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منازعـات ايـدئولوژيكي و اتهامـات سـه      -هزينه امكانات از دست رفته در مسائل و منازعات اداري: فصل چهارم 
  (خالصه)دهه. 
  ايجاد تحركات آزادي خواهان و دموكراسي. -
 ايجاد منتقل فرد به ايران از روسيه -

 ايجاد منتقل فرد به ايران از چين -

 ايجاد منتقل فرد به ايران از اسرائيل -

 از طريق (غير از درون كشور) اروپا NORACOتغيير خط  -

 ميلياردي در سال 40حمايت از صنايع گاز قطر و واشنگتن درآمد  -

 از طريق اروپا NORD STREAجلوگيري از كشيدن خطوط لوله گاز  -

 جلوگيري از كشيدن خطوط گاز به هند از طريق كشور -

 كم رنگ كردن واليت فقيه و مرجعيت شيعه -

 يتبحمايت از وها -

 ز تحركات كشور در عراقجلوگيري ا -

 جلوگيري از تحركات كشور در افغانستان -

 جلوگيري از تحركات كشور در پاكستان -

 جلوگيري از تحركات كشور در امارات متحده -

 ايجاد رابطه و اتحاد در بين ايرانيان آمريكا و اروپا -

 فرار مغزهاي متفكر ايران به اروپا و آمريكا -

 موشك هاي روسي عليه اقمار آمريكا ايجاد مشكالت براي روسيه جهت نصب  -

 جلوگيري از توسعه فعاليت هاي هسته اي در ايران -

 حفاظت از منافع كشور آذربايجان در مقابل روس ها -

 كنترل بيشتر آمريكا بر نفت فالت قاره خزر -

 جلوگيري از جذب درآمدهاي ارزي از صنعت توريست -

 بيكار شدن كارگران كارخانجات و افزايش واردات كاال -

 ايجاد خمودگي و كاهش روحيه جوانان -

 از بين بردن مذهب سنتي -

 اعمال ديكتاتوري -

 پايمال كردن خون شهدا، جانبازان، اسرا -

استخدام افراد در ادارات دولتي به صورت تبعيض آميـز و آوردن افـراد بـي لياقـت تخريـب مـديريت در        -
 .نكشور و افزايش مشاغل خدماتي منفي و كاهش شاغل مولد و كار آفري

 افزايش خريد بنزين از خارج و ايجاد ضريب افزايش و انتقال آن در خارج از ايران -
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 عدم اعتماد به مقامات دولت -

 افزايش قدرت نظامي ها به خصوص سپاه پاسداران -

 بي اعتبار كردن نيروهاي انتظامي، بسيج -

 امام جمعه.بي اعتبار كردن مجلس، شوراي تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و تضعيف مساجد و  -

تضعيف نهادهاي قانوني و تبديل آنها به دكان هاي چانه زني و پارتي بـازي جانشـين كـردن و تعـويض      -
 جاي شاكي به يكديگر.

 نفاق بين ارتش و سپاه و مردم -

تضعيف دانشگاهها، سطح علوم، نظام پزشكي، علم، فرهنگ، ادبيـات، و تضـعيف جرايـد، وزارت ارشـاد و      -
رفداران و خرافات و اوهام، مستهلك نمودن صنايع نفـت، پااليشـگاهها، خطـوط    تبديل آن به قرنطينه ط

 لوله، كشتيراني و نفت كش 

 تضعيف صنايع هوايي و سقوط پي در پي هواپيما -

 عدم توسعه راهها، راه آهن، اتوبان ها -

 عدم توسعه صنايع سنگين كشور و وابستگي بيش از حد -

تي تكنولوژي نوين، قطعات درآمد ساز ايجـاد فقـر در كشـور و    باعث تحريم اروپا و آمريكا از قطعات صنع -
 در طبقات كم درآمد.

