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  مقدمه

  
جمهور ایاالت متحده که باعـث تغییـر قـوانین            از جمله کارهاي مهم رئیس    

تغییر فـوق نظـام     . پولی دنیا شد تفکیک پول یعنی دالر آمریکا از طال بود          
این تغییر را شاید . مالی آمریکا و متعاقباً کل جهان را تحت تأثیر قرار داد        

بـا آن دسـت بـه       بتوان ریشه مشکالت اقتصادي فعلـی دانـست کـه دنیـا             
به دنبال این تغییر براي رفع مشکالت مالی مقـادیر زیـادي            . گریبان است 

اسکناس بدون پـشتوانه چـاپ کـرد و مـشکالت نـه تنهـا کـم نـشد بلکـه                     
  . روز نیز افزایش پیدا کرد روزبه

هـاي اقتـصادي ماننـد حـوادث طبیعـی            حال سؤال این است که آیا بحران      
ی اسـت؟ در جـواب ایـن سـؤال برخـی         بینـ   تنها یک اتفـاق غیرقابـل پـیش       

  . خیر: زنم  ولی من فریاد میگویند بله  می
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تواننـد حـالل مـشکالت فعلـی          و سؤال دوم اینکه آیا صاحبان قـدرت مـی         
 خـوش    اي است که بسیاري از مـردم بـه آن دل            اقتصاد باشند؟ این وعده   

د و  افـرا همـین  زیرا توانند خیر نمیزنم    اند ولی من بازهم فریاد می       کرده
ها هستند که خود باعث و بانی این مشکالت اقتصادي هـستند و               سازمان

واقعیـت ایـن اسـت کـه مـشکالت          . زننـد   از این مشکالت سود به جیب می      
در . شود و امیدي به کـاهش آنهـا نیـست           روز بیشتر می    اقتصادي روزبه 

هـا    میلیـون  1980تأیید این ادعا همین بس که دولت ایاالت متحده در دهه            
هاي در حال ورشکستگی کرد و این فراینـد در             کمک مالی به شرکت    دالر
هـاي دالر      بـه تریلیـون     حـال حاضـر     بـه میلیاردهـا دالر و در       1990دهۀ  

  .  افزایش پیدا کرده است
  هاي پیش رو چه باید کرد؟  حاال با این شرایط جاري اقتصاد و بحران

  : ما پاسخی که من براي این سؤال دارتنه
ها و موفقیت تنها راهی  ه براي مواجه شدن با این بحران     تغییر است بل  

  . که پیش روي شما قرار دارد تغییر است
 تـازه اقتـصادي هـستیم،       یک بحران ما در دنیاي اطرافمان هر روز شاهد        

روزي بحــران وال اســتریت و روزي دیگــر بحــران نفــت، روزي بحــران 
اعـش کـه    هـاي د    هاي خاورمیانه و روزي دیگـر بحـران تروریـست           جنگ

هـا بـه طـرف     نوك پیکان این بحـران . همگی بر اقتصاد جهانی تأثیر دارند 
 و  انـد   چـسبیده افرادي است که همگی به عقاید کهنه و پوسیده اقتـصادي            

  . کنند در مقابل تغییرات مقاومت می
 هنگـامی کـه یـک تـیم فوتبـال در بـین دو نیمـه بـه                   دقت کرده باشید  اگر  

 شیرین پیروزي در پایان بازي باید از        رود براي چشیدن طعم     رختکن می 



  مقدمه
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 بایـد از     دقیقاً شما نیز . ببردهاي تیمی بهره      تفکرات مربی در قالب تاکتیک    
هـاي اقتـصادي از آنهـا         هایی که ثروتمندان در بحـران       ها و تاکتیک    تکنیک

هـاي    کامیـابی ،هـا  برند آگاه باشـید تـا بتوانیـد در همـین بحـران      بهره می 
  . مختلف را تجربه کنید

هاي مدون و به روز اقتصاد جهانی را از           ثروتمندان با استفاده از تاکتیک    
ایـن فراینـد    . کننـد   ها و بازارهاي اقتصادي کنترل می       ها، بانک   طریق دولت 

مختص این دوره و زمان نیست و از زمانی که انسان قدم بر روي زمین               
  . ردگذاشته تا امروز ادامه دا

کتابی که در پیش رو دارید شامل دو بخش است بخش اول دربرگیرنـده              
هایی اسـت     ها و بخش دوم دربرگیرنده تاکتیک       اشکال مختلف این تاکتیک   

هاي اقتـصاد در مـسیر پولـدار شـدن بایـد اسـتفاده            که ما باید در بحران    
  . کنیم

د پولـدار   جاي این بخش شما با تفکرات و عقاید افراد فقیر و افـرا              در جاي 
 مـالی اغلـب افـراد نـه      شوید که دلیل شکـست  شوید و متوجه می آشنا می 

نمـا اسـت کـه        جامعه، نه دولت، نه خانواده بلکه همین اعتقـاد کهنـه و نـخ             
جالـب اینجاسـت کـه ایـن        . کند  احساسات و متعاقباً رفتار ما را کنترل می       

ت کـه مـا     هـا اسـ     افکار هیچ ارتباطی با تحصیالت و شغل ما ندارد و قرن          
  . دار آنها هستیم میراث

همانطور که یک مربی براي هر بازي فوتبال یک تاکتیک ویـژه را درنظـر               
ــدار نیــز بــراي هــر بحــران اقتــصاد   مــی هــاي   نقــشهي،گیــرد افــراد پول

یـک  . کننـد تـا بـه پیـروزي دسـت پیـدا کننـد               اي را طراحی می     هوشمندانه
ه همیـشه بـراي هـر        تـشبیه کـرد کـ       توان بـه یـک شـوالیه         را می  ثروتمند
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هــیچ . بــرد اي لبــاس رزم بــرتن دارد واز ایــن مبــارزه لــذت مــی مبــارزه
دهندة مالی وجود ندارد و این تنها شما هستید که با تغییر افکار  نجات

