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 مقدمه

  
 وركیـ وین الـت یا داران ونیکـام  مجمـع ی  بازنشستگ وي  مستمر صندوق

 چنـد  شـده  فیـ تعري  ایمزا بای  بازنشستگ برنامه کی) برنامه ای صندوق(
 یـی دارا امـروز  و شد سیتأسي  الدیم 1954 سال در که است ییکارفرما

ي ایــ مزا نیتــأم  آن هــدف. دارد دالر اردیــ لیم 2/1ی بــ یتقر بــه ارزش
 کــه اســت هیــاتحاد يهــا نامــه توافــق داراي ياعــضاي ابــری بازنشــستگ
 وركیـ وین راکوز،یسـ  در صـندوق  نیا. هستند صندوق به کمک خواستار

 التیای  غرب و یشمال ،يمرکز مناطق از کنندگان  شرکت و است شده واقع
 شـمال  نیهمچنـ  و وركیوین شهر خود نه اما شود،  می شامل را وركیوین

  .یوجرسینایالت 
 تعـداد . دارد مـشارکت  کارفرمـا  200 حـدود  ر این طرح   د حاضر حال در 

 تعـداد،  نیـ ا از. اسـت  نفـر  34526 تقریبـاً  طرح نیا در کنندگان  شرکت کل
از منفـصل    ایـ  بازنشسته فرد 16064و   هستند فعال کننده  شرکت 11678
منفـصل از    ایـ  بازنشـسته  فـرد  نفر 6784 و کنند  می افتیدر ایمزا ،خدمت
 .هستند ندهیآ در ایمزا حقي دارا تخدم

 کارمنـدان  یبازنشـستگ  درآمـد  تیـ امن قـانون  مقررات به منوط طرح نیا
ي اسـتانداردها  حـداقل  که است فدرال قانون در ،)ERISA(ي  الدیم 1974
 کارمندان از تیحماي  برا رای  خصوصی  بازنشستگي  ها  برنامه اب طبتمر
 .کند  مینییتع
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 1400 در نشـسته بازفـرد   و کـارگر  ونیـ لیم 10 از شیبـ  ،یملـ  سـطح  در
 هـاي   صندوقاغلب   که شود  می گفته. دندار شرکتیی  کارفرما چند برنامه

 را انیـ کارفرما طـرح  در کننـدگان   شـرکت  شتریـ ب ،یبازنشستگ مستمري
 حـال،  نیـ ا بـا . اسـت  خـوب  بـسیار ی  مـال  نظر ازاین امر    دهد،  می پوشش
ي بـرا  کـه  اند  شده دییتأیی  ها  برنامه در کنندگان  شرکت کل ازی  مین تقریباً
 .دارند قرار افول  رو بهوی بحران ایی بحران تیوضع در فعال افراد

 فـدرال  آژانـس در   ،)PBGC(ی  بازنشستگ سود نیتضم شرکت گفته   بقط
 تـا  150 از تقریبـاً  کند،  می یبانیپشت شرکتی  بازنشستگي  ها  برنامه از که

 لسـا  20 در دنتوان  می بازنشسته، و کارگر ونیلیم5/1 شامل برنامه 200
  .بدهند دست از راخودشان  پول ندهیآ

 فاحش سوءاستفاده آغوش دری مل هیسرماي ها صندوق
 اي حرفه عموماً

 دلیس ادوارد نوشته
 
 ازي گــرید گــروه میعظــ گــذاري ســرمایه اشــتباهات ریــاخي هــا ســال در

ی ملــ هیســرماي هــا صــندوق- دانــا و زرنــگ ظــاهربــه  گــذاران ســرمایه
)SWF(– اند بوده اخبار صدر در. 

ي زیـ چ همـان  ،»متحـده  االتیـ ا خیتـار  دري  دزدساالر پرونده نیبزرگتر«
 سـرقت  بـه  مـتهم  متحـده  االتیـ ا نیشیـ پ کـل  دادسـتان  گفتـه  به که است
– اسـت  شـده ) Bhd) 1MDB 1ي  مالز توسعه صندوق از دالر اردهایلیم

 درآمد کهي  کشور دري  اقتصاد توسعه ارتقاءي  برا شده  سیتأس صندوق
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ــط ــاً آن متوس ــاه در دالر 400 تقریب ــت م ــالز. اس ــري م ــک در براب  بان
 7,5 خـسارت  جبـران  خواسـتار  سـاکس  گلـدمن  وركیوین گذاري  سرمایه

 گلـدمن  هیـ عل نیهمچنـ ی  ابـوظب ی  ملـ  هیسرما ندوق ص .شدي  دالر اردیلیم
 ،1MDB اخــتالس یرســوائ از یناشــ انیــز و ضــرر لیــدل بــه ســاکس

 .داد ارائهیی قضا دادخواست

 اردیـ لیم 2 به کینزد گلدمن شده، منتشر تازگیبه   کهی  گزارش بر اساس 
بـه   1MDB مـسئله بـراي حـل      متحـده  االتیـ اي  دادگستر وزارت با دالر

 شــرکت بــه نامــه توافــق نیــا کــه شــود  مــیگفتــه. اســتتوافــق رســیده 
 بـر  بـالغ ی  مبلغـ  تا دارد ازین مادر شرکت نه و خودیی  ایآس رمجموعهیز

 کـه  کنـد  قبول راخود   ریتقص و   عذر و ردیبپذ را مهیجر دالر اردیلیم چند
 از دالر اردیـ لیم 4,5 کـه ی  حـال  در اسـت  شده یپوش  چشم آن  از ظاهربه  

 .است شده غارت 1MDB خود، موکل

 از قـا یآفری  ملـ  هیسرماي  ها  صندوق تیریمد نحوه مورد دریی  ها  ینگران
 دنبال به است، شده جادیا نداآرو وی  بیل ه،یجرین بوتسوانا، مراکش، جمله

 سـابق  جمهور  سیرئ فرزند نکهیا بری  مبني  الدیم 2018 سال در رخب نیا
 آنگـوال  يدالر اردیـ لیم 5ی  ملـ  هیسـرما  صـندوق  سـابق  سیرئکه   آنگوال
 از دالر ونیـ لیم 500 انتقـال  مـورد  دري  کالهبـردار  اتهـام  بـه . است بوده

 .شد متهم کشورشي ها دادستان توسط ،يمرکز بانک حساب

ي ایـ مزا آنهـا - ندارنـد ی  بازنشـستگ ي  مـستمر ی  مل هیسرما يها  صندوق
ــرا رای بازنشــستگ ــ چیهــي ب ــدان از کی ــ کارمن ــراهم بازنشــستگان ای  ف

 .کنند نمی
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 اسـت ی  دولت گذاري  سرمایه صندوق کیی  مل هیسرما صندوق عوض، در
، ریذخـا . اسـت  شـده  لیتشک کشور کی ریذخا از حاصل پول منابع از که

 و کـشور  اقتـصاد  نفـع  بـه  گـذاري   سـرمایه  يبرا که هستندیی  ها  صندوق
 .است شده داده اختصاص آن شهروندان

 عنـوان  بـه . دارنـد  يا  گـسترده ی  ملـ  هیسرماي  ها  صندوق کشورهای  برخ
 کـه  اسـت  جهـان  در صـندوق  نیبزرگتر نروژی  مل هیسرما صندوق مثال
 نیـ ا. اسـت  دالر ونیلیتر 1 از شیب ،يالدیم 2017 سال از آني  ها  ییدارا
ــغ ــرا مبل ــرو شــهروند هــري ب  ریســا. اســت دالر 000/200حــدود  يژن