 تبديل افراد روستاها به باج گيرها -

 تقلب در انتخابات در كشور و سقوط اعتقادات مردم در خصوص دموكراسي   -

 سفرهاي هزينه ساز به دور كشور بدون حاصل حتي در حد يك شهرداري ضعيف -

 و جانشين كردن آنها با مجموعه قوه مقننه، قضائيه و مجريهگردآوري يك سري اوباش  -

 زدودن آثار واليت فقيه و اعتقاد آن و كوبيدن طرفداران بنيانگذار جمهوري اسالمي. -

 بيداري جوانان در مورد مسائل سياسي -

 افزايش طالق و اعتياد.  -

 ساله 5/3ميليارد دالر درآمد نفت در دوره  360از بين رفتن  -

 NOVACOميليارد دالر درآمد به خاطر طرح  40از بين رفتن  -

 ميليارد دالر درآمد  به خاطر واردات بنزين10از بين رفتن  -

 ميليارد دالر درآمد به خاطر محصوالت خارجي كه معادل آن در ايران وجود دارد. 5از بين رفتن  -

 ميليارد دالر درآمد به خاطر توريست در ايران 40از بين رفتن  -

 ميليارد دالر درآمد به خاطر آب آشاميدني 20بين رفتن از  -

 ميليارد دالر به خاطر درآمد كشاورزي 5از بين رفتن  -

 ميليارد دالر درآمد به خاطر گازهاي غير(پارس جنوبي) 10از بين رفتن  -
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دت ميليارد دالر درآمد به خاطر عدم توسعه نفت دريا كه عربستان و امارات و قطر به ش 10از بين رفتن  -
 از آن بهره برداري مي كند.

 ميليارد دالر درآمد در مناطق منفجر دريا به خاطر تخريب چاهها 5از بين رفتن  -

 ميليارد دالر درآمد به خاطر منابع فلزي 5از بين رفتن -

 ميليارد دالر درآمد  به خاطر خاك هاي صنعتي  5از بين رفتن  -

 الح اقليت هاي مرزيايجاد انگيزه جهت اقدامات تجربه طلبي اقوام باصط -

 كم كردن ارزش پول ايران -

 ايجاد بيماري هاي مزمن رواتي در بين مردم و جوانان ايران -

 از بين بردن ورزش ايران و كاهش فاحش مدال هاي طال در المپيك -

 تيم فوتبال در جام باشگاههاي اروپا 4از بين بردن فوتبال ايران و سقوط هر  -

 بال ايران از جام جهانيحذف حزن انگيز و تحقير آميز فوت -

 تحقير تيم هاي فوتبال ايران در بين همسايگان -

 از بين رفتن ورزش كشتي قهرماني -

 قهرماني واليبال آسيا -

 توسعه ورزش بسكتبال -

ايجاد تقلب در ورزش كه نثال آن در سقوط هواپيماي كاسپين، ارمنستان محو شد و ايـران را در مقابـل    -
 . فدراسيون جهاني بي اعتبار ساخت

 ايجاد شركت بت پرستي و تبديل افراد ورشكسته ديني و سياسي به خدايان -

 جعل در ماهيت حضرت امام زمان (ع) -

 تبليغ براي تبديل خليج فارس به نامه هاي ديگر -

 از بين بردن ارتش -

 كاهش ارزش پاسپورت ايران و اعتبار دادن به انگشت نگاري -

 از بين بردن صنايع دستي -

 سبكاز بين بردن صنايع  -

 از بين بردن صنايع ساختمان و خودرو سازي -

 از بين بردن كشاورزي -

 از بين بردن دامپروري -

 ايجاد اوهام هاي به نام دشمن، دشمن، دشمن و هاله نور و چاه مشكل گشا   -

 و ايقاء فشار در جوانان T.Vاز بين بردن اعتبار نماز با افزايش كليه كانال ها  -

ه مرتبا سقوط مي كند و انداختن گنـاه نداشـتن قطعـات هواپيمـاي     خريد و اجاره هواپيماهاي روسي ك -
 روسي توسط هواپيماي آمريكا
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خريد هواپيماهاي دست دوم فرسوده كه كاهش ظرفيت و توان دارند در عين حال افزايش مسافر بـاالي   -
 ظرفيت

ارمنـدان  توهين به متخصصين در ادارات و كارخانجات به طوري كه حقوق كارشناسان ارشـد كمتـر از ك   -
 باسواد دوره اول دبيرستان مي باشد.

