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 دنیاست در متجانس و مشابه موضوع دو درآمد و هیسرما مسئله«
  ».رسندینم گریکدی باي برابر به هرگز اما

  
Eي هادموکراتي  جمهوراستیري  دایکاند و گرااجتماع ساندرز،ی  برن سناتور

  2016 سال
  

  شد خواهند روبرو زین مختلف راهکار با متفاوت طرزفکر دو

  
  ترامپ دونالد ـ کایآمر رئیس جمهور     ساندرزی برن کاـیآمر سناتور

  

 طیشـرا  آنهـا در  ی  ذهنـ  بحـران  تنهـا  گـر ید افـراد  و ثروتمندان انیم فرق
  .  استحاضر زمانی اجتماع

 آنها به مردم رساندن تیموفق  به يبرا دیبا که است معتقد ساندرزی  برن
 آنهـا  به دیبا که میهست معتقد من و ترامپ دونالد کهی  حال در داد،ی  ماه
 موافـق  سـاندرز ی  برن با ترامپ دونالد و من اگرچه. داد ادی راي  ریگیاهم
 کـه  میـ ارفتـه یپذ و میاکرده قبول را اوۀ  گفت تیماهي  تئور در اما م،یستین
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 موجود تفاوت تنها. داشت خواهند ازین هم کمک نیکوچکتر بهی  حت مردم
  . راهکارهاست ارائه نوع او و  ها هدیا انیب

 منبـع  کتـاب  نیا که دیبدان دادی  ماه مردم به دیبا که دیمعتقد زین شما اگر
 آمـوزش  کـه  دیـ دار حـتم  اگـر  امـا  بـود،  نخواهد تانیبرا مطالعه ازی  خوب
ي حـاو  کتـاب  نیـ ا باشـد  مـردم  مـشکالت  دردي  دوا توانـد یمي  ریگیماه

  . برد دیخواه لذت آن سطر سطر از که استی جالب اریبس مطالب
  : است آمده نیچن کتاب نیا در
  ...یگرام خوانندگان و نیوالد
  ».داشت دینخواه ازیني اهیسرما چیه به شدن ثروتمندي برا«

  
 دشیاسـات  ازی  کـ ی رایز است، موافق پولدار پدر نظر با استنفورد دانشگاه

 تـوان یمـ ی  سـالگ  9 سن در تالش آغاز با که کرد اثبات گیسل نایت نام به
  . نمود نیتضم رای سالگ 20 سن در آرزوها بهی ابیدست
 کتـاب  نیـ ا دیـ اکـرده  اسـتفاده  پولـدار  پـدر ي  هـا آموزش و حینصا از اگر

 در هاسـت سال اگر. آموخت خواهد شما بهي  اتازه و جالب اریبس مطالب
 حاال نیهم دیهست آني  اندازراهي  آرزو در ای دیدار تیفعال تجارتي  ایدن

  . دیریبگ دست در را کتاب
  »گیسل تینا«
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 حـال  به تا کهیی  کارها از که کنمي  ادآوری است الزم ابکتۀ  مطالع از قبل
ي اجـه ینت آنهـا  رایـ زد یـ کني  دور نـشده  دتانیـ عاي  زیچ  اما دیاداده انجام
 انجـام ي  گـرو  در شـما  متفاوتي  فردا و داشت خواهند شما امروز مانند
 اسـت  آنی  پـ  در کتاب نیا. دیانکرده امتحان حال به تا که استي  زیچ آن
 تـازه ي  راهکارها کردها،یرو و هادگاهید رییتغ با که دهد ننشا شما به تا
 بـدل ي  بـاز  کیـ  بـه  اهـداف  بـه ی  ابیدسـت  و شد خواهند ظاهر ما ذهن در

  . گشت خواهند
  شده منسوخ وی میقدي هاهیتوص و شنهاداتیپ

  
ـ  انـداز پس را پولت ،یکن دایپی  شغلی  بتوان تا برو مدرسه به«  وی  کن

ي هـا يگـذار هیسـرما  در شـرکت ي  برا دیشا وي  بپرداز را تیهایبده
  » .يشو موفق بلندمدت

 

  ».است شدهمنسوخ وی میقدة دیا کی امروز» مدرسه به رفتن «چرا
  دهند؟یم ادی آموزاندانش بهیی هازیچ چه پولة دربار مدارس
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  ی آموزش وی اسیسي هايتئور ،يدارهیسرما نظام

  
  دهند؟یم ادی انآموزدانش بهیی زهایچ چه پولة دربار مدارس

» چیهـ  «بـاال  سـؤال  بـه  افـراد  درصـد  99 پاسخ که گفت توانیم جرأت به
 پـول ة  دربـار ي  زیـ چ مدرسـه  در آمـوزان دانـش  بـه  بـود  قـرار  اگر. است

 ،یکن دایپی  شغلی  بتوان تا برو مدرسه به «مانندي  اهیتوص هرگز اموزندیب
 در شـرکت ي  ابـر  دیشا وي  بپرداز را تیهایبده وی  کن اندازپس را پولت
 واقـع  در. رفتنـد یپذینمـ  را» يشـو  موفـق  بلندمـدت ي  هـا يگـذار هیسرما

 اریبـس ی  صـنعت  انقـالب  عـصر ي  بـرا  هیتوص و دهیا نیا که گفت توانیم
 دهیـ ا کیـ  اطالعات و ارتباطات عصر در امروزه اما بود کارآمد و مناسب

  . دیآیم حساب به شده منسوخیۀ توص و
ي جـا  بـه  ایـ دن در هـا شـرکت ی  تمـام  که است نیاي  معنا به شدنی  جهان

ي هــادســتگاه از تجربــهیبــ و ناآگــاه کارمنــدان و کــارگران از اســتفاده
 اسـت  خـاطر  نیهم به. کنند استفاده امروزي  تکنولوژ با مجهز و شرفتهیپ
 مـستقر  کیمکز و هند ن،یچ نظیریی  کشورها در صنعتی امروز ي  ایدن که

  . است شده
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 و بـوده  ریـ فراگ کـامالً  شدنی  جهان که ناستمع نیبد زین هاربات شیدایپ
 و دیـ خر صـرف  را هـا هیسـرما  اسـت  بهتـر  کـار ي  روین آموزشي  جا به
  . کرد هاربات ازي ریکارگبه

   هاربات شیدایپ
 جهـان ي  جـا يجا دری  شغلي  هافرصت که میهست نیا شاهد اگر امروزه،

 مـشکل  نیا بروزی  اصل عامل که میریبپذ دیبا هستند رفتن نیب از حال در
 خـود ی  مـصنوع  هـوش  از اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت یی  هـا رباتي  ریکارگبه

ی حتـ . کننـد  تیـ فعال صـنعت  در کـار ي  رویـ ن نفر هزارانة  انداز به قادرند
ــکان ــاذق پزش ــه، و ح ــال باتجرب ــسابداران و وک ــن ح ــام در زی  دادن انج

 شـرکت . کننـد یمـ  اسـتفاده  هـا ربات از زین خود کار ازی  اعظمي  هابخش
 دری  ورزشـ ي  هـا کفـش ي  هـا دکننـده یتول نیتـر بزرگ ازی  کی هک داسیآد
 محـصوالتش  تـر عیوس و شتریب هرچه دیتولي  برا که کرد اعالم استیدن
 خـود  شـدن ی  جهـان  نـد یفرآ به تا کندیم استفاده شیپ از شیب هاربات از

 در مطـرح ي  هـا شـرکت  ازی  لیخ و فوکسون شرکت. دهد ترمثبتی  پاسخ
 را توانـا  ربـات  نیچنـد  تـا  اندگرفته بهرهی  خوب به کردیرو نیا از زین ایدن
  . کنند خودي هاشرکت در کاري روین هزاران نیگزیجا
 تـرك ی  راحتـ  بـه  کـه  میـ ادهیـ د را آمـوزان دانـش  ازي  اریبـس  روزها نیا

 لیتحـص ي  هـا نـه یهز پرداختي  هایبده و هاقرض از تا کنندیم لیتحص
 چیهـ  افـت یدر بـدون  هاربات که استی  حال در نیا. کنند دایپیی  رها خود

ي بــرایی توانــا وی آگــاه ســطح نیبــاالتر بــا قادرنــدی آموزشــ و حقـوق 
 ای یـ  مرخـص  بـه  رفـتن  بـدون  و کنند کار انسان از تریطوالني  هاساعت
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 ایـ  وی  شغل وي  فردی  بهداشت وی  پزشکي  هامراقبت استراحت، الت،یتعط
 عیصـنا  در وقفـه یبـ ي  مـستمر  ای یـ  بازنشـستگ ي  هابرنامه به ازین بدون
  . کنندی رسانخدمت مختلف

