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  » چرا دوست داريم شما هم ثروتمند شويد؟و مرد يك پيام،د«
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  ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۰۶-۷۴-۰: شابک
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این کتاب را به همسرم به پاس صبر و شکیبایی که در تمام امور نسبت 
  به من و زندگی دارند تقدیم می کنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : مقدمه
  دو مرد، یک پیام

  روتمند شوید  چرا دوست داریم شما هم ث
  "شوند اما شما چه ؟  ثروتمندان ثروتمند تر می"

ي مـذکور بخـودي    شوند و کم تعـداد شـدن طبقـه    ي ما کم تعداد می ي متوسط جامعه   طبقه
دلمـان  . ي جهـانی اسـت   خود تهدیدي علیه ثبـات ایـاالت متحـده و دموکراسـی در جامعـه         

از مـسئله باشـید بتوانیـد خـود     خواهد شما هم ثروتمند شوید تا به جـاي آنکـه جزیـی        می
  .قسمتی از راه حل بشوید

نگرانی آنها از این جهت است کـه بـا       . دونالد جی ترامپ و رابرت کیوساکی هر دو نگرانند        
شود، آمریکاییان در حال فقیرتر شدن  وجود آنکه ثروتمندان برمیزان ثروتشان افزوده می

ي متوسط جامعه هم   طبقه. هستندهاي قطبی که در حال ذوب شدن          درست مثل یخ  . هستند
. اي دو قطبی است ي آمریکا در مسیر تبدیل شدن به جامعه در حالی نابودي است و جامعه 

دونالـد و رابـرت دلـشان    .  به زودي یـا بایـد در گـروه ثروتمنـدان جـاي بگیریـد یـا  فقـرا           
  .خواهد شما هم ثروتمند شوید می

اي جهانی اسـت، امـا شـیوعش در میـان      لهي متوسط مسئ ي از بین رفتن طبقه  گرچه پدیده 
در کـشورهایی چـون آلمـان،       ) جی هشت (تر بخصوص هشت کشور صنعتی        جوامع مرفه 

  . رواج بیشتري دارد... انگلستان، فرانسه، ژاپن و
 همـان طـور کـه بارهـا     ":اظهار داشته بود) آمریکا(آلن گرینزپن رییس سابق بانک مرکزي   

) ي متوسط و تقسیم جامعه به دو گـروه فقیـر و غنـی     طبقهاز بین رفتن (ام این مسئله      گفته
. ي دموکراتیک سرمایه داري بدون چاره جویی بتواند هضمش کند   چیزي نیست که جامعه   

"  
ي توضیحاتش به این امر پرداخت که چگونه شـکاف درآمـد میـان       آقاي گرینزپن در ادامه   

به شدتی در حـال گـسترش   ثروتمندان و باقی جمعیت آمریکا به حدي وسیع شده است و      
  .است که امکان دارد حتی نهایتا به تهدیدي علیه ثبات سرمایه گذار  دموکراتیک بدل شود

  گردد مشکل به آموزش بر می
آنچه رییس بانک مرکزي به عنوان دلیل اصلی چنـین مـشکلی بـه آن اشـاره کـرد در یـک         

کودکان آمریکاي تـا کـالس   آقاي گرینزپن به این نکته اشاره کرد که      .  بود " آموزش "کالم
امـا هنگـامی کـه وارد    . چهارم در سطح هوشی باالتر از متوسط میزان جهانی قرار دارنـد        

وي اعتقاد دارد بایـد   . مانند شوند از بسیاري از همساالن خود عقب می        کالس دوازدهم می  
  .اي اندیشید براي جلوگیري از این امر چاره



مقـصود آنهـا    . داننـد   قـدان آمـوزش را مقـصر مـی         دونالد ترامپ و رابرت کیوساکی هم ف      
هـر دوي ایـن افـراد در    . هاي رسمی اسـت  هاي امور مالی است که جدا از آموزش    آموزش

مورد فقدان آموزش مالی مکفی در تمام سطوح نظام آموزشی آمریکا بسیار نگرانند و هر           
رعت از دوي آنها اعتقـاد دارنـد کـه همـین فقـدان سـبب شـده کـه آیـاالت متحـده بـه سـ                      

اقتـصاد ضـعیف و دالر    . ترین کشور تاریخ بدل شود      ثروتمندترین کشور دنیا به مقروض    
ي خـوبی بـراي    نـشانه ) ي ارزي در تمام کشورهاي دنیاسـت          که واحد ذخیره  ( کم ارزش   

 اگـر آیـاالت   "گویـد  شاهد این مدعا در این جمله نهفته شده است که می. ثبات جهان نیست  
  ".خورند شورها سرما میمتحده عطسه کند باقی ک

