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  دست رفتهنحوه محاسبات امكانات از فصل دوم : 
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محاسبه قياسي هزينه امكانات از دست رفته باالقوه و بالفعل مي باشد، مثال گفته مي شود كه فقط چند درصد از نفرات تنها به 

درصد فردي به كار افتاده است، در نتيجه امكانات از دست 2كار افتاده است يعني حتي انيشتن كه سمبل نفر مي باشند فقط 
همين  1صد مي باشند كه اين ميزان بالقوه مي باشد و اگر فرض شود كه باالترين توانايي نفري در98رفته كاربرد توانايي انيشتن 

  انيشتن داشته است، هزينه امكانات از دست رفته صفر و صفر درصد مي باشد. 
                     98%  
  هزينه امكانات از دست رفته انيشتن                  

Aتوان نفري100انيشتن بالقوه} :{ امكانات از دست رفته = %  
            10    9       8        7      6         5       4       3        2      1         0  

  بيشترين كاربرد نفري
B درصد} 2و بشر  0: {هزينه امكانات از دست رفته نفري بالفعل%  

  توان فكري               %= توان استفاده نفري بالفعل2  
  بالفعل در جهان0      1    2  يك فرد كامالً     

  % بالقوه2% بالفعل معادل 100بدون فكر معادل 
  

  %98بالقوه امكانات از دست رفته 
  % 0بالفعل        فكري انيشتن 

  درصد) 2(تا اثبات افزايش تواتن نفري باالي                  
  % امكان بالقوه و2محاسبات براساس                
  % امكان بالفعل نفري در توان نفري100              
  انجام مي گردد.                 

  % 99/99امكانات از دست رفته فكري بالقوه 
  % 98بالفعل              فرد عادي بدون فكر

  
  

% امكانات بالقوه موجود مقايسه مي گردد و درصد بالفعل آن قياس و 2نكته پايه اي اين است كه اوال محاسبات بر اساس 
منظور از بالفعل، عملكرد بدني نمي باشد و فقط توان و كاربرد نفر در نظر گرفته شده است، لذا چنانچه "محاسبه مي گردد

مانند ساخت يك مجموعه هسته اي با نظارت خود ايجاد ننموده باشد، با كاربرد انيشتن در جهت تفكرات خود اقدامات عملي 
ميزان عملكرد و هزينه امكانات از دست بالفعل عملكرد اجرايي وي ميل به صفر مي باشد، اما دانشمندان كارشناس تحقيقات، 

فكري(بالقوه/بالفعل) نه كارگردانان و مجريان آموزش و تجزيه و تحليل بر نفر و كاغذ و يا كامپيوتر مي باشد و معموال رهبران 
  خوبي هستند و نبايد بشوندن. 

به كار بردن و مثال زدن، نام انيشتن به دليل فرهنگ موجود در رابطه توان با كاربرد نفروي در دنبالست در صورتي كه، مثال 
و لذا به عنوان سمبل از اين نام ها استفاده مي  ميلياردي توان بود1اديسون كه از ناموران برق مي باشد حداكثر نيرويي معادل 

جمعيت كره زمين را دارند كه  2/1شود. در مسائل معنوي، حضرت عيسي(ع) و شش قرن بعد حضرت محمد(ص) هوا معادل 

 100كل دايره 
  درصد

2/0

% 2كل دايره 
  100از 
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كه  فوق العاده آنان را مشخص مي نمايد و هزينه امكانات از دست رفته . ساير پيامبران الهي مانند حضرت موسي(ع) در صورتي

 ميليون3000ميليون نفر باشند نسبي معادل نسبت يك/ چند صدم مي باشد. 10يهودي ها 
 ميليون10

300
1

  

  
  هزينه امكانات از دست رفته(هادر):

هزينه امكانات از دست رفته، هزينه اي است كه يك اكترماتيو در مقابل آلترتايتو ديگر از دست مي رود. در واقع اگر به جاي اين 
گر مي شد، منافع بيشتري وجود داشت و حاال كه نسبت درآمدي از دست رفته و يا به عبارتي هزينه اي به عمل كار، كاري دي

  آمده است.
زماني كه يك شخص يا يك كارخانه، يك شركت، سك موسسه فرهنگي، اداره دولتي، پروژه دولتي و يك كاسب، معلم به  روند:

) كه بايد انجام مي دهد و نمي دهد، فرصتي از دست مي رود و يا درآمد كمتري حاصل Y) كار ديگري(كارXجاي اين كار(كار
مي شود و يا ضرري بيشتري داده مي شود هزينه اي حاصل شده و امكاناتي از دست رفته است در اقتصاد خرد بيشتر هزينه 

ن سود بيشتر مي شود را هزينه امكانات از امكانات از دست رفته دو پروژه و يا دو محل در يك پروژه كه باعث به دست نيامد
  دست رفته توليد و سودآوري مي نامند. 

اما به طور كلي اين امكانات از دست رفته ممكن است امكانات مالي، زمان، خسارت هاي روحي يا جسمي، ناشي از يك  نوع:
گ، انقالب، كودتا، بهداشتي، ايمني، اقتصادي، سياسي، صنعتي، فرهنگي، ورزشي، اختراع يك دانشمند، حتي مذهبي، يك جن

كشاورزي، دامي و ... باشد و لذا مالحظه مي شود كه همواره در دنيا و همگان چه شخصيت هاي حقوقي و چه حقيقي و چه يك 
مجتمع با فرد پير يا جوان، زن يا مرد در حال از دست دادن مقادير زيادي از امكانات مي باشند. يك كارگر، كارمند، تاجر، 
صنعتگر، اقتصاددان، مخترعف مكتشف، معلم، پزشك، راننده، خلبان، آشپز، مغازه دار، پيمانكار، هنرپيشه، كارگردان، موسيقدان، 
نقاش، نگهبان، مولف، كانديداي مجلس، رياست جمهوري، قاضي، وكيل، نويسنده، همواره در جريان از دست دادن يك سري 

و گاهي نمي دانند، گاهي مي توان آن را اندازه گيري نموده و گاهي هم نمي توانند و امكانات هستند كه گاهي فرد مي دانند 
گاهي هم قابل محاسبه نيست و يا اطالعات مربوطه به محاسبات در دسترس نيست و يا اصالل وجود ندارد، و لذا محاسبات هم 

ريزي هاي فوق پيچيده كامپيوتري آن هم توسط از تقريبا و آماري و حدودي، چرتكه اي قابل محاسبه و يا نياز به برنامه 
  دانشمندان مربوطه دارد.

  
  فضا، زمان، مكان:

اين امكانات از دست رفته ممكن است در يك مكان كوچك، در انسان، در يك جامعه، تاريخ و در اماكن كوچك، يك محله، 
  جامعه، شهر، كشور، قاره، جهان باشد. 
  همه گير باشد و يا فقط در يك انسان، مكالن، ... تجلي يابد.  اين امكانات ممكن است قابل تعميم و

، PERTاين امكانات ممكن است هزينه اي باشد و از نام مالي داشته و يا با زمان از دست رفته مرتبط باشند و يك دانشمند 
CPM يند، نفر انسان ها تاكنون ، نمايانگر اين امكانات مي باشند و حتي با نسبت انيشتن نيز مربوطه بشود وقتي كه مي گو

درصد آن بهره گيري شده است و باعث عدم اكتشاف و اختراعات زيادي شده و امكانات زماني، هزينه اي، روحي و  2-5بيشتر از 
  جسمي يك بشريت را به كار نگرفته و لذا از دست رفته است.  
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  مطلق: - نسب

هزينه امكانات از دست رفته مي تواند نسبي يا مطلق باشد و ممكن است بين دو زمان، مكان، مشخص پيش آمد كند. هزينه 
اقتصادي و چه در مسائل  - امكانات از دست رفته و پروژه هاي مقايسه اي بلند، كوتاه و ميان مدت نيز چه در طرح هاي صنعتي

يان مدت وجود دارد و امكانات از دست رفته آن و يا امكان به دست آمده آن در مقابل نظامي و استراتژيهاي بلند يا كوتاه و م
  فاكتور مقابل باعث تغيير شرايط جغرافيايي شده است. 

فاكتور كارآفريني در هزينه امكانات از دست رفته در ماالي جديد، بازار جديد، و ... اثرات فوق العاده صنعتي/ اقتصادي  فاكتورها:
  دارد.

ر مسائل فضايي و نيز فضا، در مسائل و طراحي و در ساحت، نيز هزينه امكانات از دست رفته به خصوص در كشورهاي كوچك د
  صنعتي نقش حياتي بازي مي كند.

  هادر وجود دارد. HYGINGو عوامل  MOTIVATIONدر مسائل مديريت تشكيالت در رابطه بين عوامل 
ادر گاهي به صورت تاريخي يك ملت يا جامعه اي را آزاد مي دهد.در مسائل مربوط در مسائل ورزشي عامل ه روش محاسباتي:

  به پروژه فضايي كلمبيا عوامل هادر سرنوشت ساز شد. 
در مسائل هادر ممكن است از جمعيت بر زمان و يا مكان و يا هزينه و يا مسائل رواني/ فرهنگي باشد. بنابراين از جمعيت ها بر 

به داليل مختلف، تحت ذائقه هاي مختلف قابل محاسبه است و لذا فاكتورهاي محاسباتي آن چنانكه در  اساس فاكتور مختلف،
مديريت توليد و يا بازرگاني و در طرح هاي صنعتي، عمده مسائل را به فاكتور هزينه و جنگ بين سود حداكثر در مقابل سود 

وش محاسباتي رياضي/آماري و با استفاده از تحقيقات در عمليات بهينه و يا زمان سنجي و ... مي دهد. در فضاهاي ديگر با ر
R.O  و يا در اقتصاد كالن و با روش هايECONOMETRIC  و يا روشC.P.M, PERT  ممكن است قابل محاسبه نباشد

  و اصال محاسبات بر اسا فاكتورهاي كيفي انجام پذيرد. 
هزينه امكانات از دست رفته جنگ واترلو بين انگلستان و فرانسه و روش هاي بررسي نيز متفاوت است. زماني كه  روش بررسي:

يا جنگ جهاني دوم بين منفقيني و متحدين را بايد زمينه چيني در سابقه بين تيم هاي فوتبال منچستر يونايتد و بايرمونيخ را 
تا آن را تصميم داد، جمع آوري مالحظه نمود و آن وقت مقايسه اي است كه روش صحيح بررسي را تا حدودي نمايان مي سازد 

اطالعات، نحوه بررسي كه به نام قياس و استقرا معروف است نحوه نتيجه گيري] نحوه آناليز، انحراف يابي، فاكتورهاي تفكيكي 
مهم، غيرمهم، در روش بررسي نقش محوري دارد. در خدمت و خيانت به يك طرح و كشور نيز هزينه امكانات از دست رفته 

  سي خود را دارد. نحوه برر
در اقتصاد و مديريت به كلماتي برخورد مي شود كه حتي گاهي براي اقتصاددانان، حسابداران، حتي وكال و وزرا  عوامل مالي:

مصوب بودجه و يا طراح بودجه نيز كامال مشخص بوده و قابل درك نمي باشد، كلماتي مانند سرمايه گذاري، پول، هزينه، درامد، 
  ت/ متغير، ضرر و زيان، بدهي، قرض، سود خالص و ناخالص، استهالك و ... خرج هزينه ثاب

بنابراين وقتي كه صحبت از هزينه امكانات از دست رفته مي شود و كلمه هزينه باصطالح ت ابلو مي شود اين كلمه از هر نظر 
ترادف و تقدم و تاخر آن با كلمات بايد تعريف شده و فصل مشترك و مفارقت آن با كلمات ذكر شده فوق مرزبندي نمود. و م

ديگر مانند سرمايه و سود و درامد و ... مشخص شود. به عنوان مثال پولي كه براي ساخت يك كارخانه وزارت صنايع فراهم مي 
  شود كلمات متفاوتي را به دنبال خود مي كشاند. 
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سرمايه گذاري مي شود تا هزينه ثابت و متغير مي دولت طراحي بودجه مي كند، بانك وام مي دهد، اين وام توسط كارخانه دار 

كند تا توليد درامد كرده و ماليات بدهد، هزينه هاي استهالكي را تهيه كند و سود به دست آمده و آن را به سهامداران به عنوان 
  درامد قابل تصرف، خرج كند.

