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 چکیده

آورد.  دیپرداخت پد یهاتمسیدر س یتالیجید ارزشدر انتقال  یانقالب 2008در سال  یتالیجیارز د نیعنوان اولبه نیکوتیب

 هایزار تیشروعمرا در خصوص  ییدهایترد یدولت ای یپشتوانه بانک مرکز ،یبدنه نظارت چیاز ه نیکوتیب یبرخوردارعدم 

 و رندگانیذعداد پحال با گسترش ت نیبا ا د،نشویشناخته نم تیهنوز به طور موثق به رسم رچهاگ که زندیرقم م یتالیجید

مزارزها . ظهور رشودیافزوده م آن تیروز بر محبوبروزبه کنند،یارزها استفاده ماین سرتاسر جهان که از در  یفروشندگان

. دهدیم شیاا افزر ییپولشو رینظ یاز بابت موارد ینگران جه،یکرده و در نت تررا برجسته یمربوط به گمنام یمشکالت ذات

 گریو د نیکوتیب تیهدر ما شهیگونه مسائل هستند که ر نیاداره ا یبرا در تالش زیاعمال قانون ن یهارگوالتورها و دستگاه

 کیدر  یلتایجید یارزها فیتعر یبرا یختلفمذکور احکام م یهادستگاه دات،یتهد نیدارد. در پاسخ به ا تالیجید یارزها

 گریکدی با زین دیتیکامو و ییرز، دارارمزارزها به عنوان ا یری. نظرات رگوالتورها در مورد کاربردپذکنندیصادر م یچارچوب مال

 یولات پوکار خدممربوط به کسب نیرا تحت قوان یتالیجید یمبادالت ارزها کنندیهم تالش م ییمتفاوت است. مراجع قضا

 معامالت یسا بررخود ب فیوظا طهیدر ح توانندی( مهاسننی)ف یمال میمبارزه با جرا یهاشبکه ن،یقرار دهند. عالوه بر ا

طالب از م یلیحلائه تبا ار یمقاله پژوهش نیکمک به اعمال قانون فراهم کنند. ا یرا برا یرینظیب تیموقع یتالیجید یرزهاا

 ،یفن یهاالشچ نهیمدر ز یبا انجام چند مطالعه مورد ،یو اطالعات معامالت جار ییقضا یهاهپروند ،یانتشارات دولت ،یعلم

 حل یبرا یهرا یرسکشورها با آن مواجهند به بر گرید یدادرس یهاستمیاکنون سکه هم یتالیجید یارزها یو نظارت یاقتصاد

 نیمچنهو  رانیر اد یتالیجید یاستفاده از ارزها یبرا یارتنکات مهم نظ یبرخ ان،ی. در پاپردازدیارزها م نیمشکالت بالقوه ا

نظور مانون و به اعمال ق یهااستفاده دستگاه یبرا یبلوک هریزنج لیابزار تحل کیبا هدف فراهم کردن  هاسننیف جادیبه ا ازین

 .شودیم انیب دهیچیپ یتالیجید یمعامالت ارزها یدر بررس لیتسه

 یمطالعه مورد سن،نیرمزارز، ف ،یتالیجیارز د ،یمال/یجرائم اقتصاد یدیواژگان کل

 JEL K14; O38بندی طبقه
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Abstract 

Bitcoin as the first digital currency was conceptualized in 2008 and revolutionized the digital transfers 

of value within payment systems. Bitcoin has no regulatory body, central bank or government backing 

creating doubt as to the digital currency’s legitimacy. Despite digital currencies’ lack of official 

recognition, their popularity continues to grow as the number of merchants and vendors accepting 

these currencies expands globally. The advent of cryptocurrencies revealed problems concerning 

anonymity embedded in them, consequently raising money-laundering concerns. Regulators and law 

enforcement agencies struggle with addressing these issues inherent with bitcoin and other digital 

currencies. In response to these threats, agencies have issued various opinions regarding defining 

digital currencies within a financial framework. Regulator opinions concerning the applicability of 

cryptos existing as currency, property, and commodity contradict each other. Moreover, prosecutorial 

agencies attempt to fit digital currency exchanges under the regulations pertinent to money service 

businesses. Additionally, financial crimes enforcement networks’ (FinCENs) purview provides a 

unique position to assist law enforcement with digital currency investigations. This research paper 

provides an analysis of scholarly material, government publications, case law, and current trade 

information to examine a solution to the potential problems of digital currencies through performing a 

multiple-case study on their technical, economic and regulatory challenges facing some countries’ 

court systems. Finally, some key regulatory points for using digital currencies in Iran, as well as a 

need for FinCENs to develop a blockchain analysis tool for law enforcement agencies and to assist 

with complex digital currency investigations are proposed. 

Keywords Economic/Financial Crimes; Digital Currency; Cryptocurrency; FinCEN; Case Study 

JEL Code K14; O38 

 

 مقدمه

ر شده در این حوزه مرو اتیادب طبق گرچه عموم منتشر شد. یاستخراج و برا 2009در سال  ،نییکو تیب ی،تالیجیارز د نیاول

مصرف  ت استفادهوسع ، با این حال، روز به روز بردنقرار دارمحصول  چرخزیستمراحل  نیدر نخست هنوز یتالیجید هایارز

 هایرزابازار  یباالو ارزش  تیمحبوبامروزه  .شودافزوده میتوسط پذیرندگان  آنها گان از این ارزها و رشد پذیرشکنند

( IRSی )سازمان خدمات درآمد داخلکرده که ب لجرا  هادولت رسمی و مقامات گانمصرف کنندتوجه  چنان یتالیجید

 .ت محسوب کرده استمشمول مالیا نوان داراییبه عاین ارزها را  2014از سال داری ایاالت متحده زیرمجموعه وزارت خزانه

نظام که  یو قانون یداقتصا، یفن یهاچالش رابطه بادر  ادبیات ارزشمندی، از این ارزهاو استفاده روزافزون  رشیپذ رغمعلی

 .توان یافتدر این خصوص نمیبا آن مواجه است  یدادرس

شاره ابه این نکته و  دانسته به آنگذاران هیسرما رشده رو ب اقبالرا دلیل اصلی  هاارزرمز بر هاعدم نظارت دولت [1]یانگ 

ی خود هاییدارا شیافزااست که به دنبال  یگذارانهیتجار و سرما عالقهمورد  هاارز نای متیق تغییرات دائمیکه  کندمی

 لیو تما شارکتم د.ناشدهتبدیل  مالی یهاحسابو  یگذارهیسرما یبرا یک منبع ارزشبه  هاارزرمز رواین از و هستند 

 یگذارهیاسرمزاری برای به عنوان اب به این ارزها بخشیو اعتبار اتتوجه شیافزابه نیز  چون بورس نیویورکهم یبزرگ گرانیباز

 .کرده استکمک  ملی پشتوانه()بی با ارزهای فیات یموازجدیدی ارز  و
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شبکه  یاداقتص یهاو جنبه یفن یهایمرکز بر نوآورتبا  یتالیجید یتوسعه پلتفرم ارزها اتیموجود به جزئ قاتیتحق شتریب

 ینظارتهای یطمح دررا رمزارزها داشتن یا نداشتن  تیبحث مشروعها نیز م، برخی پژوهشعالوهاند. به پرداختهارزها این 

در سطح رم پلتف نیابا  دادرسی در برخورد یهاچالش خصوصدر  یمحدود یهابحث در مجموع،. اندهدف قرار دادهموجود 

 وعاتموضطه با در راب حقوقی ماتیو تصم هااستدالل پژوهش قصد دارد به مطالعه نیا، نیبنابراجهان صورت گرفته است. 

