


شاهکاری تازه از رابرت تی کیوساکی

شانس دوباره
به نام خداوند جان و خرد

SECOND CHANCE

انتشارات طاهریان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       »شانس دوباره«
  سمانه فالح: مترجم ●  کیوساکی تیرابرت: نویسنده ●

   جلد500:تیراژ ● 1394: سال چاپ ●اول : نوبت چاپ ●انتشارات طاهریان : ناشر ●
  ژیک :چاپ جلد● گلپا: فیلیتوگرا ● ومان ت25000:قیمت ●آرزو خسروپور : طرح جلد ●
  978-600-6235-70-7: شابک●                :صحافی ●                : چاپ متن●

   11، طبقۀ چهارم، واحد 266میدان انقالب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی نژاد، پالك : آدرس
  www.Taherianpress.com   66974152: تلفکس  66492733-66970767 : تلفن

رساند براي   تشکر از همراهی هوشمندانۀ شما خوانندة محترم، به اطالع میبا
گیري از تسهیالت و خدمات نوین حمایتی انتشارات طاهریان و همچنین  بهره

هاي به سوي موفقیت، لطفاً حتماً  مجموعه کتابکشی خوانندگان ویژة  شرکت در قرعه
  .ا یکی از برندگان ما باشید ارسال کنید ت10000066492733 را به شمارة 28عدد 

  .م- 1947. کیوساکی، رابرت تی: سرشناسه
Kiyosaki, Robert T 
  شانس دوباره: عنوان و نام پدیدآور

   .1394طاهریان، :  تهران:مشخصات نشر
  دول، نمودارمصور، ج.:  ص488: مشخصات ظاهري

   978- 600- 6235- 70- 7: شابک
  ي مختصرفیپا: وضعیت فهرست نویسی

  . قابل دسترسی استhttp://Opac.nlai.irنویسی کامل این اثر در نشانی  فهرست: یادداشت
 .Second Chance: یادداشت

  .، مترجم-  1364فالح، سمانه، : شناسه افزوده
  3868422: شماره کتابشناسی ملی

شناسه افزوده

http://www.Taherianpress.com
http://Opac.nlai.ir


 

  :فهرست
  گذشته: 1بخش 

  11...........................................کنند؟ چرا ثروتمندان براي پول کار نمی: فصل ا

  55..........................................................آینده را چگونه ارزیابی کنیم؟: 2فصل 

  79.................................................................م دهم؟چه کاري باید انجا: 3فصل 

  101................................................................................سرقت چیست؟: 4فصل 

  161....................................................................................سقوط بعدي: 5فصل 

  197...............................................یلیون معادل چقدر پول است؟کادر: 6فصل 

  235..........................................چگونگی درك مسائل نامفهوم و مبهم: 7فصل 

  زمان حال دیوانه هستید یا عاقل: 2بخش 

  299..........................................................................................قبل و بعد: 8فصل 

  هاي مالی چیست؟ اگر پول برنامه است، پس آموزش: آینده: 3بخش 

  357!.....................................................با مدرسه رفتن مخالف هستید: 9فصل 

  367.........................................................هرگز مرتکب اشتباه نشوید: 10فصل 

  385!....................آیا در مدرسه فقط باید نمرات خوب کسب کنیم؟: 11فصل 

  405......................................آیا در جستجوي شغل مناسب هستید؟: 12فصل 



 

  421...................................ها خالص شوید؟ خواهید از بدهی ا میآی: 13فصل 

  437.......................خواهید آرزوهاي خود را نادیده بگیرید؟ آیا می: 14فصل 

  445.................................................هرگز به دنبال فریبکاري نباشید: 15فصل 

  451.........................کار هستند؟ مندان افراد حریص و طمعآیا ثروت: 16فصل 

  461..............................................گذاري خطرناك است؟ آیا سرمایه: 17فصل 

  471..........................................................انداز کنید هایتان را پس پول: 18فصل 

  485................................................... شرایط اضطراري بد است؟آیا: 19فصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :مقدمه

  
  ».ما سازندگان آینده هستیم، نه قربانیان آن«

  باك مینستر فولر.آر
  .روزي روزگاري، آمریکا ثروتمندترین کشور جهان بود
  .روزي روزگاري، دالر آمریکا ارزشی مانند طال داشت

  .ترین جرم در دنیا بود روزي روزگاري، چاپ پول کاغذي بزرگ
کـرد و در   فت، شغلی پیـدا مـی     ر  روزي روزگاري، کسی که به مدرسه می      

تـرین آدم     شد، شادترین و خوشبخت     نهایت در سن جوانی بازنشسته می     
  .در دنیا بود

دادیـم،    مـان انجـام مـی       روزي روزگاري، تنها کاري که باید براي زنـدگی        
  .خرید خانه بود

روزي روزگـــاري، تنهــــا زیرکــــی و ذکـــاوت انــــسان، شــــرکت در   
  . سرمایه کم و ناچیز بودها و بازار بورس با گذاري سرمایه

روزي روزگاري، تحـصیالت بـاالي دانـشگاهی باعـث افـزایش حقـوق و               
  .شد درآمد می

  .روزي روزگاري، سن نوعی سرمایه بود
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هاي پزشـکی و امنیـت اجتمـاعی از           روزي روزگاري، دولت براي مراقبت    
اما متأسـفانه آن روزي و روزگـاري بـه       . کرد  افراد بازنشسته حمایت می   

. انگیز تبـدیل شـده اسـت        رسیده است و به یک داستان خیالی و غم        پایان  
  :آید که حال این سوال پیش می

  بنابراین مردم باید چه کار کنند؟
 شـانس ایـن کتـاب     .  سـوال فـوق پاسـخ دهـد        به این کتاب قرار است تنها    

 شـما، بـراي زنـدگی شـما و بـراي دنیـاي              تالاوسئاي است براي      دوباره
  :بندي شده است  حال و آینده تقسیماین کتاب به سه بخش گذشته، .شما
þ هاي مالی را ارزیابی کند ن قرار است بحراگذشته.  
þ دهد  دنیاي امروز را مورد تجزیه و تحلیل قرار میحال.  
þ کند، سپس به شما      هاي دوباره را براي شما جستجو می         فرصت آینده
هاي تـازه بـه خـوبی اسـتفاده      صتتوانید از این فر     گوید که چگونه می     می

  . کنید تا بتوانید به اهداف شخصی خود دست یابید
همیشه بـه   . است» بحران«ترین واژه دنیاي امروز       مهم است بدانید کلیدي   

دو . خاطر داشته باشید براي هـر چیـزي در دنیـا دو حالـت وجـود دارد                
ن هـم دو حالـت، طـرف و یـا جهـت             بحرا. بخش، دو طرف، و یا دو جهت      

  . خطر و فرصت:دارد
 برایمان پیش   شانسیگیریم باید     همه ما وقتی در معرض خطري قرار می       

 کـه بتوانـد مـا را در برابـر     شانـسی . آید تا بتوانیم از خطرها رها شـویم       
  .هاي مالی جهانی نجات دهد بحرآن

 



 

 

  1 بخش

  گذشته

  
  مدرسه قدیمی

به مدرسه برو تا بتوانی شغل خوبی پیـدا کنـی، سـخت کـار کـن تـا                   
ـ انداز کنی، خانه ب هایت را پس  ولبتوانی پ  هـا نجـات    ي و از بـدهی رخ

هـاي بلنـد      گـذاري   توانی در سـرمایه     در این صورت است که می     . یابی
  .مدت شرکت کنی
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  مقدمه
هـا مالقـاتش      نم را کـه سـال     به استار باکس رفتم تا یکی از دوسـتا        

خواستم بـا او دوبـاره دیـدار          که می   نکرده بودم، ببینم اگرچه از این     
کنم، بسیار خوشحال بودم، اما هنگامی که او را پـشت میـز کـارش       

  .زده شدم دیدم خیلی هیجان
  کنی؟ چند سال است که در اینجا کار می: از او پرسیدم

: هـایش گفـت     بالي حـرف  پرسید، ال   طور که سفارش مرا می      او همان 
  . حدود پنج ماه
  چه اتفاقی افتاده است؟: از او پرسیدم

