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  مقدمه

نده یما آ  :قت آزاردهنده اعتراف کند   یک حق یت به   یده که بشر  یوقت آن رس  
تـا   ستندیـ نجـا ن ینـده ا ی آيهان است که نسل   ی فاجعه ا   .میرا استعمار کرد  

ک مدافع حقـوق    یتوانند مثل   یآنها نم  .شان مبارزه کنند  راثی تاراج م  يبرا
ک یـ  در   یک فعـال حقـوق مـدن      یـ ا مثـل    یـ   اسب پادشاه بپرند   يزنان جلو 

دن یــ مبــارزه طلبي بـرا يا ماننــد ماهاتمـا گانــد یــ نشـست ظــاهر بـشوند  
ا یــ و یاســیگونــه حقــوق سچیآنهــا هــ .اســتعمارگران رژه نمــک برونــد

 يهـا ت نـسل  یـ اکثر . در بـازار ندارنـد     يریچ تأث یآنها ه   ندارند؛ ياندهینما
   .اندم شدهیبدون قدرت تسل ندهیآ
 ی باال بردن سواد و هـوش مـال        ي بارز عدم تالش برا    يهان ظلم ی از ا  یکی

  .دار آن خواهند بودراثیندگان و فرزندان ما میاست که آ
ن جـا   ین لحظـه و در همـ      ی را در همـ    ی در امور مال   ین نوار ناکام  ید ا ییایب

رابـرت  . می باشـ  یاکـان خـوب   ی ن ی مـال  يهـا قطع کرده و با کـسب مهـارت       
 يز همانند کتابهـا   ین کتاب ن  یسنده مشهور در ا   ین و نو  ی کارآفر یوساکیک
 ي از منظـر   ی با هدف ارتقا هوش مـال      ي کاربرد ی خود نکات و مطالب    یقبل

  .ان کرده استیتازه را ب
 يهاتیالعاده از موفق   فوق يشنهادات و خبرها  یافت نظرات و پ   یمشتاق در 

  .می شما هستیمال
  دیشه خرسند باشیهم
  انیانتشارات طاهر                                                                                      

  



6  م؟یباش یخوب اکانین چگونه

  
 
 



  1 فصل

  اسرار ثروت
  

خواهند شما  ینمکه  يا گذاران حرفه هی ثروت سرمااسرار
  دیبدان

  
  . از کلمات هستندتر قوي قول معروف، کارها به
 دیـ  خر ي دالر بـرا   ونیـ لی م 560دهـد کـه وارن بافـت         ی م تی اهم ی کس چه

 اسـت کـه     نیـ  کرده است؟ آنچه واقعاً مهم است ا       نهی طال هز  ایمعادن طال   
  . را فروخته استییزهای معادن طال چه چدی خرياوارن بافت بر
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 از يادیـ  خـود و مقـدار ز     ییمـا ی هواپ هـاي   شـرکت وارن بافت تمام سهام     
؛  را حذف کردGoldman Sachs و JPMorgan خود از جمله یسهام بانک

کالن معتاد  "به  معروف   جورج گامون    ی که من از شورش    سؤالی نیبنابرا
 من و جامعـه پـدر پولـدار         ي برا نیا": ت اس نی ا پرسم  می ام   مورد عالقه  "

 را  ییمای هواپ يها  سهام شرکت  ی بافت سهام بانک   رن دارد که وا   یچه معن 
  " ؟فروشد می گلد کی سهام بزرگ در شرکت باردی خريبرا

 ي آنچه بـرا   دیگو ی جورج گامون م   د؟یگو ی وارن بافت به ما چه م      عملکرد
ه آنچـه در مـورد آنهـا        است نـ  ) وارن بافت ( آنها   عملکردتماشا مهم است    

  .ندیگو یم
  : گفته بودی است که زماني، وارن بافت مرديادآوری يبرا

سـپس آن را ذوب     . شـود   مـی  کنـده    نی از زمـ   یی جـا  ایـ ،  قایدر آفر ] طال["
 و بـه    کنیم  می، دوباره آن را دفن      کنیم  می ي حفار يگری، سوراخ د  میکن یم

بـا ایـن   .  نـدارد اي هفایـد  چیهـ .  آن محافظت کننـد   از تا   دهیم  میمردم پول   
  ". خاراند می تماشا کند سرش را خی که از مریهرکسوضعیت 

  