 ان پیشنهاده در ایرپرداخته، رهنمودهایی را برای حل مسائل مشابدر سطح جهان  یتالیجید یارزها یو نظارت یاقتصاد ،یفن

 از یبالقوه مال یهاتشرفیپ ایآنها  یاتیمشکوک مال تیوضع ،هاارز غیر نظارتی این تیضعتمرکز بر و یبه جا قیتحق نیا .دهد

رتبط موضوعات م های قضایی در برخورد بادستگاه یهاو کشف چالش ییشناسابیشتر به دنبال ، فناوری زنجیره بلوکی قیطر

 است. یمجاز یارزهابا 

 ادبیات موضوع

 ارز

ر طرفین به کا نیبتراکنش  کی لیو تسه انجام به منظورتبادل  یبرا ایوسیلهبه عنوان ل پوپول است و همان ارز در واقع 

 یاارزش  ندوختها ،ستند داد و وسیله ابزاری برای تهاتر یا چیزی که از آن به عنوان را به تعریف این [3] سیمزر .[2]رود می

ول ان شکلی از پمختلف به عنو هایمودیتیکا داد و ستد عمل توانرا می تهاتر بسط داده است.شود استفاده می واحد حساب

 اینمبادله مورد  یمودیتکا، تهاتر ستمیسیک به عالوه در  .[4]دانست  ارز فیات در برابر معامله کاالیا  هجامعافراد  عموم میان

صادر  دولتسوی از  «رداختوعده پ»در واقع به معنی که  مصرف شود یکاغذ ای ارز فیات برابردر  افوررا دارد که  لیپتانس

 .[4]اند ردهکاستفاده  تهاتر یهاستمیدر س اتاز انواع مختلف فلز مختلف تا به امروزجوامع  ،یخیلحاظ تار از .[2] کننده است

فیات  ارزز امنظور . [5] است یاعتبار یهاها و کارتچکی، بانک یها، اسکناسمسکوکات شاملمختلف  هایشکل یارز دارا

 نیابرابن .[4] کندیم حفظدهند آن میکه افراد به دولت صادرکننده  یکه ارزش خود را بر اساس اعتبار ستا یذپول کاغ

ود ادامه به تکامل خ مفناوری بازهمقررات و  ،نیقوان، جوامع شرفتیبا پو  افتهیتکامل  خیشکل ارز در طول تارکه واضح است 

 .خواهد داد

طبق  و [6] میتقس رناید 100به وارد ایران شده و  realاز واژه اسپانیایی و پرتغالی  ریال است کهایران  رسمیارز واحد 

 یر گذاشتن رسماز زمان کنا نیهمچن .شودینشان داده م یدر معامالت جهان IRR یبا عالمت اختصار 421۷ زویاستاندارد ا

 و کتابحساب  یبرا (الیر 10تومان )برابر با کشور، کماکان  یپول رسم یکایبه عنوان  الیو انتخاب ر 1308تومان در سال 

محسوب  ک ارز فیاتستان یو پوند انگل ، یوروریال ایران در حال حاضر مانند دالر ایاالت متحده .رودیمردم به کار مبین عامه 

 است. قانون ای یاز دستور دولت ینبوده و ناش یارزشش ذات که [۷شود ]می

 ارز دیجیتالی

یا مجازی ارز  ی،پول مجازی، تالیجین ارز دیواعن که با یتالیجید پولمفهوم با توسعه و رشد  ینترنتیا یارگسترش بانکد امروزه

اکنون در شرکت خدمات انفورماتیک نیز پروژه تولید رمزارز ملی با هم. ه استهمراه شدشود پول الکترونیکی نیز از آن یاد می

و  نترنتیا عیگسترش سر [9] ونگ و هاالبورداف[. 8اجراست ]ی در حال پشتوانه ریال به منظور انتشار توسط بانک مرکز

مورد توجه دوانده  شهیر کنندگانمصرف  یدر زندگ اعمیق یکیتجارت الکتروندر قالب فناوری را که در  شرفتهیپ یهاینوآور

 ییرااد فاقد یتالیجید هایارز ات،فیارز  بر خالف .دانندیم شیافزادر حال را  یتالیجیارز د رشیاحتمال پذو  انددادهقرار 
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 وکاتسکم باطال و نقره  ینیگزیجا ،ارزشنیابت  [11] بنا به گفته جیاناکودی. [10]هستند حفظ ارزش خود  یملموس برا

 در نیابتش را بر عهده دارند برابر نیستکه  یبا ارزششان یکه ارزش ذات مذاکرهقابل  یهاارابزسایر استفاده از تر و ارزان یفلز

 یعالقه به ارزهارشد که با  ستیزیچهمان ارزش  نیابت رسدیبه نظر م .ه استارزها اتفاق افتاد شرفتیدر پ یخیتار سیر

، یماد ریغ ،نامشهودآورد؛ به ارمغان می نیابتبحران  نیرا در ا یمسائل مشابه یکیپول الکترون است. در حال وقوع یتالیجید

 .[11] استکمتر از عملکرد آن خیلی  ارزفرم که اهمیت  ایناثبات این روزها و  ،یاعمنبع انتز یک باتالق،جز ی بزیچهیچ 

 یردن به سوروی آودر حال هم های پرداخت سیستم در حال افزایش است که پذیرندگان چنان یتالیجید یارزها تیمحبوب

های سال زاا ر نیکوتیبستوک پذیرش اِمایکروسافت، دِل، دیش نتوُرک و اُوِرمثال  یبرای هستند؛ رشد های رو بهارز نیچن

کامال غیر  یهاهکه فروشگا ابدییگسترش م تا آنجا روند نیدارد که ا عقیده [12]فانینگ  .نداهآغاز کرد 2015تا  2014

