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  تقدیم

  
 که در مسیر زندگی با مردمی. کنم می تقدیم تمام مردماین کتاب را به 

در چنین و کنند  میي اقتصادي کنونی دست و پنجه نرم ها بحران
اي  تواند آینده میاین کتاب . شرایطی احساس درماندگی شدیدي دارند

 . جدید را براي شما تضمین کند و وضعیت مالی شما را بهبود ببخشد

توانید کنترل وضعیت مالی خودتان  میاکنون بهترین زمانی است که هم 
  . را در دست بگیرید و بهترین شرایط را براي خودتان ایجاد کنید

 دوست دارم به دیگران یاد .ام را صرف آموزش مردم کردهام  من زندگی
بدهم که چگونه استقالل مالی داشته باشند و وضعیت مالی خود را ارتقا 
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 و نقطه نگاه ها شما با مطالعه کتاب پدر پولدار با برخی از بینش. ببخشند
 خوانندگان این کتاب متوجه .من در مورد ایجاد و حفظ ثروت آشنا شدید

ي جدیدي در کسب و کار در دسترش شما قرار دارد ها  فرصتشدند که
ان از ت زندگیبراي شروع ساختن . ودتان را بسازیدو شما باید زندگی خ

  . وز اقدام کنیدهمین امر

 تشکر و قدردانی

 مـالی را بـه      نـده ي آموز هـا    ثروتمندي که مرا یاري کرد ایـن پیـام         از پدر 
از همسرم کیم که پـشتیبان و       . کنم میمردم سراسر جهان برسانم تشکر      

خواهم از جان فلمینگ به دلیل       میهمچنین   .کنم میهمراه خوبم بود تشکر     
   .اي قدردانی کنم ابی شبکهي ارزشمندش در بازاریها ارائه بینش

استوارت جانسون، رید بیباري و سایر پرسنل شـرکت ویـدئوپالس نیـز             
  . اند همکاري ارزشمندي در تهیه این کتاب داشته

مـرا در ایـن    امـرت بـا همراهـی و فهـم متقابـل      .ام  جان دیوید مان و جـی     
  .تشکر از همه این عزیزان.  یاري رساندندپروژه بسیار

  
  

  مقدمه
 امروزي شبیه بـه     هاي  شغل.  فعلی پاره پاره و تکه تکه شده است        اقتصاد

 چـرا ؟ چـرا هـر سـال وضـعیت بـد و بـدتر       . یک دردسـر بـزرگ هـستند      
 . شود می



6 تجارت در عصر جدید

این کتـاب  .  همه گیر شده است   اي    بحران مالی جهان را فراگرفته و مساله      
. در مورد چگونگی و چرایی به وجود آمدن ایـن وضـعیت جهنمـی اسـت               

مـا  کننـد     مـی  خبرهاي بدي در مورد وضعیت اقتصادي اعالم      تیتر اخبار،   
خواهیم کاري کنیم که این تیترها براي ما تغییر پیدا کنند و تبـدیل بـه                 می

  . خبرهاي خوب اقتصادي بشوند
ولـی پـدر   . پدرم فردي با سواد و تحصیل کرده بود، کارمنـد دولـت بـود           

بـدیل بـه یـک      دوستم در کالس هشتم مدرسه را رها کرده بـود و حـاال ت             
ام   من در مسیر زنـدگی    . او یک میلیونر خودساخته بود    . میلیونر شده بود  

کـه دچـار    ام     یکـی پـدر واقعـی      . داشـتم  دو الگـو  و در حوزه کسب و کار       
مشکالت مالی بود و تمام عمرش را با سختی و فشار مالی زندگی کـرده               

 هاوایی بود و دیگري  پدر بهترین دوستم که  یکی از ثروتمندترین مردان     
مـن  .  مـن  "پدر پولـدار  " من بود دیگري     "پدر فقیر "این دو مرد یکی       . بود

  ولـی کردم ام را واقعاً دوست داشتم و همیشه او را تحسین می  پدر واقعی 
  . توانم فراموش کنم هایی که متحمل شده است را نمی دردها رنج

ي  ابتـدا یـک تفنگـدار نیـرو        .ام سراسر تالش و تجربه بـوده اسـت          زندگی
 در ویتنـام خـدمت      م و بعدها به عنوان یـک خلبـان هلیکـوپتر          دریایی بود 

در ابتـدا بـدترین فروشـنده       .  شـدم   وارد زیراکسبه شرکت   سپس  . کردم
 هـاي  بودم و بعد از  چهار سال تالش مستمر ، تبدیل بـه یکـی از بهتـرین               

اي  کردم فـردي بـا سـرمایه     میزمانی که این شغل را رها . این شغل شدم  
خواست کسب و کار بین المللی را توسعه          می چند میلیون دالري بودم که    

توانستم بازنشسته شوم ولی واقعـاً شـور و           می  سالگی 47در سن   . بدهد
 هاي  خواستم به دیگران راه     اشتیاقی براي آموزش به دیگران داشتم و می       
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 خواستم به دیگران یاد بدهم که چگونـه         می. کسب ثروت را آموزش بدهم    
توانند مسایل مالی خود را حل و فصل کنند و زندگی خوبی را تجربـه           می
  . کنند

. ، در مورد تجربیاتم در یک کتاب کوچک مطالبی را نوشتم         1997در سال   
 هــاي  ، یکــی از پرفــروش تــرین کتــاب1پولــدارکتــاب پــدر پولــدار ، پــدر 

 سال در صـدر کتابهـاي پرفـروش قـرار         4نیویورك تایمز شد و به مدت       
 کــسب و کــار پرفــروش هــاي در ایــن کتــاب بــه توصــیف روش. داشــت
 . پرداختم

از آن زمان به بعـد، کتابهـاي دیگـري در مـورد کـسب و کـار بـه رشـته          
 تمرکز همه کتاب ها در مورد کسب ثروت هـستند ولـی             .تحریر درآوردم 

کتابی کـه در دسـتان شـما    . ام  متفاوتی را در هر کتاب ارائه داده   هاي  پیام
کند تا بتوانید در امـور مـالی درسـت عمـل کنیـد و       ک میاست به شما کم   

