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  مقدمه

 ذهنم به کردم برگزار کهی  آموزش ناریسم نیاول از کتاب نیا نوشتن دهیا
 نیـ ای  آموزشـ  ي  هـا  کارگـاه  یـا  نارهایسم از بعد ندارد امکان. کرد خطور

ی کم از پس» د؟یداري  شنهادیپ چه کارمندم که مني  برا«: نشنوم را جمله
 درآمـد  و حقـوق  امـا  دارنـد ی  شغل افراد نیا اکثر که شدم متوجه یبررس

 صـرف  کـه ی  زمـان  مدت نیهمچن دهد، ینم را ها نهیهز کفاف شان انهیماه
 معمـوالً . ردیـ گ یم را ها آن دیمف وقت تمام باًیتقر کنند یم شان  یاصل شغل

ي وکــار کــسب خودشــاني بــرا تــا ندارنــدي ا هیــاولي  هیســرما چیهــ هــم
 درآمد حسط نظر از که گشتمي  موارد دنبال به رو نیا از. کنندي  انداز راه

 بـه  ازیـ ن وجه چیه به شروعي  برا نیهمچن و باشند داشتهی  خوب لیپتانس
  .باشند نداشتهي ادیز هیسرما و زمان صرف

 مطـرح  کـه ی  مباحث دیدان یم دیباش کرده مطالعه را کتاب نیا اول جلد اگر
 آن راتیتـأث  تمام بخش هر تیرعا با و ستندیني  تئور وجه چیه به کنم یم

 مـورد  بارها مطالب نیا. کرد دیخواه مشاهده خودتان یمالی  زندگ در را
 در روزانــه طــور بــه را هــا آن شــگرف جینتــا و انــد قرارگرفتــه شیآزمــا

  .کنم یم مشاهده میها مشاوره
 وجـه  کـه  شـد  دیـ خواه آشـنا  دیجد و ساز پول نهیزم سه با کتاب نیا در
 بـا  منـد کار عنـوان  بـه  دیتوان یم که است نیا ها تیفعال گرید با زشانیتما

 کتـاب  هدف تمام. دیبرسیی  ایروي  درآمدها به ممکن زمان حداقل صرف
ي درآمـد  رفعالیغ درآمد. برساند رفعالیغ درآمد به را شما که است نیا

  .ستین زمان و شما حضور گرو در که است
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. است رفعالیغ درآمد کسبي  برای  عال مشاغل ازی  کي ی ا شبکهی  ابیبازار
 آشـنا  کـشور  در نوپـا  تجـارت  نیـ اي  هـا  فن و  فوت تمام با دوم فصل در

 سوم فصل دری  آموزش محصوالت ساخت سراغ آن از پس. شد دیخواه
 کتـاب  یـک  همـان  از دیتوان یم دیباش کرده مطالعه کتاب یک اگر. میرو یم

 موضـوع  نیـ ا متوجـه ی  آموزش محصوالت ساخت در. دیکن درآمد کسب
 جـزوات  کتـاب،  قالـب  در تـوان  یم رای  مهارت یا تخصص هر که دیشو یم

 چهارم فصل در. کرد لیتبد پول بهي  دئویو وی  صوتي  ها لیفا ،یآموزش
  .شد دیخواه آشنا نیآنالي وکارها کسبي انداز راه با زین

 حیتوضـ  اتییـ جز نیزتـر یر بـا  موارد تمام که است نیا کتاب زیتما وجه
 و داشـت  نخواهـد  وجـود  خوانندهي  برای  مبهم قسمت چیه و اند شده داده

 گـام  رایـی  اجراي ها قدم که دارد وجود یدستورالعمل فصل هري  انتها رد
  .است کرده مشخص گام به

 و دار خانـه  بـانوان  ان،یدانـشجو  امـا  است کارمندان مخصوص کتاب نیا
 کننـد؛  استفاده آن مطالب از توانند یم زین کوچکي  وکارها کسب صاحبان

ی چنـان  آني    هیاسـرم  یـا  خاص تخصص به ازین شده مطرحي  ها دهیا رایز
  .کرد درآمد کسب ها آن از توان یمی راحت به و ندارند

 سـه  هـر  د؟یکن مطالعه را کتاب نیا ممکن فرصت نیاول در ستیبا یم چرا
 حـساب  بـه  نوپـا  ما کشور در حداقل اند شده یمعرف کتاب در کهي  ا نهیزم

 شامل المثل ضرب نیا تا دیکن تیفعال به شروع زودتر چه هر پس ندیآ یم
  .نیبهتر یا باش نیاول یا تیموفقي برا: شود  شما حال
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 هفتـه  نیـ اي  انتهـا  تـا  نکـه یا اول د،یـ ببند عهد دو خودتان با شروع از قبل
 به شما اگر. دیکن اجرا مو به مو را مطالب نکهیا دوم و دیکن مطالعه را کتاب
  :دهم یمی قول شما به هم من دیباش بندیپا خودتان تعهد

 روز 121 از کمتـر  کتـاب  نیا در شده گفته مطالبي  جراا با دهم یم قول«
  ».دیبرسی عال درآمد دیجد منبع یک به
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1 فصل  

  قاتل رویاها

  
  ایدن حتینص نیتر تلخ
 تـا  کـرد ي  کـارگر  دوچـرخ  رانیـ ا شـرکت  دیـ تول خـط  در ها سال من پدر

 مشکل با بار چند بودنش سواد کم خاطر به قاًیدق دانم ینم. شد بازنشسته



 10  مخصوص کارمندان روز121لیون در  می127پولسازي از صفر تا 

 بابـت  چقدر بود حدس قابل کرد یم شهیهم کهی  حتینص از اما شد مواجه
 درس بـه  را مـن ی  فرصت هر در. تاس دنیکش عذاب حال در موضوع نیا

 تـا  بخون درس خوب«: بود نیا معروفش جمله و کرد یم قیتشو خواندن
  ».ینکني کارگر من مثل وی بشی کس خودت واسه

 کـرد  یمـ  دوري  کارگر از فقط را من که بود ییجا حتینص نیا نکته قاًیدق
 دادم گـوش  پـدر ي  ها حرف به هم من. کند تمیهدا ثروت سمت به نکهیا نه
 بـه  بـرق ی  مهندسـ  کـه  افـسوس  اما شدم، برق مهندس و خواندم درس و

