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  :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
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  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
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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
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  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 

http://abcbourse.ir/


29 ...چرا ثروتمندان براي پول کار: 1فصل 

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
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ممکن است همین سال جاري براي برخی از افراد و مشاغل نشان            : پاسخ
به همین خـاطر اسـت کـه افـراد بـا          . نوعی فاجعه اقتصادي به حساب آید     

انه یا اتومبیل بخرند یا در حد اعالتر        هاي بانکی قادر نیستند خ      وجود وام 
ــد  ــه راه بیندازن ــه  . تجــارت خــود را ب ــدان بــزرگ ب و اینکــه چــرا ثروتمن

از طرف دیگر پیر شدن جمعیـت آمریکـا        . شوند  تر می   ورشکستگی نزدیک 
 ایجاد کرده اسـت و       نیز مسئله دیگري است که نگرانی فراوانی براي همه        

هـاي بیـشتري    شود که هزینه  میطی چند سال آینده دولت آمریکا مجبور  
ــه آن    ــانی ب ــی و درم ــدمات بازنشــستگی و مراقبت ــه خ ــراي ارای ــا  را ب ه

در ایـن میـان مـسایل دیگـري ماننـد خـوراك، پوشـاك،               . اختصاص دهد 
تـر   ها را نگـران   همگی مسایل مهمی هستند که دولت     .. مسکن و سوخت و     

  .کنند می

  امنیت نسبی
متوجه امنیت نسبی و ناپایـدار حـاکم در         اگر به نمودار زیر نگاه بیندازید       

  .شوید ایاالت متحده آمریکا می

  
  این نمودار بازگوکننده چه مطلبی است؟: سوال
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دهد که هر یک از افراد جامعه هر مسئله را از             این نمودار نشان می   : پاسخ
اگر جوان باشـند    . دهند  کنند و درباره آن نظر می       دیدگاه خود بررسی می   

دولـت سـرمایه اولیـه بـراي شـروع کـار و فعالیـت را در                 توقع دارند که    
کننـد    ها قرار دهد و اگر هم مسن و میانسال باشند تـصور مـی               اختیار آن 

اما متاسفانه نه تنهـا از  . ها به عهده دولت است      که حمایت و مراقبت از آن     
به ویژه  . توان چنین انتظاراتی داشت     دولت آمریکا بلکه از هیچ دولتی نمی      

حـال اگـر در     . فعلی و در وضعیت اقتـصادي حـاکم بـر جامعـه           در زمان   
توانـستیم کـاري      هاي قبل و بعد از جنگ جهانی دوم بودیم شاید می            سال

  .....کنیم، اما نه در شرایط کنونی و وضعیت فعلی
دهد و بـه وضـوح        هاي دولت آمریکا را نشان می       نمودار زیر میزان بدهی   

تک مردم خود را ندارند       اندن به تک  ها توانایی یاري رس     گوید که دولت    می
  . و در هیچ زمانی نخواهند داشت
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   تاکنون1940هاي دولت آمریکا از سال  بدهی

  

  زند؟ این نمودار از چه داستانی براي ما حرف می: سوال
جزئیات این نمودار مهم است که از زبان چه کـسی پرسـیده و یـا                : پاسخ

هـا ایـن       بـه ویـژه آمریکـایی      براي بسیاري از مـردم    . شود  پاسخ داده می  
نمودار حاوي هیچ مطلب باارزشی نیست کـه کـسی بخواهـد دربـاره آن               

هـا نـسبت بـه        چـون تمـامی آن    . سوالی بپرسد و یا سوالی را پاسخ دهـد        
اهمیت هستند جزئیـات نمـودار فـوق معنـاي مهمـی              هاي مالی بی    آموزش
  .ها ندارد براي آن

بـراي  . یلیون دالر رسیده اسـت     تر 17هاي کشور آمریکا به       امروزه بدهی 
شورها این مبلغ مساوي است با ورشکستگی کـل کـشور و            کبسیاري از   
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توانـد دلیلـی باشـد بـراي          اما براي تعداد معدودي هم مـی      . فقر و بدبختی  
  .هاي مالی شروع مجدد کار و فعالیت و یا از سرگیري طراحی برنامه

   است؟تا به اینجاي کتاب چه چیزي دستگیر شما شده: سوال
برخالف اینکه من تـا بـه اینجـاي کتـاب دربـاره تنهـا دو گـروه از            : پاسخ

. ثروتمندان صحبت کردم، خودم به گروه سوم ثروتمندان متعلـق هـستم           
اگرچه من نیز مانند دو گروه قبلی متحمل خسارات و ضررهاي فراوانـی             

کـه  دانـم   چـون مـی  . آي دارم  ام، اما نسبت به آینده نگاه امیدوارکننده        شده
اي از تاریخ دچار تغییر و تحوالت فراوانـی           شرایط اقتصادي در هر برهه    

مانـد و بـاالخره پـس از هرگونـه      شده و هرگز بـه یـک شـکل ثابـت نمـی            
. دهـد   دشواري و سختی، آرامش و آسایش روي خود را به ما نشان مـی             

بنابراین الزم نیست که بخواهیم براي شرایط اقتصادي متغیـر اقتـصادي     
  .د و از فرداي خود قطع امید کردنگران بو

  هاي زمانی وجود دارد؟ چه تفاوتی در میان این برهه: سوال
در دنیاي امروزي هر چیـزي نقـش و جایگـاه خـود را پیـدا کـرده          : پاسخ
به عنوان مثال تکنولوژي که دنیاي اقتصاد را از چین گرفته تا تمام             . است

نکتـه مهـم در ایـن       . آن طرف دیگر دنیا دچار تغییر و تحول کـرده اسـت           
البته چگونگی آموزش و آنچه کـه مـردم دربـاره آن            . میان آموزش است  
  .بایست نسبت به آن آگاه شوند آگاهی ندارند و می

مانده چگونه اسـت؟ آیـا آمـوزش          هاي باقی   نظرتان درباره فرصت  : سوال
  تواند تغییر شگرفی را به وجود آورد؟ می

ز هم در دسترس هستند، امـا اگـر         ها هنو   توان گفت که فرصت     نمی: پاسخ
بتوانیم سیستم آموزشی کاربردي جدیدي را طراحی کنیم، شاید بتـوانیم           
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ــت ــم    فرص ــت آوری ــه دس ــوبی ب ــاي خ ــال . ه ــسیاري از 1984در س  ب
کارشناسان اقتصادي یک سیستم آموزشی طراحی کردند و اگـر امـروز            

تند و  فرصتی در اختیار داریـم، همـه از نتـایج آن برنامـه کـاربردي هـس                
  .ها استفاده کنیم وظیفه ماست که به بهترین شکل از آن

امـروز مـن بـه دنبـال یـک فرصـت مناسـب بـراي طراحـی یـک سیـستم            
نه براي خودم بلکه براي تمام افرادي که به شـدت        . آموزشی جدید هستم  

  .اند به آن نیازمندند و هرگز کمبود آن را در زندگی خود احساس نکرده
پذیري اعتقاد شدیدي دارم و فکـر         د، من به مسئولیت   دانی  طور که می    همان
براي این  . کنم که هر کس مسئول اعمال تغییرات در زندگی خود است            می

اگـر کـسی قـدرت تغییـر خـود را       . کار ابتدا باید خودمان را تغییـر دهـیم        
داشته باشد، اعمال چند نوع تغییر در متن زنـدگی چنـدان کـار دشـواري             

بایست آن را تغییـر دهـیم،         که در حال حاضر می    آن چیزي     . نخواهد بود 
  .هاست ها و انواع آن دیدگاهمان نسبت به آموزش

  کنید؟ آینده را چگونه ارزیابی می: سوال
. براي ارزیابی آینده دوباره باید اتفاقات گذشته را زیـر و رو کـرد           : پاسخ
  به آن اشاره کردیم، افرادي که از گذشـته خـود چیـزي   طور که قبالً    همان

تـرین بازنـدگان    ها بـزرگ   گیرند، محکوم به تکرار آن هستند و آن         یاد نمی 
  .تاریخند

  :در گذشته دو نوع رکود اقتصادي اتفاق افتاد
  )1954 تا 1929از سال (رکود اقتصادي در آمریکا   ـ1
  )1924 تا 1918از سال (ـ تورم شدید در آلمان 2

  چه تفاوتی میان گذشته و امروز وجود دارد؟: سوال
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تر، اگر بخواهیم عملکرد در کشور آلمان و آمریکـا        به عبارت ساده  : پاسخ
را در مقابل یک مسئله مشابه مانند رکود اقتـصادي بررسـی کنـیم، بایـد              

رد و در  اپ پول و اسـکناس کاغـذي خـودداري کـ          بگوییم که آمریکا از چ    
مقابل آلمان ترجیح داد که کمبود بازارهـاي اقتـصادي خـود را بـا چـاپ                 

  .کاغذي و تزریق آن به داخل کشور برطرف کندپول 
تصویر صفحه بعد وضعیت کشور آلمان را پس از چـاپ پـول کاغـذي و       

تمامی میلیونرها پنج سال پـس      . دهد  انتشار آن در داخل کشور نشان می      
  .ها به داخل کشور ورشکست شدند از چاپ پول کاغذي و تزریق آن

  
نک مرکزي و دولت با رویکـرد     دهد که زمانی که با      تصویر فوق نشان می   

چاپ پول و اسکناس در کشور موافقت کردند، چـه مـشکالتی گریبـانگیر              
  .ها شد آن
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انداز پول وارد شده بـه   ، شهروندان آلمانی توانستند با پس  1918در سال   
سـپس در مـدتی کمتـر از پـنج          . شـوند » میلیونر«چرخه اقتصادي کشور    

 میلیـونر شـدند، بـیش از پـیش          سال، همان دسته از افرادي که به تـازگی        
هـاي اخیـر بـه دسـت          فقیر و نیازمند شدند و هر آنچه که در طـول سـال            

  .آورده بودند را به طور کامل از دست دادند
  افتد؟ آیا در آمریکاي امروز نیز چنین اتفاق می: سوال
  .است» بله«متأسفانه پاسخ : پاسخ

  
کاغذي و تزریق آن به کشور ترین تحول در سیستم پولی و مالی، چاپ پول  بزرگ

  .آمریکا
  کند؟ این نمودار چه مسایلی را بازگو می: سوال
العمـل آمریکـا در برابـر رکـود      دهد که عکـس     این نمودار نشان می   : پاسخ

  .اقتصادي چگونه بوده و چه پیامدهایی به دنبال داشته است
  این نکته به چه معناست؟: سوال
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ی است که در ابتداي فصل به شـما   نکته مهم این قسمت همان مطلب     : پاسخ
 آشکار است که گاهی پول قـادر اسـت سـرمایه مـن و               کامالً. اعالم کردم 

طور که گفتم، سیستم     همان. شما را به طرق مختلف از چنگمان در بیاورد        
هـا بتواننـد بـا       ها و ملـت     پولی و مالی طوري طراحی نشده که افراد دولت        

توانـد    پول خاصیتی دارد که مـی     . نداستفاده از آن ثروتمند و پولدار بشو      
هر چیزي را که بخواهد از آن خود کند و سپس به اشکال مختلف تبـدیل                 

  .شود
  .با نگاه به نمودار زیر متوجه خواهیم شد که پول همه ما چه قدرتی دارد

  
  )203 تا 1900سال (قدرت دالر آمریکا 

  

تـاریخ  ممکن است صدها سال طـول بکـشد تـا مـا بتـوانیم یـک برهـه از               
جالب اینجاست که براي جبران تنهـا       . اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم     

 سـال یـا     100هاي از دست رفته نیز به زمانی حدود            درصد از سرمایه   5
  .بیشتر نیازمند هستیم
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آیـد،   تـر مـی   آیا با وجـود ایـن کـه ارزش دالر روز بـه روز پـایین            : سوال
  نداز کنیم؟ا عاقالنه است که آن را با چنگ و دندان پس

کننـد، بـاور      ها با تقسیماتی نظیر چاپ پول موافقت مـی          وقتی دولت : پاسخ
ایـن  . اینکه ارزش دالر رو به کاهش است براي مردم ناآگاه دشوار اسـت            

وز به روز از ارزشـش کاسـته        انداز چیزي که ر     حقیقت را بپذیرند که پس    
  . بیهوده استشود یک کار می

   آمریکا رخ داده است؟این اتفاق چندین بار در: سوال
العمـل متفـاوتی از       به دفعات مکرر اتفاق افتاده، اما هـر بـار عکـس           : پاسخ

  . خود بروز داده است
  ؟چه زمانی: سوال
جمهـور جـورج واشـنگتن و دیگـر           در طول انقالب صنعتی، رئـیس     : پاسخ

مداران تصمیم گرفتند که حجم عظیمـی از پـول را بـراي جبـران                 سیاست
امـا ایـن    . ر کشور ایجاد کرده بود، وارد کـشور کننـد         شرایطی که جنگ د   

ر دولـت  گـ ارزش شـدند و از طـرف دی    ها هم در عرض چنـد مـاه بـی           پول
هـا را چـاپ و         سري جدیـدي از ایـن پـول        ،بریتانیا طی یک رویکرد جدید    

  .وارد کشور کرد
ــن     ــسیم غلــط ای ــول کاســته شــده و تق ــدین ترتیــب از ارزش هــر دو پ ب

هـاي    پـول «: نگ و انقالب صـنعتی تبـدیل شـدند        سیاستمداران به شعار ج   
  .»جدید ارزشی ندارند

چنین داستانی دوباره براي دالر تکرار شد، اما ایـن بـار بـه بهانـه خریـد        
دوبـاره  .  دالر دولتـی چـاپ و وارد کـشور شـد           ،اسلحه و مهمـات جنگـی     
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هـاي جدیـد و تـازه چـاپ را بـا نـام                ارزش دالر پایین آمد و مـردم پـول        
  .معرفی کردند» بیهاي تقل پول«

هـاي    پول«هاي جدیدي را با نام        پس از گذشت چند ماه دولت آمریکا پول       
شـناختند، چـاپ و    مـی » هـاي فریبنـده   پول«ها را با نام      که مردم آن  » سبز

وارد کشور کرد، شاید بتواند کمبودهاي حاصل از جنگ را متعـادل کنـد،          
هـاي چـاپ شـده     پولها و اعتبارات هم به سرنوشت        اما این دسته از پول    

  .قبلی دچار شدند
  افتد اگر ارزش دالر به صفر برسد؟ چه اتفاقی می: سوال
کننـد،    اگر چنین اتفاقی بیفتد، تمام افرادي کـه بـراي پـول کـار مـی               : پاسخ

