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هجدهمین ضمیمه به نقدی بر علم حال 

 حاضر دنیا

 نژاد مالکی پژمان  :نویسنده

  TUV NORD Iranشرکت

Email: pejmanmalekinejad2@gmail.com 

 خالصه

واقعیت ها درباره اسکیزوفرنی و دیگر اختالالت روانی بحث شدند. همچنین در این مقاله برخی از  

شدند. به این نتیجه رسیدم که من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد، من   مشکالت علمی ایران ذکربرخی از 

اسر هیچ نبوغی ندارم و من و ایران  در کل هم هیچی نخواهیم شد. بعالوه، تعدادی از چیزهای نمایشی از سر

در این مقاله معرفی شد. بعالوه نتیجه   PETITIONدنیا هم مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. همچنین یک  

  گیری شد که تنها راه پیشرفت علمی ایران این است که ایران را ایالتی از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم. 
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 شایسته ساالری. ، DEPRESSIVE REALISMنمایشی، علم،  ،PETITIONکلمات کلیدی: 

 مقدمه 

  [1].شبکه خبری معظم صدای آمریکا، مقاله ای منتشر نموده است که در راستای این مقاله می باشد

در حقیقت این مقاله از صدای آمریکا این مقاله مرا تایید می کند. همچنین اعلیحضرت شاهزاده ایران رضا 

و کندند و کشتند و سوختند و بردند و رفتند". این مطلب پهلوی از قول عطاملک جوینی می فرمایند که "آمدند  

 .که این مقاله را تایید می نماید ]2را در توصیف نظام جمهوری اسالمی ایران فرمودند ]

 بررسی  و بحث

در رشته من که بازرسی و خوردگی می باشد، شخص نیاز ندارد تا به دانشگاه برود تا بتواند کار را انجام 

دهد. شخص تنها نیاز دارد تا فایل ها )کتابهای( زیر را بخواند و بکار بگیرد که همگی ابداع و نوآوری و 

ی آن مغزها باید به همه چیز فکر کنند مانند تولید علم آمریکا هستند و ایران نمی تواند آنها را تولید کند. بجا

بزرگترین چیزها از قبیل سیاست و مذهب. در این رشته بازرسی و خوردگی، یک وبسایت بین المللی، معتبر  

به تمامی این گواهینامه ها . [3]برای اینکار را لیست می کند و معروف وجود دارد که گواهینامه های الزم 

. شخص باید یک حساب کاربری به عنوان زیر فایلها )کتابهای(عبارتند از ه، لحاظ علمی و بطور خالص
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 ”My Account“جویای کار در این وبسایت ایجاد کند و سپس در آن وارد شود. بعد از آن باید به قسمت 

کلیک نماید. شخص آنجا این گواهینامه ها را پیدا خواهد   ”My CV/Resume“رفته و سپس بر روی گزینه  

اتالف وقت هستند تا مردم را با علم مشغول   ISIبر همین اساس من معتقد هستم که دانشگاهها و مقاالت    کرد.

سازند تا آنها به چیزهای مهم فکر نکنند و اینکه آنها جلوی پیشرفت را می گیرند. ایران رتبه دوم بیشترین 

در جهان را داراست   ISIو رتبه شانزدهم دنیا در تعداد مقاالت    [4]التحصیالن مهندسی در جهان را دارد  فارغ

. متاسفانه این فایلها )کتابها( در ایران برای سالهای زیادی مخفی بودند و فقط باندهای مافیایی به آنها [5]

دسترسی داشتند اما در حال حاضر بصورت رایگان در اینترنت در دسترس اند. بهرحال در حالت کلی ایران 

 کشور عقب مانده و عقب افتاده در همه زمینه ها می باشد.  یک

• AWS Welding Handbooks (Volumes 1 to 5) 

• ASNT NDT Handbooks (Volumes 1 to 10)  

• Course Manuals of NACE CP 1, NACE CP 2, NACE CP 3 and NACE CP 4 

• Student Manuals of NACE CIP Level 1 and NACE CIP Level 2 

• ASM Metals Handbooks 
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• Standards and other publications from AWS, ASME, API, NACE, AWWA, 

NFPA, ASTM, TEMA, SSPC (SPC), ABS, AAR, AASHTO, AISC, AREA, 

NBBPVI UBPVLS, FED, PFI, SAE, UL, MSS SP, ASNT, ANSI, … 

و پیامش این است که نابغه نشوید  بیماری اسکیزوفرنی من فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند

در واقع کسانی اصول چون در غیر اینصورت اسکیزوفرنی خواهید گرفت و مانند من بدبخت خواهید شد.  

