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  مقدمه
 

  اندازند؟ چگونه یک میمون را به دام می
سـاکنان امریکـا و آفریقـا از شـگرد خاصـی بـراي       است کـه   صدها سال   

شـکارچی درختـی را     به این صورت که     : کنند  میاستفاده  ها    میمونشکار  
 سـپس  داشـته باشـد،      قـرار  سـوراخ کـوچکی    تنۀ آن    روي که   کند  پیدا می 
. گـذارد  سـوراخ مـی   آن داخـل  را نهـا مورد عالقـۀ میمو هاي    غذاها و     میوه

هـا را در      خـوراکی  و   کـرده  سوراخ داخلدستش را   میمون بخت برگشته    
هـاي درون آن مـشت        حاال میمون دست خود را بـا میـوه        . گیرد   می دست
 بیـرون  سـوراخ تش را از دسـ  قادر نیـست کند،     می تالش و هر چه     کند  می

میمون بـه جـاي     ایند  در این فر  .شود  صید می همین سادگی، او    به  . بیاورد
قفـل  ها  ها را رها کند، انگار که دستش به خوراکی ها و خوراکی  اینکه میوه 

.  مشتش را باز کنـد     خواهد  نمی اصالً   ولیکند؛    میقال   ت حسابی باشد،   شده
  .نماید  میصیدبه راحتی میمون را آید و  میشکارچی در این بین 

، کننـد  عمل می  صورتبه همینانسانها هم  باور کردنی نیست ولی بیشتر      
 و   امنیـت شـغلی    ،ها به پول    ها و خوراکی     که آنها به جاي میوه     فرقبا این   

چـسبد و حاضـر        دو دستی مـی    الگوهاي اشتباهی که به آنها ارث رسیده      
هـا ماننـد       انـسان  بیـشتر .  کننـد  جـدا به هیچ وجه خـود را از آنهـا          نیستند  
 هماننـد مـالی،  درسـت  هـاي      آمـوزش  فقـدان  داستان، بـه دلیـل       هايمیمون
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، بدون اینکـه گلـه و شـکایتی         کنند  براي کارفرمایان کار می   عمري  ها    برده
  .کنند پرداخت میمالیات هم  مثل یک شهروند نمونه ، و تازه داشته باشند

ند، گردنکه بیکار ن  آ مردم به خاطر     اکثر ،   2007 بحران مالی    بروزهنگامی  
 ها هـزار    ده. سبیدندچ خود دو دستی     هاي   به شغل  با جدیت بیشتري  حتی  
 اقساط وام مسکن خـود      توانایی پرداخت دانستند که     نکه می آ رغم  علینفر  
افرادي هـم   .  بودند چسبیدههایشان    خانه اي به   بصورت احمقانه ،  ندارندرا  

هایـشان    و پـول هآورد پایین   را   هاي خود    هزینه بودند که سعی می کردند    
شـبانه  لی بود کـه دولـت فـدرال          در حا   اتفاقات   اینهمه  . ندنانداز ک   را پس 

و   مـردم ، قدرت خرید  دولت با اینکار آگاهانه    .مشغول چاپ اسکناس بود   
مـاه بـه مـاه حـق        کارگران  . برد  ز بین می  اندازکنندگان را ا    پس پول   ارزش

 کـه بـازار سـهام سـقوط         غافـل از اینکـه    کردند،     می بازنشستگی پرداخت 
رغـم    علی. رفته بود  ز دست  همگی ا  که قبال گرفته بودند   کرده و سودهاي    

بسیاري از مردم بـراي ورود بـه         ولی، بسیار زیاد شده بود    که بیکاري این
  !کشیدند مدارس و دانشگاهها صف می

  نادانی مردم
 یـک  مردم متوجه شـده بودنـد   بسیاري از   بود که    2010سال  باالخره در   

 آنهـا   بیـشتر  متأسـفانه    ولـی اسـت،   رخ داده    جهـان    تمـام بحران مالی در    
 به همین خاطر اموال خـود      !دباید کنن کار  برابر آن چه    دانستند که در      ینم

 شـود؛   از سرشـان رد    تـا بحـران      ماندنـد  چشم انتظار ند و   گرفترا محکم   
 رهبران سیاسی، این بحـران   شایدتاامیدوارنه در دل دعا می کردند   البته  

  .به آنها هدیه دهندشادي را  آرام و  کرده و روزهايرفعجهانی را 
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، باشـد  مـی » تغییر «االن وقت دانستند    که می هم  افرادي  ر این برهه تعداد     د
 ندیـده بودنــد،  درسـتی هـاي مــالی    چـون آمـوزش  ولــیکـم بـود   بـسیار  

  .در خود ایجاد کننددانستند چگونه این تغییر را  نمی

  ...سونامی در راه است
ــا 2010هــاي  ســال (بعــدي کــه دهــۀ خواهــد بــود ایــن چــالش ) 2020 ت
دچـار   کـه دنیـا را       خواهـد بـود   بـشریت    دهه در طول تاریخ      ینتر  متزلزل

  .دگرگونی خواهد کرد
که به موضوعاتی ماننـد امنیـت       هستند   افرادي    قربانیان این دهه   بدبختانه
بـراي  . انـد   امیـد بـسته   هـاي بازنشـستگی       انداز، مسکن و طـرح      ، پس کاري

  :کنم  من پنج دلیل را ارایه میمطلبروشن شدن 
  عتیپایان عصر صن -1

 بـه   2000 و در سـال      شـروع  1500  حوش سال حول و   » عصر صنعتی «
؛ ایاالت متحده آمریکـا،     در پایان جنگ جهانی   ،  1945در سال   .  رسید اتمام
  . عصر صنعتی بوددرترین کشور جهان  قدرتپر

گیرد؛   را می متخصصان و کارگران  در دهۀ پیش رو، فناوري جاي بیشتر        
هـا تعطیـل و روانـۀ کـشورهایی      خانـه  کاربیشتر همکه اکنون   طوریهمان  

 بایـد   بنـابراین .  است ناچیز کارگران   حقوقاند که در آنجا       شده)مثل چین (
؛ بـه   خداحافظی کرد ... ، مستمري و    آرامهاي خوب، بازنشستگی       حقوق با

  .تاریخ مصرف این چیزها تمام شده استنظر من 
سـتش در   مـا کـه د     داسـتان  هزاران کارگر، ماننـد میمـون        بدبختانه هنوز 

