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  مقدمه
هـاي وي شـد و    براي درك دقیق عملکرد یک میلیاردر باید شریک اندیشه   

بـراي  . هایمان را عادت دهیم که مثل آنها به مسائل مالی نگاه کنـیم              چشم
رسیدن به این درك نگرش همانند دیگر چیزها باید تمرین کرده و همتـی              

و  پول   باال در خانه تکانی ذهن خود از باورهاي اشتباه و بدوي در مورد            
  .ثروت کرد

هـاي اقتـصادي و علمـی مرهـون زحمـات             در بازي زندگی اغلب پیشرفت    
آنها نگاهی فرا پولی به مـسائل مختلـف دارنـد بنـابراین             . ثروتمندان است 

همـه دوسـت دارنـد بـه        . توانند نقش خود را ایفـا کننـد         تر می   بهتر و عالی  
ولی حتی یـک  آسایش و ایمنی که یک میلیاردر در جهان دارد دست یابند     

روز یا حتی یک ساعت هم تـوان فکـر کـردن عمـل نمـودن مثـل آنهـا را                     
در حالیکه براي رسیدن به بهشت اول باید از جهنم مشکالت گـذر      . ندارند
این کتاب سعی گردیده از مطالب تـدوینی توسـط رابـرت و کـیم         در  . کرد

هـاي   تر بـا توانمنـدي   کیوساکی چراغ راهی به شما ارایه کنیم تا کاربردي      
  . متعدد و رو به رشد میلیاردرهاي دنیا آشنا شوید

هـاي مهـم مـا در         ایم که یکی از مسئولیت       کرده  بارها به این مطالب اشاره    
هوش مالی به ما کمک    . مان است   دن وضعیت مالی  زندگی، ارتقاء و باال بر    

کند که مسئولیت مالی زندگی خـود را بـه عهـده بگیـریم و نـسبت بـه                  می
  .تري را داشته باشیم آیندة روشن خانواده و جامعه تأثیر پررنگ

  همیشه پویا باشید
  طاهریان                                                                             



  
 



 

 

چاپ پول و سه : اسرار ثروتمندان
  عامل دیگر سرقت ثروت

  
 در می تا ثروتمند شومی کني ثروتمندتر بازنی با قوانچگونه

   شوندرتری فقگرانی که دیحال
 کننـده را منتـشر      اری نمـودار هـش    نیـ  ا وی پ قاتی، مرکز تحق  2015 سال   در
  :کرد
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  قالب سهم

  .است با درآمد متوسط رو به کاهش مقدار مالکین خانه
 بـا   ي خانوارها مالکان، سهم   2015 تا   1971 از سال    ،دینیب یم که   همانطور

  .افتی درصد کاهش 50 درصد به 61درآمد متوسط از 
 را پـشت سـر      ی جهـان  ریـ گ  همـه  يمـار ی ب کیـ ، مـا     تا به حـال    زمانآن  از  

 و هی روسـ ي مرزهـا در و اکنون جنگ     می داشت يا  سابقه یب تورم   م،یگذاشت
 امـر   نیـ ، ا  پیـو  ریـ  اخ قـات یبر اسـاس تحق   . کند ی م دیدتهجهان را    نیاوکرا
  . نبوده استمنی خوش و متوسط ری طبقه فقيبرا

 2020 را مهار کرد و در سـال  ی رشد طبقه متوسط جهان 19 دیرکود کوو 
 فیـ  تعـداد افـراد در هـر رد        ینـ ی تخم رییـ تغ.  داد شیفقر را به شدت افـزا     
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 در  ونیـ لیسب م ، بـر حـ    2020 در سـال     ی از رکـود جهـان     ی ناشـ  يدرآمد
  :نمودار زیر نشان داده شده است

  
  
  کـاه رتـر، ی فقرهـا ی و فقشـوند  مـی  که ثروتمنـدان ثروتمنـدتر      ي کشور در
 اسـت کـه     لیـ  دل نیبـه همـ   . شکند یم باالخره کمر شتر را       سبکی رغم یعل

 ی انتخابـات  يهـا    سـندرز در دوره    ی مانند دونالد ترامپ و برن     ییداهایکاند
دیگـر بـه موفقیـت       احـزاب    ی سنت استمدارانیسگذشته به شدت در برابر      