DEPRESSIVE REALISM  را بر روی من بکار بردند و برای من بیماری اسکیزوفرنی درست

و اینکه شما فقط مانند عقل ی ندارید کردند پیامی برای مردم به اینصورت دارند که شما از خودتان هیچ 

در حالت کلی آنگونه که در مقاالت اخیرم تحت عنوان "نقدی کپی بردار هستید که این تحقیرآمیز است. 

و در کل ، من در علم هیچی نخواهم شد [to 24 6]بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" گفته ام 

دارم که نشان می دهد که من  1بسیاری مانند شکل کوچک و جزئی هم هیچی نخواهم شد. اما موفقیتهای 

سال تحصیالت پیش از  12در کنکور ورودی دانشگاهها شاگرد اول شده ام. برای مثال من در تمامی 

اول بوده ام و حتی در دبیرستان که دارای رتبه علمی باالیی بود )دبیرستان نمونه تربیت(   ددانشگاه شاگر

، ان برتر شهر من بیرجند اجازه ورود به آنرا پس از موفقیت در آزمون ورودی داشتندو فقط دانش آموز

. پس از تمامی اینها، مردم تالش کردند تا برای من اختالل اعصاب و روان درست من شاگرد اول بودم

 "، "یک ذهن زیبا،1998"، "مرد بارانی، 1991"سکوت بره ها، فیلمهای هالیوودی کنند که این مشابه 

این است "  2010"قوی سیاه،  پیام فیلم    " و غیره بود.2010"، "قوی سیاه،  2011"، "بانوی آهنین،  2001
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اما این  که یک زن نباید یک رقاصه نابغه شود چون در غیر اینصورت وی اسکیزوفرنی خواهد گرفت.

خدام می کنند و نوابغ در واقعیت، تمام دنیا نوابغ را جذب و استفقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند.  

 فریبکاریاین در همه دنیا شادترین و خوشبخت ترین انسانها هستند. 

مردم آنرا می  همهموفق نبود و 

 فهمند و از من تقلید می کنند.  
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 گواهینامه شاگرد اول شدن در کنکور سراسری دانشگاههای ایران -1شکل 
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را به اینصورت نشان می   DEPRESSIVE REALISMدر هالیوود انیمیشن هایی وجود دارند که اصول  

دهند که اگر شخص می خواهد خوشحال و خوشبخت باشد باید ضعیف ترین، احمق ترین، کوچک ترین و کم 

است. شخصیت یا به فارسی "سگ خرفت"  ”DROOPY, 1943“فعالیت ترین باشد. یک مثال، کارتون 

اینها فقط نمایشی هستند تا مردم را   موجود است. اما  2اصلی این کارتون با جمله نمادین و معروفش در شکل  

ضعیف کنند. در واقع، این چنین مردمی در همه دنیا بدبخت هستند و زندگی رقت باری دارند. قسمت هایی 

 از این کارتون در یوتیوب موجود است. 

 

 سگ خرفت با جمله نمادینش.  -2شکل 
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بیماری اسکیزوفرنی من فقط نمایشی است تا بگویند که نابغه نشوید چون در غیر اینصورت 

، روانشناسی و اختالالت روانی مانند DEPRESSIVE REALIMاسکیزوفرنی می گیرید. اصول 

 بنابراین به هیچ وجه نگران اسکیزوفرنی فقط نمایشی هستند تا مردم را ضعیف کنند.

