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  پیشگفتار

آموزان  از خدمات دانشCآموز با سطح نمرات یک دانش
  کند تشکر می A سطح نمرات 

  
توانـستم خـوب بنویـسم دو بـار مـردود           در دوران دبیرستان چون نمـی     

 گــرفتم کـه دلیلــی جــز  F در مقطــع دهــم در درس انگلیـسی نمــره . شـدم 
قـط  توانـستم بنویـسم، ف    در حقیقت من می   . ضعیف بودن نگارشم نداشت   

بلد نبودم کلمـات را بـه درسـتی هجـی کـنم و یـا از عالئـم نگارشـی بـه                     
به همین دلیل همیشه از لحاظ نگارشی دچار مشکل         . درستی استفاده کنم  

  .بودم و ضعف بزرگی داشتم
 من ضـعف در     Fنمره  تصور همیشگی من بر این بود که دلیل اصلی          . بله

نوشتم نی هم می  حتی هرگاه مت  . نگارش و اصول زبانی و دستوري است      
. آمد و راضی نبـود    هاي من خوشش نمی   ام هرگز از نوشته   معلم انگلیسی 
کـردم بـرایش    چـه کـه دربـاره خـودش فکـر مـی           آن  مـورد  من همیشه در  

کنـد  خواستم بداند که چگونه با اجبار مـا را وادار مـی           فقط می . نوشتم می
ینکـه، مـن فکـر      و ا . اي نـداریم  ها عالقه کتابهایی را بخوانیم که هرگز بدان     

 را بخواهد که در     یکردم که او هرگز در جایگاه علم نباید از ما کارهای          می
هـاي اجبـاري کـه از مـا         به خاطر همـین فعالیـت     . اش نیست حیطه فعالیتی 

 درصــد از کــالس در پایــان ســال 75خواســت انجــام دهــیم حــدود  مــی
  . تحصیلی مردود شدند
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ي همیشه درس و مدرسـه را       پس از اینکه در مقطع دهم مردود شدم، برا        
دانستم هیچ کـسی دلـش      بسیار ناراحت و افسرده بودم و می      . ترك کردم 

از مدرسـه بـه شـدت       . خواهد که کسی فکر کند احمق و کـودن اسـت          نمی
خواست که چیزهاي زیادي یـاد بگیـرم   هنوز هم دلم می   . بیزار شده بودم  

خـدا را شـکر     . ردندکاما نه مباحثی که معلمان ما را وادار به یادگیري می          
گذاشت تا مرا راهنمایی و نصیحت  برایم وقت می   پولم  بیکردم که پدر    می

تـر  اي که ترك درس و مدرسه به من زده بود بسیار جـدي  کند اما صدمه  
مایک که پسر پدر پولدار بود نیز در کالس مـن بـود و          . از این حرفها بود   

  . آمد  به حساب میاو نیز مردود شده بود که براي پدر من نقطه قوتی
تـرین شـاگرد کـالس نشـسته        تـرین و بـاهوش    در مدرسه در کنار زرنگ    

در . کـرد را کـسب مـی   A او دختري بود که در تمامی درسها نمره. بودم
 هر گونه کمک گرفتن از دیگران به منزلـه تقلـب            زمانسیستم مدارس آن    

آمد اما اکنـون در تجـارت کمـک و     بود و یک خطاي به عمد به حساب می        
اگر با همکـاري  .  است"همکاري و همیاري  "راهنمایی افراد تنها به مفهوم      

 برایم مـشکل بـود تـا بتـوانم دوره دبیرسـتان را بـه           اًعدوستانم نبود واق  
  . پایان برسانم

تـرین کتـاب سـال     امروزه همه مردم دنیا مرا به عنوان نویسنده پرفروش        
. دانـست ی که در دوران دبیرستان نوشـتن را نمـی         همان کس . شناسندمی

مـن  . من نویسنده اولین و برترین کتاب مالی و انگیزشـی در دنیـا هـستم    
انـد  این جایگاه را تنها از همکاري و همیـاري کـه دیگـران بـه مـن داشـته             

  . اموردهآبدست 
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دار باشد که امروز از خانم مونا گامبتا، به عنوان پیشگام       شاید کمی خنده  
مونـا شـاگرد مـن      . ر صنعت چاپ و انتشار کتابهاي مختلف تشکر کنیم        د

او در حـال حاضـر ویراسـتار، ناشـر،     . کسب کرد A بود که همیشه نمره
  . مربی و مشاور و یکی از بهترین دوستان من است

ایـن  . نویـسیم شماري را مـی   سالهاست که ما در کنار یکدیگر کتابهاي بی       
شـد و  من نبود شاید هرگز نگاشـته نمـی        یم اگر مونا عضو ت    "فیک"کتاب  

  . شدیمما موفق به چاپ و انتشارش نمی
و بـه چـاپ      شـد بایست در طـول سـالهاي قبـل نوشـته مـی           این کتاب می  

اي در حال تغییـر و تحـول اسـت،       به طور لحظه   چون دنیا دائماً  . رسید می
کنـد کـه یکـی از    ما را با مسائل و موضوعات چالش برانگیزي روبرو می        

مونـا بـدون   . درکش بسیار سـاده اسـت  .  است"پول تقلبی"مترین آنها  مه
اینکه مرا سرزنش کند، شکایتی داشته باشد و یا مرا بـه چیـزي محکـوم                 

