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 مقدمه

فرایندی رقابتی و تمرکززدایی شده است که طی آن استخراجگران با استفاده از  1« استخراجگری»

پردازند و در عوض می دفاتر کلها به ی تخصصی به پردازش، تأیید و انتقال تراکنشافزارهاسخت

شامل  استخراجفرایند نمایند. به عبارتی خاطر تأمین امنیت شبکه دریافت میهایی را بهآن پاداش

. با ها و تالش برای حل یک مسئله پیچیده محاسباتی استبلوک وندر هاگذاشتن تراکنشهم روی

حاصل و پاداش گردیده متصل  زنجیره بلوکیحل شدن مسئله مزبور و پدیدآیی بالک، بالک فوق به 

 (203، 1400)مددی،  گیرد.از استخراج به کاربران تعلق می

ر دجهت حائز اهمیت است که ری شده ازآنارزهای رمزنگا« استخراجگری»قانونمندسازی 

صرفی برق م های اخیر افراد بسیاری به جهت فقدان قانون در این عرصه و پایین بودن قیمتسال

ور سبب قانونی مزب خألاند. ، به فعالیت در این صنعت پرداخته«استخراجگری»برای عملیات 

پدیدآیی برخی معضالت همچون مشکالت صنعت برق و قطع برق سراسری، ضبط و توقیف 

ی نمندسازاین موضوع لزوم قانوکه  ی گشته استنیچننیای استخراجگری و دیگر مسائل هادستگاه

ون در ندان قامنظور کاستن از تبعات فقاستخراجگری را دوچندان نموده است. بر همین اساس و به

ری )که تخراجگی کشور از واردات ارز حاصله از عملیات اسمند سازبهرهاین عرصه و همچنین امکان 

 اساس نیبر هم. است افتهرو نگارش ی(، پژوهش پیشاست افزودهارزشنوعی صادرات برق دارای 

ول اصین با نت قواهای فقهی قانونمندسازی استخراجگری )بر مبنای لزوم عدم مغایربه چالش ابتدائاً

 یفقه ریغهای های حقوقی )به مفهوم چالش( و سپس به چالشو احکام مذهب رسمی کشور

 .اهد شدی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده پرداخته خوقانونمندسازقانونمندسازی( مسئله 

یافته است که موضع شارع و مقنن در خصوص اصلی سازمان سؤالپژوهش حاضر بر پایه این 

باشد؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی دو پرسش ری ارزهای رمزنگاری شده چه میاستخراجگ

از دیدگاه فقها قانونمندسازی استخراجگری ارزهای »فرعی را مورد تأمل قرارداد؛ نخست آنکه 

های نظام از منظر قوانین کنونی و ظرفیت»و دوم آنکه « رمزنگاری شده با چه موانعی مواجه است؟

به باتوجه« ندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده با چه موانعی مواجه است؟حقوقی قانونم

ای، ماهیت نظری پژوهش سعی بر آن است که در یک رویکرد تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه

تفسیر و استدالل در سراسر پژوهش  برهیباتکضمن تبیین مفاهیم و اصطالحات اساسی تحقیق و 

ی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ ازجمله شبهاتی چون قانونمندسازنخست مصائب فقهی 

ابزار تسلط »، «ضرری بودن»، «مبهم و مجهول بودن»عمل استخراجگری، « بودن قمار گونه»

گیرد و قرار می تأملاز طریق عمل استخراجگری مورد « شبه تضعیف نظام اسالمی»و « بیگانگان
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جایگاه استخراجگری در »، «یافتن متولی قانونمندسازی» های حقوقی چونپس از آن به چالش

جایگاه استخراجگری در قوانین »و « ی از استخراجگریستان اتیمالامکان »، «قوانین پولی و بانکی

 مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.« محیط زیستی
 

 . تطوري بر ماهیت ارزهاي رمزنگاري شده1

زها ین ارای شده، سبب شده است تا در بیان ماهیت پیچیدگی و ناشناخته بودن ارزهای رمزنگار

روه گی جدی ای حادث گردد لکن عمده نظریات ارائه شده را در سه نظرهااختالفو  هاچالش

 کوین بر اینتن بیتتوان مختصر دانست. موافقان کاال دانسمی« اوراق بهادار»و « پول و ارز»، «کاال»

 چراکه ستالمثابه یک کاکوین حاکی از برخورد با آن بهبیتعملکرد کاربران جامعه باور هستند که 

رار قوستد خود مورد داد ازیک، اجناس و خدمات موردنالکوین را برای دستیابی به امها بیتآن

رنامه چهارم باز قانون  یقانون اصالح مواد 1ماده  2بر اساس بند از منظر قانونی نیز  دهند.می

 ایمنقول و  ءیهر ش» است از کاال عبارت ،یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یتوسعه و اجرا

اال سبب از ک یفیتعر نیبودن چن عیوس« .ردیمورد مبادله و استفاده قرار گ تواندیکه م رمنقولیغ

اال ک. لکن ادد یاج فیتعر نیبتوان در ا زیرا ن یکنون جیهای راپول لکهکوین بتنها بیتگردد تا نهمی

کاال و  وان پول همانند تمایزات ماهوی و کارکردی می – کوین بنا بر ادله متعددو بیت دانستن پول

 .مردود است -همچنین تمایز بنای ارزش این دو 

 ه،یانوامله ثمع تیقابل»ی اوراق بهادار همانند هایژگیوارزهای رمزنگاری شده اگرچه برخی از 

 باشندیمارا را د «داشتن یدیوصف تجر ،یشمول سکیر ،یمال یباال، معامله در بازارها ینقدشوندگ

قرر داشته است مکه  1384 مصوب بهادار قانون بازار اوراق 1ماده  24بند ها با لکن انطباق دهی آن

ک مال برایوانتقال قابل نقل یاست که متضمن حقوق مال یمستند ای ورقه نوع هر اوراق بهادار»

ظر نل هم در ، معادقانون نایدر متن  بهادار و اوراق یار مالمنفعت آن باشد ... مفهوم ابز ایو  نیع

ل و قاب ارزشبای توان ورقهکوین را نمیچراکه بیت باشدینم ریپذامکانچندان  «.شده است گرفته

؛ ه استکرددا ای که به جهت اعتبار دولت یا سندیت از یک دارایی مشهود ارزش تبادلی پیمبادله

متضمن »توان کوین را نمیبود مضافاً بیت« مادی»رمزنگاری شده فاقد ماهیتی دانست زیرا ارزهای 

رد را در ف تیمالک تیموقع انگریبکه گذشت ارزهای رمزنگاری شده نه دانست چنان« یحق مالیک 

باشند یم شرکت ای یدولت نهاد کیاز  یرابطه طلبکار یدهنده نوعنشانباشند و نه ی میشرکت

زها از یه این اری اعتبار اولنوعبهوانه این ارزها قابلیت انتساب به ناشر را ندارد و پشت آنکهمضافاً 

ستن دان اداراوراق بهلذا  گرفته استنشئتهای رایجشان اعتبار پول نیتأمها در ی دولتاعتباریب

 باشد.ها امری چندان صحیح نمیآن
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ماهیت ارزهای رمزنگاری شده بر موضوع پول و ارز دانستن این ارزها  در خصوصدیدگاه سوم 

نگرشی صائب ارزهای رمزنگاری شده را بایستی انگاری «پول»رسد نظریه به نظر می متمرکز است و

واسطه پرداخت عنوان بهی که زیهر چبه »و مطابق با واقع دانست چراکه از منظر معرفتی، پول 

. از طرف دیگر عموم اقتصاددانان برای پول سه است دهیگرداطالق « شودمورد قبول عمومی واقع 

و  انددر نظر گرفتهارزش(  رهیابزار ذخمبادالت، نمایندگی ارزش،  لیابزار تسهکارکرد اصلی )

با سرعت  مبادالتتوان واجد سه کارکرد فوق دانست چراکه اوالً به دنبال تسهیل کوین را میبیت

مالکی در جهت  عنوانبهو ثانیاً امروزه به ضمن ذخیره نمودن ارزش،  باشدیمها بخشیدن به آن

کوین را از جنس اساس بهتر آن است که ماهیت بیت نیبر هم. رودیمسنجش ارزش نیز به کار 

 (308، 1400پول دانست. )مددی، 

 

 قانونمندسازي استخراجگري« فقهي»هاي چالش. 2

قانونمندسازی استخراجگری الزم است آراء فقهی « فقهی»های شناسی چالشدر موضوع

در موضوع  افتهیراهفیه مورد تأمل قرار گیرد تا شبهات اندیشمندان فقه اسالمی در موضوع مانحن

 رفت از آن تفسیر گردد.برون حلها، راهتبیین گردیده و پس از تأمل در آن

ارزهای « استخراجگری»ص در راستای استفتائات صورت پذیرفته از مراجع تقلید در خصو

 حالل کار مقابل دریافتی در اعتبار اند که اگرزنجانی بیان داشته شبیری اهللرمزنگاری شده؛ آیت

که در خراسانی نیز درصورتی وحید اهللندارد. آیت شرعی اشکال قانون نباشد، خالف و شود داده

گرامی  اهللاند. آیتفاقد اشکال دانستهنگیرد، آن را  انجام نامشروعی کار اعتبار این خلق فرایند

واجد  کهکوین را درصورتیاند لکن معامالت بیتاگرچه در خصوص استخراجگری بیانی نداشته

هرگونه اقدامی در راستای نیز اهلل هادوی تهرانی آیتاند. باشد فاقد اشکال دانسته اعتبار و پشتوانه

 حرام کوینخص یا سازمان یا دولت متخاصم بر بیترا به دلیل امکان سیطره شکوین استخراج بیت

منشأ استخراج این ارز روشن که اند که ازآنجاییاهلل مکارم شیرازی نیز بیان داشتهآیت اند.دانسته

