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همانند  ،بسياري از کشورهااست تا پيچيدگي حوزه ارزهاي ديجيتال سبب شده 

لذا با توجه به . گذاري داشته باشندقانون برايگيري مناسبي ايران نتوانند موضع

رسد به نظر مي ،ثيري که بر اقتصاد ملي دارندأگونه ارزها و تواقعيت انکارناپذير اين

عنوان  خوبي صورت نگيرد، ارزهاي ديجيتال به گذاري در اين حوزه بهاگر مقررات

 مين مالي تروريسمأشويي، تاز جمله پول ،اي براي ارتکاب جرايم مختلفوسيله

 گذاري را درامر مقررات ،همچنين وجود برخي موانع. يا فرار مالياتي استفاده شوند

مندان بهره گران ومعامله کند که ناشناخته بودناين حوزه به سختي ميسر مي

 به نظر ،با اين وجود ؛نام برديکي از آنها توان به عنوان را ميارزهاي ديجيتال 

ثر ؤهاي پولي و مالي و همچنين موارد مسياستمالحظه تواند با رسد دولت ميمي

شده است در اين مقاله سعي . نمايداقدام گري در اين حوزه در اقتصاد ملي به تنظيم

براي ، بايد فعاليت ارزهاي ديجيتال شود که آيا به منظوربه اين سؤال پاسخ داده 

داليل و ضرورت ؟ قانون وضع يا کرداقدام  گذاريمقررات به ،کنترل و نظارت
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 مقدمه

 يبرا را اريبس ييهادغدغه خود ظهور زمان از يمجاز يارزها

 گونهنيا معامالت رايز ،اندکرده جاديا قانون واضعان و هادولت

 با مرتبط مختلف ميجرا ارتکاب يبرا يخوب استعداد ارزها،

 ستميس ،گريد طرف از. دارد سميترور يمال نيمأت و ييشوپول

 و هادولت است شده موجب ارزها گونهنيا رمتمرکزيغ

 به آنها تسلط از ، با احساس خطريالمللنيب و يمل يداربانک

منجر  يبانکدار افول به ،تينها در که ،بحران نيا برابر در ،بازار

 0نيچبالک بستر در تاليجيد يارزها. کنند علم قد ،شودمي

 يامعامله انجام يبرا گرانمعامله حقوق از تيحما منظور به

 طيمح ،گريد عبارت به. است شده جاديا سرعت با و امن

 تيتثب و دييأت در که يفرد به منحصر يطراح با نيچبالک

 گونه هر امکان دارد، گرفتهصورت يهاتراکنش و معامالت

 موجب ،ليقب نيا از ييهايژگيو. رسانديم حداقل به را يتقلب

 مطرح تياولو کي عنوان به نيچبالک از استفاده که است شده

به  ظهور يابتدا در يتکنولوژ هر که داشت اذعان ديبا. شود

 که ،مرور به يول ،شوديم ليتبد يزيگرقانون يبرا يابزار

 يهاجنبه به نسبت حوزه نيا متخصصان تسلط و شناخت

 آن يدهايتهد شود،يم اديز رالظهورياخ يتکنولوژ مختلف

 در (Weinstein et al, 2019: 1) .گردديمتبديل  فرصت به

 ينحو به ؛ستين يمستثن امر نيا زين تاليجيد يارزها با رابطه

 نحو نيبهتر به آن فرد به منحصر امکانات از توانيم که

 رفتار ميتنظ يبرا رسديم نظر به ،حال نيا با .کرد استفاده

 آن ازمندين ،يمل اقتصاد در آن ريثأت نيتخم و گرانمعامله

 ييآنجا از. شود يگذارمقررات به اقدام عرصه نيا در که ميهست

 بوده يمخف گذار،قانون يبرا همچنان آن جوانب از ياريبس که

 سريم يسادگ به آن شناخت حوزه، نيا يهايدگيچيپ ليدل به و

 ،يگذارقانون از قبل که است يضرور و الزم شود،ينم

 به نوبت سپس ،شود يگذارمقررات ،مناسب يگرميتنظ با

 . برسد يگذارقانون

                                                           
1. Blockchain 

 تيفعال بر آن ريثأت و يگذارقانون با يگذارمقررات تفاوتـ 9

 تاليجيد يارزها

 گذاشته ريثأت ياقتصاد عرصه در تاليجيد يارزها تيفعال

 شود را موجب يمل پول ارزش کاهش است ممکن و

بنابراين،  .دارد زين را تورم جاديا احتمال زين يطيشرا در و

 که رديگ صورت ينحو به ديبا ياقتصاد يگذارمقررات

 اقدامات که گردند يچهارچوب يدارا هاتيفعال گونه نيا

 .باشد دولت ياقتصاد اهداف يراستا در حوزه نيا فعاالن

(Heller & Truman, 2017: 59) ياقتصاد يگذارمقررات 

 دخالت ينوع يگذارمقررات»: اند كهرا چنين تعريف كرده

 مالحظه با بازار نظام کنترل و تيهدا م،يتنظ در دولت

 .«است حاکم نيقوان و اصول اساس بر يعموم منافع نيتضم

 عمومًا ياقتصاد اتيادب دراين اصطالح،  (19: 9911 ،يرستم)