 همـه بحـث و خـشونت        نیـ  ا اهد است که ما ش    لی دل نیبه هم . افتندیدست  
 است کـه بـاروت     يا  جرقه کاآمریطبقه متوسط   . میهستدر جهان    یدوقطب
  .کند ی را روشن میتینارضا
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   ثروت رو به رشدي نابرابرشکاف
 و ی مدت طـوالن برايمتوسط  طبقه نابودي د،یی بگوتوانید می که   همانطور
در چهـار دهـه گذشـته،       .  اتفـاق افتـاده اسـت      70 از دهـه     وستهیبه طور پ  

دزدنـد و بـه    مـی  که ثروت را از طبقـه متوسـط        اند  بوده در کار    ییروهاین
  .دهند یثروتمندان م

 کـه مـردم    شـود  یمـ  ی ناشـ  تی واقع نی از خشم در کشور ما از ا       ياریبس
 حـال، آنهـا واقعـاً    نیـ بـا ا . روند ی منی از ب  یل از نظر ما   روهای ن نیتوسط ا 

 انجـام  ي در مورد آنها چه کار  ای چه هستند    قاًی دق روهای ن نیدانند که ا   ینم
  . هستندریی است که خواهان تغنی ادانند یم که يزیتنها چ. دهند

 در مـورد آنهـا انجـام        دیـ  و آنچه را که با     روهای ن نی حال، اگر آنها ا    نی ا با
 اسـتمدار ی س کیـ  باشند که    دواری ام نکهی ا يکردند، به جا   یدهند را درك م   

  .رندی اوضاع را به دست خود بگتوانستند یممشکالت آنها را حل کند، 
 مـردم   شتریـ  ب شـود  یمـ  وجود دارد که باعث      ی مال يروی چهار ن  نجای ا در

  : دچار مشکل شوندی از نظر مالحال نیدرعسخت کار کنند و 
  اتیمال �
  یبده �
  تورم �
  یشستگبازن �
  
 چهـار  نیـ  کـه ا دیـ  فکـر کن   نی و به طور خالصه به ا      دی وقت بگذار  يا  لحظه

  .گذارد یم ری چقدر شخصاً بر شما تأثروین
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U اتیمال: 1 سرقت ثروت شماره عامل  
در سـال  .  بـود اتیـ  خـود نـسبتاً معـاف از مال      هیـ  اول ي در روزهـا   کایآمر

 ی داخلـ  جنـگ يهـا   نـه یهز پرداخـت    ي بر درآمـد بـرا     اتی مال نی، اول 1862
 اتیـ  حکم داد کـه مال     متحده  االتیا ی، دادگاه عال  1895در سال   . وضع شد 

، در  1913 حـال، در سـال       نیـ بـا ا  .  اسـت  یبر درآمد خالف قانون اساسـ     
 شـانزدهم  هی شد، اصـالح  جادیفدرال رزرو ا  بانک   ستمی که س  یهمان سال 

  . کردی بر درآمد را دائماتی شد که مالبیتصو
 و کـا ی آمريدار خزانه از يگذار هیسرمابر درآمد  اتی بازگرداندن مال لیدل

 قیـ  از طر  شهیـ  هم ي بـرا  توانـستند  یمـ حاال ثروتمنـدان    . فدرال رزرو بود  
  . ما بگذارندبی دستشان را در جاتیمال
 اتیـ  چگونـه از مال    داننـد  یمـ  است که    نی ا اتی ثروتمندان در مورد مال    راز

 بـه نفـع     یاتیـ  مال ستمیـ در واقـع کـل س     . استفاده کنند تا ثروتمندتر شوند    
 يهـا    نـرخ  نی است کـه بـاالتر     لی دل نیبه هم . ثروتمندان ساخته شده است   

ه ی سـرما يدیو عا) حقوق و دستمزد(شده   مربوط به درآمد کسب   یاتیمال
 کــه یاســت، در حــال)  و فــروش خانــه و معــامالت روزانــهدیــ خریعنــی(
  . و تجارت استرفعالی درآمد غي برااتی ماليها  نرخنیتر نییپا
. کـنم  یمـ  صـحبت    نمودار چهارراه پولسازي   موضوع با    نی در مورد ا   نم

