
 

 ساتوشی ناکاموتو کیست؟

 پیدایش ساتوشی ناکاموتو 

توسط ساتوشی   2008( اولین بالک چین و ارز دیجیتال دنیا است. این بالک چین در سال   BTC16,631بیت کوین ) 
عرضه شد. ساتوشی در حقیقت اولین ارز دیجیتال و بلوک بیت کوین را در سال   2009ناکاموتو طراحی و در سال 

 خراج کرد. است 2009

توان اولین سازنده بالک چین دانست. او  این بالک چین نیز در همین سال منتشر شد. ساتوشی را می وایت پیپر
ها و  م گرفتن از او، بالک چینبالک چین را به دنیای امروز معرفی کرد و باعث شده تا بقیه توسعه دهندگان با الها

های جدید را راه اندازی کنند. پس از این که ساتوشی تعداد مقاله در مورد بیت کوین منتشر کرد، در سال  برنامه
 ناپدید شد.  2010

کرد. اما تا به امروز هیچ  کار می بالک چین بیت کویناو قبل از این که ناپدید شود، با تعداد از توسعه دهندگان روی 
های مربوط به بیت کوین را به تیم اطالعی ندارد. ساتوشی تعدادی از دامنه هویت ساتوشی ناکاموتوکسی از 

 ترین منابع کد بیت کوین را به دست گاوین اندرسون سپرد. توسعه دهنده انتقال داد و اصلی
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منتشر شد و وی ادعا کرد که یک مرد   2012اطالعاتی که ساتوشی ناکاموتو از خود به اشتراک گذاشته، در سال  تنها
های مختلفی در مورد هویت اصلی وی به وجود آمده، اما همچنان مشخص ساله ژاپنی است. هر چند شایعه 37

 نیست ساتوشی ناکاموتو کیست.

زنند  د است یا یک تیم؟ به همین خاطر برخی از افراد حدس میحتی معلوم نیست ساتوشی ناکاموتو یک فر
 های بزرگ حوزه تکنولوژی باشد.ساتوشی ناکاموتو نام تعدادی از شرکت

های مختلفی از هویت ساتوشی ناکاموتو زده شده، اما دانستن هویت این فرد چه اهمیتی برای  تا به االن حدس
 یا چه دلیلی دارد که ساتوشی ناکاموتو هویت خود را پنهان کند؟ دنیای بالک چین و ارزهای دیجیتال دارد؟ 

گاهی از هویت ساتوشی ناکاموتو   اهمیت آ

 

ت  های در حال عرضه را در اختیار دارد و تعداد بیدرصد از کل بیت کوین  5به گفته برخی افراد، ساتوشی ناکاموتو 
توان یکی از میلیاردرهای رسد. به همین خاطر ساتوشی ناکاموتو را میهای وی به یک میلیون عدد میکوین

 ناشناخته دنیا دانست.

با چنین ثروت عظیمی، شاید به نظر هر فردی برسد که افشا کردن هویت کار درستی است، اما ساتوشی دالیل 
 تواند داشته باشد، ترس از کشته شدن است. ن دلیلی که وی میمختلفی دارد تا هویت خود را افشا نکند. اولی



بیت کوین و ارزهای دیجیتال جایگزین بسیار خوبی برای ارزهای فیات هستند تا مشکالت مردم را حل کنند. به  
 . ها و افراد برای ادامه به فساد خود سعی کنند مخترع این تکنولوژی را از بین ببرندهمین خاطر شاید برخی دولت

 هاوینگ چیست؟ مطلب پیشنهادی : 

طور که قبال  از طرف دیگر ممکن است ساتوشی ناکاموتو تا به حال به صورت طبیعی فوت کرده باشد. همان
تواند متعلق به یک  یک فرد است. این نام می گفتیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که ساتوشی ناکاموتو حتما نام

 تیم توسعه دهنده یا حتی تیمی از چند شرکت بسیار بزرگ باشد. 

تواند در اختیار داشته باشد، اکثر سرمایه گذاران  با در نظر گرفتن مقدار بیت کوینی که ساتوشی ناکاموتو می
میلیون بیت کوین و روانه   1هدید کند. چرا که فروش نگرانند تا وی با یک تصمیم بتواند تمامی دارایی افراد را ت

 شود.را به زمین خواهد زد و بازار وارد شک می قیمت بیت کوینشدن این مقدار کوین در بازار، 

های گذشته سعی  ه که افراد زیادی در سالاهمیت اثبات هویت ساتوشی ناکاموتو به حدی پیچیده و مهم شد
های بزرگی اند تا به دروغ خود را به جای ناکاموتو جا بزنند. همچنین برخی از این ادعاها باعث شده تا شکایتکرده

 انجام شود.

تواند  ، به طور حتم مشخص شدن هویت ساتوشی ناکاموتو میمشکالت بیت کوینبا توجه به مقیاس پذیری و 
 ادی در آینده این بالک چین داشته باشد. تاثیر زی

 آیا ساتوشی ناکاموتو اهل کشور انگلیس است؟ 

رسد که وی اهل  به نظر میساله از ژاپن است،  37برخالف گفته خود ساتوشی ناکاموتو که ادعا کرده بود یک مرد 
 کشور انگلیس باشد. این تنها یک نظریه ساده نیست و مدارک مختلفی برای این ادعا وجود دارد. 