. شوديم دهينام زين يگرميتنظ که، عنوان شده است ونيرگوالس

 منظور به که است دولت مداخالت انواع از يکي ،مقررات ميتنظ

 انجام يخصوص بخش در افراد و هابنگاه رفتار بر يرگذاريتأث

 و ياقتصاد اتيادب در البته ؛(333: 9911 باربر،.يج) شوديم

. ندارد وجود مقررات ميتنظ مفهوم از ثابت يفيتعر ،يحقوق

 ميتنظ مفهوم از گوناگون فيتعار يابيارز با محققان يبرخ

 طيشرا شده يبندطبقه قالب کي در تا دارند تالش مقررات

 آوردند فراهم را شتريب يليتحل مطالعات انجام يبرا الزم

 يفيتعر ارائه از محققان يبرخ نيهمچن. (919: 9931 ،يوسفي)

 در ،حال نيا با .کننديم اجتناب مقررات ميتنظ مفهوم از قيدق

 نيچن مقررات ميتنظ حوزه، نيا شده انجام مطالعات شتريب

 يهاميتصم کنترل منظور به دولت تالش»: است شده فيتعر

 و دولت يسو از مقررات و نيقوان اعمال» اي «يخصوص بخش

 پس،يليف و سيمور) .«نيقوان نيا بر يياجرا ضمانت گذاشتن

9939 :319) 

 استفاده وجود با ،يحقوق سيسأت کي عنوان به ،يگرميتنظ

 يابهامات يدارا ،يادار و يعموم حقوق اتيادب در آن از جيرا

 در که يحد تا رسد؛يم نظر به قلمرو و محتوا در توجه قابل

 يحت و جامع نسبتًا و معتبر يحقوق يهافرهنگ و هانامهواژه
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 پرداخته آن به مستقل يحقوق اصطالح کي عنوان به زين ديجد

 نيا که است ييجا در شتريب مشکل گر،يد سخن به. است نشده

 اداره در خاص يحقوق ابزار و سميمکان الگو، عنوان به مفهوم،

 ،ياوري) .دشويم گرفته کار به يعموم بخش لهيوس به امور

9919 :193) 

 قانون وضع به يحقوق اتيادب در ،عام مفهوم به يگذارقانون

 نيا چند هر ؛شوديم گفته ياسالم يشورا مجلس توسط

 قانون وضع به زين گريد يقوا مشارکت با است ممکن مجلس

 ،يگذارقانون مجلس ياختصاص و ياصل فهيوظ يول ،کنداقدام 

 و ياسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ يازهاين يبرا يمقررات وضع

 نيا با (3/991: 9931 ،يهاشم) .باشديم جامعه ياقتصاد

 انيم تفاوت توانيم ،شدهگفته يکردهايرو و فيتعار

 :کرد کشف را يگذارقانون و( يگرميتنظ) يگذارمقررات

 و شوديم انجام دولت توسط( يگرميتنظ) يگذارمقرراتـ 

 متفاوت ييهايژگيو توانديم مختلف يهااستيس اساس بر

 ياسالم يشورا مجلس توسط يگذارقانون يول ،باشد داشته

  ؛رديگيم صورت

 يگذارقانون به نسبت شتريب يانعطاف يدارا يگذارمقرراتـ 

 زمان بازده در و يسخت به شدهوضع نيقوان رايز ،است

 روند توانديم دولت يهااستيس لكن ،کنديم رييتغ يطوالن

 عنوان به .دهد رييتغ کوتاه يهازمان مدت را يگذارمقررات

 ،يارز نوسانات از يريجلوگ يبرا دولت است ممکن ،مثال

  ؛دهد انجام را عيسر و روز به ياقدامات

 اما ،است ييمبنا و ديجد ياهيرو جاديا ،قانون وضعگاه ـ 

 سابق از است ممکن که است ييرفتارها ميتنظ يگذارمقررات

 خاص، يزمان برهه در دولت يهااستيس فقط ،داشته وجود

 . دهديم رييتغ را يگذارمقررات روند

 بيتصو عدم و تاليجيد يارزها دهيچيپ تيماه به توجه با

 نظر به ،شرفتهيپ يکشورها در يحت ،کامل و جامع يقانون

 طيشرا در ارزها گونهنيا تيفعال عرصه در يگذارقانون رسديم

 از ياسابقه چيه بدون گذارقانون رايز ،نباشد ريپذامکان يفعل

 آن مختلف يايزوا از يکاف شناخت و ارزها گونهنيا تيفعال

 اقدام هر گريد طرف از کند وضع يمانع و جامع قانون تواندينم

 وارد کشور اقتصاد به يجد بيآس است ممکن يگذارقانون

 يارزها ياقتصاد تيفعال( يگرميتنظ) يگذارمقررات لذا .کند

 و يپول يهااستيس به توجه با دولت که ينحو به ؛تاليجيد

 يگذارقانون از بهتر اريبس کند دخالت رابطه نيا در کشور يمال

 يدهايتهد و هافرصت نييتب و زمان گذشت از بعد. است

 ازرا  راستا اين در کامل قانوني تصويب توانيم ،ارزها گونهنيا

 .  داشت انتظار يگذارقانون نهاد

 يهاتيفعال يگرميتنظ در مهم اريبس ينقش که يمراجع از يکي

 يمرکز بانک باشد، داشته توانديم تاليجيد يارزها ياقتصاد

 ياجرا در و كندمي عمل دولت نظارت تحت که ،است

 از يکي بانک رايز ،است ثرؤم کشور ياقتصاد يهااستيس

 يهااستيس دربا دخالت  توانديم که است يينهادها نيترمهم

 ،يخاندوز ؛999: 9931 ز،يبآتر) .کند ميتنظ را آن ،ياقتصاد

 ارائه با يمرکز بانک 9911 سال در که طور همان (13: 9931

 در مهم ياقدام« ... تيفعال ضوابط و الزاامات» عنوان به يسند

 يارزها حوزه يهاتيفعال يگرميتنظ و يگذارمقررات يراستا

 . داد انجام تاليجيد

 

