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مین ضمیمه به نقدی بر علم سوبیست و 

 حال 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 REALISMنمایشی، جنایتکار، جنایت،    ،PETITIONکلمات کلیدی:  

 ساالری، اخالق. 

 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 

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

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

 بررسی  و بحث

 یک ضرب المثل بزرگ به زبان انگلیسی به صورت 

All that glitters is not gold  

 وجود دارد که اسکیزوفرنی مرا توصیف می کند )معادل فارسیش این است که هر گردی گردو نیست(. 

من قویا به اخالق معتقد هستم و سخنان زیادی از بزرگان درباره اخالق وجود دارد. به عنوان یک مثال، یک 

امرسون به اینصورت وجود دارد که "اخالق هدف رالف والدو سخن بزرگ از شخصیت برجسته آقای 
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". ما حکومتی را می خواهیم که در آن جرم و جنایت دستمزد و پاداشی نداشته باشدحکومت و دولت است. 

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

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

و روان مانند ، روانشناسی و اختالالت اعصاب DEPRESSIVE REALISMخواهید گرفت. اصول 

اسکیزوفرنی فقط نمایشی هستند تا مردم را ضعیف کنند. در واقعیت، تمام دنیا نوابغ را جذب و استخدام می 

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

DEPRESSIVE REALISM    وودنو بر اساس این سخن بزرگ از شخصیت برجسته آقای "جان  نباشید" 

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 

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

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

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

ب و روان برای یک فرد بر خالف انسانیت و اخالق می باشد جنایت است. در حالت کلی ایجاد اختالل اعصا

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

مهربانی یک سخن بزرگ از شخصیت برجسته خانم دوریس لی درباره انسانیت به اینصورت وجود دارد که "
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". بزرگان زیادی درباره انسانیت و اخالق سخن گفته اند که در اینترنت موجود استبهترین شکل انسانیت 

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

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

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

را  DEPRESSIVE REALISMجهان نوابغ را جذب کرده و استخدام می کنند. معموال افراد اصول 

روی آنها کار کند، آنها مثل موش   بگونه ای بکار می برند تا قانون شایسته ساالری را دور بزنند اما اگر کسی

در تله توسط قانون گرفتار می شوند این در حالیست که آنها بر روی این اصول بسیار کار کرده اند تا توسط 

قانون گرفتار نشوند. شایسته ساالری به عنوان یک قانون در سراسر دنیا مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلستان 

. همچنین در کشور ایاالت [to 5 3]ع معتبر و رسمی ذکر شده است اعمال می شود  و غیره آنگونه که در مناب 

مسئول اجرای شایسته  [7]و وزارت دادگستری آمریکا  [6]متحده آمریکا، قوه قضائیه حکومت آمریکا 

ساالری در آمریکا هستند، کمیته حفاظت از سیستم های شایسته بصورت رسمی از سیستمهای فدرال شایسته 

و غیره. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای حقوق ضایع شده  [8]یت و محافظت می کند حما

که بر خالف اصول شایسته ساالری است شکایت قانونی و  DEPRESSIVE REALISMخودم در اثر 

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

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

"، "سازمان [11]"، "وزارت دادگستری [10]. همچنین نهادهای "قوه قضائیه [9]کل ایران اعمال شود 
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ته ساالری در ایران " و غیره مسئول اجرای شایس[13]"، "دیوان عدالت اداری [12]بازرسی کل کشور 

، شرکت ملی نفت ایران [14]هستند. همینطور "واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات" در وزارت نفت ایران  

، شرکت ملی پخش و پاالیش [17]، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [16]، شرکت ملی گاز ایران [15]

و غیره وجود دارد که مسئول  [19]ی ایران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناور[18]فرآورده های نفتی ایران 

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

که بر خالف اصول شایسته ساالری است شکایت قانونی و رسمی  DEPRESSIVE REALISMاثر 

ق وبسایتهای نهادهای فوق بسیار آسان است و وقت خواهم کرد. این روزها شکایت رسمی و قانونی از طری

کمی 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. 