 کسیرک ی یتصاد جهاندر اق یآشفتگبر اینها، عالوه بشناسند.  تیبه رسمرا  نییکوتیب رشیپذ زین (آجر و مالتالکترونیکی )

 نیچ یازار اقتصادب فیو تضع ونانیدر  یبحران اقتصاد ،متحده االتیا 200۷سال  یرکورد اقتصاد به طوری که است، ماندگار

 .اندشده کوینالخصوص بیتو علی یتالیجید یارزها تیتقو منجر به 2015در سال 

باید  ،ودش مطرح «پول» به عنوانبتواند  یظارتن ای یاهداف قانون به خاطر یتالیجیدبرای این که ارز اقتصاد  تئوریاز لحاظ 

طور  نیبا پول ابطه این سه خصوصیت در را. [13]حساب عمل کند واحد  و داد و ستد لهیوس ،ارزش اندوختهبتواند به عنوان 

 ندوختها) کنند رهیذخ دارند دیکه امکان خر یگرید زماناستفاده در  یبرا را آن توانندمردم باوال  بایدکه  شودیم یمعن

 متیق کیه ارائه بقادر پول  آن( و ثالثا داد و ستد لهیوس)از آن استفاده کنند  گریکدیو فروش با  دیخر یبرامردم  ارزش(، ثانیا

 یروئاساس ت بر .ستیضرور یتالیجید یارزها تیمقبول برای فوقسه عامل پذیرش  نیبنابرا .حساب( باشد )واحد مشترک هیپا

ظر گرفته نبه عنوان پول در  توانندنمیند شته باشدانرا  یژگیوسه این  یکی نییکوتیب از جمله یتالیجید یاقتصاد اگر ارزها

در  www.coinmarketcap.com سایت ( طبق وب29/9/139۷در زمان نگارش این مقاله ) یاصل یتالیجیپنج ارز د شوند.

 .شده است نشان 1جدول 

 بازار هیسرما طبقارزها زرترین رمب –1جدول 

 عرضه در دسترس قیمت )دالر( ظرفیت بازار )دالر( رمزارز ردیف

1 Bitcoin ۷1،533،۷92،9۷2 30/4،103 BTC 1۷،433،250 

2 XRP 15،253،429،196 3۷4204/0 XRP 40،۷62،365،544 

3 Ethereum 11،936،584،245 8۷/114 ETH 103،910،234 

4 Bitcoin Cash 3،16۷،4۷5،125 ۷8/180 BCH 1۷،521،425 

5 EOS 2،433،698،028 69/2 EOS 906،245،118 

 خصوصیات ارزهای دیجیتالی

 جنبه فناوری

 یتالیجید هایارز تیمحبوباصلی  لیدلتوان را میکوین ناکاموتو، شکلی از فناوری دفاتر توزیع شده، فناوری زنجیره بلوکی بیت

 صرفمنظور از مصرف دوباره  .[16، 15، 14] کندحل به این روش را  مصرف دوبارهه مسئلتوانست  ناکاموتوچرا که  ؛دانست
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پلتفرم  ن،یعالوه بر ا .[14] است گریمعامله د کی انجام یاز همان ارز براسریع معامله و سپس استفاده  کیدر  ارز کردن

مدت در بلندارزش  ی ازتربع قابل اعتمادمن به عنوانتوسط کاربران  است یعرضه محدود یدارا چون نیکوتیب یبلوکزنجیره 

 هایتوسط بانک اتیف یچاپ نامحدود ارزهاکه کنند یاستدالل م کوینبیت انیحام شود.یم در نظر گرفته اتیبا ارز ف سهیمقا

تراکنش را بدون  کی نیکوتیب .[1۷]دهد را افزایش می یاقتصاد یبازارها فیو تضع یجهان یخطر بحران مال یمرکز

را برطرف  یموسسه مال یک مانند یابه واسطه ازینو فناوری زنجیره بلوکی آن  [18] دهدیانجام م یشخص ثالث چیکت همشار

این  .یاضیر تمیالگور کی این است:است؟ پاسخ  نهفته نیکوتیب یپشت فناور یزیاست که چه چ نیسوال ا حال د.کنیم

 .شودجنبه در سایر ارزهای دیجیتالی هم مشاهده می

 میبار الگوریتاعت آنها .نداهابداع کرد رمزارزهاخود در  هیپا یتئور قاتیرا در تحق یتمیالگوراعتبار  عبارت [14] یو نارد گیلوز

 فیتعر ینانسا عتبارا یاطالعات، به جا سنجیو اعتبار یانسان هایفعالیت برای هدایتها تمیالگور ترجیح دادنبه عنوان را 

 ،موجود یوسسات مالم بر خالفها را تمیالگور ارزهای دیجیتالیاز کاربران  یاریکه بس دهدمینها نشان آ یهاافتهی کنند.یم

ضاوت قکه نظارت و  نکته است نیا قیتصد آنها قیجالب در تحق جهینت کیحال،  نیبا ا .دانندمی یاسیس ریو غ غیر قابل فسخ

 ضروری است. عموممورد استفاده و  مهم یلتایجیارز د کیبه  هر رمزارز لیرشد و تبد یبرا یانسان

 کوینبیتکه ر این بمبنی  یعموم باور .ستین ممکن ماندنناشناس ون پرداختن به موضوع بد رمزارزهاراجع به بحث  ،از طرفی

[ 19] گنیو هر دیر .ستین سادهد، ندهیکاربر ارائه م ماندنناشناس  یقابل نفوذ را برا ریپلتفرم غ کیو سایر رمزارزها 

ام شود که انج آن استفاده از یابیرد یبرا یممکن است مراحل هرچندوجود ندارد،  کویناز بیت یرکتوریدا چیکه ه گویندمی

 با کوینبیتن شود که کاربرایم ادآورینیز  [3] مزریس .ایشان را در پی خواهد داشت IP یهاکاربران و آدرس ییشناسا

 نیبا ا ستند.ه یابیدرو  ییقادر به شناسا بر رفتار یمبتن یبندخوشه یهاکیفاده از تکنو با است ستمیاز خواص س یبرداربهره

و ناشناس  تیمنا یپرداخت سنت یهاستمیبا س سهیدر مقا ارزهای دیجیتالیکه کنند یم یادآوری [16] تو و مردیث ح،یتوض

 ند.نکیران فراهم مکارب برایاند شده دیتول یطور تصادف را که به رمزارزهایینشانی تنها  راید، زندهیرا ارائه م یشتریب ماندن

 ل،یمیانند آدرس ام انکاربر یبه اطالعات شخص ارزهای دیجیتالی گانندریمعتقدند که پذ [19] گنیو هر دیروجود،  نیبا ا

 یرابقانون  ریمج یهاکه ممکن است توسط سازماندارند  یدسترس آنها یکارت اعتبار ای یبانک یهاو حساب یکیزیآدرس ف

 دندهیذ ارائه مقابل نفو ریپلتفرم غ کی اواقع ارزهای دیجیتالی ایکه آ ستین نیمسئله ا .استفاده شود ایشان ییو شناسا افتنی

 .درا فرا گیر هاارزاین  دنیایقانون  یاجرا فناوریتا کشد چقدر طول میاست که  نیمسئله ابلکه ، یا نه

 جنبه اقتصاد

کاربران  ایبر تراکنش یهانهیهزعدم وجود  ن،یکوتیب و از جمله هارمزارز اکثر در شبکه عضویت تیزم نیترشناخته شده

که مسئول انجام  یموسسه مال کی مثالشخص ثالث  ای واسطه کی از سویهستند که  ییهانهیتراکنش هز یهانهیهز است.

