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 22-1 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری

 المللــیبین نظام ملی ودر  الارزهای دیجیترمز موقعیت

 2سحر شریفیان 1،اهلل رحیمیفتح

 ۸/2/1399 تاریخ پذیرش:  2۰/11/139۸تاریخ دریافت:

 چکیده
 و ورها شدهدی و مالی کشاقتصاعرصۀ ارزهای دیجیتال وارد رمز به نامامروزه دارایی جدیدی 

ی زهاها به این اردولتبیشتر . واکنش برانگیخته استها را در این زمینه دولتواکنش 

با  ها. دولتاست مثبت بودهغالباً  ،نداردنظارت  هابر آنهیچ مرجعی ، که پشتوانهبی

این سعۀ تو برای ظام اقتصادیاز عوامل تکمیلی ن یکیمنزلۀ بهارزها رمزاین  شمارآوردنهب

منفی به این  هایواکنشبرخی از کشورها البته  .کنندمی تالشعرصه و وضع قوانین اصولی 

های اکنشواین موضوع برابر در  ،جمهوری اسالمی ایران مانند، دیگربرخی و  اندداشتهها ارز

 ارزها رارمز تاکنونهیچ کشوری  است که اینآنچه مسلم است  .اندگرفتهپیش در متفاوتی

 ییهاکاال یمبادالت ابزار منزلۀبه شتریب ارزها نیا ازاست و  کردهاعالم نخود  رسمی «پول»

ین ا در برابرها دولتاز با وجود رویکرد منفی برخی  ،رحالهبه .شودمی استفاده خاص

 درو  اندردهکابراز رش این ارزها به پذیتمایل خود را المللی جامع بینمو  هاسازمانموضوع، 

درت ق در آینده  رودمیانتظار . توسعه دهند را از این راههای خود پرداخت ند تااتالش

ه تسلط به دور از هرگون ،ایتو در نه کندغلبه  آن های مخالفدولتارزها بر مقاومت رمز

 .بازگرددالمللی خود بین یطبیعجریان به  ،حاکمیتی

های پرداختکوین، جایگاه حقوقی رمزارزها، بیترمزارزهای دیجیتال،  :کلیدی گانواژ

 دیجیتال
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 مقدمـه
 المللنیب تجارت حقوق بحث موضوع امروزه که ،نیکوتیب مانند ،تالیجید یارزهارمز
 که هستند یاپشتوانه و واسطه بدون یجازمَ یارزها ،است یاقتصاد المللنیب حقوق و

 انجام یخاص یایجغراف به توجه بدون و ژهیو مرجع نظارت نبدو هاآن لوانتقانقل
 افراد   متبوع یهادولت واکنش با شدهانجام مبادالت از یبرخ ،حوزه نیا در. شودیم

 از یانمونه ومیاتر و نیکوتیب. است شده روروبه رندهیگانتقال و دهندهانتقال
 سهیمقا در نیکوتیب البته .دنریگیم قرار یبلوک ۀریزنج بستر در که هستند ییارزهارمز
 ثبت هاآن یرو یارز یهاانتقال که ییارزهارمز بستر. دارد بیشتری ارزش ومیاتر با
 معامالت تیشفاف ویژگی ۀکنندالقا کاربران، یهاتیشخص ابهام نیعدر، شودیم
 یمیاجر سازنهیزم ارزها ی ژگیو نیا ،منتقدان از شماری نظر براساس .است یتالیجید

 ضد اتیعمل در استفاده و یاتیمال یفرارها ،ینترنتیا یکالهبردار ،ییشوپول مانند است
 دارند یخاص یاقتصاد طیشرا که ییهادولت از یبرخ تا شده سبب ریاخ موضوع. صلح

 .کنند امتناع ارزهارمز نیا حیصر و یقانون مبادالت رشیپذ از
 و پردازیممی تالیجید یارزها یاجمال حیتوض به رو شیپ ۀمقال اول بخش در
 یبررس کنونتا یالمللنیب یهاسازمان ۀگذشت کردیرو موضوع ،دوم بخش در سپس
 و تالیجید یارزهارمز از یقانون ۀاستفاد ۀنحو و اجاستخر متفاوت جوانب. شودمی

 خود به را مقاله نیا سوم بخش کنونتا گذشته از ارزها نیا به رانیا دولت واکنش
 نیا یریکارگبه یۀرو یبررس به پژوهشگر مقاله یانیپا بخش در و است داده اختصاص

 یهاشرکت ۀگستر در حوزه نیا جیترو و گرید یهادولت یللالمنیب روابط در ارزها
 .است پرداخته یتجار یخصوص

دولت ایران  اصلی رویکرد است آن پاسخ افتنی یپ در مقاله نیاکه  یاصل پرسش
بینی با توجه به پیش ،مقاله در بخش سوم است. ی ارزهای دیجیتالالمللبینبه نظام 
درزمینۀ پذیرش  هاییپیشنهادروا در آینده،  ـ های رو به صعود ارزهای جهانرهیافت

  .استاین ارزهای مجازی ارائه شده 
 که دارند را قابلیت نیا تالیجید یارزهارمز که است نیا مقاله نیا یعلم یۀفرض

ها دولت ،در این حوزهالبته . باشند یرومندین ینظام اقتصاد سازنهیزم یولتد هر بنیاندر 
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سازی مندنظامالملل که ناظر به بین قواعد حقوقتاکنون و  دارند یمتفاوت رویکردهای
 در اینو مانده باقی  ایینیافتهقوامحقوق نرم و  حد در است ارزهای دیجیتالرمز

 شده است.تدوین ن کنوانسیون مشخصی خصوص

 دیجیتال ارزهایتوصیف  .1

ارزهای  دیگر در مقایسه با 1)رمزارزها( ارزهای مجازی یا دیجیتال، 2۰۰۸از سال 
 پرداخت   نظام . این ارزهاظهور گذاشتند ۀعرصپا به  وینبا هویتی ن در بازار موجود
 .نیست رآشکاارزها  گونهاین پدیدآوردنهدف ماهیت و  دارندمتمرکزی غیر ۀنقطبهنقطه

این  که کرد بیان ،خود کاربری مجازی نامبا  ،این ارزها ۀپدیدآورند ،2۰۰9در سال 
 هابه آن توانندمیاعتمادی بیدر عین  ملل متمدنکه  خواهند بودنخستین ارزهایی  ارزها

به  یااندازه بهمردم امر،  نیتحقق ا نیح درکه اظهار داشت همچنین او  .اعتماد کنند
 انیدر م کهشوند می اعتمادیب یارز معامالت نیا یفعل یهاواسطهو  طمئنم یارزها
 آورد خواهندروی ارزها  نیبه ااجبار به ،هاواسطه یخورخود از یناش یهامبارزه

 .(255و  254ص ،1395)فرانکو، 
ای متصل هپشتوانهیچ  به گیرند ومیدر بستر دیجیتال قرار این ارزها  نیفدید از 
 ترندپشتوانهبینیز جهان اسر تسر کنونی رایج پشتوانۀ حتی از ارزهای بدون  نیستند و

(Mckee, 2013, p. 12.) 