9 اسرار ثروت: 1فصل 

 شخص  نی است که هم   نی ا کند  می موضوع را جالب و قابل تأمل        نی ا آنچه
 بـه وضـوح     نیـ ا.  طـال فروختـه اسـت      دیـ  خر ي را بـرا   يادی سهام ز  راًیاخ
 کـه  مینیب ی مای است؟ آی است، اما چه عالمتگذاران  سرمایه ي برا یگنالیس
   راز ثروت در برابر چشمان ما فاش شده است؟کی
 یکـ یکـه مـسلماً       را از جورج گامون    سؤال نی است که من ا    لی دل نی هم به

 و مـن    ام  پرسـیده  اسـت،    ي مرکـز  ي اقتـصاد و بانکهـا     انیـ  مرب نیاز بهتر 
  .ام شدهتاکنون با آن مواجه 

  1نگی دامپهاي بانک -1 ثروت شماره راز
ــر اجــورج ــ واقعــاً ب ــقع وانی را بانــک ســهام  تمرکــز کــرد کــه وارن تی

 است که وارن انتظار دارد بانک فدرال        لی دل نی احتماالً به ا   نیا. فروشد  می
 بانکهـا  ي برانیا.  تورم منع کندشی با افزا ی نرخ بهره را حت    شیرزرو افزا 

 خــود را بــه آنهــا هــاي وام بانکهــا ی وقتــرایــ ضــرر آور اســت زاریبــس
  .شوند می بازپرداخت يزش کمتر اربا، کنند میبازپرداخت 

                                                 
.  اسـت   به بازار شکنی و یـا قیمـت شـکنی نیـز معـروف              یالملل  نی در بازارهاي ب   دامپینگ 1

 .است  از قیمت تمام شدهتر نیی به معناي فروش و یا صادرات کاال با قیمتی پادامپینگ
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 نیـ ، بـه ا   کنـد   مـی  ي کمتـر  دیـ  تورم، دالر خر   شی، با افزا  سازي  ساده يبرا
 نی با ا  ها  بانک ی وقت نیبنابرا؛   است افتهی دالر کاهش    دی که قدرت خر   یمعن

. خورنـد  یمـ ، گول   شوند  می بازپرداخت   "تر   ارزان و   تر  فیضع" يدالرها
 از  ؛ و تر بازپرداخت شدند   فیبا دالر ضع  ند و   ا  ه وام داد  ي دالر قو  کیآنها  

، دهـد  ی نـرخ بهـره را نمـ       شیآنجا که بانک فدرال رزرو به آنها اجازه افزا        
  . اختالف را جبران کنندنی اتوانند نمی ها بانک
 خـود را کـه      يهـا  یـی  است که دارا   نی که وارن انجام داده ا     ي کار نیبنابرا

 دیـ  خر  بـراي  اسـت در معـرض خطـر      ) یسهام بانک (هنگام برخورد تورم    
بـه فـروش    ) سهام استخراج طـال    (یابد  می شی که با تورم افزا    ییها ییدارا

سـوپاپ   کیـ  که طـال     دی بدان دی موضوع، با  نی درك بهتر ا   يبرا. رساند یم
 شدن دالر، طـال بـه طـور         فیبا ضع .  برابر تورم است   در مهی ب ای اطمینان

  .شود ی متر ي قویسنت
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جورج بـه  . ستی نCovid-19 مشکل  کی نیا...  شروع کننده است     نجای ا در
 دارد کـه بـه      ی دالر بـده   ونیـ لی تر 26 متحـده    االتی کرد که ا   يادآوریمن  

مـشکل جدیـدي مثـل       اسـت امـا      دیـ  جد کـامالً  نیا. گردد یبرم 2000سال  
"Covid-19"5 متحــده در کــل االتیــ، ا2000 تــا 1776از ســال . ستیــ ن 
 متحده  االتیگذشته دولت ا   سال   20اما، در   ؛  کرد جمع   ی دالر بده  ونیلیتر
  . پرداخت کرده استی اضافی دالر بدهونیلی دالر به اضافه تر20
 نی همـ  یبـده .  ماسـت  ادی مصرف ز  جهی صرفاً نت  ی که بده  دیری نظر بگ  در

بـه  ؛  و قـرار دادن آن در زمـان حـال اسـت           نـده ی مصرف از آ   یبده. است
. میـ ا ردهک کشور مصرف کی از حد به عنوان   شیها ب  ، ما دهه  گریعبارت د 
 نقطـه تعـادل را بدسـت        کیـ  دیـ توان ی که م  ی از زمان تنها راه    يا در برهه 

