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  مقدمه
ایـم کـه هـر        همۀ ما در کودکی داستان سه بچه خوك را خوانده و شنیده           

کدام سه خانه با پارچـه، کـاه و آجـر سـاختند و نهایتـاً در طوفـان تنهـا                     
اي که سالم ماند خانۀ آجري بود که با دقت و حوصله ساخته شـده                 خانه
  .بود

تـصادي  در تند بادهاي اقتصادي نیز دلیل ویـران شـدن بنیـاد مـالی و اق               
ها و طبقات مختلف پوشالی بودن چهـارچوب مـالی آنهـا و البتـه       خانواده
) فارغ از مکان و زمـان (ترین نوسان بازار  اگر با کوچک. طلبی است  راحت

شود دلیـل آن سـست    بگیر به آسمان بلند می     فریاد طبقۀ متوسط و حقوق    
  .اند ها به آن امید بسته بودن بنیان مالی آنهاست که سال

هاي یک شبه براي پولدار شدن و کسب          لسم و جادویی و یا نسخه     هیچ ط 
ایـن  . هـاي مـالی وجـود نـدارد         سازي از طریق آموزش     ثروت جز توانمند  

در آوري مقاالت جدید و کاربردي کیم و رابـرت کیوسـاکی              کتاب با جمع  
غالب یک کتاب تمام سعی خود را کرده است تا نقاط ضـعف شـما را بـا                  

تان تبدیل کند و تکیه گاه مطمئنـی   کارهاي کاربردي به نقاط قوت      ارائۀ راه 
  .هاي اقتصادي به شما ارائه دهد در بحران

امید است که از مطالب مطرح شده کمال استفاده را کرده و مزیـد امتنـان               
دمند خود را با ما در میان بگذاریـد تـا در ادامـۀ              هاي سو   است که دیدگاه  

  .راه از آنها بهره ببریم
  همیشه پویا و شاد باشید

  انتشارات طاهریان                                                                              
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  1 فصل

  گذاري  نوع سرمایه5
  

 پاسخ د؟ی قرار داريگذار هی از سرمادسته کدام در
   بودن باشدی غنای ری فقنی تفاوت بتواند یم

  
 مـن  پولـدار ، پـدر  نوشتمپول  کتاب پدرپولدار پدر بی که من در   طور  همان

کنـد   ی نمـ  ی، فرقـ  دی باشـ  یگذار واقعـ   هی سرما کیاگر شما   " :گفت یاغلب م 
 در هـر  یگـذار واقعـ   هی سـرما کیـ .  نزول باشندایل صعود بازارها در حا  
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 شما به بـازار     تی، موفق گری به عبارت د   ". کند ی بازار خوب عمل م    طیشرا
  . داردی، بلکه به خود شما بستگستی نهوابست
ــ تیــموفق ــ، ثــروت  شکــستای ــه مای ــ فقــر فقــط ب ــودن زانی  هوشــمند ب
 يگـذار  هی سرما یدر چه سطح  اینکه شما    یعنی،   دارد یگذار بستگ  هیسرما
درآمـد  دالر هـا   ونیـ لی در بازار سهام م هوشمندگذار هیسرما کی. کنید  می

  .دهد یها از دست م ونیلی آماتور مکی  وکسب خواهد کرد

  د؟ی هستيگذار هی از سرمادسته در چه شما
در پـدر پولـدار پـدر       . ام گذاران را ذکر کرده    هی از سرما  دسته، پنج   ری ز در
 اری من بـس   یپدر واقع . برایتان گفتم  خود   ی پدر واقع  ، من در مورد   پول  بی

، او  حــالنیــبــا ا. داشــت ی و درآمــد خــوبکــش زحمــت،  کــردهلیتحــص
 ی زنـدگ  اواخـر در  به همین خـاطر      در مورد پول داشت      ی سنت يها دگاهید

 پـول   بـی  من او را پـدر       - بود   بانی دست به گر   يخود با مشکالت اقتصاد   
  . بودگذاران هسرمای اول دستهاو در دو . میدنام
پـدر  . نوشـتم  زیـ ندر مورد پـدر پولـدارم       پول    پدرپولدار پدر بی   کتاب   در

 سـخت   نی، همچنـ   نداشـت  ی دانـشگاه  التیتحص) پدر دوستم (من،   پولدار
برخالف پدر  .  داشت وضع بسیار خوبی   ي، اما از نظر اقتصاد    کرد یکار م 
کـرد   ی ماهنگ متفاوت به پول اری و بس  پولدار داشت  یتی، او ذهن  منپول    بی

 کیـ پدر پولـدار مـن      .  بود یی مردان هاوا  نی از ثروتمندتر  یکی جهیو در نت  
  . پنج بود سطحگذار هیسرما
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 در کـدام    دیـ  کن نیـی  و تع  دی، با خـود صـادق باشـ       دی وقت بگذار  قهی دق چند
 بـا   دیـ  خـود با   ي بـه آرزوهـا    دنیقبل از رس  . دیهستگذاري    سرمایهسطح  