چین بالک کل دفتر روزرسانیبه و حفظ در مشارکت برای ارزهای دیجیتال
 شارز تال از نوعتسلط بر این  برایها دولت با اینکه .اندایجاد کردهمادی  ایانگیزه
بشری  ۀمعجا یتقاضارا  شو ارزش ردنداتعلق  هیچ دولتی ن نوع ارز بهاما ای ،کنندمی

 ،دکارمز چونهایی هزینه فاقد و نداالکترونیکی دیجیتالارزهای  کهازآنجا .کندمیتعیین 
حال اینباآیند. می شمار به ترین نوع پولمنعطف ،داری و...نگه ۀخدمات، مالیات، هزین

یا نهادی  مرکزی ۀدهندهیچ سرویس را پول مجازی الوانتقنقل ،داشته جتوباید 
  د.نکنمیپشتیبانی 

                                                      
1. Cryptocurrencies  



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            اوریقوق قراردادها و فندوفصلنامۀ ح

4 

 4،کوینالیت 3،ریپل 2،اتریوم 1،کوینبیتتوان به می ی دیجیتالاز انواع رایج ارزها
 هاآن ترین و ارزشمندترینمهمکوین بیتاشاره کرد؛ که  6ترون و دش 5،کوینبایننس
 .است

 کوینبیت

 درهم را اقتصاد و افزارنرم مهندسی و نگاریرمز که است ایدهپیچی موضوع کوینبیت
 یمعن این هباست.  متمرکزغیر و دیجیتالی ارزی کوینبیت .دهدمی پوشش و آمیزدمی
 پول حتی یا نهاد یا شخص هیچ از سوی ارزهای مجازی، دیگرمانند  ،کوینبیت که

مجهول  شانتشار زمان در حتی کوینبیت مخترع. شودنمی کنترل و حمایت یارزشمند
 ممکن ،این وجود با. استدردسترس  7«تووناکام ساتوشی» مستعار ناماز او  فقط و بوده
 ارز   اینمخترع . دنبرس نظر به ینعقالغیر و شهودیضد موضوعی دیجیتال ارزهای است

 مالکیت ،ستا باز د کُ انواع از آن د کُ که آنجااز وبوده آن ن کنترلبه  قادر نیز سرسخت
 .(156 ص، 1396 )اخوان،کنند تلقی می عمومی مالکیت رااین ارز 

 د.کننمی قلمداد کالهبردارانه ترفندی را دیجیتال ارز این طرح کوینبیت منتقدان
راه  ازدانند که می مالی و پولی عملیات ایجاد موجبرا  گذاریسرمایه از نوع این هاآن

از  مدل اینزیرا ؛ نیست طوراینواقعیت که درحالیدهد. نتیجه می متعارفغیرهای بهره
 از که را بازدهی بتواند مرکزی اپراتور یك که است میسر زمانی کالهبرداری

در . اطالع دهد پیشین گذارانسرمایه به آوردمی دستبهبعدی  گذارانسرمایه
 به ذاریگسرمایه جدید اضافۀ جریان هیچی، دیجیتالارزهای های گذاریسرمایه

                                                      
.1 Bitcoinیم ساتوشناه ب ،ناشناس( یافراد ای) یفرد 2۰۰9در سال  که است هیپا رمز جیرا ارز نیترو محبوب نیاول ؛ 

  .آن را پدید آورد ،ناکاموتو
2. Etherumندیگویم همدوم  نیچخود را دارد که به آن بالک مخصوص به نیچکو بال افتیتوسعه  2۰15در سال  ؛. 

3. Ripple وجود آمدهباال ب یهاتراکنش تیظرف جادیبا هدف ا 2۰12در سال ؛. 

4Litecoin . وجودهبشده یرمزنگار صورتهب ارز نیا یهاتیمورأتر از مها و استخراج راحتتر تراکنشعیانجام سر یبرا؛ 

 .آمد

5. Binance coin 

6. TRX & Dash 

7. Satoshi Nakamoto  
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 مساوی آن خروجی مقادیر با کوینبیت به ورودی مقدار وشود وارد نمی کوینبیت
 .است

 دارد هاییکوینبیت به بستگی کوینبیت ارزش و ثبات و سقوط کلی، حالت در
 ناقل منزلۀبه، کوینبیت .شودمی استفاده دیگر متفاوت یکاربردها در و آینده در که

 و واسطه هیچ و بدون یهایزیرساخت با امکان این را دارد تا، دیجیتال جهان در ارزش
 .باشدنیز  مسیر اینۀ دهندادامه و کند تثبیت را خود فعالیت ای،پشتوانه

 و دالر و یورو مانند یهایپول حتی و دارد یتمثیل ۀجنب ارزها بودنپشتوانهیب قید
. گیردیابد را دربر میمی یارزش ۀجنب دولت یك فرمان با فقط که یدیگر پول واحد هر
 دراین شکل به  که یارز یافتناعتبار و پذیرش. آیدبه وجود می دولت فرمان با ارز هر

 ارز آن به که دارد یبستگ کشور آن مردم به کامالًیابد میهویت  یدولت یاقتصاد ۀحوز
 نبودنشان بهتهبخشد وابسمی اعتبار دیجیتالهای ارزآنچه به  بنابراین .خیر یا کننداعتماد 
ارتقای  اصلی سبب جهان سراسر در اشخاص و افراد پذیرش واست  خاص یدولت

 حق اتخاذ زمینه واگذاری این در هادولت متعارف حلراه استارزها رمز این ارزش
 با است موظف مرکزی بانك است. مستقلمرکزی نیمه بانك به پولی هایسیاست
 و هاقیمت ثبات در نظام ایجاد و اقتصادی رشد هدف با پولی و هایسیاست مدیریت

 (..Swan, 2015, pp.44-45)دهد انجام را الزم اقدامات مالی نظام

 ۀپای ،مطابق این قاعده .کندمی پیروی سادهای قاعده از پولی سیاست کوینبیت در
 ۀبرنام یك در جدید هایکوینبیتاست.  کوینبیت میلیون 21 حدود در و ثابت پولی

 پرداخت کنندمی کمك شبکه امنیت ی که بهکاربران به و شوندمی ضرب بندیمانز
 برای ،اول ؛دارد ارزشمند بسیار سیاست دو باطن در طراحی از شیوه این. شودمی
 کاربران برای انگیزه ایجاد ،دوم .آیدپدید می ارزشی ارزش نبودها در عین کوینبیت

 کمك شبکه امنیت به خود ۀرایان محاسباتی قدرت دراختیارگذاشتن با تا شبکه به متصل
 (Nakamoto, 2008) کنندشایانی 
 عمومدید  معرض در و شوندمی ذخیره بلوکی ۀزنجیر در هاتراکنشکوین بیت در

 آدرس فقط و نیست کاربران اطالعات دربردارندۀ هاتراکنش این .گیرندمی قرار
 گمنامی از هاارزرمز این تا شودمی موجب موضوع این. شودمی درج آن در هاکوینبیت
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 پنهان 1مستعار نامی پشت در کاربران خصوصی حریم کهچرا ،کنند پشتیبانی صاحبشان
 .(44ـ43 ص، 1395 ،)فرانکو است شده

