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کیست و چرا Satoshi Nakamotoسازنده بیت کوین ملقب به ساتوشی ناکاماتو 
هویت او اهمیت دارد؟

Satoshiیاناکاموتوساتوشی Nakamotoودبشخصیکوین،بیتنامبهرمزارزیسازندهاولینعنوانبه
اولینتوسعهدروبودرمزارزایناندازیراهموضوعدرگیرالکترونیکیصورتبهکوینبیتانتشاراوایلدرکه

صورتبهصداوسربیbitcoin.orgدامنهنام،2008آگوستدر.کردمیکارافزارنرمایننسخه
"همتابههمتایالکترونیکنقدیسیستمیک:کوینبیت"عنوانتحتایمقالهبعد،ماهدو.شدثبتآنالین

درناکاموتویساتوشاسرارآمیز،شخصیتازاثرنخستینمقالهاین.شدارسالرمزنگاریهایایمیللیستبه
Satoshiنامکهاستوب Nakamotoدهدمیپیونددیجیتالارزهایبهدائمیطوربهرا.

.ردازیمپمیمختلفزوایایازناکاماتوساتوشیاسرارآمیزشخصیتبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندر

فهرست مطالب

شروع داستان✓
کد بیت کوین✓
ملیت ساتوشی ناکاموتو✓
آیا هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو دارای اهمیت است؟✓
جمع بندی✓
سواالت متداول✓

پشتخالقواقعیهویتتواننمیولیشداستخراج2009سالژانویهسومتاریخدرکوینبیتنخستین
کارتیسخبهکوین،بیتپروتکلاولیهسیستمارتقاوویرایشجهت2010سالتاساتوشی.کردپیداراآن
گذاشتنارکراکوینبیتپروژهبامشارکتناکاموتوساتوشیپروژه،ایندرهمکاریسالدوازپس.کردمی
.سپرداندرسونگوینبهراکارادامهمسئولیتهمه2010سالدسامبردرو

ردکاعالمکوینبیتدهندگانتوسعهازیکیبهایمیلطریقاز،2011سالبهاردرناکاموتوساتوشیسپس
یادکوینیتبحوزهدرشایستهفردیعنوانبهاندرسونگوینکارآییازواستدرگیرایپروژهانجامبرایکه
.شدنشنیدهاوازدیگریسخنِاعالم،اینازپس.بودناکاموتوباشخصیمکاتباتآخریناین.کرد

سالدهزاژاپنیشخصیاوکهزنندمیحدسبرخیونیستشناختهکسیبرایناکاموتوواقعیهویت
.باشندنفرچندیایکاستممکنیاواست1975
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داستانشروع

ازدوربهوگیرگوشهبسیارانسانیکشناسد،میکوینبیتخالقعنوانبهراآندنیاتمامکهکسی
کهافرادیراکث.استکمبسیاردارندخبرساتوشیواقعیهویتازکهافرادیتعداددرواقع،.باشدمیاجتماع

رخبماجراحقیقتازآنازخارجکمیافرادودارندحضورآمریکاداخلیامنیتادارهدرشناسندمیرااو
.دارند

بسیارزنگاریرمهایسیستمازخود،بهمربوطمسائلوهاکارتمامدرنشود،شناساییکهآنبرایساتوشی
داشتندنیازیلهوسیکبهفقطهاآنملی،امنیتادارهمسئولینگفتهبهاما.کندمیاستفادهپیچیدهوقوی
.استدادهقراراختیارشاندرراآنساتوشیوکنند،شناساییرااوهویتتا

سنجیشیوهعلم
پیادبیثرایکخالقوناشریکهویتبهتوانمیآنازاستفادهباکهداردوجودسنجیشیوهنامبهعلمی
این.استدهشمنتشرزیادیبسیارهایپیامساتوشیبهمربوطهایاکانتازگذشته،سالیانطولدر.برد
.دارنددسترسیهاآنبهمردمعمومودارندوجوداجتماعیهایشبکهدرهاپیام

شیوهسیستمیکازاستفادهباتااستتوانستهملیامنیتآژانسملی،امنیتدرمنمنابعگفتهاساسبر
سرتاسردرردیگنوشتهوسبکهاتریلیونباراساتوشیسویازشدهارسالهاینوشتهوهاپیامسنجی،

.کندمقایسهدنیا
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هاآنپسس.اندکردهاستخراجراساتوشیهاینوشتهدرپرکاربردکلمهپنجاهتعدادخودکاراینبرایهاآن
درهامهکلآنفراوانیتشخیصبرایکدامهرازواندکردهتقسیمبخشهزارپنجبهراپیامونوشتههر

بهصرمنحبخشیککلمه،پنجاهآنازکدامهربرایکار،اینینتیجهدر.اندکردهاستفادههامتنسایر
.استشدهدرستفرد

نوشتاریالگونای.کردپیدادستنوشتاریالگویکبهتوانمیآمده،دستبههایالگوکردنآنالیزباسپس
.کردمقایسهمتنیهرباراآنتوانمیوماندمیهانوشتهبرایانگشتاثریکمانند