 ، خـود ی از حـد مـصرف  شتریـ  ب ایـ  است که اگر به همان مقـدار         نی ا دیآور
  .دیمصرف کن

توانند کمربنـد را     یشود؟ آنها م   ی خارج م  ی دولت از آن آشفتگ    کی چگونه
 ی اتفـاق نیچنـ  خـود را کـاهش دهنـد امـا مـن      يهـا  نـه یهزمحکم کـرده و     

، در دفتـر     کار را انجام دهـد     نی تالش کند ا   ياستمداری س هراگر  . نمیب ینم
  .کردند ی مسرنگونمردم آنها را . ماند ی نمیباقکارش یک روز هم 

اساسـاً آنهـا    .  را باد کنـد    ی بده دی، دولت با  ها نهی بدون کاهش هز   نیبنابرا
  .کنند ی بازپرداخت متر ارزان خود را با دالر یبده

 یبـا فروپاشـ   .  سـهام بانـک وجـود دارد       نـگ ی دامپ ي بـرا  يگری د لی دل ماا
 خـود نخواهنـد   ی بـانک هاي وام قادر به بازپرداخت   يشتری، افراد ب  اقتصاد

  .ردی را در دست بگفیبانک قرار است ک. بود
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  نگی دامپییمایشرکت هواپ - 2 ثروت شماره راز
، تـرس از   روشدف  می خود را    ییمای هواپ هاي  شرکت سهام    بافت نکهی ا لیدل

 Covid-19 يهـا   تیمحـدود اعمال  دولت با   .  از حد دولت است    شیکنترل ب 
  .کند ی محدود ميریتعداد مسافران مجاز در هر پرواز را بطور چشمگ

  
 ي چهـارم فـشارها   کیـ  اغلـب کمتـر از       ی فعلـ  يداند که پروازهـا    ی م بافت

 شی افـزا زی نـاچ  يهـا   هیحاش کسب سود با     ي را برا  ییمای هواپ هاي  شرکت
 ی چهار صندل  ایفقط سه   .  ندارند يادیآنها در هر پرواز درآمد ز     . دهند یم

 قـصد   ییمـا ی هواپ يهـا  اگـر شـرکت   . کنند ی م نیاز صدها نفر، سود را تأم     
 نیبنـابرا ؛  دارنـد ازی نپرمسافرتر ي، به پروازها داشته باشند رآمدکسب د 

  مـشکل  کیـ  یی، خطـوط هـوا     پروازها نی بودن سه چهارم تعداد ا     یبا خال 
 گـرفتن قـدرت   اریکنم که بافت با در اخت ی من فکر م نیبنابرا؛   دارند یواقع

و اقـدامات   هـا  محـدودیت  نیـ  بـه ادامـه ا   شتریـ  ب لیـ  و تما  هـا   دولت شتریب
  .ندیب ی مدت را می، مشکالت طوالنرانهیگ سخت
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  دی چاپ کنيشتریپول ب -3 ثروت شماره راز
 يا کننـد، دولـت چـاره      یها احساس مـ     که بانک  ي اقتصاد و درد   ي نابود با

 بازپرداخت آن نخواهد    ي برا ی ما و بدون راه قانون     ی مل ی بده شیجز افزا 
.  کمتــر هــستند دهنــدگان اتیــ مال، يبــا تعــداد افــراد کمتــر   . داشــت

. کننـد  ی م جادی ا بزرگ مشکل   کی شتری ب يها ی کمتر و بده   دهندگان  اتیمال
 نیـ ا. رشتیـ چـاپ پـول ب    ...  پاسـخ دارد     کیـ رسـد دولـت فقـط        ی م ربه نظ 

  .شود ی میمیمنجر به تورم عظ،  پول از هواجادی ا"حل  راه"

  
 که منجر   شود  می از حد    شی از طرف دولت منجر به تورم ب       "حل   راه" نیا

 که دالر تمام ارزش خـود را از         ییشود در جا   یممنجر  به سقوط کل ارز     
 اسـت   نیپاسخ ا .  خوب وجود دارد   حل  راه کیدر واقع فقط    . دهد یدست م 

عامـل   گـر ی ديهـا  نـه یگز. میـ  دارازیـ ما به ساخت ن . می کن دی تول دیما با که  
را  خچـه ی اگـر تار   ؛ و رونـد  ی مـ  راهـه   بـی  بـه    ایـ  هـستند    حد از   شیتورم ب 
  .کند ی انتخاب منهی سه گزنی انی از ببراي رفع مشکل یکی، دولت بررسی
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  یوساکی ثروت رابرت کراز
 خی دوبـاره بـه تـار   دییـ ایتواند انجام دهد؟ ب ی م ي چه کار  ی فرد معمول  کی