هاي ترقی مالی را یک به یک طی          توانید پله   و باال بردن هوش مالی می     
  . کنید

 افسار آیندة مالی خـود      امروز من به همراه شما در این کتاب قصد داریم         
  . ور شویم به دست بگیریم و به سمت موفقیت حمله

هاي اقتصادي باید یک بازیکن ارزنـده و توانمنـد            شما در کشاکش بحران   
. هاي خود به بهتـرین شـکل مکمکـن بهـره ببریـد      باشید تا بتوانید از بهره 

  .همراهی شما در این کتاب باعث افتخار من است
   »ابرت کیوساکیر«

  
  



   بخش

  عقاید خطرناك

  
دانند ولی به نظر مـن        ها می    پول را ریشه همه پلیدي     ،در بسیاري از ادیان   

  ؟استها نسبت به پول  ریشه همه پلیدیها در نادانی
در مدارس ) کنیم فارغ از اینکه در کدام نقطه از دنیا زندگی می         (من و شما    

 در مـدارس    ایـم؟ شـاید دلیـل اینکـه         چه چیزهایی در مورد پـول آموختـه       
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دهنـد بـه خـاطر همـین تفکـر کـه پـول         چیزي در مورد پول به ما یاد نمی       
؟ چه کسانی در دنیا از این ناآگاهی مـا          باشد   می ها است   ریشۀ همۀ پلیدي  
  برند؟ از پول سود می

سواد، زن هستیم یا مرد،       فارغ از اینکه چند سال داریم، سواد داریم یا بی         
همـه در امـور زنـدگی خـود از پـول             آسیایی هستیم یا آمریکایی همـه و      

و این واقعیتی است که چه به آن عالقمند باشیم یا خیر،            . کنیم  استفاده می 
بنـابراین عـدم پـرداختن بـه        . العاده مهم بر زندگی ما دارد       پول اثري فوق  
  . رسد هاي مرتبط در مدارس احمقانه به نظر می پول و آموزش

  قوانین جدید پول 
جمهـور آمریکـا     کتاب نیز به آن اشاره شـد رئـیس   همانطور که در مقدمه   

او ایـن کـار را      .  با دالر آمریکا را قطع کرد      طالریچارد نیکسون وابستگی    
بدون سر و صدا و بدون هماهنگی بـا کنگـره در یـک جلـسه دوروزه در              

  . جزیرة مینوت شهر هاین انجام داد
هـاي    ز جنـگ  هاي به بار آمده ناشی ا       از این رو دولت براي پرداخت بدهی      

هـا   این اسـکناس . مختلف از جمله جنگ ویتنام اقدام به چاپ اسکناس کرد         
ایـن کـار در   . دهنـدگان آمریکـا نداشـتند    اي جز تعهد مالیـات  هیچ پشتوانه 

ظاهر باعث بهبودي وضعیت اقتصادي آن زمان شد ولی به مرور باعـث             
حتـی  در آن زمـان     . هـا شـد     کاهش ارزش دالر و افزایش کاالها و دارایی       

هـاي آنهـا افـزایش        افراد طبقه متوسط نیز میلونر شدند زیرا قیمـت خانـه          
در این وضعیت مردم بـه      . چشمگیري پیدا کرد و این افزایش ادامه داشت       

  . خریدند که هیچگاه الزم نداشتند صورت کورکورانه چیزهایی می



 11 عقاید خطرناك: 1بخش 

 از ایـن    2008خـواه ریاسـت جمهـوري در سـال            حتی کاندیداي جمهوري  
اقتـصاد مـا داراي     : کـرد کـه     وان شعار تبلیغـاتی اسـتفاده مـی       جمله به عن  

  . هاي قدرتمندي است پایه
هـاي اقتـصادي گونـاگونی ظهـور کـرد و              بحـران  2009با ورود به سال     

انداز و حتی حقوق بازنشـستگی        ها نفر از مردم آمریکا، شغل، پس        میلیون
آنها در  . خود را از دست دادند و ترس وجود تمامی مردم را دربر گرفت            

این وضعیت براي نجات و رهایی چشم امید به رئیس جمهور تازه باراك             
  . اوباما دوختند تا با شعار تغییر وضعیت اقتصادي آنها را بهبود بخشد

  سرقت آشکار 
 2 کتابی را به نام سرقت بزرگ جهـان 1 آرباك مینستر فولر 1938در سال   
یا و نحـوة اسـتثمار      وي در کتاب خود بزرگترین ثروتمندان دن      . را نوشت 

  . آنها از مردم را تشریح کرده است
آرباك در این کتاب چگونگی اعمال قدرت ثروتمندان بر آحاد مردم را در             

  : کند هاي مختلف بررسی می سال
  : وي در قسمتی از کتاب فوق آورده است که

زنند، بلکه آنهـا کـت و    سارقان بزرگ امروز دیگر ماسک به چهره نمی    
زنند و با خیال راحت از داخل بانک بـه آن             ه، کراوات می  شلوار پوشید 

داري   وي سازمان سیا را ارتش سري نظام سـرمایه        . زنند  دستبرد می 
  . داند می

                                                           

1 . R. Buckminster Fuller 
2 . Gross Universe Cash Heist 
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  اي وجود دارد؟ آیا واقعاً توطئه
هـا وجـود دارد مـثالً         هاي زیـادي در مـورد انـواع توطئـه           امروزه فرضیه 

 کـه هـرروز     2001مبر   سپتا 11هایی در مورد عملیات تروریستی        فرضیه
  .شود بر تعداد آنها افزوده می