ها و وایت پیپر نوشته شده از طرف ساتوشی ناکاموتو شباهت  های انجام شده، پیامبه این ترتیب که با بررسی
ها نشان ها و کدهای وی با بررسیها، پیامتمامی کامنتهای یک فرد انگلیسی دارد. چرا که زیادی به نوشته

ش را به نحوی به کار  تواند یک فرد اصیل انگلیسی باشد. ساتوشی ناکاموتو کلمات و جمالتدهد که او میمی
 ها در مورد او زده شود.برده تا این حدس

های وی انجام داده بود، توانست این ادعا  مهایی که از پیا، با بررسی جامعه بیت کوینعالوه بر این، یکی از فعاالن 
 را تا حد زیادی به حقیقت نزدیک کند. 

 ساتوشی چیست؟ مطلب پیشنهادی : 

نتیجه رسید که  پست ساتوشی ناکاموتو، به این  500استفان توماس، یک برنامه نویسی سوئیسی با استفاده از  
های ارسال شده از طرف وی در بازه زمانی روزانه گرینویچ بوده و ساتوشی ناکاموتو در ساعات شبانه  اکثر پیام
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تر کردن دالیل، اطالعات دیگری از محل گرینویچ کمترین فعالیت را داشته است. استفات توماس برای محکم
 ست. احتمالی زندگی ساتوشی ناکاموتو نیز منتشر کرده ا

 های احتمالی برای ساتوشی ناکاموتو گزینه 

 

توانند ساتوشی ناکاموتو باشند. این افراد براساس برخی  ند که میطور که گفتیم، افراد مختلفی وجود دارهمان
 ساتوشی ناکاموتو دقیقا چه کسی است؟ اند و همچنان مشخص نیست حقایق و اتفاقات شناسایی شده

نامزد   4کنند. در حال حاضر های دیگر فعالیت میبرخی از این افراد در حوزه بالک چین فعالند و برخی دیگر در حوزه 
 ی وجود دارد که صاحب هویت اصلی ساتوشی ناکاموتو باشند.اصل

 نیک سابو 

ارز دیجیتال بیت   1998نیک سابو یکی از اولین افرادی بود که در مورد ارزهای دیجیتال حرف زد. نیک سابو در سال 
 گلد را به وجود آورد. این ارز دیجیتال از نظر اسمی نیز شباهت زیادی به بیت کوین دارد. 

ین ارز پس از مدتی به دلیل دوبار خرج شدن )یکی از مشکالتی که در ارزهای دیجیتال امروزی مشاهده  هرچند ا
شود.( شکست خورد. این تنها مدرکی نیست که برای ساتوشی ناکاموتو بودن نیک سابو منتشر شده است. با  نمی

سبک نوشتاری بسیار مشابهی به های نیک سابو، مشخص شده که وی بررسی یکی از کاربران اینترنتی از نوشته
 ساتوشی ناکاموتو دارد. 



 دوریان پرینتیس ساتوشی ناکاموتو 

ترین دلیلی های موجود در لیست هویت اصلی ساتوشی ناکاموتو است. مهمدوریان پرینتیس یکی دیگر از گزینه
 .اند، نام فامیلی وی است که وی را به عنوان هویت اصلی ساتوشی ناکاموتو انتخاب کرده

نیز این ادعا را اشتباه    از طریق هفته نامه منتشر شد و دوریان پرینتیس ساتوشی ناکاموتو 2014این خبر در سال 
 های خود جمالتی را بیان کرد که باعث شد شک کاربران اینترنتی به وی بیشتر شود. خواند. هر چند وی در صحبت

 هال فینی 

در ارتباط بوده است. هال فینی از این نظر   پروژه بیت کوینتقیم با  هال فینی از معدود افرادی است که به طور مس
ترین ارتباط با ساتوشی ناکاموتو را دارد. فینی حتی قبل از به وجود آمدن بیت کوین نیز روی رمزنگاری کار  نزدیک

 کرد. می

شبکه بیت یکی از افراد پس از به وجود آمدن بیت کوین، هال فینی با ساتوشی ناکاموتو شروع به همکاری کرد. او 
 کرد. بود و برخی از مشکالت بیت کوین را گزارش می کوین

گوید: زمانی که ساتوشی ناکاموتو قصد آزمایش  هایی که در اختیار دارد چنین میهال فینی در رابطه با بیت کوین
 بیت کوین فرستاد.  10بیت کوین را داشت، برای من 

 کریگ رایت 

است. چرا که مدارک مختلفی برای   هویت اصلی ساتوشی ناکاموتوهای برای ترین گزینهیکی از محتمل کریگ رایت
موسسه گیزمودو ایمیلی ناشناس از فردی دریافت کرد که در آن ادعا شده بود   2015این ادعا وجود دارد. در سال 

 کند. رایت، ساتوشی ناکاموتو است و وی برای رایت کار می کریگ

با انتشار این خبر، پلیس فدرال   2015کریگ رایت مهندس کامپیوتر اهل استرالیا بوده و در نهم دسامبر سال 
استرالیا به خانه کریگ رایت هجوم آوردند. هرچند خود کریگ رایت گفت که این ورود ربطی به قضیه ساتوشی  

 ندارد. ناکاموتو

های اجتماعی و اینترنت نداشت تا دو سال بعد، کریگ رایت  پس از این اتفاق، کریگ رایت هیچ حضوری در شبکه
 معرفی کرد.  سازنده بیت کوینخود را 

کریگ رایت در حساب خود در شبکه اجتماعی توییتر اعالم کرد که ساتوشی ناکاموتو است و مدارکی برای این ادعا  
 ین ادعا، دادگاهی نیز تشکیل شد که در ادعا رای دادگاه به نفع کریگ رایت بود.دارد. بر اساس ا
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