  هر دوي این افراد معلم هستند 
بیزنس . هم دونالد ترامپ و هم رابرت کیوساکی از سرمایه گذاران و مدیران موفق هستند          

درعین حال هر دویشان معلم هستند و از شهرت . کنند و از شهرت جهانی برخوردارند      می
هایـشان جـزء پـر        و کتـاب   در عین حـال هـر دویـشان معلـم هـستند           . جهانی برخوردارند 

انـد، در رویـداد هـاي     ها بوده اند، به تولید و طراحی بازي هاي آموزشـی پرداختـه          فروش
در . کنند هاي آموزشی در تلویزیون اجرا می   اند و هر دو برنامه      آموزش مالی شرکت کرده   

ي  ي عمومی آمـوزش اسـت، دونالـد ترامـپ برنامـه      ترین  شبکه  که معروف BBCشبکه ي   
راهنمایی هاي "اي به نام  و رابرت کیوساکی برنامه "کارآموز "ر محبوب خود به نام    بسیا

  .کند را اجرا می"پدر پولدار براي ثروتمند شدن 
اما نه براي اینکه پول بیشتري به دست بیاورند، بلکه چون . هردوي این مردان معلم هستند

  . هستندهاشان ملت آمریکا و جهان دلواپس سرنوشت اشخاص وخانواده
شان را دارند، پولشان را وقف چیزهایی  معموالً ثروتمندانی که قصد ایجاد تغییر در جامعه  

اما دونالد ترامپ و رابرت کیوساکی هـم وقـت و   . شوند کنند که معتقدند باعث تغییر می      می
توان به یـک نفـر مـاهی     دانیم می  همان طور که می   . اند  هم پولشان را صرف هدفشان کرده     

براي همان روز سیرش کرد یا یادش داد که مـاهیگیري کنـد و بـراي تمـام عمـرش               داد و   
ي  دونالد و رابرت به جاي اینکه بنشینند و براي کمک به فقـرا و طبقـه     . خودش را سیر کند   

عـالوه بـراین قـسمتی از درآمـد     . دهنـد  متوسط چک بکشند، دارند ماهیگیري یادشـان مـی   
ادهایی کـه بـراي آمـوزش امـور مـالی فعالیـت       حاصل از فروش این کتاب صرف سایر نه 

  .کنند خواهد شد می
  انواع توصیه هاي امورمالی 

  : شوند بندي می هاي مالی ارائه شده در سه دسته طبقه انواع توصیه



. هاي مخصوص قـشر فقیـر، مخـصوص قـشر متوسـط و مخـصوص ثروتمنـدان                  توصیه
ت سعی در تسهیل امور براي هاي مالی براي قشر فقیر به این صورت است که دول     توصیه

آنهـایی  . هاي بهداشتی است طبقه فقیر جامعه دارد و امید آنها به تامین اجتماعی و مراقبت         
ي متوسط جا بگیرند بایستی شغلی پیدا کنند و به سختی تالش کننـد و سـطح              که در طبقه  

فـروش  انداز کنند، در شـرکت هـاي خریـد و     هایشان را پایین بیاوردن و پول پس        خواسته
بیـشتر افـرادي کـه در    . سهام سرمایه گذاري کنند و تنوع فعالیت اقتصادي داشـته باشـند          

کنند  گذارانی که کار می گروه متوسط جاي دارند سرمایه گذار منفعل هستند، یعنی سرمایه         
. و سرمایه گذاري شان بـه هـدف از دسـت نـدادن اصـل سـرمایه اسـت کـه ضـرر نکننـد            

کننـد و سـرمایه    فعال هستند که به قصد پیروز شدن کـار مـی        ثروتمندان سرمایه گذارانی    
کتابی که پیش رو دارید راجع به چگونگی تبدیل شـدن بـه یـک سـرمایه               . کنند  اندوخته می 

خواهد به شما کمک کند تا امکاناتی را که در اختیار دارید، به نحـوي      گذار فعال است و می    
  .اي موفق بگذرانید  شدن زندگیبه خدمت بگیرید که با سرمایه گذاري براي پیروز

دونالد و رابرت به جاي اینکه به افراد بیاموزند تا به جاي کار سـخت و در نتیجـه زنـدگی       
هاي حداقلی خود چگونه امکاناتشان را توسـعه بدهنـد و بـه         براي برآورده کردن خواست   

ایش پیـدا  شان را باال ببرند، محبوبیتشان به عنـوان سـخنران افـز             این طریق کیفیت زندگی   
آنها دوست دارند که مردم کار و سرمایه .  کرده است و کتاب هایشان پرفروش شده است    