از با  ها ارزش و اعتبار خود را         در حقیقت آن  . شوند  ورشکسته و فقیر می   
همانند درست  . دهند  میدست دادن حقوق و درآمد ماهیانه خود از دست          

 ثـروت  1923 ثروتمند شدند و تـا قبـل از سـال           1918افرادي که در سال     
  .خود را از دست دادند و فقیر شدند

فقـط بـراي   : گفـت  به همین خاطر هم بود که پدر پولدار همیشه به من مـی     
  .پول کار نکن

کنند، پس براي چـه چیـزي کـار           اگر ثروتمندان براي پول کار نمی     : سوال
  کنند؟ می

خواهد جـوابش را در        همین سوالی است که این کتاب می       این دقیقاً : پاسخ
 طراحی شـده مـن بـه    1هايها و بازی    حتی بسیاري از کتاب   . داختیار بگذار 

در این کتاب آمده است که      . دهند  این سوال به طور کلی و جامع پاسخ می        

                                                 
ً مثال بازی گردش مالی کھ رابرت کیوساکی طراحی کرده است، برای سفارش این کتاب کافی - ١

 . ارسال کنید١٠٠٠٠٠۶۶۴٩٢٧٣٣ را بھ شماره تلفن ١٠١است عدد 
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ر عقیـده    دوبـاره نیازمنـدیم تـا بتـوانیم تغیـ          شـانس همه ما در زندگی به      
  .بدهیم و راه زندگی خود را تغییر دهیم

  چه چیزهایی را باید یاد بگیریم؟: سوال
  .باید ابتدا یاد بگیریم که گذشته و اتفاقات آن را زیر و رو کنیم: پاسخ
  چرا گذشته؟: سوال
با بررسـی و جـستجو در       . زیرا گذشته آینه تمام نماي آینده است      : پاسخ

ایلی روبـرو   آینده قـرار اسـت بـا چـه مـس         توان دریافت که در     گذشته می 
حتـی اینکـه اگـر پـول        . ی آماده کنیم  ات و باید خود را براي چه اتفاق       شویم

العملـی از خـود نـشان     توانست سرمایه ما را به سرقت ببـرد، چـه عکـس     
  .دهیم

هــاي مــالی  در فــصل بعــدي ایــن کتــاب، شــما مطــالبی دربــاره ســرقت  
هاي بهتري     فرصت  درك کنید، مطمئناً   اگر بتوانید این مسئله را    . خوانید  می

  .براي انتخاب آزادانه آگاهانه در آینده خود خواهید داشت
  توانیم آینده امن و موفقی داشته باشیم؟ آیا همه می: سوال
  .چنین احتمالی وجود ندارد. متاسفانه خیر: پاسخ
  چرا؟: سوال
هـیچ  کننـد و         تمـام مـردم دنیـا در گذشـته سـیر مـی             چون تقریبـاً  : پاسخ

انـد و بـراي آن آمـاده          آموزشی براي رویارویی بـا دنیـاي جدیـد ندیـده          
ها بگویید هرگز بـراي پـول کـار نکنیـد، هرگـز متوجـه                 اگر به آن  . نیستند

  .منظور شما نخواهند شد
کننـد تـا درآمـد ماهیانـه خـود را        روز کـار مـی      امروزه اکثر مردم شـبانه    

وضیحات و پیشنهادات مـا     ها نسبت به ت     به عبارت دیگر آن   . افزایش دهند 
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. کننـد  اهمیت هستند و هدف مـا را از مطـرح چنـین مـسائلی درك نمـی       بی
ام درباره دنیاي امروز و شـرایطمان در فـردا و             هاي قبلی   اگرچه در کتاب  

»  دوبـاره  شـانس «ام، اما در کتـاب        فرداهاي دیگر به وضوح توضیح داده     
ثیرگـذار آن بـر آینـده    تصمیم دارم که درباره گذشته و اتفاقات مهـم و تا      

قـصد دارم بـه شـما بگـویم کـه           . مطالب مهمـی را در اختیارتـان بگـذارم        
و » .تـر اسـت   ترین حماقت در دنیا تکرار دیروز و روزهاي قبـل   بزرگ«

حماقت بزرگتر از آن این است که بعـد از تـالش بـراي تکـرار اشـتباهات               
لب ابتدایی این   حال که با مطا   . منتظر تغییرات خوب و امیدوارکننده باشیم     

دربـاره  خوانـدن   توانید پـس از چنـدین فـصل           اید، آیا می    کتاب آشنا شده  
گذشته به یکباره خود را به زمان حال و دنیاي امروزي وارد کنیـد؟ اگـر                
  . پاسختان مثبت است، مطالعه کتاب پیش رویتان را مشتاقانه ادامه دهید

کنـد   دان را فقیر مـی    گویید که پول خاصیتی دارد که ثروتمن        اگر می : سوال
برنـد، پـس چگونـه برخـی از           ها را به سرقت مـی       هاي آن   یا اینکه سرمایه  

  شوند؟ افراد پولدارتر و ثروتمندتر می
توانند خود را     دانند بازي با پول چگونه است می        تنها افرادي که می   : پاسخ

هـا را از   با آن همگام سازند و به آن اجازه ندهند کـه پـول و سـرمایه آن      
  .شان بربایند دست
  کشد؟ این بازي چقدر طول می: سوال
کنـد، ادامـه      بازي با پول تا روزي که بشر روي زمین زنـدگی مـی            : پاسخ
گونه بوده است که همه چیز  و همه کس در دنیا را به                ذات بشر این  . دارد

امـا پـول   . داري را در پـیش بگیـرد   خدمت خود در آورد و سیـستم بـرده      
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هـا بـازي کنـد و         ندهـد بـا انـسا       د و تـرجیح مـی     پذیر  نمیچنین چیزي را    
  .شان در آورد ها را از چنگ هاي آن داشته

»  دوبـاره شـانس «خواهید درباره بازي با پول بیشتر بدانید، کتاب   اگر می 
دهد تا بتوانید هـوش مـالی خـود     اي در اختیارتان قرار می فرصت دوباره 
  .را تقویت کنید

  یوساکیرابرت ک  ازبی نظیرشاهکار 

 
 10000066492733 را به شماره 13براي سفارش فوق کافی است عدد

  .ارسال کنید
  اي ویژه و اختصاصی براي خوانندگان هوشمند  توصیه

  کتاب شانس دوباره
بــراي دریافــت اطالعــات تــازه در مــورد کتابهــاي تــازه و جدیــد رابــرت 

ــک    ــق پیامـ ــت از طریـ ــاکی و موفقیـ ــدد ،کیوسـ ــماره  1 عـ ــه شـ  را بـ
  . ارسال کنید10000066492733
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  یوساکیرابرت ک  ازبی نظیرشاهکار 

  
   را به شماره14براي سفارش فوق کافی است عدد

  . ارسال کنید10000066492733 
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  آینده را چگونه ارزیابی کنیم؟

  
  .ام ها بدست آورده هایم را از طریق شکست بسیاري از موفقیت«

هـا را از خـود دور         ها فاصله بگیري، ابتدا موفقیت      اگر بخواهی از شکست   
  ».کنی می

  باك مینستر فولر.آر
هایم مجبور شدیم بـدون       ، من و یکی از همکالسی     1967در تابستان سال    

ال شـینی شـویم و از نیویـورك بـه مـونتر     ولی بپـردازیم سـوار ما     اینکه پ 
مـن و   . حـال بمانـد کـه چگونـه و چـرا ایـن کـار را کـردیم                 . کانادا برویم 
ام، اندي هر دو بیست سال داشتیم و تصمیم گرفتـه بـودیم در                همکالسی

در حقیقـت بـا ایـن       . هاي آموزشی مارین در نیویورك شرکت کنیم        کالس
نداشتیم که قدمی براي آینـده خـود بـرداریم و بـه             سفر من و اندي قصد      
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تر با نپرداختن پول براي رسیدن به نیویورك و شرکت در             عبارت واضح 
ال چنـدین نمایـشگاه     قرار بود در مونتر   . ي کرده بودیم  نگر  ها آینده   کالس

 آن وارد شـدیم، از دور       67برگزار شود و هنگامی که ما به منطقه اکسپو          
. دیـدیم  هاي گنبدي شکل بلند آن را می گاه با سقف هاي بزرگ نمایش    سالن

بـاك  .ها را شخص معروفـی بـه نـام دکتـر ـ آر      شنیده بودیم که آن سالن
  .مینستر فولر طراحی کرده و ساخته است

» نگــر بــزرگ آینــده«نگــر بــود کــه همــه او را  قــدر آینــده دکتــر فــولر آن
رار بـود در  به همین خاطر بود کـه در اکثـر کارهـایی کـه قـ       . شناختند  می

ها استفاده شود، حضور دکتر فولر قطعی بـود           آینده نه چندان دور از آن     
  .کرد زده می هایش همه را شگفت و او با طرح

  
زدنـد و او      اکثر مردم دکتر فولر را به خاطر نام کوچکش باکی صـدا مـی             

ها و استعدادهاي فراوانی داشت که دانشگاه هاروارد از او            قدر توانایی   آن
کرد که در آنجا به تدریس بپردازد، در حالی که خود باکی              ست می درخوا

هرگز وارد دانشگاه هاروارد نشده بود، اگرچـه بـاکی هرگـز از دانـشگاه               
التحصیل نشده بود، اما توانسته بود        هاروارد و هیچ دانشگاه دیگري فارغ     

  .اش کسب کند  مدرك و جایزه افتخار را در طول زندگی47

http://abcbourse.ir/


57 آینده را چگونه ارزیابی کنیم؟: 2فصل 

کشان آمریکا بود بـاکی را بـه عنـوان            ن مرکز نقشه   که هما  AIAموسسه  
کــشی در دنیــا بــه حــساب  نظــران بــزرگ در علــم نقـشه  یکـی از صــاحب 

در حالی که باکی هیچ آموزشی در ایـن زمینـه ندیـده بـود و                . آوردند  می
هایی که او تا بـه حـال    نتی در آن رابطه نداشت، اما ساختما      هیچ تحصیال 

زده کـرده   ده اسـت، همگـان را شـگفت   در جاهاي مختلف دنیا طراحی کـر   
  .است

 تصویر چهره بـاکی بـا قطعـات فلـزي سـاخته          AIAحتی در مقابل مرکز     
  .شده و در معرض نمایش همه گذاشته شده است

به طوري که پس از نـامش       . ها در تاریخ است     ترین چهره   او یکی از بزرگ   
  .نام دو هزار پدر و مادر به آن افزوده شده است

هاي علمی گرفته تا فلـسفه و شـعر و    راوانی نوشت از کتابهاي ف او کتاب 
....  

 مــدال آزادي مخــتص 1982جمهــور رولنــد ریگــان نیــز در ســال  رئــیس
ریاست جمهوري را به گردن او انداخت و حتی او بـراي دریافـت جـایزه                

  .نوبل نیز کاندید شد
دیدنـد، امـا او خـود را بـاز هـم              اگرچه همه باکی را شـخص بزرگـی مـی         

  .پنداشت می»  عادي و معمولیشخص«

  پول و باکی پدر بی
در اواخـر سـال   . پولم بود رد، پدر بیولین کسی که مرا به باکی معرفی ک   ا

ام بـودم،      هنگامی که در تالش براي به پایان رساندن دوره ابتدایی          1950
ها مقابل مدل طراحی شده از چهره باکی میان هـزاران             من و پدرم ساعت   
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قـرار بـود کـه بـا طـی چنـد روز         . فلز نشسته بودیم  تکه چوب و چسب و      
قطعات طراحی شده از چهره باکی را به هم بچسبانیم و روي هـم سـوار                

  .کنیم
هاي بسیاري بـا یکـدیگر    پولم شباهت کردم که باکی و پدر بی  احساس می 

اگرچه پدر تحـصیالت عالیـه بـا     . هر دو باهوش و بااستعداد بودند     . دارند
فـولر هرگـز تحـصیالت عـادي خـود را نیـز تمـام          نمرات خوب داشت، و     

هـا    نکرده بود، اما هر دو افراد مستعدي بودند که اکثر افراد آن منطقه آن             
کردند تا با کار کردن       پول و باکی هر دو تالش می        پدر بی . شناختند  را می 

هـا زنـدگی    به نظـر مـن هـر دوي آن       . براي دیگران دنیاي خود را بسازند     
 مـردم و برقـراري صـلح و آرامـش میـان مـردم               خود را وقف خدمت به    

  .کردند
 تصویر تکمیل شده چهـره دکتـر فـولر در روزنامـه تـایم               1964در سال   

  .چاپ شد و همه با دیدن آن بسیار تعجب کردند
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  راهی براي ورود به آینده
هــایش شــده بــودیم و   مــن و انــدي عاشــق بــاکی و ایــده1967در ســال 

. شهر مونتریال منتظر مالقات با او بمانیم     توانستیم پس از رسیدن به        نمی
زده کـرده     سالن گنبدي شکلی را که باکی طراحی کرده بود، ما را شـگفت            

جـا را نیـز از        جـا وارد شـویم و داخـل آن          خواست به آن    بود و دلمان می   
کردم که روزي بتوانم فرصتی به   تا آن روز هرگز فکر نمی     . نزدیک ببینیم 

هـاي گنبـدي و مـدفور را     روش طراحی سـقف دست آورم و از آقاي فولر      
  .یاد بگیرم
هاي طراحـی     ، به کنفرانسی دعوت شدم تا از نزدیک روش        1981در سال   

محـل  . یـاد بگیـرم  » نگـر بـزرگ     آینـده «هاي مدور را از دکتـر فـولر           سقف
عنـوان  . اي بیرون از لیک تاهو در کالیفرنیا بود         برگزاري کالس در منطقه   

نام داشت و قرار بود در طول یک هفته با          » یندهتجارتی براي آ  «کنفرانس  
هاي  دکتر فولر راه زندگی خود را پیدا کنم و در مـسیر صـحیح                  آموزش

  .قرار بگیرم
هاي   بهتر است بگویم هدف من یادگیري چگونگی طراحی و کشیدن نقشه          

خواسـتم اصـول و عقایـدي را دربـاره             هاي مـدور نبـود، بلکـه مـی          سقف
هـاي مختلـف علمـی، فلـسفی،         ق شـدن در زمینـه     چگونگی پیشرفت و موف   

در واقـع دلیـل اصـلی مـن بـراي           . از زبان دکتر فولر بشنوم    ... طراحی و   
ها یادگیري چگونگی حدس زدن تمام اتفاقـاتی بـود            شرکت در این کالس   