 فقــط مــای وســاکیک رابــرت قــول بــه. اســتی مــال ســوادي ا ذره از دور
 بـا  شغل یک ندهیآ در تا بروند مدرسه به تا میکن یم قیتشو را فرزندمان

 خودتـان  انیـ اطراف بـه  مقـدار  کیـ . کننـد  دایپ خودشاني  برا ثابت درآمد
 امـا  دارندی  لیتحصي  باال مدارك که دیدار سراغ رای  کسان ایآ د،یکن توجه
 جشن در دوستان ازي  تعداد همراه به شیپ وقت چند هستند؟ کاریب هنوز
 کـرده  شـرکت ی  دولتـ  معروف دانشگاه کي ی دکترا مقطعی  لیالتحص فارغ
 ممکـن  مقطـع  نیبهتـر  تـا  را دانشگاه و درس کهی  دوستان ازی  وقت بودم،

ی ترسـناک  جواب کردم سؤال هدفشان یا برنامه وردم در بودند کردهی  ط
 بـه  نـه  البتـه  بدهنـد  لیتحـص  ادامه خواستند  یم ها آن اکثر. کردم افتیدر
 کار نبود را میتصم نیا لیدل دهند، شیافزا را خود سواد سطح نکهیا لیدل

 کــهی زمــان تـا  دهنــد لیتحـص  ادامــه خواسـتند  یمــ هـا  آن کردنــد، مطـرح 
ی شغل خودشاني  برا بتوانند کردندی  علم ئتیه بجذ به شروع ها دانشگاه
 بـه  را فرزنـدمان  کـه  اسـت  نیـ ا مـا ي  روزهـا  نیا افتخار. کنند پا و دست

   ... .و میفرست یمی پولي ها دانشگاه
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 وي کارمنـد  دیـ ق شهیـ همي  بـرا  بـودم  گرفتـه  میتـصم  کهیی  روزها نیاول
 بـا  شـوم  آمـوزش  و مـشاوره  عرصه وارد و بزنم را بودنم برق مهندس
 مـن  از سـؤال  یـک  فقـط  شانیا حیتوض هر از بعد کردم، یم صحبت پدرم
ــ ــ یم ــام«: دندیپرس ــا ری ــار نی ــهیب ک ــا داره م ــه؟ ی ــن» ن ــدهیآ از م  و ن

 را سـؤال  نیـ ا فقـط  بـاز  امـا  دادم یم حیتوض شانیاي  برا میاندازها چشم
  نه؟ یا داره مهیب ریام :دمیشن یم

  است قدم نیاول شرط صداقت،
 سـراغ  رای  کس انتانیاطراف یا و انیآشنا دوستان، در .دیکن فکر مقدار کی

 شـده  بازنشـسته ی  دولتـ  یـا  وي  ادار مجموعـه  یا ستمیس یک از که دیدار
 طـول  در کـه  ستندیـ نیی  هـا  آن منظـور  باشـد؟  ثروتمنـد  اکنون هم و باشد
 از حاضر حال در و داشتندي  اقتصادي  ها دهیا خودشاني  کارمند دوران
 نیـ ا کـه  استیی  ها آن قاًیدق منظورم. باشند دهیرس ثروت به قیطر همان
 کردم کار صادقانه سالی  س«: است روزگارشان نیاي  دیتأک جمله جمله،
ــا االن امــا ــد در. »...روزمــه و حــال نی ــا اول جل  خــصوص در کتــاب نی
 بـه  رییـ تغي  بـرا  شـما . میکرد صحبت است ازین رییتغي  برا کهیی  زهایچ

 بـه  مـشغول  حاضـر  حـال  در کـه ی  یها حرف نیا. دیدار ازین درك یا درد
 کارمنـد  نیاول شما. رساند یم قیعمی  درک به را شما دیهست ها آن مطالعه

 راي  کارمنـد  خـود  بـه  خیتـار  حـال  به تا چون بود، دینخواه ایدن اردریلیم
 باشـد  توانـسته  مـاه  سـر  حقـوق  یک افتیدر قیطر از فقط که است دهیند
 يابزار دیهست کارمند کهی  مانز تا شما. کندی  ط را شدن ثروتمندي  ها پله
 یـک  ازی  وقتـ . دیهـست  شانیـ اهایرو و اهـداف  بـه  گـران ید رساندني  برا
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 تیـ موفق رمـز « :گفـت  نیچن نیا دندیپرس را تشیموفق رمز بزرگ نیکارآفر
 وی  طلبـ  جـاه  فاقد تر مهم همه از و پرتالش زه،یانگ با خالق،ی  کارمندان من

 مـن  از بهتـر  اریبس کارمندانم زا کدام هر که داد ادامه او» .است جسارت
 چـالش  به را ها آن که ندارندی  بزرگي  آرزو وي  بلندپرواز چیه اما هستند
  .بکشد

  است؟ی کاف شماي برا تلنگر یک عنوان به ها نیهم ایآ
  

  دینباش قاتل لطفاً
 بـا  مـن  ایـ آ کـه  اسـت  نیا شود یم من به کهیی  انتقادها نیتر شیب ازی  کی

 جملـه  یـک  شهیـ هم انتقـاد  نیـ ا بـه  جـواب  در مـن  دارم؟ مشکل کارمندان
 کارمنـدها  طرفـدار  مـن  تـا  دیهـست  هـا  قاتـل  طرفـدار  شـما  مگه«: میگو یم

  .دینده فحش من به لب ریز و کن صبر زیعز کارمند» !باشم؟
 کـنم  یمـ  استفادهی  آموزشي  نارهایسم و ها کارگاه در قاتل کلمه ازی  وقت
 کلمـه  نیـ ا لیـ دل نکهیا از عدب اما شوند یم ناراحت شدت به کارمندان اکثر
 کارمنـد  بـا  شما. اند فرورفته فکر در چطور که نمیب یم دهم یم حیتوض را