  هستندی واقع بازندگان اندازکنندگانپس
 داشـت  پول دالر ونیلیم کی ی شخص  اگر 1970ۀ  ده دري  روزگاري  روز
 کـه  کنـد  افـت یدر ساالنه سود درصد 15 توانست می آن سپرده آزادي  با
 نیهمـ  بـا  را خـود ی  زنـدگ  او. بـود  سـال  در دالر هزار 150 حدودي  زیچ

 از کـه ي  اانهیسـال  سود تنهای  فعل طیشرا در نکهیا تا گذراندیم پول مقدار
 هـزار  15 مبلـغ  بـه  سـود  درصـد  5/1 حدود آوردیم دست به پول همان
 بـه . بـود  زینـاچ  و کـم  اریبـس  اوی  زنـدگ  گذراني  برا که بود ساالنه دالر
 بازنـدگان  نیبزرگتـر  از اندازکننـدگان پـس  مییگـو یم که است لیدل نیهم
  . ندیآیم حساب به تصاداقي ایدن

  ستین تانییدارا شماۀ خان
 امـالك  و خانـه  صاحب کهي  افراد از نفر ونیلیم 10 حدود 2008 سال در

 مـک . دیـ آ حـساب  بـه ی  کـس یۀ  سـرما  توانـد ینمـ  خانه که افتندیدر بودند
 کیـ  از اسـت  ممکـن  خانه: گفتیم ما شوندگانمصاحبه ازی  کی ونیمانس
 نیعـ  در بتوانـد ي  روز است محالی  ول سدبر ارث بهي  بعد نسل به نسل

 پـول  و هیسـرما ی  کـس ي  بـرا  بتوانـد  اسـت ی  زندگ محل و خانه حالی که 
 رونـد، یمـ  بـاالتر  روزروزبـه  امـالك  و هـا خانه اتیمال مقدار چون. باشد
 آمـد  و رفـت  آنجـا  دری  کـس  هرگز که هاخانه ازیی  فضاها و هااتاقی  حت
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 مـسئله  نیا میبخواه اگر. شوندیم اهاتیمال پرداخت مشمول زین کنندینم
ي هـا انـسان  از قدم چند هاربات که مییبگو دیبا میده ارجاع هاربات به را

 و اتیـ مال پرداخـت  و خانـه  بـه  ازیـ ن آنکـه یبـ  و هـستند  جلوتر پرجنجال
  و روزشـبانه  سـاعت  24 تواننـد یمـ  باشند داشته آورسرسامي  هانهیهز
  . دباشن همگان خدمت در هفته روز هفت

   مبارك تولدت
 گذشـته  سـال  ستیـ ب طول در بارنیاولي  برا پولیب پدر پولدار پدر کتاب
 امیزندگ از سال نیپنجاهم تولد روز در 1997 سال لیآور ماه هشتم در
 محـض  بـه  کتـاب  آن. شـد  منتـشر  ایدن مختلف نقاط در و دیرس چاپ به

 آن نـدگان خوان اکثـر  رایـ ز کـرد  پـا  بـه ي  شمار یب جنجال و غوغا انتشار
ی مـال  آموزش هرگونه از و داشتند من پولیب و ریفق پدر با موافقي  نظر
  . بودند اطالعیب

 و کارشناسـان  ازي  اریبـس  پولـدار  پـدر ي  هاآموزه و هاهیتوص ها،درس
 گذشـت  بـا  کـه ی  حـال  در کـرد،  نگران وی  عصبان سخت را نظرانصاحب
 دسـت  ازي  هـا فرصـت  امـا  بردند یپ خود اشتباه به آنهای  اندک زمانمدت
  . بود کرده وجدان عذاب دچار را آنها گذشته از ترسخت رفته
 ایـ دن مـردم ۀ  همـ  بـه  پولدار پدري  هادرس سال 20 گذشت از پس امروز
 ازی  کـ ی درآمد و پول کسبي  برا دنیکش زحمت و کندن جان هک آموخت
 به. دهد انجام خود حق در تواندیمی  هرکس که استیی  کارها نیمنفورتر

 زانیـ مۀ  محاسـب  با که رودیمي  انتظار ای توقع نیچنی  هرکس از آني  جا
 در آن ازي ریکــارگبــه و اســتفادهة نحــو از خــودیۀ ســرما و پــول قیــدق
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 در میباشـ  مراقـب  دیـ با. کنـد  حاصل نانیاطم زین ریمتغ و مختلف طیشرا
 انـداز پـس  هرگـز  انـد کرده فتاُ شدت بهی  بانکي  سودها نرخ کهی  طیشرا
 نیگزیجـا  هـا ربـات  کـه ی  هنگـام  و بـود  نخواهدي  اعاقالنه میتصم کردن

 سـخت  و کنـدن  جـان  بهي  ازین هرگز شوندیم عیصنا دری  انساني  روین
 بـر ی  مبنـ  مـادران  و پولـدار  پـدران ة  دیا رو نیا از. ستین دنیکش زحمت
ي بـرا  توانـد ینمـ  هرگـز  زیـ ن کـردن  کـار  و خوانـدن  درس رفتن، مدرسه
  .دیایدرب آب از ستدر ماي فردا و امروزی زندگ

  ندیآینم حساب بهی مالي هاآموزش جزءي اقتصاد مسائل
ــان از ــس زب ــان ازي اریب ــارغ و کارشناس ــصف ــشگاه النیالتح ــادان  و ه

 امـا  انـد کـرده  لیتحـص  اقتصادۀ  رشت در هاسال که میشنویم هادانشکده
 احـساس  و داننـد ینمـ  بداننـد،  پـول ة  دربار دیبا که را آنچهۀ  هم هم هنوز

 بـا  و بودنـد  کـرده ی  طراحـ ی  خوبي  هابرنامهی  حت آنها. دارندی  اطالعیب
 و مـوارد  تیـ فیک بـردن  بـاال ی  پـ  در هرگـز  داشـتند  به آنهـا   کهی  دلخوش
ي بـرا  داننـد یم که هرآنچه که بود نیا بر تصورشان و نبودند آن سطوح
 جـان  نظیـر ي  افـراد . اسـت ی  کـاف  تجـارت ي  ایدن در بزرگي  کارها انجام

 کیـ ها کیدریـ فر و سسیـ م وان گیـ الدو دمن،یـ فر لتونیم س،یکن ناردیم
 طـول  در دیشا اقتصادي متخصصان نیا. بودند افراد دست نیا ازی  همگ
 اریـ اخت دری  شنهاداتیـ پ و هـا هیتوصـ  ،ریـ اخ سـال  پنجاه از قبلي  هاسال
 و رییـ تغ کـه  انـد افتـه ی دسـت  قتیحق نیا به امروزه اما گذاشتند،یم مردم
 اقتصاد بلند و محکمي  سدها داخل به که استی  آبي  اهقطره مانند تحول
  . است ختهیر فرو را آنها و کرده نفوذ
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  ي اقتصاد لسوفانیف
 لـسوف یف دوة  دربـار  دهـم یمـ  حیتـرج  من ،ياقتصاد کارشناسان جز به

 سندهیـ نو مـارکس،  کـارل  بـدهم،  حیتوضـ ی  کم معروف اریبسي  اقتصاد
   کتابة سندینو رند، نیآ و» گرااجتماع کي یشاهکارها «معروف کتاب
  .»شد دگرگون اطلس «

  رند نیآ
 در و آمـد  ایـ دن بـه  هیروسـ  پترزبـورگ  سینت در 1905 سال در رند نیآ

 وارد 1926 سـال  در او. دیرسـ ی  نوجـوان  سن به او هیروس انقالب هنگام
 آن در. گرفـت  برعهده را اوي  تجاري  هاتیفعال تمام و شد پدرش تجارت
ــه او ســال ــوین ب ــاجر وركی ــرد تمه ــا و ک ــ ب ــذارهیســرماۀ تجرب  وي گ
 تجـارت  دنیـاي  نیقـوان  و اصـول  بـه  نسبت را خود دگاهید ،ییگرااجتماع

 وی غربـــ دانـــاناقتـــصاد بـــا خـــود مخالفـــت اعـــالم در او. داد رییـــتغ
 امـا  بـرد  حملـه  تیـ واقع به توانیمی  زمان هر در«: نوشت شانیهايتئور
 همـانطور  کـرد،  دگرگون و متحول را آن و زد قتیحق بهی  بیآس توانینم
 عمـل  بـه  و آسـان  حـرف  دری  زمـان  هـر  در گریدی  حالت به ایدن رییتغ که
  » .است رممکنیغ