 ن،یچـ  گـذاري   سـرمایه  شـرکت  شـامل  باال ردهی  مل هیسرماي  ها  صندوق
ي پرتفـو  ت،یـ کو گذاري  سرمایه مؤسسه ،یابوظب گذاري  سرمایه مؤسسه
  دولتـی در بخـش  گـذاري  سـرمایه  شـرکت  ،کنگ  هنگی  پول گذاري  سرمایه
ی عاجتمـا  نیتـأم  صـندوق ی ملـ ي شـورا  ،)سـنگاپور (محـدود  ی  خصوص

 و) سـنگاپور  (تماسـک  نگیهلد ،)نیچ (منیا گذاري  سرمایه شرکت ،)نیچ(
 .قطر گذاري سرمایه مؤسسه

 8 بر بالغ ییها ییداراکه  ی  مل هیسرماي  ها  صندوق نیبزرگتر از مورد 86
 .نددار دالر ونیلیتر

 خـوب  یملـ  هیسـرما ي  هـا   صندوق که دیکنی  ابیارز است دشوار ابتدا، در
 نیا ازي  اریبس رایز دارند، شهروندان ثروت در يگذار  سرمایه زانیم چه

 کـه ی کـسان  بـه ی حتـ . کننـد   نمـی منتـشر  را خـود  بازدهمیزان  ها  صندوق
 را کار نیا که کرد اعتماد توان  نمی دهند،  می گزارش را خودی  مال عملکرد
با امکـان   ی  کس که دارد احتمال چقدر همه نیا با. دهند  می انجام صادقانه
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ي کالهبـردار  به را دولت باشد حاضر ،صندوقی  واقع جینتا بهدسترسی  
  کند؟ متهم صندوق گذاري سرمایه عملکرد در

ــوج ــا صــندوق م ــ هیســرماي ه ــی مل ــورد در نیهمچن ــد م  تیریســوء م
 ایــ يراقتـصاد یغ اهـداف  بــهی ابیدسـت  ،يادار فـساد  ،هــا گـذاري  سـرمایه 
 ،یمحلـ ی  مـال  بـازار  یثبـات  یبـ  ،یداخل داتیتول ازی  مال تیحما ،ياقتصاد

 و سـاختار . کند  میجادیا را   ییها ینگران ،منافع تضاد وی  افراطي  ها  نهیهز
 .باشد کننده نگران تواند  میزینی مل هیسرماي ها صندوق اداره نحوه

 بـه  کـه  -ی  ملـ  گـذاري   سـرمایه ي  هـا   صـندوق  نیـ ا کـه  رسـد   مـی  نظر به
 انجـام  را اشـتباه  اقـدامات  همـه  - ندارنـد  عـادت  اسـتریت   والي  ها  رنگین

 که گذاري  سرمایهي  ها  صندوق همان به کورکورانه اعتماد مانند،  دهند می
 بـازار  در راًیـ اخ ،شـان فاسدي  تجـار  اقـدامات  و آنها مهلکی  مال مشاوره
 .ستا شده آشکاري الدیم 2008 سال نابسامان

ــا از ــدتر، نی ــا صــندوق ب ــ هیســرماي ه ــد(ی مل ي مــستمر صــندوق مانن
ــای دولتــی بازنشــستگ ــا) متحــده االتی ي هــا يهمکــار«و ی مــال ککمــ ب
 انتقـال   در حـال   ،تیاستر  وال توسط شده داده جلوه مناسب ،»کیاستراتژ
 .باشند  می،تیاستر وال بهی مل هیسرما صندوق از شهروندان ثروت

 گذشـته،  نیـ ا از. ندستیـ ن آور  تعجب ،اه  برهي  ها  ینیچ پشم نیا از کی چیه
 حملـه  مـورد  ریتاسـت   وال گـرگ  توسط آماتور گذاران  سرمایه،  وقت تمام
یی شـو  پـول  به استریت  وال گرگ لمیف کننده هیته قضا، از. (رندیگ  می قرار

 .)شد متهمي مالز در MDB با مرتبط

 کـار ي  عاد آماتور افراد با ندرت بهی  مل هیسرماي  ها  صندوق حال، نیا با
 متخصـصان  ازي  نگهداري  برا يحصر و حد یب منابع تقریباً آنها. کنند می
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 دري  کالهبـردار  انـداز   چـشم  از کـه  دارنـد  جهـان  سـطح  رد شده شناخته
 ازی  راحتـ  بـه  و کننـد   مـی  اسـتفاده  رییـ تغ حـال  در گـذاري   سرمایه نهیزم
 در آنهـا  حـال  نیـ ا بـا . کننـد   می يریجلوگ زین ها يبردار  کاله نیتر  دهیچیپ

ي هـا   یـی دارا از محافظـت ی  چگـونگ  و استریت  والي  ها  سوءاستفاده مورد
 .هندد  نمییآموزش شانخود

 –دیـ کن قیتحق گذاري  سرمایه از قبل- خود فیوظا انجام عدمدر صورت   
 .کنند  میپرداخت را نهیهز ها گذاري سرمایهي ها صندوق

ی بـ یلی  ملـ  هیسـرما  صـندوق  شیپـ  سال چند ،يگرید توجه قابل مثالدر  
 98 رانگـر یو انیزضرر و     که کرد ادعا و کرد تیشکا ساکس گلدمن هیعل

 وي  ارز معـامالت  در يبنـد   شـرط   در دالر اردیـ لیم 3/1 مبلغ هبي  درصد
 از. شد انجام گلدمن  توسط يالدیم 2008 سال در دهیچیپ معامالت ریسا

 آنهـا  و هکرد استفاده  لیبی گذاري  سرمایهمقامات  ی  مال سواد یب کارمندان
 .ه استکرد اغوا رشوه و ایهدا با را

 اعتمـاد  گلـدمن  بـه  کـامالً  آنها که ندکرد ادعا،   لیبی گذاري  سرمایهمقامات  
 اریبـس  دوسـت  «قـا یآفر مالشـ  در آن سـابق  سیرئـ  که معتقدند و دارند
ی حقـوق  نبـرد  در گلـدمن  دمیشـن  کـه   بود يبار نیآخر. است» شانکینزد
 .است شده روزیپ

 امـروزه  کـه یی  هـا   ینگران از قصور با ظاهردر   یمل هیسرماي  ها  صندوق
 تعـارض  لیقب از هستند، ممه کایآمر دري  نهاد گذاران  سرمایه شبردیپ در

 جبـران ي  ها  روش صنعت، فاسدي  ها  وهیش ،ياعتبار تعهدات نقض منافع،
 ریتـأث  و نادرسـت  اظهـار  وي  کالهبـردار  ،یافراط يها  غرامت و ناشناخته

 .هستند غافلاز آنها  ،گذاري سرمایه خالص عملکرد بر آنها
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ــ ــارچگی  و تحقیـــق در مـــوردیبررسـ ــا شـــرکت و انـــسجام یکپـ  يهـ
 .ستین ممکن حالت نیبهتر دری مل هیسرما صندوق گذاري سرمایه

ي ها  صندوق کا،یآمری  دولت وی  محلی  بازنشستگي  مستمر صندوق مانند
 در يریـ گ  میتـصم ي  بـرا ی  اسـ یس مالحظـات  اجـازه  لیدل بهی  مل هیسرما
 .اند گرفته قرار انتقاد مورد ،گذاري سرمایه نهیزم