 يارزها از استفاده مقررات يگرميتنظ در دولت دخالت علت ـ3

 تاليجيد

 و کاربر جذب دارند که ييايمزا ليدل به تاليجيد يارزها

 که ،ارزها گونهنيا يايمزا يبرخ. اندشدهرا موجب  گذارهيسرما

 يگذارهيسرما و استفاده تيجذاب گذارانهيسرما و کاربران يبرا

 : باشديم ذيل شرح به است کرده جاديا را

 ؛هاپرداخت و هانهيهز بودن نييپاـ 

 تجار؛ يبرا استفاده سکير بودن نييپاـ 

  کاربران؛ يبرا يگمنام جادياـ 

 پرداخت؛ و انتقال سهولت و سرعت شيافزاـ 

 يبرخ از يريرپذيثأت عدم و يدولت ساختار به يوابستگ کاهشـ 

 (Tu & Meredith, 2015: 282)  ؛يتورم يفشارها

 هـب ازـين بدون ،ردـف ودـخ توسط يدارـنگه و رهـيذخ امکانـ 
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  بانک؛ همچون ييهاواسطه

 "ارز" عنوان به ،تاليجيد يارزها چند هر که داشت اذعان ديبا

 از ارزها گونهنيا برانرکا که آن از شيب يول ،اندشده شناخته

 ارزها گونهنيا از معامالت در اي کاال فروش و ديخر يبرا آنها

 .هستند يگذارهيسرما فکر به آنها ديخر با عمومًا کنند، استفاده

 شيب ن،يکوتيب با مرتبط معروف يهاتيسا از يکي يگواه به

 ديخر يبرا که يدالر ونيليم هر از دالر ونيليم مين از

 معامالت اي فروش و ديخر چرخه وارد شود،يم نهيهز نيکوتيب

 عنوان به ،ارزها نيا ينگهدار فکر به دارانيخر بلکه گردد،ينم

، بهاگران فلزات گريد و طال همانند تا هستند يگذارهيسرما کي

 مناسب يسود آنها، فروش از بتوانند متيق شيافزا هنگام

 دوگانه تيماه (Tu & Meredith, 2015: 292) .کنند کسب

 کاربه يگذارهيسرما يکاال عنوان به هم تاليجيد يارزها

 بر روز به روز شوند،يم محسوب پرداخت لهيوس هم و رونديم

 نيترمهم توانيم را يدوگانگ نيا که ،است افزوده آنها تيجذاب

 . کرد عنوان ارزها گونهنيا تيمز

 زين ارزها گونهنيا بودن يفرامل به توانيم ،موارد نيا بر عالوه

 مشخص يمرز که ييجا آن از ؛کرد اشاره تيمز کي عنوان به

 عبارت به اي ندارد وجود تاليجيد يارزها يوابستگ نييتع يبرا

 يارزها يبرخ که باشد يمدع تواندينم يدولت چيه ،گريد

 موجب امر نيهم .ستا او به متعلق نيکوتيب همانند ،تاليجيد

 يکشور اي دولت به ارزها گونهنيا يوابستگ عدم که است شده

 ريپذامکان ايدن سراسر در را آنها مبادله و رشيپذ امکان خاص،

 به يدسترس امکان ايدن يکجا هر در که ينحو به ؛سازد

 زين ارزها گونهنيا معامله و مبادله امکان شود، سريم نترنتيا

 گريد يايمزا جمله از زين لهأمس نيا که داشت خواهد وجود

 فرد به منحصر يهايژگيو از يکي عنوان به توانديم که است

 ؛شود مطرح نيکوتيب همانند ج،يرا يمجاز يارزها يبرخ

 زين ييشوپول براي يابزار عنوان به توانديم يژگيو نيا هرچند

 به پول ليتبد با يکشور در توانيم يراحت به رايز ،گردد مطرح

 زين ييشوپول ينوع گر،يد يکشور در آن فروش و تاليجيد ارز

 يقاتيتحق کايآمر يآيباف اداره 3193 سال در .ددا انجام

 ،آن جهينت در که داد انجام نيکوتيب هبع راج گسترده

 نيمجرم آن از که است يارز ن،يکوتيب بود شده مشخص

 اگر داديم نشان قاتيتحق نيا. کننديم استفاده ييشوپول براي

 رد،يگ قرار تيمحبوب مورد تاليجيد ارز کي عنوان به ،نيکوتيب

 نيهم به. خواهدبود يرقانونيغ يهاتيفعال يبرا ديمف يالهيوس

 چون که بود داده هشدار ييقضا يهامقام به يآيب اف ،ليدل

 تيقابل کند،ينم يرويپ متمرکز ستميس از تاليجيد ارز نيا