  .دیش صادق بادیکن ی که از آن شروع مییجا

  کار تازه: 1گذار  سرمایه سطح
و  باشـد  درآمدزا شما وجود نداشته باشد که یی در ستون دارا يزی چ اگر
 نیی صـورت شـما از سـطح پـا         نیـ ، در ا   باشد ادی ز اری شما بس  يها یبده

  . صفرسطح، دیکن یمشروع 
 شما در حال حاضر     يگذار هی سرما نی، بهتر دی بد هست  ی در بده  قاًیعم اگر

  . بد باشدی از بدهرفت برونممکن است 
 دالر  ونیـ لی م کیـ  بـه    کیـ ، نزد  تجارتم را از دست دادم     نی اول نکهیبعد از ا  

 ياریاز بـس  . برسانم تا به صفر     دی پنج سال طول کش    باًیتقر.  داشتم یبده
 در قبــال اشــتباهاتم پــذیري مــسئولیت از اشــتباهات و يریادگیــ، جهــات

 اشــتباهاتم درس اگــر از. بگیــرمتوانــستم  ی بــود کــه مــدرســی نیهتــرب
  . که هستم نبودمییجادر گرفتم، امروز  ینم
  
. دیدار یکمگذاري    سرمایه پول و    ای ی، شما احتماالً دانش کم     سطح نی ا در
 ی اسـت کـه بـه راحتـ        نیـ  سـطح ا   نیـ  در ا  گـر ی د یعـال گذاري    سرمایه کی

، در دیـ کتاب بخوان. دی خود را شروع کن  ی مال التیدر تحص گذاري    سرمایه
 و بـه دنبـال   دیـ  را بخوان  هـا   روزنامه ی، بخش مال  دیرکت کن  ش ها یسخنران

ــمرب ــوب  و انی ــاتید خ ــاس ــی. دی باش ــری دیک ــان از گ ــا مک ــاليه و  (ی ع
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فراگیـري   که   يا يباز است،   یمال  گردش يباز شروع،   يبرا!) کننده  سرگرم
  .کند ی مکننده سرگرمرا گذاري  سرمایه اصول

  
   کنندهانداز پس: 2گذار  سرمایهسطح 

 داشـتن بـه   ی مـال تی کـه مـسئول  ه داده شـد  ادی مردم   شتری ب بهی  از کودک 
 کیــ، دیهــستکننــده انــداز   پــسکیــاگــر .  اســت کــردنانــداز پــس يمعنــا
 مراقـب   اری بـس  دی، با انداز  پس کیبه عنوان   . دیگذار سطح دو هست    هیسرما
 ی برنامـه بازنشـستگ    کیـ  در   ایـ  بانـک    کیـ ، به خـصوص اگـر در        دیباش
  .هستندگان کالی  کنندگان بازندنداز، پس ای کلبه طور. دیکن یانداز م پس
 کیـ  رنـد ی بگ ادیـ  يزیـ  چ خواهنـد  ینمـ  کـه    ي افـراد  ي انداز اغلـب بـرا     پس

زیـرا  ؛ ستیـ  الزم ن ی هوش مال  چی ه  کردن  پس انداز  يبرا.  است ياستراتژ
  .دا را آموزش دمونیتوان م یمهم  نهی در هزییجو  صرفهيبرا
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،  شما اندازهاي  پس اگر   ؛ و دیریگ یم ادی است که کم     نی در پس انداز ا    خطر

 بـرود، بـدون پـول و بـدون          نی، از بـ    کاهش ارزش پول   ایبا کاهش بازار    
  .دیشو ی متوقف ملیتحص
 درصـد   85 تـاکنون    1971 از سـال     کـا ی کـه دالر آمر    دی داشته باشـ   ادی به

 ارزش خــود یاز دســت دادن مــابق. ارزش خــود را از دســت داده اســت
 از سـود  یانداز کننـدگان گـاه    است که پس اگرچه درست . کشد ی نم یطول

نرخ بهره خود به ندرت با نرخ تـورم مطابقـت           اما  ،  برند یمپول خود لذت    
  . استختبابراي  يز باکی نیا. ندارد
 يگذار هی سرما نهی چند دوره در زم    کنم  می شنهادی، پ دیکن ی پس انداز م   اگر

یـک از ایــن  بــه  ایـ  آدیـ نی و ببدیــ امــالك و مـستغالت بگذران ایـ در سـهام  
، پـس پـس     کدام را دوست نداشتید    چیاگر ه . ری خ ای دارد   عالقه يها  نهیگز

  .دیو دعا کن ... ردهانداز ک
 بازار در جهان است     نی که بازار اوراق قرضه بزرگتر     دی داشته باش  ادی به

هــستند نــه کننــده انــداز   افــراد و مــشاغل پــسشتریــ کــه بلیــ دلنیــبــه ا
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 به نظر برسد، اما بـازار     بی عج از کنندگان اند   پس ي برا دیشا. گذار هیسرما
  . دارندازی نرندگانیگ واماوراق قرضه و بانکها به 