  .گذاري کنند تا موفق بشوند
  یک داستان کوچک

کردند تمام افراد قبیله از بسیاري از    ها در قالب قبایل زندگی می       طی عصر شکار که انسان    
د بـاز هـم فـرق چنـدانی بـا دیگـران           حتی اگر فردي رییس قبیله بو     . جهات شبیه هم بودند   

ساي قبایل هواپیماي جت، امالك چند صد میلیونی و یـا چترهـاي           ؤدر آن زمان ر   . نداشت
  .طالیی نداشتند

اي کــه در آن پادشــاه و  جامعــه. اي شــکل گرفــت ي دو طبقــه در عــصر فئودالهــا جامعــه
کردنـد در   ه کار مـی و براي شا) که عمدتا دهقانان بودند(نزدیکانش در یک طبقه و دیگران     

دهقانان روي . شد کالً این پادشاه بود که مالک زمین شناخته می       . گرفتند  یک طبقه جاي می   
زمین  پادشاه کارمیکردند و از طریق پرداخت سهمی از آنچه برداشت کرده بودند نـوعی            

دهقانان هیچ چیز نداشـتند و در مقابـل پادشـاه صـاحب     . کردند  مالیات به وي پرداخت می    
  .ه چیز بودهم

ي آمریکـا دموکراسـی    ي متوسط در جامعه    در عصر انقالب صنعتی بود که با ظهور طبقه        
  .هم متولد شد



اجداد آمریکاییان که این کـشور را ایجـاد کردنـد آنچنـان تحـت تـاثیر پـنج قبیلـه  عـضو                    
ي  اي بـه عنـوان الگـوي پایـه     ي ایروکیوس واقـع شـدند کـه از همـان الگـوي قبیلـه        اتحادیه
در مدل مذکور نمایندگانی در مجلـس اعیـان وعـوام برگزیـده             . راسی استفاده کردند  دموک

. اش همگی از بانوان بودند، طراحی شده بود شده و دادگاه عالی که  اعضاء  تشکیل دهنده       
همان هنگام که کاشفان آمریکا در حال تقلید از قالب ایرکیوس بودند تا نظام دمکراتیـک را       

ي متوسـط را  اوهـام و غیـر واقـع      ي دمکراسـی و طبقـه    اروپا ایـده   در –پایه گذاري کنند    
ي دمکراتیک  ي متوسط نیرومند و جامعه آنهم در حالیکه در آیاالت متحده طبقه      . میدانستند

  . شد داشت شکوفا می
داري  ي متوسـط و سـرمایه   امروزه در عصر حاضر شـاهد از بـین رفـتن تـدریجی طبقـه              

آنچه امروز به عنوان واقیتی مبنی بر شکاف بسیار عمیق         . دمکراتیک حاصل از آن هستیم    
ي تاریخی به ایـن انـدازه    ، در هیچ دوره     شاهد هستیم  "ندار" و   "دارا"و در حال رشد بین      
گـردیم کـه درآن    کنیم و به عصر فئودالها برمی آیا داریم عقب گرد می. سابقه نداشته است  

ي دیگري وجـود داشـت؟ و یـا شـکل      بقهنه از دموکراسی  خبري بود و نه جز دو طبقه، ط   
  کند؟ جدیدي از نظام دموکراسی و سرمایه داري ظهور پیدا می

  مشکالت پیش رو 
ي زمین به تازگی دارد اشکار میشود، عواقب   درست همان طور که اثر گرما جهان بر کره     

در حـال  . دهـد  ي متوسط جامعه هم  تـازه دارد خـودش را نـشان مـی        از میان رفتن  طبقه    
کننـد و   شوند احـساس خطـري نمـی    حاضر بسیاري از آنها که جزء این طبقه محسوب می   

  .خشنود هستند، حتی با وجود آنکه از مشکالت پیش رو مطلع هستند
کند هنگام روي دادن مشکالت دولت پـیش   ي متوسط از آن جهت که فکر می   ي طبقه   جامعه

. کند احساس امنیـت دارد   طرف میکند و مشکالتشان را بر قدم شده و از آنها محافظت می 
بـه  . آید ولی از این موضوع بی خبر است که به واقع از دست دولت هم کار چندانی بر نمی     

این دلیل که در زمان حاضر مشکالت ماهیت جهانی پیدا کرده اند، هیچ دولت حتـی دولـت         
کرد این کار را  یاي که قبالًَ از شهروندانش محافظت م تواند به آن راحتی     امریکا چندان نمی  