 بـه  بـسته ی  ملـ  هیرماسـ  صـندوق  هـر  در قبـول  قابـل ي  ها  گذاري  سرمایه
 يکـشور  به يکشور از شدهی  نیب شیپي  رشدي  ازهاین وی  بده ،ینگینقد
 هـستند خود ی نگینقد  در ینگراني  دارا کهیی  کشورها. است متفاوت گرید

 اریبـس ي ابزارها تنها به ها  گذاري  سرمایه کردن محدود به لیتما به مرور 
ی نگینقـد  بـازده  یمل هیسرماي  ها  صندوق شتریب. دارندی  عمومی  بده نقد
آن را   شتریـ ب آنهـا  کـه  شود  می باعث ،افراطیی  نگینقد. دهند  می حیترج را
 - دهنـد  صیتخـص  مـضر  و نـه یپرهز پرخطـر،  نیگزیجـا ي  ها  هیسرما به

ي بـرا  بخصوص که) کایآمر ساخت(ی  جمعي  نابودی  مال حاتیتسل همان
  .است بوده مخرب کایآمری عمومی بازنشستگ  يمستمر هاي صندوق

 هیسـرما  صـندوق  نیدومـ  «،يالدیمـ  2019 سـال  در بلومبرگ قالهم طبق
 گـذاري   سـرمایه  شـرکت . دهـد   می انجام خطرناكي  باز کی جهان مستقل

 درصـد از   50 حـداکثر ي  الدیمـ  2022 سـال  انیـ پا تـا  دارد نظـر  در نیچ
 بـدان  نیـ ا. دقـرار دهـ    نیگزیجـا ي  هـا   گـذاري   سرمایه در را خودي  پرتفو

 ســـمت بـــه عمیقـــاًي دالر ردایـــلیم 941 صـــندوق کـــه معناســـت
 ،هـا   رساختیز مستغالت، و امالك جمله ازی  رقانونیغي  ها  گذاري  سرمایه
. است شدن غرق حال دری  خصوص سهام و سکیر پوششي  ها  صندوق

 ردیـ گ  مـی  جهینت بلومبرگ. شوند  می شلوغ اي  فزاینده طور به معامالت نیا
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 ممکن ،نیگزیجاي  ها  ییدارا سمت به» صندوق ثروت ملی چین    «لیتما که
  ».باشد قضاوت خالف است
 جهـان،  سـطح  دری  بازنشـستگ ي  مـستمر  هـاي   صـندوق  ماننـد  ان،یپا در

 اي  حرفـه  عمومـاً  فـاحش  سوءاسـتفاده   دام دری  ملـ  هیسرماي  ها  صندوق
 .شناسند  نمیرا آنی حت و اند شده گرفتار

 گـذاري   سـرمایه ي  هـا   شـرکت  کـه  دیـ ا  گرفتـه  ادی کتاب، نیا خواندن با اگر
 پـس  ستند،یـ ن شـما  دوسـتان ) 2 (و ستندیـ ن اعتمـاد   قابـل ) 1 (ستریتا  وال

ادعـا شـده از سـوي       » یمال يسوادها یب «شتریب که دیدان  می شما احتماالً
  .کنند  میاداره را شما کشورخود شخص، 

ی عمومی بازنشستگ يمستمر صندوق نیبزرگتر - کالپرس
 ستین الگو ک ی– کایآمر

 دلیس ادوارد نوشته
 خواهـد   نمی کایآمری  عمومی  بازنشستگي  مستمر صندوق نیبزرگتر چرا
 بداند؟ي زیچ استریت والي کالهبردار مورد در

یـی  دارا بـا ) کـالپرس  (ایـ فرنیکالی  عمـوم  کارمنـدان ی  بازنشـستگ  ستمیس
 کـارگران ی  بازنشـستگ  صـندوق  نیبزرگتـر  ،يدالر اردیـ لیم 354ی  بیتقر

 یرسـان   خـدمت   نفـر  ونیـ لیم 9/1 از شیبـ  بـه  کـه  اسـت  کایآمر در دولت
 صـندوق  نیبهتـر  عنـوان  بـه  کـالپرس  کـه  داشـت  وجـود ی  زمـان . کند می

ــه نظــر در دولــت در شــده تیریمــدی بازنشــستگ  ریســا. شــد  مــیگرفت
 آني  ها  ییراهنما از جهان اسرسر دری  بازنشستگي  مستمري  ها  صندوق

 .کردند  میيرویپ
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ــالپرس ــ ازی کــی ک ــا صــندوق نیاول ــودی عمــومی بازنشــستگي ه ــه ب  ک
ــذاري ســرمایه ــا گ ــودي ه ــه را خ ــفعال ب ــا تی ــاعي ه ــدیپی اجتم  و زد ون
 دیــآپارتا ستمیـ س بـه  وابـسته ي هـا  شـرکت  در را شیهـا  گـذاري  سـرمایه 

 در را اتیـ دخان سهام و داد انجامي  الدیم 1986 سال دری  جنوبي  قایآفر
 دهنـده  سـازمان ی  بازنشـستگ  صـندوق  نیا. کرد رهاي  الدیم 2000 سال
 بـا  کـه  بـود  بـزرگ  گـذاران   سـرمایه  از نفر 225 از متشکل یائتالفی  اصل
 انتشار کاهش منظور به ها  شرکت بیترغي  برا يدالر ونیلیتر 26یی  دارا

 .شد يانداز راه ،يا گلخانهي گازها

 ندیناخوشا گذاري  سرمایه بازده وی  مالي  ها  ییرسوا گذشته، دههی  ط در
 .است شده آن درخشان شهرت رفتن نیب از باعث

 ریمـد ي  الدیمـ  2016 سـال  در شـد،  ذکـر  کتـاب  نیا در قبالً که همانطور
 بـودن  مقصري  ادعا از پسی  بازنشستگي  مستمر صندوق سابقیی  اجرا
 ریسـا  و نقـد  پـول  دالر 000/250 از شیبـ  گـرفتن  لیدل به توطئه اتهام به

 اللوبوس،یو آلفرد کالپرس سابق رهیمد  ئتیه و دوست سوي از ها  رشوه
 چنـد  که اللوبوس،یو که گفتند ها  دستاندا. شد محکوم زندان سال 4,5 به

 هـا  گـزارش  طبـق  است، کردهی  خودکش ،دادگاه در تیمحکوم از قبل هفته
 افـت یدر دنبـال  بـه  کـه  گـذاري  سـرمایه ي  هـا   بنگاهي  برا واسطه عنوان به
 گرفتـه از آنهـا     دالر ونیـ لیم 50 هـستند،  کالپرس از وکار  کسب کی ازیامت
 .بود

 :يالدیم 2017 سال در مزیتا آنجلس لس ریتعب به
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 دری  عمـوم  کارمنـدان ی  بازنشـستگ  ستمیسي  برا مهم تیفیک کی اعتبار«
 لیتبد معلق  موضوع  کی به موضوع نیا حاضر، حال در... است ایفرنیکال

 ».است شده
 آن  »خـوب  یرسـان   خـدمت  بـر    دییـ تأ مهـر  « به معنـاي   کالپرس از تیحما

 .نیست

 گـذاري   سـرمایه  تخلفـات  دربـاره  قیتحقکار   در من که سال ها  ده یط در
صـندوق   از استریت  وال گذاري  سرمایهي  ها  شرکت که افتمیدر ،ام  گذرانده
ی محلـ  و یدولتی  بازنشستگ صندوق خصوص به ،یبازنشستگي  مستمر