 نفــس، عــزت ،يآزاد ت،یــخالق اهــا،یرو قتــل حــال در روز هــر بودنتــان
 نیـ ای  تمـام . دیهـست  ... و خـوب ی  مـال  نـده یآ ،یشغل تیامن نفس، اعتمادبه
 10 تـا  5 اسـت ی  کـاف  قـط ف. دارد رتیمغـا  ذات در انسان هیروح با موارد
 به کهي  موارد نیا تک تک که است موقع آن د،یکن تجربه راي  کارمند سال
ي کـار  در دیشـا  اوقـات ی  گـاه . شد خواهد شما ریگ دامن کردم اشاره آن
 دیـ کن فکـر  نیا به اما باشد خوب ظاهر در ایمزا و حقوق نظر از که دیباش
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 یگروهـ  فیـ تخف تیسـا  یک ریمد با شیپ وقت چند. دیپرداز یمیی  بها چه
 یـک  تا کند کار ساعت 12 حداقل بود مجبور روز در که کردم یم صحبت
 نجاسـت یا سـؤال  امـا  باشـد،  داشـته ی  تومـان  ونیـ لیم خوب باًیتقر درآمد

  کردند؟ یمی زندگی ک کار ساعت 12ي روز با شانیا
 نیـ ا سپاسـگزارم  خـدا  از آن بابت شهیهم کهي  موارد نیتر بزرگ ازی  کی

 از بعـد . کـردم  تـرك  را خـودم ي  کارمنـد  دوران زودی  لـ یخ مـن  که است
 نـه یزم در دار رسـم  و اسم شرکت یک در دانشگاه از شدن لیالتحص فارغ
 نیـ ا متوجـه  اول هفتـه  امـا  شـدم،  کـار  بـه  مـشغول  کیـ الکترون زاتیتجه

 کـارت  سـاعت،  سـر ي  وآمدها رفت کار، نیا مناسب من که شدم موضوع
  .ستمیني دکارمن کل در و زدن ابیغ و حضور

  

  یزندگ از تلخي تراژد یک مرور
  د؟یخر یمی لباس چه شما
  د؟یکنی زندگ دیدار دوستی منزل چه در شما
 تـا  دیـ کن یمـ  رورویـ ز را مجلـه  و تیسـا  چند چطور، خودرو دیخري  برا

  د؟یباش داشته را انتخاب نیبهتر
 قبـل  اسـرار  مورد دری  سؤال همسرتان که کشم ینم شیپ را ازدواج بحث

 در کـه یی  آنجـا ! کجاسـت؟ ی  زنـدگ  تلـخ ي  تراژد اما نپرسد؛ واجتانازد از
ی حتـ  آن از بـدتر  و دیـ کن ینمـ ی  قـ یتحق گونـه  چیهـ  شـغلتان  و کـار  مورد

 را بحث نیای  وقت مینارهایسم اکثر در. دیدار عالقهي  کار چه به دیدان ینم
 انتخـاب  حـق  مگـه  مـا «: نـد یگو یمـ  را جملـه  نیـ ا افراد اکثر کنم یم مطرح
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 عـشق، . »...میکنـ  کـار یچ میدونـ  ینم گهید میبد دست از کارم نیمه م،یدار
 یـک  انتخـاب ي  بـرا  عوامل نیتر مهم يتوانمند و استعداد ،یراحت عالقه،
 تمـام  و دیـ نکن اسـتفاده  شغلتان انتخاب در موارد نیا از اگر. هستند شغل
 نیتـر  بزرگ دینداري  ا عالقه چیه آن به که دیکني  کار صرف را خود عمر

 درمـان  خـرج  شـما ی  بازنشستگ حقوق تمام: است نیا شما به من هشدار
  .شود یم تان یافسردگ

  
 یک انتخابي برا عوامل نیتر مهمي توانمند و استعداد ،یراحت عالقه، عشق،

 .هستند شغل

  
 نیآخـر  کـه  سـالخورده  فـرد  صـد ي  رو بـر ی  قـ یتحق مارسـتان یب یک در

ــات ــدگ لحظ ــودی زن ــ را خ ــد یم ــام گذرانن ــ آن از. شــد انج ــ اه  دندیپرس
 هـا  آن تمـام  به کینزد کهی  حسرت ست؟یچ تان یزندگ حسرت نیتر بزرگ
 بلکـه  ستندین ناراحت اند داده انجام کهیی  کارها خاطر به که بود نیا گفتند
 و انـد  نکـرده  وقـت  چیه کهیی  ها سکیر و اند نداده انجام کهیی  کارهاي  برا
 از مـن . خورنـد  یمـ  حسرت اند نرفته ها آن دنبال به وقت چیه کهیی  اهایرو

 !د؟یده یم خودی زندگي انتها در هم شما را جواب نیا ایآ پرسم، یم شما

  

  دینزن گول را خودتان
 کارمنـد  نیاولـ  ستیـ ن قـرار  شما گفتم تر قبل بخش چند در که طور همان

 متوجه دیباش صادق خودتان بای  کم اگر مواقع اکثر. دیشو ایدن اردریلیم
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 کـه  دیهـست ي  کـار  مـشغول  و دیدار قرار اهاشتبي  ریمس در که دیشو یم
 آن از دسـت  حـال  نیهمـ  بـا  اما ندارد، وجود آن در شدن ثروتمند امکان
ي ا کلمـه  چهـار ي    جملـه  یک شما به من قاطعانه زیتجو. دیدار یبرنم شغل
  :است

  ...دیکن عوض را شغلتان
  

 ثروتمنـد ي  بـرا ی  کـاف  لیپتانـس  شده اشباعي  ها شغل ازی  لیخ وي  کارمند
 نیـ ا بـه  موضـوع  نیا صیتشخي  برا اریمع و مالك. ندارند را شما کردن
 شـغل  نیهمـ  در شتریـ ب سـابقه  بـا  را خودتان رده هم افراد که است نحو

 شـده  ثروتمنـد  نفر یک فقط اگر! اند؟ شده ثروتمند ها آن ایآ دینیبب و دیابیب
 دیـ با باشـد  نداشته وجود هم نفر یک اگر اما د،یتوان یم هم شما پس باشد