 مزاحمـان  نظـرات  و هـا دهیای  تمام با رندي  هادهیا که بود مشخص کامالً
 از خـود یی  سـودجو ۀ  بهانـ  به که آن انیگدا و غارتگران ،ياقتصادي  ایدن
 کـه  بودنـد ی  کـسان  همـان  آنهـا . ودبـ  مخالف کردندینم غیدری  فرصت هر
 نمودنـد   می صیتخص درآمدکم و گناهیب افرادي  برا را نیسنگي  هااتیمال
 اســتفاده خــودی اتیــمال فــرار هیــتوجي بــرا روش و راه هــزاران از امــا
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 بـه  را نیقـوان ي  بنـدها ی  تمام که بودندی  قانونگذاران همان آنها. کردندیم
 ازی  بخـش  را جـه ینت تیـ نها در و کردنـد یمـ  بیتـصو  وی  طراح خود نفع

  . نمودندیمی معرف وقت دولت به خود گرانقدر خدمات
 خـدمتگزار  ظـاهر بـه  مـأموران  و هـا بروکرات همان غارتگران رند نظر از

 خـود ی  شخـص  وی  مـال  منفعـت  و سود با راي  زیچ چیه که بودندی  دولت
 میرمـستق یغ وی حیتلـو  انیـ ب بـا  نمودنـد یمـ ی  سـع  و کردنـد ینمـ  عوض
 بـه  را خـود  شهرت و نامة  آواز وی  خدمتخوش طبل ،نیقوان در هاهتبصر
ی راضی  لیدل هر به که بودندی  کسان همان آنها. برسانند ایدن مردم گوش

 و سـود  و داتیـ تول ازی  بخـش  در دکننـدگان یتول از تیحما با تا شدندیم
ي هــانالــهي رو بــه را گوشــشان امــا شــوند کیشــر آنــاني هــاهیســرما

  . دندببن ازمندانین
 خـود ي  بـرا  توانستندینم هرگز که بودندی  کسان زین انیگدا رند، منظر از

ی طیشـرا  آوردن دسـت  بـه  دنبـال  به فقط بلکه کنند جادیا اعتبار و ارزش
 آوردن چنـگ  بـه ي  بـرا ی  راهـ  مـردم  مالي  برا دنیکش نقشه با تا هستند
یۀ سـرما  و پـول  از اسـتفاده  با را خودی  شخصي  ازهاین و کنند دایپ آنها
 بـردن  سـرقت  بـه  و دنیـ دزد مـرز  تـا ی  حتـ  آنهـا . سـازند  برطرف مردم

 خـود ي  بـرا  آنهـا  بـر  هیـ تک بـا  و رونـد یمـ  شیپ زین موفق افرادي  هادهیا
 را خـود  ،یعرفـ  ای ی اخالق نیقوان به توجه بدون و کنندیمي  سازتیموقع

  . گذارندینم بینصیب
 اسـت  محـال  و اسـت  شـده  پري  افراد نیچن از ایدن د،یدانیم که همانطور

  . ابدی دست آرامش به ای و شودی خال آنها وجود از ایدن که برسدي روز
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 دگرگـون  اطلـس  «دهـد یمـ  نـشان  فصل از قسمت نیا عنوان که همانطور
  : است مشخص سؤال کی انگریب» شد
 متوقـف  را خـود  محـصوالت  دیـ تول دکننـدگان یتول اگـر  افتدیمی  اتفاق چه

  نکنند؟ شرکت هايگذارهیسرما در گرید گذارانهیسرما ای و سازند
 به سال همان در و شد منتشر 1957 سال در» شد دگرگون اطلس «کتاب
ی کنـون  زمـان  در هـم  هنـوز . گرفت قرار مختلف اقشار انتقاد مورد شدت
 مقـدس  کتـاب  از پـس «: اسـت  گونـه نیبد کتاب آنة  دربار نظرشان مردم
 در کتـاب  نیتـر دهآموزنـ  و نیمهمتـر  شـد  دگرگـون  اطلـس  کتاب ح،یمس
  » .استیدن

  مارکس کارل
ی شـرق  جنوب سواحلی  کینزد در آلمان در 1818 سال در مارکس کارل

 کیـ  عنـوان  بـه  ایـ دني  جـا همـه  در او. آمـد  ایدن به کیبالتي  ایدر سواحل
 ازي  اریبـس  دیـ عقا و نظـرات ی  حتـ  و بـود  معـروف ی  انقالبـ  و گراجامعه
 دلیـ ف تونـگ، ی  سـ ی  تـ  مـائو  ،نیلنـ  ریـ میوالد ماننـد  مـدرن  انیگراانقالب

  . داد قرار ریتأث تحت را چگوآرا و چاوز هوگو کاسترو،
  : بود نیا اوي هاگفته نیمعروفتر ازی کی

 تیوضـع  بـه ی  تکان ،جامعه کنندهکنترلۀ  طبق همان دیبده اجازهدر  
 ازي  بـرا ي  زیـ چ ازمنـد ین و کـار  قـشر . کنـد  انقالب و بدهد اقتصاد
ۀ فـ یوظ پـس . بخـورد ی  تکـان  شیرابـ  بخواهـد  که ندارد دادن دست

 را خـود  منفعـت  اگرچـه  آنها. کنند حفظ را رهیزنج تا توانگرهاست
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 انقـالب  بـه  آنهـا  بـا  مقابلـه ي  جـا  بـه  کـه  اسـت  بهتـر  امـا  نندیبیم
  ».میکن اعتماد شانانهیخودگرا

 به مارکسی  ستیالیسوس ترساده عبارت همان به ای انهیگراجامعه دگاهید
ي هـا يریـ گمیتـصم  و عملکرد جینتا ریتأث تحت او که کردیم انیب وضوح
 او لنـدن،  در. اسـت  گرفته قرار انگلستان ژهیو به و اروپا در خاص اقشار

 اعـالم ي  بـرا ی  راهـ  و سدیـ بنو وركیـ وین بونیتر روزنامهي  برا توانست
ة دربـار  او. کنـد  دایـ پ مختلف اقشار گوش به آنها رساندن و شیهاحرف
ي اریهوشـ  زانیم و گریکدی با جامعه مختلف اقشاري  تضادها ،يداربرده
  . نوشتی توجه قابل و ادیز اریبس مطالب گوناگون اقشاری آگاه و

   جامعه مختلف اقشاري تضادها
 را مطلب نیا مارکس که گفت توانیم درك قابل و ساده اریبس عبارت به
ة دربـار  مختلـف  اقشار انیم دیعقا و نظرات در تناقض و تضاد عنوان به
. کـرد  فیتعر جامعه ازمندین ای کارگرۀ  طبق و متوسطۀ  طبق ،یاشراف ۀطبق
  : نمودی معرف نگونهیا را طبقات نیا از کیهر او

þ  اکثــر ای یـ تمـام  بــاًیتقر کـه  رنـده یگمیتــصمۀ طبقـ  :اشـراف  طبقـه 
 ارث بـه  رای  باالدسـت  و مهـم  نیعنـاو  و ایـ مزا هـا، ثـروت  هـا، هیسرما

  . بردیم
þ از قـشر  نیـ ای  معرفـ ي  برا متوسطة  اژو از منظور :متوسطۀ  طبق 

 گـاه یجا در واقعاًی  تیمسئول حدود نظر از آنها که معناستنیبد جامعه
 تـر يقو قشر ماتیتصمي  رودنباله واکثراً دارند قراری  معمول وي  عاد
: دیـ بگو و بزنـد  صدا نیچننیا را گریدی  کس ،یکس اگر. هستند خود از



شوند؟ چرا ثروتمندان ثروتمندتر می  

 

16 

 بهی  اجتماع نیتوه کی عنوان هب احتماالً! من متوسطۀ  طبق دوست اوه،
 دری  تیمـوقع  نظـر  از شـخص  آن کـه  دهـد   مـی  نشان و آید  می حساب

ي عـاد  فیـ رد در منزلـت  و شـأن  نظر از و ندارد قراری  خاص گاهیجا
  . است جامعه
 از دسـته  نیا که بود معتقد و داشت قبول رای  فیتعر نیچن زین مارکس
 رنـد یگیمـ  قرار جامعه ندقدرتم اقشار ریتأث تحت هرنظر از واقعاً افراد
 لـذت  ای گرفتن بهره ر د یسع ،خود الیام و آرزوها  در دخالت بدون و

  . دارند را خودی فعلی زندگ از بردن
þ تنهـا  ازمنـد ین و ریـ بگي  مـستمر  طبقه نیا :ازمندین ای کارگر طبقه 
 بـه  خـدمت  در اغلب آنها. استی  دولتي  هنجارها و نیقوان وضع لیدل

ی رحمـ یبـ  بـا  و شوندیم گرفته کار به جامعه ندقدرتم اقشار و دولت
 دنیکـش  زحمـت  و کـردن  کـار  بـه  و رنـد یگیم قرار ظلم مورد شهیهم

  . هستند ازمندیني روزشبانه

  اشراف طبقه
 و اشـراف ۀ  طبقـ  ،یزراعتـ  وي  کـشاورز  مـزارع  در بـشر  تیفعال زمان از