 یشخص ثالث ای واسطه چیه ن،یکوتیدر مورد ب شود.یم تحمیلآنها  یهر دو ای پذیرندگان ان،یاست به مشتر یمال تراکنش

به  یموسسات مال ل،یدل نیبه هم. [22، 21، 20، 15] شودمحسوب می نظیرنظیربه ستمیس کیشبکه  رایز ست،ین ازیمورد ن

شور  رغمیعل .ستا تراکنش یهانهیهزآنها درآمد  یمنبع ضرور چرا کهاند، متهم شده ارزهای دیجیتالی شرفتیاز پ یریجلوگ

 کند کهیاشاره م[ 22] تورپین ،ارزهای دیجیتالیدر پلتفرم  تراکنش یهانهیهزعدم یا کم بودن  به خاطر کاربران یو شوق فعل

 ییبه حد باال شانتعداد که یزمان را آنهااستخراج سوددهی  اتینها ،رمزارزهاعرضه در  تیمحدودو ادامه استخراج  دو عامل

کمتر در طول زمان آن  استخراجشود که یباعث م نیکوتیبمثال  دیتول زانیکاهش مه گفته وی ب .خواهد دادکاهش  درسب

را برای  به عنوان منبع سود تراکنش نهیهز اخذ ییتوانا ،از شبکه یبانیپشت یبرا اتیمحاسب توان به ازیناز این رو سودآور باشد؛ 
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ممکن است کوتاه  یاقتصاد تیمز کیبه عنوان  تراکنش نهیجود هزعدم و ن،یبنابرا. خواهد آورداستخراج کنندگان به ارمغان 

 [.22، 13] مدت باشد

 برای مثال، .کنندمی نگاه یگذارهیابزار سرما چشم یکارزهای دیجیتالی به به این روزها گران ارز سوداگذاران و هیسرما

به دنبال که  مند خودارزش مشتریان یبرا 1گذاریسرمایه دارییک بنیاد امانت، سکندمارکت گذاریصندوق سرمایه

 و جمینی بیسنظیر کوین ارزهای دیجیتالیهای صرافی ،عالوهبه  .[23] ه استکرد جادیا کوین هستندبیتدر  یگذارهیسرما

به طور قابل  یتالیجیارز د چونحال،  نی. با ااندتسهیل کردهمند گذاران عالقهیسرما یرا برا این ارزهاو فروش  دیخر نیز

 ریتاث یخارج یعوامل اقتصادکه  عقیده دارند [24] بیک و البک .رو به روست یگذارهیخطرات سرما با است داریناپا یتوجه

 یبازار داخل اعضای بر عهده د که بازده بازارنکنیم یریگجهینت تیدر نها وداشته ن ارزهای دیجیتالیبر بازده بازار  یقابل توجه

، 24، 21] دنچرخ محصول قرار دارزیست هیدر مراحل اول که رمزارزهادهد ینشان م یخارج یصادعوامل اقت ریفقدان تأث است.

 زین آنهابر ارزش  یخارج یعوامل اقتصاد تاثیر رقابت و ،چرخ محصولادامه یافتن زیستو  یتالیجید هایبا پذیرش ارز .[25

 یمالسبد  شیافزا موافق [26] یوو و پاند ،زش آنو نوسان ار نیکوتیب مراحل اولیه رشد با وجود .افتیخواهد  شیافزا

نوسانات بازار سهام و تنها  زانیبا همان م نیکوتیشود که بیم هیحال، توص نیبا ا .هستند نیکوتیبا افزودن ب انگذارهیسرما

 شود. نگهداریمتنوع  یگذارهیسرما سبد کی از ئیبه عنوان جز

ای وسیلهو  اتیفارز  ایی برنیگزیجا ،یگذارهیسرما ی برایبه عنوان ابزار کوینبیت مانند یتالیجید یارزها یافتن تیمحبوب اب

تجارت  یاتیح یاجزا هاکامودیتیدر واژگان اقتصاد،  .ابدییم شیافزاهم  هامودیتیکا با یتالیجید یارزها سهیمقا ،ارزش برای

 دیلند و به توهان دارجدر سراسر  یکنواختی متیان نوع، قاز هم ییتبادل کاالها یرو برا نیده و از ابوهستند که استاندارد 

دو  یدارا مودیتیکا شود.بر اساس این تعریف، هر کاالیی یک کامودیتی محسوب نمی .[2۷] دنکنیکمک م گریمحصوالت د

 آن تیفیکا انیثو  شودیفروخته م ای دیمختلف تول یهااز شرکت یاریست که معموال توسط بساوال کاالیی ااست:  اصلی یژگیو

 از آنها یکهر ن،یکوتیبالخصوص ارزهای دیجیتالی و علیدر مورد است.  کنواختی ندهفروشیا  کننده دیتول یهاشرکت نیب

منحصر  تیفیک کی یدارا یکتوان گفت که هریم ن،یبنابرا [28]است  تالیجید یهامنحصر به فرد از امضا رهیزنج کیشامل 

فلزات  گرید این طال به عنواابتدا پول  ریشهکند که تئوری کامودیتی ادعا می .نداردرا  ودیتیکام یهایژگیبه فرد است و و

رفته گدر نظر  تیکامودیبه عنوان  تواندباز هم می، متولد شده استفلزات گرانبها  ایپول از طال  با این کهو ه گرانبها ظاهر شد

 نیابا  کند.نمی قیتصد و آن را شناسدنمی تیارزش پول به رسم جادینقش دولت را در ا ،مفهوم پول نگاه به نیا .[28]شود 

 در این .فتواهد یاخ شیافزا ادیبه احتمال ز خواهد کرد و رییتغ هاو اعتبار دولت قیبا تصد ارزهای دیجیتالیارزش  ،نگاه

