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  نويسنده : حسين زارع شحنه

  
  مشاغل لهو و لعب فصل پنجم : هزينه امكانات از دست رفته

  
  كاباره ها  موسيقي     سينما سالن هاي غذايي                    

  پارتي بازي          قمارخانه ها                       
  
                               T.V               قاچاق 

  
                                                                                               

  
  فحشاء        مخدرات                                    

  
راه انداختن توسط سياستمداران بي تجربه و كم سن و سال و خام دارد به امور جنگ كـه دوره هـاي دافـوس را    

هزينه امكانات از دست رفته را به شدت و هولناك در مقطع تاريخي را باعث مي شود و هزينه امكانات نديده اند، 
  از دست رفته را به نهايت باالترين حد براي يك نسل مي شود.

ميليارد دالر در بعضي كشورهاي نفتي مانند عربستان باعث هزينه امكانات از دست رفته بر  570نگهداري حدود 
ندگي سريع در رابطه با توسعه جهاني در قياس با كشورهاي حتي عقب مانده مانند چـين، هنـد و   حسب عقب ما

برزيل مي باشد ما نيز حدود سه ربع مبلغ فوق را از فروش نفت به دست آورده كه بايد هزينه امكانـات از دسـت   
  رفته آن محاسبه و پروژه هاي عمراني توسعه يابد.

سياسي به هر نحو كه باشد، هر كسي هم كه مقصر باشد، موجب افزايش هزينـه  كشمكش ناهنجاري و كشمكش 
  امكانات از دست رفته زماني و مالي خواهد شد.

هزينه هايي كه صرف عياشي ها، گرد هم آبي ها، مجالس عمومي، بسيار گزاف مي باشد. مقـادير زيـادي هزينـه    
عداد زيادي كانال پخش برنامه هـاي غيـر صـنعتي و    هاي مالي و زماني صرف سينما و تلويزيون مي شود وجود ت

توسعه مي شود كه اصال خاصيت اقتصادي ندارند و تماما هزينه مي شود و صرف بيان داستان يك سري تعـاريف  
و تمجيد مي شود و يا لعن و نفرين و همواره شاكي و متشاكي جايشان عوض مي شود و صفت آنهـا متغيـر مـي    

مي شود و زندگي فالن چيز و يا شخص و يا داستان را بيان مي كند كه در آن صرفه اي شود و يا ياد دادن اوهام 
  مشاهده نمي شود.  

يك سري هزينه ها و اوقات صرف مواد روان گردان، جهت مصرف و يا جلوگيري در آن مي شود كه فـوق العـاده   
يلـومتر در سـاعت سـاخت بـا     ك 700زياد است و مي توان هزاران كيلومتر راه آهن بـراي تـرن هـاي بـا سـرعت      

را مي توان به ساخت ذوب آهن گـازي پرداخـت، هزينـه هـاي سـينما و فـيلم هـاي         T.Vمخارجي  و يا مخارج 
ساخته شده را مي توان صرف ساختمان تاسيسات گاز مايع ساخت و تا صـد ميليـارد دالر برداشـت نمـود. مـواد      

  مشاغل لهو و لعب
  

هزينه امكانات از دست 
 رفته تشنج و تفريحي ...
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دارد و پولي كه از اين راه هر ساله به هدر مي رود را مـي   مخدر هزينه فوق العاده اي را در كشورهاي هم جوار ما
  توان صرف ساخت فرودگاه مجهز با هواپيماهايش نمود.

وقتي در يك كشور صحبت از به دام افتادن چند صد هزار تن مواد مخدر مي شود و البد چندين برابر آن بـه دام  
بزرگ براي ساخت تكنولوژي هاي فوق العاده  نمي افتاد، حجم غول آساي پولي كه مي توان شهرك هاي صنعتي

  توسعه يافته و شامل دانشگاههاي مربوطه را نمود.
  استراتژي در بهينه سازي پروژه ها (مثال انرژي اتمي براي كشورها)

  از ابرقدرتها Uاستراتژي تامين مواد 
  استقالل                 نياز        

  خطرات و ايمني            تبديل يك پروژه مصرفي به يك
    امكانات تكنولوژيك            استراتژي خطرناك نظامي/سياسي

            تكافوي مواد اوليه  
  ميزان           اورانيوم) براي غني سازي-(سنگ

  قياس استراتژيك طرحهاي               تبديل انرژي به سالح
  اساسي در يك كشور بودجه/هزينه/...         

  اقتصادي بودن پروژه ها  تطابق در سيستم ها          تحريم    
  
  
  

موسسات سازنده ابزارهاي نظامي يك سري مشاغل منفي ديگر مي باشد كه چنانچه بين ملت ها نزاع مـي باشـد   
نظامي آن مي توان كارخانجـات سـاخت كـه    هزينه ها تلف شده مي باشد. در كشور اياالت متحده با هزينه هاي 

براي تمام بيكاران جهان اشتغال ايجاد مي نمايد در بعضي از كشورهاي جهـان چهـارم، تـا چنـد ده هـزار مركـز       
حفاظتي احتياطي وجود دارد كه به چند صد هزار نفر نيرو نياز دارد كه مخارج آنهـا در بعضـي مواقـع از هزينـه     

  شتر است.حقوق كل كاركنان آن كشور بي
يك سري جمعيت هاي ايدئولوژيك و پاالئيك در بعضي از كشورها وجود دارند كه هيچ كدام متوجه نيستند كـه  
چه مي خواهند و چرا مي خواهند و آينده آنها چه خواهد شد با چه هزينه اي و مبارزاتي با يكديگر مي كنند كه 

دارد و نه هيچ چيز ديگر و از هر طرف كه باشد هزينه همگي بر سر لحاف مال مي باشد و در آن نه خدائي وجود ن
  هاي از دست رفته بسياري دارد( به لحاظ مالي و زماني). 

اما فاصله اين امكانات تمام هزينه هاي ذكر شده مربوطه به هزينه هاي از دست رفته جاري و بالفعل مي باشد، و 
  هزينه اي بين خط بالفعل و بالقوه چيست.