 در عـصر  آموختـه شـده   اشـتباه    هاي  دیدگاهبه   درخت گیر کرده،     سوراخ
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الگوهاي اشتباهی مثل درس بخـوان بـه دانـشگاه         ؛  اند  زنجیر شده صنعتی  
 دکتر و مهندس بشو تا در یک شرکت یا سازمان حقوق ثابت و بیمه           ،برو

  ...  سال بازنشسته بشوید و30داشته باشی و بعد از 
  ولتغییرقوانین پ. 2

جمهور آمریکا ریچارد نیکـسون وابـستگی طـال بـا دالر آمریکـا را                رئیس
او این کار را بدون سر و صدا و بدون همـاهنگی بـا کنگـره در          . قطع کرد 

  . یک جلسه دوروزه در جزیرة مینوت شهر هاین انجام داد
هـاي بـه بـار آمـده ناشـی از        دولت بـراي پرداخـت بـدهی    به همین خاطر  

ایـن  . جمله جنگ ویتنام اقدام به چاپ اسـکناس کـرد         هاي مختلف از      جنگ
ایـن  . دهندگان آمریکا نداشتند    اي جز تعهد مالیات     ها هیچ پشتوانه    اسکناس

کار در ظاهر باعث بهبـودي وضـعیت اقتـصادي آن زمـان شـد ولـی بـه         
در آن  . هـا شـد     مرور باعث کاهش ارزش دالر و افزایش کاالها و دارایـی          

هاي آنها     شدند زیرا قیمت خانه    میلیونرط نیز   زمان حتی افراد طبقه متوس    
در ایـن وضـعیت     . افزایش چشمگیري پیدا کرد و این افزایش ادامه داشت        

خریدنــد کــه هیچگــاه الزم  مــردم بــه صــورت کورکورانــه چیزهــایی مــی
  . نداشتند

 از ایـن    2008خـواه ریاسـت جمهـوري در سـال            حتی کاندیداي جمهوري  
اقتـصاد مـا داراي     : کـرد کـه     اسـتفاده مـی   جمله به عنوان شعار تبلیغـاتی       

  . هاي قدرتمندي است پایه
هـاي اقتـصادي گونـاگونی ظهـور کـرد و              بحـران  2009با ورود به سال     

انداز و حتی حقوق بازنشـستگی        ها نفر از مردم آمریکا، شغل، پس        میلیون
آنها در  . خود را از دست دادند و ترس وجود تمامی مردم را دربر گرفت            
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براي نجات و رهایی چشم امید به رئیس جمهور تازه باراك           این وضعیت   
  . اوباما دوختند تا با شعار تغییر وضعیت اقتصادي آنها را بهبود بخشد

  همدستی دولتها با بانکها. 3
 2 کتابی را به نام سرقت بزرگ جهـان 1 آرباك مینستر فولر 1938در سال   
و نحـوة اسـتثمار     وي در کتاب خود بزرگترین ثروتمندان دنیا        . را نوشت 

  . آنها از مردم را تشریح کرده است
 در  آرباك در این کتاب چگونگی اعمال قدرت ثروتمندان بر آحاد مردم را           

وي در قـسمتی از کتـاب فـوق آورده          کنـد،     هاي مختلف بررسی مـی      سال
  : است که

زننـد، بلکـه آنهـا کـت و           سارقان بزرگ امروز دیگر ماسک به چهره نمی       «
زنند و با خیـال راحـت از داخـل بانـک بـه آن              کراوات می شلوار پوشیده،   

داري   وي سازمان سـیا را ارتـش سـري نظـام سـرمایه            . زنند  دستبرد می 
   ».داند می

هاي مالی    در این کتاب درخواهید یافت که بانکداران و افرادي که آموزش          
کننـد و هـر روز        هایـشان اسـتفاده مـی       انـد، چطـور از بـدهی        خوبی دیـده  
  .شوند ز قبل میثروتمندتر ا

  افزایش تورم. 4
ü ارزش داشت دالر 282، قیمت یک اونس طال 2000  سالدر ژانویه.  
ü   قیمت یـک اونـس طـال    2010 دسامبر 30ده سال بعد یعنی در   درست ،
  . دالر رسید1405به 

                                                 
1 . R. Buckminster Fuller 
2 . Gross Universe Cash Heist 
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 درصد از   398در ده سال اخیر، دالر آمریکا در مقایسه با طال           به عبارتی   
  .ه استارزش خود را از دست داد

ü  دالر بود25، قیمت هر بشکه نفت 2000در چهارم ژانویه .  
ü  افزایش یافت دالر 91 قیمت هر بشکه نفت به 2010 دسامبر 31در.  

با ایـن وجـود، دولـت       .  درصد افزایش یافت   264قیمت نفت ظرف ده سال      
  . وجود ندارد اصالً که تورممدعی بود

  :کهبه احتمال زیاد شما از خود خواهید پرسید 
  

 قیمت یک اونـس     2020 دسامبر   31 در   دقیقًا یا   تی دهۀ آ  پایاندر �
 طال چقدر خواهد بود؟

 ؟است قیمت یک گالن بنزین چقدر 2020در سال  �
   خواهد بود؟ه قیمت مواد غذایی چتیدر ده سال آ �

 کننـد   شاید باور نکنید خیلی از مردم به ایـن مـسایل حتـی فکـر هـم نمـی                  
تـر از   ند سراغ درس و دانـشگاه برونـد، سـخت    گیر   تصمیم می  بجاي آن و

هاي بـه شـدت در    گذشته کار کنند، مالیات بیشتري بدهند، در برابر قیمت        
 صـرفه جـویی   ، خود را به آب و آتش بزننـد تـا            سکوت کنند حال افزایش   

  .کنند انداز   پسمدام براي روز مبادا پولکنند و در نهایت 
 سرمایه گـذاري را بـه دقـت      ما در این کتاب قصد داریم روشهاي درست       

  .بررسی کنیم
  سونامی فقر. 5

 2007 آگوسـت سـال      6اگر اقتصاد جهانی را به یک بالن تشبیه کنـیم در            
. یک سوراخ در این بالن ایجاد شد و بالن بـا صـداي مهیبـی منفجـر شـد                  
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ها براي جلوگیري از افتـادن بـالن پـول بیـشتري بـه بـازار تزریـق                    بانک
  . کردند