 ةواژ. آمدنـد یمـ  حـساب  بهی  تیرعي  هانیزم صاحب عنوان به انیکدخدا
 در کاشـتن ي  معنـا  بهي  فرانسوة  واژ از آنهای  زراعتي  هانیزم و زراعت

ي معنـا  بـه یی  ایاسپان زبان در واژه نیهم اما است شده گرفته خود نیزم
  . باشدیم خودی زراعت ملک
 مـا  کـه  شـدند  کشور صنعت صاحب ،طبقه نیهم یصنعت انقالب زمان در

 انیـ م در را مورگـان ی  پیج و راکفلري  دجان فورد،ي  هنري  نظري  افراد
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 لیگازوئ دیتول به راکفلر پرداخت، لیاتومب هوبان دیتول به فورد. میدید آنها
  . اسکناس و پول دیتول به مورگان و) سوخت (نیبنز و
 هـا عرصـه ی  تمـام  در همچنـان  قشر همان اطالعات و ارتباطات عصر در

ــ کردنــدیمــیی نمــاقــدرت  انیــحام و صــاحبان  بــه شــکلبــار نیــای ول
 مؤسـس  جـابز  استیوي  نظري  افراد. درآمدند ایدن در برتري  هايلوژتکنو

 و نیبـر ی  سـرج  و آمـازون  تیسـا وب مؤسـس  بروس جف اپل، شرکت
 اسـت  جالب اریبس. شدند دهید دوران نیا در گوگل نیمؤسس از چیپي  لر
 ،یاشــرافۀ طبقــ افــراد بــه ،هــاتیــرع وي کــشاورز زمــان در دیــبدان کــه

 دارانهیسرما به اطالعات و ارتباطات عصر در و گفتندیم زادگاناشراف
  . هستند معروف گذارانهیسرما و

  یکن دایپی شغل تا برو مدرسه به
» یکنـ  دایپی  شغل تا برو مدرسه به«: ندیگویم خود فرزند به نیوالدی  وقت
 و کـارگر ۀ  طبقـ ي  رودنبالـه  کورکورانـه  که خواهندیم خود فرزند از آنها
 فرصـت  بتوانـد ي  زیچ دانستنۀ  واسط به که ردیگیم ادی او. شود ازمندین

 آني  ازا در و کنـد  دایپ را ثروتمند قشري  برا دنیکش زحمت و کردن کار
 در دیـ با او. بدسـت آورد   را خـود ی  زنـدگ  مخـارج  و هـا نهیهز نیتأم پول
 انجـام  جـز  بـه  و ستین خودش به متعلق که کند دیتول رای  محصول ندهیآ

  . داشت نخواهد آن دری رفتص و دخلي دیتولي هاتیفعال
 توانـست  خواهد تاًینها کند دایپي  پردرآمد شغل فرزند ای کودك همان اگر
 کـه  باشد داشته را نیا شانس و شود ملحق جامعه متوسطۀ  طبق قشر به
ي تاحـد  آنهـا  ،وجـود  نیـ ا بـا . بخـرد  لیـ اتومب ای خانه و برود دانشگاه به
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 از بهتــر طیشــرا در فرزندانــشان کــه کننــد حاصــل نــانیاطم تواننــدیمــ
 و کـارگر  قشرة  زمر از شهیهمي  برا و یابند  می پرروش و رشد خودشان

 از. گیرنـد   مـی  فاصـله  آن از االمکـان یحت و آیند  می رونیب جامعه ازمندین
 را خـود ي  بـرا  کردن کاری  مال توان جامعه متوسطۀ  طبق اکثر کهیی  آنجا
 خواهنـد  شـاد  زیـ ن آنهـا  آورندیم دست به زحمت و تالش هاسال از پس
ــد کــه بــود ــا بتوانن ــه خــودي بعــدي هــانــسل فرســتادن ب  و دانــشگاه ب
 انتظـار  دری پزشـک  و وکالـت  و ،یمهندسـ ي  هـا رشـته  دری  لیالتحصفارغ
 امکانات ازی  لیخ ازمندین همچنان آنها اگرچه. نندیبنشي  تردرخشانة  ندیآ

ی نـدگ ز کارگر فیضع قشر از تر  قبول قابل اریبسی  طیشرا در اما هستند
  . کنندیم

  کنندینم کار پولي برا ثروتمندان
 نیـ ا پـول  اول درس: گفـت یم من به شیهاآموزش در شهیهم پولدار پدر
 کـه نیا وجـود  بـا . کننـد ینم کار پولي  برا هرگز ثروتمندانی  بدان که است
 پولـدار  پـدر ي  هـا حـرف  از نکتـه  نیا به امیآموزشي  هاکتاب در شهیهم

 بـود؟  چـه  پولـدار  پـدر  اول درس پرسـم یمـ که   ارهرب اما امکرده اشاره
 ادیـ  همـه  چـون  چـرا؟  دیـ دانیمـ . آوردینمـ  خـاطر  به را فوقۀ  جملی  کس

 پـول  و کننـد  کـار  عیسـر ی  لـ یخ و برونـد  مدرسـه  بـه  فقـط  کـه  اندگرفته
 و بـسازند ي  زیـ چ خودشان ذهن از که اندنگرفته ادی هرگز آنها. درآورند

ي کـشورها ی  آموزشـ  ستمیـ س گـر، ید عبـارت  بـه . بپردازنـد  نآ دیتول به
 بـه  چگونـه  اموزدیب آموزاندانش به که است آن دنبال به ایدن ازي  اریبس
 ازي  اگوشـه  بخواهنـد  نکهیا تا وندندیبپ متوسط ای و کارگر قشر دوة  زمر
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 را نهیزم و کنندي  گذارهیسرما وي  دارهیسرما مباحث درگیر را آنها ذهن
  . سازند آمادهی آتي هاسال در اآنهي گذارهیسرما ای تجارتي برا
 از نفـر  هـا ونیـ لیم کـه  اسـت  نیـ ا دارد وجود انیم نیا در کهی  تعجب تنها
 کمـک  اصـل  بـه  و هـستند ي  اکـرده لیتحص افراد من ریفق پدر مانند مردم
 بـه  دیـ با دولـت  چـرا  که دانندیم و دارند اعتقاد شدت به گرانید به کردن

 نیـ ا صـورت  نیـ ا ریـ غ در. کنـد  کمک جامعه کارگر اقشار ای و ازمندانین
  . آمد برنخواهد خودی زندگة ندیفزاي هانهیهز پرداخت پس از هرگز قشر
 استعفایی  هاوا در مناطق ازی  کي ی فرماندار پست از پدرم 1970 سال در
 آن کـل  فرمانـدار  ،نـشد  موفـق  سـال  آن انتخابـات  در پدرم کهی  وقت. داد

 تا کند اقدام دکتر مقطع در لیصتحۀ  ادامي  برا که خواست پدرم از منطقه
 امــا آورد، دســت بــهي بعــد انتخابــات در شــرکتي بــراي بهتــر فرصــت
 بـازهم  دکتـرا  مقطـع  دری  لیالتحـص فـارغ  وجـود  بـا ی  حتـ  پدرم متأسفانه
 بـه  هـا سال کهی  حال در او. ببخشد بهبود را خودی  شغل طیشرا نتوانست
 را خـود  راه هچگونـ  که آموخت آموزدانش هزاران به و پرداخت لیتحص
 خودی  زندگ و خودي  برای  تیموفق راه نتوانست هرگز کنند دایپی  زندگ در
  . ابدیب

 سـال ي  جمهـور  اسـت یر انتخابـات  مـدت  طول در ساندرزی  برن سناتور
 از پررونـق  اریبسي  اقتصاد طیشرا با که است بیعج اریبس: گفت 2016

 رهبهــ هیســرما و ثــروت از افــراد از درصــد 10 تنهــا مــردم صددرصــد
  . اندگرسنه و ازمندین همچنان ماندهیباق درصد 90 و برندیم
 ستمیس ازي  اقتصادي  ایدن دری  اصل بحران که میریبپذ دیبا وجود نیا با

 آمـوزان دانـش  بـه  پـول ة  دربـار ي  زیـ چچیه که است آمده دیپدی  آموزش
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 و قیـ عم شـکاف  کیـ  صـورت  بـه  را خود امروزی  آگاه عدم و اموختین
  . است ساخته ظاهری اشراف و ازمندین قشر دو انیم داریپا

  : است کرده اشاره مارکس کارل که همانطور
 کــه نــدارد دادن دســت ازي بــراي زیــچ ازمنــدین و کــارگر قــشر«

 را رهیزنج تا توانگرهاستۀ  فیوظ پس بخوردی  تکان شیبرا بخواهد
  ».کنند حفظ

  : نوشت زین رند نیآ
 بهی  بیآس توانینم اما برد حمله تیواقع به توانیمی  زمان هر در«
 ایـ دن رییتغ که همانطور کرد، دگرگون و متحول را آن و زد قتیحق
 رممکنیـ غ عمـل  در و آسان حرف بهی  زمان هر در گریدی  حالت به