    ساختار جديد  -تفكرات جديد
 صنايع جديد تكنولوژي هاي توسعه يافته كامپيوتري، مربوط، نانو                      

  استراتژي محاسباتي
  

هزينه امكانات از دست 
 رفته 

هزينه امكانات از 
 دست رفته بالفعل

هزينه امكانات از 
 قوهدست رفته بال



  نويسنده : حسين زارع شحنه

  

دست مي آيـد   در مراحل فوق بحث بر سر امكاناتي بود كه چنان چه هزينه هاي اتالف شده آنها كنترل گردد به
و مي توان آن را جمع نموده و ايجاد تمدن جديد نمود كه توسعه يافتـه باشـد مـثال كسـاني كـه ايمـان دارنـد،        

  حفاظت از خود را به خدا بسپارند و از صرف هزينه هاي باصطالح بيت المال پرهيز شود.
نـانو، روبـوط، كـامپيوتر،     از طرف ديگر، حذف هزينه مشاغل منفي، بودجه آن صرف تكنولـوژي هـاي از مقطـع،   

ماكروپروسسور و اينترنت به بعد شود و همراه با باالترين تكنولوژي هاي پيشرفته جهان به راه خود ادامه دهـد و  
  در غير اين صورت هزينه هاي تخريبي صنايع باال مي رود.

ين رفتن هسـتند ماننـد   بعضي هزينه هاي بازسازي صنايع كه در اثر خوردگي و رسوبات و يا كهنگي در حال از ب
صنايع نفت و ديگر صنايع عقب مانده كه در بسياري از كشورها هنوز صورت نگرفته است و بايـد از دانشـگاههاي   
بزرگ شروع شود كه در كشورهاي جهان چهارم هيچ كدام از اين دانشگاههاي آن در رده صدم و حتي اخيـرا در  

نيـز قـرار نگرفتـه اسـت متاسـفانه از       300يران نيز از مقام هاي رده دويست جهان نيز قرار نگرفته است و ريشه ا
دانشگاه از كل آسيا مي باشد كه مربوط به  10كه ريشه كار مي باشد فقط در  اريشه بندي هاي جهاني دانشگاهه

قـرار گرفتـه و اسـرائيل     180ژاپن، كره، چين، هنگ كنگ و اسرائيل مي باشد و فقط دانشـگاه مـالزي در رتبـه    
  اء شده است.  استثن

قـرار گرفتـه اسـت     300در واقع پايه اصلي رفع امكانات از دست رفته هزينه ها اين دانشـگاه در مراحـل بعـد از    
دانشـگاه   47جهان و دانشگاه هنگ هك در مقامات بعدي و دانشـگاه مسـئول مقـام     22دانشگاه توكيو در ريشه 

  جهان را دارد.
مجريه و شوراها و مجالس آوردن افراد زير شش كالس و يا سـيكل و يـا   در حاكميت و موسسات قضائي، مقننه، 

و دكتراي ارفاقي و گروهي، باندي و مصلحتي و گماردن مسـئوليت بـه آنهـا باعـث ضـربه       اديپلم ها و ليسانس ه
  خوردن به هزينه هاي بالفعل مي شود.

رار گيرد با وجود دكترهاي تحصيل كـرده  كاهش و يا شروع به مرحله اي از توسعه كه در محدود امكانات بالقوه ق
قـرار دارنـد سـرمايه     50را دارند كه تجهيزات از دانشگاههايي كه در زمينـه زيـر    100در دانشگاهائي كه تا رتبه 

  گذاري شده و به كار گرفته شوند.
سانس و دكترا در بعضي كشورها، افرادي كه ديپلم ندارند، ليسانسيه مي شوند و آن ها كه ليسانس ندارند فوق لي

  مي گيرند آن هم در عرض چند ماه و يا چند روز.
براي تدريس و تحقيقـات و شـروع از جـدا شـدن از      50به كار گرفتن دانشمندان مدرس از دانشگاههاي رده زير 

 50افول امكانات فوق العاده زياد امكانات از دست رفته، در قياس با وجود اين هزينه ها بسيار ناچيز اسـت و اگـر   
عدد از آنان به عنوان مشاور در وزارتخانه ها، مجالس قانون گذاري، قـواي قضـائيه، شـوراها، دانشـگاهها، صـنايع      

، نانو، ربوت، كامپيوتر و... ، ماهواره و ...) و حتي غير توسعه يافته را مي توانند به محدوده هـاي  اپيشرفته( هوا فض
نند ايدئولوژيك عامل فاجعه و ماكسيسم نمودن هزينه هاي اتـالف  بهينگي هزينه و زمان برسانند. افكار انفعالي ما

صادره از گروههائي است كه با ارتقاء هزينه هاي تلف شده منافع خود را  تشده باشد. چون بسياري از اين توهما
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الر ميليـارد د 40به سوي حداكثر ميل مي دهند. مثال اگر قطر كار مي كند كه به توسعه گاز مايع نپردازيم سالي 
معادل درآمد نفت سود از منابع مشترك گازي ساير كشورها مي برد تعهد در بالهت و در مسند كـار قـرار دادن   

  افراد فوق كه تحت هر عنوان نبايد اعتياد آور باشد كه در مورد افراد عامل ساير جوامع نيز صادق است.
هزينه اي يك مقطـع زمـاني مـي باشـد و بـا      ايزم هاي تاريخ مصرف دار نيز فاكتورهائي براي مشغوليت زماني و 

ابطال آنها از تمام هزينه ها مستهلك شده و راه ابطال را مي پيمايند و آن وقت جامعه بايد هزينه آن را بپردازد و 
  رود. به هر صورت هزينه امكانات از دست رفته جامعه باال مي

خته و شناخته هسـتند و در نهايـت دچـار چـه     سليقه هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي نيز كه اكثرا ناپ
كنم؟ مي شود نيز باعث رنجش عده اي و خوشحالي عده ديگر بوده و پس از آتش بس و آرامش از بين مـي رود  

  مالي به زماني آن باقي مي ماند. و فقط هزينه هاي
نه بـراي بازسـازي صـنايع    ميليارد دالر هزي 160اگر به ميزان بودجه و فاكتورهاي آن مالحظه دقيق بشود به جز 

نفت و گاز كه در اثر ناتواني مديران و جنگ به وجود آمده است، مجموعا سرمايه گذاري هاي انجـام شـده كـامال    
كيلو در سرعتي راه آمد، ذوب آهـن گـازي، بازسـازي پااليشـگاهها و از      700مفيد يعني ساخت خطوط پيشرفته 