دادنمطابقتمرحله

کردآوریعجمرامختلفمتنزیادیبسیارتعدادآژانسآمد،دستبهنوشتاریانگشتاثراینکهاینازپس
رسیدستودادگاهحکمبااولیهمرحلهدراطالعاتآوریجمع.کردهاآنباخودالگودادنمطابقتبهاقدامو
یگر،داجتماعیشبکهدوبعدیمرحلهدر.شدانجامپریسمروشبهویاهووگوگلدرایمیلهایحساببه

حسابمامتتوانستدادگاهحکمباآژانساین.شدنداضافهقبلیهایشبکهبههمآمازونوفیسبوکیعنی
.کندبررسیگوگلویاهوآمازون،فیسبوک،درراساتوشیبهمربوطهای

آوریجمعرابودشدهنوشتهانسانهامیلیاردتوسطکهرانوشتههاتریلونشدموفقملیامنیتکاراینبا
طولبهاهمچندینماموریتاین.افتادندساتوشیواقعیهویتکشفدنبالبههاآنبررسیباسپس.کند

.دادجوابسرانجاماماانجامید
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همافرادازسیاریب.بودندساتوشیواقعیهویتیافتندنبالبهافرادیوسازمانکهنبودباراولیناینالبته
راکوینبیتقخالنوشتاریالگویتابودندکردهسعیهاییافزارنرمازاستفادهباملیامنیتآژانسازپیش
.ببرندپیاوهوینبهنتیجهدروکنندپیدا

مشکلوجود
افرادیناازکدامهیچکهبوداینهمایرادآن.داشتایرادیکشدانجامدولتیغیرافرادتوسطکهکاراین
هایپیوترکامابرهاآنهمچنین.نداشتنددسترسیمشترکانایمیلونوشتههاتریلیونبههابرنامهو

تریلیونوآدمهامیلیارداطالعاتآمریکاملیامنیتآژانس.نداشتنددسترسدرنیزراملیامنیتسازمان
.شودنجاماالزمهایبررسیتاسپردخودقدرتمندبسیارهایسیستمبهراهاآنتماموداشترانوشتهها
.بودردهنبپیناکاموتوساتوشیهویتبهکسیدولت،ازپیشچرادادنشانکهاستدلیلیهماناین

رباست؟شدهسازدردسرومهمانقدرساتوشیواقعیهویتکردنپیداودسترسیچراچرا؟واقعااما
ایننگراناوباما،باراکدولتدرآمریکاییمقاماتاست،رسیدهمنمنابعسویازکهگزارشاتیاساس
سالحیعنوانهبکوینبیتازآیندهدروباشدروسیهدولتعواملازیکیساتوشیشایدکهاندبودهموضوع

.کندمککهاآناهدافکردنپیدابهتواندمیکوینبیتریشهکردنپیدا.شوداستفادهآمریکاضدبر

فعالمن.تاسندادهانجامقانونیخالفکارهیچناکاموتوساتوشیدانم،میوامشدهمطلعمنکهجاییتا
هکریکفاصریاوشودمیشناختهروسیماموریکعنوانبهملیامنیتسازماندرساتوشیکهدانمنمی
!داردژاپنیهویتکهدیجیتالهایارز

نتیجه؟
هایپیامارساختوجمالتتمام.کنیدمخفیراخوداینترنتسطحدرتوانیدنمیشماکهاستاینواقعیت
بهمنحصرتانگشاثرمانندفردهربراینوشتاریالگویاین.استشمااینترنتیانگشتاثرنوعیبهشما
هربهند،کپیداراشماهویتبخواهدملیامنیتآژانسمانندارگانی،هراگربدانیدبایدهمچنین.استفرد

.دادخواهدانجامراکاراینقیمتیهربهوطریقی
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منبع
بهاتوشیسهویتیافتنبرایآیاکهاندپرسیدهسوالمنازاندخواندهرامقالهاینکهکسانیازبسیاری
خواندهنکجاهیچدررامسائلاینکهجاییآنازکه،بگویمباید.خیریاامکردهکمکملیامنیتآژانس
واقعدر.امنداشتهنقشیهیچکارایندرپساست،رسیدهمنبهخبریمنبعیکسویبهصرفاوامبوده

اینتمنوشرامقالهاینکهاصلیدلیلاصلدر.دادرامقالهایننوشتنایدهمنبهکهبودموضوعهمین
ترسیدسوسیعیاطالعاتچهبهملیامنیتآژانسمانندهاییسازمانکهکنمآگاهرامردمکهاستبوده
.دارند

دستهبمختلفهایراهطریقازرادسترسیاینودارنددسترسیشمااطالعاتتمامبهکاملطوربههاآن
.اندآورده

ساتوشیهویت
جوابردهممنکیست؟واقعیساتوشیکهاندپرسیدهراسوالاینمنازهمچنینخوانندگانازبسیاری

داشتهفرنچندباکههاییصحبتاساسبر.ندارماختیاردررااطالعاتاینمنکهگویممیافرادگونهاین
کهکنممیفکرطورایندلیلهمینبه.نیستنفریکناکاموتوساتوشیکهکنممیاحساسطوراینام،

.کندمیزیبارامترسکیکنقشتنهاساتوشینامشاید.اندکردهمیفکردرستاوبامادولتافرادشاید
تواننمیمنالبتهکه.استنفرچهاربلکهنیست،نفریکساتوشیاندگفتهکهاندشدهپیداهمنفردویکی
.کنمردیاوتاییدرااین
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صورتبهبایننسدرتریدمارجینکاملآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
تصویری