 چارلز دیکنز افتـادم     »کتاب داستان دو شهر   «اي در     اد جمله در اینجا من ی   
آن زمان براي بعضی بهترین زمـان و بـراي بعـضی دیگـر              «: گفت  که می 

آن زمان براي بعضی دورة دانایی و هوشمندي        . بدترین زمان ممکن بود   
  »...و براي بعضی دیگر دورة جهل و نادانی بود

نوشت ولی با شـرایط جـاري        1859چارلز دیکنز این داستان را در سال        
  . جهان کامالً همخوانی داشت

 این زمان بهترین زمان ممکن بود تا آنهـا  2007در بحران اقتصادي سال     
عـالوه  .هاي پایین از دیگران خریـداري کننـد     هاي واقعی را با قیمت      دارایی

 که اقدام به کاهش قیمت اجنـاس خـود کـرده            1مارت  هاي وال   بر فروشگاه 
هاي بهتري را در اختیار       ها تسهیالت مالی و وام      ها و دولت    بود حاال بانک  
  . دادند مردم قرار می

کسب و کارهاي موفق با ورشکست شدن رقبا در ایـن بحـران بـا خیـال                 
  . راحت به توسعۀ کسب و کار خود می پرداختند

 این زمـان بـدترین وضـعیت ممکـن          ها  اما براي بعضی از مردم و شرکت      
روز   هـاي آنهـا روزبـه       دیدند که ارزش پول     ود می مردم با چشمان خ   . بود

ترس از دسـت  . کردند شود و با تمام وجود ترس را احساس می          کمتر می 
  .... دادن خانه مسکونی، حقوق بازنشستگی، یارانه، سبد کاال و

                                                 
1 . Walmart 
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مهمترین تفاوت این دو گروه آن است که گروهی که این وضعیت بهترین             
که این وضـعیت بـدترین حالـت        وضعیت براي آنهاست نسبت به گروهی       

  . هوش مالی باالترین ثروت این افراد است.  استهوش مالیممکن است 
افــراد طبقــه متوســط، فقــرا و کارمنــدان و کــارگران بــه پیــروي از        

 آنهـا . هایی که در مدارس و دانشگاه ها به آنها دیکته شده اسـت              آموزش
سروصـدا    ب و بـی   اند که یک کارگر، کارمند و شهروند خو         فقط یاد گرفته  

باشند و به امید حقوق بازنشستگی لحظات شیرین جوانی خود را قربانی            
  . کنند و نهایتاً در این چرخه بمیرند

به دالیل مختلف در مدارس چیزهایی در مورد پول به آنها آمـوزش داده              
  . دانند هاي دینی نیز پول را عامل و ریشه گناه می نشده و حتی در آموزه

انداز اسـت غافـل از اینکـه یـک      مالی ارایه شده به آنها پسنهایت آموزش   
بانکهـا و   . 1دهـد    کـاهش مـی    ⅓تورم ساده ارزش پولی آنهـا را حتـی تـا            

هاي اقتصادي نهایتاً به شما نحـوة نگـارش دقیـق چـک را آمـوزش                  بنگاه
دهند کـه فـرق بـین دارایـی و بـدهی و               دهند ولی به شما آموزش نمی       می

انـد کـه      به شما یاد نـداده    .  از هم تشخیص دهید    بدهی خوب و بدهی بد را     
 95متأسفانه  . حساب مالی تهیه کنید و ترازنامه مالی بنویسید         یک صورت 

درصد از مردم جوامع از این دسته هستند و جالب اینکـه ایـن افـراد نیـز                  
  . کنند  براي باال بردن هوش مالی خود نمی همهیچ تالشی

از لحاظ تحـصیالت دانـشگاهی داراي       در دنیاي امروز کم نیستند افرادي       
مدارج باالي علمی هـستند ولـی در دنیـاي مـالی یـک کـودن بـه حـساب                    

                                                 
 )مترجم (.شور ما شاهد آن بودند مردم ک92 تا 88چیزي که از سال . 1
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بعضی از این افراد حتی داراي مشاغل پردرآمدي مثـل پزشـکی،            . آیند  می
مهندسی، و یا وکالت هستند ولی همچنان در مـنجالب مـالی دسـت و پـا                 

 چقدر درآمد باالیی    در دنیاي موفقیت مالی مهم نیست که شما       . زنند  می
هاي زنـدگی ماهانـه       دارید بلکه مهم آن است که پس از پرداخت هزینه         

  . ماند چقدر پول در جیب شما می
توان گفت که پول زیادي را به دست آوردن نشانه استعداد مـالی               پس می 

هاي مختلف است کـه       گذاري  نیست بلکه مدیریت مالی این پول در سرمایه       
  .  شما استدهنده هوش مالی نمایش

هـا    اگر از قواعد بازي پول در زندگی سردرنیاورید ممکـن اسـت میلیـون             
دالر در سال درآمد داشته باشید ولی میلیاردهـا دالر در سـال از دسـت                

تـوان ناشـی    هاي دقیق مالی در مدارس را می        عدم ارایه آموزش  . دهید  می
   .ها همراه با دیگر علوم است از کهنه شدن وعدم پیشرفت آموزش

و شاید هـم  (تواند   اوباما و یا دونالد ترامپ نمی       هیچ دولتمردي مثل باراك   
پس شـاید بهتـر باشـد کـه     . که مشکالت مالی شما را حل کند    ) خواهد  نمی

در یـک  ! توانیم هـوش مـالی، خـود را افـزایش دهـیم؟         چگونه می : بپرسیم
هـاي مـالی زنـدگی        توان گفت کـه بـراي خـارج شـدن از چرخـه              جمله می 
هـاي   تنها راه نجـات فراگیـري مهـارت   ) کارمندي ـ کارگري (بگیري  حقوق

  . مالی است
من براي اینکه شما عمالً در محیط واقعـی کـسب و کـار قـرار بگیریـد و                    

بازي گردش  « بازي به نام     یکمفاهیم مهم وکاربردي مالی را فرا بگیرید        
   .پردازیم  به معرفی آن میکتاب را طراحی کرده که در انتهاي »مالی
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توانـد   دهندة مـالی جـز خـود شـما نمـی      حال برگردیم به بحث، هیچ نجات  
  . هاي مالی تان را متحول کند با قرار گرفتن در مسیر آموزش زندگی مالی

شـود و     قدم به قدم پرده هاي مختلف از جلوي چـشمانتان برداشـته مـی             
هاي مالی مختلفی که جلوي دست شما بوده و شما           توانید فرصت   شما می 