،  ENRICHMCNچهـار صـد ميليـارد دالري نفـت، توسـعه       همه مهمتر توليد گاز مايع بـا توجـه بـه درآمـد    
درصد بالغ مي شود و بنابراين هزينه امكانات از دست رفته بالفعل نيز نزديك به مـاكزيم مـي باشـد و در    5حدود

  مقايسه و هدف صنايع و فاكتورهاي منفي نسبت توسعه به امكانات از دست رفته نزديك به هيچ مي باشد.
يز كه مي بايست به دست آيد كه از هزينه امكانات از دسـت رفتـه از بالفعـل بـه بـالقوه مـي       اگر ساير درآمد ها ن

ميليـاردي مـي    600ميليارد باشد در مقايسه با عربستان كه داراي باالنس حـدود   800توانست به راحتي حدود 
كشور مـا، تـوان مـا     و روند فعلي اين كشور در مقايسه با 1979باشد و غير صنعتي بودن آن كشور در سال هاي 

ميليارد مي باشد كه مالحظه شد كه در نزاع هشت ساله مقدس يـك هـزار ميليـارد دالر در     800مي توانست به 
  جهان برآورده شده است.

توان دانش كافي و شغل توسط دانشگاههاي منفعل و استادان اين چنيني و منتخب و نيز علـوم محـدوده و    - 
توان منفعل توسط ميادن گازي/ نفتي/ پتروشيمي را به همـين نحـو مـي     تنگ نظرانه و تحريفي، همان پايه

شود و نه عامل ساخت مي شود و نـه بازسـازي در حتـي پااليشـگاه      نشان مي كند و نهايتا مانند فرارهاي بي
توليد بنزين براي جلوگيري از واردات هزينه دار و نيز ايجاد بي برنامگي در سيستم به دليل مشخص نبـودن  

برنامه ريزي در افكار القاعده مانند مي شود و حتي نمـي تواننـد خطـرات فـوق العـاده زيـاد اخـتالف         ارزش
طبقاتي كساني كه ثروتشان يك ميليونيم  ديگري نيز نمي باشد آن هم با عنوان و پالكارت جامعـه اتيوپـاي   

  بي طبقه الهي.
دست رفته مي باشد در واقع در كل جهان  انرژي اتمي و غني سازي آن از فاكتورهاي مهم هزينه امكانات از - 

ميليون تن اورانيوم وجود دارد و براي بهتر بودن اين پروسه الزم است كه در كشـور   5فرض بر اين است كه 
هزار تن اورانيوم بـراي مقـرون بـه صـرفه بـودن غنـي        300هزار تن يعني حدود 35-30بار حدود 10حدود 

درصد اورانيوم براي مقرون بـه صـرفه بـودن اورانيـوم نيـاز       6/1كه  سازي الزم است كه با توجه به اين است
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كشور ديگر اين مقـدار مـي باشـد و حتـي      120داريم اما متاسفانه ميزان اورانيوم موجود در ايران و بيش از 
نياز را هم در اختيار نداريم بنابراين هزينه غني سازي به شدت غير اقتصادي بود و فقط براي ساختن  10/1

و تحت ساخت زيمنس  FISSIONكافي مي باشد كه آن هم با توجه به اين كه امكانات هسته از نوع  بمب
بوده و سپس كشور اتحاد جماهير دخالت در بازسازي آن نمودند و غني سازي را در كشور خود انجام دادنـد  

 هزينه هاي امكانات فاجعه آميز است.

  چه هزينه امكانات از دست رفته منم منم و ديگران

تفكر اين كه كل اماكن اين است و ديگران حقي ندارند و ايراد سازي به لباس و زمان و سخن ايـن و آن و همـه   
چيز را مال خود دانستن را در درجه دوم و نمودن و يا به نحو خودي و گروه خود را خودي مي نمايد حق ثروت، 

سمت جامعه را بيرون كردن باعث ايـن خواهـد   ق 10فكر كردن، راه رفتن، لباس پوشيدن و خالصه نه قسمت از 
قسمت كم كم به فكر ارباب گري باشند و توان ساخت خود را از دست بدهند و در موقع بحـران   10شد كه اين 

و قحطي باعث نابودي خود و ديگران مي شوند و سيستم منسوخ خان بازي سرطان ملت مي شود. تفكيك انـاث  
ت از دست رفته مي شود يعني ناديده انگاشتن فكري باعث تخرير فكري و عـدم  و نيز باعث افزايش هزينه امكانا

 كار آفريني آنان مي شود.

تبعيض در استخدام و فقدان صالحيت باعث ركود در كار و فعاليت و خالقيت شده تبديل به فسيل هاي غمگين 
ارت بازي با كامپيوتر و گـپ  مي شوند كه به جز گرفتن حقوق و كشيدن سيگار و نوشيدن چاي و تلفن زدن و ك

 زني چيزي نمي شوند.

اكنون فاجعه باند بازي كه با شدت هر چه بيشتر سعي در گماردن افراد كه داراي معلوليت ذهني در كـار دارنـد   
تقريبا تمام ادارات را تبديل به يك روده بزرگ و كوچك نموده كه در يك طرف مي خورنـد و خروجـي آنـان در    

دردي نمي خورد و در تصميمات ضريب خواهند داشت و برابري و مساوات و برادري ريشه  وضعيت فعلي به هيچ
 كن مي شود و اقتصاد را درنده خو به جاي خود زا توسط كارآفرينان شود.

مي باشـد و   4تبعيض در انتخاب مديران در حدي است كه در شركت نفت اكثرا مديران كارهايشان در حد رتبه 
باندازه نصف رتبه شان كار بلد نيستند و طبعا نمي كنند و فقـط عامـل و جلـوگيري از سـاير     مديران ارشد حتي 

درصد كار را ارتقا مي دهد و با فقدان معاونـان وزيـر   30كارمندان مي باشد، به طوري كه هر روز مديران بيش از 
  درصدافزايش كار مالحظه مي گردد.50بيش از 

دانشـگاههاي اول درسـت    50رجه دكترا در رشته مربوطه در يكي از رتبه در حالي كه مديران نفت بايد داراي د
خوانده باشند يك عده ديپلمه را به زور ليسانس مي دهند و حكم مي كنند كه بايد در مسند وزارت بشـينند تـا   

ديگر نيز بتوانند همه چيز را به هم بزنند و جامعه را به هم بزند تا ظهور مهدي موعود تسريع يابد و در سندهاي 
يك دكترا را سند سازي مي كنند و دكتراي روز در دانشگاههايي مي دهند كه استادان آن دانشـگاه خـود فـوق    

 ليسانس دارند.  