  د حفظ شود.تمام كلمات، اهميت پولي دارند اما تعاريف مختلف داشته و مترادف آن باي
    

  عوامل مقايسه دوگانه در هادر: 
  هزينه امكانات از دست رفته اشكال مختلف دارد كه ابتدا فقط عنوان آن مشخص و در فصول بعد تفضيل مي گردد. 

  هادر در دو پروژه صنعتي نفت در مقابل گاز
  GTL, L.N.Gهادر در دو پروژه صنعتي گاز 

   DEHYD, CROYOGEMCهادر در دو روش هاي 
  هادر در جمع آوري كمپرسورها به صورت متمركز و سپس ارتباط مراكز، در مقابل تفكيك كمپرسورها در محل هاي مربوطه

  در آب شيرين كرها E.E, VVC, MSFD, R.Dهادر در استفاده از روش هاي 
  ر ...د L.N.Gتوربين و در پروژه گاز  FRAM3در مقابل ... از  FRAME9هادر از يك 

  هادر در يك پروژه با دو حجم سرمايه، داراي دو به همبستگي، در دو تاريخ، در دو نوع طرح صنعتي
شدن يا به جاي دوره تحصيلي و صرف هزينه از ابتدا ديپلم  IOOCو كارمند شركت  PHDهادر در تحصيل در آمريكا، گرفتن 

و داشتن حمايت از مدير و مرتب به سفر خارج رفتن و كسب  به استخدام شركت در آمدن، گرفتن وام مناسب در زمان مناسب
  درآمد(به جاي فوق).

  هزينه امكانات از دست رفته گاهي تا چند هزار برابر درآمد امكانات به دست آمده و يا از دست نرفته است. ميزان هزينه:
با  21اين هزينه فوق العاده زياد مي باشد، به خصوص در قرن  21و20و19در قرون صنعتي و تكنولوژيك مانند شرايط زماني: 

  .  INTERNETپيشرفت تكنولوژي و صنعت و روش هاي مديريت و فناوري هاي الكترونيكي مانند كامپيوتر و 
  از دست دادند.آقاي راكفلر و بوش و انيشتن چه چيزي را از دست ندادند كه بقيه آن را 

در تمام دنيا اين موضوع مطرح است كه مثال حضرت عيسي(ع) چه چيز را از دست نداد كه بقيه آن را از دست دادند و امام 
  حسين(ع) چه چيز را از دست نداد كه شهر و يزيد آن را از دست دادند و در جبهه منفي بالعكس .

كانات از دست رفته اشان كمتر است وقتي كه كسي با صداقت خود تمام توان فكري، صداقت، شيدايي كدام يك ام توان فكري:
امكانات نبوده را ايجاد مي كند و دنيا را فتح مي كند و وقتي كه يك دانشمند يك و يا كارآفرين و يا مدير شايسته، امكانات را در 

ند، چگونه است كه  يكي فكر و محاسبه چنگ خود مي فشارند و از دست رفته ها را كمتر مي كنند و حفاظ بر دو راك مي كش
دارد، ديگري صداقت و آن يكي شيدايي ليلي و مجنون و توان به دست آوردن را هزاران مي كند به قول هنري اگر فكر مي كنيد 

ته كه مي توانيد درست مي گوييد و اگر فكر مي كنيد كه نمي توانيد باز هم درست مي گوييد و اين فاصله امكانات از دست رف
  يك باور است. 

زماني كه آلماني ها مي گويند كه ما نژاد برتر هستيم و در تمام زمينه هاي صنعتي، سردمدار دنيا مي شوند و هزينه امكانات از 
دست رفته را به حداقل مي رساند، مي شوند آلمان و بنگالدش سر جاي خود مي ماند و نتيجه اين كه محاسبه شده است كه 

چند هزار برابر يك كارگر بنگالدشي كارآيي دارد و يك سري مهندس آمريكايي به فضا مي روند و اپولو و  يك كارگر آلماني
كلمبيا درست مي كنند و ناو هواپيما مي سازند چه امكاناتي را از دست نداده اند كه يك بنگالدشي آن را از دست داده است و 
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ميليارد جمعيت نمي تواند چه  5/1م دهد كه هندوستان با حدود ميليوني مي توانند كاري را انجا 200-300يك جمعيت 

درست  L.N.Gميليون تن 70امكاناتي از بين رفته است و كشور قطر مي تواند با گاز مخزن مشترك خود انجام دهد ظرفيت 
خريد و فروش مي شود ميليون دالر 50كنند كه رقيب نمي تواند چه امكاناتي  را از دست رفته است و فوتباليستي كه با مبلغ 

هزار تومان هم خريد و فروش نمي شود؟ چه اتفاقي در از دست دادن 50هزار دالر و يا ديگري كه 50چرا فوتباليست ديگر 
  امكانات افتاده است؟

اجزا محاسباتي امكانات از دست رفته چه مي شود. در اين خصوص يك مثال در اقتصاد خرد در يك كارگاه  اجزا محاسباتي:
  يه و تحليل مي گردد.تجز

  : اگر = سود  درآمد -سود عبارت است ار درآمد منهاي هزينه.  هزينه در يك معادله سود:
  
  

فرمول را تعميم مي دهيم تا بدانيم براي سود بيشتر چه امكاناتي وجود دارد كه بايد سود حداكثر شود، كه در اين صورت براي 
امكانات از دست رفته سود بيشتر بايد يا درآمد را اضافه كنيم و يا سود را تعليل دهيم و امكانات را به نحوي اختصاص دهيم تا 

  تعليل يابد.
  د) = سود(درآم - هزينه

  قيمت) = سود×  (تعداد فروش –(هزينه ثابت + هزينه متغير) 
  افزايش       هزينه متغير        هزينه زمين، ساختمان  

  قيمت = سود× تعداد فروش    - تعداد كاال   ×+    يك كاال  دستگاهها و امكانات
     افزايش   افزايش            كاهش           

  كاهش، هر مقدار كه آكوالد كوچكتر شود، در واقع هزينه امكانات از دست رفته كمتر شده است.در بخش  -
  در بخش افزايش، هر مقدار كه مجموعه بيشتر شود، سود بيشتر است.  -
  لذا هر كدام از جزئيات بايد به شرح ذيل باشند تا هزينه امكانات از دست رفته كمتر شود. و 

  افزايش
  قيمت افزايش قيمت ـــــ        كاالي مرغوبتر    كيفي بيشترتحقيقات 

  افزايش                  
  تعداد فروش    افزايش تعداد   4P(بسته بندي خوب، توزيع خوب، تبليغات خوب و...) 

  كاهش
  هزينه متغير   هزينه متغير   كارگركمترينه   كاربردكاربرد مواد به  كم اريجهزينه هاي 

  كاهش
  هزينه خريد زمين   فرعيكاهش هزينه      خريد زمين ارزانتر در پروسه بلند مدت   

  كاهش
  هزينه خريد دستگاه      خريد دستگاهها به قيمت مناسب يا بهينه

  كاهش   
  ساختمانهزينه       ساخت ساختمان ارزانتر يا بهينه 

  كاهش   
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  هاي دلخواههزينه    در هزينه برق، آب، و وسايل اداري كمتر يا بهينه تقبل

كم كردن هزينه قيمت زمين، مي تواند خريد زمين به صورت بلند مدت و با توجه به توري كه بر زمين حاصل مي شود يا  -
در غير اين صورت بايد مكاني را انتخاب نمود كه در آن مسئله قيمت زمين، مسئله رفت و آمد كاركنان، نزديكي به بازار 

  فروش و خريد و تجهيزات تبيين گردد. 
هزينه متغيير، مي تواند به صورت بازاريابي مواد اوليه، خريد مجموعه اي، خريد از بازار تحقيق شده ارزان و  كم كردن -

مناسب كاربرد كمتر مواد به دليلي مرغوبيت باال، امكان تهيه مكمل آن مواد به صورتي كه تركيب ارزان تر  شود خريد ارزان 
 در بلند مدت با توجه به مسائل سياسي.

 ي كارگر، عبارت است كارگر ارزان و يا كاربرد كمتر كارگر در واحد توليد با توجه به تحقيق در عملياتارزان -

  خواه، عبارت است از مصرف بهينه تلفن، آب و برق، عمل و تفعل بهينه.تنارزاني  -
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  زماني نيم سده اخيرهزينه هاي امكانات از دست رفته 
  

  متخصص  نيمه عضويت      تجرب  عادي        
          
  اتالف   كشتي              معادله سازي واردات/صادرات    
  استهالك           اتالف انسان    المپيك (مدال)    قاچاق كاال    
  تمرين   فوتبال                        
    فرسودگي كاالهاي نظامي/جنگي          ايدئولوژيكرشد   

  )MPRامكانات سوختي سرمايه (ضريب افزايش،                 كاالي مسكرآور و مخدر
  كاالي فحشا          عدم توسعه كاال  
  بدهي مالي (كاپتال)          فرسودگي صنايع  

  رسانه (كاال، ايده، تخريب/ساخت)          فرسودگي دام
  جبهه          فرسودگي مقابر
  توليد آب و صادرات آن          سياحت/زيارت
  معدوميت          بازسازي قرارها

             
  Cut Distance  شوسه  رشد ايدئولوژي       

  عادي/تعريض ريل  جاده      كاالي زيارتي/سياحتي       
  آبسازي (كاالي آب)    هوا        
  كشتي        

امكانات از دست رفته 
  كاال كاپيتال

  كار
  كارمايه
 كمپاني
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  هزينه امكانات از دست رفته در دادگاهها

  
  زندان ها     توسعه

 Aپايگاه هاي انتظامي    ساختمان هاي  
  كالنتري ها     غير الزم 
  آگاهي ها     
  دانشگاه هاي حقوق     
  ساير     

  
B پرورش قضات  پرورش  

  وكال    نيروها 
  مديران دادگاه ها    
  پرسنل اداري/ مالي    
  نيروهاي انتظامي    
  نيروهاي كالنتري    
  نيروهاي آماده دادگاه ها    
  شگاههاي حقوقدان    

  
C     گاو صندوق  

  قفل سازها    عوامل 
  وسايل ايمني    معين
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  امكانات       از افراد نااليق.
  دست رفته    ايجاد ضد انگيز در افراد اليق.

