل بیشتر اطالعات و تراکنشاز سازمان

افراد را آشکار کنند. از این رو تعدادي شرکت به وجود امده که خدمات پیگیري و آشکار سازي 
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دهند. در جنگ روسیه و اوکراین بسیاري از ها ارائه میها و دولتها، سازمانحساب را به شرکت 
این کار برخالف هویت انجام دادند.  1هاهاي افراد روس را این شرکتمسدود سازي حساب

تواند درآمد ها است، اما هرجا پاي پول در میان است، خدمات مرتبط با آن هم میکریپتوکارنسی
ها که به آنالیزور زنجیره معروف هستند بر اساس الگوریتمی روابط بین ساز باشد. این شرکت

ه مشتریان خود قبل از یابند و بشود را میهاي مشکوک در آنها نگهداري میهایی که پولوالت
ها با جاهاي غیر قانونی مانند تجارت دختر و پسربچه، کنند که آیا این والتهر تراکنشی اعالم می

مواد مخدر، اسلحه، تروریسم و یا کشورهاي تحت تحریم آمریکا ارتباط دارند یا خیر. آنالیزورها 
بالکچین را که براي همه در  به راحتی به اطالعات شبکه دسترسی دارند و کافی است اطالعات

ترین عناصر شبکه بالکچین ها که یکی از حیاتیدسترس است دانلود کنند. این اطالعات را گره
ها همان مشارکت کنندگان شبکه یک کنند. در اصل گرهآوري میهستند بصورت منظم جمع

گویند که به امنیت میها را فول گره بالکچین کوین غیرمتمرکز هستند. در این بین بعضی از گره
ها ها از اعتبار باالتري برخوردار هستند که به تایید تراکنشپردازند. این گرهو پشتیبانی شبکه می

ها با هر تغییر در شبکه یک کنند. در اصل فول گرهها از طریق الگوریتم اجماع اقدام میو بالک
شود اگر به هر دلیلی یک فول گره یکنند. این ویژگی باعث مکپی از آن را پیش خود آرشیو می

ها براي همیشه اطالعات را داشته باشند و تا زمانی که در از دسترس خارج شد، سایر فول گره
دهد. در حالتی فراگیر و سطح جهان یک فول گره باقی بماند شبکه به حیات خود ادامه می

 گره باشد.تواند یک شود، میعمومی هر دستگاهی که باعث انجام تراکنش می
هاي خدمات دهنده به بخش ها، شرکتبا توجه به قابل دانلود بودن اطالعات فول گره

هایی که دوست دارند هویتشان مخفی بماند، اما مسائل توانند روابط بین والتدولتی به راحتی می
م انجام کنند. این آنالیزورها کارهاي فاندامنتالی هاند را شناسایی میامنیتی را رعایت نکرده

اند هایی که استخراج شدهکوینهاي خام یعنی بیتکویندهند. براي مثال میزان جابجایی بیتمی
گران هاي هولدر یا اطالعات اینچنینی که براي معاملهاند یا میزان موجودي والتولی خرج نشده

 کنند.آوري و بازنشر میبازار مفید است را جمع
که نوعی پروتکل براي  2د به روش الگوریتم اثبات داناي صفرکننبسیاري از افراد تصور می

توان براي همیشه اطالعات را مخفی داشت، اما باید بگویم که متاسفانه انجام تراکنش است می
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شوند. در بهترین حالت ها دیده میبالکچین داراي شفافیت باالیی است و در هر صورت تراکنش
توانند هویت خود را مخفی نگه دارند. البته قوانین مبارزه ند، میگیرنده و فرستنده اگر اشتباهی نکن

گیرانه است و در بسیاري از نسبت به سود حاصل از کارهاي مجرمانه بسیار سخت 1شوییبا پول
 ي بهتري بسازد.تواند جامعههاي حاصل از فساد و جنایت مینقاط جهان نظارت بر دارایی

 

 هارد فورک
رود. هر الگوریتمی براي ماندگاري باید بتواند با شرایط جدید میخلقت با تکامل پیش 

کوین وجود دارد که هر ده دقیقه بالک جدید خودش را همگام کند. براي مثال در هویت بیت
ساخته شود با محدوده حجمی مشخص، اما این موضوع ممکن است باعث کاهش سرعت 

بالکچین فرایندي براي به روز رسانی پروتکل ها در هنگام اوج مصرف از شبکه باشد. در تراکنش
گویند. چندین نوع فورک داریم. فورک می 2یا کد کریپتوکارنسی وجود دارد که به آن فورک

گیرد دهد که هنگام ایجاد بالک جدید ثبت تراکنش در دو بالک صورت میتصادفی زمانی رخ می
هاي بیشتري داشته تاییده تراکنش هاي بعدي شاخه یا بالکی کهکه همزمان با ایجاد تراکنش

 شود.شود و بالک ضعیفتر از اعتبار ساقط میباشد ماندگار می
دهد که همه راي دهندگان بر اساس موضوعی که از قبل در سافت فورک زمانی رخ می

برنامه توسعه بالکچین بوده است باید تغییراتی در شبکه ایجاد کنند. البته در این مدل فورک 
ست همه ماینرها یا راي دهندگان تغییرات را همزمان ایجاد کنند و شبکه به مرور خودش نیازي نی

کند. اما اگر تغییرات بنیادي باشد و باعث تغییر الگوریتم شود که نیاز باشد ماینرها را آپدیت می
کوین شود. براي مثال یکی از مشکالت بیتالگوریتم خود را تغییر دهند هارد فورک نامیده می

پذیري پایینی دارد. کند شدن تایید تراکنش در زمان باال رفتن استفاده از شبکه است که مقیاس
از این رو راي دهندگان تصمیم به تغییر الگوریتم بصورت سافت فورک گرفتند. اما چون نتوانستند 

اي جدیدي به نام پنجاه و یک درصد آرا را به دست آورند، هارد فورک رخ داد و دنباله
 3کوین براي حل مشکل سرعت پایین از فرایند الیتنینگکش خلق شد. البته بیتکوینتبی

کند که واریزي استفاده کرد که در هنگام شلوغ شدن شبکه یک تونل در کنار تراکنش ایجاد می
دهد. به چنین فرایندهایی شود. هرچند تایید تراکنش به مرور در شبکه رخ میپول سریع انجام می
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گویند. در این حالت باید فرستنده و گیرنده در زمان تراکنش آنالین باشند. البته نیز می 1مالیه دو 
خدماتی مانند الیتنینگ در حیطه قراردادهاي هوشمند است که در ادامه توضیح داده خواهد شد 

 هاي باال مفید نیست.و چنین فرایندهاي جانبی براي تراکنش با رقم

 

 SHA256کد امنیتی 
آید هاي کریپتوکارنسی در سطح جهان، دانش از بیخ بته بیرون نمیبیشتر مدرسبرعکس 

و سیر تکاملی دارد. از این رو در تاریخ بشریت کشورهاي گوناگونی در مقاطع زمانی گوناگون با 
ها تحویل دادند. اند علوم قبل از خود را در ورژنی دیگر به بعد از خودياي که انجام دادههزینه

ینترنت و مباحث کدنویسی اصوالً یک کاالي نظامی است. مدل هشی که در موضوع ا
هاي مهم آمریکا آن گیرد نوعی از کدنویسی است که شرکتکوین صورت میهاي بیتتراکنش

اند که در زمان جابجایی اطالعات، فرد دیگري غیر از کسی که باید سند را ببیند، را خلق کرده
باشد. حال یک عده بر اساس تئوري توطئه دوست دارند به همه توانایی دیدن آن را نداشته 

کوین یک محصول آمریکایی است. اما صرف اینکه دانش این فرایند آمریکایی بقبوالنند که بیت
شک آیفون و ویندوز بد است بی SHA256تواند دلیلی بر بد بودن آن باشد. اگر است، نمی

ي مفیدي دارند و عالوه بر دادن سود باال به کوین کارکردهابدتر است. بالکچین و بیت
گذاران باعث تحولی بزرگ در سیستم تاریخ نگاري شده است. رفتار بزدالنه در سیاستمدار سرمایه

زده از آن ها وحشتناآگاه همیشه وجود داشته و زمانی که اینترنت همگانی شد، بسیاري از دولت
ین هم همین حال و هوا را دارد. اما دوست عزیزي کوهراسان بودند. این روزها بالکچین و بیت

خوانی، براي روشن شدن دلت بگویم که سیاستمدار و در رده حاکمیت هستی و این کتاب را می
کوین هم نترس زیرا آفتابه هم ترسی، از بالکچین و بیتهمانطورکه امروز آفتابه را میبینی و نمی

توانست عورت نداشته شما را به شد که میدر عصر خودش یک کاالي شیطانی پنداشته می
 دیگران هویدا کند.
شود که شروع پدیده با هاي متفاوتی استفاده میهاي گوناگون از الگوریتمدر بالکچین

بود. از این الگوریتم در ناسا نیز مورد استفاده قرار  SHA256کوین و سیستم هشینک بیت
شود کارکتري می ۶۴دیل شدن اسناد به یک خروجی گیرد. این الگوریتم طی فرایندي باعث تبمی
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تواند ها در اصل شماره پیگیري یک تراکنش است. البته الگوریتم ارزها میکه در کریپتوکارنسی
گیرد و مدل صورت می Ethashمتفاوت باشد مثال در شبکه اتریوم الگوریم هشینگ از طریق 

 1است. براي مثال در شبکه اتریوم از گس هاي مختلف متفاوتتعیین کارمزد نیز در الگوریتم
 استفاده می شود.

 

 

 
 

هاي تعدادي از الگوریتم
 مورد استفاده در بالکچین

 

در اصل براي جابجا شدن یک ارز یا قرارداد هوشمند نیاز به یک محرکه یا سوخت است  
ن متغیر است. همانطور که در ایام تعطیلی گویند که مقدار دالري آکه در اتریوم به آن گس می

یابد و در زمان شلوغ شدن شبکه بالکچین اتریوم، بلیت هواپیما و حمل و نقل عمومی افزایش می
یابد و همین امر یکی از دالیل سافت فورک اتریوم در آینده نزدیک است. گس شبکه افزایش می

که در  2ز واحدهاي کوچک اتریومدر اصل گس همان کارمزد شبکه اتریوم است که کسري ا
کوین کوین هم کارمزد از واحد کوچکی از بیتاست. در شبکه بیت 3قالب واحد بزرگتر گیگاوي
کوین را صد میلیون قسمت کنیم، هر قسمت آن شود و اگر یک بیتبه نام ساتوشی استفاده می

است و از مدل سوزاندن نامند. البته مدل پرداخت کارمزد در ریپل متفاوت را یک ساتوشی می
شود تعدادي ریپل معادل کارمزد شود و هر تراکنشی که در شبکه ریپل انجام میاستفاده می

هاي موجود خواهد شد و با کمبود عرضه شود تا در بلندمدت باعث کاهش ریپلشبکه سوزانده می
اي تنظیم بازار هاي خاص خودشان را برها نیز مدلیابد. سایر بالکچینقیمت ارز افزایش می

موضوع گس اتریوم براي ایجاد قرارداد هوشمند  4ها NFTدارند، البته براي مبحث متاورس و 
دالري   ۴دالري باید براي خرید  ۴۰اوقات کارمزد مهم است. در هنگام شلوغی شبکه، گاهی 

رسد. تفکر پشت ماجراي گس به این دلیل است که با ارزان پرداخت کنید که منطقی به نظر نمی
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ها دست به اعمال خرابکارنه بزنند و به بودن خدمات داخل شبکه، باعث نشود که هکر یا بات 
رود زیرا بات دیگر از روش سنگ مفت، التر میاین ترتیب امنیت شبکه با باال بودن کارمزد با

دهد زنند. حمله اسپم زمانی رخ میو همه جانبه نمی 1هاي اسپمگنجشک مفت دست به حمله
شود تا شبکه قفل شود. چیزي شبیه انتخاب که تعداد زیادي درخواست در یک زمان ارسال می

خودرو توسط اسپم شرکت  ها در یک زمان مشخص یا قفل کردن سایت فروشواحد دانشگاه
وري پایین مانند ایران که بتوانند با ایجاد ترس جا ماندن از بازار خودروساز در کشورهایی با بهره

تر را بفروشند. خیلی از اوقات رشد نمودار و قیمت کیفیتبا قیمت باالتر کاالي بی
 گیرد.ارزش به همین روش خودروسازها صورت میهاي بیکریپتوکارنسی

 

 یف پولک
ام که براي بسیاري از ها به این نتیجه رسیدهها تدریس در حوزه کریپتوکارنسیدر طی سال

شوند افراد به دلیل ساختاري تمام مطالبی که در باال گفتم مهم نیست و گذرا از کنار آن رد می
ویم و تنها قسمت مهم ماجرا این است. حاال این همه حرف زدي چی بخرم چی بفروشم؟ باید بگ
چی »هنوز به آن مبحث نرسیدیم، اما باید چندین موضوع دیگر را هم بدانید تا وارد فصل شیرن 

 بعدي شوید.« بخرم، چی بفروشم
در گذشته دور که هنوز کیسه نایلونی براي به فنا دادن طبیعت اختراع نشده بود، در بیشتر 

شده از الیاف گیاهی یا پوست رشته رفتند. زنبیل بافته جوامع بشري افراد زمانی که به خرید می
ي بگذارند و از درون کیسه بردند تا خریدهاي خود را داخل آنرشته شده حیوانی با خود می

بستند یا در شورتشان مخفی اي یا چرمی که اصوالً مردها آن را به کمرشان میکوچک پارچه
کردند؛ چند بند خود پنهان میکردند یا الي سینهها آن به لباس خود سنجاق میکردند و زنمی

هاي پول باریک و زیبا شد. که در جیب داخلی دادند که بعدها تبدیل به کیفسکه به فروشنده می
هاي اعتباري کمتر کسی پول نقد گیري کارتکت یا کیف دوشی جا گرفتند. به مرور با شکل

تکنولوژي امروزه شما نیاز  دهد. با پیشرفتهمراه دارد و همان کارت کار کیف پول را انجام می
نیست کارت بانکی همراه داشته باشید. کافی برچسب مربوط به بانکی که در آن حساب داریم را 

شوید و پول به جایی از خود بچسبانید و هنگام خرید از زیر دستگاه فرستند و گیرنده امواج رد می
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هاي فعال نگشت توسط سیستمهاي جدید با اسکن چشم یا اثر ااز حسابتان کسر شود. در مدل
شود. پس پذیرفتن در محوطه هنگامی که در حال قدم زدن هستید، پول از حساب شما کسر می

افزار درگوشی نصب کنیم و پول داخل آن بگذاریم سخت نیست. شما بعنوان دارنده اینکه یک نرم
که امنیت باالیی  کریپتوکارنسی باید یک کیف مناسب براي نگهداري دارایی خود داشته باشید

هاي داشته باشد چون همانطور که در خیابان کیف قاپ هست در دنیاي مجازي والت قاپ
 خطرناکتري حضور دارند.

چندین نوع والت داریم که از نظر کارکردي شبیه هم هستند، اما تعریفی و ظاهري باهم 
ترین گیرند. سادهي قرار میها بصورت کلی در سه گروه والت سرد و گرم و هیبریدفرق دارند. والت

در اصل پرینت کلید عمومی و کلید هاي سرد که ها بصورت کاغذي است از گروه والتنوع والت
در گذشته بزرگترین مزیت کیف پول کاغذي در این بود که هر دو کلید . خصوصی شما است

  ید.ر امان بودشد، پس از حمله سایبري و هک دشما در هیچ جا به صورت دیجیتالی ذخیره نمی
چرخانید و بر اساس براي ایجاد این والت در سایت پایین موس را داخل صفحه سایت می

کند که از دوقسمت تشکیل شده است. یک فرایند رندوم براي شما یک والت کاغذي ایجاد می
کنید تا پول را ماند و آن را براي دیگران ارسال میآدرس عمومی که مانند شماره حساب می

راي شما واریز کند و قسمت کلید خصوصی که نباید کسی آن را داشته باشد جز خود شما. چون ب
تواند به کل دارایی شما دسترسی دارد. این اگر قسمت کلید خصوصی را کسی داشته باشد می

کاربرد هاي بینوع والت چون نیاز به پرینت دارد و نگهداري کاغذ آن سخت است تقریباً جز والت
بعنوان افراد پُر ِافاده و متفاوت اندیش براي بیشتر دیده شدن در جمع از آن و گاهی  ي استامروز

 کنند.دیه استفاده میکارت ه
 

 

 
 
 

 اي از والت کاغذينمونه

 

آدرس کوتاه است که  همانطور که در عکس باال می بینید کلید عمومی قابل انتشار یک
کنید تا ارز دیجیتال را براي شما واریز کند و کلید  توانید کیوآر را براي فروشنده ارسالمی
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خصوصی براي دسترسی به موجودي حساب است که آدرسی طوالنی دارد و نباید آن را با کسی  
 به اشتراک بگذارید.

شود. البته قبلی را میبه اینترنت متصل  با مدل قبلی در این است که گرم پول فکیتفاوت 
هم اینترنت تولید کرده بود و دقیقا مثل یک کارخانه است که براي جذب مشتري اسم 

تواند یک می دهد، اما محتویات همگی یک چیز است. کیف پول گرممحصوالتش را تغییر می
هاي گرم بسیار ساده است، اما پول موبایل باشد. استفاده از کیفبرنامه تحت وب یا یک برنامه 

ها، از امنیت کمتري برخوردار هستند، زیرا ممکن است هکرها به در مقایسه با سایر کیف پول
ی یهابیشتر کیف پول. ها دسترسی پیدا کنندراحتی بتوانند از طریق اینترنت به این نوع کیف پول

ز د و انگیرکنید در این دسته بندي قرار میکامپیوتر خود نصب میکه بر روي موبایل یا 
در د. نام بر ...و 4، تراست3، اتمیک2، اکسودوس1پلتوان سیفگرم پر کاربرد می هايوالتمولتی

و حتما کلمات  باید از اقدامات امنیتی خود مطمئن باشید و آن را جدي بگیرید هاوالتاین مدل 
کلمه  ۲۴یا  ۱۲اصوال  6نگهداري کنید. سید یا همان کلمات کلیدي را یک جاي امن 5کلیدي

شود تا در صورت نیاز در آینده بتوانید والت رندوم است که هنگام ایجاد والت به شما داده می
 خود را روي دستگاه دیگري باال بیاورید.

 

 

 
 
 

ي هااي از والت سخت افزاري که در قیمتنمونه
 دالر به باال در بازار قابل تهیه است ۲۰مختلف از 

 

استفاده  هاکریپتوکارنسی که براي نگهداري استافزاري سخت ايکیف پول سرد وسیله
ي کیف پول، که تنها دارندهطوري طراحی شده  کیف پول سرد اندآنطور که گفته شود.می

در واقعیت از نظر کارکردي ق تجربه، از نظر من طباما  ،کلیدهاي خصوصی را در اختیار دارد
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ي که خیلی از اوقات به هزینه تفاوتی با کیف پول گرم ندارد و تنها اندکی امنیت باالتر دارد
توان کیف پول سرد را می صیالزم به ذکر است با کلید خصو ارزد.پرداختی براي خرید آن نمی

هاي ها کیف پولاما بر اساس گفتهرد. و... باال آوپل سیف ،1روي کیف پول گرم مانند کوینومی
خواهند با ، از شما میتراکنشسخت افزاري از ایمنی باالتري برخوردار هستند، زیرا هنگام انجام 

نقطه قوت تبلیغات فشار دادن یک دکمه روي دستگاه، تراکنش را تأیید کنید و همین موضوع 
 است. هاي سرد کیف پولباالي منیت ا

هاي گرم کیف پول. به شکلی ترکیبی از کیف پول گرم و سرد است 2کیف پول هیبریدي
 وصل هستندرنت شود که به صورت مداوم به اینتهایی از ذخیره اطالعات ارزي گفته میبه پلتفرم

در گذشته یا  3اتر والتها استفاده کرد مانند مايتوان از آنو به نوعی فقط به صورت آنالین می
هاي سرد نیاز به اتصال کیف پول. شودکه روي موتور جستجو گوگل نصب می 4والت متامسک

تراکنش منوط به که انجام ها استفاده کرد توان به صورت آفالین از آنبه اینترنت ندارند و می
در زمان وصل شدن به اینترنت است و در هر صورت براي انجام تراکنش به اینترنت نیاز است. 

هاي اینترنتی نگه اي از اطالعات شما را بر روي سرورواقع کیف پول هیبریدي، بخش عمده
معروفترین آنها ها باید از یک پلتفرم آفالین استفاده کرد که از اما براي دسترسی به آن ،داردمی
پل بعنوان کیف پول سرد در بسیاري از منابع از لجر و سیف. پل را نام بردو سیف 5توان لجرمی

 .ها هستنداین مدل هم از نظر کارکرد جزو هیبریدي منبه نظر  کهبرند نام می
 ديکیف پول دو پاره هیبریترکیبی از  شوداستفاده میاکسچنج کیف پولی که در ساختار البته 

است در  کیف پول گرمبینیم شبیه میدر اکسچنج اما آنچه که ما در حساب کاربري خود  ،است
ها ن امنیت اکسچنجزیرا تامی .بینیمصورتی که در صفحه ترید ما تنها کپی از دارایی خود را می

 . به نظر منبسیار پیچیده است و پول اصلی در حسابی که از دسترس هکرها دور باشد قرار دارد
امکان احراز هویت بحث حریم خصوصی برایشان مهم نیست و ترین والت براي افرادي که امن

ول در صورت هاي معتبر است زیرا دسترسی به اصل پبین المللی دارند نگهداري پول در اکسچنج
رعایت نکات ایمنی بسیار سخت است و هکر باید دسترسی به ایمیل، رمز ورود به ایمیل، رمز 

 .ورود به سایت اکسچنج و دسترسی به موبایل بصورت همزمان داشته باشد

                                                      
1 Coinomi 
2 Hybrid Wallet 
3 MyEtherWallet  

4 MetaMask 
5 Ledger 



96                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

 ۲ها شما به نوعی از روش رمزنگاري پیشرفته یا قراردادي تحت وبدر تمامی این والت 
هاي سرد شما از ترکیب امضاي دیجیتال ساخته شده از کلید مثال در والتکنید. براي استفاده می

کنید، اما در حالت اکسچنج شما با تایید عمومی و کلید خصوصی خود در تراکنش استفاده می
هم  1کنید که امضا دیجیتال را انجام دهد. البته امضا چندگانهایمیل از اکسچنج درخواست می

هاي سازمانی تاییده تراکنش داده شود. امضا چندگانه اصوالً در والت وجود دارد که باید گروهی
 گذاران باال باشد.هاي کریپتوکارنسی مورد استفاده است تا نظارت بر امنیت ارز سرمایهیا صندوق

توان چند کیف پول داشت یا یک کیف پرسند این است که آیا میسوالی که بیشتر افراد می
هم زمان مورد استفاد قرار داد. محدودیتی براي نصب والت نیست و اگر پول را روي چند وسیله 

تواند با کلمات کلیدي آن را روي موبایل یا سیستم دیگري والتی روي موبایل داشته باشید می
پل یا تراست را داشت که هم کار نگهداري ارزها توان والت کاربردي مانند سیفباال بیاورید. می

کند، و تعداد زیادي والت سترسی به صرافی غیرمتمرکز را براي شما فراهم میرا انجام دهد. هم د
یا  NFTتوانید در آن ترید کنید و امکان ساخت توانید در آن ایجاد کنید. همچنین میدیگر می

 کنند.خرید فروش در متاورس را براي شما فراهم می
جود ندارد و شما باید خودتان ها دیگر سیستم بانک ودر حالت کلی در مبحث کریپتوکارنسی

بانکدار باشید. اگر روزي کلمات کلیدي خود را فراموش کنید راهی براي بازیابی پول شما نیست، 
توانید میلیاردها دالر، کوین و اما مزیت این نوع نگهداري پول نامحدود بودن آن است و شما می

آنکه پلیس به شما بگوید این ذرید بیتوکن را روي موبایل خود داشته باشید و از تمام مرزها بگ
برید. به اتفاقات رخ داده در جنگ اوکراین و روسیه نگاه کنید یا دانشجویان همه پول را به کجا می

هاي دیگر و مهاجران افغان و ایرانی براي فرار از دست افراط گرایی و داشتن اینترنت به سرزمین
 تسهیل مهاجرت آنها دارد. کنند، کریپتوکارنسی نقش مهمی درمهاجرت می

 

 تفاوت کوین و توکن

امروزه بحث آزادي در فرایند کسب و کار بسیار مهم است و بسیاري از افراد به خاطر این 
کنند. مخصوصاً آزادي از نوع امکان فروش کاال و امکان دریافت پول بابت موضوع مهاجرت می

م زیرا در بعضی از نقاط جهان آزادي پولی کاال. مقوله آزادي از نوع پولی را هم وارد بحث کنی

                                                      
1 Multi-signature 
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بیشتري وجود دارد. این روزها براي فرار از بروکراسی بانکی، جذب سرمایه از طریق کوین و 
بندي هایی که شما دارید در دستهها زیاد شده است. خوب است بدانید بیشتر کریپتوکارنسیتوکن

دارند. براي درک بهتر موضوع یک مثال جنسی گیرند و ماهیت ارز نسهام و اوراق بهادار قرار می
گیرد که ابتدا باید دو نفر باهم به توافق اي شکل میبزنم. براي خلق یک انسان فرایند به گونه

برسند که بتوانند رابطه جنسی را داشته باشند بعد با ترکیب تخمک و اسپرم یک موجود در بدن 
گفتند ولی امروزه بدن یک میزبان بان، مادر میکند. در گذشته به میزمیزبان شروع به رشد می

اي، یک مرد یا بعضی از حیوانات باشند. تا زمانی که بند ناف وجود دارد تواند یک رحم اجارهمی
یابد و در کند و در زمان تولد در تنفسی مستقل موجودیت میانگل جنین از دیگري تغذیه می

دویدن و اگر تمرین کند به مسابقات دویدن شهري مسیر رشد از چهار دست و پا تا راه رفتن و 
اپی از یک ایده تواند پیش برود. هر استارتو بعد کشوري بعد ملی تا قهرمانی در المپیک می

که در  1پیپرها اعتقاد دارند و ایده خود را دریک وایتشود و گروهی از افراد به این ایدهشروع می
ه چه هدفی دارد و براي رفع چه مشکلی و به چه صورت دهد که این پروژآن دقیقاً توضیح می

پیپر همان بیزینس پلن یک پروژه است و یک نوع باید عمل کند. شاید بتوان گفت وایت
بندي نامه جهت جذب سرمایه و مشتري است که بر موضوعاتی مانند: شرح اهداف و زمانمعرفی

گذاران قبلی، میزان نفوذ آنها و در رسیدن به هدف پروژه یا در صورت داشتن شرکا و سرمایه
ها پیپر استاندارد تعداد توکن یا کوینکند. همچنین در وایتصورت نیاز اعضاي تیم را مشخص می

شود و نحوه و تاریخ آزادسازي توکن یا مدل توکن سوزي یا توکنومتري را شرح مشخص می
دارند. مجموع این خود پرده بر می دهند. همچنین به وضوح از الگوریتم اجماع موجود در ایدهمی

شود. هرچقدر هم خوشبین باشیم گذار قرار داده میپیپر که در اختیار سرمایهشود وایتنکات می
توان کرد. از این رو براي تحقق و به کائنات احترام بگذاریم، بدون داشتن پول هیچ غلطی نمی

کند، یا بصورت ش پول دارد و آن را فراهم میپرداز خودایده باید منابع مالی فراهم شود. یا ایده
افراد هستند که بدون توجه به نوسانات  کند. تعداد اندکی ازود از دیگران جذب سرمایه میمحد

ها دارند و دهند و اعتقاد راسخ به کریپتوکارنسیمنفی بازار به فعالیت خود در اکوسیستم ادامه می
گذاري ها یا سرمایهجازي بوده و در معرفی پروژهدر پی حل یک مشکل بین دنیاي واقعی و م

هاي خالق روي آنها، بصورت معرفی براي عرضه اولیه به افرادي محدود فعالند. زیرا معتقدند تیم

                                                      
1 White Paper 
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 با ایده در بلندمدت، عملکرد مطلوبی خواهند داشت. 
لیه وجود رسد که انواع مختلفی از عرضه اوبعد از قوام یافتن ایده نوبت به عرضه اولیه می

که به معناي عرضه اولیه توکن است. افراد پیش از راه  1ICOدارد. معروفترین عرضه اولیه 
کنند. پس از گذاري میخرند و روي پروژه سرمایههاي پروژه را میاندازي پروژه کوین یا توکن

یا سایر کوین گذاري خود را بصورت اتریوم، بیتگذار مقدار سرمایهپیپر سرمایهخواندن وایت
کند و توکن یا پیپر مشخص شده به یک والت خاص واریز میها که در وایتکریپتوکارنسی

کند. در این مدل احتمال کالهبرداري بسیار زیاد است و باعث هاي پروژه را دریافت میکوین
بوجود آمد. در این حالت احتمال  2IEOشده است. از این رو عرضه اولیه  ICOبدنامی 

ي و اسکم بودن پروژه کمتر است. زیرا قبل از خرید شما، یک صرافی متمرکز روي کالهبردار
گیرد که براي خرید چنین پروژه تحقیق کرده و بر بستر یک صرافی جذب سرمایه صورت می

هایی باید در صرافی احراز هویت انجام دهید. البته مدل بهتري بدون احراز هویت در عرضه اولیه
گویند و در حوزه دیفاي یا می 3IDOز وجود دارد که به آن عرضه اولیه هاي غیرمتمرکصرافی

پذیرد. در این روش دیگر نیاز به شخص واسط مثل مدل صورت می 4همان امور مالی غیرمتمرکز
IEO  نیست و فرد بدون واسط از طریق قرارداد هوشمند که در ادامه توضیح داده خواهد شد

انجام دهد. البته مدل کم ریسک دیگري از عرضه اولیه به نام گذاري خود را تواند سرمایهمی
5STO  وجود دارد که شخص توکن اوراق بهادار را که از طریق مجاري قانونی منتشر شده، از

کند و براي داشتن آن حتما باید احراز هویت هاي مختلفی تاییدیه گرفته، دریافت میسازمان
 صورت پذیرد.