ای و اهلل خامنهآیت .زیادی شده است، لذا استخراج آن جایز نیست یهانیست و منشأ سوءاستفاده

تابع قوانین و مقررات نظام  را دیجیتال هایکوین و ارزتولید بیتحکم اهلل نوری همدانی نیز آیت

  .انددانستهجمهوری اسالمی ایران 

شود که فقها در خصوص وفق تتبع در نظریات فوق و دیگر نظریات مطروحه دریافته می

رفع »و « ماهیت عمل استخراجگری»قانونمندسازی استخراجگری بر لزوم رفع شبه در خصوص 

ضرری نبودن: اعم از »اند و از طرف دیگر رعایت سه شرط عمل مزبور تأکید داشته« بودنشبه قمار 
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منتهی نشدن عمل به سلطه »، «عدم اتالف انرژی و عدم منتج شدن عمل به توزیع ناعادالنه ثروت

 اند.را الزامی دانسته« عدم مغایرت با حفظ نظام اسالمی»و « بیگانگان

 

 عمل استخراجگري« قماربازي»شبه ماهیت . 2-1

ای ای ریشهاست. قمار دار« قمار»از جمله دالیل حرمت عمل استخراجگری، تشبیه عمل مزبور به 

دال از جِوزن  عربی است و به سبب ریشه فقهی آن از زبان عربی به فارسی وارد شده است. قمار بر

 ود و گاهشکم میچیزی که گاه »رساند و معنی آن باب مطاوعه است و طرفینی بودن فعل را می

ود که هرکس برنده شنحویی در بازی است بهبندشرطو در اصطالح اهل زبان مقصود از آن « زیاد

اند ف کرده( فقها در مفهوم قمار اختال113: 5، 1414گردد. )ابن منظور، مال مورد شرط میصاحب

ئل ی با وساف بازباخت و صردانند و برخی دیگر آن را بدون بردوو برخی قوام آن را به بردوباخت می

 دانند. مخصوص قمار نیز صادق می

ظر ه وفق نکباشد چرا وارد نمی« قمار»در مسئله استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده اما شبه 

که صورتییرد دردر قالب بازی صورت پذ الزاماًبرخی از فقها ازجمله شیخ حسین حلی، قمار بایستی 

فهوم رقابت در م( مضافاً 231، 1397گونه ندارد. )نواب پور، عمل استخراجگری اساساً ماهیت بازی

 حصول یک گر برعملیات استخراجگری متفاوت از مفهوم رقابت در قمار است، در قمار افراد با یکدی

الی دیگر م با متضرر شدن و باخت یک سمت، طرفپردازند و در اثر حصول آن نتیجه به رقابت می

ر ر زودتسکه در استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده رقابت افراد بر نماید درحالیرا کسب می

ر باشد و پاداش مزبور حاصل شکست طرف دیگدادن یک عمل و کسب پاداش حاصله میانجام

ه متعلق ب ر مالیبکه در قمار فرد برنده نیست و از مال فرد بازنده نیز منتج نگردیده است درحالی

-مانی میقابت زدیگر نوع رقابت در استخراجگری از سنخ رعبارتکند بهفرد بازنده استیال پیدا می

ابت با ین رقاباشد و فرد پس از انجام عمل به پاداش مزبور دست پیدا خواهد کرد خواه فردی در 

لذا فده باشد رسان و بدون رقیب عمل مزبور را به نتیجه تنهاییوی هم مسیر بوده باشد و خواه فرد به

ست که ری آن اهای قمار با استخراجگباشد. از دیگر تفاوتعمل مزبور فاقد شرط طرفینی بودن می

فعت یک من باشد و افراد از جهت سرگرمی و امیال مشابه که فاقدقمار فاقد منفعت عقالئی می

مل عساساً که استخراجگری واجد منفعت است و اند درحالیپردازعقالئی و مشروع است به آن می

ری وع دیگگیرد و در کنار آن واجد فواید مشرمنظور حفظ امنیت و بقای شبکه صورت میفوق به

 شد.بامیکوین منطبق نقمار و مسابقات نهی شده بر استخراج بیت شبه اساس،براینباشد نیز می
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 راجگريشبه زدایي از ماهیت مبهم استخ. 2-2

ارزهای رمزنگاری شده را منوط به رفع ابهام از عملیات استخراجگری  برخی فقها صحت استخراج

اساس بایستی ماهیت عمل مزبور تبیین گردد. برخی بر این باورند که استخراجگری اند براینکرده

یز بر این اند برخی ندانسته« هبه»دارد و برخی دیگر آن را « حیازت مباحات»ماهیتی مشابه با 

های ایشان مورد تأمل است که در ذیل نظریات و استدالل« جعاله»باورند که استخراجگری نوعی 

 قرار خواهد گرفت.

 

 . حیازت مباحات2-2-1

مصدر حیازت از ریشه عربی ح و ز، به معنای گردآوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است. 

مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای 

کردن مقدمات استیال ای که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا فراهمگونهچیزی به

مراد از مباحات )مباحات عام یا مباحات اصلی( که بخشی از مشترکات به شمار  کاررفته استبه

اص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها های طبیعی است که مالک خروند، ثروتمی

برداری یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد؛ بخش اند و هیچ مانع شرعی برای بهرهمشترک

دیگر مشترکات، انفال هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام 

ها، مانند راه)منوط به اجازه آنهاست. بخش دیگری از مشترکات  روند و تصرف در آنهابه شمار می

ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده  (بازارها و مساجد

بردن از آنها، از آنِ کسی است که بر دیگران پیشی است. البته بر پایه قاعده سَبْق، اولویت بهره

، 1388)علیزاده، شود ات به معنای عام خود شامل این قبیل مشترکات هم میگرفته باشد. مباح

487) 

اند که گونه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده برخی استدالل نمودهدر مسئله ماهیت حیازت

مالکیت ارزهای استخراج شده را  هاکه افراد در عمل استخراجگری پس از استخراج بالکازآنجایی»

گونه داشته فلذا استخراجگری نیز همانند حیازت رند، عمل مزبور ماهیتی حیازتآومی به دست

( برخی اما بر نظر فوق ایراد وارد کرده و بر این باورند که 115، 1398)خردمند، « مباحات است.

گیرد. در نتیجه، وجود ، فرع بر وجود بالفعل مالی است که موضوع حیازت قرار میوضع ید و استیال»

گردد؛ ، پیش از تملک باید وجود داشته باشد و بدون وجود بالفعل حیازتی محقق نمیمال لبالفع

 اکردنیزیرا رکن مادی حیازت، تصرف و وضع ید یا استیالی بر مال، با امکان تصرف و انتفاع و مه

قابل استخراج تا پیش از ارزهای رمزنگاری شده که در است. درحالی الیتصرف و است وسایل
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، 1398)عیوضلو، « باشد.تصرف و انتفاع نیز بالتبع منتفی می فلذا خراج هیچ ارزی وجود ندارداست

63) 

در مسئله استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده بایستی به چند نکته توجه نمود؛ نخست آنکه 

با باشند و کوین قابل استخراج موجود میمیلیون عدد بیت 21کوین تمام چینی بیتدر شبکه بالک

کوین مزبور پس از عمل گردد بلکه رابطة شخص با بیتکوین تولید نمیعمل استخراجگری بیت

را « قابلیت حضور در شبکه»کوین مزبور گردد و پس از برقراری این ارتباط بیتاستخراج برقرار می

ده و کوین در اثر عمل استخراج فعال گردیکند. مقصود از تولید نیز همان است که بیتپیدا می

گردد که از ورود مزبور به تولید تعبیر شده است. فلذا ایراد مزبور جهت انجام مبادالت وارد شبکه می

باشد در خصوص عدم وجود بالفعل ارزهای رمزنگاری شده پیش از استخراج چندان صحیح نمی

 کند.و متناسب با موضوع، شکل آن تفاوت می حیازت یک مفهوم عرفی دارد که حسب موردمضافاً 

 ببندد، قصد حیازت، حیوانی را در محیطی محدود سازد و راه فرار را بر آنچه حیازت کننده به

 کند و اخذ و قبض مادی از طریق دست الزم نیست و برعکس اگربدون شک حیازت صدق می

ق پای حیوانی بزند و حیوان فرار کند و او نتواند آن را بگیرد، بیگمان حیازت صدشکارچی تیری به

. شودکرد و چنانچه حیوان مذکور را دیگری بگیرد، آن شخص حیازت کننده محسوب می نخواهد

( ایراد در حیازت دانستن استخراج آن است که در عملیات مزبور 253، 1406)محقق داماد، 

تر از دیگران موفق به انجام صحیح محاسبات گردد به مالکیت ارز که یک فرد سریعهنگامی

جاری است  قاعده سَبْق که گذشت در حیازت مباحاتکه چنانواهد یافت درحالیمستخرج دست خ

باشد( و به عموم مردم می)که راجع منافع مشترک اگر کسی برای استفاده کردن ازوفق قاعده مزبور 

که قصد ها از دیگران زودتر اقدام کند بدون اینمثل آب دریاها و زمین بیابان ییا مباحات اصل

باعث ایجاد حقی  گرفتنیشیباشد چون پاشته باشد سزاوارتر به تصرف در این امور میمالکیت د

  برایش شده که دیگران حق مزاحمت او را ندارند.

