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مین ضمیمه به نقدی بر علم حال بیست

 حاضر دنیا

 نژاد مالکی پژمان  :نویسنده

  TUV NORD Iran شرکت

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 ،  DEPRESSIVE REALISM،  جنایتکار، جنایتنمایشی،    ،PETITION:  کلمات کلیدی

 . اخالق، ساالری

 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 

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

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

 بررسی  و بحث

وجود دارد. به عنوان یک مثال،  اخالقمعتقد هستم و سخنان زیادی از بزرگان درباره  اخالقمن قویا به 

هدف  اخالق"رالف والدو امرسون به اینصورت وجود دارد که یک سخن بزرگ از شخصیت برجسته آقای 

". ما حکومتی را می خواهیم که در آن جرم و جنایت دستمزد و پاداشی نداشته باشد. حکومت و دولت است

در حقیقت آنها جنایت می باشند.    اخالقچیزهای نمایشی مانند اسکیزوفرنی من فریب دهنده هستند و بر خالف  

اسکیزوفرنی من فقط نمایشی است تا بگویند که نابغه نشوید چون در غیر اینصورت اسکیزوفرنی هستند. 

و اختالالت اعصاب و روان مانند  ، روانشناسیDEPRESSIVE REALISMخواهید گرفت. اصول 
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می اسکیزوفرنی فقط نمایشی هستند تا مردم را ضعیف کنند. در واقعیت، تمام دنیا نوابغ را جذب و استخدام  

 بنابراین به هیچ وجه نگرانکنند و آنها خوشبخت ترین مردم روی زمین هستند. 

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

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

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

من آرزو میکنم که همه بی نهایت موفق باشند و حتی خیلی بیشتر از من موفق باشند تا برای   .ادامه خواهم داد

، زندگی من هم اکنون و قبال DEPRESSIVE REALISM در اثر کاربرد اصولتمام دنیا مفید باشند. 

در حقیقت این یک می باشد.  اخالقو بدبختی و تیره روزی هست و بوده است که این بر خالف انسانیت 

می باشد   اخالقدر حالت کلی ایجاد اختالل اعصاب و روان برای یک فرد بر خالف انسانیت و  جنایت است.  

پس جنایتکار نباشید.   براین این کار یک جنایت است.بنا  چون آن شخص بسیار رنج می برد و عذاب می کشد.

مهربانی درباره انسانیت به اینصورت وجود دارد که "خانم دوریس لی  یک سخن بزرگ از شخصیت برجسته  

سخن گفته اند که در اینترنت موجود  اخالقو ". بزرگان زیادی درباره انسانیت بهترین شکل انسانیت است

نکنید که همه اینها فقط نمایشی هستند تا مردم بر روی هیچ چیزی مانند علم کار نکنند است. بهرحال فراموش  

و به این دلیل است تا مردم را ضعیف کنند چون در غیر اینصورت سرنوشتی مانند من خواهند داشت و مانند 

در واقع تمام  اسکیزوفرنی من فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند. اما  .من اسکیزوفرنی خواهند گرفت

 جهان نوابغ را جذب کرده و استخدام می کنند. معموال افراد اصول
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 DEPRESSIVE REALISM  را بگونه ای بکار می برند تا قانون شایسته ساالری را دور بزنند اما اگر

کسی روی آنها کار کند، آنها مثل موش در تله توسط قانون گرفتار می شوند این در حالیست که آنها بر روی 

ر سراسر این اصول بسیار کار کرده اند تا توسط قانون گرفتار نشوند. شایسته ساالری به عنوان یک قانون د

دنیا مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و غیره آنگونه که در منابع معتبر و رسمی ذکر شده است اعمال می 

و وزارت دادگستری   ]6[. همچنین در کشور ایاالت متحده آمریکا، قوه قضائیه حکومت آمریکا  ]5to  3[شود  

مسئول اجرای شایسته ساالری در آمریکا هستند، کمیته حفاظت از سیستم های شایسته بصورت  ]7[آمریکا 

و غیره. من حتما و بطور قطع به نهادهای   ]8[رسمی از سیستمهای فدرال شایسته حمایت و محافظت می کند  

