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 فراز و نشيب در مديريت فورد و كرايسلر

 
 

 فصل اول
 آشنايي با نويسنده و دوران كودكي و نوجواني او

 
لـيكن او نـه هنرپيشـه       . تحسين و اعتماد مردم آن سرزمين است      لي ياكوكا قهرمان ملي امريكا و مورد        

 يعني يك سال پـس      ١٩٩٤در سال   . اي، بلكه مهندس است و مدير        نه خواننده و نه ورزشكار حرفه       است،
 مـدير مـورد     ٥ از رياست كرايسلر، در يك نظرخواهي از مـردم امريكـا در مـورد                ه شدن از بازنشست 

ـ تحسين معلـوم شـد كـه وي او         در ايـن نظرخـواهي بيـل گيـتس مـديرعامل           . تخـاب آنهاسـت   ين ان ل
 . قرار گرفت دوممايكروسافت در جايگاه
هاي جهان يعني    ترين شركت  صنعت خودروسازي، مديري است كه يكي از بزرگ        ياكوكا به عنوان پير   

 . پيروزي رسانده استه ورشكستگي نجات داده و به اوج قلهكرايسلر را ظرف چند سال از ته در
پرسـند؛ چطـور ايـن قـدر موفـق            روم مردم از من مـي       هر جا مي  “: گويد   خودش چنين مي   هرباراو د 
چرا هنري فورد تو را اخراج كرد؟ چگونه كرايسلر را از ورشكستگي نجات دادي؟ اما من هيچگـاه           شدي؟  

ا ام كـه بگـويم بگذاريـد كتـابم ر           ام و لذا عادت كرده      ها نداشته   پاسخ فوري و درستي براي اين پرسش      
 ”.فهميد بنويسم، آن وقت همه چيزرا مي

 عالوه براينكه تجارب    ، ميليون نسخه منتشر شده است     ٧ر كه چاپ دوم آن در       ضياكوكا در كتاب حا   
هـايي خوانـدني از تـاريخ معاصـر صـنعت       گذارد، گوشـه  خواننده مي پربار خود را در اختيار     دوران عمر 

 .كند تر بيان مي  تمامخودروسازي را با زباني ساده و به شيوايي هرچه
 يعني  ١٩٠٢توان گفت كه پدرش نيكوال در سال          در مورد داستان زندگي كودكي و نوجواني ياكوكا مي        

 سالگي در شرايطي وارد امريكا شد كه تنها، تهيدست و در عين حال ترسيده بود، ولي مانند هـزاران                    ١٢
 .طلبي بود ر ديگر سرشار از اميد و جاهجمها

يكـي اينكـه هـيچ وقـت وارد كارهـاي           ": گويـد    نصيحت هميشگي پدرش چنـين مـي       او در مورد دو   
ديگـر اينكـه در     . كردنـد    انسان را تصاحب مي    هها تمام سرماي     بانك  بر نشوم، زيرا در پايان كار،       سرمايه

 ".گار كسادي وارد كارد مواد غذايي شومزرو
ـ در ه . كـرد   يك يوناني كـار مـي     بار فروشي    ه تر هياكوكا در نوجواني روزهاي آخر هفته در مغاز        ان م

در . داد   اتومبيل كرايه مـي     زمان پدرش عالوه برمغازه ساندويچ فروشي، با داشتن سي دستگاه خودرو،          
 .اين ميان فرزند دوست پدرش، ياكوكا را با دنيايي جادويي فروش خودرو آشنا ساخت
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درش داروندار خود را از      امريكا موجب شد كه پ     ١٩٣٠هاي نخست دهه      بحران اقتصادي شديد سال   
او . دست بدهد و به همين جهت خاطرات روزهاي تلخ آن دوران همواره بر ذهن نويسنده باقي اسـت                 

هاي ديگر اعتقاد عميق به خداوند، ما را در گذراندن آن             مانند بسياري از خانواده   “: گويد  باره مي  در اين 
شنبه براي برگزاري مراسم آيين عشاي رباني       كرديم و هر يك     بسيار دعا مي  . داد  روزهاي سخت ياري مي   

 ”.رفتيم به كليسا مي
هاي دروان ركود بزرگ از من فردي مادي ساخت، به طوري كـه               سختي “:افزايد  نويسنده سپس مي  

 سـالگي هـر     ٢٥ها بعد يعني در پايان دانشگاه فقط يك فكر در سر داشتم و آن هم اين بود كه در                      سال
 ”.اشته باشم و بعد هم ميليونر شوم هزار دالر درآمد د١٠سال 

ترين درسي كه در مدرسـه آمـوختم ايـن            مهم “:گويد  كند و مي    او آنگاه به دوران مدرسه اشاره مي      
درس ديگري كه آموختم ايـن بـود كـه زنـدگي هميشـه              ... بود كه چگونه با ديگران ارتباط برقرار كنم         

 ”.چرخد  عدالت نميهبرپاشن
بـه بيـان خـاطرات دوران        تـرين اصـل زنـدگي اسـت         تباط با ديگران مهم   ياكوكا با اين نگرش كه ار     

   درست از وقـت،    هدر كار و استفاد   تمركز“  :گويد  پردازد و مي     مهندسي مي  ه و تحصيل در رشت     دانشگاه
 صحيح از وقت چيزي نيست كه انسان در مدرسـه بازرگـاني             هاستفاد.  كليد كاميابي در هر كاري است     

 او كـه    ”.وزش كالسيك خوب است، اما خيلي چيزها را بايد در ميدان عمل آموخـت             آم. هاروارد بياموزد 
 تحصيل كـرده    (Bethlehem) آموزشي اقماري شركت فوالد بتلهم       يكي از مؤسسات  (در دانشگاه ليهاي    

ـ   در دانشگاه عالوه بر درس مهندسـي و بازرگـاني، درس  “: گويد  است مي   روانشناسـي  ههـايي در زمين
من آموختم كه چگونه    ...  رفتار شناسي انسان بود     محور درس، . سي تخصصي گذراندم  عمومي و روانشنا  

داشتن ايـن مهـارت بـراي مـدير حيـاتي اسـت زيـرا               . خيلي زود اشخاص را از روي رفتارشان بشناسم       
 ”.ترين كار او استخدام است مهم

ها نيـز بـازار       سالنويسنده از زمان دانشجويي كار كردن براي فورد را دوست داشته است، در آن               
در آن  “: كنـد   وي داستان استخدامش را در فورد چنين بيان مي        . استخدام مهندس خيلي داغ بوده است     

 آن شركت هر سال به پنجاه دانشـگاه مراجعـه و از هـر               ه استخدام فورد اين بود كه نمايند      هزمان شيو 
با چندين دانشجو مصاحبه كرد، اما      رئيس تأمين نيروي انساني فورد      . كرد  دانشگاه يك نفر را انتخاب مي     

 ”.گنجيدم از ميان آنان من انتخاب شدم و از اين بابت در پوست خود نمي
 كارشناسي ارشد خود را در دانشـگاه پرينسـتون بـه اتمـام              هاو سپس با مهلت گرفتن از فورد، دور       

 .رساند و آنگاه خود را براي آغاز فعاليت در شركت فورد آماده ساخت
 سال از عمر خود را در صنعت خودروسازي گذرانده است در صفحات آغازين كتابش               ٣٨ياكوكا كه   

هاي فورد و كرايسلر اشاره دارد        به طور كوتاه به سرگذشت فراز و نشيب حيات كاري خود در شركت            
زمـاني كـه برصـندلي مـديرعامل آن         . تا مقام مديرعاملي شركت فورد هم با او رفـتم          ... “: گويد  و مي 

 ١٩٧٨ جـوالي سـال      ١٣روز  امـا   ...  ديـدم    جهـان مـي    هيه داشتم، خودم را برفراز بلندترين قل      شركت تك 
 سال آن در پست     ٨ سال در آن شركت كار كرده بودم كه          ٣٢من مدت   . شركت فورد مرا اخراج كرد    
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اي كه نوشتم قرار شد تا پيدا كردن كار ديگـر، دفتـري بـه مـن                   طبق استعفانامه . .. رياست گذشته بود  
 ”.گذار شودوا

سوار اتومبيلم شدم و به طرف دفتر جديدم راه         “: كند  او محل جديد كار خود را اين چنين ترسيم مي         
ـ     . آدرس را درست بلد نبودم    . افتادم  چنـد كيلـومتري     هاي بـه فاصـل       دورافتـاده  هانباري بـود در نقط

.  كوچك و تلفـن ييزتر از يك كيوسك بود، با م   دفتر جديد فقط كمي بزرگ    ...  ساختمان مركزي شركت  
تا همين ديـروز مـن و او در بـرج           ...  منشي خودم با چشمان اشكبار پيش از من در آنجا حضور يافته بود            

 ”.مثل تبعيدگاهي در دورترين نقطه دنيا. دفتر جديد براي من مثل سيبري بود..  .كرديم عاج كار مي
راه زنـدگي،     در كـوره   “:گويـد    و مـي   ها اشـاره دارد     راه انسان  هاي مختلف در سر     او نيز به دوراهي   

راه انسـان سـبز      اما هميشه چند دوراهي بزرگ هم سر      . خورد  آدميزاد به هزاران دوراهي كوچك برمي     
 ”.دانستم چه كنم هاي بزرگ رسيده بودم و نمي من هم به يكي از آن دوراهي...  شود مي

 هفتـه سـكان     ٢ ه شد كه به فاصل    اي   آن روز، انگيزه    صبح او معتقد است كه حضورش در آن انبار در        
 . بگيرددر دسترهبري شركت كرايسلر را 

در زير بار فشارهاي عصبي و به هنگام بروز مشكالت جدي، بهترين كار ايـن اسـت                 “: گويد  ياكوكا مي 
يـك سـال پـس از       . اما انگار قسمت اين بود كه از چاله به چاه بيفتم          ... كه انسان خودش را سرگرم كند       

 ”. ورشكستگي قرار گرفته استخدام در كرايسلر را امضا كردم، آن شركت در آستانآنكه قرارداد
كنـد كـه    گيـري مـي   نويسنده در ادامه به پيروزي خود در اين مبـارزه اشـاره دارد و چنـين نتيجـه     

اما شگفتي در اين است كه مـن        . خوشبختانه كرايسلر از سقوط حتمي نجات يافت و من امروز قهرمانم          “
 ”.ي را مديون همان يك لحظه تصميم در آن انبار هستماين قهرمان

ياكوكا در مجموع در اين كتاب، داستان زندگي خود را در سه بخش تحت عنوان داستان كرايسلر، و                  
كنيم در ادامه نكات مهمي از زندگي و نظـرات ايـن مـدير                كند كه ما سعي مي      سخنان بي پرده بيان مي    

 . صنعت را از نظر بگذرانيمهبرجست
 
 

 داستان فورد
 دستگرمي: فصل دوم

 
 كارآموز ديگر با عنوان مهندس كارآموز خـدمت خـود را در شـركت               ٥٠ همراه با    ١٩٤٦ياكوكا در اوت    

 . فورد آغاز كرد و با تمام مراحل گوناگون توليد آشنا شد
ي بـه   مـا را بـراي كـارآموز      . شركت فورد براي ما سنگ تمام گذاشته بود       “: گويد  او در اين باره مي    

در ...  ترين مركز توليدي جهان فرسـتاده بودنـد    يعني بزرگ(River Rouge)وژ ر ر مشهور ريوهكارخان
 ”.شود  ببيني كه اتومبيل چگونه مرحله به مرحله ساخته ميتوانستي دقيقاً آنجا مي
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سرپرست ما آدم متينـي بـود، امـا         “: كند  گونه بيان مي   نويسنده سپس بخشي از مشاهداتش را اين      
هنري فورد اول يعني بنيانگذار شركت اكنون ديگر پير         . كردند  ارگرها با خشم و بدگماني به ما نگاه مي        ك

 ميـان مـديريت و كـارگران    هرابط. اي از مردان مورد اعتمادش سپرده است شده و شركت را به عده     
 ”.افتضاح بود و بسياري از كارگران گمان داشتند كه ما جاسوسان كارفرما هستيم

“ : گويد  هاي مورد نياز در اين زمينه مي        كسب مهارت  ه جذب شدن به بخش فروش و نحو       هرباراو د 
اما مهندسي ديگر چنگي به دل      . نه ماه از كارآموزي ما گذشته و نه ماه ديگر به پايان آن باقي مانده بود               

در آن  شـور و هيجـان      . خواست وسط گود يعني در قسمت بازاريابي يـا فـروش باشـم              دلم مي . زد  نمي
 هسـرانجام بـه ادار  . آنها موافقت كردند كه من به بخـش فـروش منتقـل شـوم        . ها بيشتر بود   قسمت

سپس به سـراغ    . كنيم  معاون شركت گفت خبرت مي    . فروش شركت فورد در نيويورك مراجعه كردم      
 در پنسيلوانيا رفتم و شغل پشت ميزنشيني كـم اهميتـي در بخـش               (Chester) فروش شهر چستر     هادار
هـا بـراين گماننـد كـه          بعضـي . نگران بودم كه مبادا از پـس كـار برنيـايم          ...  وش به من واگذار شد    فر

رفتـه  . من هيچگونه استعداد ذاتي در اين زمينه نداشتم. اند  موفق به دنيا آمده   فروشندگان موفق، ذاتاً  
باه بخشي از   اشت. هاي فروشندگي حوصله و تالش الزم دارد       كسب مهارت . رفته تجربه به دست آوردم    

چيـزي بـه نـام      . شدند  فروشندگان به سرعت پولدار مي    . توان آن را به صفر رساند       زندگي است، نمي  
 من اين بود كه از      هنتقل شدم و وظيف   مسرانجام از پشت ميز به وسط گود        . قيمت رسمي وجود نداشت   

 ”.هجده نمايندگي نظارت كنم كار نزديك بر
آنان در عين   . اند  ها همواره ستون فقرات فروش خودرو بوده        گياو معتقد است كه در امريكا نمايند      

كسـب در امريكـا بـه شـمار           اصـلي كـارو    هدر واقع جـوهر       كاري دارند،  هحال كه با شركت مادر رابط     
 .داري در اين كشورند آنها مظاهر حقيقي و قلب سيستم سرمايه. روند مي

گونـه كارهـا موفـق        خواهيد در اين    اگر مي “ : گويد  نويسنده پيرامون اهميت نمايندگي و فروش مي      
منظور اين است كه دستگاه مديريت و فروشندگان همگي بايد مثل اعضـاي             . شويد بايد تيمي كار كنيد    

نمايندگان فروش از دست توليدكنندگان شاكي هسـتند        ...  يك تيم واحد در يك جناح زمين بازي كنند        
نماينـدگان فـروش در واقـع يگانـه         . مي ندارنـد  گيري مديران شركت سـه     به اين دليل كه در تصميم     

هـاي آنـان گـوش       كند كه به حـرف       بنابراين عقل حكم مي    ،هاي اتومبيل سازي هستند    مشتريان شركت 
 ”.دهيم

ياكوكا در طي اقامتش در چستر در مورد فروش خودرو تحت تأثير دو تن از مديران قرار داشـته و                    
مديري داشتيم به نام موري كـه  “دارد كه  اين مورد اظهار مياو در . از آنها چيزهاي زيادي آموخته است 

يكـي از  . در آموزش دادن و برانگيختن فروشندگان يد طواليي داشت و من پندهاي زيادي از او آموختم    
زد و پس از حـال و احـوال           شگردهاي او اين بود كه يك ماه پس از فروش خودرو به خريداران تلفن مي              

ـ . پرسيد رد اتومبيلي كه خريده بود مينظر دوستان او را در مو    هموري همچنين هميشه از اهميت مرحل
 .گفت پاياني فروش سخن مي
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اي شركت فـورد   ياكوكا نيز در چستر تحت تأثير مرد بزرگ ديگري به نام چارلي بيچام مدير منطقه    
يشترين تـأثير   شرقي امريكا قرار داشته كه او را مربي خودش ناميده است و بعد از پدرش ب             لدر سواح 

او . ها داشت   بيچام استعداد عجيبي در برانگيختن آدم     “: گويد   او مي  هنويسنده دربار . را از و گرفته است    
بيچام از تجربيـاتي    . گيري بسيار باگذشت بود    خصلت نادري داشت و آن هم اين بود كه در عين سخت           

ما با حيوانات اين است كه ما       گفت فرق     او مي . يدآ گفت كه فقط در ميدان عمل به دست مي          سخن مي 
تر اسـت، آنچـه كـه مـا را ممتـاز             تر و سگ صميمي     عقل و منطق داريم و گرنه اسب از ما گردن كلفت          

 ”.كند همين عقل خداداد است مي
 احتـرام   ايسـتادند   او به آنان كه رودرروي شكست خويش مـي        “ : افزايد  نويسنده در مورد بيچام مي    

با آينده پيوسـته بـا گذشـته سرشـاخ         نبرد   جايه  زدند و يا ب     ته نق مي  گذاشت و از كساني كه پيوس       مي
 ”.انديشيد او خودش اهل مبارزه بود و به آينده مي. آمد شدند بدش مي مي

هاي نسبي، رهنمودهاي خود را طـي         ياكوكا پس از كسب اعتماد به نفس بيشتر و رسيدن به پيروزي           
تري را بـه      هاي بزرگ   ر اين مرحله بود كه بيچام مأموريت      اي در اختيار فروشندگان قرار داد و د         كتابچه

 .وي واگذار كرد
 
 

 فصل سوم
 چرتكه اندازان

 
 همزمـان بـا كسـاد       ١٩٥٦وي در سـال     .  فيالدلفيا رسيد  ه به معاونت فروش منطق    ١٩٥٣ياكوكا در سال    

. روشدقسط بف  درصد پيش ٢٠ را با    ١٩٥٦نسبي فروش اتومبيل، تصميم گرفت كه خودروهاي مدل سال          
.  معـروف شـد  ٥٦  ٥٦اين طرح كـه بـه طـرح    .  دالر بپردازد ٥٦خريدار تا سرسال ماهانه     بود  كافي  

در .  اول برسد  ه آخر كل كشور به رد     هباعث گرديد كه در عرض سه ماه فروش منطقه فيالدلفيا از رد           
ان الگوي بازاريابي   معاون فورد، اين طرح را به عنو      ) كه بعدها وزير دفاع كندي شد     (آن هنگام مك نامارا     

پس از ده سال تـالش، مـن      “: گويد  ياكوكا در اين مورد مي    . شركت فورد در سراسر كشور انتخاب كرد      
باره در تمـامي ادارات مركـزي شـركت فـورد برسـر               شبه ره صدساله را طي كردم و نام من يك           يك
 ”.گتن را به من سپردنش واه مديريت منطق سپس شركت فورد براي قدرداني از من،... ها افتاد  زبان

ترين اشخاصـي بـود كـه تـا آن            او يكي از باهوش   “ : گويد   مك نامارا چنين مي    ه كتاب دربار  هنويسند
. كـرد   بينـي مـي     پيامـدهاي احتمـالي را پـيش       ه كالن، كلي  يها  هنگام هزينه كردن پول   . زمان ديده بودم  

تاجر . بود) ها ماليچي( چرتكه اندازها  هواو اس . كرد كه افكارم را روي كاغذ بياورم        هميشه مرا نصيحت مي   
 .كننده بود اما طرفدار مصرف  خوبي بود،