 کردنمرتبط امکان و کاربران حسابهماند بازبودن جملهاز شرایطی وجود با
را  دیجیتال یارزها تواننمی ،هاحساب هایتراکنش مشاهدۀ از راهها آدرس

 یابیرد قابل وجوه مبدأ کهآنجااز. توصیف کرد کاربران یخصوص حریم ۀکنندمحافظت
 حذف آلوده هایکوینبیت برچسببا  وانتقالنقل ۀچرخ را از وجوه از برخی ،است
 نیقانوغیر مقاصد برای که هاییکوینبیت یا شدهدزدیده هایکوینبیت مانند کرد،
 .(33ـ29 ص ،1395 )فرانکو،شوند می تفادهاس

 پس در را شخص هویت دیجیتال ارزهای که رسدنظر می هب در هر صورت،
 انتقال أمنش و مبدأ توانندمی زمینه این متخصصان اما .دنکنمی پنهان 2کوینبیت آدرس
 رفاً را ص دیگر یارزها یا کوینبیت تواننمی ،بنابراین. کنند پیگیری را ارزهااین 
 آورد. شمار به شوییپول مانند غیرقانونی و مشروعغیر معامالت برای ایوسیله

  دیجیتالت امالمع المللی بههای بینسازمانرویکرد . 2

سطح امروزه ، چینبه گستردگی روزافزون معامالت دیجیتال در بستر بالک توجه با
 گاه  در جای ،المللیبینهای سازمانو  گذاشتهثیر أت المللیبینروابط بر نوینی از معامالت 

ضع ورسی و و درصدد بر انداوری نوین را پذیرفتهفنّاین  ،روابطحاصل از این  هاینهاد
 .هستندی ارزهای دیجیتالرمز برپایۀقواعد 

دیجیتال  هایپرداخت صورتبههای خود پرداخت ۀنحوتغییر  برایها سازماناین 
 ممکنها نوآوری کارگیریبه باپیشرفت نهاد خود را و اغلب توسعه و  کنندتالش می

ها آنتوان گفت که میها، سازمان همین مدیریتیعوامل  هایهمصاحب بنا بردانند. می
ارکان نوین  وکه امروزه جزرا  ارزهای دیجیتالموضوع رمزویژه به چینبالکاوری فنّ

                                                      
ارزها این باز  یهاآدرس فقطبلکه . باشد آن یکاربرنامۀ هندکه نشان ی استفاقد نام مشخص یبلوکۀ ریزنج در آدرس هر. 1

 کاربران یهادستگاه داخل هاآن .شوندینم داده اختصاص اییهشبکبه هاآدرس ،که است نیا گرید مهم نکته. ذکر شده است

 .شوندیم جادیا یو خصوص یعموم یرمزنگار یهادیکل بااجراست  حالدر نیکوتیبکه نرم افزار  یزمان

 انجام هوشمند هایگوشی یا تاپلپ همانند دستگاهی هر توسط بالفاصله تقریباً و است سرراست آدرس تولید فرایند .2

 همواره کوینبیت جهان در واقعدر .ندارد وجود محدودیتی کند تولید ندتوامی کاربر هر که هاییآدرس تعداد در. شودمی

 .کنند تولید آدرس بیشتری تعداد خود خصوصی حریم امنیت افزایش برای کاربران که است شده توصیه
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بودن، جهانی هایی همچونبه علت داشتن ویژگی روندبه شمار میتجارت الکترونیك 
مستقل های سازمانذات ۀ الزم قابلیت انجام تراکنش بدون واسطه و غیرمتمرکزبودن

  .دانندمی المللیبین
ه ب ،المللیتجارت بین ۀدر صحنکه  شوندمی ارزیابی یهایسازماننهادها و  در ادامه

های شواکنجیتال معامالت و ارزهای دی گونهایندر برابر شان، اقتضای نوع فعالیت
 (.Yermack, 2013, pp.8-11رند )حقوقی دا

 1. سازمان تجارت جهانی1ـ2

. کندمیگزارشی از روند پیشرفت تجارت جهانی منتشر هرساله ت جهانی سازمان تجار
ز ا نیدر جدیدترین گزارش این سازمان، محور اصلی تغییر و تحوالت در تجارت جها

 تأثیرش در این گزار است. شدهبررسی  تحلیل ویتال های دیجاوریثیرات فنّأت دیدگاه
ماری از به ش ادامهکه در است  شدهالملل مطرح بینتجارت  ۀحوز اوری دیجیتال برفنّ
 :شودمی ها اشارهآن

  ی یش پهنابا افزایش توان محاسباتی کاربران و افزا ،چندان دورنهای آیندهدر
تر نآساچین برای عموم ابی به بالکدستی ،انتقال اطالعات دیجیتال برای ،باند

 شد.خواهد 
  میلیارد دالر حجم معامالت در  7/27از  که بوداین دهندۀ نشان برآوردها

 محل از آن دالر میلیون هزار 5/23 حدود ،2۰16 سال در تجارت الکترونیك
 است. بودهریق ارزهای دیجیتال از طو  Bto  B2 معامالت

 شکاه و توزیع و عرضه افزایش تولید، وانت افزایش محصول، تنوع افزایش 
 .است کارهاوکسب در سازیدیجیتال تأثیرات نتایج از هاهزینه

                                                      
1. (WTO) World trade organization 

است که به آن مدل تجارت به  یکاروهای کسبمدلاز یکی B to B (Business-to-Business ) کاریومدل کسب. 2

 معموالً  B to Bمدل  های دیگر است.مدل، تمرکز بر فروش محصوالت و خدمات به شرکت این شود. درمی گفتهتجارت نیز 

 کار برای تجارت خود نیازوکسب. کار برای فرایند تولید نیاز به خرید مواد خام و اولیه داردوکسب؛ افتدبه سه روش اتفاق می

 .کار دیگری داردوکار برای فروش محصوالت خود نیاز به کسبوکسب. به یك سرویس دارد
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 رفتن فضایازبینهای این سازمان دربارۀ بازارهای دیجیتالی ازجمله نگرانی 
بر  اوری دیجیتالبردن آثار جدی فنّ لؤاسامنیتی و زیرتهدیدهای خصوصی و 

 .استوری بهره

 و  جارت بین کاال و خدمات تغییر خواهد کرد و سهم مالکیت فکریترکیب ت
 درصد 21از حجم خدمات  2۰3۰و تا سال یافت خواهد دانش فنی افزایش 

 افزایش خواهد یافت.درصد  25به کنونی 

 دش دنخواهدر آینده  هاییچالش و هافرصت بروز باعث دیجیتال هایفنّاوری. 
 و مالحظات و رویکردها متمدن باملل  و گذارانسرمایهو  هادولت
 و قانونگذاری هایحوزه در رو خواهند شد کهروبه هایینگرانی

 قرار دارند. انسانی منابع توسعۀ و گذاریسرمایه هایزیرساخت

 غییراتت پوششبرای در آینده دربردارندۀ مقرراتی  ایمنطقه تجاری معاهدات مفاد
 در هک عمومی و مشترک مقررات ترینمهم. ودخواهد بی دیجیتال هایاوریفنّناشی از 