DEPRESSIVE REALISM  و بر اساس این سخن بزرگ از شخصیت برجسته آقای "جان وودنشید  نبا" 

رفتار کنید که "بهترین کاری را که میتوانید انجام دهید ...". من به این سخن بزرگ بسیار معتقد هستم. من 

نوشتن این سری از مقاالت تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" را برای همیشه 

من آرزو میکنم که همه بی نهایت موفق باشند و حتی خیلی بیشتر از من موفق باشند تا برای   .واهم دادادامه خ 

، زندگی من هم اکنون و قبال DEPRESSIVE REALISMدر اثر کاربرد اصول تمام دنیا مفید باشند. 

از شخصیت  یک سخن بزرگبدبختی و تیره روزی هست و بوده است که این بر خالف انسانیت می باشد. 

". مهربانی بهترین شکل انسانیت استکه "درباره انسانیت به اینصورت وجود دارد  خانم دوریس لی  برجسته  

بهرحال فراموش نکنید که همه انسانیت سخن گفته اند که در اینترنت موجود است.  بزرگان زیادی درباره

کار نکنند و به این دلیل است تا مردم را ضعیف اینها فقط نمایشی هستند تا مردم بر روی هیچ چیزی مانند علم  

 .کنند چون در غیر اینصورت سرنوشتی مانند من خواهند داشت و مانند من اسکیزوفرنی خواهند گرفت

اسکیزوفرنی من فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند. اما در واقع تمام جهان نوابغ را جذب کرده و 

را بگونه ای بکار می برند تا قانون   DEPRESSIVE REALISMصول  استخدام می کنند. معموال افراد ا

شایسته ساالری را دور بزنند اما اگر کسی روی آنها کار کند، آنها مثل موش در تله توسط قانون گرفتار می 
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شوند این در حالیست که آنها بر روی این اصول بسیار کار کرده اند تا توسط قانون گرفتار نشوند. شایسته 

ری به عنوان یک قانون در سراسر دنیا مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و غیره آنگونه که در منابع ساال

. همچنین در کشور ایاالت متحده آمریکا، قوه [to 27 25]معتبر و رسمی ذکر شده است اعمال می شود 

مسئول اجرای شایسته ساالری در آمریکا  ]29[و وزارت دادگستری آمریکا  ]28[قضائیه حکومت آمریکا 

هستند، کمیته حفاظت از سیستم های شایسته بصورت رسمی از سیستمهای فدرال شایسته حمایت و محافظت 

 و غیره. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای حقوق ضایع شده خودم در اثر ]30[می کند 

DEPRESSIVE REALISM  سته ساالری است شکایت قانونی و رسمی خواهم که بر خالف اصول شای

کرد. این روزها شکایت رسمی و قانونی از طریق وبسایتهای نهادهای فوق بسیار آسان است و وقت کمی 

توسط رهبر ایران در وبسایت رسمی اش تاکید شده است که باید در کل ایران  می گیرد. شایسته ساالری

"، "سازمان بازرسی کل ]33["، "وزارت دادگستری ]32[ه قضائیه  . همچنین نهادهای "قو ]31[اعمال شود  

" و غیره مسئول اجرای شایسته ساالری در ایران هستند. همینطور ]35["، "دیوان عدالت اداری  ]34[کشور  

، شرکت ]37[، شرکت ملی نفت ایران ]36["واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات" در وزارت نفت ایران 

، شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های ]39[، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ]38[ملی گاز ایران 

و غیره وجود دارد که مسئول اجرای شایسته   ]41[، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران  ]40[نفتی ایران  

 ساالی هستند. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای حقوق ضایع شده خودم در اثر

DEPRESSIVE REALISM  که بر خالف اصول شایسته ساالری است شکایت قانونی و رسمی خواهم
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نهادهای فوق بسیار آسان است و وقت کمی کرد. این روزها شکایت رسمی و قانونی از طریق وبسایتهای 

می گیرد. یک بهانه برای مردم در ایران برای اینکه مقاالت مرا نپذیرند، دوستی مرا قبول نکنن، با من ارتباط 

نداشته باشند یا به من کار ندهند و غیره این است که مقاالت من سیاسی و بر خالف رژیم ایران است. اما در 

که اینها در حدود حقوق شهروندی ایران است که توسط دفتر نهاد ریاست جمهوری ایران پاسخ آنها می گویم 