ته که بر خالف اصول شایس  DEPRESSIVE REALISM  فوق الذکر برای حقوق ضایع شده خودم در اثر

ساالری است شکایت قانونی و رسمی خواهم کرد. این روزها شکایت رسمی و قانونی از طریق وبسایتهای 

توسط رهبر ایران در وبسایت رسمی  نهادهای فوق بسیار آسان است و وقت کمی می گیرد. شایسته ساالری

"، "وزارت ]10[قضائیه . همچنین نهادهای "قوه ]9[اش تاکید شده است که باید در کل ایران اعمال شود 

" و غیره مسئول اجرای ]13["، "دیوان عدالت اداری  ]12["، "سازمان بازرسی کل کشور  ]11[دادگستری 

شایسته ساالری در ایران هستند. همینطور "واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات" در وزارت نفت ایران 

، ]17[، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران  ]16[، شرکت ملی گاز ایران  ]15[، شرکت ملی نفت ایران  ]14[

و  ]19[، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران ]18[شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران 

غیره وجود دارد که مسئول اجرای شایسته ساالی هستند. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای 
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که بر خالف اصول شایسته ساالری است  ESSIVE REALISMDEPRحقوق ضایع شده خودم در اثر 

شکایت قانونی و رسمی خواهم کرد. این روزها شکایت رسمی و قانونی از طریق وبسایتهای نهادهای فوق 

بسیار آسان است و وقت کمی می گیرد. یک بهانه برای مردم در ایران برای اینکه مقاالت مرا نپذیرند، 

من ارتباط نداشته باشند یا به من کار ندهند و غیره این است که مقاالت من سیاسی  دوستی مرا قبول نکنن، با

و بر خالف رژیم ایران است. اما در پاسخ آنها می گویم که اینها در حدود حقوق شهروندی ایران است که 

ه که در . آنگون ]to 20 21[ توسط دفتر نهاد ریاست جمهوری ایران در وبسایت رسمی اش پذیرفته شده اند

این وبسایت ارجاع داده شده است، این حقوق آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. بر 

اساس حقوق آزادی در این وبسایت، من آزاد هستم تا مقاالت خود از این دست را منتشر نمایم. بنابراین میبینید 

با دور زدن قانون شایسته ساالری  را DEPRESSIVE REALISM که این افراد که قصد دارند اصول

بر روی من اعمال کنند مثل موش  در تله در ایران توسط قانون گرفتار می شوند. من رژیم جمهوری اسالمی 

ایران، رهبر و رئیس جمهورش را قبول دارم چون اکثریت مردم ایران آنها را قبول دارند و می پذیرند و این 

ه می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم است. دلیل اینکه بر اساس اصول دموکراسی می باشد ک

به عنوان ابرقدرتها هم رژیم جمهوری اسالمی ایران، رهبر و رئیس جمهورش را می پذیرند همین است. 

عالیجناب آقای آنتونی  1357یک اثبات، یک کلیپ ویدئویی از سفیر انگلستان در ایران در اول انقالب 

بر ایران خمینی در وبسایت یوتیوب موجود است که در آن، این عالیجناب تبرک و تقدس پارسونز در کنار ره

اما باید در نظر داشت که ایران و ابرقدرتها در توافق . [22]را از دست خمینی به ایرانیان منتقل می کند 
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د. برای مثال کامل نیستند و هنگامیکه ایران برای ابرقدرتها خطر میشود، آنها ایران را متوقف می کنن 

 ابرقدرتها جلوی دستیابی ایران به سالح هسته ای را گرفتند و به عنوان یک نتیجه، توافق برجام حاصل شد

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

نظام سکوالر را در ایران بپذیرند. اینکه ایران را فهمند تا رژیم جمهوری اسالمی ایران را نپذیرند و یک 

یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم فهم بسیار زیادی می خواهد که ایرانیها آنرا ندارند. آنهایی 

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

 است.