 برای قانونی هایتعرفه و الکترونیك دولت مقررات ،شد خواهد درج هانامهتوافق این
 است. الکترونیکی توانتقاالنقل

ارت رتقای تجهای بسیار مؤثری در جهت اگامباوجود اینکه اعضای این سازمان 
تال و تغییرات تجارت دیجی حجم بهآن ی اعضا ۀویژاما توجه  اندبرداشتهدیجیتال 
 درها آنکه دهد میها و اقتصاد جهانی نشان دولتتداوم آن بر اقتصاد  ۀنتیجبررسی 
 خاص حوزۀهای معاهدات عمومی تجارت و خدمات در این چارچوب تغییر صدد
  (.Fariji & Yamin, 2019, pp. 58-60; Ganne, 2018, pp.77-82) هستند

  1جهانی مالکیت فکری. سازمان 2ـ2

ای مصاحبهدر  2،فرانسیس گری، مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری ،2۰17در سال 
 برایفرصتی  راچین بالک اًصریح ی آنهافرصت و هاچالش و هااوریفنّ ۀآیند بارۀدر

اوری نوین این فنّ انبه بهجهمه ۀتوجو کرده معرفی محافظت از حقوق مالکیت فکری 

                                                      
1. (WIPO) World Intellectual Property Organization 

2. Francis Gray
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مربوط به حقوق مالکیت  یحقوق هایو مشکل هائلهبسیاری از مس اصلی حلراه را
 .کرده استعنوان  فکری
آثار هنری و رایت حقوق مربوط به کپی ۀکنندتکمیلتوان میاوری دیجیتال را فنّ

در این  تثبت و اثبات مالکیبرای  ایجانبههمه نظامهیچ  زیرا ،دیجیتالی معرفی کرد
اوری نّفه از استفادحفاظت از حقوق مالکیت فکری  ۀدر زمین ابراین. بنوجود ندارد زمینه
 رسد.مینظر  بهتر اصولیپیگیری و دادرسی و  ثبت حوزۀچین در بالک

 مصادیق انواع  توزیع  ردیابی   و کنترل ،IP 1 قراردادهای ۀزمیندر  چینکاربرد بالک
از کاربرد  استهایی نمونه سازی یك اثر علمیشفافو  اندنشده ثبت که فکری مالکیت
المللی را بینکه توجه اعضای این سازمان  محافظت از این حقوق ۀزمیناوری در این فنّ

 .را در پی داشته است های این سازماننامهتوافقو تغییر چارچوب  کردهبه خود جلب 

 2آژانس حمایت از کودکان سازمان ملل متحد .3ـ2

 ست کها این سازمان نهاد نخستین لل متحدآژانس حمایت از کودکان سازمان م
شود می شناخته اولین سازمانیهمچنین  ؛های ارزهای دیجیتال را پذیرفته استتراکنش

 نوجوانان و کودکان نفع به باز متن اوریفنّ ۀبودج مینأت برایتال یدیجکه از ارزهای 
 صورتبهرا  یمهای مالی عموکمكاین سازمان امروزه . کندمی استفاده جهان سراسر

ها ن ارزسیس مرتبط با ایأتطریق صندوق تازه کوین ازو بیت یومارزهای دیجیتال اتر
 .کندصورت حفظ و در همان واحد پولی خرج می همان و بهکند میفت دریا

که  استانگیز یونیسف هیجانهای نوین و گذاریسرمایهاین موضوع از 
. اولین سازدرا ممکن می این سازمان در بسیاری ۀبشردوستان کارهای گیریشکل
مدیر اجرایی این ، 2۰19در سال . ه استادام دجبنیاد اتریوم ان را رسانی به این نهادکمك
 چینبالک اوریفنّ و اتریوم مورد آنچهدر اتریوم بنیاد»: بیان کردای مصاحبهدر  3،بنیاد
 با همراه ما. است دهزهیجان بسیار دهد انجام جهان سراسر جوامع برای تواندمی

 منابع و وقحق و اولیه نیازهای به مردم دسترسی ارتقای و بهبود صدد در یونیسف

                                                      
را در حدود  IPهای خاصبرداری از داراییاذن بهره قراردادی است که در آن شخص مالك به شخص ثالث IPقرارداد  .1

 دهد.مابین میرداد منعقده فیقرا
2. (UNICEF) The United Nations Chidren’s Fund 

3. Aya Miyaguch 
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 پرورش و رشد و اتریوم پلتفرم توسعۀ و تحقیق از پشتیبانی برای همچنین. هستیم
 از ماخواهد برد.  بهره اوریفنّ این از آتی هایسال در که داریمگام برمیای جامعه
 برای، یونیسف خانوادۀ در حاضر ملی هایکمیته و یونیسف هاینماییراه و رهبری
 1«.بسیار سپاسگزاریم، یکدیگر با همسو پیشرفت ایجاد

در صدد بررسی  2جهانی غذابرنامۀ یونیسف به همراه نهاد گونه که پیداست، همان
ای هاوریفنّ راه های سازمان ملل متحد ازدر برنامه های چشمگیرو ایجاد نوآوری

 است. چینبالک

 3المللی پولبینصندوق . 4ـ2

و  کنندیمرقابت  و فیات ای سنتیکه با ارزههستند ارزهای دیجیتال ارزهای پایداری 
 .(Carsten, 2019, p. 2د )خواهد بوی دیجیتال پیروزی ارزها ،رقابت این ۀنتیج

ها آن کردنمندنظامو برای  خواهد پذیرفتارزها را قدرت رمز تجارت جهانی
 درارزهای پایدار دیجیتال صورت،  این در خواهد کرد.اعد و مقرراتی وضع قو

ت ها را از تجارو آنخواهد گذاشت مالی تأثیر مؤسسات ها و بانكتجاری  دهیسازمان
 بانکی یاالمللی مالی بیننهاد  تنهاالمللی پول . صندوق بینکرد خواهدجهانی حذف 

ه کردائه این ارزها ارتوسعۀ  برایذیرفته و راهبردهایی ذات این ارزها را پ کهاست 
 ن است.آاستقالل و المللی بینسازمان این ماهیت  البته علت اصلی این همگامی .است

های بانكو  هاشرکتاین فناوری با  ۀهای فعال در زمینشرکترقابت میان در 
 در پول جیتالیدی هایشکل رسد، به نظر میارزهای فیات حوزۀمالی امروزی در 

خواهد  وجودای طور فزایندهبهآن  گذارانسیاست ذهن و کنندگانمصرف پولکیف
 ؛هستند الکترونیکی پول با نبرد حال در گذاریسپرده هایصندوق و هابانك .داشت
 دیگری ارزهای به معموالً و شده ذخیره الکترونیکی صورت به آن ارزش که پول نوعی

 پذیرش مشتاق  های مرکزیبانك ،حالاینبا .است تبطمر دالر و یورو همچون
ارزهای  هایگذاریسرمایهتزلزل دنیای  اثر در و تندهس ارزهارمز اوری های فنّپتانسیل
 صنعت مالی جهانی. دارندگام برمی ارزهارمز این در برابرتدریجی  تسلیم به سویفیات 