گیري منجر ها مانند اسپرم و تخمکی که هستند که بعد از جفتدر حالت کلی عرضه اولیه
شود. این موجود دو حالت دارد براي مثال یک فرزند ممکن است داخل به تولید یک موجود می

گویند که در رحم خریداري شود که حیاتش وابسته به زیستن میزبان است که به آن توکن می
شود کند یا کودک متولد شده خرید و فروش میمی بستر بالکچین مادري مانند اتریوم زندگی

که همان کوین است. این موجود متولد شده ماهیت وجودي مستقل در بالکچین خودش را دارد. 
شود بالغ بر هجده هزار کریپتوکارنسی داریم که بالغ بر نود درصد این زمان که کتاب نوشته می
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 کنند.م زندگی میهایی هستند که عمدتا در شبکه اتریوآنها توکن
ها را بلد بود. براي ایجاد توکن یا کوین باید زبان برنامه نویسی رایج در کریپتوکارنسی

مهمترین عامل براي انتخاب زبان برنامه نویسی بالکچین، امنیت، کارایی، در دسترس بودن و 
کند و بدون کوین اولین نمونه بالکچین است که توانست موفق عمل ها است و بیتمدیریت داده

ها محصول یا خروجی کوینی وجود نداشت و خالصه بگویم کریپتوکارنسیوجود بالکچین، بیت
،  2جاوا،  1اسکریپت جاوا نویسی معروف بالکچین هاي برنامهاز بالکچین هستند. زبان

توانند فرایند هستند که توسعه دهنگان به کمک آن می 5سالیدیتی، 4نپایتو، 3پالسپالسسی
هایی که است را از طریق جذب سرمایه 8و اقتصاد 7که ترکیبی از دو کلمه توکن 6ونومیکتوک

که در باال توضیح داده شد پیش ببرند. شما هرچقدر هم  9گذاري جمعیعمدتاً از مدل سرمایه
دانش داشته باشید نیاز به بازاریابی دارید. در دنیایی که همه سرشان در گوشی موبایل است براي 

ز هاي مختلفی براي جلب توجه یا سرمایه وجود دارد مثالً یکی ات باید دیده شوید. مدلموفقی
هاي دیده شدن پروژه توکن یا کوین تازه متولد شده؛ دادن توکن یا کوین بالعوض یا هدیه راه

ها گویند. الزم به ذکر است که بسیاري از ایردارپمی 10است که خیلی از اوقات به آن ایردراپ
 هاي بعدي توضیح داده خواهد شد.باشند که در قسمت 11انند پروژه کالهبرداريتومی

 

 قرارداد هوشمند
احتماال زیاد در مورد قرارداد هوشمند شنیده باشید. بیاید یک مثال بیرونی بزنیم. من پولی 

م ام را در بیاورخرم تا با آن کار کنم. هم خرج زندگیام و یک تریلی قسطی میرا تدارک دیده
گوید تا کند و میاس روي ماشین نصب میپیهم اقساط ماشین را بدهم. فروشنده یک جی

تواند از راه زمانی که اقساط ماشین پایان نیافته، در صورت عدم پرداخت اقساط توسط من، می
دهم در دور ماشین را خاموش کند. من مدتی به کار خود مشغول هستم و اقساط را به موقع می

برم که صاحب کشتی به دالیل رگیري ماشین یک کانتینر بار به یک بندر تجاري میآخرین با
تواند به اسکه بیاید و من همچنان در صف تخلیه هستم و از قضا سر مختلف دیرتر از موعد می
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گویند اقساط پرداخت گیرند و میرسید قسط ماشین هم رسیده است. از شرکت لیزینگ تماس می 
دهم به گیري کنم تا ماشین را خاموش کنند. به آنها توضیح میارکینگ کنارهنشده و در اولین پ

توانم پولم را از کارفرما دریافت کنم، اما لیزینگ دالیل فنی غیر قابل کنترل با تاخیر زمانی می
بر بیخیال نیست و پشت تلفن از طریق صداي ظریف خانمی ضمخت که مسئول پیگیري گوش

شوم از هرجایی شده قرض کنم تا قسط را پرداخت کند و مجبور میمی ايامور است مرا قهوه
اي از قرارداد معمولی است که در بسیاري از اصناف نمایم. این موردي که توضیح دادم نمونه

پذیرد، اما اگر قرارداد من با لیزینگ بصورت هوشمند در شبکه بود، من مالک اصلی صورت می
شد و هر زمان ن رخ نداده بود شبکه متوجه مشکل پیش آمده میماشین بودم و چون تخلفی از م

کرد. در این حالت فروشنده کرد بطور سیستماتیک قسط را پرداخت میپول را کارفرما واریز می
شد. قرارداد اي نمیبر تابع پروتکل قرارداد هوشمند بود و هیچکس این وسط قهوهلیزنگ گوش

هاي عرضه اولیه و استفاده از دیفاي و متاورس و توکن NFT هوشمند از مبادالت اتمی گرفته تا
 دهد.را پوشش می

هاي معتبر بدون قرارداد هوشمند یک پروتکل کامپیوتري است که امکان ایجاد تراکنش
ها اصوال غیر قابل برگشت کند. این تراکنشحضور شخص سومی به نام وکیل را ایجاد می

اند. پیپرشان اعالم نمودهوجود دارد که ماهیت متفاوتی در وایت هایی مانند تترهستند، اما نمونه
 ERC_20با استانداردها  1براي مثال ایجاد قرارداد هوشمند در بستر اتریوم از ماشین مجازي

فضایی از بالکچین  2شود. ماشن مجازي اتریوماستفاده می ERC_1400و  ERC_720و 
دهد. این ماشین اردادهوشمند را به توسعه دهندگان میاتریوم است که ابزار الزم براي ایجاد قر

مجازي مراحل کنترل حساب و بررسی صحت کلید خصوصی امضا کننده را که به کمک نودهاي 
کند و هر آنچه که براي مراحل یک تراکنش یا تولید توکن درخت مرکل ایجاد شده بررسی می

دهد. البته تورینگ اتریوم انجام میو ایجاد قرارداد هوشمند نیاز است را به کمک ماشین 

 BEP_20 با استاندارد  3چیناسمارتهاي مبتنی بر سهام یا اوراق بهادار مانند بایننسبالکچین
و... قرارداد هوشمند یا توکن اختصاصی براي رقابت با اتریوم و  6و پلکادات 5و کاردانو 4یا سوالنا

ها اصوال در کارمزد ا دارند. مزیت این بالکچینگرفتن سهم بزرگتري از حوزه دیفاي و متاورس ر
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تر است. فعال پرکاربردترین این فضاها متعلق به اتریوم است و نزدیک به نود و نه بسیار پایین
چین اسمارتکنند بر بستر بایننسخرند و نگهداري میکه افراد ناآگاه می 1هاییکویندرصد از شِت

 شود. و اتریوم تولید می
پذیري است. هنگامی که کاربرد این شکالت قرارداد هوشمند در اتریوم مقیاسیکی از م
هاي شبکه و پذیري و پایین آوردن هزینه تراکنششود براي حل مشکل مقیاسشبکه زیاد می

مجموعه  2سمپ ردیوشود که به کمک باال بردن سرعت از روشی به نام پالسما استفاده می
پذیري و به مقیاس کاراین  کند.را سازماندهی و پردازش میپایگاه ها میان چندین بزرگی از داده

به اینصورت که قبل از ایجاد بالک اصلی اطالعات  کندافزایش کارایی شبکه اتریوم کمک می
هاي کوچک در کند و بعد تجمیع بالکهاي کوچکتري روي درخت مرکل ایجاد میرا در بالک

 لیل مپ ردیوس براي بالکچین اتریوم حائز اهمیت است.گیرد. به همین دبالک اصلی قرار می
البته توسعه دهندگان براي دریافت دستمزد خود در صورت پیش رفتن صحیح پروژه بصورت 

توان گفت اگر بالکچین به خوبی قانونگذاري و قرارداد هوشمند دریافتی خواهند داشت و می
آینده جاي دفاتر ثبت را خواهد گرفت. اما ها پذیرفته شود در قراردادهاي هوشمند از سوي دولت

هاي واقعی به صورت کد به بالکچین است که براي بهره برداري از قرارداد هوشمند انتقال داده
هاي اوراکل دهند. تمام پروژهها انجام میوظیفه انتقال داده فیزیکی به بالکچین را اوراکل

شوند. تصل کنند و به دو گروه تقسیم میخواهند دنیاي بیرون را به نوعی به بالکچین ممی
فرستند و کنند و به بالکچین میجمع می ۲نرم افزاري که اطالعات را از وب 3هاياوراکل
هاي شهري و در آینده گرها یا دوربینهاي سخت افزاري که از طریق اسکنر و حساوراکل

تند. در اصل بالکچین فرسنزدیک از طریق ذرات هوشمند اطالعات را به شبکه بالکچین می
ها هک شوند آنگاه بالکچین کند و اگر اوراکلها دریافت میاطالعات محیطی را از طریق اوراکل

ها بخشی از بالکچین و قراردادهاي باعث تاریخ نگاري اشتباه خواهد شد. از آنجا که اوراکل
پورت کنند. در حالت کلی توانند ساهاي امنیتی بالکچین را نمیهوشمند نیستند در نتیجه پروتکل

خواهد کاري کند که اثبات درست بودن یک اتفاق نیازي به اعتماد به یک منبع خاص اوراکل می
ترین نداشته باشد و بصورت غیرمتمرکز از شاهدهاي دیگري استفاده کند و یکی از معروف

هایی ها و کویناست. همه این موارد گفته شد تا بگویم که تمامی توکن 4ها چین لینکاوراکل
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کوین شدن اند براي بهتر کردن شبکه بالکچین یا جایگزین بیتکوین بوجود آمدهکه بعد از بیت 
اند کوین بوجود آمدهاند و به همین دلیل تمام کریپتوکارنسی و اوراق بهاداري که بعد از بیتآمده

این تفاسیر، به دالیل مختلف شوند. با تمام کوین نامیده میکوین یا همان آلترنیتیو بیترا آلت
 دار ماجراست.کوین فعالً پرچمهاي بعد توضیح داده خواهد شد بیتکه در فصل

 

 و شفافیتقانونمندی 
کنند بالکچین براي مخفی ماندن و دیده نشدن است بر خالف تصور عمومی که فکر می

ور کنید شخصی یک این ابزار شفافیت باالیی دارد و قابل رصد لحظه به لحظه است. شما تص
قتل انجام داده و با مقدار پول نقد به بانک برود. کارمند بانک به هیچ وجه پیشینه پول نقد را 

داند اما در بالکچین با مرورگرهایی که وجود دارند همه چیز پیش روي همه عیان است و نمی
شوند تا حدودي تنها مبدا و مقصد اگر خودشان آگاهانه مسیري را رفته باشند که شناسایی ن

 1توانند ناشناس باشند و در حالت کلی همه تحت کنترل مجازي هستند. مرورگر بالکچینمی
گوید دهید به شما مییک موتور جستجوگر است که وقتی هشینگ یک تراکنش را به او می

یا  کریپتوکارنسی از کجا آمده و به کجا رفته است و تمام روابط الگوریتمی تراکنش را به سازمان
دهد. از همین رو آنالیزورهاي زنجیره یا سازمان اطالعات آگاهی آمریکا یا سایر فرد مورد نیاز می

هاي مجرمانه یا کنند تا بتوانند تراکنشکشورها از طریق این موتور همه چیز را بررسی می
ارنسی هاي کریپتوککشورهاي تحریم شده را بیابند. الزم به ذکر است کنترل و نظارت بر فارم

هاي مهم هاي خرد است. از این رو شفافیت یکی از ویژگیتر از نظارت بر تراکنشبسیار ساده
بالکچین است. براي مثال تصور کنید سیستم صدور مدارک دانشگاهی روي بالکچین باشد در 

توان با یک مدرک جعلی مانند بسیاري از وزراي شاغل در خاورمیانه اینصورت به راحتی نمی
همی را به دست آورد و اگر این سازمان صدور مدرک دانشگاهی از طریق بالکچین به شغل م

تواند مدارک یابی متصل باشد با تطبیق همه عوامل در کسري از ثانیه میها و شغلسازمان رزومه
جعلی را شناسایی کند و زمانی که مدارک پایش شده در بالکچین به قسمتی که مربوط به 

باشد همه چیز از قبل مشخص است. براي مثال فرد آیا متعهد به کار کردن  کارفرما است، وصل
هست یا نیست یا اینکه کارفرما کارمند آزار یا انسانی بدقولی است و... اینچنین با شفافیت 
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توانند افراد در قرارداد هوشمند براي همدیگر کار کنند. شاید براي شما پیش آمده که در می
که مالک آن تروریست پولی بوده و حق شما را خورده است، با بالکچین در  ایدسازمانی کارکرده

شوند و افراد با آنها همکاري بلند مدت چنین افرادي توان ادامه کار ندارد. زیرا زود شناسایی می
کنند. همچنین بالکچین در سازماندهی اسناد حقوقی و خروجی الگوریتم گرفتن از راي صادر نمی

گیرد. بالکچین براي سازماندهی و ایجاد پرونده پزشکی ، مورد استفاده قرار میشده توسط قضات
نهایی یا گیري محصول تا مصرفافراد بسیار مفید است یا در بحث زنجیره تامین  از زمان شکل

در مبحث سندنگاري امالک که نتوان یک ملک را به چندین نفر فروخت تا بحث سازماندهی 
گیرد که با توجه به نیاز جامعه تمامی این مباحث قابل ستفاده قرار مینیروهاي نظامی مورد ا

 توسعه هستند.

 

 استیک کردن

شود مالکین وقتی یک بالکچین بصورت عمومی بر اساس گواه اثبات سهام راه اندازي می
ند ها به ازاي داشته خود حق راي دارند. هر زمانی بخواهند مسیر پروژه را تغییر بدهکوین یا توکن

هاي فیزیکی. داشته باشند چیزي شبیه؛ سهامدار عمده در شرکت و کارخانه 1باید توکن حاکمیتی
توکن حاکمیتی امکان بهبود مسیر پروژه را دارد به همین دلیل حاکمیت باید بالغ بر پنجاه درصد 

توکن داراي ها را در اختیار داشته باشد. از این رو خیلی از اوقات از طریق قرارداد هوشمند توکن
 2شود. این روش با مبحث استیکینگحق راي در مقابل پرداخت سود از بازار قرض گرفته می

دهد در اصل پول خود را طبق یک قرارداد متفاوت است. آن والتی که پول خود را قرض می
هاي کند. از این روش در صرافیهوشمند براي کسب سود به حساب قرض گیرنده واریز می

شود. البته چنین کاري اگر بصورت تبهکارانه براي سواپ کردن بسیار استفاده می غیرمتمرکز
توانند حق راي انجام شود بسیار خطرناک است زیرا وقتی شخص یا گروهی با قرض گرفتن می

اي ایجاد کنند که به نفع خودشان و تغییر پروژه را داشته باشند و ممکن است تغییرات را بگونه
 باشد.

توان به حاکمیت رسید. میتی با استیکینگ یکی نیست ولی گاهی با استیکینگ میتوکن حاک
دار محیط زیست و جایگزین استخراج ارزهاي هاي کم مصرف و دوستاستیکینگ از روش
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دیجیتال است. در اصل استیکینگ روشی براي نگهداري کوین یا توکن حق راي دار در والت  
 1ها کمک کند و به نوعی کوین یا توکن قفلایید تراکنشاست تا بتواند به امنیت شبکه در ت

شود و به ازاي راي داده شده مانند ماینرها به کوین یا شود و از آن در راي گیري استفاده میمی
گیرد. به این صورت کوین یا توکن قفل شده کار همان دستگاه ماینر را توکن پاداش تعلق می

ادي است که کریپتوکارنسی خود را براي بلندمدت دهد و روش خوبی براي افرانجام می
گیرند. در اصل استیکینگ به خواهند نگهداري کنند که از این طریق پاداش مضاعف هم میمی

خواهید گیرد و مدت زمانی که میروش قفل شده براي پشتیبانی از امنیت شبکه صورت می
 ي شما قابل انتخاب است.کریپتوکارنسی شما قفل شود با توجه به پیشنهاد شبکه برا

 

 

 
 
 

ها قسمتی به نام استیکینگ ها یا اکسچنجدر بسیاري از والت
اي که در صورت د میزان سود سالیانهیتوانوجود دارد که می

و به راحتی با  گیرد را ببینیدبه شما تعلق میاستیک کردن 
 کنید.زدن گزینه استیک از این مدل کسب درآمد 

 

ها اجازه تغییرات را به کاربران بر اساس مدل دیگري از توسعه پروژه وجود دارد که سازمان
گویند که بیشتر به دنبال می 2هاي خودمختار غیرمتمرکزدهند که به آنها سازمانمیزان راي می

و  عمومی نگه داشتن بالکچین هستند. پس از دیکتاتوري اکسچنج هاي متمرکز مانند بایننس
هاي دیفاي زاده شد. پروژه 3هاي خودمختار غیرمتمرکز، دیفايکوین بیس و... از دل سازمان

بیشتر به دنبال تمرکززادیی و پخش کردن قدرت در بین کاربران هستند و بسیاري از آنها براي 
از توانید به راحتی ترید یا معامله کردن نیازي به احراز هویت ندارند و از طریق والت خود می

وصل شوید. دیفاي  ۳طریق یک قرارداد هوشمند که با توجه به الگوریتم والت به اکسچنج و وب
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ها هستند. هرچند خودشان نوعی واسط هستند، اما اتصال ها و واسطهبیشتر به دنبال حذف بانک
آنها بسیار روشن و از طریق قرارداد هوشمند است. در اصل دیفاي یک اکوسیستم است. در دنیاي 

هاي متمرکز توانایی کنترل تمام امور و شناسایی بیشتر کاربران ها و اکسچنجبدون دیفاي بانک
هاي خود در قالب قرارداد توانند براي ایدهرا دارند. در دیفاي به راحتی و با قیمت توافقی افراد می
سدود کردن ها نیست. در دیفاي امکان مهوشمند وام بگیرند و دیگر نیاز به امکان سنجی بانک
توانید ارز دیجیتال خود را وثیقه بگذارید و حساب شما در حداقل ممکن قراردارد و به راحتی می

وام بگیرید. البته دیفاي معایبی هم دارد و بزرگترین مشکل آن در شرایط فعلی هک شدن رابط 
ه است. بالغ ها دالر آسیب به کاربران زدبین قراردادهاي هوشمند است و در سال گذشته میلیون

هاي دیفاي کنونی بر بستر اتریوم فعال هستند، ولی سوالنا و کاردانو به بر هفتاد درصد پروژه
 روند.تر از اتریوم پیش میسرعت و موفق

شود. ویژگی این دارد که بر روي بالکچین بارگذاري می 1Dappدیفاي به نوعی ریشه در 
نویسی آن را ببینند. یکی از از انند کدهاي برنامهتوبرنامه متن باز بودن است و همه افراد می

 Dappیابد هاي مهم بالکچین براي نسل بعدي زندگی که در اینترنت اشیا معنا میویژگی
مشکالت لو رفتن اطالعات که در فیسبوک و یاهو قبالً تجربه کرده  Dappاست. در اصل در 

توان اطالعات را جابجا کرد و یبودیم را تا حدودي نداریم و در یک پروتکل متن باز م
... در توسعه فرایند متن باز وEthereum ،EOS ،NEO ،TRONهایی مانند بالکچین

 اند.بودن بسیار مفید واقع شده

 

 کوین و نظارت استیبل
هاي متمرکز هم توانستند با تفکر سنتی خود در همزمان با رشد و توسعه بالکچین سیستم

در بلندمدت براي دموکراسی شبکه بسیار خطرناک است. در اوایل رشد بالکچین توسعه یابند که 
گویند که به خاطر می 2کوینکوین تعدادي ارز بوجود آمدند که به آنها پرایوسیبالکچین با بیت

ها برخوردارند. نوع الگوریتمشان از امنیت و حفظ اطالعات بیشتري نسبت به سایر کریپتوکارنسی
ترین هاي مخفیانه و ناشناس انجام دهند، معروفتوانند تراکنشدودي میها تا حکوینپرایوسی
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هستند. در این بین مونرو از قدرت باالتري نسبت به  4و هورایزن 3، کومودو2کش، زي1آنها مونرو 
هاي ناشناس باعث انجام تراکنش سایرن برخوردار است و از طریق امضاهاي حلقوي در آدرس

هاي ها توسط سیستمناشناس بود باعث مرکز هدف قرار گرفتن این کوین شود. البته اینایمن می
هاي ها براي دور کردن ترکش نظارتها و کریپتوکارنسیدولتی شده است و بسیاري از شرکت

توان امن بودن اند و دیگر مانند گذشته نمیها بردهکویندولتی انگشت اتهام را به سمت پرایوسی
. البته براي بسیاري از کاربران فضاي مجازي حریم خصوصی مهم آنها را صد درصد دانست

نیست و چنین ارزهایی به دلیل سخت بود کارکردشان، مورد استقبال قرار نگرفتند. زیرا ذهن 
هایی مانند تتر توانستند قدرتمند شوند انسان به دنبال دیدن چیزهاي آشناست و به مرور شرکت

 وزه کریپتو وارد کنند.ارزش را به حو دالر دیجیتال بی
 

 

 
 
 
 

رصد و کنترل جابجایی  مدل شبیه سازي شده
 هاي ایرانی کهکوین در والتمجرمانه بیت

منتشر گردیده است.  Chainalysisتوسط 
هاي ایرانی در این تصویر نقاط نارنجی والت
 اند.است که اقدام به پولشویی نموده

 

ها براي حذف کردن ارزهاي دولتی بوجود آمدند، قبل گفتیم، کریپتوکارنسی همانطور که در
گرها به دنبال گرها شدند و معاملهاما به دلیل نوسان باال باعث پریود شدن مغز معامله

و بایننس با ارز  USDTهایی رفتند که با دالر برابري کند و در این بین تتر با ارز کویناستیبل
BUSD  کنند. این ها در حوزه کریپتو بازي میمهمی بعنوان ابزار حکمرانی دولتنقش بسیاري

تاثیر گذار باشد تا  BCDCالگو توانسته در خلق ارزهاي دیجیتال بانک مرکزي معروف به 
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هایی هاي مرکزي مثل روسیه براي ایجاد پول دیجیتال خود بر بستر بالکچین از شرکتبانک
کوین تفاوت با کریپتوکارنسی و بیت 1رز دیجیتال بانک مرکزيمانند بایننس مشاوره بگیرند. ا

ها دارد و در اصل همان پول ملی کشورهاست در بستر بالکچین که به حکمرانی قویتر دولت
گذاري افراد از طریق کند. براي مقابله با این نفوذ بد در حوزه دیفاي بر اساس سپردهکمک می

کوین تولید شده است که استفاده از آن براي افرادي تیبلبعنوان یک اس DAIکریپتوکارنسی ارز 
پیپر خود امکان که توان تحمل نوسان بازار را ندارند بهتر است زیرا دالرتتر و دالربایننس در وایت

اند و براي افراد ساکن در فریز یا از دسترس خارج کردن قراردادهوشمند خود را عنوان کرده
تواند در آینده مشکل ساز شود. اگر سواالت متعددي ا آمریکا میکشورهاي داراي تضاد سیاسی ب

در ذهن شما در این رابطه ایجاد شده، بحث مفصلی از این ماجرا در فصل هوش مصنوعی مورد 
 واکاوي قرار خواهد گرفت.

 

 NFTو  متاورس، ۳وب
که به آن با پیوستن کامپیوترها به یکدیگر، بیشتر اسناد فیزیکی تبدیل به دیجیتال شدند 

اي تمامی اسناد دیجیتال شده و اطالعات خلق شده به گونه ۲شود. در وبگفته می ۱وب
هایی مانند سازماندهی شدند که بتوان از آن خروجی سود ساز ایجاد کرد و باعث خلق غول

حضرت گوگل و فیسبوک و آمازون و مایکروسافت شد. گذر زمان نشان داده که تمرکز اطالعات 
به دنبال فرایندي تعاملی و هوشمند هستند که  ۳مشکل ساز شود به همین دلیل در وبتواند می

بتوان هنگام استفاده از یک داده، منبع آن را هم متصل دریافت کرد. در چنین فضاي هوشمند و 
ها پیش در کشور ژاپن ها را بررسی کنیم. از سالداده ۳تعاملی ما نیاز داریم با چیزي از جنس وب

مانند بودند که افراد یا کارکنان بتواند بر  2هایی به دنبال توسعه فضاي آواتارجنوبی شرکتو کره
بستر وب حضور تصویري داشته باشند، اما با گرم شدن موضوعات بالکچین در کنار آن مبحث 

هاي پیر داستان متاورس دوباره به روي کار آمد. موضوع متاورس چیز جدیدي نیست، اما رسانه
هاي پشامالوي تبدیل به بحث داغ روز کرده است. متاورس ریشه در ژن ما دارد. عموزادهآن را 

اند و گونه انسان راست قامت همیشه به کردهما در هنگام خواب یا بیداري متاورس را تجربه می
 دنیاي ماورایی اعتقاد داشته و از گذشته دور هم افرادي بودند که متاورس را به اسم خدا و در راه
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فروختند. به قول ولتر اولین مبلغ دینی، اولین شیادي بود، که به اولین ابله برخورد کرد. خدا می 
شود که وجود فیزیکی ندارد، اما متاورس فعلی بر بستر در متاورس چیزي به شما فروخته می

. بالکچین هنوز به آن مرحله توسعه یافتگی نرسیده که بهشت و جهنم را پیش روي ما قرار دهد
را معرفی کند که  2و دسنترالند 1توانسته سند باکس ۲در بهترین حالت ممکن در بستر وب

توانند آواتاري از ما باشند و به جاي ما به کنسرت بروند، به مطب دکتر موجوداتی لوگو مانند می
براي شناسایی درد ما بروند، یا در کالب با دیدن افراد لخت هیزي کند، مراسم عروسی و کفن 

فن درآن برگزار شود، یا اینکه تکه زمینی را خریداري کنند و در آن براي همسر آینده ساخت و د
هم هستند که سند متاورسی زمین فیزیکی  OVRهایی مانند ساز انجام دهند. البته سایت

 کنند.دیگران را به ازاي چند دالر بصورت توکن صادر و به شما واگذار می
بیش از بیست و پنج درصد مشاغل در متاورس  ۲۰۳۰بل از سال هاي موجود تا قطبق تحلیل
دهند. از این رو این موضوع آنقدر مهم شده است که پیرهاي داستان مانند ادامه حیات می

فیسبوک براي حضور در متاورس خودش را به متا تغییر نام دهد و از مایکروسافت و بانک 
جنوبی هر یک به د گرفته تا بالیوود و چین و کرهسازي هالیووهاي فیلممورگان و کمپانیپیجی

هاي متفاوتی دارد براي مثال دنبال گرفتن سهم بزرگتري از این بازار هستند. متاورس گونه
فناوري است که ما به کمک عینک یا سنسورهایی که در مغزمان قرار داده  3واقعیت مجازي

به کمک وسایل مانند  4. واقعیت افزودسازي شده قرار داریمشود در یک محیط کامال شبیهمی
شود. هر دو شوند و دیده میعینک، موجودات یا کاالهاي مجازي در دنیاي واقعی جایگذاري می

واقعیت افزوده و مجازي کاربردهاي گوناگونی دارد. از کاربرد نظامی براي دیدن دشمن گرفته تا 
کند تا انتقال دانش زودتر ایی کمک میساز پرواز براي خلبانی. چنین ابزارهایجاد محیط شبیه

کشید تا خلبان ماهري شود با صورت بگیرد براي مثال اگر در گذشته کسی شش ماه طول می
این ابزارهاي چند هفته زمان نیاز دارد. براي حضور در چنین فضاهایی شما نیاز به خرید لباس یا 

 بازار متاورس وجود دارد.در  NFTمواد خوراکی براي آواتارهایتان دارید که بصورت 
NFT  را توکن غیرمثلی معنی کرده اند که شاید دارایی که شبیه آن موجود نیست تعریف

سازي هاي ماشینکنیم بهتر باشد. این موضوع از قبل وجود داشته براي مثال بسیاري از کمپانی
فهومی تولید کنند و گاهی یک نسخه مقیمت تعداد محدودي از یک مدل ماشین تولید میگران
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  NFTکنند. ویژگی هاي گران قیمت تعداد محدودي از یک مدل تولید میشود. ساعتمی
شود. براي مثال شما در یک بازي متاورسی کمیاب بودن است که باعث گران شدن آن می

آورید که در این فضاي بازي کنید و به مرور در طی بازي یک شمشیر به دست میشرکت می
ز آن وجود دارد به همین دلیل آن را براي فروش با قیمت چند میلیون دالر تنها یک عدد ا

کنید که به دلیل هایتان در متاورس یک توله گربه تولید میگیري گربهگذارید. یا از جفتمی
 رنگش قیمت باالي دارد. 

 

 
 
 
 

آواتار ساخته شده از عباس نوروزي که براي داشتن کت، 
در متاورس باید با  ماتملزوماشین، مسکن و سایر 

کریپتوکارنسی مبلغی را پرداخت کنم. یعنی به ازاي هر چیز 
 خواهم باید هزینه استفاده از آن را پرداخت کنم.جدیدي که می

 

 NFT بسیار مهم است. براي مثال اگر خانه خود را NFTتک بودن یا خاص بودن در 
کنید. شما یک موسیقی تولید ه او واگذار میکنید با انتقال توکن آن به والت دیگري مالکیت را ب

یابد. خیلی از کنید و اگر بسیار زیبا باشد با هر دست به دست شدن قیمت آن افزایش میمی
سازند و اصل اوقات نیز از کاالهاي عتیقه و هنري فیزیکی یک تصویر دیجیتال چند بعدي می

هاي نزدیک رسانند. یکی از راهفروش میآن را با قیمت باال به  NFTبرند و اثر را از بین می
ها فعال کاربرد بیشتري ها است. این فناوري در بازي NFTشدن به کپی رایت واقعی استفاده از 

گیرد. همچنین دارد و به دلیل مبهم بودن بازار آن تخلفات مالی بسیاري در این بازار صورت می
اند و ضررهاي بسیاري قرار گرفتههاي بزرگی در معرض هک 1سیهایی همچون اوپنسایت
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در منحصر به  NFTتوان گفت مزیت اصلی براي کاربران ایجاد شده است. بصورت خالصه می 
است که تمام  NFTفرد بودن، کمیاب بودن و غیرقابل تقسیم بودن است. فرزند شما یک 

 خواص باال را دارد که در والت شناسنامه شما توکن آن یادداشت شده است.
شماري در بازار وجود هاي بیها قرار دارد و توکناي از متاورس بر دوش بازيعمدهبخش 

 2و دسنترالند 1ها هستند، اما دو پلتفرم مبتنی بر حرکت و درآمد سندباکسدارد که مبتنی بر بازي
تري باشند. این فضاها که مبتنی بر اقتصاد بدون پول هاي امنتوانند سرزمینبه نسبت سایر می

پدیا نگاه کنید هزاران هاي اولیه داشته باشد. به ویکیتند توانسته درآمد خوبی براي ورود کنندههس
کنند. یا نفر در حال نگارش و تدوین مطالبی هستند که بابت آن پولی از پیر داستان دریافت نمی

وش در مدل توسعه یافته در یوتیوب شما بدون اینکه پولی پرداخت کنید فیلم یا موسیقی گ
اي رسند. مردم در جامعهکنید و افراد دیگري بعد از مدتی اگر درست عمل کنند به پول میمی

کنند و اند، زمان کمتري را صرف خرید  مواد غذایی و پوشاک میکه از نیازهاي اولیه عبور کرده
کنند. در این حالت درآمد حاصل از مالیات بر مصرف بیشتر وقت خود را صرف سرگرمی می

ها بهتر است با ساخت فضاي بازي در متاورس همچنان شود. پس براي دولتها کم میلتدو
باقی بمانند. از این رو بسیاري از فضاهاي مطرح شده در کریپتوکارنسی به  آفرینش پیر داستان

 زمان ورود شما به بازار بستگی دارد که جزو ده درصد باشید یا نود درصد.