  آماتور: گذار هی سرما3 سطح
 هـاي  گزینه سطح در نی تفاوت که انی، با ا سطح مشابه سطح دو است     نیا

،  مشترك يگذار هی سرما يها خطرناك مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق     
  .دنکن یمگذاري  سرمایهبل معامله در بورس  قايها  و صندوقمهیب
 در سـطح    یشخـص .  حالـت اسـت    نی در بهتر  ي آماتور يگذار هی سرما نیا

دانـد   ی، اما واقعاً نمـ    گذاري کند   سرمایه دی که با  داند  یسه م گذاري    سرمایه
نچه آسـان و درسـت   ، آنها به آنیبنابرا؛ کندگذاري  سرمایه چگونه ایکجا  

آسـان ماننـد    گـذاري     سـرمایه : پردازنـد  ی م ضفر  شیپ،  در مقابل آنهاست  
 دارند زی نی مشاور مال کیغالباً آنها   . مشتركگذاري    سرمایه يها  صندوق

  . استی مالي فقط فروشنده شرکتهادر واقعکه 
 هـستند  ي ندارند و به دنبـال افـراد  ی مالالتیگذاران آماتور تحص  هیسرما

 E بخـش افـراد در    . ندکنگذاري    سرمایه ي در چه موارد   ندیکه به آنها بگو   
 يهــا  در برنامــهرییــ تغلیــبــه دل) فرمایــان خــویش( Sو ) بگیــران حقــوق(

آنهـا عالقـه    . انـد  شـده گـذاري     سـرمایه  در   ي مجبور بـه بـاز     یبازنشستگ
 ندارنـد تـا بتواننـد    خـود  التی تحـص بـرروي گـذاري     سـرمایه  بـه    یچندان
، داننـد  ی نمـ  يزیـ  چ یآنها در مورد امور مال    .  شوند يگذاران بهتر  هیسرما

  . اعتماد کنندگری افراد ديها هیتوص به دی بدان معناست که آنها بانیا
 بـه   بـاً یدارد؟ تقر بـراي آزادي مـالی       ییها  شانس چه    آماتور گذار  هیسرما

  .ياندازه بردن در التار
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،  است که، اگر اقتـصاد سـقوط کنـد         نیاگذاري    سرمایه در سطح سه     خطر
چـرا؟ از   . آموزد ی نم يزی و چ  - دهد یم را از دست     زیگذار همه چ   هیسرما

 – یــی کـالس دارا کیـ گـذار دارد در   هی هـر آنچــه سـرما  بـاً یآنجـا کـه تقر  
؛ ستندیـ آنها واقعاً متنوع ن   . ، بورس سهام، محدود است    ي کاغذ يها ییدارا
، رنـد یگ ی مـ می آنهـا تـصم  ي دارند که بـه جـا  ی از آنجا که آنها مشاوران    و
  .را رخ داده و چی چه اشتباهفهمند ینم
 خـود  ی مـال التی، در تحـص   دی آماده خارج شـدن از سـطح سـه هـست           اگر

 دی آمـاده شـد    یوقت. دی و کنترل پول خود را شروع کن       دیکنگذاري    سرمایه
 مـشاور  کیـ  بـه  نکهی ايبه جا گذاري    سرمایه نهی خود را در زم    ماتیتصم

 شما سطح   ي شما انجام دهد، سطح چهار برا      ي کار را برا   نی ا دیاجازه ده 
  .ست ایخوب
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  يا حرفه: 4سطح گذار سرمایه
 پـول   تیری و مـد   يریادگی از مردم وقت خود را صرف        ی کم اری بس تعداد

 يا گذارحرفـه   سـرمایه  کیـ ،  دیدی به آن مرحله رسـ     یاما وقت ؛  کنند یخود م 
 نیمعلمـ داشتن ، العمر مادام يریادگی در سطح چهار   تیرمز موفق . دیا شده
  . و دوستان همفکر استی عالانی، مربیعال

  : مانندیسؤاالتآنها اغلب .  به دنبال پاسخ هستنديا گذاران حرفه هیسرما
  کنم؟گذاري  سرمایه يزی چه چي رودیکن ی مهیتوص �
   ملک بخرم؟دیبه نظر شما با �
   من خوب است؟ي برایچه سهام �
 کـرد کـه متنـوع       هیمن با کارگزارم صحبت کردم و او به من توصـ           �

  د؟یکن ی فکر میشما چ.  کنميساز
   آنها را بفروشم؟دی باایآ.  سهام به من دادندبرگ چند نمیوالد �
  

 يهـا   صـندوق  در پـول خـود      گذاشـتن  ي بـه جـا    يا  حرفـه  گذاران  سرمایه
 مـشاور  نیمـشترك، بـا چنـد     گـذاري     سـرمایه  ایـ ) k (401گذاري    سرمایه