 در شهیـ هم کـه  جاسـت  نیـ ا هیقـض  جالـب  قسمت. دیکن عوض را غلتانش
 یک و ثروتمند معلم یک شهیهم. یافت توان یم را ریفق وی  غن مشاغل تمام
 نظرتان. دارد وجود ورشکسته تاجر یک و ثروتمند تاجر یک یا ریفق معلم
ی واکـس  یـک  مـن  کـه  است درست ست؟یچ ثروتمندی  واکس یک به راجع
ی علـ  جملـه  نیتـر  معـروف  نیـ ا هـستم،  رانیـ ای  واکـس  نیبهتر اما هستم
 و گرانیبـاز  ماننـد  برجـسته  اشـخاص  ازی  علـ  انیمـشتر . است مایواکس

 خـتم  هـا  خانـه  وزرات و هـا  سـفارتخانه  بـه  و شود یم شروع ورزشکاران
 در ستیـ با یمـ  قبل از دیریبگ خدماتی  عل از شما باشد قرار اگر. شود یم

  .دیباش گرفته وقت شانیا تیسا
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  ...ترسي ژدهاا
 شـغل  اگر که دیکرد فکر نیا بهي  ا لحظه دیکن عوض را شغلتان گفتمی  وقت

 ام خـانواده  و مـن ي  بـرا ی  اتفـاق  چه شوم کاریب و نکنم دایپ را نظرم مورد
  ...افتاد خواهد
 اردیـ لیم پنج آوردن دست بهي  براي  پرداز دهیا یک از بعد شیپ سال چند

 هیسرماي  مقدار به شروعي  برا شدم، بزرگ پروژه یک وارد سود تومان
 دیرسـ  ذهـنم  بـه  کـه ي  راهکار. نداشتم را کم مقدار همان من که بود ازین

ي دار خانه کردم، یمی  زندگ آن در که بودي  ا اجاره منزل شیپ پول گرفتن
  ...بود نیا مسئله شدن، خانمان یب ای

 و نرفـت  شیپـ  بـودم  کردهی  نیب شیپ کهي  طور آن اتفاقات قضا بر دست
 دسـت  از را خـودم ي  ا اجـاره  خانه نکهیا از بعد. رفتم قرض خروارها ریز

 شـهر  رونیـ ب بـاً یتقر و کوچـک  اریبـس  منـزل  یـک  بـه  شـدم  مجبور دادم
 مـن  دیـ کرد دقت. کنمی  زندگ آن در سال سه شدم مجبور و کنم مکان نقل
 زنده من. نخورد را من ترسي  اژدها اما کردمی  زندگ جا آن در سال سه

ــدم ــب اریبــس ارزشــش گــرفتم اتفــاق آن از کــهیی هــا درس. مان  از شتری
  .بود شدنم خانمان یب

  

  اینوک تلخ سرنوشت
 زیـ ن شـما  اتیـ ح بـه  امـر  نیـ ا کـه  است نیا منظورم رییتغ میگو یمی  وقت

 را ایـ نوک نـام  و دیباشـ  کـرده ی  زنـدگ  رانیا در ندارد امکان. داردی  بستگ
  .میریبگ اینوک از مهم درس یک دییایب. دیباش دهینشن
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 نیتــر بــزرگ و ایــدني هــا شــرکت نیقدرتمنــدتر ازی یکــ ایــنوک شــرکت
 کـاهش  از پـس  راًیاخ که بود جهان در همراه تلفني   ها یگوش دکنندهیتول
. شـد ي  داریـ خر کروسافتیما شرکت توسط سهامش ارزشي  درصد 99
ــول در ــزار ط ــستي برگ ــر نش ــالمي خب ــروش اع ــا ف ــرکت نی ــه ش  ب
 رایـی   اجرا وی  تیریمد میت نیبهتر ما :گفت شرکت نیا سییر کروسافتیما
 تـالش  سـخت  م،ینـداد  انجـام ی  اشـتباه  اقـدام  چیهـ  ما م،یداشت اریاخت در
 جملـه  نیـ ا گفـتن  از بعـد . میخـورد  شکست ها نیا همه رغم یعل اما میکرد
 هیـ گري  زیانگ غم طور به شرکت آن سییر خود و اینوکی  تیریمد میت اکثر

 نیقدرتمنـدتر  ازی  یکـ  ایـ نوک 2012 سـال  تـا  1990 سـال  لیاوا از. کردند
 جهان در همراه تلفني  ها یگوش دکنندهیتول نیتر بزرگ و ایدني  ها شرکت

 42 شرکت نیا سهم هر متیق. بود بازار سهم درصد 80 داشتن اریاخت با
 شــرکت یــک ایــنوک. بــود یــورو اردیــلیم 250 شــرکت نیــا ارزش و دالر
 انجـام ی  خـوب  بـه  را انکارشـ  که بودي  ا حرفهی  رانیمد باي  قو العاده فوق

 موجـود  وضع حفظ و کردن کاری  خوب به امروزه متأسفانه اما دادند؛ یم
 رییتغ و مداومي  رییادگ دنبال به ا،ینوک رهبران. ستینی  کاف تیموفقي  برا
 صـنعت  عیسر و مداوم راتییتغ نتوانستند ها آن. نبودند عیسري  نوآور و

 را شـدند  آورده اپل و گسامسوني  ها شرکت واسطه به که را همراه تلفن
 لیـ موبای  گوشـ  هرگـز  شیپـ  سال چند تا اپل شرکتی  حت. کنندی  نیب شیپ

 دنبـال  بـه  مـدام  و بـود ي  ا رندهییادگ شرکت شهیهم اپل اما کرد ینم دیتول
  .گشت یمي آور نو و رییتغ
 و زده کنـار  بازار در را اینوکي  ها یگوش Galaxy و iphone عیسری  لیخ

 تـا  2011 سـال  از. دادنـد  اختصاص خود به را زاربا ازی  توجه قابل سهم
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 80 بــازار ســهم. کــرد ســقوط دهــم رتبــه بــه اول رتبــه از ایــنوک 2013
 بـه  دالر 42 از ایـ نوک سـهم  هـر  ارزش. دیرس درصد 3 به اینوکي  درصد

 بـر  کـار  از ایـ نوک کـوش  سـخت  کارمند هزاران. کرد دایپ کاهش دالر 2,5
 اردیـ لیم 250 ازي  درصد 99ی  هشکا با اینوک شرکت ارزش و شدند کنار
  .دیرس یورو اردیلیم 3,79 به یورو