هـاي مـالی بـه        هاي آن را براي تمام عمر خودتان در حوزه          ها و نکته    پیام
توانید از این کتاب استفاده کنید و یـا           انتخاب با شماست ، می    . کار بگیرید 

  . آنرا نادیده بگیرید
 توانـستم  کردنی، فردي بسیار خوش شانس هـستم کـه  ن به شکل باور  من  

اي زنـدگی کـنم و چیزهـاي زیـادي            ام در کنار افراد بـا تجربـه         در زندگی 
و دوســت داشـتم همیــشه  ام  بـوده ام  همیــشه در فکـر خــانواده . بیـاموزم 

  . زندگی خوبی براي آنها بسازم

                                                           

پول به نوشتۀ رابرت کیوساکی با ترجمۀ عالی از سمانه فالح  اخیراً کتاب پدر پولدار، پدر بی:  1
  . روز تمام شد10اب در مدتی کمتر از توسط انتشارات طاهریان به چاپ رسیده، این کت
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ام ، راههاي موثر و عملـی بـراي کمـک بـه               در ده سال گذشته، در زندگی     
 براي آموزش دادن به مردم در کتـاب  هایی را ام و مهارت مردم پیدا کرده  

  . آوري کردم تجارت در عصر جدید جمع
گـذاري بـراي     سـرمایه هـاي  در کتاب پدر پولدار، سعی کردم انـواع روش    

در طـی ایـن سـال هـا و بـا تحقیقـات              . تاسیس شرکت را آمـوزش بـدهم      
بر این بوده است کـه بـه مـردم کمـک            ام    اي که داشتم تمام سعی      گسترده

مالی خود را بهبود ببخشند و ارتقاء بدهند و وضعیت کسب        کنم وضعیت   
و کار خود را تغییر بدهند و سرنوشت مالی خود را بـه دسـت بگیرنـد و                  

منظور از ثروت تنها مسایل     .  را تجربه کنند   ثروتمند بودن به شکل واقعی    
ثـروت  . پول تنهـا بخـشی از ثـروت مـا اسـت           . مالی و ثروت مادي نیست    

مان اسـت، سـازنده بـودن و سـازنده عمـل کـردن               واقعی ساختن زندگی  
  . است

در این کتاب، قصد دارم به شما نشان بدهم که  چرا نیاز داریـد کـسب و                  
کاري براي خودتان راه بیندازید و اگر بخواهید کاري راه بیندازیـد دقیقـاً        

  روز بـه روز باید شرایط شما. چه نوع کسب و کاري را باید انتخاب کنید       
کنـد تـا در ایـن         مـی  یشرفت کنید و این کتاب به شـما کمـک         تغییر کند و پ   

به دنیـاي تجـارت در عـصر جدیـد          . تر گام بردارید    مسیر بهتر و منسجم   
 .خوش آمدید

  



1 بخش  

کنترل آینده را در دستان خودتان 
 بگیرید

  
   براي خودتان راه بیندازید ، می دانید چرا؟ شخصیکسب و کاري

  
  



  
  



1 فصل  

  قوانین بازي تغییر کرده است

  
 چنـد سـال گذشـته، تـرس و          در. کنـیم  می در زمان خاصی زندگی      اکنون

 موضـوعاتی  مثـل جهـانی        .شود میدیده  ها    وحشتی در سرتیتر روزنامه   
 سلب حق مالکیـت،  ، کوچک سازي کسب و کار ،سپاري کارها  شدن، برون 

 مختلـف   هاي  باري، طرح  امور مالی و اعت    ،وام مسکن، سایر وامهاي بانکی    
کسب و کار، موضوعات مرتبط با وال استریت، رکود اقتـصادي، همـه و              

خـورد و  یکـی پـس از          مـی هـر روز بـه چـشم        ها    همه در اخبار روزنامه   
  . شود میدیگري جلوي چشمان ما ظاهر 

،  آمار اخراج کارکنـان شـرکت آمریکـایی در           2009 اول سال    هاي  در ماه 
در .   هـر مـاه بـود   در هزار نفر 250یعنی حدود حدود یک چهارم میلیون  
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 درصد هم بیـشتر شـد و         ده و دو دهم   ، نرخ بیکاري از     2009اواخر سال   
هنوز هم در حال افزایش است، بیکاري اوج گرفته و کسانی هم که شاغل              

به شدت کاهش پیدا کـرده و بـه همـین نـسبت             شان    هستند ساعات کاري  
. شـود  مـی ر واقع شرایط بـد و بـدتر         کنند، د  میحقوق کمتري هم دریافت     

شبیه به یک بیماري همه گیرشـده و گـویی هـیچ    ها  کاهش تعداد استخدام 
از مـدیران ارشـد تـا    . سیستم ایمنی در مقابل ایـن بیمـاري وجـود نـدارد       

مدیران میانی و حتی کارکنان دولتی و کـارگران، از متـصدیان بانـک تـا                
قشار در معرض خطر بیکاري     و در واقع همه ا    ها    کارمندان خرده فروشی  

در حوزه بهداشت و درمان هم چنین حاشـیه امـن شـغلی وجـود            . هستند
  .ندارد و نیروهاي کاري به صورت قابل توجهی بیکار هستند

  

 اعـالم  هـا    درصـدآمریکایی 60 در امریکـا،     2009در یک نظر سنجی در سال       
نون در  کردند که وضعیت اقتصادي امروز، بزرگترین بحرانی است کـه تـاک       

  .اند در طول عمر خود تجربه کرده
  

، ارزش اوراق بهادار بازنشستگی بـه طـور ناگهـانی           2008در پاییز سال    
قیمت امـالك و مـستغالت      . از ارزش خود را از دست داد       میفت کرد و نی   اُ

کردنـد قابـل اعتمـاد اسـت و         مـی هر چیزي که مردم تـصور       . سقوط کرد 
ود و آرزوهایشان شبیه به بخـار       اساس ب  خورد بی  میروزي به دردشان    

مردم امنیت شـغلی نداشـتند و همـه چیـز از دسـت              . آب در هوا محو شد    
در نظرسنجی  ها     درصد آمریکایی  60،  2009در امریکا در سال     . رفته بود 