 کارهایهای بازرسی و خوردگی ضروری است. من قبال یک گالری تصاویر از تجربه برای کار 

. این واقعیت که تجربه ]23[صنعتی خودم را در وبسایتم ارائه نمودم که نشان می دهد من تجربه صنعتی دارم  

چون این  این کارها ضروری می باشد چیز شگفت آور، شگفت انگیز، نبوغ و خارق العاده ای نیستبرای 

یک مثال متن زیر از به تعداد دفعات بسیار زیاد ذکر شده است. واقعیت دقیقا در فایل ها )کتابهای( زیر 

، 15: الزامات بازرس جوش، صفحه 3، فصل 2015، ویرایش چهارم، AWS"هندبوک بازرسی جوش 

واقعی در کار بازرسی داشتن تجربه  " به صورت زیر می باشد "تجربه بازرسی:   3.2.2.3پاراگراف شماره  

خیلی مهم است. ساده است که کتابها و کالسهای درس تمام چیزهای الزمه برای بازرسی موثر را فراهم نمی 

با زمان   ،د. راههای بهتر تفکر و کارشکنند. تجربه به بازرس جوش کمک می کند تا کارایی بیشتری داشته با

نگاه و دیدگاهش نسبت به وظایف کاری رس کمک می کند تا  بهبود پیدا می کنند. تجربه کاری همچنین به باز
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را ارتقاء دهد. پس از کار کردن با آِئین نامه ها و دستورالعملهای متفاوت، تاثیر بازرس بهبود پیدا می کند 

معموال تجربه در بازرسی،  به چون فهم بازرس جوش از الزامات جوش بهتر می شود. برای تاکید بر نیاز

مناسب انتقال یابد.  فنوندیده می شود که یک بازرس بی تجربه با یک بازرس باتجربه جفت می شوند تا 

برنامه های تایید صالحیت بازرسی ممکن است سطح حداقلی از تجربه واقعی بازرسی را الزم داشته باشند.". 

د به دنبال چیزهای شگفت آور، شگفت انگیز، اما میدانم که خرهای زیادی در دنیا آنرا نمی دانند. معموال افرا

نبوغ و خارق العاده در من هستند اما آنگونه که در مقاالت اخیرم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" 

، من هیچ نبوغی و هیچ چیز شگفت آور، شگفت انگیز، نبوغ و خارق ]43to  42[و "ضمیمه هایش" گفته ام  

من در علم هیچی نخواهیم شد و من و ایران در کل هم هیچی نخواهیم شد. به عنوان العاده ای ندارم، ایران و  

یک راهنمایی میتوانم بگویم که اگر شما به دنبال چیزهای شگفت آور، شگفت انگیز، نبوغ و خارق العاده 

سیار زیادی هستید، به آمریکا مراجعه نمایید. آمریکا چیزهای شگفت آور، شگفت انگیز، نبوغ و خارق العاده ب

چیزهای شگفت آور، شگفت انگیز، نبوغ و خارق العاده آمریکا دارد. تنها راه برای ایران برای اینکه به 

چیزهای شگفت آور، شگفت انگیز، نبوغ اما آمریکا  برسد این است که ایران را یک ایالت از آمریکا بسازیم.  

و خارق العاده اش را در دسترس عموم قرار نمی دهد چون بخش بزرگی از علم کشف شده آمریکا مخفی 

بر اساس متن فوق . بر همین اساس، فایلها )کتابهای( زیر فقط بخش کوچکی از علم آمریکا هستند.  ]44[است  

را به بازرسان بی تجربه به این صورت   فنونجربه، من می توانم  و به عنوان یک بازرس با تاز این هندبوک  

انتقال بدهم که "پاسخ بسیاری از سواالت شما در سطح ایران، در اینترنت بصورت رایگان در دسترس می 
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نیستم چون  فنون، باید توجه داشت که من مسئول این انتقال از این هندبوک باشد". دوباره بر اساس متن فوق

بودم، هیچ در صنعت  سال پیش وقتی من یک بازرس بی تجربه    15در مقایسه با این مطلب،  ندارم.  من شغلی  

و فنون مربوطه را به من منتقل   یک از بازرسان با تجربه که این شغل را داشتند سواالت مرا پاسخ نمی دادند

. بعالوه آنها فایلها )کتابهای( زیر را به من ندادند و آنها را از من مخفی نگه می داشتند. این رفتار نمی کردند

  بود DEPRESSIVE REALISMبر اساس این متن از این هندبوک، حرفه ای نبود و بر اساس اصول 

داردها قوانینی هستند که باید توجه داشت که کدها و استان  تا من هیچ شغلی و نتیجتا هیچ پولی بدست نیاورم.