. آنگونه که در این وبسایت ارجاع داده شده است، این ]43and  42[در وبسایت رسمی اش پذیرفته شده اند 

سایت، حقوق آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. بر اساس حقوق آزادی در این وب 

من آزاد هستم تا مقاالت خود از این دست را منتشر نمایم. بنابراین میبینید که این افراد که قصد دارند اصول 

DEPRESSIVE REALISM   را با دور زدن قانون شایسته ساالری بر روی من اعمال کنند مثل موش

ایران، رهبر و رئیس جمهورش در تله در ایران توسط قانون گرفتار می شوند. من رژیم جمهوری اسالمی 

را قبول دارم چون اکثریت مردم ایران آنها را قبول دارند و می پذیرند و این بر اساس اصول دموکراسی می 

باشد که می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم است. دلیل اینکه ابرقدرتها هم رژیم جمهوری اسالمی 

اما باید در نظر داشت که ایران و ابرقدرتها در همین است. ایران، رهبر و رئیس جمهورش را می پذیرند 

برای مثال و هنگامیکه ایران برای ابرقدرتها خطر میشود، آنها ایران را متوقف می کنند. توافق کامل نیستند 

 حاصل شدتوافق برجام  ،نتیجه به عنوان یکابرقدرتها جلوی دستیابی ایران به سالح هسته ای را گرفتند و 

در حقیقت اکثریت مردم ایران بیش از این نمی . )این بدان معناست که خربازی در این دنیا کنترل می شود(

فهمند تا رژیم جمهوری اسالمی ایران را نپذیرند و یک نظام سکوالر را در ایران بپذیرند. اینکه ایران را 
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ی خواهد که ایرانیها آنرا ندارند. آنهایی یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم فهم بسیار زیادی م

که می خواهند مردم را ضعیف کنند در حقیقیت مردم را مرده می خواهند چون نهایت ضعیف شدن مرگ 

چیزهای نمایشی زیادی در این دنیا هستند که مردم را ضعیف می کنند. برای مثال در ایران بازیکن  است.

ردار آزمون وجود دارد. او خیلی زیبا است و بیشتر گلها توسط او به به عنوان سمردان فوتبالی در تیم ملی 

اگر مردی می خواهد قهرمان باشد، باید زیبا باشد. مردان زیبا مورد نفرت ثمر می رسد. پیامش این است که 

تقلید   دوست دارند. به این شیوه، مردانی که از ویزنان و مردان هستند. اما تمام مردان و زنان، زنان زیبا را  

می کنند اسکیزوفرنی می گیرند و آنها ضعیف خواهند شد. اما این فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند. 

من معتقد هستم که رقص مختص زنان است و مردان نباید برقصند. در این خصوص یک ترانه معروف از 

ه در سایت یوتیوب موجود است خواننده ایرانی آقای اندی تحت عنوان "خوشگال باید برقصن" وجود دارد ک

معموال چیزهای خوب در این دنیا نمایش داده نمی شوند و برای مثال می بینیم که دختر بسیار زیبایی . [44]

 مانند خانم مهلقا جابری هیچ جایی در اخبار، کانالهای ماهواره ای، تلویزیون، فیلم های سینمایی  و غیره ندارد

در این عصر علم و دانش، هیچ کس اصول . ([24])در مقایسه با گلشیفته فراهانی که من قبال ذکر نمودم 

DEPRESSIVE REALISM  .روانشناسی و اختالالت اعصاب و روان مانند را باور نمی کند

 اسکیزوفرنی نتیجه این اصول هستند. 

https://bharatpublication.com/admin/upload_ijlmss/02%20Pejman%20Malekinejad%2001143.pdf
https://bharatpublication.com/admin/upload_ijlmss/02%20Pejman%20Malekinejad%2001143.pdf


International Journal of Law, Management and Social Science, OPEN ACCESS, 

Online ISSN: 2581-3498, Volume 05, Issue 03, July – September 2021, Page No. 