 

 کاله برداریو هک 
گیریم به این معنا که با فراگیر شدن استفاده اوقات ما تحت اثر شبکه اي قرار می خیلی از

شوند که از آن آگاهی اي حاصل از اثر شبکه اي وارد بازي میاز یک موضوع افراد با رفتار گله
شود. بالکچین هم از این امر مستثنی نیست و ندارند. همین امر باعث قدرت گرفتن شبکه می

اي است. این اي مخلوط به رفتار گلهاز مورد توجه قرار گرفتن آن حاصل اثر شبکه قسمت بزرگی
شود هرقدر استفاده از کریپتوکارنسی بیشتر شود ارزش کریپتوکارنسی براي دارنده رفتار باعث می

آن بیشتر شود. به گوشی موبایل در دستتان توجه کنید. یک زمانی تلفن چیز خاصی نبود، اما 
شود و ماند که نبودش باعث بحران در زندگی ما میایل چیزي مانند قلب یا کلیه میاکنون موب

شوید و در همین ابتدا بگویم وقتی شما در کیف پولتان اسکناس دارید آن را باکسی شریک نمی
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دهد مگر اینکه خود شما کاالي مورد نظر باشید. این دنیا کسی رایگان چیزي به شما نمی
 گوید، پنیر رایگان در تله موش است.میالمثل قدیمی ضرب

داراي  ۲هاي موجود وببالکچین داراي دو ویژیگی مهم است غیرمتمرکز و از سیستم
هاي رمزنگاري آن تقریبا غیر امنیت باالتري است. پس هک کردن بالکچین به خاطر الگوریتم

دارد و فول نودها این یک کپی از تمام اطالعات وجود  1ممکن است زیرا در دفتر کل توزیع شده
هاي موجود اطالعات را دارند و هکر باید توانایی تغییر هش بیش از پنجاه و یک درصد از داده

در دنیا را در یک لحظه خاص یعنی زمانی که نانس بالک جدید درحال شناسایی است را داشته 
هیچ چیزي قطعی باشد. از نظر تئوریکی چنین رخدادي غیر ممکن است، اما تاریخ ثابت کرده 

 پذیریم غیر قابل هک است.نیست و فعال می
ها دستبرد اید سارقین بانک به دو صورت به پولاي دیدههاي کلیشههمانطور که در فیلم

شوند. شود یا وارد گاو صندوق بانک میزنند. وقتی پول از بانک به جایی دیگري جابجا میمی
صورت است. هکرها به والت یک صرافی متمرکز  ها هم به همیندر مورد هک کریپتوکارنسی

ها درصد کمی از پول افراد را داخل والت گرم صرافی خود کنند و به دلیل اینکه صرافیحمله می
براي گردش دارند، مقدار زیادي از آن داخل یک والت سرد قرار دارد که هکر دسترسی به آن 

بین والت و محیط بیرون از اکسچنج جابجا تواند به پول در گردش صرافی که ندارد و تنها می
رسد. ها آسیب خاصی به کاربران نمیهاي ذخیره صرافیشود دستبرد بزند. با توجه به صندوقمی

دلیل انگشت خود را کار سرگردان در فضاي مجازي بیدهد که کاربر بیمدل دیگر زمانی رخ می
خسته هستند که حس خواندن هیچ چیزي را کنند. بیشتر مردم دنیا آنقدر در هر سوراخی فرو می

ارهایی زنند. از این رو خیلی از اوقات بدافزندارد و با دیدن آیکون بله یا خیر گزینه بله را انگشت می
کند. اصوالً زنی میشود که داخل اطالعات موبایلتان را شخمبر روي موبایل یا کامپیوتر نصب می

نبلی کلمات کلیدي خود را در همان موبایل یا کامپیوتر این دوستان ارزشی انگشت آماده، از ت
کنند از طریق کنند که والت نصب است. وقتی هکرها به سیستم دسترسی پیدا مینگهداري می

برند. در موردي کنند و کریپتوکارنسی افراد را میها دسترسی پیدا میاطالعات موجود به حساب
ها غار نشین کم تغییر کرده است، بسیاري از برند ساندیگر چون دنیا پیشرفت کرده، اما ذهن ان

هستند که دیگري براي آنها نصب کرده و از طریق این اشتراک به  3کلوديبازها داراي آي 2اپل
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گویند. افراد براي سود رایگان می 1داستینگروند. در مدل دیگر که به آن حمله فناي عظمی می 
کنند و رایگان، که ارزش چندانی ندارد دریافت میخورند و مقداري کریپتوکارنسی گول می

کنند تا در اولین فرصت اقدام براي خالی کردن حساب همزمان هکرها آدرس آنها را شناسایی می
ام که افراد تحصیل کرده بر روي یک برگه که اسم آنها کنند. یا در نمونه آسیایی آن بارها دیده

دهند تا پرینت آن را برایشان اي میاند و به فرد غریبهتهوالت خود را با همراه کلمات کلیدي نوش
هاي گیرد. البته مدلدقتی صورت میها از روي بیبگیرد و به این صورت است که بیشتر هک

کردن اطالعات سایت  3هم وجود دارد که اصوال با هک یک سایت یا سازمان و قفل 2باج افزاري
مبلغی را به کریپتو واریزکنند تا دسترسی را به آنها برگردانند. خواهند ها از مالک آنها مییا سیستم

کشور ایران بیشتر رفتار مجرمانه را در حوزه کریپتوکارنسی  ۲۰۲۱در این مدل هک در سال 
درصد یعنی کمتر از یک  ۰.۱۵داشته است. البته طبق تحقیقات انجام شده این موارد کمتر از 

ت و همچنان بیشتر جنایات وکارهاي خالف دنیا با پول هاي کریپتوکارنسی اسدرصد تراکنش
 پذیرد.فیات دالر و پوند و یورو صورت می

 

 

 
 

کشورهایی که بیشترین باج گیري از طریق 
شرکت  ۲۰۲۱ سالکریپتوکارنسی را در 

Chainalysis .گزارش داده است 

 

کنند. با رشد ها را با هک مخلوط میکارنسیافراد معمولی موضوع کالهبرداري در کریپتو
دهم. یکی شوند، اما چند نمونه رایج را توضیح میهاي کالهبرداري هم به روز میتکنولوژي مدل
هاي پر سود ساختن یک توکن و تبلیغات بر روي آن است که درآینده سود بسیار از کالهبرداري

کار و تنبل همیشه وجود دارند. هاي طمعرا انساندهد زیکند. این مدل بارها و بارها جواب میمی
کار که اصوالً جزو قشر متوسط و فقیر جامعه است با وعده یک شبه در این مدل یک فرد طمع
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گویند آن را ها به او میدهد که بازاریابانداز خود را به یک توکن میپولدار شدن اندک پس
 Kingmoneyیا  E2Cت مانند پروژه کوین را خواهد گرفشک جاي بیتنفروشد چون بی

که افراد به امید یک شبه میلیاردر شدن پول خود را از طریق کریپتوکارنسی به کالهبردارها 
دانم چه زمانی نسل پینیکیو کنند و نمیسازي میدادند. دقیقاً داستان پینیکیو و روباه مکار را پیاده

ند پروژه ترون است که به فرد وعده سود هاي دیگر مانشود. یا مدلاز روي زمین منقرض می
دهند. این گروه از گروه اول نابودتر هستند زیرا در گذر زندگی دیده درصد می ۳۰یا  ۲۰ماهیانه 

تواند سالی بیشتر از نیم درصد سود بدهد، آنگاه این پروژه است حتی فدرال رزرو آمریکا هم نمی
ترین کند. حتی سود شاخدرصد سود خلق می ۳۶۰یا  ۲۴۰کند که سالی گذاري میچه سرمایه

درصد در سال است. بعد از دادن پول  ۲۰هاي جهان که بازدهی باالیی دارند، نزدیک به کارخانه
دهد و بعد به این سیستم، به مدت کوتاهی توسط فرد کالهبردار از پول خود فرد به فرد سود می

 شود.از چند ماه و پر شدن حسابش یک شبه غیب می
دهد گذاري وجود دارد که در ابتدا بصورت عقالیی خودش را نشان میدل دیگري از سرمایهم

شود چون راه دیگري ندارد. در این مدل یک فرد که و در بلندمدت تبدیل به کالهبرداري می
استریت است با تاسیس یک شرکت تخیلی یک کند گرگ والدچار فرا اعتمادي شده و فکر می

دهند تا او ترید کند. کند و افراد پول خود را به او میکریپتوکارنسی ایجاد میدفتر سبدگردانی 
فرا اعتمادي رابطه نزدیکی با کودن بودن دارد و این افراد به دلیل نداشتن هوش محاسباتی 

دهند و پس ریسک در بیشتر اوقات سرمایه دیگران را با عدم رعایت مدیریت سرمایه به فنا می
شوند. این مدل فراگیرترین مدل گیرند و در نهایت متواري مییل و غریبه پول میاز مدتی از فام

هاي معتبري بینید. الزم به ذکر است شرکتکالهبرداري است که هر روزه در فضاي مجازي می
کنند که مورد بحث من نیست. اما براي شناسایی شرکت غیر با تخصص به این حالت فعالیت می

نامند، در کنار هاي سوري که خود را هلدینگ میحاضر در این شرکت متخصص اصوالً افراد
ربط مانند روانشناسی و تربیت کودک گرفته زرق و برق زیبا؛ تحصیالتشان از حیطه تمام علوم بی

تا مهندسی آب و پرستاري است که هیچ درکی از مسائل مالی ندارند، اما سر و زبان خوبی دارند. 
تریدري حتما از او بخواهید مدارک شناسایی معتبر و مرتبط به شما نشان قبل از اعتماد به هر 

 کند اعتماد نکنید.دهد و به هر فردي که از خانه قهر کرده، تریدر شده است و سبدگردانی می
گذاري روانی است. از هاي کالهبرداري از طریق قیمتیکی از بهترین و کم دردترین روش

کنند که افراد براي رسیدن به آن ر در فضاهاي مختلف تعریف میارزش آنقدکوین یا توکنی بی
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ها برابر کمتر از قیمت د در صورتی که شاید ارزش کوین یا توکن دهنمانمنتظر می 1قیمت دام 
و بر ارزشمند بودن آن پافشاري دارد. براي  2کنونی باشد و فرد به نگهداري غیر منطقی دارایی

شد. یعنی  4کویناي تبدیل به میماي و رفتار گلهبه دلیل اثر شبکهکه  3کوین شیبا اینومثال شت
چیزي که در شروع فعالیت خود ارزشی ندارد و با توسعه و پیشرفت پروژه بصورت شوخی شوخی 

شوند، بین کاربران معروف شد و ارزش یافت. این نوع ارزها در ابتدا براي کالهبرداري ساخته می
شوند و در توهم کامل، دارندگان آن بر ارزشمند کنند و ماندگار میمیاما فرقه سینه چاکی پیدا 

کنند. دارندگان شیبا اینو انتظار دارند هر توکن آن یک سنت شود که اگر بودن آن پافشاري می
شود. در هایش ضرب کنید نزدیک شش هزار ملیارد دالر میقیمت یک سنت را در تعداد توکن

ار در زمان نگارش این کتاب دو هزار میلیارد دالر است و این باز 5کپصورتی که کل مارکت
هاي بعد بیشتر در مورد آن توهم باعث عوارض رفتار اشتباه اقتصادي خواهد شد که در فصل

کوین داراي تیم بازاریابی قوي است. که از بحث خواهد شد. البته باید یادآور شد که یک میم
اي بسیار زیباي غیر واقعی خاطب ناآگاه را جذب آیندهتواند مطریق توزیع ویروسی سریع می

 کنند.
سازد و بصورت مدل دیگر کالهبرداي بصورت ایردراپ است که یک فرد یک توکن را می

کند در این دنیا چیزي را مفت کار که فکر میدهد. فرد بخت برگشته طمعایردراپ به افراد می
خواهد آن را نقد کند، ر دالر ارزش دارد و وقتی میبیند توکن هدیه چند هزادهند، میبه او می

یا  6خواهد مقداري اتروالت بر اساس قراردادهوشمند ایجاد شده توسط کالهبردار از او می
کار مفت یاب بعد به والتی واریز کند تا کوین اهدایی براي فروش آزاد شود. فرد طمع 7بیانبی

هاي شرافتمندانه کالهبرداري وجود ود. البته مدلرواریزي به همان مکان توریستی معروف می
کند و افرادي که پول داخل پروژه کند، جذب سرمایه میدارد که فرد یک پروژه تعریف می

گذاري کنند و بعد از جمع شدن مقدار پردازند تا سایرین هم سرمایهاند به تبلیغ رایگان میگذاشته
 شود.کوین میخورد و تبدیل به شتمی رود و شکستزیادي سرمایه، پروژه پیش نمی

تواند واقعا کنند که میبه شما معرفی می ۲۰۲۲در مدلی دیگر یک کریپتوکارنسی امروز در 
یک کریپتوکارنسی خیلی خوب باشد. سپس بازاریاب که سهم خودش را از فروش گرفته،  به تو 
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دالر. شاید بشود، اما تا هشت  ۵۸شود می ۲۰۳۰گویند این ارزي که میبینی یک دالر است در می
 سال دیگر زمین حداقل هشت بار دور خورشید و نزدیک سه هزار بار دور خودشش خواهد چرخید.

هایی که آگاهی اندک دارند نزدیک خالصه ماجرا این است که کالهبردارها همیشه به انسان
در بازار مالی از دست  برند. فردي که ممکن است پولش راشوند و از ناامیدي افراد سود میمی

داده باشد یا حقوقش کم باشد. با تعریف دروغین و دادن اعتماد به نفس کاذب به او هویت 
توانی و فقط نیاز است مثبت گویند تو میدهند. به او میدهند و به قبیله خودشان راهش میمی

ي دختر خوش بر دهند که از قضا تعداد زیادهایی دورهمی شرکت میاندیش باشی و در نشست
گذار خانم هم حضور دارند. از همه گذار مرد و پسر خوشتیپ براي سرمایهو رو براي سرمایه

خواهند خندان باشند بعد چند جلد کتاب پدرپولدار و پدرفقیر و چهاراثر از اسکاولشین را به او می
است بزودي به دستش دهند تا بخواند که از نظر ذهنی آماده داشتن پول بزرگی که قرار هدیه می

شود با مثبت اندیشی یک شبه پولدار شد، اولین برسد را داشته باشد. او که تازه متوجه شده، می
رسد تا دست چپ و راست خود را بچیند و دهد. بعد تازه نوبت آن میگذاري را انجام میسرمایه

که خودش غرق نشود با شود. پس از مدتی براي اینپایان میبی 1اینچنین وارد یک بازي پانزي
هزار امید و آرزو باید دیگري را غرق کند. شاید هم براي شما پیش آمده باشد که شخصی در 
خصوصی اینستاگرام با پروفایل یک دختر بور یا سیاه سکسی پیام داده که من چقدر خوشبختم، 

رولزرویس  گذاري کن تا با جت خصوصی وگذاري کردم سرمایهبیا در پلتفرمی که من سرمایه
کوین بگذار، چشم همه را دربیاوري. اگر برایت رخ نداده چند پست با هشتگ انگلیسی بیت

هاي آموزش کریپتوکارنسی را زیر و رو آیند یا در اینستاگرام پیج شاخکالهبردارها به سراغت می
اد در این ها زیاد خواهی دید. در اصل سودهاي غیر متعارفی که افرکن، از این دست کالهبرداري

 هدف و ناآگاه است.تر بیهاي پایینگذار الیهآورند، پول سرمایهمدل به دست می
مدل بسیار کثیفی از کالهبرداري وجود دارد که اصوال در کشورهاي بی در و پیکر از نظر 

دهد. در این مدل در باندهاي مافیاي شکل گرفته بین مدیران اپراتورهاي قوانین حقوقی رخ می
ها ات و نیروهاي امنیتی و افراد حاضر در بدنه قضایی با خوانش چت افراد در پیام رسانمخابر

بعد از اینکه متوجه شدند فرد کریپتوکارنسی دارد از طریق ایجاد پاپوش و پرونده سازي او را به 
را  دفاع اوکشند و به کمک فشار همه جانبه بر فرد بیدادگاه جرایم مالی یا جرایم کامپیوتري می
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کنند. این روش از کالهبرداري در کشورهایی مانند ایران گیري در حوزه کریپتوکارنسی میخِفت 
و مکزیک و روسیه بسیار باب است و ربطی به آگاهی و ناآگاهی ندارد و براي هر فرد از جمله 

د، دهاش صد اشتباه را انجام نمیگویند یک انسان در طول زندگیمن هم امکان وقوع دارد. می
 1گوید. اَه شِتدهد و با هر بار تکرار اشتباه با خودش میبلکه پنج اشتباه را بیست بار انجام می

توش، اینم مثل همون قبلی بود. مواردي که به ذهنم رسید را گفتم و براي طوالنی نشدن ماجرا 
ها ه، این مدلهاي کالهبرداري را فاکتور گرفتم. امیدوارم درآینده با خودت نگویی، اَمابقی روش

 دانستم پس چرا دوباره گول خوردم.را که می
 

 مشکالت فردی و پاسخ جهانی
ایم پول عامل مهمی براي کامیابی است و خیلی اوقات در سرمان بسیاري از ما درک کرده

کنیم. منکر تاثیر عوامل کنند که مقصر دنیایی است که در آن زندگی میتئوري توطئه را فرو می
رفاه افراد نیستم، اما به شخصه به تئوري توطئه اعتقادي ندارم و این تئوري براي من  بیرونی بر

به معنی ناآگاهی است. بیشتر بدبختی افراد از جهالت و داشتن طمع و اعتماد به نفس انجام دادن 
اند وار با کریپتوکارنسی از این طریق آشنا شدهخیزد. بیشتر افراد گلهکاري که بلد نیستند، برمی

اش اند. با اندک تحقیقی از شلغم فروش محلهکه سود خوبی داده است و آنها از بازي جا مانده
با خرید چند  و توانسته ها شدهمثال کریپتوکارنسیرشناس بیگر بازار مالی و کاکه اکنون تحلیل

، اسم بیاوردباال   3یا آفیشال 2هزار فالور فیک، صفحه اینستاگرام یا توئیترش با پسوند فایننس
شود و دیگر نیازي نیست کار کند. بعد شنود که اگر بگیرد سریع پولدار میکوین را میچند شت

شود شلغم فروش او را تا گردن در شِت فرو برده هایش متوجه میکویناز مدتی با نگهداري شِت
 شود.است و دست به دامن یادگیري بر پایه تبلیغ می

شناسید. او باعث را می« پدر پولدار، پدر فقیر»ی نویسنده کتاب بیشتر شماها رابرت کیوساک
ها شده است و بعنوان یکی از افراد فعال در حوزه تغییر مسیر مثبت زندگی بسیاري از انسان

کند که هاي ارسال میکریپتو فالور بسیاري دارد. اما ایشان در حوزه کریپتو هر از گاهی توییت
است. پس از حمله روسیه به  ، طال و نرخ بهرهان در حوزه بالکچینآگاه بودن ایش نشان از نا

نویس دولت هاي خود داد و زمان ارائه پیشاوکراین چند روزي سیگنال متناقض به دنبال کننده
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دانشی این فرد از کریپتوکارنسی کوین سرود که نشان از بیبایدن او یک سوگنامه براي بیت
یک ، تنها بسیار با سواد و متخصص است، اما در بازار کریپتوهاي دیگر است. ایشان در حوزه

 دهد.اي از خودش نشان میاست که رفتار گله دانشبی مجازيشاخ
 

 

 
 

 نام اثر: ما همه چیز دان نیستیم
 

هاي از روي استیصال و نا امیدي تویت
 کوینرابرت کویساکی در مورد بیت

 
ماست فروش بوده ولی  شاخ مجازي که قبالً  حاال با اندک آموزش اشتباهی که از چند

گویند استاد، یک صفحه باز به او میکه  یاکنون با چند صد هزار فالور فیک و واقعی سینه چاک
، در یک اکسچنج متمرکز یا والت متصل به دیفاي حسابی 1نویسد تریدرکند و در بیو خود میمی

رود دار شدن همچنان در شِت بیشتري فرو میشود و به امید یک شبه پولکند و تریدر میباز می
کند. در اصل و براي همه از سودهاي چند صد درصدي که تا کنون به دست نیاورده تعریف می

اش که فقر یا ناکامی یا دیده نشدن از سوي جامعه بود، متوسل این فرد براي حل مشکل فردي
رو با شماست، اما آنچه مسیر پیش. انتخاب که درک صحیحی ازآن ندارد به یک امر جهانی شده

 گویم.از نکات کلیدي که در مورد ترید نیاز است بدانید و رعایت کنید را به شما می
 
 

  

                                                      
1 Trader 



118                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

  

 

 

 فصل پنجم
 

 
 

 چی بخرم، چی بفروشم؟
 ي گوسفند باز شده باشددر مراتعی که پاي گله               

 روید.مثل قبل علف نمی                                                               
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دالر  ۱۰۰معادل  ۲۰۰۹اید که اگر سال همه افراد پول را دوست دارند و احتماال زیاد شنیده
میلیون دالر پول داشتید. در  ۵هزار دالري نزدیک  ۵۰کوین خریدید اکنون با بیتکوین میبیت

است  ۲۰۰۹شبیه همان سال  ۲۰۲۲ل مورد گذشته صحبت کردن بسیار آسان است، امروز در سا
میلیون دالر داشته  ۵پول هستم اما صد دالر دارم. چه چیزي بخرم که سیزده سال دیگر و من بی

ها مطالعه و با تجربه عملی در بازارهاي مالی باشم؟ در گذشته نچندان دور افراد بعد از سال
گران ارائه دهند. البته واژه تریدر و هاي خود را در قالب یک نقشه راه به دیتوانستند یافتهمی

بها شده است و هر شخصی با هر سطحی از دانش بعنوان تریدکردن، این روزها سبک و کم
اي شده که حتی یک نوزاد هم کند. فضاي مجازي به گونهمتخصص در این حیطه فعالیت می

گذارد و بعضاً بسیاري میکند با دیگران به اشتراک تحلیل خود را از دنیایی که در آن زندگی می
از کودکان تعداد فالور چند ده هزار برابري از فیلسوفان و افراد تاثیر گذار اجتماعی دارند. این هم 

معناست یا از طریق قسمتی از روند تکامل است. در بیشتر کشورهایی که نقش علم در توسعه، بی
است که بعد از آن افراد داراي  شود. اینچنینمافیاي سیستم آموزشی علم به سخره گرفته می

هاي دیگري بطور شوند و در پشت ماجراي این مسخره شدن انسانتخصص مسخره می
هاي جامعه شوند. زیرا خواستهسازي جامعه زاییده میریزي شده براي ابلهسیستماتیک و برنامه

ایم که روي آنتن هاي بسیاري را دیدهدهی است. براي مثال فوتبالیستابله قابل کنترل و جهت
ارزش شدند، آنگاه هر کسی که اوقاتی ها بیکنند. وقتی ارزشخوانی را مسخره میکتاب و کتاب

دان را در فضاي مجازي گذرانده و چند سریال پلیسی جنایی نتفلیکس را دیده باشد یا علوم سیاسی
بطه و باال بردن است یا اقتصاددان، اگر هم در یک چت خصوصی چند راه کار براي تقویت را

ها و افرادي که زنی دوستش ارائه داده باشد اصوالً روانشناس است. هستند هنرپیشهقدرت مخ
شناس به خورد ول در خیابان در حال علف کشیدن هستند، که بعد از مدتی خود را در قالب جامعه

اند خود را ت کردهدهند یا افرادي که چند باري برنامه انروید یا ویندوز خود را آپدیمردم می
توانی خودت را متخصص نامند و... به همین سادگی در دنیاي جدید میمهندس کامپیوتر می

خواهد. کافی است یک پیج باال اندازد و کمتر کسی از شما مدرک معتبر میبنامی، کنتور نمی
ون فالور فیک بیاوري با ازدحام دوستان و آشنایان بعد مدتی یکه تاز بازار شوي و با چند میلی

ها بشوي. البته این تب در کشورهاي پیشرفته بین هنرمندان تبدیل به تحلیلگر در تمامی حوزه
کنند و اسنوپ داگ تبلیغ می NFTشکل گرفته؛ از جاستین بیبر گرفته تا مایک تایسون بوکسر 

 گوید.هاي کریپتوکارنسی و متاورس میجوانا در دستسش از مزیتبا سیگاري ماري
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داگ خوانند، جاستین بیبر خواننده  اسنوپ مایک تایسون بوکسر، اینستاگرام از راست به چپ؛ صفحات 

 دهند و در کنار آن کسب منفعت خوبی براي آنها رقم خورده و متاورس را انجام می NFTکه تبلیغات 
 

 

یلگر در کشورهاي در حال توسعه اوضاع بدتر است و هر کسی که بیکار شده بعنوان تحل
شود. البته این افراد در جذب مخاطب توانمند هستند و در حیطه متقاعد کردن نود وارد بازار می

اند، زیرا براي گرگ شدن نیاز دارند گوسفندهاي ناآگاه درصد گوسفند بازارهاي مالی موفق بوده
دن موضوع اگر دهم و براي تثبیت شرا بدرند. احتماال تا ته ماجرا را خواندي و بیشتر توضیح نمی

اند و نه داستانی اصوالً خودشان نه فیلمی ساخته ها دقت کنید،به منتقدین سینمایی یا کتاب
دهند در مورد آثار دیگران صحبت کنند. صادقانه بگویم بیشتر اند، اما به خود اجازه مینوشته

دهند، ظر میافرادي که بعنوان تحلیلگر بازارهاي مالی حتی در سطح دفاتر ریاست جمهوري ن
گذارند که یک سطل ماست بخرند، اما در اطرافیانشان یک اسکناس هم در کف دستشان نمی

پشت صفحه مجازي یا جلوي تریبون رسانه ملی توانمندي این افراد قابل سنجش نیست و در 
 ذهن بسیاري از افراد زودباور؛ غول هستند.

ر بازار مالی را داشته باشی. یک براي اینکه یک تحلیلگرخوب باشی باید تجربه حضور د
دهد. تحلیلگر بازار پولی یا مالی معناي ضرر را چشیده است و به راحتی در مورد هر چیزي نظر نمی

دهد و مهم اصوالً پس از وقوع صعود یا نزول، گوسفند هم سرباالیی و سراشیبی را تشخیص می
اگر کسی توان دیدن مسیر درست را بینند. بهتر است بدانیم دیدن مسیري است که دیگران نمی

اند کسی مرغ تخم طالي خودش دهد و از قدیم گفتهداشته باشد آن را رایگان به عموم ارائه نمی
کند. کوتاه بگویم تحلیلگرهاي درست و حسابی در فضاي مجازي را به دیگران هدیه نمی

ي یا نزولی است. اگر با خط سرگردان نیستند که با چندتا خط به مردم نشان دهند که بازار صعود
شد پول پارو کرد االن همه مردم هاوس میکشیدن و حرف زدن در اینستاگرام و توئیتر وکالب
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گشاد بودند. یک تحلیلگر موفق که طعم پول را چشیده باشد براي تمام دقایقش کش دهنخط
دود تا به همه اثبات ارزش قائل است و سرگردان از این اتاق به اتاق دیگر در فضاي مجازي نمی

ات شود این است که تو اینقدر بلد هستی پس دنبهکند چقدر موفق است. سوالی که مطرح می
 کو؟

هایشان در حالت کلی تحلیلگرهاي واقعی در دسترس عموم نیستند و براي شنیدن حرف
رید به این گیباید پول زیادي خرج کنید و هر آنچه که رایگان و به وفور در اختیارتان قرار می

معناست که تو شنونده یا بیننده تبدیل به کاالیی شدي که قرار است براي شخص سومی خلق 
کند و هستند تحلیلگران هایم در مورد همه افراد دنیا صدق نمیثروت کنی. البته این صحبت

و موفقی که هر از گاهی اگر وقت کنند در لحظات بحرانی و خاص بازار در حد یک توصیه یا الی
هاي خود را بصورت محتواي نند یا در بهترین حالت دانستهککوتاه نکات مهمی را گوشزد می

گذارند. با خواندن کتاب یا دیدن و شنیدن تحلیل افراد آموزشی ارزشمند در اختیار دیگران می
توان نقشه راه بهتري را پیدا کرد و براي تحلیل با احتمال نزدیک به واقعاً متخصص تنها می

ویداد مورد نظر، ما نیاز به مطالعه همه روزه همراه با تجربه عملی در بازار داریم و الغیر. زیرا ر
 فلسفه آفرینش دیگران این نیست که تو را پولدار کنند.

 

 ی یا ذهنیبنیاد، تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال و بنیادي در بین عموم طرفدار بسیاري دارد و اندک افرادي هم به تحلیل 

تاري عالقه دارند. از نظر رسیدن به موفقیت بخواهیم نرخ تعیین کنیم. در معامالت میزان رف
پیروزي در تحلیل رفتاري بیش از چهار برابر تحلیل تکنیکال و بنیادي است. در تحلیل تکنیکال 

ها و علل تمرکز تحلیلگر بر قیمت و ساختار قیمت است، در تحلیل بنیادي تمرکز بر ارزش
یک چیز است و در تحلیل رفتاري تمرکز بر چگونگی خوانش احساسی و رفتاري  ارزشمندي

بازیگران بازار در بازه زمانی خاص است. بنیادي علت خرید و فروش و تکنیکال زمان خرید و 
تواند به ما سود برساند ولی ی نمییکند. تکنیکال یا بنیادي به تنهافروش را براي ما مشخص می

 توان در زیر سایه تحلیل رفتاري نتیجه بهتري را به دست آورد.با ترکیب این دو می
گذار نگاهی گذاري را مشخص کنیم. سرمایهگري و سرمایههمین ابتدا تفکیک بین معامله

گر یا همان تریدرها در بیشتر بلندمدت به بازار دارند و رشد و توسعه برایش مهم است، اما معامله
رند و به دنبال ارزش نیستند و دنبال ارزانتر خریدن و گرانتر فروختن تري دامدتاوقات نگاه کوتاه
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گذار شدن باید درک مناسبی از وقایع هستند. همانطور که در صفحات قبل گفتیم، براي سرمایه 
اقتصادي، تورم، نرخ بهره و مباحث اقتصاد کالن داشته باشیم. براي شروع تحلیلگري بنیادي 

تاریخ اقتصادي شروع کنید که ترکیبی از تاریخ و آمار اتفاقات رخ هایی از خوب است با کتاب
ي، خوانیم تا تکرارش نکنیم. مثال در تاریخ سیر تحول اندیشهداده شده است. زیرا ما تاریخ را می

کوین هم روزي چیزي معمولی خواهد آفتابه تا بیت کوین، ما به این نتیجه رسیدیم که حتی بیت
 بود.

ن باید موضوع نرخ بهره و تورم و نظریه اشتغال را در اقتصاد باز یا دستوري در اقتصاد کال
درک کنیم تا بتوانیم تصمیم بگیریم. زیرا وقتی درک صحیحی از سیستم اقتصاد باز داشته باشیم 

« گذاري خطرپذیرسرمایه»یابد. تقریباً در اقتصاد دستوري آنگاه تحلیل تکنیکال هم معنا می
دار زیرا کسی در این نوع اقتصاد به دنبال خطر نیست و کوچکترین اشتباه چوبهمعنا است، بی

شود. زندگی می 1زند و ناخواسته تحلیلگر خودش تبدیل به کندل مردبردارها را بوسه میدولت
اند را بیشتر مطالعه کنید. اما افراد کارآفرین سالمی که براي زنده ماندن از سرزمین خود گریخته

کوین و اتریوم و سوالنا و یابد و از دل آن بیتگذاري خطرپذیر معنا مید باز سرمایهدر اقتصا
ها خیلی طلبه دارند و در اقتصاد باز سهام گرفتن شود. در اقتصاد دستوري صندوقکاردانو خلق می

یابد میتر است. البته این نوع اقتصاد در ابعاد کالن معنا ها جذابآپهاي نوپا یا استارتاز پروژه
وگرنه در بین عموم ممکن است یک فرد کوبایی، مکزیکی یا ایرانی که در اقتصاد دستوري 

هاي رانتی بادآورده خیلی خطر پذیرتر از فرد آمریکایی یا ژاپنی که به کنند با پولزندگی می
رهایش داند و براي کازحمت پول درآورده، عمل کند. تحلیلگر بنیادي ارزش زمانی پول را بهتر می

دهد. کند و زمان زیادي را به شنیدن حرف آنها اختصاص میاز مشاورین زبده هم استفاده می
اي از تمام داند عقل کل نیست و به دور از فرا اعتمادي آگاه است که ذرهیک تحلیلگر بنیادي می

ات دانش بشري را در کله کوچک خود جا داده است. به همین دلیل براي به دست آوردن اطالع
اند یا ارزش خور کردهکند، زیرا اطالعات رایگان عمومی یا ارزش خود را پیشجدید هزینه می

داند، که فرق قمارباز ي تکنیکال و فاندامنتال میچندانی ندارند و گزینه دام هستند. تحلیلگر زبده
او تریدر یا گر تنها در یک چیز است، قماربازي که مدیریت سرمایه را رعایت کند به با معامله

داند باید منظم باشد و به اصول فکري درست خود گویند. یک تحلیلگر میگر میهمان معامله

                                                      
1 Hanging Man 
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داند که اي عمل کند. او در اوج پختگی میمتعهد بماند و مستقل از نظرات و هیاهوي رسانه
دلیل بی کند یا اینکه بازارها همیشه نزولی نیستند وبازارها همیشه صعودي نیستند و طمع نمی

کند تا به هدف برسد. اینها موضوعاتی کوچک ترسد، بلکه با دقت انتخاب و سپس صبر مینمی
 هستند که رعایت کردن آنها بسیار سخت است.