  » .است
 خـود  فرزنـد  بـه  دیداشـت  میتـصم  کـه ي  بعـد  دفعۀي  برا که دیشیندیب پس
ي انـده یآ چـه  که دیباش آگاه کند، دایپی  شغل تا برود مدرسه به که دییبگو
  . زد دیخواه رقم اوي برا

  است شده منسوخة دیا کی یشغل تیامن چرا
 و کـرد  خواهنـد  دگرگـون  را ایـ دن هـا ربات ازي  ریگبهره وي  سازیجهان«
  » .انداخت خواهند خطر به را تیامن
 در زهـا یوخ فـت اُی  تمـام ی  اصـل ۀ  شیـ ر درآمدها و حقوق دري  شاد عدم
 ریتـأث  تحـت  راي  گـذار هیسـرما  و تجارت که آنچه اما است تجارتي  ایدن

  . باشدیم آماده و باز ذهن دهدیم قرار
  »هاربات شیدایپ فورد، نیمارت«
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   است منسوخة دیا کی بلندمدتي هايگذارهیسرما چرا
ي بـرا  تـالش  در کـه  بـود  خواهـد ي  افراد متوجه دهایتهد نیتر خطرناك«

  » .هستند درازمدت در سهام بورس فروش و دیخر
 را آن اقتـصاد  2010 سـال  در و درآورد پـا  از را هیروس کباری خطر نیا

 دانـد ینمـ ی  کس و شد رفعالیغ ،دکنندهیتهد روسیو نیا. ساخت دگرگون
. درآوردي  پـا  از را آنجـا  مردم و شودیم فعال ایدني  کجا در دوباره که
 .دارنـد ي  االعادهفوق انتقال و ریتکث قدرت هاروسیو .میمانیم منتظر پس
 همـان . اسـت ي  تکنولـوژ  شرفتیپ بخشدیم شدت سرعت نیا به که آنچه

  . آمازون آمازون، از و ساخته اپل اپل، از کهی روسیو
  »ينابود ریمس چارد،یر مزیج«

  ی دموکراس مرگ

  
 بوجـود  دولـت  موارد اغلب در و دارد گذرا و موفقتی  تیماهی  دموکراس«

ي بـرا  دهنـدگان يرأ کـه  داشت خواهد دوامی  زمان تا و ستین آنة  آورند
 در نـه یگنج کیـ  همانند پس آن از. کنندیمي  ریگمیتصم داهایکاند انتخاب

  » .گرددیم مدفون. خاك هامشت ریز
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 دیـ وع و وعـده  تنهـا  دیـ بدان تـا  دیـ کن دقـت  شتریـ ب بعـد  به لحظه نیهم از
 هـر  کننـد  بـاور  را آن مـردم  اگـر . اسـت » یدموکراس «مردم به داهایکاند
  . رفتیپذ خواهند زین رای کتاتورطلبید

 سـال  200 حـدود ی  کنـون  زمـان  تـا  خیتاري  ابتدا از بشر تمدن مدت طول
  : شودیم فیتعر ریزی زماني هابرهه در فقط و است بوده
 یمکتب اعتقادات تای بردگ آغاز زمان از �
 بشر افتنی جرأت  تایمکتب اعتقادات آغاز زمان از �
 ي زادآ تا بشر جرأت یافتن آغاز زمان از �
 یی رها تاي آزاد آغاز زمان از �
 ی خودخواه تایی رها آغاز زمان از �
 ی عاطفگیب تای خودخواه آغاز زمان از �
 ی وابستگ تای عاطفگیب آغاز زمان از �
  مجددی بردگ تای وابستگ آغاز زمان از �

  »تجارت صاحب و جمهورسیرئ آریج سیپرنت وب نگیهن«         
  

  دارد رای مال مسائل حلیی وانات شمای مال هوش
 دهیسـنج  شـما  مشکالت زانیم براساس و دالر حسب بر شمای  مال هوش

 ستندیــن قـادر ی حتــ کـه  هـستند یی کــایآمر هـزاران . گــرددیمـ ی معرفـ  و
  . کنند حل را  خوديدالر 400 مشکالت
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  ستندین برابر زین ونرهایلیم همه
 امـا . هـستند  شتنگـ  ثروتمنـد  و شدن پولداري  آرزو در مردم ازي  اریبس
 ثروتمنـدتر  واقـع  در آنها ازی  برخ. ستندین برابر گریکدی با آنها از کیچیه
  . هستند هیبق از
 وي  برابـر  عـدم  کـه  اسـت  داده گـزارش  نیچنـ  Atlantic.com تیساوب
ی شـگرف  راتییـ تغ بروز باعث هاییکایآمري  دهایام و آرزوها دري  تساو

 و محقـق  کیـ  عنـوان  به نهیزم نیا در ساموئل آالنا. است شده آنها انیم
  : است افتهی دستی جالب اطالعات به پژوهشگر

 ازي  روز که است نیا میادهیشن هاییکایآمر زبان از کهیی  آرزو تنها«
 راي  زیـ چ فقـط  آنهـا . برونـد  بـاال  اقتـصاد  در تیموفق نردباني  هاپله
 داشـتن  حـسرت  در مادرانشان و پدران که آورند دست به خواهندیم
 نیبـ  از هرگـز ی  ولـ  شودیم منتقل نسل به نسل آرزو نیا. بودند اآنه
  » .رودینم
ــه 1940ۀ دهــ طــول در کــهي افــراد« ــدن ب ــدآمــده ای  و پــدران اگــر ان

ــشان ــاســال آن در مادران ــودهی ســالگ 30 ســن در ه ــد،ب ــال ان  احتم
 1980ۀ  دهـ  در کـه ي  افـراد  مورد در اما. بود% 90 حدود شانتیموفق
  » .بود% 50 حتمالا نیا آمدند ایبدن
 نـسبت  فرزندان تیموفق زانیم چرا نکهیا لیدل آالناي  ادعاها براساس«
. داردی  بـستگ  عمـده  لیـ دل دو بـه  است کمتر% 30 حدود نشانیوالد به
 و حتـاج یما دیـ خري  برا مردمي  تقاضا زانیم 1950 سال از نکه،یا اول
 نکـه یا دوم و اسـت  افتـه ی کـاهش  شـدت  بـه ی  زندگ امکانات و لیوسا



شوند؟ چرا ثروتمندان ثروتمندتر می  

 

24 

 ریمتغ کامالً متفاوتي  هازمان در مختلف افراد شرفتیپ و رشد زانیم
 تیوضـع  هرچـه  رو نیـ ا از. باشـد   نمـی ی  نـ یبشیپـ  قابل هرگز و بوده

 مادرانـشان  و پـدران  زمـان  در مـشابه ی  سـن  تیوضـع  با را فرزندان
  » .میخوریبرمي ترنییپا ریمقاد به میکنیم سهیمقا
 کـسب  دالر هـزار 16 حدود انهیسال کایآمر دری  معمول وي  عاد افراد«

 حـدود   را درآمد و حقوق از زانیم نیا دولت کهی  حال در دارند درآمد
  » .کندیمي زیربرنامه دالر ونیلیم 3/1
 روزروزبـه  ازمنـدان ین و رانیـ فق اکثـر  مختلف جوامع در گر،ید عبارت به
 دولـت . ثروتمنـدتر  روزروزبـه  ثروتمنـدان  مقابـل  در و شـوند یم رتریفق
 از را خـود ی  کـس  کـه  اسـت  معتقـد  میرمـستق یغ وی  ضمن طور به کایمرآ

 و عـذاب  هرگونـه  مـستحق  کنـد یمـ  رهـا  بهـره یبـ ی  مـال آموزش هرگونه
  . استي گرفتار

  ونرهایلیم مختلف انواع
  : از عبارتند آنها. اندشده دهید ونرهایلیم ازی مختلف انواع تاکنون

یی ونرهـا یلیم نیچنـ : نهسـاال  درآمد دالرونیلیم کی با ونرهایلیم ـ1
 بــا کـه  هــستند اسـتنفورد  ایـ  هــاروارد دانـشگاه  النیالتحــصفـارغ  همـان 

 کیـ  بـه  را خـود ۀ  ساالن درآمد مقدار قادرند حیصح و خوبي  هاآموزش
ي هـا پلـه  قادرنـد  آنهـا . برسـانند  دالر هـا ونیـ لیم دیشـا  ای و  دالر ونیلیم

 تا را خود ثابت و خالص درآمد و ببرند شیپ سرعت تینها با را تیموفق
  . ندینما حفظ دالر هزار 600
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 کـه  دیهـست ی  ورزش قهرمانان ازی  کی شما اگر: یورزش قهرمانان ـ2
 درآمـد  زانیم که دیبدان دیبا شناسندی  م را شما ایدن مردم ازی  مین باًیتقر