 نيا قيطر از که يافراد لذا. داشت نخواهد يريرهگ و کنترل

 آن يط وكنند اقدام مي مجرمانه يهاتيفعال به تال،يجيد ارز

 يراحت به ،نماينديم منتقل را خود يهاتيفعال از يناش ديعوا

 يقانون گرديپ تحت را آنها توانينم و يستندن ييشناسا قابل

 .داد قرار

 ييهاتيفعال چنين با برخورد يبرا مدون يقانون هم يطرف از

 و ديافزايم لهأمس نيا يسخت بر زين امر نيا که ندارد وجود

. شوديم را موجب فيکث يهاپول انتقال يبرا شتريب افراد جذب

(Wenker, 2014: 167) يتيامن ليدال به رسديم نظر به 

 نيا از ييشوپول يواقع رقم خواهندينم هادولت که است

 شود مشخص يواقع رقم اگر ديشا. شود مشخص قيطر

 .کنند استفاده ييشوپول يبرا وهيش نيا از نيمجرم از ياريبس

 فضا، نيا بر تسلط و کنترل تيقابل عدم ليدل به ،گريد طرف از

 اعتماد قابل قطعًا ديآيم دست به آن از که يآمار هر

 . بود نخواهد

 هاتفاوت يبرخ  ،يکيالکترون پول به نسبت تاليجيد يارزها

 عنوان به که نيا بر عالوه ،هاتفاوت نيا از يکي که دارند

 يکيالکترون پول به نسبت تاليجيد يارزها تيماه کيتفک

 تاليجيد يارزها يايمزا از يکي عنوان به بلکه ،روديم شمار به

 يکيالکترون پول ينوع تال،يجيد يارزها. گردديم مطرح زين

 پول نسبت به تاليجيد يارزها ،که تفاوت نيا با هستند

 لهأمس نيا لذا هستند برخوردار يرمزنگار يايمزا از يکيالکترون

را  يکيالکترون پول به نسبت تاليجيد يارزها تيامن شيافزا

 رسديم نظر به ارزها لهأمس با رابطه در که شودموجب مي

 گردديم سبب که ينحو به ؛است ييبسزا تياهم يدارا تيامن
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 يشتريب رغبت آن از استفاده و يگذارهيسرما يبرا کاربران

 (Gareth & Efstathios, 2015: 4. )باشند داشته

 ليدل به تاليجيد يارزها يگذارمقررات عرصه در دولت دخالت

 رايز ،کنديم جلوه مهم ارزها گونهنيا انکار رقابليغ تيواقع

 جذب کنند،يم جاديا کاربران يبرا ارزها گونهنيا که ييايمزا

 يهابيآس است ممکن که شوديمرا سبب  ياديز مندان بهره

 يفرارها مثال عنوان به .کنند وارد کشور اقتصاد به يجد

 که ياقدام هزاران و سميترور يمال نيامأت ،ييشوپول ،ياتيمال

 ارزها گونهنيا توسط باشد، خارج هادولت کنترل از است ممکن

 در دولت دخالت علت نيترمهم لذا .رديپذيم صورت

 ،دارد اقتصاد در که يريثأت در ديبا را ارزها گونهنيا يگرميتنظ

 . کرد جستجو

 

 تاليجيد يارزها عرصه در يگذارمقررات ضرورتـ 9

 يارزها عرصه در يگذارمقررات هيتوج يبرا را ياريبس الزامات

 نيا که عمده ليدل دو اما ،کرد عنوان توانيم تاليجيد

  :است بيترت نيا به سازديم روشن ياريبس حد تا را هاضرورت

 کنندگانمعامله تيهو ،تاليجيد يارزها بر يمبتن معامالت درـ 

 يواقع ياسام با معامله يهاطرف که يطور به ؛است ناشناخته

 استفاده مستعار ياسام از عمومًا بلکه ،شوندينم معامله وارد خود

 امکان. ستندين ييشناسا قابل خود نيمخاطب يبرا و کننديم

 اقدامات از ياريبس توانديم ناشناس و يجعل يهاتيهو جاديا

 بدون تواننديم نيمجرم که يطور به ؛کند ليتسه را مجرمانه

 مراودات تاليجيد يارزها از استفاده با شوند ييشناسا که نيا

، قيطراين  ازممنوعه را  يکاالها اي دهند انجام را خود يمال

 اشخاص يريردگ امکان ،طيشرا نيا در. دهند قرار معامله مورد

. داشت نخواهد وجود پول انتقال انيجر و يواقع تيهو با

(Omri, 2016: 56) 