  افراد نااليق   تمايل به گماردن نااليق ها به دليل عدم توان فرد نااليق در اجراي امور.
  ايجاد مضاعف ضد انگيزش در افراد نااليق.       
  رشد افراد چاپلوس.       
  تمايل به چاپلوسي به جاي تالش در امور.        
  ايجاد هسته هاي خودي (نااليق) به جاي ناخودي (اليق ها).        
  تمايل تحميق و باندگرايي در دانشگاه ها به جاي متخصص.        
  نااليق ها (هسته كارمند، كارشناس، رئيس كل، مديريت، مدير كل و مدير عامل.ايجاد حلقه         
  رشد سيستم هاي نااليق، عدم كاربري، نزول توان و عدم كارآمدي.        
  ارائه كار و پروژه ها به شركت هاي خارجي با هزينه هاي چند برابر.        
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  آرژانتين توسط هر تعقل بررسي داليل سلطه بر فلسفه به جاي منطقه اي در 

  
  اختالف با مسلمانان، مسيحيون، يهوديان، ارتدكس               از گوساله سامري تا توله گوساله قرمز

  
  
  
  
  
  

  
  هزينه هاي (اجراي داليل استحقاق ايدئولوژيك   فلسطين هاي بومي

  منطقه) قومي، نژادي در 
  
  
  
  

  تشكيل دولت                
  نگهداري                

  ارتقاء     كشت زار آرماگيرون و تهي شدن تبليغات صهيونيست ها
  

  جنگهاي منطقه اي و هزينه هاي نگهداري مناطق اشغالي            
    

 

موانع اهداف 
 صهيونيزم

 هزينه امكانات از دست رفته براي ساير اديان
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  ايجاد هويت 

  (قوم ريشه دار)
  

  مذهبي      تاريخي       سير بالي سرمايه داري
  

  ساخت پايگاههاي نظامي بهر دليل                 
  ساخت پايگاه جهت استقرار حكومت يهودنظامي              (منتظر ظهور) ناجي

  ساخت پايگاه جهت پايگاه صنعتي                  
  اقتصادي آمريكا                سودجوئي فردي يهوديان

  سياسي         فرهنگي    استحكام اقتصادي
  امنيت        اقتصادي            در دنياقوم يهود 

      سرمايه داري  ايجاد مركز براي        استحكام اقتصادي 
  صهيونيزم سرمايه دار            كشور آمريكا

  سرمايه داران صهيونيزم              
  G1+ 5آمريكا و -قدرت مداران شوروي                      
  G1+ 5رشد صهيونيزم موجود در               
                  

  حفاظت از سوخت              ايجاد نفاق        مسائل حفاظتي  بررسي سالحي هاي استراتژيك كه
  ركه ها در خاورميانهمح      جهت سلطه بر      به خسارتهاي احتمالي سرمايه داري   بازرگاني در خاورميانه

      انرژي از طريق نفاق          منتهي مي شود
  

  بين ملل مختلف  بين مسلمانان    بين يهوديان بومي   بين مسلمانان    بين اعراب  بين اعراب و ايران
  و ساير اديان  و مسيحيان

  
        
  مواد اوليه    نفت     گاز            

اهداف فرضي/تركيبي 
 صهيونيزم

نيازهاي اوليه
(شايه تئوري فرلو  

فاكتورهاي امتياز )
 

قناء انگيزشي
ض  

اجراي فرائ
ك)

(عبادات نزدي
 

پايگاه 
موسمي قوم يهود 

(مانند كعبه در اسالم)
گ 

مراكز ايجاد فرهن
 

برتري عقايد يهود

برتري
تورات بر

انجيل و قرآن و 
زبور و صحف
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  كيلومتر 200تقليل ساخت حدود       
 تقليل هزينه هاي سوخت       

 كيلومتري جاده 200تقليل مصرف وسايل يدكي وسايل حمل و نقل در اثر كاهش       

   افزايش تعداد نوبت باربري ها با توجه به كاهش ساخت      

   تقليل ساعات كار و كاربرد (راننده و كمك راننده)      

   (در غير اين صورت)كاهش نياز بهبه تعداد كاميون     هزينه هاي از

   كاهش مصرف الستيك    دست رفته

 كاهش نياز به هزينه هاي تعميرات و تعمير و تعويض كاران    اتوبان ميانبر

    كاهش فرسودگي عمومي حامل و مدل آن  نائين-ورامين - تهران
  بررسي كشيدن راه آهن سراسري باربري دو خطي سريع به جاي احداث       
  بر تهران و نائين از طريق كويراتوبان جديد ميان      
  كيلومتري) 450(آكترناتيو سراسري راه آهن و جاده/ آكترناتيو مقطع       
  ارائه آمار تعداد وسايل حمل و نقل سنگين، سبك، نيمه سبك و ...)      

  
  
  
  
  
  
  

  ورامين   
  
  
  
  
  

    

 تهران

 قم اردستان كاشان نائين
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  مي آورد و رشد، رشدتوسعه  ،توسعه رفته توسعه،هزينه امكانات از دست 

  
  (عوامل مرحله اي توسعه (مثال توسعه ساختمان)

  
  

  آجر                  
  آهك                  
  گچ                  

  گل رس              توسعه صنايع سيمان
  رنگ         شيرآالت    صنايع آهني      كاشي                              

  سراميك       
  بتون   بلوك   تيرچه   جدول

  ايمني  اتصاالتي  تزئيني               سازي   بلوك     سازي         
  سراميك  كاشي  موزائيك    

  توسعه كارخانجات رنگ    تيرآهن  پروفيل    لوله آالت  ......     
        
  درب و پنجره سازي   

  رنگ     رزين ها    ساير مواد      
  اوليه                  دانه ها      

  پيچ و   يزداب و   گارد      ساير   
  توسعه      توسعه      توسعه      توسعه          توسعه  مهره     پنجره     آهني   

  آزمايشگاه   كارخانجات  كارخانجات   پتروشيمي    صنعت                                       
  رنگ سازي   مواد شيميايي                  پترو          

 توسعه در ساختمان

 توسعه در صنايع ساختمان
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  مثال:

  پيچ و مهره (در بعد دستگاه)
توسعه در صنايع سنگين ساخت دستگاه هاي عظيم توسعه در ساخت پيچ و مهره     توسعه در ساخت دستگاه هاي توليد پيچ و مهره    

  ساخت (دستگاه پيچ و مهره)
       

  توسعه در ساخت در و پنجره پروفيل توسعه در ساخت ماشين آالت ساخت پروفيل    توسعه توليد پروفيل  
  صنايع سنگينتوسعه در صنايع سنگين ساخت پيچ و مهره      توسعه در ساخت هزاران قطعه سازنده ماشين آالت 

      
  فوالد آلياژي
 

     ساخت جرثقيل                                                                 قطعات موتوري         
قطعات الكترو موتوري    رابطه متقابل           ساخت پرس ها                                       

شكار ساخت دستگاه هاي جو قطعات پرس   
CNCقطعات  ساخت دستگاه هاي برش                                                             

  قطعات فرز              ساخت دستگاه هاي آبكاري شيميايي                     
  قطعات تراش صيقل                                

 
       ابطه متقابل              

  
  فوق سنگين سرمايه برواحدهاي صنايع   

  
  ساخت                     
  ذوب آهن             
  پتروشيمي             
  صنايع نفت              
  معادن بزرگ             
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  تغيير نفرات از بازرگاني به ماليت (گودرزي)

  
  عدم تغييرات فرهنگ فرنگي

  اخراج عنصر ارتش
  عدم آموزش سپاه

  عدم تداركات
  عدم تحصيل (هنر)

  اعدام كارشناسان نظامي
  تغيير اماكن مكمل سالحها  جنگها

  مشغوليت دولت به جابجائي نيروها در داخل 
  وجود سازمانهاي اقليت مخالف وقت جهت جاسوسي

  تمايل به بركناري بني صدر جهت اخراج وي از رياست جمهوري
  تمايل حزب جمهوري براي حكومت كامل بر كشور

  فقدان آموزش در سپاه
  وريشهيد پر
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  حسادت در يونيسف

اي دانشگاه آزاد راه بنيان گذاشـته و در كليـه شـهرها، بـه      عده باشد. لياقتي خود مي يكي از مشكالت اين گروه حسادت بخاطر بي
تكميل اين دانشگاه بدنبال تأسيس دانشگاه آزاد قبل از انقالب يك زرتشتي قدم برداشتند و دستور توسعه دادند. حال اين دولـت  

ي مهـم و جديـد ميخواهنـد بـه     بي لياقت و ناتوان، بجاي ساخت و باالبردن يك سري دانشگاه و ارتفاع كيفيت آن در رشـته هـا  
دانشگاه آزاد ضربه زده و آنرا هم به زير چتر خود آورده و آنرا نابود كنند وهر روز به داليل مستمره به آن ايراد مي گيرند كه نـوع  

ان ديگري از ناتواني دولت دهم مي باشد و حسادت پشت سر حسادت البته مومنين اين دانشگاه نيز بهمـان ترتيـب بـا بنيانگـذار    
  دانشگاه آزاد رفتار نمودند و چيزي كه عوض دارد، گله ندارد.

  
  تخريب ادارات

آوردن افراد بيسواد استخدام قراردادي وابستگاه كارمندان ادارات (نه حسب مقررات رژيم سابق و جايگزيني يك فرزند بجاي پدر) 
نواده كارمند ديگر هيچ كس، دادن پست ها به افـراد فاقـد   بلكه براي ايجاد اختالف بين كارمندان، از يك خانواده چند نفر و از خا

لياقت تجربه/تحصيالت و اوردن بي لياقت ها و يك عده جوان بي سواد، بي تجربه و يا باسواد بي تجربه و دادن پست هاي بـاالي  
غيـر تخصصـي ادارات،و    سازماني به افراديكه علم و تجربه كار را نداشتند و گماردن متخصصان بـاال در كارهـاي كوچـك و امـور    

بـه افراديكـه    Aشركتهاي دولتي، دادن امتيازات سفربه خارج و دادن ارزشيابي هاي كارمندان بصورت معكـوس (باصـطالح دادن   
، دادن مجوز تصميم گيري بر روي پروژه به كسانيكه تا قبل از انجـام آن پـروژه   Aبه افراد شايسته  Dمي باشند و دادن  Dاليق 

چك را نيز نمي توانستند و خالصه اعمال حسادت، باندبازي، لجبازي، رفيق بازي، قوم گرائي، ناجنس گرايـي در  حتي يك كار كو
  سازمانها و وزارتخانه ها

  
  روحانيون

امام فقط روحانيت و خاندان آنها را آدم مي دانست و اگر روحانيوني بروند كه اين عقايد را نداشـتند، ايشـان بـام فسـاد كشـاندن      
يشان از طريق ورود آنها به بورس و سرمايه داري و تجارت و عياشي و مواد مخدر، نقطه صنفي براي آنها درسـت كنـد. و   بچها ها

باصطالح روحانيت مخالف با خودش را مطيع سازد، ايشان گاهگاهي يك فرد احمق را مانند رجائي گير مـي آورد و از او حمايـت   
عنوان لباس شخصي ها قابل اعتماد نيستند در قدم سوم انقالب همه كشور را بـه  مي كرد و حواس مردم را پرت مي كرد و تحت 

روحانيون سپرد (يعني هر سه قوه كشور) و فرزنان آنها را نيز در اليه دوم قرار داد و با نتقادات از بعضي روحـانيوني كـه تـابع وي    
شود كه تمام فرادست روحانيون و فرزندان آنهـا و جهـت    نشده بودند، انها را از بين مي برد تا همه را يكدست كند و مالحظه مي

رد گم كردن، يك غير روحاني (مداح خود) را داخل باصطالح خودي ها ميكـرد و از تـرس اينكـه روزي سـپاه كلـك آخونـدها را       
  بكند، سپاه و نظاميان (البته غير خودي ها) را از سياست بر حذر مي دانست.
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  نويسنده : حسين زارع شحنه
  تنف      اتوپيا       هزينه    مقدمه
  گاز      مراحل    امكانات    مفاهيم

  اي هسته          فعلي    ازدست رفته    
  آب          بالقوه      هاStageمراحل و 
        Stage            پتروشيمي  
  سنگ          بالفعل    توريست      
  مواد اوليه              انرژي      

  خورشيد            سنگين  صنايع    اقتصادي
  باد          سبك/سنگين        
  برق    خودكفائي        
  سنتي        
  روابط بين الملل      سياسي  
  انتخابات      

  اجتماعي  انواع
  علوم       
  مسابقات جهاني             فرهنگي  
  مسابقات المپيك     نهضت هاي صدساله اخير    تاريخي  
  مسابقات ملت هاي آسيا     تحوالت اجتماعي      
  مسابقات المپيك آسيايي             ورزشي  
  مسابقات ورزشهاي ملي         پزشكي       
  معماري     علوم  
  باستان شناسي       
  عوامل ويروس (ميكروب)      
  عوامل خالف  مشاغل منفي  
  عوامل پوشش خالف (دادگستري و نيروي انتظامي)      
  عوامل بازسازي فكري (روحانيت)      

  
  

  قوه قضائيه
آخر و توسعه آن بمعني وجود فساد در جامعه مـي باشـد كـه مخـارج فـوق       اين قوه در وهله اول نيازكشور مي باشد و در مراحل

  العاده زيادي را دارد.
ميليارد دالر هزينه مواد مخدر (هزينه عدم توليد، هزينه مبارزه با مواد اعـم از وجـود پرسـنل قضـائي،      8بعنوان مثال در هر سال 

  زندانها، نيروي انتظامي، فرسوده شدن تصادين مي باشد) 



  نويسنده : حسين زارع شحنه
هاي حكومتي، رسـيدگي بـه    عوامل مبارزه با مسكرات، دزديها، اختالس در دستگاههاي دولتي و شخصي، رشوه خواري، باند بازي