 و بـا    به شدت بحرانی شده اسـت     شان    اعالم کردند که وضعیت اقتصادي    
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ین وضـعیتی را    چنان بحرانی مواجه هستند کـه در طـول عمـر خـود چنـ              
  . اند ندیده

نیست و همه خوانندگان در جریان چنین شرایطی        اي    البته، این مطلب تازه   
از ایـن   هیچ کدام :اما چیزي هست که شاید شما از آن خبر ندارید  . هستند

بحـران بـزرگ اقتـصادي،      . انـد    بلکـه واقعـی    مطالب تنها یک خبر نیـستند،     
مردم باید با این واقعیت روبرو      . واقعی است و باید از خواب بیدار شویم       

 .  شوند که زندگیشان در معرض خطر قرار دارد و فرصت زیادي ندارند

در شـرایط بحـران مـالی و در زیـر تیـغ      ها  بسیاري از مردم آمریکا سال 
 مــالی هــاي بــدهکاري قــرار دارنــد و هــر لحظــه بــیش از پــیش ویرانــی  

 بعـد   هـاي   زهـا و مـاه    ی که تاریخ رو   های  چک. کنند میزندگیشان را نظاره    
شـوند و   مـی ی که هر ماه دوبرابـر  های روي آن نوشته شده است و هزینه   

 بـه   اصـالً گاهی میزان پول نقدي که همراه داریم آنقدر کم شده است کـه              
تمـام  . از کـردن بـاقی نمانـده اسـت    انـد   آید و فرصتی براي پس     میچشم ن 

در رکـود  کنـیم و در نهایـت    مـی وقت خود را براي پول درآوردن صرف    
مـان بـه حـداقل خـود رسـیده و            منـابع مـالی   . بـریم  مـی اقتصادي به سر    

  چرا چنین شرایطی داریم؟ ؟چرا. درآمدمان قابل اعتماد نیست

شود و چرخـه مـالی       میتعداد افرادي که شاغل هستند روز به روز کمتر          
  .  پول کمتري در گردش استدر وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کالً

  ه بودم من به شما گفت
 من به شـما گفتـه     واقعاً  – بودم   – گفته   – شما   – به   – من   :قبول دارید که  

  .بودم
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 دیگر چیزي به عنوان یک شـغل امـن و           :گویم میهاست این مطالب را     سال
 هادایناسـور هماننـد    امریکـایی    هاي خصوصی شرکت. مطمئن وجود ندارد  

 شما بـاقی     و تنها راهی که براي     هستند انقراضدر حال   ) حاضردر قرن   (
مانده تا آینده ایمنی را داشته باشید این است که کنترل آینده را به دسـت   

   .بگیرید

  :ذکر کردم» 1تمدرسه تجار« مطلبی را در کتاب 

به نظر من، ایاالت متحده و بسیاري از کشورهاي غربـی در یـک فاجعـه                 
مالی قرار دارند، این فاجعه  ناشی از قصور نظـام آموزشـی ماسـت کـه                 

آمـوزان ارائـه      واقع بینانه آمـوزش مـالی بـه دانـش          ازه کافی برنامه  اند  هب
  . نکرده است

  : اعالم کردم2در همان سال، در مصاحبه اي

هاي مالی  براي شما مناسـب اسـت و دوسـت داریـد              کنید صندوق  میفکر  
 .بنـدي کنیـد     بـازار سـهام شـرط      هـاي    و پـایین   تان را بر روي باال     زندگی

شـوید بـه     مـی  سـاله    85ام باال برود و وقتی شـما        تصور کنید ارزش سه   
تـد؟ شـما    اف  این صورت براي شما چه اتفاقی مـی        شدت سهام افت کند در    

 هـاي  گـویم صـندوق    من نمـی   .هیچ کنترلی بر این صندوقهاي مالی ندارید      
  خطـر نیـستند،    بـی هـا     گـویم ایـن صـندوق      مـی مالی بد هستند مـن  فقـط         

 چیـزي بـا ایـن شـرایط        م را بـر روي    ا هوشمند نیستند و من آینـده مـالی       
  .  کنم بندي نمی شرط

                                                           

  . این کتاب توسط انتشارات طاهریان چاپ شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است-1
 Nightingale-Conantمصاحبه  -2
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 بازنشستگی خود را در     ، در تاریخ جهان بسیاري از مردم      پیش از شما و   
 نـوعی    با عرض پوزش در واقع این      .اند  بندي گذاشته   طبازار سهام به شر   

 آیـا   ؟کنید چنین افرادي امنیـت اجتمـاعی دارنـد         میآیا فکر   .  است دیوانگی
  ! د پاك داریداعتقادي به عی

 :   اعالم کردم2005 در مصاحبه  مارس 

اسـت کـه قابلیـت تـسویه         و نقـدي   کاغذي   هاي  قدرت شماره یک سرمایه   
همـه  . شـود  میاین موضوع ضعف شماره یک هم محسوب        .   دارد پذیري

 بـا شـرایطی مواجـه       کند و باز هم مـا      دانیم بازار باز هم سقوط می      میا  م
 ؟ چرا اینطور است.نجام بدهیمشویم که باید  کارهایی ا می

 .یچـارگی مجـدد مـردم      چه اتفاقی افتاده است؟  باز هم سقوط بـازار و ب           
تبدیل به بخـشی از طـرز فکـر مـا و        ،؟ این حاالت و عادات    چرا چنین است  

 .  بخشی از گرفتاري ما شده است

. ، اقتصاد آمریکا به استانداردهاي طالیی خود نزدیک شـد         1971در سال   
ولـی بـه هـر حـال، ایـن      . دون تصویب کنگره اتفاق افتاده بـود  این حالت ب  

چرا این موضوع آنقدر مهم است؟ دلیـل آن ایـن اسـت کـه            .  اتفاق رخ داد  
آمارهـا نـشان    . کنـد   و براي شروع زندگی جدیدي باز مـی        راه را براي ما   

تعـداد افـرادي    . کنند می مردم زیر خط فقر زندگی        تعداد زیادي از   دهد می
کنند هر روز بیشتر و بیشتر        سال دارند و هنوز کار می      65 االيکه سن ب  