  . اید را ببینید تفاوت رد شده نار آنها بیاز ک
دهند کـه در بـدترین شـرایط     ما یاد میشآموزش مستمر و دقیق مالی به     

هـا را بگیریـد و پـول و سـرمایه خودتـان را                مالی چگونه بهترین تصمیم   
  . افزایش دهید

هاي سیاسی هستند و حل مـشکالت مـالی           ها همیشه به دنبال بازي      دولت
  .  به فکر حفظ سیستم هستندبیشترنیست و دغدغه اصلی آنها 

کنند بلکه با     ها پیروي نمی    گاه از اوامر دولت     ثروتمندان آمریکا و دنیا هیچ    
هـا را مجبـور بـه         قدرتی که پول در اختیـار آنهـا قـرار داده اسـت دولـت              

  . کنند اطاعت از خود می
 من در این کتاب قصد دارم لحظه به لحظه عطش و انگیـزة شـما را بـراي         

یـادگیري ایـن مفـاهیم    با . العاده مالی باال ببرم یادگیري مفرح مفاهیم فوق  
 روش مـدیریت ایـن      ،هـاي مـالی     شما به جاي احـساس تـرس در بحـران         

 کـه   باور کنیـد  . گیرید  بحران را در جهت رسیدن به اهداف خود را فرا می          
براي شما امروز دیر است ولی اگـر امـروز شـروع نکنیـد از فـردا سـود                   

 و این کتاب فرصتی که شما تفکـرات قـدیمی  . شود  نصیب شما می  کمتري  
هـا و اسـتعداد مـالی      خود را نسبت به پول دور ریخته و توانـایی          نماي  نخ

  . خود را در سایه امنیت مالی افزایش دهید
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 افزایش خواهـد    پولدارها و فقرا  ، فاصلۀ میان    2020 تا   2010هاي    در سال 
جزو قـشر متوسـط جامعـه محـسوب     بسیاري از افرادي که امروز   . یافت
  .1شوند، در ده سال آینده در فقر و فالکت فرو خواهند رفت می

  دهۀ حیاتی
 تاریخ جهـان     کل ترین دهه در    ، حیاتی 2020 تا   2010هاي    سالبه نظر من    
. زلۀ پایان دوران پادشاهی آمریکا در دنیاسـت        به من  دهۀ آتی . خواهد بود 

 در جهـان    اقتصادي نوین  داشت و    دالر آمریکا دیگر هیچ ارزشی نخواهد     
هاي ارزان و      که قدرتش را از فناوري     بزرگاین دنیاي   . پدیدار خواهد شد  

 از اطالعات را بر سر مردم فرو باریـده و جهـل       بارانیگیرد،    هزینه می   کم
کـرده، بـر      و ناآگاهی عظیمی را که اقتصاد جهانی گذشـته را کنتـرل مـی             

  .کند روشن میهمگان 
هـاي مـالی      ترین زمان براي کسب آموزش      آل  توان ایده   ده سال آتی را می    

  .دانست
منتظـر  اند بایـد       بازگشت روزهاي شاد گذشته    کسانی که چشم انتظار   اما  

  . خواهد بودشان زندگیهاي   که ده سال آینده، بدترین سالباشند
  اهمیت آموزش هاي مالی

  هاي مالی آموزش
 تحـصیالت مختلفـی بـه شـرح زیـر           هاي داشـتن    در مسیر کسب آموزش   

  : باشد ضروري می
                                                 

خواهیم  بینی است که کیوساکی و ترامپ در کتاب چرا می ۀ متوسط پیشاز بین رفتن طبق.  1
  )مترجم. (اند و امروز ما با آن روبرو هستیم شما هم ثروتمند شوید به آن اشاره کرده
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  ـ تحصیالت ابتدایی1
این تحصیالت دربرگیرندة توانایی خواندن، نوشتن، حل مـسائل ریاضـی         

  . باشد اي، کار با کامپیوتر و اینترنت می پایه
   ـ تحصیالت تخصصی2

این تحصیالت شامل چیزهایی است که به صورت تخصصی در دانشگاه           
شود، مثل پزشکی، حسابداري، وکالـت         عالی تدریس می    مراکز آموزش  و
  ...و 

  ـ تحصیالت مالی3
ایـن  . هـا بـسیار مهـم و حیـاتی اسـت         براي ثروتمند شـدن، ایـن آمـوزش       

هـاي    کند که مدیریت دقیقی بر درآمد و هزینه         ها به شما کمک می      آموزش
. خود داشته باشید و مدام سعی کنید هوش مـالی خـود را افـزایش دهیـد       

ها بلکه در بازار کار به دست         نوع تحصیالت نه در مدارس و دانشگاه      این  
بخشد تا    هاي مالی به شما می       هوش مالی نگاه تیزبینی در عرصه      .آیند  می

  . هاي مالی به بهترین نحو بهره ببرید از فرصت
هـاي شـما مـن         بـا بـه چـالش کـشیدن آموختـه          »بازي گردش مـالی   «در  

  . کنم  موضوعات مالی به شما ارایه میاي را در العاده هاي فوق آموزش

  آموزش بسیار حائز اهمیت است
متأسـفانه امـروزه    . آفرینی است   ترین رکن ثروت     مهم ،به نظر من آموزش   

در حـالی کـه مـن معتقـدم کـه           . شغل معلمی داراي درآمد بـاالیی نیـست       
ــان داد    ــه معلم ــه ب ــد در جامع ــوق را بای ــاالترین حق ــن  . ب ــر ای ــالوه ب ع

هـا    لی را نیز در خالل مفاهیم درسـی مـدارس و دانـشگاه            هاي ما   آموزش



17 مقدمه

هـایی کـه فـرد        هاي مالی یکی از درس      به عبارت دیگر آموزش   . وارد کنیم 
  . براي موفقیت در بازار کار باید حتماً آن را فرا بگیرد

اي که مـن از آن برخـوردارم ایـن اسـت کـه                العاده  هاي فوق   یکی از مزیت  
خواهیم آنهـا را بـا شـما در           دانم و می    ا می ها ر   میان انواع آموزش  تفاوت  

  :میان بگذارم
   است مستمرآموزش یک فرایند. 1

انـدازي   جـویی و پـس   اجداد من در مزارع نیشکر کار کردنـد و بـا صـرفه       
باعث شدند که فرزندانشان از این مزارع خارج شـده و تحـصیالت عالیـه       