، کننـد  ی مصاحبه م  ی معامالت ملک  يها ، وکال، دالالن سهام و بنگاه     یاتیمال
دهند و از    یکنند انجام م   ی م غی که آنچه را که تبل     کنند یم دای را پ  یمشاوران
کننـد و فقـط      ی فرار مـ   عی سر دهد  یمگذاري    سرمایه که مشاوره    یهر کس 

آنهـا بـه دنبـال مـشاوران        . شـوند  ی ثروتمند م  ها  نهیهز و   ها  ونیسیکمدر  
، فروشــند یکـه مـ  گــذاري  سـرمایه هـستند کــه در همـان   گـذاري   سـرمایه 
  .کنند یماري گذ سرمایه
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 از کارمندان با درآمـد بـاال و افـراد           ياری که بس  شوم یم اغلب متوجه    من

 آنها مـشغول  رای زرندیگ ی قرار م  يا  حرفهگذاران   هیمستقل در گروه سرما   
 وهیبـه شـ  گذاري  سرمایه يها فرصت ي جستجوي برایهستند و وقت کم  

  . دارندنانی و کارآفرداران هیسرما
 رایـ ، ز  خـود را کنتـرل کننـد       یتوانند زنـدگ   یهار م  سطح چ  گذاران  سرمایه

تـرس از  .  و رشـد اسـت  يریادگیـ  ی بـراي  دانند اشتباهاتـشان فرصـت     یم
  .کشد یآنها را به چالش مبلکه . ترساند یآنها را نمگذاري  سرمایه

 کـه   دینیب ی را م  ییها گذاري، فرصت   سرمایه به سطح چهار     دنی از رس  پس
 کـاهش  يریترس از شکست به طور چشمگ     کنند و    ی کار را نم   نی ا گرانید
گذاران سطح چهار بـه دنبـال اقتـصاد امـروز      هی از سرما  ياریبس. ابدی یم

تواننـد در آن طـرف اقتـصاد ثـروت داشـته باشـند        ی مـ نکهیهستند و از ا   
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سـطح  گذار سـرمایه  کیـ  اسـت کـه     يزیـ  همان چ  نیا .شوند ی م زده  جانیه
  .خواهد میچهار 

  دار هیسرما: گذار هی سرما5 سطح
 رأس اسـت کـه در   نیـ  بودن در سطح پنج مانند اگذار  سرمایه،   نظر من  از

 ي مـرز  چی هـ  ایـ دنبرایتان  .  صدف شماست  ایدن. میجهان قرار داشته باش   
 از  ی فراوان يای در دن  يدار هی، سرما  پرسرعت ي فناور يای دن نیدر ا . ندارد
  .تر است  آسانشهیهم

  
، آنهـا بـه     ژهیـ بـه و  .  هـستند  دار به دنبال مشکالت    هیگذاران سرما  هیسرما

. شـوند  ی مـ  ی هستند که دچار مشکل مـال      ی از کسان  یدنبال مشکالت ناش  
 درصـد  25 که در حل مشکالت تبحر دارند انتظـار دارنـد      یگذاران هیسرما

 دارنـد و    ي قـو  ی مـال  انیآنها بن .  پول خود را بدست آورند     تینها یسود ب 
ــا ــا رتمه ــرايه ــ موفقي الزم را ب ــاحبا تی ــوان ص ــه عن ــشاغل و  ب ن م
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 ی حل مـشکالت ناشـ     ي مهارتها برا  نیآنها از ا  . گذاران الزم دارند   هیسرما
  .کنند ی هستند استفاده میی مهارتهانی که فاقد چنياز افراد

گـذاري    سـرمایه  دالر   18000 بار فقط با     نی اول ي برا ی، وقت  عنوان مثال  به
کـه   گـذاران   سرمایه شده توسط    جادیرا شروع کردم، به خاطر مشکالت ا      

 هـستند، در   پـول  یبـ  و   کنند ینم تیری مد ی خود را به خوب    ینگی نقد انیجر
  . قرار داشتند تمرکز کردمتی که در مالکییها خانه کوچک و يها کانون
، تعـداد    بـار  نیـ ، من هنوز به دنبال مشکالت بـودم، امـا ا           از چند سال   بعد
 شـرکت   کیـ  دیـ  خر ي، من در حال کـار بـرا       شی سال پ  نیچند.  بود شتریب

 کـه مـشکل و   یدر حـال .  در پـرو بـودم  ي دالرونیلی م 30تخراج معدن   اس
  .بودروند  بود، روند همان شتریتعداد ب

 خـود  يهـا  يگـذار  هیسـرما  قیـ  سـطح پـنج از طر    گـذاران   سـرمایه  تنها   نه
، بلکه آنها ثروت خود را بـا قـرار دادن سـرعت پـول               کنند ی م امرارمعاش

 سرعت  تیلورایوست من تام و   د. دهند ی م شی برابر افزا  نی آنها چند  يبرا
 " يگـر یدسـود مرکـب بـا اسـتفاده از پـول شـخص       "پول را بـه عنـوان       