 . شود می

 اگـر   افتد و   و بیشتري چاپ کنیم چه اتفاقی می       اگر ما هر روز پول بیشتر     
 . شود به عواقب آن نیندیشیم چه می
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تـرین  هایی را براي بزرگ    هاي خارج از واقعیتی، دروازه      این چنین خواسته  
 طول سه دهه و نیم بعـدي، طبقـه متوسـط             در. کند انفجار مالی ایجاد می   

 .آمریکا منفجر خواهد شد

هـاي    ارزش امالك و مـستغالت و دارایـی        شود و  ارزش می   وقتی دالر بی  
. شـوند  گیرد، مردم عادي میلیونر می ر میدیگر هم در رکود اقتصادي قرا  

یرد، هر کسی،  در هر زمـانی،        گ ناگهان اعتباري در دسترس همه قرار می      
 اعتباري دارد که مثـل قـارچ پـس از بـاران بهـاري               هاي  یی کارت جاو هر 

 شـبیه بـه ایـن       هـا  این کارتهاي اعتباري، براي آمریکـایی     . شوند  ظاهر می 
هـاي خـود دارنـد وام         است که آنها دستگاههاي خـود پـرداز را در خانـه           

 . گیرند ض میدهند و قر گیرند، قرض می دهند و وام می می

  ؟ گویم درست می. کند ت افزایش پیدا می امالك و مستغالسپس ارزش
توانـستیم هـواي گـرم       می ما تا جایی که      2007تا سال   . خیر، اشتباه است  

به این بالون مالی پمپ کردیم و ایـن فـانتزي دوبـاره بـا زمـین برخـورد         
 1همان اتفاقی که براي برادران لیهمن و بیـر اسـترنز          . بله سقوط کرد  ،کرد
  . افتاد

 

 بـه سـرعت رو بـه    ،کننـد  میم اکنون زیر خط فقر زندگی تعداد افرادي که ه  
 سال که هنوز مشغول کار هـستند هـر          65تعداد افرادي باالي    . افزایش است 

  . روز رو به افزایش است
هاي  ترین شـرکت  موتورز یکی از قدرتمند   ،  زمانی که جنرال      1950در دهه   

 .ردال موتـورز را منتـشر کـ       امریکا بـود، مطبوعـات بیانیـه ریاسـت جنـر          
                                                           

1 Lehman Brothers و Bear Stearns 
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 :هـاي بعـدي شـد      ا تبدیل به یک شعار معـروف در دهـه         اي که بعده   بیانیه
خـب، از نظـر     " .رونـد  رود، مردم پیش می    می موتورز پیش    وقتی جنرال "

مردم شاید این شعار، شعار خیلی خوبی هم نبـود چـون وقتـی در سـال             
 جنرال موتورز به سمت ورشکستگی رفت در همان تابستان، ایالت           2009
  بـه   شـرایط بـدهکاري   هاي خود    مجبور به پرداخت صورتحساب    یفرنیاکال

  . جاي پول نقد شد
هاي خود سلب حق     ی از داشتن خانه   های  رصد آمریکایی در حال حاضر، د   

ی که در   های  تعداد خانه . شود میشوند هر روز بیشتر و بیشتر        میمالکیت  
شـود و طبقـه متوسـط در          گرو بانک هستند هـر روز بیـشتر مـی          رهن و 

از هـر   اند  هاي پس تعداد حساب . دهند مید را از دست     همین مسیر خانه خو   
وجود داشته باشد پول آن صرف       و اگر حساب بانکی      شود ر می روز کمت 
 . شود هاي خانواده می بدهی

کننـد بـه سـرعت       زیر خط فقر زندگی می      میبه طور رس  تعداد افرادي که    
 سـال هنـوز     65 زیادي از مردم با سن باالي        تعداد. در حال افزایش است   

ها بیشتر و بیـشتر   تعداد و آمار ورشکستگی. دن هستندمجبور به کار کر   
 .  زمانی براي استراحت ندارندها  بسیاري از آمریکایی.  شود می

آیا این اخبار بد و تکان دهنده توجه شما را به خـود جلـب کـرده اسـت؟                   
 . کنید ه این مطالب را درك میي نیستید ک شما تنها فردمطمئناً

اي را  ن وضـعیتی قـرار دارنـد و بایـد دکمـه      در همه جا در چنی  مردم دنیا 
 . براي خروج از این وضعیت فشار بدهند

دانیـد چـه خبـر      مـی در حال حاضر شما بیدار هـستید و         ! این عالی نیست  
.  شده است، با اینکه شرایط زیبا نیست ولی شما متوجـه شـرایط هـستید              
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 واقعـاً راین اجازه بدهید نگاهی عمیـق تـر را بـا هـم داشـته باشـیم و                  بناب
  . بدانیم چه اتفاقی در حال وقوع است و چه باید کرد

   جدیدعصر
گفتنـد کـه بایـد سـخت درس بخـوانم و             رفتم به من مـی      وقتی مدرسه می  

نمرات خوبی بگیرم تا بتوانم در آینده فرد مـوفقی بـشوم و پـول خـوبی                 
مادرم فرمـول موفقیـت را اینطـور یـاد گرفتـه بودنـد و               پدر و   . دربیاورم

همان را به من هم آموزش داده بودند و همیشه مراقب درس خواندن من              
 . بودند

اکنـون مـا در عـصر صـنعتی     این تفکر مربوط به عصر صنعتی بود ولی         
شغل  شما مراقب شما نیست، دولت مراقبت  شما نیست         . کنیم زندگی نمی 

رن جدید با قـوانین جدیـد   ما در ق. راقب  شما نیستو در واقع هیچ کس م   
  . کنیم زندگی می

ی و  پدر و مادرم به دنبال امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی، تامین اجتماع          
 همـه    حـاال  . و بدین موارد اعتقاد داشتند     خدمات کهنکسالی درمانی بودند   

 . اند هایی منسوخ شده و بلکه ایده میکهنه و قدیها  مدلاین 

تصور داشتن شغلی   .  شوخی بیش نیست    یک عبارت امنیت شغلی  امروزه  
شبیه به اینکـه    . براي تمام عمر در یک شرکت رویایی دست نیافتنی است         