 

 . هبه2-2-2

را  فقها هبه اتفاقبههبه در لغت به بخشش خالی از هرگونه غرض و عوض تعریف شده است، قریب 

عین و ر عین مبا برخی از فقها امامیه معتقدند عالوه کنند و تنهتعریف می« تملیک بالعوض عین»

 تملیک»ا جهت هبه رتواند مورد هبه قرار گیرد و ازاینکلی در معین، کلی فی الذمه و دین نیز می

 دانند.می« مجانی مال

تأمل است، نخست مسئله هبه دانستن استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از چند منظر قابل

 «عقل» ،هویت انسانی فقدانبه سبب  کوین فرض شود در چنین شرایطیشبکه بیتآنکه اگر واهب، 
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، موضوع هبه دانستن استخراجگری منتفی است. لکن اگر واهب پدیدآورندگان «اراده و اختیار»و 

کوین( فاقد که عین موهوبه در اینجا )بیتخصوص ازآنجاییکوین فرض شود دراینشبکه بیت

است؛ هبه دانستن استخراجگری مشکل است. در خصوص عوض در هبه، « عین بودن»خصلت 

قتضای اطالق عقد است و ممکن است در عقد هبه عوض وجود داشته باشد اگرچه بالعوض بودن م

که اساساً عوض )تأمین امنیت لکن رابطه تقابل بین عوض و مال موهوبه وجود ندارد. درصورتی

تأمین  اگرنوعی دلیل تامه است بدین نحو شبکه( در مسئله استخراجگری شرطی الینفک و به

نخواهد داشت و این موضوعی است که هبه دانستن  امنیت شبکه نباشد هبه نیز وجود

( در عرصه متهب نیز دو 114، 1398سازد. )خردمند، با مانع مواجه می مجدداًاستخراجگری را 

عنوان متهب شناخته شوند و در این های استخراج، بهنظریه وجود دارد نخست آن که دستگاه

اقل و مختاری نیست تا معامله با آن معنا پیدا موجود عبه قبول کننده هصورت نیز به این دلیل که 

، ایرادی بر هبه دانستن عمل استخراجگری وارد است لکن اگر متهب کند و قبض آن شرعیت یابد

حساب آید در ها چون ابزاری برای انجام کار متهب بهشخص صاحب دستگاه فرض شود و دستگاه

رکلی بنا بر ادله متعدد هبه دانستن طواین صورت عمل قبض فاقد اشکال خواهد بود لکن به

 باشد.استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده چندان صحیح نمی

 

 . جعاله2-2-3

، به معنای چیزی است که به شخصی در مقابل جعاله با کسر، فتح و ضمّ ج، از ریشه عربی ج ع ل

به معنای لغوی آن  ، نزدیکشود. مفهوم جعاله در اصطالح فقه و حقوقدادن کاری پرداخت میانجام

دادن کارِ حاللِ موردنظر و گاهی عقد یا ( در برابر انجام. گاهی التزام به پرداخت اجرت )عِوَضاست

. برخی از فقها در تعریف اصطالحی ای که داللت بر این التزام نماید، جعاله خوانده شده استصیغه

م به عوض برای انجام عملی که مشروع و کنند که جعاله عبارت است از انشاء التزاجعاله بیان می

گیرد و معتقدند که جعاله هیچ حقیقتی فراتر از حقیقت لغوی ندارد. در مورد غرض عقال قرار می

تعریفی دیگر بیان شده است که جعاله عبارت است از ملتزم شدن به عوض معلومی بر کاری که 

  (393، 1385مورد قصد و توجه باشد. )حکیمیان، 

تأمل است، نخست عاله دانستن استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از چند منظر قابلمسئله ج

 «عقل» ،هویت انسانی فقدانبه سبب  کوین فرض شود در چنین شرایطیآنکه اگر جاعل شبکه بیت

های که اگر عامل دستگاه، موضوع جعاله دانستن استخراجگری منتفی است چنان«اراده و اختیار»و 

ای مشابه حاصل خواهد شد لکن در خصوص عامل بایستی توجه داشت ض شود نتیجهاستخراج فر

ها خود دستگاه توانینمگیرد و های مزبور در انجام کار کمک میکه عامل فردی است که از دستگاه
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کوین فرض را عامل دانست مضافاً آنکه صحیح آن است که جاعل نیز پدیدآورندگان شبکه بیت

کوین حاصله از عمل بیت»اند حالتی جاعل در یک ایجاب عام چنین بیان داشتهشوند، در چنین 

استخراجگری )جعل( متعلق به کسی است که به عملیات استخراج، تأمین امنیت شبکه و تأیید 

شخص معین  قراردادنطب اخمدر جعاله چنین عملی از این منظر که اوالً « ها بپردازد.تراکنش

نیز کافی است هر فردی که مقدم بر دیگران  نیمع ریطاب عام به افراد غخ و باشدمالک صحت نمی

جعاله به قبول لفظی احتیاجی ندارد و ؛ ثانیاً خواهد بود اقدام به انجام عمل نماید، مستحق جُعل

، هر عملی موضوع جعاله؛ ثالثاً گرددصرف انجام عملی که موضوع جعاله است، قبول محقق میبه

باشد و در موضوع استخراجگری عمل مزبور قالیی دارای منفعت محلل و مشروع است که از حیث ع

نفس احراز مالیت و وجود ارزش باشد؛ رابعا واجد منفعت است و ذاتاً با مانع شرعی نیز در تقابل نمی

، فلذا بر جعاله کندبودن اطراف ماهیت این ارزها، در جعاله کفایت می مشخصاجمالی بدون 

مخترعین این ارزها، با ایجاب عام از باشد چرا که یات استخراجگری ایرادی وارد نمیدانستن عمل

کنند که در قبال دریافت واحدی از این رمز ارزها طور ضمنی درخواست میبه مخاطبین هدف خود

 الزم، عملیات استخراج را انجام دهند. در مقابل، افزاریو نرم افزاریاستفاده از سیستم سخت با

کنندگان با شروع به استخراج و در نهایت تأیید تراکنش، موضوع جعاله را انجام داده و استخراج

مانعی برای صحت جعاله  ابهام در کمیت و کیفیت عمل استخراج وگردند. عل میمستحق جُ

 (64، 1398)عیوضلو،  باشدنمی

 

 شرط ضرري نبودن عمل استخراجگري. 3-2

عمل  در« ضرر»ازجمله شروط فقها جهت صحت استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، عدم وجود 

 یست ونمزبور است. هرچند که شرط مزبور، شرط مختص به استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده 

عتقدند م. برخی در همه امور بایستی مورد تأمل واقع گرددیکی از مشهورترین قواعد فقهی عنوان به

ل ضرری و از مصادیق عم« اتالف انرژی»استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده نوعی از  که عمل

 ل که عملین دلیااند. برخی دیگر نیز به اساس، عمل مزبور را مورد نهی قرار دادهاست فلذا براین

 اند.ستهرری دانضاست و توزیع ناعادالنه ثروت را در پی دارد عمل مزبور را « عدالت»مزبور مخالف 

 خواهد ارقر ملبر همین اساس در ذیل ضرر ناشی از اتالف انرژی و توزیع ناعادالنه ثروت مورد تأ

 گرفت.
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 استخراجگري و اتالف انرژي. 1-3-2

برخی بر این باورند که استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از مصادیق اتالف انرژی است چرا که 

تبع آن نیز عمل مزبور فاقد اهمیت و ارزش ه و بهکوین فاقد ارزش بوداساساً در باور ایشان بیت

است یا خیر؛ برق استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده سبب اتالف پرسش که  نیااست. اساساً 

برق در سطح جهان چرا که ارزش است،  رملموسیو غ یذهن تیاز ماه یدهنده درک نادرستنشان

قضاوت  دیکه با یتنها کس و را برطرف کند کنندهمصرف یازهایشود تا نمی دیصورت انبوه تولبه

ند. کیپرداخت م زینه آن رااست که ه یاکنندهمصرف ریخ ایبرق هدررفته است  نیکند که ا

پرداخت کنند،  شانیهامنظور انجام تراکنشکوین را بهشبکه بیت تیفعال نهیکه حاضرند هز یافراد

کننده مصرف یازهایکردن نبرطرف یبرق برا جهید، در نتنکنیم یدر واقع مصرف برق را تأمین مال

اساس پذیرش اتالف انرژی بودن عمل استخراجگری مردود برایننشده است.  فشده و اتال دیتول

 ی مورد تأمل قرار خواهد گرفت.استخراجگراست و در راستای رد نظریه فوق فواید عمل 

 

 اهمیت استخراجگري در تأمین امنیت شبکه .1-1-3-2

تر به که در یک نگاه عمیقشود که عمل استخراجگری فاقد منفعت است درصورتیبیان میگاهی 

چینی این موضوع، دریافته خواهد شد که چنین نیست. با وقوع یک تراکنش در شبکه بالک

ها به شود و این گرهها( اطالع داده میکوین، اطالعات تراکنش مزبور به همه اعضای شبکه )گرهبیت

موجودی کافی  کنندهارسالآن خواهد پرداخت. ایشان بررسی خواهند نمود که آیا  صحت سنجی

 ای شده استاستفاده  یگریها در تراکنش دنیکوتیب نیاز ا ایآبرای انجام تراکنش را داشته است؟ 

چندباره موجودی  خرج کردی از ریشگیپدیگر نخستین فایده عمل استخراجگری عبارت؟ بهریخ

 نمایند.از کالهبرداری و اختالل در شبکه جلوگیری می بیترتنیابهاست و 

در دفتر مزبور ، تراکنش نمایندرا تأیید  واقع شده های شبکه تراکنشگره تیاکثرپس از آنکه 

-یشود و اعضا میشبکه است ثبت م یهمه اعضا اریکه در اخت کوین(چین بیت)بالک کل مشترک

شبکه  یهرکدام از اعضا یروز کنند. اگرچه براحساب دو طرف تراکنش را به یتوانند موجود

بر  یمبتنی ریگیرأ ستمِیس نیتوانند ایهکرها م لکن است امری سهلها سنجش اعتبار تراکنش

را معتبر  یتقلب یهابدهند و تراکنش بیفر ادیز یهاگره جادیهر عضو را با ا یحق رأی برا کی

 ازیتا بدون ن بردبهره می اثبات کار ستمیس کوین ازشگیری از موضوع فوق بیتبرای پیجلوه دهند. 