ــ حــدود تــانســاالنه ــ کی  و ورزشــکاران از% 65. اســت ونیــلیم چنــد ای
 بـا ی  حتـ ی  بازنشستگ از پس سال پنج درستي  احرفهی  ورزش قهرمانان
  بـه  آنها چون چرا؟ دیدانیم. شوندیم ورشکسته فراوانیۀ  سرما و ثروت
 سود به شانعالقه موردی  ورزشۀ  رشت در خودي  احرفه عملکردۀ  واسط

 هـوش  و انـد دهیـ ندی  مـال  آمـوزش  چیهـ  چـون  اما اندافتهیدست ثروت و
 دسـت  از را خـود ي  هـا داشـته  زودی  لـ یخ نـدارد ی  تـوان  چیهـ  شـان یمال
 هـزار  400 حدود در آنها ثابت و خالص درآمدی  عیطب حالت در. دهندیم

  . است دالر
 اقتصادي  ایدن که مییبگو است الزم: ونیزیتلو و نمایس گرانیباز ـ3
 پردرآمدشان اریبس شغل با آنها رایز. است افراد از دسته نیا دستان در

 در کـه  ستیـ نی  کـس  و رودیمـ  االترب و باال شانیهاییدارا زانیم ساالنه
 از متأسـفانه  زیـ ن آنهـا  امـا . کنـد ي  برابـر  آنهـا  بـا ي  درآمد نظر ازی  شغل

 سـالها ی حت و برندی م رنجی مال هوش نهیزم در الزمي  هایآگاه نداشتن
 با. دارند قرار دیشدي  هایورشکستگ معرض در شانیبازنشستگ از پس
 حـدود  آنهـا  خـالص  و ابـت ث درآمـد  زانیـ م کـه  گفـت  توانیم وجود نیا

  . است دالر هزار400 تا هزار300
 صـاحبان  ازی  برخـ  که دیبدان است جالب اریبس: تجارت صاحبان ـ4

 خود کارگران و کارمندان از کمتري  درآمد که هستند کوچکي  هاتجارت
 کارمنـدان  برابـر  نیچنـد  روزشبانه ساعت 24 طول در آنها اگرچه. دارند
 و حـساب ي  پـا  بـه ی  وقتـ  امـا  هـستند،  کار و کسب و تجارت ریدرگ خود



شوند؟ چرا ثروتمندان ثروتمندتر می  

 

26 

 هوش زین آنها رایز. گرددیم بشانینصي  زتریناچی  افتیدر رسدیم کتاب
 درآمـد  زانیـ می  تیوضع نیچن خاطر به و ندارند کار نیاي  برای  کافی  مال

  . رسدیم دالر هزار300 از کمتري زیچ به شانثابت

  ی مال آموزش
 اریبـس  آن ریمـس  اگرچـه . ارددی  مختلفـ  سـطوح ی  واقعی  مال آموزش کی

 امـا  آورد دستبه پول آن از توانیمی  سخت به و است دشوار و ناهموار
 عبارت به. اموزدیب ما به را هیسرما و پول بر کنترل روش و راه تواندیم
 کـف  در شـما ی  مـال  ندهیآ باشد قادر دیبا حیصحی  مال آموزش کی گر،ید

  . دهد قرار دستانتان
 بـه  تـا  کـرد یمـ  قیتـشو  مرا پولدار پدر بودمی  وانج پسر من کهی  هنگام
 او. شـوم  ونریلیم  بتوانم يروز تا بروم میاهایرو و آرزوها اهداف، دنبال
 چـه  و هـستند ی  کسان چه ونرهایلیم مختلف انواع که دادیم حیتوض میبرا
 ثـروت  و پول به قادرندی  قیطر چه از آنها از هرکدام و دارندیی  هایژگیو

   .کنند دایپ دست
 درآمـد  دالر ونیـ لیم کیـ  بـا  کـارگر  ای کارمند کی دیخواهیم شما ایآ ـ1

ــ ــا ؟دیباش ــشکل تنه ــهی م ــا در ک ــم نی ــود انی ــدار دارد وج ــمال مق  اتی
  . بود خواهد درآمدتان کل از% 40 حدود باًیتقر که است تانیپرداخت

 سؤال نیا د؟یباش خالص درآمد با ونریلیم فرد کی دیخواهیم شما ایآ ـ2
 خـوب  را تـان یشخـص ي  هـا یـی دارا زانیـ م دیـ با شما که است معنا نیبد
 شـده  اندازپس رنقدیغ و نقدي  هاپول ل،یاتومب خانه، د،یباش کردهی  ابیارز
 بودن ونریلیمي  ادعا که مردم اکثر .را هايمستمر و هانهیهزکمکی  حت و
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 سال در دالر هزار150 حدودي  مقدار که دارند خالصي  درآمدها کنندیم
  . باشدیم
 زیـ ن سـؤال  نیـ ا د؟یباش ونریلیم دارهیسرما کی که دیخواهیم شما ایآ ـ3
ی پرداختـ ي  هااتیمال شامل زین بخش نیا که دارد دربر رای  مفهوم نیچن
ــ ــرددیم ــز. گ ــت رای ــه دول ــهري ازاب ــاهیســرما از کی ــیتعي ه ــدهنی  ش

 آن ازي  فـرار  راه چیهـ  و کنـد یم نیمعی  اتیمال زانیم آن بایی  هاهیسرما
 باشـد  توانـد یمـ ي  درآمد کل از درصد 20 تا 10 حدود زانیم نیا. ستین
ی بزرگـ  مـشکل  تنهـا . میآوریم بدست هاهیسرما همان قیطر از ما به که
 درآمـد  و هـا هیسـرما  زانیـ م کـه  اسـت  نیـ ا دارد وجـود  انیم نیا در که

 و ستیـ ن محاسبه ای وی  نیبشیپ قابل هرگز آنها از حاصل ثابت و خالص
  . باشد داشته نزول ای و صعودی هرزمان در است ممکن

ــآ -4 ــ شــما ای ــخواهیم ــلیم دی ــا يونری ــردش ب ــال گ ــل و خــوبی م  قاب
 قابـل  حد به که دارند هیسرما دالر هاونیلیم افراد نگونهیا د؟یباشمالحظه

 نیچنـ  بـه  باشـد  قـادر ی  کـس  اگر. یافته است  دستی  مال گردش ازی  قبول
 بـر ی  خـوب  کنتـرل  و تمرکز که است کارآش کامالً کند دایپ دستی  طیشرا
  . دارد خود مخارج و هانهیهز ای وی پرداخت اتیمال زانیم
 فـرد  کیـ  بـا  کـه  دیباشـ  خوشبخت ونریلیم کی که دیخواهیم شما ایآ ـ5

 گـر ید ای وي  التار در ای و است کرده ازدواج ثروتمند و پولدار العادهفوق
 توانیم سؤال نیا حیتوضي  برا است؟ شده روزیپیی  آزمابخت مسابقات

ي شـاد  با شما ارزش و دیهستی  موفق و شانسخوش فرد اریبس که گفت
 روح ارزش کـه  دیبپرسـ  دیـ با واقعـاً . اسـت ی  ابیـ ارز قابل روانتان و روح
   باشد؟ تواندیم چقدری اقبالخوش فرد نیچن
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  است شده پوچ سالهاست کایآمري آرزو
 آب بـر  نقـش  و پـوچ  کـا یمرآي  آرزوهـا  کـه  سالهاسـت  کـا یآمر مردمي  برا
 رفـتن  بـا  کردندیم تصور کهي  افراد از دسته آني  برا خصوص به. اندشده
 زحمـت  و کـردن  دایـ پ کـار  گـرفتن،  خـوب ة  نمـر  خوانـدن،  درس مدرسه، به
  . شوند ثروت و پول صاحب توانندیم دنیکش

 امـا  دارد، وجـود  همچنـان  مـردم  ازي  اریبـس  سر در هنوز آرزو نیا اگرچه
ي هـا یآگـاه  و هوش تیتقو آن و دارد ازین شرط کی به تنها آن بهی  ابیدست
  . استی مال
 رای  مونـوپل ي  باز که گرفتم ادی پولدار پدر از بودمی  جوان پسر من کهی  وقت
 مـن  بـه  را ونرهـا یلیمی  مـال  گـردش ي  بـاز  نیا که دانستمیم من. کنم نیتمر

ي بـاز  آن در قرمـز ي  هاهتل و سبزي  هاخانه عملکرد با من. آموخت خواهد
 باعـث  کـه  هـستند ي  بـاز  از بخـش  دو نیـ ا که دانستمیم و بودم شده آشنا