 هستند،  فرمایان  یش و خو  بگیران  حقوق،  چهارراه که در سمت چپ      یکسان
 کــه در ســمت راســت ی و کــسانکننــد ی را پرداخــت مــاتیــ مالنیشتریــب

 را پرداخـت    اتیـ  مال نی کمتر گذاران،  هی، صاحبان مشاغل و سرما    چهارراه
  .کنند یم
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بـه عنـوان    . وجـود دارد  زیـادي    بودن و ثروتمند بودن تفاوت       دارپول نیب
 يشتری باتی کارمند باالتر باشد، مالکیمثال، هرچه حقوق شما به عنوان       

داننـد کـه چگونـه بـدون پرداخـت           یاما افراد واقعاً ثروتمند م    ؛  دیپرداز یم
 ی اسـت کـه وقتـ      لیـ  دل نیبـه همـ   .  دالر به دست آورنـد     ها  ونیلیم ات،یمال
 چی را به خاطر پرداخـت هـ      ترامپ کرد   یسعدر انتخابات    نتونی کل يالریه
  .نتوانست شرمنده کند، یاتیمال

  
اگـر مـردم    .  بـود  ی تـرس و نـادان     بـازي  انجام داد    يالری که ه  ي کار تمام

 یاتیـ  مال چی کـه هـ    ی، از ثروتمنـدان   کردند  می را درك    یاتی مال نیواقعاً قوان 
 قـاً ی بدان معناسـت کـه آنهـا دق        نی ا رایکردند ز  ی م لی تجل کنند  نمیپرداخت  
 جـاد ی شـغل و ا جـاد ی ا- خواهد می که دولت  دهند  می را انجام    يهمان کار 

  .گذاري سرمایه تجارت و قیاقتصاد از طرجریان در 
 از  دیـ توان ی مـ  د،ی بـاهوش هـست    ی است که اگر از نظـر مـال        نی خوب ا  خبر

  .دی به همان روش استفاده کنیاتی مالتخفیف
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U یبده: 2روت شماره  سرقت ثعامل  

 ی مـال  يهـا    درس نیتـر    از با ارزش   یکی پولدارمجوان بودم، پدر    نو یوقت
ماننـد  ؛  بـد ی خـوب و بـده  ی بـده نیتفـاوت بـ    – را به من آموخت      یزندگ
 نحـوه اسـتفاده از      نیا. ستی خود بد ن   ي به خود  ی بده زها،ی از چ  ياریبس
  .کند  که بد و خوب بودن آنرا مشخص می استیبده
 بسته به نحوه اسـتفاده      زهای چ ياریبس«:  داد حی توض نطوریا رمپولدا پدر

بـه عنـوان مثـال، داروهـا اگـر      .  هم خوب و هـم بـد باشـند      توانند  میشما  
 توانند ی شوند و طبق دستورالعمل مصرف شوند، م       زیتوسط پزشک تجو  

 دی کنيرو ادهی شما در مصرف آنها ز   و اگر داروها بد باشند   . خوب باشند 
 خـوب باشـد اگـر       توانـد   مـی  سـلحه ا. می مهلک را دارد   براي شما حکم س   

 محافظـت   ای ورزش   ي و از آنها برا    دی اسلحه را بدان   نحوه استفاده ایمن از   
 تیـ  ارتکـاب جنا ي از آنها بـرا   ياگر فرد بد  . دیاز خانواده خود استفاده کن    

 و  هوشـمند  ی اگـر از نظـر مـال       همچنـین .  بـد باشـد    توانـد   میاستفاده کند   
 هـا  یاز بـده مـثالً شـما   . خوب باشدبرایتان  تواند می ی بدهدیباهوش باش 
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 نـادان  یاگر از نظـر مـال     . دی استفاده کن  ي نقد انیجاد جر ی ا يبرا توانید  می
بدهی کابوس   د،ی استفاده کن  ها ی به دست آوردن بده    ي و از آن برا    دیباش

 ایـ  خـوب  توانـد  ی بسته به نحوه استفاده شما م زیهمه چ . شما خواهد شد  
  ».بد باشد