شبکه  یشامل رقابت اعضا کار اساساً اثبات را حل کند مزبورمسئله  ،اعتماد موردبه شخص ثالث 

 ییآزمایراستاست لکن  دشوار ها امریآن حل کردن اگرچه شود کهیم یایاضیحل مسائل ر یبرا

کنند یبلوک تراکنش، با هم رقابت م کی اثبات کار یاضیر یهاحل مسئله یها براگره دارند. آسان
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سرعت کند و اعضا هم بهیشبکه اعالم م یکند، به اعضا دایحل درست را پکه راه ایگره نیو اول

های شبکه، اعتبار تراکنش و اثبات کار را گره تیاکثر یحل را بسنجند، وقتراه یتوانند درستیم

 یدرستکه اثبات کار را بهای شود و به گرهیکوین منتشر مبیت یاهشد نییأیید کنند، مقدار تعت

 .شودیپاداش داده م حل کرده است

ر کوین نیز مؤثلکن بر روی ارزش بیت است یاتیحامری کوین در سازوکار بیتاگرچه اثبات کار 

و  کندق میرا مستلزم مصرف قدرت پردازش و بر دیجد یهانیکوتیب دیاثبات کار تولاست چرا که 

و در  کندیگران م ینانیصورت قابل اطمرا به تالیجید ییکاال دیاست که تول یتنها روش موجود

-نیز ارزش بارنیاولکه ای نباشد چنانچنان نیز پول فاقد پشتوانهآن کوینشود بیتباعث می جهینت

کوین انجام رق مصرفی در عملیات استخراجگری بیتکوین بر اساس قیمت نهایی بگذاری بیت

 اریبس زهینگاکنند گیری میی خود در عملیات استخراج بهرهقدرت پردازشاز که  ییهاگرهگرفت. 

وارد  اهبلوک نامعتبر به یهااجازه ندهند تراکنش منظور دریافت پاداش بلوکبه دارند که یادیز

 .شود

کار  اثبات از حل مسئله ترنهیهزکم اریکار بس تها و اثباکه سنجش اعتبار تراکنشازآنجایی

الش کند ت یفرد اگر های معتبر نخواهند داشت وای برای ایجاد تراکنشتقریباً افراد انگیزهاست، 

و  ه استکرد فپاداش بلوک اتال افتیکار را انجام دهد، قدرت پردازش و برق خود را بدون در نیا

کل  ر دفتررا د یتقلب یهابتواند تراکنش یمهاجم نکهیا یبراپاداشی نیز دریافت نخواهد کرد 

 ردیپذرا بتراکنش تقلبی قدرت پردازش شبکه  تیکند که اکثر یکار دیکوین ثبت کند، بابیت

د نخواهنبی ی همکاری در چنین تقلبرا یازهیانگ چیهای از استخراجگران که بخش عمدهدرحالی

کوین از بیت و با کاهش ارزش گردیده و در پی آنکوین بیت در پی این اقدام سالمتچرا که  داشت

مقدار  ت که ازاس آنتنها چاره مهاجم  نی؛ بنابراها کاسته خواهد شدی اکتسابی آنهاارزش پاداش

تأیید  لبیش تقتراکناستفاده کند تا  (درصد قدرت شبکه 50از  شیمعادل ب)قدرت پردازش  یادیز

شت، دا یمک اریکوین که شبکه قدرت پردازش بسبیت لین روزهای پیدایش. در اوکند لوهو معتبر ج

 بود زیاچنبکه شموجود در  یکه در آن زمان ارزش اقتصادپذیر بود، اما ازآنجاییامکان یاقدام نیچن

 وکرد  رشد شتریکه ب. هر چه شببه وقوع نپیوست یاحمله نیوجود نداشت، چن یاصالً ارزش ای

امروزه  و افتی شیافزا زیحمله به شبکه ن نهیپردازش به آن اضافه کردند، هز تقدر یشتریب یاعضا

 وقوع چنین عملی تقریباً محال است.

مصرف قدرت  قیدانست که برق را از طر یایتوان فناوریکوین را مبیتوفق مباحثه مطروحه 

کنند، برق را مصرف می نیکه ا یبه افرادو  کندیم لیتبد یپردازش، به سوابق درست و واقع

و  یتدارند که درس یادیز زهیافراد انگ نیا جهیشود در نتیعنوان پاداش داده مکوین بهبیت یمقدار
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باعث شده است که تاکنون  یدرستکار یبرا یاقتصاد زهیانگ جادیشبکه را حفظ کنند. ا نیا تیتمام

از حمله موفق دو بار خرج کردن به  یانمونه چیبماند و ه ریناپذکوین در عمل انحرافدفتر کل بیت

کوین بدون اتکا به بیت یهادفتر کل تراکنش یدرست نیرا شاهد نباشد. ا دشدهییتأ یتراکنش

 ،یتنها با اتکا به اعتبارسنج را یتقلب یهاکوین تراکنشآمده است. بیتدستها بهصداقت طرف

 ها را برطرف کرده است.انجام تراکنش یبه اعتماد به افراد برا ازیمحکوم به شکست کرده و ن

 

 مثابه ناجي صنعت برقاستخراجگري به. 2-1-3-2

رود که گذشت استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده ذاتاً از مصادیق عمل ضرری به شمار نمیچنان

که این عمل مصرف برق زیادی دارد فلذا در اثر استخراجگری این باورند که ازآنجاییلکن برخی بر 

 پیوندد و بایستی عمل مزبور مورد نهی قرار گیرد. ایشان بر این باورند که اوالً توانضرر به وقوع می

نیازهای  پاسخگوی کشور تولید شبکه برخی از مواقع سال در و است محدود برق تأمین در کشور

که آید و ثانیاً ازآنجاییمی به وجود شهروندان برای مشکل بروز و برق قطعی احتمال و نیست شورک

 شوندمی فراهم اییارانه صورتاستخراجگری ارزهای رمزنگاری شده به در مهم تولید در ایران عوامل

استخراجگری در ایران دارد؛ فلذا انجام  هاییتفاوت کشورها دیگر با ایران تقاضای کشور الگوی و

 مصداق عمل ضرری بوده و بایستی مورد نهی قرار گیرد.

 از ایران مصرفی برق بار میزان حداکثر سال ایام درصد 10 در گرفته؛ فقطوفق مطالعات صورت

از  کمتر شبکه موجود بر روی بار سال اوقات از درصد 80 و در رودمی فراتر مگاوات هزار 54 میزان

 کشور برق شبکهتحمل قابل توان حداکثر با زیادی فاصله بار میزان این که است مگاوات هزار 48

داد. )رجبی،  اختصاص استخراج به را مگاوات هزار 20 تا حداکثر توانمی سال از نیمی دارد بنابراین

 چندانخارج شدن شبکه امری  از دسترساساس ادعای وقوع قطعی برق و ( فلذا براین6، 1398

باشد بلکه مشکل دیگر مشکل تأمین برق الزم برای استخراجگری نمیعبارتق با واقع نیست بهمنطب

ای از اصول ازجمله ممنوعیت استخراجگری در ایام ساماندهی استخراجگری است و با تدوین پاره

 توان از وقوع معضل و ضرر در عرصه مزبور پیشگیری نمود.پیک مصرف می

 جلوگیری از برای باید کشور برق صنعت برق، تقاضای کاهش با روزشبانه ساعات برخی در

اندازی راه کهازآنجایی. دهد افزایش را مصرف یا دهد کاهش را برق تولید سرعتبه شبکه به آسیب

 مصرف قابل منبع یک اگر اما دارد همراه به بیشتری هایهزینه آن بار کاهش یا نیروگاه یک دوباره

 کلی هزینه در جوییصرفه موجب تواندمی شود اضافه شبکه به باری کم ساعات در ریزیبرنامه

 درصد 60 به نزدیک شود. از طرف دیگر برق شده تمام قیمت کاهش و بار ضریب کشور، بهبود

 به رایگان گاز دریافت ازایبه غیردولتی است که عمومی و خصوصی بخش در ایران توسط برق تولید
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 از بسیاری در و دهندمی برق تحویل شرکت به را برق ساعتلوواتیک هر ریال 500 متوسط قیمت

 برق شرکت انتظار فقط در آماده، ظرفیت ساعت در کیلووات هر ازایبه ریال 185 ازایبه مواقع

و این موضوع باعث کاهش توجیه اقتصادی  کنند عرضه شبکه به را خود تولیدی برق که هستند

دهد و در بلندمدت صنعت برق را به سمت ورشکستگی سوق میشود اندازی نیروگاه برق میراه

عنوان یک مشتری ثابت برای صنعت برق باشد تواند به( صنعت استخراجگری می7، 1398)رجبی، 

های ناشی از کاهش معضالت و هزینه ازکه با ارائه یک تقاضای همیشگی برای برق تولیدی نحویبه

کاهد چرا که برق مازاد را به ین موضوع هم از اسراف برق میمصرف برق در برخی از ساعات بکاهد ا

اندازی مجدد نیروگاه و های ناشی از راهیک محصول حاوی ارزش تبدیل نموده است و هم از هزینه

ها را به محیطی تواند نیروگاهکاهد و حتی میهای ناشی افزایش مجدد میزان بار تولیدی مییا هزینه

تواند با صدور مجوز حاصل از صادرات بدل نماید. از طرف دیگر دولت می برای کسب درآمدی ارزی

ها کمک نماید و از طرف دیگر های خصوصی به افزایش درآمد آنکوین برای نیروگاهاستخراج بیت

رسد که ها رهایی بخشد. فلذا به نظر میدولت را از پرداخت یارانه به جهت حفظ نیروگاه

-رخالف تصور عموم که استخراج را چون معضلی برای صنعت برق میتوان باستخراجگری را می

رو ضرری دانستن استخراجگری امری چندان صحیح به نظر دانند، منجی صنعت برق دانست و ازاین