 .هستند متصل کالپرس بهی قیطر به اغلب کنند،  میيکالهبردار

 اسـت  ممکـن  کـالپرس  و خالفکار گذاري  سرمایه شرکت کی نیب» ارتباط«
ــه ــدازه ب ــردار ان ــاچ حــساب از يکالهب ــراي زین ي مــستمر  صــندوقيب

 شـرکت  هـزاران  و آن انبـوه  حجم به توجه با. باشد زا  تنش ،یبازنشستگ
 ندرت به کند  می حفظ رای  بازنشستگي  رممستصندوق   که گذاري  سرمایه
 توجـه  قابل اریبس رابطه نیا اوقاتی  بعض وجود، نیا با. است توجه قابل
 صـندوق  کیـ  انـدازي   راه دری  نقش کالپرس است ممکن ،مثالي  برا. است

ی کـ ی اسـت  ممکن ای باشد، داشته خاص ریمد ای محصول ،گذاري  سرمایه
 تیـ مالک بـه  اي  عالقـه  اسـت  ممکن ای باشد،ی  اصل گذاران  سرمایه نیاول از
 .باشد داشته گذاري سرمایه ارائه دری پنهان ریمد

 ،یعمـــومی گبازنشـــستي مـــستمري هـــا صـــندوق ریســـا متأســـفانه،
 داشـتن در صـورت     کـه  دارند لیتما مردم عموم وي  نهاد گذاران  سرمایه
 ي بــردییــتأ مهــر« ابــ ،یزنــدگ کیشــر ایــي مــشتر عنــوان بــه کــالپرس
 ریسـا . بپردازنـد  گـذاري   سـرمایه  صـندوق  ایـ  ریمد »خوب یرسان  خدمت
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 ایــ یقــیطر از کـه  رایی هــا گـذاري  ســرمایه اســت ممکـن  گــذاران سـرمایه 
 قابـل  طـور  به ای شده دییتأ و شوند  می تیحما ظاهر به يگریدي  ها  روش

 .کنندی بانیپشت کالپرس توسط اي مالحظه

ي ایـ دن بریی  بسزا اریبس و ریچشمگ ریتأث اغلب کالپرس در گیري  تصمیم
 مشاورانی  بازنشستگي  مستمرصندوق   کهی  هنگام. دارد گذاري  سرمایه
 هـستند  ارزش  بـی  يهـا   هیسـرما  مـأمور  کـه  رای  رانیمد ای گذاري  سرمایه
 اسـت  ممکـن  جهـان  کل قتیحق در و مملکت ند،ک  می یبانیپشت ای استخدام
 گـذاري   سـرمایه  ستمیاکوس در نظیري  بی نقش واقعاً کالپرس. بکشند رنج
 .کند  میفایا

 کـالپرس  کارمنـدان  و مدیره  هیئتي  اعضاي  الدیم 1990 دهه لیاوا از من
نیـز   و ام  بـوده  مانسـاز ی  داخلـ ي  هـا   کـشمکش  محـرم  من. شناسم  می را

 .ام بوده آن اشتباهات شاهد

 تـا  ام  خواسته کالپرس مدیره  هیئتي  اعضا از من ،يمتماد انیسالی  ط در
ــه ــسجامي جــد طــور ب ــد ان ــ رانیم ي مــستمرصــندوق  گذشــته وی فعل

ــا گــذاري ســرمایه رانیمــد چگونــه کــه کننــدی بررســ رای بازنشــستگ  ب
 فساد اثراتی  ابیارز و دشون  می موفق استخدام در وحشتناكي  ها  نهیشیپ
 گـذاران   سـرمایه  تمـام  بر است ممکن کالپرس در گذاري  سرمایه روند در
 .بگذارد ریتأث جهان سطح در

ی جهـان  منـافع ي  بـرا یـی   روین تواند  می کالپرس که معتقدم که هاست  مدت
 وکنـار بگـذارد      خـود  گـذاري   سرمایه ماتیتصم از را استیس اگر باشد،
  .کند گذاري سرمایه یستگیشا بر اساس صرفاً
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 کـالپرس  مـدیره   هیئـت  به را يا  نامه من ،يالدیم 2013 سال در ت،یدرنها
ي راامر حتـی از راه دور بـ        نیا «:بود شده نوشته آن در که کردم ارسال
ي اریبـس  فاقد همچنانی بازنشستگي  مستمرصندوق   که است آشکار من
 هیتوصـ  آن عملکـرد  و تیریمـد  بهبـود ي  بـرا  کـه  استی  حفاظت موارد از
 نکـردم،  افـت یدر ناخواسـته  ظاهربه   نامهي  برای  پاسخ چیه من» .کنم می
ي براي  گرید نامه که داد شنهادیپ دوستانه مدیره  هیئتي  اعضا ازی  کی اما
 .سمیبنوي ریگیپ

 فکـر  یکارشناسـ  نظـر  از کـه  پـرداختم  يشتریـ ب اتیجزئ به دوم نامهدر  
ی بررسـ مـورد    مـل کا طور بهی  بازنشستگي  مستمرصندوق   دیبا کنم می

 بــه مربــوط ناشــناختهي هــا نــهیهز «مــوارد خــاص نیــا در. دقــرار گیــر
 سـهام،  منـافع  نیتـضم  «و» گـذاري   سـرمایه  فروشندگان ای دهندگان  ارائه

 تـضاد  سک،یر پوششي  ها  صندوق وی  خصوص گذاري  سرمایه صندوق
 .است شده درج» تخلفات و ها نهیهز از سوءاستفاده و منافع

 سیرئـ  گرفت، قرار بحث مورد محرمانه جلسه کی در من دوم نامهی  وقت
 هـزاران  بـا  نامـه  نیـ ا) کالپرسي  ها  گفته طبق(گفت  در جواب    مدیره  هیئت
 دارد؟ی فرق چه میکن  میافتیدراز آنها  را اتیشنهادیپ کهي گرید نامه

 .م فرو رفتفکردر  دمیشن را سخنان نیای وقت... يوا

ي هـا   نامـه  تعـداد  مرتبـاً  کـالپرس  مـدیره   هیئـت  که باشد درست واقعاً اگر
 کارشناسـان  از کنـد   مـی  افـت یدررا   –آنهـا  از مـورد » هزاران«- یمشابه
 اشـتباه وجـود    يادعـا  کـه  يمعتبـر  و تجربـه  بـا  و جهان مشهوری  قانون
ي ادعـا - کننـد  یمـ  یبازنشـستگ ي  هـا   گذاري  سرمایه با رابطه دری  احتمال
 .است ترسناك واقعاً این -ردیگ  میدهیناد معموالً مدیره هیئت کهی اشتباه
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 دولـت،  کارمنـدان  و دهندگان  مالیات مانند ،یبازنشستگي  مستمر نفعانیذ
 جانـب  ازي  جـد  هـشدار  هزاران که شنوند  می یوقت فتندیب وحشت به دیبا

 گرفتــه دهیــنادی بازنشــستگ مــدیره هیئــت توســط برجــسته کارشناســان
 .شود می

 بـا  نوشـتم  فـوربز ي  بـرا  ار يا  مقالـه  مـن  ،يالدیمـ  2017 سال در ،راًیاخ
 صـندوق  نیبزرگتـر  کـالپرس،  از راي  ادیـ ز پـول  تـوان   می چگونه عنوان
 افـراد ي  برا من هیتوص برد، سرقت بهی  ملی  عمومی  بازنشستگي  مستمر
 از د،یـ کني  دزد نفـر  هـا   ونیـ لیم از دیـ خواه  مـی  اگـر :  کـه  بـود  نیـ ای  خاط