من قـصد داشـتم کـه یـاد بگیـرم چگونـه             . که قرار بود در آینده رخ دهند      
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 بتوانم پول و سرمایه بیشتري به دست        بینی کرد تا    توان آینده را پیش     می
  .آورم

خواهد آن    دلم می . آخرین روز برگزاري کنفرانس اتفاق جالبی برایم افتاد       
  .را با جزئیات کامل توضیح دهیم و شما نیز از آن باخبر شوید

روز آخر برگزاري کنفرانس پشت دوربین فیلمبرداري که روي سه پایـه             
  قـرار بـود کـه مـن بـه شـکل کـامالً              آن روز . قرار داشت ایـستاده بـودم     

داوطلبانه مسئولیت ضبط کنفرانس دکتر فولر در سـالن کنفـرانس را بـه              
آلـودگی عجیبـی داشـتم و         در طول برگزاري احساس خواب    . عهده بگیرم 

در حقیقـت   . هایم را حتی براي چند لحظه باز نگـه دارم           توانستم چشم   نمی
ن چنـدان خـوبی نداشـت       منظورم این است که چون دکتر فولر قدرت بیـا         

هـا بـا شـنیدن     زدند و نیز هماننـد آن  اکثر حاضران در کنفرانس چرت می    
ام    آلـودگی   شـدم و خـواب      تـر مـی     کلمات نامفهوم و  مبهم دکتر فولر گیج       

  .شد بیشتر می
آلودي جلو رفتم و از سوراخ چشمی دوربین به دکتر فولر             با همان خواب  

ظه احساس کردم که نوري به شکل       به او خیره شدم و یک لح      . نگاه کردم 
. طـوري کـه اشـک چـشمانم سـرازیر شـد           . یک جرقه از چشمم وارد شد     

دانستم که وجود بسیار  گرم دکتر فولر وجود مـرا نیـز گـرم کـرد و       نمی
آلـودگی اشـک    مرا از خواب آلودگی بیرون آورد یا اینکـه از فـرط خـواب      

  .وقف کنمتوانستم آن را مت چشمانم سرازیر شده بود و من نمی
شـد و   تر مـی  کردم وجودم گرم و گرم هرچه بیشتر به دکتر فولر نگاه می   

ا کند و چگونـه آن ر  دیدم که او چگونه به آینده نگاه می     به طور واضح می   
حس عجیبی داشتم ناگهان احـساس  . ندک براي خود و دیگران ارزیابی می     
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هضمـشان  هاي دکتر فولر را تا چند لحظـه قـادر بـه               کردم که تمام حرف   
  .خواهد بگوید دانم او چه می کنم و می نبودم را درك می

نور نیز با من موافق بود و بنابراین شعر بسیار زیبـایی نوشـت و                 جان د  ِ
کـاري کـه یـک مـرد     «عنـوان شـعر او   . آن را در مدح دکتـر فـولر خوانـد       

  .»تواند انجام دهد می
ــه ت دجــان  ــاتر از هــزاران کتــاب ب وصــیف نــور در آن شــعر خیلــی زیب

هـر کـسی کـه    . شخصیت بسیار جالب و جذاب دکتر فـولر پرداختـه بـود       
  :کرد آمد و آن را تحسین می خواند خوشش می شعر را می

  گفتن حقیقت دشوار است
  خواهد صدایت را بشنود وقتی کسی نمی

  وقتی کسی اصال حواسش به تو نیست
  !اینجا چه خبر است

  توان تنها اینجا بود و ادامه داد نمی
   کسی را در کنارت نیاز داريوقتی

  یابی ایمان و روحت هستند تنها چیزي که می
  ها قدرتمندترین نیروي تو هستند آن

  :یافت  با چند مصرع بعدي پایان میو این شعر
  تواند انجام دهد یک رویاست کاري که یک مرد می
  تواند انجام دهد فقط عشق است کاري که یک مرد می
   انجام دهد تغییر دنیاستتواند  کاري که یک مرد می

  و دوباره زنده ساختن آن
  .تواند انجام دهد بینید که یک مرد چه کاري می اکنون می
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هـا   نهاي دوباره براي همه ما انسا   فرصتاین کتاب هم اشاره مجددي به       
دهد که چگونه دکتر فولر حتی در سن و سال باال بـراي               دارد و نشان می   

خواستم   میمن نیز   . یشرفت ایجاد کرد  خود فرصت دوباره براي رشد و پ      
اي بـراي خـود بـسازم و هماننـد              ال زندگی تازه  پس از بازگشت از مونتر    
  .هاي بیشتري براي خود باشم دکتر فولر شاهد موفقیت

 و هـاوایی   هایی در تایوان و کره   توانستم شرکت  1981سرانجام در سال    
د و لبـاس را     هاي من محصوالت مورد نیاز صنعت م        شرکت. تأسیس کنم 

هـا و برنـدهایی نظیـر پینـک فلویـد، دوران دوران،            کردند ، مـدل     تولید می 
، اسـپید واگـن و   REOجوداس پریست، ون هالن، بوي جورج، تد ناگنـت،          

  ....پلیس و
ـ        من تجارت خود را بسیار دوست می       د و  داشتم و عالوه بر محصوالت م

هـاي   اي دسـتی بـا آرم  هـ  هایی نظیر کاله، کیف پول و لینک      به تولید لباس  
هر هفته روزهاي جمعـه در  . مخصوص و بندهاي ابریشمی مشغول شدم 

کـردم و محـصوالت خـود را در دسـت             هاي مختلف شـرکت مـی       کنسرت
چـون  . گـرفتم  اي براي تولیدات جدیـد مـی    هاي تازه   دیدم و ایده    همگان می 

مجرد بودم و درگیري زندگی زناشـویی نبـودم، آرامـش خـاطر خاصـی        
کـردم سـرعت پیـشرفتم بـسیار چـشمگیر و قابـل               و احساس مـی   داشتم  

توانستم در خانـه آرام خـود کـه در            بنابراین به راحتی می   . مالحظه است 
تنها چیزي که   . هاي جدید را طراحی کنم      نزدیک ساحل وایکیکی بود، طرح    

کردم ، یافتن راهی براي کـسب سـرمایه بـسیار             روز به آن فکر می      شبانه
تـر    آوردم و آرام    هاي دکتر فولر را به خاطر می        ه حرف هر لحظ . زیاد بود 

که دنیا را جایی بهتـر از آنچـه کـه           براي این : پرسیدم  از خود می  . شدم  می
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امروز هست، بکنم، چه کاري باید انجام دهـد؟ چـه کـاري بـراي زنـدگی                 
  توانم انجام دهم؟ شخصی خودم می

 ارشد مدرك    سی و چهار سال داشتم و توانستم در مقطع         1981در سال   
التحـصیل   عالوه بر آن در دو مقطع ارشد دیگـر نیـز فـارغ         . خود را بگیرم  

هاي   ام نیز تحت آموزش     از طرف دیگر چون در دوران جوانی      . شده بودم 
دانـستم کـه    پروازي نیروي هوایی ارتش قرار گرفته بودم، به خـوبی مـی           

ط هـوایی   ابتدا در این فکر بودم که در یـک خـ          . توانم پرواز کنم    چطور می 
مشغول به کار شوم، اما هنگامی که از جنـگ ویتنـام بازگـشتم احـساس                

بـدین  . کردم که روحیات من بـا پـرواز و شـغل خلبـانی سـنخیتی نـدارد                
آنکـه    بـی . اندازي تجارت خود پیدا کـردم       ترتیب اشتیاق بیشتري براي راه    

ـ          د و لبـاس شـدم و   برایم مهم باشد، جذب تولیـد و فـروش محـصوالت م
هاي تبلیغاتی محصوالت جدیدي تحت عنوان جی سی بینی ،            رکتبراي ش 

  .تاور رکوردز و اسپنسر تولید کنم و در اختیارشان گذاشتم
ال بیـشتر  هاي دکتر فولر در مونتر فتم، حرفر  هر روز که بیشتر پیش می 

هـاي دکتـر فـولر      آن لحظه که گفتم حـرف   احتماالً. شدند  در ذهنم حک می   
احـساس  .  و معجزه آفریدنـد را بـه خـاطر داریـد           درون من انقالب کردند   

کردم که موفقیت امروزم نتیجه معجـزه هنرمندانـه دکتـر فـولر درون                می
بـا خـود   . من بوده است که در عرض یک لحظه زندگی مرا زیر و رو کرد    

هـا   گفتم شاید معجزات بیشتري در راه باشـد، مـن لحظـات بعـد از آن        می
  .آگاه شوم
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  هاي روحی من فعالیت
نور پیدا کرده بـودم و اکثـر اوقـات بـه            القه فراوانی به شعرهاي جان د     ع
هر بار که به شـعري کـه جـان دربـاره دکتـر فـولر                . دادم  ها گوش می    آن

تـوانم   من چه کـاري مـی  «: پرسیدم دادم، از خود می    نوشته بود، گوش می   
  »ام انجام دهم؟ براي زندگی

ت مـردم دربـاره     خواسـت بـه جاهـاي مختلـف بـروم و از نظـرا               دلم مـی  
هـا و     ام تنها هستم روي مدل     هوالتم آگاه شوم و هنگامی که در خان       محص

ها کار کنم، تا با موفقیـت بیـشتري محـصوالت جدیـدم را وارد        کیفیت آن 
داد، بلکـه   هایم رشد می این کار نه تنها مرا در شغل و فعالیت     . بازارها کنم 

. اي به مـن ببخـشد       تازههاي    توانست درونم را نیز تقویت کند و قدرت         می
اي آرام و سـاکت باعـث        هروز در خانـ     راندن اکثر اوقات شـبانه    اگرچه گذ 

ام شده بود، اما از نظر برقراري         هاي درونی   آرامش خاطر و تقویت قدرت    
روابط اجتماعی با دوستانم دچار مشکالتی شده بودم و هر بـار کـه هـر           

همـین مـسئله    . شـنیدم   میها     آن  دیدم، از نارضایتی    یک از دوستانم را می    
اي که دور خـود سـاخته بـودم خـارج و در               باعث شد که من کمی از پیله      

کردم که روحیـات مـن بـا     اگرچه احساس می  . جمع دوستان حاضر شوم   
ــا مــشکلی کــه وجــود دارد    شــغل و فعالیــت ــگ اســت و تنه هــایم هماهن

هـا و    خودداري کـردن از حـضور در جمـع دوسـتان و تمرکـز بـر طـرح                 
  .ي ذهنی در خلوت و تنهایی استها ایده

هـاي    شکل تـصمیم گـرفتم کـه در کـالس         بدین ترتیـب بـراي حـل ایـن مـ          
هاي جدیـدتر را ببیـنم و سـرانجام بـا       آموزشی تابستانه دکتر فولر دوره    
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چند نفر از دوستانم در دوره تکمیلـی دو سـاله دکتـر فـولر کـه از سـال                    
هاي دکتر    فانه کتاب اما متأس . شد، شرکت کردم     برگزار می  1983 تا   1981

 فـصل آن یـک   شدند و مطالعه یک     ر خواندن درك نمی   فولر با یک یا دو با     
هـا مجبـور    کشید و من براي درك بـسیاري از بخـش         یا دو هفته طول می    

ها با دوستانم تمرین کنم تا منظور اصـلی دکتـر فـولر را                بودم که ساعت  
  .متوجه شوم

 راسخی کرده بود و نـشان       برداري اشاره     او در کتاب خود به روش نوت      
تـوان ارتبـاط    هـاي مختلـف مـی    ها و طـرح     داده بود که با استفاده از رنگ      

هاي پیچیده به آسانی نـشان        میان چند عامل مرتبط با یکدیگر را در طرح        
گفت براي نشان دادن ارتباط میـان دو چیـز بـه جـاي هـزاران                او می . داد

هـم  . ی اسـتفاده کـرد    توان از چند خط کـج و معـوج رنگـ            سطر و لغت می   
همچنـین او روش طراحـی موضـوعات    . تـر  تر است و هم قابل فهـم        جذاب

ایـده  : گفـت   مختلف را به طرز عجیبـی در کتـابش نـشان داده بـود و مـی                
اصلی را در مرکز یک دایره بنویسید و با استفاده از چنـد خـط کوتـاه و                  

د ســعی کنیــ. بلنــد موضــوعات مــرتبط بــا آن را در اطــرافش وارد کنیــد 
 موضوع اصلی و مرکـزي وصـل        بههاي کوتاه     موضوعات مهم را با خط    

هاي بلندتر و موضوعات جـانبی   تر را با خط کنید و موضوعات کم اهمیت 
هـاي او پایـه و    اگرچـه ایـده  . و غیر ضروري را بـا خطـوط کـج و معـوج            

هـر  . رسـیدند   اساس علمی نداشتند، اما بسیار زیبا و کاربردي به نظر می          
هـا و واژگـان دشـوار و غیـر            کردم از لغت    ها کار می    روي طرح اندازه که   

گرفتم و عالقه شدیدتري براي ادامه مطالعـات          ضروري بیشتر فاصله می   
  .کردم خود پیدا می

http://abcbourse.ir/


66 شانس دوباره

 دو نفر ایده بهتري نسبت به یـک نفـر          دانیم، قطعاً   طور که همه ما می      همان
 نفـر از    به همین خاطر است که در مدرسه هنگامی کـه دو          . خواهند داشت 

کردنـد و بـا ترکیـب     شاگردان براي پاسخ سوالی به برگه یکدیگر نگاه می  
دادنـد،   ترین شـکل پاسـخ مـی    ایده ذهنی خود به سوال  به بهترین و کامل   

هرچه بیـشتر دربـاره حقـایق بـزرگ امـا           . شد  کارشان تقلب محسوب می   
. دش  کردم، مسایل بیشتري برایم آشکار می       پیش پا افتاده مدرسه فکر می     

 اي به من داده شـود و دوبـاره بـه       رهخواست دوباره فرصت دوبا     دلم می 
گفـتم اگـر دوبـاره        بـا خـود مـی     . ایام مدرسه و دوران نوجوانی برگـردم      

هـا رنـگ کـنم     ام را بـا آن  ههاي کودکان   رنگی را بردارم و نقاشی    مدادهاي  
 با  شاید بتوانم . شاید بتوانم تعریف دقیقی از آرامش براي خود ارایه دهم         

ام بتوانم دنیـاي امـروزم را بـه           هاي ذهنی قدیمی    معنا و مفهوم جدید ایده    
  .زیباترین شکل تغییر دهم

اي بـراي بازگـشت بـه     اما مشکل اصلی اینجا بود که هیچ فرصت دوبـاره    
دوران مدرســه وجــود نداشــت و مــن مجبــور بــودم بــا بــه روزرســانی 