پس از اینکه بـازار بـورس در سـال    : او با صداي بلند خندید و گفت      
 . شــد، مـن نیـز شـغلم را از دســت داد    دچـار رکـورد فراوانـی   207

بنابراین شغل دیگري را دست و پا کردم، اما بعد از مدت اندکی آن              
نشینی   سرانجام، با بیکاري و خانه    .  قبلی دچار شد   هم به سرنوشت  

. ام را هـم بفروشـم      هشدم که براي تأمین مخارج زندگی خان      مجبور  
. ام را به هـر نحـوي ادامـه دهـم         تنها هدفم این بود که حداقل زندگی      

 در استار باکس به دست      حال هم اینجا هستم تا روزانه چند دالري       
  .چنان زندگی را بگذرانمآورم و هم



  گذشته: 1بخش 
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آمدند و سفارش خـود را        همین که مشتریان یکی یکی پشت سر می       
خـواهی چـه    براي آینـده مـی  : گفتند، من از او پرسیدم    به دوستم می  

  کار کنی؟
ام را  اگـر رشـته تحـصیلی   . خواهم به دانشکده باز گردم  می: او گفت 

پـسرم  . هم فال است و هم تماشا     . گیرم  تغییر دهم، مدرك خوبی می    
او پـسر  . راهم باشد و هر دو با هم درس بخـوانیم      هم قرار است هم   

  .العاده پرتالشی است فوق
هـاي   خـواهی وام بگیـري و شـهریه       البـد مـی   : دوباره از او پرسیدم   

 آن خواهی با وام دانشجویی خودت و پسرت را بپردازي؟ یعنی  می      
  ؟!هم در این شرایط درس بخوانی؟

آیـد؟ اگرچـه      بله، مگر کار دیگري هم از دستم بر مـی         : او جواب داد  
ها   دانم چندان کار درستی نیست، اما بهتر از این است که ساعت             می

 وز با چند دالر ناقابل بـه خانـه  در استار باکس بمانم و در انتهاي ر   
مــن و پــسرم هــر دو قــرار اســت کــار کنــیم و در کنــار .  بـازگردم 

ما مجبوریم که ایـن شـرایط را بپـذیریم و           . ممان درس بخوانی    شغل
ما بایـد دوبـاره   . مان را نیز تغییر دهیم    مان، رویه   براي تغییر زندگی  

ام را    طـور کـه باقیمانـده قهـوه         همـان . به درس و دانشگاه بازگردیم    
خواستم براي قهوه  وقتی می. خوردم، پول آن را به دوستم پرداختم

. سیار ناراحت شد و قبول نکـرد      شان به او انعام بدهم، ب       خوش طعم 
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بـا اینکـه قهـوه بـسیار     . پـذیرد  دانـستم کـه چـرا او نمـی      اما من مـی   
اي خورده بودم، اما تصویر چهره غمگین و نگران دوستم            خوشمزه

ــم را آزار مــی ــراي او و پــسرش آرزوي  . داد درون همــانطور کــه ب
شـاپ  اسـتار بـاکس        کردم، خداحافظی کردم و از کـافی        موفقیت می 

  .رون آمدمبی
خـواهم دربـاره    اید، در بخش اول این کتاب می طور که دریافته   همان

  .هاي مالی برایتان توضیح بدهم بحرآن
  : نوشت1984جورج اُوروِل در کتابش 

گیرد، گفتن حقیقت چیزي  در زمانی که حیله و نیرنگ دنیا را فرا می«
  ».جز یک حرکت انقالبی نخواهد بود

 



  1 فصل

چرا ثروتمندان براي پول کار 
  کنند؟ نمی

  
  .....کنند  ثروتمندان با پول بازي می«

ها بیـشتر     کنیم، در حالی که ارزش و اعتبار آن         ها کار می    ما براي پول آن   
  ».شود می

  باك مینستر فولر .آر

آن کتـاب در  .  به چاپ رسـید   1997پول در سال      کتاب پدر پولدار، پدر بی    
رد توجه ناشران واقع نشد، تا با حجمی عظیم چاپ شـود و    ابتدا چنان مو  

: گفتنـد  بسیاري از ناشران به مـن مـی  . به بازارهاي فروش فرستاده شود   
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سایلی دانید که دربـاره چـه مـ    ول شما نمی پ  در کتاب پدر پولدار و پدر بی      
هـا   در آن کتاب من جمالتی نوشـتم کـه اکثـر افـراد بـا آن       . زنید  حرف می 

  :موافق نبودند
  .ـ خانه سرمایه نیست1
کننـد بازنـده      انـداز مـی     هـا پـس     هایشان را در بانـک      ـ افرادي که پول   2

  .هستند
  .کنند ـ ثروتمندان براي پول کار نمی3

هـاي رهـن و       ها در پرداخـت وام       بانک 2007حدود ده سال پیش در سال       
هـا و    اجاره مسکن دچار مشکل شدند و بنابراین بسیاري از صاحب خانه          

از ایـن رو معلـوم شـد کـه          . هاي خود را از دست دادند       اران خانه امالك د 
  .تواند براي ما سرمایه باشد خانه نمی
اش به خاطر جبـران بحـران         ، دولت آمریکا و بانک مرکزي     2008در سال   

هـا دالر اسـکناس کاغـذي چـاپ و            موجود مجبور شد که حدود تریلیـون      
وانند به طریقی سـرمایه از      به این بهانه که شاید افراد بت      . وارد کشور کند  

  .دست رفته خود را به دست آورند و تورم از ذهن پاك شود
کننـد و بـه       من به همه مردم اعالم کردم که ثروتمندان براي پول کار نمی           

اما کسی به حرف من گـوش       . شرایط موجود و کمبودهایش کاري ندارند     
ر این فصل   با این وجود د   . نکرد و مرا به شدت مورد سرزنش قرار دادند        

خواهم بـه شـما بیـاموزم کـه چـرا مـا در هـر شـرایطی چـه                      از کتاب می  
چرا . هاي طالیی نیاز داریم     ها و فرصت    خطرناك و چه پرخطر به موقعیت     

فرصـتی  . ها بهره بـرد     ها را ایجاد کرده و از آن        و چگونه باید این فرصت    
  .که بتواند شما، زندگی شما و پول شما را نجات دهد
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  زم است درباره پول بدانیدآنچه که ال
فراموش نکنید که   . شود ابهام خاصی دارد     هر آنچه که به پول مربوط می      

بدین ترتیب بایـد  . شود این ابهام خاصیت پول است و هرگز بر طرف نمی     
پایتان را فراتر بگذارید و به دنبـال ایـن باشـید کـه چگونـه بایـد از پـول                     

  .لی و چرخه اقتصادي نموداستفاده کرد و چگونه آن را وارد گردش ما
ترین مطلبی که شما باید درباره پول بدانیـد ایـن اسـت               ترین و اصلی    مهم

شـوید و تـصمیمات       تر می   که هر چه بیشتر روي آن تمرکز کنید، باهوش        
تـان    هر چه بیشتر بدانید، عملکرد ذهنـی      . گیرید  تري درباره آن می     عاقالنه
. کنید  تان ا ظهارنظر می     و سرمایه تر درباره پول      شود و آزادانه    تر می   قوي

توان این را فرصت در نظر گرفت؟ پس به یـاد داشـته باشـید کـه                   آیا نمی 
بـه عبـارتی    . در این زمان بهترین فرصت براي پیشرفت اسـت        » آموزش«

  . دوباره آموزش استشانس
  :پرسم اکنون من از شما می

  ؟ دوباره را براي خود معنا کندشانستواند  چه کسی می: سوال
  .توانیم همه ما می: پاسخ
  چرا؟: سوال
تنها چیـزي  . چون بحث ما بر سر مسئله مهمی به نام ـ پول ـ است  : پاسخ

مان را نیـز تحـت تـاثیر قـرار           دهد و بقیه زندگی     که زندگی ما را تغییر می     
  .دهد می