کننـد و ایـن    به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت نفت را کشورهاي دیگر تعیین می        . بکند
موضوع خارج از کنترل دولت آمریکاست، تروریسم جنگـی برعلیـه ملـت هـا نیـست بلکـه          

  .نبرد است علیه عقاید
میـان ازدحـام   تواننـد هرجـا را کـه خواسـتند منفجـر کننـد و در            امروزه تروریست ها می   

اي مثل جهانی سازي که بسیاري از آمریکاییان شغل خـود   جمعیت گم شوند یا حتی پدیده  
را از دست بدهند و یا مشکل شرکت هـاي چنـد ملیتـی کـه  ثروتمنـد تـر و از بـسیاري از             



ي  جهانی سازي که به آن اشاره شد عالوه براین به واسـطه  . کشورها قدرتمند تر شده اند    
هانی که امکان برقراري ارتباط را در هـر جـاي جهـان ممکـن کـرده نیـز         ي ج   وب گسترده 

  .امروزه برقراري ارتباط در هر زمان و مکانی ممکن شده است. ظهور پیدا کرده است
در مقیاسی مشابه عالوه بر کارشناسان محـیط زیـست کـه       . بر گردیم سر جامعه  آمریکا     

انـد   اند، اقتصاد دانان نیز کـشف کـرده   هها شد هاي قورباغه متوجه از بین رفتن برخی گونه 
ي متوسـط و فقـراي کـشورهاي     هـاي بهداشـتی مخـصوص طبقـه      که مستمري و مراقبـت    
هاي افرادي که متولـد سـالها    فقط چند سال وقت الزم است تا نسل      . درحال نابودي هستند  

حالی اند در کشورها مختلف جهان به سن بازنشستگی برسند و این در  ازدیاد موالید بوده  
هـاي ایـن    هاي جهان فاقد منـابع مـالی الزم بـراي تـامین هزینـه          است که بسیاري از دولت    

  .جمعیت هستند
  بیزنس پیشه، نه سیاستمدار

شان این است که  آنها به رفع ورجوع مشکالت بپردازنـد کـه     انتظار مردم از دولت منتخب    
 دارند که دونالد نامزد هر چند بسیاري تمایل. ي متوسط و فقیر جامعه است       پی روي طبقه  

مقام ریاست جمهوري شود ولی دونالد و رابرت سیاسـتمدار نیـستند  و ایـن کتـاب را در       
  .اند مقام مدیر، سرمایه گذار و معلم نوشته

خواهنـد راه کارهـایی ارائـه      آنها به جاي آنکه به افراد قول حل مشکالتشان را بدهند، مـی    
نباید انتظار داشـت کـه سیاسـمتداران و        . شدن برهانند بدهند تا افراد را از قربانی شرایط        

همچنـین نبایـد تـصور کـرد کـه مـا مـستحق          . مقامات دولتی در پی چـاره جـویی برآینـد         
در عـوض دونالـد و   . برخورداري از زندگی امن، پـر از خـوش بختـی و سـالمتی هـستیم         

کاییان در قالـب  رابرت هدفشان این است که افراد پولدار شده و براي مشکالتی که ما آمری 
  .یک ملت و ما جهانیان به طور کلی با آنها روبرو هستیم، خود بخشی از راه حل بشوند

  کتاب حاضر کتابی حاوي دستور العمل هاي چرا و چگونه نیست 
شود انتظار دارند که به آنها دسـتور العمـل داده    بسیاري از افراد وقتی صحبت از پول می  

 دالر دارم چه کار باید 25000 من "پرسند که  ین قبیل میشود معموال سواالت خاصی از ا  
شـوند   دانم با پولم چه کار باید بکنم خوشـحال مـی        وقتی به دیگران بگویید که نمی      "بکنم؟

  .کنند پولتان را دست آنها بسپارید راهنماییتان بکنند و پیشنهاد می
گوینـد پـول را    ابرت نمـی دونالد و ر. کند کتابی که در دست دارید دستور العمل صادر نمی      

بلکه افکارشان را و اینکه چـرا بـه لحـاظ مـالی توفیـق پیـدا               . کجا باید سرمایه گذاري کرد    
  .کنند اند ودنیاي پول وسرمایه به نظرشان چگونه است را با شما قسمت می کرده

  



  
  بحث اصلی بر سر دید افراد است 

 ثروتمند شدن یـا رازهـاي آن   هاي بسیاري از افراد دوست ندارند آنچه خودشان از روش      
دونالد و رابرت از این لحاظ استثنا هـستند زیـرا عالقـه مندنـد           . دانند به دیگران بگویند     می

  .دانسته هایشان را با دیگران تقسیم کنند
و عـین همـان موضـوع    ) کسی که افق دیـد دارد  ( دید داشتن است "رهبر"یکی از تعاریف   