کردید؟ هزار دالر صبر می ۶۸کوین یک سنتی خریده بودید آیا تا براي مثال اگر شما بیت
هاي شما جغرافیا هم تاثیر گذار است. ه روي تصمیمیا بارها براي سود حاصله قبر کنده بودید؟ البت

تر هستند، چون باید از هایی که در کشورشان افق زندگی مشخصی ندارند بسیار عجولانسان
ها بهره ببرند زیرا ممکن است شب بخوابد و فردا زنده نباشد که لذتی در کار باشد. وقتی لذت

هاي گوسفند خر کن، یم تعریف موجود در کتابجغرافیا یا حتی قومیت را وارد مباحث مالی کن
گویند بعضی چیزها وراثتی ساز میکند. براي مثال در هوش پولساز هم تغییر میهوش پول

پردازي، خالقیت، شود اکتسابی است مثل خیالسازي میاست، اما بیشتر کارهایی که منجر به پول
دار یک خورند زیرا هنوز در زمین شیبیعالقه، جسارت، تمرکز و... که این نویسندگان شکر م

اند تا ببیند که چگونه بصورت قانونی دارایی آنها کشور درحال توسعه معکوس زندگی نکرده
پردازي در مورد توسعه شود. براي مثال فردي که در افغانستان به دنیا آمده چه خیالمصادره می

شمالی به دنیا آمده و به ردي که در کرهتواند داشته باشد یا فمی 1تويکسب و کار تولید سکس
توان در مورد سازي خالقیت داشته باشی. هزاران مثال گوناگون میگویند باید براي پولاو می

داشتن عالقه به کسب و کار یا جسارت تغییر نیازها و فروش آن به مردم یا متمرکز شدن بر 
انسان را باالي چوبه دارد ببرد. کم نیستند  تواندهدفی خاص را زد که در ابعاد جغرافیا و ملیت می

تی که در کشوري مانند ایران یک کسب و کار موفق دارند و به دلیل آگهی افراد متخصص آي
 اند نزدیک ده سال آب خنک بخورند.و چت رمزگونه مجبور شده

 

. بعضی از م خرید و فروش کاالي دست دومپلتفر
خریدارهاي کلمات کد رمز براي کارگرهاي جنسی و 

آن بوده است. براي مثال کفش زنانه نرم و راحت. یا 
. یا و کم کارکرد جلسیمسیار شیک و بکفش زنانه 
جلو باز و از پشت راحت. یا تبلیغاتی مانند کفش زنانه 

جذب مدلینگ یا کتک خور ملس و... که صاحب 
سایت از این کدهاي جنسی کاربرانش اطالعی 

 به زندان شده است. اما بابت آن محکوم ،نداشته

                                                      
1  Sex Toy 
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ها باید به شانس هم ایمان داشت که بصورت اتفاقی یا خودخواسته اما در کنار تمام این نشدن 
در موقعیتی قرار بگیري که سکوي پرتاب شما بشود. براي مثال شانس این را داشته باشید که 

جنوبی یا ایران سودانویکم در ژاپن، آمریکا، نهایت احتمال موجود، شما در قرن بیستدر بین بی
ها خوانید به احتمال زیاد هنوز جاي تحریممتولد شوید. شمایی که این کتاب را به فارسی می

خوانی اصال درکی کند و شمایی که متولد خاورمیانه نیستی و به انگلیسی میروي بدنتان درد می
شوي، همه چیز چند میاز این نداري که در دوران تحریم وقتی صبح روز شنبه از خواب بیدار 

کنی که آخر هفته با برابر شده و اگر اعتراض کنی کشته خواهی شد، اما حتما به این فکر می
تماتیک سهایت در کدام کافه قرار بگذاري و پارتی کنید. به همین سادگی باید ریسک سیدوست

صاد کالن و... ات را به رسمیت بشناسی و بدانی تحوالت سیاسی و اقتشانسی موجود در زندگی
ات را براي همیشه تغییر بدهد و از یک تولید ناخالص ملی باال به یک تولید تواند مسیر زندگیمی

ناخالص پایین در طی چند دهه سقوط کنی. از این رو عدم کامیابی در زندگی را زیاد جدي نگیرید 
الیی داشت و گاهی چون بعضی چیزها از کنترل ما خارج شده و براي تغییر آن باید جسارت با

کند. براي مثال براي بسیاري از مردم جهان غیر قابل تغییر شرایط تو را مجبور به مهاجرت می
دردسر باور است که مثال یک استاد دانشگاه با سرمایه انسانی بسیار باال براي داشتن اینترنت بی

یا اینکه  خواسته برود. کشورش را ترک کند و به سرزمین دیگري به یک تبعید خود
هاي براي دموکراسی پولی خلق شوند، اما کاربران کشورهایی مانند ایران به خاطر کریپتوکارنسی

ها دسترسی نداشته باشند. اقتصاد جدید دقیقا همین است بر پایه نژادشان به بسیاري از پلتفرم
شد، اما امروز دانش قابل کنترل!! در گذشته اگر کسی زمین یا کارخانه داشت پولدار محسوب می

تواند به اوج رفاه برسد. با همه این تفاسیر اینکه کسی که دانش کنترل تبادل اطالعات را دارد می
در کدام موقعیت جغرافیایی جهان هستی باید در حوزه کریپتوکارنسی براي تحلیل بنیادي اقتصاد 

، یورو، ین، پوند، فرانک کالن جهان را درک کنی و بدانی که رابطه همه چیز با ارزهایی مثل دالر
ها حرف کند. در دنیاي جدید انسانچیست زیرا در دنیاي جدید تحلیلگرها براي پول صحبت می

زنند. براي شروع تحلیلگري فاندامنتال بد هاي خوب را مفت نمیمفت زیاد می زنند، اما حرف
 شروع کنید. 1نوشته گریگوري منکیو« کلیات علم اقتصاد»نیست با کتاب 

 

                                                      
1 N. Gregory Mankiw 
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 فاندامنتال
بندي کردن آن در ها طبقههاي مناسب براي تحلیل بنیادي کریپتوکارنسیشاید یکی از راه

گیر هاي وقتیابد. بیشتر افراد شغلهاي متفاوت باشد. امروزه شغل با زمان و پول، معنا میگروه
گیر هستند مانند تها درآمد باال اما وقبا درآمد کم دارند مانند کارمندي و کارگري. بعضی از شغل

ها درآمد پایین اما زمان آزاد بسیار دارند مانند مالک صنعت بودن یا شرکت داشتن. بعضی از شغل
ها با درآمد باال و آزادي زمان بسیار هستند. بیشتر سرمایه پا. بعضی از شغلهاي خردهواسطه

ند و بیشتر افراد آگاه حاضر آزادي سرشار از پول برسخواهند به مرحلهگذاران بازارهاي مالی می
گذاري صحیح گیرند زیرا این افراد براي انجام سرمایهدر کریپتوکارنسی در این دسته قرار می

 چارچوپ عقالنی منسجمی دارند.
هاي فعال در حوزه کریپتوکارنسی را بخواهیم به سه دسته کم ریسک، ریسک اگر کوین

 ,BTCیسک ارزهاي مرتبط با بالکچین مانند متوسط و پر ریسک تقسیم کنیم. در گروه کم ر

ETH, ADA, SOL, XRP, DOT, AVAX, LINK, ZIL  گزینه هاي مناسبی
هاي غیرمتمرکز، دیفاي و براي سرمایه گذاري بلند مدت هستند. در رابطه با اکسچنج، اکسچنج

 ,CAKE, BAKE, UNI, AVAX, LUNAسازمان غیرمتمرکز خودمختار ارزهاي 

BAT, UNI, AAVE, CRV, DASH, COMP توانند در آینده پتانسیل باالیی می
داشته باشند و بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. اگر دقت کرده باشید بعضی از ارزها در چند گروه 

ها که قبال به آن پرداخته شد، کاربردهاي حضور دارند زیرا چنین ارزهایی طبق مبحث اگوریتم
 ,BAT, DOT, FILمانند  ۳سط ارزهاي مرتبط با وبمختلفی دارند. در گروه ریسک متو

LINK, OCEAN و در رابطه با اینترنت اشیا IOTA, VET, IOTX    و الیه دوم ها
MATIC, DODO, UNI, ONE, 1INCH .را حتما در لیست بررسی خود قرار دهید 

 ,DOGEکوین مانند کوین و میمدر گروه پر ریسک هم ارزهاي مرتبط با شِت 

SHIBA, SAFEMOON, FLOKI, CATE  و در بازي وNFT  و متاورس 

ENJ, SAND, MANA, TETA, XTZ, BAKE هایی مناسبی توانند گزینهمی
براي تحلیل بیشتر باشند. ارزهایی که در باال نام برده شده باید در یک برنامه مدیریت سرمایه 

هاي خود را است که باید بازیکنگذار مانند یک مربی مورد بررسی قرار گیرند. از این رو سرمایه
به خوبی بچیند تا بتواند بهترین نتیجه را دریافت کند. اگر سبد سرمایه را مانند یک تیم فوتبال 
در نظر بگیریم، از سه قسمت دفاعی و هافبک و حمله تشکیل شده است. افراد دفاعی اصوالً در 
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م ریسک باشند که ارزهاي نام برده کنند و سرعت باالیی ندارند و باید کیک محدود نوسان می 
ک تیم بازي بشوند. افراد فعال در قسمت هافشده در قسمت کم ریسک محدوده دفاعی می

هاي دفاع و حمله در حرکت هستند و نوسان بیشتري نسبت کنند و بین محدوده بازیکنسازي می
شوند اي سبد ما میهها دارند. از این رو ارزهاي گروه ریسک متوسط در اصل هافبکبه دفاعی

و افراد حاضر در حمله سرعت باالیی دارند و از گل زنی تا دفاع و بین دو دروازه در حرکت هستند 
و نوسان زیادي دارند. ارزهاي موجود در گروه ریسک باال در این حیطه هستند. همانطور که 

سبد ما در خط حمله و  ها بازیکن خوب و بد داریم اما ضعیفترین بازیکناندانیم در تمام پستمی
کوین هستند. با نوسان بسیار باال که هر لحظه احتمال گل زدن به تیم کوین و میمگروه شِت

ها کاري به مخالف و گل به خودي زدن را دارند. اگر فردي سبدش را بدون تغییر بچیند و مدت
گویند. البته نکات ده میدارنیا همان نگه 1گذار بلندمدت یا هولدرآن نداشته باشد به او سرمایه

مهمی را باید فرد هولدر رعایت کند که در قسمت مدیریت سرمایه در موردش صحبت خواهم 
هاي کریپتوکارنسی حوصله سر کرد. این کتاب در سطح عمومی است و ورود به جزئیات پروژه

پیشنهاد خرید کنم. هیچکدام از ارزهاي نام برده شده در این کتاب شود و از آن دوري میبر می
نبود و الزم است خودتان بررسی فنی را انجام دهید. اگر بررسی بلد نیستید بهتر است ورود نکنید، 

دالر خرید از ارزهاي باال سیزده سال دیگر  ۱۰۰زیرا امکانش خیلی زیاد است که دیگر نشود با 
ده باشد مثل قبل علف ي گوسفند باز شمیلیون دالر داشته باشید، زیرا در مراتعی که پاي گله ۵

 روید.نمی

 

 تریدر

بیشتر تریدرها کارمندهاي خوبی هستند نه ثروت آفرین. تریدر آماتور دوست دارد دیده شود، 
هایشان هستند. تریدر در معناي ها به دور از دیده شدن به دنبال لذت بردن از پولاياما حرفه

امله کند یا مواد بازیافتی و فضوالت دامی، خواهد کریپتوکارنسی معگر، حال میکلی یعنی معامله
کند. مدت در بازار معامله میشود که کوتاهو اصوالً در اذهان عموم تریدر به شخصی گفته می

همچنین در بازارهاي مالی افراد گوسفند یا گرگ هستند و در بازارکریپتوکارنسی بودن افراد به 
وم ماهی به افراد تازه وارد در زمینه کریپتوکارنسی شوند. مفهدو زیر گروه ماهی و نهنگ تقسیم می

                                                      
1 HODL  
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ها بسیار ناچیز است هاي بازار هستند. میزان معامالت ماهیگویند که تحت تاثیر رفتار نهنگمی
هاي باال باعث پامپ و دامپ یا همان رفتار ها به دلیل داشتن قدرت و تراکنش در حجمو نهنگ

گیرند. پامپ به ها تحت تاثیر آنها قرار مید و ماهیشونغیر عادي قیمت به نفع خودشان می
شود و دامپ زمانی رخ گران موجب افزایش قیمت میکمک خبر یا ایجاد طمع در بین معامله

دهد که تعداد زیادي از افراد فروشنده هستند یا بصورت حجم باال سفارش فروش گذاشته می
هاي تحلیل مربوط است. بر اساس گزارش شود. ماهی یا نهنگ بودن به محدوده جغرافیاییمی

کنند و در کشوري مثل ها در محدوده آمریکا، چین و روسیه حرکت میزنجیره، بیشتر نهنگ
 هیچ نهنگی وجود ندارد. ایران

برد و در این کمتر از ها کمتر از یک دقیقه زمان میخیلی از اوقات این باال و پایین شدن
شود. البته پامپ و ار دالر در قیمت بیت کوین نوسان ایجاد میها بیش ده هزثانیه قیمت ۶۰

 تواند در تایم کوتاه چند سنتی صورت بگیرد تا چند هزار دالري.دامپ می
 

 

 
 
 

تواند هاي کریپتوکارنسی براي افراد مبتدي مینوسانان
ازار براي براي مثال در این ارز در چند دقیقه ب .گر باشدویران

رشد کرده.  ٪۳۰۰ریخته و سپس  ٪۷۶لیکوید کردن تریدرها 
 شودبا ضرر بسته میدر این زمان، پوزیشن بیشتر افراد مبتدي 

 
هم  1کنند به آن اسکالپرهاي پایین زیر پنج دقیقه معامله میافرادي هستند که در تایم

دارد و سهم کوچکی از بازار را بر میزند و گویند. یعنی تریدر وارد بازار می شود، ناخنک میمی
دهد. در اي در طول یک روز انجام میرود. در این حالت تریدر تعداد معامالت زیاد چند دقیقهمی

توانند اي عجول دارند و نمیاصل اسکالپر به دنبال سودهاي کوچک از بازار است و این افراد روحیه
 2الت افراد داراي صبر بیشتر را سوئینگ تریدینگدر تایم فریم باال موفق عمل کنند. اما معام

ها یک موقعیت مناسب را تشخیص قیمتگویند. یعنی تحلیلگر تکنیکال با بررسی نمودار می
دهد و تایم بیشتري از چند دقیقه تا چند روز یا هفته، روي موقعیت خرید یا فروش باقی می

                                                      
1 Scalper 2 Swing trading 
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تر ارد این مدل مناسبدترید کردن را دوست ماند تا به هدف خود برسد. اصوالً براي ماهی که می 
است. در بین این دو نوع ترید انسانی مدل ترید با فرکانس باال هم وجود دارد که توسط الگوریتم 

گیرد و در چند ثانیه تعداد بسیاري سفارش گذاشته گذاري صورت میهاي ترید سفارشیا ماشین
دهد. در اي کوچک یا بزرگ کسب میشود. به کمک این روش سودهاي لحظهو برداشته می

شود، بعد از ورود دلیلی براي مصنوعی هم استفاده میمدل پیشرفته این روش که در آن از هوش
تواند تا نقطه خروج مناسب در معامله باقی بماند. اگر بخواهم خیالتان را خروج سریع نیست و می

مصنوعی صورت ها و هوشنسی توسط باتدرصد ترید در بازار کریپتوکار ۸۵ناراحت کنم بالغ بر 
گیرید. شما بعنوان تریدر با این واقعیت باید کنار بیایید و براي بازنده نبودن در این بازار باید می

 روش مدیریت سرمایه نوین را بلد باشید.
براي تبدیل شدن به یک تریدر شما نیاز به یک والت با قابلیت تبادل یا اکسچنج متمرکز و 

توانید یک پنل براي خود ایجاد کز دارید. در اکسچنج هاي متمرکز شما با یک ایمیل میغیرمتمر
ها براي ادامه فعالیت شما نیاز به احراز هویت دارند و مدارک هویتی کنید و بسیاري از اکسچنج

هاي باال دستی نیاز دارند. اما به شخصه با توجه به مشکالت شما را براي گزارش براي سازمان
کنم از همان ابتدا بیس و... دارند توصیه میهاي متمرکز مانند بایننس و کوینگی که اکسچنجبزر

کارتان را شروع کنید. فعالً  2یا یونی سواپ 1در اکسچنج غیرمتمرکزي مانند پنکیک سواپ
تر هستند و به نظرم با هاي حوزه دیفاي تا یک یا دوسال آینده براي افراد معمولی امناکسچنج

هاي توانید بدون احراز هویت به بیشتر اکسچنجپل به راحتی میاد یک والت در سیفایج
غیرمتمرکز دسترسی داشته باشید. اگر هم در کشوري مانند ایران، روسیه، سوریه، لیبی، سودان 

کنید که تحت تحریم بین المللی هستید، بصورت مقطعی در شرایط فعلی و افغانستان زندگی می
است که به گفته مدیرش، بر خالف بایننس با نژاد و خونی  3چنج متمرکز کوکوینترین اکسامن

هاي شماست مشکلی ندارد. در رابطه با استفاده از انواع اکسچنج یا جابجایی که در رگ
کریپتوکارنسی یا انواع احراز هویت و موضوعات اینچنینی، ویدئوهاي آموزشی گوناگونی از من یا 

و... هست. قبل از خواندن ادامه این  5یا اینستاگرام 4این حوزه، در یوتیوبسایر افراد فعال در 
 فصل حتما ویدئوهاي آموزشی را نگاه کنید.

                                                      
1 Pancake swap 
2 UniSwap  
3 Kucoin  

4 Dr.AbbasNoroozi 
5 Dr.AbbasNoroozi 



 Dr.AbbasNoroozi                                   129          کوین    از آفتابه تا بیت

 بازار متقارن و نامتقارن
هاي خاصی را براي هاي زیادي در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد و هر یک روشکتاب

هاي بسیار پیچیده که خود من هم ه تا مدلهاي ساده گرفتدهند. از مدلگرفتن سود پیشنهاد می
گري در بازار سهام، فارکس و ها معاملهشوم. اما بعد از سالگاهی بعضی از آنها را متوجه نمی

هاي تحلیل ام که تا االن کسی با کتابکریپتوکارنسی به یک نتیجه کلی براي خودم رسیده
ها میلیونر شدند. دقیقا حکایت جوینده کتاب تکنیکال پولدار نشده به غیر از ناشرهایی که با این

طال و بیل فروش است. نه اینکه کتاب کارایی نداشته باشد بلکه موضوع از این قرار است وقتی 
آید خوانی و کمتر پیش میخوانی تنها برشی از زندگی و تاریخ یک تریدر را میشما کتابی را می
ر مبحث تئوري دخیل شود. صادقانه بگویم تجربه هاي تریدر بعنوان نویسنده دتجربه و فرسایش

در قالب یک فرمول یا روش به راحتی به دیگري قابل انتقال نیست و نیاز به گذر زمان دارد و 
گذارد خودش بابت آن ضررهاي اش را با دیگران به اشتراک میگذشته از آن فردي که تجربه

گذرد. تفاوت از کنار آن میکار بیریدر تازهکند؛ تبزرگی داده است، اما وقتی رایگان عنوان می
جهت یادآوري بگویم تنها یکی از نکاتی که الي سطور این کتاب گفتم، حداقل براي خودم پنج 

 کوین هزینه در بر داشته است.بیت
 

 
تا  ۴۰۰از را غیر متقارن که رفتار صعودي  ۲۰۱۷کوین از سال سمت راست نمودار بیت 

است  ۲۰۱۷دهد. سمت چپ نمودار یورو به پوند از سال ود نشان میاز خ هزار دالر ۷۰
بازارها براي رسیدن به رفتار  کند.میمتقارن را نشان بازي  ۰.۹الی  ۰.۸در محدوده 

  متقارن نیاز به گذر عمر باالیی دارند، اما بازار کریدپتوکارنسی فعال بسیار جوان است.

 

 
توکارنسی و تحلیلگران همیشه در صحنه این بازار را هاي تحلیل تکنیکال کریپفعالً کتاب

تواند با احتمال بیشتري درست جدي نگیرید زیرا اصول تحلیل تکنیکال آنها در بازار متقارن می
کند. احتماال ها بسیاري از اوقات درست عمل نمیباشد، اما در بازار غیرمتقارن کریپتوکارنسی

ها به این نتیجه اید و با تمام جنبهرنسی را تحلیل کردهبراي شماهم پیش آمده که یک کریپتوکا
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 اید.اي که موقعیت خرید یا فروش را انجام دهی، اما بعد از باز کردن پوزیشن وارد ضرر شدهرسیده 
بیشتر اوقات دلیل ضرر ما، داشتن انتظار رفتار متقارن از بازار غیرمتقارن است. براي مثال 

رود، اما اتحادیه اروپا بیکار برد ارز پوند نسبت به یورو باال میباال میوقتی انگلستان نرخ بهره را 
شود و این نسبت به پوند ارزشمند می دهد و سپس یورونشیند و نرخ بهره خود را تغییر مینمی

کند. براي مثال شود و قیمت در یک دامنه تقریبا مشخص نوسان میبازي بارها و بارها تکرار می
کند. چنین بازارهایی به تقارن نزدیک بازي می ۰.۹الی  ۰.۸که نرخ یورو به پوند بین ها است سال

هستند و اصوال تحلیل تکنیکال براي چنین بازاري ساخته شده که تکرار تاریخش با احتمال 
رود بازي مقابلش چیست؟ دقیقاً هیچی، کوین باال میبسیار رخ خواهد داد. اما وقتی قیمت بیت

کریپتوکارنسی بسیار جوان است و معادل بیرونی ندارد که بتواند به یک تعادل برسد به  زیرا بازار
ریزد تا سه هزار دالر و از سه هزار رسد و میهمین دلیل وقتی که قیمت به هجده هزار دالر می

توان یک تاریخ تکرار شونده متقارن براي رود، نمییابد تا هفتاد هزار دالر میدالر افزایش می
و... شکل نمودار به این  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۳آن در نظر گرفت. شاید بعضی از تحلیگرها بگویند سال 

هایی فرو کردن نمودار در تحلیل شود. به نظر من چنین صحبتصورت بوده و همان تکرار می
تکنیکال است و اگر هم تکرار شود یک امر تصادفی و شانسی بوده زیرا بازه زمانی بیش از شش 

 تحلیل تکنیکال مردود است.ماه در 
 

 

 
 
 
 

هایم براي بهتر زیستن، تمایلی به نشان دادن سبک زندگی یا داشته
ترید آنالین ندارم. این تصویر را یکی از شاگردانم هنگام تدریس 

 در فضاي مجازي منتشر کرد. کهبصورت الیو از اکانت من گرفت و 
 دهدرا نشان میروز کاري  ي بیست و نهدر آن نرخ پیروزي صد درصد

 
هاي مربوط به کندل شناسی و امواج الیوت و الگوهاي هارمونیک از این رو بیشتر تحلیل 

نوشتم جنگ دهد. براي مثال در زمانی که کتاب را میدر بازار غیرمتقارن به ما سیگنال اشتباه می
تظر ریزش شدید بودند، اما کار فاندامنتالی بازار منروسیه و اوکراین در اوج بود. برخی فعالین تازه
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 ۲۰هزار دالر منتظر سقوط تا  ۳۲ها در محدوده در زمان وقوع حمله اتفاق نیفتاد. یا تکنیکالیست
ي رسانه هزار دالر بودند که بازار برگشت. حال اگر دو یا سه ماه بعد ریزش بزرگی رخ دهد همه

هر صورت اگر دنبال کتاب تحلیل  کنند که آن زمان ما گفتیم. درها در بوق و کرنا میبه دست
تواند نقشه راه خوبی براي شروع شما باشد و می 2بروکزو آل 1تکنیکال هستید کتاب جان مورفی

در حالت غیر علمی هم به وفور از اَره، اوره، شمسی کوره کتاب و ویدئو تحلیل تکنیکال در بازار 
 ریخته است. 

اي هستند. با آگاهی بر پایه علومی که تا کنون در ترید افراد بسیاري مدعی سودهاي افسانه
برداري از بات الگوریتمی داراي هوش مصنوعی، برایتان نوشتم و همچنین تجربه ساختن و بهره

دهد، هیچ ادعایی در ترید ندارم، هاي تکنیکال را بهتر از هر انسانی انجام میکه تمامی تحلیل
ر نرخ پیروزي خود را صد درصد نگهدارم. از این رو اما هوشمندتر از هر باتی بلد هستم که چطو

سازي شده براي افراد مبتدي و د کریپتوکارنسی بصورت بسیار سادهدر ادامه تجربه خودم از تری
 گویم.اي میحرفه

 

 شورت یا النگ
در بازار اسپات، تریدر اول باید کریپتوکارنسی را بخرد تا بعد از باال رفتن قیمت آن را بفروشد 

بتواند سود به دست آورد، اما وقتی بازار آتی باشد دارنده حساب با توجه به وجه تضمینی که  تا
تواند حتی با نداشتن کریپتوکارنسی، اوراق آن را بفروشد که در این گذارد، میدر اکانت خود می

اهرم استفاده توان از نامند. البته در بازار آتی با توجه به نوع حساب میحالت بازار را دوطرفه می
کرد و چندین برابر دارایی خود خرید یا فروش انجام داد و به همان نسبتی که از اهرم استفاده 

کنید، در صورتی که بیش از موجودي خود خرید کرده باشید، میزان سود یا ضرر هم افزایش می
ون ترید انجام یابد. در بسیاري از ویدئوهاي موجود که در فضاي مجازي، تریدرهایی که تا کنمی

کنند و اند، اما با داشتن فالور بسیار دچار اعتماد به نفس کاذب هستند، ویدئوهایی منتشر مینداده
اگر  ۱۰۰گویند که اگر در اکانت خود هزار و دویست دالر داشته باشید و با لوریج روي نمودار می

هزار دالر سود  ۶۰ریدي آنگاه خهزار دالر می ۳۰فروختی و هزار دالر می ۶۰کوین را در دو بیت
 هزار دالر سود کرد؟!! ۶۰توان با هزار و دویست دالر مقدار کردي و در چه بازاري میمی

                                                      
1 John Murphy 2 AlBrooks 
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اینجا بخر، اینجا بفروش. بیشتر روي کاغذ امکان پذیر 
است و هنگامی که در ترید واقعی قرار دارید با ورود به 

صورت نداشتن تجربه تمام سیستم چند درصد ضرر، در 
اي ادعا ریزد. هیچ تریدر حرفهایمنی بدن شما بهم می

ندارد که توانسته نوسان کامل بازار را بگیرید و بلوف زدن 
 جان خیلی ساده است.تریدر دروغین روي تصاویر بی

 
نوسان  دالر ۶۰۰ها روي کاغذ درست است، اما در واقعیت اگر همان ابتدا بازار این صحبت

رود. در ترید باید توهم را کنار گذاشت. من مثبت بخورد، تریدر داستان ما به فنا عظمی می
توانید پوزیشن شورت گویم ولی انتخاب با شماست. در بازار کریپتوکارنسی تا آنجا که میمی

ستیم تا صفر رود، اما مطمئن هنگیرید، زیرا بازار متقارن نیست و معلوم نیست بازار تا کجا باال می
تواند ریزش کند. بهترین حالت ترید بصورت خرید یا النگ در یک موقعیت مناسب سنت می

 است.
یکی از موضوعات مهم در ترید؛ دیدن روند قیمت است. یعنی تشخیص بدهیم روند صعودي 

 را بعنوان خط روند در 2۲۰۰یا  1۸۹هاي تازه وارد، میانگین متحرک یا نزولی است. براي ماهی
نظر بگیرند. اگر نمودار قیمت در تایم روزانه و هفتگی باالي این خط بود روند صعودي و اگر زیر 

است،  3آن بود روند نزولی است. همچنین تا زمانی که در همین تایم نمودار باالي ابرهاي کومو
 توان روند را صعودي و اگر زیر آن آمد احتمال ورود به روند نزولی است.می

 

 

 
 

و  ۲۰۰و قرمز میانگین متحرک  ۸۹ خط آبی میانگین متحرک
اله سبز و قرمز رنگ روي تصویر ابرهاي کومو هستند. نمودار ه

ها و ابر قرار دارد و بازار صعودي در باالي میانگین ۱در قسمت 
 شودنزولی در گرفته می ۲گیریم و در قسمت نظر می

                                                      
1 MA89 
2 MA200 

3 Ichimoku 
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اي است و از دید نویسندگان یا تحلیلگران متفاوت است. به یقهموقعیت مناسب کامالً سل
نظر من بهترین نقاط ورود پله اول براي فرد تازه کار زمانی است که در تایم روزانه یا هفتگی 

را قطع کرده باشد. اگر صبورتر  ۸۹از پایین میانگین متحرک ساده  1۲۱میانگین متحرک نمایی 
 وب است.هم خ ۲۰۰هستید میانگین ساده 

 

 

 
 

و قرمز میانگین متحرک  ۲۱ خط آبی میانگین متحرک
اله سبز و قرمز رنگ روي تصویر ابرهاي کومو و ه ۸۹

پس از جنگ روسیه و  ۱هستند. نمودار در قسمت 
دهد. موقعیت خرید را نشان می ۲اوکراین و قسمت 

میانگین یک ریزش باالي ابر کومو و باالي  ۳موقعیت 
 در تایم روزانه بوده که موقعیت خرید پله اول است. ۸۹

 
تواند موقعیت همچنین اگر بعد از ریزشی در تایم روزانه یا هفتگی باالي ابر کومو هستید می 

گویم پله اول چون هیچ قطعیتی براي تشخیص مناسبی براي خرید پله اول باشد. اینکه می
یر تکنیکالی ممکن است بازار بریزد. از این رو حتماً در ورود درست وجود ندارد و به هر دلیل غ

خواهد به پوزیشن بصورت یکجا عمل نکنید، مگر اینکه از غیب به شما وحی شده باشد که بازار می
هاي دنیا مال ما باشد. اگر عاقل رسد. قرار نیست همه پولبرگردد. پس از خرید، نوبت فروش می

توان را از بازار برداریم و از زندگی لذت ببریم. پس از ورود به سود میمان باشیم بهتر است، سهم
نقاط گوناگونی را براي خروج در نظر گرفت، اما براي تریدر ماهی بهترین نقطه در اولین قله قبل 

ي هاي باالتري وجود دارد در قلهاز پوزیشن باز شده، نیمی از خرید خود را بفروشد و اگر قله
اش را از بازي بیرون بکشد بفروشد و مقداري کوین با ارزش نی که اصل سرمایهبعدي به میزا

صفر براي خودش تولید کند. اما اگر در زمان ورود به پوزیشن هیچ قله قبلی باالتري نباشد 
 بهترین راه فروش به میزان اصل سرمایه در حالتی است که صد درصد رشد کرده است. 

 
 

                                                      
1 EMA21 
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هاي می توان به راحتی قله ۳و  ۱پس از ورود در نقاط 
قبلی را دید که موقعیت مناسبی براي ذخیره سود، ایجاد 

 دارایی با ارزش صفر یا بستن پوزیشن است.

 

 روند شناسی

اي باشید، روي صحبتم با افراد تازه کار یا افرادي است شاید بسیاري از شما تریدرهاي حرفه
هاي خود ندارند. در بازار شناسایی روند بازار صعودي یا نزولی بسیار به دانستهکه هیچ تعصبی 

زند. روندشناسی یک قرص یا فرمول مخفی ندارد مهم است یا اینکه تشخیص دهید بازار رنج می
ها که به شما بگویم. نیاز به گذر زمان و دیدن چارت دارد و هیچکس با خواندن چند کتاب و سال

توان بصورت احتمالی انید روند را به درستی تشخیص دهد. ولی با ابزارهاي موجود میتوترید نمی
بگویم که حالتی است که بازار  1برد. قبل شناخت روند در مورد بازار یویوبه روند اصلی بازار پی

 ها دائما نوسان دارند و از صعود به نزول یا برعکس تغییر جهتنوسان دارد و ناپایدار است. قیمت
دهد. در این حالت بازار گیج است و ما ها بسیار رخ میدهند. این اتفاق در کریپتوکارنسیمی
اي وال استریت هم دانیم بفروشیم یا بخریم. در این مورد حتی تریدرهاي حرفهتر. نمیگیج
تباه ها هم اشايتوانند هیچ کاري کنند. پس قبل اینکه از خود نا امید شوید باید بگویم حرفهنمی
است که اندیکاتوري به نام باند  2کنند. براي مثال یکی از افراد مشهور آقاي جان بولینگرمی

دارد. در این اندیکاتور اگر در کف باشیم احتمال صعود وجود دارد و اگر در سقف باشیم  3بولینگر
یکاتور بارها گفته کنند، ولی خالق این انداحتمال ریزش. از این اندیکاتور افراد بسیاري استفاده می

است که احتمال اشتباه و ضرر وجود دارد و خودش هم به صورت غیر قطعی و به دور از هر 
تواند نقطه ورود مناسبی به ما نشان دهد. کند. این ابزار میتعصبی به خلقت خودش نگاه می
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مناسبی براي براي مثال اگر ما در یک چهارم پایینی این اندیکاتور در تایم هفتگی باشیم زمان 
ورود پله اول است یا در تایم روزانه اگر در کف بوینگر باشیم زمان مناسبی براي ورود پله اول 

یی با ارزش صفر اتوان موقعیت مناسبی براي سیو سود یا ایجاد داراست. در سقف بولینگر هم می
 باشد.