 کـه  دیـ نیب ی، مـ  دی بازگـشت  1970 دهـه    لیـ به عنوان نمونه به اوا    . مینگاه کن 
.  شده اسـت   لی سخت مانند طال و نقره تبد      يها یی به دارا  پولی يها ییدارا

 میعظـ سپس به رونـق     . دینی را بب  74 تا   72 يسقوط بازار سهام در سالها    
 يادآوریـ م بافـت در حـال   کـن  یمـن فکـر مـ    . دی نگاه کن  1970کاال در دهه    

  . آموخته استها زمان است که در آن ییدرسها
 می مـن نـ    ؛کند  می يبند  زمان خود را    ي به من گفت که چگونه کارها      جورج

،  وجـود نـدارد    یتـ ی قطع چیه.  هستم "نقره   طال و    تاجر کی"قرن است که    
 رسـد  مـی  چه خبر اسـت، بـه نظـر      دی و بفهم  دیاما اگر به احتماالت نگاه کن     

 جـه ی نت ادیـ ز به طال و نقره بـه احتمـال          ی مال هاي  دارایی از سهام و     رییتغ
  .باشد
 اضـافه   ستی را به آن ل    ی خاص هی رمزپا ي و ارزها  نی کو تی ب نی همچن من
 همـه   ی حـال، وقتـ    نیبا ا .  نه ایدانم جورج موافق است      ی، اگرچه نم  کنم  می

 دیکن یم دولت ما نگاه     ی بده زانی به م  ی، وقت شود  میموارد در نظر گرفته     
 يهـا  نـه ی محـرك و هز    يهـا   کـه اکنـون آنهـا بـا بـسته          دیکن یم یو بررس 

 که در اخبار در حال حاضر، اسـرار         يگری د زی، از جمله هر چ    یرساختیز
بانک قدرت   خارج از    یی دارا دی خردمند شامل خر   گذاران  سرمایهثروت از   

  .فدرال رزرو و کنترل دولت است
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  ست؟ی آن چیمعن

 نیـ امـا ا ؛ دمیـ خر یم نی کوتی، نقره و ب مقاله من طال   نی زمان نوشتن ا   در
 زیـ  سـکه ن گـر ی دي روکیـ ، ی در زنـدگ يگـر ی دزیـ مانند هر چ؛ من هستم 

مـن  ": گویـد  مـی ،  ساله بافت96 ی زندگ کی مونگر، شر  یچارل. وجود دارد 
 90( و بافـت     ". دسته از اشکاالت طال در کنـار هـم باشـم           کی با   توانم  نمی
 ونیـ لی م 560  صاحب البته هر دو اکنون   . "ندارد   اي  فایده"گفت طال   ) الهس

 ی مـال يهاگـذار  هی از سرماگری دیکی، پل تودور جونز،  ؛ و دالر طال هستند  
 کـه  است  نیحرف من ا  . پرداخت نی کو تی از ب  تی حما به ی، به تازگ  یمیقد
 لیـ  دلنی بـه همـ  ؛ وشود ی هم نظرشان عوض م یمی قد اي  افراد حرفه  یحت

 و بـه سـخنان      دی مراقب اقدامات آنها باشـ     دیوگ ی گامون م  ورجاست که ج  
  .دیآنها گوش نده

آنها . کنند ی م يگذار هی سرما خود اشاره کرد که آنها مانند       نیجورج همچن 
پس . کنند ی م يگذار هیسرماهم  خرند بلکه در استخراج طال       ینه تنها طال م   
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، رود یمـ  طـال بـاال      ی وقتـ  رایـ متفـاوت اسـت؟ ز    هایـشان     با گفتـه   نیچرا ا 
رد شتری بیلی طال خانینچمعد کنند ی مب.  