  چرا پول برایتان مهم است؟: سوال
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تمنــدان را چــون تنهــا چیــزي اســت کــه فقیــران را فقیرتــر و ثرو: پاســخ
نـصیب   در این میان طبقـه متوسـط جامعـه را نیـز بـی          . کند  ثروتمندتر می 

  .گذارد می
امـا چـه تفـاوتی میـان فقیـران و           . دانـیم   همه ما این مـسئله را مـی       : سوال

  ثروتمندان وجود دارد؟
ها وجود ندارد، فقط اینکه همـه ثروتمنـدان           تفاوت خاصی میان آن   : پاسخ

ن هـستند و روز بـه روز بـه تعـداد فقیـران              در حال تبدیل شدن به فقیـرا      
  .شود افزوده می

  چرا ثروتمندان در حال فقیر شدن هستند؟: سوال
ها ایـن اسـت کـه ثروتمنـدان           یکی از آن  . دالیل فراوانی وجود دارد   : پاسخ

  .اند بهره هاي دنیا بی تنها چیزي که دارند پول است و از همه ارزش
  وجود دارد؟حال چه اشتباهی در این میان : سوال
مشکل این جاست که این پول همیشه ارزش خود را به یـک شـکل               : پاسخ

پس جایگاه ثروتمنـدان  . کند و هر روز در حال تغییر است      واحد حفظ نمی  
  .هم هر روز در حال تغییر و اُفت است

اگر پول امروز پول نیست و ارزش خاصی ندارد، پس پول واقعـی       : سوال
  چیست؟

  .، پول واقعی ماست پولدانش ما درباره: پاسخ
اگر پول میزان آگاهی و دانش ماست، آیا فرصتی وجـود دارد کـه         : سوال

  بتوان با آن به یک ثروتمند واقعی تبدیل شد؟
 آشکار اسـت کـه سـرمایه واقعـی هـر کـسی میـزان آگـاهی           کامالً: پاسخ

در گذشـته آنچـه کـه پـول و     . اوست نه میزان پولی کـه در جیـب اوسـت         
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هـاي بـزرگ    هاي کشاورزي، سـالح و شـرکت        شد، زمین   سرمایه تلقی می  
در عـصر اطالعـات و      . اما امـروز داسـتان پـول تغییـر کـرده اسـت            . بود

میـزان آگـاهی و دانـش       شـود،     ارتباطات آنچه که پول و ارزش تلقی می       
  .تواند جایگزین شود چیزي جز آن نمی. ماست
  توان ثروتمند نامید؟ کس را نمی بنابراین چرا هیچ: سوال
اگر کـسی   . ها نیست   ها و آموزش    چون کسی درصدد کسب آگاهی    : پاسخ

تواند به طرز صحیح      نداند که پول چیست و چه ماهیتی دارد و هرگز نمی          
  .از آن بهره ببرد و به ثروت دست یابد

امـا آمریکـا میلیاردهـا دالر را صـرف آمـوزش شـهروندان خـود            : سوال
  شود؟ ن آن اضافه میپس چرا روز به روز به تعداد فقیرا. کند می

اگرچه آمریکا میلیاردها دالر از سرمایه خـود را صـرف آمـوزش             : پاسخ
هـا هـیچ ارتبـاطی بـه پـول و             کنـد، امـا ایـن آمـوزش         شهروندان خود می  

  .شوند، ندارند هاي مالی که باعث تقویت هوش مالی می آموزش
  شوند؟ هاي مالی در مدارس تدریس نمی چرا آموزش: سوال
ست که من این سوال را از تمامی مدارس و معلمان دلسوز            ها  سال: پاسخ
  .ام پرسم، اما پاسخی دریافت نکرده ها می آن

  چاره کار چیست؟: سوال
 قـدرت   ،به نظر من دانش در همه جاي دنیا و در همه دوران تاریخ            : پاسخ

خواهنـد    اگـر مـردم مـی     . شـود   شده و هنوز هم محسوب می       محسوب می 
د را به دست بگیرند، باید در هر زمینه علمی به   کنترل زندگی و دنیاي خو    

اگر دنیاي امروز براي پول و سرمایه تمرکز کرده، پـس           . پیشرفت برسند 
دهد، فقط مربوط     یابی به پیشرفت انجام می      باید هر تالشی که براي دست     
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 فقط  ،اي ساکت نشستن مردم     بدین ترتیب گوشه  . پول و درباره پول باشد    
پس دنیایی که محدود شـود، پیـشرفتی در     . کند   می ها را محدود    دنیاي آن 

  .آن وجود ندارد
تا قبل از جنگ جهانی در آمریکا، اگر کسی به بردگان خواندن و نوشـتن                

چـون بردگـان پـس از یـاد گـرفتن           . شـد   آموخت، مجرم محسوب مـی      می
شـدند و بـر صـاحبان خـود چیـره            خواندن و نوشتن صاحب قـدرت مـی       

براي همین اسـت کـه   . گرفتند ها را به دست می  شدند و کنترل امور آن      می
در اینجـا   . آیـد   گویم علم و دانش نوعی قـدرت بـه حـساب مـی              من هم می  

  :توان از این گفته یک فرمول ساخت می
  آموزش× اطالعات = دانش 

. »تـرین ضـعف     به راستی که دانش برترین قدرت است و ناآگاهی بزرگ         «
پـول مـن      ایـد، پـدر بـی        خوانده هاي قبلی من    طور که در تمامی کتاب      همان

روزي مدرك دکترا کسب کند، در حالی       توانست با تالش و کوشش شبانه     
هاي مـالی صـفر بـود و حتـی از یـک کـودك پـیش                   که در زمینه آموزش   

اگرچـه او برتـرین جایگـاه شـغلی را در           . دانـست   دبستانی هم کمتـر مـی     
ارزش و  تـرین     اش داشـت، امـا در دنیـاي واقعـی کوچـک             مدرسه و اداره  
  .اعتباري نداشت

در مقابل پدر پولدار هرگز نتوانست تحصیالت ابتدایی پایه در مدرسه را            
حد و حصري در زمینه مسایل امور مالی و پـولی             تمام کند، اما قدرت بی    

اگرچه او سود باالیی نداشت، اما در دنیـاي واقعـی صـاحب همـه               . داشت
  :شود حال این سوال مطرح می. چیز بود
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رچه مدارس مسئول آموزش مـسایل ابتـدایی هـستند، امـا چـرا              اگ: سوال
  دهند؟ درباره مسایل مهم زندگی در دنیاي واقعی چیزي آموزش نمی

چـون  .  سوال فـوق پیـدا نکـرده اسـت         کس هنوز پاسخی براي     هیچ: پاسخ
تـرین مـسئله در دنیـا هـستند و      نوز کسی نپذیرفته که مسایل پولی مهم      ه

  .آموزش ببینندهمه نیاز دارند درباره آن 
آیا همانند گذشته اسلحه و مهمات و ابـزارآالت جنگـی هنـوز هـم               : سوال

  شوند؟ سرمایه تلقی می
شـود، پـول و       تنها چیزي که در زمـان حاضـر سـرمایه تلقـی مـی             : پاسخ

  . هاي پولی است سیستم
هـا را    هـا و دنیـاي آن       نتواند  انسا    مالی و پولی چگونه می    سیستم  : سوال

  در آورد؟تحت کنترل خود 
متأسفانه سیستم مالی امروزي طوري طراحی شده است که اکثـر           : پاسخ

هـا   کشاند تا اینکه بخواهد ضعف آن      مردم را به سمت فقر و نیازمندي می       
این سیستم افراد را چه پولـدار     . ها ثروتمند بسازد    را برطرف کند و از آن     
. ر کننـد  کند که براي به دست آوردن پول سخت کـا           و چه فقیر مجبور می    

هاي مالی آگاهی ندارنـد        افرادي که در زمینه پول و سیستم       ،در واقع پول  
  .گیرد را به بردگی می

شویم که تمـام    واضح است که در چنین شرایطی همه ما مجبور می     کامالً
عمر خود را کار کنیم و زحمت بکشیم و به بهانه پول هرگونـه مـشقت را          