هـاي مبنـی بـر وجـود       و ابداً قـصد نـدارم فرضـیه    در این کتاب من اصالً    
زیرا این واقعیتی است غیرقابـل      . هایی جدید را به شما متذکر شوم        توطئه

انکار که ثروتمندان با قـدرتی کـه ثـروت آنهـا در اختیارشـان قـرار داده                  
ثروتمندان واقعی بـراي عبـور     . مامی دنیا را کنترل کنند    اند ت   است توانسته 

هاي هوشمندانه مختلفـی      ها و تاکتیک    هاي متعدد اقتصادي نقشه     از بحران 
اکثـر مـردم    . برنـد   دارند که از آنها در زمـان و مکـان مناسـب بهـره مـی               

اندوزي آنها را دیگران      معتقدند که ثروتمندان براي اینکه رمز و راز ثروت        
این در حالی اسـت کـه       . دهند  ند آن را به دیگران آموزش نمی      متوجه نشو 

 ایـن در    ،داریم  ها هیچ قدمی برنمی     خود ما نیز براي فراگیري این آموزش      
کند کـه   آموزان را طوري تربیت می حالی است که نظام آموزشی ما دانش 

 ایــن در حــالی اســت کــه در ،بــه ســمت زنــدگی کارمنــدي هــدایت شــوند
 داشـتن یـک شـغل بـا درآمـد ماهیانـه و بیمـه و               هاي خـانوادگی    آموزش

  . آید بازنشستگی یک مزیت به حساب می
مشکل اصلی مردم در جهان آن است که با ادبیـات مـالی آشـنا نیـستند،                 

دهند بنابراین به جاي      آنها هنوز فرق بین بدهی و دارایی را تشخیص نمی         
داننـد کـه    تراشند، آنهـا هنـوز نمـی    آوري دارایی براي خود بدهی می    جمع
کنند دارایی نیست، آنها هنـوز ثـروت واقعـی     اي که در آن زندگی می  خانه
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دهند، آنها هنوز درآمد فعال و درآمد غیرفعال          را در زندگی تشخیص نمی    
هاي خود و تکیه بر حقوق ثابـت          این افراد هنوز با ترس    . کنند  را درك نمی  

  . ماهیانه دست به گریبان هستند
از قدرت جریان نقدي پول و گـردش مـالی در جامعـه             تر آنها     از همه مهم  

اي ثـروت     یک از این مفاهیم پایه      متأسفانه در مدارس هیچ   . باشند  غافل می 
  . کنیم شود و ما نیز جهت یادگیري آنها تالشی نمی آموزش داده نمی

 استفاده کرده و     سودجو و شیاد نیز از این امر سوء        هاي  افراد و سازمان  
گیرنـد و   هاي توخالی در اختیـار خـود مـی    ارها و وعده اموال ما را با شع    

این طـرز فکـر تنهـا       . دهند  اي کارمندي سوق می     جامعه را به سمت جامعه    
شـود بلکـه اکثـر طبقـه تحـصیل          سواد و کم سواد محدود نمی       به افراد بی  

ــه   ــرده جامع ــزک ــستند   نی ــول ه ــودر پ ــتباه در م ــر اش ــن تفک .  داراي ای
تصادي شما را در درازمدت و مانـدن در  هاي مالی امکان رشد اق     آموزش

  . کند طبقه ثروتمندان را فراهم می
گاه امنیت مالی     بیایید در همین لحظه باور کنیم که امنیت شغلی هیچ         

  . آورد را در درازمدت به همراه نمی

  چه باید کرد؟
هاي ثروتمندان و ترفنـدهاي آنهـا مـا بـه بیـان عقایـد                 در بررسی تاکتیک  
شـود   اید جایگزین کـه باعـث پیـشرفت مـالی شـما مـی           محدودکننده و عق  

   .پردازیم می
 مالی اکثر مردم، چسبیدن آنها به عقاید         متأسفانه دلیل عمده عدم موفقیت    

در ادامه این کتاب ما قصد     . کنده است که به آنها ارث رسیده است         تخریب
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 کننده را بررسی کرده وعقاید جایگزین را به شما          داریم این عقاید تخریب   
عقایـد را خـدمت      دراین قسمت دو نمونه از این         براي شروع  .معرفی کنیم 

   :کنیم شما معرفی می

  انداز کنید  همیشه پول پس: عقیده قدیمی �
 بازندگان اصـلی کـسانی بودنـد     1971پس از کاهش ارزش دالر در سال        

ارزش پول آنها به صورت     . انداز کرده بودند    که پول خود را در بانک پس      
  . کاهش پیدا کرده بودچشمگیري 

هـا    اکثـر دولـت   . دلیل این امر چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولـت بـود           
هاي خـود اقـدام       براي کنترل و مدیریت اقتصاد و همچنین پرداخت هزینه        

کنند در این پروسه اولین قربانیان کسانی هـستند کـه در    به چاپ پول می   
  . اند انداز کرده ها پول پس بانک

  گذاري کنید   سرمایه:عقیده جدید �
 اند کـه در مقـاطع مختلـف،         از گذشته تا امروز مردم اینطور آموزش دیده       

 شغلی را براي خود انتخاب کرده و با فعالیـت در آن شـغل        .تحصیل کنید 
انـداز   ورده را در بانـک پـس  نهایتاً نیز پول بـه دسـت آ  . کسب درآمد کنید 

دازکننـدگان اولـین   ان همـانطور کـه در قبـل توضـیح دادیـم پـس       . کنیـد   می
  . قربانیان تورم هستند

شود که آن       در عقیده جدید براي جلوگیري از اصطحالك پول توصیه می         
 شـما عـالوه   ،گذاري با انجام سرمایه. گذاري کنید را با هوشمندي سرمایه 
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توانیـد از آن سـود بـه دسـت            بر جلوگیري از کاهش ارزش پول حتی می       
  . بیاورید