  شود و شامل مشكالت حقوقي و جزائي، قتل، امور حنجه و جنايات به اين مقدار اضافه مي
يروهـاي انتظـامي افـراد دفتـري و مـديريت      هزينه تحصيل قضات (در دانشگاهها) و وكال، نيروهاي زنداني و حفاظتي و ن - 1

  قضائي...)
اي،  هاي ساخت زندانها، ساختمانهاي دادگستري، پاسگاهها، امـور مـرزي، پلـيس شـهري خريـد تجهيـزات رسـانه        هزينه - 2

اي، پرداخت حقوق و مزايـا و پـاداش كاركنـان و نگهـداري زنـدانيان و       مخابراتي، كشف جرم، اعم از مخارج ثابت سرمايه
 ت ضدجاسوسي، جاسوسي، اطالعاتي، پاسپورت و كالنتريها و ... مي باشد.مبارزا

هزينه عدم به كارگيري اين نيروها و ابنيه و تجهيزات در امور اقتصادي و توليدي كشور چه در تحصيالت (قضائي بجـاي   - 3
 جات و ...) مهندسي، زندان بجاي كارخانه، تاسيسات پاسگاه و كالنتري بجاي مراكز توسعه توريست و كارخان

شود كه كار قوه قضائي كه براي تنظيم اسناد مالكيت منازل، كارخانجات، تاسيسـات شـهري و روسـتاي مـرزي و      لذا مالحظه مي
باشـند، تبـديل بـه     هاي دادگاههاي چند ماهه رساله و عمومي و تاريخي مي باشد تبديل به هزينه رفع اشكاالت و حل اختالف مي

خواري باندبازي، اختالص، مواد مخدر، و هزينه پرسنل القائي ماننـد امـور اداري،    اختالفات سياسي، رشوههزينه براي جلوگيري از 
شود. در اين خصـوص كافيسـت بـه بودجـه      كاخداري، تغذيه براي انجام امور و پشتيباني براي به جريان افتادن ساير فعاليتها مي

  فراست كه براي مقاصد قوه قضايه بودجه بندي شده است.دولت برايامور فوق در قوه قضائيه و آن بخش از ساير
در اين مورد به هزينه هاي راديو تلويزيون چند كانال براي هشداردادن، تبليغ، راهنمائي براي نشان دادن فسادها، ترميم و نصايح 

ه آميز است كه مـي توانسـت   هاي نصيحت گر و راديوتلويزيون مراجعه گردد كه مبلغي فاجع و خطر و نشانهاي و گزارشات و فيلم
  در جهت ارزش افزوده جامعه و تقليل هزينه امكانات از دست رفته آن صرف گردد.

  هزينه امكانات از دست رفته 
  (كمترين ميزان امكانات از دست رفته)    اليه الزم - 1
 اليه احتياطي - 2

 اليه اتفاقي - 3

 اليه غير الزم - 4

دست رفته و توسعه فساد و توليد رانت خواري و افزايش هزينه هـاي   اليه هرزه و توسع فساد (باالترين ميزان امكانات از - 5
 فوق العاده ملي)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نيروي
انتظامي

 

قضات     
       دادگاه 
 وكال       

 زندانها

ور ملت و 
سنادي 

الك و اموال
  

موادمخدر 
 سكرات و

اليه
2

اليه
3 

اليه
4 

اليه
5 

ا
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بخشد، مسائل مربوط به محدويت /ظهور حضـرت  از مسائلي كه ميتواند به تقليل و يا افزايش هزينه امكانات از دست رفته شدت 
باشد، و تبيين اين فكر كه آيا زمين بايد پر از ظلم و جور شود تا امام زمان بيايد و يا بايد آنرا عمدتاً پر از ظلـم   امام زمان (ع) مي

و بـا افـزايش جـرائم تمـدن     و جور نمود كه ظهور ايشان جلو بيافتند و يا بايد جهان را به عدالت كشاند تا مقارضات كمتـر شـود   
سازد و يا اصوالً نبايد تحريكاتي رد جهت افزايش و يا كاهش گناهان و  مقادير خرده گناهان خودبخود راه ظور ايشان را فراهم مي

  ظلم و جور بكار برد تا كامالً مسئله ظور به طور طبيعي انجام شود.
ديگران) چه تفاوتهائي دارد و در رابطه با ظور حضرت چه آثار متفـاوتي دارد  آيا ظلم و جور با گناهان خصوصي (غير معتبر براي 

  و در اين خصوص چه بايد كرد.
اي؟) و يـا   اي؟) و يا سياست (آيا اين پسـت و مقـام را از كجـا آورده    اين ظلم و جود بايد در مسائل مالي (اين مال را از كجا آورده

  ساير امور قابل تبعيض گرائي مي باشد.
شاه مقام شاهي را از چه كسي به ارث برد و يا فالني مقام واليت را به چه نحو كسب نمود، و يا فالن ميز رياست و مصدر امام  آيا

اي و يا پيش نمازي را به چه نحو دست و ارتقاء نيافته است. و اين نشان ظلم اسـت و يـا شـامل گنـاه و در ظهـور تسـريع        جمعه
  كند. مي

هور ايشان مي باشد آيا حكومت ايشان به چه نحو قوه قضائيه، مقننه، مجريه خواهدداشت، آيا كارگران و و سئوال ديگر، پس از ظ
دكترها و مهندسين مساوي خواهدبود. آيا بخش خصوصي، تعاون، دولتي همگـي وجـود خواهندداشـت، آيـا قضـات و كارمنـدان       

ز به درس خواندن ندارند، آيا كارگزاران حگومت مهدويت، بـا  دفتري يكسان حقوق ميگيرند و درس ميخوانند و با قضات اصالً نيا
  سر تحصيالت دانشگاهي، خود وي و يا هر دوي آنان خواهند داشت و يا هيچكدام را؟

مكانيزم انتخابات، انتصابات، فرماندهي، مرجعيت، ولي فقيه، امام جمعه، خصوصيات وكال و وزرا چه شده و قوانين حاكم در زمان 
قائم با قوانين فعلي (بند به بند) چه تفاوتهايي داشده و چگونه تغييراتـي در حـالل و حـرام ايجـاد مـي شـود و       حكومت حضرت 

مسئله نزول و مرابجه و نرخ آن، مسئله قانون اراضي شهري مسائل ثانويه در اسالم، مسائل وقف چگونه خواهدبود و وظايف ما در 
مسئله تقليل هزينه ها و تقليل هزينه امكانات از دست رفتـه و افـزايش بهرهـوري و    اين خصوص چه خواهدبود و نهايتاً و اصالتاً، 
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ارزش افزوده و توسعه صنايع و اقتصاد و درآمد به چه ترتيب بايد انجام شود و نقش دانشمندان، مكتشفين، مختـرعين، دكترهـا،   

  ا در قبال يكديگر بطور نسبي چه خواهدبود.مراجعه تقليد، قهرمانان ورزش، هنرمندان بزرگ چه مي باشد و درجه ارزش آنه
آثار افزايش هزينه امكانات ازدست رفته با توجه به آينده مذهبي و تفكرات جامعه و بايدها و نبايدها (چه بايـد كـرد)! مثبـت يـا     

  منفي (در همه ابعاد)
  پارادوكس موجود در جامعه فعلي

  
  توسعه منفي ها (توسعه مثبت)

  
  
  

  (براي آمدن امام زمان)
  توسعه مكانيزم تجاري در همه ابعاد          دنيا را پر از عدالت كنيم

  
  بعد از ظهور              قبل از ظهور

  
  توسعه به سوي          دنيا را پر از ظلم و جور كنيم

  اتوپياي افالنها              بيايد)(تا امام 
  
  
  
  
  

  توسعه مثبتها
  

  سيستمهاي اقتصادي، نظامي،
  الملل، بهداشت روحي و جسمي سياسي، روابط بين

  صنعت، قضاوت، انتخابات، گرايش هاي مديريتي
  
  
  
  
  

DC –  نمايد 214-500-6006تاريخ  

  مسائل
امام زمان 

 (عج)

  گزارش
  تبليغ

  ها به منفي ايمان

  تدريس
  تعليم
  اقدام
  طرح

 اشاعه مثبتها
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DVD 20  داد شامل  25دالر در آمريكا و به همراه  

  ميليارد دالر نزول 400صنعت نفت  
  گذاري دارد. ميليارد دالر نزول         نياز به سرمايه 140    صنعت گاز

  (عربستان) فروزان
  هزار بشكه  700هزينه بشكه از  350سقوط فالت قاره تا           )امارات(سلمان 

  گري دارد.كرد كه ايران از طريق آمريكا قطعات دي اعالماز فرماندهان سپاه  1986مهدي هاشمي 
دهـد و معـامالت ادامـه     فروشـد و آمريكـا جـايگزين بـه اسـرائيل مـي       فر، اسرائيل مقدار زيادي اسلحه به ايران مي منوچهر قرباني

  ار ايران دريافت مي شود در حاليكه ايران دگ يكرد و ب داشت و پول و گلنل براي حكومت در گذر مي مي
  ادند.، به ايران دTOWضد تانك  2500و  1986-1985
  ناوساموئل دابرت.  -1988
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  توسعه هزينه امكانات از دست رفته در امور قضائيه و الحاقات

ميـزان   "®شـعاع  "قضائيه با تـرازه  اقدامات قوه  در اقتصاد عمومي و يا اقتصاد قوه قضائيه و يا اقتصادداري، بازاء افزايش اقدامات
  يابد. افزايش مي (2R)ها (پرسنل مفيد و غيرمفيد) به اندازه محيط  هزينه

ها، مؤسسات حل اختالف (و عوامل مربوطه مانند زنـدانها، كالنتريهـا وادارات نيـروي انتظـامي و وزارت      بنابراين دادسراها، دادگاه
ي جديـد  يابند. ثانياً در حجم اقدامات در هر رشته و ثانياً اقدامات الحاق كشور و گاهي وزارت راه) اوالً با افزايش وظايف توسعه مي

ها و فعاليتهـا در سـه    الملل، پليس ضد شورش، ...) نيز عامل افزايش هزينه ، پليس بينGPSهاي كامپيوتري، مخابراتي،  (سيستم
  باشد. بعد مي

 Face Bookمبارزه با             

  پخش پارازيت ضد ماهواره          
  

 TWITERمبارزه با              
  

               GPS    هاي جديد الحاقيه 
  

            Internet     سازي نو مدر 
  

            Satelite 
  

  هليكوپترهاي نوين          
    

  سالحهاي نامرئي             
  افزايش وظايف               

  مواد مخدر دزدي  رشوه  فحشاء  مواد مخدر پليس  ژاندارمري راهنمائي    با مبارزه
  الملل بين        هاي سياسي             خواري شورش

   تن 1 افزايش مواد مخدر از            
  ساله اخير 30تن در  200به          رياكت  هروئين      حشيش 
  افزايش مصرف شيشه و كراك               
  و تعداد معتادين       مبارزه با     مبارزه با   مبارزه با           

  سارق+ محتكرين+جواسيس+افزايش          شيشه      كراك چهارشنبه سوري    
  دزدان عتيقه حيات و طال               
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  از دست رفته تفسير تاريخ امكانات

  مرداد كودتا كرد. 28گويند كه محمدرضاشاه در  تاريخ را بايد با اقتصاددانان نوشت مي
رئيس جمهوربود و نـه  سئوال: چگونه محمدرضا شاه عليه محمدرضاشاه كودتا كرد وي شاه بود به سفر رفت و برگشت مصدق نه 

شاه و نه شخص اول مملكت و نه قانوني او را يك رئيس رژيم ناميد و نه مجلسي تشكيل دشه و اصالً معنـي كودتـا از نظـر ايـن     
  دانان چيست؟ تاريخ

  حسب قانون او يك نخست وزير بود؟
چيزي داشتند كه به هند بدهنـد و آنهـا چـه    ميگويند انگلستان به تجاوز و استعمارگر بود، آيا مردم هند بجز يك مشت مغز چه 

  كردند؟ گردند كه انگلستان اينهمه خرج كند و آنها بچه چيزي دست پيدا مي چير را بچه نمود، چه كاري مي
و بنزين تهيه نمايند و بـا مـردم فقيـر     LNGآيا هندوستان نفت و يا گاز و يا اورانيوم داشت آنها آنرا ميبرند بمب اتمي بسازند و 

  توانستند ميليونها متر پارچه فاستوني بخرند؟ مي
ايران هم كه همت داشت آمدند و پول خرج ساختن پااليشگاهها، سكوهاي حفاري نمودند و روزي از چند ده تا چند صد و نهايتاً 

تنـد ديگـر   پرداخ فرستادند و هزينه محـل را خـود مـي    ليتري با قاطر و االغ به كشتي مي 20هاي  چند هزار بشكه بصورت قوطي
چندماشين و يا كارخانه وجودداشت كه نفت ارزانتر از ذغالسنگ وبه آنها بدهد و هزينه كارخانجات را به چند برابـر برسـاند و يـا    

زيست قسطي بودند، كه سر وصدا بر پا كنند و يا اصالً جهان غـرق در صـنعت بـود كـه نفـت در درجـات اول        هاي محيط سازمان
هـا گذشـته بـود كـه      گـذاري انگليسـي   و بعدها كه پااليشگاه آبادان را ساختند مگر چند سال از سـرمايه اقتصاد جهان قرار گيرد. 