.  نگارش کتاب را آغـاز کـنم       تر  سریعکند، تنها مرا تشویق نمود تا هر چه         
او هرگز کاري نکرد و یا چیزي نگفت که مرا در انجام کـاري کـه شـروع                  

  .  متوقف کندامکرده
کنم تا دلیلـی شـفاف بـراي تـشکر از او     من این کتاب را به مونا تقدیم می       

ها، بازخوردها و تمجیدهایی کـه او از مـن          تشویق و ترغیب  . داشته باشم 
و کارم داشت باعث شد تا من با صبر و تحمل بیشتري بتـوانم مـشکالت       

نویـسم، امـا    توانـستم ب  من هرگـز نمـی    . ها را از پیش رو بردارم     و سختی 
  . کنماکنون به قلم روان خود افتخار می
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  »یادداشت«
 



   مقدمه

  آینده تقلبی است
  
  

 تکمیل شـد و پـس از ویـرایش در        2018 در ماه آوریل سال      "فیک"کتاب  
  .  به چاپ رسید2018پاییز 

فروشی رفـتم و بـا    زمانی که به روزنامه    2018در بیست و هشتم ماه مه       
خوانـدم، در یکـی از      ها را می  چشم اخبار تیتر شده در مجالت و روزنامه       

، و  ".مـرا بخـر   "،  ".مـرا بـردار   " ،   ".ه مـن نگـاه کـن      بـ ": نها نوشـته بـود    آ
  . "بخوان"

اي که تصاویر زنان زیبـاتري را چـاپ کـرده     مشخص بود که مجله  کامالً
 مـرا   داد را نشان می   هاي جدیدي که به بازار آمده بودند      بود و یا اتومبیل   

امـا  . زدنـد کردند و هنوز نخوانده با من حرف می      بیشتر به خود جذب می    
ایم با رنگ و روي رنگارنگ و زیبایش همیشه مرا به سـمت خـود               مجله ت 
مـرا بـردار و     : گفـت کردم انگـار بـه مـن مـی        هرگاه نگاهش می  . کشاندمی

-زد و مـی   خواندم انگار فریاد می   اش را می  هرگاه تیترهاي خبري  . بخوان

  : گفت
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چرا فرزندان سرزمین آمریکا به راحتی ورشکسته 
  شوند؟؟؟؟ می

 تـأثیر خبري را به طور کامل خواندم متوجه شـدم کـه چـه    وقتی آن تیتر  
  . من گذاشت و من چگونه مسیر زندگی خود را پیدا کردمي عجیبی رو

  آخرین تکه پازل

ایـد؟ آیـا تـاکنون سـاعتها و یـا           اي را چیـده   آیا تا به حال پازل هزار تکـه       
هاي پازل در کنار هـم صـرف    ها را براي چیدن تکه    روزها و یا حتی هفته    

اید که گاهی براي پیدا کردن آخـرین         دیده اید؟ در مراحل آخر حتماً    مودهن
  اید؟ تکه پازل چقدر زمان صرف کرده

ن روز خواندن مجله تایم براي من همانند پیدا کردن آخـرین            آبه نظر من    
آن مجلـه بـود کـه تـصویري از گذشـته، حـال و              . تکه پازل هزار تکه بود    

 ام  "تقلبـی "براي تکمیل شدن کتـاب      . ردکآینده مرا پیش رویم ترسیم می     
در واقع، آن مجله باعث شد تا من کتـاب  . به مطالعه مجله تایم نیاز داشتم 

  .  را بنویسم" تقلبی"

  نخبگان

اي در مجلـه تـایم دربـاره    ، مقالـه 2018در بیست و هشتم مـاه مـه سـال     
بریل خودش  . نخبگان آموزش دیده توسط استیون بریل نوشته شده بود        

 شرکت کرده  Deerfield آموزشی يها دورهاز نخبگانی است که در یکی 
اســت و در یکــی از مراکــز آموزشــی در ماساچوســت یکــی از برتــرین  
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  Yule دانـشگاه  زاو در نهایت در رشته حقوق ا. آموزان بوده استدانش
  . التحصیل شده استفارغ

  :نوشته بودخواندم، بریل چنین  اي که من در مجله تایمدرباره آن مقاله
-تـوانم بگـویم کـه نخبگـان بـی         در مورد افراد هم دوره و عصر خود می        

اند و وارد بازارهـاي کـسب   شماري در دانشگاههاي بزرگ تحصیل کرده     
  . اندهاي بسیار بزرگی کسب نمودهاند و موفقیتو کار شده
اند که  آنقدر تحت فشار مانده    التحصیالن نخبه تمامی همان فارغ  : برداشت

   .اندبه هر کاري دست زده  مخارج خودتأمینبه بهانه  اند وص شدهحری
اي کـه   اند که فقط با مقدار محـدود سـرمایه        آنها در شرایطی گرفتار شده    

اند تا اینکـه بخواهنـد      اند دائماً کارهاي تکراري انجام داده     در دست داشته  
  . هاي جدید دست پیدا کنندبه سرمایه
کنند تا  ینکه خودشان ثروتمند شوند کار می      نخبگان فقط روي ا    :برداشت

هـاي جدیـد و یـا تولیـد         اینکه به دنبال ایجاد کسب و کـار تـازه، سـرمایه           
محــصوالت جدیــد، کــارآفرینی و یــا ورود بــه دنیــاي واقعــی اقتــصاد و  

  . تجارت در آمریکا باشند
پـذیر گونـاگونی    ریـسک  و   آنها هر کدام ابزارهاي مـالی عجیـب و غریـب          