. اش نیستند  یعنی دیدن آنچه بسیاري از افراد متوجه     "دید".ي این کتاب است     تشکیل دهنده 
و گهگـاه  (انـد   در کتاب حاضر از نگاه دو نفر کـه در بـازي پـول بـه موفقیـت دسـت یافتـه        

 راجـع  " چرا دوست دارم شما هم ثروتمند شـوید؟ ".شود مطرح می) اند شکست هم خورده  
کنند است و از طریـق بررسـی     کنند و چرا اینگونه فکر می به اینکه این افراد چگونه فکر می      

  .توان نگرشی عمیق تر به سمت بهبود آینده مالی پیدا کرد دید آنها است که می
  هشدار

تعـاریف  . شـود  یکی از کلمات است که بسیار استعمال می"شفافیت"در دنیاي پول و ثروت  
 زیـر  اند  به شـرح  بسیار دارد که از میان آنها سه تعریف که در کتاب حاضر استفاده شده 

  :است
  عاري از تظاهر یا فریب) 1
  شیئ اي که آنقدر واضح باشد که بتوان  از میان آن نگاه کرد) 2
  .امري که به سهولت درك شود) 3

گیـري بزننـد    افراد به دلیل آنکه بتوانند مسایل را خودشان درك کنند و دسـت بـه تـصمیم     
 آن طوري که باید و شـاید  از آنجا که نظام آموزشی کشور     . تري هستند   نیازمند دید عمیق  

توانند متوجه و آگاه باشند و اگر قـرار باشـد    دهد و آنها نمی دیدن را به افراد آموزش نمی    
آورنـد، بـه دلیـل همـین فقـدان دیـد و        متوجه چیزي نشوند شناختی هم از آن بدست نمـی      

، بـه  گـذاري کننـد   شفافیت است که افراد با سپردن پولشان به دیگران تا برایشان سـرمایه          
 به سـختی تـالش کـن    "ي زنند و کورکورانه از توصیه  گذاري می   دقتی دست به سرمایه     بی

هاي خرد سهم  سرمایه گذاري کن و تنـوع فعالیـت         ات را در شرکت      سرمایه  پس انداز کن،  
کننـد زیـرا    کنند و از این توصـیه در سـرمایه گـذاري پیـروي مـی             پیروي می  "داشته باش 

  .متوجه چیزي نیستند
 اگر کسی اعتقاد دارد که تالش زیاد پس انداز پول و سرمایه گذار طوالنی مدت در :ارهشد

هاي خرید سهم و تنوع فعالیت پیشنهاد خوب و کارآمدي است پـس ایـن کتـاب بـه           شرکت
  .آید کارش نمی



هاي خریـد سـهم الـزام بـه شـفافیت در امورشـان و         دونالد و رابرت به دلیل آنکه شرکت     
از آنجـا کـه   . کننـد  هایشان ندارند، اقدام به سرمایه گـذار در آنهـا نمـی     نهاعالم عمومی هزی  

گذاران آماتور قادر به تشخیص موضـوعات پـیش گفتـه نیـستند، ایـن           بسیاري از سرمایه  
حقیقت برایشان اهمیتی ندارد، در حالیکه سرمایه گذاران کارکـشته مثـل دونالـد و رابـرت      

  .انندد گذاري را الزم می شفافیت در سرمایه
ي پس انداز در شرکت هاي خرد سهام به مذاق افراد قشر متوسط و قشر          ممکن است ایده  

کتاب . شود فقیر خوش بیاید، اما براي آنهایی که قصدشان ثروتمند شدن است توصیه نمی
گردد و دنیاي پول و ثـروت را طـوري    که پیش رو دارید از دید دو ثروتمند به امور بر می    

  .کند بینند بررسی می شکل نمیکه دیگران به آن 
 گذارد؟ گذشته چگونه بر  حال اثر می

پـردازد کـه چگونـه گذشـته مـا را بـه وضـعیت         کتاب حاضر به واکاوي این موضـوع مـی     
  :برخی از وقایع و رویداد هاي  مهم به این شرح هستند. اورژانسی امروز کشانده است

از دالر برداشـته شـد  دالر از ارزش   ي طـال   در این سال به دلیل آنکه پشتوانه     : 1971سال
اي   ایـده "پـس انـداز پـول   "مالی خود تهی و صرفا پول رایج کشور شد و در همـین سـال     

  . ي متوسط پس انداز بسیار ناچیزي دارد امروزه طبقه. منسوخ و نامناسب اعالم شد
ن را اي نامناسـب اسـت آ   دانند پس انداز کـردن ایـده       آیا امروزه به دلیل آنکه افراد می      