21 – 31, DOWNLOAD LINK: 

https://bharatpublication.com/admin/upload_ijlmss/02%20Pejman%20Malekinejad

%2001143.pdf  

___________________________________________________________________ 
 

12 | P a g e  

در این دنیا چیزهای زیادی بر عکس شده اند و اگر شخص می خواهد به واقعیت برسد باید آنها را  

این یک پیام برای تمامی مردم به اینصورت دارد که شما هیچ چیزی از خودتان ندارید مانند برعکس کند. 

 عقل و شما فقط کپی بردار هستید که این تحقیر آمیز است. 

برداری از ابرقدرتها است. حتی رژیم سیاسی جمهوری اسالمی در ایران کپی   در ایران همه چیز کپی 

لفظ اسالمی کپی برداری از اروپای قرون وسطی است که در آن کلیسا قدرت برداری از ابرقدرتها است. 

این لفظ در رژیم ایران نشان می دهد که ایرانیان عقب افتاده هستند چون این رژیم را انتخاب  .[45] داشت

را اعمال کرده و بکار می گیرند  سکوالریسمابرقدرتها اصول درحال حاضر باید توجه داشت که کرده اند. 

تا می توان دید که در که به معنی جداسازی دین از تمامی جنبه های زندگی مانند سیاست است. در همین راس

 ایران را شامل نمی شود  ،و این لیست  که لیستشان در اینترنت در دسترس است  کشور سکوالر هستند  59دنیا  

در ایران قبل از رژیم حال حاضر، چون  است ترکپی برداری از ابرقدرتهای جدیدهم لفظ جمهوری . [46]

 ،DEPRESSIVE REALISMاصول . سال رژیم شاهنشاهی وجود داشت 2500برای بیش از 

من قبال هم کپی برداری از ابرقدرتها هستند.  انشناسی و اختالالت اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنیرو 

. پیام دیگری هم در این [24]عکسی را از وبسایت استخدام شرکت اکسون موبیل در مقاله ام ذکر نمودم 

ید که همه دنیا از این شرکت کپی برداری می کنند عکس وجود دارد که تحقیر آمیز است. این عکس می گو

بنابراین برای لم آمریکا است. عاین عکس نمایش  ندارند.از خودشان ابداع و نوآوری عقل و و دیگران هیچ 

، DEPRESSIVE REALISMاصول به این شرکت نیایید تا بگویید که خیلی بزرگ هستید.  استخدام
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توسط ابرقدرتها جلوی پیشرفت را می گیرند و اختالالت اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی روانشناسی و 

دیگران دراین دنیا از خودشان هیچ چیزی ندارند چون نشان می دهند که شده اند و تحقیرآمیز هستند  اختراع

)مانند عقل( و اینکه آنها فقط از ابرقدرتها کپی برداری می کنند و اینکه آنها هیچ ابداع و نوآوری از خودشان 

 مانند اسکیزوفرنی  ، روانشناسی و اختالالت اعصاب و روانDEPRESSIVE REALISMمفاهیم  ندارند.  

"، "یک 1998"، "مرد بارانی،  1991"سکوت بره ها،  فیلمهای هالیوودی مانند  ند.  نمایش علم ابرقدرتها هست 

که نشان می هم نمایش علم آمریکا هستند " 2010"، "قوی سیاه، 2011"، "بانوی آهنین، 2001ذهن زیبا، 

آنها ندارند و فقط از آمریکا کپی برداری می کنند.  و هیچ عقلی  برای ابداع و نوآوری  دهند دیگران هیچ علمی  

اما و بهرحال همه  هم کارکرد مشابهی دارد. ”DROOPY, 1943“ حتی انیمیشنهمگی تحقیرآمیز هستند. 

، روانشناسی و اختالالت DEPRESSIVE REALISMمردم بطور مشابه چیزهای نمایشی مانند اصول 

دیگران چیزی بجز کپی بردار اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی را بکار می گیرند تا به دیگران بگویند که  

ایران هم اصول  .که تحقیرآمیز است ابداع و نوآوری ندارندعقل و نیستند و از خودشان چیزی مانند 

DEPRESSIVE REALISM و روان مانند اسکیزوفرنی را از ، روانشناسی و اختالالت اعصاب

که نشان می دهد ایران تنها با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت نمی کند ابرقدرتها کپی برداری نموده است 