چـه راهنمـاي دسـتگاه تایـپ را        بخـواهیم دفتر   IBMبه یکی از کارمنـدان      
، تـصور داشـتن   آیـد  مـی که این دفترچه به کـار او ن   ازه  اند  ، به همان  بدهیم

 و براي تمام عمر در یک شرکت بزرگ تـصوري دور   شغلی طوالنی مدت  
 . از ذهن است
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نشـستگی راهـی ایمـن     بازهـاي   برنامه اتکا به کنند که      بسیاري تصور می  
 هاي   حمایت هاي   این افراد در پشت صندوق      متأسفانه .کند برایشان باز می  

ت اشـتباه  همه ما ممکن اسـ . روند اند و راه را به اشتباه می   کرده مالی گیر 
تواند بـراي مـردم مقـدس شـود و یـک بـار هـم         یک بار یک گاو می  . یمکن

هـم در عـصري      حقوق بازنشستگی، امنیت شغلی، امنیت بازنشستگی آن      
 ما اکنون در عصر اطالعات قرار        همۀ .که دیگر تفکر صنعتی مطرح نیست     

  . داریم و باید متناسب با این عصر تفکر کنیم
.  گوش بدهند و یاد بگیرند    ها    حبتخواهند به این ص    خوشبختانه، مردم می  

آور است که انسان درد و رنـج و سـختی را بخواهـد تنهـا بـا درس         شرم
هر بـار کـه مـا بـا یـک بحـران مـالی مواجـه                 !  خواندن حل و فصل نماید    

 رکـود   ،2008 رکـود اقتـصادي      ،شویم، اعم از حادثه یـازده سـپتامبر        می
 هـاي  شـوند کـه شـبکه      می و سایر تجارب دیگر، مردم متوجه        2009مالی  

  . در به حل مسایل آنها نخواهد بودادیگر ق میایمنی قدی
هاي عمـر خـود را  صـرف         ید شما سال  شا. اند  ها تغییر کرده   اسطورهحاال  

کرده باشید، آیا به مناظر اطراف هم توجـه         ها    باال رفتن از نردبان شرکت    
 جلـوي   اً؟ منظورم فردي است که دقیق     اید؟ شاید بپرسید کدام مناظر     ردهک

 . کنید د و شما دارید پشت سر او حرکت میشما قرار دار

به جلـو نگـاه     . به اطراف خود توجه کنید     میخواهم شما را وادار کنم ک      می
خواهید درباره وضعیت بقیه عمر خودتان بیشتر بدانیـد، بـه            میاگر  . کنید

فردي که جلوي شما و چند قدم جلوتر از شـما در همـان مـسیر حرکـت                  
کنـد نگـاه    مـی به فردي که پـشت سـرتان حرکـت          . خوب نگاه کنید  کند   می
شوید این کتاب به درد شما       میاگر از نگاه کردن به این افراد خسته         . کنید
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خورد، همین االن آنرا رها کنید ولی اگر به وضعیت این افـراد خـوب                 مین
  . کنید به خواندن این کتاب ادامه بدهید میتوجه 

  دوباره فریب نخورید
. ه بر همه مسایل ذکر شده، بیکاري هنوز هم در حال افـزایش اسـت              عالو

دانـد بیکـاري در حـال افـزایش          مـی شاید با خودتان بگویید که چه کسی        
. خودتـان را فریـب ندهیـد      .  ممکن است وضعیت تغییر کرده باشـد       ؟است

ــی ارزش اشــتغال و امــالك و مــستغالت افــت   ــد و وضــعیت  مــیوقت کن
وضـعیت  . د نباید در امنیت کاذب زندگی کنید      اقتصادي در رکود قرار دار    

اقتصادي شما و بـازار جهـانی در حالـت آشـفتگی قـرار دارد و بایـد در                   
 . وهله اول این وضعیت را آرام کنید

 دالر در هـر گـالن افـزایش         4، قیمت گاز بـیش از       2008در تابستان سال    
بـه  ، قیمـت گـاز      2009ولی یک دفعه همه چیز تغییر کـرد، در سـال            . یافت

  .  دالر افت پیدا کرد2پایین به زیر 
 کند و همزمان همه چیز تغییر      قیمت سوخت تغییر می   !  ؟افتد چه اتفاقی می  

 بعـضی از  ود برخـی سـراغ خریـد        ر وقتی قیمت سوخت بـاال مـی      . کند می
تغییراتـی در بـازار بـه وجـود         هـا     روند و برعکس با افـت قیمـت        اقالم می 

گیري را در مورد وضعیت بازار       ین نتیجه توانیم همیشه چن   می آیا   .آید می
 . اندیشی است ته باشیم؟ این طرز فکر نوعی کوتهداش

بار فریب خوردیم ولـی بـاز       یک. خوریم ا هر روز فریب می    بله متاسفانه، م  
بینـی   شبیه به یک ملخ درباره شـرایط پـیش        هر روز   . خوریم میهم فریب   

 . گیریم کنیم و تصمیم می می
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لـوحی بـا ایـن اخبـار       تان را پـرت نکنـد و بـا سـاده          ر حواسـ  سرتیتر اخبا 
وز  در مسیر کسب و کـار جـدي شـما، گـاهی صـداي وز              . برخورد نکنید 

. رسد که باید بـه صـورت جـدي مراقـب آن باشـید      اي به گوش می   ابلهانه
وز را درسـت تـشخیص بدهیـد تـا در         باید تالش کنید که این صـداي وز       

.  تیترها تنها یک سر و صدا هستند       گاهی. گیري نکنید  ادامه اشتباه تصمیم  
تروریسم، رکود اقتصادي، آخرین رسوایی انتخابات، مواردي هستند کـه      

تـان درسـت     ایـد دقـت کنیـد و بـراي سـاختن آینـده            در برخورد با آنها ب    
  . تصمیم بگیرید

در دوران رکـود بــزرگ اقتــصادي، افــرادي توانــستند ثــروت هنگفتــی را  
نق اقتصادي هم قیمـت و ارزش امـالك         در طول دوران رو   .  بدست آورند 