  
 ي از روایـ ایـن مـسئله    ،کننـد  تلقـی مـی   را بد زی چکی شهی مردم هم یوقت

 نیـ  ا گرانی د ی از ترس و نادان    سوءاستفاده ي برا ایاست   یترس و ناآگاه  
 بـه شـما     ی کـه کارشناسـان مـال      ی زمـان  ن،یبنـابرا ؛  دهند یکار را انجام م   

 ور  شـنوندگان خـود را شـعله       ی بـد اسـت، تـرس و نـادان         ی بده ندیگو یم
  .دهند نشان می خود را یدان و احتماالً ترس و ناندکن یم

 بــد را ی خــوب و بــدهی بــدهنی کارشناســان تفــاوت بــنیــ از اياریبــس
 تجـارت خـود     شبردی پ ي خوب برا  یدر واقع، آنها احتماالً از بده     . دانند یم

 خـود پنهـان     شـنوندگان  اطالعـات را از      نیـ هـا ا    امـا آن  ؛  کننـد  یاستفاده م 
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انداز    شغل خوب، پس   افتنی مرسوم مدرسه رفتن،     یدةا غی تبل رای ز کنند، یم
 متنـوع از سـهام، اوراق       يا   در مجموعه  يگذار  هی خانه و سرما   دی خر ول،پ

  .تر و سودآورتر است آسانبرایشان  يگذار هیقرضه و سرما
  خـاطر نیبه هم دارد، براي افراد تنبل  يا  شده خطر درك    یاستفاده از بده  

 و در   خود را راحـت کننـد      که   رندیگ یم می تصم ياری آموزش، بس  يبه جا 
 ی مـال دانـش  است که نیمشکل ا.  کنندافتی دالر در کی انداز تنها    پس يازا
زیـرا  ؛   اسـت  تـر   خطرنـاك  شهیـ از هم امـروز    پول،   یمی قد نی قوان  و یمیقد

در حـال    وسط هستند و طبقه مت     اصلی بازي  يها  بازندهانداز کنندگان    پس
  . استانقراض

  خـود  ثروتمنـدتر شـدن  ي بـرا  ی مـردم از بـده     شتری از ترس ب   ثروتمندان
 ی اسـت کـه اقتـصاد مـا بـر اسـاس بـده        نیـ  ا تیـ واقع. کننـد  یمـ استفاده  
 يگـذار  سـپرده  تا پول  کنند یم استفاده   ی از بده  ها  بانک.  است شده  ساخته
فـدرال رزرو بـه     بـانکی    ستمیس.  برابر کنند تا ثروتمندتر شوند     نیرا چند 

 پول قرض   ات،ی مال شی افزا ي که به جا   دهد یم را   رت قد نی ا استمدارانیس
  .کنند
 ایـ  اتی مال شی است که منجر به افزا     دو لبه  ری شمش کی ی حال، بده  نی ا با

 قیـ  از طر  اتیـ  مال شی افـزا  ي متحـده بـه جـا      االتیـ دولت ا . شود  میتورم  
  .کند ی مجادیفروش اوراق قرضه، پول ا

 خانه، ل،ی اتومب مانندییزهای چدی خري برا ی مردم از بده   شتری ب متأسفانه،
 قـرض   شتریـ  هر چه ب   نیبنابرا؛  کنند یم استفاده   ها یبده ری و سا  التیتعط
 يها ی بده ری تحت تأث  نیآنها همچن . شوند  می تر بدبخت و   رتری فق رندیگ یم
  .اند گرفته باالتر قرار يها اتیمال مانند تورم و کیستمیس
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U تورم: 3 سرقت ثروت شماره عامل  
بـه گفتـه   .  ژورنـال خوانـدم  تیاستر وال را در یالب، آمار ج2011 سال   در

 یی مـواد غـذا    ی جهـان  مـت ی ق ي درصد 10 شی پول، افزا  یالملل  نیبصندوق  
  . استها دولتبه  اعتراضات ي درصد100 شیبرابر با افزا