فرض اعتباري و چندگانه که به ایجاد       اند، شامل مبادالت پیش   هایجاد نمود 
هاي بسیار بـاالیی همـراه اسـت        کند اما با ریسک   سودهاي کالن کمک می   

  . که فقط از نظر افراد آگاه و باتجربه قابل مشاهده و درك است
هـاي تقلبـی ایجـاد      همین نخبگان خواسته یا ناخواسته سـرمایه      : برداشت

د منـ  که خودشان و دوستان نزدیـک و اطرافیـانش ثروت  کنند به طوري می
اما نکته مهم ایـن اسـت زمـانی         . مانندچیز باقی می  شوند و دیگران بی   می
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این افراد خودشان شکست بخورند این افراد دیگـر و یـا حتـی اقـشار                 که
هـاي آنهـا را بپردازنـد و یـا          ها و کاسـتی   دیگر هستند که باید تاوان کمی     

ها پر کنند که در انتهـا بـه عنـوان عـامالن ایجـاد              الیاتجیب دولت را از م    
  . گردندتورم معرفی می

  اولین تکه پازل

اولین تکه پـازل مـن خوانـدن کتـاب          . مقاله بریل آخرین تکه پازل من بود      
  .  به چاپ رسیده بود1983 بود که در سال "گرسنگان بزرگ"

مـسروقه  هـاي نقـدي   پـول " که برگرفتـه از عبـارت اسـمی     Grunchواژه  
 معروف هـستند     2"گرسنگان بزرگ " توسط افرادي که به      ، است 1 "جهانی

دکتر باك مینستر فولر اولین کسی بود که درباره این          . روندبه سرقت می  
را طراحـی   آن  مفاهیم کتابی نوشت و براي اولین بـار هـرم چنـد وجهـی               

  . نمود

  
                                                           

1. Gross Universal Cash Heist 
2.Grunch of Giants 
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  Expo 67 سازه آمریکایی در 

از نیویـورك بـه سـمت     Expo 67  از ، مـن بـراي بازدیـد   1967در سـال  
ترین سازه  همه مردم آن را به عنوان تماشایی      . مونتریال راهپیمایی کردم  

امـا پـس از رونمـایی از سـازه دکتـر فـولر              . شناختندجهان در کانادا می   
  . همگان آن را به عنوان برترین سازه جهان در نظر گرفتند

مونتریال مالقات کـنم امـا      اگرچه، من هرگز موفق نشدم دکتر فولر را در          
 ایـن افتخـار را کـسب     1983 و همچنـین     1982 و   1981در طول سـالهاي     

تـصویر  . کردم تا بتوانم در کنار او به مطالعـه و تحقیـق مـشغول باشـم               
نشان داده شده در اینجا عکسی از من و دکتر فـولر اسـت کـه مـن آن را       

 مـن   1981سـال   ن روزها در    آ. ام نامگذاري کرده  "تصویر تجارت آینده  "
. کردموود کالیفرنیا شرکت می   در کالسهاي آموزشی دکتر فولر در کرك      

  .  براي تغییر زندگی بود قوياي از انگیزهبراي من آقاي دکتر فولر نمونه
- می "پدر آینده "آقاي سینگر جان دنور که همگان او را با نام دکتر فولر             

مـردي  "ابطه بـا    شناختند شعري برایش نوشته بودند که مضمونش در ر        
ایـن شـعر فقـط در مـدح او نوشـته      .  بود"که هر کاري از او ساخته است 

  . شده بود و به شخص او تقدیم شده بود
 حـدود سـه هفتـه پـس از آخـرین      1983دکتر فولر در اول جـوالي سـال    

بـه خـاطر دارم کـه       . باري که براي مطالعه نزد او رفته بودم از دنیا رفت          
کتاب گرسنگان بـزرگ را خریـدم و      از  اي  نسخههمان موقع من بالفاصله     

در آن کتاب فـولر بـسیاري از حرفهـایی را زده بـود کـه مـن از                 . خواندم
پدر پولدار خیلی از چیزهاي مشابه پدر       . زبان پدر پولدار نیز شنیده بودم     
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مـضمون اصـلی کتـاب      . پولدار را به من و پـسرش مایـک یـاد داده بـود             
بیننـد و بـه     نی است که فقط جهان را می      گرسنگان بزرگ درباره ثروتمندا   

  . آن کتاب اولین تکه پازل زندگی من بود. انداتفاقات آن چشم دوخته
ــا 1983در طــول ســالهاي  ــدم، و در  2018 ت ــردم، خوان ــه ک ــن مطالع ، م

-حتی از تمام کسانی که احـساس مـی        . سمینارهاي مختلف شرکت کردم   

ند مفاهیم و مباحـث مختلـف   اي از پازل زندگی را در اختیار دار    کردم تکه 
من بسیار سخت مطالعه کردم، درس خواندم، و در سمینارهاي          . آموختم

دانـستم  حتی به نظرات و سخنان افرادي که مـی . شماري شرکت کردم  بی
از اطالعات بسیار باالیی برخوردار هستند نیز گوش دادم و سعی کـردم             

  .بیاموزمرا از آنها مسائل بسیار مهمی 
من نام برخی از معلمان واقعی       -  معلمان تقلبی  -  این کتاب  در بخش دوم  

آنهـا  . کـنم ام را برایتـان لیـست مـی       نها مطالب بسیار مهم آموخته    آکه از   
  . هاي پازل زندگی را در دست داشتنداند که تکههمان کسانی بوده