 استاندارد حساب است. ایارز  کیمربوط به بلکه  ستین کامودیتی کیصفت  نیباز هم اصورت، 

مصرف  یبرا ای شوند رفتهیپذها بدنه نظارت بانک ها وتوسط کشورباید هنوز  ن،یکوتیمانند ب ،یتالیجید یارزها از آنجا که

مقایسه  قرار دارند. فناوریمحصول  چرخزیست هیدر مراحل اولرسد که این ارزها شوند به نظر می دیانبوه تولبه صورت کنندگان 

و  یمرحله معرف نیب ییجا کوینبیتکند که یادعا را مطرح م نیا [25] برگسترا و ویلندتوسط سازی کوین با صنعت بازیبیت

آوردن آن مدتی طول به دست  یمصرف کننده برا یکه تقاضا یو در حال داشتهعرضه  سمتدر  یدرخشانرشد  .قرار دارد رشد

در را  کامودیتی کیتواند به سادگی فناوری می کهی با وجود .شودمشاهده میدر کاربران  یو ثابت درست شی، اما افزاکشدمی

بازار را  نیکاران هستند که بزرگترو محافظه انیعملگرا نیا [29]نورمن به اعتقاد ، قرار دهدمحصول  چرخزیست آتیمراحل 

                                                      
1 Investment Trust 
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 .دهندیم لیتشک یورافن ایمحصول  یبرا

 نظارتجنبه 

 رزهاااین ربران د. کانچرخ محصول قرار دارزیست ییمراحل ابتدادر  ارزهای دیجیتالی هنوز، ذکر شد شتریطور که پ همان

این  زمانی کهدهد نشان می [14] یو نارد گیوزل اتقیتحق همان طور کهحال،  نیبا ا .هستند رمتمرکزیغ یهاپلتفرم طرفدار

را  رمزارزها رشیپذکارآمد  ظارتین بدنهکه نظارت و  نیا به اعتقاد با .به نظارت دارند ازید، کاربران ننبرس ییبه شکوفا ارزها

 به .استکنترل این  یابزار برابهترین  یبریسا یفضابه حال خود رها کردن که  اعتقاد دارد [30]لسیگ ، خواهد داد شیافزا

 بین رفتنز خطر ابا ، کندمیاستفاده  یتالیجید یکه از ارزها یپلتفرم مجاز کیدر  جمعیت در حال افزایش گفته وی

 مناسب یارتنظ همشخص و بدن یادیبن یها، ارزشدقیق هایفقدان کنترل .مواجهنددولت به خاطر نبود  یخصوص یهایآزاد

 .از جمله دالیل او هستند

 از .یرخ ایاست  ینونقا آنهاار استفاده  ایآ کهاست  نیا ی، همچنان سوال اصلکوینبیترمزارزها از جمله  حقوقیمطالعه  در

حال،  نیبا ا .تاس یقانون کشور دیگر 60و بیش از  متحده االتیدر ا اشیکنون کوین به شکلیتب، به این سو 2016اکتبر 

به  یزمجا هایارز پذیریلیتبد .کنندارز فیات حود نگاه نمی یبرا نیگزیارز جا کیبه عنوان  آنبه  هادولتهیچیک از این 

 .دیافزایم آنهااعتبار پلتفرم 

و تقلب  ییپولشو ،یانونرقیغ مجرمانهرفتار  افته،یسازمان  میجرا در ارتباط با کوینبیتالخص و با یتالیجید هایارزهمچنین، 

استفاده  ونهنمبهترین شد،  لیتعط 2013که در اکتبر رود سیلک ناشناس تاریک و تیوب سا .اندمورد توجه قرار گرفته

 که بود های مجرمانهتیفعال یکیتجارت الکترونبرای گسترده  ینیرزمیشبکه ز کی این وب سایت است. کویناز بیت یرقانونیغ

 یبرا یواضح ابزار مناسب لیبه دال کوینو بیت [31] کردرا فراهم می ...سالح و  ،مواد مخدر اعم از زیچ همه بایتقر دیخرامکان 

 .شدمحسوب میدر این فضا  مبادله

 دیجیتالی ارزفواید 

 :[32] شودپول کشورهای مختلف محسوب میبازار  در دیجیتالی ارزهای جزو فواید لیبه طور خالصه موارد ذ

 هزینه تراکنشعدم  (1

 کوتاه اریبسزمان  کیپرداخت در  یهدییتا (2

 پرداختدر تقلب  ریسک پایینبرگشت و  رقابلیغ هایتراکنش (3

 پذیریپایان (4

 تراکنش یبرا هویت ییشناسا بدون نیاز به (5

به شود که انجام می عتریسر فناوری زنجیره بلوکی خاطربه  نیکوتیب هایشتراکن ،یبانک هایتراکنشبر خالف برای مثال، 

 نیکوتیکه از پلتفرم ب زنجیره بلوکی یفناور چرا که، ندارد ازینواسطه به  ،عالوهبه  .دهدمیکاهش ریسک را نوبه خود 

تقلب  کند.یحذف م ایرا محدود  تراکنش یهانهیهز نیبنابرا شده وب وحسم 2نظیر به نظیر ستمیس کی کندیم یبانیپشت

                                                      
2 peer-to-peer 
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 .ندشو دییاتباید بلوک  کی هایتراکنشو تمام  [3] ندبرگشت رقابلیغ نیکوتیب هایتراکنش رایرسد زمیهمچنان به حداقل 

؛ است ونیلیم 21محدود به  کوینتعداد بیت .[28]د نشودور ریخته میو  دهبو نامعتبر ،بلوک کیدر نشده  دییات هایتراکنش

 خواهد شدن دیتول یردیگ نیکوتیبهیچ یعنی  شود.یمتوقف م تمی، الگورنیکوتیب ونیلیم 21پس از استخراج  بدین معنی که

نکته  .[33، 26] بردیم نیاز بنیز تورم را  احتمالو  کردهکمک  نیکوتیب شمند شدنبه ارزاین کار معتقدند که  آن انیحام و

هویت  ییشناسا نیو بنابرا بودهن بندیپا داخلی کشورها نیانوبه ق نیکوتیب تمبادال، یبانک هایتراکنشبر خالف  آخر این که

 .ردیفرم مورد توجه قرار گپلتاین  مزیت و هم به عنوان ریسکبه عنوان  تواند هماین موضوع میکه  ست،یالزم نافراد 

 دیجیتالی های ارزو ضعف مخاطرات

 فناوریهای و ضعفمخاطرات 

در ) یروتیکامپ یهاروسیهک شدن، و ،یبرید که به حمالت سانشو رهیذخ یتالیجید پول هایفیدر ک جیتالی بایدارزهای دی

 ،برود نیاز ب یتالیجیپول د فیک ااگر تصادف ن،یعالوه بر ا. [26]ند حساس سکیهارد د یاحتمال خرابیو  آنالین( رهیصورت ذخ