 به رياست شركت فـورد رسـيد و در همـان سـال              ١٩٦٠هايش در سال      مك نامارا به خاطر قابليت    
ها، جان اف     جايي هاما چند روز پس از اين جاب      .  فورد شد  ه كل شاخ  يرياكوكا به جاي او معاون شركت و مد       
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  به مقام رياست جمهوري امريكا دست يافت و مك نامارا به عنوان وزير دفاع كابينه خود انتخـاب            كندي
 . كردو پيشنهاد

 
 

 فصل چهارم
 كليد مديريت

 
شده بود كه از نظـر بزرگـي در دنيـا           ) فورد( شركتي   هترين شاخ    سالگي مدير كل بزرگ    ٣٦ياكوكا در   

 جديـد مـديريتي     هوي در مورد شيو   . ي همه ناشناخته بود    برا اما در عين حال عمالً    . شتامقام دوم را د   
هـر فصـل بـه وضـع مـالي شـركت رسـيدگي                با خودم گفتم اگر صاحبان سهام شركت،      : گويد  خود مي 

 و …  مـديريتي برقـرار كـردم   هاي اجـرا نشـود؟ لـذا شـيو     چرا در مورد مديران چنين برنامه  كنند،  مي
 روز آينـده  ٩٠پرسـم بـراي    كنم، از جمله مي ل اساسي ميهاست كه از افراد كليدي خودم چند سؤا     سال

هاي   اي در پيش خواهيد گرفت؟ اولويت       ها چه برنامه    هايي داريد؟ براي رسيدن به اين هدف        چه هدف 
اين كـار نـه تنهـا       . ها را بكنند    خواهم كه از افراد كليدي خود همين سؤال         شما كدامند؟ آنگاه از آنان مي     

شود كه او مسـير رسـيدن بـه           بلكه موجب مي    هايش را مرور نمايد،     كه هدف سازد    مدير را مجبور مي   
به چند دليل كـارآيي     ) هر سه ماه يك بار    ( ياكوكا بازنگري فصلي     هبه گفت . هاي خودش را گم نكند      هدف
دوم . يس خودش باشد و براي خودش هدف تعيين كنـد     يشود هر كس ر     نخست اينكه موجب مي   : دارد

ماهـه   بـازنگري سـه   . شـود    باعث جوشش فكر و انديشه مي      ،سوم. كند  د انگيزه مي  اينكه در انسان ايجا   
دارد كه تا به حال چه كرده و از ايـن پـس چـه بايـد بكنـد و چگونـه بايـد بـه                         مدير را به اين فكر وامي     

 . ام اي بهتر از اين براي حل مشكالت مديريت نيافته من هنوز شيوه. هايش برسد هدف
ماهه اين است كه از غرق شـدن اشـخاص در كارهـاي متفرقـه پيشـگيري                   سه امتياز ديگر بازنگري  

و رهـاي اززيركـاردر     شوند و به همـان نسـبت آدم         كند و بدين ترتيب افراد زحمتكش مشخص مي         مي
توان برشمرد    ترين امتيازي كه براي اين روش مي        آخرين و شايد مهم   . توانند خود را پنهان كنند      تر مي   كم

ـ   . شـود   ماهه موجب گفت و شنود ميان مدير و مقام مافوق او مي            ري سه اين است كه بازنگ    له ئايـن مس
 .  بين آنان بهتر شودهشناسند و رابطبشود كه هر دو به مرور يكديگر را  موجب مي

يعني رفته رفته از حالت مـافوق درآمـده و بـه شـكل                 شود،  يس عوض مي  يدر حالت گفتگو نقش ر    
 .يدآ مشاور و يا همكار قديمي درمي

هاي خويش دخالت بيشتري داشـته باشـد، بـه همـان ميـزان بـراي                  هر چقدر فرد در تعيين هدف     
 بـازهم   حتي اگر فرد شايستگي الزم را نداشـته باشـد،    . دهد  رسيدن به آنها فداكاري بيشتري نشان مي      

 . ماهه جواب خواهد داد سيستم بازنگري سه
ماهـه   يردستش به اجراي سيستم بـازنگري سـه        افراد ز  همؤلف كتاب با اشاره به متقاعد كردن هم       

ـ        آموخته ،ها استفاده از اين شيوه      پس از سال  : دارد  اظهار مي   احتمـالي توجـه داشـته       هلئام كه به دو مس
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دهد كه با فردي كـار كنـد كـه دوسـت دارد               اولي اينكه مديري كه به مزدش بيارزد ترجيح مي        . باشم
سا به دخالت زودرس در كـار       ؤ دوم تمايل ر   هلئمس. نع است كمي بلندتر بپرد تا با كسي كه به اندك قا         

ماهه در بيشتر مـوارد بـدون هيچگونـه دخـالتي موجـب پيشـرفت كارهـا            بازنگري سه . مديران است 
 .رفتم كه در كار مديرانم دخالت نكردمگبهترين نتيجه را من هنگامي . شود مي

رين كامپيوترهاي دنيا را بياوريـد، بـاز        ت  شما اگر پيشرفته  : گويد  ياكوكا كه يك مديرعمل گراست مي     
بندي شده به دسـت مـديري         زمان هالزم است كه در پايان كار تمام اطالعات و آمار را همراه با برنام             

خالصـه  ” عمـل “او تمام صفات مدير خوب را در يك واژه به نام            . بدهيد و از او بخواهيد به آن عمل كند        
 .كند مي

گيـري    اند، گاهي در هنگام تصـميم       ه  ها كه بيش از حد الزم درس خواند       اي از مديران به ويژه آن       پاره
 تصميم درست، اگـر ديـر       زيرا اوالً . رسد كه ديگر بايد توكل كرد       اي فرا مي    هميشه لحظه . آورند  كم مي 

دوم اينكه در بيشتر موارد چيزي به نام قطعيـت وجـود            . گرفته شود چندان فرقي با تصميم غلط ندارد       
 .ندارد

ترين دشواري در صـنعت       بزرگ. تواند صددرصد اطالعات الزم را به دست آورد          هرگز نمي  انسان
گاه در مواردي كـه     . كند  اتومبيل اين است كه ببينيم در سه سال آينده چه چيز نظر مشتري را جلب مي               

 .  خويش رجوع كندهشود به تجرب  اطالعات الزم دسترسي نيست، مدير مجبور ميهبه هم
مـن از آنهـايي     . نداي درونم استوار بوده اسـت      تصميمات من همواره تا حدودي بر     : گويد  مؤلف مي 

متأسـفانه  . من دوست دارم وسط گود باشـم   شوند، هاي بي پايان خود مي ريزي مهنانيستم كه درگير بر  
 گاهي الزم است دل بـه دريـا بزنـي و در           . بيني كند  ماند تا انسان زيان هر كاري را پيش         دنيا منتظر نمي  

 .حين حركت اشتباهات خويش را تصحيح كني
گيرنـد نـه     بيشتر تصميمات سازماني را افراد مـي ،خوانيم هاي درسي مي  رغم آنچه كه در كتاب     علي
 من همواره اين بوده است كه از        هشيو: دارد  گيري خود اظهار مي    ياكوكا در مورد روش تصميم    . ها  كميته
شـوم و   از آن پس به فرمانده قاطعي تبـديل مـي  . ات باشم اول كار تا زمان گرفتن تصميم دموكر      هلحظ

 ”.بسيار خوب، نظر همه را شنيدم، حاال بايد چنين كنيم“گويم  خطاب به افراد مي
مـديريت چيـزي جـز بـرانگيختن ديگـران      . باشد” برانگيزنده“بايد   گير بودن، مدير عالوه بر تصميم 

هاي ارتبـاط برقـرار       يكي از راه  . رار كردن با دل آنهاست    تنها راه برانگيختن افراد نيز ارتباط برق      . نيست
 .كردن، سخن گفتن در جمع افراد است

 ديل كارنگي، زير و بم حرف زدن در برابر جمـع       همؤلف، با اشاره به اينكه در كالس سخنراني مؤسس        
. ندداد چگونه گوش ده     اي وجود داشت كه به مردم ياد مي         گويد اي كاش مؤسسه     مي. را آموخته است  

بايد   كند،  اي كه نياز به حرف زدن را در خود حس مي            هر چه باشد هر مديري دست كم به همان اندازه         
ها دوطرفـه      ارتباط با آدم   هكنند كه جاد    بسياري از مردم فراموش مي    . به حرف ديگران گوش فرادهد    

 دادن را خيلـي     خواهيد دربرانگيختن كاركنان خود موفق باشـيد، بايـد گـوش            اگر مي . است نه يكطرفه  
 .خوب فراگيريد
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با مردم به زبان خودشـان      . البته سخنراني در جمع بهترين راه براي برانگيختن يك گروه بزرگ است           
كشـيد، بلكـه ايـن        دليل پيروي مردم اين نيست كه شما با جادو آنها را به دنبال خود مـي               . سخن بگوييد 

 .رويد است كه شما به دنبال آنها مي
 پرداخـت   هلحظ. تواند از آنها بهره بگيرد      مقام دو اهرم پرقدرت است كه مدير مي       پاداش و ارتقاي    

 .هاي فرد است پاداش زمان مناسبي براي اضافه كردن بار مسئوليت
گفـت اگـر    بيچـام هميشـه مـي   : گويـد  هاي مديريتي چارلي بيچام مـي       روش ه كتاب دربار  هنويسند

خواهيد از او انتقـاد كنيـد تلفنـي            انجام دهيد، اما اگر مي     خواهيد كسي را تشويق كنيد اين كار را كتباً          مي
 . پند جالب ديگر او اين بود كه مدير نبايد اركستر تك نفره باشد. بهتر است

ـ                      هوينس لودباري مربي نامدار فوتبال و دوست ياكوكا با اشاره به ضـرورت نظـم و انضـباط و روحي
بعضـي از بازيكنـان از مغـز    . ايد با تمام وجود بازي كند  بازيكن ب : گويد  تيمي در يك بازي پيروزمندانه مي     

تيمي كه هـم بـا دلـش و هـم بـا             . تر اين است كه با دلت بازي كني         گيرند، اما از آن مهم      خود كمك مي  
 . تر از نخست از زمين بيرون نخواهد آمد ينياي پا مغزش بازي كند هرگز با رتبه

يك دليل مهم بـراي اينكـه افـراد         . نند تيمي كار كنند   توا  هاي زيادي هستند كه باهوشند اما نمي        بچه
 .دانند چگونه با ديگران كار كنند كنند اين است كه نمي شايسته پيشرفت نمي

 هوش و استعدادش نوشـته      هدوست ندارم ببينيم روي برگه ارزيابي مديري، با هم        : گويد  ياكوكا مي 
 .ين جمله يعني ناقوس مرگ از نظر من ا”.در كنار آمدن با افراد مشكل دارد “باشند

خودشناسـي  . البته خودشناسي با خودپرستي فـرق دارد      . رو را هيچ كس دوست ندارد      اما افراد تك  
او . نفـس دارد  داند و اعتماد بـه      شناسد نقاط قوت خود را مي       كسي كه خود را مي    .  مديريت است  هالزم

ما شخص خودپرست مـدام در فكـر ايـن    ا. كند هاي خود آگاه است و لذا با انگيزه حركت مي     به توانايي 
كننـد بـه چشـم         جدابافته است و به ديگراني كه با او كار مـي           هتافت. است كه ديگران او را ستايش كنند      

 .نگرد حقارت مي
در ايـن صـورت     . انديشي با ساير مـديران اسـت       هاي مدير، هم    بهترين راه براي پروراندن انديشه    

مؤلف كتاب بخش بزرگي از كاميابي خود . گنجد كه در وصف نميكند   فضاي حاكم برجمع، روحي پيدا مي     
 .داند  جمعي ميهحيرا مرهون همين رو

كليـد  . ترين مشكل در امريكا اين است كه بيشتر مديران بيش از حـد الزم اطالعـات دارنـد                   بزرگ
انـد    وزي كار و تالش و پير     هافرادي كه شيفت  . كاميابي، داشتن اطالعات نيست، بلكه داشتن نفرات است       

 .كنند هميشه در حال جنب و جوشند و افراد خود را پيوسته به تالش و كوشش ترغيب مي
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 فصل پنجم
 اتومبيل موستانگ

 
مؤلف به شرح ماجراي توليد، بازاريابي و فروش و استقبال مردم از توليـد ابتكـاري                  در اين فصل كتاب،   

 .پردازد مي” موستانگ“فورد به نام 
گويـد در   داند و مي هاي عمر خود مي مديركلي خود را در شركت فورد بهترين سالهاي   ياكوكا سال 

ها و ابتكارهاي خود بوديم و هر بار مـدل جديـدي بـه سـكوي         آن روزگار ما پيوسته در حال اجراي طرح       
 .فرستاديم آزمايش مي

 نام كاردينال صادر     توليد اتومبيل ديگري را به     هپس از پيروزي بزرگ اتومبيل فالكون، مك نامارا اجاز        
 حمل و نقل در حـد نيـاز، خيلـي اهميـت             هجويي در مصرف بنزين و نيز فلسف       مك نامارا به صرفه   . كرد
 .واگن بود داد و در واقع كاردينال واكنش امريكا در برابر اتومبيل فولكس مي

وع اتومبيل بايد سـه     اين ن . ها را جلب كند      بتواند نظر جوان    كه اما ياكوكا به دنبال توليد اتومبيلي بود      
اول اينكه بسيار خوش استيل باشد، دوم عملكرد عـالي داشـته باشـد، سـوم ارزان                 : ويژگي داشته باشد  

 .طراحي مدلي كه هرسه ويژگي را داشته باشد، كار دشواري بود. باشد
 ”موسـتانگ “هاي گوناگوني پيشنهاد شد تا اينكه نـام           تومبيل جديدي كه طراحي شده بود، نام      ابراي  

بلكه هواپيمـاي     اين نام حيوان نبود،هالبته وجه تسمي. موستانگ نام اسبي از نژاد اسپانياست    . انتخاب شد 
 . كار رفته بوده قدرتمندي بود كه در جنگ جهاني دوم ب العاده جنگنده فوق

ها   سيبا برر .  بازاريابي شروع شده بود    هخيلي قبل از اينكه موستانگ از خط توليد بيرون بيايد، مطالع          
آيـد، حـال آنكـه        هاي پشت ميزنشين از شكل و شمايل موستانگ خوششـان مـي             مشخص شد كه زوج   
 . دانستند  منزلت اجتماعي ميهكارگران آن را نشان

شـد و در نتيجـه در          موستانگ به بـازار بايـد روي ارزان بـودن آن خيلـي تأكيـد مـي                 ههنگام عرض 
 .ي همان قيمتي كه از اول روي آن گذاشته شده بوديعن   دالر بود،٢٥٠٠ها قيمت آن زير  نمايشگاه

در معرفي موستانگ سنگ تمـام گذاشـته شـد و در روز معرفـي، مـردم در سراسـر كشـور بـه                        
 .هاي فورد هجوم بردند نمايشگاه

ـ    .  درخشاني تبديل شود   هسرنوشت موستانگ اين بود كه بايد به ستار         اول ورودش   هدر همـان هفت
 .ليون نفر از آن ديدن كردند كه تا آن تاريخ سابقه نداشتبه بازار، بيش از چهار مي

هاي ديگري در چند شهر امريكا براي توليد بيشتر موسـتانگ              كارخانه  به علت استقبال شديد مردم،    
 دالر قيمت   ٢٣٦٨براي اتومبيلي كه فقط     . شكست  فروش موستانگ ركورد مي   . تجهيز و راه اندازي شد    

در پايان سال اول،    . كردند  ن هركدام هزار دالر خرج تجهيزات جانبي مي       داشت، مشتريان به طور ميانگي    
در . سـابقه بـود     هزار دستگاه رسيد كه در تاريخ بـي        ٤١٨هاي فروخته شده به بيش از         تعداد موستانگ 

آن هـم در سـال   . . طي فقط دو سال، موستانگ يك ميليارد و يك ميليون دالر سود خالص به بازار آورد      
١٩٦٤. 
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 موستانگ ادامه داشـت و تنهـا شـكايت مـردم در مـورد               ههاي تشكرآميز مردم از عرض      مهسيل نا 
 . كمبود عرضه و ليست طوالني انتظار بود

ـ     كتـاب، هالبته به قول نويسند. شود ياكوكا به عنوان پدر موستانگ ياد مي در مجموع از  هماننـد هم
 . نام خود ثبت كنندها حاضرند آن را به هاي ديگر در چنين مواقعي خيلي پيروزي
. موستانگ هم از اين قاعده به كنار نبـود        . رسد   چيزهاي خوب روزي به پايان مي      ه هم گويند عمرِ   مي

 .سقوط ميزان فروش آن اين حقيقت را به روشني تأييد كرد. موستانگ ديگر آن اتومبيل سابق نبود
 بـه فكـر توليـد       ١٩٦٩خر سـال    گويد در اوا    كند و مي    نويسنده سرانجام به موستانگ ديگر اشاره مي      

البتـه موسـتانگ دوم مثـل       . موستانگ دوم افتاديم كه در واقع رجعتي به اتومبيل بسيار موفق اوليه بود            
 . اصلي ندرخشيد، اما با اين همه بسيار موفق بودهنمون
 
 
 

 فصل ششم
 اتومبيل آنكور

 
ياكوكا ترفيع درجه گرفت و در      چنان زود گل كرد كه حتي پيش از اولين سالگرد توليدش،             موستانگ آن 

 .ت انتخاب شدن به عنوان معاون گروه خودرو و وا١٩٦٥ژانويه 
 يكي كوگار بود كه اتومبيل اسـپرت زيبـايي بـود،          . در همان سال توليد دو اتومبيل جديد شروع شد        

ر اتومبيـل  ياكوكا با اشاره به رونق بازا. ديگري مركوري ماركيز بود كه آن هم اتومبيل لوكس بزرگي بود  
بسياري از آنـان سـاالنه يـك ميليـون دالر           . كردند  در آن زمان سه غول اتومبيل، پول پارو مي        : گويد  مي

 .ما بود درآمد داشتند و از هر چيزي بهترين آن مال
 لذا با ديدن كوگار بسيار شاد شدند،         گيري نديده بودند،    ها بود كه فروشندگان محصول چشم       سال

 دو اتومبيـل مـاركيز و       هبا عرض .  هنر به خرج داد    براي جاانداختن اتومبيل كوگار واقعاً    آژانس تبليغاتي ما      
با اين حال هنوز اتومبيلي كه به درد قشـرهاي          .  موتوري شركت فورد وضع خوبي پيدا كرد       هكوگار، شاخ 

 :گويد نويسنده در مورد توليد اتومبيل جديد ديگر مي. شد ثروتمند بخورد توليد نمي
هاي قديمي يعني مارك را با تغييراتي به نام مارك سوم توليـد               يده بود كه يكي از مدل     وقت آن رس  

 بيرون آمد و استقبال فراواني شد و دليل آن بود كـه خيلـي               ١٩٦٨يل  رسرانجام مارك سوم در آو    . كنيم
 . ارزان توليد شده بود

 از مـارك سـوم مـا سـاالنه          تا پـيش  : افزايد  او مي .  اظهارات ياكوكا در اين مورد خواندني است       هبقي
در كار و   . داد  هاي ثابت توليد را هم نمي       فروختيم كه پول آن كفاف هزينه       هجده هزار دستگاه لينكن مي    