 

 

 
 

در سقف یا  توان به وضوح دید کهدر این تصویر می
اند و باعث ها از الگو تبعیت نکردهکف بولینگر قیمت

اند. اما در حالت کلی کف و سقف شدوهاي بلندي شده
تواند نقطه خوبی بولینگر در تایم روزانه یا هفتگی می
 براي ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

 
لیل ترس یا طمع دیوانه به د 1برداراین نکته را به خاطر داشته باشید که گاهاً یک سفارش

خواهد صعودي شود و براي کند بازار میبردار شخصی هست که احساس میشود. سفارشمی
خرد و اگر این کار را انجام دهد باعث خروج قیمت تکمیل خرید خود همه سفارش خریدها را می

یزش را داشته شود و اگر در کف بولینگر باشد و ترس راز باند بولینگر و ایجاد سایه مثبت می
شود. به از کف بولینگر خارج می 2کند و بازار بصورت شدوباشد تمام سفارش خریدها را پر می

تقاطع مرگ یا تقاطع طالیی در تایم روزانه یا هفتگی همیشه توجه کنید. دو میانگین متحرک 
حرک کوتاه را در نظر بگرید زمانی که میانگین مت ۲۰۰یا  ۸۹و میانگین متحرک ساده  ۲۱نمایی 

)انتخاب بین این دو به تجربه و گذر  ۲۰۰یا  ۸۹از باال میانگین متحرک بلند مدت  ۲۱مدت یا 
زمان نیاز دارد( قطع کند تقاطع مرگ است و اگر نمودار قیمت به زیر آن آمد تا زمانی که زیر 

گین متحرک از پایین میان ۲۱سریع  گگیریم. اگر مویناست روند را نزولی در نظر می ۲۱ گموین
رخ داد، زمان مناسبی براي ورود است. همچنین اگر این  3را قطع کرد تقاطع طالیی ۲۰۰یا  ۸۹

در تایم یک روزه یا هفتگی مچ شد در ورود یا  4ديحالت را با واگرایی شکل گرفته روي مک

                                                      
1 Taker  
2 Shadow 

3 Golden Cross 
4 MACD 
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 خروج تعلل نکنید.  
در تایم باال دیدن در کنار اسیالتور و اندیکاتورها براي روندشناسی یک راه حل ساده؛ 

ها جدي بگیرید. البته خیلی الگوهاي برگشتی مورد اشاره در پرایس اکشن را براي کریدتوکارنسی
کنند مانند سقف و کف دوقلو یا ها درست عمل نمیاز الگوهاي هارمونیک در کریپتوکارنسی

معامالت  مصنوعی درها و هوشپرچم و کنج. علت این عمل نکردن به دلیل نقش غالب نهنگ
شود. همه موارد باال را اگر در خطوط حمایت و مقاومت است که باعث نقض تحلیل تکنیکال می

مدت به شناسایی روند و توان بهترین نتیجه را گرفت. به شخصه در ترید کوتاهلحاظ کنیم می
 کنم تا سایر موضوعات تکنیکال. چونخطوط حمایت و مقاومت و حجم مبادالت بیشتر توجه می

توانید مباحث کامل تحلیل تکنیکال را در دو تمایلی ندارم حرف تکراري دیگران را بازگو کنم می
ها این فصل را دوباره کتابی که معرفی کردم خیلی با کیفیت بخوانید و پس از خواندن آن کتاب

 مطالعه کنید.

 

 فیوچرز
یک شبه پولدار  2به کمک اهرمتوانند می 1کنند در بازار آتیدر یک باور اشتباه افراد فکر می

توانند بیش از صد برابر پول وام بگیرند، اما صد برابر شوند. در بازار آتی درست است افراد می
شود. زیرا بسیاري از کردن میزان ورود در بازار به دالیل مختلف تبدیل به صد برابر سود نمی

افراد در فیوچرز به دست  هاي پر مخاطب، عمده سود خود را از معامالت هیجانیاکسچنج
ها به دلیل داشتن اطالعات و سفارش خرید و فروش سایر تریدرها اصوال از آورند. این پلتفرممی

خوانند و با توجه به حجم عظیمی که از سرمایه طریق بات، نقاط ورود و خروج احتمالی را می
یرین عمل کنند تا وجه توانند در جهت عکس پوزیشن ساراکد در اختیار دارند به راحتی می

توانی باور کنی دوباره داستان پیر و داستان پول تضمین افراد را به سود خود نابود کنند. اگر نمی
هاي ترین پلتفرمجی از محبوبرا بیاد بیاور. براي مثال بایننس بعنوان یکی پیرهاي مادر جی

توکارنسی است. شاید براي کاربران متمرکز، از زاویه دید من یکی از بزرگترین کالهبردارهاي کریپ
رود، اما به پوزیشن آنها این پلتفرم رخ داد باشد که قیمت تا نقطه هدف آنها پایین یا باال می

هاي دام شبیه هاي مختلف گزینهرسد. براي تحلیل این اتفاق، چندین ماه از طریق اکانتنمی

                                                      
1 Futures Contract 2 Leverage 
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هاي نوشته شده ه توسط الگوریتمهم را پیش روي بایننس قرار دادم. در ده اکانت مختلف ک
شد، وارد معامالت شدیم و در کمال ناباروري در یک بازار ها انجام میگذاري در اکانتسفارش

کرد. یعنی اگر در یک اکانت قیمت ها بصورت اندکی متفاوت نوسان میپیوسته قیمت در اکانت
مد و همان لحظه در اکانت آباال می ۶۰۹۹۹.۹۹دالر گذاشته شده بود قیمت تا  ۶۱۰۰۰خروج 

افتد؟ آمد. چرا این اتفاق میباال می ۶۱۰۰۰دالر بود قیمت تا  ۶۱۰۰۰.۰۱دیگر که قیمت خروج 
شود و با دیدن این حالت دست به تغییر در این حالت، تریدر از جنس انسان دچار هیجان می

کند و با زي خود را میسااي موردي قیمتزند و از سمت دیگر بایننس بعنوان نمونهپوزیشن می
شود. خیلی از اوقات در مواقع نوسانات شدید بازار سیستم سود حداکثري از بازار خارج می

هاي هاي پایین را برخرد یا سفارشکند تا بتوانند تمامی سفارشگذاري خود را مختل میسفارش
هاي متمرکزي مانند بایننس هاي پلتفرمباال را بفروشد. از این رو بعضی از کشورها به تحلیل داده

تواند از حق و حقوق خودش دفاع کند، به دلیل پرداختند و در کشورهایی که مصرف کننده می
دار و نتیجه باخت براي یوزر، فعالیت قسمت فیوچرز بایننس و بازي نابرابر یا ایجاد زمین شیب

هاي ري همچنان طعمههایی براي کالهبرداهاي مشابه ممنوع است. البته چنین پلتفرمسایت
کنند. با تمام فراوانی از کشورهاي مانند هند، روسیه، ترکیه، ایران و... براي لیکوئد کردن پیدا می

بیس، بایننس یا بیتمکس و... خدمات خیلی خوب و جذابی این تفاسیر، الزم به ذکر است کوین
بزهکارانه هم رخ دهد؛ زیرا پول  تواند رفتاردهند، اما همیشه در کنار هر منفعتی میهم ارائه می

که صلح نوبل را گرفته بود  1سوچیسانآنگتواند از انسان دو شخصیت ایجاد کند. و موقعیت می
 با رسیدن به قدرت در میانمار دست به نسل کشی زد.

هاي قدرتمند با سرمایه کشورهایی که به آنها اعتماد گرگ در لباس میش مانند آنچه پلتفرم
دهند کم نیستند. با آگاهی از این موضوعات بسیاري از افراد براي مبادله آسان انجام می اند،کرده

توان گفت ها نیاز دارند و فعال جایگزین مناسبی براي آنها ایجاد نشده است و میبه این پلتفرم
ها رمریزي بیفتد، مزیت این پلتفکننده رفتار پرخطر نداشته باشد که در فیوچرز به خوناگر مصرف

از معایب آنها بیشتر است. به نظر من بحران جنگ اوکراین و روسیه نقطه عطفی براي دگرگونی 
هایی است که بسیاري از کاربران را بصورت دستوري مسدود کردند. البته در این چنین پلتفرم

دلیل مخالف هاي بزرگی مانند بایننس را دید که به پرستانه پلتفرمتوان رفتار نژادرفتار بازهم می

                                                      
1 Aung San Suu Kyi 
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بودن با مسدودسازي کاربران روسیه اعالم کرد که مسدود سازي با فلسفه کریپتوکارنسی در  
تضاد است. اما همین پلتفرم مردم ایران را به دلیل قوانین پولی متمرکز مسدود کرده است و 

لیل حکایت از این موضوع دارد که هنوز دوشیدن مردم روسیه پایان نیافته. در حالت کلی به د
نگ شده بین خودشان خیلی از ههاي متمرکز و در یک حرکت هماداشتن اطالعات باال پلتفرم

کنند و مسیر طبیعی قیمت را به نفع خود از طریق اوقات رفتار نهنگ گونه در بازار ایجاد می
دهند و این چنین پیرهاي نوین الگوریتمی، به توسعه خود ادامه الگوریتم هوشمند تغییر می

مدت توانند در کوتاهند. اما براي حل این مشکل تا حدودي اکسچنج هاي غیر متمرکز میدهمی
هاي غیرمتمرکز به دلیل متفاوت بودن شکل ظاهري و ناآگاهی افراد عمومی مفید باشند. اکسچنج

اند، اما به مرور با تحوالت رخ داده افراد عادي باید سعی کنند معامالت خود را هنوز فراگیر نشده
براي اندکی ناشناس بودن به اکسچنج هاي غیرمتمرکز ببرند. مهاجرت به دیفاي یک توصیه 

 تاکیدي است.

 
ها متمرکز بودن کریپتوکارنسیه اعالم کرد به دلیل ماهیت غیرک Kucoinسمت راست مالک پلتفرم  

. وسط پیام مکنیهیچ قومیتی را مسدود نمالملل به من اجازه دهد دسترسی تا آنجایی که قوانین بین
ترک باید ی، سبراي تمدید دسترگفته ی که اقامت کشور دیگري را دارد؛ پلتفرم بایننس به فرد ایران

ایرانی که اقامت کشور دیگري را دارد فرد ه بدهی. سمت چپ بایننس به تابعیت از کشور ایران را ارائ
و  در رفتاري دوگانه دهیم. بایننسیبدنتان ما به شما خدمات نم به دلیل داشتن خون ایرانی در :گفته

  محدود نکرد.در شرایط مشابه کاربران روس را از دسترسی به پلتفرمش نژادپرستانه کامالً مشهود، 

 

 

نیاز به این ابزار  1ها براي بازارگردانیها در معامالت را باید پذیرفت، زیرا اکسچنجحضور بات
اند را به خوبی کردن از توسعه دهنده آن پول گرفته هایی که براي لیستدارند تا بتوانند توکن

زنند به ها براي بازارگردانی بهتر، بیشتر اوقات دست به شستن معامله میمعرفی کنند. اکسچنج

                                                      
1 Market Maker 
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گذاري شل دهند تا افراد براي سرمایهاین معنا که حجم مبادالت را بیشتر از واقعیت نشان می
ت است و این معامالت غیر واقعی گاهی تبدیل به شوند. چیزي شبیه پامپ در حجم معامال

هاي شود که خود یک نقص است و خروجی براساس دادههایی براي تحلیلگران علمی میداده
ها در تواند درست عمل کند. این معامالت مصنوعی به دلیل نقش غالب باتساختگی نمی

تریدر باید به آن توجه کند معامالت براي افزایش حجم تجارت یک امر پذیرفته شده است که 
هاي ذهنی خود را فیلتر نماید تا دچار تصمیم اشتباه بر اساس داده ساختگی و برخی از ورودي

طرفی خود، اما مخفیانه در گرفتن بیشترین سود ها با توجه به بیان تعهد بینشود. زیرا بازارگردان
هایی همچون بایننس یا بیتمکس و مهاي بازار به پلتفرکنند و بیشتر ماهیفعالیت بیشتري می

کنند که از طریق هایی از بازارساز خودکار صحبت میبازند. البته چنین پلتفرمبیس میکوین
گیرد که در نهایت بازهم ناشفافی در نوع توزیع باعث ایجاد قرارداد هوشمند توزیع صورت می

 تا اینجا ریشه دوانده است.هاي جدید پولی مانند پیر غار نشین داستان است که شدن غول

 

 ریسک سیستماتیک
توان آن را مدیریت کرد. براي مدیریت هرچیزي ریسک قابل از بین بردن نیست و تنها می

ما نیاز به استراتژي داریم و اولین گام براي داشتن یک استراتژي خوب نداشتن تعصب به باورهاي 
کوینرها احمق گویند بیتکوین میران بیتخود است. اگر شنیده باشید خیلی از اوقات به طرفدا

کوین نیست و تنها یک تلنگر به افرادي است هستند. این موضوع هیچ توهینی به دارندگان بیت
که ناآگاهانه و با تعصب به چیزي که شناختی از آن ندارند تعصب دارند. در تمام این کتاب منظور 

که منظور شخصی است که نسبت به موقعیتی که آمیز آن نیست. بلاز ناآگاه، بار معنایی توهین
در آن قرار دارد شناخت فراگیر ندارد. براي مثال بارها شده است که فردي اندک پولی در 

پرسد این کریپتو خوب است یا بد؟ گذاري کرده و وقتی از من سوال میکریپتوکارنسی سرمایه
کنم این است. شما اشتباه ه دریافت میگویم جوابی کدر بیشتر اوقاتی که واقعیت را به آنها می

گوید. به همین سادگی. این قسمت کتاب مربوط به افراد متعصب نیست. خیلی از اوقات ما می
کنیم درست مسیر را انتخاب شویم در طی مسیر به یک عده که فکر میدچار اثر گلوله برفی می

اولیه کوچک و کم اهمیت هستند، چسبیم. در اثر گلوله برفی موضوعات در مراحل اند میکرده
شوند. براي مثال اگر مدت طوالنی اما در گذر زمان مهم و در بسیاري از اوقات خطرناک می
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را بیاد بیاورید. شبکه پانزي که تا صد ارز برتر  1است که در کریپتوکارنسی هستید، بیت کانکت 
بحث بدهی مالی هم به  کپ کریپتو باال آمد و یک شبه از صحنه مجازي محو شد. درمارکت

شود همین صورت است اول ضرر کمی داري و بعد از ورود دوباره براي جبران، ضرر بزرگتر می
ید. البته اثر شوو اگر در فیوچرز باشید اوضاع بدتر است و هر لحظه به قیمت لیکوئید نزدیک می

رور زمان به سرمایه یه مثبت به این صورت است که شما از سودهاي کم به مگلوله برفی از زاو
 رسید.بزرگ می

اي است که بتوانیم اي از قوانین از قبل نوشته شده یا خود خواستهاستراتژي مجموعه
گذاري کنترل کنیم. درست متوجه شدید کنترل رفتار. در رفتارهاي خود را بعد و قبل از سفارش

ز اشتباهات رفتاري ماست. اصل مدیریت ریسک رابطه مستقیم با رفتار ما دارد و ریسک قسمتی ا
هر انسانی اهداف مختلفی در معامله و یک هدف مقداري سود دارد که با دیگران متفاوت است. 
پس قوانین هیچگاه براي همه افراد یکسان نیست و باید پس از یادگیري، آنها را شخصی سازي 

اند، اما توصیه نموده هاي گوناگونی را مطرحهاي خود استراتژيکرد. تریدرهاي بسیاري در کتاب
من به شما این است، آنقدر از پولت را به این بازار وارد کن که اگر از بین رفت هیچگونه خللی 

 در زندگیت ایجاد نکند. 
یکی از مشکالت بزرگ تریدرهاي تازه کار استفاده اشتباه از روش میانگین کم کردن در 

. با توجه به شناخت از موقعیت خرید خود در کنندگیر می 2معامالت است و در باتالق مارتینگل
گام اول ده یا پانزده درصد پول خود را خرید کنید، زیرا همیشه احتمال ریختن وجود دارد زیرا 

کوین صفر سنت است و در پله دوم بیست یا سی درصد پول و در پله سوم مابقی کف قیمتی بیت
در هر موقعیتی که خرید کردید. پله دوم کف پول را خرید کنید. اما پله دوم یا سوم کجا است؟ 

هفتگی قرار دهید. این تجربه شخصی من است  ۲۰۰ گبولینگر هفتگی و پله سوم را روي موین
توانید با مبلغ کمی آن را امتحان کنید. اما شاید سوال پیش بیاید اگر بعد خرید پله اول و می

رسید و وقتی شما به ایستگاه اتوبوس می قیمت باال رفت و ما جاماندیم چکار کنیم؟ ساده است.
مانید. پس با حرکت یک دوید. بلکه منتظر اتوبوس بعدي میاتوبوس حرکت کرده دنبال آن نمی

کنیم و از دویم و ارزهاي ارزشمندي که در لیست بررسی خود داریم را نگاه میارز دنبال آن نمی
در کنار موارد باال بیشتر اشتباه تریدرهاي  گیریم.آن ارزي که هنوز حرکت نکرده است، سواري می
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د موقعیت مناسب گیرد که دائما تحت فشار رسانه به دنبال خریکریپتوکارنسی زمانی شکل می
اش نصف شده و با هر ترید بیشتر براي جبران ضرر، ضرر بیشتري بیند سرمایهاست و ناگهان می

شود. باتالق جبران یعنی براي ق جبران میرود و گرفتار باتالکند و بیشتر در گِل فرو میمی
زند و در نهایت با ضرري شوید که ضرر بیشتري به شما میجبران ضرر وارد پوزیشن جدیدي می

کنید. براي تریدر خوب شدن گول ویدئوهاي آموزشی از قبل ضبط شده بزرگ بازار را ترک می
که شما خوشحال شوید. حجم عظیمی  دهندرا نخورید. زیرا بازي را از آنجایی به شما نشان می

اي از ترید واقعی و نوسانات شدید کنند که تجربهاز مدیا مربوط به ترید را افرادي بازگو می
هاي ویرانگر پولی براي شما از هاي خود از دیگران، نظریهاي ندارند و بر اساس شنیدهلحظه

 کنند.خودشان متساعد می
ست یک برنامه ترید داشته باشید. یعنی به ترید اعتیاد پیدا براي ایجاد یک استراتژي، بهتر ا

نکنید و زمان مشخصی را به چارت نگاه کنید. همچنین براي یادگیري رفتار قیمت از یک بازه 
ساعته یا چهارساعته یا روزانه یا... زمانی که در یک تایم زمانی خاص استفاده کنید. مثال تایم یک

توانید درک کنید. بعد شوید رفتار قیمتی آن را تا حدود زیادي میمیفریم و روي یک ارز متمرکز 
اید به پوزیشن ورود نکنید. یعنی از شناخت رفتار قیمت تا زمانی که نقطه خروج را مشخص نکرده

مثل سفر باید مقصد را بدانی و اینطور نباشد که در جاده راه بیفتی و بگویی ببینم خدا چه 
 ودتان طوري نکنید، که طوري بشود که بازار فکر کند طوري شده است!!خواهد. در اصل با خمی

ها بهتر است با حد ضرر وارد بازار شوند و آن را مرتب تغییر ندهند. زیرا حد ضرر براي ماهی
رود. البته امروزه در با توجه به تحلیل اولیه حاصل شده و با تغییر آن تحلیل اولیه زیر سوال می

رمایه پیشرفته چیزي به نام حد ضرر وجود ندارد و پوزیشن داینامیک مد نظر هاي مدیریت سمدل
است که در مقوله این کتاب نیست زیرا مبحث فراتر از موضوعات عمومی است. اما در هر تریدي 
به تایم باالتر توجه داشته باشید که بتوانید روند بازار را بدانید. به یاد داشته باشید سیگنال اندیکاتور 

هایی است که ما با تحلیل بازار تشخیص یلی براي ترید نیست، بلکه تایید کننده سیگنالدل
بینیم و ریسک باال برابر با ضرر زیاد ایم. بسیاري از ما سود زیاد را برابر با رسیک باال میداده

است پس روي کاغذ یعنی سود زیاد برابر ضرر زیاد است. در صورتی که در واقعیت ریسک زیاد 
شوند، اما در ضرر رابر ضرر زیاد است، زیرا افراد در سود ترسو هستند و زود از بازار خارج میب

شان چگونه آب بینند که سرمایهزدگی در مارکت و منفعلی کامل میشهامت دارند و پس یخ
پذیري خود، تعداد دفعاتی که اجازه دارید ریسک کنید شود. شما باید به جاي باال بردن ریسکمی
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را بهبود ببخشید. یعنی اگر صد واحد پول دارید اجازه دارید درهر بار ترید چقدر از آن را ضرر  
 گیرند.ها عددي بین یک تا سه درصد پول را درنظر میدهید و از بازار خارج شوید. در بیشتر کتاب

آید که احتمال رو یا پشت آمدن سکه زمانی پنجاه این عدد یک یا سه هم از اینجا می 
اي نود و نه درصد احتمال سود نهایت بار پرتاب کنیم. پس حتی اگر معاملهدرصد است که ما بی

نهایت بار تکرار معامله ما داشته باشد ممکن است چندین بار اول آن ضرر باشد و در صورت بی
بریم  رسیم. پس ما با اصل سرمایه باید بتوانیم تعداد دفعات بازي خود را باالبه سود احتمالی می

توانیم که این راز ماندگاري در بازي ترید است و اگر ما اجازه سه درصد ضرر را بدهیم حداقل می
شود همه معامالت شما ضرر باشد وسه بار در بازي باقی بمانیم. طبق قانون احتماالت نمیسی

کوینر احمق اي باید از بیتمگر اینکه انسان بدشانسی باشید. براي گذر از تریدر مبتدي به حرفه
خواهیم به بودن فاصله گرفت و تعصب را به کنار گذاشت و بدانیم ما فقط از بازارهاي مالی می

ما سود برسانند و هیچ تعصبی روي آنها نداریم و اگر روزي متوجه شویم کریپتوکارنسی خوب 
 کنیم.کنیم و به موقعیت دیگري کوچ میهاي قبلی پافشاري نمینیست روي دانسته

برگه بردارید و نقاط ضعف و قدرت شخصیتی خود را در هنگام ترید بنویسید. براي یک 
فروشید و از بازار فرار رود، اما به خاطر ترس میدانید قیمت باال میشود که میمثال چه می

ي آن ترس باشید که با مطالعه یا آموزش امکان یافتن کنید. بعد نوشتن باید به دنبال ریشهمی
شود و تبدیل به رستم شود در هنگام ضرر شهامت شما زیاد میا دارید. یا اینکه چه میپاسخ آن ر

ام تریدرها بعد از شوید؟ ریشه این شهامت کجاست؟ بارها دیدهدر نبرد با سهراب زندگی خود می
در  باز کردن پوزیشن منتظر هستند خدا بازار را به نفع آنها برگرداند. اما متاسفانه باید بگویم خدا

بازارهاي مالی هیچ ماهیت وجودي ندارد. زیرا خدایی که بخواهد به تو سود برساند باید به دیگري 
است تا عدالتش زیر سوال  1ضرر برساند و چنین خداي صفر و یکی نداریم و رفتار خدا فازي

همیشه  است. این خدا« صبر و تعهد به استراتژي»نرود. اما در بازارهاي پولی و مالی خداي واقعی 
 رساند. کند و به شما سود میبه شما کمک می

تواند از نظر رفتاري به شما کمک کنند، اما جمالت کوتاه هاي زیادي هست که میکتاب
مانند. روزي که بصورت عقالیی و بدون مصرف چیزي، باال رفتن بازار تو را بیشتر در ذهن می

اي. یعنی اي شدهن روز تبدیل به تریدر حرفهخوشحال نکرد و ریزش بازار تو را ناراحت نکرد، آ
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سود و ضرر تو را خوشحال و غمگین نکند. اگر ترید کرده باشید حتماً جمله باال را با جان و دل 
اش تریدهاي ضرر ده بسیاري وجود اي در تاریخ زندگیکنید. گذشته از آن هر فرد حرفهدرک می

اي اشاره ست. به چند تفاوت دیگر تریدر آماتور و حرفهدارد که به مرور زمان آنها را اصالح کرده ا
اي کند، اما مبتدي به جو رسانهاي به نقد شوندگی کریپتوکارنسی بیشتر توجه میکنم. حرفهمی

کند، اي به چیدمان سبدش توجه میکه رو یک کریپتوکارنسی است متمرکز تمرکز دارد. حرفه
اي حداقل کند. حرفهگذاري مینسی پر بازده سرمایهاما مبتدي همه پولش را در یک کریپتوکار

کند، اما مبتدي سبد نامتوازن گذاري میپولش را در پنج کریپتوکارنسی با نسبت عقالیی سرمایه
اي کند. حرفهاش خرید میکند و مبتدي فراتر از توان پرداختیاي اندازه پولش خرید میدارد. حرفه

شود، شود و تا زمانی که اطمینان پیدا نکرده وارد بازار نمیارج میکند از بازار خزمانی که شک می
داند، اما اي ضرر را بخشی از سود میبیند. حرفهاما مبتدي همه چیز را به چشم یک فرصت می

کند. یک مبتدي با ضرر دچار بحران فکري و همه بحران را به زندگی شخصی خود منتقل می
هایش را در دیگران داند، اما مبتدي دلیل شکستتوجه خودش میاي مسئولیت همه چیز را محرفه

هاي بسیاري اند و کتابهاي زیادي معامله گران بزرگ در این رابطه کردهکند. صحبتجستجو می
 شود.براي مطالعه وجود دارد اما خواندن خاطرات دیگران تبدیل به عملکرد شما نمی

استفاده کند، یعنی هم زمان با  OCOورت گذاري بصتریدر ماهی بهتر است از سفارش
مشخص کردن نقطه سود، نقطه ضرر خود را مشخص کند زیرا حفظ سرمایه مهمتر از سود است. 
براي مثال اگر پنجاه درصد سرمایه خود را از دست بدهید باید صد درصد سود کنید تا در نقطه 

اي گم کردیم ولی ود را در مغازهاول ترید قرار بگیرید. براي خیلی از ما پیش آمده که پول خ
کنید به دنبال هرگز براي پیدا کردن آن، داخل مترو را نگشتیم. پس وقتی در بازار مالی ضرر می

پولتان در همان بازار باشید و نروید در بازار دیگري به دنبال پولتان بگردید. این نکته نیاز به 
مج باشید که با هر ضرر مطالعه خود را بیشتر تجربه و گذر زمان دارد یا بهتر بگویم یک متضرر س

کنید، خدا را فراموش کنید زیرا در کنم وقتی اکانت ترید خود را باز میکند. دوباره تاکید میمی
بازارهاي مالی کاري از دست او ساخته نیست و هستند پیرهاي تریدري که حتی خدا را در 

ي یکی از شاگردانم دو هزار دالر داشت و براي کنند. در پایان باید بگویم روزمتاورس ترید می
می  ۱۴ارم تاریخ هایش نیاز به دو هزار چهارصد دالر داشت. دقیقا به خاطر دعمل زیبایی سینه

هزار دالر بود و طبق اصولی که به او یاد داده بودم گفتم ترید کند  ۵۰کوین و قیمت بیت ۲۰۲۱
کند. شب اول پنجاه دالر به دست آورد و شب دوم  تا بتواند در طی ده روز کسري عملش را تهیه
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اقبال با او یار بود و صد دالر به دست آورد. خوشحال به من پیام داد و به او گفتم دیگر ترید بس  
گردد باال؟ گفتم است و فردا شروع کند. تقریباً نزدیک صبح بود که پیام داد استاد بازار برمی

وزیشن باز داري. گفت خواستم با یک ترید دیگر دویست و احتمال دارد و از او پرسیدم مگر پ
پنجاه دالر را زودتر به دست آوردم، اما از همان لحظه پوزیشنش وارد ضرر شد و به مرز لیکویدي 

را با ششصد دالر سود بیرون  نشا گرفتم و با مدیریت سرمایه پوزیرسید. رمز ورود به حسابش ر
هاي پروتز تو را از دهان جیم و جک و جولی ا توانستم سینهآوردم و به او گفتم این یک دفعه ر

هایشان را محکم بهم فشار دهند و کاري از دست من ي بعدي شاید دندانبیرون بکشم، اما دفعه
هاي کنید، روبروي اکانت شما باتساخته نباشد. واقعیت همین است وقتی شما پوزیشنی باز می

کنند. زیرا زمانی مبادله صورت اند که از اشتباه شما سود میالگوریتمی یا افرادي مثل من نشسته
ارزد و بفروشد و دیگري فکر کند بیشتر از این گیرد که یک نفر فکر کند بیشتر از این نمیمی
 کند.ارزد و بخرد. راه در رو ندارد و در این بین یکی اشتباه میمی

 

 رفتارمالی

ایم و بعضی از افراد خودشیفته در سطح لی شنیدههمه ما در مورد موضوعاتی مانند سواد ما
دانند. به خاطر دارم در یکی از جهان خود را پدر سواد مالی، اقتصاد رفتاري، مالی رفتاري و... می

هاي مطرح ایران در خاورمیانه حضور داشتم و سخنران مجلس خطاب به یکی از اساتید دانشگاه
هایم جوکی را تعریف کردم د. آن روز در بین صحبتنکردحاضر، او را پدر اقتصاد رفتاري معرفی 

و گفتم یک سرباز که براي انجام خدمت اجباري در پادگان بود هر هفته به بهانه مرگ پدرش 
دید که فرمانده پادگان با مرخصی او هر هفته بدون هیچ گرفت و با تعجب میمرخصی می

به بهانه مرگ پدرش مرخصی بگیرد با  کند. وقتی براي دهمین بار خواستپرسشی موافقت می
خود فکر کرد که بهتر است این بار بگوید مادرش مرده و دهمین مرخصی را گرفت. هنگامی که 
هفته بعد براي بار یازدهم خواست مرخصی بگیرد به فرمانده گفت مادرم فوت کرده و فرمانده 

بود گفت: چرا میزنید؟  یک چک افسري آبدار به گوشش خواباند. سرباز که گوشش را گرفته
توانی خروجی از یک مادر شک تنها میها پدر داشته باشی ولی بیفرمانده گفت: شاید تو ده

باشی، پس برو سر پستت. پدر علوم هم چنین حکایتی دارد، مادرش را نشانمان دهید. که بعد از 
د که مرا به آن دانشگاه این ماجرا پدرانی که همگی با مادر علم سر و سري داشتند آخرین باري بو

دعوت کردند. در کل این پدران پیر را کنار بگذاریم در حیطه علوم رفتاري در اقتصاد افراد موفقی 
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 1ترین کتاب براي من روانشناسی اجتماعیاند که جذابوجود دارند که مطالب ارزشمندي نوشته
ز مادران پاکدامن این حیطه است و با اختالف نسبت به سایرین او یکی ا 2نوشته الیوت ارنسون

موفق به کسب نوبل  4و ریچارد تیلر 3است که پدران دیگري بر بستر این کتاب مانند دنیل کانمن
هاي گوناگونی در این زمینه نوشته و ترجمه شده که براي شروع از خواندن اقتصاد شدند. کتاب

 هاي این سه نفر شروع کنید.کتاب
 

 

 
که مسیر چریدن یا مسیر کوچ گله  هابزهاي لیدر گله گوسفند

کنند و می تشریحرا به دستور چوپان خود براي براي گله 
پرند و شوند و به به داخل دره میگاهی دچار خطاي بزي می

 شود.سایر گله به دنبال آنها دچار مرگ ناخواسته می

 
لی ریخ گذشته قابل بازخوانی دقیق نیست وترین حیوان فعالً انسان است. هرچند تاشدهاهلی

اند و یکی از شو یا وین حیوانات زیادي به مذاکره نشستهاز چند صد هزار سال پیش در ور
کنندگان که رفتارش به مرور بر انسان غالب شد بز است. بز بعنوان لیدر گله گوسفندها مذاکره

ي که عقیم شده باشد هیکل درشتی کند و مخصوصاً بزاصوالً در جلو با یک زنگوله حرکت می
کند. بز به دلیل بازیگوشی و کنجکاو بودنش از جاهاي دارد و بعنوان لیدر گله گوسفندها عمل می