محدود کردن آن به  نیکوتیبالخصوص این ارزها و علیپلتفرم دیگر  ضعفیک  .[23]کند نمی مهیبای آن را موسسههیچ 

 از اقشارها نفر ونیلیتوسط م کوینهای بیتتراکنش، کندمیاشاره هم  [33]الل دطور که  همان است. افتهیتوسعه  یکشورها

از  یانبیپشت یابر ازیورد نم یجهان سوم به فناور یکشورها ای افتهیتوسعه ن یکشورها .شودجامعه حمایت نمی کم درآمد

 هماین کشور خود ر حتی د 201۷بنا به آمار رسمی اداره آمار ایاالت متحده در سال  ندارند. یدسترس کوینهای بیتتراکنش

مهم از این لحاظ  کوآمار مذ درصد است. 12و نرخ فقر در این کشور بیشتر از  کردهمیلیون نفر در فقر زندگی  40نزدیک به 

 لیتکم یابر الزم فناوریاز شهروندان به درصد  12تقریبا ممکن است رک کنیم حتی در ایاالت متحده هم که د است

 نداشته باشند. یدسترس کوینهای بیتتراکنش

ادامه  روند یداریپا ،[33] دالل طبق نظراستخراج است.  ندیفرا ،ارزهای دیجیتالی فناوری هایریسکاز  گرید یکی ت،یدر نها

حال  در ،جدید زهایاراستخراج  یافزارسخت یهانهیهز عیسررشد ، با توجه به یوبه نظر  .دارد جای سوال مزارزهاراستخراج 

 .است نیزمکره ر دبرتر  وتریکامپابر 500 بیاز ترک عتریصدها برابر سر نیکوتیبارزی مانند  یجهان محاسباتیتوان حاضر 

 .است ترشیب یحاسباتافزار و قدرت مسخت ازمندیبه نوبه خود نکه  فرایند بیشتر در این چالشیعنی  شتریب ارزهایاستخراج 

 قتصاداهای و ضعفمخاطرات 

 نظر گرفت در پولنوان را به ع یتالیجید یارزهااین که بتوان  یاقتصاد برا یتئور بر اساسشد،  هم اشارهطور که قبال  همان

 دوخته ارزشعنوان ان عمدتا به یتالیجید یارزها .شودتوجه  حد حسابداد و ستد و وا لهیاندوخته ارزش، وس به سه عامل دیبا

انند م یها ارز مجازطیمح یدر برخگرچه  .ندارندواحد حساب  ایداد و ستد  لهیبه عنوان وس کاربردیو معموال  شدهشناخته 

اما  ،شود واقعتفاده اس و مورد هرفتیپذداد و ستد  یبرا یالهیعنوان وسطور عادی به به  ممکن استکند و یعمل م یارز واقع

 ندارد.رایج را  یقانونپول  ی مشابهتیوضع ییقضا دستگاه چیدر ه

بازار  عتقدند کهم [24] بیک و البک ست.هاآن متینوسان ق ،ارزهای دیجیتالیدر  یاقتصاد هایضعف ای هاریسکاز  گرید یکی

 تیبازار هدا یداخل اعضایتوسط  کوینبیتبازار  ،الوهع به .است هامبازار س تر ازپرریسک برابر 26 بایتقر کوینبیتارزی نظیر 

محصول  چرخزیست هیدر مراحل اول نیکوتیب ، شاید به این دلیل کهردیگیقرار نم یخارج یعوامل اقتصاد ریو تحت تاث شده

 .خواهند کرد فرینیآشروع به نقش یخارج یچرخ، عوامل اقتصادزیستدر طول  شتریب شرفتیو به دنبال پ داشتهقرار 
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 های نظارتو ضعفمخاطرات 

توسط  طور که نهما آن است. یرقانونیغ تی، وضعکردهرا به خود جلب  یادیکه توجه ز ارزهای دیجیتالیفرم پلت یک ریسک

IRS رایج نیستند. یقانونپول  تیوضعمشمول  ییحوزه قضا چیهدر  کوینبیتمانند  یتالیجید ی، ارزها[34] اعالم شده است 

در  کوینبیت یهادازتعداد خودپردر  شیافزا مثالبرای  به طوری که ،رو به رشد استهمچنان  این ارز تیحال، محبوب نیبا ا

 مشهود است.کامال سرتاسر جهان 

 روش تحقیق

نجا ز آا .ه استشداستفاده  یتالیجید ارزهای یهادهیپد های حقوقییبررس یمحتوا برا یفیک لیتحلدر این پژوهش از روش 

یکرد مطالعه ، رواست 2008در سال  کوینیتببا از زمان آغاز آن  ارزهای دیجیتالی های مختلفجنبه یبررس ماهدف که 

 یبررس یابر یتشافاک یهامسیراز  یاریبس با توجه به باز بودن .رودپژوهش به شمار می ینا یبراموردی متدولوژی مناسبی 

 اتیقتحق [35ول ]به باور کرس .ایممطالعه انتخاب کرده مورد یستمرا به عنوان س آنها رمپلتف یجنبه قانون ما، یجیتالید هایارز

 یواقع ین مفهوم زندگدر نظر گرفت د.نتمرکز دار یواقع یزندگ از ایزمینهیک در  یک رخداد روزمره هبر مطالع یمطالعه مورد

 بخشیم. بهبود «یواقع یزندگ» دریچهاز با نگاه ن آ یامدهایقانون و پخود را از درک که سازد یرا قادر م ما روزمره

به عنوان  ینکویتبالخصوص ی ارزهای دیجیتالی و علیبرخ مرتبط با هایپرونده یامحتو یلهمراه با تحل یغن اتیادب مرور

 یروش محتوا یلکه تحل اندثابت کرده [36هال و رایت ] .ممکن ساخته استرا  یدهپداین  یقدق یلو تحل یهتجز ،مهمترین آنها

ر یل محتوا ده از تحلترین موارد استفادبه عقیده آنها رایج کند.یمتون فراهم مسیستماتیک  یلو تحل یهخواندن و تجز برای

رونده پ 24عداد تبرای بررسی  مذکوردر این مقاله، ما از تکنیک  ت.قضایی اس آراء کدگذاریمعطوف به  های حقوقیپژوهش

 ایم.بهره برده کشورهای جهان سایردر ایاالت متحده و  یجیتالیارزهای دقضایی مرتبط با 

نتخاب ایالت در او احیانا تعصبات و تماشتباهات  ، چرا کهاست یضرور یاربسامری  یقتحق یمناسب برا هاینمونهانتخاب 

شاره کرده است، هم ا [3۷] برایمن همان طور که .ها شودی و ناکارآمدی دادهخراب سبب یریگنمونه ممکن است به طور چشم