هاپیامد
میکاریکاآمرداخلیامنیتادارهدرالبتهکهدوستانم،ازیکیمن،مقالهشدنمنتشرازبعدکوتاهیمدت
مننکدینلیحساببهافرادازبسیاریمقاله،آنازپس.کرددریافترامشکوکیبسیارهایتماسکند،
میان،ایندرفانهمتاس.نشدندموفقالبتهکه.کنندپیداراامنیتادارهدرمنرابطبتوانندشایدتاشدندوارد
وحملهردمواست،شدهگرفتهنظردرمنرابطعنوانبهاشتباهبهایعدهتوسطکهمندوستانازیکی
حسابتمامشدمجبورمندوستحمالت،اینازپسمتاسفانه.استگرفتهقرارافرادبرخیآزارواذیت
.ببنددرااجتماعیهایشبکهدرهایش

خصوصیکارگاه
وصیخصکارگاهیکمقاله،انتشارازبعدهفتهسهتادوحدود.داشتمنبرایزیادیهایپیامدمقالهاین
جلویدرراکارتیکاو.کندقراربرارتباطمنباکردسعیبود،شدهفرستادهداخلیامنیتادارهسویازکه

.کنددیدارمنباداردقصدکهکرداعالمطریقاینازودادقرارمنیخانه

حضوریوودشبرگزارتلفنیصورتبهمالقاتایندادپیشنهاداووکردمصحبتوکیلمباماجرااینازبعد
کاراینونچکنمبازگوشمابرایراداشتماوباکههاییصحبتندارماجازهقانونینظرازالبته.نشودانجام
.داشتخواهدپیدرمنبرایقانونیعواقب
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پرراFOIAفرمیکاخیراالبته.امنکردهدریافتپیامیداخلیامنیتادارهسویازدیگربارهایندر
.آورمدستبههاآنتحقیقاتمورددراطالعاتیبتوانمشایدتاامکرده

!ساتوشیسویازشایدناشناس،هاییپیام
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صحبتوادعاطوراینهاآندرشخصیکههاییپیام.کردمدریافتعجیبهایپیامسرییکگذشتهسال
.بودکردهحبتصنیزوایردمجبهنویسندهتامپسون،نیکوالسباهمچنیناو.استساتوشیانگارکهکردمی
وتبادالتیونکمیسودراپرتیمبود،گرفتهتماسمنباکهفردیهمینکهشنیدمنیکوالسازمدتیازبعد

:کردانبیگونهاینورجمجله.استکوینبیتخالقکهبودکردهمتقاعدموفقیتباراآمریکامعامالت

.استجعلیوتقلبیاوهویتکهگفتدراپرتیمگرفت،تماسماباجمعهروزمقالهبرایاوکههنگامی»
قطعاوبااملکطوربهراارتباطشنیستاصلیساتوشیاوشدهمتوجهکههنگامیکهکرداعالمهابعددراپر
«.ستاناکاموتوساتوشیاوکهبودکردهباورواقعامدتیبرایاودراپر،هایگفتهاساسبر.استکرده

.مکردقطعفردآنباکاملطوربهراارتباطمنهایتدرتیم،هایتردیدوشکدیدنباوادامهدرهممن

!خوبهایپیامد
افرادیبامقالهآنازپسمن.نبودندبدآمدپیشبرایممقالهشدنمنتشرازبعدکههاییپیامدتمامیالبته
ایدشهاآنازایعده.داشتندسردرجالبیوخوبواقعاهایایدهکهشدمآشنادیجیتالهایارزدنیایدر

.باشندگرفتهقرارنیزقضاییهایبازجوییتحتحتی

ازیشتربکهافرادیبابرنامهایندرمن.کردمشروعرا«فاندبالک»نامباایبرنامهمنمسائل،اینادامهدر
منمقصدیناول.کردممصاحبهداشتندخوددیجیتالهایپولکیفدرکوینبیتیااتریومدالرمیلیونیک
ودیدارینالتآمریکایدردیجیتالهایارزتاجرترینبزرگباجاآندربود،سیتیمکزیکوهمبرنامهایندر

واشنگتنزنیمنبعدیمقصد.امبودهآتالنتاونشویلدررویدادیکمیزباننیزاخیرا.داشتمگووگفت
.بودخواهد

…پایاندر
وتیصهایپیامدیگرمن.ندهمجوابهایمتماسازکدامهیچبهدیگرشدممجبورمنماجرااینپایاندر

.ارددنشدهخواندهپیامهزاردهبهنزدیکلحظهاینبهتامنایمیلهمچنین.کنمنمیچکنیزراخودم
.کنمعوضهمراخطمبایدزودیبهآیدمینظربهکهطوراینالبته.استپیامکمنباارتباطراهتنهافعال

میرااینملیامنیتآژانسکههستممطمئناماکیست،واقعیناکاموتوساتوشیدانمنمیمنپایان،در
.داند
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کوینبیتکد