 گرسنگان  "، سالها پس از مطالعه کتاب       2018در بیست و هشتم مه سال       
آن کتـاب آخـرین تکـه       . له بریل در مجله تایم روبـرو شـدم         با مقا  "بزرگ

هایی کـه دکتـر     ن کتاب بسیاري از دغدغه    آبریل در   . پازل زندگی من بود   
  . ها اشاره کرده بود را مطرح نموده بودفولر بدان
 کرده بـود امـا مـن بـه          یرتأخل کمی در زمان چاپ کتاب خود        یاگرچه بر 

هـا  آنوجـود داشـت و او بـه تمـامی            که در جهان     هایی  یدگاهدخاطر تمام   
مریکا آهمه آنها از طرف تمام نخبگانی که در  . کنم تشکر می  ،پرداخته بود 

  .  شده بودتائیدحضور داشتند 
  :دانید افراد نخبه آن دوران در آمریکا به شرح زیر بودندهمانطور که می
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  بیل کلینتونجمهور رئیس. 1

 دبیر کل هیالري کلینتون. 2

  باراك اوباماورجمه رئیس. 3

 بوش. دبلیو.  جورج اچجمهور رئیس. 3

 بوش.  جورج دبلیوجمهور رئیس. 4

 نکیابن شالوم برن رئیس بانک مرکزي ایاالت متحده آمریکا. 5

  آمریکا جنت یلنریاست بانک مرکزي. 6

 سناتور میت رامنی. 7

 نخبگـان دیگـري بودنـد کـه در سراسـر دنیـا              ،با وجود تمامی این افـراد     
  . ته شده بودندشناخ

  اي از سوي افراد بد وجود نداردتوطئه

انـد افـراد بـدي      خواهم بگویم که افرادي که در بـاال معرفـی شـده           من نمی 
البته برخی از آنها ممکـن اسـت کارهـایی را در طـول عمـر و یـا                   . هستند

سابقه کاري خود انجام داده باشند که دلیـل محکمـی بـر بـد بـودن آنهـا           
هایی بوده باشد که با مخفـی کـاري انجـام داده            توطئهباشد و یا نشانگر     

کنم که آنها هیچ کدام افـراد بـدي     با وجود اینها من باز هم فکر می       . باشند
-نها بـدان فکـر مـی   آنچه که  آهر  . انداي انجام نداده  اند و هیچ توطئه   نبوده

تنها مشکلی کـه در ایـن میـان         .  و مقبول  ست درست بوده ا   اند کامالً کرده
اند اما هـیچ تـوجهی      العاده باهوش بوده   دارد این است که آنها فوق      وجود

به همین دلیل بوده    . اند درباره خود نداشته   تأملاندیشی و فکر و     به درون 
نها با این کار زنـدگی      آاگرچه  . اندرفتهکه در کار خود با موفقیت پیش می       
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هـر حـال ظـاهر      میلیونها نفر را به خطر انداختند و یا نابود کردند اما بـه              
  . رسیدمیز به نظر میآشان موفقیتکسب و کار و فعالیتی

  چه کسی گرسنه است؟ 

. گرسنگان و یا نخبگان آموزشی لزوماً هـیچ شـباهتی بـا یکـدیگر ندارنـد      
در مـتن   . هاي بین این دو گـروه اشـاره نکـرد         دکتر فولر هرگز به شباهت    

هاي سـمبلیک   شخصیتها و کتابهاي دکتر فولر معموالً نخبگان        سخنرانی
 همان  اما گرسنگان معموالً  . دارند) بازيشبهاي خیمه عروسک(و نمادین   
گردانـان  دانیـد، عروسـک   همـانطور کـه مـی     . باشـند ها می گردانعروسک
آنها همیشه تمایل دارنـد  . مانندشوند و از نظرها دور می دیده نمی معموالً

 ایـن کتـاب، مـن تمـام         در. که در پشت صحنه در تاریکی ایفاي نقش کنند        
گردانـان بینـدازم و     تالشم بر این است که نور صـحنه را روي عروسـک           

نها را از تاریکی به روشنایی بیاورم تـا شـما بـا چهـره آنـان و ماهیـت               آ
  . هایشان آشنا شویدفعالیت

 کم کم معنا و مفهوم خود را بـراي شـما آشـکار          "تقلبی"شاید اکنون نام    
  . کند

  ی چیست؟ واقعی چیست و تقلب

-ما به وفور درباره فالن چیز واقعی و اصل و یا تقلبـی مـی    شاین روزها   

حتی اگر تا امروز زیر سنگ هم زندگی کـرده باشـید بـاز هـم بـا           . دشنوی
تـوان گفـت    تقریبـاً مـی   . ایدهاي واقعی و تقلبی روبرو شده     خیلی از نمونه  

  . تمام چیزهایی موجود در این دوره و زمان تقلبی هستند
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 جعلـی و   اخبـار  " دونالد ترامـپ بـراي اولـین بـار عبـارت             جمهور  یسرئ
هاي جمعی بود و در همه جاي دنیا بـه طـور             را که مختص رسانه    "تقلبی

 هـاي هاي اجتماعی و شبکه   در رسانه . به کار برد   را   شدفراگیر منتشر می  
کنندگان تقلبی و یا غیر واقعـی       ها نیز بسیاري از مردم دنبال     وابسته بدان 

کنند تـا مـثالً     میلیونها نفر از مردم نیز میلیاردها دالر پول خرج می         . دارند
زیورآالت رولکس تقلبی، لویی ویتون تقلبی، ورساچه تقلبی و یا هـزاران            