 یریگمونهناز  یفیک یقاتتحق هستند. یاتیح نمونه مورد مطالعهو گسترده از  یقعم یدرک کسب ینمونه برا انتخاب یارهایمع

تحقیق  . در[35] کننداستفاده می یاری دهند یاصل یدهدر درک پدرا توانند ما بکه  یها و افرادمحل ییشناسا یهدفمند برا

ها ها، قضاوتپروندهتلف مخانواع  یآورجمعبرای  ابزار ینبهتر باز و بستهقضایی  یهاپروندههر دو دسته  یلتحل و یهتجزحاضر، 

 .رودبه شمار می ارزهای دیجیتالیخصوص در  ییقضا هاییستمس یهاو چالش

های لیه پروندهکرسید. نبه نتیجه های قضایی مرتبط با ارزهای دیجیتالی در ایران متاسفانه تالش ما برای دستیابی به پرونده

ر کشورها های قضایی سایسایتوبمحیط اینترنت و به طور خاص، های مربوط به آنها از مورد مطالعه در این تحقیق و داده

دهی و سازمان، هاآوری دادهدر اولین مرحله پس از جمع [3۷برایمن ] و [35تحقیقات کرسول ] بر اساس استخراج شده است.

 هایندهپروسپس . سازی اطالعات انجام شدمرتب وبرداری یادداشت ،بندی موادفهرستبرای تحلیل از طریق  آنهاسازی هآماد

مشخص  اب [35کرسول ] روش در مرحله بعد، طبق .گردیدهای کلی مرور و بررسی با هدف شناسایی ایدهآوری شده جمع

 .شد کدگذاری هاپروندهبندی آن متن است ای که نمایانگر دستهلمهدادن کو اختصاص هر پرونده ن های مهم متبخشکردن 

ا رها و نتایج ن یافتهدر نهایت، ما ای برای تحقیق ایجاد شد.با شرحی مناسب ها ها و تمبندیای از دستهبا این کار مجموعه

 هایمان را در قالب این مقاله منتشر کردیم.آموختهتفسیر و درس
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 ها و نتایجیافته

 هاانواع پرونده

در  نیالهای قانوخمرتبط با های پروندهطرح شکایت یا سوال از دولت، مورد مطالعه در این تحقیق در سه دسته  روندپ 24

 شایان ذکر است که. (1)تصویر  هستندبندی قابل طبقه هزار دالر ۷5یا جرایم مالی با بار مالی بیش از کشور مورد مطالعه 

 .اندگرفتهقرار  ر بیش از یک دستهد هاپروندهاز برخی 

 

 رمزارزهاهای قضایی مرتبط با انواع پرونده –1تصویر 

 های فناوریچالش

اند. ئل فنی مواجه بودهاها با مسپرونده %46پرونده مطالعه شده یعنی  24مورد از  11صورت گرفته،  هاینتایج بررسیبر اساس 

روزآوری و بهاند عبارتند از با یکدیگر مقایسه شده 2ها که در تصویر این تم گنجد.اصلی می تم سهعمده موضوعات فنی در 

 هایهک ونظارت دون باینترنت  )عمدتا ناشی از ، امنیت(رمزارزتجهیزات استخراج )مربوط به فناوری و تجهیزات در  اتتغییر

 .(بازار استفاده )مواردی نظیر وب تاریک و ی(اینترنت

 

 رمزارزهالش فناوری مرتبط با چا هایمت –2تصویر 
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 های اقتصادچالش

اند. مواجه بوده دیاقتصا یمعضلها با پرونده %63پرونده مطالعه شده یعنی  24مورد از  15 دهد کهنتایج مطالعات نشان می

زش دفتری ییر ارتغشامل تم اصلی  سهدر نیز نشان داده شده است،  3چنان که در تصویر  اقتصادی، هایاین مسائل و چالش

همچنین  و ن ارزهاایهای مالی ناشی از پولشویی و تقلب در معامالت دردسرها و زیان ،ارزهای دیجیتالیتجهیزات استخراج 

نی به شمار حراج قانو ه عنوانبگذاری، اوراق بهادار یا وجوه و نه به عنوان یک دارایی که نه از نوع سرمایه آنهاماهیت غیر پولی 

 .بندی هستندهقابل طبق رود،می

 

 رمزارزهامرتبط با  اقتصادهای چالش تم –3تصویر 

 های نظارتچالش

اند. این ه بودهمواج نظارتی هایچالشبا  (پرونده 24مورد از  11ها )پرونده %46دهد که نشان می های صورت گرفتهبررسی

مال اقدامات و اع) رانهاقدامات فریبکااصلی شامل نیز نشان داده شده است، در سه تم  4، چنان که در تصویر مشکالتمسائل و 

 پولی هایغدغهدو ( شدهثبت ن ایو پرداخت بدون مجوز  یپول اتیعمل) انتقال وجه، (نادرست یا فریبکارانه موثر بر داد و ستد

 بندی هستند.، قابل طبقهارزهای دیجیتالی(مقررات پولی برای )موضوعات مرتبط با لحاظ کردن 

 

 رمزارزهاهای چالش نظارت مرتبط با تم –4تصویر 
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 های پیش رو در ایرانچالش

اما  ،شتاجود نددر ایران و یتالیجید یو فروش و عرضه ارزها دیدر موضوع خر یمشخص یصراحت قانون گرچه تا پیش از این

تا ف سیپل .[38] قق شودمح ییپولشو ای یجرم کالهبردار بودگونه ارزها ممکن  نیا دارانیخر ایباتوجه به نوع رفتار کاربران 

و  نیآنال یهایفدر صرا نیآنال یو فروش ارزها دیبازار خر یبرا یچارچوب جادیا ،یتالیجید ارزهای فیتکل نییبه دنبال تعنیز 

( 9/10/1396 خمور ییمبارزه با پولشو یعال یشورا امیجلسه س) گذشتهسال اواخر [. در 39دانست ]را ضروری می یکیزیف

 نی. ا[40] ودشعالم اکشور ممنوع  یو مال یدر تمام مراکز پول یمجاز یارزها ریو سا نیکوتیب یریکه به کارگ است همقرر شد

 .کشور برقرار است یتمام مراکز مال درابالغ شده و در حال حاضر رسما  28/1/139۷از  تیمصوبه در نها

و  ییوپولش یراب یابزاربه عنوان  یمجاز یارزها ریو سا نیکوتیب یهاتیرا در قابل تیممنوع نیا یعلت اصل یمرکز انکب

 یخارج یت ارزهابا توجه به شفاف نبودن معامالاز نگاه دستگاه قضایی  اکنونهم .کرده است بیان سمیترور یمال نیتام