 آید.نمی

 

 استخراجگري و توزیع ناعادالنه ثروت. 2-3-2

 در قوای طیوتفرافراطحد متوسط میان »، «جای خودنهادن هر چیزی به»عدل در لغت در معانی: 

( 2279 :2، 1362، آمده است )معین« استقامت و درستی»، «به تساوی تقسیم کردن»، «درونی

ری، ست )انصااتعریف کرده  «هااستوار، استقامت یا هر دوی آن»شیخ انصاری عدالت را به معنای 

. داندمی « هاستحقاقمساوات و موازنه در ا»مرحوم عالمه طباطبایی عدالت را ؛ (147: 3، 1411

طوری که هر به بین امور است موازنه برپا داشتن مساوات و برقراری در نظر ایشان عدل حقیقت

 مستحق ایگاهچیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و در همه امور که در این نکته در ج

عدالت را اعطای  نیز د مطهریشهی؛ (353: 3، 1417هستند، مساوی گردند )طباطبایی،  خویش

، صدر ( و شهید385، 1403د )مطهری، ندانحق به ذی حق یا عدم تجاوز به حق ذی حق می

 .(23، 1361)بهشتی،  ندکنبر شرع و طریقت اسالم را در معنای عدالت ذکر می استقامت

دار بوده است و رای برخوالعادهبشری عدالت توزیعی همواره از اهمیت فوق عدر همه جوام

ی، رجائ)ل و منازعات اجتماعی بسیاری به وقوع پیوسته است. ئخاطر آن در طول تاریخ، مسابه

عنوان دینی که از سوی خداوند به منزله رحمت و هدایت بر خلق نازل شده، اسالم به( 215، 1398
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عی تدارک دیده انگیز و جنجالی عدالت توزیاهداف و ابزار متعددی جهت برخورد با مقوله بحث

 ای از نظام اقتصادی اسالم استنظام توزیع عادالنه ثروت و درآمد، زیرمجموعه کهازآنجایی .است

 ، دارایعنوان یک نظامبهنیز  . درعین حالگیردتحت تأثیر اصول، مبانی و اهداف آن قرار می فلذا

ت توزیعی اسالم، کاهش نابرابری یکی از اهداف عمده در عدال .است اجزا، روابط و اهداف خاص خود

به دستیابی به این  درآمد و ثروت است و بسیاری از قوانین توزیعی و بازتوزیعی اسالم آشکارا ناظر

 هدف است.

برخی بر این باورند که استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده در مغایرت با مفهوم توزیع عادالنه 

در که ازآنجایی دانند. ایشان بر این باورند کهف ضرر میباشد و از این منظر آن را واجد وصثروت می

منظور انجام به یابدت افزایش میمعادال حلمرورزمان سختی الگوریتم برای به، کوینطراحی بیت

و  ندهای استخراج بسیار قدرتمندتر هستنیازمند دستگاهاستخراج و دریافت پاداش، استخراجگران 

توانند درنتیجه، تنها افراد و نهادهای ثروتمند مییی دارند زینه بسیار باالها هاین دستگاهکه ازآنجایی

دار فقط به افراد سرمایه در نتیجه این ارزهابپردازند و ارزهای رمزنگاری شده به استخراج و دریافت 

رو، این تمرکز در استخراج نوعی تمرکز در آید. ازاینرسد و یک تمرکز در استخراج به وجود میمی

( استدالل 69، 1398)عیوضلو،  باشد.مخالف با نظام توزیع ثروت بیان شده می در ثروت است که

کوین با گذشت استدالل صحیح و منطبق با واقع است چرا که بر اساس ساختار بیت ظاهراًفوق 

کسب پاداش تقریباً ثابت است و این امر از طریق افزایش سختی شبکه  زمانمدتزمان همواره 

پذیرفته است و در پی افزایش پیچیدگی محاسبات امروزه استخراجگران برای سهولت امر صورت 

تری هستند و افراد با سرمایه کمتر به میزان کمی امکان های پیشرفتهمجبور به استفاده از دستگاه

مشارکت در فرایند استخراجگری را دارند اما بایستی توجه داشت که ایراد مزبور، ایرادی الینحل 

نمایند و به نسبت سرمایه خود « استخراج اشتراکی»توانند اقدام به باشد چرا که امروزه افراد مینمی

 سیتأسهای اندک توان امروزه اگرچه افراد با سرمایه کهچنان ندینمادر این شبکه مشارکت 

شوند و فلذا سهیم  هادر کارخانهتوانند به نسبت سرمایه خود ی بزرگ را ندارند لکن میهاکارخانه

تواند مانعی واقعی بر سر راه عدالت توزیعی باشد مضافاً های استخراجگری نمیباال بودن هزینه

توانند اقدام به ها با اخذ مالیات از عملیات استخراج و مبادالت ارزهای رمزنگاری شده میدولت

 بازتوزیع ثروت و کاهش فواصل طبقاتی نمایند.

 

 لاستخراجگري و نفي سبی. 4-2

ی است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش فقهقاعده نفی سبیل از جمله قواعد 

رود عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنظیم روابط یاد شده به کار میی دارد و بهاکنندهنییتع
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ند و حافظ استقالل، عزت و شرافت مسلمانان است. منظور از قاعده نفی سبیل آن است که خداو

کافران بر آحاد مسلمانان  نفوذمتعال در تشریع اسالمی، حکمی را که اجرای آن موجب تسلط و 

یافتن تسلط کفار بر فرد ی که پیاده شدن آن مستلزم راههر حکماست بنابراین  گردد جعل نفرموده

فوق  قاعدهمسلمان یا امت اسالم گردد الهی نبوده و به اقتضای این قاعده، نباید بدان عمل گردد. 

نافی ارتباط مسلمانان و کفار نیست بلکه نافی ارتباط تسلط مدار کفار با مسلمانان است )علیدوست، 

، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن یگیالحمااز نظر سیاسی نپذیرفتن تحت( 233، 1383

 مورد تأکید استهای سیاسی گیریمداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسالمی و تصمیم

 گیرد.و از نظر نظامی تسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز در برمی (249، 1397)احمد، 

اری کوین بسان ابزاند که بیتبرخی در عرصه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده شبه داشته

ده ش برای سلطه بیگانگان است لکن بایستی عنایت داشت که استخراجگری ارزهای رمزنگاری

ح باشد، ابل طرقتواند ابزاری برای تسلط بیگانگان باشد و اگر تسلطی در این عرصه طورکلی نمیبه

بحث  مفصالًکه چین به دولت یا اشخاص خاصی است و چنانتسلط از منظر وابستگی شبکه بالک

 صیخص خاشد پذیرش چنین موضوعی اساساً منتفی است چرا که این ارزها در اختیار دولت یا ش

ورد مت یک نبوده و افراد حاضر در شبکه هستند که بر آن تسلط دارند. در این زمینه ممکن اس

ند و ی آورفرض شود و آن این است که افراد زیادی از یک دولت متخاصم به عمل استخراجگری رو

ستی ر بایکوین مترتب نمایند. در پاسخ به فرض مزبواز این طریق سلطه خویش را بر شبکه بیت

ت و یت داشت که نخست در حال حاضر چنین ایرادی موجود نیست و صرفاً یک احتمال اسعنا

ها انیاً تنست. ثکوین وقوع چنین امری تقریباً غیرممکن ابه گسترده شدن روزافزون شبکه بیتباتوجه

لت وم دوکوین نیستند که اصوالً مفهافراد یک کشور در حال استخراج و مبادله از طریق بیت

نیا درهای در آن متجلی باشد. عرصه ارزهای رمزنگاری شده وسیع بوده و از تمامی کشو متخاصم

حتی  ست لکنباشند و اساساً محلی برای حضور ملیتی نیافراد مختلفی در حال مشارکت در آن می

 تواند بامی داشته باشدکند بایستی نفوذ بیشتری در این عرصه که کشوری احساس میدرصورتی

ای آن بر های تشویقی سهم خود را در این بازار افزایش دهد، تصمیمی که اتخاذستاتخاذ سیا

ای ی ارزهفلذا به نظر خطری در این زمینه متوجه پذیرش استخراجگر تمامی کشورها ممکن است.

 رمزنگاری شده نیست.