                                                      
 .fxstreetجلسات منتشرشده در ، صورت DevConدر حاشیۀ کنفرانس .1

2 (WFP) World Food Programme 

3.(IMF) International Monetary Fund  
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ارزها رمزۀ در زمین قواعد و مقرراتی یمتنظبا است که نیازمند  دو عنصر ثبات و اعتمادبه 
 (ibid) شودمیمیسر دستیابی به این دو عنصر ها و معامالت آن

 بین المللیی و ملعرصۀ در  ارزهای دیجیتال رمز .3

  روا ـ ارزهای جهانی رمزلموقعیت ک .1ـ3
 هیچ به محدود گیرند قرار افراد مبادالت انجامۀ وسیل کهاین برای دیجیتال ارزهایرمز

 واژۀ جایبه« روا ـ جهان» اصطالح کاربردنبه. نیستند خاصی جغرافیایی منطقۀ
 نوع این بر خاصی دولتاین است که  دهندۀنشان فارسی لغات دایرۀ در «دیجیتال»

 بر کشوری هیچ ملی قانون حاکمیت نبود علت به، بنابراین. تسلط ندارد ارز خاص از
 چراکه خواند؛ غیرقانونی کلی حالت در را دیجیتال ارزهای از استفاده تواننمی ارز این
 گیریشکل در اقتصاد و حقوق موعل چون و تعلق دارند المللیبین جوامع به ارزها این
 .رسدمی نظربه انتظار از دوراهر این از شانکردنمحدود ،است نداشته نقشی هاآن

 فقدان آورد،شمار  به ارزها این منفی یا مثبت طۀنقتوان آن را می که عواملی از
 این سیستم ،حقیقت در. است ارزها این وانتقالنقل بر مشخص مرجعی نظارت

 از کوینبیت انتقال از عمومی مدرکی که است شده ریزیبرنامه ایگونه به ارزهارمز
 .کندمی منتشر کاربران بین و ثبت بلوکی ۀزنجیر در را دیگر آدرس به آدرسی

 موجب هاآن ۀمبادل با قانونی ۀمقابل و ارزهارمز این ه ازاستفاد از ناشی بزهکاری
 و اقتصادی هایگذاریسیاست با هادولت اگر .استشده  کوینبیت ارزش صعودی سیر

 هاآن ارزش ،بپذیرند را ارزها این مبادالت و کنند رسیدگی موضوع این به حقوقی
 این مبادالت هاکشور اگر. شوندمی رایج فیات ارزهای دیگر مانند و یابدمی کاهش
 هایشبکه در پرداخت برای ایوسیله را هاآن اینترنت دنیای در و نپذیرند را ارزها

 ماندمی ثابت خود انمالک پول کیف در ارزها این ،ندهند قراراینترنت  خود در پرداختی
 تا سازند راهمف را شرایطی باید هادولت بنابراین. دیاببیشتری می ارزش نتیجهدر و

 . آن بپرهیزندذخیرۀ  ازمالکان این ارزها 
در نقش  داخلی و المللیبین ۀعرص در اعتباری و مالی سساتؤم و هابانك

به  ایواسطه خدمات ۀارائ ازای در و کنندمی فعالیت هادولت ارزی مبادالتی هایواسطه
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 در تواندمی بادالت،م این ۀواسط جایگاه  در ،بانك. گیردمی تعلق کارمزدها آن
 از که است حالیدر این .کند لغو را تراکنش و نماید دخالت شدهانجام هایتراکنش
 کنندگانمعامله و ندارد وجود ارزهارمز مبادالت در دخالت امکان مرجعی هیچطرف 
 (Europan Centreal Bank, 2012, pp. 6-9) کنندمی اداره را خود معامالت مستقالً

 مبادالتکردن منع با مختلف کشورهای اعتباری و مالی سساتؤم ،2۰13 سال در
 رزشا کاهشسبب  و کردند وارد دیجیتال ارزهایرمز جهان به بزرگی شوک ارزهارمز
 شدند. دالر 5۰۰ به دالر 1۰۰۰ از ارزهارمز

 فعالیت ،یدیجیتال هایارز هایصرافی فعالیت از جلوگیری برای ،هادولت برخی
 درمورد موضوع این البته که کنندمی اعالم غیرقانونیرا  1هاکارنسیریپتوک هایصرافی
 دیجیتال ۀعرص در کوینبیت زیرا ،کندمی صدق کوینبیت جزبه دیجیتال ارزهای

 .رودبه شمار می یغیرمتمرکز ارزرمز
توانند میناین است که کاربران  کوینبیت مانندیی ارزهارمز کارگیریبه مزایای از

 ی دیگرتالدیجی ارزهای توانندمی کاربران کهاین صورت  ؛ بهها را خرج کننددوباره آن
 ارز یك دوبارۀ کردنخرج امکان. رندبکار  به خود اصلی معاملۀ جزبه هاییهمعامل در را

 نظام رد موضوع این بنابراین .شود متعددی هایبزه ساززمینه ممکن است کاربر برای
 کاربر ۀدوبار کردخرج با نظام این واقعدر و است نشده تعریف تالدیجی ارزهایرمز

 ارزاین  اتزمان الزم است  دقیقه ده حدود که است این اصلی مشکل اما. کندمی مقابله
 دهندهلانتقا کاربر ،بین این در ؛شود منتقل دیگر کاربر به کاربر یك پول کیف از
 ریدیگ ۀمعامل به شود کسر او پول فکی از اینکه از پیش را ارز همان تواندمی

 نتقالا یا کاال تملیك عدم اتفاقاین  از جلوگیری برای موجود حلراه. دهد اختصاص
 .است گیرندهانتقال پول کیف به دیجیتال ارز وصول زمان تا دهندهانتقال حساب به پول
 ازای ش بیمهگونه پوشهیچ ،شود گیرندهانتقال متوجه خسارتی در این جایگاه اگر زیرا
 ارزهایرمز کاربردات ایراد از یکی مشکل این .است نشده بینیپیش مرجعی هیچ سوی

 قوانین وضع با توانمی دهد قرار تأثیر تحت را المللیبین جامعۀ اگر است که دیجیتال
 .کرد حمایت کنندگانمصرف حقوق از الزم

                                                      
1. Cryptocurrency 
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 ایران اسالمی جمهوری رویکرد . تحلیل و بررسی2ـ3

 و کالهبرداری جرایم جدیدهای هشیو کوین،بیتویژه به ،دیحیتال ارزهایرمز هامروز
 ممنوعیت اصلی علل ازیکی  بنابراین .استرا پدید آورده  اینترنتی شوییپول

 رواج از جلوگیری ایران اسالمی جمهوری دردیجیتال  ارزهای اینترنتی خریدوفروش
 ت. اس این روش اب شوییپول