 يبرخ تاليجيد يارزها که است نيا گريد ياصل ليدلـ 

 ؛کننديم حذف خود معامالت از را ينظارت و يقانون يهاواسطه

 گونهنيا تيفعال بر ينظارت و يقانون نهاد چيه که صورت نيا به

 به يمال يهاتيفعال امروزه. باشد داشته کنترل تواندينم ارزها

 تيفعال يمال سساتؤم و هابانک قالب در که ييهاواسطه چنين

 يهاواسطه حذف ،رو نيا از .دارند ديشد يهايوابستگ کنند،يم

 نيا از يموارد و ياتيمال فرار ،ييشوپول ريمس توانديم مذکور

 از ياريبس هاواسطه گونهنيا حذف چند هر ؛کند هموار را ليقب

 ،برديم باال را معامالت سرعت و دهدمي کاهش را هانهيهز

 يمل اقتصاد به توانديم مذكور يهاواسطه حذف ،تينها در يول

 ديبا( Omri, 2016: 57). آورد وارد يجد بيآس يالمللنيب و

 عنوان به صرفًا ،يمال سساتؤم و بانک که داشت اذعان

 گونهنيا نقش بلکه ،ستندين يپول و يمال روابط کنندهليتسه

 موارد نيا از فراتر اريبس يالمللنيب و يمل اقتصاد در نهادها

 شامل را ياقتصاد يگرميتنظ مختلف يهاجنبه که ،باشديم

 .  شوديم

 تياهم يول ،افزود موارد نيا به توانيم زين را يگريد الزامات

 به توانيم مثال عنوان به .ستينشده گفته موارد اندازه به آنها

 کي با که کرد اشاره تاليجيد يارزها عملکرد يفرامل تيماه

 توانيم تاليجيد ارز کي يرو بر تمرکز و چندجانبه اجماع

 را کشورها يبرخ يمل ياقتصاد ينيسرزم محدوده از خارج

 کي عنوان به توانديم زين امر نيا که داد قرار الشعاعتحت

 ياريبس که است شده موجب عوامل نيا. شود محسوب ديتهد

 اقدامات تال،يجيد يارزها بر يمبتن معامالت يبرا يکشورها از

 گونهنيا بتوانند که دارند آن بر يسع و کرده وضع يقانون

( 3/913: 9911 ،يجواد. )درآورند خود کنترل تحت را هاتيفعال

 زين را ارزها گونهنيا يانحصار يايمزا توانيم ،تينها در

 نيهم که کرد مطرح آنها از استفاده گسترده کارکرد عنوان به

 ،باشد يضرور حوزه نيا در يگذارمقررات شوديم موجب امر

 يحقوق مشکالت بالتبع ارزها گونهنيا از گسترده استفاده رايز

 ،نيا بر عالوه. داشت خواهد يپ در هانهيزم يبرخ در

 به آن کنندگاناستفاده يبرا ارزها گونهاين که يامکانات

 ندهيآ درامکان دارد  که است مهم يليدل آورنديم ارمغان

 .بدهد يسنت يارزها به را خود يجا ييارزها نيچن کينزد

(Gareth & Efstathios, 2015: 7) حقوق حفظ يبرا لذا 

 نيا در يگذارمقررات به نسبت که ميهست ريناگز شهروندان
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 گونهنيا از استفاده گسترش و بسط با رايز ،ميکن اقدام حوزه

 يکيالکترون و يکيزيف يهاپول که يمشکالت برابر در ارزها

 عرصه در يگسستگازهم ،تينها در که شد خواهد موجب دارند،

 و يمال يرفتارها کنترل عدم. شود جاديا تجارت و اقتصاد

 ميجرا ارتکاب يبرا مناسب يبستر شهروندان، ياقتصاد

 ميجرا گونهنيا کنترل يبرا که کنديم فراهم يمال مختلف

 . ميهست عرصه نيا در يگذارمقررات از ريناگز

 

 تاليجيد يارزها عرصه در يگذارمقررات تيماهـ 1

 ينوع ديبا تاليجيد يارزها و نيچبالک عرصه يگذارمقررات

 جاديا موجب دينبا يگرميتنظ نيا .رود شمار به يگرميتنظ

 چه آن بلکه ،گردد يتکنولوژ توسعه راه سر بر مانع و تيمحدود

 و اصول از استفاده گرفت خواهد قرار مدنظر يگرميتنظ نيا در

 يبالندگ و رشد بتوان آنها قيطر از که است يياستانداردها

. کرد نيتضم مطلوب يزندگ جاديا جهت در را يتکنولوژ

 يمبتن يهاتيفعال عرصه در يگذارمقررات و يگرميتنظ

 يقيدق يابزارها و بوده حساس اريبس يامر ،يتکنولوژ بر

 ياشتباه اقدام هر رايز ،طلبديم رساندن سرانجام به يبرا را

. منجر شود يتکنولوژ توسعه و بسط عدم به توانديم

 ديجد يهايتکنولوژ يهافرصت از تواننديم ييکشورها

 به که ،يمناسب يگذارقانون يبسترها که کنند استفاده

 . باشند دهيشياند را شودمنجر مي يتکنولوژ ياعتال

(Borg & Tessa Schembri WH Partners, 2012: 188) 

 نيچبالک بستر و تاليجيد يارزها يگرميتنظ امر در وسواس

 از ياريبس اي شودمحدود  ينظارت يهاجنبه يبرخ به ديبا

 تکتک يبرا که نيا نه ببرد نيب از را جرم جاديا يهاتيموقع

 شود، يگذارمقررات رديپذيم صورت حوزه نيا در که ياقدامات

 وجود ،کار و کسب حوزه در مهم يهابحران از يکي امروزه رايز

 تنها نه ،حوزه نيا فعاالن يبرا که است يريوپاگدست مقررات

 ييهاتيمحدود جاديا به است ممکن بلکه ،باشدينم مثمرثمر

.  گردد را نيز موجب کارها و کسب توسعه عدم که شودمنجر 

 يگرميتنظ و يگذارمقررات خطرات از ينوع ديبا را لهأمس نيا

 .کرد عنوان ديجد يهايتکنولوژ با مرتبط يهايفناور حوزه در

(Borg & Tessa Schembri WH Partners, 2012: 188) 

 و نيچبالک حوزه در ياستانداردساز و نظارت نوع توانيم

 : کرد يبنددسته گونهنيا را تاليجيد يارزها

 کاربران از حفاظت و يهمکار تيقابل که يياستانداردها جادياـ 

 ؛کنديم فراهم را يينها

 در آنها از محافظت و ريپذبيآس افراد از حفاظت از نانياطمـ 

 مجرمانه؛ اقدامات برابر

 جاديا نيهمچن و يگذارهيسرما جذب بر يمبتن اقداماتـ 

 و تقلب برابر در گذارانهيسرما اموال از حفاظت يبرا ييهاوهيش

 .انگارانهسهل يهاتيفعال و استفادهسوء

(Borg & Tessa Schembri WH Partners, 2012: 189) 