ك تحـصیلی بـاال   کردند که با کسب مدار آنها فکر می  . سر بگذارند   را پشت 
هـاي آنهـا    کنند و غافل از اینکه بچه  فرزندانشان از باغداري نجات پیدا می     

  . از یک باغ کوچک به یک باغ بزرگتر به نام جامعه وارد شدند
هـا آمـوزش    ها مطالب زیاد و گاهـاً مفیـدي را بـه بچـه         مدارس و دانشگاه  

کـارآفرین و   دهنـد کـه چگونـه یـک           گاه به آنها یاد نمـی       دهند ولی هیچ    می
  : توان فریاد زد که از این روي می. صاحب کسب و کار شوند

دهند که روزي باغدار شـوید        فضاهاي آموزشی هیچگاه به شما یاد نمی      «
هـاي آنهـا شـما را بـه سـمت باغبـانی و کـارگري رهنمـون           بلکه آموزش 

  » .سازد می
هـا و   تهـا، شـرک   اند و بـه کارخانـه   ها و مزارع تغییر شکل داده     امروز باغ 
مدارس و دانشگاه ها تمام تالش خـود     . اند  هاي دولتی تبدیل شده     سازمان

را براي تربیت یک زنبور کارگر خوب که بتواند در ایـن مراکـز کـار کنـد          
  . کنند متمرکز می
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هـا،   دهند به دانـشگاه بـرویم، در یکـی از سـازمان     مثالً در مدارس یاد می 
اي   هـاي زنجیـره     ، از فروشـگاه   هاي دولتـی کـار کنـیم        ها و کارخانه    ارگان

هاي مختلف وام بگیریم، کاري پیدا کنیم         ها و بانک    خرید کنیم، از سازمان   
که حتماً بیمه تأمین اجتماعی داشته باشد، به حقوق ماهیانه توجـه کنـیم،              

  .... به امنیت مالی توجه کنیم و براي آن تالش کنیم و
. که چگونـه ثروتمنـد شـویم    دهند     هیچگاه به ما یاد نمی     ها   این آموزش  اما

جالب اینجاست که خیلی از مردم بـه درسـت بـودن مـسیر خـود اعتقـاد                  
  ! دارند و اصالً دوست ندارند حرف یا سخنی خالف آن را بشنوند

  پیش روي شماستچهار انتخاب . 2
.  را براي من و پسرش مایـک توضـیح داد          1پدر پولدار چهارراه پولسازي   

 شیوه مرا در زندگی نصیحت کنـد تـا در           خواست به این    وي صادقانه می  
چهـارراه  نمـودار زیـر همـان       . ام تـصمیم بگیـرم      مورد تحـصیل و آینـده     
  : استپولسازي معروف وي

  .ي موارد زیر هستند هر یک از حروف این جدول نشان دهنده

                                                 
رراه چهـا بنـدي توصـیه مـی شـود کتـاب             مـورد ایـن دسـته      تـر در    براي کسب اطالع کامـل     -1

  . که توسط انتشارات طاهریان به چاپ رسیده را مطالعه فرماییدپولسازي را از همین نویسنده
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:Eکارمندان و کارگران   

:Sخویش فرمایان( کارفرمایان(  
:Bهاي بزرگ تاجران و یا صاحبان تجارت  

:Iگذاران داران و سرمایه  سرمایه  
. دنـ کن   می تربیت S و   Eهاي    آموزان را براي ورود به بخش       مدارس، دانش 

 دانـشکده دندانپزشـکی از جملـه     یادانشکده حقوق، دانشکده پزشکی     مثالً  
  .سازند را می Sجاهایی هستند که افراد ساکن در بخش 

 و حقـوق در      پزشـکی  دانـشگاههاي  ممتـاز    شـاگردان  کـه    نکته اینجاسـت  
هاي سنگین  پرداخت مالیات. دهند  مالیات را می   االترینمقایسه با دیگران ب   

  . استSدام هاي متخصصان در بخشیکی از 
پس از مشکالت مالی خاطر  ، ب هستند S که در بخش     اکثر کسانی  متاسفانه

  .کنند  میرها کسب و کار خود را مدتی
هـاي مـالی       چـه نـوع آمـوزش       که باید  عالقمندند بدانند  افراد باهوش    لبتها

 I و   Bهـاي     بخـش . ساکن شوند  I و   Bهاي    کسب کنند تا بتوانند در بخش     
در واقع ایـن افـراد کـسانی        ؛  محل سکونت ثروتمندترین مردم دنیا هستند     

  .دهند هستند که بیشترین درآمد را داشته و کمترین مالیات را می
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 فعالیـت   I و   Bهـاي    در این کتاب، ابتدا خواهید فهمید چه کسانی در بخش         
. خبـر هـستند      از آن بـی    S و   Eهـاي     دانند که افراد بخش     کنند و چه می     می

اي دسـت   العـاده  کند تا به مزیت فوق     آگاهی از این تفاوت به شما کمک می       
  .پیدا کنید

  !انتخاب با شماست. 3
 بلکهدانست   نمی مهمرا  حقوق بگیري   درآمد  پولدار داشتن یک شغل پر    پدر

 مفیــد در جهــاني شــغلی پــر درآمــد را امــري بــسیار هــا  فرصــتایجــاد
  .دانست می

 در 1973 تصمیم خود را گرفته بودم، به همین دلیل در سـال           من باالخره 
هـاي    حالی که همچنان در مارین کُـر مـشغول بـه کـار بـودم، در کـالس                 

  : داددیا نام کردم که به من   ثبتگذاري سرمایهآموزشی 
E بهره ببرمگذاري  سرمایه در جهتهایم  چگونه از بدهی.  
Eباال ببرمهاي فروش خود را  چگونه مهارت.  
E هایم کم کنم چگونه از میزان مالیات.  