 ساززمینه ممکن است کوینبیت خریدوفروش بر نظارتبود ن ،دیگر سوی از
 این حامیان. باشد ی دیجیتالیارزها ۀمبادل به جهانی تبهکار باندهای آوردنروی اصلی
 اینترنتی شوییپول جرایم دهندۀرواج کوینبیتامکان ندارد  که بر این نظرند ارزها
 ارز این گیرندۀانتقال آدرس و هندهدانتقال کاربری آدرس کوینبیت بلوک هر زیرا ،باشد
. است بلوکیزنجیرۀ  آورندۀپدید دیگر هایبلوک همراه به بلوک این و کندمی ثبت را

 یدیگر آدرس به یآدرس از کوینبیت انتقال مسیر دهندۀنشان که اییعمومی مدرک
 ارزهای تجارت منتقدان مقابل، در .شودمی تلقّی افراد این نظریۀ برای توجیهی است

 اصلی مالك و است شخص کاربری نام فقط هاآدرساین  کهآنجاازمعتقدند  دیجیتال
 کند.وقوع جرم را فراهم میامکان کند، نمی مشخص را کوینبیت پول کیف

 ،کنداعالم نمی را قانونی مبادالت دست های اینفعالیت ایران دولت که عللی از
 کالهبرداری مجرایگونه این متضرران و دیدگانبزه زا مؤثر و قانونی حمایت امکاننبود 

 بدون ایران، در هاصرافی که است یحالدر نیا. است مالی خسارت بروز و اینترنتی
 .کنندمی اقدام ی دیجیتالیارزها خریدوفروش به آزادانه ،باشند مواجه مانعی با هاینک

 در ایران اسالمی جمهوری ،تا امروز ی دیجیتالیارزها گیریشکل ابتدای از
 که است گرفته پیش در را متفاوتی هایشیوه شدهرمزنگاری ارزهای این با رویارویی

 انتظار از دور اقتصادی هایتحریم با مواجهه در و ایران کنونی اقتصاد به توجه با البته
 با دولت این رفتار مانند دیجیتال ارزهای با مواجهه در رویکرد این. رسیدنمی نظربه

 در سکوت مشابه سیاستی ایران قوانین رسدمی نظر به. موجود است هایفیلترشکن
 .است گرفته شیپ در را ایرایانه هایفیلترشکن برابر

از  جلوگیری برای ،1396 ماهدی تا خویش اقتصاد خاکستری اوضاع در ایران
 با مبارزه یعال شورایاز سوی  ارزها این معامالت کردنمحدود به مجبور، ارز خروج
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 انتشار کرد اعالم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك ،139۸ تیرماه. شد شوییپول
 است بانكاین  انحصار در ،ارز انواع و بهاگران فلزات و طال و ریال ۀپشتوان با ،ارزرمز
 اوریفنّ هایی برپایۀپرداخت و پولی ۀشبک ۀادار و ایجاد برای اشخاص فعالیت و

 را اشخاصی قانونی پیگرد حق بانكاین  و است غیرمجاز بانك، این نظر از ،چینبالک
 این ارزهای دیجیتالییا تبلیغ  شبکه ۀادار و ایجاد به مقررات، گرفتننادیده با دارد که
 براساس دیجیتال ارزهای ۀمبادل از ناشی مالی خسارت گونههر همچنین .کنندمیاقدام 
 این متعاملین و هاکنندهقبول ،هاناشر متوجه تیاینترن هایپرداخت و پولی هایشبکه

 ایران که برد پی موضوع این به توانمی بیانیه، این به کلی نگاه با. بود خواهد مبادالت
 پیگیری و ندارد موضوع این دربارۀ خاص مقررات وضع راه از مؤثری حمایت
 خود شدۀتعیینپیش از و عام قوانین بستر در را جرایم این متضرران بر وارده خسارات
 .است گنجانده
 ارزهایرمز استخراج یندافر وزیران هیئت 139۸ مرداد 13 در آنکه وجود با
به  آن خریدوفروش هنوز ،ه استکرد معرفی نوین یصنعتمنزلۀ به  را ایران در دیجیتال
 .است ممنوع کشور از ارز خروج از جلوگیریبرای  و ایران اقتصاد پولی پایۀ افت علت
گنجانده شده  اینترنتی کالهبرداری و شوییپول جرایمزمرۀ  در هنوز ارزها این ۀمبادل
 کند.می وارد ایران پایۀ اقتصاد به شدیدی خسارات و است

 وضعیت روا ـ جهان ارزهایرمز به ایران اسالمی جمهوری رویکرد ،دید نظری از
 مبادالت این شوییپول با زهمبار عالی شورای 1396 سال از که ایگونهبه دارد، خاصی

 کردنمحدود و است کرده اینترنتی شوییپول و کالهبرداری به مربوط قوانین مشمول را
 139۸ تیرماه ازکه درحالی. است استمرار داشته 139۸ تای اقتصادی هافعالیتدست این

 فلزات و فیات ارزهایۀ پشتوان با ،را دیجیتال ارزهایرمز مبادالت ایران مرکزی بانك
 تئهی 139۸ مردادماه از است، دانسته خود به متعلق انحصاری صورت به ،بهاگران

 وشمار آورده  به نوپا یصنعترا  کنندگاناستخراج وسیلۀبه کوینبیت استخراج وزیران
 آینده ماه شش تا که است داشته مقرر و داندنمی قانونی را استخراج با مبارزه
 بدهند. رسمی مجوز کنندگانستخراجا به نظارتی هایسازمان
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 و است روهبرو قانونی تعقیب با عمالً ایران در دیجیتال ارز نوع هر استخراج
وزارت  جدید هایتعرفه اعالم و حمایتی قانونی تصویب انتظار در حوزه این فعاالن
 هب متخلفان فعلی وضعیت در زیرا ؛هستند صنعتی مصرفی برق مقدار بارۀدرنیرو 

. شوندمی محکوم گراستخراج هایدستگاه و اموال ۀمصادر و سنگین جرایمی پرداخت
 ادامه بهمشا مواردی در قوانین وضعیت قطعی اعالمزمان  تا رویه این شودمی بینیپیش

 خواهد یافت.
 تصویب ازپس  ماه سه در حداقل ا،هسایت برخی یرسمغیر هایگزارش بنابر
 برای و مصادره کوینبیت ۀکننداستخراج دستگاه ارهز هشتاد وزیران، تئهی در موضوع
 است. شده صادر حبس حکم نیز نفر پانزده

 هنامیده شد «استخر» کوینبیت تولید و کلی پردازش روند تخصصی اصطالح در
 معادالت پردازش برای ،را خود هایدستگاه پردازشی توان گراستخراج هر .است

 ۀمجموع به. دهدمی قرار استخر اختیار در کوین،بیت تولید و فوقنظام  سنگین
 کنند،یم مینأت را استخر پردازش کلی توان از بخشی که ایکنندهاستخراج هایدستگاه

 مینأت صنعتی برق از اًمستقیم مزارع این مصرفی برق گویند.می «استخراج ۀمزرع»
 قطع نهایت سبب مزارع در این توقیفگفتنی است  .(13۸9، پور عبدی) شودمی