 نهاد اقدامات گفت توانيم ،موارد نيا گرفتن نظر در با

 باشد باال اهداف به نديبخش تحقق يراستا در ديبا يگذارقانون

 گونهنيا صاحبان حقوق نقض جهت در را ياقدامات که نيا نه

 . دهد انجام ارزها

 توانديم زين شهروندان به الزم اطالعات ارائه و يسازشفاف

 حوزه نيا در يگرميتنظ و يگذارمقررات موضوعات از يکي

 يهاجنبه به نسبت شهروندان ،آن قيطر از تا رديگ قرار

 توانديم امر نيا .شوند آشنا شتريب ييهاتيفعال چنين مجرمانه

 ،ياقدامات با هادولت ،آن اثر در که شود يتلق "تيحما" ينوع

 به خاص ياحوزه ميجرا از يريشگيپبراي  را الزم اطالعات

 کرد اشاره هابانک به توانبراي مثال، مي. دهنديم ارائه مردم

 آثار دانديم کند،يم استفاده چک دسته از که يشهروند هر که

 را يتبعات و آثار چه ،چک در مندرج مبلغ پرداخت عدم از يناش

 ياقدامات و عرف مرهون ،يآگاه نيا از يبخش .داشت خواهد

 مردم ذهن در يتجار اسناد گونهنيا تيفعال انيجر در که است

 يارزها و نيچبالک بستر يهايدگيچيپ. است شده جاديا

 رابطه نيا در را ياريبس افراد حقوق توانديم تاليجيد

 ضربات ،نيا بر عالوه( Pittman, 2016: 51) .کند نقض

 .کندمي وارد اقتصاد کرهيپ بر را ينيسنگ
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 را ارزها گونهنيا از استفاده اروپا هياتحاد يکشورها

 آنها قيطر از است ممکن که ياتيمال يفرارها ليدل به

. کننديم عنوان مخرب اريبس کشورها يبرا رديپذ صورت

(Irina Gennadyevna Cvetkova, 2018: 2) 

 

 يارزها حوزه در يگذارمقررات يرو شيپ مشکالتـ 9

 تاليجيد

 الزم ،تاليجيد يارزها يگذارمقررات مشکالت يبررس از قبل

 به تاليجيد يارزها همه که شود عنوان لهأمس نيا باشديم

 ارز که نيا يبرا ،گريد عبارت به .ندارد نياز يگذارمقررات

 طيشرا يدارا ديبا گيرد، قرار يگذارمقررات موضوع يتاليجيد

 : باشد ذيل

 مبادله لهيوس عنوان به ديبا يگذارمقررات موضوع ارزـ 

 ؛باشد شده رفتهيپذ

 سهيمقا امکان که يطور به ؛باشد  حساب واحد کي عنوان بهـ 

 مشخص يزمان بازده در و تجار انيم خدمات و کاال نهيهز

  ؛باشد داشته وجود

. کند حفظ را خود ارزش زمان گذشت با و بوده معتبرـ 

(Gareth & Efstathios, 2015: 7) 