د که تصمیم گـرفتم  به همین خاطر بو. اطالعات امروزم خود را رشد دهم    
 طی یک دوره آموزشی دو سـاله تحـت آمـوزش            1983 تا   1981از سایل   

او پـس از اتمـام      . هاي فراوانی بیـاموزم     قرار بگیرم و از دکتر فولر درس      
ــه شــاگردان خــود     ــستانی از هم ــک جــشن تاب ــوزش در ی ســال اول آم

تابستان بعـدي دوبـاره شـما را مالقـات خـواهم            : خداحافظی کرد و گفت   
 اما او تابستان بعدي را هرگز ندیده پس از گذشت سـه مـاه در اول                 .کرد

  . از دنیا رفت1985جوالي سال 
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  تغییر افق زندگی
. ام به تغییرات فراوانی نیـاز دارد         احساس کردم که زندگی    1984در سال   

البته چندان هم مطمئن نبودم که چه کار باید بکنم، فقط تصمیم داشتم که              
  : گفتمهمانطور که قبالً. همحرکتی از خود نشان بد

ورزیم  ها عشق می شویم تمام چیزهایی که به آن گاهی همه مجبور می«
بنابراین در هر شرایطی قدرت انجام هر کاري را داریم، چه . را رها کنیم

  ».به دست آوردن و چه از دست دادن
گال را که توسط ریچارد بـاخ       هنگامی که کتاب جاناتان لیوین استون سی      

  .کردم، با مطالب زیر روبرو شدم ه شده را مطالعه مینوشت
  :داد که گال چنین توضیح می آن کتاب درباره جاناتان لیوینگ استون سی

او کسی بود که از کارهاي روزمره خود به شـدت خـسته شـده بـود و                  «
بنابراین تالشی کرد که براي تقویت روحیه خود به نداي درونـی خـود و          

اگرچـه هـدف   . ه دنبال آن برود و آن را یاد بگیـرد  عالقه شدید به پرواز ب    
هـاي   توانـست بـا تقویـت یکـی از توانـایی         او آموختن پـرواز نبـود و مـی        
  ».تري داشته باشد بخش جدیدش زندگی شادتر و لذت

  :هاي جاناتان چنین آمده در یکی از داستان
هـا    آن. لـوح و زودبـاور روبـرو شـد          روزي جاناتان با دو شخص سـاده      

هـزاران بـار بهتـر از بهـشت اسـت        تند جاناتان را به جـایی کـه         خواس  می
جاناتـان در   . ها گفتند که براي رسیدن به آنجا بایـد پـرواز کنـد              آن. ندببر

 ها  لوح دیگري مالقات کرد و متوجه شد که همه آن           طول راه با افراد ساده    
در میان راه جاناتان بـا      . نیز دوست دارند که پرواز کنند و به آنجا بروند         
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چیانـگ بـه   . او چیانگ نـام داشـت  . لوح دوست شد ترین فرد ساده    باهوش
تـرین مـدت از یـک         تـوان در عـرض کوتـاه        جاناتان یاد داد که چگونه می     

خواهـد   سوي جهان به سوي دیگر جهان پرواز کند و به هر جایی که مـی          
چیانـگ قـصد داشـت کـه راز را بـراي            . یک چشم بر هـم زدن برسـد       در  

هاي قدرت    علم و آگاهی همانند بال    «آن راز این بود که      . جاناتان فاش کند  
توانند در عرض یک ثانیـه انـسان را بـه جاهـاي دلخـواهش                 هستند و می  

  ».ببرند و برسانند
گذاشـت و   میلی او را تنها       هاي چیانگ نشد با بی      جاناتان که متوجه حرف   

به روي زمین بازگشت تا شاید بتواند با افـراد دیگـري آشـنا شـود و از                  
سرانجام او به سالمت به زمین      . ها پرواز به هر جاي دنیا را یاد بگیرد          آن

لچر لیندسی گال آشنا شـد               برگشت و سرانجام با شخص دیگري به نام ف
و جمـع   و فهمید که نوبت اوست تا به جاي خودش بـه پـرواز در آیـد و ا                 

  .ها را ترك کرد و پرواز را براي همیشه از خاطر برد آن
ها در البـالي      از داستان کوتاه فوق کامالً مشخص است که گاهی فرصت         

هـا را     شـوند و فرصـت      هزاران واژه و کلمه نامفهوم و پیچیده پنهـان مـی          
هـا را درك کنـیم، آن         اگر نتـوانیم آن   . ها بسیار کوتاه است     براي درك آن  

شود و هرگز از فرصـت مجـدد بـراي             شخص دیگري داده می    فرصت به 
  .یادگیري خبري نخواهد شد

  خود را به دست سرنوشت سپردن
هاي مهمی که از جاناتان یاد گرفتم ایـن بـود کـه گـاهی مـا                   یکی از درس  

رها کنـیم  ) یادگیري پرواز(مندیم  چه را که بدان عالقه شویم آن   مجبور می 
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مـن نیـز از   . هـاي جدیـد بـه دسـت آوریـم        اي براي تجربـه     و فرصت تازه  
 تـصمیم گـرفتم کـه خـود را از       1984 تا اواخر سـال      1983تابستان سال   

هزاران قید و بند زندگی رها کنم و خود را به دست زندگی و حـوادث آن       
البته تصمیم جدید من دو نفر از شـرکاي مـرا در شـرکت تولیـد               . بسپارم

ــ ســواالت بــسیاري از مــن هــا  آن. د و لبــاس متعجــب کــردمحــصوالت م
توانستم به آسانی به      ام اما من نمی     پرسیدند که چرا چنین تصمیمی گرفته     

ها بگویم که گاهی الزم است خود را به دست زندگی بسپاریم تا ما را                 آن
گـذارد کـه از مـسیر         زندگی مسیري را پـیش رویمـان مـی        . راهنمایی کند 

اگر همگی  . اصله دارد ها ف   اصلی تجارت و خیلی از چیزهاي دیگر فرسنگ       
ما زندگی را براي یک مدت کوتاه درك کنیم، مطمئناً بـه حقـایق بـزرگ و               

  .رسیم مهم آن می
طـور کـه در تـالش بـودم تـا بـه تولیـد          همـان  1984در ماه ژانویه سـال      
هاي هاوایی، نیویورك، تایوان و کـره پایـان دهـم بـا            محصول در شرکت  

آن خانم . دیدم، مالقات کردم یم میخانمی زیبا که همیشه او را در رویاها       
چون قرار نبـود فعالیـت خاصـی را بـا هـم آغـاز کنـیم و            . کیم نام داشت  

حـدود  . بخواهیم براي آشنایی بیشترمان به دنبال بهانه و موقعیت باشیم         
شش ماه تالش کردم تـا او را متقاعـد کـنم تـا فرصـتی بـه مـن بدهـد و                       

. ودم توضیحات بیشتري بـدهم   بتوانیم با هم جایی برویم و من درباره خ        
چنان پاسخ او منفی بود، سرانجام راضـی          پس از گذشت شش ماه که هم      

  .شد که براي صرف شام در نزدیکی ساحل وایکیکی دعوت مرا بپذیرد
درست در یک ساعت قبل از صرف شام که او را در جلوي در رستوران               

وي در  ر  هایم را آغاز کردم و پـس از صـرف شـام و پیـاده                دیدم صحبت 
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هـایم بـیش از آنکـه     در اکثـر گفتـه  . کنار ساحل تا طلوع آفتاب ادامـه دادم  
درباره خودم حرف بزنم و چیـزي بگـویم بیـشتر دربـاره دکتـر فـولر و             

خواسـتم بـه او بگـویم کـه هـر کـسی               مـی . اش حرف زدم    هاي ذهنی   طرح
او نیـز  . درون خود دنیایی دارد که با دنیاي خارجی بسیار متفاوت اسـت     

داد و او اولـین خـانمی         هاي من عالقه بسیاري نـشان مـی          به حرف  نسبت
  .داد بود که به چنین مسایلی خوب گوش می

کـردیم، احـساس     همدیگر را مالقـات مـی      پس از گذشته چند ماه که مرتباً      
خواسـتم بـا او    هر بار کـه مـی  . ام شده است    کردم که او بخشی از زندگی     

. شـدند    روح و جانم سرازیر می     هاي دنیا   خداحافظی کنم تمام غم و غصه     
م در  مـه فعـالیتم را بـا دو نفـر از شـرکای            در نهایت مجبـور شـدم کـه ادا        

کـیم در هونولولـو     . هونولولو قطع کنم و به دنبال سرنوشتم با کیم بروم         
خواهم با تو     می: یک روز کیم از من پرسید     . به حرفه تبلیغات مشغول بود    

 دست در دست همـدیگر      1984ال  سرانجام در ماه دسامبر س    . ادامه بدهم 
امـا هـر    . گذاشتم و در جاده زندگی همسفر شدیم و با هم ازدواج کـردیم            

  .هاي بسیاري پیش رو خواهیم داشت دانستیم که دشواري دو می
مـان مواجـه نـشده بـودیم،      چون تا آن روز بـا تجربیـات تلـخ در زنـدگی      

بنابراین . ودکردیم که گذران زندگی برایمان دشوار نخواهد ب         احساس می 
. بینانه به دنیاي واقعی اطرافمان داشته باشیم      در تالش بودیم تا نگاه واقع     

  .کاري و خطا زندگی دور از هر گونه دروغ، دورویی، پنهان
مان شبیه داستان جاناتان، حالتی عجیـب بـه           کردم که زندگی    احساس می 

هر اتفاقی  . خود گرفته است و من باید چیزهاي فراوانی را از آن بیاموزم           
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کـرد، طـوري کـه انگـار تمـام            افتـاد ذهـن و روحـم را درگیـر مـی             که می 
  .شدند ها و رفتارهایم در جایی ثبت می العمل عکس

مان بـا افـراد مختلفـی روبـرو شـدیم و              خوشبختانه من و کیم در زندگی     
افرادي که نه من و نـه کـیم هرگـز           . ها یاد گرفتیم    چیزهاي بسیاري از آن   

  .دیده بودیمدر طول عمرمان ن
هـاي نخـست    در وب سایت ویکی پدیا درباره تمـام افـرادي کـه در سـال      

ها را یـک بـه        ام با کیم، با آنها روبرو شدم، توضیح دادم و نام آن             زندگی
از داستان جاناتان آموختم کـه همـه        : ام  در آنجا نوشته  . ام  یک اعالم کرده  

رچـه ممکـن اسـت      اگ. لوح دوست دارند پـرواز را یـاد بگیرنـد           افراد ساده 
در واقـع یـادگیري بـه یـک معلـم و        . اینکار براي مدت طوالنی طول بکشد     

). و البته یک شاگرد صـبور و مـستعد  (راهنماي خوب و دلسوز نیاز دارد   
کننـد و بـه اهـداف خـود           اگر چنین باشد هم معلم هـم شـاگرد رشـد مـی            

 دو هـا وجـود دارد، امـا هـر     اگرچه اختالفات فراوانـی میـان آن      . رسند  می
جاناتان مفهـوم آزادي در    . توانند سبب رشد و پیشرفت یکدیگر شوند        می

یادگیري را به من آموخت و گفت کـه بایـد در هـر شـرایطی بـا خـود        
 اگر صادقانه با خود رفتار کنیم، هرگز مـانعی پـیش روي             .صادق باشیم 

هـاي    مـن و کـیم در روزهـا و هفتـه        1985در سـال    . خود نخواهیم یافـت   
مان  مان هیچ خانه و پولی نداشتیم که با آن زندگی           مشترك آغازي زندگی 

حتــی پــولی نداشــتیم کــه بــراي خودمــان غــذا بپــزیم و . را شــروع کنــیم
مان تـصمیم گـرفتیم کـه      پولسرانجام با باقیماندة. ا سیر کنیممان ر  شکم

طـور کـه قـبالً        همـان . مان را آغاز کنـیم      در زیرزمین خانه دوستم زندگی    
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خواست ایمان مرا امتحان کنـد و مـرا در شـرایط سـخت      گفتم خداوند می  
  .بیازماید

 گروهــی از مـردم در اســترالیا بـه مطــالبی کـه مــا    1985در پـاییز سـال   
هـاي آموزشـی      آن روزهـا مـا بـازي      . منـد شـدند     دادیم عالقه   آموزش می 

گذاریی انجام داده  ها سرمایه   بسیار جالبی طراحی کرده بودیم و روي آن       
  . بودیم
 موفق شدیم که سمیناري در سیدنی       1985ه، در ماه دسامبر سال      باالخر

مـان    به همین خاطر بود که من و کیم از همان ابتداي زندگی           . برگزار کنیم 
 مـشترکمان    چـون از ابتـداي زنـدگی      . منـد شـده بـودیم       به استرالیا عالقه  

در واقـع سـمینار اسـترالیا       . خاطره خوش و به یاد ماندنی از آن داشـتیم         
  . از ما دو راهنما و مشاور بزرگ و ماهر ساختبود که

  تغییر دوستان
طور که بسیار خسته و دلزده بـودم تمـاس             همان 1986یک روز در سال     

جـان میزبـان یـک      . تلفنی از موسسه ویند استار جان دنور دریافت کردم        
خواسـت بدانـد کـه اگـر بـرایم            مراسم در آسپن لکورادو شده بود و مـی        

بـروم و بـراي تعـدادي از بنیانگـذاران وموسـسان            مقدور است به آنجـا      
هاي بزرگ بستنی بن و جري نظیر من کوهن و جري گـرین فیلـد                 شرکت

. ت او را قبـول کـردم      من هم بدون آنکه فکر کنم درخواسـ       . سخنرانی کنم 
جلسه وارد چادري که به شکل گنبـدي درسـت شـده بـود            روز برگزاري   

 چادر گنبدي شکل مرا به یـاد        .رفتم و در آنجا با بن و جري روبرو شدم         
سالن گنبدي شکل دکتر فولر انداخت و احساس کردم که دوباره مثـل آن        
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آنکـه از خـود و        بـه همـین دلیـل بـی       . روز جادویی در من رخ داده اسـت       
آمـوزش و   هایم حرف بـزنم، شـروع کـردم بـه توضـیح دربـاره                 شرکت

شـتیم نیـز   این مسئله را به مـشکالتی کـه در دوران مدرسـه دا    . یادگیري
ایـم روي موضـوعاتی کـار         ربط دادم و گفتم که چرا همه ما مجبور بوده         

هـا نداشـتیم و      اي به آن    کنیم و مطالبی را به خاطر بسپاریم که هیچ عالقه         
همچنـین بـراي    . ها برایمـان مفیـد نیـستند        یک از آن درس     چرا امروز هیچ  