از  برداریبهره از جلوگیری و شودکننده میاستخراج دستگاه هزاران به افراد دسترسی
 برد.خانوارهای بسیاری را از بین می آمددر منبع این مزارع
 مصرفی برق هزینۀ برابر چهار معادل ایجریمه ،حکم صدور درایران  قضایی رویۀ

 ۀمزرع یك یمصرف برق ساالنۀ ینۀهز اگر مثال، برای .است هادستگاه این ساالنۀ
 خواهد دالر بیست هزار بر بالغ شدهگرفتهنظردر جریمۀ ،باشد دالر پنج هزار استخراج

 جریمۀ هم واست  استخراج فعالیت شامل هم کرده تعیینکه دولت  ییهاجریمه. بود
 (. ,2019Coindesk) 1اندها استفاده کردهاز آن گراناستخراجی است که قاچاق کاالهای

است  شکلیبه  ،کوینبیت استخراج با مواجهه در حتی ،ایران حقوقی نظام رویکرد
خودش توقیف  به متعلق خودرو در استخراج تجهیزات همراه به فردی را پلیس اگر که

                                                      
1. https://www.coindesk.com/iranian-bitcoiners-risk-fines-jail-time-as-government-regulates-mining (last 

visited: 2020-07-04) 

 

https://www.coindesk.com/iranian-bitcoiners-risk-fines-jail-time-as-government-regulates-mining
https://www.coindesk.com/iranian-bitcoiners-risk-fines-jail-time-as-government-regulates-mining
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نیز  غیرقانونی وارداتی  تجهیزات حمل جرم به آن فرد ،تجهیزات ۀبر مصادرعالوه ،کند
 تجهیزات دربارۀ یکسان قانونی برخوردنبود  رفتار این به هوارد نقد. شد خواهد جریمه
 ویژهبه ،کشور سراسر و تهران خاکستری بازار امروزه زیرا .است غیرقانونی وارداتی
 دولت رفتار این البته. است فراوانی کاالهای غیرقانونی ورود محل مرزی، شهرهای

 و شوییپول جرایم وقوع محرک عناصر کهاست  جهانی ارزهایاین حساسیت به  نشانۀ
 را در بر دارند. اینترنتی هایکالهبرداری

 در ،کوینبیت خرید متقاضیان از شکایت طرح امکان ،ایران اسالمی جمهوری در
به این  رسیدگی روند اما ،دارد وجود اینترنتی کالهبرداری و نامشروع مال تحصیل قالب

 .است محدود هاشکایت
 هایموفقیت به یدیجیتالهای ارز از استفاده ایایمز و منافع بررسی با دولت
را  ایران وضعیت آینده در یموقعیت چنین. در این زمینه دست خواهد یافت چشمگیری

 یکمّ و کیفی سطح ارتقای با و خواهد بخشید بهبودجهان  خیزنفت کشورهای بین در
 المللیبین گونگونا هایعرصه در کشور هایموفقیت ساززمینه دولت ایپایه اقتصاد

 .خواهد شد

 رمزارزها بهکشورها دیگر  رویکرد. 3ـ3

های رایج مانند پولیك واحد پولی منزلۀ بهارزهای دیجیتال را رمز کنونتاهیچ کشوری 
را  هااین ارز بسیاری هایدولت. به رسمیت نشناخته استملی یا ارز دیگر کشورها 

ۀ کرآلمان، چین، ژاپن، ایاالت متحده، انند مهایی رکشو .اندپذیرفتهرسمی غیرصورت به
 کارگیریبه مجوز برزیل، بلغارستان، دانمارک و استرالیا، سنگاپور، هندوستان جنوبی،
 .اندکرده صادر رابازارهای پولی و مالی خود  درها این ارز

برای آنکه باو  کردهارزهای دیجیتال را کاالی خاص اعالم  چین رمز دولت
 سویانجام این مبادالت از ، در نظر نگرفتهها آن ۀمبادلدرنوعیتی مماشخاص حقیقی 

 ،آمریکا ۀایاالت متحد. در استرا صریحاً منع کرده اشخاص حقوقی و دولتی 
وزارت دارایی همچنین  .رودبه شمار میارزهای دیجیتال کاال و دارایی اشخاص رمز

گرفته نظر  در شخصی داختکوین را ارز شخصی و ابزار پرآلمان بیتجمهوری فدرال 
قوانین  ،متناسب با ارزهای دیجیتال ،نیزسنگاپور  ،شدهبر سه کشور یادعالوه. است
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کشور  که است یحالدر نیا .استکرده وضع  در استفاده از آن را مالیاتی ارزش افزوده
 و داندنمی دارایی حقیقی آن را اما ،فتهرا پذیر کوینبیتپایۀ برمعامالت  دانمارک
برای استفاده از این رمزارزها استرالیا (. Rubenfeld, 2014) کندنمیاخذ نیز مالیاتی 

  .داندمیقانونی  را کامالً اقتصادی فعالیتدست قائل نشده است و اینهیچ محدودیتی 
و  ازجمله اردن اند،کردهبا این موضوع آشکارا مخالفت کشورهایی نیز  ،در مقابل

 دیاقتصا تفعالی این نوع وکرده قانونی اعالم غیررا  ی دیجیتالز ارزهالبنان که استفاده ا
 .(Cohan, 2017, p. 6)ندکمیرا جرم تلقی 

 اشخاص حقوقی  از سوی المللیدر عرصۀ بینهای دیجیتالی پرداخت. رواج 4ـ3

های سریع نشتراکانجام  و کوینافتتاح کیف پول بیت برایافراد  در سراسر دنیا،امروزه 
ل استقبا نیجها های نوین پرداخت روشبرداری از بهرهامکان از و  کننداقدام میو آسان 

های شبکهتا کوشند می نیز اشخاص حقوقی المللی،های بینبر سازمانعالوه کنند.می
 کنند. روزرسانیبهاز این راه را خود  پرداختی
 مانند هشدشناخته خصوصی هایسازمان از سوی ریزی این نوع پرداختپایهبا 

 ،. از سوی دیگرمرور نمایان شده استقدرت این رمزارزها بهپدیا ویکیمایکروسافت و 
پرداختی نظام  سازیشبیه درصددفیسبوک مانند اوری بزرگی های فنّشرکتامروزه 

های شرکت .باشندداشته نظارت  هابر آنجداگانه  بتوانند تا هستندهاارزمشابه با رمز
نیز کنند میفعالیت تر به جوامع آسانرسانی بهتر و در راستای خدمت خصوصی که

های آلمانی و روسی رستوران(.Nikjilesh, 2019 ,) اندارزهای دیجیتال را پذیرفته
برقراری  برایکه  ی هستندهای بنامرستورانها و فودفستاز جمله  1برگرکینگ

هایی از نمونهامروزه البته اند. هانجام داد اتیاقدام خود کوینیهای بیتپرداخت
 2بربیرون به روشهای رمزارزی پرداخت قیطر ازنیز  غذاو تحویل  های خریدسرویس

سرویس آلمانی  وجنوبی ۀ کر 3شاتل دلیوریشرکت  جهان وجود دارد، ماننددر سراسر 
 .هستند طریق ارزهای دیجیتالیخود از  تاتوسعۀ خدممشغول به که  4رندوالیف