 در  ی ارتباطـات، همگـ    دیـ  و اشـکال جد    دار  شهی ر ي مستبد، نابرابر  رهبران
. انـد    نقـش داشـته    دهـد،  ی را تکان م   انهی که اکنون خاورم   یاسی س یآشفتگ
 از گـر ی دیکـ ی پـول بـه      یالملل  نیب اقتصاددانان در صندوق     دی جد قاتیتحق

 متی به ق  یبا نگاه . یی مواد غذا  ی جهان متیق: کند یم اشاره   یعوامل احتمال 
، 2007 تـــا 1970 از ســـال یاســـی سی و مـــوارد نـــاآرامییمــواد غـــذا 

ــلاقتــصاددانان رابطــه  ــ انی بــیتــوجه قاب ــاکتورو دنی  ي در کــشورها ف



 چاپ پول و سه عامل دیگر سرقت ثروت: اسرار ثروتمندان

 

17

.  استمنی که شامل تونس، مصر، سودان و        ی کردند، گروه  دای پ درآمد  کم
 معادل  یی مواد غذا  یالملل  نی ب يها  متی ق ي درصد 10 شی افزا ق،یطور دق   به
درآمـد     کـم  ي در سـال بعـد در کـشورها        شتری ب ی تظاهرات ضد دولت   5/0

بـا توجـه بـه رونـد        .  است افتهی شی ساالنه افزا  نیانگیاست که دو برابر م    
 ممکن  ن،ی، از جمله چ   درآمد  کم ي رهبران کشورها  ،یی مواد غذا  متی ق ریاخ

بـر اسـاس گـزارش صـندوق        .  داشـته باشـند    ی نگرانـ  ي بـرا  یلـ یاست دل 
 نــسبت بــه یی مـواد غــذا ی جهــانمــتی قه،یــ پــول، در مـاه فور یالمللــ نیبـ 
  .افتی شی درصد افزا61  حدود،2008 در دسامبر ری رقم اخنیتر نییپا
  .کنند ی مردم گرسنه هستند، رهبران خود را کباب می وقتگر،ی عبارت دبه
 کـه تـورم باعـث       ام  گفتـه  سال هاست    رای من جالب است، ز    ي آمار برا  نیا

 مـردم از جـان   ی است که وقتآن امر  نی ا لیدل.  خواهد شد  ی جهان یناآرام
  .جنگند یم آنها ي، براترسند یمخود 
 و  می تورم در چهل سال گذشته مواجه هـست         نرخ نی امروزه با باالتر   البته

از قـضا، از    .  اسـت  دهی حد خـود رسـ     نی امروز به باالتر   یی مواد غذا  متیق
 نی را در مورد رابطه بـ ي آماراستریت جورنال وال که ی، زمان2011سال  

 دیـ با.  سطح خود قرار دارنـد   نی منتشر کرد، در باالتر    ی و ناآرام  یگرسنگ
 نی و اوکـرا   هی از جنـگ روسـ     ی ناشـ  یی اکنـون کـه کمبـود مـواد غـذا          دید

 ی را بـه خطـر انداختـه اسـت، چـه اتفـاق             ی جهـان  ي غذا نیتأم يها  رهیزنج
   رخ خواهد داد؟يشتری بيها امیق ایآ. خواهد افتاد
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 االتیـ  ايدار خزانـه فـدرال رزرو و  بانـک   داخل کشور، تـورم توسـط        در

دولـت   يها حساب صورت پرداخت ي براای گیرند میمتحده که پول قرض     
 اتیمال" است که تورم اغلب      لی دل نیبه هم . شود  می کی، تحر کنند  میچاپ  

کنـد، امـا    یتـورم ثروتمنـدان را ثروتمنـدتر مـ        . شـود   می دهی نام "خاموش
 نیـ  به انیا. کند میتر  گران فقرا و طبقه متوسط ي را برا ی زندگ هاي  هزینه

 افـت یر سـود را د    نیشتریـ  ب کننـد   مـی  که پول چـاپ      ی است که کسان   لیدل
 دیـ  بـا پـول جد     خواهند ی را که م   ی کاالها و خدمات   توانند یها م   آن. کنند  می
 دیـ آنهـا همـه فوا  . ارزش گردد بی پول موجود نکهی کنند، قبل از ا يداریخر
 مـدت،  نیـ در تمـام ا  . ندارنـد  در پـی   از عواقب آن را      کی چی و ه  برند  میرا  