 کـه چگونـه بـا       فهمنـد  یمـ دار   هیگـذاران سـرما    هیسـرما . کنـد  ی م فیتوص
 نی را در چنـد    يادیـ  ز يها گذاري  سرمایه) OPM (گرانیاستفاده از پول د   

 از آن را    يادیـ زدارند تـا مقـدار       ی نگه م  عیمکان انجام دهند و پول را سر      
  .بدست آورند

بـه  . دیـ  و ادامـه ده   دیـ  خود ادامه ده   يریادگی، به   دی سطح هست  نی در ا  اگر
 کیـ  رایـ هـستند ز    سـخاوتمند  یداران واقعـ   هی که سـرما   دی داشته باش  ادی

 يشتریـ  ب يزهـا ی چ دیـ  با شتریـ  ب افـت ی در يداند بـرا   یدار موفق م   هیسرما
  .دیبده
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  !دیخود را باال ببرگذاري  سرمایهسطح 
  د؟یباشگذاري  سرمایه چه نوع دیخواه یم
در   مهـم  يفـاکتور   مالی يآزادداشتن حق   ،  ي نکته مهم در مورد آزاد     کی

  . استانسانی یزندگ
بـه  . دیـ  کـار را انجـام ده  نی ادیتوان ی نم یی انتخاب شماست اما به تنها     نیا

هـاي آموزشـی آنـرا پیـشنهاد           و کارگـاه   یمال  گردش يباز من   لی دل نیهم
  . پیدا خواهید کردزده شگفتبار شرکت کنید و خودتان را  یککنم می

  

عدد  به صورت خصوصی یمال گردش يبازبراي شرکت در کارگاه 
  . بفرستید10007087 را همین حاال به شماره 197

  

  
 شتریـ  ب دیـ توان یمـ  شهیـ ، هم دی قرار دار  ی در چه سطح   نکهی از ا  نظر  صرف

 .دی و اقدام کندیاموزیب



  2 فصل

  کنید؟ براي چه کسی کار می
  

   و ترسناك استزیانگ  شگفتنیا

  
 کـرده  ی که تـاکنون زنـدگ  ی انساننی راکفلر، ثروتمندتري نقل از جان د  به

  :دی، گوش دهاست
  ". خواهم ی ملت کارگر مکیمن . خواهم یمن ملت متفکر نم" 
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   ترسناك است؟نی اچرا
 ستمیـ  کـرد کـه س  جـاد یا را ی آمـوزش عمـوم  ئتیراکفلر ه. ي جان د رایز

  .داد ما را شکل یمدرسه فعل
آنها را  از   کرد تا انبوه     جادی ا ینی ماش نی داشت بنابرا  ازینگر   به کار  راکفلر

 در ی وجـود نـدارد کـه آمـوزش مـال          ی اشـتباه  چیهـ .  کنـد  دیـ  او تول  يبرا
  .شود ی باعث تفکر منی، اشود یآموزش داده نمبه کودکان مدارس 

 راه نیگفـت بهتـر   ی بـه مـن مـ    شهیـ  هم پـول   بـی ، پـدر     بودم نوجوان یوقت
 راه نی بهتـر نیـ کـرد کـه ا   یاو احـساس مـ  .  رفتن به مدرسه است    تیموفق
نیز خود   بود که او     ی راه نی ا حالبه هر   .  شغل خوب است   کی افتنی يبرا
 بـازرس  داشـت و     دانـشگاهی بـاالیی    مـدرك    نی چنـد  يو.  کرده بـود   یط
  . بودیی هاواارس مدستمیس

 نیتـر  کـرده  لیتحـص  از یکـ ی مـن    پـول   بی اگر پدر    یه حت  بود ک  نی ا مسئله
چقـدر از کـار   اینکـه   و حقوق از شهی، او همشناختم یم بود که من    يافراد

  . داشتتی بود شکایخود ناراض
 کمک به   ي برا يو.  نداشت ی من مدرك دانشگاه   پولدار پدر   گری طرف د  از

مجبور و    شروع به کار کرد    ی فروشگاه محل  در خود   ه خانواد هزینهاداره  
،  ثروتمنـد و موفـق بـود   اری حـال او بـس  نیـ بـا ا .  را رها کنـد لیشد تحص 
 هتـل در  کیـ را بـا  خود   امالك و مستغالت     يامپراتورسرانجام  بطوریکه  

  .ساختدریا ساحل 
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  :تگف همیشه می پولدار پدر

اگـر  . دی باشـ  بگیـر خـوب     حقـوق  کیـ دهـد کـه      ی مـ  ادیـ مدرسه به شما    " 
  ". دی مدرسه حساب نکنيرو، دی ثروتمند شودیخواه یم

 دمیـ  فهم یخود استفاده کردم و از همان کودک       پولدار   پدر از مشاوره    من
 یکی - تی موفق ي مدرسه خوب برا   کی رفتن به    - هی عال التیکه قول تحص  

 خـودم در    قـات ی، تحق در واقـع  . تاریخ است  يها ي کالهبردار نیاز بزرگتر 
 ازیـ  است که ن   قتی حق نی، منعکس کننده ا   تی و خود واقع   تی واقع نیمورد ا 