                                                      
1. Kingbergur. 

2. Order Takeaways 

3. Shuttle Delivery 

4. Life Rando 



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            اوریقوق قراردادها و فندوفصلنامۀ ح

1۸ 

در سراسر ایاالت متحده  1های بزرگ فروش جواهراتشرکتتعدادی از 
به فروش  ارزهااین رمز قیطر ازو اینترنتی  به صورت حضوریخود را  جواهرات

خریدهای  2،ن سیلور فاین جولریااستفگذشتۀ شرکت گزارش سال براساس  .رسانندمی
این موضوع  .استته افزایش داش درصد 2۰کوین از طریق بیتشرکت این اینترنتی 

 بهارزها را سریع رمزو معامالت آسان جهان بیانگر این است که افراد در سراسر 
 این زیادامنیت و ایمنی دهندۀ نشانکه خود دهند میهای دیگر ترجیح پرداخت
 .(Nickjilesh, 2019, p. 9-11) استها پرداخت

 ،نکویبیت مانند ارزهاییرمز 3ول بای بیتاتر هواپیمای بلیط و هتل رزرو سرویس
به  دارند کوینیهای بیتپرداخت ی کهافرادو پذیرند می را کوینالیت و 4کوینبینانس

طورکلی جوامع به. دسترسی خواهند داشتاین شرکت هواپیمایی  تسهیالت بیشتر
 ،ها و مؤسسات مالیبانك نکردندخالت از راهاستقالل بیشتر  به روزبهروز

ها و صرف کارمزد و انتقال آسان ارزها بدون مراجعه به صرافی هرگونه نکردنپرداخت
بیشتری نشان  های متبوع تمایلتسلط دولت هرگونه از دور بههای جانبی دیگر و هزینه
المللی تمایل خود را برای بخشی از این جامعۀ بینمنزلۀ به. خدمتگزاران نیز دهندمی
 (Narayanan, 2016, pp.53-58).دارندیم ظهاراکارگیری ابزارهای پرداختی نوین به

 گیری نتیجه
ارزهای از رمزو نیز استفاده  ارزهای دیجیتالنامحدود  استخراجبا توجه به ویژگی 

در مسیر توسعه و گسترش  گونه ارزها، از اینالمللیبیندیجیتال در مبادالت تجاری 
ارزهای رمز رشیدر پذها دولت .شودمی یبرداربهرهعملیات پرداختی در سراسر جهان 

این  با هادولتمخالفت برخی مهم  علل از .دهندنشان می متفاوت یهایواکنش دیجیتال
. هر دولتی مستحق استها پولی و ارزی داخلی آن ۀپایحفظ اقتصاد ملی و  فنّاوری
برابری  اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل مثلالمللی بیناصول مسلم  داشتن

ها به این حوزه دولت یاککه البته این موضوع از ات حاکمیت اراده است ها وولتد

                                                      
1. Reeds Jewelers, Blue Nile Jewelry, Stephen Silver Fine Jewelry, Coaxed Jewelry 

2. Stephan Silver Fine Jewelry 

3. Travel by Bit 

4. Binance Coin  
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به جمهوری اسالمی ایران سعی در  مانندهایی دولتدر نتیجه . کندمیجلوگیری 
 از گونهبدینو  دارندارزی در این حوزه  تاستخراج و مبادالیند افر رسمیت نشناختن

 . دکننمی حمایتو پول ملی ارزهای فیات 
جلوگیری از  :گیردمی صورت گوناگونیهای روشبه  نپذیرفتن این موضوع غالباً

های صرافیفعالیت کردن اعالمغیرقانونی با  یهای ارزهای دیجیتالفعالیت صرافی
کوین یك بیت زیرا ،کندصدق نمیکوین بیت دربارۀالبته این موضوع )کریپتوکارنسی 

ایجاد اختالل در روند انتقال  ؛(ای دیجیتال استارزه بین دیگردر متمرکز غیرارز 
واردات و ساخت  و ایجاد اختالل در کنندگاناستخراجفعالیت از جلوگیری ؛ هاتراکنش

برای توقف کشور  ه درشدساختههای ممانعت از انتشار بالک  و تجهیزات استخراج
رمزارزهای  شکل بهنتیجه جلوگیری از خروج ارزهای داخلی درآمدزایی این افراد و در 
با شده را های ساختهبالک و اندکردهبینی پیشرا این روش جهانی که البته سازندگان 

 کنندارسال می ماهواره

مخالفان سرسخت دفاع از پول ملی،  جایگاه، در هادولت شد، گفتهکه  طورهمان
تا  ،شوندروی این صنعت نوپا مانع پیشحتی اگر نتوانند  و هستندارزهای دیجیتال 

برخالف  .کنندمیفرسا استفاده از این ارزها را برای کاربران سخت و طاقتممکن  جای
از سعی در حمایت  روشی هر به دولتیغیرهای خصوصی شرکتاشخاص و  ها،دولت

ها بانك ،. از سوی دیگرکوین دارندبه شکل بیتشان هایپرداخت ۀتوسع این فنّاوری و
سود  هستند و از این راه وانتقاالت مالی اشخاصنقلۀ واسطکه  ،سسات مالیؤو م
ای مقابله بدین ترتیب، کنند.مقابله میارزها با رمزی هستند که سرسخت عوامل ،برندمی

های مهم سازمانهای اخیر فعالیتبا البته که  پذیردمیصورت دوسویه با این ارزها 
 .دور از ذهن نخواهد بود. ارزهامزر پیروزیموافق  های قدرتمند دولتالمللی و بین

 جهت هرچه زودتر در ،منابع غنی در سطح جهانی داشتنبا  ،ایران بنابراین بهتر است
المللی و بینو قواعد اصول  پایۀبراستخراج و مبادالت ارزی  ۀنحو قوانینتصویب 
ل در پیروزی مبادالت ارزهای دیجیتا زیرا .گام مؤثری بردارد قوانین داخلیبا موافق 
  .استیافتنی دست مبادالت ارزهای بدون پشتوانهمقابل 
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The Legal Status of the Cryptocurrencies  

in the National and International Systems 

 

Fathullah Rahimi,1 Sahar Sharifian2 

 

Abstract 

Today, a new asset called cryptocurrency has entered the economic and 

financial realm of countries that have been able to stimulate governments to 

respond. Most governments have responded positively to these unsecured 

currencies, which are not monitored by any authority, and by considering 

these currencies as one of the complementary factors of the economic 

system, they have sought to develop this field and to enact principles. Of 

course, some countries have also reacted negatively to this currency, and 

some countries, such as the Islamic Republic of Iran, have reacted 

differently. It is clear that no country has declared cryptocurrencies as 

official "money" and now these currencies are mostly used as a commodity 

exchange tool. However, despite the negative attitude of some governments 

to this issue, international organizations and communities have expressed 

their willingness to accept these currencies and are seeking to expand their 

payments. It is expected that the power of cryptocurrencies will overcome 

the resistance of the opposing governments and eventually return to their 

international natural situation and away from any sovereignty. 

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Legal Status of Cryptocurrency, 

Digital Payment. 
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