هاي نفتي را سرسـبز نماينـد و سـپس شـروع بـه بدسـت آوردن        گذاري و ساخت بندرگاهها و اسكله هاي سرمايه توانند هزينه مي
  سودنمايد.
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  هاي نامتقارن هزينه امكانات از دست رفته نهادينه

ملي/مـذهبي، مـذهب حقـه شـيعه     ها انحضار و بوبيت اختالف اعتـراض   نهادينه شدن تفرق و نماد مرگ، جاده يك طرفه پيابتين
هـاي   عشـري  هاي جاودانگي انجزاء اثني ها در انفاق رسد. ريشه كه ديگر به اديان ديگر ابراهيمي نمي "والجرم ناحق دينه"جعفري 

 2بـرادره   2ود كه آنهم با ريزش مبلغ سه صدهزا مزديگر لباس خصوصـي خـتم مـي شـود و     ر واليتي از محمود گويد، فراتر نمي
باشند خـاكريز دوم. كـه ظـاهراً ميـراث وطنـي و ديـن        باشد مي قوه يك باطري در دست خاصب مال و جان رب دوم مي 2خوارا 

  باوري، دمفروبسته و به تاريخ پيوسته است، ابطال وكالت به اسالف نبوي، 
م ديگر ختم و هفت وچله و سال چند هـزار   3بره و معبد، شهيد و شاهد و مشهوده دو گنبد خضرا و شيراز و قم دري، و مزار مق

  ساله و سرهاي مشكوك قدسيان
هاي يكطرفه باورهاي عيني وغيني، يكطرفه، و هرچه من گويم از رب و مرسولش و مكتوبش و محبوبش به آنكه من گويم  سمبل

وبات چنان و مختوم در وحدت وجود حسن حالج كه انابكم ال ، الء قوفيض روضه ها و خيل قاتلين كه عزاي كه چنين است، و رب
  هاي ناخلف كه پشت پا بر زدند.  اند و دوران خلف مقتول نشسته

  
  مذهبي اختالف اخراج ملي/

  تصادم يهودي/ مسيحي / زرتشتي / سني عراقي و لقب شهيد دفاع مقدس اسالم ؟...؟!
هاي هاللي شكل، قرآن بر سـر نيـزه رود و    مسيح صليب سرتوشش و براي آزيته تنگناه خويش برسيم تا در پناه كاخهاي صليبي

  تواند هزار را از يك (بدون آنكه كم بياورد)  قاتل عزادار مقتول گرديد تا هم خواب آنرا كه مي
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  رفته دست از امكانات وي مل رسوم

  تنآمدس يپ     زاريگ اثر
  خشونت از زيپرهي/خواهيآزاد:سبز جنبش مشخصات. 1       :تيماه

  ي)مل جنبش(ها حسن همه فراز بر جنبش. 2
  جنبش در افراد همه كردن جمع مشكل. 3
  زيآم خشونت ريغ كيتاكت. 4

  يصنفي شعارها كردن كتهيد فقدان. 5      
  1388 سال از نه شيپ دهه سه از سبز جنبش شروع دهه سه دوران. 6   يسور هبچهارشن

  : دوران مشخصات
 يسور چهارشنبه 
 ييگرا اعتراض 

 ييدانشجو اعتراضات 

 يدايكاند انتخابات 
  مدت بلندي روزيپ. 7

  
  معتبر تيعار عدم

 قبول قابلي اعدامها، فداكار، ساده، ييگرا آرمان:  60 دهه 

 ادقتصا هب آرمان( عطف دمداراني اقتصاد:  70  دهه( 
 گرادمد، گراي قيموس / نخبه و متحول نسل :  80 دهه 

  
  
  
  
  

  رانيا   تيريمد
  يكار پنهان

  حكامي شورا       ي:اتمي انرژ
  آزاد مهيني ها روزنامه دخالت عدم : ها رسانه    

  AIEG موضه اطالعات و جهان دري كار پنهان
  سپاه توسط اداره .1
  يكار پنهان .2
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  زيآم صلح اسناد به بسط در مردم ساتيتاس .3
  باد        انتخابات در تقلب .4
  آفتاب   نيجانشهاي  براي انرژيي گذار هيسرما عدم .5

  سال 4ذخيره  روگاهين ديجد سال 40 تا 10 نيب  فقدان اورانيوم .6   رانيا تحوالت
  قزاقستان متيق برابر 4 به ومياوران ديخر .7
  ياقتصاد هيتوج فقدان .8
  زاتيتجه آوردن بدست توان عدم و كيتكنولوژي ها ميتحر .9

  ي ا منطقهي ها اقامت وي ساز يغن اتتعهد .10
  )فرانسه ريفليالكب لياسرائ درپايگاه عرب( ياتم ثمرات  بودن تيخاص يب.11
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  رانيا      آمريكا
  مصر    اروپا

  عراق  مناطق  
  عربستان  انهيخاورم    

  امارات  
  هيترك 

  فلسفه برغم مطالب  pattern وي اضيري الگوها
  حمله سياسي

  كايآمر براي رانيا ارزش  
Y= a يانرژ  + b ي نظام مسائل  + c d + نيد  e + اقتصاد  f + سميترور    سميتوري فضاها

Y= a ( گازها%15+نفت bb4) + b(تسليحات خريداري ايران)+c( زرتشت-تيحيمس-اسالم-هودي )  
 تسليحاتي كه ايران باعث خريد آن توسط عرب مي شود  
+d( رانيا دري اقتصاد توسعه+پول )+e( ترس آمريكا از ثروت+اثرترور )+f( وهوا آب-احتيس-ارتيز ) 

    

 كشورها به اثر     كشورها از اثر

 آثار
 گذارها

  يانرژ
  قتصادا/صنعت

  نيد
  سميترور
  سميتوريهافضا

رانيا  
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  رفته دست از امكانات نهيهز و ها جشن
  يشهري اراض قانون 12 ماده وسائل ،يشهردار سلطه، يشهري اراض قانوني تصرفات نيقوان، اتيمال، زكات، خمس

  
  :اسبق ميرژ زمان

  نيمع زانيم بر مازاد بازگشت وي تصاعد     ميمستق اتيمال  
  خمس -

  زكات -  :تيوال ميرژ زمان
  )ها اتزكي(مقطعي ها خمس -      
  ميمستق اتيمال -      

  ميمستق ريغ اتيمال -                 
  يشهري اراض قانون كل و 12 ماده -

  ها وزارتخانه وي شهرداري تصرفي راضا -      
  گمرك عوارض -      

  ها جاده شهر عوارض -
           

  يكوكارين جشن    
  رمضان جشن  : مخارج        

  نو سال جشن
  يرجائ ديشه حراج
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  :ميرژ دو سقوط علل
  قاتل                       كاسب              ديشه   سپاه

  
  كار الواط                    تكرار با                 جنگنده  

  
  گر شكنجه              دار ارخانهك          شيميايي   

  
  رانسليا-يسازي كشت    

  رفاه -مخابرات -ينفت - محسن برنج                                       
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  :ها حبس
 جرائم حبس -

  مرگ        عقايد -  ي: اسيس حبس -
  شكنجه  منجر به     راه .... -      
  لواظ        تلفن -      
 زنا        شعار -      

  بيماريهاي گوناگون              
  ياجتماع بهي اسيس جرائم ليتبد

 نيقاتلي براي نحسي گناهي ب                                   ييگو مجيز 
 انيفالحي فارس نيالد جالل( يآزاد                                  قاتل مجازات(  
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  شخصيتهاي نگهدار نهيهز
  اسكورتي جمهور سيرئ از حفاظت                اريكمآ

  رهبر از حفاظت نهيهز ارديليم 60                    
  (هزار نيروي انساني) جمهور سيرئ از حفاظت نهيهز ارديليم 40                 

  رئيس مجلس از حفاظت نهيهز ارديليم 1                   
  وكال از حفاظت نهيهز ارديليم 1           رانيا  

  ميليارد هزينه حفاظت از وزرا 1    
  ها جمعه امام                    
  ها محل                    

  ندارند.دار در مقابل شخصيتهايي كه نياز به محافظ  دار و دشمن تعويض افراد و شخصيتهاي هزينه
  انتخابات -
 بسيج -

 سفرهاي استاني -  مخارج بي حساب و كتاب

  كانال تلويزيوني 6تبليغات در  -
 مخارج در بار -

 انتخابات (انتصابات) بوستر و عكس -
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  تقابل نژاد سامي (صهيونيزم+اعراب) عليه آريائي

  قوم سامي  يهوديان)  –(سادات 
  نژاد آريائي      ايرانيان

  
  زور وحكم جناح حكومتي (سكوت مخالفين)سناريوي وحدت به 

  افزوني و مجال فروع دين بر اصول دين
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  مخارج بي حساب و كتاب

  انتخابات -
 بسيج -

 سفرهاي استاني -

 كانال تلويزيون 6تبليغات در  -

 مخارج دربار -

 انتخابات (انتصابات)، بوستر و عكس -

  
  انرژي اتمي

  اي ق) هستهانرژي (بر    ميزان الزم اورانيوم جهت غني سازي براي 
  بمب اتمي            

  اورانيوم در حد موجودي   مقرون به صرفه بودن ميزان سنگ
  هاي غني سازي اورانيوم مقرون به صرفه بودن و ايمني سيستم

ها  آوردن هزينه امكانات از دست رفته اين سيستم ستسازي و بد هاي موجود غني مقرون به صرفه بودن هزينه كاربردي سيستم
  م موجود در جهانستهاي بهينه و فاصله آن با بهترين سي در قياس با سيستم

توان و تعداد سانتريفيوژهاي الزم جهت تعداد الزم بمب اتمي جهت ساخت آن تعـداد رابطـه ميـزان الزم اورانيـوم در دو بخـش      
  اي (برق) ساخت بمب و انرژي هسته
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  رابطه سست ايران و روس (مخرب و هزينه بار براي ايران) -
 غيرفعال شدن بالستيك در اروپاي شرقي و خالي شدن زيرپاي ايران از طريق متحد غير قابل اعتماد روس -

خواهد آنرا پرتاب كنـد   ها چطور ايران مي شود هم اسرائيلي شدن هم اعراب مي انداختن بمب اتمي بر اسرائيل باعث كشته -
 يهود ميباشند) -هاي اسرائيل همگي عرب(شهر

 در مقابل در ايران انداختن بمب اتمي تعدادي كثيري يهودي را خواهدكشت. -

 باشد. روند طرفداران سبز به طرفداران سه رنگ از جنگ با صلح سبز و طرفداران سه رنگ از صلح به جنگ مي -

 درصدي به متحركها 90تحريك دانشجويان بيطرف  -

 ي مسئله هولوكاست در مقابل اقدامات خود كرده در مقامات نظاميپارالل و فرانكه -

عدم شناخت نسل جديد و منازات آنها، مالي، روحي، جنبي، اوقات فراغت، تفكـرات علمـي، اجتمـاعي، روانـي، سياسـي،       -
 حقوق بشر، روش برخورد، لباس، تغذيه،...