در واقـع    گذاشـتم،    هاي مالی   گام در راه آموزش    1973من وقتی در سال     
  .پیدا کردمالعاده در زندگی خود دست  به بزرگترین مزیت فوق

 قـرار    را در اختیـار مـن      اي  هالعـاد   ، مزیت فـوق   آکادمیک مالی آموزش غیر 
 بهـره  هـا هـم از آن بـی        د که حتی افراد باهوش و نخبـه در دانـشگاه          دا  می

  .بودند
 بین فرقیدانند چه     ها نمی   میمون دلیل به دام افتادن میمونها این است که         

  . ، وجود دارداست درخت سوراخ که در غذایی معمولی و غذايیک 
  :کند موزش آشنا میما را با سه نوع آ هاي درست آموزش
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   درآمد معمولی-1
  گذاري  درآمد سرمایه-2
  فعال  درآمد غیر-3

 که براي کـسب     آموخته شده اند    طوري    S و   Eهاي     بخش بیشتر ساکنان 
  افـراد بـه آسـانی     به همین دلیل است که ایـن      . کنند  درآمد معمولی کار می   

هـستند و    تالشـگر  بـسیار    ایـن افـراد   . افتنـد    به دام مـی    )ها  همانند میمون (
  .کنند پرداخت میها را  بیشترین مالیات

  ها ها و انسان تفاوت میان میمون
 که انسان را با میمـونی مقایـسه کنـیم           استرحمانه     بی  فکر کنید که   شاید

  . استسوراخ درخت گیر افتادهکه دستش در 
بینید، ظالمانه است اگر بگذاریم مـردم دنیـا همچنـان     ولی همانطور که می   

هـاي     سخت کار کنند، مالیات    احمقانهبهره بمانند،     اي مالی بی  ه  از آموزش 
 بدانیـد شاید . انداز کنند  پسلوحانه  ساده راپولهایشانسنگینی بپردازند و   

  ؟! چه باید کرد کهدانید نمیکه در مسیر اشتباهی هستیم ولی 
براي اوج گرفتن بالن بایـد چیزهـاي   «:گوید   که می   بالن  قانون با حتماً شما 

بنابراین براي موفـق شـدن      . اید  شنیده» افه هستند را بیرون ریخت    که اض 
  .در مسایل مالی در اولین قدم باید تفکرات کهنه و اشتباه را دور ریخت

  :هایی از افکار قدیمی که در رابطه با پول وجود دارد نمونه
  شوم نمی من اصالً پولدار ☺
  هاي طماعی هستند  ثروتمندان آدم☺
  د باشم تا پولداردهم شا  ترجیح می☺
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  ها غیرعادالنه هستند  مالیات☺
   براي پولدار شدن باید سخت کار کرد☺
  گذاري امري پر دردسر است  سرمایه☺
   براي پولدار شدن باید دانشجوي خوبی بود☺
   امنیت کاري  مهمترین چیز است☺
  گذاري کنید و صبور باشید  متنوع سرمایه☺
  دشون آموزان تنبل پولدار نمی  دانش☺

  نگرش خود را تغییر دهید
مـشت  ، مگر آنکه    برسدتواند به آزادي      میمون در دام افتاده قصه  ما نمی       

تـا  نیـز  هـا   انـسان . ها نیز همینطور اسـت    در مورد انسان   خود را باز کند،   
تواننـد آزادي    رها نکنند، نمـی نما نخ که خود را از بند افکار قدیمی و    وقتی

  .در آغوش بگیرندرا 
 و تکـرار کنـیم  یـک کـار را   آن است کـه بارهـا و بارهـا    رین کار   ت  احمقانه

هـا    خیلیولی متاسفانه. باشیمداشته   نیزانتظار رسیدن به نتیجۀ متفاوتی  
این دسته از افراد گوش بـه فرمـان        . شوند می مرتکب این حماقت     از مردم 

تـاریخ مـصرف     و   قـدیمی  کـه پیـشنهادات      اي دارند   سنگوارهکارشناسان  
  . کنند ا مطرح می راي گذشته

مزیـت  کـه   ام اشـاره کـرده    مالی قدرتمنـد   به آموزشهاي من در این کتاب     
در هـر   اي براي افراد ثروتمند و فقیر، باهوش و غیـر بـاهوش،               العاده  فوق

در دنیـاي اینترنـت، ایـن       امـروزه   . آورد   به ارمغان مـی    نقطه اي در جهان   
وانـد ثـروت زیـادي    امکان فراهم شده تا هر کسی در هر کجا که باشد، بت      
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تنها کافی است پذیراي افکار و عقاید       . را در اقتصاد جهانی به دست آورد      
ي بگیرید و  جدید باشید؛ آموزش مرد عمل باشیدهاي مالی را جد.  

از تواننـد    مـی هـا     بسیار مهم است، زیرا به نظر من، انسان       » عملگرا بودن «
 کـه اشـتباه   قدنـد بـسیاري معت . ها را بگیرنـد  درسـ بهترین   اشتباهات خود 

اگـر  . کردن امري زشت است، اما به نظر من این طرز فکر درسـت نیـست      
. مانیم ، و اگر چیزي یاد نگیریم فقیر می     گیریم  اشتباه نکنیم، چیزي یاد نمی    

پول تا آخر عمـرش فقیـر مانـد و بـه جـاي              به همین دلیل است که پدر بی      
نتخابات و ضـرر و     اینکه از تجربۀ تلخ از دست دادن شغلش، ناکامی در ا          

در برخـورد بـا     فروشـی متحمـل شـد، درس بگیـرد؛            زیانی که در بستنی   
مان را تمام قد بپـذیریم و سـپس           ها باید ابتدا مسئولیت اشتباهات      شکست

  .به دنبال دالیل شکست خود باشیم تا پیشرفت کنیم
آموزانی را کـه در کـالس درس بیـشتر     متاسفانه اکثر مردم معموالً دانش 

 در دنیـاي واقعـی،       امـا  .داننـد   شوند، کـودن مـی       مرتکب اشتباه می   از بقیه 
شـوند امـا از آنهـا درس     افرادي کـه بیـشترین اشـتباهات را مرتکـب مـی      

  .ثروتمند هستندگیرند،  می
بسیار مسرورم از اینکه به اطالع شما برسانم در حال حاضر من بیـشتر            

کتـر و وکیـل     هاي ممتاز و برگزیدة مدرسه که هـم اکنـون د            از همکالسی 
در این رابطه یک دلیل بسیار ساده وجـود دارد و آن  . ثروت دارم هستند،  

هات بیـشتري شـده، ولـی از        اینکه من در مقایسه بـا آنهـا مرتکـب اشـتبا           
  .ام  درس گرفتهاشتباهات خود
خوشبختانه، راههاي زیـادي بـراي      «: گوید  می» وارِن بافت «همان طور که    
 و امـروز نوبـت    ام؛    اه خود را پیدا کـرده     من ر » . وجود دارد  ثروتمند شدن 
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ایـن کتـاب شـما را در یـافتن پاسـخ            . شماست که راه خـود را پیـدا کنیـد         
دهـد زیـرا در        ارائه نمـی   اي را   نقشهکند، اما هرگز      سؤاالتتان راهنمایی می  