آوردن وزراء بي سواد كه داراي مدارك پودماني هستند آن هم در سطح ليسانس و فـراري دانشـمندان،    -
 دكترها و كارشناسان ارشد در دولت

اطالق لقب آيت ال... به كساني كه در طول سي ساله انقالب اصال فرصتي بـراي درس خوانـدن نداشـته     -
 اند.

 ز بين بردن واجبات و فرعي كردن آنها، نسبت به مستجباتا -

ايجاد سياست هاي غلط كه باعث فرار دختران از ايران و تبديل آن به فاحشه در امارات، كويت، تركيه و  -
 ژاپن و اروپا شده اند.

ژي مخالفت كشور محققان آن براي بهره برداري از تكنولوژي مدرن و اعمال فشار براي برگزيدن تكنولـو  -
 هاي قديمي و فرسوده در كشور.

توسعه نفوذ شوروي كه قراردادهـاي تركمانچـاي، گلسـتان، توزيـع دريـاي خـزر .... را باعـث شـده بـود           -
 جلوگيري از پيشرفت هاي فضائي، اتمي، موشكي ايران با دكور سازي و تبليغات و اوهام هاله اي.

كمتر از ديپلمه هاي كم سابقه مي باشـد و  تبعيض هاي مالي به طوري كه كارمندان سي سابقه حداكثر  -
 سپردن كارهاي اصلي به آنان.

 نمايش مردم ايران در خارج به عنوان افرادي عقب مانده، كند ذهن، تروريست  -

 ورشكست شدن انتشاراتي ها و تبليغين فرهنگ و صنعت چاپ و كتاب خواني   -

 خرافاتي و اوهام زايتبديل تلويزيون به پنجره ديكتاتوري كور و زورگويان نادان،  -

 ميليارد تومان به باال 300به كار گيري وزراء غارتگر اموال مردم تا  -

سانسور شديد مطبوعات و پشتيباني مالي از مجالت و روزنامه هايي كه منظور مردم مي باشد. تعرض به  -
 دانشگاهها و كشتن و ضرب و شتم دانشجويان

 ت، راي، راي شماري، راي شماري مجدد، مرحله گزينش، تيليغا 6تقلب در انتخابات در  -

زنداني كردن افراد كه به خالف ها و اعمال غيرقانوني اعتراض مي كنند. و گرفتن اعتراف با ضرب و شتم  -
 و روان گردني و تطميع و ايجاد وحشت براي خانواده آنها

 محاكمه همسران افراد سياسي در زندان فرهنگ حربت به ناموس مسلمانان.   -

اجد روي زمين هاي وقفي و ... كه مالكين آنها تحت فشار زمين خود را واگذار مي نمايد و يا ساختن مس -
 اصال اجاره نمي گردد.

 رواج ريا و نزول در بانك ها با وجود معتبر قرآن مجيد كه ربا را از زنا بدتر داشته است. -
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تهديد و شكنجه و قتل تحت عنـوان  باال كشيدن اراضي و اموال مردم به دست شهرداري، افراد امنيتي با  -
  اوباش و اتهام غير ديني و مسلمان بودن به اين مردم.
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  هزينه امكانات از دست رفته در جهان چهارم:
امـا فقيـر و درگيـر در     )كشـورهاي داراي منـابع سرشـار فـراوان    ( هزينه امكانات از دست رفته در جهان چهـارم 

  اختالفات اجتماعي، ژئويوليستكي، اليگاريشي، اريستوكراسي در لجونومي و جمع اضداد در امور انساني.
  بنابراين جمع هزينه ها عبارتست از:

  (جمع هزينه هاي بالقوه)+ (جمع هزينه هاي از دست رفته بالفعل) = جمع هزينه هاي از دست رفته
  

  PCV 

چون هزينه هاي بالفعل و بالقوه از يك حبس و بخش اقتصادي و ضرايب متفاوت مي باشند فقط به يك نوع آن 
  پرداخته مي شوند.  