 ها العاده وبالگ نويس دستگيري فوق -
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  مراحل حكومت ايدئولوژي

  ليغات اختالقي و جذب مردمتب -
 تشكيل حكومت دوگانه و شريك با سالطين -

 بدست گرفتن حكومت و شروع به سلطه -

 كشد. از دست دادن اعتبار بدليل لزوم اجراي قوانين و چهارچوبه مذهب را به چالش مي -

ناتوان ايدئولوژيك در مقابل عدم توان حكومت بدليل معارضات علمي، ايدئولوژيك، روشنفكران و چالش با افكار علمي (افكار  -
 ها) هاي توانبخش فعاليت لزوم ايجاد سيستم

  درصد و ...) آراء مردم به افراد روشنفكر سكوالر 500مثال حرمت ربا درمقابل نزول تا 
  گران در تضاد يا مردم مقابل آراء ايدئولوژيك و نظريات دگم ايدئولوژي منافع حكومت

  جامعه تجارت جهاني،   –المللي با افكار ايدئولوژيك  تقابل بين
هاي بي حجاب و يا طرفـدار اخـالق    ميليارد درآمد تركيه از توريست 20عدم اخذ منافع توريست بدليل ظواهر غيرايدئولوژيك ( -

  ها. ظاهري در پوشش، خوردن، گردش، نوشيدن، وسايل تفريحي  در عالقه توريست
  ايدئولوژي سويل به حكومت نظاميتبديل حكومت  -
  تبديل حكومت نظاميبه ديكتاتور -
  كشتار مردم بدليل كوچكشدن و در محاصره قرار گرفتن حكومت كوچك شدن حلقه محاصره -
  ها تبديل حكومت به جامعه سه طبقه بازاري، ايدئولوژيكنظامي -
  و صدا هاي بي سر تبديل حكومت به چند فرمانده نظامي و كشتار و شكنجه -
  الملل و سقوط نهائي آن تعامل با جوامع بين -
  جايگزيني و عالمان علم -
تعبيرهاي مختلف در بين مراجع در رويت هالل شوال (حرام بودن روزه در عيد فطر) در نماز و روزه با توجه به حرام به حـالل   -

  سال 30اختالف و  30 -و بالعكس
  ميزان رأي ملت است و يا واليت؟  -
  قانون اساسي 107و  5اصول  درس -
  هاي غير معتقد  حذف (قبا) دوستان، سابق، جذب فرصت طلب -
، Face Bookالمللي، اينترنـت،   هاي بين المللي، نيز شبكه هاي بين المللي و تمركز افكار، رسانه از دست دادن مشروعيت و بين -

TV المللـي، منـابع    ا، غير متعهدها شوراي امنيت، اسلحه سازان بـين المللي سازمان ملل، اتحاديه اروپ ها، جوامع بين ها روزنامه
  اي، ناتو، مخابرات، .... اقتصادي جهان و ارائه كنندگان تكنولوژي جهت صنايع مهم، نفتي، نظامي، صنايع هوائي، فضائي، هسته

كـاري، گرسـنگي، عـدم تحمـل درون     ها، كمبودها، فشار مردم، فروش تجهيزات دولتي و در اختيار نظاميان قراردادن، بي تحريم -
  جامعه واحتمال

حمله نظامي كامل، حمالت مقطعي اتمي، حمالت حاشيه تجهيزات نظامي و تجهيزات درآمدزا و توسعه و عميق نمـودن فقـر،    -
  شكنجه و تهديدها

  تبديل كشور به عراق، افغانستان، پاكستان، سودان، مجارستان، لهستان، كره شمالي و ... -
  كنند. ها و گروهي كه ضرر اصلي را مي عوارض تحريم و مظلوم نمائي تحريم، -
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  اي نامعلوم فقدان هزينه هسته -هزينه قلم -
  خواهد و هزينه آن چقدر است؟ آمريكا از ايران چه مي -
  خواهد و هزينه آن چقدر است؟ ايران از آمريكا چه مي -
  ضررهاي ايران از برقراري رابطه با آمريكا چقدر است؟ -
  ايران از برقراري رابطه با آمريكا در قبال شوروي چقدر است؟ ضررهاي -
  روسيه از برقراري رابطه با آمريكا در قبال آمريكا چقدر است؟ ضررهاي -
  دولت ايران چه اعتقادي دارد؟ -
  آمريكا بيايد و به اسرائيل حمله كند تا فلسطينيها خوشحال شوند. -
  كه اوباما بتواند به اسرائيل حمله كند؟گذارند  آيا مجالس آمريكا مي -
  اند؟ گويند، تا به حال چه كرده بنابراين ايران چه مي -
  سال پرتاب كرده؟ 30كدام سنگ از طرف ايرانيان به طرف اسرائيل در اين   
  آيا دولت ايران ميگويند كه با يك فرما فرمانده ايران، گورش را از فلسطين گم كند؟ -
  كند؟ و به چه قيمت، در كدام نقاط جهان؟ Changeخواهد  ئي را ميآمريكا چه چيزها -
المللي چه ضرري براي اسرائيل و يا تبعيت براي اعراف فلسطين داشته بجز مستحكم كردن آنها و هند چـه كـار    اعتراضات بين -

  براي فلسطين كرد؟
  طبقه بندي مخالفين -  Oponentsتفكيك 

  آيد. زمان بعد از ظلم و جور و يا عدالت ميباالخره مشخص نمودند كه امام  -
روز در مجلس خبرگان پشتيباني قاطع از رهبر نمود. و بجاي بررسي دعاگويي شد و حتي هيچ مسائلي عنوان نشده  2در عرض -

                شد. اما بيايند چند بنده توسط چه كسي و چه طور دو روزه مي
 مخالف دين                        

  
  نظاممخالف                         
                  

  مخالف رهبري
  

  رئيس جمهور + هيأت دولت                      
  

  مخالف عملكرد مديران                      
  

  عقيده كامل و هزينه امكانات از دست رفته
ملت، واليت و .... نياز به شناخت كامل دين از لحاظ نظرات مربوط به جبـر و اختيـار/غريزه و    212اعتقادات به توحيد، نبوت 

اكتساب فردگرائي،جمع گرائي/مكانيزم هاي عدالت اجتماعي مانند سيستم و مكـانيزم دسـتمزد اقتصـادي، شـهوات، غرائـز...      
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ر و محدوده تعيين شده توسط خاوند متعادل دارد و عدم اسـتفاده علـم و درك   مالكيت، شهرت، قدرت، نظام، منصب در محو

  باشد) معرفت (كامل يك نياز براي رسيدن به اين محور مي
خواهد نماينده دين در جوامع باشد بايد در تمام علـوم، فلسـفه و چيزهائيكـه بنحـوي داراي فرمـول و       بنابراين شخصيكه مي

و لذا بايد (فيزيك، شيمي ومديريت رياضي، حقوق) علوم دنيـائي ونيـز در (فقـه اصـول، كـالم       باشد نفر اول باشد مكانيزم مي
  عرفان) در علوم اخروي، نفر اول باشد تا بتواند بيانيه صادر كند و لذا يكعمر باالي صد سال آنهم براي توابع الزم است.

باشـد، چـون حـداقل بايـد در      احكـام خداونـدي نمـي    و اگر يك جوان، بيست ساله اعتقادي از خودشان داد، قطعاً منطبق با
خداشناسي و نبوت كه اصوالوليه كار است استدالل عقبلي و علمي و فلسفي داشته باشد و حداقل تزكيه را داشته باشد و لذا 

م كنـد و قـوه   ايازدريايي معرفت برسد و لـذا تحكـ   تواند به دانه يك قاتل، يك زناكار، و يا قمارباز با پوشيدن لباس مذهب نمي
قضائيه، مقننه و مجريه تشكيل داده و هركاري خواست بكند ( كه نمونه آن گروهك فرقان بودند كه افـرادي جـوان و لبـاس    
شخصي بوده و مشخص نبود كه ارگان آن چيست) و لذا كسي كه چند دكتـرا در علـوم دنيـوي و آمـوزش حـوزوي در حـد       

ز چارچوب قوانين الهي ندارد و حكمـش داراي حـداكثر هزينـه امكانـات از دسـت      مراجع تقليد نداشته باشد، اصوالً در يكي ا
  باشد. رفته دنيوي اخروي مي

  
  از مغزتا زبان و انعكاس و هزينه امكانات از دست رفته

از  ها تا بـيش  باشد و در فاصله مكالمه ادراكات و مفاهيم و انتقال آن داراي هزينه امكانات از دست رفته لحاظ درك كامل مي
شود، كه بداليل انتقال مناسب از مغز تا ذهن تا زبان و انتقال به طرف مقابل و شنود طرف  درصد مسائل دچاراختالل مي 95

  مقطع اختالل وجوددارد. 8مقابل، انتقال مطالب به ذهن وي و انتقال آن به هر نفر وحي باشد كه در هر گفتگو 
  رفت
  Bو گوش  Aفاصله دهان    Aزبان     Aن ذه    Aمغز 

  
  

  برگشت
  Bگوش     Bذهن       Bفكر     آمادگي براي پاسخ

        
  

 10كشـد و در هـر مرحلـه اگـر بطـور متوسـط        مرحله بطول مي 8گويد تا پاسخ آنرا بشنود،  كه سخن را مي Aبنابراين آقاي 
  آيد. درصد اختالل در يك سئوال و پاسخ پيش مي8درصد افت درك در محاوره باشد. 

  مرحله مسائل ديگر نيز وجود دارد. چه در محيط، چه در زبان، و ... 8بجز 
  اي    اختالالت در زبان، اختالل در لكنت زبان الالت حادثهاختالالت صوتي  اخت   
هاي موضوع، اختالل در زمـان و   اختالل در ميزان مصيبت، اختالل در هوا، اختالل در تمركز، اختالل در نداشتن زمينه    

ط اختالل در احساسات، كمي و زيادي آن، اختالل در عالقات و نفرتها، اختالل در محيط مكالمه، اختالل در بو و رنگ و محي
) گانـه، اخـتالالت ديگـري نيـزدر     8گردد كه بجز مراحل چند ( هاي تلويزيوني و راديوئي،  مالحظه مي اختالل در زمان برنامه
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سازد و لذا باعث افـزايش هزينـه امكانـات از     آيد كه در كسب مطلب و پاسخ آنرا شكل مي حين گفت و گوي دو نفر پيش مي

  باشد. العاده و ... مي هاي فوق براي تقليل آن نياز به هزينه شود كه دست رفته مي
       انتقال به        انتقال به انتقال به        انتقال به        انتقال به         انتقال مطلب الف    

  
 Bفكر خانم     Bذهن خانم   Bگوش خانم    Aزبان آقاي     Aذهن آقاي      Aفكر آقاي 

  برگشت            برگشت     برگشت    برگشت       برگشت           برگشت
   Bفكر خانم         Bذهن خانم        Bزبان خانم     Aهاي  گوش        Aهاي  ذهن       Aفكرهاي 

  
گـردد و   گذراند و در مرحله دچار اختالل و اشتباهات احتمالي مـي  مرحله مي 10تا  8و لذا سخن كتبي تا پاسخ به سئوال حدود 

همان نيست و دچار اختالل ميگردد و لذا چند مرحلـه نيـاز بـه تعريـف و بحـث مجـدد        Bلذا هيچگاه پاسخ سئوال توسط خانم 
هائي از طرفين رد و بدل و در صورتيكه پاسخ به  ردها و تصادفات خياباني، كلمات و پاسخباشد كه تا مسئله جا بيافتد در برخو مي

  شود. اعتراض بهمان صورت باشد، گفتگوها به دعاوي و زد و خورد كشانده مي
ود و شـ  متوجه مطلب ميكمتر آيد و پس از گفتن شاگرد  خواهد به زبانش نمي رابطه معلم و حرفهاي او به آن صورت كه معلم مي

  آيد. نياز به تكرار پيش مي
ريـزي بـراي گفـتن     دهد و ذهـن همـان را پـرورش داده و برنامـه     پروارند، و به طراحي ذهن مي معلم خوب، مطلب را در خود مي