هـا را     بيني فروش درست نباشد، بايد ايـن هزينـه         حال اگر پيش  .  ثابت وحشتناك است   هكسب ما هزين  
 .تري سرشكن كرد روي تعداد اتومبيل كم
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ما از فروش يك دستگاه مـارك       . استقطعاً درست   ” زرگ در اتومبيل بزرگ   سودب“ قديمي   هكليش
رسـيد    سود هر دستگاه مارك به دو هزار دالر مي        . برديم  به اندازه فروش ده دستگاه فالكون سود مي       

 يـك ميليـارد دالر پـول    در بهترين سال فروشمان مـا تنهـا از خـط ليـنكلن تقريبـاً      . كه رقم درشتي بود   
 .اي من بود ترين پيروزي سرتاسر عمر حرفه بزرگدرآورديم و اين 

براي اينكـه آب    . براي هر كس بايد متاعي داشته باشي      : گفت   آلفرد اسلوان است كه مي     هاين فرضي 
در عين حال بايد به فكـر خودروهـاي         . باريكه را برقرار كني هميشه بايد براي فقرا اتومبيلي عرضه كني          

ـ درآمد خريدار اتومبيل ارزان، پس فـردا از كـار بي           كارگر كم از كجا معلوم كه     . كم مصرف هم باشي    ار ك
پس بايد بـراي آنهـا هـم        . شوند  پولدارها پولدارتر مي      در امريكا، حتي در روزهاي قحطي،      ظاهراً. نشود

 .چيز چشمگيري در كيسه داشت
 
 
 
 

 فصل هفتم
 نردبان ترقي

 
ين مقام در شـركت فـورد،       ررسيدن با باالت   نويسنده ماجراي صعود خود را براي         در اين فصل از كتاب،    

اي از اظهاراتش پيرامون      آيد خالصه   آنچه در پي مي   . كند  يعني مديرعاملي بازباني ساده و روشن بيان مي       
 .له استئاين مس

مارك سـوم ثابـت     .  بخت من براي رياست شركت فورد بيش از هر وقت ديگر بود            ١٩٦٨در سال   
معـاون    در آن دوران جنـرال موتـورز،      .  بدرخشم و خـاموش شـوم      اي  كرد كه من برقي نبودم كه لحظه      

اي به نام سمون كنودسن داشت كه در دنياي خودرو به بـانكي معـروف و بسـيار                    اجرايي بسيار ورزيده  
 .مورد توجه بود

ـ به موجب قراردادي كه بسته شد، كنودسن با حقوق ساالنه ششصد هـزار دالر   ه يعنـي بـه انـداز    
 . در مقام مديرعامل شركت فورد مشغول به كار شد ـحقوق هنري فورد

آمدن كنودسن بـراي مـن ضـربه        . وار عجله داشتم كه نوك قله صعود كنم        من در آن روزها ديوانه    
 . خواست مديرعامل شوم به شدت دلم مي. بزرگي بود

رما رياست ينكه فردي از جنرال موتورز باهاي باالي مديريت فورد بوديم از        بسياري از ما كه در رده     
 اطميناني داشتيم كه سيستم مديريت جنرال موتورز كارآيي         من و همكارانم تقريباً   . كند خشمگين بوديم  

ولي افكار كنودسـن       ما دوست داشتيم تند و تيز حركت كنيم،       . چنداني در شركت فورد نخواهد داشت     
 . پاي ما بيايد توانست پابه مشكل مي
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او حتي نتوانست افـراد تـراز    . داني روي شركت فورد نداشت    كنودسن از ديدگاه مديريت تأثير چن     
كرد بـدون     كنودسن سعي مي  . هايش ياري دهند    اولش را از جنرال موتورز بياورد تا او را در اجراي طرح           

 .گرفت سلسله مراتب موجود را ناديده مي. استفاده از نظام اداري شركت فورد مديريت كند
جنرال . اند   با يكديگر فرق داشته     آغاز تاريخ صنعت خودرو كامالً     هاي فورد و جنرال موتورز از       شركت

موتورز هميشه خيلي اتوكشيده و مقرراتي بوده است، در حالي كه فـورد بـرعكس محيطـي پرجنـب و                    
 .جوش و رقابتي است

هنري فورد خيلي زود دريافـت كـه توفيـق كسـي در يـك               . كنودسن نوزده ماه بيشتر دوام نياورد     
 . به معناي توفيق او در شركت ديگر نيستماًخودروسازي لزو

توانست كسـي را بـا خـودش برابـر ببينـد، امـا                واقعيت امر اينكه هنري فورد، سلطاني بود كه نمي        
 .كرد  اين مطلب را درك نميكنودسن

 مديرعامل شـركت فـورد      ١٩٧٠كنودسن را خواست و من هم در دهم دسامبر           سرانجام فورد عذر  
 ٥/٣ هزار نفر پرسنل داشت كه ساالنه بيش از          ٤٣٢رعامل شدم شركت فورد     روزي كه من مدي   . شدم

 ٧٥٠ ميليون دستگاه سـواري و       ٥/٢تنها در امريكاي شمالي نزديك به       . گرفتند  ميليارد دالر دستمزد مي   
. شـد    ميليون دستگاه بـالغ مـي      ٥/١در ساير نقاط دنيا جمع توليد ما به         . ساختيم  هزار وانت و كاميون مي    

ايـن مبلـغ    .  ميليارد دالر سيده بود كه بيش از نيم ميليارد دالر آن سود بـود              ١٥ ما به    ١٩٧٠سال  فروش  
 .داد  درصد فروش ما را تشكيل مي٥/٣چشمگير بود اما فقط 

ـ . بندي و حمـل بـود       هاي بسته   از جمله اين اصالحات كاهش هزينه     . دوراي اصالحات زياد ب   بجا    ههزين
 ديگـري بـه     هبرنام. ارزيد كه بازنگري شود      در سال رقم درشتي بود و مي        ميليون دالر  ٥٠٠حمل به مبلغ    

آور  شد كه يـا زيـان   در شركتي به بزرگي فورد عمليات زيادي پيدا مي     . ها داشتيم   نام غربال كردن زيان   
دت سه سال، يا بخش مربوط بـه  ملذا به مديران اعالم كرديم كه ظرف  . بود و يا سود خيلي كم داشت      

ـ  نزديـك بـه بي     ١٩٧٠به اين ترتيب تا اوايل دهه       . سودآور كنند يا اينكه آن را بفروشند      خودشان را    ت س
 .آور را جمع كرديم شركت زيان

ها و افزايش سود      غه من اين بود كه براي كاهش هزينه       دترين دغ   از زماني كه مديرعامل شدم مهم     
 .در جستجوي صدها راه گوناگون باشم

سرانجام . آموختم   كارها مي  هاي براي ادار    بايست راه تازه    د لذا مي  هاي زيادي به دوشم بو      مسئوليت
تر از مادر     تر از آن است كه براي همه دايه مهربان          به اين نتيجه رسيدم كه حفظ سالمت رواني من مهم         

 .باشم
هاي دنيـا هـم        پول هگفتند كه حتي در ازاي هم       هاي رياستم در فورد، افراد زيادي به من مي          در سال 

ولي پـس از  . پارچه هيجان بود  من عاشق شغلم بود و شغل من يك       . نيستند شغل مرا داشته باشند    حاضر  
ها وقـت صـرف       من براي صعود به قله سال     . ديدم  سستي خاصي در خودم مي      احراز پست مديرعاملي،  

رت و  البته از قـد   . پرسيدم چرا آن قدر عجله كردم       كرده بودم، اما وقتي كه به باال رسيدم از خودم مي          
 .  شغلم نصيب من شده بود بسيار خوشنود بودمهاحترامي كه به واسط
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 عاج زندگي   جدر بر .  باالي مديريت فورد بوديم    ه ما كه در رد    ههم. آن روزها، روزهاي خوش ما بود     
 .كرديم و از هر چيزي بهترينش را داشتيم مي

 
 
 

 فصل هشتم
 آتش در گلستان

 
هـايي را كـه موجـب          واقعي هنـري فـورد و زمينـه        هرت و چهر   كتاب در اين فصل، قد     هياكوكا نويسند 

هايش به     چندگانه او و ريخت و پاش      هگيرد كه چگونه چهر     كند و نتيجه مي     اختالفش با فورد شد بيان مي     
اي از اين فصل تلخيص شده است كه آنها           نكات عمده . شركت فورد لطمات سنگيني وارد ساخته است      

 .كنيم را بازگو مي
شـتر بـا وي     يهر چـه ب   . اي قرار داشت     من، درست مجاور دفتر فورد در عمارت شيشه        اكنون دفتر 

 .شدم  سرنوشت شركت و خودم نگران ميهشدم بيشتر در بار آشنا مي
شد   هرگاه كه او وارد ساختمان مي     . اي قصري بود و هنري فورد فرمانرواي مطلق آن          عمارت شيشه 

شـد جـو جلسـه     اي مـي    ر بار هم كه هنري وارد جلسـه       ه. پيچيد كه سلطان وارد شده است       همه جا مي  
 . ما به دست او بودهاختيار مرگ و زندگي هم. كرد ناگهان تغيير مي

 فلسـفه مـديريت     هدر اوايل دوران مديرعاملي من در بار      . بين بود  نگر و ظاهر   هنري آدمي سطحي  
هميشه بـرخالف   . اني شوند تو خودم  ، نگذار خيلي با   به كارمندانت رو نده   “: كرد  خودش مرا موعظه مي   

 ”.انتظار آنها عمل كن
شـايد ايـن آفـت     . دست آوردن چيزي زحمت نكشيده بود     ه  هنري فورد هيچگاه در عمرش براي ب      

وي تمام عمر با اين ترس زندگي . آورند هاي ثروتمندي است كه پولشان را از راه ارث به دست مي            بچه
كرد مورد تهديـد      همين دليل بود كه همواره احساس مي      شايد به   . كرد كه مبادا از پس كار برنيايد        مي

 .است و نگران شورش در قصرش بود
اي از آن دوران كـه         هيچ نوشته  من و فورد نزديك به هشت سال شركت را اداره كرديم، اما تقريباً            

يچ كرد به اينكه ه     در واقع هنري هميشه افتخار مي     . شود  امضاي او پايش باشد در بايگاني من ديده نمي        
پدربزرگش زماني  . سپرد  دارد و هراز چندگاهي تمامي كاغذهايش را به آتش مي           اي را نگاه نمي     پرونده

 .كرد شد نابود مي او براين اساس هر چه را كه به گذشته مربوط مي” تاريخ چرند است“گفته بود 
 جنگ اعـراب و   براي نمونه پس از   . هاي اول من و هنري در مواردي اختالف نظر داشتيم           از همان سال  

در . چرخيـد   هاي كوچك مي     آينده روي شاخ اتومبيل      و بحران صادرات نفت خام،     ١٩٧٣اسرائيل در سال    
اما در نظـر هنـري      . كرد  همان دوران جنرال موتورز ميلياردها دالر خرج كوچك كردن سازمان خود مي           

 ”.لو، سود كوچولوماشين كوچو“: تكيه كالمش هم اين بود. فورد، اتومبيل كوچك يعني بن بست
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 خودرو بايد سطوح پايين بازار را نيز در نظر بگيرد    هفهم اين مطلب بسيار ساده است كه توليدكنند       
 .و به ويژه اگر بحث بحران انرژي هم در ميان باشد

اما من اصرار داشتم كه براي اروپـا          خودروهاي كوچك مثل استخواني در گلوي هنري گير كرده بود،         
 جديدي  ز، خودروي كامالً  وباالخره ظرف فقط هزار ر    . ك كم مصرف پلوس جلو بسازيم     يك اتومبيل كوچ  

اتومبيلي كه فورد دانش فني توليد آن را به شركت يك موتوره كره فروخت و سـايپا در                  (به نام فيستا    
پـس از صـحبت   . فيستا بسيار عالي بـود . بيرون داديم ) ايران اتومبيل پرايد را برهمان اساس توليد كرد       

فيسـتا  . ليارد دالر كنـار بگـذاريم     يهاي فراوان سرانجام هنري موافقت كرد كه براي توليد فيستا يك م           
 . غوغا كرد١٩٦٠تانگ سال سمانند مو

قرار گذاشتيم فيستا را به     . ته تصميمي گرفت كه موجب نجات او در اروپا شد         نسفورد دانسته يا ندا   
 .عرضه كنيم در امريكاي شمالي ١٩٧٩نام اتومبيل فورد مدل 

اي قـرار شـد هونـدا     نامـه  در سفر به ژاپن با سران هوندا مالقات كردم و براساس امضـاي تفـاهم   
 دالر براي ما توليد كند كه       ٧١١ هزار دست موتور، گيربكس، ديفرانسيل به قيمت هر دست           ٣٠٠ساالنه  

تواند موتـور ژاپنـي       ميكشد ن   اتومبيلي كه نام مرا يدك مي     “ : اما فورد گفت  . فرصت بسيار مغتنمي بود   
 . و بدين ترتيب فرصت استثنايي از دست رفت” .داشته باشد

وي هر وقـت بـه      . ها بود    اروپايي هآمد، در عوض كشته مرد      ها خوشش نمي    هنري فورد اگر از ژاپني    
خواهـد    گفـت مـي      اروپا بود كه اغلـب مـي       هاو آن قدر ديوان   . كرد  رفت با سالطين مالقات مي      اروپا مي 
از اين جهت است كه توفيق مـن در فيسـتا شـايد مـيخ               . ازنشستگي خويش را در اروپا بگذراند     دوران ب 

 . تابوت من بود
ـ      . رفت   ممنوعه به شمار مي    هبعضي از قلمروها منطق      از نظر فورد،    آنهـا   هاروپا و وال استريت از جمل

ـ                 . بودند ه شـهرت مـن از      البته هنري فورد مخالف مشهور شدن من نبود، منتها شـرط آن ايـن بـود ك
 .محصوالت شركت فورد سرچشمه بگيرد نه از شخصيت خودم

هركس در اين جهان در مقابل كسي مسئول و پاسخگوست، امـا فـورد هرگـز در مقابـل هـيچكس                     
اي از    عـده . كـرد   بار پرداخت ماليات فـرار مـي       او با استفاده از وكالي خود همواره از زير        . پاسخگو نبود 

هاي شخصي خـود را بـا پـول شـركت              وي بعضي از هزينه    ، شكايت كردند  سهامداران شركت برضد او   
 .پرداخت مي

از جمله براي ساختن برج عظيم مركز تجاري اداري مجلل رنسن در            . هنري خطاي ديگري هم داشت    
 شركت هزينه كرد و شركت را زيرفشار بـار مـالي            ه ميليون دالر از بودج    ٣٠٠اطراف ديترويت، نزديك    

 .  قرار داديسنگين
داد و فقط دنبال زن       كردن را به خود نمي     او هرگز رنج سخت كار    . از نظر من هنري آدم عياشي بود      

يكـي از رفقـا     . گرفتم  من به دليل شرابخوارگي هنري در مجامع از او فاصله مي          . و شراب و موسيقي بود    
 اخـراج تـو آن      شـوي،   توحتي اگر يك ميليارد دالر هم به شركت فورد ضرر بزني اخراج نمـي             “: گفت  مي

 ”.شبي صورت خواهد گرفت كه هنري مست باشد
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ـ        واقعي اين مرد را در يكي از نشست        همن چهر  . شـناختم ” تسـاوي حقـوق   “  ههاي مـديران در برنام
شما  “ :هنري برآشفت و گفت  .  استخدام و حمايت سياهپوستان خوانده شد      ههاي مديران دربار    شرازگ

 اشك بـه چشـمان مـن         سخنان او آن چنان نافذ بود كه عمالً        ”.فقط زباني طرفدار تساوي حقوق هستيد     
 . آورد

: راه گفـتن بـه سـياهان       هنري شروع كرد به بدوبي    . بعد از جلسه، همگي ما براي صرف ناهار رفتيم        
هرگـز   ” … شوند، من از آنها متنفرم، از آنها واهمه دارم     بند از جلو خانه من رد مي       يكجانورهاي لعنتي،   “

همين يك ساعت پيش براي سـياهان اشـك مـرا درآورده بـود و حـاال                 . كنم  راموش نمي آن لحظه را ف   
در آن لحظه بود كـه فهميـدم كـه بـراي چـه              . اش تظاهر بود    همه. كرد  راه نثار آنان مي    داشت بدوبي 

 .كنم اي كار مي حرمزاده
هـا   يتاليـايي  تنها كساني كه در حضور من از نيش زبان هنـري در امـان مانـده بودنـد ا    ١٩٧٥تا سال  

 .بودند، اما ديري نگذشت كه او او جبران مافات كرد
 
 
 

 فصل نهم
 سال سرنوشت

 
هـاي مختلـف از جملـه         دهد كه چگونه هنري فـورد بـا اسـتفاده از روش             ياكوكا در اين فصل نشان مي     

 . استاظهارات او در اين باره خواندني. آورد  كنارگذاشتن او را به اجرا درميهتحقيقات پرهزينه، نقش
در آن  . اي را كه براي كوبيدن من طرح كرده بود به اجرا درآورد             ، هر ماه فورد، نقشه    ١٩٧٥در سال   

 .سال نيز وي به علت پيدا كردن ناراحتي قلبي متوجه فاني بودن خودش شد
اولي را بـه كـار      ي ماك هاين بود كه تصميم گرفت شيو         او به فكر افتاده بود كه از شرمن خالص شود،         

 . گيري كنم يعني آن قدر به من اهانت كند تا من خودم كناره  ،گيرد
در : گويـد   نويسنده در اين زمينه مـي     . هنري اولين تيرش را هنگامي رها كرد كه ياكوكا در سفر بود           

وي متقاعـد  .  اضـطراري فراخوانـده بـود   ههنري ناگهان مديران ارشد شركت را به يك جلس      غياب من 
ـ             شده بود كه كسادي عميقي د       توليـدات   هر پيش است و لذا دستور داده بود دو ميليارد دالر از بودج

 ساخت خودروهـاي كوچـك بـا سـازندگان ديگـر      هتوانستيم در زمين   ما با اين پول مي    . آينده كسر شود  
 .اما او با تصميم خودش اين فرصت را از ما گرفت. رقابت كنيم

ـ او. من از اين بابت بسـيار خشـمگين بـودم         : كند  ياكوكا خشم خود را از اين تصميم چنين بيان مي          ك پ
 . محكوم به فنا هستيم  براي ما روشن ساخته بود كه ما بدون خودروي كوچككامالً
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هاي ارتش    ياكوكا با اشاره به دستور هنري فورد براي پرداخت مبلغ يك ميليون دالر به يكي از ژنرال                
اي بـا      ايستگاه زميني ماهواره   ١٥ر براي ساختن     ميليون دال  ٢٩ي به مبلغ    داندونزي در قبال امضاي قراردا    

هـاي    وي همچنين با اشاره بـه پرداخـت       . داند  دولت اندونزي، اين ماجرا را دست كمي از واترگيت نمي         
ـ           تر نتيجه مي    مشابه و با رقمي كم      چهـارم سـال مـالي       هگيرد كه زمستان همان سال شركت در سه ماه

 .داد  اين اولين بار بود كه شركت فورد زيان مي١٩٤٦اعالم زيان كرد و به ترتيب از سال 
در مـاه   .  ميليـون دالر اعـالم شـد       ١١در پايان ماه آوريل، براي بار دوم، ماليات دررفته زياني معادل            

جوالي، هنري فورد در حضور پانصد تن از مديران شركت، خشم خود را نسـبت بـه وضـعيت شـركت                     
ي آن جلسه همگي ما در مورد سالمت عقل هنـري بـه شـك               گويد پس از برگزار     ياكوكا مي . اعالم كرد 
 .افتاديم