صـندوق خانـه    ها و یا داخل گاو  خود را در بانکدر صورتی که شما پول    
دارید و مثـل آب زالل        محبوس کنید همانند یک مرداب آن را راکد نگه می         

پیروز در این فرایند کسانی هستند که پـول         . برید  و پاکی آن را از بین می      
  . اندازند  میبه جریانهاي هوشمندانه  گذاري خود را در سرمایه

هاي واقعی است که عالوه بر         خرید دارایی  ،گذاري  هاي سرمایه   یکی از راه  
یکـی از ایـن     . دهنـد   ارزش پولتان به شما ماهیانه مبلغی را نیز سـود مـی           

  . باشد ها خرید ملک و اجاره دادن آن می گذاري سرمایه
 کــه نتواننــد بخواننــد و نیــستندســوادان قــرن حاضــر کــسانی  بــی

هاي کهنـه را دور   توانند آموخته ستند که نمیبنویسند، بلکه کسانی ه 
  .بریزند و دوباره بیاموزند

  هایتان تنوع ببخشید گذاري به سرمایه: عقیده قدیمی
هـاي    کنـد کـه در زمینـه        گذاري به شما توصـیه مـی        عقیده قدیمی سرمایه  

گـذاري    سـرمایه ... مختلفی مثل سهام، اوراق مـشارکت، سـاخت وسـاز و          
بخـشی را      کارشناسانی که این عقاید کهنه در تنـوع        اکثر به اصطالح  . کنید

آورند  هایی هستند که هنگام بحران فریاد برمی   دهند همان   به مردم یاد می   
  . »سریع اقدام به فروش کنید«: که

گذاري ناشـی اسـت اقـدام بـه           گذار در سرمایه    هنگامی که یک سرمایه   
  . کند هاي مختلف و متنوع می گذاري در زمینه سرمایه

  » وارن بافت                                                                             «  
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گذاري رسیدن به وضعیت مایه       هاي تنوع بخشیدن به سرمایه      یکی از آفت  
هـا   گـذاري   که یکی از سرمایهو این زمانی است. استسر  به مایه یا سربه 

ترین حالت ایـن اتفـاق رخ         ینانهدر خوشب (رود    دچار افت و دیگري باال می     
گذاري جلوي رشد و پیشرفت مالی شـما          بخشی در سرمایه    تنوع. )دهد  می

  . گیرد را می
ها بر روي موضوعی خاص       گذاري  توانید در سرمایه    بنابراین تا جایی می   

ــن روش    ــد ای تمرکــز کــرده و در مــورد آن اطالعــات الزم را کــسب کنی
ــرمایه ــه  س ــذاران حرف ــاي  گ ــروتاي در دنی ــ ث ــتانآفرین ــدر . اس  هرچق
تر باشـد امکـان موفقیـت و کامیـابی شـما              گذاري شما تخصصی    سرمایه

تـوان بـه افـرادي     توان در زمینه امالك مـی  براي مثال می  . شود  بیشتر می 
هــاي ویالیــی، بــاغ و  اشــاره کــرد کــه در زمینــۀ آپارتمــان، زمــین، خانــه

  . هاي لوکس تبحر دارند اشاره کرد شهرك
توانیـد پـستی و       گـذاري شـما مـی       ردن موضـوع سـرمایه    با تخصصی کـ   

بینـی کـرده و سـرمایه خـود را افـزایش               پیش  بهتر هاي مالی آن را     بلندي
گـذاري کـنم کـه داراي         هاي سـرمایه    کنم در زمینه    دهید مثالً من سعی می    

  .  جریان نقدي استوسود ثابت ماهیانه 

گذاري  به صورت کامالً تخصصی سرمایه: عقیده جدید
  دکنی

در  هاي خـود را   مرغ  شود که تمام تخم     گذاري توصیه می    اینکه در سرمایه  
 اســت زیــرا تنــوع بخــشیدن در اشــتباهاي  یــک ســبد قــرار ندهیــد عقیــده

در طـی   . دهـد    کنتـرل شـما را بـر آنهـا کـاهش مـی             مقـدار گذاري    سرمایه



 17 عقاید خطرناك: 1بخش 

هاي من نیز     گذاري   سرمایه ،هاي اخیر   هاي ایجاد شدة مالی در سال       بحران
هاي انجام شـده      گذاري  رر شد ولی از آنجایی که من در سرمایه        دچار ض 

ام ایـن   توجه خود را بیشتر بر مبلغ جریان نقدي ماهیانه آن متمرکز کرده    
بنابراین در صورتی که حتـی اگـر قیمـت سـهام         . شود   می سرشکنضرر  

نفت کاهش پیدا کند من استرس زیادي ندارم به خاطر اینکه ماهیانه پولی             
  . افتم پس دیگر به فکر فروش سهام نمی. کنم ریافت میرا نقداً د

کنــد، بعــضی از   در مــورد امــالك نیــز همــین موضــوع صــدق مــی      
 جریـان    و ها مثل من در امـالك بـراي کـسب سـود ماهیانـه               گذار  سرمایه

گذاري می کنند، به عبارتی ماهیانه به صورت منظم          نقدي ماهیانه سرمایه  
در حــالی کــه بعــضی از . کننــد مــیمبلغــی را بــه عنــوان اجــاره دریافــت 

گـذاري    گذارها در امالك به طمع بـاال رفـتن قیمـت ملـک سـرمایه                سرمایه
گذاران به محض افت بـازار دچـار اسـترس            این دسته از سرمایه   . کنند  می

متأسـفانه اکثـر    . کننـد   شده و شروع به محاسبه ضررهاي پیش آمده مـی         
کننـد و در    گـذاري مـی     یهمردم با این طرز تفکر در امالك اقدام بـه سـرما           