  . دروغ خطرناك استکی يپولسازبراي  ی آموزش عالبه
 شـما  تیـ  مدرسه خوب مانع موفقکی که رفتن به ستی ن نی موضوع ا  البته

 هستند کـه پـس از   يادیافراد ز. ستی هم به وضوح درست ن    نیا. شود یم
 ي اسـت کـه شـما بـرا      نینکته ا اما  ؛  شوند یرفتن به مدارس خوب موفق م     

  .دی به مدرسه خوب نداريازی نتیموفق
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  یی دانشجووام
 بـود کـه   ی خبـر بزرگـ  نیـ ا" :دهـد  ی گزارش مUSA Today که همانطور

 ي و بـرا   ه گرفتـ  یشیـ  پ ي کارت اعتبار  ی از بده  زیاد یی وام دانشجو  یبده
 آمـار تکـان دهنـده مرتبـاً       نیـ ا.  دالر فراتـر رفـت     ونیـ لی تر 1 بار از    نیاول

طبـق گـزارش   : ن آن باشـد  از کند شديا  نشانهنکهی، بدون ا کند یصعود م 
 ی دالر بده  ونیلی تر 4/1 از   شیها در حال حاضر ب     ییکای، آمر فدرال رزرو 

  ". آموزش پرداخت نشده دارند
   دالر32،731 ؟یی دانشجوبدهی بار متوسط امروز

مـدرك آنهـا ارزش   آیـا  کنند کـه   ی فکر نمالنیالتحص فارغ از ياری بس و... 
کنـد تـا    ی را مجبور مانی دانشجوی بدهنی، ادتر از آن  ب.  را دارد  یبدهاین  

  . خود گرفتار بمانندبگیري حقوقدر مشاغل 
 و انگـذار ی، بننـگ ی بوری اسـت کـه مـن شـما را بـه جرمـ      لیـ  دلنی همـ بـه 
ــد ــرکت رعاملیم ــشارکت و Daily Wire ش ــده م  PragerU.com در کنن
  .دیبشنو یدوست دارم نظرات او را در مورد آموزش عال. کنم ی میمعرف

  بورینگ ی جرم- ت؟ی دانشکده برابر است با موفقایآ
 ی است که بـه مکـان      نی ا دی انجام ده  دیتوان ی که م  ي کار نیتر  احمقانه دیشا
  .دانشگاه باشد... تواند  ی منیا.  که قرار است شما را باهوش کنددیبرو
 اگرچه افـراد    - ندارم   ی من مدرك دانشگاه   د زیرا  مغرضانه باش  این دیشا
 يهـا   دانـشگاه  نی از معتبرتر  ی از برخ  کهکنم   ی را مشغول به کار م     يدایز

ــهکــشور ــد  مــدرك گرفت ــمــن . ان ــه انجــام دادمکی مــن .  انتخــاب آگاهان
 ی مدرك دانـشگاه   کی که چگونه    دمید یم داشتم و    ی شغل يها يبلندپرواز
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 می دارم کـه تـصم     نـان ی، اطم بـا نگـاه بـه گذشـته       . رسـاند  یمنمرا به آنجا    
  . گرفتمیدرست

مـا  .  هـستم The Daily Wire شرکت به نام کی رعاملیمد و انگذاری بنمن
 100 از شیبـ . میکنـ  ی منتـشر مـ   کارانه  محافظه دی را از د   رهایاخبار و تفس  

  .شوند بیشتر می که هر روز میمخاطب دارمیلیونها کارمند و 

  
 کـشور آزاد  کیـ  نیـ ا. یـست  نی، مـشکل دی، اگر شما به دانشگاه برو     اکنون
 کـالج   یقـ ی کـه بـه هـر طر       دهی ا نیاما ا ؛  دی انجام ده  دیخواه یچه م آن. است
 دیـ تائ کـه مـن      - اسـت     بـه آرزوهـا    دنیرسـ  و   تی موفق ي بزرگ برا  یراه
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.  وسواس دارنـد   هی عال التی تحص هآنها ب . م دار ی متفاوت دی د ونچ. کنم ینم
 کـه  - باشد   گانی را خواهند یم و آنها     است ي حق بشر  کی نیااز نظر آنها    

 ی هـر کـس  ي برا- مثل من است ي افراديها  نهیهز پرداخت   ينافقط به مع  
  . نفس بکشدتواند یمکه هجده سال دارد و 

 انیـ  بـزرگ در م يروزیـ  پکی دهی انیا.  استی از نظر آنها کامالً منطق     نیا
  .است  دادني رأي مهم برافاکتور کی وجوانان 
؛ شهیـ  انطباق با اند   جادیا: اند  ایجاد شده  کار   کی انجام   يها برا   کالج بعالوه