 

 استخراجگري و حفظ نظام. 5-2

پارچگی، هماهنگی و پیوستگی یک ی است که یکهر عملمنع و نهی « حفظ نظام»منظور از قاعده 

حال این پراکندگی  به وجود آوردنظمی و پراکندگی ببرد و گسست و بی نیاز بمند را جمعیت نظام
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تواند در اصل نظام اسالم، نظام اجتماعی و معیشت جامعه و یا نظام سیاسی و ی میختگیگسازهمو 

در اسالم با استناد به ادله متعدد، وجود حکومت ( 8، 1396، زادهجمال. )دیبه وجود آحکومت حاکم 

نفسه فی یاسیو قدرت س یدر اسالم، حکومت ظاهرلکن بایستی عنایت داشت امری ضروری است 

حفظ آن متوسل شد. بلکه حفظ قدرت  یبرا یزیبه هر دستاو دیو نبا ستیارزش نداشته و واجب ن

واجب است  یکند و تا زمانان را فراهم میانس یتعال سازنهیجهت واجب است که زمو حکومت ازآن

حکومت اسالمی باید مجری قانون و حامی  مضافاً .فتدیاسالم به خطر ن ییربنایکه مسائل و مصالح ز

قواعد و اصول اسالمی باشد و در این راه، هرگونه ابزار و سازوکاری که این موضع را تقویت کند، باید 

موجب تضعیف این موضع شود، باید تضعیف گردد؛ زیرا اصوالً  در مقابل، هر ابزاری که و تقویت شود

 شود.الم و حمایت از معیارها و موازین اسالمی تشکیل میسحکومت اسالمی برای اجرای قوانین ا

 (68، 1398)عیوضلو، 

منشأ  کهییازآنجااند که در عرصه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده برخی بیان داشته

نگاری شده تمرکززدایی از موضوع حاکمیت پول و خارج کردن کنترل و نظارت پیدایش ارزهای رمز

ها در خلق پول و نقش دولت و رواج استفاده از این ارزها با گسترشها بوده است بر آن توسط دولت

ابزارهای  لهیوسعمالً قدرت اقتصادی دولت که بهرنگ خواهد شد و کمهای پولی اعمال سیاست

گردد، دگرگون شده و نقش نظارتی دولت بر دهی میهای پولی سامانمله سیاستمختلف مالی از ج

فلذا گسترش ارزهای رمزنگاری شده در جامعه اسالمی با اصل حاکمیت  یابدبازار پولی کاهش می

در تعارض « حفظ نظام»پولی حکومت اسالمی در نظام اقتصادی اسالم در تعارض است و با قاعده 

 (69، 1398است. )عیوضلو، 

گردند لکن این ارزهای رمزنگاری شده اگرچه سبب کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد می

های اخیر موضوع اساساً موضوعی متعارض با قدرت اقتصادی جامعه اسالمی نیست چرا که در سال

های غلط شرایط سخت اقتصادی برای مردم در بسیاری از کشورهای اسالمی با اعمال سیاست

ای حاصل شده است و های چاپ پول، تورم بعضاً افسارگسیختهگشته است و با اتخاذ سیاستپدیدار 

کوین در آن امکان که به دلیل ساختار بیتخود منتج به ضعف جامعه اسالمی شده است درحالی

مانع خلق پول وقوع تورم و بحران مالی در پی چاپ بدون پشتوانه پولی وجود ندارد و ساختار آن 

ارزهای استخراج دیگر عبارتی گردیده است. بهمرکز یهاها و بانکدولتتوسط  یالحظهو  یآن

تواند یکی از شود؛ لذا این مسئله میها میهای مضر دولتموجب حذف دخالت رمزنگاری شده

محاسن استخراج و اعتباربخشی به ارزهای مجازی باشد؛ زیرا دخالت نابجای دولت موجب تغییر 

از منظر فوق  پول گشته و در نتیجه، اثرات نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت.جایگاه صحیح 

 پذیرش امر مزبور از مصادیق بارز حفظ نظام است و بایستی آن را تقویت نمود.
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دد می گرتواند سبب حفظ نظام اسالاز دیگر مواردی که استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده می

ادرات باشد و بسان یک صرمزنگاری شده و فروش آن میواردات ارز در پی استخراج ارزهای 

در شرایطی  منتهی گردد. تواند به افزایش درآمد ارزی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه اسالمیمی

شی د ارز نای وروکه بعضاً صادرات کاالها با موانع بزرگی مواجه هستند و در صورت صادر نمودن برا

تسویه  باشد کهاستخراجگری چون یک صادرات کم دردسر میای وجود دارد از آن مصائب عدیده

ده ش افزوگیرد و نوعی فرصت صادرات برق با یک ارزوجوه آن نیز فوری و بدون مشکل صورت می

د نونی وجوالت کتنها امکان صادرات برق فارغ از مشکدیگر نهعبارتتوجه را محیا نموده است بهقابل

 افزونروزرزی بیشتر از صادرات برق نیز به دلیل تقاضای دارد گه حتی امکان کسب درآمد ا

تواند به ر میکوین نیز وجود دارد که این امکوین و ارزش افزوده حاصل از تبدیل برق به بیتبیت

 حفظ نظام و اقتدار جامعه سالمی کمک نماید.

 اشد چرابثمر  تواند مثمراز طرف دیگر ارزهای رمزنگاری شده برای افراد جامعه اسالمی نیز می

ال حن در کشورشا یزوال است و ارزش پول ملها روبهکه اقتصاد آن ییکشورها ی ازردم برخکه م

رزهای در ا میرمستقیغگذاری مستقیم )از طریق خرید ارزها( و یا توانند با سرمایهمی زول استن

یند د نماپول خورمزنگاری شده )از طریق مشارکت در عملیات استخراجگری( اقدام به حفظ ارزش 

ع ر پی وقووزه داین امر اما در انتها نیز به حفظ کیان جامعه اسالمی منتج خواهد شد چرا که امر

تبر رزهای معد به اهای ریالی خوهای مالی و تورم افسارگسیخته، افراد تمایل به تبدیل داراییبحران

ای هالت عدیداً مشکدامن زده و بعض ای چون طال دارند که این امر خود به تورمو یا کاالهای سرمایه

 ز مصادیقه را اآورد فلذا از منظر فوق نیز بایستی ارزهای رمزنگاری شدرا برای جامعه در پی می

 حفظ و تقویت نظام برشمرد.

 

 قانونمندسازي استخراجگري« حقوقي»تأمالت . 3

ر دتبعی تالزم است پس از تأمل در ایرادات فقهی وارد بر استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده 

اجگری های حاکمیتی در خصوص مسئله قانونمندسازی استخرهای قانونی و نگرانیخصوص چالش

فع جهت ر های پیشرو، پیشنهاداتی درارزهای رمزنگاری شده صورت پذیرد تا ضمن واکاوی چالش

 مصائب مزبور ارائه گردد. 

 

 قانونمندسازي استخراجگري« حقوقي»هاي چالش. 1-3

سنجی ظرفیت»توان در های قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده را میچالش

مختصر دانست بر همین اساس « زیستیهای محیطچالش»و « های مالیاتیچالش»، «تقنینی
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توان عمل استخراجگری را قانونی دانست یا بایستی توجه داشت که وفق قوانین موجود آیا می

تغییر قرارداد. از طرف دیگر یکی از  دستخوشختن آن قوانین کنونی را بایستی برای قانونی سا

های حاکمیتی در عرصه استخراجگری، دریافت مالیات از فرایند مزبور است و بایستی بستر دغدغه

های حاکمیتی اخذ مالیات از صنعت استخراج مورد تأمل قرار گیرد. در انتها نیز یکی دیگر از دغدغه

زیست میزان برق مصرفی و آلودگی ناشی از عمل استخراجگری است که بعضاً طو دوستداران محی

بایستی دغدغه مزبور نیز بررسی و  ناچاراًخصوص شده است که موجب پدیدآیی اعتراضاتی دراین

 رفت از آن ارائه گردد.راهکاری برای برون

 

 . استخراجگري در پرتو حقوق بانکي3-2

امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار » 1351مصوب  لی و بانکیقانون پو« 3بند الف ماده »وفق 

« شود.مقررات این قانون منحصرًا به بانک مرکزی ایران واگذار می دولت است و این امتیاز با رعایت

بانک مرکزی »همین قانون نیز بیان شده است وفق این بند « 11الف ماده »موضوع مزبور در بند 

های به انجام انتشار اسکناس و سکه کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظفمعنوان تنظیایران به

همان قانون « 11هـ ماده  بند»؛ مضافاً وفق «باشد.می فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون

شورای پول و  نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب»

های قانون اجازة تأسیس بانک «واحدهالف ماده»همچنین بند « استبانک مرکزی از وظایف  اعتبار

گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ سیاست» 1379غیردولتی مصوب 

ها و صدور مجوز فعالیت بانکی را جزو وظایف دولت دانسته که در جهت ذخایر ارزی، نظارت بر بانک

بر اساس مواد فوق امتیاز انحصاری اعمالی « د.مانکمیت همچنان در اختیار دولت باقی میاعمال حا

که عمل باشد درحالیچون انتشار پول و ضرب سکه در اختیار دولت و بانک مرکزی می

های رایج کنونی است فلذا این استخراجگری ذاتاً عملی مشابه انتشار پول و ضرب سکه در پول

باشد و پیش قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده می سر راهبر موضوع چون مانعی 

از هرگونه اقدام در خصوص قانونمندسازی استخراجگری، قانون مزبور بایستی مورد تأمل و بازنگری 

 قرار گیرد

پول رایج کشور » 1351مصوب  قانون پولی و بانکی «2ماده  بند الف»از طرف دیگر وفق 

بدیهی است که ارزهای رمزنگاری شده فاقد « انتشار است.های فلزی قابلس و سکهصورت اسکنابه

های فلزی تجلی یابد و یا سکه اسکناسها بخواهد در قالب ماهیتی عینی هستند تا عینت آن

هایی را به رسمیت شناخته است که در یکی از اشکال فلزی و یا دیگر مقنن صرفاً ارزشعبارتبه

های های الکترونیکی و یا اعتبارهای موجود در کارته است. در خصوص پولکاغذی متجلی شد
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واقع نوعی خاص از پول نیستند بلکه صرفاً نوعی ها بهاعتباری نیز عقیده بر آن است که آن

ای و کاغذی ندارند لکن در های سکهباشند و ماهیتی مستقل از پولکننده ارزش میبازنمایی

ها را متعارض با شده این ارزها بازنمایی یک ارزش نیستند تا پذیرش آنخصوص ارزهای رمزنگاری 

منظور آیند فلذا بهها نوعی خاص و الکترونیکی از ارزش بشمار میماده فوق ندانست بلکه آن

 ناپذیر خواهد بود. قانونمندسازی ارزهای رمزنگاری شده اصالح ماده مزبور اجتناب

ج ه پول رایبتعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط » است کههمین ماده بیان شده « ج»دربند 

ستانکار ر و ببدهکا نیآنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری ب پذیر است مگرکشور انجام

 وموده است رایج در کشور ن دین را صرفاً منحصر در پول ماده مزبور پرداخت« باشد. داده شده