تواند مي ،باال طيشرا جمع با تاليجيد ارز کياز نظر حقوقي، 

 عيجمت با ،گريد عبارت به، رديگ قرار يگذارمقررات موضوع

 يگذارمقررات طرف و يتلق معتبر تاليجيد ارز باال، طيشرا

 .  شوديم محسوب

 حوزه در يگذارمقررات که دارد وجود ياساس لهأمس نيچند

 مشکالت نيا. سازديم مواجه يمشکالت با را تاليجيد يارزها

مربوط  تاليجيد طيمح به ،آن از يبرخ که دارند مختلف يابعاد

 با يحت که استمربوط  ييبسترها به ،گريد يبرخ شود ومي

 ياچاره حوزه آن مسائل يبرا توانينم زين قانون وجود

 حوزه در يگذارقانون از يناش مشکالت از يبرخ. انديشيد

  :عبارتند از تاليجيد يارزها

 از يناش يهاتيولؤمس انتساب يبرا يمرکز نهاد وجود عدمـ 

 همتا به همتا ستميس کي از تاليجيد يارزها: مجرمانه اعمال

براي  يمرکز نهاد چيه که صورت نيا به ؛کننديم استفاده

عدم وجود  .ندارد وجود ارزها گونهنيا ندمنظام يرفتارها ميتنظ

 از يکي به که يطيشرا در شوديم موجب ،چنين نهادي

 نهاد نيا از نتوان شود، وارد ياعده رفتار از يخسارت شهروندان

 (Tu & Meredith, 2015: 292) .کرد استمداد طلب يمرکز

 يبرخ ،ييگوپاسخ در يناتوان بر عالوه ،يمرکز نهاد وجود عدم

 ممکن که صورت نيا به ؛دارد دنبال به زين را گريد مشکالت

 يارزها فروش و ديتول روند گرفتن ارياخت در با ياعده است

. کنند اقدام مجرمانه عمالا گريد اي ييشوپول به ،تاليجيد

 کنترل عدم از يناش يهابيآس از يکي توانديم ،امر نيهم

. باشد يالمللنيب و يمل اقتصاد بستر در ارزها گونهنيا تيفعال

 يگرميتنظ امر ،يمرکز متمرکز نهاد وجود عدم ،نيا بر عالوه

 وجود عدم رايز ،سازديم مواجه دهيعد يمشکالت با زين را

 که يطور به ؛دارد دنبال به زين را تيتبع عدم نهاد، نيا

 و ندک نظارت يگرميتنظ يرفتارها به که نباشد يمرجع اگر

 را مناسب يياجرا ضمانت رفتارها، چنين انجام عدم صورت در

 حوزه نيا در يگذارمقررات و يگرميتنظ پس رد،يبگ شيپ در

 . شود مواجه ياساس مشکالت با توانديم زين

 توانديم که است يعوامل نيترمهم از يکي زين يگمنامـ 

 رايز ،کند واجهم يجد يهاچالش با را حوزه نيا ِيگذارمقررات

 که است يعوامل از يکي کنندگانمعامله تيهو صيتشخ عدم

 کند يخنث را مجرمانه اعمال از يناش ياجراها ضمانت توانديم

 احراز ،قيدق طور به ،کنندگانمعامله تيهو هنگامي که تا و

 دهنديم انجام که ياقدمات نسبت به را آنها توانينم نشود،

 مثاًل (Tu & Meredith, 2015: 292) .داد قرار اخذهؤم مورد

 و اصول يبانک يقراردادها و معامالت يبرا يبانک نظام در

 کي توانديم آنها به نيتمک که است شده مشخص يقواعد

 اقدامات که يکسان ،صورت نيا ريغ در .زند رقم را سالم معامله

 وشوند مي شناخته متخلف قانون نظر از نکنند، تيرعا را يقانون

 را آن از يناش آثار و را بپذيرند خود يرفتارها تيولؤمس ديبا

 ليدل به تاليجيد يارزها با رابطه در يول ،کنند تحمل

 مذکور افراد که نيا امکان ،کنندگانمعامله تيهو ييشناسا عدم
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 نيا الزام زين ،امر نيهم .است اديز اريبس نکنند نيتمک قانون به

 ،سازديم مواجه بحران نيا با را يقانون مقررات يبرخ به افراد

ملزم  آن ياجرا هب را خود افراد ،قانون وضع صورت در ايآ که

 کرد؟ خواهند

 

 در رمزارزها حوزه در تيفعال ضوابط و الزامات سند ليتحلـ 1

  کشور

اقدام  آن انتشار بهنسبت  يمرکز بانک که ياسناد از يکي

 حوزه در تيفعال ضوابط و الزامات" عنوان با است نموده

 هيته 3/99/11 خيتار در سند نيا. باشديم "کشور در رمزارزها

 دولت يهايگذاراستيس ينوع به ،سند نيا در .است شده

 يهاجنبه يبرخ .است شده مشخص رمزارزها خصوص در رانيا

 نيا در است الزم دارد ميمستق ارتباط يگذارمقررات با که مهم

 : شود يابيارز رابطه

 نيا در .باشديم توجه قابل است شده رمزارز از که يفيتعرـ 

: است شده فيتعر چنين رمزارز ف،يتعار قسمت در و سند

 تال،يجيد يبستر بر که است يمال ييدارا نوع کي رمزارز»

 نيا. ابدييم تيموجود بلوک رهيزنج نام به شفاف و رمتمرکزيغ

« .رنديبگ خود به يپول کارکرد يطيشرا در تواننديم هاييدارا

 ،تاليجيد يارزها حوزه در مطرح يهاچالش نيترمهم از يکي

 اي نيتضم کاال،  ارز، باالخره تاليجيد يارزها که است نيا

 توسعه و رشد به توجه با رايز ،باشنديم کدام هر از ياگونه

 شده جاديا تيذهن نيا ،نيکوتيب همانند ،ارزها يبرخ ارزش

 باشد، تاليجيد ارز کي که نيا از شيب نيکوتيب که است

 يمرکز بانک. روديم شمار به يگذارهيسرما يبرا يالهيوس

 در که ،تاليجيد يارزها موضوع با يگزارش در اروپا هياتحاد

 که داشت ديکأت نکته نيا به کرد منتشر 3193 سال اکتبر

 از استفاده با و ستين روشن يتيماه تاليجيد يارزها تيماه

 آن يبرا يحقوق نظر از توانينم اروپا هياتحاد يکنون مقررات

 اصطالح از ،گزارش نيا در. گرفت نظر در مشخص يتيماه

 موضع نييتععدم از نشان که بود شده استفاده" رشفافيغ اريبس"

 نيا با .بود تاليجيد يارزها تيماه با رابطه در هياتحاد نيا

 مقررات است ممکن که بود شده گفته هياعالم نيا در ،حال

 در اروپا هياتحاد دستورالعمل اساس بر تاليجيد يارزها بر حاکم

 در هياتحاد نيا دستورالعمل اي 0يکيالکترون يهاپول با رابطه

 يحقوق نظام رسديم نظر به. رديگ قرار 0پرداخت خدمات مورد

 در رايز ،است رفتهيپذ را ارزها گونهنيا بودن کاال تيماه ران،يا

 به ،رواجهان يرمزارزها از استفاده» :آمده است سند از يقسمت

 عبارت به« .است ممنوع کشور داخل در پرداخت ابزار عنوان

 لهيوس تواندينم ،يمرکز بانک منظر از تاليجيد يارزها گر،يد

 ييکاال عنوان به آن تيماه پس .باشد پول همانند پرداخت

 . است ترکينزد يگذارهيسرما يبرا

 که است آمده" رواجهان يرمزارزها حوزه الزامات" قسمت درـ 

 به ،کشور در اروجهان يرمزارزها استخراج حاضر حال در»