هایکدازیعنیکنیم،شروعابتداازبایدکنیم،جووجستکوینبیتخالقهویتدربارهخواهیممیاگر
تبیهایکدناکاموتوساتوشیکهسالیهمانیعنیشد،شروع2007سالازمسائلاینتمام.کوینبیت
گزارشاین.کردمنتشرراخودعملکردگزارشاو،2008سالدریعنیبعدسالیکسپس.نوشتراکوین

.ودبشدهساختهوطراحیساتوشیتوسطکهاختراعیاست،کوینبیتپیپروایتهمانعملکرد

وشداستخراجکوینبیتبالکاولین،2009سالدروکوینبیتپیپروایتشدنمنتشرازپسسالیک
:بودزیرپیامحاوی

«.استهابانکبهخودمالیکمکدومینآستانهدراعظمصدر:تایمروزنامه،2009سالژانویهسوم»

کوینبیتتوسعهتیمازساتوشیرفتنکنار
کوینیتبدرموجوداولیهاصولومشکالتکردناصالحدرگیرشدتبهآنخالقکوین،بیتعرضهازپس
کمکومشارکتسالدوحدودازبعد.بودهاآنباکردنهمکاریوکوینبیتجامعهدرگیربسیاراو.بود
2010سالدروآنازپس.شدجداکوینبیتتوسعهتیمازکوینبیتخالقکوین،بیتشبکهتوسعهبه

.کردبولقراآنهایمسئولیتوگرفتعهدهبرراکوینبیتتوسعهداوطلبانهصورتبهاندرسونگوین
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ناکاموتوساتوشیازشدهمنتشرحرفآخرین
اینیپستدراو.بازگشتپایانیپیامیکباکوینبیتخالق،2011سالبهاردروماهچندگذشتازپس
بیتهایمسئولیتاکنون.استآنانجاممشغولواستدیگرپروژهیکانجامحالدراکنونکهگفتطور
ازکهبودپیامیآخریناین.(بوداندرسونگوینحرفاینازاومنظور)داردقرارمناسبیفرداختیاردرکوین
.نشدمنتشراوسویازپیامیدیگربعدبهزمانآنازوشدمنتشردنیادرکوینبیتخالق

بگوییمشماهببایداست؟مهممقداراینساتوشیواقعیهویتاصالچرابدانیدکهباشدجالببرایتانشاید
امادارد،همیفندالیلالبته.استجامعهکنجکاویوهازنیگمانهدلیلبهبیشترموضوعایناهمیتدلیل
صداوسررپقدراینموضوعاینتاشدهباعثاستگرفتهصورتآنیافتنبرایکهاشتیاقیوشوراین
.شود

تاریخدراوواستژاپنیفردیکناکاموتوساتوشیاستشدهمنتشراالنتاکههاییزنیگمانهاساسبر
صحبتشمابرایمفصلطوربهادامهدررابطهایندرالبته.استآمدهدنیابه1975سالآپریلپنجم

.کردخواهیم

دارد؟بریتانیاییهویتناکاموتوساتوشیآیا
برخی.کنندمیتحقیقاوگذشتهمورددرهمچنانولیاستنامشخصناکاموتوساتوشیهویتگرچه

whiteپِیپروایتوهانوشتهکهمعتقدند paperقواعدباانگلیسیزبانشده،منتشر1988سالدراوکه
یاعاتاطالکهاستمعتبریگزارشهمانپِیپروایت.باشدانگلیسیفردیاواستممکنوداردکاملی

.دهدمیارائهراموضوعیکمورددرپیشنهادهایی

انجامهاییسیبررناکاموتوهاینوشتهازتاپانصدرویتوماساستفاننامبهسوییسیپروگرامرهایازیکی
بودهینویچگرساعتبهصبحششتاشبدوازدهازهانوشتهاینانتشارزمانکهکردهگیرینتیجهوداده
.است

همانواقعدریاکوینبیتاولیهسازندهاستممکنکهاشخاصیهویتمورددرزنیگمانهچندینکنونتا
.شودمیپرداختهاشخاصاینمعرفیبهادامهدر.استشدهزدهباشند،ناکاموتو
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ناکاموتوساتوشیملیت
صفحهدریحت.استژاپنیفردیکواقعدرناکاموتوساتوشیکهکنندمیفکرگونهاینافرادازبسیاری
تاییداطالعاتاینازکدامهیچاما.استشدهعنوان1975اوتولدسالوژاپنیاوملیتنیز،اوویکیپدیا
.داردوجودزمینهایندرزیادیهایکاندیداواندبودهناماینخواهانزیادیافرادامروزبهتا.اندنشده

بهترینمعرفی+چیستکوینبیتاستخراجاستخر:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
2020سالدرآنها

راموضوعاین2013سالدراوالبته.استهاکاندیدااینازیکیکلیرمایکلرمزنگاری،کارشناسمثالبرای
.کردردکلیبه

بررسیدر.هستندرنفسهبلکهنیست،نفریکاصلدرناکاموتوساتوشیکهکنندمیفکرنیزدیگرییعده
دردامیناینواستشدهثبتساتوشینامبهbitcoin.orgسایتدامینکهاستشدهگفتهشدهانجام
فنالندبهدن،شثبتاینزمانیبازهدرنیزساتوشیلیستدرکاندیداافرادازبرخی.استشدهثبتفنالند
.اندداشتهسفر
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است؟کوینبیتمخترعسابونیکآیا
اولیناویراز.داردنامسابونیکباشد،کوینبیتاولیهمخترعشده،دادهاحتمالکهاشخاصاولینازیکی