  تسی کردار نمی صد گفته چون ندو
 باعـث   Covid-19 چگونه ترس از     نکهی و ا  یی در مورد خطوط هوا     قبالً من

مـن  . شـود صـحبت کـردم      یصـنعت مـ   ایـن    در   ی باورنکردن يها یناآرام
 يهـا  ی، اما مـن معتقـدم کـه مـا شـاهد نـاآرام             میدوست ندارم آن را بگو    

 نوسـانات   شرفتهیـ در جهـان پ   .  بـود  می خواه يشتری ب یماع و اجت  یاسیس
  . طال خوب استي است که برای بدان معننی وجود دارد و ايادیز
العـاده    عملکـرد فـوق    زیـ  از حد است که در آن طال ن        شی شامل تورم ب   نیا

 کـه اعتمـاد بـه دالر و کـل          شـود   می حاصل   ی زمان جهی نت نیا.  دارد یخوب
 ی متأسفانه انتظار دارم تورم    نیبنابرا؛  دی را از دست ده    ي اقتصاد ستمیس
 نیـ د و اوش نـ نیتر از ادمن انتظار دارم که اوضاع ب     . نمیب یمرا   وار  وانهید

  .کند ی صدق مشتری باتی في در مورد ارزهاژهیبه و
من و جورج هم اکنون     .  سخت است  هاي  دارایی من داشتن    حل  راه هم،   باز

 اری ارزش بس  در آینده  که آنها    نیمک  میما فکر   . میکاالها را دوست دار   این  
، نفـت،  ي ماننـد کـشاورز  ییزهـا ی، ما چنیعالوه بر ا . دهند یم ارائه   یخوب

 طـال و    دیـ توان یدانـم چگونـه مـ      یمن نم . می را دوست دار   ومیمس و اوران  
. دی، کنار بگذار  اند  سال ارزش خود را حفظ کرده      5000ز   ا شینقره را که ب   

 از مردم در سراسر جهـان، از        ياریبس رای جالب است ز   اری بس نی کو تیب
 خـود   ی مـال  يها  ستمیس که اعتماد خود را به       یی و ونزوئال، جا   نیجمله چ 

 نیـ  انی کـو تیـ  در مـورد ب الـب نکته ج . اند  رفتهیپذ، آن را    اند  دادهاز دست   
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 واحـد بدسـت     ونیـ لی م 21 از واحـدها را      یاست که شـما تعـداد مشخـص       
 شما کمتر و کمتر خواهد بـود  يها که تعداد واحدمیگو یم و من دیا  آورده

 در آنجـا  رایـ  است زی عالنیا. دهند ی آنها را از دست م  شهی مردم هم  رایز
  . نداردد وجوو دارایی فیک وجود دارد یی از دارایکه مقدار مشخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



18 چگونه نیاکان خوبی باشیم؟

  »یادداشت«
 



  2 فصل

  دار هستم؟ چرا من یک سرمایه
  

  ستیالیدار و سوس هی سرماتی ذهننی بتفاوت

  
، مـن بـا دو پـدر متفـاوت بـزرگ      دانیـد  مـی  از شـما   ياری که بس  همانطور

 و   آمـوزش  ستمیـ  س سیرئـ کـه     مـن  یعـ ی من، پـدر طب    پول  بیپدر  . ام شده
 همـه   بـه همـراه    بـود    هی اتحاد طرفداراو سرسختانه   .  بود یی هاوا پرورش

  .کردند ی و دولت کار می من که در آموزش عمومفامیل يعضاا
 Sو ) بگیـــر حقـــوق (E يهـــا بخـــشخواســـت کـــه مـــن در  ی مـــپـــدرم

 شنهادیـ او بـه مـن پ     .  باشـم  مـشغول  چهارراه پولـسازي  ) فرمایی  یشخو(
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 کـه خـودش     ي، کـار  رمیـ  خـود را بگ    يداد که به مدرسه بروم، دکتـرا       می
 باال بـروم    E بخش در   ترقینردبان   از   ای دولت کار کنم     يانجام داد و برا   

پزشـک  یـک    S بخـش در  یـا   ، باشـم و     رسمی پرستار   کی،   مانند مادرم  ای
  .شوم

 يهـا   حقـوق و دانـشکده     يهـا  ها، دانـشکده    مانند کالج  ی به مدارس سنت   او
 خـوب   يهـا  نامـه ی، مـدارك و گواه     نمرات ي برا يو.  اعتقاد داشت  یپزشک

  .ل بود ارزش قائی مدرك پزشکایمانند درجه حقوق 
  .کنند یم فکر گونه نیا نی والدشتریب

 بـدان  نیـ ا. دار شـوم  هی سـرما کیـ  داد کـه مـن   شنهادیـ پ پولـدارم  پدراما  
 B يهـا  بخـش  در تیـ  موفقي الزم بـرا يهـا   مهـارت  دیـ معناست که من با   