 گـرفتم  ادیـ  خـوب  رای  مـال  روش مفهـوم ی  وقت. شوندیمی  مال گردش جادیا
 بـا  و رمیـ بگ قـرض  پـول ی  کس از ازین مواقع در دیبا چگونه که شدم متوجه
 خـالص  سود نزایم امهیسرما انبوه دادن دست از و اتیمال پرداخت از فرار
  . دهم شیافزا را خود
 از کیکـدام  بـه  شـما  د؟یهـست ی  موضـوع  اي ی باز چهي  ریادگی حال در شما
  د؟یشو لیتبد دیخواهیم ونریلیم انواع
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   رابرت ازی امیپ
  ت؟یرا لیو تام چرا
 و پــست در افــراد ازي اریبــس بــه پــس دیــدار دلــسوزي کارمنــد شــما اگــر
 بـود  خواهـد  قـادر  شـخص  آن رایـ ز. داشـت  دینخواه ازینی  جانبي  هاسمت
ي کارهـا  تـا  گرفتـه ی  گـان یبا امـور  از. دهـد  انجـام  شماي  برا را کار هزاران
  . هااتیمال محاسبه و کتاب و حساب
 هـم  مني  برا تیرا لیو تامی  ول دارند فرق گریکدی با کارمندانی  تمام اگرچه
 که تمهس معتقد من و بود باهوش و ركیز اریبس او. ریمد هم و  بود کارمند

 ازمنـد ین افـراد  نیا از نفر کی حداقل به شدن موفقي  برای  تجارت صاحب هر
  . است
 آغـاز  مـا  بای  جوان نیسن در راي  حسابدارۀ  نیزم در تشیفعال تیرا لیو تام
 گـروه  بـه ) هنر وی  نقاش (اشيپدر وی  خانوادگۀ  حرف از شدن جدا با و کرد

 مختلف مشاغل در هاتمد رستانیدبة  دور از پس او. وستیپ ماي  امشاوره
ي هــامهـارت ي ریادگیــ بـه  فرانــسه سیپـار  ایــ و موزسـون ي سایــکل ماننـد 
 بـه ی  مـال  حـسابدار  سـمت  از شـد  موفـق  و پرداخـت ي  حسابدار وی  تیریمد

  .کند دایپ دست رتبهیعال اریبسی دولتي هاسازمان
 در وي  حـسابدار  هرشـت  در اوتـا  دانـشگاه  در هـا مهارتي  ریادگی از پس او

 شـرکت  دو در زمـان هـم  طور به و شد لیالتحصفارغ هنرۀ  رشت در آن کنار
 مقطــع دری لیالتحــصفــارغ از پــس. شــد مــشغول تیــفعال و کــار بــه مجــزا

 در ارشـد ی  کارشناسـ  مقطـع  در لیتحـص ۀ  ادامـ ي  برا بالفاصلهی  کارشناس
 وی  اتیـ مال محاسـبات ۀ  نـ یزم در خـود ی  آگاه و شد آمادهي  حسابدارۀ  رشت
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ــ ــس  رایپرداخت ــ اریب ــا در ســرانجام و داد سترشگ ــشکد از مقطــع نی ة دان
  . رساند  شرکتانیپا به را خود التیتحص تگزاس دري حسابدار
ی نـ یو و ارنـست  بـا  را تشیفعال او تگزاس دانشگاه ازی  لیالتحصفارغ از پس
 اوتـا  کیـ ل سـاکت  شـهر  در رای  حـسابرس ي  هاشرکت نیبزرگتر ازی  کی که

 وي  حـسابدار  امـور  بخـش  بـه  او ال،س دو گذشت از پس. کرد آغاز داشتند
 در تـا  شـد  دعـوت ي  همکـار ي  برا کشور کل اتیمال سازمان دری  حسابرس
ي هـا شرکت و امالك گاز، و نفت نهیزم دری  اتیمالی  حسابرس مانندی  مسائل
  . دینما آغاز را خود تیفعالی ثبت
 نـه یزم در و وستیپ کشوری  اتیمال امور سازمان بهی  زمان اندك از پس تام
 سـال،  دو از بعـد . شد کار به مشغول مستغالت و امالكی  اتیمالی  برسحسا
 وی  حـسابرس  امـور  در تـا  شـد  محلـق  کپیتـال  وسـت  ناکـل یپ شـرکت  به او

 و دهـد  مـشاوره  مختلـف  افراد به مستغالت و امالكي  هااتیمالي  حسابدار
ی التیتـسه ي  هـا وام وی  اتیـ مال خدمات امر در کسیفون شرکت در تینها در

  . بود مشغول کار بهی سال چند انبد وابسته
 سیتأسـ  خـود ي  بـرا ی  شـرکت  کـه  گرفت میتصم او سال چند گذشت از پس
 ابتـدا  فـونیکس  شـرکت  انیمـشتر  و کارمندان با میمستق ارتباط در او. دینما

 الـت یا 50 از توانـست  مـاه  چنـد  از پس اما داشتي  محدود اریبس انیمشتر
 و کـار  و کـسب  گرفتن رونق با. کند جذبي  اریبس انیمشتر زونایآر اطراف

 در خـالق ی  اتیـ مال مشاور عنوان به توانست سرانجام او ،دنیرس شهرت به
 چـاپ  بـه ی  فراوانـ  مقـاالت  گیاکاتني  تود مانندی  مال وي  اقتصادي  هاهینشر

 و سدیـ بنو» اتیـ مال بـدون ي  هـا هیسرما «نام بهی  کتاب  نیز خودش و برساند
  . کند منتشر



 

 

  پیشگفتار

  
  کرد؟ ثروتمندتر را کیم همسرش و رابرتي اقتصادي هابحران چرا

  
 مالقـات  2002 سـال  هیـ ژانو ماه در را میکو   رابرت من بارنینخستي  برا

ي مـشتر  چنـد  جـذب  بـا  ،آن خانم کمیشر و من آن، از قبل ماه کی. کردم
ي ادیـ ز اطالعـات  نیبنـابرا . میبـود  کـرده  افتتـاح ي  حـسابدار  شرکت کی

 لیـ اوا در جـورج،  نـام  بـه  دوسـتانم  ازی  کی. نداشتم میک و رابرتة  اردرب
 و آنهـا ة  دربـار  و بـود  وسـته یپ پولـدار  پدر شرکت به 2001 سال نوامبر

 زین میک نام به دوستانم از گریدی  کی. دادیم حیتوض مانیبرا عملکردشان
. سـاخت یمـ  آشـنا  شیکمابی  وساکیک رابرتي  طرزفکرها و هادهیا با مرا
 دلـم  و نبـود  ادیـ ز چنـدان  دانـستم یم دوآنة  دربار که هرآنچه بازهم اما

 فکر خود با دائماً. است چگونه واقعاً آنهاي  فکر نبوغ بدانم که خواستیم
 انـد گرفتـه  میتـصم  کـه  هـستند  ذوقخـوش  زوج کیـ  آنهـا  کـه  کـردم یم

 کـه  را هرآنچـه  دارندی سع و کنند چاپ و سندیبنوي ادیزی  مالي  هاکتاب
 بـه  خواستندیم آنها که آنچه. دهند آموزش شانیهاکتاب در اندفتهگر ادی

 بتـوان  دیجد ای ی میقدي  هاکتاب در که نبودیی  زهایچ دهند ادی ایدن مردم
. بـود  خـود  اتیتجرب وی  زندگي  هادرس آموزش آنها هدف بلکه کرد دایپ

 و شـوند یمـ  ثروتمندتر روزروزبه ثروتمندان چرا نکهیا خواستندیم آنها
ي بـرا . دارند اعالم همگان به و کنند کشف را ازمندترین روزروزبه رانیفق
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ي الگوسـاز  سـپس  و شـوند  الگـو  ابتـدا  خـود  تا داشتند ازین آنها کار نیا
  . ندینما

 کـه  میافتیـ در میکـ  و رابـرت  از شـده  منتـشر ي  هـا کتـاب  خواندن از پس
 خودشـان  جـز ی  کـس  و ستیـ ن روزمـره  وي  عـاد  اتفاق کی آنهاي  جادو

 از زانیـ م نیشتریـ ب به تالش و کار نیکمتر با توانیم چگونه که داندیمن
 را خـود ی  زندگ داستان مرحله به مرحله آنها. افتی دست هیسرما و سود

ي بـرا  کـه ی  روشـ  و راه اما دادند حیتوض شانیهاکتاب در ساده زبان به
 .بـود  آنها ذهن در فقط و فقط دانست دیبا شدن ثروتمندتر و شدن پولدار
 شـد  ثروتمند توانیم چگونه دانستندیم واقعاً آنها که بود مشخص کامالً

 قـرار  آنهـا ي  هـا آمـوزش  تحـت  و میشـو  همگـام  آنهـا  با که بود الزم اما
 ثروتمنـدتر  حـال  در روزروزبـه  آنهـا  کـه  بودند شاهد مردمۀ  هم. میریبگ

 قـرار  و شناسـند یمـ  خـوب  اندگرفته شیپ در که رای   راه و هستند شدن
 آن ازی  کـس  کـه  آورنـد  دسـت  بـه  رای  هـدف  ای دهند انجام راي  کار است