 ندادنـد  انجـام یی  خطـا  کار چیه ها آن. نداشتی  اشتباه چیه اینوک شرکت
 ،يرییـادگ  عـدم  در ها آن ضعف. است رییتغ حال در سرعت به جهان اما

 مـداوم ي  رییـادگ  که خاطر نیا به ها آن. بود عیسر و مداوم رییتغ و رشد
 دسـت  از تیموفق به دنیرسي  برا خود شانس تنها نه کردند، وشفرام را

  .دادند دست از زین را بقا شانس بلکه دادند
 خـود  امـروز  تیـ موفق از و دینباشـ  شرفتیپ و رشد دنبال به اگر امروزه
 دیـ خواه شکـست  دیباشـ ی  فعلـ  تیوضـع  حفـظ  دنبـال  بـه  و بودهی  راض
 خـورد،  شکـست  داشـت  کـه ي  ریـ گ چشم تیموفق واسطه به اینوک. خورد

  .شدند خود تیموفقی قربان ها آن
  

  است ندهیآ سال دو امروز
 کـه  اسـت ی  کـس  وانـه ید«: دیگو یم او دارد، بایز اریبس جمله یک نیشتیان

 دو. »باشـد  داشـته  متفـاوت  جینتـا  انتظار و کند تکرار و تکرار را کار یک
 را مطالعـه  لحظـه  چنـد  لطفـاً  د؟یـ بودي  کار چه مشغول و کجا شیپ سال
 و کجـا  شیپـ  سـال  دو د،یـ کن فکـر  موضـوع  نیـ ا بـه  فقط و دیبگذار کنار
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 دو دیـ کرد یمـ  فکـر  زمـان  آن در تـر  مهم آن از و دیبودي  کار چه مشغول
  بود؟ دیخواه کجا ندهیآ سال

  
) امروزی یعن (ندهیآ در که دیخواست یم و دیبودي کار چه مشغول قبل سال دو

 د؟یباش چطور

  
 دو کـه  دیـ خواه یمـ  اگـر . اسـت  فردا ساختي  برا ممکن زمان تنها امروز
 مختلـف ي  هـا  نـه یزم در و دینباشـ ی  فعل گاهیجا نیهم در قاًیدق گرید سال

. دیکن شروع رای  متفاوتي  کارها امروز نیهم از دیبا دیباش کرده شرفتیپ
 صـد  نـده یآ سـال  دو دیـ ریبگ شیپـ  را روال نیهمـ  اگـر  نماند ناگفته البته

 مـورد  بـه  استی  کاف فقط. بود دیخواه اآلن ازي  بدتر تیوضع در درصد
  .دیشو اوضاع وخامت متوجه تا دیکن توجهي تکنولوژ شرفتیپ و تورم
 یـک  جـه ینت مقالـه  نیـ ا. شد منتشر مزیتا مجله دري  ا مقاله شیپ وقت چند
 قـرار ی  بررسـ  مورد را مردم ترس که بود کایآمر متحده التیا در قیتحق
 و ستیترور از ترسیی  کایآمر ممرد ترس نیاول و نیتر شیب. بودند داده
 شـما  از اصـالً  ندهیآ. بودی  بازنشستگ دوران در فقر ترسِ مورد نیدوم
 چقـدر . اسـت  نهفتـه  نـده یآ روح اکنون  لحظات تک تک در بلکه ست،ین دور

 اسـت یی  فردا همان امروز: است بخش نیا حال مناسب معروف جمله نیا
  . دیبود منتظرش روزید که
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  ن؟یآفر کار یا دیهست کارمند شما
 راي  کارمنـد  دیـ ق کـنم  مجبور را شما که ستین نیا کتاب نگارش از هدف
 مـواج  انوسیـ اق واردي  ا تجربـه  یا تخصص چیه بدون اآلن نیهم و دیبزن

 مناسـب  افـراد ی  بعـض  تیشخص و هیروح اوقاتی  گاه. دیشوی  نیکارآفر
ی فرقـ  چیهـ  مـن ي  بـرا  که است نیا مهم اریبس نکته اما ستینی  نیکارآفر
 تیـ اهم زیـ چ یـک  فقط مني  برا ن،یکارآفر یا و دیهست کارمند شما ندارد
 دیـ با را قـت یحق یـک  امـا  اسـت؛  ثـروت  و پـول  به شما دنیرس آن و دارد
 بـه  تـر  راحـت  و زودتـر  ها نیکارآفر که است نیا آن و کنم انیب جا نیهم

 تـر  سـخت  مقـدار  یـک  شهیـ هم و رتـر ید کارمندها و دیرس خواهند ثروت
  .شوند یم پولدار

  ؟ینیکارآفر یا دیداري کارمند هیروح شما که میکنی بررس باهم دییایب
ي هـا  آزمـون  از یـا  و داد قـرار ی  بررسـ  مورد توان یم راي  اریبس موارد
 دیریبگ نظر در را مهم اریبس مورد دو نیهم اگر اما کرد استفادهی  مختلف

  .کرد دیخواه دایپ خودتان به نسبتي تر واضح دید
  
  هدف یا ترس اساس ربی زندگ. 1

 در دیـ کن حفـظ  را آن نکهیاي  برا و دیآورد دست بهی  پول کهي  بار نیآخر
 مثـل  تر مدرني  ها ستمیس از هم دیشا بود؟ی  ک دیکرد پنهانش خود بالش
 زیتمـا  وجـه  نیتر مهم و نیتر مهم ن،یتر مهم. دیباش کرده استفاده ها بانک

 و اهـداف  اسـاس  بر ها نیکارآفر که است نیا نیکارآفر و کارمند یک نیب
 بـه  پـول ي  مقـدار ی  وقتـ  نیکـارآفر  یک. کنند یمی  زندگ خودي  ها خواسته
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ــا در مــدام آورد یمــ دســت ــا کــه اســت فکــر نی  بــورس، در را پــول نی
 بـه  زودتـر  هرچـه  تـا  کنـد ي  گـذار  هیسـرما  ملـک  در هم دیشا وکار کسب

ـ روح کـه ی  کسی  زندگ در اما برسد؛ خودش خواسته  داردي  کارمنـد  هی
ـ امن چهـارچوب  در زیچ همه ـ  خالصـه  داشـتن  تی  ک یـ  مـثالً . شـود  یم