  . کنند میاکثر مواقع ضرر 
هایی که جهت دریافت جریان نقدي ماهیانـه در    گذاري  من به دلیل سرمایه   

تـوان   پـس مـی   . ام امروز داراي یک امنیـت مـالی هـستم           امالك انجام داده  
انجام درست سرمایه گذاري منجر بـه امنیـت مـالی و            نتیجه گرفت که    

  . بدون استرس می شود
 بهترین نـوع    ،هاي مالی به نظر من       بدترین وضعیت اقتصادي و بحران     در

گذاري با هدف به دست آوردن پول نقـد ماهیانـه             گذاري، سرمایه   سرمایه
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هـاي    توان نتیجه گرفـت کـه بحـران         پس می . یا جریان نقدي ماهیانه است    
  . تواند باشد هم میگذاري  اقتصادي فرصت مناسبی براي سرمایه

ایـد کـه بعـضی         در بحران هاي فعلی اقتصادي دقـت کـرده         حتماً شما نیز  
شـوند دلیـل پیـروزي آنهـا          گذاران هوشمند هرروز پولدارتر مـی      سرمایه

  . گذاري و کنترل جریان نقدي ماهیانه است تمرکز سرمایه
هـایی کـه داراي جریـان         تخصصی و هوشـمند بـر روي فرصـت        پس  

  . گذاري کنید نقدینگی ماهیانه هستند سرمایه

  د من تعه
 قـوانین پـول را      1971جمهور آمریکا نیکسون در سـال         هنگامی که رئیس  

هاي   تغییر داد اکثر ثروتمندان احساس خطر کردند و سعی کردند که پول           
مـن  . خودشان را چاپ کنند تا از ارزش آنها در طول زمان کاسته نـشود             

 شما هـم بایـد یـاد      . نیز به صورت کامالً قانونی پول خودم را چاپ کردم         
  .  خودتان را چاپ کنید بگیرید که چگونه پول

 را بـه سـاده      ین کتاب آن است که مفاهیم پیچیدة اقتـصادي        تعهد من در ا   
هـا کـه متأسـفانه        یکی از این واژه   . ترین شکل ممکن به شما آموزش دهم      

هاي   ها براي سوء استفاده از ناآگاهی       ها و بعضی از سازمان      توسط بانک 
مـشتق از نظـر لغـوي بـه         .  است 1یرد کلمه مشتق  گ  مورد استفاده قرار می   
تر مثالً آب هـویج از هـویج          باشد و به عبارت ساده      معناي گرفته شده می   

                                                           

1 . Derivative 
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در . مشتق شده است و یا بنزین یـا گازوئیـل از نفـت مـشتق شـده اسـت             
  . شود دنیاي مالی اجاره امالك از ملک مشتق می

مـردم کـه پـول       بـه عملکـرد بعـضی از          را توان مشتق   در دنیاي مالی می   
توان بـه     یا می .  تشبیه کرد  هاي خود را پرداخت کنند      کنند تا وام    قرض می 

ها فروش خودرو در آمریکا اشاره کرد که بـراي خریـد       بعضی از شرکت  
  . دهند تا از آنها خرید کنید ماشین مورد نظرتان به شما وام می

شـما بـا   کنـد و   در این فرایند به شما یک وام با سود معمول پرداخت مـی    
کنیـد و بـه مـرور          همان شرکت می    از  اقدام به خرید    ، از وام فوق   استفاده

کنـد و ایـن در حـالی کـه شـما پـس از            اصل و بهره پول را پرداخـت مـی        
شوید که ماشین خریداري شده به نـصف قیمـت اولیـه              تسویه متوجه می  

نیز قابل فروش نیست و تنها دلخوشی شما ایـن اسـت کـه در ایـن مـدت                   
  . اید در اختیار داشتهماشین 

گـذاران آن     هاي تولید خـودرو و سـرمایه        برنده اصلی این پروسه شرکت    
 ســال چنــد برابــر وام پرداختــی از فــرد  4 الــی 2اســت کــه گــاهی طــی 

  . گیرند برگشته سود می بخت
پـول خریـد خـودرو در واقــع مـشتق شـده از وام و وام مـشتق شــده از       

  . شرکت تولیدکننده خودرو است
  : افت در این مورد اعتقاد دارد کهوارن ب
هاي اقتـصاد یـک       داند که پایه    هاي کشتار جمعی می     مشتقات را سالح  «

  » برد کشور را از بین می
نامنـد کـه     مـی این کاله، آن کـاله در عوام این روش را براي گذران امور       

کالهبرداران و شیادان اقتصادي امـروز      . نوعی کالهبرداري قانونی است   
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 و دلسوزانه سـعی در گـیج کـردن شـما و سـوء اسـتفاده                 جهموبا ظاهر   
  :پرسم که حال مجدد می. کردن دارند

  »هاست؟ آیا پول ریشه همه پلیدي«
  اصالً و ابداً : من فریاد میزنم

ها در جهل و نادانی مردم نسبت به پول           من اعتقاد دارم ریشه تمام پلیدي     
گـاه هـستند رخ   کالهبرداري هنگامی کـه مـردم نـسبت بـه پـول ناآ            . است
پس براي کوتاه کردن دست تمامی شیادان اقتصادي بـا مـن در             . دهد  می

  . این کتاب همراه شوید و اطالعات مالی خود را افزایش دهید
  



1 فصل  

  !دهد؟ چه کسی دنیا را نجات می

  
تري به خود گرفتنـد و        هاي مالی شکل جدي      بحران 2007در ماه آگوست    

  . داد هاي طبقه متوسط و فقیر جامعه را تحت تأثیر قرار می خانواده
کننـد کـه خـوب درس خوانـدن در           اکثر مردم جهـان هنـوز هـم فکـر مـی           
دا کـردن شـغلی مناسـب        پیـ   معتبـر  مدرسه، گرفتن یک مدرك دانشگاهی،    