مسئله تضاد در موارد ملي/ ايدئولوژيك باعث افزايش هزينه امكانات از دسـت رفتـه مـي باشـد بنـابراين مسـائل       
به آراء مي شود و مسائلي كه مربوط به ايدئولوژي مي باشد بنـابراين  قوانين در شوراها، مقابل مسائلي كه مربوط 
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براي اداره كردن كشور بايد اسامي قابل اجراء گذاشته شود و اولويت هاي ايدئولوژيك / ملي بايد مشخص شده و 
و لذا انتخاب كلمه هاي خليفه، جمهوريت، شوراها، ريشه هاي تاريخي عقايد، در همان بـدو امـر مشـخص بـوده     

تغيير نيابد و موارد صالحيت افراد براي مديريت ها قبل از آراء عمومي به قـوانين اصـلي و فرعـي در چهـارچوب     
قرار گيرد وقتي كه حركت نزولي و موارد قانوني امثال قوانين زمين و اراضي شهري و روستائي، عوارض گمركـي،  

و سياسي، ربا، غضب، نقش پايگاههاي نظـامي،   جرائم، موارد خالف شهري، دولتي، بين المللي، خالصه اجتماعي
عبادي، حرمت منازل، مشاغل، در جاي خود در قضاوت قرار گيرد و در واقع ابتدا بايد عدالت تعريف و سپس بـه  
صورت مساوي در جامعه تقسيم و سپس بر اساس آن اتهام و قضاوت انجام گيرد و اال هزينه هاي مضاعف دست 

عنوان مثال زماني كه صحبت از منابع مي شود اولويت در يك مـديريت در جامعـه در   مديران را خواهد بست به 
مسائل فرامليتي بايد مشخص گردد. يعني آن را الويت ملي پيش آمد كند و مسائل مذهبي مـورد مخـاطره قـرار    

  گيرد كدام را بايد انتخاب كرد و چنان چه معكوس شود چه بايد كرد. 
ها و اولويت ملي در مقابل بين المللي چيست اگر موردي پيش آمـد   تسائل ابر قدراولويت هاي جهاني، مانند م

كند كه براي كشور سودمند باشد اما براي طرف مخاصم نيز سودآور بايد چه بايد كرد و چنان چـه يـك مسـئله    
ف سـودآور امـا   ملي پيش آمد و دو آلترناتيو وجود داشت بركه هر دو به نفع كشور اما يكي از آنها براي دشمن ال

  مضر بود كدام طرح و راه حل را بايد انتخاب كرد. هبراي دشمن ب
اگر تضاد بين منافع ايدئولوژيك و ملي پيش آمد كند و مردم خواستار يكي از آنهـا بودجـه بايـد كـرد اگـر يـك       

امـاكن   جامعه پس از چندين سال خواهان تغييرات در قوانين ملي و مديريت پيش آمد كند چه بايـد كـرد اگـر   
ديني و مخالف و اماكن ملي باشند و مردم يكي از آنها را خواستند به كدام خواسته بايد تن داد و آيا از كدام يك 
مي توان سوء استفاده و يا استفاده مصلحتي نمود. آيا بچه ترتيب مي توان به اعمال غيرمنطقي و يا منافي عفـت  

د استفاده غير متعارف قرار گيرند در اين صورت انتخاب مديران دست زد. آيا مراكز ملي و مذهبي مي توانند مور
اجرائي، قضايي، قانونگذاري بدون توجه به عقايد عمومي چه مقدار هزينه هاي از دست رفته افزايش يافته و ايـن  
هزينه ها جبران مي شود و خالصه مشروعيت زدائي، عرف زدائي چه مشكالت مالي/ زماني را توليد مي نمايـد و  

  مثال سكوت كردن مراسم سنتي و تاريخي مذهبي و ملي چه مقدار هزينه خواهد داشت.
و حرمت هاي افراد ملي/ ايدئولوژيك و تاريخي موافق و مخالف و يا كال مخـالف داراي چـه نـوع     اكاهش اعتبار ه

  هزينه هائي خواهد شد.  
ض مخصوص به خود بوده كـه قبـل از ايجـاد    شايعه روابط با نيروهاي مورد اعتراض بين ملت ها هزينه ها و عوار

  شايعه و يا حقيقت بايد مورد هزينه مالي و بررسي هاي ديگر اعتباري قرار گيرد. 
تعويض ارزش هاي ملي/ ايدئولوژيك در بعد اعتبار نيز چنان چه تعويض كردند هزينـه هـاي روانـي، شـوك، بـه      

  خصوص در جوانان دارد.
در مسائل عبادي است كه هزينه ساز مي باشد مانند تغيير اولويت در اصـول و   يكي از مسائل ديگر تغيير اولويت

فروع عقايد و احكام و القاء جرم و زدن حـرف هـاي ناخواسـته از دربنـدها و اسـتفاده نامناسـب از احساسـات و        
  نظريات مشخص نيز هزينه ساز مي باشد.
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نحو كه هتـك اعتبـارات خـانواده چنـين مـي       هزينه هاي ريا در تاسيسات صنعتي نيز مهلك مي باشد به همان
  باشد.