سال پیش اینترنت مانند  15قابل توجه است که توسط دولتها و حکومتها ایجاد شده اند و پذیرفته شده اند. 

سال بسیار افزایش  15نداشت و مقدار اطالعات علمی در اینترنت در خالل این و سرعت امروز عمومیت 

این تکنیک هایی که به من منتقل نکردند فقط بخش کوچکی از علم کشف شده اما و به هرحال یافته است. 

آمریکا است و این پولی که به من ندادند خیلی کم است که این مطلب را من در مقاالت اخیرم تحت عنوان 

 .3to 4 4[2["نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش"  گفته ام 

• 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, … 

. این عکس [and 45 42]من قبال یک عکس در وبسایت رسمی شرکت اکسون موبیل را نقد نمودم 

کس، نرمال باشد اما دلیل اینکه به نظر می رسد که از لحاظ س 4ارائه شده است. شخص شماره  1در شکل 

کار را به او توضیح   1کار پیدا کرده است این است که او احمق است و هیچی نمی فهمد چون شخص شماره  

میتوان نتیجه گرفت که اگر شخصی می خواهد در این شرکت استخدام شود، باید احمق یا خر باشد. می دهد. 

نند و در واقع، شرکت اکسون موبیل افراد نابغه را جذب و اما این فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف ک

این موفقیت    موفقیت ایرانیان در آمریکا است.  اسرارو    ها  اما و بهرحال این عکس، داستاناستخدام می کند.  

تحت عنوان "نقدی بر علم حال ها بر اساس فهم اکثریت مردم هستند اما آنگونه که من در مقاالت اخیرم 

، ایرانیان حتی در آمریکا هم در علم هیچی نخواهند شد 3to 4 4[2[حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" گفته ام 

د هستم که اکثریت مردم مفاهیم مقاالت فوق همچنین من معتقو در کل حتی در آمریکا هم هیچی نخواهند شد. 

من از همه دعوت می الذکر مرا نمی دانند و علت نوشتن این مقاالت توسط من این بود تا به آنها آگاهی بدهم. 

کنم تا بر روی این اصل از استاد دانشگاه من محمد جامی االحمدی و دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل 

بزرگی از علم کشف شده مخفی است. همچنین لطفا بر روی مقاالت فوق الذکر من  انسانی کار کنند که بخش

، این تصویراما توسط این عکس نمایشی گیج نشوید چون آمریکا و این شرکت خوب هستند.  کار کنید.
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برای   و اختالالت اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی  DEPRESSIVE REALISMروانشناسی، اصول  

 آمریکا و این شرکت نسبت به من بسیار مهربان و سخاوتمند هستند. تمام دنیا، اما  هستندعموم مردم 

 

 : تصویر از صفحه رسمی استخدام در شرکت اکسون موبیل1شکل 

سکوالریسم به معنای جداسازی دین از کلیه جنبه های زندگی مانند سیاست است. دلیلش آسان می باشد 

 چون دین بد است. 
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دانشگاهها در ابرقدرتها فقط نمایشی هستند و هیچ ارزش علمی ندارند و مردم را ضعیف می کنند به 

ند. ایرانیها دانشگاهها را از ابرقدرتها اینصورت که ذهن مردم را با علم مشغول می سازند تا آنها فکر نکن

به اینصورت که آنها جلوی فکر کردن مردم به کپی براری نموده اند و انها جلوی پیشرفت را می گیرند 

چیزهای مهمی مانند سیاست را می گیرند. ایران رتبه دوم جهان در تعداد فارغ التحصیالن رشته های مهندسی 

تولید دانشگاهها هستند.   ISI. مقاالت  [47]را دارد    ISIجهانی در تعداد مقاالت  و رتبه شانزدهم    [46]را دارد  

 اما آنگونه که من در مقاالت اخیرم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" گفته ام

[24 to 43]2ل ، ایران در علم هیچی نخواهد شد و ایران در کل هم هیچی نخواهد شد. بر همین اساس شک 