مـن در ایـن کتـاب    . دنیاي واقعی، هیچ پاسخی صد در صد وجـود نـدارد        
 هرکس به فراخور وضعیت مـالی خـود و          ام که   هایی را ارایه کرده     فرمول

  .تواند از آن بهره ببرد فارغ از زمان و مکان می
 نگرشی جدید در مـورد    هدف اصلی من از نگارش این کتاب، آن است که           

  .به شما ببخشم» پول«
  . همه مطالب این کتاب دربارة دنیاي واقعی است

تی کـه   اي اسـت کـه در صـور         العـاده   هـاي فـوق     این کتاب در مورد مزیت    
گذاري کنیم، همگـی      بخواهیم روي یادگیري و آموزش مالی خود سرمایه       

ها آن است کـه   قصد من از طرح این ایده . مند شویم   توانیم از آنها بهره     می
افکار و باورهاي قدیمی را زیر سؤال برده و ذهن شما را مـشغول افکـار        

فقیت تغییر  بهاي مو به خاطر داشته باشید که      . هاي جدیدتري نمایم    و ایده 
  .است که باید آن را حتماً به جان و دل خرید

  روز یکشنبهمن از کالسهاي  هاي آموزه
 خیلی مفیـدي هاي    مذهبی نیستم، ولی درس    بسیارآدم  هیچگاه  اصوالً من   

در اینجا الزم مـی بیـنم دو نمونـه از    . ام در کلیسا گرفته» روز یکشنبه«از  
  :ارد را ذکر کنماین درسها که موضوع صحبت ما همخوانی د

  ». رستگاران هستندبراي افراد فروتن است و آنهادنیا « -1
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کـه  است   بلکه کسانی    انسانهاي ضعیف نیست   از فروتن در اینجا مقصود    
 از تکبر و خودبینی هر روز       با کاستن  هستند که    خاضعو  متواضع  آنقدر  
  .آموزند میاي  را از زندگی  هاي تازه درس

  ».ن جهل و نادانی استدلیل نابودي مردم م «-2
، کهنـه  نظـام آموزشـی اسـت کـه          ضـعف بحران امروز دنیـا ،      بزرگترین  

 در دنیاي واقعی است و این        و وامانده از آخرین اخبار و رویدادها       قدیمی
دنیـاي   در   موجود حقایقتا زمانی که مدارس، دانش آموزان را از         بحران  

. د خواهـد دا ود ادامـه خـ  به حیات  نکنندآگاهگذاري   ، مالیات و سرمایه   کار
آیا وقت آن نرسیده که ما کودکانی آزاد و آگاه تربیت کنـیم تـا همچـون                  

  !میمونها در دام نیفتند
 من آینه تمام نماي کودکـان شماسـت در صـورتیکه    پول  بیوضعیت  پدر  

کـرده،    ، تحـصیل  بـسیار خـوب   پـول مـرد        پدر بـی   . همین حاال اقدام نکنید   
 و انتظار داشـت     1 بود متنفراز ثروتمندان   بود اما تا لحظۀ مرگ      تالشگري  

  . کنداو را حمایتکه دولت باید همیشه 
همـــین حـــاال زمـــان آن رســـیده کـــه آزادي را در آغـــوش بگیریـــد و  

  .کند این امکان را براي شما مهیا می» آموزشهاي مالی«
بـرد و سربـسته      این کتاب اطالعات شما را بـصورت تـصاعدي بـاال مـی            

 در دنیـاي    شانسی هـستید زیـرا ثـروت واقعـی          بگویم که شما آدم خوش    
  . اطالعات استامروز

 

                                                 
 کـه توسـط     »پدرپولـدار پـدربی پـول     « براي اطالعات کامل در این مورد به کتاب بـی نظیـر              -1

  . به چاپ رسیده است مراجعه فرماییدانتشارات طاهریان
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اید را به صورت  ترین نکاتی که از این بخش یاد گرفته مهم
:خالصه در این قسمت بنویسید  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



1 فصل  

   مالیسواد
  کنم؟ يکار چه با پول خود

  رایجسؤال 
 منتـوا   مـی يکـار ه با این پول چـ به نظر شما . دارمپول  هزار دالر    10من  

  ؟ بهتر استگذاري کنم  سرمایهاي در چه زمینه  را؟ این پولانجام دهم
  مختصرپاسخ 

کـار کنیـد،   ه  چـ دانید با پـول خـود     در صورتیکه نمی  کنم    اکیداً توصیه می  
دانید   نمیدر صورتی که .نیدصحبت نکهتر است که در این باره با کسی        ب

گوینـد چـه      هستند که به شـما مـی       زیادي   افرادبا پول خود چه کار کنید،       
 شماجاي  بمن   تا   بگذار را در اختیار من      پول«: کنند  پیشنهاد می  مثالً   کنید،

   ». کنممحافظتاز آن 
  .شود ی میجا فقط به ورشکستگی منته این اعتماد بی

  کاملپاسخ 
، گـذارد   مـی  مدیریت مالی باالیی در اختیار شـما    قدرت ،هاي مالی   آموزش

 و آن را در کجـا  کـرده  که با پولتـان چـه     دانید  به طوریکه آنوقت شما می    
شـما را   هاي مالی، ریسک و مالیـات         آموزش نداشتن .کنیدگذاري    سرمایه

 فاقــد کــه کــسانی. دهــد مــی کــاهش شــما را میــزان درآمــد  وبــاال بــرده
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 چیزهـاي   رويبـر  هـدف    بـی   معمول طبق عرف ،  هستندهاي مالی     آموزش
گـذاري    هـاي سـرمایه     ، سهام، اوراق قرضه و صـندوق      امالك مختلف مثل 

. کننـد  انداز می ا پول خود را در بانک پس      و ی گذاري کرده     مشترك سرمایه 
صـدا    در حالیکه پس اندازکردن از قدرت پـول شـما بـصورت آرام و بـی               

  .کاهد می
هـاي قـدیمی از بـه ظـاهر      مسئلۀ مهم اینجاست که شـما نبایـد از توصـیه    

هـایی کـه    باال بردن سواد مالی گزینـه    . کارشناسان اقتصادي پیروي کنید   
  .برد توانید انتخاب کنید را باال می شما می