 کـه  کنـد  یم انتخاب رای  شغل شتریبي  آزاد داشتني  برا شهیهم نیکارآفر
 کارمنـد  یـک  امـا  باشـد  داشـته ي  شتریب اراتیاخت و کمتري  ها چهارچوب

یی باالی  شغل تیامن و بلندمدتی  رسم قرارداد که دهد یم حیترج رای  شغل
 کي یـ  بـرا  و ارهـا یمع هـرم  رأس در کارمند کي ی ابر ترس. باشد داشته
 کدام چیه دیباش داشته توجه. دارد قرار ارهایمع هرمي  انتها در نیآفر کار
 هـدف  فقـط  و ندارنـد  تیـ اولو اي یـ   برتـر  هـم  بـه  نسبت دسته دو نیا از

 دیـ ده انجـام  سکیـ ر دیـ ندار لیـ تما که نیا. است خودتان هیروح شناخت
 مـورد  چیهـ  و داردی  بستگ شماي  ها نگرش و تجربه ت،یترب نوع به کامالً

  .ندارد وجود لیتما نوع نیا دري بد
 نیـ ا از خواهند یم کنند یم احساس کهی  کارمنداني  برا تقلب  برگه یک اما

ی آنتـون . دهنـد  انجـام ي  کـار  چـه  دیـ با دانند ینم اما شوند خارج تیوضع
 کـه  دارنـد  یفیضـع  اهداف فقط ها آن ستند،ین تنبل مردم«: دیگو یم نزیراب

 سـوزان  اهدافي  سر یک خودي  برا. »شود ینم شدنشان ختهیبرانگ باعث
 اهـداف  نیـ ا اگـر . دیـ کن هـا  آن دنیرس به متعهد را خودتان و دیکن فیتعر

 انتخـاب ی   خـوب  اهـداف  مطمئناً دیده تیوضع رییتغ شما که نشوند باعث
 ردي  منـد  عالقـه  انیـ م تفـاوت  همـان  اهـداف ي  برا لیدل داشتن. دیا نکرده
 اهـداف ي  بـرا  نیبنـابرا  اسـت،  هـدف  آن بـه  دنیرس به نسبت تعهد مقابل

  .دیکن انتخابی محکم لیدال ابتدا خودتان
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  وابسته یا طلب استقالل. 2
 اکثـر  دادم اسـتعفا  شـغلم  نیام یس ازی  سالگ هفت و ستیب سن دری  وقت

 را مـن  مـثالً . چـسباند  یمي  ناجوري  ها وصله من به انمیاطراف و دوستان
 از کـدام  چیه اما کردند؛ یم خطاب هوا دو و بوم یک ا ی عنصر ستسي  فرد
. دارم طلـب  اسـتقالل  شـدت  به هیروح یک من که دانستند ینم را نیا ها آن

. کننـد  اجـرا  و قبـول  را گـران ید ماتیتـصم  تواننـد  ینمـ  گاه چیه من امثال
 دیهـست ي  فرد شما اگر است، مهم اریبس اول مورد مانند هم مورد نیدوم
 انجام گرانید کنار در را تان یزندگي   کارها و ها میتصم تمام کنون تا که

 فکـر  نیا به شهیهم اگر اما است، بزرگ چالش یک شدن نیکارآفر دیا داده
 اسـت  شده شماي  ها يبلندپرواز مانع تان اداره محدود نیقوان که دیا کرده

 شغل از کهی  کسان اکثر. دیریبگ خصوص نیا دری  اساس میتصم یک دیبا
 هیقـض  نیهمـ  را خود استعفا لیدال نیتر مهم ازی  یک دهند یم استعفا ودخ

  . کنند یم مطرحی طلب استقالل

  هشدار
 بعد اما داد یم نشان عالقه شدن نیکارآفر به اریبس که داشتم مراجع کی
 آزمـون  منتظر که است سال سه شانیا شدم متوجه سادهی  بررس یک از

ی زنـدگ  نـده یآ برنامـه  تمام و است معروفی  دولت شرکت کی ی استخدام
  .است کرده خالصه شرکت آن  استخدام در را خود
 کارمنـد  یـا  نیکـارآفر  یـک  شـما  کـه  دیـ رینگ جـه ینت و میتصم اآلن نیهم

 دیبا. دیکنی  بررس خودتانی  زندگي  ردپا در را مهم بخش دو نیا. دیهست
 از بعد. دباش افتاده اتفاق ها آن در موارد نیا که دیکن دایپ راي  ادیز موارد
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 جـه ینت دیتوان یم دیا داده نشان کهیی  ها العمل عکس و خودتان گذشته رصد
 نیکـارآفر  یـا  اسـت  مناسب يکارمندي  برا شتریب شما هیروح که دیریبگ

  .شدن
  

 یا ترس اساس بری زندگ. 1: ینیکارآفر اي یکارمند صیتشخ در مهم مورد دو
 یوابستگ ای یطلب استقالل. 2 هدف

  

  د؟ییکجا شما
 نیـ ا بـار  نیاولـ ي  بـرا  ریـ فق پـدر  پولـدار  پـدر  کتـاب  دری  وساکیک ابرتر

 دسـته  چهـار  بـه  درآمد کسب نظر از را افراد او. داد انجام راي  بند میتقس
  :کرد میتقسی کل
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 و دیـ ده یم انجام راي  کار گرانیدي  برای  یعن است، مشخص کهي  کارمند
 نمونـه  یک همیی  فرما شیخو. دیکن یم افتیدر خودي  کارفرما از رای  مبلغ

 انیـ فرما شیخـو  کـه  اسـت  نیـ ا منظـور . خودتان يبرا اما استي  کارمند
 هنــوز امـا  انـد  دهیرسـ ی طلبـ  اســتقالل بـه  کـه  هـستند ی کارمنـدان  معمـوالً 
. کننـد ي  انـداز  راه خودشـان ي  بـرا  وکـار  کـسب  ستمیـ س یـک  اند نتوانسته

 پزشـکان  آني  اعـال  حـد  در یا دارند مغازه یک خودشاني  برا کهی  کسان
  .رندیگ یم قرار فرما شیخو قسمت در