معنای واقعی دانشگاه را نشان می دهد. فارغ التحصیالن دانشگاهها به صورت کارمندان ساده در صنعت، 

دانشگاهها و غیره استخدام می شوند. حد نهایی دارایی برای چنین کارمندانی در همه دنیا داشتن یک خانه و 

. همچنین [48]بر ایران ناچیز است میلیارد دالری ره 200یک ماشین است. این مقدار در مقایسه با ثروت 

این کارمندان، مخترع هایی مانند آقای جف بزوس به عنوان مخترع شرکت غول فناوری آمازون با ثروت 

میلیارد دالر تحت عنوان پولدارترین فرد دنیا یا آقای بیل گیتس به عنوان مخترع شرکت غول  177کلی 

 [49]و غیره دالر تحت عنوان چهارمین فرد ثروتمند دنیا میلیارد  124فناوری مایکروسافت با ثروت کلی 

 نخواهد شد. 
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دانشگاهها -2شکل   

همچنین رهبر ایران کنترل نیروهای نظامی ایران را هم در دست دارد که آقایان جف بزوس و بیل گیتس آنها 

دانشگاهی نیاز ندارد و شخص را ندارند. اما و بهرحال رسیدن به دارایی یک خانه و یک ماشین به تحصیالت  

داشتن لوازم خانگی،  اتتعمیر، مکانیکی خودرو جوشکاری در و پنجره، نجاری، مانند  یبا کارهای دیگر
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همین خانه و ماشین را هم به مردم باید توجه داشت که هم به آنها می رسد. و غیره سوپرمارکت یا نانوایی 

فهمند که یک همچنین دارایی )یک خانه و یک ماشین( هیچ ارزشی می ن مردم اکثریت در حقیقت من ندادند. 

 . چون در غیر اینصورت آنرا به من می دادند ندارد

اکثریت ایرانیها نظام جمهوری اسالمی ایران و اسالم را به عنوان دینشان می پذیرند و علت این است  

ایرانیان تا کنون ایدئولوژی های علمی  که آنها روی مذهب و سیاست کار نکرده اند. یک دلیلش این است که

بطور خالصه سکوالریسم، مارکسیسم، الئیسم، آتئیسم، کمونسم و غیره را اختراع نکرده اند.  بین المللی مانند  

در حالت کلی، محققان ایرانی در رشته های علوم انسانی مخالف مذهب هستند.    علمیتمام این ایدئولوژی های  

ی های علمی بین المللی فوق الذکر کار نمی کنند تا آنها را بهبود ببخشند. در عوض آنها بر ژبر روی ایدئولو 

کار می کنند تا آنها را بدون هیچ تغییری بیان کنند و آنها این ایران روی سیاست های نظام جمهوری اسالمی  

احمق نوشته شده اند. در  این سیاست ها گوه هستند و توسط افرادکار را بدون هیچ تفکری انجام می دهند. 

این خصوص یک کلیپ خنده دار در وبسایت یوتیوب وجود دارد که یک چنین تحقیقاتی را توصیف می کند 

گناهان کوچکی را در ایران مانند نوشیدن مشروبات الکلی یا داشتن سکس خارج   ایرانیان  و بهرحال  اما.  ]50[

این دو گناه در ایران بسیار یله قانون اسالم ممنوع شده اند. که ظاهرا در ایران بوس انجام می دهندازدواج از 

در این رابطه، یک شعر از شاعر ایرانی حافظ آنها را مخفیانه انجام می دهند.  متداول هستند. در واقع، مردم  

رفتار " که این  که در خانه تزویر و ریا بگشایند د،در میخانه ببستند خدایا مپسن   به این صورت وجود دارد که "

  1357این رفتار ایرانیان مشابه رفتارشان قبل از انقالب اسالمی ایران در سال  ایرانیها را توصیف می کند.
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بود که در آن اکثریت مردم مشروبات الکلی می نوشیدند و خارج از ازدواج سکس می کردند اما یک انقالب 

د که مذهب ایرانیان معتقدنمذهبی و اسالمی کردند و آنها عاشق رهبر مذهبی و سیاسیشان یعنی خمینی بودند.  