تمام چیزهای نمایشی دیگری که من در  .در ایران میگیرد را و در عوض این کپی برداری جلوی پیشرفت

این پاراگراف مقاالت مرا تایید در کل . مشابه هستند  [to 24 22] نموده اماین مقاله و مقاالت قبلی ام ذکر 
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می کند که در آنها گفته ام من هیچ نبوغی ندارم، من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد و من و ایران در کل 

 . [to 24 6] هم هیچی نخواهیم شد

درصد از مردم  71جهان دارد که در آنجا آمریکا رتبه نخست را در زنای محصنه در ایاالت متحده 

این پژوهش باید توجه داشت که ایاالت متحده آمریکا پیشرفته ترین کشور دنیاست. .  [47]  آنرا انجام می دهند

می توان نتیجه گیری نشان می دهد. هم درصد زنای محصنه را در تعداد دیگری از کشورهای جهان معتبر 

کرد که زنای محصنه خوب است. همچنین در مقایسه با ازدواج وقت کمتری تلف می کند و برای پیشرفت 

 خوب است. بعالوه لذت بخش می باشد. 

بر همین اساس دین را از تمامی جنبه های زندگیم حذف نموده ام. من به سکوالریسم معتقد هستم و 

 یک مسلمان را نشان می دهد. فرایند ساخت 3شکل بنابراین من هیچ دینی ندارم. 

 

 چگونه یک مسلمان بسازیم. -3شکل 
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همه درخواست کردم تا برای من پول بفرستند. من به یک من از من یک انسان فقیر و مریض هستم. 

)که یک سیستم پرداخت  WebMoneyدرآمد ابتدایی ماهیانه برای زنده ماندن احتیاج دارم. من یک حساب 

الکترونیکی سریع است( را برای دریافت کمک مالی افتتاح کردم. شماره کیف پول عبارت است از 

Z291871883734 م من است. کمک های مالی از هر منبعی بسیار قدردانی می شود. و این حساب به نا

   .5859831150971751برای کمک مالی از ایران، شماره کارت من در بانک تجارت عبارت است از

تا مردم بر روی هیچ چیزی مانند علم کار نکنند و به این دلیل است تا مردم را فقر من فقط نمایشی است 

اینصورت سرنوشتی مانند من خواهند داشت و مانند من اسکیزوفرنی خواهند  ضعیف کنند چون در غیر

 گرفت.

 گیری نتیجه

جمله  از(ها  زمینه همه در ایران جانبه همه و علمی پیشرفت و توسعه برای قویا من که راهی تنها

ایاالت  از ایالتی عنوان به )کال و(سیاسی  لحاظ به و  رسما را ایران که است این کنم می پیشنهاد )سیاست

ایاالت  از ایالتی عنوان به کال و  سیاسی لحاظ به را خود باید ایران کنیم. یعنی اعالم و  بسازیم آمریکا متحده

برای  پهلوی شاه رضا محمد اعلیحضرت توسط بار اولین ایده این که ام شنیده من  .نماید اعالم و  بسازد متحده

در اینترنت ایجاد کرده ام تا همه آنرا امضا کنند و به این ترتیب  PETITIONمن یک  .شد مطرح ایران

را امضا فرمایید.  PETITION. بنابراین لطفا این [48]ایران را یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا بسازیم 
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هم بر اساس اصول دموکراسی است که می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم  PETITIONاین 

در این رابطه یکی از فرموده های وزیر امور خارجه آمریکا واالحضرت آقای آنتونی بلینکن به این  است.

صورت وجود دارد که "رهبری آمریکا در سرتاسر جهان مورد نیاز است و ما آنرا تامین خواهیم کرد چون 

ها روبرو شود و بر آنها   وقتی جهان آمریکا را دارد، بسیار محتمل تر است تا مشکالت را حل کند و با چالش

". به عنوان یک نتیجه مهم از این مقاله و مقاالت قبلیم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر [49]فایق آید 

باید عنوان کنم که ایران تنها با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت نخواهد   [to 24 6]  دنیا" و "ضمیمه هایش"

 ران را ضعیف می کنند. کرد. در حقیقت این کپی برداریها ای 

 منابع و مراجع
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