نامبهزیرمزارکوین،بیتتولیدازپیشوکردمیطرفداریغیرمتمرکزپولواحدایجادازکهبودشخصی
رجخدوبارعنوانتحتایمسئلهبامواجههدلیلبهگلدبیتپروژه.کردمعرفی1998سالدررابیتگلد
.نرسیدموفقیتبهکردن

پیپرایتوگزارشباراسابونیکهاینوشتهمتنگری،اسکاینامبهاینترنت،حوزهپژوهشگرانازیکی
اینسابونیکتهالب.استیکدیگرمشابهدوهرنوشتاریسبکاستگفتهوکردهمقایسهناکاموتوساتوشی
.استکردهردبارهارااحتمال

است؟کوینبیتسازندهآمریکاییژاپنیمردناکاموتوآیا
مریکاییآتابعیتباژاپنیمردیباشد،میکوینبیتاولیهسازندهدهند،میاحتمالکهدیگریشخص
درخبریولتنبیکدربارنخستینبرای.باشدمیناکاموتوساتوشیپرنتیسدوریاناوکاملنامکهاست
.رفتزبانهاسربرناکاموتوواقعیهویتعنوانبهشخصایننام2014مارسماه

پولیالکدانشگاهدرفیزیکمدرسبهعنوانشخصاینشغلازاوهویتاثباتجهتخبری،بولتنایندر
رداوجوابرامدارکازدیگریکی.استشدهیادداشتهخواهیآزادیدرکهایسابقههمچنینوپاناما
:بوددادهراجواباینناکاموتوکهبودکوینبیتبامرتبطپرسشیمورد

در.مباشداشتهنظریآنمورددرنیستمقادردلیلهمینبهوامکشیدهکنارموضوعاینازراخودمن“
ههیچگونمنودارندعهدهبررامسئولیتشکهاستدیگریاشخاصدستدرموضوعاینحاضرحال

”.ندارمموضوعاینباارتباطی

صاحبهمدربعدمدتیاو.دادندقرارتعقیبموردرااوخبرنگارانوگرفتقرارهارسانهتوجهموردپاسخاین
کهبودهواسابقشغلمورددرخبرنگارپرسشکردهفکرکهکرداعالموشدخودجوابمنکرهاروزنامهباای
.استبودهسِِّرینظامیپیمانکاریک
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است؟فینیهالکوینبیتمخترعآیا
فردیاشد،بمیناکاموتوساتوشیهمانیاکوینبیتاولیهسازندهدهندمیاحتمالکهافرادیازدیگریکی
کوینیتباختراعازپیشحتیوبودهپیشگامدیجیتالارزهایزمینهدرفینیهال.استفینیهالنامبه

.استداشتهموردایندرهاییایده

وا.استدادهقراربررسیموردراکوینبیتوِرهایسافتکهباشدمیناکاموتوازپسفرددومیناو
.استنمودهارائهرانظراتیشبکهارتقاوبهبودیجهتودادهاطالعراافزارنرماینخطاهای

هال.استهنموددریافتکوینبیترمزارز،معامالتتوسطکهبودهکسینخستیناواینکهدالیلدیگراز
باتراکنشواستهمیخناکاموتوساتوشیبارنخستینبرایکههنگامیکهبودکردهاعالمایمصاحبهطیفینی
.استکردهارسالاوبرایکوینبیتدهنماید،آزمایشراکوینبیت

فینیاشتنددستاحتمالاونظربهکهکرداعالمخبریطیفوربز،روزنامهازگرینبرگاندینامبهخبرنگاری
چندفاصلهبهاتنهاومسکونیمنزلوداشتهکاریارتباطسابونیکبااوزیرااستزیادکوینبیتتولیددر

.استشدهواقعناکاموتوساتوشیپرینتیسدوریانزندگیمحلازساختمان

اوکهدادندمیرااحتمالاینافراداکثرزمانآندرورفتدنیااز2014سالآگوست28درفینیهال
.استبودهناکاموتوساتوشیهمان
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است؟کوینبیتمخترعاسترالیایییکآیا
اهالیزارایتکریگنامبهشخصیاست،بودهکوینبیتاولیهمخترعانددادهاحتمالکهدیگریشخص
درگیزمودوهموسساینکهاحتمالایندالیلازیکی.داردکامپیوترمهندسیتحصیالتاو.باشدمیاسترالیا
وشتهنشخصیآندروشدهارسالموسسهاینبهناشناسیایمیلکهکردادعا،2015سالنوامبراولروزهای

.باشدمیناکاموتوهماناوکهدارداطمینانواستکردهمیکاررایتکریگبرایخودشکه

ازپسیولکردحملهرایتکریگمسکونیمنزلبهاسترالیافدرالپلیسدسامبرنهمدراعالن،اینازپس
کوینتبیرمزارزمورددررسانههاخبربهارتباطیشخصاینخانهبهپلیسورودمسئلهکهکرداعالممدتی
.استنداشته

راخودشر،توییتدرسالهماندراواینکهتانبودخبریاینترنتیفضایدررایتکریگحضوراز2016سالتا
.داردهممدرکهایشگفتهتصدیقبرایشدمدعیحتیونمودمعرفیکوینبیتمخترععنوانبه