 کی نی، ا انگیزه هستند   بی اری دانشگاه بس  رانی و مد  دی که اسات  یی از آنجا  و
  .این طور باشند زی آنها نانی خوب است که اکثر دانشجويبند شرط
 انیـ بن  دانـش يایـ ، ما در دن گذشتهنیاز ا. انصافم ی من ب که دییگو یم شما
 در جهـان  زدهمیخواندن ستاب ک ما از نظر     دیدان ی نم ای آ ...میکن ی م یزندگ

   است؟37 رقت بار یاضی هجدهم و از نظر ری از نظر سواد علمو
بـود کـه نقـشه ژنـوم        ن ی اسـتون  ایـ ،   سنگاپور نبود که اتم را شـکافت       نیا

 صادر  ی استناد علم  1شماره  آمریکا  ،  بلکه آمریکا بود  .  کرد هیانسان را ته  
 ي تکنولـوژ  هـاي   شرفتیـ  پ 1 و شـماره     و تفریح  ی سرگرم 1شده، شماره   

  .است
 آنچـه   یحتـ . کنـد  ی را خلـق مـ     زیـ  همـه چ   بـاً ی تقر کای، آمر  طور خالصه  به

 اختـراع شـده     ییکـا ی آمر کیـ  احتمـاالً توسـط      سازند یم گری د يکشورها
 در جهـان    1شـماره    اسـت کـه مـا تـاکنون اقتـصاد            لیـ  دل نیبه هم . است
  .میهست

 نـام تنهـا     نجـا ی، در ا   امکان را فراهم کرده است؟ خـوب       نی ا ی چه کس  و... 
 لیـ ب: انـد   کـرده  مـدرن را اختـراع       يای دن باًی است که تقر   ي از افراد  يتعداد
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 وجـود   سونیـ  ال ي دل و لـر    کـل ی جـابز، ما   وی، مارك زاکربرگ، است   تسیگ
  .دارد

   ندارندی مدرك دانشگاهکدام چیه
امـا  ؛  هـستند ی مـدرك دانـشگاه  يدارا ها  عامل شرکت رانی از مد  ياریبس
ها   است که کالج   ییزهایآنچه آنها دارند چ   . کنند یرا نم  کار   نی ا انگذارانیبن
 نیـ ا.  به شکـست لی و تما  یطلب ، جاه يکنجکاو:  دهند ادیتوانند به شما     ینم

 یدانـشگاه امـا مـدرك     ؛  کننـد  ی مـ  نی را تـضم   تی موفق باًی تقر اتیخصوص
  .ستی ننگونهیا

 کیــنامیرودی آنــهی کــه در زمی مهندســاند؟ی بــسازمــای هواپدیــخواه یمــ
 را  مای هواپ دیخواه یم.  شما باشند  می هستند تا در ت    دی، مف اند  کرده لیتحص

. دیـ  کن دایپکنجکاو دوچرخه    رکاری خوب، بهتر است چند تعم     د؟یاختراع کن 
  . بودندتی است که برادران رايزی همان چنیا
 اغلـب آنهـا   متأسـفانه . کننـد  ی نمـ سیهـا تـدر    که دانشکده ستچیزي ا  نیا
 درسـت را بـه   يزهـا ی آنهـا چ ایـ . دهنـد  یمـ  را آموزش  ی اشتباه يزهایچ

  .دهند ی مادیاشتباه 
  فـرد  کیـ  کـه مـن در       يزیـ چ": دیـ گو ی، مـ  ی فنـ  نی، کـارآفر   گلرنتـر  دیوید

 اردریـ لیم . اسـت  وتری، مدرك علوم کـامپ    ستمی به دنبال آن ن    دهنده  توسعه
بـه  تـا   گویـد     ی، در واقع به افـراد مـ       لی ت تری، پ PayPal انگذاری و بن  يفناور

کـارگر   کارخانـه    هـا   کـالج  کـه    کنند یم و گلرنتر درك     لیت. وند نر شگاهدان
 محصول ثابـت   کیخواهند   یها، آنها م   هستند و مانند همه کارخانه     يساز
  .کنند ی فکر مکسانی است که همه ي افراددی تولي به معنانیا.  کننددیتول
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. کننـد  ی دارد که متفـاوت فکـر مـ        ازی ن ي به افراد  ینی و کارآفر  ي نوآور اما
هـا را    ي نـوآور  نیـ  ا تیـ هـا پـس از واقع      کـالج . کننـد  ی م يبتکران نوآور م

 را بـه    مـا یتوانـستند نحـوه سـاخت هواپ       ی مـ  دیاگر اسات . دهند یمآموزش  
 هـا آن. ساختند یم را مای هواپ1903 قبل از سال دی، اسات اموزندیمهندسان ب 

 را ی اجتمــاعيهــا رســانه و کروســافتی، مای شخــصوتری کــامپنیهمچنــ
  .کردند یاختراع م

 از کـل  ٪56 مـورد اعمـال شـود     نیـ  کـه ا   ستی بزرگ ن  ي تنها فناور  نی ا و
 یسـاله دانـشگاه    متحده مدرك چهـار      االتصاحبان مشاغل کوچک در ای    