مقصود از  نموده است. رعایت مقررات ارزی کشورپرداخت با سایر ارزهای رسمی را نیز منوط به 

شور در ک عبارت پول رایج در ماده فوق، پول رسمی کشور است چرا که ارزهای زیادی هستند که

حتی  اساس است بر همین ها منوط به رعایت برخی مقررات گردیدهرایج هستند ولی پرداخت با آن

آیند ر نمیکه ارزهای مزبور پول رسمی کشور به شمابا پذیرش ارزهای رمزنگاری شده، ازآنجایی

پذیرد  کوین صورتها با ایراد مواجه است و اگر امروزه پرداخت دیون از طریق بیتپرداخت با آن

ای تردهئب گسواند سرآغاز مصاتوفق ماده مزبور عمل فوق فاقد وجاهت قانونی است که این امر می

ده شگاری در عرصه قضائی ایران باشد بر همین اساس بایستی در خصوص پرداخت با ارزهای رمزن

 گیرد. تعیین تکلیف قانونی صورت

یر مشخصات نقشه و سا ،اندازه ،رنگ ،جنس ،شکل ،مبلغ اسمی» این قانون 2ماده « و»وفق بند 

 یب وزیرایران و تصو یکل بانک مرکزور به پیشنهاد رئیسهای فلزی رایج کشسکه ها واسکناس

ساً در که اسا این موضوع در حالی است« با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. دارایی

 وارد فوقد و مباشعرصه ارزهای رمزنگاری شده موارد مزبور در اختیار بانک مرکزی هیچ دولتی نمی

 ی جامع و توجیهی این ارزها تعیین گشته است.هازارشگمعموالً توسط منتشرکنندگان 

یران ابانک مرکزی » 1351مصوب  قانون پولی و بانکی «10بند الف ماده »از طرف دیگر وفق 

« باشد.کلی اقتصادی کشور می و اعتباری بر اساس سیاست مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی

-نظیمتنحصار رزهای رمزنگاری شده اساساً بر اکه وفق تعاریف مطروحه و مباحث مشروحه ادرحالی

هی ند بدیباشهای پولی و اعتباری کشورها اثری سوء دارند و در حال تهدید آن میگری سیاست

را که چبود  است وفق بند مزبور قانون پولی بانکی و بانک مرکزی پذیرای چنین موضوعی نخواهند

 باشد.ری بانک مرکزی میگپذیرش چنین موضوعی به مفهوم کاهش قدرت تنظیم
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 . استخراجگري در پرتو حقوق مالیاتي3-3

موضوع مالیات ستانی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده از موضوعات مهم و حائز اهمیت است چرا 

ارزهای  استخراج زمینه در فعال وکارهایکسب 2020 سال ابتدای در شده انجام محاسبات که طبق

 میلیون بیست و دویست و میلیارد پنج حدود در ایدرآمد ساالنهمجموعاً  دنیا رمزنگاری شده در

تواند به بخش و تسهیل عملیات مزبور می استخراجگریاند و ایران با قانونمندسازی کرده کسب یورو

 توجهی از درآمد مزبور دست یابد.قابل

که مل است؛ درصورتیتأمالیات ستانی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده از چند منظر قابل

در نظر گرفته شود  استخراجگریماهیت پاداش و جایزه برای ارزهای رمزنگاری شده حاصل از 

( 1398)اصالحی  1366مصوب  های مستقیمقانون مالیات 119ماده  ها مشمولمالیات ستانی از آن

صورت بالعوض درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به»خواهد بود. وفق ماده فوق 

نماید قبیل تحصیل میعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر ازاینو یا از طریق معامالت محاباتی و یا به

لکن بایستی عنایت داشت « این قانون خواهد بود 131مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 

باشد لکن مقصود نگاری شده مستخرج نوعی پاداش به استخراجگران میکه اگرچه ارزهای رمز

ی دارد متمایز است درهرحال اگر فردی استخراجگرمقنن از پاداش با تعریفی که عرف از پاداش 

توان بر اساس ماده مزبور درآمد وی را مشمول قائل بر پاداش بودن ارز حاصله داشته باشد می

 مالیات دانست.

ستخراجگری یک شغل دانسته شود که درآمد آن ارزهای رمزنگاری شده استخراج که ادرصورتی

مصوب  های مستقیمقانون مالیاتباشد؛ مالیات ستانی از آن را بایستی مشمول فصل چهارم شده می

درآمدی که شخص حقیقی از طریق » این قانون 93ماده  ( دانست. بر اساس1398)اصالحی  1366

های این قانون در ایران ه عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلاشتغال به مشاغل یا ب

 «.باشدبردرآمد مشاغل میهای مقرر در این قانون مشمول مالیاتتحصیل کند پس از کسر معافیت

اعم از اختیاری یا قهری( و همچنین های مدنی )درآمد شرکت»دارد که این ماده بیان می تبصره

یا صاحب سرمایه شخص مضارب( که عامل )های مضاربه درصورتیز فعالیتدرآمدهای ناشی ا

اساس چه افراد در قالب شخص حقیقی و چه براین« .باشدحقیقی باشد تابع مقررات این فصل می

ارزهای رمزنگاری شده نمایند ذیل ماده فوق مشمول  مدنی اقدام به استخراجدر قالب شرکت

که بیان داشته است  قانون مزبور 94ماده  و نحوه محاسبه آن وفقبردرآمد خواهند بود مالیات

اضافه درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به»

ها و درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهسایر

صورت خواهدگرفت. « .استهالکاتقبول وهای قابلهاستهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزین
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فصل پنجم که افراد در قالب اشخاص حقوقی اقدام به استخراجگری نمایند نیز مشمول درصورتی

این  105ماده ( خواهند بود بر اساس 1398)اصالحی  1366مصوب  های مستقیمقانون مالیات

های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع ها و درآمد ناشی از فعالیتجمع درآمد شرکت» قانون

های حاصل از منابع غیرمعاف و شود، پس از وضع زیانمیمختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل

های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ کسر معافیت

 «.خواهند بود( ٪25صد )باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درمیایجداگانه

دف هند و ارزهای رمزنگاری شده نمای در حالتی که افراد به نیت تجارت اقدام به استخراج

صوب م افزوده ارزش بر مالیات قانونها مشمول ها باشد عمل آنایشان کسب این ارزها و فروش آن

ر ایران و دارائه خدمات عرضه کاالها و »این قانون آمده است که  1خواهد بود در ماده  1387

ان یک عنوهو استخراجگران ب« باشد.می قانون همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این

الیاتی حکام منماید مشمول اتولیدکننده که کاالی خود را در داخل عرضه و یا به خارج صادر می

بادی مطریق  خارج از کشور از صادرات کاال و خدمت بهکه این قانون خواهند بود البته درصورتی

برگه  ارائه با مربوطههای پرداخت شده مالیاتاین قانون  13صورت پذیرد وفق ماده  خروجی رسمی

ضافاً م .یدخواهد گردخروجی صادره توسط گمرک )در مورد کاال( و اسناد و مدارک مثبته، مسترد 

 آن را بر را صادر و ارز حاصل از ارزهای رمزنگاری شده مستخرج استخراجهای واحدکه درصورتی

وفق قوانین  اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،

 .مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود

 

 محیطي. استخراجگري در پرتو حقوق زیست3-4

ری شده ارزهای رمزنگازیستی در قانونمندسازی استخراجگری های فعاالن محیطازجمله دغدغه

بر اساس  های ناشی از این عمل است.مسئله مصرف برق زیاد در عملیات استخراجگری و آلودگی

میلیون  69د چیزی در حدو 2017کوین در سال اند که استفاده از بیتها محققان تخمین زدهداده

 2.314از  ٪30.03این در حالی است که تنها  ) ,2018Mora ,2(تولید کرده است  2coتن 

کوین بوده سط بیتگیرد توای که بدون استفاده از پول نقد صورت میمیلیارد پوند، معامالت سالیانه

ر شده منتش یانرژ یالمللنیکه توسط آژانس ب یگزارش بر اساس (World Bank, 2016, 5)است. 

 د. اگرکنمیمصرف  یشتریب یاز کشورها انرژ یکوین اکنون نسبت به تعداداست، کل شبکه بیت

 .گرفتمی عنوان چهلمین کشور در کنار شیلی و اتریش و کلمبیا قراربهکشور بود یک کوین بیت

-خصوص وجود دارد آن است که اساساً استخراجگری فرایندی توأم با آلودگی نمیای که درایننکته

تقاضا در سمت تولید  باشد بلکه صنعتی است که مصرف انرژی نسبتاً باالیی دارد و موجب تحریک
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پدید  پاک ریغهای های فسیلی یا انرژیای که بعضاً با استفاده از سوختشود تولید انرژیانرژی می

کوین در چین وجود دارند و توجهی از استخراجگران بیتکه در حال حاضر بخش قابلآید چنانمی

 ,d'Anconia) شودیم دیسنگ تولکشور با سوزاندن زغال این متأسفانه بخش اعظم برق در

محیطی استخراجگری نه آلوده بودن این صنعت که اساس مسئله در مباحث زیستبراین .(2017

 و نه آلوده نگاه شود. پرمصرفباشد و بایستی به آن با نگاه یک صنعت مصرف باالی انرژی آن می

 کهه است چنانزیست بیان نشدمحیطی ایران تعریف جامعی از آلودگی محیطزیست نیدر قوان

که  کندمی( بیان 1371)و اصالحیه  1353 زیست مصوبحفاظت و بهسازی محیطقانون  9ماده 

زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا، منظور از آلوده ساختن محیط»

ه حال انسان یا آور بکه زیانطوریخاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیکی آن را به

همین تعریف با اندک تغییری در «. سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد

منظور از » د:دارقانون مجازات اسالمی آورده شده است. این ماده مقرر می 688ماده  2تبصره 