  . نداردی اطالع
ي هـا روشی  درسـت  بـه  همگـان  تـا  بـود  شـده  علت بر دیمز مسائل نیهم

 ازي  اریبـس  انیمشتر روزانه و کنند نانیاطم همسرش و رابرتی  آموزش
 وی  آموزشـ  جلـسات  در کـا یآمر و قایآفر اروپا، ا،یآس مانند ایدن سراسر

 ازي  اریبـس  انیمـشتر ی  حتـ . کنند شرکت آنهاي  هایسخنران و نارهایسم
 ملبــورن، ،یدنیســ ف،یــک مــسکو، لهــستان، هلنــد، ،اســلونی کانــادا،

 زیـ ن شـانگهاي  و و،یـ توک لندن، ،ینکیهلس شکک،یب ،یآلمات ،ژوهانسبورگ
 پولـدار  پـدر ۀ  مؤسـس ی  آموزشـ ي  هـا کـالس  و جلـسات  در شرکتي  برا

 در را همـسرش  و رابـرت  روزهـا  اکثر. دادند  می خرج بهی  فراوان اقیاشت
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یۀ توصـ  کیـ  و امضا با را شانشده چاپي  هاکتاب که دمیدیم هاابانیخ
 کـه  گذاشتندیمي  ادیز تیجمع اریاخت دری  مالي  هاآموزش از بایز کوتاه

 و شـاد  اریبـس  دو آن با مالقات و صحبت از و بودند زده حلقه دورشان
 دمیـ دیمـ  را مختلـف ي  هاتیمل از افراد زاي  اریبسی  حت. بودند خوشحال

 او و  بـا  کـه  کردنـد یم تالش و کردندینم اکتفا رابرت از امضاء کی به که
 بـود  آمده رم شهر ،ایتالیا از که زینی  خانم. رندیبگی  سلف عکس میک خانم

 اوي  هـا حـرف  بـه  و نندیبنشي  اگوشهي  اقهیدق چند که خواست رابرت از
 رابـرت  کلمات و هاحرفي  الالبه انیم از رای  تسؤاال پاسخ تا دهند گوش

  . ابدیب میک همسرش و
 از اسـت  پـر  کتـاب  نیـ ا که دیبدان دیبا دیکنیم احساس نیچن زین شما اگر

 بـا  او. دیشـن  میخواه رابرت زبان از که جذاب و جالب اریبسي  هاداستان
 رد. کنـد یمـ  معجـزه  آنها ازي  ریگجهینت و هاداستان کردن فیتعرة  ویش
 زبـان  بـه  رای  مـال ي  هـا آمـوزش  کـه  دارد قـصد  او هاداستان نیا با واقع

 اتفاقـات  نیهمـ  انیـ م در تیموفق که دهد نشان و کند انیب ما يبرا ساده
. میابیــدر را آنهــا وقــت اتــالف بــدون دیــبا و اســت پنهــان مــاة روزمــر
 نـشانگر  بلکـه  ستند،یـ ن هـا تیـ موفقة  دربـار  فقـط  و فقـط  اوي  هـا داستان

ی بحرانـ  اریبـس  طیشـرا  در دشـوار  و نیسـنگ ي  هاشکست بای  یارویرو
 جلـب  را خواننـدگان  اتیـ نظر هـا داسـتان  نیـ ا در کـه ی  عامل تنها. هستند
 بـه  دنیرسـ  جهـت  در مختلـف  افـراد  تـالش  و پشتکار زانیم کرد خواهد

  . هستند ها تیموفق
 حیتوضـ  مـان یبرا کتـاب ي  جـا يجـا  در میکـ  و رابـرت  ها،داستان از جدا

 و انـد خواسـته یمـ  چـه  خودی  زندگ ازی  طیشرا هر در هرکدام که اندداده
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ی زنـدگ  داسـتان  در آنهـا . نمودند لیتبد خود دستاورد به رای  توقعات چه
 و کـرد  زدهشـگفت  را آنهـا ی  بحرانـ  طیشرا چطور که دادند حیتوض خود
 را هـا بیآسـ  کـه  انـد داده نـشان  خـود  ازی  العملـ عکـس  چه مقابل در آنها

 چنـد  و باشـند  کارمنـد  نکـه یا از آنهاي  هردو چون. ندینمای  خنث و جبران
ي هـا تیـ موفقي  برای  پل بودند، متنفر شوند بازنشسته و کارکنندی  صباح

 صـاحب  کیـ  بـه  کارمنـد  کی از آنها که شد باعث پل نیهم. ساختند خود
 دری جـالب  اریبـس ي  هادهیا هردو آنها. شوند لیتبد موفق و بزرگ تجارت

 سـالگرد  هیـ هدي  بـرا  رابرت آقاي که میدید شیپ هاسالی  حت. داشتند سر
 نـشان، المـاس  انگشتر کی دیخري  جا به میک خانم تولد دیشا ای و ازدواج

. کردنــد نـام ثبـت  شرفتهیــپی حـسابرس  وي حـسابدار ة دور کیـ  در را او
 را میکـ  خانمي  هاشهیاند و افکار تواندیم کار نیا با که بود معتقد رابرت

 نیچن دیبود میک خانمي  جا به شما اگر ایآ. دهد وقس هاتیموفق سمت به
 شـرکت  جلـسات  در مثـال یب اقیاشت و عالقه با و دیرفتیپذیم راي  اهیهد

  د؟؟؟یکردیم
. بودنـد  درآمـد  و پـول  کسب دنبال به زین رفتندیم سفر به که هرگاه آنها

 ادیـ  زیـ ن میکـ  خانم به بود آموخته خود پولدار پدر از که را هرچه رابرت
. باشـد  همـراهش  هايدشوار و مشکالت در که خواستیم او از و دادیم

 در او. بـود  آموختـه ی  فراوانـ ي  هـا درس زیـ ن فـولر  دکتـر  از رابرتي  آقا
 و پولـدار  پـدر ي  هـا هیتوص ازی  چرمي  هافیک دیتول در خود اول تجارت

 تجـارت  در. خـورد  شکـست  بعـد ي  چنـد  امـا  کـرد یم استفاده فرلر دکتر
 آنهـا ي  هـا آمـوزه  از زیـ نی  ورزشـ ي  هـا شرتیـ ت دیـ تولۀ  نیزم در دومش

 تجـارت  در شکـست  شـدت  بـا  نـه  اما خورد شکست بازهم کرد، استفاده
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 داد، دست از را خودیۀ  سرما و پول ازي  ادیز بخش رابرت کهی  وقت. اول
 پـول  دالر هـزار  800 تنهـا   و شـد  آشنا میک خانم با که  بود یزمان درست
  . داشت

 در رابـرت  که بود مطمئن مسئله نیا به توجه بدون میک خانم کهی  حال در
ۀ جــینت کــه آورد خواهــد بدســتی فراوانــي هــاهیســرمای آتــي هــاســال
 افـراد  شهیـ هم کـه  بـود  معتقـد  او. بـود  خواهد او پشتکار وی  کوشسخت
 بـه ي  روز ،آن پـاس  بـه  و خورنـد یمـ  شکـست  شـدت  بـه  موفق و بزرگ

ي هـا شکـست  بارهـا  جابز ویاست. کنندیم دایپ دست هاتیموفق نیبزرگتر
 شیپـ  سال چند تا هم ترامپ دونالد. شد اخراج کارش از و خوردی  نیسنگ

ی حلـ راه آنکـه یبـ  بـود، ی  بـده  و قـرض  در غرق دالر ونیلیم 800 حدود
ی افتنیـ ندسـت  طیشـرا  بـه  و افتی نجات آن از باشد داشته وجود شیبرا

 تیجد با را خودی  ندگز راه ادامۀ قدرت بلکه دندینترس تنها نه آنها. دیرس
  . تقویت کردندي شتریب

 آمـوزش  بـا ی  مرتبط مفهوم و معنا تیموفق هم میک خانم و رابرت نظر از
 1989ي  هـا سالي  اقتصاد وی  مال بحراني  برا آنهای  حت. داشتی  آگاه و
 و هـا کتـاب  نهیزم آن در آنها رایز. بودند کرده آماده را خود زین 1990 و

 چــه در دانــستندیمــ و بودنــد کــرده طالعــهمی فراوانــی آموزشــ مطالــب
 کـه ی زمـان ی حتـ . دهنـد  نـشان  خود از دیبای العملعکس نوع چهی  طیشرا

 گرفـت  را تجـارت  صـاحبان ی  تمـام  بـان یگر ساماننابهي  اقتصاد اوضاع
ی فرصـت  دنبـال  بـه  و بودنـد  داشـته  نگه باشآماده حالت در را خود آنها
   .بودند خود تیوضع بهتر هرچه بهبودي برا
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