دیم از درس   کر  ها گفتم که چرا هرچه بیشتر و بیشتر مقاطع را طی می             آن
شـدیم و در پاسـخگویی بـه سـواالت امتحانـات              تـر مـی     خواندن مـأیوس  

ما همه دوست داشتیم که درس بخوانیم و چیزهاي زیادي یاد           . تر  ضعیف
هـا    بگیریم، اما تنها مشکلی که بود این بود که ما به موضوعی که مدرسه             

ودکانی کـه   درباره ک . کردند عالقه نداشتیم    ها می   ما را وادار به مطالعه آن     
مجبورند به روش سنتی مسایل ساده و پیش پا افتاده را یاد بگیرنـد نیـز          

هایـشان را ببندنـد      هایی زدم و در انتها از حضار خواستم که چشم           حرف
گـوش  » برتـرین عـشق  «هایشان را به دست هم بدهند و به شـعر     و دست 
هـا   من آن شعر بـسیار زیبـا را از قبـل آمـاده کـرده بـودم و از آن         . دهند

اولـین  . خواستم که پیام و جملـه را درك کننـد و خـوب بـه آن بیندیـشند              
  :شد گونه آغاز می جمله این شعر این
  ».....دانم که کودکان، آینده ما هستند  می«

دیـدم کـه سـاکت        کردم کمتر کسی را مـی       طور که شعر را پخش می       همان
 جایـشان   پس از اتمام شعر چند نفري از حـضار از         . کرد  بود و گریه نمی   

ها دقیقاً همـان      آن. بلند شدند و دوستان کناري خود را در آغوش گرفتند         
مـن  . کاري را کردند که من هنگام برگزاري جلسه دکتر فولر انجـام دادم            
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اگرچـه همـه مـا      . هم آن روز گریه کردم و دوستانم را در آغوش گـرفتم           
که اشـک   هاي ما اشک ندامت و پشیمانی نبودند، بل         اشک ریختیم، اما اشک   
ها اشک تشکر از خداوند بـراي دادن نعمـت            آن. مسئولیت پذیري بودند  

 ما نشانه جـرأت و      يها  دانستیم که اشک    همه می . حیات به ما بوده است    
. دانـستیم   جسارت براي دانستن همه چیزهایی است که تا آن زمـان نمـی            

  .زده کرده بود احساسی که در قلب ما بود ما را خوشحال و هیجان
 به معناي جرأت یک واژه فرانسوي       Courageدانستیم که واژه      ا می همه م 

آیـد و بـه فـرد حـسی           است و به حسی اشاره دارد که از قلب بیرون مـی           
و نید استار هم این گروه را دور هم جمع          . دهد  شبیه اعتماد و اطمینان می    

ها یاد دهد و در نهایت همه ما متوجـه شـدیم              کرده بود تا پرواز را به آن      
  . نیاز داردجرأت و جسارت پرواز بیش از هر چیزي به که

ایـد منظـور مـن از پـرواز آغـاز تالشـی بـراي            طور کـه درك کـرده       همان
  .باشد دستیابی به موفقیت است و الزمه آن جرأت و اطمینان از خود می

اي است کـه بـه انتظـار         پس از اتمام جلسه متوجه شدم که کیم چند دقیقه         
مدیگر را دیدیم او بدون اینکه چیزي بگویـد مـرا           من نشسته و وقتی که ه     

وقتی از آنجا دور شدیم و با هم صحبت کردیم هـر دو             . در آغوش گرفت  
معتقد بودیم که کار ما کاري فیزیکی نیست که جسم قـادر بـه انجـام آن                 

  .باشد، بلکه کار ما با روح و روان خود و دیگران سروکار داشت
رفتـیم و بـه افـراد     اي مختلـف مـی  با وجـود اینکـه هـر دوي مـا بـه جاهـ         

دادیم، اما خودمـان پاسـخ بـسیاري از سـواالت در              گوناگون آموزش می  
به عنوان مثال، سوالی مثل اگـر رشـد کنـی چـه             . دانستیم    مان را نمی    ذهن

بـا خـود    .  شوید؟ ذهن مرا سخت بـه خـود مـشغول کـرده بـود               کاره می 
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.  یک معلم بودن است    گفتم وکیل یا پزشک بودن بهتر و خوشایندتر از         می
اگر معلم شوم شاید مجبور باشـم شـاگردانم را بـه مطالعـه مطـالبی کـه            

شـان    هـا قـادر بـه درك        مطالبی که آن  . ها ندارند وادار کنم     اي به آن    عالقه
خواستم به بهانه کسب درآمد باال، اهمیـت شـغلی و             بنابراین نمی . نیستند

م دوران خـدمت  حقوق بازنشـستگی و مـستمري کـه دولـت پـس از اتمـا           
گذاشـت مـن نیـز بـه آن کـار        تدریس در اختیار معلمان بازنشستگان مـی   

خواست مانند پـدر بـی پـول          به عبارت دیگر اینکه دلم نمی     . مشغول باشم 
  .نصیب بمانم باشم و از همه چیز بی

  کند تجارت پیشرفت می
طور که من و کیم مطالب آموزشی گوناگونی را براي هر قـشري از              همان
مـان    مان و به زبانی دیگر، تجـارت          کردیم، مرکز آموزشی     آماده می  مردم

تا به نیوزلند، کانادا، سنگاپور، مالزي و ایـاالت متحـده آمریکـا گـسترش               
  .پیدا کرد

 هنگامی که امتیاز تجـاري مـان را         1994پس از گذشت ده سال، در سال        
وب و  به شرکایمان واگذار کردیم، من و کیم از نظر مـالی بـه جایگـاه خـ                

بـا  .  سـال داشـتم   47 سال داشت و من هم       37کیم  . مطمئنی رسیده بودیم  
اینکه شغل خاصی نداشتیم، اما نگران پـولی کـه بـراي فرداهایمـان نیـاز                

کـرد و نـه قـرار بـود از            نـه دولـت مـا را حمایـت مـی          . داشتیم نبودیم 
جالب اینجـا بـود کـه هـیچ         . هاي بازنشستگی استفاده کنیم     مستمري

  .اق بهاداري هم نداشتیمسهامی و اور
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مــان ســوال  هــاي شــغلی بنــابراین هنگــامی کــه مــردم دربــاره موفقیــت 
شـماري   کردیم که هنوز هم افـراد بـی       پرسیدند، من و کیم احساس می       می

 شـانس «هـا از مـا    خبرنـد و سـواالت آن     هاي ما بـی     هستند که از آموزش   
تم کـه بایـد     بدین ترتیـب بـه کـیم گفـ        . گذارد  را در اختیارمان می   » دوباره

و دوبـاره تـالش و کوشـش را از سـر     . تجارت جدیدي را به راه بیندازیم   
تر در  با شروع مطالعه و تحقیق درباره مسایل و موضوعات تازه         . بگیریم

انـدازي    آخر توانستیم شرکت پدر پولدار را که هنوز هـم دایـر اسـت، راه              
پـدر  «مـان در شـرکت        شعاري که مـن و  کـیم بـراي آغـاز فعالیـت             . کنیم

  :ساختیم، این بود» پولدار
  »داریم هرچه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مفیدتر و موثرتر قدم بر می«

جـدول گردشـی    «بدین صورت با شعار خدمت به مردم، من و کیم بازي            
  .پول را نوشتیم را طراحی کردیم  کتاب پدر پولدار پدر بی» پول

 1997ریــل ســال ام در هــشتم آو ســرانجام در روز تولــد پنجــاه ســالگی
هــایم را در آن آغــاز  را تأســیس کــردم و فعالیــت» پــدر پولــدار«شــرکت 
  .نمودم

  ».راند قبل از هر چیزي انسانیت است که ما را در هر مسیري به جلو می«

  فرصت دوباره براي شرکت پدر پولدار
هـا   هنگامی که فصل اول این کتاب را نوشتم، دنیاي پول را بـراي میلیـون     

بـه مـردم گفـتم کـه پـول هـر روز هماننـد یـک                 . تغییـر دادم  نفر از مردم    
ها   ها هم چنان همانند قرن      زا در حال تغییر است و اما آن         ویروس بیماري 

با تأسیس شرکت پدر پولدار، من و کـیم صـاحب   . کنند پیش بدان نگاه می  
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نوشتیم یا هر بـازي   هاي بیشتري شدیم، چون با هر کتابی که می         موفقیت
. گذاشتیم  دي را در اختیار مردم می     هاي جدی   ردیم، فرصت ک  که طراحی می  

هـاي الکترونیکـی      بنابراین با پیشرفت دنیاي تکنولـوژي توانـستیم بـازي         
ها با ایجاد یک شرایط فرضی اما         هر یک از آن   . گوناگونی را طراحی کنیم   

گذاشـتند و     هاي دوباره را در اختیار شـرکت کننـدگان مـی            واقعی فرصت 
ــی آن ــا م ــست ه ــر شــرایطی چــه   توان ــه در ه ــد ک ــی درك کنن ــه راحت ند ب

آنکـه محـدودیت و مـشکلی در          العملی باید از خود نشان دهنـد، بـی          عکس
ایم که هـر چـه        میان باشد، در همین کتاب حاضر ما نیز به همه شما گفته           

تـوانیم   شویم و می    بیشتر یاد بگیریم، بیشتر از تغییرات روز دنیا آگاه می         
هـاي   هرچـه بیـشتر بـدانیم، فرصـت    . گ سـازیم هـا هماهنـ   خـود را بـا آن  

آوریم و قدرت بیشتري بـراي رشـد و پیـشرفت در              بیشتري به دست می   
  . آینده را خواهیم داشت

 قصد داشـته  'Grunch of Giants'دکتر فولر در آخرین کتاب خود به نام 
او  چنـین گفتـه کـه    .  را به ما نشان دهـد    Grunchکه اجزاي سازنده واژه     

باشـد و بـه معنـاي      مـی eistHash Cniversal Uross Gخفـف  این واژه م
  . استدزدي جهانی پول نقد

 به چاپ   1983 او پس از مرگش در سال        Grunchجالب است بدانید کتاب     
هـاي مـا    هـایش بـا کتـاب       رسید و آن تنها کتابی بود که بسیاري از بخش         

 هـاي   دکتر فولر نیز همانند مـا بـه توضـیح سیـستم           . شباهت داشته است  
  .ها صحبت به میان آورده است پولی و به سرقت رفتن پول و سرمایه

 کتاب دکتر فولر را خواندم، احساس کـردم         1983هنگامی که من در سال      
تـوانم   دانستم که هرگز نمی  می. اند  هایم تغییر پیدا کرده     که خیلی از دیدگاه   
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دانـستم   بـا اینکـه نمـی   . تا لحظه آخر عمر خود کار کـنم و زحمـت بکـشم         
کردم که حتی بـراي روزهـاي    اي باید بیندیشم، اما خود را وادار می    چاره

اي  توانـستم سـاکت گوشـه     نمـی . ام کاري کـنم     پر رنج و درد بازنشستگی    
طور که دکتر فولر به من یـاد داده بـود آینـده      خواستم همان   بنشینم و می  

هـاي کوچـک و بـزرگ وارد     نزمان حال ببینم و اجازه نـدهم بحـرا  را در  
خواسـت تمـامی    که دلم مـی   تر این   از همه مهم  . ام شوند   ن برنامه زندگی  مت

هـا تقـدیم      هایمان را در قالب یک کتاب براي مردم بنویـسم و بـه آن               یافته
هـایی کـه امـروزه بـا      نل بعدي قرار است درباره اکثـر بحـرا   در فص . کنم
  .ها روبرو هستیم برایتان توضیح بدهم آن

هاست که همـه را        جدیدي نیست و سال    ها موضوع   سرقت پول و سرمایه   
من به تمام افرادي که به دنبال فرصـت دوبـاره بـراي رشـد و                . آزارد  می

گویم که باید تک تک جمالت مهم این کتـاب را خـوب               پیشرفت هستند، می  
بخوانند و درك کنند تا قدرت دیدن و لمس کردن آینده را در زمـان حـال     

ــد ــایی را بــرا . پیــدا کنن ــده زیب تــان  ي خــود و اعــضاي خــانوادهاگــر آین
  .خواهید، امروز باید از خواب غفلت بیدار شوید و تالش کنید می

  اي ویژه و اختصاصی براي خوانندگان هوشمند  توصیه
  کتاب شانس دوباره

بــراي دریافــت اطالعــات تــازه در مــورد کتابهــاي تــازه و جدیــد رابــرت 
ــدد     ــک، عـ ــق پیامـ ــت از طریـ ــاکی و موفقیـ ــمار 1کیوسـ ــه شـ ه  را بـ

  . ارسال کنید10000066492733
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اگر چیزي را بیافرینم، باید منتظر بمانم تا بشري پیدا شود و اختراع مـن               

درد من آفریدن و نیاز مردم نیست، انتظاري است که ناچار        . نیاز پیدا کند  
  ».به تحمل آن هستم

  باك مینستر فولر.آر
نده را از دریچـه  ها طول کشید تا بدانم که چطور دکتر فولر دنیاي آی          مدت

اي براي آن ریختـه باشـد و کـار خاصـی              بدون اینکه برنامه  . دید  حال می 
هایی کـه مـن       دیدگاه او به آینده با تمام دیدگاه      . براي آن انجام داده باشد    

  .در تمام عمرم دیده و یا شنیده بودم، متفاوت بود
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نام خدا  ترسم که     اما اکنون من می   . او از آینده براي خود خدا ساخته بود       
چون ممکن است هر یک از خواننـدگان مـن آن را بـه              . را بر زبان بیاورم   

گونه متفاوتی براي خود معنا کنند و کار مـرا تـوهین بـه مقدسـات خـود              
. تاما منظور من از ایـن واژه برتـرین حالـت از یـک چیـز اسـ                 . تلقی کنند 

ه مـا   خواست ب   او می .  هم همین بوده است    خدا«منظور دکتر فولر از کلمه      
هـا   هاي فراوانی وجود دارند کـه هـر یـک از آن       بگوید که در جهان انرژي    

توانند ما را در شرایط متفاوت قرار دهند و به تعبیري براي ما بهشت                می
  ».و یا جهنم بسازند

کنم، بدانید که هـدفی بـراي     را در این کتاب ذکر می    هر بار که من نام خدا     
تـرین   خـواهم کـه عـالی     بلکه فقـط مـی   توهین به شما و اعتقاداتتان ندارم،     