دهند، بلکه روز   ایط ما را تغییر نمی    ها نه تنها شر     این دشواري . تحمل کنیم 
بـدین ترتیـب فقیـران روز بـه روز فقیرتـر      . کنند به روز نیازمندترمان می   
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هـاي خـود را بـه تـدریج از دسـت              شـوند و ثروتمنـدان نیـز سـرمایه          می
  .شود گفته می» فاجعه اقتصادي«چنین وضعیتی به . دهند می

را شـنیده   » دزدد هـاي مـا را مـی        پـول سـرمایه   «ممکن است جمله    : سوال
حـال بایــد پرسـید کــه پـول  چگونـه ســرمایه و اعتبـارات مــا را      . باشـید 

  زند؟ دزدد و به فاجعه اقتصادي دنیاي ما دامن می می
  :ها عبارتند از برخی از آن. هاي فراوانی وجود دارد راه: پاسخ
   :ها ـ مالیات1

 هــا قــادر اســت ســرمایه و اعتبــارات مــا را از پــول بــه بهانــه مالیــات
  .مان در بیاورد چنگ

   :ـ تورم2
هـاي   شـود کـه پـول      ها افزایش پیدا کنند، دولت مجبور مـی         وقتی قیمت 

بنـابراین مـردم بـه      . کاغذي بیشتري چاپ و به داخل کشور وارد کند        
شوند که بیشتر کار کننـد و بـا پرداخـت مالیـات بـه                 ناچار مجبور می  

قتـصادي جبـران   طریق تورم را تعدیل کنند و کمبود آن را در چرخه ا         
  .نمایند

   :ـ پس اندازها3
در . هـاي مـا را بدزدنـد        توانند پول و سرمایه     ها هم به آسانی می      بانک

ها آنقدر پیچیده است که هر طـور کـه            حقیقت سیستم پولی و مالی آن     
براي مثال اگر کسی یک دالر      . شویم  ها بدهکار می    محاسبه کنیم به آن   

جـدا از اینکـه   . دهـد   دالر وام مـی 10 انداز کند، بانک به او   در بانک پس  
گیـرد، دولـت مجبـور         دالر مبلغ بیشتري را پس مـی       10بانک بابت آن    

همـین  . ول کاغذي بیشتري چاپ کندپها  شود که براي پرداخت وام      می
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تواند یکی از   زاست بلکه می    نه تنها تورم  » چاپ پول و اسکناس   «مسئله  
بازندگان  کنندگان در بانک     انداز    دالیل رخداد این حقیقت باشد که پس      

  .اصلی دنیاي اقتصادي هستند
هاي آتی این کتاب قصد دارم درباره اینکه چگونه پـول شـما از                در بخش 

شـود، بیـشتر توضـیح بـدهم و پـرده از حقـایق                تـان در آورده مـی       چنگ
طور که قبال گفـتم، سیـستم پـولی و مـالی طـوري                همان. بسیاري بردارم 

شـوند، نـه پولـدارتر و         آن فقیر و نیازمندتر مـی     طراحی شده که افراد در      
  .ثروتمندتر

  پذیرید؟ آیا شما با مطلب فوق موافق هستید و آن را می: سوال
خواهم پاسخ این سوال مهم را با یـک نمـودار بـه شـما نـشان                   می: پاسخ
دانید یک تـصویر زبـانی هـزاران برابـر گویـاتر و               طور که می    همان. دهم

خواهم بگـویم یـک جملـه و         البته آنچه که می   . داردرساتر از هزاران کلمه     
 حال افرادي که چـشم       یک خط نوشته نیست، بلکه داستانی است که شرح        

  .دهد هاي دولتی هستند را آشکارا توضیح می ها و حمایت انتظار کمک

  جنگ حاصل از فقر
جمهور لیندون جانسون صحبت از فقر و جنـگ بـر            ، رئیس 1964در سال   

بسیاري از افراد احساس کردنـد کـه هـیچ خطـري            .  آورد سر آن به میان   
اما در این میـان گروهـی       . وجود ندارد و مشکل خاصی پیش نخواهد آمد       

  .از افراد هم بودند که احساس خطر کردند
هـاي غـذایی دولـت     هـا و سـهمیه     جدول زیر شمار افرادي را که از کـوپن        

هــا   و کــوپنهــا امــروزه ایــن سـهمیه . دهــد اسـتفاده کردنــد را نــشان مـی  
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SNAP   شوند  نامیده می .SNAP هـاي     شـامل حمایـت    اي است کـه      برنامه
اگرچه هنوز هم افراد بسیاري بر این باورند        . دولت است غذایی و تکمیلی    

ل زیـر داسـتان     ند، اما جزئیات جـدو    ا   در مقابل جنگ با فقر پیروز شده       که
هـا   این سـهمیه  تعداد افرادي که از کند و   تري را برایمان بازگو می      متفاوت

  .اند استفاده کرده

  
اند را نـشان       استفاده کرده  SNAPجدول فوق تعداد افرادي که از سهمیه        

 میلیـون نفـر از      17 حـدود    1975توان گفت که در سال         می تقریباً. دهد  می
 بـه  2013این تعداد در سال . ها استفاده کردند  مردم آمریکا از این سهمیه    

رود کـه     زایش یافت و هنوز هم انتظـار مـی         میلیون نفر اف   47چیزي حدود   
  .هاي آتی بیشتر و بیشتر شود در طول سال

اگـر تعـداد افـراد فقیـر روز بـه روز در  حـال افـزایش اسـت ایـن           : سوال
  جمعیت از کجا به وجود آمده است؟
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این افراد در حقیقت همان طبقه متوسط جامعه هـستند کـه از چنـد         : پاسخ
خود را از دست داده و به جمعیت افراد فقیر          سال گذشته ته مانده دارایی      

  .اند جامعه اضافه شده

  جنگ طبقه متوسط جامعه
، 1970با کاهش میزان حقوق و مزایـاي طبقـه متوسـط جامعـه در سـال                 

هـا    اي کاهش یافت و آن      ها نیز تا حد قابل مالحظه       میزان کیفیت زندگی آن   
  .به جمعیت افراد فقیر جامعه افزوده شدند

  
دهد که چه اتفـاقی بـراي قـشر متوسـط             ق، به وضوح نشان می    جدول فو 

  .جامعه افتاده است
  وها پیش، خبرنگار تلویزیـون لـو دابنـر در کتـابی دربـاره انحطـاط        سال

او کتـاب   . ورشکستگی بیش از پیش قشر متوسط جامعه مطـالبی نوشـت          
ــه متوســط «خــود را  ــگ طبق ــت » جن ــرد و گف ــت، : نامگــذاري ک چــرا دول
 درهاي تجاري خاص در این رویا هـستند کـه             گ و گروه  هاي بزر   تجارت

 کننـد و چگونـه در تالشـند در آن پیـروز شـوند؟ او در             شرکتاین جنگ   
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هـاي تجـاري    هـاي بـزرگ و گـروه        دولت ، تجارت  : جواب اعالم کرده بود   
خاص در تالش هستند تا طبقه متوسط جامعـه را بـه طـور کلـی از بـین                   

ج شـدن چرخـه     فـراد ایـن گـروه باعـث فلـ         زیرا تعداد بسیار زیاد ا    . ببرند
  .اند صاد را از حرکت باز نگه داشته و موتور اقتاند اقتصاد آمریکا شده

 هنگام مبارزات انتخابـاتی ریاسـت جمهـوري، بـاراك           2012در طی سال    
اوباما و میت رامنی هر دو قول دادند که بـر خـالف شـرایط موجـود در                   

بنابراین این سوال بـه     . ارندجهت حمایت از  قشر متوسط جامعه قدم برد        
طور واضح و آشکار مطرح شد که چرا طبقه متوسط جامعـه بایـد تحـت                

دانـستیم،   طور که همه ما مـی  حمایت بیش از پیش دولت قرار گیرد؟ همان       
متوجه شدیم که هرگـاه دولـت بـه گروهـی قـول دهـد کـه از آن حمایـت             

لی براي دستیابی   کند، درصدد است که آن را از بین ببرد و آن را عام              می
  .به اهداف اصلی  خود قرار دهد

  برد ها و اعتبارات ما را به سرقت می تورم دارایی
 برایتان توضیح دادم، سیـستم پـولی و مـالی روز دنیـا     طور که قبالً  همان