حتی در صنعت دارویی نیـز  . برند معروف اما تقلبی دیگر را داشته باشند 
  . محصوالت تقلبی بسیاري وجود دارد

 واژه به تفاوت میـان دو       یز ن یمزتا، روزنامه   2019در هفدهم ژانویه سال     
 اشاره کرد کـه همـان بـه اخبـار           2"جعلیاطالعات  " و   1"اطالعات حقیقی "

  . تقلبی و دروغینی که از زبان ترامپ نیز مطرح شد، ارجاع داده شد
به معنـاي     ("Zucked "با این رویکرد راجر مکنامی در کتاب خود به نام           

دربـاره اسـتفاده از فـیس    ) کنندگان مارك زاکربـرگ ها یا دنبال زاکربرگی
در این کتاب اطالعات حقیقی و دروغی کامالً همانند یکـدیگر  : بوك نوشته 

اوتی کـه میـان آنهـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه اطالعـات                  تنها تف . هستند
آورد که همگی باعث ایجاد و      دروغی شرایط متفاوت و بهتري بوجود می      

  . شود میگیري عملکردهاي بهترشکل
شـود امـا افـراد را بـا خـود      در واقع اطالعات دروغی باعث فریبکاري می   

شود آنها عالقه و هیجان بیـشتري    سازد و سبب می   هماهنگ و همگام می   

                                                           
1 Information 
2 Disinformation 
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گیري نشان دهند و انگیزه شدیدتري درونشان ایجاد گـردد          براي تصمیم 
   .گذارند مثبتی در سطح جامعه از خود بر جاي میتأثیراتکه همگی 

  اطالعات دروغی واقعی

تحت این عنوان تکنولوژي جدیدي وجود دارد که به آن مباحث دروغـین             
این تکنولوژي به افراد آماتور و مبتـدي قـدرت و یـا             . گوینداما واقعی می  

هـا و یـا صـداهاي ضـبط شـده و            دهد کـه بتواننـد از عکـس       اي می اجازه
اقعـی و حقیقـی     ویدئوهاي آنان براي تولید اطالعـات دروغـی بـه طـرز و            

رود، یکی از مهمتـرین نـوع اسـتفاده    همانطور که انتظار می  . استفاده کنند 
هاي واقعی دربـاره افـرادي      از اطالعات دروغی اما واقعی ساخت داستان      

است که بسیار مشهور و نامدار هستند اما حقیقت آن داستانها کامالً غیر             
از آن چیـزي اسـت      یعنی ریشه و منشاء آن اطالعات غیـر         . واقعی هستند 
یکی از مهمترین خطراتـی کـه       . شودشود و یا نشان داده می     که اعالم می  

هـاي داخلـی و خـارجی       شود ایجـاد جنـگ    از این نوع اطالعات حاصل می     
  . هاستمیان افراد و یا ملت

توان گفت این تکنولوژي آنقـدر قابـل بـاور اسـت کـه همـه               به سادگی می  
  . کنند شک و تردیدي باور میهیچ یب شنوندبینند و میآنچه را که می

در دنیاي امروز، تمایز قائل شدن میـان اینکـه چـه چیـزي حقیقـی و چـه                   
چیزي دروغی است مانند درك تمایز میان دو مقوله ثروت و فقـر، جنـگ               

  . و صلح، و زندگی و مرگ است
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  این کتاب درباره چه موضوعاتی است؟ 

  : این کتاب در مورد سه نوع تقلب نوشته شده است
ــدان را  :پــول تقلبــی. 1  پــول تقلبــی ایــن قــدرت را دارد کــه ثروتمن

 . ثروتمندتر کند و بر فقر طبقات متوسط و ضعیف جامعه بیفزاید

  
  1979تغییر در میزان درآمدها پس از اعمال مالیات و تورم در سال 

  

دوران تحـصیل چـه درسـهایی        در   :معلمان و راهنمایـان تقلبـی     . 2
هـایی  تان شنیدید و چـه آمـوزش      درباره پول از زبان معلمان مدرسه     

 اسـت؛   "هیچ" سؤالشان به این    کسب کردید؟ بسیاري از افراد پاسخ     
اکثر معلمان و راهنمایان مردمان بـسیار خـوبی      . "هیچ مطلق "آن هم   
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هـاي   این سیستم آموزشـی ماسـت کـه آمـوزش          متأسفانههستند اما   
آموزان را  نقطع و منسوخ شده دارد، به طوري که قادر نیست دانش          م

 . با دنیاي واقعی آشنا کند

این سیستم آموزشی به جاي اینکـه تـالش کنـد تـا دانـش آمـوزان را بـا                    
حقایق تلخ زندگی آشـنا کنـد آنهـا را در گـرداب قـرض و بـدهی گرفتـار                

شجویی از دولـت     دانـ  يها  وام که با دریافت     خواهد  یم آنها و از    سازد  یم
  . زندگی آینده خود را بهبود دهند

  
 را نشان 2011قسمت هاي هاشور زده شده دوره زمانی رکود اقتصادي آمریکا در سال 

  .می دهند
  

 تریلیون دالر یکی از مهمترین درآمدهاي       2/1هاي دانشجویی به مبلغ     وام
رین تـ داننـد کـه اولـین و بـا ارزش         دولت آمریکاست و همه مردم نیز مـی       

