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اين . ، راه حل سومي را ارائه ميدهد) سوسياليزم و آاپيتاليزم( چالرلز هندي در اين آتاب ، با نقد هر دو نظريه 

پرداختن به . نظريه تلويحا به اين مطلب اشاره دارد آه انسان موجودي است با دو بعد ماده و معنا يا جسم و روح 

  .يكي نبايد به قيمت ناديده گرفتن ديگري تمام شود

  

انباشتن ثروتهايي آه فرصت و امكان بهره برداري از آنها را نداريم ، چه سودي دارد؟ در حالي آه بنابه گزارش 

سازمان جهاني آار يك سوم نيروي انساني جهان بيكار يا به فعاليتي آمتر از توان خود سرگرمند، گفتگو ازط حد 

نا دارد؟ اگر اقتصاد با همين روند رشد آند تا صد آارايي و بهره وري ضروري براي توليد چنان ثروتي چه مع

برابر ميشود حتي اگر محيط زيست تحمل اين بار سنگين را داشته باشد ، ميخواهيم با  16سال ديگر قدرت خريد ما 

  اينهمه آاال و خدمات چه بكنيم؟

  . شرآت بزرگ جهان بسيار ثروتمند تر از بسياري آشورها هستند 17هم اآنون 

  

يمه آه بصورت آشكار يا تلويحي تضمين بهداشت و سالمت شهروندان در حكومتهاي مردم ساالر را بعهده مفهوم ب

ميگيرد ، نمي بايست آه بر پايه منطق بازار درمانهي پر هزينه يا بيماران درمان ناپذير را به حساب موارد زيان 

  .آور بگذارد

  

دوست دارم در آشورهايي زندگي آنم آه " اشد يكبار گفته بود نخستين استاد اقتصاد من ، آه برنده جايزه نوبل ميب

آنجا انسانها وقت بيشتري براي نهار خوردن دارد هنر و اجراي نمايش هم در آن . رشد اقتصادي رو به پاييني دارد

  .آشورها فراوانتر است

  

  :در جوامع امروزي 

  درصد آارآنان در آخر روز احساس ميكنند ار پا افتاده اند  42

  دوست دارند زندگيشان آرام باشد% 69

  آمتر از سي سال پيش با فرزندان خود وقت ميگذرانند% 40پدران و مادران 

رسيده % 21از جوانان اميد به رسيدن به يك زندگي خوب را داشتند اين نسبت اآنون به % 41بيست سال  پيش  

  است

  

ان را آه اغلب جوان نيز هستند به آارفرمايان معرفي در نظامهاي تامين اجتماعي آشورهاي پيشرفته ، بيكار شدگ

فلسفه اين کار اين است . ميكنند تا بدون دستمزد مدتي برايشان کارکنند و خود سازمان دولتي مزد آنان را ميپردازد

  .که جوانان به فعاليتهاي تازه عالقمند شوند و پس از گذشت دوره آشنايي ، شايد بدان جذب گردند
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  ودنياي چندوگ

برف پاک . در زبان ژاپني چندوگو به چيزي اطالق ميشود که بي فايده است ولي انسان به خريد آن وسوسه ميشود

  که اغلب آنان هديه هاي سال نو هستند ... کن براي عينک در روزهاي باراني ، کراواتهاي زيادي 

رختشويي به بازار آمده اند که دوازده برنامه کاري  اکنون گونه اي ماشينهاي. فن آوري به چيندوگو  دامن ميزند 

  .دارند ولي بسياري از آنها را هر گز بکار نميگيريم

  

بانکهاي مستقر در دره سليکون بر عکس بانکهاي عادي بجاي توجه به وضع موجود ، بر فرصتهاي آتي شرکتها 

ردن آن رسيده ايد و طرح کاربردي است ، بي اگر شما رويايي داريد که به انديشه پياده ک. سرمايه گذاري ميکنند

  در اينجا اشتباه ها را نابود کننده نميدانند .ترديد کسي را پيدا ميکنيد که منابع و پشتيبانيهاي الزم را فراهم نمايد

  

نون در انگليس و آمريکا رو به کاهش دارد و اک) استخدام دائم(اين را نبايد نا ديديه گرفت که درازي دوره دائم کار

  .سال است 6حدود 

  

اکنون وضع به گونه اي است که انگار از ديد ما اقتصاد همه چيز زندگي ، پول برترين معيار در آن و بازار تنها 

احساس من اين است که همگي ما اينها را قبول نداريم ولي همگي در دور باطلي گير . مکانيزم تنظيم امور است

به گمان من انسان تشنه و خواستار چيز ديگري . ضه کردن يا حتي گفتن نداريمافتاده ايم و گويا هيچ چيز براي عر

  .است که ميتواند بسيار پذيرفتني تر و ارزشمند تر باشد

  

  پند پاراسل از روم باستان 

  اگر نميتوانيم آنچه باشيم که بايد ، دست کم آن نباشيم که نبايد

  

اي بر مي آيند، ولي دشواري در دانستن چرا مي " چگونه"هر  را دارند از عهده" چرا"نيچه گفته است کساني که 

  .باشد

  

  :پيروزي را چنين  باور دارد  نرالف والدو امرسو

اغلب و فراوان خندان بودن ، احترام هوشمندان و محبت کودکان را بدست آوردن ، تائيد منتقدان  امين و تحمل 

بهترين نيکوييها را در ديگران ديدن ، زندگي را کمي بهتر  خيانت دوستان دروغين را داشتن ، زيبايي را ستودن ،

از آغاز پشت سر نهادن ، با بار آوردن يک فرزند سالم ، حتي اينکه در يابيم  نفس کشيدن را براي يک نفر اسان 

  کرده ايم  ، اينها را ميتوان پيروزي ناميد