  دهند؟ انجام نمی
در این سال اولین شـوك نفتـی بـه جامعـه وارد شـد کـه ناشـی از مـشکالت                : 1973سال  

شـود، بـه واقـع     امروزه بر عکس آن زمان شوك نفتی که به جامعه وارد مـی  . سیاسی بود 
گـذارد و در   ناشی از مشکالت درعرضه و تقاضاست کـه بـر تمـام احـاد جامعـه اثـر مـی             

  . برخی ثروتمند تر و برخی فقیرتر خواهند شدي کمبود نفت نتیجه
  گذارد ؟ چگونه بحران  جاري نفتی بر وضعیت همه اثر می

 کــه مخفـف قــانون امنیـت درآمــد بازنشــستگی   ERISAدر ایــن سـال قــانون  : 1974سـال 
در تـاریخ  .  شـد K)401(هاي موسوم بـه    کارمندان بود، تصویب شد ونهایتاً منجر به طرح  

تعداد تغییرات اعمـال شـده بـر قـانون بـر      . ه با قانونی که نام برده شد    آمریکا و در مقایس   
، یـک زیـر   K)401(در اصـل طـرح   . طیف وسیعی از جامعـه اثـر گذاشـته باشـد کـم اسـت        

پاراگراف سري درمتن قانون بود که در قوانین مالیاتی صـرفاً جهـت رفـاه حـال مـدیران               
پـس از  . الري بیشتر نصیب آنها شـود اجرایی و عامل تعبیه شده بود تا به اینطریق چند د          

منـدي کـارگران از قـانون     رأي بـه بهـره  ) IRS( خدمات مالیات داخلـی     1981آنکه در سال    
 اینـست کـه   K)401(مشکل طـرح  . مزبور داد، انقالبی در پس اندازهاي بازنشستگی رخ داد 



 بسیاري از کارگران که. طرح مذکور طرحی پس اندازي است و نه مخصوص بازنشستگی     
شوند صرفاً به دلیل طراحی طرح مزبور جهت مدیران پر درآمـد     می K)401(مشمول طرح   

به بیان . و نه کارگران کم مزد، پول کافی جهت گذراندن سال هاي بازنشستگی خود ندارند
 درصد از کارگران، مخصوصا آن دسته که کمتر 80تر از آنجا که طرح مذکور براي       ساده

رآمد دارنـد کـارایی نـدارد، امـروزه میلیونهـا نفـر از کـارگران            هزاردالردر سال د   150از  
ي فقیـر سـقوط     بـه طبقـه  K)401(مندي از طرح   ي متوسط جامعه حتی با وجود بهره        طبقه

  .خواهند کرد
    هستید ؟K)401(آیا شما هم  مشمول طرح 

بیان به . ي جهانی ابداع شد در این سال دیوار برلین فرو ریخت و وب گسترده: 1989سال 
دیگر همین سال بود که نظام کمونیستی که ادعا حمایت از قشر کارگر را داشـت شکـست            
خورد و همان زمان و همان سال انسان قدم به عصر اطالعـات گذاشـت و ناگهـان شـاهد            
بودیم که چگونه میلیونرها و میلیاردرهاي جـوان ظهـور کردنـد و کـارگران متولـد نـسل                    

  .دست  دادندازدیاد موالید شغل شان را از 
تر بایستی براي جوانترها کار کنند، آنهم به دلیل آنکه بـه لحـاظ       بسیاري از کارگران مسن   

هم اکنون تعداد زیادي از این افراد عوض . فنی به روز نیستند و دانش فنی امروزي ندارند       
آنکه همچون دوران انقالب صنعتی با افزایش حقوق مواجه باشـند بـه سـبب کهنـه شـدن             

  .کنند شان حقوق کمتري دریافت می ها کار و تجربه لحاصل سا
  هایتان قدیمی شده است ؟ آیا مهارت

در این سال قانون اصالح ارتباطات تصویب شد و موجـب شـد تـا جهـان بـه        : 1996سال  
. ي کابلهاي نوري در نقاط مختلف به هم وصل شده و جهانی سازي تـسهیل شـود      واسطه

خــود بــه همــراه داشــت کــه مــشاغل کارمنــدان یقــه   وقــوع ایــن پدیــده ایــن معنــا را بــا  
ریـز،   در جهـان امـروز اسـتخدام برنامـه       . صـادر شـدند   ) کارمندان پشت میز نـشین    (سفید