طي دوران درگيري بـا فـورد، حتـي      : گويد  هايش با فورد مي      كتاب در مورد ادامه درگيري     هنويسند
له يعني محبوبيت من در ميان      ئهمين مس . گيري كردند  فروشندگان به روشني به پشتيباني از من موضع       

 .ام ورد باور كند كه من موجود خطرناكيكاركنان كافي بود كه هنري ف
 آغاز كـرد، ياكوكـا در ايـن بـاره           ١٩٧٥ت  وهنري فورد تحقيقات خودش را در مورد ياكوكا در ماه ا          

فورد حتي يك عضو سـابق      . اين تحقيقات بيش از دو ميليون دالر براي شركت آب خورد          : دارد  اظهار مي 
 ٥٥كـار حسابرسـي فـورد از حـدود          . استخدام كرد دادگاه عالي ميشيگان را به عنوان بازرس خصوصي         

هـاي    بلكـه بسـياري از پيمانكـاران و حتـي آژانـس             مصاحبه تشكيل شده بود كه نه فقط مديران فورد،        
هاي زيادي كه شد، هيچ مدركي برضد من يا افرادي            رغم تالش  علي. گرفت  مي تبليغاتي شركت را دربر   

 .كردند به دست نيامد مي كه با من كار
يك نفـر آدم  . باوركردني نبود: برد كه ن گونه پايان مييوكا نويسنده كتاب، اين فصل از كتاب را ا        ياك

همه چيز را به هم ريخته و شركتي را به مدت سه سال بـه                 باثروتي كه از راه ارث به دست آورده بود،        
حقيقات به پايان   ت سرانجام كار . خواست  شكل جهنم درآورده بود، آن هم فقط به اين دليل كه دلش مي            

 .به دوستان گفتم هنري تيرش به سنگ خورده، لذا تازه اول دردسر است. رسيد
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 فصل دهم
 زورآزمايي

 
 كـه بـين او و فـورد         ييهـا    شركت فورد در اين فصل ضمن بيان آخرين زورآزمـايي          ٢شماره   ياكوكا 

كنـد    ه او در اين زمينـه بيـان مـي         نكاتي ك . كند  صورت گرفت، چگونگي اخراج خود را از شركت بيان مي         
 :خواندني است

 مار نداشتم كه افراد را به طرف من بكشد، بلكه رفتار و عملكرد من بود كه آنان را جذب                    همن مهر 
. ش از هنري بوديمن به ارزش خودم براي شركت آگاه بودم و ارزش من براي شركت بسيار ب      . كرد  مي

 .آمد ودن خوشم مييس بيكار هم بودم و از ر در ضمن من طمع
 هزار دالر را رهـا كـنم و دسـتمزد مـن از مـديرعامل           ٩٧٠آمد حقوق سالي      از اينها گذشته دلم نمي    

اكنون قاطعانه باور دارم كه در ميان هفت گناه كبيره، طمع از همه بـدتر               . جنرال موتورز هم بيشتر بود    
 . است

توانم او را   او به خودش گفته بود من نمي     البد. در اين بين هنري همچنان كمر به اخراج من بسته بود          
 مثله كردن را به كار ببرم و بازوهاي او را يك            هبه دليل محبوبيت بين كاركنان اخراج كنم، پس بايد شيو         

شايع شده بود كه هنري فـورد ليسـت سـياهي از       . بازوهاي من افراد دوروبرم بودند    . به يك قطع كنم   
بدون هيچ دليل، دسـتور اخـراج بيـل ويـن را از آژانـس تبليغـات                 روزي  . ياران ياكوكا تهيه كرده است    

 . ترين دوستان من بود بيل از نزديك. مركوري صادر كرد
هـاي او     به جاي خون، بنزين دررگ    .  ديترويت است  هوي پيشكسوت نمون  . رليخ بود پاخراج بعدي، اس  

يف مـن در جايگـاه      يكـي از وظـا    . او در خلق چندين اتومبيل جديد نقـش اساسـي داشـت           . جاري است 
در جلسات كميته، اسـپرليخ در سـمت        . ريزي توليد بود   مديرعامل شركت فورد، رياست كميته برنامه     

اسپرليخ در مورد خودرو، دانش زيـادي داشـت و   . نشستند چپ و هنري فورد در سمت راست من مي       
در . كـرد   ن را حل مـي    رفت و آ    تيم اسپرليخ به جنگش مي    شهر مشكلي كه دا   . كشيد  انگار آينده را بو مي    

 .شد  ميزد طال اي دست به خاك مي هر پروژه
او در اوايـل    .  كوتاهي پس از اخراج اسپرليخ، مديرعامل كرايسلر او را به كار دعـوت كـرد               هبه فاصل 

. ريزي توليد خودروهاي كوچك نقش مهمي برعهده گرفـت         درنگ در برنامه    در كرايسلر بي   ١٩٧٧سال  
گـردش  . عامـل كرايسـلر اسـت      هم اينـك او مـدير     . ر دو دوباره همكار شديم    ه   تر از دو سال بعد،      كم

، يعني همـان خودروهـايي كـه        رروزگار كاري كرد كه هم اكنون خودروهاي پلوس جلوي ساخت كرايسل          
 .بلعد رحمانه سهم شركت فورد را در بازار مي بي   ساخت آنها را به او نداد،ههنري اجاز

 ميليـون  ٢ك شركت مشاور در امور مـديريت قـراردادي بـه ارزش        ، هنري با ي   ١٩٧٧در آغاز سال    
ـ    بعد از چند ماه بـر     . دالر براي اصالح نظام مديريت شركت فورد امضا كرد         هاد شـركت   ناسـاس پيش

فيل . چنان باقي بود   س كارها هم  أ سه نفره افتاد، هنري در ر      ي شركت به دست يك شورا     هادار   مشاور،
 .مقام هنري شد و ياكوكا همچنان در سمت مديرعامل ابقا گرديد ئمكالدول معاون و در عين حال قا
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شـكار  آمقامي به فيل كالدول، نبرد پنهاني ياكوكا و هنـري را      دادن حكم قائم   ، كتاب ه نويسند هبه گفت 
كرد و تمام اين بازي جز نمايش پرخرجي براي كاهش قدرت وي نبود، يك سال بعـد هنـري بـا آوردن                      

اي تيم كوچك مديريت ارشد شركت را به چهار نفر رسـاند و بـه ايـن ترتيـب                   برادر كوچك خود، اعض   
 .ياكوكا نفر چهارم شركت شد

ـ رغم اصرار هنري به هي     گيرد، و علي    اختالفات و درگيري ميان هنري و ياكوكا همچنان شدت مي          ت ئ
ز هنـري   كنـد و ا     كند و حتي اعتـراض هـم مـي          ت مديره موافقت نمي   ئمديره براي بركناري ياكوكا، هي    

 . ياكوكا را به جايگاه دوم در شركت برگرداندخواهد مجدداً مي
سرانجام پس از اينكه هنري نتوانست ياكوكا مديرعامل شركت را مجبور بـه اسـتعفا كنـد، تصـميم                   

در ايـن لحظـه،     . خوانـد   منشي هنري، ياكوكا را به اتاق هنـري فرامـي         .  دست به كار شود    گيرد راساً   مي
انـد و در نهايـت تصـميم خـانوادگي اعـالم               دور ميز كنفرانس اتاق هنري نشسته      هنري و برادرش بيل   

 من اين است كه تو بروي و اين بـه           هگويد عقيد   چيني خطاب به ياكوكا مي     هنري پس از مقدمه   : شود  مي
 .صالح شركت است

بـراي  وي در اين لحظه ليستي از دستاوردهاي خود در شركت فورد را             . آنگاه نوبت به ياكوكا رسيد    
هاي تاريخ شركت فورد بـوده        هنري فورد برشمرد و گفت دو سال آخر حضورش در آنجا بهترين سال            

 اما محال است ديگر چنين پـولي در         ،ليارد دالر سود داشته است    ي م ٥/٣طي اين دوسال شركت     . است
 .اين شركت سرازير شود

دانست كـه   اما هرگز نمي   بود، ياكوكا، هنري در پول خرج كردن استاد     هواقعيت اين است كه به گفت     
 .شود چگونه پول وارد دستگاه مي

  پـس از خـروج مـن از شـركت،         : دهد  ياكوكا سپس ماجراي پس از بركناري خود را چنين توضيح مي          
 . ها تمام شد بازي خدارا شكر كه اين مسخره“در اتومبيل به خودم گفتم . احساس آرامش زيادي كردم

بايـد بگـويم كـه بـدجوري زمـين      . خـوري  تر زمين مي تر باشي، محكم گاند هرچه بزر    از قديم گفته  
ايـن بـراي    . خورده بودم و همين باعث شد كه درد آنهايي را كه تا آن روز اخراج كرده بودم حس كنم                  

كردند از ديدن مـن       افرادي كه با من كار مي     . چشيدم   اخراج شدن را مي    هاولين بار بود كه در عمرم مز      
امروز كسي هستم كه به هر قيمتـي شـده بايـد از مـن دوري                   ا ديروز قهرمان بودم،   ت. رفتند  طفره مي 

زيرا امكان داشت تلفن من تحـت        كردند،  دوستان قديمي از تلفن زدن به من خودداري مي        . جستند  مي
اي بـود كـه در    ترين ضربه بسياري از دوستان من در فورد من را تنها گذاشته و اين بزرگ. كنترل باشد 

 . خوردم ميعمرم 
هـا    اخراج من سروصداي زيادي در رسانه     : گويد   بازتاب اخراج خود مي    ه كتاب دربار  هياكوكا نويسند 

روزنامـه  . سـازي خوانـد   يكي از وقايع بزرگ صنعت اتومبيل را اين خبر  شبكه سراسري سي بي اس  . كرد
 .  فورد قلمداد كردترين تحول تاريخ شركت نيويورك تايمز در صفحه اول خود اين ماجرا را بزرگ

توانسـتم پيتـر اسـتس و         يكي از فوايد جنبي اخراج من اين بود كه حاال ديگر مي           : افزايد  وي سپس مي  
ها بود كـه مـا        سال. او مديرعامل شركت جنرال موتورز بود     . همسرش را براي شام به خانه دعوت كنم       
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در طي مدت زماني كه در فورد بودم        . شناختيم، اما هرگز با هم رفت و آمد نكرده بوديم           يكديگر را مي  
زيرا از ديد بسياري اگر يك نفر از فورد و يك نفر از جي                 كرديم،  هردوي ما به اجبار از يكديگر دوري مي       

ها بودند يا اينكـه       گمان يا در حال تباني براي تثبيت قيمت        كردند، بي   ام با يكديگر گلف يا تنيس بازي مي       
 .كشيدند امريكا نقشه ميبراي سرنگوني نظام تجارت آزاد 

ياكوكا در صفحات پاياني فصل دهم كتاب، باور و نيت خود را نسـبت بـه عمـل فـورد، چنـين بيـان                        
امـا مـن بـدون      .  ديگرمان را هم پيش ببريم     همن اعتقاد ندارم كه اگر كسي ما را سيلي زد، گون          : كند  مي

ـ او هنوز هم. دست زدن به خشونت از هنري انتقام گرفتم ـ ق و حقوق بركنـاري از فـورد   بابت ح   هـر   
به گمـانم ايـن موضـوع او را    . دهد تا به سركار بروم و با خودش رقابت كنم روز مبلغ هنگفتي به من مي    

 .ديوانه كرده است
 
 
 

 فصل يازدهم
 خواستگاري

 
 كتاب با بيان ساده و شيواي هميشگي خود ماجراي چگونگي آغـاز بـه كـار                 هدر اين فصل ياكوكا نويسند    

كند كه خوانـدني      او نكاتي را بازگو مي    . دهد  جان خودروسازي كرايسلر شرح مي      را در شركت نيمه    خود
تـرين اطالعـي از آنچـه كـه در            اگـر كوچـك   : خوانيم   از زبان او مي    اي از اين نكات را مستقيماً       پاره. است

بـه محـض خبـر      . رفـتم   كرايسلر در كمين من بود داشتم، حتي در ازاي تمام پولهاي عالم به آنجـا نمـي                
 هچنـدين دانشـكد   . پـيش گذاشـتند    هاي زيادي براي اسـتخدام مـن پـا          بركناري من از فورد، شركت    

 بازرگاني دانشگاه نيويورك پيشنهاد كرد رياست مؤسسـه آنهـا را برعهـده             هكدبازرگاني از جمله دانش   
ـ اما من تمام عمرم را در صنعت خودرو كاركرده بودم و دوست داشتم در ه              . بگيرم ن ميـدان بـاقي     ام
 .بمانم

هـاي    توانـد در شـغل      اي را كه در شغلي به دست آورده مي          من هرگز قبول ندارم كه انسان تجربه      
تين روز اخراج از شركت فورد شايع شد كـه ممكـن اسـت بـه                سلذا از همان نخ   . ديگر هم به كار گيرد    

از جمله جان ريكـاردو رئـيس       از طريق يكي دوستانم با چندتن از مديران ارشد كرايسلر           . كرايسلر بروم 
در مالقات با ريكاردو وي آمادگي كرايسـلر را بـراي اسـتخدام مـن               .  كرايسلر آشنا شدم   هت مدير ئهي

 .اعالم كرد
 باالي آن   هديري نگذشت كه دريافتم يكي از مشكالت بزرگ كرايسلر اين است كه حتي مديران رد              

دانستند كه كرايسلر به حال اغما افتـاده          ط مي آنها فق . گذرد  دانند در آن شركت چه مي       درستي نمي  به
. بـرد  اما من پس از چندي دريافتم كه كرايسلر نه در حال اغما، بلكه در سكرات مرگ به سر مـي   . است

 . كرايسلر شدمه همه كار١٩٧٩در هر حال در سپتامبر 
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 كليدي  هها يك چهر  در روزگار نوپايي صنعت خودروسازي، تن     : كند  ياكوكا ادامه ماجرا را چنين بيان مي      
ابتكار او در اين بود كه در سال        . فكر بود   خوش هاو يك نابغ  . وجود داشت، آن هم هنري فورد بزرگ بود       

تا آن زمان كارگران نصف اين مبلغ را هم به زور           .  دالر افزايش داد   ٥ يكباره دستمزد كارگران را به       ١٩١٤
 هدفش اين بود كـه درآمـد كـارگران          ،ه بود دلش به حال زندگي كارگران نسوخت     البته  . آوردند  درمي

او فهميده بود كه صنعت خودروسـازي هنگـامي         . خود را آن قدر باال ببرد تا آنها بتوانند اتومبيل بخرند          
 . ثروتمند قادر به خريدن اتومبيل باشده كارگر نيز مانند طبقهشود كه طبق  موفق ميواقعاً

او در موتـور و     . ودروسـازي، والتـر كرايسـلر بـود        ممتاز ديگر صـنعت خ     هعالوه برفورد بزرگ، چهر   
 از هـيچ و پـوچ شـركت    ١٩٢٥وي تـا سـال     . گيربكس و قطعات مكانيكي خودرو، دست بـه نـوآوري زد          

هاي خودروسـاز     ترين شركت    كرايسلر را به صورت يكي از بزرگ       ١٩٨٢كرايسلر را بنياد كرد و در سال        
شركت كرايسلر با قبضـه كـردن يـك چهـارم           ) لترسال درگذشت وا   (١٩٤٠در سال   . زمان خود درآورد  

كرايسلر بهترين موتـور و بهتـرين سيسـتم         . بازار امريكا، بعداز جنرال موتورز به مقام دوم دست يافت         
 نمايندگي اسـتوار و يـك       هآن شركت هنوز يك شبك    . ساخت  انتقال قدرت موجود در بازار آن روز را مي        

ل كرايسلر اين بود كه براي بيرون دادن كـاالي خـوب بـه              تنها مشك . نظير داشت  تشكيالت مهندسي بي  
 .منابع الزم دسترسي نداشت

بيني نشده نظير انقالب اسالمي ايران و بحران انـرژي اشـاره              كتاب آنگاه به مشكالت پيش     هنويسند
ا ام. اندازم   دو سال، كرايسلر را مثل ساعت راه مي        هدر دلم مطمئن بودم كه به فاصل      : ديگو  كند و مي    مي
در سـال   . بحران ايران پيش آمد و بعد بحران انرژي       . همه چيز فروريخت  . درست برعكس شد   ملعدر  

شـود و بهـاي نفـت          هيچكس تصور آن را نداشت كه در بهار بعد همه چيز در ايران زيرورو مـي                ١٩٧٨
 سال  ٥٠ كه در    بازار اتومبيل حاكم شد    چنان ركودي بر   به دنبال اين واقعه، آن    . رسد   برابر مي  ٢ناگهان به   

 چندماه پس از امضاي قرارداد كرايسلر بـه وقـوع           هتمام اين اتفاقات به فاصل    .  بود هسابق پيش از آن بي   
 .انگار سرنوشت با من گالويز شده بود. پيوست
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 فصل دوازدهم

 سوار بركشتي توفان زده
 

كرايسـلر در تـه     “ اولـي،   . درس دو عنوان درشت ز    پ روزنامه ديترويت فري     ١٩٧٨در دوم نوامبر سال     
در نخستين روز كارم، يكي دو مورد       !  عجب تفاوتي  .”لي ياكوكا به كرايسلر پيوست    “ ، و دومي،    ” زيان هدر
اول اينكه ديدم دفتر مديرعامل مثل گذرگاه عمـومي         . اهميت ديدم كه مرا به فكر واداشت       ظاهر بي  به

. كرايسلر آمپول نظم و انضباط الزم داشت. ستان، نظمي حاكم نيكگ فهميدم كه در آن م     ندر بي. است
 ريكاردو، صرف گپ و گفتگـوي خصوصـي بـا تلفـن     دوم اينكه ديدم بيشتر وقت منشيِ   . خيلي هم فوري  

از . اي خراب باشد، معلوم است كه كار تمـام آن اداره خـراب اسـت                وقتي كه كار منشي اداره    . شود  مي
 .ام همين دو نشانه فهميدم كه وارد چه محيطي شده

ه وكرايسلر از چنـد گـر     . شد  كرايسلر مثل يك شركت اداره نمي     . هاي من بي مورد نبود      گويا نگراني 
چنـد  . زد و رهبـر اركسـتر جداگانـه داشـت           سازي مـي   كوچك تشكيل شده بود كه هر يك براي خود        

م سـي و پـنج معـاون هركـدا      . كند نداشتند   اميرنشين كوچك كه هيچكدام كاري به اينكه ديگري چه مي         
شد كه رئيس اداره مهندسي       هرگز باورم نمي     براي نمونه، . كردند  داره مي اقلمرو فرمانروايي خويش را     

 اين افراد در مـورد قـانون سـوم      ظاهراً. اما چنين بود    با همتاي خودش در بخش توليد بي ارتباط باشد،        
ـ  گويد هر عملي را عكس كه مي نيوتون ـ   لكـه همگـي در خـالء كـار     دانسـتند، ب   چيزي نميالعملي است 

از ايـن بـدتر، هـيچ       . شـد   براي مثال بخش فروش و توليد تحت يك معاونت واحد اداره مي           . كردند  مي
هـيچكس در كرايسـلر     . انگيز بود  ت ميان فورد و كرايسلر شگفت     وتفا. اي ميان اين دو بخش نبود       رابطه

 .توان بدون هماهنگي اداره كرد نمي درك اين را نداشت كه يك شركت بزرگ را
ـ        ه كتاب و به قول خودش همه كار       هولي ياكوكا نويسند    مشـكالت   ه كرايسلر در ادامه در مـورد بقي