نـشان دهـم وگرنـه      » آینده«حالت از هر چیزي را مثل موضوع این فصل          
گنجـد و     دار کردن عقاید و اعتقادات شما در قالـب ایـن کتـاب نمـی                خدشه
نه تنها در مورد آینده، بلکه در مورد تمـام           .رسد   بیهوده به نظر می    کامالً

ن برتـرین حالـت یـک چیـز را خـدا            اتـو   هم می » سیاست«مسایل از جمله    
بـه هـیچ یـک از    . خـواه من نه آزادیخواه هستم و نـه جمهوری    . معرفی کرد 

قـدر واضـح      تـوانم آن    مـی . ها هـم کـاري نـدارم        کارهاي استراتژي آن    راه
تـر از دانـستن       ام بـسیار مهـم     حیوانـات خـانگی   بگویم که بازي کردن بـا       

  . استسیاستمدارانراهکارهاي سیاسی 

  تکامل بشر
د و معنـا    بیننـ   که همه چیز را در آینده می      نبود  دکتر فولر از جمله افرادي      

او فقط معتقد بود که مسیر تکاملی بشر در آینده معنـا و مفهـوم               . نندک  می
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تـرین هنـر     همچنین او پذیرفته بود کـه آفـرینش بـشر بـزرگ           . کند  پیدا می 
 و هــا را روي زمــین پــست ن انــساخــالق مهربــان بــوده و خداونــد عمــالً

هـا را ببینـد و پـس از متعـالی             ارزش آفرید تا سیر تکاملی و رشـد آن          بی
  .گشتن روح و جسم او، او را دوباره به بهشت برین بازگرداند

خداوند دوست دارد که تمـامی بنـدگانش بـه برتـرین            : گفت  دکتر فولر می  
نیـاز    نیازي دست پیـدا کننـد و هماننـد خـودش از نیـازي بـی                 حالت از بی  

نیازي را در ثروتمنـدي بـراي خـود معنـا             ی اگر ما بخواهیم بی    حت. باشند
  .کنیم، خداوند دوست دارد که همه ما پولدار و غنی باشیم

روي زمـین خـاکی زنـدگی       نفـر   امروزه شش میلیارد    : گفت  دکتر فولر می  
 تـا بـه امـروز     است و احتماال1980ًتازه این آمار مربوط به سال   . کند  می

شاید بتوان گفت که امروز حـدود هفـت         . شده است ها بیشتر هم      تعداد آن 
 قابل درك است که ایـن افـراد        کامالً. کند  میلیارد بر روي زمین زندگی می     

ش شـ  در حال تالش و کو  1950هاي    همان کسانی بودند که در طول سال      
انـد و هـر روز کـه بیـشتر      هاي تجـاري خـود داشـته      براي طراحی برنامه  

بـه همـین    . رسـد   شان می   جدیدتري به ذهن  هاي    شوند، ایده   ثروتمندتر می 
  .شود ها  افزوده می خاطر است که هر روز به تعداد آن

کرد کـه هـر چـه بـشر           نکته جالب اینجا بود که دکتر فولر خاطرنشان می        
یعنی اگر از لحاظ اقتصادي     . تر خواهد شد    نیازتر شود، روح او متعالی      بی

اي درونـی او ماننـد      هـ   هـا و ویژگـی      و مالی رشد و پیشرفت کنـد، قـدرت        
 مشخص است که اگـر انـسان        کامالً. شوند  بیشتر تقویت می  ... انسانیت و   

تواند بخشندگی کند و مهر و محبت         نیاز نباشد، هرگز نمی     از نظر مالی بی   
از طرف دیگر اگر انسانیت نباشد، دنیـا بـه          . خود را به دیگران نشان دهد     
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دکتـر فـولر    . شود  ف می رسد و چرخه زندگی خود به خود متوق         پایان می 
این مطلب را همانند لخته شدن خون در بدن انسان زنـده تعبیـر کـرده و                 

اگرچه او هنـوز زنـده اسـت امـا لختـه شـدن              : در توضیح بیشتر آن گفت    
شـود کـه    طـور مـی     همین. آورد  خون در بدنش روزي او را از پاي در می         

 پایـان   شـود و زنـدگی روي زمـین خـاکی بـه             گیر می   اي همه   چنین مسئله 
  .رسد می

 هدف دکتر فولر از ارایه چنین مطالبی این بود که نـشان دهـد در دنیـاي              
شـوند و از نظرهـا پنهـان          ما خیلی از چیزها وجود دارند، امـا دیـده نمـی           

. شوند ها نمی بنابراین کسی متوجه انرژي و تأثیر بسیار باالي آن       . هستند
همگـی  شق ورزیـدن   نیازي، انـسانیت، بخـشندگی و عـ         به عبارت دیگر بی   

ها غفلـت   ي از قوانین طبیعت باشند که همیشه از درك آن    ا  توانند نمونه   می
  .ایم کرده

کاري که    اکثر اوقات دیده بودم که دکتر فولر درباره افراد حریص و طمع           
به دیگران به چشم منبعی براي رسیدن و دستیابی به اهـداف خـود نگـاه         

تواننـد از   ن افـرادي هرگـز نمـی   گفـت چنـی   او می. کرد  کنند، صحبت می    می
هـا   نتـا انـسا  . نوع خود برسند حبت به هم حرص و طمع به بخشندگی و م      

توانند بـه رنـج و دردهـاي موجـود در زمـین               به چنین درکی نرسند، نمی    
خداونـد بـسیار    : گفـت   در جایی دیگر دکتـر فـولر مـی        . خاکی فیصله دهند  

دازه یـک سـر سـوزن        به انـ   ماند تا بشر    ها منتظر می    است که قرن  صبور  
متاسفانه من و شما و همه مـردم روي زمـین           . پیشرفت کند و تکامل یابد    

ایم تا به درك آنچه که خداونـد برایمـان مقـدر              اي تأمل نکرده    هرگز لحظه 
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هاي سال دیگر الزم باشد تا خداوند بـشري را   شاید میلیون .  برسیم  کرده
  .شف و درك کندبه روي زمین بفرستد که قادر باشد راز خلقت را ک

  خدمت به مردم
طور که در فصل گذشته برایتان توضـیح دادم یکـی از قـوانینی کـه               همان

  :دکتر فولر ما را به درك آن تشویق کرد این بود
  ».هرچه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مفیدتر و موثرتر خواهیم بود«

من هم به سپاس زحمات دکتر فـولر بـراي هـر چـه بهتـر برگـزار شـدن                    
جـدا از   . شان، گفته او را شعار تجارت جدیدم قرار دادم             آموزشی جلسات

اینکه به دنبال تحقق آرزوها و رویاهاي خود بودم، خـدمت بـه مـردم را                 
هاي دوباره براي رشد      در رأس امور خود گذاشتم و در پی ایجاد فرصت         

  .و پیشرفت دیگران بودم
ینارهاي بدین ترتیب تـصمیم گـرفتم کـه بـه همـراه کـیم جلـسات و سـم                  

هرچـه تعـداد جلـساتمان    . آموزشی در جاهاي مختلف دنیا برگـزار کنـیم     
شدم و مظاهر     مان بیشتر آشنا می     شدند با مفهوم شعار تجارت      بیشتر می 

  .کردم مختلف آن را درك می
 براي من و کیم بسیار دشوار بود که به مردم بگـوییم کـه   1994در سال   

مسایل مهمـی حـرف بـزنیم و        در طول جلساتمان قصد داریم درباره چه        
کردیم که بتوانیم تعداد بیـشتري     بنابراین باید راهی را پیدا می     . بحث کنیم 

هـا   رسـانی خـود را بـه آن    کردیم و به نحـوي خـدمت     از مردم را آگاه می    
  .نمودیم آغاز می
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 من و کیم از لحاظ مالی در شـرایط خـوب و   1994جالب بود که در سال      
هـایی کـه از دکتـر         اقع آزادي مالی ما از درس     مطمئنی قرار داشتیم، در و    

هاي آموزنده و ماندگاري بودند       فولر آموخته بودیم نبودند، بلکه از درس      
در واقع پدر پولدار به مـا چیزهـایی را          . که از پدر پولدار یاد گرفته بودیم      

تر از قبل عمـل کنـیم و بـه            توانستیم هر لحظه متفاوت     یاد داده بود که می    
مـان بـه نـام         اولین سري بازي طراحی شده     1996در سال   . نتیجه برسیم 

را وارد بازارهاي آمریکا کـردیم و یـک هفتـه بعـد             » جدول گردشی پول  «
اگرچـه قـرار بـود بـه طـور          . چند نسخه از آن را به سـنگاپور فرسـتادیم         

ها را به مراکز و موسسات آموزشی ارایه دهیم، اما هدف             آزمایشی بازي 
  .ها در سطح جهانی بود وش بازيها فر ما از طراحی آن
دو مـشکل   » جـدول گردشـی پـول     «توانم بگویم که بازي       به طور قطع می   

اولـین  . اساسی داشت که باعث شده بود فروش آن با مشکل مواجه شود          
هـا    تان بسیار دشـوار بـود و سـاعت          مشکل این بود که فرآیند ارایه بازي      

بـه  .  بـه پایـان برسـانند      کشید تا افراد بتواننـد یـک دور از آن را            طول می 
طوري که ما براي مدتی از فروش و پخش آن به مراکز آموزشی مختلف              

هاي آن را تغییر دهیم       نظر کردیم و تصمیم داشتیم برخی از بخش         صرف
حتی یکی از مشاوران شرکت به ما گفت که این بـازي          . تر کنیم   و یا آسان  
نخواهد گرفـت و    العاده سخت و دشوار هرگز مورد توجه کسی قرار            فوق

  .به فروش نخواهد رسید
ه بـراي سـاختنش هزینـه زیـادي را          دومین مشکل این بازي ایـن بـود کـ         

هـا را     هـاي بـاالیی آن      شدیم بـا قیمـت      پرداختیم و به جرأت مجبور می      می
یکی دیگر از مشاوران فروش این محصول به ما گفت کـه ایـن              . بفروشیم
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 دالر  95,29با قیمتـی حـدود      محصول بسته به میزان هزینه تولیدش باید        
خواستیم آن را به کشورهاي دیگر نیز ارسـال   بفروش برسد و اگر ما می    

تـر از حـد       شدیم که بسیار گران     هاي ارسال آن نیز می      کنیم متحمل هزینه  
از طرف دیگر مشکل این بود که هزینه تولید این بازي در            . شد  معمول می 

یکا هزینه تولید هر یک سري       در آمر  مثالً. کشورهاي مختلف متفاوت بود   
 دالر نیـاز  7 دالر بود و در هند به قیمتـی حـدود         50» گردشی پول «بازي  
به همـین دلیـل بـود کـه بـازي جـدول گردشـی پـول بـه یکـی از                      . داشت
  .هاي دنیا معروف شد ترین بازي گران

هـاي بیـشتري      کردم که بـه نـوآوري       با این وجود من باز هم احساس می       
» جـدول گردشـی پـول     «گونه به مـشکالت بـازي         انیم این تو  می. نیازمندیم

نگاه کنیم که گران بودن آن نشانه مقید بودن آن است و مردم را متقاعـد          
اگر بتوانیم همه را متقاعد کنیم کـه        . حکمت نیست   کنیم که گرانی هرگز بی    

 دالر پیــشنهادي و 195ارزش ایــن بــازي چقــدر اســت خیلــی بیــشتر از  
  .نیم آن را بفروشیمتوا دلخواه خودمان می

بدین ترتیب با کیم یک جلسه سـخنرانی را طراحـی و برگـزار کـردیم تـا                  
براي معرفی اهمیت و ارزش بازي جدیدمان و متقاعد کردن مـردم بـراي           

ینار مجبـور   در طـول سـم    . پرداخت هزینه باالي آن کـاري کـرده باشـیم         
العمل ان براي اولین بار روبروي مردم دسـتور       شدیم که من و کیم خودم     

مـا بـه   . بازي را یک به یک اجرا کنیم و بازي را تا آخر به پایان برسـانیم         
کنـد و   همه نشان دادیم که بار اول انجام بازي فقط ما را با آن آشـنا مـی                

چـون ایـن بـازي      . گردانـد   بار دوم ما را متوجـه جزئیـات بیـشتر آن مـی            
 تاثیر آن را ها تمرین کرد تا بتوان نتیجه و      آموزشی است باید آن را مدت     
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به خاطر توضیح جزئیات دقیق و معرفـی        . در زندگی واقعی مشاهده کرد    
ها به همه سمینارمان حـدود یـک روز کامـل طـول کـشید، امـا                  تک آن   تک

زده شـده بودنـد تـا خودشـان آن را             حاضران در جلـسه بـسیار هیجـان       
ــد   ــاد بگیرن ــد و ی ــان کنن ــسیاري از آن . امتح ــی ب ــیم   حت ــن و ک ــا از م ه

ها هر چه      برگزار کنیم تا آن    تر  سریعتند که جلسات آموزشی را      خواس  می
  .تر با مفهوم و سازوکار بازي آشنا شوند سریع

قیمت   شود، گران   هرچه عالقه و اشتیاق مردم براي انجام بازي بیشتر می         
 روزنامـه نیویـورك     2004حتی در سـال     . آمد  بودن آن کمتر به چشم می     

: مـا نوشـت و گفـت      » ول گردشـی پـول    جـد «اي درباره بـازي       تایمز مقاله 
آنقـدر از   » جـدول گـردش پـول     «کیست که بتواند با پول بازي کنـد؟ نـام           

 مرکـز آموزشـی   3500شـد کـه مـا مجبـور شـدیم       زبان مردم شنیده می  
ها با جزئیات بازي بیشتر       افتتاح کنیم تا مردم بتوانند با مراجعه به کالس        
برخـی از آن مراکـز   . یرنـد آشنا شوند و طریقه بازي صحیح آن را یاد بگ      

اکنون دایر هستند و با شعار خدمت به مـردم بـه فعالیـت خـود ادامـه                    هم
تـان    حال ممکن است تا به اینجاي کتـاب سـواالت زیـر در ذهـن              . دهند  می

هـا را مطـرح و جـواب خـود را اعـالم       من یک به یـک آن . پیش آمده باشد 
  :کنم می

هـاي جدیـد      ین طراحی بازي  اگر شما با شعار خدمت به مردم در ا        : سوال
هـا را رایگـان    و آموزنده در زمینه امور مالی براي مردم هستید، چـرا آن      

  دهید؟  در اختیار مردم قرار نمی
شـود،    براي اینکه وقتی چیزي به طور رایگان به مردم عرضه مـی           : پاسخ