 نيا در يگذارمقررات و شده گرفته نظر در صنعت کي عنوان

 «.است خارج يمرکز بانک نظارت و فيوظا طهيح از حوزه

 که دارد آن از نشان رمزارزها استخراج کردن يتلق يصنعت

 و تيفعال يهاحوزه گريد به نسبت يکاف اطالعات دولت

 استفاده ليدل به رايز ،ندارد استخراج گونهنيا ياقتصاد راتيثأت

 تال،يجيد يارزها استخراج به منظور برق يانرژ از اديز

 الزم نييتب عدم. است کرده سلب بانک از را آن يگذارمقررات

 يگذارقانون نظام و دولت که دارد آن از نشان ،رابطه نيا در

 حوزه نيا در يگذارقانون به نسبت يکاف اطالعات به هنوز

 به نسبت يکاف و الزم اطالعات صورت در رايز ،است دهينرس

 ريسا و استخراج انيم رمزارزها، از استفاده جوانب تمام

. شودينم قائل کيتفک تاليجيد يارزها ياقتصاد يهاتيفعال

 از است نتوانسته هنوز دولت که دهديم نشان لهأمس نيا

 يصنعت اال و شود مندبهره يخوب به تاليجيد يارزها يايمزا

 يدگيچيپ بر افزودن جز يادهيفا چيه استخراج، کردن يتلق

 . ندارد تاليجيد يارزها با مرتبط يهاتيفعال

  

 يريگجهينت

 هستند استوار دهيعق نيا بر يفناور و حقوق حوزه شمندانياند

 يارزها از استفاده کردن مندضابطه و يگذارمقررات که

                                                           
1. The Electronic Money Directive, 2009 

2. The Payment Services Directive, 2007  



 ساختاري موانع تبيين و ديجيتال ارزهاي گذاريمقررات ضرورت 00/جواديباباپور و 

 

 

 از استفاده حذف به که برود شيپ يجهت در دينبا تاليجيد

 اجتماع و ياقتصاد يبسترها رايز ،شودمنجر  ارزها گونهنيا

 ريناگز دارد، که ييايمزا ليدل به را آنها از استفاده ،يکنون

 يتيحما جنبه شتريب که ،مناسب يمقررات ،رو نيا از. است ساخته

 ييايمزا از بتوان اساس نيا بر تا گردد وضع ديبا دارد، ينظارت و

 از يناش يدهايتهد و کرد استفاده دارند ييارزها چنين که

 . کرد کنترل را ارزها گونه نيا

 خصمانه اقدامات يبرا يابزار عنوان به ،تجارت و اقتصاد

 و جنگ عصر رسديم نظر به که يطور به ؛است شده

 ياقتصاد نوع از ييهاجنگ و است انيپا به رو ينظام حاتيتسل

 توانندينم هادولت ،علت نيهم به .ميهسترا شاهد  يتجار و

 تجارت و اقتصاد در توانديم که ،را تاليجيد يارزها يراحت به

 قبل شکست ينوع خود ،امر نيا رايز ،کنند حذف را باشد، ثرمؤ

 . بود خواهد ياحمله هر از

 که چنين نتيجه گرفت توانيم ،شده گفته مطالب جمع با

 قالب در ديبا تاليجيد يارزها عرصه در يگذارمقررات

 کننده،مصرف حقوق ،راستا نيا در تا باشد يگرميتنظ

 تيممنوع. شود نيمأت بتواند يمل بعد در اقتصاد و گذارهيسرما

 اقتصاد بر مخرب يآثار ،تاليجيد يارزها از استفاده

 از ياريبس در يمل اقتصاد يکنون عصر در رايز ،داشت خواهد

 .باشدمي وابسته المللنيب اقتصاد به هاجنبه

 به که را ييکشورها يمدت از بعد است ممکن لهأمس نيا

 ،اندکرده اقدام تاليجيد يارزها بر يمبتن يهاتيفعال تيممنوع

 ،يالمللنيب سطح در رييتغ هر با و کرده عمل منفعل طور به

 استفاده ،نيا بر عالوه. رديگ قرار آن الشعاعتحت زين يمل اقتصاد

 يهاميتحر که کنديم جاديا را فرصت نيا تاليجيد يارزها از

 ماننديي ارزها به يوابستگ و شده ترکمرنگ روز هر ياقتصاد

 .شود کاسته روز به روز وروي و دالر

 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع يمربوط به نگارش متن و ن يمالحظات اخالق

 .ديت گرديرعا

 ر و تشکريتقد

اند، کمال  رسانده يارين مقاله يه ايکه ما را در ته ياز تمام کسان

 .تشکر را دارد

 سندگانيسهم نو

در  ين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقينگارش ا

طور  منابع و نگارش به يآور ه پالن، جمعيمراحل ته يتمام

 . سندگان صورت گرفته استيمشترک توسط نو

 تضاد منافع

 .ن پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع استيا
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The complexity of the domain of digital currencies has caused many countries like 

Iran to have a proper position to regulate. Accordingly, with the undeniable reality 

of these currencies and the impact on the national economy, the digital currencies 

are used as a means of committing various crimes, including money laundering, 

terror financing, or tax evasion. The existence of some obstacles also makes 

difficulties in ruling in this field including unknown traders and the interest of 

digital currencies. However, it seems that the government can regulate this area by 

considering monetary and fiscal policies as well as the effective factors in national 

economy. In this paper, we are trying to respond in order to control and monitor 

the activity of digital currencies, whether to act or rule the law? The reasons and 

necessity of legislation in this area will be evaluated and challenged as the next 

issue. 
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