 دو مـاه    هبه فاصل : كند   ناشي از ضعف مديريت و عدم هماهنگي است چنين بيان مي           كرايسلر كه عمدتاً  
گويا كفگير نقدينگي شركت بـه تـه ديـگ          . از حضورم در كرايسلر، چيزي مثل بهمن برسرم فروريخت        

از همـه بـدتر     . اي براي كنترل گردش مالي ندارد        سامانه كم كم دريافتم كه كرايسلر اصوالً     . خورده بود 
ترين سؤاالت مـالي      دانست و حتي براي ساده      زيادي نمي  ريزي مالي چيز    اينكه هيچكس در مورد برنامه    

 .هم پاسخي وجود نداشت
ـ ست هيات مديره انتخاب شدم، آرام آرام يقـه اعضـاي هي           پس از اينكه به ريا     البتـه  . ت را گـرفتم   ئ

. صـل بودنـد   فها مرعوب و من     افراد در تمامي رده   . شد  مشكالت كرايسلر منحصر به مديران ارشد نمي      
ترسـيد مبـادا    ام، لذا هر كـس مـي   دانستند كه من براي خانه تكاني به كرايسلر رفته    همگي مديران مي  
 . نفر آنها را اخراج كنم٣٣عاون م ٣٥ظرف سه سال مجبور شدم از . حق هم داشتند. هدف واقع شود
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. كفايت هيچوقت دوست ندارد فرد با كفايتي را در كنار خودش ببينـد             مدير بي . آورد  بدي بدي مي  
هاي كـاري تشـكيالت       آورد و آنگاه همگي آنها در پشت ضعف         نااليق افراد نااليق را به سازمان مي       مدير

 .شوند ان ميپنه
او .  كتاب با شكافتن مشكالت كرايسلر درصدد پيدا كردن راهكارهايي براي رفع آنهاسـت             هنويسند

 :انيموخ از زبان او چنين مي. كند همچنان مشكالت و موانع پيشرفت كار را بازگو مي
 دانست بايـد بـه      آن هم اين بود كه هيچكس نمي      . شد  تمام مشكالت كرايسلر به يك نقطه ختم مي       

البته اين مشكالت يـك  . فقط مشتي بازيكن منفرد وجود داشت     . تيمي در كار نبود   . كي جواب پس بدهد   
 خودروسازان ديترويت، اعتبار كرايسلر خدشـه دار شـده          هسالها بود كه در حلق    . شبه ايجاد نشده بود   
آور نبـود كـه      با چنين وضعي شگفت   . آورد  شد، سر از كرايسلر درمي      كجا رانده مي   بود و هر كس از هر     

يعنـي  . شـود   محيط كار مثل آبكش مـي       زماني هم كه روحيه پايين باشد،     .  افراد بسيار پايين باشد    هروحي
ماند مطبوعات به جاسوسي صنعتي، به ويژه در صـنعت خودروسـازي              هيچ مطلبي در آن محرمانه نمي     

 .كنند روي هم مي عالقه دارند و گاه در مورد آن زياده
توانسـتيد در ترازنامـه        بد و نيز سوراخ بـودن سيسـتم اطالعـات را مـي             هروحيدر كرايسلر ردپاي    
هـاي خودروسـاز بيشـترين سـود تـاريخ خـود              يعني در زماني كه ديگر شركت     . شركت مشاهده كنيد  

از اين بدتر سهم كرايسـلر از بـازار داخلـي و نيـز              . دادند، كرايسلر دچار چنان مشكالتي بود       رانشان مي 
همچنين براساس تحقيقات، اتومبيل كرايسلر در نظر مـردم         . تريان كاهش يافته بود   ميزان وفاداري مش  

 .كرديم انگيز بود، هرچه زودتر بايستي نوآوري مي  كمي ماللياتومبيلي جاافتاده و حت
كرايسـلر بـا   .  نوآوري پيشـينه درازي داشـت   دريسلراكر. خوشبختانه الزم نبود از صفر شروع كنيم    

. تر و پولـدارتر شـده بودنـد        ها جوان   زي افتاده بود، حال آنكه راننده     وس به روغن  درخشان   هوجود سابق 
از نظـر كيفيـت نيـز كرايسـلر بـا           . البته فقط شكل و قيافه خودروهاي كرايسلر نبـود كـه بـدنام بـود              

 .هاي فراواني دست به گريبان بود دشواري
له بزرگ ديگر يعنـي كـاهش اجبـاري         ئ شروع كار ياكوكا در كرايسلر مقارن با يك مس          اينها، عالوه بر 

بـا وحشـت تمـام دريـافتم كـه سفارشـي از طـرف               : گويـد   او در اين مورد مي    . توليد در تيراژ باال بود    
او در ايـن    . است و جايي براي پذيرش اتومبيل جديـد نيسـت          پر ها نيز   فروشندگان نرسيده و پاركينگ   

 :دهد زمينه چنين ادامه مي
ـ         رايسلر كه شركت ك١٩٧٩در تابستان   هبـراي اولـين بـار از دولـت تقاضـاي كمـك كـرد، در خزان

زماني رسيد كه اين رقم به يكصد       .  فروش بود  هشركت بيش از هشتاد هزار اتومبيل آماد      ) ها  پاركينگ(
براي جلوگيري از انبار شدن بيش از حد خودرو در اواخر هر ماه افراد هر منطقه                . هزار دستگاه بالغ شد   

در كرايسلر مال آتش زدن كار روزمره شـده  . گذاشتند را با قيمت ارزان حراج مي     خودروهاي كرايسلر   
 .بود

شن كردم كه از آن تـاريخ بـه بعـد، بخـش توليـد      وبراي آنان ر. با فروشندگان قاطعانه سخن گفتم  
هـاي    در نظام جديـد، بچـه     . هيچ محصولي بيرون نخواهد داد       شركت تا از فروشندگان سفارش نگيرد،     
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گذارند و به كمك يكـديگر فـروش مـاه آينـده هـر نماينـدگي را                   ش با نمايندگان جلسه مي     فرو هادار
آنگاه نماينده التزام كافي براي خريـد       . كند   هر نمايندگي را ارزيابي مي     هريزي و ميزان نياز دوماه     برنامه

 .شود وقت با كيفيت باال تحويل مي ها هم سر دهد و سفارش مي
هنـوز  : شـنويم   ت مديره كرايسـلر مـي     ئيس هي يچنان از زبان ياكوكا ر     مشكالت ديگر كرايسلر را هم    

دار خـودرو در     ترين شركت اجاره    برطرف نشده بود كه دريافتم كرايسلر بزرگ         مشكل موجودي زياد  
 .يعني بدون هيچگونه اعتراضي شده بوديم دالل فروش خودروهاي دست دوم. جهان است

ايد خودروهاي مـورد نيـاز خـود را بـه جـاي اجـاره از مـا         اتومبيل بههاي كرايه دهند گفتيم شركت 
اي، ساالنه نزديك بـه پانصـد    عالوه برخسارات ناشي از موجودي باال و خودروهاي كرايه      . خريداري كنند 

 .كار بسيار زياد و زمان بسيار اندك بود. داديم مديريت ضرر مي  ميليون دالر هم بابت سوِء
شـد و آن هـم اينكـه تـيم            ت و همگي نيز به يك نقطه ختم مـي         ها براي ما فوريت داش      حل دشواري 
 .اولين حركتم اين بود كه يك تيم قوي و باتجربه را دور خود جمع كنم. مناسب نداشتيم

 
 
 

 فصل سيزدهم
 ساماندهي تيم

 
ها، ابزارهـا و تجـارب گونـاگون           شركت كرايسلر از روش    هياكوكا براي حل مشكالت و سازماندهي ادار      

سـخنان او در ايـن زمينـه        . شـويم   ها آشنا مـي     و تجربه  ها  در اين فصل، با اين گونه روش      . يردگ  بهره مي 
 .خواندني است

وقتـي  . اول نيروي انساني اسـت    . سود نيروي انساني، كاال و   : هرسازمان توليدي سه وجه عمده دارد     
اشت شركت فورد،   هاي يادد   در دفترچه . كه افراد خوبي نداشته باشي، دو وجه ديگر را نخواهي داشت          

همـين كـه فهميـدم      . سوابق اجرايي چندتن از مديران اجرايي شركت فورد را يادداشت كـرده بـودم             
در بين نام آنها جرالد گرينوالـد       . ها رفتم   كرايسلر به مديران مالي درجه يك نياز دارد به سراغ دفترچه          

 .ست آورده بودهاي بزرگي به د اما پيروزي.  سال داشت٤٤او فقط . نظرم را جلب كرد
پس از چندين بار گفتگوي پنهاني با جرالد، موافقت او را براي خارج شدن از شركت فـورد و آمـدن                     

هاي بـدهكار شـركت       هاي جرالد اين بود كه به وضع حساب         يكي از اولين مسئوليت   . به كرايسلر گرفتم  
 .ماني بدهدساسرو

هاي پس از فروش در كرايسلر بود         انت ضم هيكي از اسفبارترين چيزهايي كه جرالد كشف كرد هزين        
جرالد در اين زمينـه دسـتور داد تـا ده مـورد از              . شد   ميليون دالر از اين بابت خرج مي       ٣٥٠كه ساالنه   
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بدترين عيوبي را كه كرايسلر بايد ضمانت دهد تا رايگان برطرف شود مشخص گردد تا معلـوم شـود                   
 . چه كسي مسئول رفع كدام عيب است

بدون كمـك ايـن     . مالي ارشد كرايسلر معرفي كرد     ميلر به عنوان مدير     استيو  بعدي،م  دجرالد در ق  
 او را اخـراج     ١٩٧٧هال اسپرليخ پس از آنكه هنري فورد در سـال           . دو نفر اميدي به نجات كرايسلر نبود      

 خنكـي   ه نوشـاب  هحضور هال در كرايسلر براي من به منزل       . كرده بود به استخدام كرايسلر درآمده بود      
 زيادي از افـراد مفيـدي را كـه مـديران            ه تجربيات هال اين بود كه توانست عد       هثمر. ر دل كوير بود   د

 .پيشين ناديده گرفته بودند شناسايي كند
 تمام مـديران اجرايـي را       مجبور شدم تقريباً  . خوشبختانه سرطان كرايسلر چندان ريشه ندوانده بود      

لياقـت را    هرچه بيشتر افراد بـي    . ن فعال و باهوشي بودند    اما بسياري از زيردستان آنها جوانا     . عوض كنم 
 .آمد زديم، افراد با كفايت بيشتري گيرمان مي كنار مي

ريزي توليد ارتقا دادم و پس از چندي عمليات امريكاي شمالي به طـور                اسپرليخ را به معاونت برنامه    
اما به نيـروي بيشـتري احتيـاج    . دندجرالد و اسپرليخ از همان شروع كار غوغا كر        . كامل به او واگذار شد    

منظـورم مـديران    . معدني از نيروهاي باتجربه زيرگوش مـن در حـال تلـف شـدن بـود               . فوري داشتم 
 . فورد استهبازنشست
هـا    ن نمايندگي ايروابط م . الكس هم در بازاريابي و هم در نمايندگي شركت فورد كار كرده بود             گار

ها به چنين شخصـيتي        براي بهبود روابط كرايسلر با نمايندگي      ما. و مديريت كرايسلر خيلي شكرآب بود     
ها مصـلحت     هرچه بود مصلحت نمايندگي   . از گارالكس خواستم به هر دو طرف كمك كند        . نياز داشتيم 

 زيـادي بـراي گفـتن      هـاي   آنهـا حـرف   . رفتار درستي با فروشندگان نشده بود     . كرايسلر بود و بالعكس   
 .داشتند

ديدم همان كساني     سوخت كه مي    دلم از اين مي   . اضي به سوي ما سرازير بود     سيل نامه مشتريان نار   
گار بـه فروشـندگان اعـالم كـرد كـه آنهـا             . پرانند  كه قرار است براي ما مشتري جلب كنند آنها را مي          

 .توانند به ما اعتماد كنند مي
خـودرو  چيـزي كـه باعـث تـداوم فـروش      .  جدي داشـتند هلئخودروهاي كرايسلر از نظر كيفي مس    

وقتي كه بحث درك عامه از كيفيت در ميان است از تبليغات چنـدان كـاري                . شود كيفيت آن است     مي
تنها راه چاره اين است كه جنس خوب بسازي و قيمت رقابتي روي آن بگذاري و خـودت                  . ساخته نيست 

 . را براي خدمات پس از فروش آماده كني
وي مهنـدس   . بود به سمت مشاور استخدام كردم     اس را كه بازنشسته     يبراي حل مشكل كيفيت، مات    

ارشد و مسئول توليد شركت فورد بود، ماتياس به كمك اسپرليخ كار توليد در كرايسلر را نظم و نسق                   
 .كارهاي زيربنايي را ادامه دهيم  انتقال،هگفتم تنها راه نجات اين است كه در دور من به اسپرليخ مي. داد

 دالر براي ما هزينـه دارد، امـا         ٢٠كشف كنيم، درست كردن آن ساعتي       اگر ما مشكلي را در كارخانه       
اتومبيـل دسـتگاه   .  دالر در ساعت خواهد رسـيد ٣٠اگر نمايندگي آن را كشف كند، هزينه رفع عيب به    

كليـد معمـاي كيفيـت در       . اي است و طراحي خوب يعني برقرار كردن يك توازن ظرفيت            بسيار پيچيده 
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كيفيت بايـد در رگ و      . شود  يفيت فقط به مهندسي كنترل كيفي ختم نمي       ك. سادگي ساخت قطعه است   
 .پي تك تك كاركنان باشد

ساز، منشوري براي ارتقاي كيفيـت طـرح          كارگران اتومبيل  هما با حمايت مديريت كرايسلر و اتحادي      
مـورد  داشته باشيم، اما در ما ممكن است در هر زمينه اختالف نظر     “: كرديم كه مضمون آن چنين است     
 . جا انداخته بود ماتياس در شركت فورد، كيفيت را واقعاً”.كيفيت هرگز مجادله نخواهيم كرد

ـ              بـه  . سـزايي دارد   هشخص ديگر جورج باتز است كه در افزايش كيفيت خودروهاي كرايسلر سهم ب
بـه همـين منظـور بـراي نظـارت          .  ماست ه كاركنان كرايسلر اعالم كرديم كه كيفيت اولين خواست        ههم

 . بركيفيت، بخش مستقلي درست كردم و جورج را به رياست آن گماشتم
 افراد ورزيده شركت فورد را كه در  ه كرايسلر در هر حال سعي كرد هم       هت مدير ئيس هي يياكوكا ر 

هاي بازاريابي و مالي و خريد شركت فورد فعاليـت داشـتند و نيـز مهندسـان جنـرال موتـورز و                        بخش
 سرشناس بودند در كرايسلر به خدمت بگيرد، بـه طـوري كـه بـه قـول                  فولكس واگن را كه در توليد     

خودش در آشي كه ما پختيم تمامي اجزاي الزم وجود داشت و همين امر بود كـه موجـب شـد مـا در                         
 .مدت كوتاهي توفيق نجات كرايسلر را پيدا كنيم

هـر  . انـد    يك سكه  كيفيت و توان توليد، دوروي    : گويد  وي در مورد رابطه نزديك كيفيت و توليد مي        
در عين حال، كيفيت باال موجب      . شود  چه كيفيت محصول شما باالتر باشد، توان توليد شما هم بيشتر مي           

از اينهـا گذشـته، اگـر       . شـود    مي ات بازرسي و تعمير   ه ضمانت محصول و نيز كاهش هزين      هكاهش هزين 
يابـد و در عـين حـال     اهش مـي  مهندسي و ساخت نيز كههزين  همان بار اول كار را درست انجام دهيد،      

 . گذارد وفاداري مشتري روبه افزايش مي
 مدت  رپل برگموز . هاي فورد را به كرايسلر آوردم       الكس و ماتياس، يكي ديگر از بازنشسته       عالوه بر 

او قاطع و نوآور است و براي كاري كه         . سي سال در سمت معاون خريد شركت فورد خدمت كرده بود          
ـ              . كند   است دوازده روش اجرا رديف مي      از نظر ديگران نشدني     همـن بـدون ايـن سـه نفـر كـه از پيل

ها تجربه داشتند و مايل بودند تجربيات خود را           آنها هركدام سال  . بازنشستگي بيرون آمدند هيچ بودم    
 .به كار گيرند

رهـا  در ژاپـن هنـوز ايـن پيرت       . آنها تجربه و عقل دارنـد     . ما بايستي به مديران پيرتر خود تكيه كنيم       
ترين مديري كـه مالقـات كـردم          در آخرين سفرم به آن ديار، جوان      . كنند  هستند كه كارها را اداره مي     

 . سال داشت٧٥
 قرارداد كرايسلر را با دو آژانس تبليغاتي فسخ كرد و به جاي آنها با شـركت                 ١٩٧٩ياكوكا در مارس    
 ميليون دالري در تاريخ صنعت تبليغات       ١٥٠جايي   هگويد اين جاب    او در اين زمينه مي    . كنيون قرارداد بست  

هـاي    سابقه نداشت، زيرا به دنياي تجارت نشان داد كه مـا بـراي نحـات كرايسـلر از برداشـتن گـام                     
 .جسورانه ترسي نداريم

. انداختن يك خودروي جديد، يك نبرد است، نيمي از ايـن نبـرد جلـب توجـه خريـداران اسـت                     جا
تـرين    كنيـون در مهـم    . درگير شود براي هر دو طرف بهتر اسـت        تر    هرچقدر كه آژانس تبليغاتي عميق    
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در واقع  .  به شكل جزء جدايي ناپذير شركت كرايسلر درآمده بود         كرد و تقريباً    شوراهاي ما شركت مي   
 .كنيون به منزله بازوي كرايسلر در امر بازاريابي و برقراري ارتباط با مردم بود

ودروي قـوي و بـادوام و       خظار داشتند وانت كرايسلر يك      داد كه مردم انت     تحقيقات كنيون نشان مي   
هاي كنيون كه به اجرا  يكي ديگر از برنامه. اين بود كه كنيون عالمت قوچ را احيا كرد       . اعتمادبرانگيز باشد 

. و به خانه ببريد    به مردم اعالم كرديم خودروي ما را بخريد       .  پس دادن پول مشتري بود     هبرنام  درآمد،
 تاريخ خريد چنانچه به هر دليلي از خريد خود ناراضي بوديد، آن را برگردانيـد و پـول         زاسي روز پس     تا

 .خود را پس بگيريد
بيني ما اين بود كه يك درصد خريداران اتومبيل خود را پس             پيش.  ما با پيروزي تمام اجرا شد       برنامه

تـر از دودهـم درصـد كـل          اما در كمال تعجب ديديم كه تعداد خودروهاي برگشتي كم         . خواهند آورد 
 .خودروهايي بود كه به فروش رفت

هايي اشاره دارد      شكست ههاي به دست آمده ب      رغم موفقيت  ياكوكا در پايان اين فصل از كتاب علي       
 بـا : گويـد   او در ايـن زمينـه مـي       . كند  كه يك قهرمان قبل از رسيدن به مقام قهرماني آنها را تجربه مي            

كرديم كه براي بازگشت بـه        با اين همه گمان مي    .  بازي بوديم  هيگر آماد داشتن كنيون در تيم خود ما د      
غافل از اينكه پيش از رسيدن بـه مقـام قهرمـاني، بايـد بارهـا تـن بـه                    . ميدان فقط به زمان نياز داريم     