   موضوع اصلی این کتاب
م ه مـالی روشـنی را بـراي خـود رقـ            شما آیند  ،با کسب آموزشهاي مالی   

گیرید که چگونه جریان نقـدي را بـه    شما یاد می به عبارت دیگر،    .زنید می
تواند بـا    میبا کسب مهارتهاي مالی شما  .هاي خود روان کنید    سمت جیب 

استفاده از پول دیگران در شرایط اقتصادي خوب یا بد با حداقل ریـسک،      
تـرین     العـاده   فـوق د و این    یمیلیونها دالر به دست بیاورد و مالیاتی نپرداز       

  . که حاصل آموزشهاي درست مالی است است ثروتمندانمزیت

  ترند؟ چه کسانی باهوش
ادعـا  اند و     ها درس خوانده    مردان و زنان باهوشی که در بهترین دانشگاه       

امروزه  متاسفانهاند    هاي مالی را دریافت کرده       بهترین آموزش  کنند که  می
یکـی  تـوان   مـی آنرا نی که  بحرا. بزرگترین بحران مالی تاریخ را رقم زدند      

  . که جهان به خود دیده استدانست اقتصادي بحران از بزرگترین
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 واقعـاً بـاهوش هـستند و        این افـراد   که اگر    حاال پرسش اساسی این است    
هـاي دانـشگاه      و جـزء شـاگرد اول      (انـد   دیدههاي مالی را      بهترین آموزش 

ده اسـت؟   شـ اقتـصادي    چنین بحران عظیمـی      دچار، پس چرا دنیا     )بودند
تـر؟ چـرا    پـول   بیشوند و فقرا هر روز         می پولدارتر هر روز    پولدارهاچرا  

هـا    ت  شـود؟ چـرا مالیـا        متوسط کاسـته مـی     طبقهروز به روز از جمعیت      
کـسب  د؟ بر سـر     نشو   می فقیرتر روز به روز     ها  یابد، اما دولت    افزایش می 

 چـرا  ؟بـاال رفتـه   ، امـا تـورم  کم شـده  حقوق چه آمده است؟ چرا  و کارها 
 خـود  الگويگذاري را   که  مغزهاي متفکرِ دنیاي سرمایهنسل پرزاد و ولد 

؟ چـرا   کننـد   نگـاه مـی   با تـرس بـه دوران بازنشـستگی           حاال اند،  قرار داده 
 ولـی شـوند،    مـی خارج ها بدهی از دانشگاهمقدار زیاديدانشجویان ما با  

ان را  شـ    کننـد تـا وام دانـشجویی       پیـدا  بـراي خـود      حتی کاري توانند    نمی
 شـدید قیمـت امـالك و        کـاهش  بعـدي،    چـالش  مـن    از نظر ؟  پرداخت کنند 

هـاي    در بازپرداخـت وام کوتـاهی و احمـال  ، بلکـه    نخواهد بـود  مستغالت  
  .دانشجویی است

  آموزش مالی چیست؟مفهوم واقعی 
 از آموزش مـالی     هدف: بیان کنم  تر  واضح را   باشد سؤال خود  بهتر  شاید  

، پـس   هـاي مـالی ندارنـد       کـی از آمـوزش    در آموزگاران ما    وقتیچیست؟  
التحـصیالن    ؟ فـارغ  دهنـد  آمـوزش   مـا  فرزندان به   توانند آن را     می چگونه

چگونـه  و کمبـریج     هـاروارد، آکـسفورد   دنیـا مثـل     هـاي     دانـشگاه بهترین  
د؟  کننـ به مردم کمک اقتصادي دنیا، در بزرگترین بحران     خواهند توانست 

 ایـن   مجریـان ه است؟ آیـا     دچار مشکل شد  چرا طرح بازنشستگی معلمان     
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آموزان مـا در      اند؟ آیا دانش    هاي مالی کسب کرده     طرح به راستی آموزش   
آمـوزان   ، دانـش هـا  مدرسه؟ آیا  اند  را فرا گرفته  هاي مالی      آموزش ،مدارس

  ؟مهیا کرده است»  پول و بی رحمدنیاي واقعی«ورود به را براي 
بهتـر  ،  مالی بیان کـنم هاي باره آموزش خود را در   هاي  دیدگاه از آنکه    قبل
  .شرح دهمرا » تربیت«و » آموزش «بینهاي   تفاوتاست

 مدرســه خلبــانی نیــروي دریــایی آمریکــا در فلوریــدا  در ســالمــن ســه
شـوم کـه      کـنم متوجـه مـی        مـی  اکنون که بـه گذشـته فکـر       . آموزش دیدم 

  .اند نداده» آموزش« به خوبی ولیاند،  کرده» تربیت«مربیانم مرا به خوبی 
 ی ایـن اسـت کـه در طـ    ام شـده » تربیـت « به خوبی  منگویم    اینکه می  علت

  جنگـی   که بتوانم با هلیکوپترهـاي     ام  آموزش دیده دورة آموزشی، طوري    
کنـیم،    جنـگ مـی  ویتنـام  بـا   بـه چـه علـت      ولـی دربـارة اینکـه     . نمپرواز ک 

  است  از هزار سال   بیشتردانستم که ویتنام       نمی از طرفی . آموزشی ندیدم 
ایـن  فرانسه و آمریکا جـزو آخـرین کـشورها در           . باشد  می در حال جنگ  

 جنگ  در واقع .  کنند سخیر ویتنام را ت   قصد داشتند طوالنی بودند که    دوره  
 دقیقــاً ماننــدهــا بــراي رســیدن بــه اســتقالل بــود؛  هــزار ســالۀ ویتنــامی

انجـام   انگلـستان  اسـتعمار که براي رهایی از     » هاي استقالل آمریکا    جنگ«
  .شد

گفتنـد    خلبانی بـه مـا مـی    آموزشی مراکز که در    ود چیزهایی از جمله معد  
! هاي بدي هستند    ها آدم    کمونیست  و هاي خوبی هستیم    این بود که ما آدم    

 فقـط . معنـی اسـت   دانـستم کمونیـست بـه چـه           مـن حتـی نمـی     باور کنید   
 بـر  سـیاه هـاي   گذاریم و آنها لباس  دانستم که ما کاله سفید بر سر می         می

 اختیـار   بـراي در  دانستم جنگ ما بر سر نفت و           نمی الً اص من. کنند  تن می 
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