ها نفر نتوانستند  میالدي هم میلیون 80فت و در دهه     و مستغالت افزایش یا   
در ایـن  . کاري براي آینده مالی خود انجام دهند و زمان را از دست دادند   

ــا      ــذارم ت ــان بگ ــما در می ــا ش ــاتم را ب ــی تجربی ــاب ســعی دارم برخ کت
 مقتـضی بتوانیـد     هـاي   زمـان  کمتـري را تجربـه کنیـد و در           هـاي   شکست

  . موفقیت را براي خودتان به ارمغان بیاورید
موضوع اقتصاد تنها یک تیتر نیست بلکه مسئله جدي شما است کـه بایـد          

  . با آن روبرو شوید
یت هاي بزرگ عصبانی هستید؟ در وال استر      آیا شما از فساد مالی شرکت     

 رسـیدگی بـه ایـن       افتد؟ آیا دولـت بـراي       بزرگ چه اتفاقی می    هاي  و بانک 
موضوعات کافی نیست، آیا از نظر شما دولت باید کار بیشتر و بیشتري             

رود؟ آیا شـما     میانجام دهد؟ آیا معتقد هستید که همه چیز درست پیش ن          
 به دلیل عدم کنترل شرایط عصبانی هستید؟ 
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سوال مهم این است که شما از زنـدگی چـه           . زندگی خشن و دشوار است    
دهیـد؟ نالـه و اعتـراض،         ین شرایط چه کاري انجام مـی      خواهید و در ا    می

کداران بـزرگ و نـه      استریت و نه بان    نه وال . کند میآینده شما را تضمین ن    
هاي بزرگ امریکایی و نه سرزنش دولت هیچ کدام کاري براي شما         شرکت
 . دهند میانجام ن

خواهیـد آینـده     اگـر مـی   کنیـد،     مهم نیست در کدام کشور دنیا زندگی مـی        
ایـن شـما    . وبی داشته باشید، خودتان باید آنرا ایجـاد کنیـد و بـسازید            خ

هستید که مـسئول آینـده خودتـان هـستید و بایـد بتوانیـد آنـرا درسـت                   
اري بـراي خودتـان   باید کنترل را در دست بگیرید و کـسب و کـ         . بسازید

 .راه بیندازید

  

  دوست و همراه گرامی

هاي رابرت  رین کتاببراي دریافت آخرین اطالعات در مورد جدیدت
هاي مرتبط عدد یک را لطفاً حتمًا به  کیوساکی و شرکت در جشنواره

  . ارسال کنید10000066492733شمارة 
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  روزنۀ امید

  
را منتشر کـرد    اي    دو صفحه اي    ، مجله تایم مقاله   2009 ژوئیه سال    13در  

یکــی از .  ســئوال از رابــرت کیوســاکی پرســیده شــده بــود10کــه در آن 
 جدید در شرایط    هاي  آیا فرصتی براي ایجاد شرکت    ":سواالت این بود که   

  "؟اقتصادي آشفته وجود دارد
آیـا ایـن سـئوال یـک     " :ر کرد ایـن بـود کـه      اولین چیزي که به ذهنم خطو     

  : من اینطور پاسخ دادم"!شوخی است؟
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وقتـی در شـرایط زمـانی بـدي قـرار           . این زمان بهترین زمان ممکن است     
 داریــم ایــن شــرایط بــراي کارآفرینــان واقعــی بهتــرین زمــان محــسوب 

.  بازار توجهی ندارند   هاي  کارآفرینان واقعی به باال و پایین شدن      . شود می
 کننـد و فرآینـدهاي بهتـري را دنبـال           مـی  ها محـصوالت بهتـري تولیـد      آن
 کمتـري   هـاي    االن فرصـت   ": گوید  می بنابراین، هنگامی که کسی   . کنند می

  " .دلیل اش این است که او یک بازنده استوجود دارد، 

آمـاده خبرهـاي خـوب      . شنوید  می شما خبرهاي بدي را در مورد اقتصاد      
این همان چیزي است که     . مان خبر خوب است   هستید؟ در واقع، خبر بد ه     

رکود اقتصادي بهترین زمـان بـراي شـروع          زمان :به مجله تایم هم گفتم    
 . کسب و کار است

زمانی که اقتصاد رکـود دارد، بـازار کـارآفرینی ماننـد یـک اجـاق پـر از                   
  . کند  میچوب، خانه را در یک شب زمستانی سرد، گرم

 بزرگـی همچـون مایکروسـافت و    يهـا   چه اشتراکی بـین شـرکت    :سئوال
 بـزرگ بیلیـون دالري را      هـاي    این دو شـرکت موفقیـت      ؟والت وجود دارد  

  .   به نامی هستندهاي  و شرکتاند کسب کرده
 کار خود را در زمان رکـود اقتـصادي آغـاز            ها    هر دو این شرکت     :پاسخ
  . اند کرده

انگین  میـ  انـد    بـزرگ کـه توانـسته      هـاي   در واقع، بیش از نیمـی از شـرکت        
 را کسب کنند، کار خـود را در زمـان رکـود اقتـصادي               1صنعتی دوجونز 

  . اند آغاز کرده
                                                           

1 Dow Jones Industrial Average 
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در زمان عدم اطمینـان از وضـعیت اقتـصادي، ذهـن            : چرا؟ ساده است  
 فـایق آمـده و      هـا    محـدودیت  چنین افرادي بر  . کند  می افراد خالق تر عمل   

هـاي   ز روش ایـن روش یکـی ا     . داند ابتکار عمل را در دست بگیرن       توانسته
شود،   می وقتی شرایط سخت  . معمول در کارآفرینی در امریکا بوده است      

  . دهند  میافراد سخت کوش به مسیر ادامه
ر طـول دوران رکـود اقتـصادي     جدیدي دهاي یلی، در بازار فرصت   دال به

پنج سال پیش، زمانی که ارزش مسکن افـزایش پیـدا کـرد و            . آید پیش می 
شکم . سترس همگان بود، هیچ کس گرسنه نبود      اعتبارات در همه جا در د     