 .داديم شكست مي
 
 
 

 فصل چهاردهم
 روزي كه شاه از ايران رفت

 
كردم كه    اما گمان نمي  . سلر فقط نيازمند زمان است    پس از تشكيل تيم، يقين كرده بودم كه نجات كراي         

ورودم به  . كرد   به ذهن خطور نمي    انقالب ايران هم كه اصالً    . ممكن است روزي اقتصاد كشور فروبريزد     
كرايسلر با كاهش شديد فروش خودروهاي آن شركت مقارن شده بود و كم كم به اين نتيجه رسيدم                  

 اظهـارات خـود پيرامـون مشـكالت         هياكوكا در ادام  . ل بكشد ها طو   كه نجات كرايسلر ممكن است سال     
الت كرايسلر به قدري جدي شده بود كه همگـان از وضـع             كمش: نويسد  روزافزون شركت كرايسلر مي   

 . ها افتاد زبان  شوم انحالل كرايسلر سرهبدتر از همه شايع. ناپايدار ما آگاه شده بودند
 ١٩٧٩ سال   هيعني در ژانوي  . لر فوران آتشفشان شروع شد    تر از سه ماه پس از ورود من به كرايس           كم

 . چند هفته قيمت بنزين دوبرابر شدهشاه از ايران رفت و به فاصل
. سهمگيني برفـروش خودروهـاي بـزرگ و خودروهـاي تفريحـي كرايسـلر داشـت                اين حوادث اثر  

لـذا  . خـورد    بنـزين مـي    زد، اما موتور كاروان مثل شلنگ آب،        كرايسلر در توليد كاروان حرف اول را مي       
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عالوه براين تا پيش از سـرنگوني       . اولين قربانيان طوفاني كه درگرفت همين خودروهاي تفريحي بودند        
شـبه وضـع دگرگـون       اما يك . شكستند  شاه ايران، مردم براي خريدن خودروهاي بزرگ سرودست مي        

هـاي كوچـك ژاپنـي        تومبيلشد و مردم امريكا به خودروهاي كم مصرف روي آورده بودند و لذا تمام ا              
 .روي دست رفت

در طول تـاريخ      گويد آشوبي كه در بهار آن سال در صنعت خودروسازي رخ داد،              كتاب مي  هنويسند
اما هنوز از گيجي مشت اول بيرون نيامده بـوديم كـه مشـت بعـدي،                . اين صنعت سابقه نداشته است    

.  به نصـف حـد معمـول رسـيده بـود           ور تقريباً ميزان فروش خودرو در كش    .  ما را به زانو درآورد     تقريباً
هـايي     قبلي نداشت و ما در آب      هوضعي پيش آمده بود كه نمون     . گذاري دوبرابر، فروش نصف     سرمايه
 . كرديم كه براي همگان ناشناخته بود شنا مي

هـايي را بـه اجـرا      كرايسلر براي از بين بردن آثـار ايـن طوفـان راه حـل    هت مديرئيس هييياكوكا ر 
او در ايـن بـاره      . شـوند آمـوختني اسـت       هايي مواجه مي    ذارد كه براي مديراني كه با چنين بحران       گ  مي
 :گويد مي

. داديـم   توانستيم نجات مـي     زديم و آنچه را كه مي       در كرايسلر بايد دست به يك جراحي اساسي مي        
كرديم  ران را متقاعد ميهمزمان با اين كار بايد پيمانكا. شماري از كارخانه آغاز كرديم جراحي را با بستن

جـويي در    براي صـرفه  . رويم  به آنان فهمانديم كه از ميدان به در نمي        . كه ارسال قطعه را متوقف نكنند     
ايـن برنامـه را در   . ها قرار گذاشتيم قطعات در آخرين لحظات ممكن به كارخانه فرستاده شـود            هزينه

 . انبارداري استهكاهش هزيننامند و روش خوبي براي  مي” هنگام تحويل به“ اصطالح 
ها را كـم      كرديم هزينه   شد سعي مي    از هر سوراخي كه مي    . اصالحات زيادي كرديم     در فرآيند توليد  

هـاي فـوري بايـد نقـدينگي فـراهم            براي پرداخت بدهي  . ها كافي نبود    جويي در هزينه    اما صرفه . كنيم
هاي شركت از جمله دويسـت نمايشـگاه    اهزماني رسيد كه از روي احتياج، ملك تمام نمايشگ        . كرديم  مي

 ميليـون   ٩٠فروش اين امالك براي ما      . واقع در نقاط شلوغ مراكز شهرهاي بزرگ را به فروش رسانديم          
. ديگـر بـه دوبرابـر قيمـت بخـريم          البته بعدها مجبور شديم نيمي از همان مستغالت را بار         . دالر آورد 

 . يك ميليارد بوده ميليون براي من به منزل٩٠، آن فروش ملك اشتباه بزرگي بود، اما در آن هنگام
امـا هيچكـدام از   . ام دهيم بادشواري همراه بـود جم انيخواست هركاري را كه براي نجات كرايسلر مي   

 مجبور شديم   ١٩٨٠ و بار ديگر در سال       ١٩٧٩در سال   . اقدامات ما به تلخي اخراج گروهي از كاركنان نبود        
البته من سعي كردم داليل اخراج را       . اخراج دردناك است  . كار كنيم   را بي  هزاران نفر از كاركنان شركت    

مـن يقـين    . براي آنها شرح دهم و در عين حال به بهترين شكل ممكن حق و حقوق آنها را پرداخت كـنم                   
 .دليل اخراج كرديم ها را بي  خيليدارم كه مرتكب اشتباهات زيادي شديم، به ويژه در سال اول احتماالً

 مسـئوليت اجتمـاعي   هعميقي در من گذاشت و باعث شد كه من دربار دري افراد اثر هي دربتماشا
هـايي كـه      بـا اخـراج   . اين درسي بود كه هرگز در شركت فورد نياموخته بـودم          . انسان بيشتر فكر كنم   

فقط كساني را نگهداشتيم كه وجودشان براي اخـذ      . هاي مديريتي حذف شد     كرديم چندين اليه از پست    
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 بقا انجام داديـم، امـا بعـدها بـه ايـن نتيجـه               ه براي ادام  ابتدا اين كار را صرفاً    . مات مهم الزم بود   تصمي
 .توان شركت بزرگي را اداره كرد رسيديم كه با يك گروه كوچك بهتر مي

 
 
 

 فصل پانزدهم
 اقدامات قاطع

 
 دريافت كمك   هام نحو ياكوكا در اين فصل چگونگي تالش مديران كرايسلر را براي ادامه حيات و سرانج             

 ١٩٧٩در تابسـتان    : اظهارات او در اين مورد خواندني است      . كند  بيان مي ) رغم ميل باطني   علي(از دولت   
روآوردن بـه   . ديگر معلوم بود كه نجات كرايسلر تنها با اجراي يك سلسله اقدات قـاطع ميسـر اسـت                 

 .ن يك راه مانده بوداما فقط همي. خواست انجام دهم دولت آخرين كاري بود كه دلم مي
من طرفدار تجارت آزاد هستم و معتقدم آن كس با محـيط سـازگارتر اسـت                : گويد  او در ادامه مي   

رفـتم، آن هـم اينكـه          هنگامي كه مديرعامل فورد بودم تنها به يك دليل به پايتخت مي            .بايد باقي بماند  
 .كاري كنم كه دولت دست از سرما بردارد

يس فولكس واگن مذاكره    ياز جمله با ر   .  هر دري كه توانسته بوديم زديم      گذار به   براي جلب سرمايه  
گيـري شـد     اما چنين نتيجه  . اين گفت و شنود براي ما كه در حال احتضار بوديم بسيار ارزنده بود             . كردم

كه در آن برهه، ادغام دو شركت ريسك بزرگي است و امكان دارد به جاي اينكه فولكس واگن ما را باال                     
 . ا آنها را پايين بكشيمبكشد م

سرانجام پس از جلسات مكرر با ناجيان احتمالي، آخرين تير مـا            . هاي ديگري هم مذاكره شد      با گروه 
در ابتـدا ريكـاردو از دولـت    . اي نماند جز اينكه به سراغ دولت برويم در نتيجه چاره. هم به سنگ خورد 

بسـياري از مشـكالت     . سـت معـاف باشـد      سال از اجراي مقررات حفظ محيط زي       ٢تقاضا كرد كه مدت     
دولت مشتي مقـررات  . كرايسلر نتيجه مديريت غلط بود، اما گناه بخشي از آن هم به گردن دولت بود           

هاي آنها وضع كرده و خودروسازان را موظف كرده بود             ايمني خودروها و كاهش آالينده     هسخت در بار  
 .در اين كار شريك شوندداد  اجازه نمي. هركدام به طور جداگانه تحقيق كنند

ـ                 عامل ديگري كه باعث كندي حركت ما مي         هشد حجم كاغذبازي و وقتـي بـود كـه بايـد بـراي تهي
تقاضاي ريكاردو بـراي معافيـت كرايسـلر از         . كرديم  ها صرف مي    هاي مربوط به كنترل آالينده      گزارش

داد و شـروع بـه جلـب        لذا او طرح ديگري ارائه      . محيطي به گوش كسي نرفت     مقررات ايمني و زيست   
طرح جديد ريكاردو اين بود كه دولت، پولي را كه كرايسلر بابت رعايت             . حمايت براي تصويب آن كرد    

در عوض كرايسلر در آينـده      . كند پس بدهد     خرج مي   استانداردهاي ايمني و پيشگيري از پخش آالينده      
 .رسيد ليارد دالر ميكل اين مبلغ به يك مي. با پرداخت ماليات اضافي آن را جبران كند
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المللي نفـت     بحران بين . ها كافي نبود    داد و سرعت كاهش هزينه      چنان زيان مي   شركت كرايسلر هم  
 كتاب چگونگي دريافت كمك     هياكوكا نويسند . هاي شركت سربه فلك بزند      موجب شده بود كه هزينه    

امريكا اعالم كرد كه براي حفـظ       داري     وزير جديد خزانه   ١٩٧٩در اوت   : كند  گونه بيان مي   از دولت را اين   
. البته او پيشنهاد بخشـودگي ماليـاتي را رد كـرد          . كند  منافع ملي از كمك دولت به كرايسلر حمايت مي        

 .بدين ترتيب كرايسلر تصميم گرفت كه از دولت فدرال درخواست تضمين وام بكند
همين جهت زماني كـه     به  . بعدها فهميدم كه وام تضميني مثل آب رونده از همه سردرآورده است           

 ميليـارد دالر وام و تضـمين   ٤٠٩كرايسلر درخواست يك ميليارد دالر وام را مطرح كرد چيزي در حدود   
 .وام در دست افراد در گردش بود

كند كه مقررات دولت و بحران انرژي و ركـود اقتصـادي    ياكوكا در سطور پاياني اين فصل تأكيد مي  
كـرد كـه انـدكي        بيني مي   پيش هاو در عين حال قاطعان    . هميشه ببندد نزديك بود كه پرونده ما را براي        

 ٥ جنرال موتورز و فورد نيز همانند كرايسلر منفي خواهد شد، به طوري كه زيان آنهـا بـه                    هترازنام بعد
 .ميليارد دالر رسيد

 
 
 

 

 فصل شانزدهم
 يافت؟ آيا كرايسلر بايد نجات مي

 
. رو شد  هاز همان آغاز با مخالفت همگان روب         تر حمايت دولت،  تقاضاي كرايسلر براي دريافت وام زير چ      

بسياري از رهبران صنايع، از جمله تـام مـورفي از جنـرال             . دبوبيشترين مخالفت از جانب صاحبان صنايع       
براي بسياري از آنان، نظام صنعتي امريكا يك نظام         . كردند  موتورز، با شدت تمام با اين كار مخالفت مي        

 . شد ذا كمك دولت فدرال به كرايسلر به منزل كفر و توهين به مقدسات تلقي ميمقدس بود و ل
 كتاب در اينجا موضع خود را نسبت به اقتصاد بازار و دخالت دولت در اقتصاد چنين                 هياكوكا نويسند 

داري متكي برتجارت آزاد بهترين نظامي است كه جهان تا كنون به خود          به نظر من سرمايه   : كند  بيان مي 
اگر شرايط براي همه يكسان باشـد، ايـن بهتـرين           . من صددرصد طرفدار اين نظام هستم     . يده است د

اما اگر يكسان نباشد و شركتي در       . توان براي شكوفايي اقتصاد يك جامعه انتخاب كرد         راهي است كه مي   
برسـر  زير ضربات مقررات دولتي، بيش از رقيبانش آسيب ببيند چه بايد بكنـد؟ ايـن باليـي بـود كـه                      

 .آنچه كه سرانجام ما را به زانو درآورد مقررات متعدد و دست و پاگير دولت بود...  كرايسلر آمد
اگر نظام تجارت آزاد ما قدرتمند است نه به اين دليل است كه ساكن است، بلكه درست برعكس،                  

تماعي و سياسي،   قدرت و توانمندي نظام اقتصادي ما به اين دليل است كه همواره خود را با تحوالت اج                
 .هماهنگ كرده است
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اين روزها هم جاي آن دارد كه نظام تجارت آزاد بـار ديگـر متحـول                : گويد  ياكوكا در ادامه چنين مي    
اين بار تجارت آزاد بايد با دنيايي تطبيق يابد كه در آن هيچكس به طور مطلـق طرفـدار عـدم                     . گردد

وام تضـميني  . تجـارت آزاد، رقابـت اسـت    هبه نظـر مـن جـوهر   . دخالت دولت در امر تجارت نيست  
نجـات  .  صـنايع خودروسـازي، رقابـت اسـت    هزد، جوهر  كرايسلر هم چيزي بود كه به رقابت دامن مي        

ـ  . شـد  هاي بسياري مي كرد، موجب نجات شغل    آنكه بازار رقابت را گرم مي      كرايسلر عالوه بر    هاگـر هم
هـزار شـغل بـه كرايسـلر         در حدود ششصـد   آورديم،    دست اندركاران توليد و توزيع را به حساب مي        

 .وابسته بود
 بيكـاري و تـأمين      ه بيم هريخت، هزين    ياكوكا طبق برآورد وزارت دارايي اگر كرايسلر فرومي        هبه گفت 

ـ       . رفت   ميليارد دالر فراتر مي    ٧/٢رفاه اجتماعي در همان سال اول از         له را  ئدر كنگره ياكوكـا همـين مس
 ميليارد دالر حق و حقوق بيكاري بپردازيد        ٧/٢يا همين االن    . انتخاب كنيد آقايان  : گويد  كند و مي    علم مي 

كنـد كـه      ياكوكا در اينجا به خوانندگان توصيه مي      . يا وامي به نصف اين مبلغ براي كرايسلر تضمين كنيد         
 .دنهمواره به منافع طرف مقابل هم فكر كن

اما . سلر خيلي طرفدار پيدا كرده بود ديگر اينكه در كشاكش مناظرات، راه حل ورشكستگي كراي        هنكت
 .اي در اين زمينه مشورت كرده بود گفتند اعالم ورشكستگي فاجعه است ياكوكا با هر خبره
هـاي فـروش      كرديم، نيمي از نمايندگي     اگر ما اعالم ورشكستگي مي    : گويد   كتاب مي  هياكوكا نويسند 

رفتنـد و مـا       رال موتورز و فورد مـي      زيادي هم به سوي جن     هعد. شدند  محصوالت ما نيز ورشكست مي    
از ديگر تبعات اعالم ورشكسـتگي ايـن بـود كـه            . توانستيم در جايي حضور جدي داشته باشيم        ديگر نمي 

فشار ناشي از ورشكستگي . كردند پيمانكاران ما قبل از تحويل قطعه يا همزمان با آن تقاضاي پول نقد مي        
شد و اين ما را از داشـتن قطعـات اساسـي              مانكاران مي كرايسلر ناگزير باعث ورشكستگي بسياري از پي      

 . كرد مورد نياز محروم مي
  هاي مطبوعات شده بـود،       كاريكاتوريست هدر هر حال تقاضاي وام كرايسلر از دولت، سوژه هر روز          

 .داشت ورنال بود كه دست از سر كرايسلر برنميج وال استريت هتر از همه روزنام رحم اما بي
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 هفدهمفصل 

 رود كرايسلر به كنگره مي
 

 ه تضـمين وام در كنگـره امريكـا و نحـو           هدر اين فصل، نويسنده كتاب ضمن بيان چگونگي تصويت اليح         
توضيحات خود در كنگره و سناي آن كشور، چگونگي نجات كرايسلر را از سـقوط و ورشكسـتگي شـرح                     

 .دهد مي
اي كه از طـرف كنگـره تعيـين     بار در مقابل كميته    اكتبر براي اولين     ١٨در  : گويد  وي در اين زمينه مي    

ما فقـط از دولـت      . خواهيم  براي نمايندگان كنگره توضيح دادم كه ما صدقه نمي        . شده بود ظاهر شدم   
اش   وامي كه تا دالر آخر آن را همـراه بـا بهـره            . خواهيم كه ضمانت ما را بكند تا بتوانيم وامي بگيريم           مي

كافي با داليل محكم بـراي آنهـا دادم و اجـازه نـدادم تمـام كاسـه و                   توضيحات  . پرداخت خواهيم كرد  
جلسات مشابهي نيز براي اداي توضيحات در مجلـس         . ها را برسر مديريت كرايسلر سابق بشكنند        كوزه

 .سنا برگزار شد
در مورد شيوه مبارزه بـا  .  برگزاري اين جلسات، فروش كرايسلر به شدت پايين آمده بود    در ضمنِ 

روابط عمومي معتقـد بـود كـه در آن اوضـاع و احـوال،      . ايسلر دو نوع طرز تفكر وجود داشت بحران كر 
) كنيـون (اما آژانس تبليغاتي ما     . سكوت بهترين كار است و الزم نيست عالم را از بدبختي خود آگاه كنيم             

د كسـي   در آن صورت امكان دار    . گفت تا دم مرگ دست از فرياد زدن برنداريد           مخالف بود و مي    قوياً
ما به نصيحت آنان گوش داديم و از كنيون خواستيم با چند پيام بازرگـاني اعتمـاد                 . صداي شما را بشنود   

 قصد نداشتيم   اً يكي اينكه مطلق   ،كرديم   چيز آگاه مي   ٢ما بايد مردم را از      .  ما جلب كند   همردم را به آيند   
توليد كنيم كه خواست مـردم امريكـا        ديگر اينكه درصدد بوديم خودروهايي      . ميدان توليد را خالي كنيم    

 . باشد
ـ . اي انتخاب كرده بود     ون روش كوبنده  يكن. هاي تبليغاتي صريح و ساده بود       پيام  تبليغـاتي بـا     هبرنام

 .گيري مجلس گذاشت توفيق بزرگي همراه شد و يقين دارم كه تأثير مثبتي برروند تصميم
او موضوع كرايسلر را به     . مالقات كردم ) كارتر (يس جمهور يعالوه براين يك بار هم در اين زمينه با ر         

ـ . كند صراحت اعالم كرد كه از ما حمايت مي اما به. وزارت دارايي سپرد   هبدون حمايت قوه مجريه، اليح
ـ  . گيري حاميان زيادي پيدا كرديم     يأخالصه تا رسيدن زمان ر    . شد  ما هرگز تصويب نمي     هسرانجام نتيج