توان گفت که این کار کامالً یـادآور        به طور واقع می   . سرمایه دولتی است  
  . ستانی دولتی استمفهوم اخاذي و زیاده
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  : توان اینگونه معنا کردبه عبارت دقیقتر این واژه را می
اجحاف در حق کسی یا گروهی براي دریافت پول یـا وجـه نقـدي،               . 1

ال نیرو از سوي دولت صـورت       دارایی و سرمایه به ویژه اگر این اعم       
 . گیرد

 غصب و کالشی جابرانه. 2

در این قسمت براي توضیح هر چه بهتر مطلـب          : هاي تقلبی دارایی. 3
 را براي خـود مـشخص       "دارایی و تعهد  "نیاز داریم تا ابتدا دو مفهوم       

  . کنیم
  درس آموزش مالی

  .کنداي است که پولی را وارد جیب شما میدارایی سرمایه
  .کشد چیزي است که پولی را از جیب شما بیرون میتعهد

  
  . خانه بزرگترین دارایی است: گفتپول من همیشه میپدر بی

تنهـا عامـل    . تان نیـست  خانه شما دارایی  : گفتاما پدر پولدارم همیشه می    
  . تعهد و پرداخت مخارج است

این در حالی است کـه میلیونهـا نفـر از مـردم در سراسـر دنیـا همچنـان            
  . شان استشان داراییاند که خانهذیرفتهپ
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نمودار جهانی ارزش و قیمت امالك امروز به همان میزان قبل . تان نیستخانه شما دارایی

  .از بحران اقتصادي بازگشت
  

بـه جـز    . ، بازار امالك و مستغالت وارد رکود شدیدي شد        2008در سال   
هـا  و که قیمت خانـه    چند شهر مانند سانفرانسیسکو، نیویورك، و هونولول      

شـدند،  هاي باالیی نیز خریـد و فـروش مـی         همچنان باال بودند و به قیمت     
ها در تمامی شهرهاي دیگـر بـه شـدت افـت کـرده بـود و         هاي خانه قیمت

در . دادنـد همانند خطوط داخـل جـدول فـوق رونـد نزولـی را نـشان مـی                
  .  هیچ گزارشی جز جدول فوق براي مردم نداشت IMF حقیقت موسسه 

  سقوط و نزولی در بازار امالك در کار نبود

توان گفت که سقوط و نزول بازار امالك یک سـقوط و        به عبارت بهتر می   
به دلیـل اینکـه یـک سـري از اطالعـات غیـر              . کاهش واقعی و حقیقی نبود    
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هـا روز بـه   واقعی و دروغی وارد بازار شده بود، به این سـقوط و نـزول         
هاي بریل  تر این مسئله، گفته   ي توضیح واضح  برا. زدروز بیشتر دامن می   

  :کنیماش را یک بار دیگر مطرح میدر مقاله
نخبگـان اقتــصاد کــشور را در دسـت دارنــد امــا بـه جــاي اینکــه    "

هاي جدید را ایجاد نمایند، فقط آنها را از جایی          ها و دارایی  سرمایه
یـب و   در واقع آنها ابزارهاي مالی عج     . کنندبه جاي دیگر منتقل می    

هاي بـسیاري بـه دنبـال       اند که ضررها و زیان    خطرناکی را ساخته  
ساخت و تولید کارتهاي اعتبـاري یکـی از همـان ابزارهـایی       . دارند

است که سود و بهره بسیار باالیی براي خودشان دارد اما عواقـب    
    ".شودها میجبران ناپذیرش تنها شامل حال مردمان دولت

  زرگ و انبوههاي اقتصادي بسالح تخریب

وارن بافت براي اولین بار عبارت فـوق را شـناخت و بـه همگـان معرفـی       
  . کرد

هـاي  نمودار عملکردي یکی از شـرکت     . گویددانست که چه می   او قطعاً می  
  . او نیز دال بر این گفته است

 تریلیـون دالر ناپدیـد شـد کـه دنیـاي          700، تقریبـاً حـدود      2008در سال   
  .  ورشکستگی کرداقتصاد را غرق در ضرر و

بسیاري از مردم افراد دیگـر را کـه همچنـان در زمینـه خریـد و فـروش                   
  . کردنددادند، سرزنش میامالك و مستغالت به فعالیت خود ادامه می

کند حقیقت این بود که نخبگان کـسب و         همانطور که بریل نیز تصدیق می     
وغی را خیلـی  هاي غیر واقعی و در   ها و دارایی  کار خود در تولید سرمایه    
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برخـی  . مشکل اصلی دولت تنها همین مسئله بـود       . خوب یاد گرفته بودند   
عملکرد "از مردم که از این مسئله سر درآورده بودند این کار نخبگان را              

  .  نامگذاري کرده بودند"مبدل نخبه نماها
  یک تصویر گویاتر از هزارن کلمه است

ي از تاریخچـه بـازار      ا سـاله  125در این صـفحه از کتـاب، شـما نمـودار            
در ایـن نمـودار تاریخچـه و متوسـط عملکـردي            . بورس را خواهیـد دیـد     

  . صنعت داو جونز را مالحظه خواهید کرد

  
  2013 تا 1895نمودار عملکردي صنعت داو جونز از سال 

  

دکتر باك مینستر فولر به ما آموخت که ابتدا بایـد بـه دقـت بـه جزئیـات                   
به این معنا که ابتـدا تـصاویر بـزرگ      . یندازیمقابل نمایش نمودارها نگاه ب    