ی عنـ ی اسـت،  نمـودار  نیـ ا راسـت  سـمت  درآمد کسبي  برا وهیش نیبهتر
 بــایی فرمــا شیخــو وي کارمنــد تفــاوت. يگــذار هیســرما ای یــنیکــارآفر
 لیـ تعط را خـود  مطـب  یا مغازه روز یک شما اگر که است نیای  نیکارآفر

ي برا ستمیس شهیهمی  نیآفر کار در اما داشت دینخواهي  آمد در چیه دیکن
. ستیـ ن شـما  میمـستق  حـضور  بـه  ازیـ ن و کـرد  خواهد درآمد کسب شما

 تا دیکرد یم تیفعال ای کار قبل مرحله سه در شمای  عنی همي  گذار هیسرما
 و کنـد  یمـ  کـار  تـان یبرا پـول ي  گـذار  هیسرما در اما دیباش داشته درآمد

  .کند یم درآمد جادیا
  

  ستان؟ییر ای شماست حق شما حقوق
 نیـ ا کـه  ابتـدا  در دیشا. دیدار خودتاني  کارمند حقوق ازی  کم سهم شما

 یتلخـ  قـت یحق نیـ ا امـا  نباشـد  چسب دل تانیبرا ادیز دیشنو یم را حرف
 دسـت  بـه  را شـما  وحقـوق  حـق  ازی  مـ یعظ بخـش  کـه ی  کس نیاول. است
ــ ــر آورد یم ــ. اســت ستانیی ــه کــهیی هــا شــغل ازی یک  در ام کــرده تجرب
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ي ازا در. بــودی وارداتــ لــوکسي خودروهــا دبرنــ کیــ فــروش ینــدگینما
 پرداخـت  پورسـانت % 1ی  نـدگ ینما بـه  مـادر  شـرکت  خـودرو  هـر  فروش

 اریبـس  مبلـغ ی  ونیلیم صد چندي  خودرو یک فروشي  ازا در% 1. کرد یم
 غـات یتبلي  ها روشي  سر یک با ها ماه ازی  یک در. شد خواهدی  توجه قابل

 ونیـ لیم صـد  چنـد  وشفـر  به موفق بودم طراحش خودم کهی  ابیبازار و
 سـود  آن برابر در تومان هزار صد فقط اما شدمی  ندگینماي  برای  تومان

 از بعـد . کـردم  افـت یدر پـاداش  بـودم  رساندهی  ندگینما به کهي  سرشار
 حقوقتان نکهیا از قبل است، مهیب و اتیمال اخذ با دولت به نوبت ستانییر
. شـود  یم کسر قوقتانح از اتیمال و مهیب به مربوط مبالغ دیکن افتیدر را
 را شـما  کـه  هـستند ي  اعتبـار  مؤسسات و ها بانک به نوبت هم تینها در

 منظر نیا از که حاال. اند کرده بازپرداختش حاال و وام گرفتن به مجبور
 اصالً کارمند کي ی برا درآمد طیشرا که دینیب یم دیکن یم نگاه موضوع به
 داد، انجـام ي  کـار  دیـ با زودتـر  چـه  هـر  پس. ستینی  مناسب تیوضع در
  ست؟ین طور نیا

  

  درآمد انواع
 درآمـد ی  یعنـ  دارد، وجـود  آمـد  در نوع یک فقط که کنند یم فکر افراد اکثر
 یـا  و شـغل  قیطر از ماه هري  انتها که استي  زیوار یا حقوق شیف همان
 دیباشـ  کارمنـد  شما که کند ینمی  فرق. آورند یم دست به خود وکار کسب

 حــضور و زمــاني ازا در دیباشــ مجبــور اشــم اگــر فرمــا، شیخــو یــا و
 دیـ دار فعال درآمد شمای  یعن دیکن درآمد کسب کارتان محل در مشخص
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 درآمـد  یک شما نباشد زمان صرف و حضور به وابسته آمدتان در اگر و
 شـما . دهـم  حیتوضـ  شتریب را مطلب نیا مثال با دیبگذار. دیدار رفعالیغ

 مطب یک خودتاني  برا و دیتهس پزشک یک یا و دیهست اداره یک کارمند
 مطـب  در یا و کار مشغول اداره در شما کهی  زمان تا د،یدار لوکس اریبس

 د،یباشـ  داشته آمد در کسب دیتوان یم دیباش مارانیبي  مداوا مشغول خود
 دیشـو ي  مـار یب دچـار  نکـرده ي  خـدا  یا و دیبرو مسافرت به دیبخواه اگر
 رفعـال یغ درآمد داشتني  ابر مثال نیبهتر. داشت دینخواهي  درآمد گرید

 زمـان  بـار  یـک  فقـط  من کتاب نیهم نوشتني  برا. است کتاب یک نوشتن
 نیـ ا دهـم  انجـام ي  کار باشد ازین نکهیا بدون بارها و بارها اما ام گذاشته
 مثـال . اسـت  رفعـال یغ درآمد منبع یک مني   برا و شود یم فروخته کتاب

 و مغـازه  یـک  ا ی نهخا یک دنیخر رفعالیغ درآمد مورد در گرید متعارف
 دیـ آور یم دست به ملک آن از کهي  درآمد نیچن نیا است، آن دادن اجاره
 جمله یک ایدن افراد نیثروتمندتر ازی  یک بافت وارن. است رفعالیغ درآمد
 دیـ رینگ یـاد  اگـر : دیـ گو یم او دارد، رفعالیغ درآمد مورد در زیبرانگ تأمل
 خودتـان  عمـر  آخـر  تـا  دیـ با د،یـ اوریدرب پول دیهست خواب در کهی  زمان
  . دیکارکن

  

  کتاب تلنگر نیتر بزرگ
 کـه  نـدارد  امکـان  فعـال  درآمد داشتن با شما. دیکن عوض را خود تیذهن

ي ضـرور  ظـاهر  بهي  ها نهیهز صرف شهیهم فعال درآمد. دیشو ثروتمند
 سـطح  شـود  شتریـ ب شـما  فعال درآمد که چقدر هر و شود یم تان یزندگ
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 خـاطر  بـه  کهي  بار نیآخر .شود یم بهتر مراتب همان به تان یزندگی  فیک
دل حقوقتان شیافزا دیـ داد رییتغ را منزلتان اندازه یا خودتاني  خودرو م 
 افـت یدر از قبـل  کـه ي  بـار  نیآخـر  دوسـتانم  ازی  یکـ  قول به یا بود؟ی  ک