C  ژئوليتكي+ اريستو كراسي+ جهاني+ اليگاريشي+ انساني+ اقتصادي هزينه هاي  =
ژيك، نيروي انساني، فقـدان آمـوزش + تكنولوژيـك + ايدئاليسـم     (هزينه هاي فوق به دليل ناتواني فكري، ايدئولو

  تخيلي، حاصل مي شود). 
ميليـارد   550هزينه هاي بالفعل نسبي در بعضي از كشورهاي فوق بسيار زياد است مثال عربستان سعودي حدود 

امكانات را نسبت  درصد ذخاير و50دالر بيش از كشورهاي مشابه ذخيره ارزي دارد در حالي كه از لحاظ امكانات 
  به ساير جوامع همسايه دارد.

درصد اورانيوم جهان دچار فجايع حسيني و قتل و غارت بيش از سـاير نقـاط   1در نامبيا به دليل داشتن كمتر از 
  جهان به نسبت شده است.  

اريشـي،  العاده زياد اما بهجاي سـرمايه گـذاري خـرج هزينـه هـاي اليگ      در بعضي از جوامع و كشورها، درآمد فوق
اء قـ ميليارد جهت صرف توليد نوزاد به دليل ال 2/1اليستوكراسي، تكنولوژي هاي فرسوده و غير ايمن و در هند با 

  تر مي كند.   افكار سر مرتاض هاي بي فكر مي شود و فقر را عميق
  

  هزينه امكانات از دست رفته مشاغل منفي:
مشاغل منفي مشاغلي هستند كه چنان افراد و اعمال منفي كه به آن اعمال حرام و گناه آلـود و تـرك اولـي هـا     
ناميده مي شوند وجود نداشته باشند. مانند دزدي، قاچـاق، فحشـاء، و مخـدرات، مسـكرات و سـوء اسـتفاده هـا،        

راث و مالكيـت، مشـكالت قـومي، زبـاني،     ، اختالفات عمدي بر اثر ارث و مي3تا 1احتكار، روابط نامشروع درجات 
نژادي و در ابعاد ديگر، اختالفات مرزي، مسابقات تسليحاتي جنگها و مبارزات سياسي، در ادارات نيز تبعيض هـا،  

  قدرت طلبي ها، تقسيم غيرعادالنه امتيازات وجود نداشته باشد. 
، قورخانه ها، كارخانجات اسلحه سازي از در اين صورت دادگستري ها، نيروي انتظامي، صنايع حفاظتي و امنيتي

درصـد  10جنگنده بمب افكن ها، بمب ها، موشك ها، تانك ها، ....... همگـي بيكـار و يـا ايـن گونـه مشـاغل بـه        
نيروهاي عملياتي و با حذف نيروهاي خدماتي( مالي، اداري، تداركات، نظارتي، كاخ داري) تقليل مي يابـد و ايـن   

سيد و كارهاي پشتيباني مانند مجلس، قـوه قضـائيه، قـوه مجريـه نيروهـاي نظـامي و       درصد خواهد ر5مقدار به 
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انتظامي نيز به همين تعداد كاهش خواهد يافت و لذا بودجه هاي احتياطي نيز كمتر خواهد شد و حتي كاركنان 
  اداراتي مانند سازمان مديريت و بودجه نيز كاهش مي يابد. 

پروژه هـاي عمرانـي، يـك رقـم      –با يك محاسبه در ميزان بودجه هاي جاري و تقليل كاهش در منابع حفاظتي 
فوق العاده عجيب مالحظه شده و با حفظ نيروهاي احتياطي، ايمني، حسابرسي بانكها، كـاهش آن بودجـه هـاي    

  دفاعي، .... هر كشور و كل جهان چه اوضاعي خواهند داشت.
ميليارد دالر بودجه حمالت آمريكا به  عراق و افغانستان و  700ر خسارت جنگي ايران و عراق ميليارد دال 1000

ميليـارد دالر ديگـر و كـاهش     1000به همين ميزان هزينه هاي جنگ عراق با كويت و عراق با آمريكا، به ميزان 
  هزينه در جنگ بالكان، سودان، چند تريليارد كاهش در هزينه ها مشخص مي شود.