هـاي متنـوع      گـذاري   باعث موفقیت مالی و خرید یک خانه و انجام سرمایه         
ولـی  . کنـد   هاي مختلف آنها را به سمت ثروتمند شدن هدایت می            زمینه در

متأسفانه در اکثر مواقع ایـن روش زنـدگی محکـوم بـه فقـر و تهیدسـتی                  
 کـه در     وقتـی  همین مردم شکست خـود را کـامالً احـساس کردنـد           . است
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: اکثر مردم در این برهه فریاد زدنـد کـه     .  گرفتار آمدند  2007بحران مالی   
تواند این بحـران را حـل    مقصر این وضعیت چه کسی است؟ آیا کسی می  

  رسد؟ کند؟ و باالخره این وضعیت چه زمانی به پایان می
من با توجه به اهمیت موضوع قـصد دارم در ایـن کتـاب همـراه بـا شـما          

  . یلی که باعث این بحران جهانی مالی شد بپردازممروري بر دال

  شعارهاي تبلیغاتی کاندیدهاي ریاست جمهوري 
 همزمــان مبــارزات انتخابــات ریاســت جمهــوري 2007در بحــران مــالی 

تـرین رقابـت سیاسـی        کـه خـود پرهزینـه     (آمریکا در حال برگزاري بـود       
  ). جهان بود

 جاري اقتصادي دنیـا کـه   ناي به بحرا ل مبارزات هیچ اشاره  در مرحله او  
 و بسیار اندك در مـورد مباحـث         شد  نمیزدند    مردم در آن دست و پا می      

شعارهاي تبلیغاتی اکثر کاندیداتورها حـول جنـگ        . شد  اقتصادي بحث می  
  . عراق، سقط جنین و مهاجرت بود

آمـد آنهـا بـسیار سرسـري برخـورد            هنگامی که پاي اقتصاد وسـط مـی       
مثالً سناتور مک کین یکی از      . فاقی رخ نداده است   کردند و انگار هیچ ات      می

  :  گفت2008کاندیدها در سال 
  .هاي اقتصاد آمریکا پرقدرت است نستو

در پوچ بودن این صحبت همین بس که در همان روز شاخص داو جـونز            
(Dow) رده سقوط بود504 شاهد  .  

ها در ذهن من پیش آمد که نقش رؤساي جمهوري در حل ایـن                این سؤال 
هاي اقتصادي کجاست؟ رهبران اقتصادي چرا خـود را بـه خـواب               بحران
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و اصـالً چـرا     ! اند، انگـار کـه هـیچ افتقـاي رخ نـداده اسـت               خرگوشی زده 
گــذاري بــه   هــاي جمعــی در مــورد نحــوة درســت ســرمایه      رســانه
گذاران هشدار ندادند؟ براي چه کارشناسان اقتصادي هنـوز هـم             سرمایه

کردند؟ چرا هیچ بلندگویی      درازمدت ترغیب می  گذاري    مردم را به سرمایه   
  در جهان وقوع این گردباد مالی را به مردم هشدار نداد؟

  2008نوامبر 
تغییري کـه بـه آن ایمـان    «جمهور باراك اوباما با شعار  در این ماه رئیس 

  . وارد عرصه سیاست شد» داریم

  2008دسامبر 
تــوان آن را   شــعل بــود کــه مــی584000ایــن مــاه شــاهد از بــین رفــتن 

  .  تا به حال دانست1974بزرگترین ضایعه از دسامبر 
 ،هـاي اقتـصادي در حـال رشـد     در همین سال چین به عنوان یکی از غول   

 بحران اقتـصادي  توان آن را یک        میلیون شغل را از دست داد که می        7/6
  .  جهانی دانستبزرگ

د آمریکـا   آنجا بود که باالخره اقتصاددانان لب سخن گشودند کـه اقتـصا           
 وارد رکود شده است ولی هیچکـدام در سـال بعـد زحمـت     2007از سال  

  . محاسبه این مقدار رکود را به خود ندادند
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ــروت   ــی از ثـ ــوان یکـ ــه عنـ ــت بـ ــمندترین  وارن بافـ ــدترین و هوشـ منـ
 درصد کـاهش ارزش     33نیز حتی در این سال شاهد        گذاران دنیا   سرمایه

  .  بود1سهام برکشایر
 میلیاردي اعالم کرد با     800 ارایه برنامه مشوق اقتصادي      باراك اوباما با  

هاي زیربنایی کـشور قـصد دارد کـه سـرعت از بـین       تمرکز روي پرونده  
  . رفتن مشاغل را در آمریکا بکاهد

  نگاهی به گذشته 
 گسترش ایـن    وجمهور قبلی آمریکا نیز در برخورد با شروع           بوش رئیس 

 بــراي نجــات اقتــصادي بحــران اقتــصادي نیــز بــک کمپــین کمــک مــالی
 مدعی بود که تعریف قوانین و دائمی بـودن قـوانین            بوش. اندازي کرد   راه

آن موقـع نیـز مـردم       . شـود   هـا مـی     مالی باعث نجات وعدم تکرار بحـران      
خواهد آنها    لوح نفس راحتی کشیدند و خوشحال شدند که دولت می           ساده

ملـه معـروف     بوش نبود بلکـه ج     Wولی این ادعاي جورج     . را نجات بدهد  
  .  است1989بوش پدر در سال 

  جمهوري  اطرافیان رئیس
همانطور که قبالً اشاره شد باراك اوباما با شـعار تغییـر بـه کـاخ سـفید                  

پس چرا وي اکثر افـرادي کـه در   : وارد شد ولی این سؤال مطرح است که 
کـنم کـه ایـن        من فکـر مـی    ! کردند را به کار گرفت؟      دولت کلینتون کار می   