 شـما  تمرکـز  تمام پس نیا از بود؟ی  ک دیا کرده خرج را آن حقوق شیافزا
 خودتـان  يبـرا  دیتوان یم چگونه که باشد وعموض نیاي  رو بر ستیبا یم

 شـما  از هنـوز  مـن  دیباشـ  داشـته  توجـه . دیـ کن جادیا رفعالیغ آمد   در یک
 انجـام ي  ا العـاده  خـارق  اتیعمل یا دیبده استعفا شغلتان از که ام نخواسته

 درآمـد  یـک  دیـ دار کـه ی  فعـال  درآمـد  کنار در خواستم شما از فقط د،یده
 تیـ موفقي  ها معلم نیتر بزرگ ازی  یک ران میج .دیباش داشته هم رفعالیغ

 نیا کهی  هنگام است، گرفتن مزد از بهتر کردن سود«: دیگو  یم باره نیدرا
  ».شوم ثروتمند توانستم کردم درك را اصل

  
 جادیا که است بردن سودی ول شود یمی زندگ گذراندن باعث گرفتن حقوق

 )ران میج. (کند یم ثروت

  
  :دیدار خاطر به تر قبل خشب چند در را جمله نیا

 مني  برا ن،یکارآفر یا و دیهست کارمند شما نداردی  فرق چیه مني  برا
  .است ثروت و پول به شما دنیرس آن و دارد تیاهم زیچ یک فقط
یی فرمـا  شیخـو  یـا  وي  کارمنـد  حفـظ  بـا  دیـ توان یمـ  شما کهی  روش تنها

 آمـد  در یـک  خودتـان ي  بـرا  کـه  است نیا دیبرسی  واقع ثروت به خودتان
  .دیکن جادیا رفعالیغ
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 در که هستندی  کسان ایآ دمیپرس سؤال حضار از مینارهایسم ازی  یک در
 دري  افـراد  شهیـ هم معمـول  طبـق  باشـند؟  نداشتهی  پول چیه حاضر حال

ي رو بر خواستم ها آن از و کردم انتخاب را نفر دو. دارند حضور صحنه
 یـک  اش انـه یماه درآمـد  نیانگیـ م و بـود  کارمند ها آن ازی  یک. ندیایب سن
 پـانزده ي    انـه یماه درآمد و نیماش شگاهینما کي ی گرید و تومان ونیلیم
. یپـول  یب قاً،یدق بود؟ي  زیچ چه ها آن اشتراك وجه. داشت یتومان ونیلیم

 نفـر  دو نیـ ا درآمـد  سـطح  چـه  هـر  که شد مشخص سؤال نیچند از بعد
 رفتـه  بـاال  شـان  ینـدگ زي  جـار ي  هـا  نهیهز هم اندازه همان به  رفته باالتر
 که دارد وجودی  پول یب تیوضع نام به خطرناكی  ذهن تیوضع یک. است
 نیــا ازیی رهــا راه تنهــا دارد، یمــ نگــه تیوضــع نیــا در شهیــهم را شــما
  .است رفعالیغي درآمدها حفظ و جادیا تیوضع

  
 رفعالیغ درآمد. است فرد حضور و زمان گرو در که استي درآمد فعال درآمد

 .نداردي ازین حضور و مشخص زمان به

  

  ست؟یچ راهکار اما و
 اریبـس  رایـ ز هستم رفعالیغ درآمد آموزشي  برای  مناسب اریبس فرد من
. دارم اعتقـاد » نده قرار سبد هي ی تو هاتو مرغ تخم همه «المثل ضرب نیا به
ي بـرا ي  پـرداز  دهیا کتاب، نوشتن ،یسخنران قیطر از من حاضر حال در

ــه ،یآموزشــ محــصوالت فــروش و ختســا غــات،یتبلي هــا شــرکت  ارائ
 مـستغالت،  امـالك،  دري  گـذار  هیسرما مدرسان، و دیاسات به ییکارها راه



قاتل رویاها: 1فصل   29 

 کـه  اسـت  نیـ ا هیقض جالب قسمت. کنم یم درآمد کسب ... و وکارها کسب
 آن از بعـد  و ام داده انجـام  راي  کـار  بـار  یـک  فقـط  هـا  نیـ ا ازی  لیخي  برا

 ریــز در. شــود یمــ ام یمــال یزنــدگ وارد خودکــار طــور بــه پــول گــردش
 و رفعـال یغ درآمد داشتني  برا را زودبازده وی  عال روش سه خواهم یم
 ازي  اریبـس  نکـه یا به توجه با. کنمی  معرف شما به درآمد دیجد منبع جادیا

 ندارنـد،  خـود  کار جز بهي  گرید مهارت و تخصص که معتقدند کارمندان
 و هیسـرما  حداقل به شروع يبرا که اند شده انتخابي  ا گونه به کارها نیا

ـ دار ازین شروعي  برا شما کهي  زیچ تنها. دارند ازین تخصص حداقل  دی
  .است شدن ثروتمندي ایرو و جزم عزم یک

  يا شبکهی ابیبازار. 1
  یآموزش محصوالت ساخت. 2
  نیآنال وکار کسب. 3
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 در اما اند کرده کار قانهصاد عمر یک که دیکن هیتهي  افراد ازی  ستیل. 1

 .برند ینم سر بهی خوب طیشرا دری مال نظر از حاضر حال
 د؟یده یم دست از رایی زهایچ چه بودن کارمند با. 2
 د؟یا نداده استعفا شغلتان از حال به تا چرا. 3
 .دیسیبنو حل راه یک مقابلشان در و دیکن یادداشت را تانیها ترس. 4
 .دیکنی طراح ساله دو دازان چشم یک خودتاني برا. 5
 کـه  دینیبب و دیکنی  بررس اصل دو نیا اساس بر را خودتانی  زندگ. 6

 ن؟یکارآفر یا دیهست کارمند
 هدف یا ترس اساس بری زندگ �
 وابسته ا یطلب استقالل �
  .دیکن مشخص را رفعالتانیغ درآمد منابع. 7
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