  . کنمکسبرا ) گذار هیسرما (Iو ) کسب و کارهاي بزرگ(
 مـن بـه آن      پـولم  یبـ در  ، اما پـ   اعتقاد داشت عملی   آموزشبه   پولدارم پدر

 و نارهای سـم ي، برا رفتن به مدرسه   يپدر پولدار من به جا    . اعتقاد نداشت 
 و يگـذار  هی سـرما يهـا  کرد که باعث بهبود مهارت می ثبت نام  ییها دوره

ــار او  ــیکــسب و ک ــ. شــد م ــا  دورهنیاو همچن  را ی توســعه شخــصيه
 يهـا  و مهارت ا.  نداشت یلی به نمرات و مدارك تحص     يا عالقه و   گذراند می

 در یاتیــخواســت کــه بــه او قــدرت و مهــارت عمل ی را مــی زنــدگیواقعــ
  . بدهدI و B هاي بخش

  دار بودن هی سرمايریادگی
 ي من اغلب برا   پولدار، پدر   کردم ی م لی تحص رستانی که من در دب    یهنگام

 بـه هونولولـو پـرواز       يگذار  هیسرما و   ینی کارآفر ينارهایشرکت در سم  
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 گفـتم کـه پـدر پولـدار در کـالس            پـولم   بی به پدر    یت، وق  روز کی. کرد یم
توانـست بفهمـد    یاو نم. ریشخندي زند  پولم  بی، پدر   کند یفروش شرکت م  

 اگـر سـاعت   ژهیـ ، بـه و اموزدیـ خواهد نحوه فـروش را ب      ی م ی کس چراکه  
 استفاده  شرفتهی پ ی مدرك دانشگاه  کیکسب   يکالس به عنوان اعتبار برا    

  را تمـام نکـرده     رسـتان ی که هرگز دب   پولدارر  من به پد   پولم  بیپدر  . نشود
  .کرد ینگاه متحقیرانه  بود
 در مـورد آمـوزش      ی مختلفـ  يهـا   نگـرش  آنجا که من دو پدر داشتم و         از

مـدارس  . وجـود دارد  در دنیـا    ، متوجه شدم که دو نـوع آمـوزش          داشتند
 موفـق   S و   E هـاي   بخـش خواسـتند در     ی بـود کـه مـ      ی کـسان  ي برا یسنت

 بـود کـه     ی کـسان  ي مال، برا  التی، تحص  از آموزش  يگریاما نوع د  ؛  باشند
  .باشند موفق I و B هاي بخش در خواستند می
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  ست؟ی چيدار هیسرما
، اما آنچه من از پدر       وجود دارد  يدار هی از سرما  يادی ز کی آکادم فیتعار

 و  هـا    فرصـت  دنیـ  د مهـارت  يدار هی بود که سـرما    نی گرفتم ا  ادی پولدارم
در مـسیر زنـدگی   ، امـا   نداشـت  ی خـوب  التیتحصاو  . استفاده از آن است   

 خـود از    یاو از زمـان کمـک بـه اداره فروشـگاه خـانوادگ            . هوشمند بـود  
 کـه    همـانطور  ،؛ و کنـد  یدانست که چگونه تجارت و پول کار م        ی م یکودک

 یدانست چگونه از هر فرصت     ی صحبت خواهم کرد، او م     مقاله نیبعداً در ا  
  .ندشود استفاده ک یکه به او ارائه م

 ي برا ي اقتصاد ستمی س نی معتقدم بهتر  رایدار هستم ز   هی سرما کیهم   من
. رونـد  ی و دنبال آن مـ     نندیب ی است که فرصت را م     یپاداش دادن به کسان   

 چیهـ . کننـد  یمـ  فـراهم  گـران ی دي را بـرا   ییهـا   روند آنهـا فرصـت     نیدر ا 
 نکرده  دی تول ی زندگ ي همه ثروت و سطح باال     نی ا ،ای در دن  يگری د ستمیس

  .است
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  ست؟ی چسمیالیسوس
ــاخ ــ مقبولراًی ــالی سوستی ــ در اسمی ــزااالتی ــهی شی متحــده اف .  اســتافت
 کـورتز   وی اوکاسـ  ای سندرز و الکساند   ی مانند برن  ي مشهور استمدارانیس
 ننـد یب ی در درآمـد را مـ      ي هستند که نابرابر   تازه واردان  از   ی نسل زانیعز