  . پولشان هستندشاهد الغر شدن و الغر شدن و طبقه متوسط ریطبقه فق
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تر از فردا پول قـرض کننـد،           امروز ارزان  توانند ی که م  دانند ی م ثروتمندان
  بـا اینکـار   دارنـد و ي نقـد انیـ  کنند کـه جر   يگذار  هی سرما ییها ییدر دارا 
  . را کاهش دهدشان ی بدهنهیدهند تورم هز میاجازه 

  
طول زمـان    که در    کنند  می استفاده   ییها یبده دی خر يها برا  ی از بده  فقرا

  .ابدی ی مشی افزای زندگهاي هزینه در حالیکه ابدی یمکاهش 
  د؟ی را انجام دهي کدام بازدیده ی محیترجشما 

U یبازنشستگ: 4ثروت شماره سرقت  عامل  
 ی درآمـد بازنشـستگ    تیـ  قـانون امن   ، متحـده  االتی، کنگره ا  1974 سال   در

را وادار کرد تا    ها   ییکای اقدام آمر  نیا.  کرد بیرا تصو ) ERISA(کارکنان  
) k(401 ماننـد    چیزهـایی  قی خود در بازار سهام از طر      ی بازنشستگ يبرا

 بـازده  بـاال و     سکیـ  کـارمزد بـاال، ر     ي کنند که عموماً دارا    يگذار هیسرما
 داشتند کـه    ی حقوق بازنشستگ  ها ییکایآمر اکثر   ن،یقبل از ا  .  هستند نییپا
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 شـغل خـود   يد رو نستتوانـ  یآنها مـ  . شد ی م نیتأم شان  توسط آن زندگی  
، ERISAپـس از  . تمرکز کننـد و بداننـد کـه از آنهـا مراقبـت خواهـد شـد        

 کشور کنترل داشت و اکثر مردم مجبور        ی بر پول بازنشستگ   تیاستر  وال
 ی آنهـا بـه سـادگ      رایـ  اعتمـاد کننـد، ز     تیاسـتر   وال بـه    نـه بودند کورکورا 

  .تند را نداشحی صحگذاري سرمایه درك نحوه يآموزش و دانش الزم برا
 يگـذار   هی سـرما  يهـا   و صـندوق  ) k (401چرا   «مری اخ مقالۀ پست   کی در

 یرسـان   بی هستند، در مورد آسـ     ی فاجعه بازنشستگ  ي برا يریمتقابل مس 
در  » در عـصر تـورم بـاال   ژهی متوسط، به وگذاران هی سرماي برا 401kبه  

  :صحبت کردماین مورد 
 توجـه  لری شـ  1PE به شاخص    گذاران  هی از سرما  ياری سهام، بس  يای دن در
 بـر   شـده   لی درآمـد تعـد    نیانگیـ  بر اسـاس م    یمتی نسبت درآمد ق   کنند، یم

 از لحــاظ لری شــPE نــسبت نیانگیــم.  ســال گذشــته10اســاس تــورم از 
 اسـت کـه نـشان       ی خـوب  فـاکتور  نیا.  بوده است  17 تا   16 حدود   یخیتار
 ی معنـ نیـ  به اPE 16باز هم، . می هدف قرار دهدی را باي چه مقداردهد یم
 ،میکنـ  یمـ  افـت ی کـه از آن سـهام در       ي دالر درآمد  1 هر   يست که به ازا   ا

  . داردنهی دالر هز16حدود 
انـسان  .  اسـت S&P 500 PE 34.38نسبت ) 2022 مارس 7( مقاله نی ادر

 بـه سـمت     رنـد ی بگ می تـصم  گـذاران   هیسـرما  نکهیمتعجب است که قبل از ا     
 نیـ  ا یوقتـ . د رفـت   بروند، چقدر باالتر خواه    "تر  منیا" يها يگذار  هیسرما

 کیـ  که کورکورانـه پـول خـود را در           يا  چارهیب بازنشستگان فتد،یاتفاق ب 

                                                 
 شود ینسبت قیمت به درآمد نیز گفته م p/e  در فارسی اصطالحاً به نسبت1
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