شنود، به ذهـن خـود    آورد شاگرد حرف پخته و مناسب را با گوش خود بطور مناسب مي كند و آنرا بصورت مناسب به زبان مي مي
  شود. دهند و لذا شاگرد مطلب را متوجه شده و در امتحان موفق مي گيري مي كند و به مغز جهت تصميم و آنرا ترجمه ميبرد  مي
  

  اختالالت در نحوه بدست آوردن مال و هزينه امكانات ازدست رفته
شمنان بجنگنـد، دولـت نيـز    فرستاد تا جنگجويان بتواند با د بچه يك روستائي فقير ده توماني خورد جمع مي كرد و به جبهه مي

نمودنـد بچـه روسـتائي تمـام      برد و ثروتمندها هم ميليونها تومان كمك به جبهه مـي  گرفت و براي جنگ بكار مب پول نفت را مي
1000فرستاد و دولت باندازه بودجه و ثروتمند ميلياردر ها فرسـتادن يـك ميليـون تومـان بـه جبهـه        درآمد خود را به جبهه مي

1

1000درصد بچه روستا در مقابل  100فرستاد. يعني  (يكهزارم) پول خود را به جبهه مي
ثروتند بچه روستا، بخاطر عشق به وطن  1

ومردم تاجر پولدار براي بدست آوردن شهرت و اعتبار و شايد هم كالهبرداري درآينده يك سرباز جان خود را در جبهه به رايگان 
د شد كه صـدها ميليـار   گرفت و تبديل به مردي مي شد و از دولت بهره مي گشت و كاسب مي گذاشت و سپس به شهر خود بازمي

گذاشت درس بخواند، و نه خانه داشته باشد نـه ازدواج كنـد هزينـه     شد و نه مي تومان پول داشت، و روستايي بزرگ و بزرگتر مي
  كند. % ميل مي100امكانات از دست رفته تاجر به سوي صفر ميل نمود و براي بچه روستائي به سوي 

  شد. و فالن فرمانده حكومت و نظام ميفرستاد  بهمين نحو يكي از چند فرزند خود را به شهادت مي
  

  هاي امكانات از دست رفته المللي روابط بين
المللي، سياستها و روشها، روابط جمعي و  المللي در امر بازرگاني پرداختها، روابط پليس بين هاي سياست، روابط بين يكي از شاخه

واشناسي، مطبوعـات، سـازمان ملـل، ورزش (المپيـك، جـام      مطبوعات (اينترنت، مخابرات)، مسائل و روش تاريخي، جغرافيائي، ه
الملل و مسائل  جهاني، جام ملتها، المپيك آسيائي، جام باشگاههاي آسيا) روابط بازرگاني (صادرات و واردات)، مذاهب، حقوق بين
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گذاريها و توريسـت و ...   سرمايهها،  اي) و يا تبليغات و قطبيت بندي نظامي (سازمان ملل، سنتو، ناتو، ورشو، ساير پيمانهاي منطقه

ها دخالت دارد و براي بعضي از كشورهاي فاقد انرژي و مواد اوليه و بـرق و   المللي بشدت در امر هزينه باشيد روابط صحيح بين مي
و ... مي باشد مخصوص در طرز تلقي ها ، جنگها، تراز بازرگاني  هاي مثبت و يا منفي مي العاده اساسي و مولد هزينه آب نقش فوق

هاياز دشت رفته پس و كوشا بوده وبرنامه ريزيها بر اساس اولويت در منافع ملي و مذهبي پايه  باشد كه بايد نسبت به تقليل هزينه
 4ريزي شود ماه كشمكشهاي منطقه اي و نظامي وخلق جنگها و براساس جنگ ايران و عراق، جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل (

  باشد. خواه و ناخواه در زندگي انسانها در هر منطقه از جهان موثر وكارساز ميباشد كه  جنگ مهم) مي
ها ميليارد دالر خانمانسوز بر روي كشورها اثرگذار بوده اسـت و در   1000اكنون جنگ انرژي و آب و نوريست و از بازرگاني تا  هم

  اين مورد يك نگاه به فروش اسلحه و انرژي و آب نمايد مداقه شود.
  هزينه امكانات از دست رفته سياست

  ارتباط جمعي (اسپرت/مخابرات)        
  سازمان هاي اطالعاتي  ورزشي        نظامي        ناتو    

  
  روابط مخابراتي            ترانزيت  

               سازمان ملل
  

  هواشناسي              روابط پروازي هوائي
              الملل دول و روابط بين

  مبادله اسطه                تاريخي
              جنوب شرق آسيا

  اينترپول             بنادر آزاد
  بازرگاني

  مبادالت كاالي شاخه اي        مبادالت
  روابط مذهبي    روابط ملي      

  
  شناخت عوامل هزينه ساز غير قابل رويت -
 محاسبات عوامل رويت شده -

 هم فاكتورهاراه حل ها جت تقليل هزينه امكانات از دست رفته  -

 PERTيافتن راه حل بهينه شده و تقليل  -

روابط
 الملل بين
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  نبوت و هزينه امكانات از دست رفته

ميليـارد مسـلمان و بقيـه شـركت، ملحـد، مسـيحي، يهـودي، زردشـتي، بـي طرفهـا،            2/1ميليارد نفر جمعيت جهان  5ازحدود 
  باشد. كمونيستها مي

  كنند. كه همگي يكديگر را به عدم رستگاري متهم مي
هـا و چهـار و شـش و هشـت و نـه و       ها، سه امامي ميليون نفر شيعه شامل دراويش يك امامي 70ميليارد مسلمان، حدود  2/1از 

ميليـون مسـلمان، شـيعه و اقتـدار واليـت فقيـه       24كنـد و حـدود    ها نمود كه يكديگر را به عدم رستگاري متهممـي  يازده امامي
  باشند. مي

نماينـد و بقيـه مـتهم بـه      باشد. وحسب رفتار او زندگي مي ر (منسوب به موال علي (ع)) مياز اين تعداد كسانيكه باصطالح علي وا
باشد. كه تقريباً تمام مردم بنحوي موي زبان نامحرم را  باشند. وديدن زنان نامحرم باعث ده هزار سال دوزخ مي زندگي اشرافي مي

  اند كه آنها هم دوزخي ميباشند. ديده
ميليـارد جمعيـت كـره     5پيامبر الهي بهشكل بنحو ضريب كامل و يا درصدي دشمن به هدر رفته واز  هزار 313بنابراين زحمات 

1000ميليون نفر يعني  5زمين حدود 
رسند كه آنها هم چون به درجه اجتهـاد و فهـم كامـل ديـن،      (يك هزارم) به دستگاري مي1

رسند و لذا اين تعـداد بـه    نفر مي 50ها نفر ويا مثالً  باشند به تعداد مجتهدين ميباشند كه به ده اسالم، شيعه واليتي وعلي وار مي

100000
  باشند. كامل تدين نمي رسد و بقيه در حد تكميل و فهم نفر مي 1

هائي از لحاظ زحمات پيامبران، امامان مهدويت، وخالصه واليـت خـالص بـا درك كامـل بـه       شود كه چه هزينه و لذا مالحظه مي
  رسد. سرانجام نمي
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  تفكيك اعتقادات از بهشت كامل تا دوزخ كامل

  
  
  
  
  

  ميليارد نفر 5                
  
  
  

  ميليارد نفر 2/1                
        
  شيعه      
       غير  

  ميليون نفر 70    ها امامي 12ها   امامي 12  ها امامي 12     
          

  
  ميليون نفر 40            

  
  ميليون نفر 24    واليتمداران      

  
  ميليون نفر 4      وارعلي 

  
  نفر 40    عالم و زاهد كامل                         

  
  نفر 14      معصوم        

  ، ملحدين،نان، مشركيبي دين
 جمعيت جهان

مسيحيان و 
 كليميان

ش
راوي

د
 

يت
وال

الن 
عتد

م
 

 مسلمانان

 ساير
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  راه رسيدن ازيك فرد مشرك، ملحد تا .... تامسلمان، شيعه كامل وداراي واليت و معصوميت را طوالني است

اه مشروب نخورده است، به زن نامحرم نگاه نكرده يكفرد كه واليتمداراست، هرگونه محرمات آلوده شده و زاهد، تلقي است، هيچگ
است تاكنون در زمين وقفي نماز نخوانده، پول حرام مصرف نكرده تبعيضدر هيچ مورد قائل نشده است، نه در گرفتن حقوقومزايـا  

هـا)   (نكـرده  و نه در صف اتوبوس و تاكسي ومصرف بيش از نرمال برق و آب و شهوات، و نه در خوردن غذائي كه شرف به كراهت
مبادرت نورزيده است و از طرفي به علوم ديني و دنيوي كه نياز انسان براي رسيدن به شناخت خداوند و تكميل وجذابيت، نبوت 
و ... واليت مبادرت ورزيده ودر آنها به تكامل رسيده است چقدر ميباشد، يعني در مقابل تضاد با فردي كه مشرك، فاسق، فـاجر،  

هاي منحرف كننده) زنـدگي كـرده و عقيـده دارد و     عامل تبعيض در امكانات مالي، رياست، مقام، شهرت (انگيزه ايجاد كننده و يا
  باشد. عمالً و به روش كامل منفي زندگي كرد چقدر مي

  واليتمدار    بي گناه        كالهبردار         
      شهوتران            ملحد    

  (امكانات از دسترفته)                                   
  عالم كامل        تامعصوميت               شرك   

  مشروب خوار
  زاهد كامل    مؤمن             فاجر      

  فاسق     
توان محاسبه و آنرا رفع نمود و فاصله را نزديك به صـفر (نزديـك    به هدر رفته است چگونه مي Bبه  Aبنابراين زماني كه براي از 

  معصوميت) رساند.
اعتقادات و هزينه عدم تعادل دراعتقاد در بودند هزينه امكانات از دست رفته علل عدم وجود امامـت و مهـدويت در زمـان انبيـاء     

  اسرائيل تا هجرت بني
  است؟آيا امامت تكامل نبوت 

  آيا مهدويت تكامل نبوت +امامت+مهدويت است؟
ميرنـد ولـذا نظـام قيامـت دچـار مشـكل هويتهـائي         اگر نبوت حضرت عيسي (ع) كافي نيست، پس افراد در زمان او متدين نمـي 

  شود؟ مي
د، الحاقـات  باشـن  باشـد؟ و يـا مكمـل هسـتند و اگـر مكمـل نبـوده والحـاقي مـي          آيا امامت، مهدويت و واليت موازي با نبوت مي

  شود. اي به چه منوال ارزيابي مي ديگرسليقه
شود كه بايد ادامه يابد وال امكان فهم كامل موارد فوق فقط  سال مي 50و تكامل در موارد فوق نياز به خواندن و مكالمات بيش از 

نرسيدن به فهم و درك كامل، ممكن  رسد و بنابراين و تا باشد و بقيه به حق مطلق نمي براي چند ده نفر تا تكامل امكان پذير مي
درصد، تقليل داد و اين  9/99توان به هزينه امكانات از دست رفته، نزديك به  آمد كند و بنابراين چطور مي است موارد نقص پيش

الم، ي زاهـد، عـ   همه امكانات از دست رفته را به نزديك به صفر رساند تا زحمات از وحدت و نبوت تا واليت كامـل شـيعه دوازده  
بدون گناه رسيد و راه و روشهائي را بدست آورد تا همه بطوركامل رستگار شده و به درجه نزديك به معصوميت در كنار چهـارده  

  معصوم رسيد. 
  گراي سنتي اسالم -1
  گرا گرا، مذهب جامع -2

B 
A 



  نويسنده : حسين زارع شحنه
  گراي اسالم -3
  گرا، اجتماعي، كارگران گراي اسالم عمل -4
  نژاد) احمدي گرا (مصباح، گراي نظام اسالم -5
  

  (حامل گرا) چپ - 1
 عملگر - 2

 اصالح طلبان - 3

 گرايان نظام - 4

  مطرود          رفسنجاني از نهاميو امام 
  پايان معامله گرائي ونظامي گراي/سنت گرائي/ مبلغگرائي

  فاصله آميزليمرسيهاي سياسي پس از جنگ، نظارت استصوابي -1    
  خلوت مي كنند)نزديك شدن به تكنوكراتها (افرادي كه با هم  -2  چهار 