. هاي قبلی است    شود و درواقع ادامه دادن روال        تغییر منتهی نمی   مسیر به 
                                                           

1 . Berkshire Hathaway 
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 رئـیس   1جمهـوري از رابـرت رابـین        حتی اوباما در حین انتخابات ریاست     
 کــه در آســتانه فروپاشــی بــود 2خــورده شــرکت ســیتی گــروپ شکــست
 مـدیریت   عنـوان  بـه    3گرفـت و از افـرادي مثـل لـري سـاموز              می همشاور

) رئیس سابق بانک دولـت فـدرال نیویـورك     (4اقتصادي و تیماسی گیسنر   
  . داري بهره برد به عنوان وزیر خزانه

 Glass بـا لغـو الیحـه    1933همه این افـراد کـسانی بودنـد کـه در سـال      

Steagall     و باعث بحـران     ندها منع کرد    گذاري   بانکها را از فروش سرمایه 
  . ندمالی امروز شد
گـذار    هـاي سـرمایه      از بانـک   انداز را   هاي پس    بانک  شد که  این الیحه باعث  

 Glass Stegallکلینتون، رابـین، سـامرز، و گیتـز بـا لغـو الیحـه       . جدا کند
  . ایجاد سیتی گروپ را قانونی جلوه دهند

این افراد با رفتارهـاي غیرمـسئوالنه خـود، مـسبب اصـلی بحـران مـالی                 
  . هستند که ما با آن روبرو هستیم

  خواه، دموکرات و بانکدار  جمهوري
جمهوري    اصلی اینکه بوش پدر و پسر در زمان تصدي مقام ریاست           علت

آمریکا بر تدوین قوانین اقتصاد و عدم تغییر آنها تأکید داشـتند آن اسـت       
 بیـشتر تأکیـد بـه حمایـت از     مـالی،  بهبـود وضـعیت    جـاي که این دو بـه      

  . سیستم جاري داشتند
                                                           

1 . Robert Rubin 
2 .Citi group لی گرفتھ بود میلیارد دالر را از دوست کمک ما۴۵ ـ این شرکت حتی . 

3 . Larry Summers 
4 . Timothy Gethner 
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 کـار گرفـت فقـط   به نظر شما دلیل اینکه اوباما همان مشاوران قبلی را به           
؟ سیـستمی کـه اجـازه سوءاسـتفاده     ! همان سیستم قبلی نبـود   ادامه دادن 

  . داد مالی را به بعضی از افراد می
 دونالـد ترامـپ بـا شـعارهاي زیبـاي      2016در مبارزات انتخابـاتی سـال     

تحول اقتصادي به کارزار واردشد ولی معلوم نیست که پـس از رسـیدن              
  . نبال نکندبه قدرت همان اهداف قبلی را د

هـاي کوتـاه      باراك اوباما به همراه تیمش تمرکز خود را بـر روي تکنیـک            
 سال اسـت و بایـد   8 و حداکثر  4جمهوري     زیرا عمر ریاست   گذاشتمدت  

از ایـن  .  به مـردم ارایـه دهنـد   ،در این مدت کارهاي مورد قبولی در ظاهر      
  . اند رو از اهداف مهم و استراتژیک بلندمدت غافل شده

د رؤساي جمهوري اکثر کشورهاي جهـان ماننـد آن اسـت کـه بـه              عملکر
جاي ساخت یک سد محکم و پرقدرت تمرکز خود را بـر روي پـر کـردن                 

هاي جهت حل مشکالت مـالی بـه          کنند و به راه    میهاي سد قدیمی      سوراخ
  . کنند صورت بنیادي فکر نمی

  دالیل اساسی بحران 
هـاي اروپـا در       رگتـرین بانـک   گـذار یکـی از بز        پایه 1مایر آمیچل روتچیلد  

کنترل مالی یک دولت را به من بدهید و من نگران نیـستم کـه               : جایی گفت 
  . چه کسی قانونگذار است

                                                           

1 . Mayer Amschel Rothschil 
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براي بررسی دالیل اصلی بحران فعلی بهتر است نگـاهی بـه رابطـۀ بـین                
در شـکل فـوق از ایـن        . دولت، بانـک فـدرال و ثروتمنـدان داشـته باشـیم           

  . ده شده استارتباط به روشنی نشان دا

  
 ایجاد بانک فدرال مرکزي به ثروتمندان ایـن قـدرت را داد             1913در سال   

سیـستم فـدرال    .  مالی امریکا را در دست داشته باشـند         تا کنترل پشتوانه  
 مردان دنیاي   ،مرکزي در واقع یک کارتل است که به وسیله ثروتمندترین         

ي بود براي چاپ   ایجاد بانک فدرال مرکزي مجوز    . شود  اقتصاد کنترل می  
 هدف دیگر از ایجاد بانک فدرال مرکزي حل مـشکل           .هاي فراوان   اسکناس

  . کردند هایی بود که از پول ثروتمندان محافظت می نقدینگی بانک
خواسـت در واشـنگتن تغییـر ایجـاد کنـد بایـد ایـن ارتبـاط           اوباما اگر می  

ولـی بـا   . داد تنگاتنگ بین بانک فدرال و دولت و ثروتمندان را تغییر را می          
هاي قدیمی کلینتون وي نشان داد کـه هـدف وي نیـز         تیمی  کارگیري هم   به

  .  حفظ سیستم است،به جاي تغییر
حـدود یـک    » . صدمین سالگرد تولد بانک فدرال مرکزي بـود        2013سال  «

سروصـداترین سـرقت نقـدي دنیـا را           صد سال این بانک بزرگترین و بی      
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ب بر چهره ندارنـد بلکـه بـه جـاي آن            در این سرقت دزدان نقا    . انجام داد 
  . اند و سنجاق پرچم امریکا را بر یقه دارند کت و شلوار پوشیده