ردنکفاشجراتکهگفتونکردارائهبودگفتهکههممدارکیوشدخودشادعاهایمنکرآنازپسولی
.نداردرااشواقعیهویت
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داندادهاحتمالکهدیگریاشخاصازیکیآمریکایی،کالیمنهایدیسکهاردکهشدهمتهمرایت
واقعیاتوشیسراخودکهزمانیدررایتقصدشدهگفته.استبردهسرقتبهراباشد،ناکاموتوساتوشی
فروشبهراموجودهایبیتکوینقانونیصورتبهبتواند،قفلشکستنازبعدکهبوداینکردمعرفی
.رساند

است؟بودهکوینبیتاولیهسازندهنابغهمجرمیکآیا
نامباشخصیهکهستندمدعیوکردهتکیهدیگریشواهدبرناکاموتو،ساتوشیهویتشناساییبرایبرخی
Paul)اسپانیاییزبانتلفظبالروکسکالدرسولوتشیپُل Solotshi Calder Le Roux)مخترعهمان
.استکوینبیت

خصشاینسوابقدر.استنابغهمجرمیکبعضیگفتهبهوبودهزیمبابوهدر1972سالمتولدلروکس
.استدهشثبتمتحدهایاالتمخدرمواداجرایادارهخبرچینوجناییکارتلسابقرئیسنویسی،برنامه

Mنرمافزارهایاوشودمیگفته E Encryption)برایاختصاریعالمت4 for masses)و
TrueCryptیساتوشکههستندرمزگشاییورمزگذاریرایگانافزارهاینرماینها.استدادهتوسعهرا

.استبردهکاربهخودبیتکوینمیلیون1قفلکردنجهتناکاموتو
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رفته،کارهببیانلحنولغاتانتخابنظرازلروکسپلنگارشسبککهدادهنشانبررسیآنازگذشته
آنمفادکهاستکردهتنظیمایبیانیهیامانیفستاو.باشدمیساتوشینگارشسبکمشابهبسیار

.داردناکاموتوپیشنهادیوایتپیپرمفادبازیادیهایمشابهت

موردکهشدههاستفادداردوجودقماربازیدرکهپوکرکالینتهایشیوهازبیتکوین،ابتدایینویسیکددر
.باشدمیلروکسپلعالقه
زندانسال25بهمنهتندادگاهحکمبا2012سالدراواینکهبوده،توجهموردهمهازبیشترکهچیزی
کهتکوینیبیمیلیونیکحدودنبودهقادرکنونتاکهاستدلیلهمینبهشایدشدهگفته.شدمحکوم
.کندهزینهرااستآنمالک

است؟بودهکوینبیتمخترعآمریکاقضاییکارشناسکالیمن،آیا
یاالتادادگاههایمعروفکارشناسباشد،ناکاموتوساتوشیانددادهاحتمالکهدیگریاشخاصازیکی

هنگامتاواستکردهفوت2013سالدرکالیمن.باشدمیکالیمننامبهکامپیوترعلومزمینهدرمتحده
.استبودهتجاریشرکایرایتکریگدکتربافوت

ازداریمقودزدیدهراکالیمنهایدیسکهاردکهزدنداتهامرایتکریگبهاوخانوادۀکالیمن،فوتازپس
شخصیهمانرایتکریگ.استبردهسرقتبهدالرمیلیاردیازدهازبیشترمبلغیبارااوهایبیتکوین

.کندمعرفیناکاموتوساتوشیراخودبودکردهسعیکهاست

خودازعدفادررایتکریگکهاسنادی.گرفتقراررسیدگیموردفلوریدادرمتعددیهایدادگاهدراتهاماین
استفادهشواهدیعنوانبهاسناداینازاو.بودناصحیحیتفاسیروجعلیمدارکحاوینمود،ارائهدادگاهبه

.استبیتکویندالرمیلیاردیازدهمبلغمالکوبودهناکاموتوساتوشیخودشاینکهبرمبنیکرد

شدهنهاآدستگیریباعثخودشکهبودهمجرمانیاسامیحاویسنداینشدمدعیاواسناداینازیکیدر
توجهجالب.نباشندرایتتهدیدبرایخطریتاکردهحذفراآنهااسامیمصلحتبنابردادگاهولی.است
.گردیدآشکارهمگانبرایبودهمجرماناینجزوکهلروکسپلنامفقطکهاست

Dailyروزنامۀدرایمقالهازاینترنتیآدرسیکبهلینکیمذکور،سندپاورقیدر mailکهداردوجود
.دکنمیآشناقاچاقبزرگباندیکپردۀپشتهایدستعنوانبهلروکسپلجرائمباراخواننده

ارزرایگاندریافتچیست؟Gramfreeفریگرام:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
!کالهبرداری؟یاتلگرام

بردلیلیواهدشاین.میشودهدایتپدیاویکیدرلروکسپلپیجبهخوانندهپاورقی،اینازدیگرلینکیدر
.استکردهمیحذراوهایواکنشازرایتکهبودهمجرمانیازیکیلروکسپلکهادعاستاین
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کدامند؟لروکسپلوناکاموتوساتوشیاشتراکنقاط
لروکسبودنیساتوشفرضیهکهدیگریوقایعادامهدرافتاده،اتفاقلروکسورایتبینکهوقایعیازغیربه
.استشدهآوردهکند،میتقویترا