 بـر  را خـود  چـشم  پـس  د،یـ کن فرار بودنی  قانون گردیپ تحت ویی  شناسا
ي کـاال  نیـ ا د،یـ بدوزی  بازنشستگ  يمستمر هاي  صندوق همه منابعي  رو

 رانیمـد   دریـافتی حقوق ایآ کهدر مورد این   دارد ن اي  ایده چیهی  بازنشستگ
 .ریخ ای استی قانون، یبازنشستگي مستمرصندوق  از بازنشسته

 نـامعلوم  يها  هزینه دربارهمطالبی را    قبالً که ،مدیره  هیئت اعضاي از یکی
 میدانـ  ینم ما«: گفت و بود موافق نظر این با بود، کرده مطرح تیاستر  وال

ي مـستمر صـندوق    از مـا  خصوصی سهام مدیرانمیزان حقوق دریافتی    
 همـه آیـا    کـه  میفهمـ ب تـوانیم   نمـی  مـا  بنابراین و قدر است چ بازنشستگی

 بـه  کـردم،  مطـرح  را مسئله نیا منی  وقت» .ریخ ای هستندی  قانون ها  هزینه
 فقـط  مـا  و هـستند  صـندوق  نیا در ما» يشرکا «رانیمد که شد گفته من
 .میکن اعتماد آنها به دیبا

 کیشـر  «نـه  و هـستند  شـما  دوست نه استریت  وال و کالپرس نفعانیذ نه
  .ستندین اعتماد قابل نیهمچن و- شما »یزندگ
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 »!است تله کی نیا«

 یبازنشستگ بحران پشت در» ییچرا«

 کسینیف شهري شورا اورمش و،یچیسي د سال نوشته
 جـا  همـه  در تـوان   مـی  را فـساد . اسـت  شـایع  کایآمر سراسر دري  ماریب

 و جوانـان ي  هـا   برنامه هستند،ی  فروپاش حال در ها  ابانیخ: کرد مشاهده
 دارد وجـود یی  هـا   حفره يا  گوشه هر در هستند، کاهش حال در سالمندان

 نیـ ا گـسترش  بـا . هـستند  منـابع  و پرسـنل  فاقـد  دهنـدگان   پاسخ نیاول و
 .هستند مرگ حال در کایآمري ها شهرستان و شهرها ،ریگ همهي ماریب

 شـاهد  سـاله  هـر  کننـد،  برطـرف  را عالئـم  نیـ ا دیـ با کهی  محلي  ها  دولت
 باال اریبس خود رکورد در امالك بر اتیمال. هستندی  خیتاري  دستاوردها

 نظـر  بـه  و اسـت  رشـد  حـال  در همچنان فاضالب و آبي  ها  نهیهز است،
 به پرداخت جهت کم پول صرف رايب هرگزی  محلي  ها  دولت که رسد ینم
 بـه  شـهروندان  کهی  خدمات حال، نیا با. کنند دایپ یراه خود دهندگان يرأ
 نیـ ا از چقدر که ستین مهم. است کاهش به رو همچنان هستندی  متک آنها

 .ستینی کاف هرگز م،یکن  میهیتغذ جانور

ي هـا   صـدف  از شیبـ ي  زیـ چ: تندهـس  هـا   یزامب شکل بهی  محل يها  دولت
 را خـود  بتوانند تا کنند  می مصرف خود ریمس در را زیچ همه که یتوخال
 نیـ ا. کننـد  دایـ پ را خودي  بعدي  غذا تا دزنده نگه دارن  ی  طوالن يا  اندازه  به

 مقامـات . دارد اجیـ احتي  شتریـ بی  اتیـ مال دالر به ماندن زندهي  برا جانور
 نـده یفزای  گرسـنگ  از تـا  کننـد   می الدنب را درآمد بر متمرکزي  ها  استیس
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 عفونـت  و انـد   کـرده مخفی   را عالئم فقط آنها اما کنند،ي  ریجلوگ جانوران
 .است نشده درمان یضمن

 قـرار  الـشعاع   تحـت  کایآمر سراسر در رای  محل يها  دولت کهي  ماریب نیا
 .یبازنشستگ يمستمر هاي صندوق ست؟یچ دهد می

ي بـرا  شـهر ي  شورا عضو عنوان هب سالها من کهیی  جا کس،ینیف در فقط
، حاضـر  حـال  در ،ام  کـرده  مبارزهی  اقساط بهره با وامي  هانهیهز جبران

 را بـدهکار   پرداخـت  بـدون ی  بازنشـستگ  وعده دالر اردیلیم 4,56 از شیب
ي بـرا ی  وشـ ر ایـ  پـول  مـا  کـه  اسـت ی  معن نیا به پرداخت بدون. میهست

 .مینداری بده نیا پرداخت

 و زن مـرد،  هـر ي  بـرا  ،ییتنهـا  بـه ی  بازنشستگ یبده دالر 3000 از شیب
 بودجـه  کـل  از شیبـ  زین نیا. استي  نفر ونیلیم 1,6 باي  شهر در کودك
 .است شتریب برابر چهار حدود- ما ساالنهي اریاخت

 ماننــد گــریدي هــا وعــده بــه گــرید دالر اردیــلیم 66/3 مبلــغ دیــبا ســپس
 مـوارد  و مـه یبي  هـا   اسـت یس الك،یکـاد ی  بهداشتي  ها  مراقبتي  ها  برنامه
 کـه است  یی  ها  وعده نیا گفتند، همه. دیکن اضافه  را نیز  یبده مشابهدیگر  
 هرگـز  امـا  ،انـد   دادهقـول    دالر اردیـ لیم 8 از شیبـ  کسینیف استمدارانیس

 .ستا نشده پرداخت

 کارمنـدان ي  بـرا  کسینـ یف شـهر  در حاضـر  حـال  در غرامـت  کل نیانگیم
 تمــامي بــرامیــزان  نیــا. اســت دالر 000/115 از شیبــ ســال در یدولتــ
 دارد، را ددسـتمز  زانیـ م نیکمتر کهی  منش کی. ستام انکارمند 000/13
 و کنـد   مـی  افـت یدر» یاستعالجی  مرخص روز 5/38 «خدمت اول سال در
 مـرور  به سال به سال ؛ و دیاب  می افزایش ساعت 10 ماه هر در مقدار نیا
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 ریـ نظ یبـ  یخـصوص  بخـش  در کـه  الكیکـاد ی  درمان مهیب. دکن میتغییر  
 و درآمـد  کارمنـد  هرچـه . اسـت  یدولتـ  کارمنـدان ي  بـرا ي  هنجـار  است،
 اریبـس . شـود   می شتریبی  بازنشستگ  میزان باشد، داشته يشتریب يایمزا

 .دارد خوردن غذا به ازین خود رشدي برا جانور است، ساده

 جـشن  مـا  تیـ ن حسني  برا کشور سرتاسر دری  دولت هر. میستین تنها ما
 اسـتنفورد، ي  اقتـصاد  اسـت یس قـات یتحق موسـسه  تـه گف طبـق . ردیـ گ می

 بـر  بـالغ ي  الدیمـ  2017 سال انیپا تای  محل و یالتیای  بازنشستگ تعهدات
 .ستینی واقع عددآن ی حت مقدار نیا و است بوده دالر ونیلیتر 2/5

 انجـام  یمعروفـ  معاملـه  طانیش با شیپ ها  مدتی  محل وی  التیاي  ها  دولت
 بـا  خواسـتند   نمـی  خـود  بـد  ماتیتصم لیدل هب کهی  استمدارانیس. اند  داده
 همـه  نیـ ا ازی نـدگ ینما بـه ی دولتـ ي هـا  هیاتحاد با شوند، روبروی  قیموس