و ها رافیص ،یتبارها و موسسات اعتابعه بانک یتمام شعب و واحدها یمعامالت آن برا تیو صدور بخشنامه ممنوع یتالیجید

( یتالیجید یان ارزهو فروشندگا دارانی)خر نابا متخلف نیهمچن .ستین دییبازار مورد تأ نیدر ا یگذارهیسرما ها،یکارگزار

 و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. نیبرابر قوان

 بندیجمع

های ارز دهیدپ رامونیپقانونی مراجع است که  یو نظارت یاقتصاد ،یموضوعات فن و کشف ییشناسا ،مطالعه نیا از هدف

رشد  الح ، همچنان درکوینبیت ژهیبه و ،یارز مجاز تیدهد که محبوبینشان م موضوع اتی. ادببا آنها مواجهنددیجیتالی 

 اتیادب یرسور که در برط . همانمورد مطالعه قرار داده است یمنظر قانون ازرا  ایم ارزهافرم پلتتحقیق این  ن،یبنابرا ،است

امعه جر بازار و د  دهیپداین  یراجع به مفاد قانون یعلوم اجتماعهای در حال حاضر تعداد پژوهشاشاره شد، ع نیز موضو

 .است محدود

 بررسی یمحتوا برا لیو تحل هیتجز به همراه یفیکموردی مطالعه روش  استفاده از ی آن،هاو داده قیتحقاین  تیماه لیبه دل

صلی اسواالت  و هبود آراء قضایی کشورهای خارجیکز این مطالعه موردی عمدتا معطوف به تمر .ه استبود کارسازها داده

ضایی برای قمراجع و شوند؟ کوین وارد فرایند دادرسی میهایی در خصوص بیتنوع پرونده هاز این که چ دبودن تحقیق عبارت

 مواجهند؟ رتاوری، اقتصاد و نظافن ی در زمینههایها با چه چالشدادرسی این پرونده

فرم در مورد پلت روندهپنوع  نیترجیرا هادولتاز مربوط به سوال  هایپروندهتعداد دهد که ینشان متحقیق  نیای هاافتهی

ارز  دییاتبه عدم  مسئلهاین ممکن است  دهدموضوع هم نشان می اتیادب یطور که بررس است. همان ارزهای دیجیتالی

در ست اممکن  یقوقدهد که مسائل حیها نشان مافتهی ن،ی. عالوه بر امربوط باشد هادولتط توس ن،یکوتیب ژهیبه و ،یمجاز

 شود هاگریبانگیر آند نکنمی را طی یفناور چرخزیست ارزهای دیجیتالیپلتفرم وقتی که  ندهیآ

رشد  لوگیری ازج است. توزیعو بازار  ینترنتیا هک، یفناور رییتغهای فناوری عمدتا معطوف به یکی از سه موضوع چالش

ن منیت بخشیدابرای  بینی راهکارهاییدیجیتالی و پیش هایبدافزارها و ابزارهای هک اینترنتی جز با به رسمیت شناختن ارز

 بازارهای کوین درتبیمثال های صورت گرفته با پذیر نخواهد بود. پایش تراکنشهای مذکور امکانبه شبکه و مقابله با ریسک

 است.هزکاهش مشکالت فناوری رمزارها برای پیش روی دولتوب تاریک نیز از دیگر الزامات  ز جملهغیرمجاز و ا
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ه با ا که امروزسمی؛ چربه عنوان پول و یک ارز ر هامرتبط است با در نظر گرفتن آن ارزهای دیجیتالیمهمترین چالش اقتصادی 

انات نوس م نمود.های زندگی اقداها و خدمات و نیز پرداخت هزینهتوان نسبت به خرید اکثر کاالمی هااستفاده از این پلتفرم

 ونه ارزهاگاین  اقتصادی هایدیگر چالشاز  به همراه موضوعاتی نظیر تقلب و پولشوییزیاد و ریسک از دست رفتن ارزش پولی 

 .کندنه میهای دادرسی در این زمیهای قضایی را مجبور به وضع قوانین و روالها و سیستمکه دولت است

ن یه را بتوار سرماهای نظارت، شاید قوانین و سازوکارهای نظارتی مرتبط با معامالت اوراق بهادار و بازادر خصوص چالش

وضع  ده در کنارشین یاد های الزم در قوانروزرسانیدانست. اعمال به ارزهای دیجیتالیترین قوانین و ابزارها به موضوع نزدیک

د امکان و تا ح بوده ارزهارمزظام پرداخت به طوری که بتواند پاسخگوی موضوعات مرتبط با انتقال برخی مقررات جدید ن

 زهاست.ونه ارگها در زمینه نظارت بر این جلوی اقدامات فریبکارانه را در این حوزه بگیرد از مهمترین وظایف دولت

یجیتالی درزهای اریسم در اعالم ممنوعیت مبادالت با توجه به تاکید بانک مرکزی بر مسئله پولشویی و تامین مالی ترو

 کوین در شرایطیتبرسد عمده نگرانی حقوقی از بابت خرید و فروش و انتقال ارزهای دیجیتالی از جمله خارجی، به نظر می

ای بالقوه هحلراه و مباحث مربوط به پولشویی باشد و شده از کشورن یو خروج وجوه نقد بازرس ییجاجابکنونی، معطوف به 

به  اند.ندهگیرد، مغفول مایهای فنی را در بر مهایی که در این مقاله از آنها یاد شده و عمدتا چالشبرای مقابله با سایر چالش

 اعمال قانون و یهااستفاده دستگاه یبرا یبلوک رهیزنج لیابزار تحل کیبا هدف فراهم کردن  ییهاسننیف جادیارسد نظر می

ود تواند تا حدوری میعالوه بر پاسخگویی به نیازهای مطرح در حوزه فنا یتالیجید یارزها دهیچیمعامالت پ یسدر برر لیتسه

 ازد.وب برطرف سحو مطلنهای رگوالتور را نیز به زیادی در پیشگیری از جرائمی نظیر تقلب و پولشویی نیز موثر بوده و دغدغه

در  ای دیجیتالز ارزهاهای استفاده های قضایی ایران برای شناسایی چالشوندهعدم توفیق در دستیابی به اطالعات واقعی و پر

 ترین محدودیتتوان اصلیهای خارجی را میداخل کشور و مقایسه روندهای داخلی با نتیجه مطالعات انجام شده روی پرونده

م به جوزهای الزاشتن مددیک با در اختیار امید است که محققان دانشگاهی بتوانند در آینده نز در اجرای این تحقیق برشمرد.

ت موجود و مقررا یابی قوانین وهای مرتبط داخلی، عارضهاین مهم دست یافته و نتایج مطالعات خود را در زمینه پرونده

 های پیش رو در زمینه کاربری ارزهای دیجیتالی در کشورمان ایران منتشر سازند.چالش
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