در . مـان در آورد  قادر است پول و سرمایه ما را از طریق تـورم از چنـگ   
فقیر و قشر متوسـط جامعـه مجبـور       که چرا افراد     ادامه ما خواهیم فهمید   

هستند کـه در شـرایط نابـسامان اقتـصادي سـخت کـار کننـد و زحمـت                   
  .بکشند
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ها و خدمات دولتی هر روز به  مقدار نیازمندي طبقه متوسط جامعه به حمایت

هاي درمانی، آموزش و  نیازهایی نظیر تأمین هزینه. یابد سرعت افزایش می
.  مردم به مشکل عدیده دولت تبدیل شده استهاي پزشکی، کار و مسکن مراقبت

هاي دولتی  مشکل اصلی این جاست که سرعت افزایش میزان نیاز مردم به حمایت
  .از میزان پیشرفت تورم نیز بیشتر شده است

  
  شود؟ چگونه سیستم پولی و مالی باعث ایجاد تورم می: سوال
هـا بـه     آناولین دلیل ایجاد تـورم، چـاپ پـول و اسـکناس و ورود        : پاسخ

گیـرد پـول چـاپ کنـد،       هنگامی که دولـت تـصمیم مـی       . داخل کشور است  
شوند و بـا      هاي مالی دولت دچار تحول و دگرگونی می         ها و سیستم    بانک

هـاي مـردم را       هـاي خـود، میـزان مالیـات         اعمال تغییرات در متن برنامـه     
بـاال  هـا     ها به دنبال افـزایش مالیـات        بنابراین وقتی قیمت  . دهند  افزایش می 

  .شوند روند، مردم از نظر اقتصادي دچار بحران می می
یابند، مردم چگونه بایـد خـود را از           ها افزایش می    هنگامی که قیمت  : سوال

  شرایط موجود نجات دهند؟
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کنند، مردم براي تأمین مخـارج        ها افزایش پیدا می     هنگامی که قیمت  : پاسخ
البتـه برخـی از     . نـد رو  هـاي اعتبـاري مـی       خود به سراغ استفاده از کارت     

کنند تا میزان مخارج ماهیانه خود را تا حد چشمگیري        مردم هم تالش می   
دهنـد حتـی هنگـام نیـاز بـه       بـه عنـوان مثـال، تـرجیح مـی     . کـاهش دهنـد  

تا شاید  . هاي پزشکی هم به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نکنند           مراقبت
بـه اسـتفاده از     برخی دیگر هم که مجبور      . هاي خود را کاهش دهند      هزینه

رونـد و     خدمات درمانی هستند، روز به روز در قرض و بـدهی فـرو مـی              
  .دهند مبلغ ناچیز باقیمانده حقوق خود را به این طریق از دست می

  گیرند ها ما را به بردگی می بدهی
هنگامی که میزان حقوق قشر متوسط ما به طرز عجیبی کاهش پیدا کـرد،     

بدین ترتیـب بـسیاري از مـردم        . زایش یافتند ها اف   ها و مالیات    میزان قیمت 
شـان را   هاي اعتباري خود شـرایط فعلـی      توانستند که با استفاده از کارت     

هـا را     هـا آن    ها روبرو شدند و بدهی      حفظ کنند، اما از طرف دیگر با بدهی       
  .به بردگی گرفتند
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 در سال  دالر3/25ازیافتند  ها روز به روز افزایش می هاي خانواده میزان بدهی

 درصد از حقوق 154ها   خانوادهامروزه.  رسیدند2010 در سال 7/70 به 1989
  .دهند هاي خود اختصاص می سالیانه خود را به پرداخت قرض و بدهی

  
ها و تورم تنها عواملی هستند که از طبقه متوسط            ها، بدهی   امروزه مالیات 

  .اند جامعه برده ساخته

  دو نوع از افراد ثروتمند
 اگر فقیران و دیگر افراد قشر متوسط جامعه فقیر و فقیرتر شـوند،       :سوال

  شوند؟ چگونه ثروتمندان ثروتمندتر می
 هـا واقعـاً     یک دسـته از آن    . چون دو نوع افراد ثروتمند وجود دارد      : پاسخ

شـوند و دسـته    روتمندتر میثروتمند و پولدار هستند و روز به روز هم ث         
انـد     در زمره افراد ثروتمند معرفی شده      آنکه ثروتی داشته باشند    دیگر بی 

نمـودار زیـر ایـن    . شـوند  و با تغییر شرایط به تدریج فقیـر و فقیرتـر مـی        
  .دهد مطلب را نشان می
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  تغییرات بسیار زیاد در میزان درآمد سالیانه افراد ثروتمند در طی

  1979 ـ 2007هاي   سال
 درصـد   10د  ري در دنیـاي اقتـصاد حـدو       یـ ام کـه بـا هـر تغی         دیده: سوال

شوند؟ اما حال باید پرسید کـه بـراي     ثروتمندتر می)یا بیشتر (ثروتمندان  
افتد؟ آیا همان ثروتمندانی که ما        ها چه اتفاقی می      درصد بقیه آن   95 یا   90

شـان هـستیم، همـان دسـته از ثروتمنـدانی            در حال بحث و گفتگو درباره     
  شوند؟ هستند که روزبروز فقیرتر می

 درصد یا کمـی بیـشتر       10 نشان داد که تنها      ار فوق به ما   نمود. بله: پاسخ
از افراد ثروتمند واقعـی بـا هـر تغییـر اقتـصادي پولـدارتر و ثروتمنـدتر                  

 درصـد  309شوند و درآمدهایشان به حد چشمگیري سـالیانه حـدود             می
 ـ  2007هـاي   البته این میزان اعالم شده مربوط بـه سـال  . یابد افزایش می

  . بود1979
 درصد از افراد ثروتمنـد بـاقی   99 تا 95 مشخص است که      کامالً هنوز هم 
هـاي خـود را بـه تـدریج از            شوند و داشـته      روز به روز فقیرتر می     ،مانده
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 حاصـل تغییـرات ناشـی       بنابراین کاهش میـزان درآمـدها     . ددهن  دست می 
  .اقتصادي است، عامل اصلی این مشکل است

 اکثر ثروتمندان   :اي فصل گفتید  اي که در ابتد     آیا این مطلب به جمله    : سوال
  ؟ گردد  برمیفقیران جامعه فردا هستند

دانـیم نمـودار فـوق        طور کـه مـی      همان. اید   درست حدس زده   دقیقاً: پاسخ
در آن سال دنیا بـا      .  در اختیار ما گذاشته است     2007مقادیري را تا سال     

 یک رکود اقتصادي بسیار شدید مواجه شد و پس از آن بسیاري از افراد             
هـاي بـورس شکـست خوردنـد و      گـذاري  ثروتمند و میلیـونر در سـرمایه     

  .سرمایه خود را به یکباره از دست دادند
آیا اگر بخواهیم این نمـودار را بـراي سـال جـاري طراحـی کنـیم،        : سوال

  دهد؟ تري را نشان می وضعیت خطرناك
هـا     درصـد از آمریکـایی     10بـیش از    . طور خواهد بود     همین مسلماً: پاسخ
امـا  . هـاي خـود را حفـظ کننـد و ثروتمنـدتر شـوند               انـد سـرمایه     انستهتو

اند و    شان صحبت کردم، فقیرتر شده      طور که درباره    ها، همان   باقیمانده آن 
هـا ابتـدا      آن. فـت کردنـد   حتی در مدت زمانی کمتر از یک سال به شـدت اُ           

هـا و     شغل خود را از دست دادند و سپس به دنبال آن مجبور شدند خانه             
هـاي سـهام و اوراق    ك خود را بفروشند و سرانجام با کـاهش قیمـت     امال

  .ها به گروه ضعیفان و فقیران جامعه ملحق شدند بهادار سود حاصل آن
ها هـم      درصد آن  20 درصد باقیمانده ثروتمندان، حدود      95 تا   90از میان   

آلود تورم ماهی بگیرند و با کمی تالش و تقال خود را              توانستند از آب گل   
تــر کردنــد و بــه عبــارتی مقــداري از    قــشر متوســط جامعــه نزدیــکبــه