کنند بز پیش رو چیزي را به دست آورده رود و به بعد از او سایر بزها هم فکر میمختلف باال می
یار رخ داده که بزي داخل دره پریده و جماعت دهند. بسکه آنها ندارند و دنبالش به مسیر ادامه می

هاي زیادي است، سرچ کنید چند هزار گوسفند هم به دنبال او پریدند و قتل عام شدند. نمونه
توانند به ما بخندند، ما گوسفند به دنبال لیدر خود به داخل دره پریدند. البته چون حیوانات نمی

هاي بسیاري هستند که بر یکم انسانون قرن بیستبینیم، وگرنه در همیاشتباهات خود را نمی
 روند.اي بر گرفته از ژنوم مشترک با بز، در اقتصاد به فنا میاثر رفتار گله

کشاند. به خاطر بیاورید همیشه یک صداي زنگوله هست که ما را به به سمت موضوعی می
ی اگر به گذشته خود نگاه کنیم کوین آشنا شدید؟ به غیر از کریپتوکارنساولین بار چگونه با بیت

                                                      
1 The social animal 
2 Elliot Aronson 

3 Daniel Kahneman 
4 Richard Thaler 



146                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

همیشه فردي بوده که تاثیر عمیقی بر ما داشته، معلم، مادر، دوست، پدر، خواهر، برادر، همسر،  
گویند. این صداها موتور حرکت ما کانال مجازي خاص و... که به آن صداي آلفاي غالب می

کنند. دنیاي مالی از این میهاي ما را این صداها ایجاد هستند. بسیاري از تصمیمات و انتخاب
کند و قدرتمندترین صداي آلفا اطراف ما این روزها از طریق ماشین صدا به خوبی استفاده می

تواند شود و ابزار اصلی آن هم موبایل شماست. در دنیاي جدید کمتر مادري میلرنینگ ایجاد می
را به یک صفحه هدایت کند.  تواند شماکوین را بیان کند، اما حضرت گوگل بهتر میمزیت بیت

شود. اگر هاي گوناگون براي نگهداري ما استفاده میپس از هدایت به یک موضوع خاص از دام
رود؟ این عدد را کوین تا چه قیمتی باال میدر حیطه کریپتوکارنسی فعال هستید به نظر شما بیت

 از کجا آوردید؟ 
بریم که درآمد ما میاي پیزي مقایسهشود و در یک بابازي از قضیه خوشبختی شروع می

شویم ثروتمند شدن کنیم، اما متوجه میکافی نیست. پس به دنبال پول تالش بیشتري می
کوشی ندارد، زیرا پسر یا دختر عالف همسایه از شما پولدارتر است. ي معناداري با سخترابطه

ه دزد است و دختر همسایه سازد این است که پسر همسایچیزي که جامعه در تصور عمومی می
کارگر جنسی، اما واقعیت این است شاید او کامالً شانسی پولدار شده باشد. صبرمان به پایان 

تواند پرسیم؛ چگونه پولدار شدید؟ نمیرویم و از او میرسد و بعد از مدتی به سراغ همسایه میمی
گوید فردا ن تعریف کند. به ما میاستعدادم و شانسی پولدار شدم پس باید یک داستابگوید که بی

کند و اي که خریده کمی در اینترنت جستجو میبرگرد تا برایت بگویم داستانی... در وقت اضافه
تر، بازار کریپتوکارنسی بازارهاي مالی به دلیل مبهم بودن بهترین گزینه است. از بازار سهام مبهم

کوین چه بود من خریدم دانست بیتکس نمیچگوید آن زمان که هیاست. در زمان مقرر به ما می
و امروز میلیونر شدم. چند پیج هم که دیشب براي باال رفتن آگاهی در دروغ گفتن باال و پایین 

کند. از ایکس پلنگ و واي فایننس گرفته تا زد آکادمی را به ما کرده بود را به ما معرفی می
رود. کوین بخر چون تا سیصد هزار دالر باال میگوید، بیتکند و در پایان به ما میمعرفی می

 بقیه موضوع را بنویسم. معدد سیصد هزار دالر تنها یک مثال است که بتوان
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 مصنوعینام اثر: نقاشی هوش
 

دهی شکلساختن نمودار به کمک رسانه و 
مصنوعی که تکنیکال به نمودار به کمک هوش

ور پذیر باشد. اینچنین از طریق نوسان قیمت با
ها، قیمت ایجاد هیجان و باور پذیر کردن تحلیل

 برند.را تا هدفی خاص باال یا پایین می

 
کند که خودش در آن گرفتار است. یعنی یک قیمت اینجا فرد از دام لنگر اندازي استفاده می

گویند با ارزهاي دیجیتال شود. حقیقت این است بسیاري از افراد که میپایه ذهنی ایجاد می
کنند. به خاطر هایشان زندگی میکنند و با بلوفاند براي خودشان داستان درست میپولدار شده

داشته باشید افراد پولدار واقعی براي اینکه دچار دردسر نشوند، دوست ندارند دیده شوند و زندگی 
اي که پیش من دوران رسیدهبهد تازهدهند. کم نیستند که افراقابل نمایشی به بیرون ارائه نمی

گویند بیست سال پیش هاي بزرگی دارند، اما براي نخبه نشان دادن خود میآیند که پولمی
آمد و چطور شما سال  ۲۰۰۹کوین از سال گویم بیتکوین خریدم. وقتی به آنها میاندکی بیت

ت نیست. اما همین فردي که گویند تو چیزي حالیروند و میخرید کردید؟ از پیشم می ۲۰۰۲
مجازي ول کن او نیست  1دچار تبع بزغاله شده با اندک تحقیقی در بازار که بعدش دیگر اکسپلورر

کم به آورد. کمهاي خود خوانده کریپتوکارنسی را براي او باال میو تمام صفحات پلنگ و گرگ
ها هم چون شود. همان پلنگمیکوین داشته باشد و وارد این بازار رود که باید بیتخوردش می

رود، به نقطه هدف دام پهن شده، کوین تا سیصد هزار دالر یا بیشتر باال میاند بیتاز جایی شنیده
کنند. وقتی دام لنگر زنند و براي بیشتر دیده شدن این دام لنگراندازي را محکمتر میدامن می

هاي پولی شروع به ایجاد رورریستسیصد هزار دالر در جهان براي مردم تثبیت ذهنی شد، ت
هاي داري اکسچنج با لیست کردن کنند و در این بین تروریستاخبار مرتبط با این قیمت می

شوند و تنها کافی است چند پله اول را بازي بعضی از ارزها یا ایجاد مقاالت باعث تحرک بازار می
برند و قبل از سیصد هزار دالر کنند، مابقی قیمت تا رسیدن به نقطه هدف را مردم پیش می

                                                      
1 Explorer  



148                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

خود، دوباره  هايکنند و بعد با اخبار بد توسط رسانهها شروع به فروش به تازه واردها میتروریست 
کنند. این بازي بارها و بارها از قیمت ند و قیمت لنگر پایین را مشخص میروآقیمت را پایین می

 شویم؟ما در دام لنگر گرفتار مییابد. اما چرا یک سنت تا قیمت نامشخصی ادامه می
شویم. حتماً به فروشگاهی ما بر اساس صداي آلفا با اثر برجستگی به موضوعی جذب می

دود، اید که با تیتر بزرگ نوشته تخفیف و چشم شما به سمت کاالیی که به آن نیاز ندارید میرفته
کنید ارزانتر از واقعیت است میچون ارزان است. بعد دیدن آن با اشتباه حسابداري ذهنی، احساس 

شود. زیرا همین دهید و همین ذهن حسابگر ناقص باعث ورود ما به بازار میو خرید را انجام می
هزار برسد  ۳۰۰هزار دالري بخري و در کوتاه مدت به  ۶۰کوین گوید اگر بیتذهن به شما می

دنبال جذب اطالعات همسو با  چه چیزي بهتر از این؟! وقتی این تصمیم را گرفتیم ذهن ما به
تصمیم و تایید کننده تصمیم ماست. شاید خیلی از شماها که تا اینجا با من بودید از نوشته من 
خوشتان نیامده است زیرا تایید کننده بعضی از رفتارهاي شما نباشد. در اینصورت افرادي که با 

کنند در دام لنگراندازي، ان میاثر برجستگی شروع به جذب اطالعات همسو و تایید کننده ذهنش
 کنند.شوند و روي اخبار همسو با تصمیمشان بیشتر تکیه میبهتر گرفتار می

نام و نشان هاي بیها و توکنترین مکان براي ایجاد اثر برجستگی کوینتوییتر شاید اصلی
ضوعی اي قیمت هدف براي یک مواست و با تعداد زیادي از فالورهاي نامشخص بصورت قبیله

کنند. به نوعی توییتر نقش همان پیر داستان ما را که هیچ کس از آن اطالعی ندارد ایجاد می
دهی اند در نقش پیر داستان بازار را جهتها را خریدهدارد و افرادي که از قبل کریپتوکارنسی

اخ مجازي دوران رسیده، شومن و شبهکنند. از اینجا به بعد تعدادي اسنوبیسم یا همان تازهمی
دانند با دانند چیست، اما میکنند به تبلیغ چیزي که نمیبینند و شروع میموقعیت را مناسب می

کنند و کنار کنند. ساعت به ظاهر گران قیمت فیکی را به دست میفروش آن به دیگران سود می
سند علمی هایشان کنند تا حرفایستند و با چندتا داف دور خود را شلوغ میماشین قرضی می

 داشته باشد.
اند و شوند که در دنیاي واقعی دیده نشدههاي رفتاري بیشتر مردهایی گرفتار میدر دام 

بازي قرار گیرند و وارد بازي توانند در موقعیت دافگذاري میکنند با این سرمایهاحساس می
کنند د سعی میشوند و پس از آن شومن براي اینکه مخاطبش را براي دوشیدن از دست ندهمی

گذاري نگه دارد. از این رو هایش افراد را در سرمایهبا اطالعاتی در راستاي تایید صحبت
شود و در تصورش در بهترین موقعیت است گذار هَول، در دام وضعیت موجود گرفتار میسرمایه
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هاي ي از کتاببردارها با کپیو نباید استراتژي جدیدي اتخاذ کند و همزمان با این تفکرات شومن
دهند و از این دار و تخیلی قانون جذب، به مخاطبان خود فرا اعتمادي میعلمی و داستان هسته

خواهد هاي پولی هیچ مشکلی ندارند و بازي را تا آنجایی که دلشان میجا به بعد دیگر تروریست
گویم روشی که ما میگویند اگر در آینده به هاي بازار، میبرند. و در کنار تمام مزیتپیش می

پول نداشته باشی کالهت پس معرکه است و به کمک ایجاد ترس در افراد و ایجاد طمع مالی یا 
دارند. کریپتوکارنسی آینده بازار پول است اما این افراد باعث جنسی او را در بازي فعال نگه می

شتر افرادي که درآینده به شوند و متاسفانه بیتخریب و به تعویق افتادن فرایند توسعه بازار می
 کنند.اعتمادي پیدا مینوعی کاربر بالکچین هستند اینچنین نسبت به آن بی

 

 

 
 

 ۸۵نام اثر: سیگنال 
 

موارد بسیاري از افراد در توییتر هستند که با 
اکانت پیشوند یا پسوند کریپتو در حال بیرون 
آوردن سیگنال از لباس زیرشان هستند و چه 

که در حسرت دیدن، هر چه را که  بسیار افرادي
خرند. رابطه سیگنال با برهنگی زنانه می ،بگویند

مانند رابطه خلقت مرغ و تخم مرغ است که 
 مشخص نیست کدام یک اول خلق شده است.

 
ها با چند ماشین خوشگل و دختران زیبا رو است، اما واقعیت تبلیغات کریپتو در بیشتر پیج

گذاري در بازارهاي مالی دارند و حضور این جنس یل کمتري به سرمایهها تمااین است که خانم
هاي سرگردانی است که در جیب افراد هول رسوب کرده است. در تبلیغات در جهت جذب پول

کند و بارها به من توصیه شده است به البته علم بازاریابی حضور زنان در تبلیغات را تایید می
دار فنچ در پیجت زمخت خودت اگر از چند دختر سر و زبان جاي نشان دادن ویدئو از چهره

هاست و فعالً به جواب قطعی استفاده کرده بودي، االن قبیله بهتري داشتی. البته نظر بازاریاب
 گویند.اي برگرفته از تبع بزغاله نرسیدم. شاید آنها درست میبراي انجام این رفتار گله
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پدهاي بازار مالی فرار کنیم. چون این افراد به دلیل خود توانیم از دست سایکوالبته ما نمی 
ند و بیشتر افراد فریب آنها را آورگویی افراطی روي مید به دروغبینی که در خود دارنبزرگ

خورند. این سایکوپدها سنگدل هستند و هیچ احساس گناهی نسبت به دام انداختن افراد براي می
بانی و ظاهري آراسته در کمین شما هستند و متخصص در پولدار شدن خود ندارند، با چرب ز

تمام بازارها هستند و از طال و ملک گرفته تا تره بار و بورس و کریپتوکارنسی و... از این رو 
اند. مشکل از آنجا شروع توانیم از این افراد فرار کنیم و در موبایل ما براي همیشه النه کردهنمی
شوند و دچار توهم تشخیص از مدتی تبدیل به همین سایکوپدها می شود که افراد آماتور بعدمی

بازار و کنترل بازار را دارند. همانطور که در طول کتاب متوجه شدیم ما در بازارهاي مالی هیچی 
 توانیم وارد هر بازي نشویم.نیستیم و در بهترین حالت می

 

 
خواهد نشان دهند با کریپتو چه ک به نوعی میبرشی از چند صفحه مجازي مبلغ کریپتوکارنسی، که هر ی 

اي کهربایی باسنش را به وان تکیه داده و دیگري که توان کرد. سمت راست باال با حولهکارهایی نمی
باسنش به افق خیره شده. سمت چپ باال فردي الي چند پاکت خرید خالی که نشان از پولدار بودنش 

الر حاصل از قاچاق انسان، اسلحه، مواد مخدر یا اختالس روبروي است. وسط پایین تعداد زیادي اسکناس د
 خواهد بگوید با این دو پاره خط مادر مردم سرزمینش را به عزا نشانده است.دو خط روي نمودار که می

 

 

توان از زاویه تکامل داروینی پول زبان مشترک انسان امروز است و خواستن پول بیشتر را می
و از اینکه پول بیشتري بخواهید اصالً شرمگین نباشید، اما باید به بعضی از درست و منطقی دید 

ها و مقایسه نکات توجه کنیم. عمده خواست درونی ما براي داشتن پول بیشتر، از محیط، حرف
گیرد و بدترین دام در بازار مالی مقایسه خودتان با دیگران است. با سایرین براي ما شکل می

ایم باشیم. اگر از جایگاهی که در آن قرار دارید راضی یطی که در آن رشد کردهتوان منکر محنمی
هاي نیستید، حتماً آگاهانه مسیرت را عوض کن. آگاهانه به این معنا که همه ما داراي محدودیت

توانیم از آن فرار کنیم. محال هستیم که از جامعه، خانواده و محیط به ما به ارث رسیده و نمی
گر این است که رورش افسانه پولدار شدن در ذهنمان پولدار شویم و بهترین کنترلاست با پ
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گذاري کنی!! ساالنه چقدر از خود فروشی، منظور خودت را ارزش گذاري و بر اساس پول قیمت
گذاري کنی؟ اگر در موضوعی سرمایهفروختن زمانت به عنوان کارمند یا کارگر، پول کسب می

اي و بهتر است شروع بیشتر از یک برابر درآمد خود فروشی شماست، برندهکردي که بازدهی آن 
دهند و زمانی که به ذخیره سود کنید. دقیقاً کاري که بیشتر افراد فقیر با ورود به سود انجام نمی

کنند، منتظر سود هزار درصدي هستند که بیشتر اوقات براي آنها رخ صد درصد سود کسب می
ایم واقعی است و این اب گفتم که پول احساس خوبی است که پذیرفتهدهد. در طول کتنمی

انتهاست. در واقعیت باید یک انتهاي هدفمند براي آن در نظر داشته باشید. قبالً هم احساس بی
مصنوعی و... هاي پولی با ابزارهاي قدرتمند رسانه و هوشام شما در تیررس انواع تروریستگفته

ها د تجربه کنید، یک روز پاي سیستم بنشینید و نگاه کنید که تمام خبرگزاريتوانیقرار دارید. می
کنند. چگونه همزمان یک خبر بد را براي ریزش بازار یا خبر خوب را براي صعود بازار منتشر می

گویم، آنقدر ها چرا بهم وصل هستند؟ براي تاکید دوباره میگوید همه خبرگزاريعقل سلیم می
ات دچار بحران نشوي. در رد بازي کن که اگر آن را از دست دادي، در زندگیاز پولت را وا

گذاري باید مثل شتري بود که براي زنده ماندن، بایستی آنقدر ذخیره داشته باشد که مسیر سرمایه
 آب و علف بیابان را تا انتها برود.بی
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شدیم تا بازي هاي کودکانه است، جایی که مخفی میپشتِ پرده، نمودي از کودکی و بازي
وزید هیوالیی در ادامه یابد و هم زمان با حرکت پرده توسط بادي که از الي پنجره نیمه باز می

گرفت. اما پشت پرده در بزرگسالی شدیم و وحشت همه وجود ما را میمتصور می پشت آن
اند یا در پس معنایش متفاوت است. جایی است که بسیاري از عشاق پشت آن یکدیگر را بوسیده

اند و در پایان الي سطور گناه شدهها انسان بیاي باعث قتل میلیونآن سیاستمداران کوتله
اند. همیشه پرده اینقدر هولناک ا باریک کرده و از پنجره پشتی فراري دادهمخدوش تاریخ خود ر

نیست و گاهی براي بعضی از جوامع مقدس است و مردانی که براي یک پرده باکرگی حاضرند 
تواند آبستن همه چیز خود را بدهند. توصیفات بسیاري در مورد پرده وجود دارد و همین واژه می

تواند جالب باشد. در تاکید راي مثال پشت پرده کریپتوکارنسی هم میحوادث بسیاري باشد. ب
هاي من دلیلی بر بد بودن کریپتوکارنسی نیست. بلکه چندباره باید بگویم این کتاب و صحبت

برعکس، کریپتوکارنسی بخشی از تحول علمی بشر است و ما آگاهانه از مسیر توسعه آن حداکثر 
خواهد در ترید باشد یا در توسعه علمی موضوع بالکچین ن منفعت میمنفعت را باید ببریم. حال ای

و کم نیستند افراد معمولی که زودتر وارد این بازي شدند و سودهاي باالیی بردند. اما با تمام این 
ي کریپتوکارنسی خبر خوبی  براي مردم عادي بدون آگاهی ندارد. موضوع را تفاسیر پشت پرده

کنم که گفته بود. زمانی که شما با پول خودتان براي خودتان روع میبا صحبتی از فریدمن ش
کنید، مهم است چه چیزي را به چه قیمتی می خرید. وقتی با پول خودتان براي دیگري خرید می
خرید، اما مهم است چه قیمتی بخرید. اگر با پول کنید مهم نیست چه چیزي را میخرید می

خرید. خرید، اما مهم نیست چه قیمتی میید مهم است چه میکندیگري براي خودتان خرید می
خرید و نه مهم است کنید نه مهم است چه میزمانی که با پول دیگري براي دیگري خرید می

کوینري که ها و افراد بیتخرید. فضاي حاضر کریپتوکارنسی به دلیل رشد قیمتچه قیمتی می
اي هیچکس قیمت و چیستی مهم نیست و تنها براي وجود دارند به سمت حالت چهارم رفته و بر

دهند که وارد شوید، اما وارد این بازار شدن تابع دانستن قواعد دیده شدن به همه پیشنهاد می
 پرده بازي است. پشت

کوین موجود حوزه هاي ارزشمند بالغ بر هزاران آلتبه غیر تعداد اندکی از کیپتوکارنسی
ها متمرکز بر افراد ند. به همین دلیل از ابتداي کتاب بیشتر مثالاستحفاظی رسانه و مدیا هست
هاي نمایشی توان گفت فضاي کریپتو به اشتباه به تسخیر رسانهسلبریتی بود و به نوعی می

رود و قبل درآمده است. از این رو فعالً این بازي بر دوش افراد سلبریتی و اسنوبیسم پیش می



154                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

رسد که دیگر کسی به باید بازي خوان خوبی شوید. روزي می اینکه تبدیل به بازیچه شوید 
گوش نخواهد داد  NFTهاي کارداشیان و تایسون و اسنوپ داگ  براي خرید یک توکن حرف

ها از صحنه محو خواهند شد. اگر باور به پاک شدن یک شبه آنها از دنیاي و همه این بازاریاب
پرده؛ پس از دوشیدن دنیا در ید که تفکر جمعی پشتدیده شدن ندارید، ترامپ را به خاطر بیاور

چهار سال حضور او، دیگر دلیلی براي پیشرد اهدافشان توسط او نداشتند و او را از بازي حذف 
کردند. حتی فرد قدرتمندي مانند ترامپ که پول داشت و دوست داشت دیده شود را بازي قدرت 

داد. پس با ن قواعد بازي را به درستی انجام نمیو ثروت با لگد از بازي به بیرون پرت کرد؛ چو
نویسیم، ولی ما با انجام نقش خود در رویم که قواعد بازي را من یا شما نمیاین حقیقت جلو می

 بخشیم.بازي، به این قواعد قدرت و تداوم میاین خیمه شب
نگاه کنیم آنگاه خواهد به ما خدمت برساند اگر به تکنولوژي تنها بعنوان وجود چیزي که می

اند. تا قرن کوین هیچ فرقی ندارد و هر دو در عصر خود یک تکنولوژي پیشرو بودهآفتابه با بیت
نوزدهم دنیا در تسخیر علوم انسانی بود، اما قرن بیستم دوران شکوفاي علوم تجربی بود و قرن 

ولوژي اینترنت ویک در قبضه قدرت علوم ریاضی درآمده. بالکچین و سایر مشتقات تکنبیست
هاي قبل گفتم، زمانی اقتصاد در حوزه محور در حوزه علوم ریاضی هستند. همانطور که در فصل

گرفت، اما امروز در حوزه علوم ریاضی و بسیار متاثر از مهندسی علوم انسانی مورد بحث قرار می
مشکالت  ها در پی تخریب و ساختن چیز بهتري هستند و اقتصاد به دنبال حلاست. مهندس

کِش بود که شکههاي درپهن اسب اوایل قرن بیستم مشکل شهر نیویورکاست. براي مثال در 
پاسخ شده بود. تا اینکه هنري فورد با تولید اتومبیل آن را حل کرد و تبدیل به یک معضل بی

امروز همان ماشینی که مشکل پهن را حل کرده، باعث مشکل آلودگی است و تکنولوژي 
 آن احتماال اوضاع را بهتر خواهد کرد.جایگزین 

ها کارایی خود را در حیطه خلق ثروت و حتی نظامی از دست در دنیاي جدید بیشتر انسان
ها اي در دنیاي جدید خروجی انساناند و تقریباً انسان بدون آپشن هیچ ارزشی ندارد و به گونهداده

یکی دارند که براي زنده ماندن نیاز به ها مانند گاو یک جسم فیزمهم است. وگرنه همه انسان
کند. براي مثال در قبیله اش معنا پیدا میلهیخوردن منابع دارند. انسان امروزي در یک جامعه یا قب

، براي خرید توئیتر، ایجاد توفان توئیتري و قبیله اینستاگرام با هشتگ کمک به والت اوکراین
ها ارزشی ندارند، شود. تک تک افراد در این قبیلهن روس متجاوز فعال میاسلحه و کشتن سربازا
اي براي خالق پلتفرم ایجاد قبیله، ارزش بیشتري قائل هستند و افراد به جامعه سیاسی و رسانه
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رو در نقش شوند که این افراد دنبالهرو تبدیل میدو گروه استفاده کننده از مغز خود و افراد دنباله
یابند. وقتی ماهیت ها معنا مینت در فضاي مجازي براي گرگگوسفند، اما در قالب یک اکا

شود. دیگر نیاز نیست شعور داشته باشید. تنها، وجودي شما تبدیل به یک اکانت یا دسترسی می
تواند دستانش را در یک دستکش هوشمند کند و هوش نیاز دارید. مثالً یک دکتر در تهران می

ه کمک یک بات به نیابت از او، انجام دهد و پس از عمل یک عمل جراحی آنالین در آمستردام ب
شود و عمل خود را انجام دهد و یک استراحت کوتاه، وارد یک اتاق عمل آنالین در نیویورک می
جنوبی برگزار شده حضور دارد. و در پایان شب در یک کنفرانس مطبوعاتی که در متاورس کره

ت و تنها کارکرد هوشی او بعنوان یک متخصص دیگر کسی منتظر فهم و شعور این دکتر نیس
تر از اش است که خیلی دقیقمعیار سنجش است. بهترین نمونه ایالن ماسک و خدمات اینترنتی

ها شد. به همین دلیل بسیاري از اندیشمندان مدت باعث مقاومت اوکراینیارتش روسیه، در کوتاه
د و نیازي به شعور و آگاهی ندارد و این گویند هوش از شعور وآگاهی جداست. بات هوش دارمی

آنکه به اعتقادات یا کنیم بی گیریم که چطور از توانمندي یکدیگر استفادهچنین است که یاد می
هاي یکدیگر اهمیت دهیم. با پذیرش این موضوع که من یا باهوشم یا هیچی نیستم، به نیآی

پذیرید دهد و میقدرت مطلق از دست می رسیم که انسان توانایی خود را در مقابلاي میمرحله
 مصرف جامعه منتقل شود.یا باید کارایی داشته باشد یا اینکه به الیه بی

ها که در الیه زیر زمینی مصرفتصور کنیم در یک آخرالزمانی زشت هستیم. گروه فقرا یا بی
کنند. باال زندگی میهاي پرنده در الیه روشن زندگی خواهند کرد و الیه پولدارها که با ماشین

هاي روزمزد شوند، اما در این بین بردههاي روزمزد میمهارت تبدیل به بردههاي بیبه مرور انسان
داراي یک سري مشکالت بزرگ براي قشر مرفه جامعه هستندکه باید بصورت هوشمند کنترل 

خواهی جزو گروه ساز در آینده اولویت سیاسی اجتماعی است. اگر میشوند. کنترل برده مشکل
هاي پیش رو باید مهارت تحلیل داده و نمودار خوانی را یاد بگیري زیرا در برده نباشی براي سال

کنند. از این رو باید بگویم هاي آتی دیتاها هستند که مسیر موفقیت افراد را مشخص میسال
ا با ورود به دوران متاسفانه دموکراسی و آن هم از نوع دموکراسی پولی را فراموش کنید زیرا م

داري باید بفهمیم، داشتن پول به معناي توانمندي است. هستی اگر پول داشته باشی و بردهپست
شوي. خیلی سخت است که ماهیت انسانی را به خاطر فقر اگر نداشته باشی نیستی و دیده نمی

کنی. را دنبال میکنار بگذاریم، به صفحه اینستاگرام خودت نگاه کن و ببین زندگی چه افرادي 
 بین آنها فرد فقیري وجود دارد؟ 
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 بیکار یانسان اهلی شده

بیکاري رفتار نابهنجار خود را دارد و بسیاري از بیکاري وحشت دارند. در تاریخ روزهایی را 
هاي محل ماشین ۱۹ها مخفیانه در قرن ایم که افراد از ترس بیکار شدن توسط ماشینداشته

کردند و آن زمان عکس العمل هم جالب بوده و اگر کارگري ماشینی را خراب میرا کارشان 
کرد، حکمش اعدام بود. واقعیت تلخ ماجرا این است در دنیاي اقتصاد تولید محور، انسان خراب می

کند. به امروز با اسب یا ماشین فرقی ندارد. هرکدام بهتر کار کند دیگري را از بازي حذف می
کند و کارفرما تکنولوژي را به کارمند یا کارگر ها نفر انسان کار میدل دهنگاه کنیم. یک اپ معا

دهد. باید پذیرفت تکنولوژي تا کنون باعث از بین رفتن شغل نشده و نسبت به خود ترجیح می
قرن هجدهم تولید سیصد برابر شده است و در کنار باال رفتن رفاه همگانی، نزدیک به پنجاه 

پذیرد. براي مثال از قرن نوزده تا کنون نیروي دیگر با دست صورت نمی هاي امروزيدرصد شغل
کار بخش کشاورزي از نزدیک سی درصد به یک درصد جمعیت کاهش یافته، اما تولید 
محصوالت کشاورزي پنج برابر شده است و باید بپذیریم در آینده بیش از نیمی از مشاغل دنیا با 

تقریباً یک درصد از تولید ناخالص ملی  ۲۰۳۰قبل از سال  هوش مصنوعی در ارتباط هستند و تا
کنم که دیگر سخت کار کردن انسان کشورها مرتبط با بالکچین خواهد بود. دوباره یادآوري می

رساند بلکه باید هوشمندانه کار کرد. مشکل آنجاست همه افراد توانایی تغییر را را به ثروت نمی
پرده است. سوال مهم این گذار و پولدار پشتز دید سیاستندارند و این قسمت مهم اشتغال ا

است چرا انسان بیکار خطرناک است و باید چکار کرد؟ تغییر تکنولوژي همانطور که براي یک 
ها کند. حتی اگر دولتمهارت را به الیه تاریک جامعه پرتاب میکند، افراد بیعده شغل ایجاد می

ها، محلی هاي تاریک بزه، الکلیسم، مواد مخدر و روانگردانالیه پول رایگان به افراد بیکار دهند،
 برد.شغلی اخالق اجتماعی را از بین میامن براي فرد بیکار است و بی

به شخصه اعتقاد دارم در اقتصاد امروزي اخالق معنایی ندارد زیرا حتی خود من هم با دانش 
ام واالیش یافته تریدر، در حال در سوي دیگر یک اکانت در فضاي مجازي با ن ،و تخصص

هاي ناآگاه فعال در بازار مالی هستم. اقتصادي که بر فضاي مجازي حاکم کشی از ذهنبهره
تر پیش فرقی ندارد و فقط مدل آن فرق کرده. به نوعی زیباتر و لطیف 1کاپوناست با دوران آل

گیري محترمانه و بدون درد است. رود. با احترام به همه تریدرها، باید بگویم ترید شبیه خفتمی

                                                      
1 Al Capone 
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کند و اند و یک نفر از بین آنها، نه نفر دیگر را خفت میها نفر پشت سیستم خود نشستهده
یابد که افراد اخالقی در بیکاري و اقتصاد زمانی رواج میبندد. در واقع بینش را با سود میشپوزی

یکار بود، اما ذهن جستجوگر و فعال باشد و توان ظاهراً بکنند. براي مثال میهدفمند زندگی نمی
به دنبال خلق چیزهاي جدید. اینچنین افرادي کم هستند و بیشتر افراد هنگام بیکاري براي 

بینند و بیکاري باعث بزه، بردن از نظریه خوشگذرانی تنها قسمت منفی ماجرا را میبهره
دیده باشید افراد بیکار همیشه در شود. احتماال پرخاشگري و ورود به حریم خصوصی سایرین می

حال جستجو در احوال خصوصی دیگران هستند ولی امروز با ابزارهایی مانند اینستاگرام و 
 فیسبوک واالیش یافته. از خودتان بپرسید چند نفر را براي کنجکاوي فالو کردي؟

بکنند. انسان  تر از این چیزي که هست،از این رو براي کنترل انسان بیکار باید آن را اهلی
اهلیِ عقیم شده، هیچ خطري ندارد و با یک اپ در فضاي مجازي که بتواند وارد متاورس شود 

شود و تمام شود. با ایمیل و شماره تماس وارد متاورس میخیلی کنترل پذیرتر و بهتر هم می
بندي قهنیازهاي افراطی افراد از خشونت در سکس گرفته تا تجاوز و جنگیدن به روش داعشی طب

توانند تجربه تجاوز هم داشته باشد. در این دنیاي بدون مرز شود. حتی در متاورس افراد میمی
 بیند.دهید و در دنیاي واقعی کسی آسیب نمیشما هرکاري انجام می

 

 
داشته  منفرد یا گروهی توانید در آن رفتار پر خطر جنسی و نامحدودهاي متاورسی که میکالب 

قابل انجام است که در زندگی آوتار شما به نیابت از شما ها کارهایی توسط این کالبباشید. در 
شود. در متاورس نیازهاي واقعی این مراحل براي شما قفل است و کاالي الکچري محسوب می

 شودشما کد گذاري و درصورت توانمندي مالی در واقعیت به صورت کاال به شما پیشنهاد می

 

 

افراد بیکار باروري بیشتري دارند. وقتی فرد به یک بازي مشغول باشد  در دنیاي واقعی
تواند آزادي بازي او را به خطر بیاندازد. به همین دلیل با حضور یک بچه تازه متولد شده، می
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توان کنترل جمعیت را انجام داد. در اصل مشغول کردن افراد بیکار از طریق بازي، به راحتی می 
اند، اما به دالیل مختلف در گذشته از متاورس استقبال عد از متاورس خلق شدهها بکریپتوکارنسی

شد. با ظهور بالکچین و مباحث منفعت مالی و از سوي دیگر کنترل تاریخ توسط بالکچین نمی
رود. در اصل متاورس یا فرا جهان در پی تحقق این فرایند با سرعت بیشتري روبه جلو می

شود افراد متوسط و فقیر یب زدن واقعی است. این موضوع باعث میآرزوهاي افراد، بدون آس
جامعه در متاورس به دنبال آرزوهاي خود پول خرج کنند و در بیرون باعث وفور منابع و خلوت 

فروشند، به افراد می شدن محیط طبیعی شود و لذتی چند برابري براي قشر پولداري که متاورس را
 فراهم کند.