ي  هاي مرتبط به دلیـل هزینـه   ي سرویس پزشک، وکیل و حسابدار از کشورهایی که هزینه     
 صـرفه تـر   کمتر زندگی  در خارج از آیاالت متحده ارزانتر است، بـه لحـاظ اقتـصادي بـه         

  .است
 آیا امکانش هست در کشوري که در آن شاغل هستید فناوري کابل نـوري دسـتخوش     

  تغییر شود ؟
. پذیرفتـه شـد  )  WTO(در این سال عضویت چین در سازمان تجارت جهانی          : 2001سال  

هاي عضو  گـروه   در حال حاضر آمریکا و بسیاري از دیگر کشورهاي غربی مانند کشور           
G8    اند و همین موضوع مـشکل عظـیم عـدم     ه تولیدکننده باشند، مصرف کننده   بیش از آنک



هـاي  کـشور را    متحده و از دور فعالیت خارج کردن  کارخانه تعادل تراز تجاري در ایاالت 
  . به وجود آورده است

هـاي   بسیاري از صنایع کوچک توانایی رقابت با وال مارت که ارتباط مستقیم بـا کارخانـه    
شود شـاهدیم   تر می ي متوسط در آمریکا کوچک امروزه هر چه طبقه . دارندچینی دارد را ن   

  .شود که همین گروه در چین و هند بزرگ تر شده و بر جمعیت آن افزوده  می
  کند ؟ آیا کاال هاي ساخت خارج را مصرف می

هـاي   فرصـت  درمناظرات انتخاباتی بین کـري و بـوش صـحبت از اسـتراتژي         : 2004 سال
اعتنـایی کردنـد سـررفتن قـروض      اي که هـر دو بـه آن بـی       اما نکته . ان شد شغلی آمریکایی 

  .آمریکاییان به کشورهاي دیگر بود
در حالی که اعم حوادث مطرح شده در این روزها حول محور مهاجران غیر قانونی اسـت        

ي مهـاجرت، مـسئله    از مـسئله . انـد   که به عنوان نیروي کار جامعـه وارد بـازار کـار شـده             
ي خارجی اسـت کـه کـشور را شـناور نگـه       فلت شده است و آن میزان سرمایه    تري غ   مهم

متعلـق بـه کـشورهاي     ) بنا به آمار خزانـه داري     (از قروض   % 44،  2004سال  . داشته است 
ي  در تاریخ جهان سابقه نداشته است که یـک کـشور پیـشتاز عرصـه          . خارجی بوده است  

ي پرداخت، رفع  آمریکاییان از عهده.  باشدالمللی، به این میزان بدهی خارجی باال آورده بین
اي کـه ایـاالت    آیند و کشورهاي جهان هم نسبت به میزان بـدهی  و رجوع این بدهی بر نمی    

  .آورد محدودیت قایل هستند متحده باال می
  تان را ادا کنید؟ آیا میتوانید قروض

 ندارد، بلکه کتاب  پیش رو سیاسی نیست و قصد شماتت جمهوري خواهان یا دمکراتها را          
محتواي آن در مورد  پول، آموزش مالی و نیز اثرات فقدان آموزش مالی و مدیریت  پـول      

توانند در برابـر   خواهد به افراد یاد بدهد که چگونه می این کتاب می. بر وضعیت مالی است  
شاید چـون مـسایلی کـه    . هاي  مالی در برابر خودشان محافظت کنند      اثرات سوئ مدیریت  

هـا بتواننـد حلـشان کننـد،      تر از آنی هـستند کـه دولـت     با آن روبرو هستیم غامض امروزه
  .روند سیاستمداران از بحث در باب مشکالت واقع طفره می

ایاالت متحده  برخوردار از باالترین سطح استاندارد زندگی در جهان است کـه بـه دسـت         
در کنـار  . رت گرفـت ترین کشور دنیا صو آوردنش به بهاي تبدیل شدن کشور به مقروض      

این موضوع دالر آمریکا پول رایج جهان است و تا به حال ایاالت متحده توانسته است هر      
خواهد دالر چاپ کند اما باالخره پایان این داستان خوش است یا کابوسی بـیش           چقدر می 

در رود که  نیست ؟ به بیان دونالد و رابرت این رویا چندان دوام نخواهد آورد و انتظار می
متاسفانه در این  میان قشر متوسط و فقیر جامعه     . سطح جهانی اصالحاتی صورت بگیرد    



دقیقاً به همین دلیل دونالد و رابـرت خواسـتار ثروتمنـد    . بیشترین ضربه را خواهند خورد  
  .شدن دیگران هستند

  . این کتاب ادعاي تحول در ابعاد جهانی ایجاد کردن ندارد
خواهد شما را تغییـر دهـد تـا بـدین       جهان را ندارد، بلکه میکتاب حاضر ادعاي تغییردادن 