را که کامالً قابل نمایش هستند را ببینیم و بعد به تصاویر کوچک و ریـز                
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گـذاران ابتـدا    داران و سـرمایه   متاسفانه سرمایه . تر نگاه کنیم  و کم اهمیت  
بینند و از دیدن و در نظر گـرفتن تـصاویر بـزرگ             تصاویر کوچک را می   

گـذاران بالفاصـله پـس از       اي مثال، بسیاري از سـرمایه     بر. مانندغافل می 
معطلی سهام بورسی مورد نظر خـود را  شوند بیاینکه از خواب بیدار می   

آنهـا پـس   . کنند تا بدانند آیا افزایش و کاهشی داشته است یا خیر    چک می 
آنهـا  . شوندروند و مشغول به فعالیت می     از این کار به محل کار خود می       

شـان  دهنـد کـه بـه بخـشی از زنـدگی          ر را به کرات انجام می     آنقدر این کا  
اما تنها مشکلی که در این میان وجود دارد این اسـت کـه              . شودتبدیل می 

اگر آنها به عنـوان مثـال سـایت آمـازون را بـراي چـک کـردن قیمـت یـا              
. کنندمحصولی چک کنند فقط به تصاویر کوچک و جزئیات آنها توجه می           

توانـد اطالعـات   ک کردن یک نمونه از سهام هرگز نمی دانند که چ  آنها نمی 
  . صحیحی از تمامی بازار سهام و بورس در اختیار آنها قرار دهد

  آینده را چگونه ببینیم؟

خواهید آینده را ببینید    اگر می : دادآموزان خود یاد می   دکتر فولر به دانش   
  .باید بزرگترین تصویر از امروز را مشاهده کنید

 ساله مهمترین مسئله پیدا کردن تصویر اصـلی         125ملکردي  در نمودار ع  
انـداز بهتـري از     این کار چشم  . شودو بزرگ است که یک مهارت تلقی می       

این دقیقاً همان کاري است که این       . دهدشرایط روز در اختیار ما قرار می      
  . کتاب قرار است به ما آموزش دهد
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  پول نامرئی است

 در این کتاب بیاموزید این حقیقت اسـت         مسئله دیگري که قرار است شما     
-هـایی را بـه مـا مـی        ها و نمودارهـا مهـارت     جدول. که پول نامرئی است   

آموزند که بتوانیم در بازارهاي جهانی مسائل و مباحث مرئـی و نـامرئی     
 من درباره ارزش و     "پولپدر پولدار پدر بی   "در کتاب   . را شناسایی کنیم  

ــالی ب  ــاالي گــردش م ــسیار ب ــان توضــیح دادماهمیــت ب ــین . رایت ــه هم ب
 بـراي اولـین بـار بـازي         1996خاطراست که من و همسرم کیم، در سال         

-پدر پولدار نیـز اغلـب مـی   . گردش مالی را تولید و روانه بازارها نمودیم    

افراد ثروتمند به مراتب گردش مالی بیشتر و بزرگتـري نـسبت بـه              : گفت
 مثبـت و فزاینـده دارد و   گردش مـالی ایـن افـراد حالـت     . دیگر افراد دارند  

گردش مالی افراد طبقات متوسط و ضعیف حالتی منفی و کاهنده از خود             
  . دهدنشان می

تـوانیم چیـزي کـه      دکتر فولر نیز به ما یاد داد که هیچ از یـک از مـا نمـی                
اش نیستیم را از پیش روي خود برداریم یـا بـراي            هرگز قادر به مشاهده   

 دلیل است که دیدن آینـده و اتفاقـاتش بـه        به هیمن . گیري کنیم آن تصمیم 
  . طرز صحیح از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

بـه  . کـنم  براي دیدن آینده و اتفاقاتش استفاده مـی  1KISS من از فرمول 
براي اهمیت باالي همـین سـادگی       . "!همه چیز را ساده بگیر    "این معنا که    

هـا، و  نمودارهـا، نـشانه  است که من در جاي جاي این کتـاب از جـدولها،             
  . امها و توضیحاتم استفاده کردهتر کردن گفتهتصاویر براي ساده

                                                           
1 Keep It Super Simple!  
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  بحران گرسنگان بزرگ دنیا

 بـراي گرسـنگان بـزرگ نیـز بحـران           1929در نمودار داو جونز در سال       
شدیدي به وقوع پیوست که ما در اینجا تنها بخاطر یک دلیـل مهـم آن را                  

براي بررسی بایـد اتفاقـات اقتـصادي سـال          . دهیممورد بررسی قرار می   
 را تجزیه و تحلیل کنیم و سپس آنهـا را بـا رکـود اقتـصادي سـال             1929
 ذکـر شـده مقایـسه کنـیم و در      dot.com crash که در وب سـایت  2000

این .  مطابقت دهیم  2008نهایت با اتفاقات مربوط به رکود اقتصادي سال         
 را  "گرسـنگان بـزرگ   "ولر کتـاب    دهد که چرا دکتر فـ     کار به ما نشان می    

پول را نوشتم و حتی اینکـه چـرا         نوشت و یا من کتاب پدر پولدار پدر بی        
چرا مردمان نـسل مـن در آمریکـا         "استیون بریل کتاب خود تحت عنوان       

  .  را نوشت".ورشکسته شده اند
  : کنمبه دلیل اهمیت بسیار، من گفته بریل را دوباره تکرار می

ور را در دسـت دارنــد امــا بـه جــاي اینکــه   نخبگـان اقتــصاد کــش "
هاي جدید را ایجاد نمایند، فقط آنها را از جایی          ها و دارایی  سرمایه