  .هاي خود را حفظ کردند سرمایه
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شود دوباره توضیح دهیـد چـه تفـاوتی میـان دو گـروه از                 آیا می : سوال
  ثروتمندان وجود دارد؟

هاي پر درآمدي نظیر      گروه اول ثروتمندان افرادي هستند که شغل      : پاسخ
توانند پزشکان، وکال، ورزشـکاران و   افراد میاین . ها دارند   گذاري  سرمایه

ها به واسـطه شـغل پـر          هر یک از آن   . بازیگران سینما و تلویزیون باشند    
  .اند ثروتمند شوند درآمد خود توانسته

اي نیـاز داشـته       آنکـه بـه شـغل یـا حرفـه           گروه دوم افرادي هستند که بی     
 ایـن دسـته     به طور کلی  . شوند  باشند، صاحب پول و سرمایه فراوانی می      

از ثروتمندان صاحب امالك و مستغالت بـسیار زیـادي هـستند کـه اگـر                
هـاي    هـا اسـتفاده کننـد، قادرنـد سـال           بخواهند فقط از سود حاصل از آن      

  .طوالنی از عمر خود را در آرامش و آسایش بگذرانند

  میلیونرهاي موقتی
آن کتـاب در زمـان      . چاپ شـد  » میلیونرهاي موقتی « کتاب   1996در سال   

. اسـتنلی و ویلیـام دي  . خودش بسیار جالب بـود و توسـط تومـاس جـی        
در آن کتاب نویسندگان به توضیح این حقیقت که         . دانکو نوشته شده بود   

آرام خود را وارد گـروه میلیونرهـا و ثروتمنـدان     چطور افراد  عادي آرام  
یـا  ها بدون اینکه همانند دونالد ترامپ، استیو جابز،           آن. کنند، پرداختند   می

کو و خیلی دیگر از افراد مشهور معروف دنیا باشند، توانستند             گوردون گ
  .راه و روش ثروتمند شدن را بیاموزند و ثروتمند شوند

دانید همه افراد معرفی شده در باال، جزء قـشر متوسـط              طور که می    همان
اند و حتی توانستند هوش مالی خـود را تقویـت کننـد، موفـق               جامعه بوده 
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انـداز   هایـشان را پـس   ان خانه قدیمی و ارزان قیمت خود پولشدند در هم 
  .هاي بزرگ شوند گذاري کنند و وارد سرمایه

هـا هـم بـا هوشـیاري و زیرکـی وارد دنیـاي خریـد و         برخی دیگـر از آن  
فروش سهام و اوراق بهادار شدند و پس از تغییرات شگرف در افـزایش              

و هنگفتـی دسـت پیـدا       میزان سودها توانستند به سرمایه بـسیار بـزرگ          
در حقیقت این قشر از افراد تنها کسانی بودند کـه تـورم را دوسـت                . کنند

  .داشتند و از آن به بهترین شکل استفاده کردند
 دنیـاي   ،حمـالت تروریـستی   همزمـان بـا     ،  2001در یازده سپتامبر سـال      

اقتصادي نیز کمی دچار تغییر و تحول شد و در نهایت تعداد افـرادي کـه       
کردند وارد گـروه ثروتمنـدان        ه متوسط جامعه بودند و تالش می      جز طبق 

  .ها تعدیل شد شوند نیز کمی تغییر کرده و به طریقی تعداد آن
تاریخ نهـم نـوامبر     نمودار زیر فرآیند ثروتمند شدن این دسته از افراد از           

  :دهد را نشان می
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یـاي  هـا در دن     ، با پیدایش یـک سـري از فـراز و نـشیب            2000اما در سال    
اقتصاد و شدیدتر شدن تـورم در دنیـا، بـسیاري از افـراد متوسـطی کـه           
خود را به هر نحوي وارد گروه ثروتمندان شدند، دچار بحـران شـدند و                

  .دوباره به جایگاه قبلی خود بازگشتند

  میلیونرهاي مال باخته
 همان میلیونرهـاي مـوقتی کـه بـراي مـدت کوتـاهی وارد               2007در سال   

شدند دوباره با یـک تغییـر کوچـک اقتـصادي از گـروه              گروه ثروتمندان   
هاي خود را از دست دادند و به میلیونرهاي مال          ها رانده شدند، داشته     آن

  .باخته معروف گشتند

  
  .هاي خود را از دست دادند افراد میلیونر مال باخته ابتدا خانه

  
سـال  ، قیمت خرید و یا اجاره و رهن خانه براي چند            2007تا قبل از سال     

به طوري که افـراد متوسـط کـه تـازه جـان گرفتـه بودنـد،                 . افزایش یافت 
مجبورشدند هر آنچه را که داشتند، حتی پـول کمـی کـه بـراي مـسافرت                 

هاي اعتبـاري خـود       پایان سال خود کنار گذاشته بودند یا ته مانده کارت         
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اما این حقیقـت بـزرگ وجـود دارد کـه          . را بابت این افزایش نرخ بپردازند     
  .»خانه سرمایه نیست«ها یاد گرفتند،  آن

ها و خرید و فروش و رهـن و         پس از مدتی هنگامی که دوباره قیمت خانه       
ها دوباره جان تـازه گرفتنـد، امـا           اجاره کمی متعادل شد و پایین آمد، آن       

ها فقط    ها حاصل نشد، بلکه آن       تغییري در میزان سود و سرمایه آن       عمالً
شـان ارزش بیـشتري پیـدا کـرده          کـه خانـه    به این مسئله دلخوش بودنـد     

هـا    بنـابراین آن  . آنکه بتوانند روي افزایش سود آن حساب کننـد          است، بی 
تـوانیم   ند، اما ما نمـی  ا  تر شده   هایمان باارزش   گرچه خانه گفتند ا   با خود می  

هـا در گوشـه خیابـان         ها را بفروشیم و به قیمت اسـتفاده از سـود آن             آن
ص بود که خانه هـر انـدازه هـم کـه گرانقیمـت و          مشخ کامالً. چادر بزنیم 

شود و فقط سرپناهی است که        لوکس باشد، باز هم سرمایه محسوب نمی      
  .دهد ها نجات می ناز چادر زدن در گوشه و کنار خیاباما را 

 میلیون  115 از جمعیت کلی ایاالت متحده آمریکا که حدود          2014در سال   
کردنـد و مجبـور بودنـد         زندگی مـی   میلیون نفر در آمریکا      43نفر بودند،   

 میلیون نفر دیگر هـم افـرادي بودنـد          25. براي خودشان خانه اجاره کنند    
 میلیون نفر دیگر هـم بـا   50. که از قبل خانه داشتند و صاحب خانه بودند      

 24کردند و حـدود       هاي بانکی اقدام به اجاره یا رهن خانه می          دریافت وام 
 بودند که اگرچه موفق شدند خانه بخرنـد   میلیون نفر باقیمانده هم افرادي    

هـا بـیش از ارزش اصـلی          هـاي آن    و صاحب خانه شوند، اما میزان بدهی      
  .شناختند می» هاي بانکی قربانیان وام«ها را به  شان بود و همه آن خانه
 پیداست که هر چه مردم در این شرایط بیشتر اذیت شوند و ضربه              کامالً

  .بیند کشد و ضربه می اد هم بیشتر زجر میببینند، به مراتب دنیاي اقتص
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  نسل سوخته
هنگامی که افراد قشر متوسط جامعه کمی ثروتمند شوند و به ثروتمندان            
موقتی معروف گشتند، پس از مدتی با از دست دادن شغل و درآمد خـود   

هـاي خـود را فروختنـد و شـروع کردنـد بـه اسـتفاده از                   به ناچـار خانـه    
هـا از طـرف دولـت حمایـت            کـه کودکـان آن     آنقـدر . هـاي دولتـی     حمایت

حتی برخی  . گرفتند شدند، از طرف والدین خود مورد حمایت قرار نمی          می
از ثروتمنــدان بــه نــشانه تمــسخر فرزنــدان گــروه ثروتمنــدان مــوقتی را 