با وجود آنکه تغییرات جهانی در مقیاسی وسیع در       . وسیله قربانی جهان در تحول نشوید     
هـا قـادر بـه ایجـاد تغییـرات سـریع یـا         حال وقوعند، سیاستمداران، بوروکراسی و دولـت    

  .دحفاظت از تمامی افراد جامعه در برابر تحوالت نیستن
به تازگی اعالم شد که بیل گیتس و وارن بافـت در تالشـی همدالنـه دسـت بـه دسـت هـم          

اقدام آنها از این جهـت کـه بـا    . ترین مشکالت جهان را حل کنند       اند تا بعضی از بغرنج      داده
شود بسیاري از مشکالت جهـان از قبیـل گرسـنگی، احـداث مـسکن ارزان قیمـت،                پول می 

  .را ریشه کن کند، ستودنی است) د ایدز و سرطان مانن(ها  بسیاري از بیماري
  شود مشکل فقر با پول حل نمی

علیرغم اینکه دالیل سبب سازفقر، متعـدد  . کند فقر یکی از مشکالتی است که پول حلش نمی    
اشکالی که به اختصاص دادن پول جهت . یکی از دالیل ان فقدان آموزش مالی است. هستند

کند و آنهـا را بـه مـدت     ه پول صرفاً تعداد فقرا را بیشتر میحل فقر وارد است، این است ک 
از آنجا که به اعتقاد دونالـد و رابـرت تنهـا راه حـل حقیقـی      . دارد  تري فقیر نگه می     طوالنی

براي حل مشکل فقر در جهان آموزش امور مالی به افراد است و نـه اختـصاص پـول بـه              
اگر پول بـه تنهـایی مـشکالت را ریـشه کـن       . اند  افراد، آنها اقدام به نگارش این کتاب کرده       

کرد، این دو نفر حاضر بودند ثروت خود را ببخشند امـا چـون مـشکل اینطـوري حـل                  می
عالوه بر آن قسمتی از درآمد حاصل از فروش ایـن   . اند  شود، وقتشان را صرف کرده      نمی

کننـد، اهـدا    ي آموزش امور مالی فعالیت می   اي که در زمینه     هاي آموزشی   کتاب به سازمان  
  . خواهد شد

هـاي   هـاي مـالی در موقعیـت    زمان با ارتقا دانش مالی، فرد توانـایی شناسـایی فرصـت             هم
ممکن است شخصی پس از پولدار شدن، تصمیم بگیرد تـا خـود   . کند گوناگون را کسب می 

به همـین  . همان طور که دونالد و رابرت این کار را کردند  . نیز به تغییر در جهان کمک کند      
  . اند دلیل است که تالش هایشان را در قالب معلم به هم پیوند داده

هنگام خواندن کتاب مشخص است که با دو دیدگاه از دو طرف روبـرو هـستیم کـه از دو           
رابرت فردي داسـتان سراسـت و   . اند و دو دیدگاه متفاوت دارند ي متفاوت برخاسته  زمینه

کند و در مقابل دونالد، رك و صریح  ستفاده میهایش از گفتگو و محاوره ا       غالباً در نوشته  
در مـتن  . کنـد  است و به اصل موضوع می پردازد و تا آنجا که بتواند از حاشیه پرهیز مـی   



قلم . (کتاب از دو نوع قلم استفاده شده است تا بدین وسیله لحن آنها از هم تمیز داده شود        
  ).ده استکاراموند براي رابرت و ترباچت براي دونالد استفاده ش

کنید بتوانید این کتاب را بدون تعصب و قضاوت جانبدارانه با ذهنی بـاز بخوانیـد؟    فکر می 
اگر بتوانید، جهان را از دیدگاه این دو مرد موفق خواهید دیـد و حتـی ممکـن اسـت پـیش                   

توانـد روي بدهـد وسـعت     تان می هاي خود را در مورد پول و آنچه براي آینده مالی      فرض
  .بدهید
  !ي مالی سرشار از موفقیت شما  م به آیندهتقدی

  شارون لشتر
 بله موفق شدیم تا جمهوري تقریبا بی نقصی بـه وجـود بیـاورم، امـا آیـا مـردم از آن              "  

  ي آزادي را از یاد میبرند؟ پاسداري خواهند کرد یا غرق در لذت فراوانی خاطره
به راستی وقتی . ابودي استپولدار بودن بدون هوش و خرد داشتن، مطمئن ترین راه به ن      

  ".شوم ي کشورم بیمناك می اندیشم خداوند عادل و برحق است، از آینده می
  توماس جفرسون
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