گویید ت که گفتم. وقتی شما در متاورس هستید تمام عالیق خود را میته بازي همین اس
خواهید و اگر پول داشته باشید با توجه به ذائقه و عالقه شما در دنیاي بیرون، هر آنچه را که می

شوند نگاه کنید. بسیاري از آنها از هایی که تولید میشود. براي نمونه به فیلمبرایتان خلق می
معناست، اما فروش گیشه خوبی دارند زیرا گیشه امکان سنجی ل خرد پوچ و بیسوي افراد اه

ها با عالئق جمعی در فضاي مجازي، کند. خیلی از اوقات نوسان قیمت کریپتوکارنسیعالئق می
گیرد و عمده باال و پایین شدن بازارهاي مالی بر گرفته از سرچ افراد هستند. حتی از صورت می

هاي فرهنگی جدید برگرفته از ذائقه شناسی هاي پورن عجیب گرفته تا مکانخلق داعش و فیلم
 براساس هوش مصنوعی است.

ها حکایت خیلی روشن است فضاي مجازي، تولید کننده داده براي گروهی است که از داده
 شوند. از اینهاي جدید زایده میکنند و غولهاي قبلی را بزرگتر میآورند. غولپول به دست می

ماجرا گریزي نیست و باید آن را بپذیریم و تنها در بهترین حالت با شناخت آگاهانه از مسیري 
اي توانیم منفعت به دست آوریم. در نمونهکنند ما هم میها به سمت هدف حرکت میکه غول

بیرونی و قابل لمس به جنگ اوکراین و روسیه فکر کنید. واقعا خود روسیه هم در دستان 
هاي روسی را هاي خرسهاي تکنولوژي پولاروپایی و آمریکایی اسیر شد. گرگ تکنولوژي

تواند بخش مهمی از کسري اشتغال را تامین کند، با این تفاوت که می ۳دریدند. از این رو وب
داري کند. آیا این دیکتاتوري برگرفته از بردهخود فرد بیکار هزینه اشتغال خود را پرداخت می

هاي کنند که تنها آزاديحصار زندگی میها در یک زندان بیت؟ با این روش انسانمدرن زیبا نیس
توان گفت بالکچین در کنار شفافیت، باعث شود و به نوعی میتعریف شده به آنها داده می

کوین با انقالب آزادي مثل چگوآرا شود. در واقع بیتاي میگسترش دیکتاتوري نهادي و ریشه
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ها روزي تبدیل دیل به فیدل کاسترو، صدام، قذافی و... شده است. همه انقالبیآمد ولی امروز تب
 شوند.آشام میبه دیکتاتورهاي خون

 

 ماشین لرنینگ
 1ها براي ارسال پیام به نیروهاي خود از ماشینی به نام معمادر جنگ جهانی دوم آلمانی

استفاده کردند، تا بتوانند  2بمبارانها براي شکستن کد آن از ماشین کردند و انگلیسیاستفاده می
 ۱۹۴۸مصنوعی، از ابتدا یک کاالي نظامی بود و الگو کد را بخوانند. اولین گونه عملیاتی هوش

ها ماهیت یو و مموريپیشد. با سیها بود از آن استفاده میبعنوان یک خدمتی که در اختیار ارتش
مصنوعی بر پایه توانایی در حقیقت هوشتر شده است. مصنوعی خیلی سریعتر و پیچیدههوش

مصنوعی آن بندي هوش یابد. همچنین در طبقهسه مبحث یادگیري، استدالل و درک معنا می
هایی که دهد مانند اپمصنوعی تنها یک کار خاص انجام میرا در سه مرحله محدود که هوش

تواند مرحله عمومی که می هاي کریپتوکارنسی، مرحله دوم یاکنیم یا همین والتاستفاده می
نما و مرحله هاي انساندنیاي اطراف خود را مانند یک انسان درک کند. چیزي شبیه همین بات

گذارد و به نوعی کدها، کدهاي مصنوعی که انسان را پشت سر میسوم یا مرحله سوپر هوش
رایط فعلی نویسند. فعالً ما بین مرحله محدود و عمومی قرار داریم. در شبعدي را می

هاي خبره است که این برنامه براي هاي گوناگونی دارد. شاخه اول، سامانهمصنوعی شاخههوش
کند تا اند و این سیستم دانش انسانی را در پایگاه خود ذخیره میحل مسائل پیچیده طراحی شده

مصنوعی شدر زمان مورد نظر از آن استفاده کند. مانند تلگرام، واتس اپ یا سیستم قضاوت هو
کند. دومی مصنوعی احکام را صادر میهاي شبیه هم یک سیستم هوشچین که براي جرم

هاي ي مهندسی برق، مکانیک و علوم کامپیوتر است مانند آنچه از باترباتیک است که شاخه
ها را دریافت بینیم. سومی یادگیري ماشین است که ماشین، حجم عظیمی از دادهنما میانسان

هاي تریدر از این شاخه سوم رسد. بیشتر باتو بر اساس الگو تکرار شونده به نتیجه می کندمی
خواهیم هستند. چهارمی شبکه عصبی است که از روي مغز انسان طراحی شده است و از آن می

بینی نشده مثل یک انسان با تجربه عمل کند. پنجمی بر اساس منطق هاي پیشدر موقعیت
استدالل انسان است و شامل تصمیم احتمالی ما بین بله و خیر است. از این فازي است که شبیه 
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شود. ششمین شاخه، پردازش گیري یا شکنجه مجرمین استفاده میروش در چین براي اعتراف 
هاي پراهمیت در هوش مصنوعی است. این مدل از پردازش، زبان طبیعی است  و یکی از شاخه

ر متمرکز است تا بتواند زبان انسان را درک کند. این شیوه مانند به ارتباط بین انسان و کامپیوت
دهد. انجام می 1گیرد. دقیقاً همان کاري که موتور گوگلیک کودک تازه متولد شده زبان را یاد می

 زند تا بتواند در آینده دانش جدیدي خلق کند.در این مدل اطالعات مختلف را بهم گره می
توانند هاي جدید حتی میشود و باتیبی از موارد باال استفاده میخیلی از اوقات بصورت ترک

در سلول زنده بمانند و تولید مثل کنند. باتی از سلول جنین قورباغه ساخته شده است که توان 
هاي قاتل، مانند آنچه که در ترور یکی از فرماندهان نظامی تولید مثل و تکثیر را دارد!! یا بات

کنند آوري میه شد. یا حشرات مخبري که اطالعات را براي یک سازمان جمعایران از آن استفاد
ها را کنند که به کمک بالکچین تمامی این دادهو تمامی این موارد مقدار زیادي داده تهیه می

شود. براي مثال در هاي مهم از آنالیز چهره استفاده میکنند. در بسیاري از مکانسازماندهی می
ها هر لحظه چهره افراد را اسکن و مخابره ین به دلیل حجم باالي تردد، دوربینهاي چفرودگاه

رود. از این رو طبق گفته اي مردد باشد، پلیس سریع براي بررسی آن فرد میکنند. اگر چهرهمی
هاي هر موجود زنده دو ویژگی متابولیسم و تولید مثل را داشته باشد، زنده است. باتهاکینگ 

اي هم اناي در حال ورود هستیم که امکان تغییر ديویژگی را دارند و به مرحله جدید این دو
 وجود دارد.

ساختند تا با استاد بزرگ شطرنج جهان بازي کند و  2یک برنامه شطرنج ۱۹۹۷در سال 
توانست قبلی را شکست دهد.  3یک الگوریتم دیگر ۲۰۱۳توانست انسان را ببرد. چند سال بعد 

را ساخت. برنامه المو در هر ثانیه سی و پنج میلیون  4گوگل برنامه آلفازیرو ۱۸۲۰اما در سال 
کرد، اما آلفازیرو در هر ثانیه چهل هزار حرکت و تا روز قبل از مسابقه حرکت را بررسی می

دانست شطرنج چیست. به آلفازیرو گفتند باید مسابقه شطرنج با المو بدهی و او طی بیست و نمی
قیق در اینترنت توانست المو را شکست دهد. به همین ترتیب به این الگوریتم چهار ساعت تح

د رمانی بنویس که شبیه آن را کسی ننوشته باشد، مابقی کار را به آن بسپارید. به قولی یبگوی
رود. در دنیاي کریپتوکارنسی این علوم جدید مورد استفاده قرار او تا فرحزاد می« ف»بگویید 
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کنند و در استفاده می 1هاي گوناگون از بررسی زنجیرهمثال براي ردیابی والتگیرد. براي می
هایی بوده است را براي هاي مرتبط به والت که از چه سرزمینکسري از ثانیه تمام تراکنش

 کند.هاي مدیریتی لیست میسیستم
یار کوچک الزم به ذکر است که تکنولوژي به نام ذرات هوشمند داریم که از نظر ظاهري بس

شوند. تصور کنید یکی از آنها در گوشی موبایل شما، اکلیل روي هستند و روي وسایل سوار می
رژ گونه، ریموت ماشین، چسبیده به لنگه کفش شما و... باشد. انرژي خود را از حرکت شما یا 

عات شوند و اطالگیرند و به اولین وسیله از جنس خودشان نزدیک شوند، کانکت میخورشید می
شود شما چند رسانند. اینچنین است که گوگل متوجه میرا دست به دست به مرکز خود می

متر گوشی خود را جابجا کردید، یا اینکه اگر الزم باشد در لحظات خصوصی با همراهت سانتی
دهد آوري و از روي ارتعاش صداي شما تشخیص میچه چیزي را در رختخواب بیشتر به زبان می

کند، پس بسته پیشنهادي خود را زیر پوستی ه چه چیزي را ببینی حالت را بهتر میدر آن لحظ
 فرستد.برایت می

 

 
 نام اثر: گوگل از رگ گردن به شما نزدیکتر است 

گفت: اگر هاي نمایندگان مدیر اجرایی گوگل در بازپرسی و تحت فشار پرسش 2سوندرا پیجاي
تواند گوگل اگر نیاز باشد می -کندداري پسورد این کار را میاصوالً براي نگه -افراد تاییده بدهند 

ها را رصد کند. براي مثال؛ گوگل توانایی تشخیص چند سانتیمتر جابجایی تمام حرکات و رفتار آن
 تلفن همراه شما یا بررسی درخت رفتاري شما در فضاي مجازي را در کسري از ثانیه دارد.

 

 
شده و بطور کامل در خدمت ثروت است. امروزه کامپیوترها  باید پذیرفت که بازي علم عوض

تر از ها بسیار باکیفتکنند. پاکسازي پوست توسط باتاز هر روان درمانگري بهتر عمل می
ها است. به نوعی با ذرات هوشمند خلق دیکتاتوري مبتنی بر تکنولوژي گریز ناپذیر است پزشک
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رم و در بهترین حالت بتوانیم باالترین دستاورد را براي هاي زندگی مدرن را بپذیو باید محدودیت 
دهیم. تا خود داشته باشیم. ما با موبایل خود تصاویر و نیازهاي خود را به هوش مصنوعی می

اپ چگونگی حاکمیت بتواند سرگرمی را براي ما ایجاد کند. براي نمونه، ما با تلگرام و واتس
هاوس ارتعاش اینستاگرام و فیسبوک چهره و در کالببندي نوشتاري ذهنی خود را، با جمله

دهیم. بیشتر افراد اسکن چهره و مردمک چشم یا اثر انگشت مصنوعی میصداي خود را به هوش
اند. از این رو بیشتر مصنوعی قرار دادهرا براي باز کردن قفل موبایل را از قبل در اختیار هوش

ایم. براي اینکه راحتی همه چیز خود را هویدا کرده مصنوعی مخفی نیست و بهابعاد ما بر هوش
خیالتان را راحت کنم با خودروهاي خودران یا استفاده از نقشه مسیر یاب، بصورت کامل رفت و 

ها داراي کنید و جالب است بدانید بیشتر این اپآمد خود را به مراکز امنیتی اعالم می
 اینترنت رد پاي مارک اندرسون را دنبال کنید. گذارهاي مشترکی هستند. براي مثال درسرمایه
 

 
 همه با هم هستن نام اثر: نترسید، نترسید. آنها 

 راست به چپ: بن هورو ویتز، مارک اندرسون، مارک زاکربرگ
. سهامدار کسب و کار دو هاي دنیا است مو پلتفر گذار اصلی بیشتر اپمارک اندرسون سرمایه

اهمیت بودن آنها دارهاي نوین که رسانه به دلیل بینفر از برده فرد چپ و راست هم هست. سه
 بینیددهد همین سه نفر هستند. در زیر تعدادي از دارایی و سهام این افراد را میرا نشان می

Facebook، Foursquare ،GitHub ،Pinterest ،LinkedIn, Twitter, 

Loudcloud, Instageram, Clubhouse, whats app,… 

  

 

جهانی نامشخص بود. اینکه ما چقدر  وگر ملی مصنوعی کنترلتنها یک چیز براي هوش
مرکزي به زودي این اطالعات هاي دیجیتال بانکها و پولتوانمندي مالی داریم. به کمک والت

گذاریم. براي آنکه آب پاکی را روي دستتان بریزم هیچ راه را کامل در اختیار قدرتمندان می
ر ندارید، مگر اینکه برنده از کنار این میز قمار بلند شوید. در این بازي یا شما آگاهانه گریزي دیگ

توجهی بازنده ناآگاه بعدي هستید. بازنده بودن، شوید، یا در صورت بیبرنده از کنار میز بلند می
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ش را هاي خودکند که آنجاهم لذتها هدایت میپولمعنایش بد نیست؛ تنها شما را به گروه بی
ي زمین در جهنم حضور دارند، هاي باحال کرهگویند بیشتر انساندارد. براي مثال آنطور که می

به همین دلیل اگر به دنبال زندگی یکنواخت نیستید حتماً به جهنم بروید. براي اینکه موضوع 
 را نگاه کنید.« 1زمان»بصورت کامل در ذهنت جا بیفتد فیلم 

 

 هوش مصنوعی و تمرکز، آزادی های فردی ،بالکچین
آید. تصور کنید مرزي بین توهم تا واقعیت وجود ندارد و همه اینها از ذهن ما بیرون می

خوابید کاربر شما در حال شارژ و آپدیت کردن شماست. همین االن یک ربات هستید، وقتی که می
کردید براي سرور  العاتی را که در طول روز جمعفاي تمام اطنگام خواب بصورت وايیا اینکه ه

کنید. اینها شاید تخیل باشد، اما همه ما یک هاله مغناطیسی ذهنی مرکزي مالک شما، ارسال می
کند. اگر سیستمی باشد که این هاله مغناطیسی را دریافت و داریم که اندیشه ما را تشعشع می

ک جلسه مهم، اما پوچ دهد. تصور کن در یتحلیل کند آنگاه همه نیازهاي ما را به ما پیشنهاد می
گهر خواهد و همزمان با سخنان بیحضور داري و ذهنت خسته است و آن لحظه دلت شیرینی می

گیر بیاوري. گوشی موبایلی که در کنار  2کاکارئیس عوضیتان دوست داري او را تنها در کالب اف
در گوگل کروم کند و یک دفعه شما است، هاله مغناطیسی شما را به مرکز مربوطه ارسال می

کاکا چقدر ترین خوردن شیرینی در مکانی معادل افچند پیام داراي لوکیشن مبنی بر اینکه، سریع
هوشمند دست به ها از طریق ذراترسد. همه این ارسالاز شما فاصله دارد، به دست شما می

کند، اما یرسد. البته فعالً استخوان جمجمه این هاله را جذب مشود تا به سرور میدست می
با احتمال باال دستگاهی ساخته شود که هاله مغزي را تجزیه و  ۲۰۳۰گویند تا دانشمندان می

شود بینیم و در طول خواب شب تبدیل به یادگیري میتحلیل کند. ما در طول روز هزاران چیز می
بندي و ا طبقهتواند با نظم و ترتیب آن رها بسیار شود چیزي شبیه بالکچین میو وقتی این داده

 ها خواهد شد.  آوري دادهمزد جمعقابل تحلیل کند. با این کشف هر فردي تبدیل به کارگر بی
گرهایی در الي سطور آن به سمت اي هستند که اشارههاي پیوستهدر اصل بالکچین لیست

تر و مصنوعی با سرعت بیشمصنوعی وجود دارد و اگر در آینده فراگیر شوند، هوشسیستم هوش
تواند روابط مالی و نیازهاي جسمی شما را بخواند. فقط براي روشن شدن پردازش کمتري می

                                                      
1 In time 2 FKK Club 



164                        AbbasNoroozi          Dr.کویناز آفتابه تا بیت  

همینکه شما اولین پیامتان را با گوشی موبایل ارسال کردید در چند  ۲۰۱۲موضوع بگویم از سال  
 ۲۰۲۲شد و االن در ثانیه امکان بازخوانی دو میلیون از کانکشن و اتفاقات زندگی شما ایجاد می

ها است و تنها با یک تراکنش یا هش در فعالیت روزمره، درخت تر از آن سالدنیا بسیار پیشرفته
شود. با دید مثبت نگاه ماجرا کنیم بیشتر مردم دنیا اعتقادي به آزادي ندارند زندگی ما هویدا می

دنیا هستید اگر  و این فرایند براي بهبود زندگی آنها الزم است. شما جزو کمتر از ده درصد مردم
ید. صادقانه بگویم این ده درصد هایی در ذهن دارترس از دست دادن آزادي را با چنین سیستم

مصنوعی ي نیازهاي عمومی جامعه است. البته با هوشاي برندهاصالً مهم نیستند. چون رفتار گله
د در فضاي مجازي توانتوان خوب و بد را تشخیص داد و دیگر به راحتی هرکسی نمیتر میراحت

تواند در یک مصنوعی میاز سمت دیگر همین هوش ه کند.دکتر و مهندس باشد و مردم را تلک
هیچی بشوید. براي مثال تنیسور به لحظه تمام تاریخچه شما را از دسترس خارج کند و تبدیل 

و هفته از زن چینی را بیاد آورید، زمانی گفت یکی از مقامات چینی به او تجاوز کرده. براي د
صحنه روزگار محو شد و وقتی به او فهمانده شد که آن رابطه جنسی تجاوز نبوده بلکه احترام به 

مصنوعی خیال ما راحت است. این هوش، رفتار ما رهبرش بود، دوباره به دنیا بازگشت. با هوش
ی و انسانی رویم و همیشه یک گزینه مناسب کاالیشناسد و به حاشیه نمیرا بهتر از خودمان می

مصنوعی گیرد. از زاویه دید کالن مزیت هوشدرخور پول و توانمندي ما پیش روي ما قرار می
 خیلی بیشتر از معایب آن است به همین دلیل در آینده نقش غالب را خواهد داشت.

هایی که خودمان مصنوعی ما دیگر خودمان نیستیم و با تمام دادهالبته در این دنیاي هوش
از ما وجود دارد. ما دیگر ناشناس نیستیم و  1ایم، یک آواتار همه چیز دانر میان گذاشتهبا او د

حتی فضاي دیفاي هم قسمتی پیشرفته از تمرکز را دارد و دموکراسی پولی یک شوخی مضحک 
و چرک مثل تشکیل سازمان ملل و شواراي امنیت است. در همین فضاي غیرمتمرکز 

کشند کار را به سمت آن میم دیگ عسل وجود دارد که افراد طمعکریپتوکارنسی موضوعی به نا
کنند و در هاي او را پیدا میو با اولین تراکنش در این استخر به ظاهر ناشناس تمام تراکنش

هاي جدیدترین نمونه پیدا کردن هک بیتفنیکس از طریق دیگ عسل بود. همانطور که در فصل
تنها  ۲۰۲۱گیرد و در سال با دالر و یورو و پوند صورت می قبل گفتم، بیشتر تخلفات پولی دنیا

هاي کریپتوکارنسی مجرمانه بوده و این رقم بسیار ناچیز است. زیرا در این درصد تراکنش ۰.۱۵

                                                      
1 Deep fake 
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 ها تحت کنترل هستند.مدل پولی به راحتی همه انسان

مرکز شما بحث امنیت براي بسیاري از افراد مهم نیست و همینکه در اولین اکسچنج مت
پی اینترنت و شماره کارت گرافیک و کنید کلیه اطالعات از اسم گرفته تا آيحساب باز می

ها گذارید. بعضیعامل کامپیوتر و گوشی موبایل خود را در اختیار نهادهاي نظارتی میسیستم
س کنند خیلی زرنگ هستند و با فیلترشکن که معلوم نیست از کجا آمده احساس ناشناتصور می

تر از شما دارد که براي بودن دارند. یادتان باشد موبایل و کامپیوتر شما یک سازنده باهوش
دهد که هر کاري سازماندهی کارهایش یک شماره سریال اختصاصی به هر مصرف کننده می

توانند انجام داد بتواند درآینده نسبت به فعالیت مخرب او پاسخگو باشد. افراد معمولی نمی
افزاري خود را مخفی کنند و به دلیل عدم کنترل همه جانبه افزاري و نرمي هویتی سختهاشماره

دهید زیرا ماشین لرنینگ از شما یک شما بر همه امور با اولین اشتباه همه چیز خود را لو می
 کند. درخت ساخته و همه چیز شما را در کسري از ثانیه بهم وصل می

 

 

 
توسدددط   حی شددددده  طرا لی بدداز  مددد

chainalysis  شده در گزارش شر  و منت
یان سدددال  دهد که نشدددان می ۲۰۲۱پا

توانند غیر متمرکز دیده شوند ها میتراکنش
امددا در نهددایددت یددک نهدداد بدده کمددک 

به متمرکز اکسدددچنج قدام  هاي متمرکز ا
ها نموده است و به سازي و تحلیل تراکنش

الددت نوعی بیشدددتر تبددادل کریپتو در حدد
 غیرمتمرکز امکان بررسی متمرکز دارند.

 

ناشناس بودن در کریپتوکارنسی را در بلندمدت فراموش کنید. اما حفظ حریم خصوصی 
اي براي انجام ایمن کارهایشان توسط ها اسارت را به ندادن اندک هزینهبر است و انسانهزینه

کاالي عمومی است و افراد دهند. در اصل حریم خصوصی یک متخصصین این امور ترجیح می
انتظار دارند دیگري هزینه آن را پرداخت کند تا بصورت رایگان بتواند سواري مجانی بگیرد. کمتر 
کسی حاضر است از تتر استفاده نکند زیرا از دید او با تتر همه چیز آسانتر است و از این رو تبادل 

تباط یک تراکنش شما با سایر هاي شما و ارشما با تتر به معناي مشخص شدن تمام والت
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ها و افراد گوناگون است. احتماال براي شماهم رخ داده باشد که یک حساب احراز هویت تراکنش 
اید که بعد از چند تراکنش، ناگهان قسمت خدمات پلتفرم حساب شما را براي بررسی شده داشته

متمرکز ورود و خروجی هاي متمرکز و غیرآورد. تمامی اکسچنجبیشتر به حالت تعلیق درمی
هاي عسل چک گهاي تحلیل داده و دیکریپتوکارنسی خود را بصورت لحظه به لحظه با پلتفرم

هایی وجود دارد که در مبحث این کتاب کنند. براي پولشویی و دور زدن این فرایند فعالً راهمی
شوید همچنین گنجد. وقتی حریم خصوصی شما از بین رفت شما تبدیل به کاال میعمومی نمی

قربانی  Xmr zec, xvg, zen, kmd, xzc, grs, dashهاي حفظ حریم خصوصی سکه
 اند.هاي معروف داراي سازمان خاص شدهها و کوینتوکن

کنند. زمانی اپ و تلگرام و توییتر و... رایگان استفاده میهایی مانند واتسخیلی از افراد از اپ
ک استیکر یا حفظ مالکیت معنوي یک لغت یا هشتگ باید رسد که شما براي استفاده از یمی

هزینه آن را پرداخت کنید. وقتی همه با کریپتوکارنسی آشنا شدند و تبادل پول خرد آسان شد، 
براي استفاده هرچیزي باید پولش را بپردازي. فضاي مجازي مانند مواد فروش است. اول همه 

اش را پرداخت کنی!! براي مثال ه معتاد شدي باید هزینهدهد و بعد از اینکچیز را رایگان به تو می
میلیارد از مردم زمین حساب بانکی  ۱.۷کنیم نزدیک به وقتی در مورد استارلینک صحبت می

خواهیم به مردمی که حساب بانکی ندارند اول گوشی هوشمند بفروشیم بعد یک ندارند و می
کوین هزینه اینترنت را کریپتوکارنسی مانند دوجکند که در آینده بتوانند به کمک والت نصب می

سازد تا بتواند دیکتاتوري نوین بر پرداخت کنند. عرضه کاال به مرور تقاضاي خودش را هم می
مصنوعی و دیکتاتوري براي بسیاري از گویم این موضوع هوشرا بسازیم. دوباره می ۳بستر وب

رو هستند و با مرده باد و زنده بودن را ندارند، دنبالهمردم دنیا مفید است. افرادي که توانایی رهبر 
برند. بالکچین شک در دنیاي آینده لذت بیشتري میروند بیي دیگر میاي به صفحهباد از صفحه

کند و با کنترل همه جانبه هاي معتقد به آزادي را مخدوش میآزادي فردي اندک انسان
نیاز به حمایت دارند، آینده زیباتري به کمک اینترنت کاري که براي همه چیز هاي فراموشانسان

 اشیا شکل خواهد داد.

 

 خوشگذرانی آشکار
کند. براي یک فرد بیکار هیچ چیز بهتر از خوشگذرانی نیست چون غمش را فراموش می

کریپتوکارنسی تا به امروز توانسته ثروتمندان نوظهوري را خلق کند و این موضوع به این معنا 
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شوند، زیرا افرادي که زودتر وارد بازي شدند سود همه افراد در این بازار ثروتمند مینیست که 
است. این   NFTهاي هنريهاي جذاب و پر سود مجموعهبرند. یکی از حیطهبیشتري می

توانید انحصار را بیشتر مانند مخاطبان خاص خودش را دارد و به کمک آنها میهاي بیتوکن
ر کسی توان لذت بردن از اثر هنري شما، موسیقی شما، ویدئو شما و... را کنید تا در آینده ه

هاي غیر همانند بعنوان سند مالکیت است که داخل هر والتی بصورت رایگان نداشته باشد. توکن
در هم تنیده  ۳و وب NFTشود. البته بحث متاورس و باشد آن والت مالک آن محسوب می

کنیم یا به دست ود مجازي دارد و ما در متاورس خریداري میاست. هر چیزي که در ذهن ما نم
تواند از طریق توان در ذهن تجسم کرد و این تداعی غیر قابل لمس، میآوریم را تنها میمی

سازي از قبل آشنا شدید. تا کنون چند سازي تا ابد ادامه داشته باشد. احتماال با این توهمتوهم
قی چند اتریوم یا چند صد هزار یمحتوا یا پوستر یک آلبوم موسبیخبر را خواندید که یک نقاشی 

اند این تاریخ بوده داستان آفرینشدالر فروخته شده است. آیا در دنیاي پولدارهایی که شاگرد پیر 
مغز وجود دارد که این آثار هنري غیر فاخر را بخرد؟ گاهی ما در اوج قیمت چیزي را همه آدم بی

د که به احمق بعدي بفروشیم! یا اینکه این افراد براي جوسازي و مهم نشان خریم به این امیمی
خرند تا دادن خود با پرداخت اندک کارمزدي با یک والت ناشناس خودشان، اثر هنري خود را می

همچنان در تیر رس دیده شدند باشند؟ جواب این سوال به گذر زمان نیاز دارد. بهتر است بدانیم 
به این سمت توانسته جایگزین لذت  ۲۰۱۱ازي آنقدر جذاب است که از سال این مدل ابزار ب

تواند انسان را بارها و بارها توسط بازي سرگرم کند سکس و کاهش باروري شود. پیر داستان می
اي بچیند که افراد عادي با اطالعات ناقص تمایل و چیزي بهتر از نیست که شرایط را به گونه

ازي یا چیزي را داشته باشند که باعث انتقال پول و ثروت به سمت افراد گذاري در ببه سرمایه
توانمد شود. همچنین زمانی که به چیزي باور داشته باشید پاک کردن آن از ذهن سخت است. 