تـر از     من نیز چون این ثروتمندان را درمانـده       . خواندند  فرزندان دولت می  
بـه عبـارتی   . ها گذاشتم آنچه که بودند دریافتم، نام نسل سوخته را بر آن      

ها هـم چنـان جـوان         ناگرچه آ . نه خودشان لذتی بردند و نه فرزندانشان      
هاي بسیاري براي تالش و کوشـش داشـتند، امـا نتیجـه               بودند و فرصت  

انصافی و    ها بازگردانده شد که نهایت بی       ها به بدترین شکل به آن       کار آن 
ها افـراد پرتالشـی بودنـد و          با وجود اینکه آن   . شان بود   عدالتی در حق    بی

 چند بـه طـور مـوقتی        شان توانستند به جایگاه خوبی هر       به واسطه تالش  
دســت پیــدا کننــد، امــا در مقابــل اینکــه دائــم اطالعــات خــود را بــه روز  

در واقع هر چه بیـشتر تـالش        . اي ببرند   کردند، نتوانستند سود و بهره      می
. دادنـد   دیدند و سرمایه خود  را از دسـت مـی            کردند، بیشتر آسیب می     می
ي مواجه و دچـار     ها در سنین بیست سالگی با بدترین شرایط اقتصاد          آن

» نـسل سـوخته   «هـا     بنابراین بهترین نام براي آن    . خسارت فراوانی شدند  
  . است
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  جوان، آگاه اما مقروض و بدهکار
ها تالش و زحمـت و درس خوانـدن      بسیار بودند جوانانی که پس از سال      

هاي دانـشجویی مـدارك علمـی بـاالیی کـسب             توانستند با استفاده از وام    
اي از زنـدگی خـود از         ت هـر کـسی در هـر مرحلـه         اگرچه ممکن اس  . کنند
انـدازي تجـارت و       هاي گوناگون براي خرید ماشین، خرید خانه و راه          وام
هـاي تحـصیلی دانـشجویی بیـشتر از همـه مـورد            کمک بگیرد، اما وام   .... 

  .توجه همگان بودند
توانست پولی به دسـت آورده        مشکل اینجا بود که یک دانشجو هرگز نمی       

 خـود را زودتـر از موعـد تـسویه کنـد و یـا ماننـد دیگـر وام                     و مبلغ وام  
گیرندگان، از وام خود استفاده کند و از طریق آن صاحب سودهاي کالن             

توانست واحدهاي درسی خود را در دانـشگاه          شود، فقط در مدتی که می     
هـاي   بـه نظـر مـن وام   . بگذراند و در نهایت موفـق بـه اخـذ مـدرك شـود          

ا و افـسارهایی بـه دور گـردن دانـشجویان و            هـ   دانشجویی همانند طـوق   
دهـد کـه نفـس        هـا اجـازه نمـی       جوانان مستعد اما بیچاره پیچیده و به آن       

توانند براي خریـد خانـه، اتومبیـل و        ها هرگز نمی    به طوري که آن   . بکشند
تواننـد    هـا چـون نمـی       آن. تحقق دیگر آرزوهایشان قـدم از قـدم بردارنـد         

ــ ســرمایه ــد، هرگــز نمــیاي وارد بازارهــاي اقت ــد شــاهد  صادي کنن توانن
بنابراین آینده خوب و    . شان باشند   هاي مالی و اقتصادي در آینده       موفقیت

به همین دلیل است که دسـت و     . درخشانی هم در انتظارشان نخواهد بود     
ها در تمام   پاي جوانان آگاه و پرتالش بیش از هر زمانی بسته شده و آن            

  .خورند مراحل زندگی خود شکست می
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جالب اینجاست که بسیاري از این جوانان همان نوجوانانی هستند که بـه             
طلبی خانه و والدین خود را تـرك کردنـد و امـروز پـس از                  بهانه استقالل 

شان باز گردنـد      شوند که دوباره به خانه      ها رنج و زحمت مجبور می       سال
کند   میاین مسئله تا جایی ادامه پیدا       . خوار پدر و مادر خود شوند       و جیره 

که نسل سـوم یعنـی فرزنـدان همـان جوانـان بـه دو نـسل قبلـی اضـافه                     
هـا    رفته تا پدر و مادر و نـوه       د و همه از پدربزرگ و مادربزرگ گ       شون  می

بـسیار سـخت اسـت کـه     . شوند که زیر یک سقف زندگی کننـد  مجبور می 
 سـربار بپذیریم سه نسل زیر یک سقف با هم زندگی کنند و نسل جـوان                

  . هاي اقتصادي است این هم نوعی از فاجعه. تر خود شوند لدو نسل قب
با وجود چنین مشکالتی برخی از کشورها آنقدر هوشیارانه عمل کردنـد            

این مطلـب   . که کسب و تحصیالت تکمیلی و عالیه را رایگان اعالم نمودند          
هـاي برتـر      در آمریکا باعث شد که سالیانه جوانان بـسیاري از دانـشگاه           

اي بپردازند، موفق بـه کـسب مـدارج     آنکه هزینه    شوند و بی   التحصیل  فارغ
  .باالي علمی شوند

گوییـد هـر کـسی در     آیا به خاطر مسایل فوق اسـت کـه شـما مـی     : سوال
 دوباره نیازمند است؟ در حقیقت چـون بـسیاري از           شانسزندگی به یک    

ثروتمندان با تغییر شرایط فقیر شدند و قشر متوسط جامعه نیز با فقر و              
شـماري بـا وجـود        هـا جوانـان بـی       سنگی مواجه گشتند و به دنبال آن      گر

نشین شـدند، همگـی بـه یـک فرصـت دوبـاره        مدارك علمی برجسته خانه  
  ایم؟؟ نیازمند شده
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هاي موجود در آن هـر        همه باید بدانیم که دنیاي امروز و پول       . بله: پاسخ
دنیـاي  پس افرادي که هنـوز هـم در         . لحظه در حال تغییر و تحول هستند      

  .اند کنند، بازندگان دنیاي امروزي ها پیش سیر می قدیم و شرایط سال
کنیم و با وجود حجـم عظـیم          ما در عصر اطالعات و ارتباطات زندگی می       

مان باید شرایطی را براي خود به وجود آوریـم کـه             اطالعات در دسترس  
ی هـاي مـال   ها و آگاهی بدین صورت بدون آموزش. تر زندگی کنیم  آزادانه

مان تبـدیل کنـیم و در         توانیم اطالعات کلی را به دانش شخصی        هرگز نمی 
  .ها بهره ببریم مواقع لزوم از آن

ــراد    : ســوال ــسیاري از اف ــدرت اســت، پــس چــرا ب ــوعی ق ــر دانــش ن اگ
ها   کرده و آگاه در دنیاي امروزي هیچ قدرتی ندارند؟ چرا میلیون            تحصیل

   تا دوباره رشد کنند؟؟نفر از مردم به یک فرصت دوباره نیازمندند
اگرچه در قسمت قبل اعـالم کـردیم کـه دانـش قـدرت بـه حـساب                  : پاسخ
آید، امـا دانـشی کـه بـه کـار گرفتـه نـشود، حاصـلی جـز شکـست و                        می

  .درماندگی نخواهد داشت
، چاپ شد و کتاب پدر پولـدار        1996کتاب میلیونر موقتی در سال      : سوال

اسـت چـه   ک سـاله ممکـن    بـا اخـتالف یـ   1997پـول در سـال    و پـدر بـی  
  تاب وجود داشته باشد؟هایی میان این دو ک تفاوت
ها و عملکردهاي افرادي که بـه         کتاب میلیونر موقتی درباره دیدگاه    : پاسخ

داد، اما کتاب پدر پولدار       طور تصادفی و موقتی پولدار شدند، توضیح می       
 پـول و    هاي مالی و کاربرد ثروتمندان از       پول درباره نوع نگرش     و پدر بی  
  .داد هایشان مطالب مهمی را ارایه می سرمایه
  ها در چیست؟ اختالف اصلی آن: سوال
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بـسیاري از میلیونرهـاي     . هـا وجـود دارد      اختالف بزرگی میان آن   : پاسخ
کنند اعتبار است، اما آن را بـه سـرمایه         موقتی به چیزي که دست پیدا می      