 از  یمـ ی از ن  شی که ب  -، اکثر صاحبان مشاغل کوچک      درست است . ندارند
 ایـ ، اند  هرگز به دانشگاه نرفتهای -کنند   ی را استخدام م   ییکایکارگران آمر 

  .اند  نکردهامهرگز آن را تم
 ی برخـ ي است که گرچـه دانـشگاه بـرا      نی ا دیگو ی به من م   نهای همه ا  آنچه

 ی بـه سـخت    نی ا ؛ و ستی همه الزم ن   ي وجه برا  چی، اما به ه    است دیافراد مف 
.  ملـت  ي فـرد و نـه بـرا       ي نه برا  - است   ي ضرور ي اقتصاد تی موفق يبرا
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 یی کـه توانـا  لیـ  دل نیـ اشود، بـه     ی محروم نم  تی کس از فرصت موفق    چیه
  . دانشگاه را نداردي باالنهیهزپرداخت 

اگـر مـن   . شـود  ی مـ  کـم  شما   تی، احتمال موفق  دی، اگر به کالج برو     واقع در
  .کردم ی فکر میلی آن خنهی، قبل از پرداخت هز شما بودميجا

  یوساکیرابرت ک
 در مورد آمـوزش     ی، پس از گوش دادن به نظر جرم        اکنون ی جرم ممنون

  :دی راکفلر گوش دهيوباره به سخنان جان د، دیعال
  ". خواهم ی ملت کارگر مکیمن . خواهم یمن ملت متفکر نم" 

 خودتـان   ي بـرا  دیـ خواه یاگر مـ  . رسد راکفلر موفق شده است     ی نظر م  به
، ... دل و کـل ی، ما جـابز وی، است، مارك زاکربرگ  تسی گ لی، مانند ب  دیفکر کن 

  .دیبه مدرسه نرو
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 حی و شـما تـرج  ستیـ  شما مناسب ن يشکالت جهان برا   و حل م   جادی ا اگر
 شـده   آمـاده  شـما    ي بـرا  ی، آموزش عال  دی و حفظ کن   جادی آن را ا   دیده یم

  ."متشکرم " بزرگ "راکفلر " و بلند بگویید که است
روي یــادگیري ، دیـ  کني اختـراع و نــوآور کـه  دیــده یمـ  حیامـا اگـر تــرج  

 تـشکر    پولـدار  از پـدر  ،   مـن  در مورد .  کنید يگذار  هیسرمامهارتهاي مالی   
 . به من نشان دادگری دیکنم که راه یم



  3 فصل

  چگونه از تورم سود ببریم؟
  

 قی طرنی ثروتمندان چگونه از انکهی ايریادگی تورم و فیتعر
  کنند یدرآمد کسب م

  
 خـورده اسـت     چپـی طبقـه متوسـط     زنـدگی    چرا   نکهی، در مورد ا    قبل یمدت

 ی بهداشـت  يهـا   مراقبـت  يهـا  نـه ی هز شی که چگونه افـزا    یا نوشتم . نوشتم
، تـر هـستند   ضـعیف  ی به طور سـنت   یر مال  که از نظ   يشود افراد  یباعث م 
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 لیـ قبل از آن در مورد دل     .  کنند نهی هز ی اساس يازهای ن يکمتر و کمتر برا   
  .دن شما نوشتمش رتریفق

از .  صـحبت کـردم   دستمزد طبقه متوسط      بودن کم در مورد    منهمچنین  
 تر  نیی درصد و دستمزد طبقه پا     6تنها  ، دستمزد طبقه متوسط     1979سال  

  . استشد داشتهر درصد 5
 ایــ - بــاال اریدرآمــد بــسداراي کننــد؟  ی کــه خــوب کــار مــي افــرادتنهــا
  . هستندش افزای٪41 با -العاده ثروتمند  فوق

  ! در راه استتورم

  ست؟ی چتورم
خـواهم   ی، مـ می تـورم بـر رشـد دسـتمزد بپـرداز     راتی به تـأث نکهی از ا  قبل

  . تورم بپردازمفی به تعريا لحظه
 دی و قدرت خر   ابدی  یم شیها افزا  متی است که ق   ین ساده تورم زما   فیتعر

 با پول خود کمتـر  دیتوان ی بدان معناست که شما م نیا. ابدی یارز کاهش م  
  .دی کندیاز گذشته خر

 کـه   ییاما جا ؛  کنند یرا تجربه م  ) گرانیو  ( تورم   ی اقتصادها در مقطع   همه
ا  تـورم ر   تیـ  جمع کیـ  است که سطح درآمد      ی، زمان شود ی م نیآفر مشکل

 رتـر ی صـورت مـردم فق     نیـ در ا . رود ی از آن فراتـر نمـ      ایکند   ی نم یابیرد
  .رندیگ ی ميشتری بحقوق اگر فکر کنند ی، حتشوند یم

  ست؟یعلت تورم چ
  :افتد ی اقتصاد اتفاق مکی وجود دارد که تورم در ی مختلفدالیل
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