ها را فقیرتـر      دهد و این کار آن      ارزش و اعتبار اصلی خود را از دست می        

http://abcbourse.ir/


87 چه کاري باید انجام دهم؟: 3فصل 

 بد نیست که مردم بخواهند براي تقویت قـدرت ذهنـی خـود      اصالً. کند  می
اي کـه پرداخـت       اي بپردازند و به خاطر آن تالش کنند تا قدر هزینه            هزینه
  .اند را بدانند کرده

براي اینکه بتوانیم شـعار خـود را عملـی کنـیم مـا بـازي آنالیـن جـدول                    
اگـر بـه    . ایم مان قرار داده    گردشی پول را به طور رایگان روي وب سایت        

هـاي فراوانـی از       توانید درس    مراجعه کنید، می   richdad.comوب سایت   
  .هاي درونی خود را تقویت کنید این بازي بیاموزید و قدرت

مطمئن باشید که آنچه که قرار است در آینده نزدیک نـصیب شـما شـود،        
  ...گیرد زي است که امروز دست مرا میبسیار از آن چی

  هاي دیگر دیدگاه
هـاي انفـرادي در زنـدان در     ها پیش در یک اتاق کوچک شبیه سـلول       لسا

آن . هـاي مختلـف     شهر بیس بی نشستم و شروع کردم به نگـارش کتـاب           
 توانستم جاي آرام    اواتاق کوچک متعلق به جان واین بود و من با اجازه            

  .هایم پیدا کنم و دنجی براي نگارش کتاب
بـی را دوسـت نداشـتم، امـا           یس شهر آریزونا و منطقه بـ      اگرچه من اصالً  

اي بـه   جان عاشق آنجا بود و در یک خانه یک خوابه در منطقه ناشـناخته             
براي من نشـستن در یـک اتـاق کوچـک           . کرد  نام تامب استون زندگی می    

نوشـتم و چنـد لحظـه         گاهی چند خطی می   . انگیز و دردناك بود     بسیار غم 
یک شب کـه  . کردم   می کشیدم و برگه را پاره      ها خط می    بعد روي تمام آن   

کردم که انگشتانم به طـور غیـر          از نوشتن خسته شده بودم، احساس می      
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ــه  ــی روي برگ ــتند ارادي و غیرطبیع ــدر   «: اي نوش ــدگی دو پ ــن در زن م
  ».پول پدر پولدار و پدر بی: ام داشته

تواند عنوان  خوبی براي یک کتاب خوب          احساس کردم که این نوشته می     
. شود دو پدر متفـاوت داشـت        دانند که چطور می     میخیلی از افراد ن   . باشد

هایم از نگـارش ایـن        شاید الزم باشد که براي توضیح بیشتر درباره ایده        
ها در آورم و در بروشورهاي مختلـف          هایم را در قالب بازي      کتاب حرف 

  .به همه نشان دهم
 شرکت پـدر پولـدار را تأسـیس کـردم، موفـق             1997هنگامی که در سال     

 تکمیل کـنم و بـه       2000پول را در سال       ب پدر پولدار، پدر بی    شدم که کتا  
  .چاپ برسانم

ترین کتـاب سـال معرفـی     روزنامه نیویورك تایمز نیز کتاب مرا پرفروش      
  .کرد و درباره آن تعریف و تمجیدات فراوانی نوشت

پرا ونیفري نیز درباره زندگی        نامه پدر پولـدار و پـسر         چندي بعد برنامه اُ
سیار زیبایی اشاره کرد و چهره مرا بیش از پـیش معرفـی        آن به مطالب ب   

  .نمود
آن موقع در استرالیا بودم و برنامه وینفري از من خواست که بـراي یـک    

استرالیا . دانستم چه تصمیمی بگیرم     نمی. مصاحبه تلویزیونی آماده شوم   
را ترك کنم و با اولین پرواز به شیکاگو برگـردم و در مـصاحبه شـرکت        

بار هم با یادآوري شعار خدمت به مردم شرکت بـه سـرعت بـه      این  . کنم
در طـول   . شیکاگو برگشتم تا در جلسه مصاحبه تلویزیونی شـرکت کـنم          

هـاي فراوانـی داشـتم و دربـاره      آن مصاحبه بـا مجـري برنامـه صـحبت     
  .هاي مالی توضیحات فراوانی دادم اهمیت آموزش

http://abcbourse.ir/


89 چه کاري باید انجام دهم؟: 3فصل 

. راوانـی شـد  ام دچـار تغییـر و تحـوالت ف    در عـرض یـک سـاعت زنـدگی    
منظورم این است که پس از یک ساعت بحث و گفتگو در تلویزیون از یک               

احـساس  . چهره ناشناخته به چهره بسیار معروف و مطـرح تبـدیل شـدم       
ام کـه   کردم هزاران فرصت دوباره براي خود و کیم بـه وجـود آورده           می

  .آورند ها موفقیت به همراه خود می میلیون
ام،   ایتان گفتم و قـصد تعریـف از خـود را نداشـته            ها را بر    ناگر این داستا  

هـاي سـاده و پـیش پـا افتـاده             خواستم بگویم که چگونه از حرف       فقط می 
آیا اگر کـسی ماننـد دکتـر فـولر          . دکتر فولر به نحو احسن استفاده کردم      

هـا اسـتفاده      هایی به شـما بکنـد، چگونـه از آن           پیدا شود و چنین نصیحت    
  توان به یک حرف جامه عمل پوشاند؟ ونه میدانید چگ کنید؟ آیا می می

  ثروتمندان بخشنده و سخاوتمند هستند
پرا یکی از مجریان از من پرسـید کـه آیـا              در مصاحبه برنامه تلویزیونی اُ

ام شـود یـا       تواند باعث افزایش پـول و سـرمایه         حضور من در برنامه می    
  خیر؟

ها گفتم کـه از       آنمن به   . او توقع داشت که من صادقانه پاسخ او را بدهم         
هـاي مـردم نمـایش داده شـدم           اي که روي صفحه تلویزیـون       همان لحظه 

پولدار بودم و اگر امروز اینجا هـستم، دلـیلش خـدمت هرچـه بیـشتر بـه             
هـاي    من به اینجا آمدم تا هر آنچه را که در طـول سـال             . مردم بوده است  

  .تالش و کوشش یاد گرفته بودم را به همه مردم یاد دهم
هـا انتظـار       قابل باور و پـذیرش نبـود و آن         من براي مجریان اصالً   پاسخ  

هـایم    شان باعث افـزایش سـرمایه       داشتند که بگویم حضور من در برنامه      
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کـار و فرصـت    خواستن که من خود را شخص طمـع       ها می   آن. خواهد شد 
بدین ترتیـب مجبـور بـودم کـه بیـشتر دربـاره ادعـایم               . طلب معرفی کنم  
کردند را  تمام افرادي که با چشمان متعجب به من نگاه می        توضیح دهم و    

ام هنگـام شـروع بـه تجـارتم         هـاي ذهنـی     وقتی من درباره ایـده    . قانع کنم 
واننـد  ت ها قفل شده است و نمـی  غز همه آنزدم، احساس کردم م   حرف می 

توانم ثابـت کـنم کـه     ها گفتم که می به آن. هاي مرا درك کنند معناي حرف 
ر از دو یا سه و هزاران عدد دیگر است، اگر هدف خدمت             ارزش یک بیشت  

 بـه مـن   ها نسبت به آنچـه کـه   شد که آن کم مشخص می    کم. به خلق باشد  
ند و عقایدشان درباره من تغییـر       ا  اند متقاعد شده    اند نسبت داده    ادعا کرده 
شـوند و     ها گفتم که ثروتمندان به چند دسته تقسیم مـی           به آن . کرده است 
کـار و خسیـسی     هـا افـراد فریب      آنوان تـصور کـرد کـه تمـام          ت  هرگز نمی 

 برعکس افراد بسیاري هستند که از مال و ثروت خـود            هستند، بلکه کامالً  
حـال  . داشـتی داشـته باشـند       آنکـه چـشم     بخشند، بی   به همنوعان خود می   

  :ممکن است چنین سوالی از من پرسیده شود
خواهـد افتـاد؟ آیـا      پس از مشهور و معروف شدن شما چه اتفاقی          : سوال

  همه چیز مثل زمان کنونی ادامه پیدا خواهد کرد؟
الزم است بدانید کـه پـول       . معلوم است که هرگز چنین نخواهد شد      : پاسخ

بسیاري . تر  کنند نه آسان    ها دشوارتر می    ن، زندگی را براي انسا    و شهرت 
کنند کـه پـول و        برخی دیگر تالش می   . کنند  از دوستان به ما حسودي می     

ــگثــر برخــی دیگــر نیــز در ایــن میــان  . مــان در آورنــد وت مــا را از چن
هـا   رود و توقع دارند در هر لحظه، نیازهاي آن شان از ما باال می  انتظارات

را برطرف کنیم و هر قـدر کـه پـول نیـاز داشـته باشـند در اختیارشـان                    
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شویم کـه   پس اگر به هر یک از این مسایل توجه کنیم متوجه می           . بگذاریم
  .شود اعث ایجاد چنین دردسرهایی میپول ب

خبر خوب این است که اگر پول و سرمایه زیادي داشـته باشـیم همیـشه                
دور و برمان شلوغ خواهد بود و به شدت مـورد توجـه اطرافیـان  خـود                  

بـدین ترتیـب در میـان هـزار     . گیریم که جـاي شـکر بـسیار دارد      قرار می 
  .کنیم میمشکل و درد و رنج حداقل احساس قدرت و بزرگی 

  آخرین حرف دکتر فولر
.  از دنیا رفت  1983طور که قبال گفتم دکتر فولر در اول جوالي سال             همان

 87هـا     هـر دوي آن   .  ساعت بعد از او فـوت کـرد        36» آن«همسر او خانم    
  .سال داشتند و در یک زمان از دنیا رفتند، البته با چند ساعت اختالف

اي مکـث کـرد و        اش چند لحظه    جلسهبه یاد دارم که دکتر فولر در آخرین         
مـن لحظـه متوجـه شـدم کـه انگـار            . آخرین جمله خود را بر زبـان آورد       

بنـابراین خودکـارم را در   . خواهـد بگویـد    آخرین جمله زندگی خود را می     
  .میان انگشتانم محکم  گرفتم تا هر آنچه را گفت روي برگه بنویسم

تـوانم او را زیـاد تنهـا         این روزها همسرم بیمار است و من نمـی        : او گفت 
زد که انگار مرگ      او طوري حرف می   . رها کنم و در جلسات حاضر شوم      

اتفـاق  «: او گفـت  . تر از همیشه شـده اسـت        به او و همسرش خیلی نزدیک     
کرد که این جمله را با خود         او همه را تشویق می    » عجیبی قرار است بیفتد   

ام ایـن جملـه او بـه    پـس از اتمـ  . تکرار کنیم و آن را بـاور داشـته باشـیم       
  .اش بازگشت ه خداحافظی کرد و به خانسرعت
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اش چیـزي را بـه مـا یـاد            متوجه شدم که دکتر فولر با جمله مبهم پایـانی         
ایـن جملـه نـه تنهـا بـراي آن روز ،      . داده که همیشه آویزه گوشمان کنیم     

از چند نفر از افـراد      . بلکه براي تمام روزها و لحظات عمران کاربرد دارد        
اش برگـشته و      هله پس از اتمام جلسه به خان      دم که دکتر فولر بالفاص    شنی

چند دقیقه پس از رسیدن سـرش را روي دوش همـسر پیـر و مریـضش                 
همسرش هم کـه طاقـت مـرگ او را نداشـت،     . گذاشته و از دنیا رفته است 

احساس کردم که جمله آخر دکتر      .  ساعت پس از مرگ او از دنیا رفت        36
مندي او به مـرگ و عـشق فـراوان او بـه همـسرش را                  هفولر خبر از عالق   

  .داد می
هنگامی که خبر فوت دکتر فولر و همسرش را از رادیو شنیدم به سرعت              

. آنقــدر ناراحــت بــودم کــه تمــام راه را گریــه کــردم. بــه هنولولــو رفــتم
توانستم راحت رانندگی کنم و بارها کنـار زدم و بـا گریـه از ماشـین        نمی

ام و    ر گیج بودم که متوجه نبودم در گوشه جاده ایستاده         آنقد. پیاده شدم 
اي   شاید مرگ دکتـر فـولر فرصـت دوبـاره         : گفتم  با خود می  . کنم  گریه می 

هـاي او را بـه گـوش همـه برســانم و      بـراي مـن باشـد تـا بتـوانم حـرف      
  .مسئولیت خطیر او را در جلسات آموزشی به عهده بگیرم

Grunch of Giants  
. رباره نام کامل عبارت فـوق برایتـان توضـیح دادم          در چند صفحه قبل د    

معنـاي  . خواهم درباره معناي آن بیشتر برایتان توضیح دهـم         اما حاال می  
اصــلی ایــن عبــارت ایــن اســت کــه چگونــه برخــی از افــراد، دولــت و یــا 
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در واقع معناي . برند  هاي بانکی پول و سرمایه ما را به سرقت می           سیستم
  .زرگ پول و سرمایه استواقعی عبارت فوق، سرقت ب

کنم که ذهنم درگیـر   کنم احساس می   هر بار که من به عبارت فوق فکر می        
هنگامی کـه نـه سـال داشـتم و در مقطـع چهـارم               . شود  وقایع گذشته می  

به یاد دارم که روزي در کالس مدرسه سوالی         . خواندم  دبستان درس می  
ز معلـم خـود     ها بود ذهن مرا بـه خـود مـشغول کـرده بـود، ا                را که مدت  
 مـا دربـاره     چه زمانی : هنگامی که دستم را باال بردم و پرسیدم       . پرسیدم

خوانیم؟ چرا برخی از مردم ثروتمند هستند و برخی دیگـر             پول درس می  
  .گفت فقیر؟ معلم تا چند دقیقه به من خیره مانده بود و چیزي نمی

 دکتـر   Grunchجواب باقی ماند تا اینکه در کتاب          طور بی   این سوال همان  
  .فولر جواب آن را یافتم

توانستند   دکتر فولر سیستم آموزشی خاصی طراحی کرده بود و همه می          
او . در هــر جایگــاه و در هــر ســنی مطالــب آن را بخواننــد و فــرا بگیرنــد

  :گفت می
ن هر کودکی نابغه آفریده شده است، اما وقتی در مجاورت افراد نادا«

دهد  د، قدرت نبوغ خود را از دست مینک گیرد و زندگی می دیگر قرار می
  ».کند و یا به طور کامل فراموش می