 نیـ  جـواب ا سمیـ الی سوسکنند  می است و تصور     ی مشکل واقع  کی نیکه ا 
  . را داردسؤال

  
، اما آنچه    وجود دارد  سمیالی از سوس  يادی ز کی آکادم يها  فیتعر هم،   باز

 کیـ  در واقع فقـط      سمیالی است که سوس   نی گرفتم ا  ادی پولدارممن از پدر    
ــذهن ــت اســت ی اســتحقاقتی ــدرج در دول ــالیسوس.  من ــ سمی ــ ذهنکی  تی

  .بده و به فقرا ریاز ثروتمندان بگ.  داردهودي رابین
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ممکـن اسـت     در کوتـاه مـدت       کار نیدانست که اگرچه ا    ی م پولدار پدر   اما
کـه  دهـد   یمـ ن ادی به مردم   ای نخواهد داشت    اثر دراز مدتی  ، اما    باشد دیمف

  . کنندجادی اي و نوآورنندیچگونه فرصت را بب
  و   سمیـ الی کـه سوس   نمیتوانم بب  ی و م  ام  بزرگتر به موضوع نگاه کرده     من

 کـشور و اقتـصاد      کی ي برا تی است، در نها   سمیکمون لفناخ پسر عموي 
  .فاجعه بار است

  
  يدار هیضد سرمانگاه ها و  هیاتحاد

 هتـل  یی تـاجر موفـق و خودسـاخته بـود کـه در هـاوا        کی من   پولدار پدر
 طرفـدار   اری مـن کـه بـس      پـولم   بـی مـن بـرخالف پـدر        پولـدار پدر  . داشت
 لیــ، بــه دل) بــودبــه هــر حــال در آمــوزش و پــرورش( بــود هــا هیــاتحاد
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و از  داشــت يدار هیســرما اعتقــاد ضــد دیــد یمــ کــه ییهــا سوءاســتفاده
 کیـ محـصول  ایـن نگـرش   .  بـود ها هیاتحاد طرفدار اریس جهات ب  ياریبس
 و سمیــالی کــه سوسستیــ تعجــب نيجــا.  اســتیستیــالی سوستیــذهن

  . مملو از فساد هستندزیها ن هاتحادی
توانـستم   ی و مـ   دمیشـن  یمـ  را   سـناریو ، هـر دو طـرف       ی دوران کودک  در

 خـود ارائـه   تفکرات ي براپول  بی من و پدر     پولدار را که پدر     ییها استدالل
 را دوسـت داشـتم و بـه        پـولم   بـی اگرچه من پدر    . درك کنم را   داده بودند 
 تیـ ، امـا در نها    گذاشـتم  ی بـه او احتـرام مـ        پـاك  العـاده   فوق يعنوان فرد 

موافق  پولدارممن با پدر    . باشم موافق   ها  هیاتحاد با او در مورد      توانستمن
  .دانستم تر می بودم و آنرا واقعی

 داستان سـاده را بـه اشـتراك بگـذارم کـه فکـر            کیخواهم   ی، من م  امروز
طرفـدار   هستم و نه     دار  هیسرما کیکند چرا من     یکنم کامالً برجسته م    یم

  .هیاتحاد

   اتحادي و مبارزه برایباب
 گرفت که   می تصم یلدار من به نام باب     از کارمندان پدر پو    یکی،  شی پ سالها

وقفـه   یهـا او بـ     مـاه . داشـته باشـند    هی اتحاد دیبا پولدارکارگران هتل پدر    
 کـار   " هیـ اتحادحـضور در    " يایـ  مزا غی کارمندان و تبل   ی سازمانده يبرا
 را  يا  بود که سرانجام او توانست جلسه      درخشان چنان   یکار باب . کرد یم

 هیـ  عـدم اعتـصاب کارکنـان و اتحاد        ای  در مورد اعتصاب   يریگ يرأ يبرا
  . دهدلیتشک
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بـودم، آمـاده کمـک و انجـام هـر            پولدار، من در کنار پدر      يریگ يرأ شب
تـوان گفـت جـو     یحـداقل مـ  .  استي ادامه کار هتل ضرور   ي که برا  يکار

  .متشنج بود
.  بـود  ی بـاب  ي شکـست بـرا    کیـ  یی، آرا به دست آمد و تعداد نها       انی پا در

 - ي به صـورت عـاد     روال و   نداشتند هیاتحادایجاد   به   یمیکارگران تصم 
  . همه تنش از سر گرفته شدنی پس از اي به همان اندازه عادای