مردم پر بود و آنها احـساس امنیـت و آرامـش داشـتند و چنـدین گزینـه                   
کارکنان نگران ثبـات مـالی نبودنـد و نگرانـی       .  براي کسب درآمد داشتند   

  . نسبت به ادامه کار با کارفرمایان خود نداشتند
در مـورد   اما در حال حاضر اخراج شدن شـایع شـده اسـت و هـر کـس                  

 نفر از مـردم بـه صـراحت دربـاره امـور             ها  اش نگران است، میلیون    آینده
دنبـال  . امن داشته باشند  اي    مالی خود نگران هستند و دوست دارند آینده       

 . هاي مختلف هستند تا چنین شرایطی امنیت شغلی را ایجاد کنند طرح

بـه  . اورندتر از همیشه هستند و نمی توانند پول در بی     مردم امروز گرسنه  
نسبت به راههـاي    را  همین دلیل مردم بیش از هر زمان دیگري ذهن خود           

  . کنند  میجدید براي کسب درآمد باز
بعد . در واقع، این حالت حتی قبل از بحران اقتصادي اخیر هم درست بود            

 مالی، مـسیرهایی    هاي   میالدي و به ویژه پس از آغاز چرخش        80از  دهه    
اتاق بازرگانی آمریکا در گـزارش      . دي مطرح شد  براي کنترل آینده اقتصا   
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 آمریکـایی در بطــن  هـا   میلیــون" :نویـسد   مـی  در ایـن مــورد 2007سـال  
 ". ازي  کسب و کارهاي کوچک قرار دارنداند کارآفرینی و راه

  

ازي انـد   کاري مستقل راه    براي خود  دهند که   می درصد آمریکایی ترجیح   72
  .  و منظم هستند در فکر شغلی ثابتدرصد 67 و کنند 

  

پـل  .  من اقتـصاددان نیـستم، امـا پـل زیـن پیلـزر یـک اقتـصاددان اسـت                
. کرد  می  صداي زیادي ایجاد    در دنیاي اقتصاد سر و      است که  متخصصی

 نفـر بـراي     هـا   او جوانترین معاون ریاست سـیتی بانـک اسـت و میلیـون            
ار در  او تا به حال چنـدین بـ       . روند  می ازي کسب و کار خود نزد او      اند  راه

از و وام   انـد   در مورد بهترین زمان پـس     بینی    پیشنیویورك تایمز بهترین    
گرفتن را داشته است و به عنوان مشاور اقتـصادي در دو دوره ریاسـت               

او کــسی اســت کــه ارزش دارد بــه . بانــک مــشغول فعالیــت بــوده اســت
  . ش گوش بدهیمهای صحبت

ــرات   ــورد تغیی ــل در م ــه180پ ــاي در ارزشاي   درج ــل  فرهنه ــی در ک گ
ی بـا کارمنـدان      هـای   در شـرکت  اي    مسیرهاي شغلی و بـا سـاختار حرفـه        
 . کند  میمعمولی را در مسیر کارآفرینی صحبت

گویـد بـه     مـی  سنتی در نیمه دوم قرن بیستم به ما        عقاید" :پل معتقد است  
در .  بزرگ کـار کنـیم     هاي  مدرسه برویم و تحصیل کنیم و بعد در شرکت        

خطرناك اي    ازي کسب و کار براي خودتان اغلب ایده       اند  آن زمان ایده راه   
امـا  . شـود   مـی  آمیـز محـسوب    مخـاطره اي    این ایده . شد  می در نظر گرفته  

 ".امروز وضعیت به طور کامل تغییر کرده است
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اتاق بازرگانی آمریکا گزارشـی را منتـشر کـرده کـه            . گوید  می پل درست 
گوینـد   ها مـی    ریکایی درصد از آم   61من آنرا در نظرسنجی گالوپ دیدم،         

در نظرسـنجی  . دهنـد خودشـان رئـیس خودشـان باشـند       مـی که تـرجیح  
داد کـه      مـی   نـشان  ،دیگري، که توسط شرکت تحقیقاتی فرزنو انجام شـد        

دهنـد کـه بـراي خـود کـسب و             مـی   بالغ ترجیح  هاي   درصد آمریکایی  72
 درصد دوست دارند شغلی منظم و دائمی داشـته  67کاري راه بیندازند و  

 . اشندب

ما در مورد نحوه ساختن زندگی صحبت نمـی کنـیم بلکـه دربـاره ارتقـا                 
مردم باید از خواب بیدار شـوند و کنتـرل          . کنیم  می کیفیت زندگی صحبت  

 . بیشتري بر زندگی خودشان داشته باشند

مان هستیم و باید در سرنوشت خود نقـش داشـته           های  ما مسئول خانواده  
 درصـد از پاسـخ دهنـدگان    84شد که  در مطالعه دسیفر مشخص     . باشیم

آنهـا دالیـل    . تمایل دارند کـسب و کـاري بـراي خودشـان داشـته باشـند              
 . مختلفی داشتند

خواسـتند در زنـدگی و در کـار خـود       می  آنها  این بود که   1دلیل شماره   
  . حضوري فعال و پرشور داشته باشند

ي  قـرن بیـستم یعنـی اسـطوره امنیـت شـغلی بـا کـارکردن بـرا                  اسطورة
 . دیگران، براي داشتن زندگی شاد به پایان رسیده است

  اسطوره شناسی استخدام
که به نوعی مغزمـان  بسیاري از ما در حال کارکردن در شرایطی هستیم    

کنــیم کــار کــردن بــراي دیگــران یــک  انــد و تــصور مــی را شستــشو داده
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 با اینکـه کارمنـد بـودن از نظـر تـاریخی فرآینـدي             . موضوع طبیعی است  
ه یعنـی پدیـده کارمنـد بـودن،         شـود ولـی ایـن پدیـد        ی محسوب مـی   طبیع
  . اي جدید است پدیده

بلـه، ایـن کـشاورزان،      .  در کشاورزي، بسیاري از افراد کارآفرین هستند      
  .پادشاه زمین هستند ولی سایر کارکنان پادشاه زمین نیستند

در واقـع، فـرد     . کننـد  شان را از پادشاه دریافت نمـی      های  این کارمندان چک  
کـشاورزان مالیـاتی را بـراي       . دیگري است که با پادشاه در ارتباط است       