  عواقب این اقدامات 
ام کـه آنهـا بـا چهـار چـالش             در بررسی زندگی مردم مـن متوجـه شـده         

  : غیرقابل گریز در زندگی دست به گریبان هستند که به شرح زیر است
  ـ بازنشستگی4  تورم ـ 3   ـ بدهی 2   ـ مالیات1

مـثالً  . دهـد   مردم جامعه را تحت تأثیر قـرار مـی        ها زندگی همه      این چالش 
کنیـد؟ مالیـات بردرآمـد،     مالیات، راستی شما چقدر مالیـات پرداخـت مـی         

مالیات بر فروش، مالیات بنزین، مالیات ملـک، مالیـات قـبض آب، مالیـات           
اینکـه مالیاتهـاي پرداختـی مـا بـه      . کنیـد  پرداخت می... گاز، مالیات برق و  

شـود بـسیار     و براي چه مصارفی استفاده مـی      رسد    دست چه کسانی می   
  . مهم است

تان، قسط   بدهی شما چه مقدار است؟ مثالً شما چقدر بابت منزل مسکونی          
   قسط ماشین بدهکار هستید؟ یاوسایل خانه

دهد؟ حتماً به خاطر داریـد        تورم چقدر زندگی شما را تحت تأثیر قرار می        
ك شـده بـود و متعاقبـاً        که باال رفتن قیمت ملک باعث رونق فـروش امـال          

قیمت بنزین، خوراك، پوشاك افزایش پیدا کرد ولی درآمد شـاهد رشـدي       
شود با حـرص و ولـع         اکثر مردم با این استدالل که فردا گرانتر می        . نبود

  . هایشان را خرج کردند فراوان پول
در وضـعیت   . ها دانـست    توان مالیات آرام و آهسته دولت       تورم را می  

  . شوند و فقرا، فقیرتر ، ثروتمندتر میتورم ثروتمندان



 29 !دهد؟ چه کسی دنیا را نجات می: 1فصل 

هـاي    نگري و سوءاستفاده مالی اقـدام بـه چـاپ پـول             ها بدون آینده    دولت
در طـی ایـن مـدت، طبقـه متوسـط جامعـه شـامل               . کننـد   پـشتوانه مـی     بی

هایــشان   تماشــاچی از دســت رفــتن پــول،کارمنــدان و کــارگران و فقــرا
  . شوند می

  پایان شروعی در 
 2007 آگوسـت سـال      6ی را به یک بالن تشبیه کنـیم در          اگر اقتصاد جهان  

. یک سوراخ در این بالن ایجاد شد و بالن بـا صـداي مهیبـی منفجـر شـد                  
ها براي جلوگیري از افتـادن بـالن پـول بیـشتري بـه بـازار تزریـق                    بانک
  . کردند

اي در کتاب داستان دو شهر چارلز دیکنز افتادم که            در اینجا من یاد جمله    
ن زمـان بـراي بعـضی بهتـرین زمـان و بـراي بعـضی دیگـر                  آ«: گفت  می

آن زمان براي بعضی دورة دانایی و هوشمندي        . بدترین زمان ممکن بود   
  »...و براي بعضی دیگر دورة جهل و نادانی بود

 نوشت ولی با شـرایط جـاري        1859چارلز دیکنز این داستان را در سال        
  . جهان کامالً همخوانی داشت

 این زمان بهترین زمان ممکن بود تا آنهـا  2007سال  در بحران اقتصادي    
عـالوه  .هاي پایین از دیگران خریـداري کننـد     هاي واقعی را با قیمت      دارایی

 که اقدام به کاهش قیمت اجنـاس خـود کـرده            1مارت  هاي وال   بر فروشگاه 

                                                           

1 . Walmart 
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هاي بهتري را در اختیار       ها تسهیالت مالی و وام      ها و دولت    بود حاال بانک  
  . دادند یمردم قرار م

کسب و کارهاي موفق با ورشکست شدن رقبا در ایـن بحـران بـا خیـال                 
  . راحت به توسعۀ کسب و کار خود می پرداختند

. بوداما براي بعضی از مردم و شرکت  این زمان بدترین وضعیت ممکن              
روز کمتـر     هاي آنها روزبـه     دیدند که ارزش پول     مردم با چشمان خود می    

ترس از دسـت دادن   . کردند   ترس را احساس می    شود و با تمام وجود      می
  .... خانه مسکونی، حقوق بازنشستگی، یارانه، سبد کاال و

مهمترین تفاوت این دو گروه آن است که گروهی که این وضعیت بهترین             
وضعیت براي آنهاست نسبت به گروهی که این وضـعیت بـدترین حالـت              

  . ت این افراد استهوش مالی باالترین ثرو.  استهوش مالیممکن است 
افــراد طبقــه متوســط، فقــرا و کارمنــدان و کــارگران بــه پیــروي از        

نها دیکته شـده اسـت فقـط        هایی که در مدارس و دانشگاه ها به آ          آموزش
سروصدا باشند    اند که یک کارگر، کارمند و شهروند خوب و بی          یاد گرفته 

ی کننـد   و به امید حقوق بازنشستگی لحظات شیرین جوانی خود را قربـان           
  . و نهایتاً در این چرخه بمیرند

به دالیل مختلف در مدارس چیزهایی در مورد پول به آنها آمـوزش داده              
  . دانند هاي دینی نیز پول را عامل و ریشه گناه می نشده و حتی در آموزه

انداز اسـت غافـل از اینکـه یـک      نهایت آموزش مالی ارایه شده به آنها پس  
بانکهـا و   . 1دهـد    کـاهش مـی    ⅓هـا را حتـی تـا        تورم ساده ارزش پولی آن    

                                                           

 . مردم کشور ما شاهد آن بودند92 تا 88چیزي که از سال .  1
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