يكي از مسائلي كه هزينه هاي القائي و تلف شده آن در نظر گرفته نمي شود مسائل آراء مي باشد كه بايد جنبـه  
هاي اعتبار جهاني، جلوگيري از خطرات اجتماعي، همبستگي ملي، اهـداف فـردي و اجتمـاع، تـاثير در مسـائل      

ل هاي مالي و وام ها، ارزش گذرنامه هاي هر كشور و رواديد آن، تبليغات جهـاني، روحيـات   دفاعي، تاثير در مقاب
جوانان در نظر گرفته شود تا هزينه هاي اخذ آراء و پيامدهاي آن به نحو مقتضي باشد و لذا در جريـان اخـذ آراء   

نهـائي، تائيـد    ني كننـد گـا  نامزدها، نحوه بررسي سوابق، راي گيري ها، حوزه ها، ناظرين، شمارش گران، بررسـ 
كنندگان بايد كامال بي نظر و آزاد باشد كه در غير اين صورت نتيجه معكوس داشته و هزينه فـراوان ايجـاد مـي    

  كند.  
در روابط بين المللي و ايجاد هزينه هاي پس آمـدهاي آن بايـد مـورد عالقـه قـرار گيـرد معمـوال ملـل شـرق و          

مراكز فساد مي باشد ترياك مثلث برمودا در برهه، مركز شراب در هند و ايران، خاورميانه سهم به داشتن تاريخ و 
مركز رقاصي در هند، توطئه هاي مديريتي در كره جنوبي مقاتله هاي سياسـي داخلـي، قمـار در هنـد، و سـاير      

  جرائم داراي مركزيت در شرق بوده اند كه به غرب انتقال يافته و تحول شكلي پيدا نموده اند.
ط با كشورهاي عقب مانده نيز بسيار هزينه ساز مي باشد و در بده بستان ها به جز ضرر و خسـارت هزينـه و   رواب

  تكنولوژي چيزي حاصل نمي گردد و نه بر دين مي افزايد و نه دنيا.
شكست هاي ورزشي و تحقير آنها كه باعث انحصار در تماشاگران تلويزيون شـده و باعـث عـدم ارائـه تكنولـوژي      

ايع سازي گاز تحويل تكنولوژي هاي هسته، عدم تحويل هواپيماهاي مسافربري، فيلم هاي سينما، هزينـه  هاي م
ساله، كشته و  مفقودي صدها هزار نفر، مشكل روابط تجاري بين الملل، مشـكل المپيـك و    8حقوق بشر، جنگ 

هه و مشكالت سازان ملل و جام جهاني، كاهش حمايت هم دينان در اطراف، مشكالت در داوري بين المللي و ال
شوراي امنيت، ايرادهاي اخالقي عدم توفيق در غني سازي، مسائل خليج فارس كه در نتيجـه عـدم اطـالع دادن    
روزنامه براي مشكالت و پيشگيري از اتفاقات انعكاس داوري در خصوص داوري هاي در خصوص مسئولين قبلـي  

  و مقابل قدرت هاي بزرگ
نه ساز بين المللي فاكتورهاي استراتژيك مانند انرژي اتمي مي باشد كه بايد هزينه يابي يكي ديگر از مسائل هزي

  آن بايد در سه مرحله بررسي گردد كه قسمت اول آن عبارت است از: 
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  كارآيي مثبت/ منفي هسته اي در محاسبات، هزينه امكانات از دست رفته
  سبه هزينه از دست رفته مي باشد.  هر كارايي مثبت و منفي در دو جهت داراي فاكتور محا

  انرژي داراي ارزش است كه مثبت و منفي مي باشد.
  كارآيي          
  كارآيي با هزينه مقايسه اي ارزان          

  كارآيي با هزينه مطلق      ارآيي مثبت هسته اي ك
  كارآيي با هزينه نسبي          
  كارآيي با هزينه تهيه مطلق نسبي          
  انرژي هسته در بعد توليد بمب فاجعه آميز و منفي مي باشد.بنابراين 

  انرژي هسته در بعد توليد برق و انرژي بسيار خوب مي باشد.
  انرژي هسته در بعد توليد داراي هزينه ارزانتر نسبي مي باشد.

  انرژي هسته در بعد توليد داراي هزينه ارزانتر نسبي و مطلق مي باشد.
(ماننـد   داراي هزينه ارزانتر نسبي و مطلق (ارزانتر) در مقايسه ساير پايه سـوختني هـا   انرژي هسته در بعد توليد

  گاز، نفت، انرژي سوالر، هيدروليك، باد و ... مي باشد).
  در فاكتورهاي منفي نيز چند مسائل قابل محاسبه مي باشد. - 

ــراي متخ     ــروي اتمــي، ســاخت بمــب، عامــل يــك ســري فعاليــت هــاي اشــغالي در اقتصــاد ب صصــين ني
و تكنسين ها و كاردان ماهر و غيره مـي باشـد و خـواه و     3و2و1بزرگ(دانشمندان) تا .... متخصصين درجه 

ناخواه و نيز در كارخانجات ساخت تجهيزات الزم براي ساخت بمب را فعال و اشـتغال زا مـي نمايـد و افـراد     
 زيادي كار خواهند كرد.

 زينه ساز مي نمايد:در فاكتورهاي مثبت و منفي نكته ذيل بسيار ه - 

وقتي كه يك كشوري بمب اتمي مي سازد بايد در مقابل ايجاد ساخت پايگاههاي سير دفاع موشـكي جهـت   
حفاظت از تاسيسات اتمي( و نيز شهرها و مناطق صنعتي) نيز مي نمايد، چون دشـمن خـود بخـودي را بـه     

بمـب+ سـاخت حـافظ سـايت      خواهد شد(سـاخت  3وجود آورده است و لذا هزينه ساخت يك بمب ضربدر 
موشكي+ ساخت دفاع سپر دفاع موشكي شهري) و لذا از دست دادن اعتماد در ميان همسايگان كـه ضـربت   

  رايج خواهد شد (چون هزينه بازسازي اعتماد نيز بسيار سنگين است).
ولـت و  را نيز بايد در خصوص كاهش اتمي داخلي در خود كشور نيز اضافه كرد چـون شـكافت بـين د    5ظرفيت 

  ملت را افزايش مي دهد و لذا هزينه هاي ايمني دولت در مقابل ملت افزايش خواهد يافت. 
  