.داردمشابهتساتوشیباگویشی،قافیهنظرازکهاستسولوتشیلروکس،پلدیگرنام.1

دارایوبودهماهربسیاررمزنگاریشدهاطالعاتایجادوC++زبانبابرنامهنویسیدراشخاصایندوهر.2
وصیخصحریمحفظبامرتبطمسائلورمزنگاریبرنامهنویسیدرلروکسشهرت.هستندخالقیذهن

Mتوسعهی.استسرآمد E .استدادهنشانرارمزنگاریدراوتوانایی1997سالدر4

شباهتدارایوتوناکامساتوشیپروپوزالولروکسمانیفستدرمشابهالفاظبردنکاربهونوشتاریسبک.3
براییکارآمدسیستمقدرت،بارمزنگاریکهکردهاعالمخودمانیفستپایاندرلروکس.هستندزیادی
تکنولوژیدوراندرمردمهایآزادیبهدادنضمانتوفردیحقوقازحفاظتها،دولتنفوذبامقابله

.استاطالعات
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EکدهایمبنایبرکهTrucryptافزارنرمتوسعۀکهشدهدادهاحتمال.4 4 Mتوسطشدهکدنویسی
توسطوناکاموتساتوشیبیتکوینهایازشودمیاظهاروشدهانجامبوده،آنازعضویلروکسکهگروهی
.شوندمیحفاظتتروکریپتنرمافزار

ناکاموتوساتوشی2011سالاوایلدر.استبودههمزمانلروکسجدیداقداماتباساتوشیشدنناپدید.5
ایام،نهمیدر.کندشروعرادیگریکارهایبایستیکهبودکردهادعاآنازقبلاوشد،پنهانوبفضایاز

.دادتغییرقاچاقکارتلوغیرقانونیهایگروهبهافزارنرمایجادازراخودکاریفیلدلروکس
اوازکسیاوسابقپرسنلازوشدهشروع2011سالازلروکسشدنناپدیدآمده،خبرهادرکههمانگونه
زمانانهمدرحدودانیزناکاموتوغیبت.استگردیدهمحکومزندانبهدادگاهطرفازالبتهنیست،خبردار
.استافتادهاتفاق

است؟اهمیتدارایناکاموتوساتوشیواقعیهویتآیا
میباقییمخفمطلبیندرتبهواستانگیزحیرتاطالعاتانتشارکهبریممیسربهعصریدراکنونهم
.کندمخفیکامالًراخودشهویتتاکنونتوانستهناکاموتوساتوشیاما.ماند

کلاساسوهپایواستشدهاستخراجساتوشیتوسطکهاستکوینبیتبلوکاولیننامGenesisبلوک
.دهدمیتشکیلراکوینبیتمعامالتسیستم

پنجودحدصاحبفرداینکهدارداهمیتنظراینازناکاموتوساتوشیهویتساختنفاشدالیلازیکی
باالبا.استدادهقرارجهاناولثروتمندپنجاهگروهدررااوکهباشدمیدنیاهایکوینبیتتمامیازدرصد
.شدخواهدافزودهاوثروتبردالر،قیاسدرکوینبیتارزشرفتن

دودحبخواهدناکاموتواگر.داشتخواهددنبالبهراتصورازخارجزیادیپیامدهایثروتعظیمحجماین
ورتیکهصدر.شدخواهدبازارشدیدتالطمباعثبگذاردفروشبرایدارداختیاردرکهکوینیبیت980.000

.شدخواهدخطرآفرینمسئلهاینباشد،داشتهزیادیرشدکوینبیتقیمتآیندهدر

19

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me

هساتوشی ناکاموتو کیست؟ بررسی راز بزرگ چند سال

کدامند؟کوینبیتحوزهآیندهمباحث
:استشدهآوردهاستتوجهموردکوینبیتآیندهمورددرکهمباحثیادامهدر

کسیهچواقعاناکاموتوساتوشیاینکهوکوینبیتسازندههویتشدنمشخصمبحثازگذشته•
.استشدهگرفتهدرکوینبیتآیندهبرایاینگرانکنندههایبحثاست،

یکزابیشویشودمیتصور.استدادهاختصاصخودبهراکوینبیتازایعمدهثروتناکاموتو•
.داشتخواهدراآنارزشدالرمیلیاردیکازبیشامروزکهدارداختیاردرکوینبیتمیلیون

.کندمنتقلدیگریآدرسبهراخودهایکوینتواندمیناکاموتوتئوریکی،لحاظاز•

شدنیمحجریسکبالکها،میزانرفتنباالتروکوینبیتشبکهدرمعامالتشدنزیادتروزیادبا•
.میرودباالترشبکه

اینربآنها.دارندکوینبیتهایگرهدربنیادیتغییردرخواستها،بالکاندازهافزودنراهازگروهی•
.دهدانجامسریعتررامعامالتکهکندمیپیدااجازهسیستمکاراینباکهاندعقیده

یرغمعامالتایجادکهاصلیهدفوگرددمیشدنمتمرکزسببکاراینکهباورنداینبرگروهی•
.بردمیسوالزیررابودمتمرکز