 .مين وام از طرف كنگره و سنا به تصويب رسيد تضهگيري اعالم شد و اليح يأر
 ميليـارد دالر    ٥/١با اختيارات الزم براي ضـمانت         ت تضمين وام،    ئتي به نام هي   ئدر پي تصويب وام، هي    

 بايد اصل و فرع وام را تـا         ر انتخاب شد و كرايسل    ،شد   سال به كرايسلر واگذار مي     ٢وام كه ظرف مدت     
 .داد  بازپس مي١٩٩٠پايان سال 
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نظـر آنهـا در مـورد       .  تضمين وام، جمهوريخواهان به قدرت رسيدند      ه هفته پس از تصويب اليح     دو
شماريم و بـه آن       ما قانون را محترم مي    . اين اليحه مربوط به زمان كارتر است      “  مزبور اين بود كه      هاليح

 ”.پردازيم كنيم، اما يك پول سياه بيش از آن نمي عمل مي
 جمهوريخواهـان حكومـت را در دسـت داشـتند،          ١٩٧٩د اگر در سال     تردي  گويد بي   ياكوكا سپس مي  

 .امروز اثري از كرايسلر باقي نمانده بود
 تضمين وام كرايسـلر     هاكنون چهار سال از تصويب اليح     : گيرد كه   وي از اقدامات خود چنين نتيجه مي      

 دالر ماليـات    صـدها ميليـون     ايـم،   در اين مدت صدها هزار نفـر را از بيكـاري حفـظ كـرده              . گذرد  مي
هاي خود را هفت سال پـيش         ايم، وام   ايم، تنور رقابت را در صنعت خودروسازي گرم نگاه داشته           پرداخته

ايـم و دولـت نيـز بـا فـروش          ت تضمين وام داده   ئكارمزد هنگفتي به هي   . ايم  از موعد بازپرداخت كرده   
 .هاي ما پول يامفتي به چنگ آورده است سفته
 
 
 
 

 فصل هجدهم
 همه باهم

 
ها در جهت كاهش مشـكالت و دسـتيابي بـه     نويسنده در اين فصل ضمن بيان اثرات با هم بودن انسان     

كند كه براي هر مدير آموزنده و خوانـدني            رهبري و مديريت توصيه مي     هها، نكاتي را در زمين      موفقيت
 چنـگ و دنـدان       تضمين وام، اگـر بـا      ه پس از تصويب اليح    :خوانيم  اظهارات او را در اين مورد مي      . است

مأموريت ما جنگيدن بود منتها     . كرديم   بايد مبارزه مي   جداً. كرديم احتمال داشت سرپا بمانيم      مبارزه مي 
شد، اما حيات اقتصادي صدها هزار نفر         درست است كه كسي براي كرايسلر كشته نمي       . در جبهه توليد  

خودم را به سالي يك دالر كـاهش        حقوق  . فداكاري را از خودم شروع كردم     . بستگي به اين نبرد داشت    
. گذارنـد   زماني كه در مقام رهبري هستي، افراد پاجاي پاي تو مي          . بگذاري رهبري يعني اينكه ردپا   . دادم

. كنند  تماشا مي  كند آنها   دهند و زماني كه رهبر عمل مي        گويد پيروان گوش مي     زماني كه رهبر سخن مي    
 .كني ه ميگويد و چ پس بايد حواست جمع باشد كه چه مي

بار باشد، تحمـل      همگان به تساوي زير    هدر عرض سه سالي كه در كرايسلر بودم فهميدم وقتي شان          
به محض  . جا كنند  هاگر فشار به تساوي تقسيم شود مردم قادرند كوهي را جاب          . شود  جمع خيلي زياد مي   

 ).فداكاري بالسويه(ديگران هم پاپيش گذاشتند . اينكه من شروع به گذشت كردم
ها را اخـراج      ها مجبور شديم بسياري از بچه       براي كاهش هزينه  .  ما روزهاي تاريك هم داشت     همبارز

زنـدگي بسـياري نـابود      . ها از ميدان نبرد بازنگشتند      پيروز شديم اما خيلي   . درست مثل جنگ بود   . كنيم
كـرد، مـا مثـل      تـر     اين كمي كار مـا را آسـان       . كشند  زماني رسيد كه ديدم مردم براي ما هورا مي        . شد
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 واكـنش نشـان     ستمديدگاني بوديم كه دست به نبردي قهرمانانـه زده بـوديم و مـردم نيـز متقـابالً                 
 .دادند مي

از كارمندان كه گذشـت بـه سـراغ    . بعد از آنكه حقوق خودم را قطع كردم به سراغ كارمندان رفتم          
ـ از ر . هش يابد ها بايد كا    كارگران رفتم و ضمن توضيح مشكالت براي آنها گفتم كه حقوق           يس اتحاديـه   ي

اي از طـرف نيـروي        تا آن زمان هيچ نماينـده     . ت مديره شركت كند   ئ هي هكارگران خواستم كه در جلس    
كارفرمـاي امريكـايي    .  هيچ شركت بزرگ امريكايي شركت داده نشده بـود         هت مدير ئكارگري در هي  

رد كه كـارگر دشـمن خـوني و         ي خالص باشد و لذا عقيده دا      يخواهد امريكا   اسير ايدئولوژي است و مي    
هاي   من دوست دارم كه كارگر از چند و چون فعايت         . اما اين طرز تفكر كهنه است     . غريزي كارفرماست 
. ي تنگاتنگ دولت و كارگر و كارفرما بستگي دارد        رآينده اقتصادي امريكا به همكا    . شركت سردربياورد 

 .را فتح كنيمتوانيم بازارهاي جهاني  تنها به ياري يكديگر است كه مي
 

 
 

 فصل نوزدهم
 آزمايش در آتش: ها بانك

 
كنند و نيز     ها در راه پرداخت وام اعمال مي        هايي كه بانك    گيري نويسنده در اين فصل از كتاب به سخت       

گـرفتن التـزام   : گويـد  او ضمن بيان خاطرات خود در اين زمينه مي. پردازد ها مي باال بودن نرخ بهره وام  
از چهارصد بانك و مؤسسه اعتباري وقت و نيروي بيشتري از ما گرفـت تـا گـرفتن                   ميليون دالري    ٦٥٥

در تمام جلساتي كه در گنگـره و سـنا برگـزار شـد              .  ميليارد دالر وام از دولت فدرال      ٥/١ضمانت براي   
 . بسيار منفي داشتنديبانكدارها برخورد

آنها هـم ماننـد     : گويد  اشته است مي  اي كه با نمايندگان چند بانك د        ياكوكا با اشاره به چندين جلسه     
اما من جلوي آنها ايستادم و به آنها قبوالندم كه          . كردند اعالم ورشكستگي كنيم     ها پيشنهاد مي    بقيه بانك 

 .با فداكاري بالسويه و با تيم جديد مديريت، خواهيم توانست سرنوشت كرايسلر را عوض كنيم
هـا وام گرفتـه    دت پنجاه سال به طور پيوسته از بانك ها گاوه شيرده بود، زيرا م       كرايسلر براي بانك  

با اين همه كنار آمـدن      . بود و در عين حال حتي يك بار هم در بازپرداخت قسط آنها كوتاهي نكرده بود               
يـك دليـل آن ايـن بـود كـه      . تر از مصالحه با پيمانكاران و كاركنان كرايسلر شد       ها بسيار سخت    با بانك 

داخلي و خارجي از   هاي بزرگ، كوچك، همه جور بانكي اعم از بانك. لي زياد بود  هاي طلبكار خي    تعداد بانك 
 كم اما ثابت    ههايي داشت با بهر     كرايسلر وام . ها بود    وام هاز اين بدتر مشكل بهر    . كرايسلر طلب داشتند  

نـه،  سر رسيدن به يـك راه حـل عادال         بدين ترتيب بر  .  زياد اما شناور   ههايي داشت با بهر     وام.  درصد ٩
 .آمد ها پيش مي هاي زيادي بين بانك اختالفات و تنش
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 خيلـي   :گويـد   هـاي ايـن كشـور مـي          كتاب با اشاره به حمايت دولت فدرال امريكا از بانك          هنويسند
 فدرال همگي بانكدارند و هيچ تاجري در ميـان          ههاي ذخير    بانك هت مدير ئمسخره است كه اعضاي هي    

امـا هنگـامي     .گيرند  هاي غلط سقوط كند فوري دستش را مي         تصميملذا اگر بانكي به دليل      . آنان نيست 
ـ      يك تر با بيش از   سهاي بزرگي مانند كرايسلر و اينترنشنال هارو        كه شركت   پرتگـاه   ه ميليون شغل در لب
هـاي خـارجي هـم نظيـر          بانك. ستبام و دو هوا    يك   واقعاً. افتند   آقايان ياد تجارت آزاد مي     ،قرار گيرند 

 .كانادا و اروپا شكايات خاص خود را داشتندهاي ژاپن،  بانك
ها را به همكاري وادار كنيم مجبور شديم بـه همـه شـيريني                افزايد براي اينكه بانك     وي در ادامه مي   

آنها اجازه داشـته     دالر بيشتر شود،١٣شيريني ما هم اين بود كه هرگاه ارزش سهام كرايسلر از            . بدهيم
. دي شركت را قبل از آنكه در بازار بورس عرضه شود، خريداري كنند             ميليون سهم از سهام عا     ١٢باشند  

ت واگذاري وام از موضوع آگاهي يافت خواستار        ئبه محض اينكه هي   .  اعتبار داشت  ١٩٩٠اين اجازه تا سال     
 . پذيرايي مشابهي شد

 ايـن و     ميليون سهم از سهام شركت به رسم شيريني به         ٤/٢٦ خريد   هخالصه در پايان اين ماجرا، اجاز     
 . مديران شركت بركرايسلر خيلي رقيق شدهدر نتيجه مالكيت بالقو. آن واگذار شد

سـرانجام  . دفتـا راه ا بـه   مذاكرات  . دوها تهيه ش    اي براي بانك    ها طول كشيد تا راهكار پسنديده       ماه
. خت آن ميليون دالر تخفيف در بهره و تعويق پردا٦٦٠مبلغ :  مصالحه مورد قبول همگان واقع شد      هبرنام

اين برنامـه   .  درصد ٥/٥ ميليارد دالر بدهي با بهره       ٤به عالوه چهار سال مهلت اضافي براي بازپرداخت         
ها مثل بانك تجـارت       بعضي بانك . كردند  هاي طلبكار همكاري مي     فقط زماني مفيد بود كه يك يك بانك       

اما زمان  .  بانك بدهكار بود    ميليون دالر به آن    ٦/٣كرايسلر فقط   .  ترس كرايسلر شدند   هايران، كلي ماي  
هـا بـدون    به گفته ياكوكا ايراني. درست مقارن بحران گروگانگيري كاركنان سفارت امريكا در ايران بود         

 . آنها موافقت كردندههيچگونه مشكلي با برنام
بـدين ترتيـب    . ها موافقـت خـود را اعـالم كـرده بودنـد             با فرارسيدن ماه ژوئن، تقريبا تمام بانك      

 ژوئـن   ٢٤بـاالخره در روز     .  ميليون دالر بود دست پيدا كند      ٥٠٠توانست به اولين قسط وام كه       كرايسلر  
 هزار دالر دسـتمزد مشـاور       ٢٥٠ ميليون و    ١٣مبلغ  .  كرايسلر پرداخت شد   هاولين قسط وام تضمين شد    

) مدير ارشد مـالي شـركت     (به دنبال آن استيو ميلر      . ت هم از همان قسط اول پرداخت شد       كمالي شر 
 نوور هزار پول مثل مشـتريان عـادي قـدم بـه بانـك هـا               ٧٥٠ ميليون و    ٤٨٦براي سپردن چكي به مبلغ      

 . توليد شدهآزگار، شركت جديد كرايسلر وارد عرص سرانجام پس از مدتي. گذاشت
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 فصل بيستم
 روزنه اميد

 
اشت، توليد اتومبيـل كـم      د  ترين روزهاي ما، تنها چيزي كه نور اميد را در دل ما زنده نگاه مي                در تاريك 

ياكوكا در اظهارات خود، توليد اين اتومبيل كوچك امريكـايي را موجـب جـان گـرفتن                 . بود” كا  “ مصرف  
 .داند؟ سخنان او در اين زمينه خواندني است  كرايسلر و حركت جديد در اين شركت ميهدوبار

اما . چك خارجي معرفي كرده بوديم    كا را جانشين امريكايي خودروهاي كو     اتومبيل    ما در تبليغات خود،   
ـ . كا به جاي نام اصلي آن اسـت        بازاريابي، استفاده از لفظ      هما در صحن  هنر  شاه بيت     مـردم لفـظ     هعام

هاي واقعي اين خودروها يعنـي        آنچنان مشهور شد كه نام    كا  طولي نكشيد كه نام     . كا را پذيرفتند  اتومبيل  
رف اين نوع خودروها كم و سواري آنهـا راحـت و نمـاي              مص. ت حكم زيرنويس پيدا كرد    نآيريس و ريالي  

 دوران جديـد    ه كيفيت و نشـان    هبه يقين اينها نشان   . ما به چنين خودروهايي نياز داريم     . آنها قشنگ است  
 اين است كه براي اولين بار يك خودروساز         هتر از آن، توليد چنين خودروهايي نشان دهند         اما مهم . است

 .ر توجه كرده استامريكايي به خواست خريدا
بـه خصـوص اگـر      . بـرد    جديد دست كم يك ميليارد دالر سرمايه مـي         اين روزها خلق اتومبيل كامالً    
 .  قطعي ورشكستگي استهبه معناي نسخ  ميزان كشش بازار معلوم نباشد،

، بيسـت درصـد     درغم شروع ب   اين خودرو به  . كا سرانجام كرايسلر را نجات داد      اتومبيل   ،در هر حال  
در نتيجه نقدينگي كرايسلر افزايش يافت و شركت توانست بـه           . ر خودروهاي كوچك را قبضه كرد     بازا

 همـين كـه بادهـاي       ١٩٨١در سـال    . وبيش ادامـه داشـت     اما مشكالت كم  . هاي ديگر بپردازد    خلق مدل 
به عنوان آخرين تير تـركش پيشـنهاد شـد دو شـركت             . مخالف وزيدن گرفت حس نوآوري زنده شد      

 .يسلر در يكديگر ادغام شوندفورد و كرا
گويد هزاران مانع كوچك و بـزرگ         كند و مي    ياكوكا در ادامه به موانع اين پيشنهاد سازنده اشاره مي         

از جمله پيوندهايي از اين دست، با قوانين جاري ضد انحصاري دولـت             . برسر راه آن طرح وجود داشت     
ن در اين پيوند براي هر دو شـركت امتيـازات           و م ) يكي از مديران كرايسلر   (تام  . فدرال در تضاد است   

دو ما پيش از آمـدن بـه كرايسـلر،           هر. نقاط ضعف فورد نقاط قوت ما بود و بالعكس        . ديدم  زيادي مي 
فوايد . شناختيم  ساليان دراز در فورد كار كرده بوديم و لذا مشكالت و نيازهاي هر دو طرف را خوب مي                 

ترين راه بـراي اينكـه فـورد بـار            ترين و سريع    آسان” .بقا“ : ر بود ت  اين پيوند براي كرايسلر از آب روشن      
 شـدند،  اگر دو شركت ادغام مي  . با كرايسلر بود  ديگر بتواند جايگاه اصلي خود را حفظ كند همين پيوند           

 .رسيد  درصد قدرت جنرال موتورز مي٧٥قدرت فورد در بازار امريكا به  
ر صورت حذف كرايسلر از ميدان رقابت، عمده ميراث         داد د   در آن سوي قضيه، تحقيقات نشان مي      

 مجازي هم نشـان     هترازنام. شد  كرايسلر نصيب جنرال موتورز و به ويژه نصيب خودروهاي وارداتي مي          
 . كار بسيار عالي خواهد بودهداد كه نتيج مي
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ـ . اما ناگهان همه چيـز فـرو ريخـت     . سرانجام طرح پيشنهادي ما به دست سران فورد رسيد         پ فيلي
جمله او  . هاي ما را پنبه كرد      ها تمام رشته    كالدول مديرعالم وقت فورد با گفتن يك جمله به تمام رسانه          

  ”.ولي ما هرگز دست به چنين حماقتي نخواهيم زد  داده است،ادغام پيشنهاد كرايسلر به ما “ : اين بود
ا در نظـر گرفتنـد و فرصـت       گويد آنها فقط بـدترين سـناريو ر          رد اين پيشنهاد مي    هياكوكا در زمين  

اي واكنش نشـان دادم و اعـالم كـردم كـه پيونـد فـورد و             من نيز طي بيانيه   . بزرگي را از دست دادند    
 . كرايسلر به نفع كشور است و اينكه امريكا به رقيب واقعي براي جنرال موتورز نياز دارد

از بامـداد  . شد تحول ميگرفت صنعت خودروسازي امريكا براي هميشه م  اگر چنين پيوندي شكل مي    
شد و بدين ترتيب سه تـا چهـار           روز بعد از ادغام، ديگر در فورد و كرايسلر محصول تكراري توليد نمي            

آمـد،    هاي ثابت نيز به مقدار زيادي پايين مي         هزينه. شد  جويي مي  گذاري صرفه   ميليارد دالر در سرمايه   
اگـر بـراي تقويـت    . كـرد  بليت جايگزيني پيـدا مـي  زيرا بسياري از قطعات ما نيز مانند جنرال موتورز قا    

 آن راه به ادغام فـورد       احتماالً. صنعت خودروسازي امريكا در برابر ژاپن فقط يك راه وجود داشته باشد           
 .و كرايسلر ختم خواهد شد

 اعالم شـد  ١٩٩٨ئن ودر ژ.  خواست ياكوكا به شكل ديگري تحقق يافت      ، سال ١٧ پس از گذشت     ،البته
ياكوكا در ادامـه بـه مشـكالت        . يسلر در شركت مرسدس بنز آلمان ادغام شده است        كه شركت كرا  

. رو شـديم   ه با بحران ديگري روب    ١٩٨١گويد در نوامبر      جاري كرايسلر و كمبود نقدينگي اشاره دارد و مي        
يك ميليون دالر مثل پول خردي اسـت كـه            در كار توليد اتومبيل،   . فقط يك مليون دالر پول نقد داشتيم      

در چنين وضـعي، هريـك از پيمانكـاران گـردن           . دارند  شان نگاه مي    ها در كشوي پيشخوان مغازه      كاسب
. شـد    ميليون دالر بـالغ مـي      ٨٠٠پرداختي ما به پيمانكاران ماهانه به       . توانست ما را بخواباند     كلفت ما مي  

شـد، اعتمـاد      ن آنها مـي   هاي توليدي و پيمانكارا     بنابراين تنها عاملي كه موجب تحكيم پيوند ميان شركت        
 .قابل استتم

. كرديم  مثل شعبده بازها تردستي مي    : اظهارات نويسنده كتاب در پايان فصل بيستم خواندني است        
همان    ما، هدانستيم كدام بدهي را عقب بيندازيم و به كدام درخواست جواب مثبت بدهيم قص               بايد مي 

نشان بده كه به وام احتياج نداري تا           اعتبار داري، خواهي؟ نشان بده كه       وام مي :  هميشگي بود  ه كهن هقص
اما اگر پـول    .  پول داشته باشي، هميشه كلي اعتبار داري       كباشي و اگر در بان     اگر ثروتمند . ما وام بدهيم  

 .تواني بگيري نداري، كوفت هم نمي
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 فصل بيست و يكم
 ست جمهوريا نامزدي ريهقضي