  .احضار کرد را به دفتر خود ی، پدر پولدار بابيریگ يرأ يفردا
  ". تو را دوست ندارم من.یباب":  گفتاو
 کـه   مـئن بـود   او مط . قرار اسـت رخ دهـد      ی چه اتفاق  داند یم فکر کرد    یباب

؛  از دهان پدر پولدار خواهد بود   ي بعد جمله،  " دیا شما اخراج شده  "کلمات  
  .کرد یماما اشتباه 

، نداشته باشـم   اگر من تو را دوست       یاما حت ": گفت پولدار عوض، پدر    در
 ی سـازمانده  يبـرا . ي دار ي رهبر یی توانا نقدریدانستم که ا   یمن هرگز نم  

؛ کردي يادی ز تالش،   دنبال کنند  ونهنگی آنها شما را ا    نکهیهمه آن افراد و ا    
 رکنـان  از کـل کا   شیشـما اکنـون بـ     . کـنم  یمـ  غیـ ، من شـما را تبل     نیبنابرا
  ".دیهست

 کـرد  تلـف  خـود را    وقت،  هی اتحاد گیري  با پی ،  ی که باب  دمیدر آن شب فهم   
  .دید ی را می، به وضوح فرصتدار هیسرما کی،  منپولدار که پدر یدر حال
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من معتقدم جهان پـر از      . دار هستم  هی سرما کین   است که م   لی دل نی هم به

  .ند دنبال کنند آنها راتوان ی ممردمفرصت است و همه 
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  »یادداشت«
 



  3 فصل

  اشتباه بزرگ نسل هزارة پول
  

 ي براي که مبارزه اقتصادرندی بگادی دی هزاره بانیوالد
   الزم است یک اصلتیموفق

  
 کـه   ییهـا  هزارهنسل  : شنوم یم ی در مورد روند جالب    شتری و ب  شتری ب من

 يکنند اما هنوز هـم مجبورنـد بـرا       ی م فی تعر ی را استقالل مال   یبزرگسال
  .ی سالگ30 تا ی کنند، حتتکیه خود نی به والدی مالتیحما
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 لیـ  در خانـه بـه دل  ی زنـدگ ایـ  پرداخت خانـه  شی، پیی از وام دانشجو   اعم
 را پرداخـت    ی بـده  نیـ  ا نـه ی هز ،هـزاره نسل   نی، والد ي کارت اعتبار  یبده
 ي بـه بازپرداخـت آنهـا بـرا        یتـوجه   قابـل  حـداقل بـه طـور        ایـ  -کننـد    یم
  .کنند ی کالن فرزندان خود کمک می بدهيها نهیهز

آنهـا  . کنند یکمک مرا  آن نی والدنی که ا ستی ن يا  هزاره ی فقط بده  نیاما ا 
 ریـ  مطالعه اخ  کی،  قتیدر حق . کنند یم هزاره کمک    ی مال يها  نهیزمدر همه   

 نفـر از  7 هـزاره  10 نـشان داد کـه از هـر    "USA Today"تحت پوشـش  
  :اند  کردهافتی دری مالتی خود در طول سال گذشته حمانیوالد
 تلفـن و  قـبض  روزمـره ماننـد   هـاي   هزینـه کننـد تـا      ی اغلب کمک م   نیالدو

 از نیامــا آنهــا همچنــ؛  را پرداخــت کننــدییفرزنــدان و غــذا و مــواد غــذا
  .کنند ی متیحمانیز  ي بزرگتريها روشفرزندان خود به 

انـد، در    جوان به خانـه خـود نقـل مکـان کـرده             چهارم کل بزرگساالن   کی
. رنـد یگ ی پرداخـت وام کمـک مـ   ایـ  اجـاره  براي سوم از آنها   کی که   یحال

 نی، از هر پنج نفر که خانه دارنـد دو نفـر از والـد              ی نظرسنج نیبراساس ا 
  .گیرند کمک میخود 
 تیـ ، بلکه بـه خـاطر حما  کنند نمی هر پنج هزاره چهار نفر احساس گناه         از

 ي روش را بـرا    نیـ اکثـر جوانـان بزرگـسال ا      . ستندنیـ  قدردان   نشانیوالد
 کـه  نـد یگو یم دو سوم باًی، اما تقردانند یمالزم  هی اولير سالها  د شرفتیپ
  .آورد وابستگی می از حد شید بهرچه بزرگتر شو کمک نیا
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