  تكيه بر منابع اقتصادي قدرت (الزم / يا غيركافي) -3  استثناء 
  رها كرده طبقات فقير -4    
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  هژموخ گرايي         انتقال واحدهاي مذهبي
  
  
  
  
  
  

  فاسيژم        برتري طلبي و جنگ        
  

  تمامي ارشاد فرهنگ در خارج        
  

  انديشان (نزديك به مقصد، دور از مقصد)نوع 
  نوع انديشي به نوع مقتصرات (معناگرا و سنت گرا)

  اسالم/مدرن كننده  نوع انديش  
  مديريت را اسالمي كند    

  اول مسلمانان با اسالم و سپس مسلممانان را نجات دهد   اسالم جهان
  

  هاي غلط را نجات داد و سپس برداشت    
  روشنگر ديني 

  شريعتي     بازرگان     فروغي     الملك ذكاء  
  ابوالحسن خان      
  بنيادگرا    
  مطهري  
  نوگرا    

  
بيماريهاي مزمن 
 تاريخي ملل
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  بنيادگرائي و هزينه امكانات از دست رفته

  بنيادگرائي (اسالم سنت ميراث)
  اسالم سنت و ميراث بدون تعهدي پذيرفته مي شود و مخالف مدرن وعرب و اسالم وجهاد است  نزديك   بنيادگرا

  غيرسياسي  نت گراس  بهم  
  

  اخوان اسماعيلي (بنيادگرايي)
  شيعه نوگرايان (الزهر سنت گراها)

  Reductاخوان المسلمين (حسن البناء) 
  ها درآمدند بنيادگراهاي شيعه روحانيون سياسي          از حوزه

  ميباشند 3و  2درجه ها روحاني كمتر هستند            از دانشگاه درآمدند و اگر روحاني باشند  اما در سني
  بنيادگراها            غرب را مخالف اسالم مي دانستند  

  رفتند) التكفير و الهجرت (في به مساجد جديد نمي
  گرا وزيرزمين برگرفته  از داليل درون

  
  تابعين /واعظ/ملك المكليمن   سنتها

  (نوانديشي، روشنگري، كه بخش دارد    نوگرائي
كند و نظر پردازند  تعهدات كوارنوكنوگرائي اسالم بعنوان اسالم (جهان، مكتب و اصـول كلـي بـراي    انديشه مي   نوانديشي  

  گرا نميباشند (فقه محرز) آستين در رناگهاي مختلف هستند اما فقه
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              حيواني

  خداشناسي            امشب    مقام
  خودشناسي  معنوي          مادي     احترام    پول

  هستي شناسي            اشباع احساسات     قدرت
  شناخت قيامت                 منير

  شهرت
  

  كشورهاي عقب افتاده      كشورهاي پيشرفته  
  

  كشاورزي    درجات رشد و توسعه اقتصادي  
  

  خرده بورواژي تقليد      جوامع كشاورزي فردي  
  

  تجارب كاالي ديگران      كشاورزيهاي حساب شده  
  تجارت                 
  صنعت     توسعه      مغازه داري-بورواژيخرده   
  كشاورزي     تقليدي        مالي     
  تجارت  
  شناخت جامعه عقب مانده ايران        صنعتي     
  گزانير صنعت  

  
  توسعه صنعت  

  
  توسعه خدمات پس از توسعه صنايع مدرن(نانو+كامپيوتر+روبوط+ماكروپروسسور)  
  مديريت مدرن و مكانيزه              
  ئي كه امروزه شناخته شده باشدتوسعه نيازها  

    

 نيازها
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  نيازهاي مردم  ايران

  
  شناخت     

  با مذاهب علل اختالف
  واليت فقيه

  تعليماتياسالم 
  اسالم سنتي
  اسالم قرآني

  
  شناخت هويت            درك علل عقب ماندگي

  شناخت دروغهاي
  القائي حكومتها

  وايدئولوژيها
  شناخت ستونهاي محكمي    

  كه بايد به آن متكي شد
  روشنفكر       
  تاريك فكر      
  عرفان      
  اضوف      
  خيال      
  مردانگي      
  آرمان      
  خدايان مختلف          

نيازهاي 
مردم 
 ايران

 شناخت فاكتورهاي كاريزما

 شناخت دوست و دشمن

غلبه بر تجهيزهاي القائي اقوام مغول، 
س، آمريكا، افغان

 عرب، انگلي

 شناخت ماهيت روحانيت

 شناخت اسالم
شناخت پريشاني

هاي تاريخي
 

ك و شناخت فاكتورها
 تفكي

 زدودن خرافات از حقايق

محدوده
 

هاي آزادي، استقالل، شرع

 شناخت دوروئي مفرط
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    Ĥهـا و افـراد    ن وحكومـت مردم ايران چه ميخواهند، نيازهاي مادي، معنوي آنان چيست؟ از چه چيـزي در طـول تـاريخ و حوادثـ

هـاي روس و   خواهند؟چـه اعتراضـي سـر جنـگ     حكومتي وگروههاي خاص سياسي، اجتماعي، مذهبي، ورزشي، هنريو ... چه مـي 
  هاي تركمنچاي و گلستان، حمله محمود افغان، و اعراب وعراق و تركيه و مغول دارند. معاهده

تواند همه علـوم   باشد.آيا يك نفر مي همگان منوط به نظر يك نفر مي كند كه به آنها دروغ گفته شده است و نظر چرا احساس مي
شود؟ آيا آنها  گيرد؟ و اگرعمالً نظر همه اجرا مي را بيش از همه بفهمد واگر به فرض محال بفهمد آيا نظر همه را عمالً در نظر مي

آيد مگر آنكه به آن رأي داده باشند آيا  وششان نمياي اصالً از كاري كه به صالح خودشان باشد خ اند و يا عده چنين انتخابي كرده
  ها هم عوض شده؟ با تفويض نسل، خواسته

گر، همان است صحيح است و يـا يـك فريـب و اصـوالً      شود كه اين مذهب و مليت و حكومت و حكومت آيا اينكه به آنها گفته مي
في دارند؟ تناقضات عجيب و غريب چيست؟ اسالم چه اركان اعتقادات ملي و مذهبي چيست؟ معيارها چه چيز هستند و چه تعري

دهد روحانيت چه چيز به مدرم داده و چه چيز را گرفتـه اسـت. قـرار بـود محبـت باشـت و عـدالت و حكومـت          چيز به مردم مي
 دار كمونيسـت و در آلمـان يـك سوسياليسـت صـنعتي      دار است و در روسيه يك ضد سرمايه كاريزماها كه در آمريكا يك سرمايه

آريائي ضد يهود ودر ايران يك آيت ا... كه باالخره مشخص نيست. كدام درست است، جمع اضداد چگونه هر دو صـحيح ميباشـد   
دار)، چرچيـل   هاي پالتا تهران كاريزماهاي دول ضد يكديگر روزدلت (ضد كمونيسـت) اسـتالين (ضدسـرمايه    وقتيكه در كنفرانس

هاي زردپوست (هيروهيتو) متحد  نحو عليه يك آريائي (سوسياليست(هيتلر) و ژاپنيدار حاد) به چه (ضد كمونيست و ضد سرمايه
  شوند. مي

و سيسـتم   2008-10و  1929-32هـاي   داري در بحران هاي مذهبي درقرون وسطي، سيستم سرمايه بطور كلي در جهان سيستم
  خودرا نشان دادند. 1990كمونيست در 

ت وخشونت، هرج و مرج و آثارشيزم، چهارچوب مقاهـت و واليـت در درون جوامـع    درجزئيات سهيليسم، عرفان و تصوف، فاشيس
  بست در نزد جوانان قرار گرفته است. مذهبي، الحاد و بت پرستي نيز همگي در نوعي بن

بعلـت  اي  كنند، و از فقر نيز بيماران زيادي در اثـر نارسـايي و عـده    پولدارهاي جهان نيزاز افراط و داشتن همه چيز خودكشي مي
  شوند. قفردر طبقه نيازهاي حيواني نيزدچار گردد يا خودكشي مي

آيا خداوند مأموريت      تا رعايت كند؟ و يا فقط وظيفه ارشادي دارد (نه خداوند در قـرآن رعايـت سـفير را اعـالم داشـته و نـه       
  شود. خودش گرفته) اي خدا، چه جنايتها كه بنام تو مي

  حكومت ازآن اسالم است؟         خلت فاجور از صدر اسالم
  "شماست خداوند زعيم"  حتي يك كلمه واليت و يا حكم         
  بنابراين اول بايد رعايت به خدا و سپس به روي و سپس اواالمر         

  تا سلطنت فعاهتي  از رعايت سياسي  
  مدني       
  مذهبي     فرد  
  صنعتي     اجتماع  
  تجاري     تاريخ  
  حقوقي       
  سياسي       
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  تواند آنرا اشباع كند. نيازهائي كه طبيعت مي -
 تواند آنرا اشباع كند. نيازهائي كه جهانيان مي -

 تواند آنرا اشباع كند. ها مي نيازهائي كه دولت -

 تواند آنرا اشباع كند. نيازهائي كه جوامع مختلف رسمي و غيررسمي مي -

 باع كند.تواند آنرا اش نيازهائي كه خانواده، مدرسه، محيط كار، ورزش مي -

 تواند آنرا اشباع كند. نيازهائي كه فقط فرد بكمك فرد ديگر (همسر، رفيق، ...) مي -

 تواند آنرا اشباع كند. نيازهائي كه فقط فرد بكمك خودش مي -

 تواند آنرا اشباع نمايد. نيازهائي كه هيچكس نمي -
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  سفيرهاي جهان   

 جوامع    

  
  ها دولت         

  فالسفه               
  

  ها مذهبي      ها ضربه    
  
  

 فقط خود فرد        

  كويل ها (زن و مرد، رفقا و ...)        طبيعت            
  

  خانواده، مدرسه          جهانيان    
  
  

  درون ملت و يا جامعه مذهبي    جوامع و سازمان ملل    
  

  تمهدوي  شوراي مصلحت     مجالس شوراي نگهبان  
  

  امامت          مرجعيت    
  
  

  رأي  و رفراندم و قانون و سياست            واليت    
  

  شيعه    انتخابات          وقاهت      
  
  

  مديريت كنترل و هزينه امكانات از دست رفته
  بحران مالي        سياسي (بانكداري و بورس بازي)    

                  مديريت كنترل
  بحران اقتصادي        (حركت به سوي بحران)ساختاري     

  
  بحران صنعتي              ها زمينه    

سطح
 نيازها

نيازها وعوامل 
 اشباع

هاي  ضربه
اصالح 
 شده
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  اطالعات      ملي  شكل گيري  بحران آمريكا

  توهم          آمد پي    
  آور نكات رنج   هاي غلط سياست     الملل بين        
  آرمان گرائي              
  (ملي گرائي+مذهب گرائي) مفرط      جهاني    
  كشورها    مكانيزم

  ديكتاتوري             جوامع    
             funametalism          هاي حكومتي و  سيستم  آناريشرم  
  دروني  دموكراسي          بنيادگرائي              

  سنت گرائي ديني        سكوالريزم   سنت گرائي         موازي پايه
  نوگرائي   گروه مذهب    مذهب   

  اركان مذهبي                   
  

  براساس مشخصات فرهنگ و اقتصاد جهاني و سنتي  براساس عقايد ديني
  ملي       

  مديريت وتدبير            تكنوگردشي
  مديريت                 الملل جهان بين       

  حكومت  كنترل    گرائي+براساس كيلوليزم (قانوني)  انتخابات قالبي و گروه
  كنترل افراطي نظامي و انتظامي + سوءاستفاده   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

U.S

  الف:
  عمليات

  
  
  
  
  

  بررسي مسائل تاريخي
  اكتشافات منطقه اي

  لرزه نگاري
  گمانه زني

  حفاري
  گذاري لوله

  فيشك
  سيمانكاري

  ها تكميل
  تكميل نصب وسايلتوليد

  توليد
  تفكيك گاز، نفت، گوگرد و آب

سكو به چاه از انتقال

RIG 
WELLHEAD 
DOWN HOLE

صنايع نفت هزينه امكانات از دست رفته  
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