  هزينه امكانات از دست رفته در مقاطع تاريخي:
ممكن است هزينه هاي تخريبي زيادي براي يك كشور جامعه در يك لحظه تاريخي به لحاظ جـاني و مـالي رخ   

  باشد. آوردهاي بسيار باالتر از هزينه هاي فرضي امكانات از دست رفته ميدهند، اما اين خسارت عامل دست 



  نويسنده : حسين زارع شحنه

مثال كشور ژاپن در جنگدوم ويرانه شد (هزينه هاي بسيار باال). اما اين عامل باعث شد كه مردم به فكر بيافتند و 
ن بـدو امـر و   لذا بهجاي حافظه كاري در حفظ صنايع سنتي آن مقطع زماني، به فكر ساخت صنايع جديد از هما

شروع مي باشد كه چنين كردند و امروزه تكنولوژي ژاپني حتي از تكنولـوژي آمريكـايي مـدرن تـر باشـد و لـذا       
  را به ورشكستگي و صرف ضرر هاي فراوان مي نمايد. G.Mشركت تويوتا به راحتي شركت 

ت از مرحلـه تخريـب و   خسارات انقالب صنعتي در انگليس باعث رشد صنايع جديد شده و لذا پـس از بـرون رفـ   
به مقطع زماني سودآوري هاي فوق العاده باال و سازندگي صنايع سودآور با ضريب بسيار منجـر   هزينه ها متعاقباً

شود كه چنين شده و انقالب صنعتي انگليس جهان را كمان داده كه جمع جبري هزينه هاي تخريب و سـاخت  
  جديد به مراتب بيشتر از شرايط قبل از انقالب صنعتي مي باشد.

  
  رفته با توجه به حجم امكانات(سرمايه گذاري و ...) متفاوت است.هزينه امكانات از دست 

  :Xصفت  1مثال 
  دهد. درصد سود مي 10سال به طورمتوسط 10ميليون توماني بعد از10گذاري  يك سرمايه - 
 دهد. درصد سودمي15متوسط سال به طور 10ميليون توماني بعد از 100گذاري  يك سرمايه - 

  
  :X, Yصفت  2مثال 

درصـد سـود    8داراي متوسـط سـاليانه    Aميليون دالر در صنعت  10مختلف، سرمايه گذاري در دو صنعت  - 
  دهد. مي

 المللـي امكانـات   كليه هزينه هاي مشترك از قبيل هزينه استقراض پول، خواب پـول، ريسـك، شـرايط بـين     - 
(خسارت هاي مضاعف مركب بهره وام محاسبه و حـذف) تجمـع گرديـده اسـت و جمـع خبـري شـده و در        

 درصد متغير دارد.  22 و 8ايط فرضي تعادل مي باشد و فقط دو سود شر

در خصوص هزينه ها، يك سري، عدم استقالل دانشگاهها، تخريب در علوم انساني، تقليـل تـوان توليـد در نفـت     
 فالت قاره بازسازي پااليشگاه، اتهام مسائلي بالقاعده، بي برنامگي سيسـتم هـا، عـدم تعـادل در ثـروت در بـاال و      

تكنولوژيـك   -سياسـي  -پايين. عدم آشنايي مسائل نظامي انقالبي و سوابق آنها، عدم وارد بين توان هاي نظـامي 
ها با توجه به توان و قدرت سالح ها در  تمكانيزم فرهنگي ميزان مخارج دولت درصد درآمد، نحوه سلطه ابر قدر

كشورها، ميزان رعب و وحشت القائي، خطرات انقراض جهاني، تاثيرات سالح ها در زندگي اقتصادي و رفاه مردم، 
  نيز داراي هزينه هاي فوق العاده خواهد شد. 84و  54بيماري هاي هلندي 

كند وجود گروههاي و احزاب در طي سي سال گذشته از مسائل ديگري كه ايجاد هزينه هاي فوق العاده باال مي 
كه هر گروهي تمايل به اعمال نظرات مديريت و سيستم اقتصـادي و اجتمـاعي و ارزش هـاي خـود داشـته كـه       
بعضي از آنها عبارتند از طوفاني ها، فدائيان اقليت و اكثريت توده اي، ملت، كـارگر، بيكـار، نهضـت آزادي، ايـران     

ري، جبهه ملي، دو خرداد، بيست و دو خرداد، حزب ا...، خطا و ... مي باشد كه بسيار هزينه است. موتلفه ، جمهو
  ساز از لحاظ مالي/ زماني/ جاني و ... مي باشد.
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مسائل ديگر كه هزينه ساز مي باشند و امكانات را  از بين مي برند، بالهاي طبيعي مي باشد(سيل، زلزله، طوفان 
  ها) مي باشد.
ختلف نيز هزينه هاي قابـل مالحظـه اي بـراي بيمارسـتان (سـاخت، تجهيـزات، اداره)، دانشـكده        بيماري هاي م

  پزشكي دارد(كارخانجات، داروسازي ها، داروخانه ها)، پرسنل(پزشك، پرستار و خدمه) و ... مي باشد.
  بيماري افكارهاي ايده آليستي نيز بسيار هزينه زا(از جهان اول تا چهارم مي باشد).

ميليون نفر معتاد در ايران  85/3، 88ديگري كه روابط بينالملل جهان را عليه مسيح نموده است در سال مسئله 
ميليـارد دالر در سـال    3تن مواد مخدر در ايران مصرف شده است. ايرانيان  700حدود  86مي باشد كه در سال 

ايدز در ايران نيز مشـكالت چنينـي    مواد مخدر مصرف مي كنند كه هزينه فوق العاده را شامل مي شود و مسائل
تومان يعني نيم هزار تومان مي باشد و كشور همسـايه   500در جهان ايجاد نموده است و ترياك در ايران گرمي 

  درصد مواد دنيا را تامين مي كند. 90افغانستان 
ن نفـر معتـاد   ميليـو  200درصد افرادي كه ايدز گرفته اند از طريق تزريـق مـواد بـوده اسـت در جهـان نيـز       69
  باشند.   مي

دهند كه داراي امراض  قبال در ايران از طريق خوردن و يا كشيدن يوده  است اما امروزه از طريق تزريق انجام مي
  افتد هپاتيت نيز مي باشد ظاهرا هلوكاست مواد مخدر در اينجا اتفاق مي

  باشد. درصد از طريق هم جنس گرائي مي 8
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اسرائيل، صهيونيزم، يهود، اسالم، كشـورهاي صـنعتي، ريشـه در تـاريخ، اقتصـاد، جغرافيـا،       مسائل ايران، اعراب، 
اعتقادات مذهبي و تاريخ و حقوق مالكيت، مسائل مدني دارد و مجموعه اي از ريشه ها، اتفاقات و مسائل سياسي 