 نـه یهز نیکمتـر  عمـداً  تـا  کردند معامله مختلفی  بازنشستگي  ها  صندوق
 کـه ی  پـول  بـا  بتواننـد  تـا - رنـد یبگ کـم  دسـت  را دهنـدگان   مالیـات  ساالنه
 و کننـد  مـی  جـاد یا مـشکل  فقط هااین اما؛  دهند ادامها  آر دیخربه   دهند نمی

  .شوند  میبزرگتري ریچشمگ طرز به مقرر، موعد در ها صورتحساب
 ،مدرسـه  ایـ ی  التیـ ا ،یبخـش  ،يشهر هر داده شده به     يها  قولبا توجه به    

 حاضر حال در هستند، ونیمد خود یبازنشستگي  ها  یبده لیدل به یمحل
 بـازده  نرخکه   شود  می ینیب  شیپ و هدش نییتع صندوق نیا در پول چقدر
  دیگري متفاوت اتیفرض زبانیم کنار در ؛ و بازگردد بازار به صندوق آن

 آن از بعد مدت چه تا نکهیا و فرد هری  بازنشستگ زمان مانند دارد وجود
 باشـد  بـاالتر  شـده  بینـی   پـیش  بـازده  نـرخ  چـه  هـر  .کرد خواهندی  زندگ

 خـود ی  بازنشستگي  ها  يمستمر آوري  جمع به شروعي  بعد بازنشستگان
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 کننـد،   مـی چـک  را آنهـا ي کمتـر  زمـان اینکه دیـر شـود،     از قبل و کنند می
 مـذاکره  بـا . شـود  می وجوه پرداخت به مجبوری  محل دولت کمتر نیبنابرا
 و درسـت  بـازار ي  هـا   بازده از استفادهي  جا به اعداد، نیاي  برای  ساختگ
 صـدها ی  حتـ  دالر، هـا   ونیـ لیم تواننـد   می استمدارانیس ،يآمار اتیفرض

 .دهند صیتخص شتریب کارمندان و دیجدي ها نهیهزي برا دالر، ونیلیم

 »!است تله کی نیا «اکبر، رالیآدم معروف قول به

 راي شتریـ بي ها  یبده فقط. کند  نمی آزاد را پولی  اسیس نظر از عدد جعل
 شود  می شتریبمقادیر آن    که استي  اعتبار کارت مانند نیا. کند  می تلنبار

 شـما  دیـ گو  میآنها به دهد،  میرای  پرداخت حداقل شماي  برا بانکی  وقت و
ي اعتبـار  خـط  در شیافزا خواستار آن، از پس. دیبپرداز کمتر دیخواه می
 در. اسـت  مـضحک  نیـ ا. دیـ کن خـرج ي  شتریب پول دیبتوان تا دیهست خود
 را معاملـه  نیا بتواند که ندارد وجودي  اعتبار کارت شرکت ای بانک جهان
 .دده انجام

 نیانگیـ م ما یبازنشستگي ها صندوق که کند  می فرض کسینیف مثالي  برا
 گذشـته،  دهه کیی  ط اما؛  کند  می کسب بازار در بازده درصد 3/7 ساالنه
ی لـ یخ اسـت  ممکـن  نیا. است کینزد درصد 5 به ساالنهآن  ی  واقع میزان

 کـه  همـانطور  امـا  ؟دارد وجـود  درصـد  دو در تفـاوت  چه- نرسد نظر به
 در رویـ ن نیقدرتمنـدتر  ،یبـ یترک عالقـه  «:کرد خاطرنشان نیشتینا آلبرت
ــان ــو صــادقانه» .اســت جه ــلیم 56/4 م،یبگ ــده دالر اردی ــا یب ــراديه   اف

 دالر اردیـ لیم 8 تـا  7 محـدوده  در چیزي کسینیف بودجه بدون بازنشسته
 ازي  اریبـس  از بهتـر بـسیار    مراتـب  بـه  تیوضـع  متأسـفانه . بـود  خواهد
 و ایـ فرنیکال اسـتمداران یس گفتـه  طبـق . اسـت  گـر یدي  هـا   التیا و شهرها
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 ایـ فرنیکالی  بازنشستگ ستمیس نیبزرگتر ،یبازنشستگ صندوق همدستان
ی کوتــاه یبررســي مبنــا بــر دالر اردیــلیم 5/308 زانیــم بــه) کــالپرس(

  این میـزان چقـدر     بازاري  مبنا در ،یواقعي  ایدن در اما است برآورد شده 
 کـالپرس  در رای  بازنشـستگ  دجـه بو کمبـود  که استنفورد موسسه ست؟ا

ي ازا بـه . کند یمبرآورد   دالر ونیلیتر 05/1 از شیبآن را   . زند  می نیتخم
 اسـتمداران یس کـه  خانوار هر يبرا دالر 23632ي  جا بهی  عنی خانوار هر
ي بـرا  واقعـاً  ایـ فرنیکال در خـانوار  هـر  کننـد،   مـی  قیتصدآن را    ایفرنیکال
 درآمـد،  بدونی  بازنشستگي  ها  نهیهز در دالر 643/80  مشابه، يها  نهیهز
 متوسـط  طـور  به. هستندی  التیا سطح نیانگیمدر   نهایا البته. اند  افتاده ریگ

 357000 از شیبـ  اوروگرندیی  ابتدا مدرسه منطقه در ساکني  ها  خانواده
 دریی  تنهـا  بـه  که دارندخود   درآمد بدون گیبازنشستي  ها  یبده در دالر

 .است افکنده هیاس شانخود K – 8ی محل مدارس

ی محلـ  منتخـب  مقامـات  که شود  می باعث موارد نیا همه رسد  می نظر به
 باشـند،  داشتهی  تهاجم صورت به مسئله بهی  دگیرسي  برای  میعظ زهیانگ

 هـر  تقریبـاً  و است چرخش حال در اقتصاد است، خوب طیشرا که اکنون
. دریـ گ  مـی  دسـت  در را خـود  رکوردداري  درآمدها کشور دری  دولت نهاد
 رشـد  از مـا  کـه یی  جـا  افتد،  می اتفاق کسینیف در نجایا در مطمئناً امر نیا

 5 در فقـط  راي شـهر ي ها نهیهز ل و ک میا  بوده برخورداري  رکورد درآمد
 .است داده شیافزا درصد 25 از شیب گذشته سال

 نجـا یا در اسـتمداران یس بـادآورده، ی  اتیـ مال دیجدي  درآمدها به توجه با
 را آن آنهـا  کردنـد؟ کـاري    چـه  مان یبازنشستگي  ها  یبده پرداختي  برا
 پرداخت زمان تا گرفت میتصم شورا ،يالدیم 2017 ال س در. کردند بدتر
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 اردیـ لیم 2,3 جـه ینت در کنـد،  دیـ تمد را خود معوقی  بازنشستگي  ها  یبده
 این چرا. شود  می اضافه کسینیف دهندگان  مالیاتي  برای  اضاف نهیهز دالر
 سـال  در شتریـ ب دالر ونیـ لیم 18 تواننـد   مـی  آنها نیابنابر دند؟را کر  کار