این چنین گناهانی در جوامع اسالمی از قدیم االیام رواج این شعر تاریخی نشان می دهد که  خیلی خوب است.  

اما مردم   با وجود اینکه نوشیدن الکل و داشتن سکس خارج از ازدواج در ایران بسیار رواج دارد،داشته اند.  

و یک بهانه شان این بود که این چیزها ند  به من نداد  DEPRESSIVE REALISMبر اساس اصول  آنها را  

بدون آنها شخص نمی در ایران ممنوع هستند. اما و بهرحال چنین چیزهایی برای من هیچ ارزشی ندارند. 

 میرد همچنین من با فیلم های سوپر بسیار زیادی که در اینترنت وجود دارند خودارضایی می کنم. 

ایرانیان مسلمانان بسیار مذهبی هستند که رژیم جمهوری اسالمی ایران همانگونه که قبال گفتم، اکثریت   

را پذیرفته اند و عاشق آن هستند. اما آنها وانمود می کنند که سکوالر هستند و خواهان رژیم سکوالر پادشاهی 

سیاستهای پهلوی می باشند. این رفتار فقط نمایشی است. دلیلش این است که آنها نمی خواهند به خاطر عقاید و  

احمقانه شان توسط دیگران مسخره شوند. به طور مشابه این روزها می بینیم که تعدادی از زنان و مردم 

اما اکثریت مردم افغانستان  افغانستان علیه رژیم  امارت اسالمی افغانستان تجمع اعتراضی برگذار می کنند.

را پذیرفته اند و عاشق آن هستند. این رفتار فقط مسلمانان بسیار مذهبی هستند که رژیم امارت اسالمی طالبان  

نمایشی است. دلیلش این است که آنها نمی خواهند به خاطر عقاید و سیاستهای احمقانه شان توسط دیگران 

در واقع، مردم هر دو کشور شایسته و الیق همچنین رژیم ها و حکومت هایی مانند رژیم مسخره شوند. 
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"خالیق هرچه فارسی  ضرب المثل    که  ژیم امارت اسالمی در افغانستان هستندجمهوری اسالمی در ایران و ر

 د. ن الیق" این واقعیت را توصیف می ک

در ایران همه چیز کپی برداری از ابرقدرتها است اما معموال مردم این را به دیگران نمی گویند تا 

آنها کار کند، خواهد فهمید که همه چیز در بگویند که ما خیلی بزرگ هستیم. اما اگر شخص مقدار کمی روی  

 ایران کپی برداری از ابرقدرتها است.

 هنوز خرهای زیادی در این دنیا وجود دارند که فکر می کنند من نابغه هستم و همین دلیل اعمال اصول 

DEPRESSIVE REALISM  .اما در حقیقت اکثریت مردم یک چنین خرهایی هستند. بر روی من است

 . بنابراین یک جنایتکار نباشید اینکار اخالقی نیست و یک جنایت است

زهای نمایشی در این دنیا که مردم را ضعیف می کنند یک ضرب المثل به این به عنوان توضیح چی  

این ضرب المثل یک معادل انگلیسی هم دارد که در نسخه صورت وجود دارد که "هر گردی گردو نیست". 

 انگلیسی این مقاله موجود است. 

در انگلیسی که به  ”Make Up“فکر کردن در هر حرفه ای اساسی است. مثال برای فهمیدن فعل  

معنی آرایش کردن در فارسی است، شخص باید فکر کند. آرایش کردن باعث بلند کردن کیر آقایان می شود 

 می گویند که به معنی بلند کردن است.  ”Make Up“و به این دلیل در انگلیسی به آن 
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همه درخواست کردم تا برای من پول بفرستند. من به یک من از انسان فقیر و مریض هستم.  من یک

)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  .و این حساب به نام من است. کمک های مالی از هر منبعی بسیار قدردانی می شود

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

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

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

 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 یعنی. کنیم 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 [51]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. 

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

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

به عنوان یک نتیجه مهم از این مقاله و مقاالت قبلیم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر  ".[52]فایق آید 

ا با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت باید عنوان کنم که ایران تنه [to 43 24]دنیا" و "ضمیمه هایش" 

 نخواهد کرد. در حقیقت این کپی برداریها ایران را ضعیف می کنند. 
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