فـه و انتخـاب خليفـه    را شامل مي شود. مانند واقعه ثقيقه، كشته شدن عثمان به دست طلحه، حضور وي در ثقي
هـزار كشـته داراي يـك سـري     30(خليفـه) و جنـگ جمـل و     دوم، كشته شدن طلحه به دست مردان حكم(دا)

  معادالت پيچيده مي باشد و سئواالتي را بر مي انگيزد.
زي ها) با يهوديان، مسـائل مـالي و جـذب امـوال اروپائيهـا بـه دسـت يهوديـان، سيسـتم هـاي           (نا مشكل آلمان
ا و مسئله نفرين حضرت موسي(ع) و پراكنده شدن قوم يهـود، مسـئله مالكيـت مسـجد االقصـي و      جاسوسي آنه

معبد سليمان، حواري يهودي حضرت مسيح(ع) به وي كه منجر به مسئله مصلوب شدن ايشان، مسائل مالكيـت  
فـروش  و ميزان يهوديان در فلسطين و ميزان ساحت فلسطين كه توسط اسـرائيلي هـا اشـغال شـده و خريـد و      

امالك فلسطين ها براي يهوديان، واقعيت و حجم هلوكاست، عاملين آن و تعداد كشته هاي عمومي يهوديان بـه  
عنوان يك فرد جنگي و يا سياسي در مقابل تعداد كشته ها به دليـل صـرفا مـذهب(يهودي بـودن) آنهـا مسـئله       

ده اقتصادي و سياسي و جاسوسي و اخالقـي  مشكالت اروپائيها و آمريكائيها در قبال يهوديان و مشكالت ايجاد ش
و بهداشتي آنان، داستان نحوه، مالكيت صحراي سينا، مسجد االقصي، ديوار ندبه، بيت الحم و شهراور و هيبـرون،  
ساخت كاخ فرعون به دست حضرت موسي(ع) و مسئله پسر عموها(اسماعيل و اسحق) ، مسئله بانك ها، ساخت 

به دست استوديوهائي كه در آمريكا مي باشد و عموما تحت مالكيت يهوديـان مـي    فيلم هاي آمريكائي و اروپائي
 ,GAS PROMاگران/ موبيل،  E.Mشل، R.D.SHباشد و مسائل سوخت و نفت و گاز و مالكيت شركت هاي 

CONOCO          خريد باشگاه چليبي باشـگاه چلسـي توسـط يـك يهـودي، و مسـئله ايجـاد سيسـتم و نظريـات ،
توسط ماركس يهودي و تروتسكي يهودي در شوروي سابق و عنوان دين اصول تـوده هـا بـه     ماترياليسم تاريخي

منظور كاهش فشار بر يهوديان كه در زمان ترارهاي روس به وجود آمد كـه باعـث حـذف مالكيـت يهوديـان در      
جنگي مانند مزارع روسي، ريشه هاي اختالف بين ايران و اعراب و جنگ عراق با ايران، و خريد قطعات تجهيزات 

F4, F5     و ..... و هزينه هاي خريد نفت و گاز و ضررهاي اقتصادي بانكها، حجم پول در دنيا و بانـك هـا، هزينـه
عـدد در اسـرائيل،    200خريد نفت و گاز و مواد اوليه براي كشورهاي صنعتي و مسائل وجود بمب اتمـي ميـزان   

، القاعده، طالبان، چاههاي نفت و گاز و خلـيج فـارس( دهانـه    مسائل امنيتي ايران، اسرائيل، اعراب و آمريكا، اروپا
استراتژيك جهان) كانل سوئر( كانال استراتژيك اعراب و ...)، مسائل حكومـت عثمـان، كشـمكش هـاي ايمـادي      

  توسط لورسن عربستان عثمان/ اعراب/ اروپا و ...)، مسائل استراتژيك بروكلين، ( ابي كنده آمريكا).
  هاي جهاني، گروههاي صنعتي آمريكا، كارتل ها، تراست عدم اعتماد بين  دال استريت، بورس

(جنگ اعراب و اسرائيل) و نقش سفيراي 1964اعراب و اسرائيل در قبال استراتژي روس ها و آمريكائيها در ژوئن 
بـه نـام   روس و آمريكا در حمله ناگهاني اسرائيلي ها به فرودگاهي مصر، اعالم خلـيج عربـي و اسـتان خوزسـتان     

استان عربي و حتي اختالفات ريشه دار تاريخي مانند جنـگ صـربها عليـه بوسـني / هـرزه گـوين و آلبـاني و ...        
اختالف ريشه و لر ارامته با كشور عثماني سابق، جنگ احزاب و خيبر، سلطه انگيز، هلند، فرانسه، پرتقال، آفريقـا  

گ پنهاني بازرگاني يهودي ها كه به صورت حلقـه اي  در قرون پيش و تنگ شدن فضاي بازرگاني آلمان ها و جن
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در كشورهاي اروپائي و آمريكا به صورت نامرئي و بين يكديگر وجود داشت، مسئله نژاد سامي، آريايي، و اعـراب،  
ترومن، جنگ ستارگان، ژاندارم منطقه نظم نوين  4مسئله استراتژيكي زنجيره اي آمريكائي ها(طرح، رشال، اصل 

، خليج خوكها) و در اين ميان نقش و طراحي هاي بلند مدت صهيونيزم در جهان چـه در   3و2و1ت جهاني، سال
مسائل ساده و عمومي كه با روال عادي وجود داشته است و چه در خصوص مسائل جديد مانند (انفجار جمعيت، 

وبوت ها، كامپيوتر، به دليل رشد سيستم هاي كارآمد و مديريتي، ر نافزايش بيكاري متخصصين و غير متخصصي
ماكروپروسسورها، اينترنت، مسئله كمبود آب و انرژي، نازك شدن اليه اوزون، بيمـاري هـاي العـالج، گسـترش     

هـا، فرسـايش خـاك و ...) و مكـانيزم هـاي جديـد صـنعت و اقتصـاد،          نسالح هاي توتانيوم، اورانيوم و هيـدروژ 
هاجمات تاريخي عليه ايران(بـا نمونـه مغـول هـا، تاتارهـا،      تروريسم بين المللي، مسئله حساسيت ايران در قبال ت