. کننـد  نـه یهزي  الدیم 2019 سال در گرید دالر ونیلیم 9 وي  الدیم 2018
 و میعظـ  بحـران  نیـ ا بـه ی  دگیرسـ ي  برای  فرصتی  وقت: است درست نیا
 باد  گرفتن میتصم ما منتخب مقامات،  ها یکسینیفبه قول    شد، داده بندهیفر
 زمـان  در شتریـ ب دالر ونیـ لیم چنـد  بتواننـد  یاضافی  بده دالر اردهایلیم

 کـه ی  زمـان  از ،شک یب. دهند هیتغذی  خوب به را جانور و کنند خرجی  کنون
 نیـ ا شـدم،  نـامزد » 90«سـال    در انتخابـات  در حـضور ي  بـرا  بـار  نیاول
  .ندادد  میانجام ما يشورا و شهردار که بودي کار نیتر تیمسئول یب

 مـشکل . هـستند ی  بازنشـستگ  آالت  نیماش هب شدن لیتبد حال در ها  دولت
 آن به نه و کنند  می درك را ندهیآی  سونام نه دهندگان  مالیات که است نیا

ی واقعـ ی  رانیو. برند  می رنج خود یتفاوت یب خاطر به آنها. دهند  می تیاهم
 تیامن مانندی  اصل خدماتي  راي ب شهر يها  بودجه. گرفت خواهدصورت  
 ،هـا   خانمـان  یبـ براي   پناهگاه ،ها  رساختیز و ها  ابانیخي  نگهدار ،یعموم
. ابـد ی  مـی  کاهش ،شهرها حساس موارد ریسا و محالتي  پاکساز مسکن،

ی بازنشـستگ ي  هـا   وعـده  بـه  حاضـر  حـال  در بازنشـسته  فـرد  ها  ونیلیم
ــخاوتمندانه ــ سـ ــری مبنـ ــا بـ ــطر ازهش کـ ــه  قیـ ــستگبودجـ  ،یبازنشـ

 کـاهش  بـه  روعشـ  هـا   دادگـاه  کـه  زمـانی  پاشند،  می هم از یشانها  یزندگ
 شـهر  قطعاً دکنن  می یورشکستگ اقدامات ازی  بخش عنوان به خودي  ایمزا
 .شد خواهد آغاز کشور سراسر دری جنبش شهر، به
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 ابتکـار  از -خـودم  پول هزار ها  ده با- مني  الدیم 2019 سال تابستان در
 خواسـته  مـا  از که کردم تیحما کسینیف دهندگان يرأي  برا يا  ساده عمل
ی واقعـ ی  بازنشـستگ  بودجـه ي  کـسر ی  خیتـار  جینتا از ستفادها با شد می

ــود ــال  خ ــته در ده س ــازده(گذش ــ ب ــدهیتولی واقع ــندوق دش ــا ص ي ه
 ،انـه متبحری  اسـ یسي  فـانتز ي  ها  بازدهي  جا به) بازار در مای  بازنشستگ

 بـه  ملـزم  را شـهر  نیهمچنـ  طـرح  نیـ ا. میکن  حساب آني  رو قاًیدقاکنون  
ی حتــ آنکــه بــدون کنــد،  مــیمــان یبازنشــستگي هــا یبــده يبنــد تیــاولو

 بتواند يریپذ  تیمسئول با شهر نکهیاي  برا. کند قطع را موجودي  ها  برنامه
 حـصول  بـا  فقـط  دهـد،  شیافـزا ی  معقـول  مبلـغ  بـا  را ساله هري  ها  نهیهز
 شود،  می استفاده ماي  ها  وعده حفظي  برا ندهیآي  نعمتها نکهیا از نانیاطم
 .میدار  آن را نگهمیبتوان شتریب شود باعث که نیا نه

 و هـا   هیـ ریخ آنهـا،  شماریـ بی  سـازمان  نیمتحـد  وی  محلـ ی  اسیس نخبگان
 و کننـد   مـی  هیـ تکی  عمـوم  معاملـه  به خود معاش نیتأمي  برا که یمشاغل

 نـان یاطم تـا  دهنـد   می قرار نیدروغ مبارزات پرده پشت را دالر ها  ونیلیم
 محـدود ی  مـال  تیمسئول میمفاه نیتر ییابتدا بای  حت آنها که شود حاصل
 شــدن بــسته باعــث عمــل ابتکــار نیــا کــه کردنــد ادعــا آنهــا. شــوند نمــی

  آنهـا  .شـد  خواهـد  شـهر  سطح در شناي  استخرها و ها  پارك ،ها  کتابخانه
ي هـا   خـانواده  و کـرده  لیـ تعط رای  عمـوم  نقـل  و حمـل  که کردند  می ادعا
 حیصـح  مـوارد  نیـ ا از کیـ  چیه مسلماً .اندازند  می ابانیخ به را درآمد  کم
 نـه یهز کـاهش ي  بـرا  يا  برنامـه  بـه  ازین اقدامات نیا گذشته، نیا از- نبود
 را مخـارج  زمـان  طـول  در جیتدر به تا کند  می ترك را محلی  حت و ندارد
 .دهد شیافزا
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 شـما  د،یده حیتوض دوباره شما اگر که دارد وجود انتخابات در اصل کی
 میبـود  تـالش  در مـا . است بد اریبس ی،منحرف ریتدب نیا. دیشو  می بازنده

 متوسل ساده دروغ به مقابل طرف م،یده حیتوض را دهیچیپ مسئله کی تا
 کـشور  سرتاسر دری  محل مطبوعات. شدند روزیپ سادهي  ها  دروغ و شد
 خواه يجمهور دار  پرچم روزنامه. اند  شدهي  نابود دچار ریاخي  ها  دهه در
 اخبـار   کـه  بود ربهتج با و وقت تمام نگار  روزنامه دوي  دارا قبالً زونا،یآر

از  لیالتحـص   فـارغ  کی اکنون. دادند می قرار پوشش تحت شهر تاالر را در 
 دولـت  سیرئـ  رودز، بـن  کهی  هنگام. میدار ریاخ ينگار  روزنامه دانشکده

 تجربـه  یبـ  خبرنگاران به او که گفت مزیتا  وركیوین مجله به اوباما نیشیپ
 جـه ینت نفـع  بـه  کـه  نـد ک جـاد یا »یانعکاسـ  اتاق «کی تا است کرده اعتماد
 خاطرنـشان  او د،کنـ   عمـل  یفعلـ  رانیـ ا يا  هـسته  توافق در دولت مطلوب

ي معنا به «دیجد خبرنگاران رایز است کار نیا انجام به قادر او که کند می
 نگـاران   روزنامـه  همه تقریباً لیدل نیهم به و »دانند  نمی يزیچ کلمهی  واقع
 نـه یزم  شیپـ  تا رندیبگ ستما دولت با شدند مجبور مذاکرات پوشش تحت
 بـه  اتکـا  بـا  .داده شـو  د حیتوضـ  آنهـا ي  برا را موضوعی  اساس اصول و

 دولـت  کـه  کـرد  خاطرنـشان  رودز آنها،ي  برا قیحقا حیتوضي  برا دولت
 نـه  ایـ  باشـد  داشـته  مطابقـت  تیـ واقع با آنها تیروا نکهیا به توجه بدون
 انتخـاب  يگـذار   كاشـترا  بهي  برا آنها که را» یقتیحق «هر اساساً تواند می