فروشند و امروزه عالوه بر سرزمین متا ما حتی هاست بهشت را میبه همین دلیل است که قرن
ها و ها داریم. تا االن چند بار افراد معترض در رسانهترل اعتراضاپوزسیون سایبري هم براي کن

فضاي مجازي را در واقعیت دیدید؟ هنوز تا هوش فرا انسانی فاصله داریم، اما تکامل از ما 
تر است و در گذشته تصور ساخت الگوریتم، مدلی از کنترل باال به پایین بود، اما باهوش

اي با کنند و مانند بچهکل و پایین به باال خود را بازسازي میهاي امروزي از جز به الگوریتم
گر نگاه کنید نسبت به سال گذشته چقدر زیباتر ترجمه کنند. به گوگل ترجمهها رشد میداده
 کند!؟!می
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کند. مصنوعی هنگام حل سواالت ریاضی، قضایاي جدید را همزمان خلق و اثبات میهوش 
اي؟ در هر صورت دنیاي امروز یا مداد ضرب و تقسیم انجام نداده چند وقت است دیگر با خودکار

توانند تعامل بهتري انجام دهند که مصنوعی است و افرادي میدنیاي آگاهی و در تعامل با هوش
زندگی و دانش آنها بر پایه اخبار نباشد و بتوانند در هر موقعیتی تحلیل ذهنی خود را داشته باشند 

گویند هاي گوناگون این کار بسیار سخت شده است. آنطور که میها و رسانهکه به دلیل وجود اپ
مصنوعی هنوز درکی از احساسات ندارد ولی به مرور این را هم درک خواهد کرد. شاید هوش

کامپیوتر  از کامپیوتر پرسیدند: خدایی هست؟جالب باشد. هاکینگ براي پایان این قسمت جوکی از 
 .خه را به پریز جوش دادو دوشا، گفت:حاال هست

 

 نژاد پرستی مدرن در کریپتوکارنسی
جهت شفاف سازي باید بگویم، بعضی از موضوعات بسیار مهم هستند. به همین دلیل در 

پردازم. طول کتاب شاید دوباره یا چندباره براي نهادینه شدن موضوع در ذهنمان به آنها می
اي ل گرفت و مانند هر کشور تازه استقالل یافتهبالکچین با مبحث آزادي مالی براي افراد شک

همیشه جاسوسی از کشورهاي خبیث به دنبال نابودي آزادي در چنین کشورهایی هستند. پس از 
بیس و بایننس و بیترکس هاي معامالتی مانند کوینکم پلتفرمها کمگیري کریپتوکارنسیشکل

اري از افراد را که کریپتوهاي خود را در و... شکل گرفتند که اوایل با شعار عدم تمرکز بسی
کردند به سمت خود کشیدند. فارغ از خدمات و راحتی در معامالت هاي ناشناس نگهداري میوالت

دهند، پس از قدرت گرفتن و ثروتمند شدن از طریق کارمزدي که از که به مخاطب ارائه می
تن دفترکار ثابت و مشخص هستند. زمند داشاکنند، نیگران و خدمات جانبی دریافت میمعامله

فروشی روي براي ایجاد یک دفتر در کشوري قدرتمند مانند آمریکا مجبور شدند که به هویت
است که باعث شد مخاطبینی از ایران، سوریه،  1OFACبیاورند. اولین استدال آنها پایبندي به 

داد که افراد رصت را میهایشان مسدود شود. هرچند در گذشته بایننس این فلیبی و... حساب
هاي قبل گفتم به مرور مبحث نژادپرستی به پول خود را برداشت کنند. همانطور که در فصل

شود و در کشورهاي آفریقایی مانند نیجریه دسترسی حساب هاي بایننس دیده میوضوح در ایمیل
ادپرستانه در زیر پوشش گذاشته و به نوعی بصورت نژ 2افراد را در اختیار دولت آن کشور و اینترپل

                                                      
1 The Office of Foreign Assets Control 2 Interpol 
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قوانین باعث آسیب به پول افراد شده است. درصورتی که تمکین از قانون بایننس را مجبور 
کرد حساب افراد روس را در زمان جنگ روسیه و اوکراین ببندد، اما این کار را نکرد زیرا در می

راي توسعه ارزدیجیتال ها، بایننس قراردادي بکنار چشمان آبی، پوست سفید و موهاي بلوند روس
همه با هم برابرند، اما »در قلعه حیوانات،  1با بانک مرکزي روسیه دارد و به قول جورج اورول

هایی مانند بایننس، همانطور که در قسمت ترید در کنار این نژادپرستی پلتفرم« .بعضی برابرترند
شوند هاي ساختگی بازار مینهاي خود باعث لیکوید شدن افراد در نوساگفتم از طریق الگوریتم

گیرد سودهاي گزافی را به دست و با ساختن شدوهاي بلند که گاهی آن را بعنوان باگ در نظر می
کنند. دهد یا کمک بشر دوستانه میاي قرار میآورند و اندکی از سود حاصله را در صندوق بیمهمی

هاي اینچنینی مانند مر بایننس یا پلتفرهاي بشر دوستانه، نفعی براي بازنده ندارد. رفتااین کمک
کنند تا به سگ خود هاي ولگرد شهري، کسب درآمد میکشی است که با کشتن سگافراد سگ

هاي بیس و... مانند خبرچین سیستمغذا بدهند. اما قسمت تلخ ماجرا این است بایننس و کوین
کنند بر اساس احراز هویت صورت کنند و بعد از اینکه افراد پولی را جابجا میمتمرکز عمل می

دهند و این یعنی از بین بردن حریم هاي نظارتی میگرفته یا نگرفته اطالعات مقصد را به سیستم
خصوصی و به نوعی ترویج دیکتاتوري خزنده در کنترل مالی افراد به اسم گسترش آزادي مالی 

د و تا حد امکان استفاده از است. این ماجرا براي مشخص شدن ابعادش به گذر زمان نیاز دار
هاي متمرکز را کنار بگذارید و تنها از انتقال در و کوین اکسچنج 2شبکه بایننس اسمارت چین

اي شبیه فروش اطالعات افراد توسط فیسبوک شبکه اصلی هر کوینی استفاده کنید، زیرا حادثه
 مرکز است.هاي متهاي مربوط به اسکچنجمدل شبکه و کوین  منتظر کاربران این

 

 بدترین سناریو و پول سوزی
آینده »براي بررسی یک موضوع باید سناریوهاي مختلفی را در نظر گرفت، سناریو اول که 

را حتما مد نظر داشته باشید. « دهدها است و سودهاي کالنی را به ما میاز آن کریپتوکارنسی
 این بازار پتانسیل سودسازي آگاهانه را من مانند بسیاري از افراد، البته با چند تبصره معتقدم فعالً

تواند دهد که بدترین آن میدارد. اگر سناریوها را طیفی در نظر بگیریم، تعداد زیادي سناریو رخ می
به این حالت باشد که کشورهاي توسعه یافته از کشورهاي درحال توسعه بصورت نسیه مواد اولیه 

                                                      
1 George Orwell 2 BEP20 & BEP2 
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ده میلیارد دالر بابت  xي تصور کنید کشور توسعه یافتهدهند. کنند و پولی به آنها نمیوارد می 
تواند بیش از پولی براي پرداخت ندارد و نمی xبدهکار است. کشور  zواردات مواد خام به کشور 

کند آید یک چیزي به نام کریپتوکارنسی تولید میاندازه پول بدون پشتوانه چاپ کند، از این رو می
هزار دالر  ۶۰رد و در یک مارکت ساختگی قیمت کریپتوکارنسی را تا که نیاز به دستگاه ماینر دا

ها خیلی خوب هستند و گوید این کریپتوکارنسیمی zبرد بعد به کشورهاي دیگر مثل باال می
توانید به دور از سیستم نظارتی پول جابجا کنید. بعد اگر فارم ماینینگ داشته باشید به راحتی می

گوید بیاید دستگاه ماینر از من بخرید. به جاي طلب می xن چکار کنم؟ گوید االن ممی zکشور 
از طریق ماینینگ، پولدار بشود. مهمترین اتفاقی  zدهد تا ده میلیاردي به آنها دستگاه ماینر می

با تولید کاال صاف شده. عالوه بر تولید ملی، بخش اشتغال خود را  xکه اینجا افتاده، بدهی 
در حال ماینینگ چیزي هست که از هیچی ساخته شده، اما بابت  zسوي دیگر تقویت کرده و در 

هزار دالر یا  ۶۰آن ده میلیارد دالر دستگاه خریده است تا چیزي را بعداً بفروشد که قیمت آن 
فروشد و منتظر فروش چیزهایی را که ماین کرده نمی zبیشتر است. با باال رفتن طمع احتماالً 

کنند یا الگوریتم ها تغییر میدالري است. در این بین به مرور الگوریتم در قیمت یک میلیون
شوند و بعد تبدیل به زباله بازیافتی ارزش میهاي ماینر بیشود. ابتدا دستگاهاثبات کار ممنوع می

شود و تنها اتفاقی که شوند و بعد یک روز آن چیز خیلی خاص از صفحه اینترنت محو میمی
یارد دالر بدهی صاف شده و میلیاردها دالر کریپتوکارنسی ساخته شده از هیچی به افتاده ده میل

سوزي گویند پولرسیده است. به این روش می xفروش رفته و میلیاردها دالر دیگر به کشور 
برند ها تورم را باال میدهید. وقتی دولتبدون درد. براي مثال شما مالیات بدون درد هم می

گیرند. این هم همان است، اما در ابعاد جهانی و بدون درد از مردم مینهان یا بیدراصل مالیات پ
پذیرد. البته این سناریو انتهاي بد ماجرا است و افرادي مثل استیگلیتز و نسیم متولی صورت می

هاي اقتصادي به این سناریو تمایل دارند. به شخصه نظرات هیچ یک از طیف 1نیکالس طالب
هاي دنیا مال من باشد، تنها سهمم را از بازار دانم قرار نیست همه پولست، زیرا میبرایم مهم نی

 گذارم.گیرم و مابقی را براي دیگران میمی
ها را از بازار خط کوینتوان با چند موضوع دیگر گره زد. اگر آلتاین سناریو بدبینانه را می

شود، اما اگر هر ساتوشی با تصور باطل یکورادیلیون ساتوشی م ۲.۱کوین در نهایت بزنیم، بیت
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شود و اگر سال کواردیلیون می ۲.۱کوین به تنهایی روزي یک دالر بشود یعنی قیمت بازار بیت
ها را در نظر بگیریم. کل منابع زیرزمینی قابل استخراج و ارزش تمام برندها و همه بدهی ۲۰۲۲

کواردیلیون قیمت دارند.  ۱.۴نزدیک به  گذاري باشد، چیزيو هرچیزي در جهان که قابل قیمت
تریلیون دالر است  ۱۰۰هاي فیات در چرخه همه کشورهاي جهان کمتر از از این عدد، کل پول

مدت پوچ است. کوین باتوجه به ابعاد اقتصاد جهانی در کوتاهو بحث داشتن سقف توزیع بیت
کنیم و توزیع آنها ها نگاه میگره درصد رخ نداده، اما وقتی به توزیع ۵۱همچنین تا کنون حمله 

ها در مناطق توسعه یافته قرار دارد و در بسیار خطرناک صورت پذیرفته و به نوعی بیشتر گره
آینده دور ایجاد کارتل اروپا و آمریکا دور از ذهن نیست. همچنین کوچ ماینرها به سمت 

خطر را تشدید کند. در این حالت تواند این دهد میکشورهایی که آزادي عمل بیشتري به آنها می
ها دوباره همان انحصار پولی بانک مرکزي به مدل دیگري با فرض فراگیر شدن کریپتوکارنسی

 پا برجاست.
 

 

 
 
 

هاي المللی گرهتوزیع بین
رنگ تیره در کوین که بیت

ط حکایت از تسلتصویر 
این جغرافیا بر فرایند 

 اده ها داردمستند سازي د

 
توان بدترش هم کرد و کل ماجرا را بعنوان بازي این سناریوي بد که توضیح داده شد را می

پونزي معکوس دید. براي مثال در حالت نرمال افراد در بازي پونزي به دنبال زیر مجموعه هستند 
رود و باال میتا سود به دست آورند، اما در حالت معکوس ما چیزي را داریم که به مرور قیمتش 

شود. اینجا زیر مجموعه به مرور این کاالي گران شده در واحدهاي ریزتر به افراد دیگر فروخته می
گردد و بخواهم ریزبین و شکاک باشم دنیاي پولی جدید به این است که به دنبال لیدر بازي می

شوید ها محسوب میکوین بلکه سایر چیزهایی که شما کاالي آنکند و نه تنها بیتروش عمل می
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 کنند.به همین حالت عمل می 
انسانی که چیزي براي از دست دادن نداشته باشد خطرناک است به همین دلیل توهم پولدار 

هستیم.  1گر بسیار عالی است. خیلی از اوقات ما در زندگی نمایش ترومنیشدن یک ابزار کنترل
 ۸۵۰کوین را پ دچار اخالل شد و بیتکمارکتبراي یک لحظه سایت کوین ۲۰۲۱دسامبر  ۱۴در 

میلیارد دالر و... نشان داد. این چیزي جز حقیقت نیست که همین  ۱۷۹میلیارد دالر اتریوم را 
کنند و اگر یک روز کاردانو را یک میلیارد دالر یا یک سنت نشان دهند سازي میها قیمتسایت

تواند یک دام لنگر ها میدر پلتفرمپذیریم و چیزي غیر از این نیست. اخالل عمدي ماهم می
اندازي باشد تا افراد براي سود بیشتر چیزهایی را در موبایل خود نگهدارند که ارزشمند است. به 

شود واسطه خلق این چیزهاي به ظاهر ارزشمند و ضروري، مراقبت از خود موبایل هم ارزشمند می
 کنیم.ه است را از خود دور نمیو این وسیله که امروزه تبدیل به ریموت کنترل ما شد

 

 

 
 
 

 ۲۰۲۱دسامبر  ۱۴باگ 
کپ و مارکتسایت کوین

نشان دادن قیمت میلیارد 
 هادالري کریپتوکارنسی

 
دهیم. وقتی شود و در ازاي آن آزادي خود را میهاي مثبت رایگان به ما داده نمیاین نوسان

ا هستی. مدل نوینی از پول در حال خلق دهند در اصل کاال خود شمپولی را رایگان به شما می
شدن است به نام انسان که نیاز به هزینه نگهداري ندارد و نرخ تنزیل خودش را خودش جبران 

کند و در هر صورت سود است. زیرا امروزه انسان تمام خواص پول را دارد. مسی و رونالدو در می
جنگیدند ندارند. با ببر یا گالدیاتورهاي می 2هاي سابق که در کولوسئومزمین فوتبال فرقی با برده

تمام بحث ما از خلق پول صورت گرفت و این بازي همچنان حول همان رفتار انسان غار نشین 

                                                      
1 The Truman Show 2 Colosseum 



 Dr.AbbasNoroozi                                   173          کوین    از آفتابه تا بیت

گیرد هاي موجود قبیله سازي صورت میچرخد با این تفاوت که امروزه با الگوریتمتکامل یافته می
 آمد خود را تضمین کنند. تا پیرهاي قدیمی و جدید داستان بتوانند کسب در

هایش ابزار جدید پولی براي ادامه حیات سیستم قدیمی کوینکوین و آلتخالصه کالم بیت
ایم، هاي آکواریومی هستیم که در خیال باطل رها و آزاد شدهو قبلی هستند. همه ما مانند ماهی

نیست شما دنبال اطالعات ایم. دیگر نیازي اما واقعیت این است در یک استخر بزرگتر تجمیع شده
آید و همچنان رابطه پول، قدرت و رفتار عمومی زیباتر از قبل بروید. اطالعات به سمت شما می

هاي تروریستی پولی بازسازي کرده است. اگر به خاطر بیاوریم، تروریست خودش را در غالب مدل
یابی به سرت عدم دستکرد؟ براي رسیدن به هدفش، با ایجاد وحشت یا ایجاد حپولی چکار می

کرد که در آینده بتوانند به آرزوهاي گذاري میکاالها، افراد را مجبور به کار بیشتر یا سرمایه
هاي پولی برسند. این وحشت فراگیر پولی هاي تحت کنترل تروریستساخته شده توسط رسانه

، همانطور که طالبان در رود و باید آن را به رسمیت بشناسیمحداقل تا یک قرن آینده از بین نمی
هاي متمدن به رسمیت شناخته شد. در وحشت این نیازهاي افغانستان توسط بسیاري از تروریست

رنگارنگ و عدم دستیابی که پیش روي ما به شکل بازار سهام و فارکس و کریپتوکارنسی، خودرو 
زیم و با پیروزي نسبی فود، ملک و... پهن شده، مهم این است خود را نبالوکس، لباس برند، فست

توان گفت: در این دنیا بودن نامشخص است و تنها میبودن و بازندهبیرون بیایم. مرز بین برنده
تحت کنترل شما براي زنده ماندن از دست خرس، نیاز نیست از خرس پیشی بگیرید. فقط باید 

ی شما بیشتر باشد، تر بدوید و پیشی بگیرید. هرچقدر آگاهاز شخصی که پشت سرتان است سریع
بینید و پول درآوردن از هاي خود میکوین در والتشده گرانتري نسبت به بیت NFTآفتابه 

گرفتن تکنولوژي به قیمت از دست دادن آزادي، براي زنده ماندن از دست خرس، سرعت پیشی
 شما از نفري قبلی را بیشتر خواهد کرد.
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. مهم گره خورده استاطالعات  ان بوزن کنونی پول و ثروت براي رشد کرددر اقتصاد بی
. به همین را داشته باشدافراد در بازي  توانایی نگهداري  نیست اطالعات درست باشد یا غلط، باید

دلیل کریپتوکارنسی براي زنده ماندن به فضاي مجازي و سلبریتی نیاز دارد؛ زیرا اثر گذاري کالم 
خصص با عینک ته استکانی بیشتر است. یک متکالم یک سلبریتی صدها برابر از اثر گذاري 

، بلکه توسعه دهندگانی تیپ نیستندخوشگل و خوشهمانطور که قبالً هم گفتم، میلیونرهاي جدید 
هاي جدید از متاورس گرفته تا هستند که به دلیل همزیستی طوالنی با کامپیوتر براي خلق بازي

یل تکنیکال توسط شما، از درد کتف و مچ نقاشی کردن نمودارها و بارگذاري آنها براي انجام تحل
برند. همچنین پولدارهاي بزرگ دنیا همچنان ناشناس هستند و دست و ضعیفی چشم رنج می

بینیم چیزي افرادي مانند ایالن ماسک، جف بزوس، بیل گیتس و هر آنکه در ویترین رسانه می
 شود.در جلوه پرده نمایش داده میاست که خود خواسته 

کنید و خودتان را بنویسید که دیگران در زمین شما بازي کنند؛ اگر این کار را نمییا بازي 
در شهربازي زندگی، استفاده نکردن کنید، قواعد بازي را رعایت کنید. در زمین دیگري بازي می

نهایت از تکنولوژي تقریباً غیر ممکن است. پس باید اندک خطرات زندگی مدرن در مقابل بی
در مقابل  کهتکنولوژي هستند  هو بدانیم بیشتر افراد مصرف کنند ی مدرن را بپذیریممزایاي زندگ

هاي داري وجود ندارد، بلکه دادهخالق آن قدرتی ندارند. همچنین چیزي به نام افول سرمایه
آمیز در حال گسترش داري انحصارطلبانه خیلی پرقدرت و تبعیضدهد سرمایهاقتصادي نشان می

تنیدگی موضوعات پولی و مالی در یکدیگر است و نشان دادن درهمه که گفتم است. تمام آنچ
توان کریپتوکارنسی را بصورت مستقل بررسی کرد و مجموع تاریخ پول و بازارهاي مالی، نمی

در ذهنتان تئوري توطئه را  . پسدهدبعد براي ما رخ می يهر حرکتی است که لحظه يپیشینه
ها سواري شود و باهوشدگیتان کنار بگذارید زیرا موجی ساخته میبراي اتفاقات پیش روي زن

شود دهند و نکته اینجاست که موج در مسیر حرکتش لول میآلودها سواري میگیرند و خوابمی
کنند. پس مدت سواري گیرنده و سواري دهنده با تبادل انرژي به یک سمت حرکت میو در بلند

، بهتر است ی تقریباً محال است و با پذیرش این موضوعحرکت در خالف روند تحول اجتماع
 .مان باشیمچیدمان مدیریت زندگی خود متمرکز بر

در شرایط روز دنیا حمایت از حقوق مصرف کننده مجازي یک شوخی بیش نیست و حقوق 
الملل هم پیر داستان خودش را دارد. براي مثال به کانادا بعنوان کشوري که کباده حقوق بشر بین

هاي پولدار شده است. پول هر کشد نگاه کنید، تبدیل به النه دزدها و تروریسترا به پیشانی می
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کند. وقتی که پول داشته باشی ها را ناشنوا میبندد و گوشها را میزمان صالح بداند، چشم 
هاي حقوق بشر هم قابل تفسیر است. به جنگ یمن و عربستان نگاه کنید. عربستان از سالح

ها به دلیل تحریم کند، اما یمنییکایی، فرانسوي، انگلیسی در کشتار مردم یمن استفاده میآمر
ها این سوال هاي ایرانی استفاده کنند. در تمام رسانهتوانند از سالحبراي دفاع از خود از تنها می

اساسی این  دهد و باید با ایران برخورد شود. اما سوالوجود دارد که چرا ایران به یمن سالح می
اي در مورد کند و هیچ رسانههاي کشورهاي نام برده شده استفاده میاست چرا عربستان از سالح

کند؟ اگر سالح یا پهپاد فروختن ممنوع است براي همه باید ممنوع باشد. اما آن صحبت نمی
ه کند. در مثالی مشابه بجایگاه پولی کشورهاست که جهت نوک انگشت رسانه را مشخص می

تهاجم آمریکا به ویتنام و عراق و افغانستان و لیبی و... نگاه کنیم چه فرقی با تهاجم روسیه به 
سازد و از بشار اسد یک دیکتاتور اوکراین دارد؟ در واقع مدیا از زلنسکی یک قهرمان مظلوم می

ویت قاتل، ولی اگر کمی بدون تعصب نگاه ماجرا کنیم، در نفس عمل هر دو از مباحث پوچِ ه
پس نگاه بررسی کنند. ملی، حاکمیت ملی و ارضی و... براي حفظ جایگاه فردي خود دفاع می

هاي کریپتوکارنسی در مدیا داشته باشید؛ زیرا آنها برگ برنده هستند. اي به قهرماني ویژهشده
دید هاي من حتماً قابل تفسیر است، اما بعنوان یک خواننده که تا این لحظه همراه من بوصحبت

ها مهم اید و تمام حرفم این است که هیچ یک از این بازيتا حدودي با ذهنیت من آشنا شده
ورید، همانطور آشود به دست نیستند. تنها منفعت خود را از بازار مالی که ساخته و مدیریت می

 کند.که پیر داستان در بازار مالی از شما منفعت کسب می
میلیون سال قبل شروع شد و در گذر زمان آفتابه به داستان این کتاب از شصت و پنج 

جهیزیه زندگی اضافه شد. همه ما وسایلی در خانه داریم که به دلیل داستانی که در پس آن قرار 
 NFTدارد با همان وسیله در خانه دیگري متفاوت است. از این رو آفتابه خانه هر فردي در قامت 

هاي متفاوتی را دیده است. از این رو درگیر اسم زیرا داستاناش فرق دارد، با آفتابه خانه همسایه
گویند عاقالنه به می شود.و داستان بودن باعث تعصب و ماندگاري شما روي یک موضوع می

چیزي نگاه کنید که ممکن است به شما ضرر بزند یا حیات شما را مختل کند. بازارهاي مالی 
رند مگر آنگه توهم جایگزینی براي آن پیدا کرده باشند. بتوهم ذهنی ثروتمند شدن را از بین نمی

تواند جایگزین بازارهاي دیگر ها مبحث جدید و سودساز خیلی خوبی است که میکریپتوکارنسی
شود، روزي حتماً این تکنولوژي با چیز جدیدتري جایگزین خواهد شد و چه بهتر تا پنج سال 

 ي ورود به بازار جدید خود را آماده کنید.آینده ذخیره سود خود را انجام دهید و برا
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مباحث در این کتاب تا حد امکان ساده بیان شد و براي اینکه بتوانید تریدر خوبی بشوید، 
خواهید وارد بازي شوید با مطالعه تخصصی داشته باشید و اگر حوصله مطالعه ندارید و زودتر می

هاي بردي بگذرانید و براي سود بیشتر، از شومناساتیدي که واقعاً علم این کار را دارند دوره کار
 يخانهخاي براي ورود به سالآموزشی دوري کنید، زیرا وظیفه این افراد به خط کردن رفتارگله

گویند براي اینکه فردي که اطالعات ناقص دارد را ورشکست کنید، به بازارهاي مالی است. می
نبودن حجم باالي مدیا در فضاي مجازي واقعاً او اطالعات غلط بدهید. به دلیل قابل تحلیل 

تشخیص اطالعات درست براي بسیاري از افراد غیر ممکن است. دو نکته ذهنی را براي شناسایی 
گیرند، اما اطالعات درست مد نظر قرار دهید. اول اینکه افراد در مورد توهم، عاقالنه تصمیم می

ن معنا که شما براي رسیدن به آرزوهایتان برنامه منطق هستند. به ایدر مورد بازارهاي مالی بی
کنید. پس هر سیگنال مالی که دارید، اما در مسیر رسیدن به آرزوها بدون برنامه حرکت می

رحمانه بررسی کنید. ما براي خرید یک جفت جوراب بیکنید بدون خیالبافی آن دریافت می
کنیم. م یا کریپتوکارنسی هیچ تحقیقی نمیکنیم، اما براي خرید سهاچندین مغازه را بررسی می

اي که از اولی مهمتر است. به هیچ وجه فراموش نکنید، افراد موفق و پولدار تمایل دومین نکته
گر باید خودش به تنهایی مزد ندارند. یک معاملهدیده شدن، سیگنال دادن و عالفی بی هزیادي ب

تواند نقشه راه شما باشد. اده از مسیر افراد موفق میتوانایی تحلیل موضوع را داشته باشد، اما استف
اي توانید از ابزارهاي کپی تریدنیگ یا آموزش دیدن پیش یک تریدر حرفهخیلی از اوقات می

بهره ببرید و رفتار آنها را براي ساختن مدل شخصی خود، تقلید کنید. در کنار تقلیدهاي سازنده، 
پول شما را حتما به خاطر داشته باشید. به دلیل محدود حرف فریدمن را در مورد پول خودش و 

 بودن توان مالی، بهتر است پول خود را به دست عقل دیگران نسپرید.
گذاري بهتر بعد از خواندن این کتاب این سوال در ذهن شما هست که چه سرمایه احتماالً

گیرد و جواب کلی ر میاست. جواب این سوال با توجه به ابعاد پولی افراد در طیف وسیعی قرا
ندارد، اما بعنوان فعال بازار کریپتو، بعد از اینکه از سیستم آموزش دولتی خارج شدم، تمام زندگی 

ها بازسازي کردم و تا کنون این بازار بیشترین سود را به من خودم را به کمک کریپتوکارنسی
بازده شدن فاصله دارد و ه بیداده است. فعالً این بازار پر سود و جذاب است و هنوز تا مرحل

کنم و فرصت براي ورود موفق بسیار زیاد است. گذاري عاقالنه در این بازار را توصیه میسرمایه
گردید. باید اگر اعتقادي به یادگیري ندارید و خسته هستید و دنبال نکات کنکوري رایگان می

کند. ز فردي به فرد دیگر فرق میشمولی ندارد و ابگویم ترید و پول درآوردن هیچ فرمول جهان
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هاي بزرگ را گذاري بهتر است سبد موسسات و بانکولی بعنوان یک راه درست، براي سرمایه 
هاي موجود در سبد آنها بیشتر متمرکز باشید. در این مد نظر قرار دهید و روي کریپتوکارنسی

. ایدتقلب کرده ان آفرینشداستزیرا از روي دست پیر  شودحالت احتمال اشتباه شما کمتر می
گردد. پس اگر چیزي را خریدي و اکنون در سراشیبی یادتان باشد مجرم، به صحنه جرم باز می

قیمت است. اگر بد شانس نباشید، احتمال اینکه یک بار دیگر باالترین قیمت خود را ببیند، زیاد 
هاي حاصل ی به دلیل تورمهاي آتاست. همچنین به دلیل ازدیاد جمعیت و کمبود منابع در سال

لمس  گرایانه یا تجمیع منابع مصرفی حقیقی قابلِگرایی لذتاز سیاست پولی جهانی، مصرف
 براي فروش با قیمت باالتر، سود خوبی خواهد داشت.

دنیاي امروز بحث رضایت همگی یا برابري نیست. بلکه نارضایتی است که باید عادالنه بین 
رود که ده بتوانند بهتر زندگی کنند. یعنی دنیاي پول به سمتی میطرفین تقسیم شود تا یک ع

بدبختی قابل حذف نیست، بلکه مدیریت شده و عادالنه به افرادي که ناآگاه هستند هدیه داده 
شود. به همین دلیل وقتی بپذیریم کاال هستیم درک ما از روابط علّی و معلولی زندگی مالی می

دانشجوي مقطع دکتري بودم و  ۲۰۱۳بینیم. سال را یک فرصت می ايشود و هر حادثهبهتر می
کوین تا آن زمان نشنیده بودم. به خاطر دارم نوجوانی گیمر از من پرسید: چیزي در مورد بیت

شانس در مسیر علمی من پاي خود را  يکوین بازي بخرم؟ اینچنین واژهتوانم با بیتچگونه می
ه دکتري من شد. در تاریخ علمی کشورم بعنوان اولین فرد در کوین موضوع رسالباز کرد و بیت

ها به روش الکتروداینامیک کوانتوم را مورد بررسی قرار تز دکتري، بحث انتشار کریپتوکارنسی
ها کلمه دادم. مسیر سخت و مخاطره آمیزي بود زیرا کمتر کسی در سیستم دانشگاهی آن سال

آکادمیک اطالعی از آن  يکردن از موضوعی که جامعهکوین به گوشش رسیده بود و دفاع بیت
دانست. قسمت بدتر نداشت مثل اثبات وجود خداوند براي موجودي بود که خودش را خدا می
هاي من هیچکدام از ماجرا محیط مافیایی پیرهاي مجالت علمی چاپ مقاالت بود، زیرا حرف

اساتید خوبم که سرسختانه در کنار تصمیم کرد. به کمک هاي غلط قبلی آنها را تایید نمیدانسته
ها توانستم خودم را از باتالق دانشگاه نجات دهم. اعتراف آن زمان من ایستادند، پس از سال

کنم به دلیل نبود منابع فنی و علمی صحیح درآن مقطع زمانی اگر به گذشته برگردم رساله می
 کنم.    می گیرم و این کتاب را جایگزین آندکتري خودم را پس می

کنند که اند بخوبی حرف مرا درک میاشخاصی که پروسه چاپ مقاله علمی را طی کرده
همه چیز از همان اول یک بازي مافیایی است. بازي که از نوشتن اسم استادي معروف بعنوان 
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نویسنده اصلی که خیلی از اوقات خودش یکی از اعضاي همان مجله زرد به ظاهر علمی است 
خواهید با هزاران رایزنی و رانت اجازه انتشار رکی از نوشته شما ندارد. به این طریق میو هیچ د

اش ارتقا علمی و بیشتر شدن حقوق مقاله را به دست آورید. پس از عبور شما از مشکل، نتیجه
چترباز در دنیا کم نداریم. به همین  شود که نقشی در نوشتن آن نداشته. استاد تمامِ فردي می

ام هیچ تصمیمی براي نوشتن مقاالت علمی ندارم و نخواهم داشت. ل پس از دفاع از رسالهدلی
که متخصص کسی نیست که الزاماً به دانشگاه  استاین موضوع هدفم از نوشتن سطور باال تایید 

تخصص هستند و زیرا بسیاري از افراد دانشگاهی به دلیل عدم مطالعه نا آگاه و کمرفته باشد، 
شخصی است که عمیق یک موضوع  هایم،من از تخصص و آگاهی در تمام صحبت منظورم

شک خیلی از شماها با مطالعه تبدیل به متخصصی در حیطه کاري خاص را درک کرده باشد. بی
خواهید در حوزه کریپتو پر سود زندگی کنید مدت مطالعه عمیق و هدفمند اید و اگر میخود شده

 خود را باال ببرید.
صیه علمی براي توسعه دهندگان بالکچین دارم که هدف آنها غیرمتمرکز نگاه داشتن یک تو

ها بر بالکچین بحث آزادي مالی که هدف اولیه بالکچین است. با توجه به سیطره شدید دولت
ها است، مخدوش شده و تا حدود زیادي از بین رفته است. به کوینکوین و بسیاري از آلتبیت

هاي فعلی کریپتوکارنسی بر اساس اقتصاد وزیع و انتشار کوین یا توکن نسلنظر من، چگونگی ت
نیوتونی بوده و به همین دلیل سیستم نظارتی اقتدارگرا توانست -کالسیک و اصول دکارتی

ها از نظر ساختاري دموکراسی پولی را از بالکچین فعلی بدزدد. از دید من، ماهیت کریپتوکارنسی
گیرد. در خلق ماده از هیچی است که در حوزه تفکر کوانتومی قرار می در قالب تبدیل انرژي و

گیري است بهتر است براي ایمن نگاه داشتن ها که در حال شکلنسل چهارم کریپتوکارنسی
 1هاي الکترومغناطیسی ریچارد فاینمندرخت مرکل از ترکیب جاودانگی کوانتومی با میدان

ته امنیت ناشناس بودن صاحب پول یا ناشناس بودن مقدار استفاده شود تا در تراکنش صورت گرف
پول، تضمین شود. از این طریق با ایجاد فضاي عدم قطعیت رسیدن به جواب درست، براي 

 کند. گر را با احتمال باالیی غیر ممکن میسیستم کنترل
رامی هاي موفقی که در این کتاب در باب تفهیم موضوع به خوانندگان گجا از انسانهمین

طلبم و دلیل استفاده بیشتر از کتابم، از اسمشان استفاده کردم و مورد طنز قرار گرفتند پوزش می
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هاي آمریکایی بسیار واضح است چون شوخی کردن با افراد در خاورمیانه در بهترین شخصیت 
را باید انتظار کشید. به همین دلیل وقتی در حضرت گوگل  1حالت سرنوشتی همچون خاشقچی

دم آقاي اوباما براي یک مشت دالر و گردنبند طال، جلوي پادشاه عربستان زانو زد. متصور دی
اند و به کرده 2شدم که مردم آمریکا درک بهتري از پول دارند و به نوعی خودشان را بهتر پولیزه

جایی که پول هست شوخی از باسن کارداشیان تا مغز لینکلن هیچ  ؛دانندکمک قدرت پول می
هاي ترید شخصی و گرفته از گذر عمر مطالعاتی و تجربهرو بریتی ندارد. کتاب پیشمحدود

ام براي موسسات مالی است و بر اساس بازخوانی ذهنی خودم نوشتم و از من بپذیرید گزینشی
تر است. که اگر به دنیاي پول، قدرت، علم، تکنولوژي... به چشم بازي نگاه کنیم، درک آن ساده

 م منبع علمی اولین بازي پیر داستان آفرینشتاز فرایند آفرینش ماست؛ چون نتوانسبازي قسمتی 
 را پیدا کنم، هیچ منبعی در پایان کتاب ذکر نگردید. با پول
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