افغانها، اعراب، روسها، عراقيها، سپاه صحابه، القاعده، رومي ها و ...، گورگاني ها) و نيز مسئله تنگـه هرمـز و قـرار    
زم گرفتن ايران در محل تقاطع كشورهاي تركيه/ ايران/ پاكسـتان و عـراق / ايـران/ افغانسـتان سـاختار و مكـاني      

توسعه هاي اقتصادي، مسائل پولي از قبل ضريب افـزايش اقتصـادي و نقـش دالرهـاي نفتـي/ گـازي مبـادالت،        
اقتصادي، در نظام پولي و فرمول هاي مالي ادونيك، تئو كالسـيك هـا و طرفـداران مكتـب شـيكاگو، در مقابـل       

  سيستم هاي پولي در مقابل مالي . 
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  ماترياليسم ديالكتيك تاريخي:علت سقوط كمونيزم و سيستم 
مضاف بر مسائل فوق بايد به مسائل آن جهاني، مانند ظهور تاجي و مهدي موعود و مهدويت و شخصي كه ناجي 
است و در آينده ظهور مي كند و دنيا را از شرايط الف به شرايط ب تبديل مي كند و آثار اين تحوالت در جهـان  

  يد افزود كه در بعضي موارد از مسائل اقتصادي بسيار مهمتر است.  ها، جوامع و حتي اقتصاد آنها را با
قبل از جنگ اول) بوده دوم) قبل از هرتصل ((جنگ  آيا انتخاب فلسطين قبل از هلوكاست بوده و هلوكاست - 

  و چرا جاي ديگري انتخاب نشده؟
 (گناهكاران اصلي و يا بي گناهان اصلي)؟ تاوان آلماني ها را چه كسي بايد بدهد - 

 اگر قدس علت انتخاب فلسطين بوده پس چرا هلوكاست بهانه مي شود؟ - 

 20ميليون در جنگ دوم و در نظام كمونيست 52ميليون كشته داده اند و مسيحيان  6اگر به قول آنها يهود  - 
 گردد، آنها يهوديان نشان قرمز تر است؟ ميليون كشته داشته اند چرا براي آنان نيز هلوكاستي عنوان نمي

اروپا نبايد براي بدهي هلوكاست، زمين، پول و تاوان و تاريخ بدهد و اعراب بايد بدهكار باشند، الجزايري چرا  - 
 ها خود يك ميليون كشته به دست فرانسوي ها هلوكاست به زور دادند؟

 چرا اسرائيلي ها به جاي آرژانتين، فلسطين را انتخاب نمودند؟ - 

ه براي هرتصل مشخص بود و او را وسوسه كرد و بقيه جهت نفاق آيا اهميت منطقه گاز و نفت خيز خاورميان - 
 افكني بين كشورهاي دارنده آنها مكان يابي نمودند؟

چرا اين قدر حساسيت در خصوص يهوديان در اروپا و آمريكا با اين بعد وسيع وجـود دارد كـه حتـي حفـظ      - 
 ظاهر هم نمي كند؟

ر خصوص پيامبران بني اسرائيل ساخته مي شود و در مـورد  چرا در آمريكا و اروپا، اين همه فيلم سينمائي د - 
 پيامبران شرقي، چتري ساخته نمي شود؟

 چرا اصوال منابع ثروت و تبليغات استوديو هاي فيلمبرداري اكثرا يهودي مي باشند. - 

 نيز يهودي بودند چرا در همان زمان قديم در آنجا ساكن نشـدند و  اگر كساني كه در فلسطين هستند سابقاً - 
 به اروپا، افريقا، آمريكا رفته و دوباره باز كشتند.

(در زمان نـزار در روسـيه)،    چرا اصوال يهوديان سراسر جهان در مراكز زندگي خود، اين قدر مورد تنفر بودند - 
 آلمان و انگليس. ،هاي آمريكا، لهستان .K.K.Kبين 

يهوديان را بي رنگ تر و به فكر مبارزه با اين قـوم  هر نوع به شك انداختن اروپائي ها و آمريكا، مظلوم نهائي 
  مي باشد.
K.K.K      هاي مي سي سي پي، در چند دهه بيش اين خطر را حس نمودند و عليـه كليمـي هـا هشـدار مـي

  دادند.  
هاي عمده عليه آلمان را به عهده داشـتند، بنـابراين    چون در جنگ دوم جهاني اول و دوم، يهوديان جاسوسي  -

  ها باشد. خواهند اطالعاتشان در دست يهودي ها نمي اروپائي ها و آلمان
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باشـد و   ها جذب سرمايه كشورهاي اروپايي در آمريكا توسـط يهوديـان مـي    ها و آمريكائي نگراني ديگر اروپائي  -
  باشد. خواهند اسرائيل يك جاي امن براي يهوديان خارجي مي بنابراين مي

ب، اسرائيل، قانع ساختن روسيه و مشكل تعصبات مذهبي اسـت كـه زيـر و    مسئله ديگر آرام سازي روابط اعرا  -
  باال با ايجاد ترس، نگران مظلوم نمائي مي خواهند به اهداف مناسب در اين موارد دست يابند.

آن كه مسيح را تسليم دولت يهودي وقت نمود يك يهودي بود و اين مسئله تبديل به عقيده براي كليمي هـا    -
  شده است.

(جاسوسي، جذب منابع مالي رايش سوم و جاسوسي در بانك هـاي سـويس و    اين مسئله به خصوص در آلمان -
  ...) مي باشد. 

  اگر حمايت آمريكا از اسرائيل عيبي ندارد حمايت ايران نيز از اسرائيل عيبي ندارد.
  نفت را خود تحويل مي دهيم

  جنگي هم كه ما راه را نباخته ايم
  عراق را هم سلطه كرده ايم   ج فارس وجود دارد :چرا آمريكا در خلي

  آمريكا در آن جا سلطه يافته است.
  

 آيا ايران چه مقدار در مسائل فلسطيني ها دخالت مي كند و چه قدر مجازات و به چه ميـزان از فلسـطين هـاي   
  (غزه+ سواحل غربي+ ...) و اعراب مجوز رهبري و تصميم گيري دارد و معيار مجوز دخالت چند درصد است.  
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