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  يهليزم، دسته بندي ها،...)نهزينه امكانات از دست رفته (اشباع، سقوط، فصل اول :  
هر اوجي يك سقوط دارد و هر گرسنگي يك اشباع  و هر توسعه يك نوع يا عوارض مهرتان وزنه بردار المپيك و 

هودگي و جهان در روزگار پيري يابد به درد مهره هاي كمر و مفاصل خود بپردازد يك پولدار به اشباع پول و بي
  مهره مكانيزه تبديل مي شود و انسانيت وي سير نزولي طي ميكند.

، G.Mبانكها و كارخانجات بزرگ جهاني مانند چس مانهايان، مورگان، واچويا، رويال بانك اسكاتلند، و لزفارگو، 
شوند  مي ميلياردي و يا چند صد ميليارد دالري 30و  20و  8و تويوتا روزي به سراشيبي ضررهاي  BMWبنز، 

شود، فشار معتقدان  خرد و اوج اشباع صاحبان به بيچارگي كارگران و اخراج آنها تبديل مي و دولت آنها را مي
كشاند داشتند همه چيز از مال و قدرت و شهرت و مقام و ... انسان  ديني، روزي جامعه را به رنسانس مذهبي مي

  شود. ر به خودكشي ميكشاند و اين پوچ گرائي منج را گاهي به نيهليسم مي
سازد كه هيچكدام  و اوج سياست و انقالب از ميان خلق يا امت و يا مردم انواع و اقسام گروههاي سياسي مي

روند كه خيال  خواهند و براي رسيدن اهداف فرضي خود، كه نميدانند چيست؟) به راههائي مي دانند چه مي نمي
طبقه شوروي منجربه اختالفات طبقاتي و  خيالي كمونيسم و بيكنند درست است و نهايتاً جامعه صددرصد  مي

شوند و خالصه  هاي بعدي منجر مي پاشد و به ندانم كاري رسد و از هم مي يفاصله وحشتناك قوه و ثروت م
شود و در راههاي تقليل هزينه امكانات از دست رفته  آن نويسنده زن ايتاليائي مي "زندگي، جنگ و ديگر هيچ"

هندوستان به پرستش موش و گاو و مار و ... مردم آمريكا به تكنولوژيهاي مربوط، كاميونر، ناتو، هوا فضا  امكانات،
  و هسته اي و مردم غزه به تكه تكه شدن براي يك وجب خاك و هويت مي شوند.

ان شود رهبر هاي از يك طرف به ميرزا ملكم خام (غرب گرا) و نوري (شرق گرا) مي دامنه كشش اين جادر 
روند و مقرر اينكه مردم نمي توانند  سياسي و اقتصادي و بخصوص مذهبي دچار افكار منقطع و تفكيك شده مي

تواند براي  دانند كه مي توانند در ذهن خود حالجي كنند و زندگي را يك قلب مي فكرشان را محدود كند را نمي
كند  نند روند فكري كساني كه در كوير زندگي ميتوا مدتها ايست كند و زنده بمانند و يا جامعه شناسان كه نمي

  ها و دريا نشينان تبيين كند. را با مراتع و جنگل
ها از حرف به عمل و سپس به قانون در ابعاد رنگ پوست، طبقه اجتماعي، طبقه جنسي، طبقه مذهبي  و تبعيض

و در سودن و افغانستان و عراق كشتار  و ايماني تبديل كند. و منم ضربها به كشتار فجيع بالكان براي ... وارد داد
... را بدليل نژاد، طبقه و عقيده و ... تبديل كند و مقايسه شيشه و كراك و هروئين براي رسيدن زودتر به xبراي 

  كشاند. مرگ مي
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  ميليون دالر كسري 50ميليارد دالر و  8هزار نفر جمعيت شاغل و  700با  G.Mورشكستگي 
  شكست          

  
  افزايش بيكاري  افزايش بهره وري و سرعت            اشباع كامل                
  دنش ماشيني بلحاظ        در توسعه صنعت و اقتصاد          

  تكنولوژي (ربوط،    
  كامپيوتر،توسعه مديريت)          اشباع ناقص و اشتراكي     

  تقليل سرعت در رسيدن     
  شروع      نيبه سئواالت و رشد بي دي         

  
  آغاز              

  انگيزه اموال           توسعه و كشف
  تكنولوژي        توسعه     عقايد و افزايش
  اعتقادات    سئواالت ديني

            ديني
 

تقليل هزينه امكانات از دست رفته و
ش و اشباع شدن

 افزاي


	hader1