  ل و دیگـر دارایـی     کننـد خانـه و اتومبیـ        دهند و تصور مـی      و پول ربط می   
ه از  ایـن دسـت   . ها معرفی شود    وانند به عنوان سرمایه آن    ت  هایشان هم می  

شـوند بـه خـود        هاي اقتصادي مواجه مـی      نکه با بحرا    افراد به محض این   
شوند که خانه و اتومبیل و هر چیز دیگري که نتـوان   آیند و متوجه می     می

توانـد سـرمایه    مـی ها به سود و سرمایه بـاال دسـت یافـت، ن         با فروش آن  
  .محسوب شود

به نظر من از میان تمام ثروتمندان، از هر دسـته و از هـر گروهـی، تنهـا                   
افرادي که با خرید و فـروش امـالك و مـستغالت سـرمایه خـود را وارد                  

کننـد،   هـا مـی   گـذاري  هاي پولی و مـالی و یـا بـه عبـارتی سـرمایه             گردش
 کنـار ارزش و اعتبـار     چـون در  . توانند پولـدارتر و ثروتمنـدتر شـوند         می

تواننـد در زمـان دلخـواه خـود از سـود              آورند، می   باالیی که به دست می    
هاي خود بهـره ببرنـد و حتـی در بـدترین شـرایط بـه                  حاصل از سرمایه  

  .اصل سرمایه خود دست پیدا کنند
توان فهمید که چه اختالفـاتی میـان          هاي مالی آیا می     بدون آموزش : سوال

  هاي دیگر وجود دارد؟ گر، به ویژه ثروتمندان با گروهافراد جامعه با یکدی
توانـد متوجـه اختالفـات        کـسی مـی   . ایـد    درسـت حـدس زده     کامالً: پاسخ

موجود میان قشرهاي مختلف جامعه شـود کـه دربـاره مـسایل پـولی و                
براي مثال، کسی که براي پول و به خاطر پـول           . مالی آموزش دیده باشد   

به اختالفات میان قشرهاي مختلـف جامعـه       کند، هرگز     با کسی ازدواج می   
  : همانطور که وارن بافت اظهار داشته. برد پی نمی
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آنکه  هاي بسیاري براي پولدار شدن و رهایی از فقر وجود دارد، بی راه«
  .»الزم باشد بدانیم پول چیست و چه خاصیتی دارد

ر و اي نداشـت و از پـد   او ثروت و سرمایه   . گونه بود   پول هم همین    پدر بی 
مادرش هم ثروتی را بـه ارث نبـرده و هرگـز بـراي پـول هـم بـا مـادرم                

 همگی دالیل محکمی هستند کـه چـرا پـدر            تمامی این دالیل،  . ازدواج نکرد 
تـر    اما دلیل مهم  . پول واقعی من هرگز نتوانست پولدار و ثروتمند شود          بی

 هـاي مـالی بـود کـه         پول نسبت به کسب آموزش      اهمیتی پدر بی    از این بی  
توانـد از     باعث شد او هرگز نتواند درك کند که  چگونه و از چه راهی می              

  .هیچ براي خود همه چیز بسازد
تـوان   آیا چون آگاهی افراد از مسایل پولی و مالی پایین است، مـی    : سوال

  ها دانست؟ ها را عدم آگاهی آن هاي آن علت به سرقت رفتن سرمایه
 کسی با واژگان سـاده و پـیش پـا           اگر. واقعیت نیز همین است   . بله: پاسخ

توانـد در آن زمینـه بـه پیـشرفت            افتاده و علمی آشنا نباشـد هرگـز نمـی         
خبر خوب این است که هر یک از ما هـر زمـان کـه راغـب باشـیم                   . برسد
  .روزرسانی کنیم اي به توانیم اطالعات خود را در هر زمینه می

  گذشته، حال، آینده
 از افراد تحـصیلکرده و آگـاه از مـسایل           ها نفر   چرا روزانه میلیون  : سوال

هـا بـا وجـود     دهنـد؟ آیـا آن   مالی پـول و سـرمایه خـود را از دسـت مـی           
  اطالعات باال باز هم برده پول خود هستند؟ آیا چنین چیزي حقیقت دارد؟
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آنچه که همه ما در هر شرایط و جایگـاهی بـدان نیـاز داریـم،                . بله: پاسخ
تـرین مـسئله  در دنیـاي          دي کلیـ  تـرین و    در حقیقـت مهـم    . آموزش اسـت  

  . استهاي به موقع ، اقتصاد، آگاهی و آموزش
  افتد؟ براي افراد باال چه اتفاقی می: سوال
کـرده و آگـاه در دنیـاي          آنچه که همه مـردم حتـی افـراد تحـصیل          : پاسخ

البتـه آن دسـته از      . امروزي بـدان نیـاز دارنـد، آمـوزش و آگـاهی اسـت             
ده باشند و بتواننـد بـه مـا قـدرت انجـام      هاي که خوب و دقیق بو  آموزش

  .کاري را بدهند نه اینکه ما را دچار گیجی و توهم کنند
  بینید؟ آینده را چگونه می: سوال
دوباره الزم است بگویم که یـک تـصویر گویـاتر از هـزاران لغـت                : پاسخ
کنـد و بـه       تصویر زیر پاسخ سوال فوق را به طور واضح بیان مـی           . است

  .هاي بر آینده داشته باشید د تا نگاه واقع بینآنده شما اجازه می
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 دنیـاي اقتـصاد را       توانید روند پیشرفت و پـسرفت       در این جدول شما می    
اگرچـه  . در سه زمان گذشـته و حـال و آینـده بـا یکـدیگر مقایـسه کنیـد                  

توان تمام جزئیات آن را به دقت بازگو کـرد و نـشان داد، امـا همـین                    نمی
ه شما  بگوید کـه دنیـاي اقتـصاد در طـول تـاریخ               تواند ب   عکس فوري می  

  .دچار چه تغییرات و تحوالتی شده است
آیا فقط سـه راه بـراي آینـده وجـود دارد؟ پیـشرفت و پـسرفت و         : سوال
  گیري؟؟؟ کناره
  .بله، فقط همین سه راه براي آینده وجود دارد: پاسخ
  آینده را چگونه باید ارزیابی کرد؟: سوال
رد براي ارزیابی آینده، توجه به اتفاقاتی است کـه در           بهترین رویک : پاسخ

هـایی نظیـر رکـود اقتـصادي سـال       در حقیقت فاجعـه   . آند  گذشته رخ داده  
هـا را فقـط در گذشـته     ها و هزینه  و خیلی از کاهش و افزایش قیمت 1929
  .ها در آینده پی برد توان ارزیابی کرد تا به وضعیت جدید آن می

  
  1929رکود اقتصادي سال 
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 حادثـه  1929ها در بـازار بـورس در سـال     آیا فاجعه کاهش قیمت  : سوال
  انگیزي بود؟ غم

  .بله: پاسخ
  تر خواهد بود؟ تر و خطرناك  بزرگآیا فاجعه بعدي احتماالً: سوال
  .بله: پاسخ
  در برابر آن چه باید کرد؟: سوال
هـاي مختلـف در      بهترین راه این اسـت کـه بـه عملکردهـاي دولـت            : پاسخ
  . هاي قبلی توجه داشت ل فاجعهمقاب

  
  رکود اقتصادي بزرگ

  

با نگاهی دقیق، به دو نمودار فوق کامال آشکار است که رکـود اقتـصادي           
 سـال   25دود   اتفـاق افتـاده و حـ       1954 تـا    1929ي  ها  در فاصله بین سال   

 سال وقـت  25به نظر من براي جبران این فاجعه شاید     . طول کشیده است  
  .اي به ما داده شود ت چنین فرصت دوبارهالزم باشد و محال اس

  شویم یا خیر؟ آیا ما وارد فاجعه اقتصادي یا رکود شدیدتري می: سوال


	Shanse-Dobareh-Print1
	kholase Book
	Shanse Dobare Chap1
	Onvan Asli
	Shenasname
	Moghadame
	B1-F1
	F1