رداشتهبکوینبیترشدبرایبهتریهایگامکوین،بیتمخترعهویتشدنآشکاربادارداحتمال•
.شود

:شدهارائهمطالببندیجمع
کردنبرمالگفتتوانمیاست،داشتهادامهتاکنون2011سالبهارازناکاموتوساتوشیسکوتکهآنجااز

.دنرسنتیجهبههیچگاهدارداحتمالکهاستتالشیکوینبیتیعنیرمزارزاولیهسازندههویت

مالیهایبازاردرمهمینقشتوانستهپیشسالدهازکهاستسورساُپنرمزارزیککوینبیتهرحال،به
کنارآنقخالناشناسهویترازآلودمعمایوکوینبیتشدنفراگیربااستمجبوردنیا.کندایفاجهانی
.بیاید

کوینبیتهایآدرسکدامدادتشخیصبتوانکهاستکردهکمککوینبیتچینبالکتحلیلوتجزیه
Satoshiبهمتعلقمطمئنیمیزانبه Nakamotoوسرجیدانشمندازایزنجیرههایتحلیلطبق.هستند

درنکویبیتشروعابتدایبههاآدرساین.داردکوینبیتمیلیون1تا700000بینساتوشیلرنر،دمیان
.گرددمیباز2009سال
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دیگرنرهایمایازبرخیاگرحتیواستشدهمنتقلاولیههایآدرسبرخیازکوینبیتسالها،گذشتبا
یادادهجامانایمعاملهساتوشیباراینآیاکهبزنندحدستوانندمیافرادازبسیاریبودند،فعالنیز
هایآدرسازمعامالتاینازهرکدامزیاداحتمالبهکهاستدادهنشانتحلیلاینتاکنون.خیر

.استبیدارهنوزویهایکوینبیتوبودهساتوشی

:متداولسواالت
است؟بودهکسیچهکوینبیتاولیهسازنده

Satoshiنام Nakamotoردهکایجادراکوینبیتکهنهادهایییاشخصتوسطکهاستمستعارینام
.اندکردهاستفادهخودحقیقیهویتکردنپنهانبرایاند،

داراییکیوکردحلرامتمرکزغیردیجیتالارزیککردنخرجباردومشکلکهبودکسیاولینناکاموتو
.بودندیدهراآنمانندهرگزوقت،آنتاجهانکهارزیکرد،ایجادکوینبیتنامبهجدید

شد؟ناپدیدتاریخیچهدرناکاموتوساتوشی
دستدرخبریناکاموتوساتوشیبهمعروفمرموزشخصیتجانبازتاکنون2011آوریل23تاریخاز

.نیست
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،2011آوریل23در.شودمیناپدیدوبدنیایازشخصاینکوین،بیتشدنگیرهمهازبعدسالدو
Mikeهرنمایکبرایایمیلیناکاموتو Hearn،هباشارهباوی.کردارسالکوینبیتهستهدهندهتوسعه
خوبیاندستدرکوینبیتآیندهنوشت،او”.امپرداختهدیگریچیزهایبهمن“:گفتکوینبیتپروژه
.استافتاده

است؟ثروتمندناکاموتوساتوشیآیا
کهاستکردهمنتشرراتحقیقاتیسالهاطیکوین،بیتمحققوRSKطراح،Lernerلرنردمیانسرجیو

کردهاییشناسراناکاموتوساتوشیتوسطشدهاستخراجکوینبیتمیلیون1.1تقریباًشودمیادعاآندر
.است

بهکهکوینبیتقیمتحداکثرزماندر.استشدهتولیدهایکوینبیتتمامازدرصدپنجمالکساتوشی
مین56بهرااوامراین.داشتارزشدالرمیلیارد19.6ساتوشیثروترسید،2017دسامبردردالر20000
.کردتبدیلدنیازندهثروتمند

آنگاهد،بمانباقیتغییربدوننسبتاًجهانفعلیمیلیاردرهایوبرسددالر110000بهکوینبیتقیمتاگر
.شدخواهددنیافردثروتمندترینساتوشی

بماند؟ناشناسگیردمیتصمیمجهاندررمزنگاریارزمهمترینمخترعچرا
ازبودن،ناشناسحفظبا.استخوباوبرایدالیلیبهبماند،ناشناسخواهدمیکوینبیتمخترعاگر

.ماندمیمحفوظحقوقینامطلوبعواقب

باآشکاراکهیاشخاصیاموسساتبرایمشکلیگونههیچاست،غیرمتمرکزارزیککوینبیتاین،برعالوه
.آوردنمیوجودبهکنند،میمعاملهآن

ازکهتاسالزممرکزیبانکبهاعتمادرایج،پولکارآییبرای”:نوشتناکاموتوساتوشی،2009فوریهدر
اما.تاساعتمادآننقضازپرفیاتارزهایتاریخچهکهاستایناصلیمشکلامانکند،کمداراییارزش
”.گردندمیماذخیرهکسریباعثاعتباریحبابایجادباآنها
اسدفثروتمندسیاستمدارانومردمازوبودهآزادیخواهیکاستممکنناکاموتوکهدهدمینشاناین

.باشدمتنفر

:منابع
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