درصد و به جاي آن صرف ايـن  5طيلي دادگستري ها، زندان ها، پادگان ها، پاسگاههاي مرزي و كاهش آنها به تع
مقادير عجيب در پروژه هاي عمراني و مطالعات اقتصاد دان ها در اين خصوص اعداد فوق العاده را ارائه مي دهـد  

ي باشد و پس از آتش بس در جنگ ايـران و  كه تمام اين ها هزينه هاي از دست رفته براي پروژه هاي عمراني م
عراق يك بيكاري عجيبي بين دكترها به وجود آمد و بيمارستان ها تخليه شد، قبرستان ها نيـز حـداقل فعاليـت    

  مشغول شد.  
چنانچه جنگ اعصاب ها و سطح رفاه با توجه به افزايش هزينه عمراني زياد شود باز هم هزينه هاي از دست رفته 

  شد.كمتر خواهد 
از طرف ديگر با جابجائي هزينه هاي جاري(منفي) به هزينه هاي عمراني(مثبت) افـزايش يافـت هزينـه هـاي از     

  دست رفته بالقوه نيز كاهش مي يابد.
با به كارگيري نيروهاي آمـاده و تحصـيل كـرده و متخصـص خـارجي، هزينـه هـاي آموزشـي نيـز كـاهش مـي            

  ا).يابد(شرايط موجود در آمريكا و فرار مغزه
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پارتي بازي ها، كاهش هزينه هاي دولتي و لذا امتيازات ارائه شده به مديران بي خاصيت و بانـد بـاز و كاراتـه هـا     
پاداش هاي بي خود و در نتيجه كاهش در هزينه هاي حفاظتي آنان به دليل غير مردمـي شـدن آنهـا تعليـل در     

در مقابـل مـردم دارنـد). و بـه همـين نحـو        (كه نياز به حفاظت بودجه هاي حفاظتي شخصيت هاي غير مردمي
تقليل در هزينه هاي كارمندهاي و روساي مجالس، وزارتخانه، دادگستري ها و تعويض آنها با همكاران مردمـي و  

درصد از كل نيز باعث پس اندازهاي بيشـتر جامعـه و   5متخصص كه باعث تقليل در زمان دادرسي ها در شرايط 
  و افزايش بودجه هاي عمراني و كاهش نياز به اين گونه نيروها را باعث مي شود. كاهش هزينه هاي از دست رفته

ها، دادگسـتري هـا، و    تقليل در ترددهاي بي جهت براي رفت و آمدهاي بي حاصل به ادارات، ارگان ها، شهرداري
 درصد و كوچك شدن موسسـات دولتـي باعـث تقليـل در مصـرف بنـزين، روغـن، اسـتهالك        5كاهش نيروها به 

الستيك قطعات يدكي، خسارات يدكي، خسارات رانندگي و در نتيجه هزينه هاي بيمه و بازسازي هـاي احـداثي   
  نيز هزينه هاي تلف شده را كاهش و بودجه عمراني را افزايش مي دهد.

 2000به كارگيري نيروهاي متخصص و مدير و تجهيزات كامپيوتري، روبوت ها، باعث پيشرفت كارها تـا ميـزان   
  بر نسبت به كارها انجام شده در كشورهاي عقب مانده خواهد شد.برا

درصد و همچنين حمـل و نقـل نيـاز بـه كاركنـان،      99توسعه صنايع نانونيز باعث تقليل در اتالف وقت به ميزان 
درصد خواهد شد و بودجه هاي تلف شده در وضعيت فعلـي حـذف و بودجـه هـاي     95تجهيزات باز هم به ميزان 

  ش خواهد يافت.عمراني افزاي
تنگ نظري در ادارات و مجالس و دادگاهها و حذف باند بازي، رفيق بازي، همشهري، همكالسي، قـوم و خـويش   
بازي و نفوذ روابط سازمان غيررسمي در سازمان هاي رسمي را باعث خواهد شد و بسياري از هزينـه هـا كـه بـه     

  درصد كاهش خواهد يافت.90تا  0دليل حسادت ها و چشم و هم چشمي ها ايجاد مي شود
درصد پرسنل اداري نيز باعث 95مكاتبات، مكالمات، چه در مخابرات و نامه نگاري و فاكس به دليل تقليل 

   افزايش هزينه هاي عمراني و تقليل هزينه امكانات از دست رفته مي شود.
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