 بـه  اسـاس  در. دهـد  ارائه آن بودن دروغ و تیواقع به توجه بدون کردند
  .بودند داده گفتن دروغي برا تام اریاخت همکارانش و رودز
 توانست  نمی کامالً او کهي  مورد کی- بود برخوردار گرید تیمز از رودز
ی فعلـ  يهـا   نـسل . کـرد   می عمل زین او نفع به شدت به اما کند، درك را آن
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 صـورت  بـه  اوقـات  شتریـ ب بزرگـساالن،  کـه  انـد   افتهی پرورشی  طیمح در
در  خـود  مشکالت همهو فصل    حل وي  گریانجیمي  برا مدرسه، نیمأمور

 مطلـق  را کیـ بوروکرات اقتـدار  که اند دیده آموزش  آنها.اند گذاشته قدمآن  
 نیب در ل،یدل نیهم به. بروند طفره خود ماتیتصم  از قتیحق در و بدانند؛

 وی  دولتـ  مقامـات  مـشاهده ي  برا توجهی  قابل لیتما دیجد نگاران  روزنامه
 احـزاب  نیبـ . دارد وجود رقابت کی در داران  برده عنوان به ها  بوروکرات

 مـدرن  يهـا   یبروکراسـ . باشد دور قتیحق از تواند  نمی زیچ چیهی  اسیس
 میتـ  آنهـا . هـستند  طـرف  یبـ ی  اسیس ناظراني  سو از زیچ نیتر  پنهان در
 اتـاق  نیا افراد نیتر  باهوش که معتقدند زین و هستند نهیزم نیا دري  گرید

 .هستند

 هـستند،  روبـرو  مجـدد  انتخـاب  بـا  حـداقل  کـه  اسـتمداران یس خـالف  بر
 ارائهی  شخصي  ها  انهیرا فرهنگ از نانیاطم با کهی  زمان تا- ها  بوروکرات

 طبقـه  کیـ  اساسـاً  -کننـد ي  رویـ پ خـود ی  انسان منابع ادارات توسط شده
 شـود   مـی  باعـث  آنها تیموقع. هستند شده  محافظت و دفاع رقابلیغ حاکم
 دالر هــا ونیــلیم تواننــد  مــیآنهــا. باشــند خطرنــاك هــم و پــروا یبــ هــم

 همانطور بدهند، دست از خود ارزش  بی کار نیآخر در را دهندگان  مالیات
 کیـ  کـه ی  هنگـام  ،يگردشـگر  صـنعت  به ما نامعقول سفر در کسینیف که
و بـا    میـ داد دسـت  از را کـار  هـا   ونیلیم م،یساخت را تونیراش بزرگ هتل

 ساختي  برا که   آنچه از کمتر دالر ونیلیم 50 از شیب به ملک نیا فروش
 کـه  میهـست  مطمـئن  هنوز و میکرد لیتکم را ها  یناکام میکرد پرداخت آن
 .بود نخواهد راه دری واقع عواقب چیه
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 ازی  بعـض  عمومـاً  شـهر  نکارمنـدا  واقـع،  در. ستندیـ ني  بـد ي  ها  آدم آنها
از  آنها. دش دیخواه آشنا آنها با که هستند یذکاوت با و مهرباني  انسانها

 کـه ی  زمـان  تـا . دهنـد  یم نشان را خودي  دلسوز ي،دیناام وروي اشتیاق   
 .باشد داشته منافات آنهای شخص منافع با شما عالقه

ــا ــر نی ــا ام ــه را م ــمت ب ــول س ــزرگ تح ــد ب ــسترش وي بع ــران گ  بح
 در حاضـر  حـال  در چـپ  اسـتمداران یس: کـشاند  خواهد مان یتگبازنشس

 تنهـا  نـه . هـستند ی  محلـ  و دولتي  ها  یبده کردنی  ملي  براي  همکار حال
 کـه  کنـد   می نیتضم عمالً بلکه کند  نمی یکمکی  کنون بحران به آنها برنامه
 از شـدن  دوري  بـرا  مـا  دیـ ام تنهـا  کـه  میدهـ  شیافـزا  آنجـا  تـا  را مشکل
 کیــ و دهــد یمــقــرار  ابرتــورم را مــا ارز- آن در شــدن غــرقی ســونام
 بیـ ترت نیدبـ  که  باشد یمالی  بحران سبک -کند  می جادیا دیجد يونزوئال
 ارزش بـی  سـهام ي هـا  برگـه  با میتوان میو ما    کند  می نابود را دالر ارزش
 در فـدرال  دولت. میبپردازی  عموم بازنشستگان به نسبت را خود تعهدات
 دالر ونیلیتر 14 از شیب با،  است کرده ربهتج را خود بحران حاضر حال
 شـما  نکهیا رغمیعل سال هر معضل، نیا بر ساالنهي  کسر کاهش وی  بده

 .دیکن  میثبت را درآمد د،یکن  میتصور

ي هــا یبــده در شتریــب دالر ونیــلیتر 7 حــدودی رســم بــرآورد افــزودن
  و؛باشـد ی ملـ  اقتصاد فساد از فراتر تواند  مییمحل وی دولتی  بازنشستگ
ی وقتـ . ستیـ ن دالر ونیـ لیتر 7ی  واقع مقدار شد،ذکر   باال در که همانطور

 ونیـ لیتر 7 بالون آن م،یکن  می استفاده وجوه نیای  واقع بازار بازده از ما
 کردنی  ملي  معنا به- دالر ونیلیتر 21 تا 14 محدوده دریی  جا دري  دالر

ی شـستگ بازن تعهـدات  کـردن ی  ملـ  آن، از بـدتر  .بـود  دهـ خوا تعهدات نیا
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 در شهرســتانها و شــهرها کــه شــود  مــیباعــث مطمئنــاًی محلــ وی دولتــ
 کارمند ها  ونیلیم و دهند هدر را خودي  ها  نهیهز بالفاصله کشور سراسر

 جـانوران  قیـ طر نیـ ا از- کنند ریاج» اندازشان پس «با را گرید بازنشسته
 .شود می نئطممی اساس مشکل دیشد شیافزا از و دهند  میهیتغذ را

 از شیب حاضر، حال در. ندباش  نمی سازکار دیگری  مال امور ن،یا از رفرات
 شـده  مـا ی  ملـ ی  بـده  بهره پرداخت صرف ما فدرال بودجه از درصد 10
 گـر ید درصـد  30 نـده یآ سـال  چنـد ی  طـ  دري  تعداد رود  می انتظار است؛
 کـل  چهـارم  کیـ ر،  برابـ  دو از شیب شد میخواه مجبور ما و ابدی شیافزا

 اتفـاق  نیـ ا اگـر  م؟یکنـ  خـود ی  بده سود پرداخت صرف را فدرال بودجه
  .دیکنی خداحافظ کشور نیا از دیتوان  میو شود  میروزیپ جانور فتد،یب

 دهنـدگان   مالیـات  قهرمان کس،ینیف شهري  شورا مشاور و،یچیسي  د سال
 ،یبازنشـستگ ي مـستمر صندوق   در یاصالحات  با دهخوا  می و است بوده

 نیبـدتر  یط در  را افشا کند که    یعمومي  اه  هیاتحاد ضیتبعو   ها  یولخرج
ي شتریـ ب پـول  هـا   یپرداخت شیافزا با ها یزندگ اغلب  در ياقتصاد بحران
ي شــهر خــدماتي بــرا شــده تیریمــد رقابــت هبــ او. آورنــد  مــیبدســت

 و دولـت  دری  کلـ  طـور  بـه  و تـدارکات  در شتریـ ب تیشـفاف  ،يا  رهستهیغ
 ،راًیـ اخ ییغـذا  مـواد  دیـ جد اتیمال به دادن انیپا جمله از ،تر  نییپا اتیمال

  .است دهوارد کر فشار
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