در واقع آنها ابزارهاي مالی عجیـب و        . کنندبه جاي دیگر منتقل می    
هاي بـسیاري بـه دنبـال       اند که ضررها و زیان    خطرناکی را ساخته  

کـی از همـان ابزارهـایی    ساخت و تولید کارتهاي اعتبـاري ی   . دارند
است که سود و بهره بسیار باالیی براي خودشان دارد اما عواقـب    

    ".شودها میجبران ناپذیرش تنها شامل حال مردمان دولت
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هـاي  هاي اقتصادي تنها حاصـل تریلیـون دالر پـول         رونق و ورشکستگی  
تقلبی است که از طریق نخبگـان و تنهـا بـه خـاطر تـصمیمات آنهـا وارد                   

  . گرددهاي اقتصادي کشورهاي دنیا میهچرخ
توانند عواقب حاصـل از تـصمیمات خـود را حـل            آیا همان افراد نخبه می    

وقتـی کـه ایـن عواقـب باعـث ثروتمنـدتر            . توانندکنند؟ البته که هرگز نمی    
شوند چـرا بایـد حـل شـوند و از پـیش رو برداشـته                شدن ثروتمندان می  

ا باید به طرز متفـاوت از آنچـه کـه در    شوند؟ یا چرا باید تغییر یابند؟ چر    
واقعیت هستند نشان داده شوند؟ زندگی خوب است، امـا نـه بـراي همـه؛                

  . فقط براي همان نخبگان
 تریلیون دالر تحت عنوان عملکرد مبـدل نخبـه        700، حدود   2008در سال   

  . نماها ایجاد شد
، آخرین گزارشـی کـه میـزان درآمـد ایجـاد شـده توسـط                2018در سال   

 بـه  10عـددي معـادل     .  کوادریلیـون بـود    1,2بگان را نشان داد حـدود       نخ
  .15توان 

 نوشتم، یک فاجعه بـه      2019همانطور که من در سال      . کامالً درست است  
  . بزرگی یک کوادریلیون دالر در حال وقوع است
  هدف این کتاب

هدف من از نگارش این کتاب و تولیـد بـازي گـردش مـالی ایـن بـود کـه          
ی مربوط به پول و سرمایه را در اختیار افـراد معمـولی و     مباحث آموزش 
افرادي که هر لحظـه ممکـن اسـت خودشـان و پولـشان              . عادي قرار دهم  
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یابی ممکـن اسـت بـه همـان فاجعـه           این طعمه . طعمه افراد ثروتمند گردند   
  . کوادریلیون دالري مربوط شود

  گزارش اعداد و ارقام

شـماري از اعـداد صـفر صـحبت          بی خواهیم در اینجا درباره تعداد    ما می 
  : کنیم

  یک میلیون چقدر است؟ 
  . بسیاري از افراد رویاي میلیونر شدن را در سر دارند

  .یک میلیون دالر هزار برابر عدد هزار است
   دالر1,000,000=  دالر 1000 × 1000

  یک میلیارد چقدر است؟
  .یک میلیارد برابر است با هزار برابر یک میلیون دالر

   دالر1,000,000,000 = 1000 × دالر 1,000,000
  یک تریلیون چقدر است؟

  .یک تریلیون معادل ضرب یک میلیارد در هزار است
   دالر1,000,000,000,000 = 1000 ×  دالر 1,000,000,000

  یک کوادریلیون چقدر است؟ 
  . یک کوادریلیون هم معادل یک تریلیون دالر در عدد هزار است

 1,000,000,000,000,000 = 1000 × دالر      1,000,000,000,000
  دالر

 تریلیـون  1,2زمـانی کـه   : گیـرد اینجا یک سوال مهم در ذهن ما شکل مـی   
  افتد؟ دالر ایجاد شود در دنیاي اقتصاد چه اتفاقی می
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  . ام را نوشته"تقلبی"به همین دلیل است که من کتاب 
قلبی، معلمان تقلبـی،    دهند که افراد نخبه ت    تمامی این اتفاقات زمانی رخ می     

هاي دیگـر بـه     هاي تقلبی مردم و کنترل تمامی سرمایه      و پولها و سرمایه   
  . دست گرسنگان بزرگ در جهان بیفتد

  اندازهاطراحی چشم

 .  قرار داشتیم1987یک میلیارد ثانیه پیش، در سال  �

یک میلیارد دقیقه پیش، عیـسی مـسیح بـه دنیـا آمـد و روي زمـین                   �
 . ظاهر شد

 . ک میلیارد ساعت پیش، بشر زندگی در غار را آغاز نمودی �

 . یک میلیارد روز قبل، بشري وجود نداشت �

هر دو ساعت یکبار، دولت آمریکا حدود یک میلیارد دالر خـرج مـی       �
 . کند

  .بینی نمود، دکتر فولر اتفاقات سالها آینده را پیش1983در سال  �
  .  و منتشر شد، بازي گردش مالی ساخته1996در سال  �
  . پول منتشر شد، کتاب پدر پولدار پدر بی1997در سال  �
بینـی سـالها پـیش       نمود که پیش   تائید، استیون بریل    2018در سال    �

  . دکتر فولر همین امروز ماست که به واقعیت مبدل شده است
  . به همین دلیل بود که من با کمی تاخیر این کتاب را به چاپ رساندم

ه شما نیز تصویر کامل این پازل را روبـروي خـود در هـر               خواستم ک می
  . جایی از جهان هستید، ببینید
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