من نیز با نظر او موافق بودم و فهمیدم که چرا برخی از کودکان سواالت               
هـا عـاجز    ترهـا از پاسـخ دادن بـه آن    پرسند و بزرگ   مفهومی فراوانی می  

ود ها دنیا را بـا دیـد بـاز و بـدون محـدودیت خـ                 شاید چون آن  . مانند  می
  .کنند بینند و به حقایق بزرگ آن در هر زمینه دست پیدا می می
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 باید زندگی   گفت که   هایش می   دکتر فولر به اکثر شرکت کنندگان در کالس       
آورند و تنها راه کنترل زنـدگی بـاال بـردن میـزان             خود را تحت کنترل در    

 از افـراد    بزگفت همـان کـاري کـه اسـتیو جـا            او می . آگاهی و دانش است   
اگرچـه اسـتیو تـرك      . در دنیا انجام دادنـد، شـما نیـز انجـام دهیـد            موفق  

تحصیل کرد و هرگز به دانشگاه پا نگذاشت، اما دیدگاه وسیعی به دنیا و              
حقایقش داشـت و سـرانجام توانـست بـه شـهرت و پـول کـه دو آرزوي           

  .دیرینه بشر است دست یابد
  :ممکن است دوباره از من بپرسید

  قد بود که همه افراد بشر نابغه هستند؟آیا دکتر فولر معت: سوال
  .بله، شکی وجود نداشت: پاسخ
کنم   احساس می .  باهوش و مستعد نیستم    کنم که اصالً    احساس می : سوال

چرا ایـن چنـین تـصوري       . که خداوند نبوغ را در وجود من نگذاشته است        
  دارم؟
 گفت همه افـراد بـشر چـه         همانطور که باکی یا همان دکتر فولر می       : پاسخ

 جالب است بگوییم کـه      اتفاقاً. آیند  کودك و چه بزرگسال نابغه به دنیا می       
یعنی هـر یـک از کودکـان داخـل مدرسـه            . ها معدن الماس هستند     مدرسه

هـا جـستجو      هرچـه بیـشتر درون آن     . هاي ارزشمند هستند    همانند الماس 
دانـد کـه چـرا        اما هـیچ کـسی نمـی      . رسیم  هاي بیشتري می    کنیم به الماس  

استعداد و    کنند که کودکان بی     دانند و تصور می      این حقیقت را نمی    معلمان
هـاي زیـر پایـشان لـه          ها را هماننـد سـنگریزه       حتی گاهی آن  . تنبل هستند 

  دهند؟ این مسئله ضعف سیستم آموزشی مدارس را نشان نمی. کنند می
  توانیم بفهمیم که نابغه هستیم یا خیر؟ چگونه می: سوال
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ها این اسـت کـه محـیط          یکی از روش  . نی وجود دارد  هاي فراوا   راه: پاسخ
پذیري و همـاهنگی      اطراف خود را از هر نظر تغییر دهیم و میزان انعطاف          

  .خود را با محیط جدید اندازه بگیریم
  محیط چه تأثیري روي قدرت نبوغ ما دارد؟: سوال
. اجازه دهیـد ایـن مـسئله را بـا یـک مثـال برایتـان توضـیح بـدهم            : پاسخ

کننـد کـه    هایی مثل کالس احساس مـی      آموزان در محیط    از دانش بسیاري  
  .شان است شان بیش از نبوغ حماقت

تـر    اما در جاي دیگري مثل زمین فوتبال یا زمین گلف از خودشان راضی       
ممکن است شخص دیگـري بـا حـضور در اسـتودیوهاي ضـبط              . هستند

سـتیو  ا. صدا یا فعالیت در یک گروه موسیقی احساس لذت و شادي کنـد             
جانر با اینکه درس و مدرسه را رها کرد، اما در کنار اسـتیو وزینـاك در          
پل را بسازد و به نبوغ خود پی ببرد   .یک گاراژ توانست اولین محصول اَ

  کنیم؟ یک از ما احساس نبوغ نمی پس چرا هیچ: سوال
شـوید و بـه    زیرا شما به رسم عادت هر روز از خـواب بیـدار مـی             : پاسخ

ز گـ ماندن در یـک محـیط ثابـت و بـدون تغییـر هر         . روید  یمحل کارتان م  
حتی اگر نبوغی هـم درون شـما وجـود          . دهد  نبوغی را به شما نشان نمی     

از طـرف دیگـر ممکـن اسـت در         . شود  داشته باشد به راحتی سرکوب می     
تـان هـستند بـا       تـان کـه محـیط ثابـت و همیـشگی            همان محل کار یا خانه    

 باشید و هرگز نتوانید با فکر باز به         هزاران مشکل بزرگ و کوچک درگیر     
چند دقیقه و چند ساعت بعد خود فکر کنید و از نبوغ خود بهـره ببریـد و                  

  .یا آن را تا حد چشمگیري شکوفا کنید
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 genie-in-us– از سه بخش     (Genius)دانید واژه نابغه      طور که می    همان
 کسی کـه    مثالً. کند  ساخته شده و اشاره به قدرتی دارد که در معجزه می          

دهـد   کند و هنر خود را روي میز شام نشان مـی      در آشپزخانه معجزه می   
اي از نبـوغ      آیا شما این را گونـه     . کند  زده می   و همه افراد گرسنه را حیرت     

العاده خوشمزه با مواد غـذایی        دانید؟ آیا درست کردن یک غذاي فوق        نمی
تظـار شـکوفا    هـا بـه ان      تواند نبوغی باشد که شـما سـال         خام و ساده نمی   
  شدنش هستید؟

  .معلوم است که این هم نوعی نبوغ است
  باشد؟ انواع دیگر نبوغ چه می: سوال
دهنـد و سـعی       شان آب و غـذا مـی        ها به بچه    پدر و مادري که سال    : پاسخ
تواند گونـه دیگـري    کنند او را در یک محیط آرام و امن بزرگ کنند می      می

کنـد و روزي آن       ز باغی مراقبت مـی     وقتی باغبانی ا   مطمئناً. از نبوغ باشد  
نبـوغ  . برد بیند هم به نبوغ خود پی می را سرسبز و پر از گل و درخت می   

هایمان در  تواند هنگام به ثمر نشستن هر یک از تالش       هر یک از ما هم می     
  .زندگی آشکار شود و ثابت گردد

شـویم، هـم    آیا هنگـامی کـه در یـک مـسابقه ورزشـی برنـده مـی               : سوال
  نیم آن را نبوغ تلقی کنیم؟توا می

  .اي از نبوغ شماست ه موفقیت شما نشانمطمئناً: پاسخ
کنیم که قلب کسی سرشـار از عـشق و شـادي              آیا وقتی کاري می   : سوال
  شود، باز هم نبوغ ما دخیل بوده است؟ می

هـا یکـی از برتـرین         شاد کـردن دیگـران و بـه خنـده واداشـتن آن            : پاسخ
  .هاي نبوغ است نمونه
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  کنند؟ چرا برخی از افراد نبوغ خود را درك نمی: سوال
براي مثال، بـراي هـر کـسی        . زیرا نابغه بودن کار هر کسی نیست      : پاسخ

آسان نیست که تایگر وودز باشد و یا استیو جابز و ادیـسون و گراهـام                
  .باشد.... بل و 

  کنند ها ذهن را درگیر می همیشه سواالت بیشتر از پاسخ
.  دکتر فولر سواالت فراوانی در ذهن من ایجاد کرد         Grunchمطالعه کتاب   

آمـوز    خواست دوباره دانش    پس از اتمام کتاب اولین باري بود که دلم می         
خواست دوباره به دوران مدرسه بـازگردم         دلم می . شوم و درس بخوانم   

هـاي    الي خـط    و با پرسش سواالت متداول از معلمان و  جستجو در البـه            
هنـوز هـم تـشنه      . دانم پیدا کنم    آنچه را که نمی   هاي سخت و دشوار       کتاب

خواهد به همه سواالتی که هر لحظه برایم پـیش            یادگیري هستم و دلم می    
خواهـد کـه از او      دلم کـسی مثـل دکتـر فـولر را مـی           . آیند، پاسخ بدهم    می

شـود؟ و اینکـه چگونـه         چرا موضوع پول در مدارس تدریس نمی      : بپرسم
  شوند؟ میثروتمندان هر روز ثروتمندتر 

شد و سواالت  خواندم ذهنم بیشتر درگیر می     هاي بیشتري می    هرچه کتاب 
البتـه گـاهی ایـن مـسئله را بـه           . کردنـد   جواب بیشتر آزرده خاطرم می      بی

دادم و کمـی احـساس سـبکی          ضعف سیستم آموزشی مدارس ربـط مـی       
  .کردم می

  تمها که از زبان دکتر فولر شنیدم نظام پولی و سیـس             پس از گذشت سال   
کند نه ثروتمنـد، بـه نـوعی          مالی طوري طراحی شده که مردم را فقیر می        

ام   آرامش رسیدم و به خـود حـق دادم کـه نتـوانم بـراي سـواالت ذهنـی                  
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وقتی متوجه شدم کـه پـول هـم خـودش نـوعی سـارق               . پاسخی پیدا کنم  
 و بـه    دزد  هاي روي زمین را مـی       است و پول و سرمایه من و همه انسان        

جـواب ذهـنم    تر شد و دیگر نگران سواالت بی    خیالم راحت سرقت می برد    
  .نبودم

دکتر فولر معتقد بود که هر کسی از ذهن خود به گونه متفاوتی اسـتفاده               
بـدین ترتیـب    . سازد و یکی دیگر جهـنم       یکی براي خود بهشت می    . کند  می

کنـد و   است که گاهی نبوغ فرصت و مجالی براي شـکوفا شـدن پیـدا مـی           
اما دوباره فروکش   . کشد  هاي شعله و جهنم شعله می       آتشگاهی در میان    

  .شود کند و خاموش می می
هـا،   ها، دولت هاي مالی بانک  ، دکتر فولر درباره سیستمGrunchدر کتاب   
هاي   هاي سیاستمداران و رهبران نظامی و سیاسی و حتی سیستم           دیدگاه

ه بـه   آموزشی توضیحات بسیار جالبی ارایه داده اسـت و بـه طـور سـاد              
که پول خاصیتی دارد و بشر را به بردگـی کـشانده پرداختـه                توضیح این 

  .است

  قدرت علم و دانش
پــرا، یکــی از موســسات    مــدتی پــس از حــضور در برنامــه تلویزیــونی اُ

 میلیـون دالر کـرد، مــن در ازاي آن   4آوري وجـوه نقـدي پیــشنهاد    جمـع 
ام   هاي آموزشی   سکردم و در کال     ها را تأیید می     بایست نوع فعالیت آن     می

پـذیرفت و مـن    هر کسی جاي من بود بی شک آن را مـی     . نمودم  اعالم می 
هـاي   یکی از بخش  : نیز همانند همه مردم آن را قبول کردم و با خود گفتم           

هاي من به مردم ایـن اسـت کـه بایـد در زنـدگی شـرایطی را بـه          آموزش
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یمـت فـروختن    وجود بیاورند که قدرت انتخاب داشته باشند، نه اینکه به ق          
  .انسانیت و روح و وجدان خود چیزي را به دست آورند

  چه کاري باید انجام دهیم؟
  :اکنون در ذهن من و شما چنین سوالی پیش آمده است

  حال چه باید بکنیم؟: سوال
دنیا با مشکالت فراوانـی در      . توانیم انجام دهیم    کارهاي زیادي می  : پاسخ

تـوان پرسـید ایـن        ن سوالی کـه مـی     بنابراین بهتری . هم آمیخته شده است   
چه مشکالتی را حل کنیم نه اینکه چه بایـد بکنـیم؟ بـه نظـر مـن          : است که 

هـاي مختلـف بپیونـدیم و در کنـار            بهترین رویکرد این است که به گـروه       
ها یک فعالیت مهم را دنبال کنیم با این رویکرد اکثر مشکالت خودمان               آن

  .شوند و دیگران به آسانی حل می
ما دنیا را از این پنجره ببینیم بسیاري از مشکالت قبل از ظاهر شدن،            اگر  

مان   ها، انرژي   شوند و ما قادر خواهیم بود به جاي پرداختن به آن            حل می 
  .تر کنیم را صرف کارهاي بزرگ

آید این است کـه آیـا خـوب           تک ما پیش می     حال سوال مهمی که براي تک     
ند یــا اینکــه ابتــدا بایــد مــان حــل شــو اســت کــه کــار کنــیم تــا مــشکالت

مان را حل کنیم تا کارمان انجام شود؟ آیا فقط بـه خـاطر اینکـه                  مشکالت
  پول به دست آوریم باید کار کنیم و زحمت بکشیم؟؟

دي این کتاب قرار است درباره فرآیندي کـه پـول سـرمایه و              عدر فصل ب  
ــی  ــر را م ــراد دیگ ــول اف ــرا    پ ــویم چ ــم و بگ ــه ده دزدد توضــیحاتی ارای
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کننـد و هـیچ آموزشـی     هاي آموزشـی ایـن مـسئله را کتمـان مـی            مسیست
  .درباره آن ندارند
را طراحی کردم به این مـسئله بـه   » جدول گردشی پول«هنگامی که بازي  

اي براي رشـد      طور غیر مستقیم پاسخ دادم و سعی کردم فرصت دوباره         
 از  دانم که نظر شـما      اما هنوز هم نمی   . و پیشرفت در اختیار مردم بگذارم     

  .تان چیست و  چگونه است گیري از یک فرصت دوباره زندگی بهره
  :خواهید موفق شوید بهتر است از خود بپرسید اگر می

توانم بیش از آنکه براي خود پول و سرمایه کـسب کنـیم، راه            چگونه می «
  »خدمت کردن به مردم را یاد بگیرم؟

اشـید کـه نبـوغ    اگر بتوانید براي سوال فوق جـوابی پیـدا کنیـد، مطمـئن ب     
  .درونتان به بهترین شکل فعال شده است

  اي ویژه و اختصاصی براي خوانندگان هوشمند  توصیه
  کتاب شانس دوباره

بــراي دریافــت اطالعــات تــازه در مــورد کتابهــاي تــازه و جدیــد رابــرت 
ــدد     ــک، عـ ــق پیامـ ــت از طریـ ــاکی و موفقیـ ــماره  1کیوسـ ــه شـ  را بـ

  . ارسال کنید10000066492733
رسـانی در مـورد جدیـدترین کتابهـا و      ل این عدد عالوه بر اطـالع  با ارسا 

پـس  . دهیم  نیز شرکت میپدرپولدارکشی فصلی کتابهاي   شما را در قرعه   
  .همین حاال دست به کار شوید
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