ا خاک یا زمین به زیست، هرگونه پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یآلودگی محیط

که به حال انسان یا سایر موجودات طوریمیزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به

قانون  9و  6ماده در خصوص آلودگی هوا نیز «. دزنده، گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد تغییر ده

به  1354ز آلودگی هوا مصوب نامه جلوگیری اآیین 1ماده  2زیست و بند حفاظت و بهسازی محیط

 ،1374قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  2پردازد. ولی در ماده ی میدگتعریف آلو

منظور از آلودگی هوا عبارت »دارد: است. این ماده مقرر میتری تعریف شده شآلودگی هوا با دقت بی

گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در  کننده اعم از جامد، مایع،است از وجود و پخش یک یا چند آلوده

برای انسان یا سایر موجودات زنده  آورانیکه زطوریهوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به

 «.دو یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر ده

 افتهیتمرکزتوان بر این تعاریف وارد نمود آن است که صرفاً بر بُعد مادی یکی از ایراداتی که می

صرف عمل وی به« یاعمال انسان»زیستی ناشی از های محیطکه امروزه بیشتر آلودگیاست درحالی

رسد در تعریف قانونی از آلودگی باشد نه آنکه چیزی را پخش نموده باشد فلذا به نظر میمی

قوانین حال موضوع استخراجگری را وفق ایزیستی بایستی تأمل بیشتری صورت گیرد علیمحیط

وفق نظریه  زیست دانست. برخی بر این باورند کهکننده محیطتوان یک عمل آلودهکنونی نمی

توان برای استخراجگران نوعی مسئولیت مدنی را تصور نمود. بر اساس می« خطر در برابر انتفاع»

مل نماید بر اساس عدالت بایستی زیان آن را نیز تحی را کسب میسود کاراین نظریه، هرکس 

-اساس هرکس به فعالیتی بپردازد و سرپرستی و اداره سازمانی را برعهده بگیرد که بهرهنماید. براین

برداری از آن مستلزم ایجاد خطر برای دیگران باشد، قطع نظر از هرگونه تقصیری که ممکن است به 
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ساند. روی نسبت داده شود مسئول خساراتی است که در راه اجرای این طرح به دیگران می

ارزهای رمزنگاری استخراجگران  ( لکن پذیرش این نظریه در خصوص196: 1، 1395)کاتوزیان، 

باشد چرا که ضرر به وجود آمده مستقیماً و یا حتی با یک واسطه از عمل شده چندان صحیح نمی

ه و در دادواسطه مصرف برق زیاد، افزایش تولید برق رخایشان حاصل نگردیده است بلکه در اینجا به

زیست آسیب وارد شده است در اینجا بایستی قائل به مسئولیت برق به محیط بارانیزاثر تولید 

( بود چه مستند چنین مسئولیتی قصور کنندگانمصرفمدنی تولیدکنندگان برق )و نه 

تولیدکنندگان )به مفهوم عدم تأمین برق پاک به دلیل کسب سود بیشتر( باشد و چه به نظریه خطر 

زیست در برابر کسب سود( تمسک جسته برابر انتفاع )تحمل پرداخت خسارت وارده به محیط در

حال در فرضی که خود استخراجگران اقدام به تأمین برق خود نمایند و در این راه به ایشود علی

زیست شوند ایشان را به دلیل های فسیلی سبب ورود خسارت بر محیطدلیل استفاده از سوخت

باری )و نه صرف استخراجگری( بایستی همانند دیگر تولیدکنندگان مسئول ل زیانچنین عم

 دانست.

ارزهای رمزنگاری شده در جهت استخراجگری فارغ از بحث مسئولیت مدنی ناشی از 

 دادهاینیاز به وضع مقررات در سطوح محلی برای پیشگیری از رخقانونمندسازی استخراجگری 

 - ویقیها بایستی با وضع مقررات تششود برای مثال دولتاحساس می شیازپشیبمحیطی زیست

ند سوق نماییهایی که از منابع سبز و تجدیدپذیر تغذیه منبیهی استخراجگران را به سمت مکانت

کوین را ن بیتمعادباشد و ها میی آنریپذانعطافدهند؛ چرا که از مزایای ارزهای رمزنگاری شده 

وط به زهای مربها بایستی در صدور مجوبرپا نمود. از طرف دیگر دولتر هرکجا توان تقریباً دیم

ای هنرژیاکننده برق استخراج تأکید بر تأمین برق با استفاده از های تأمیناحداث نیروگاه

 طورکلیهند و بهای مختلفی را اعطا نمایها و معافیتتجدیدپذیر داشته باشند و در این راه مشوق

 به یقابتر اریبس بازار کیدر  استخراجگراناز  یاریبسرای تأمین انرژی پاک فراهم آورند شرایط را ب

 ازین ییاگرم نیمز ای یآبمانند برق ریدپذیتجد یامر به منابع انرژ نیاو  دنبال برق ارزان هستند

ال سدر  (،ذیرالمللی انرژی تجدیدپآژانس بین)به گزارش  هامتیق ینیبشیپ طابقم؛ چرا که دارد

در  و ابدییکاهش م یلیفس یهاسوختنسبت به  ریدپذیتجد یبرق از منابع انرژ دیتول نهیهز 2021

 یز انرژافاده است یکوین برااستخراجگران بیت زهیتر خواهد شد. انگارزان یریبه طرز چشمگ ندهیآ

 آشکار است. ندهیدر حال حاضر و در آ ریدپذیتجد
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 يریگجهینت

ارزهای رمزنگاری « استخراجگری»گیری نمود که؛ قانونمندسازی توان نتیجهمیاز مباحث مطروحه 

باشد چرا که مثابه قمار نمی( عمل استخراجگری به1باشد چرا که )از منظر فقهی فاقد ایراد می شده

و رقابت ندارد و مفهوم شکست در آن  اساساً در عمل استخراجگری برخالف قمار اساساً ماهیت بازی

( 2. )است امدهینتر آنکه پاداش کسب شده در اثر باخت یک طرف دیگر به دست ندارد و مهموجود 

« عامل»و استخراجگران « جاعل»است که مبدع شبکه « جعاله»مثابه یک عمل استخراجگری به

( استخراجگری یک عمل ضرری 3آید. )بشمار می« جعل»باشند و پاداش ناشی از استخراج می

-شود؛ ثانیاً بهاواًل عمل مزبور به جهت تأمین امنیت شبکه امری ضروری تلقی می باشد چرا کهنمی

های مالی دولت به دلیل عدم کننده برق و کاهش هزینههای تأمینمنظور سودآوری برای نیروگاه

باشد؛ ثالثاً نیاز به پرداخت یارانه در ساعات خارج از پیک مصرف، عملی مفید فایده می

های مختلف آید چرا که افراد با ثروتلوازم توزیع ناعادالنه ثروت نیز بشمار نمیاستخراجگری از 

( 4ی نمایند و از این راه به کسب درآمد بپردازند. )اشتراکتوانند اقدام به استخراجگری می

کوین تحت چینی بیتباشد چرا که شبکه بالکاستخراجگری در تعارض با قاعده نفی سبیل نیز نمی

تواند به شبکه مزبور باشد و هر فردی در هر نقطه از جهان میشخص و نهادی نمیسلطه هیچ 

( استخراجگری با 5باشد. )بپیوندد فلذا اساساً در چنین سیستمی امکان سلطه بیگانگان مطرح نمی

منجر به کاهش دخالت ارزهای رمزنگاری شده باشد؛ اگرچه قاعده حفظ نظام نیز در تعارض نمی

گردند لکن بایستی عنایت داشت که اساساً اتخاذ سیاست های مالی میتخاذ سیاستها در ادولت

های اخیر اتخاذ که در سالگردد چنانها منجر به اقتدار نظام اسالمی نمیمالی توسط دولت

ارزهای های افسارگسیخته گردیده است موضوعی که در های دولتی منجر به بروز تورمسیاست

بروز ندارد از طرف دیگر به دلیل افزایش صادرات و کسب درآمدهای ارزی،  امکان رمزنگاری شده

 توان از مصادیق تقویت نظام بشمار آورد.استخراجگری را می

های اما برخی نگرانی ارزهای رمزنگاری شده« استخراجگری»در راستای قانونمندسازی 

امتیاز انتشار پول رایج  1351مصوب  قانون پولی و بانکی( بر اساس 1حاکمیتی وجود دارد ازجمله )

که استخراجگری از مصادیق انتشار پول ، بر همین اساس درصورتیکشور در انحصار دولت است

که مقصود از پول رایج، واحد پول دانسته شود الزم است که قانون مزبور اصالح گردد البته درصورتی

های خارجی که در کشور رواج دارد پولیکی از اقسام  ارزهای رمزنگاری شدهرسمی کشور باشد و 

ها پیرامون مسائل ( یکی دیگر از نگرانی2بشمار آید تعارضی با ماده مزبور وجود نخواهد داشت. )

باشد لکن بایستی عنایت داشت که صنعت استخراجگری محیطی ناشی از استخراجگری میزیست

یستی مسئولیت را متوجه تولیدکنندگان باشد و در این عرصه بانمی کنندهآلودهیک صنعت آلوده و 
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که استخراجگری یک شغل دانسته شود که درآمد ( از منظر مالیاتی نیز درصورتی3انرژی دانست )

و  93باشد؛ مالیات ستانی از آن را بایستی مشمول مواد شده می استخراجآن ارزهای رمزنگاری شده 

در حالتی که افراد به نیت مضافاً دانست.  1366مصوب  های مستقیممالیاتفصل چهارم قانون  94

-ارزهای رمزنگاری شده نمایند و هدف ایشان کسب این ارزها و فروش آن تجارت اقدام به استخراج

 خواهد بود. 1387مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانونها مشمول ها باشد عمل آن
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