کشاورزان در واقع زندگی خود را      . کنند  می حق استفاده از زمین پرداخت    
 و  ، نانواهـا  ها  قصاب.  سازند ان کارآفرینان کسب و کار کوچک می      به عنو 

رنـد و اسـم و   سـازندگان در تجـارت خـود  اصـل و نـسب خـانوادگی دا      
 دیگـري   ،بیکر، صـاحب نـانوایی    . اسمیت، آهنگر روستا بود   . رسمی دارند 

 . کوپر هم بشکه ساز بود. کشاورز بود و تیلور خیاط بود

شد و هر روز تقاضاهاي جدیـدي    میاین وضعیت در عصر صنعتی دیده     
یافـت و     مـی  تعداد کارمندان افزایش  . شد  می براي کار و رشد بیشتر دیده     

در چنـین شـرایطی، دولـت بـیش از پـیش بـه       . شـد   میعتی طی مسیر صن 
 هـاي   کـرد و اکثـر سیـستم        مـی  وظیفه آمـوزش و پـرورش مـردم توجـه         

شـد و هنـوز هـم         مـی  آموزش در مدارس در غرب بـا همـین روش اداره          
  . شود  میاداره

 سـالگی از کجـا   65آیا تا کنون فکر کرده اید که ایده بازنشستگی در سن     
اتـو فـون بیـسمارك، ریاسـت جمهـوري          .  گـویم    می  به شما  ؟آمده است 

Prussia    65خواست سـن بازنشـستگی را بـه جـاي             می ،1889، در سال 
ایـن موضـوع بایـد از نظـر اقتـصادي         . سالگی در نظـر بگیـرد      70سالگی،
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در آن زمـان، امیـد   . شـد   میشد و خطرات و مزایاي آن تعیین    می بررسی
مـردم زنـدگی خـوبی    .بـود   درصـد  45حـدود  متوسط طور به زندگی به    
همـین امـر منجـر بـه        . کردنـد   مـی   سـالگی زنـدگی    90  یا    80داشتند و تا    

خواسـت سـن      مـی  ورشکستگی دولـت فـدرال شـده بـود، لـذا بیـسمارك            
 . بازنشستگی را باال ببرد

پـردازیم    مـی هنگامی به تحقیق درباره فلسفه آموزش و پرورش پروسی،    
. دهد  می و کارمند تحویل جامعه   شویم این سیستم تنها سرباز        می متوجه

 . سیستم تولید انبوه کارمند است سیستم پروس،

 بـا سیـستم     IBMی ماننـد    هـای   ، شـرکت  70 و دهـه     60در امریکا در دهـه      
. طالیی اشتغال کارمند، امنیت شغلی را براي کارمنـدان خـود ایجـاد کـرد      

 بــه اوج خــود رســید و در کــل 1985 در ســال IBMاشــتغال در شــرکت 
و قابل اعتماد را مطـرح کـرد کـه          اي     مفهوم جدید از اشتغال حرفه     جامعه،

  . با گذشت زمان، وضعیت به همان شکل باقی نماند و تغییر کرد
  "...روند  می مردم پیش،رود  می پیشزهمانطوري که جنرال موتور"

اکنون ما اینجا هستیم، نیم قرن گذشته است و همه چیز تغییر کرده است              
آیا این بـدین معنـی اسـت        . تورز هم تغییر کرده است    و شرایط جنرال مو   

که امریکا محکوم به فنا است؟ نه، امـا چیـزي کـه محکـوم بـه فنـا اسـت،           
  .  امنیتی این شرکت و طرح چهل ساله آن استهاي اسطوره

 تب کارآفرینی

گـویم کـه تنهـا راه کـسب       مـی نمی گویم کارمند بودن بد اسـت، فقـط      من  
 کــسب درآمــد اســت و هــاي ا یکــی از راهدرآمـد نیــست و کارمنــدي تنهــ 
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چیـزي کـه در حـال حاضـر در          .  وجـود دارد    نیز  بیشمار دیگري  هاي  راه
شـوند و بـه     مـی حال وقوع است این است که مردم دارند از خواب بیـدار         

خواهنـد    میدانند چه چیزي  میمردم اکنون بهتر . شوند  می واقعیت نزدیک 
  . کنند  میو مسیر خود را با آن تنظیم

شاید در مورد محمـد یـونس،       . ن تنها کسی نیستم که چنین نگاهی دارد       م
کمیته نوبل در اسلو، نـروژ، او      .  نویسنده کتاب صرافی فقرا شنیده باشید     

 2006آنها او را برنـده جـایزه صـلح نوبـل در سـال           . شناسد  می را خوب 
 کوچک بـراي کارآفرینـان جهـان سـوم انتخـاب            هاي  براي مفهوم  قرضه   

اما بـسیاري از     ،همه مردم کارآفرین هستند   " :نس معتقد است  یو. کردند
  ". الزم را پیدا نمی کنندهاي آنها فرصت

  

 هـاي   فعالیت،شـود   مـی  وقتی اقتـصاد راکـد    . تب کارآفرینی باال گرفته است    
 . شوند  میکند و کارآفرینان شکوفا  میکارآفرینی بازار گرمی پیدا

  

 2008 و 2007هـاي جدیـد     ساله  یونس معتقد است قبل از اینکه اقتصاد ب       
 افراد بیـشتري بـه دنبـال کـشف          ،منتقل شود و اخبار بد مالی را بشنویم       

 .  تازه براي کار آفرینی هستندهاي فرصت

 وقتـی اقتـصاد راکـد     . تب کـارآفرینی بـاال گرفتـه اسـت        در عصر حاضر    
کنـد و کارآفرینـان       مـی   کارآفرینی بازار گرمـی پیـدا      هاي  فعالیت،شود می

 .شوند می شکوفا

توانیم به سایر کارفرمایان تکیـه کنـیم، خودمـان        دانیم نمی   می هنگامی که 
 هـاي  کنـیم و بـه فـرارفتن از محـدودیت      مـی زنـیم و شـروع    میدست باال 

 .  موجود فکرمی کنیم
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