 
ايسلر با قدرت تمام سرپا ايستاده بود شايع شد كـه ياكوكـا خيـال                يعني زماني كه كر    ١٩٨٣اواسط سال   

هاي بازرگاني او از تلويزيـون سـبب          به گمان وي پخش پيام    . دارد نامزد انتخابات رياست جمهوري شود     
 .راه افتادن آن شايعه شده بود
لر تصميم گرفت   ها بسيار موفق بود و در پايان آن آژانس تبليغاتي كرايس            به اعتقاد ياكوكا پخش پيام    

تر مسـئوليت ياكوكـا را در كرايسـلر بـه             هاي تلويزيوني، به شكل مستقيم      با پخش تصويري در اين پيام     
هاي تلويزيوني من كه شهرت پيدا كرد اين بود كـه             يكي از پيام  : گويد  او در اين زمينه مي    . مردم القا كند  

اگـر اتومبيـل بهتـري يافتيـد آن را          “ : كنم   مي ام آن را ادا     من در حالي كه انگشتم را رو به دوربين گرفته         
.  اين جمله به يك اصطالح بازاريابي تبديل شد و به صـد شـكل گونـاگون از آن تقليـد كردنـد                      ”.بخريد

 ."اگر نوشيدني بهتري پيدا كرديد آن را بنوشيد“ : ازجمله روي تابلوي بزرگي در داالس نوشته شده بود
 بـا شـك و      هـاي تلويزيـوني ايـن بـود كـه مسـتقيماً             در پيام ياكوكا معتقد است كه هدف كرايسلر       

او در مـورد ميـزان تـأثير ايـن          . ترديدهاي مشتري نسبت به ساخت خودروهاي امريكايي برخورد كنيم        
برخـي  . ام   از هر كسي چيزي شنيده     هاي بازرگاني كرايسلر ، تقريباً       سرپيام همن از صدق  : گويد  ها مي   پيام

گيـري كـرده     لذا نتيجه . ودند به اينكه قاب عينك من ساخت فرانسه است        سازها دقت كرده ب    از عينك 
 .زند چنين چيزي پسنديده نيست بودند كه براي كسي كه دم از ساخت امريكا مي

 نامزدي ياكوكا براي    ه كتاب با اشاره به مطلب روزنامه وال استريت ژورنال در مورد شايع            هنويسند
چوقت داوطلب اين پست نشدم، اما از گفتگوهايي كـه در ايـن        من هي : گويد  رياست جمهوري امريكا مي   

هاي تبليغات به من گفت دليل شايعه نامزدي تـو ايـن              يكي از بچه  . زمينه پيش آمد خيلي چيزها آموختم     
كني كه به     زني و آنها را متقاعد مي       تو با مردم حرف مي    . است كه مردم ديگر حرف كسي را باور ندارند        

پندارنـد   به گمانم يك دليل ديگرش اين باشد كه مردم مـي . گيري دنبالش را مي  بندي و   يهايت پا   حرف
 اين  همن تجرب . ها را پايين بياورم و سازمان بزرگي را بچرخانم          توانم هزينه   من مي . من مدير خوبي هستم   

 .را دارم كه يك شركت در حال مرگ را به حيات بازگردانم
: دهد  اين فصل از كتاب را با اين پيام پايان مي            ايت هستند، ياكوكا با ذكر اين نكته كه مردم تشنه هد        

پندارند كه    من از اينكه بسياري از مردم مي      .  رهبري باشد  هسرانجام ما كسي را خواهيم يافت كه شايست       
 . كنم  احساس افتخار ميآن كس من هستم عميقاً
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 فصل بيست و دوم
 پيروزي شيرين و تلخ

 
در . وغبار ميدان نبرد فرو نشست، نوبت بـه جمـع آوري غنـائم رسـيد               كه سرانجام گرد   ١٩٨٢در سال   

اولين واكنش طبيعي كرايسلر اين بـود كـه بـا           . ر اقتصاد بازار فروش اتومبيل گرم شد      واواخر آن سال تن   
ياكوكا از خبرنگاران خواسته بود صفات بدي را كـه در دوران بحـران                برگزاري يك كنفرانس مطبوعاتي،   

 .دنت داده بودند بزدايبه كرايسلر نسب
 ٩٢در ايـن سـال دفـاتر سـال          : كنـد    را چنين توصيف مـي     ١٩٨٣هاي كرايسلر در سال       ياكوكا ويژگي 

ـ داد ميليون دالر سود نشان مي وعـده داده بـوديم   .  سودي كه تا آن تاريخ در كرايسلر بي سابقه بود 
ـ          هاي كرايسلر را نوسازي كنيم، تمام توليدات خود را ب           كه كارخانه   هه پلوس جلـو تبـديل كنـيم، در زمين

كم نيم ميليون نفر را استخدام كنيم و باالخره پيمـان بسـته              كاهش مصرف سوخت پيشتاز شويم، دست     
 .بوديم كه محصوالت عالي به بازار بفرسيتم

 خريـداران سـهام كرايسـلر       ١٩٨٣در بهار سـال     . ظرف سه سال به تمامي اين تعهدات عمل كرديم        
 ميليون سهمي كه عرضه كرديم ظرف همـان يـك سـاعت اول فـروش                ٢٦تمامي  . نوبت گرفته بودند  

ـ        ميليون دالر مي   ٤٣٢ارزش كل آن سهام به      . رفت  سـهام در  هرسيد كه از لحـاظ منبـع در تـاريخ عرض
 .امريكا در جايگاه سوم قرار داشت

ايـن  . خت كنـيم  چند هفته بعد عزم كرديم تمام بدهي خود را يكجا پردا          : گويد  نويسنده در ادامه مي   
 . سال تمام به سررسيد آخرين پرداخت ما باقي مانده بود٧در حالي بود كه هنوز 

 اتومبيل تفريحي كروكـي     ١٩٨٢كرايسلر تصميم گرفت در سال      . اكنون ديگر خطر برطرف شده بود     
. گويد همين كه خبر پيچيد سـفارش از اقصـي نقـاط كشـور سـرازير شـد       ياكوكا مي. خود را توليد كند 

ـ          اتومبيل ديگري به نام ميني     ١٩٨٤ يعني در سال     ايسلر بعداً كر  سـرگرمي  هون توليـد كـرد كـه هـم جنب
 .داشت و هم بسيار سودآور بود

او در ايـن بـاره      .  براق پيروزي كرايسلر يك روي سياه هم داشـت         هنويسنده كتاب معتقد است سك    
ما جنگ را برده بوديم، اما بـا  . ب بودندهنگام برگزاري رژه پيروزي، بسياري از سربازان ما غاي       : گويد  مي

ديگـر     با ما بودنـد،    ١٩٧٩فروشنده كه در سال        افراد زيادي اعم از كارگر، كارمند،     . دادن تلفات فراوان  
 . حضور نداشتند تا طعم پيروزي را بچشند

ـ  تلـخ و شـيرين درآ      هما آنچه كه باعث شد پيروزي كرايسلر را براي ياكوكا به صورت يك واقع             ا ، دي
ـ     كتـاب در ايـن زمينـه    هنويسـند .  اسـت ١٩٨٣ سـال  اه مـه تقارن آن با درگذشت همسر ياكوكا در م

ها زمان زيـادي را بـا         من و او و بچه    . ما به هم خيلي نزديك بوديم و او هميشه در كنار من بود            : گويد  مي
هفته بـه عـالوه     دو روز آخر       من در دوران فعاليتم به هر كاري كه مشغول بودم،         . يكديگر سپري كرديم  

بينم كه خانواده خود      با وجود اين مديران زيادي را مي      . ام  هاي زيادي از عمرم را با خانواده گذرانده         شب
 .دهد كنند و اين موضوع من را رنج مي را فراموش مي
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ـ ياكوكا ـ  اين مديرارشد سومين خودروسازي بزرگ دنيا   اين فصل از كتاب را با اين عبـارت پايـان    
كوشي اساس كار است، اما براي رفـع         سخت. شركت نبايد به اردوگاه كار اجباري تبديل شود       : دهد  مي

مـن در   . خستگي و تفريح و تماشاي بازي فرزندان در زمين مدرسه نيز بايد وقتـي را در نظـر گرفـت                   
چ ام، آن زنـدگي هـي       ام، اما در مقايسه با زنـدگي خـانوادگي          ام بسيار موفق و شاد بوده       اي  زندگي حرفه 

 .ارزشي براي من نداشته است
 
 
 

 
 فصل بيست و سوم

  كمربندتان را ببنديد"لطفا
 

 .به خواننده عرضه شده است    ” سخنان بي پرده  “تحت عنوان   ) ٢٥فصل  (مطالب اين فصل تا پايان كتاب       
 در اين فصل نويسنده براستفاده از كمربند ايمني در هنگام رانندگي تأكيد فراوان دارد و در اين زمينه                 

بدون استفاده از كمربند ايمنـي      “به نظر من بايد پشت گواهينامه رانندگي افراد نوشته شود           : گويد  مي
 ”.اعتبار ندارد
دهـد كـه كمربنـد ايمنـي،          افزايد تحقيقات دانشگاه كاروليناي شـمالي نشـان مـي           امه مي دوي در ا  

امـروزه بـا   . دهـد   ش مي  درصد كاه  ٧٥هاي منجر به فوت را تا          درصد آسيب  ٥٠هاي جدي را تا       آسيب
دارد   قانون هنوز مقرر مي   . اند  تر از دوران گذشته شده      وجود اينكه هواپيماهاي مسافري بسيار پيشرفته     

علت ايـن امـر آن   . بلند شدن و نشستن هواپيما، بايد كمربند ايمني مسافران بسته باشد  كه در هنگام
 .است كه اثر كمربند در روي زمين بيش از آسمان است

ـ    . دانند، اما ياكوكا با آن مخالف است         هوا را كليد اين معما مي      هها كيس   يخيل  هـوا   هبه اعتقاد وي كيس
چنانچه كمربند بسـته    .  هوا فقط وقتي مفيد است كه كمربند بسته باشد         هدر عمل كيس  . مشكالتي دارد 

د تصـادفات    درص ٥٠بدين ترتيب در    . خورد   هوا فقط در تصادف شاخ به شاخ به درد مي          هكيس  نباشد،
. تواند خطرناك هـم باشـد        هوا مي  هكيس. اي ندارد    هوا به تنهايي هيچ فايده     هيا برخوردهاي ثانوي، كيس   

 هوا در موقعي كه بايد باد شود عمل نكند و يا زماني باد شود كه قرار      ههميشه اين خطر هست كه كيس     
ه خـودي عمـل كنـد و موجـب           هوا به طور خود ب     هاين احتمال هم وجود دارد كه كيس      . نيست عمل كند  

 .شود آسيب ديدن سرنشين و يا حتي كشته شدن وي مي
 ياكوكا يك بار يك مهندس امريكايي پيشنهاد داده بـود كـه بـه جـاي اسـتفاده از صـندلي                      هبه گفت 

ايـن  . تر اسـت اسـتفاده كـرد         هوا كه روشي انساني    هتوان از كيس    هاي موجود مي    الكتريكي و ساير روش   
 هوا درست در زير چانـه محكـوم بـاد شـود، نيرويـي               هاي نوشته بود كه اگر كيس       همهندس در روزنام  
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كند كه بسيار مؤثرتر از طناب دار خواهد بود، آن هم با چنان سرعتي كـه                   هزار پوند ايجاد مي    ١٢معادل  
 .يابد ترين دردي را نمي محكوم مجال احساس كوچك
احتياج نداريم، به قوانيني نياز داريم كه اسـتفاده از           هوا   هكند كه ما به كيس      ياكوكا در پايان تأكيد مي    
 .تا آن روز كمربندتان را سفت ببنديد. كمربند ايمني را اجباري كند

 
 
 

 فصل بيست و چهارم
  زياد كارگرههزين

 
ـ    : كند   كارگر اين چنين بيان مي     هياكوكا در ابتداي اين فصل نظرات خود را دربار          كـارگر   همن بـراي طبق

گذارد بايد مزد  كشد و وقتي كه مي       قائلم و عقيده دارم كه كارگر در مقابل زحمتي كه مي           احترام زيادي 
امـروزه  . اما اعتقاد دارم كه درآمد بايـد تقسـيم شـود            من سوسياليست نيستم،  . مناسب دريافت كند  

ماع او روغن موتور اجت   . گيرد   دالر دستمزد مي   ١٥تاروپود دموكراسي ما، همين كارگري است كه ساعتي         
 هدر حالي كه طبق   .  خيلي فقير  ه خيلي ثروتمند توجه دارند يا به طبق       ههاي خبري ما يا به طبق       رسانه. است

 .آورد دهد و چرخ اقتصاد را به گردش در مي  ما پايداري ميهمتوسط است كه به جامع
. اشـت  متوسط راضي باشد، ما جنگ داخلي يا انقالب نخـواهيم د      هوي معتقد است تا هنگامي كه طبق      

ـ          نگاهي به گذشته مـي     با: گويد   باالي كارگران مي   ه هزين هياكوكا در زمين    هبينـيم كارفرمـا در سـه زمين
اول مـورد معـاش     : كليدي كوتاه آمده و همين باعث شده است كـه امـروز مـا دچـار مشـكل باشـيم                   

ين اين سـه،    اول.  درماني از گهواره تا گور     هنامحدود، دوم بازنشستگي پس از سي سال خدمت، سوم بيم         
 . اصلي تورم افسار گسيخته استهماي  يعني پرداخت مدد معاش به كارگر،

 سال كـار    ٣٠وي در مورد بازنشستگي معتقد است كه بازنشسته كردن شخص فقط به اين دليل كه                
 . اي از تجربه است  سالگي به اوج رسيده و در واقع گنجينه٥٠او در . كرده جنايت است
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 و پنجمفصل بيست 

 ها پنجه در پنجه ژاپني
 

هـاي    دولـت ژاپـن از مـديران بنگـاه    ههاي گسترد ياكوكا در آخرين فصل كتاب ضمن اشاره به حمايت        
گويد   او مي . پردازد  وكار ميان امريكا و ژاپن مي      هاي كسب   اقتصادي و صادركنندگان ژاپني به بيان تفاوت      

وام دولتي، استهالك سـريع، كمـك بـه    : قرار دارداي از حمايت دولت       صنعت خودروسازي ژاپن در پيله    
هـا     همـين حمايـت    هبه واسط . گذاري خارجي   منع سرمايه    و تحقيق و توسعه، محافظت در برابر واردات      

 به يازده ميليون دستگاه در حال حاضر رسيده         ١٩٥٠ ههزار دستگاه در ده    توليد خودروي ژاپني از يكصد    
 .است

 كه صاحبان صنايع ژاپن در مقايسه با سـاير كشـورهاي جهـان ماليـات                ها اين است    امتياز ديگر ژاپني  
 .پردازند بسيار كمي مي

ـ         گويد چگونه مي    وي همچنين مي    دفـاعي آن در سـال       ه سـران  هتوان با كشوري رقابت كرد كه هزين
دارند ها برتري ديگري هم  ژاپني. كند حال آنكه امريكا ده برابر اين مبلغ را هزينه مي     .  دالر است  ٨٠فقط  

ها و توليدكنندگان ژاپني بـراي پـايين نگـاه داشـتن ارزش يـن                 بانك. و آن هم ضعف ساختگي ين است      
 .اند تا بدين ترتيب قيمت كاالهاي صادراتي ژاپن براي بازارهاي غرب جالب باشد همداستان شده

 تجـارت آزاد    :گويـد   كند و مي    شود ياد مي    هايي كه از آن مي      ياكوكا آنگاه از تجارت آزاد و برداشت      
ولي ژاپني از قوانين خودش پيروي        اما تا جايي كه همگي بازيكنان تحت يك قانون بازي كنند،            . خوب است 

يان براي واردات خود محدوديت قائل      ياگر تجارت آزاد اين قدر خوب است، چرا اروپا          همچنين  . كند  مي
 .شوند مي

ن است كه هنـوز سياسـت روشـن و مـدون            گويد به نظر من امريكا تنها كشور جها         وي در ادامه مي   
كنـيم و چـوبش را        ما يك كشور جهان هستيم كه بسيار نزديك به تجارت آزاد عمل مي            . بازرگاني ندارد 

 .خوريم هم مي
چـه  “: شعار كارگر ژاپنـي ايـن اسـت   : دارد دهد و اظهار مي او همچنان ژاپن را مورد مقايسه قرار مي   

اين كار جزو وظايف من     “ : گويد  كه همتاي امريكايي او اغلب مي     حال آن ” كمكي از دست من ساخته است؟     
ـ . هاي كارگري ژاپن همكاري تنگاتنگي با كارفرما دارنـد           اتحاديه ”.نيست  بـين كـارگر و كارفرمـا        هرابط

حال آنكه در امريكا اين رابطه به طـور سـنتي براسـاس             . براساس همكاري و احترام متقابل استوار است      
 انـد   هـاي ژاپنـي مجبـور شـده         عالوه بر اينها برخـي از شـركت       . ل گرفته است  ظن شك خصومت و سوءِ  

اند كه روز تعطيل نيز دسـت از كـار            سركارگرهاي خود را جريمه كنند زيرا بسياري از آنها حاضر نبوده          
توان تصور چنين اتفاقي را در ميشيگان يا اوهايو كرد؟ مدير ژاپني بـرخالف همتـايش در                   آيا مي . بكشند
ـ تديتروي ـ كند  كه در برج عاج زندگي مي  ماحصل كالم اينكه . برد  در همان دنياي كارگران به سر مي 

در كشور ما كارفرما و كارگر به       . كنند  در ژاپن دولت، صنعت و كارگر همگي دوشادوش يكديگر كار مي          
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يـاري   طور سنتي با هم سرشاخ هستند و برخالف تصور عامه، دولت امريكا با صنايع بخش خصوصي سر                
 .ندارد

كند كه ما بايد دست به عمل بزنيم و تجـارت عادالنـه را                در نهايت ياكوكا اين گونه نتيجه گيري مي       
 .جانشين تجارت آزاد كنيم

 
 
 

 
 

 كالم آخر
 

ارشـد در دو شـركت بـزرگ خودروسـازي فـورد و             ها به عنوان مـدير       كتاب كه سال   هياكوكا نويسند 
دهد كـه      كوتاه به خواننده انتقال مي     لوهايي را و    ياني كتاب، تجربه  شته در صفحات پا   اكرايسلر فعاليت د  

 .به كارگيري آنها براي كاميابي هر مديري ضروري است
ـ كسي به رايگان چ   . طرحي نو در انداز   . از وجودت استفاده كن، كنار گود منشين      : گويد  او مي  زي بـه   ي

 كه براي هر آنچه كه خداونـد بـه تـو            البته يادت باشد  . انسان بايد خودش مولد باشد    . دهد  كسي نمي 
 .ارزاني داشته است شكرگزار باشي

ايم كه    ما آموخته .  ماست ه آيند هتجربيات گذشته ره توش   : بخشد  او كتابش را با اين جمالت پايان مي       
امـا ايـن عنـوان را آسـان بـه دسـت               ام،  آري من مجسـمه كاميـابي     . رمز بقاي ما كار و كوشش ماست      

يقـين دارم كـه اگـر شـما هـم از مشـكالت              . ام  وقفه به پاي آن گذاشـته      ال تالش بي  چهل س . ام  نياورده
 .نهراسيد، روزي اين عنوان از آن شما خواهد بود

 