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

. آنگونه که در این وبسایت ارجاع داده شده است، [to 21 20]ایران در وبسایت رسمی اش پذیرفته شده اند 

ی در این وبسایت، این حقوق آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. بر اساس حقوق آزاد

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

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

را قبول دارم چون اکثریت مردم ایران آنها را قبول دارند و می پذیرند و این بر اساس اصول دموکراسی می 
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باشد که می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم است. دلیل اینکه ابرقدرتها هم رژیم جمهوری اسالمی 

می پذیرند همین است. به عنوان یک اثبات، یک کلیپ ویدئویی از سفیر  ایران، رهبر و رئیس جمهورش را

عالیجناب آقای آنتونی پارسونز در کنار رهبر ایران خمینی در  1357انگلستان در ایران در اول انقالب 

وبسایت یوتیوب موجود است که در آن، این عالیجناب تبرک و تقدس را از دست خمینی به ایرانیان منتقل می 

. اما باید در نظر داشت که ایران و ابرقدرتها در توافق کامل نیستند و هنگامیکه ایران برای ابرقدرتها [22]د  کن 

خطر میشود، آنها ایران را متوقف می کنند. برای مثال ابرقدرتها جلوی دستیابی ایران به سالح هسته ای را 

ان معناست که خربازی در این دنیا کنترل می گرفتند و به عنوان یک نتیجه، توافق برجام حاصل شد )این بد

شود(. در حقیقت اکثریت مردم ایران بیش از این نمی فهمند تا رژیم جمهوری اسالمی ایران را نپذیرند و یک 

نظام سکوالر را در ایران بپذیرند. اینکه ایران را یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم فهم بسیار 

که ایرانیان شایسته و الیق رژیم جمهوری اسالمی ایران هستند که ایرانیها آنرا ندارند. زیادی می خواهد 

. ایرانیان باید خیلی زیاد بر ضرب المثل فارسی "خالیق هرچه الیق" این رژیم را در ایران توصیف می کند

باید توجه داشت که یکی از شالوده ها و بنیان های روی سیاست کار کنند تا یک کشور پیشرفته داشته باشند.  

آنهایی که   و بر همین اساس من آزاد هستم تا اینگونه مقاالتم را بنویسم.  [23]دموکراسی، آزادی بیان است  

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

امارات متحده عربی، لیبی و غیره به تازگی من پیشنهادهای کاری از سرتاسر دنیا مانند آمریکا، انگلستان، 

تا به عنوان یک کارمند ساده برایشان کار کنم. همانگونه که قبال گفته ام، این درآمد در حد یک خانه ام    هداشت 
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انسان عاقل با بدست آوردن چنین ثورتی خوشحال نمی شود .  to 4 24]7[و ماشین است که خیلی کم می باشد  

ل بشود، او یک الکی خوش و با از دست دادن آن هم ناراحت نمی شود. اگر شخصی با چنین درآمدی خوشحا

این یک . 9and 4 8[4[است. اما و بهرحال تعدادی از قراردادهای اخیر من در وبسایتم در دسترس هستند 

درآمد بسیار کم است و به عنوان یک اثبات میتوان دید که عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا جو بایدن قول 

. ]50[دالر آمریکا است را افزایش ندهند  400,000داده اند که مالیاتهای افرادی که درآمد سالیانه شان زیر 

 400,000متحده آمریکا درآمد سالیانه شان زیر  قابل توجه است که تمامی کارمندان ساده در کشور ایاالت

می باشد که پردرآمد ترین مشاغل آمریکا را  Investopediaدالر است که این بر اساس گزارش وبسایت 

چیزهای نمایشی که در جهت عکس قوانین . [51] به مدرک دانشگاهی احتیاج دارندکه همگی  لیست می کند

علمی هستند مردم را ضعیف می کنند. افرادی که این چیزها را اعمال می کنند دیوانه هستند چون در جهت 

عکس قوانین علمی رفتار می کنند. اسکیزوفرنی من در جهت عکس قوانین علمی شایسته ساالری است. 

یت را توضیح می دهد که در آن یک دیوانه تالش می کند از دیکشنری تصویری بابیلون این واقع 1شکل 

برای دیگران اختالل اعصاب و روان درست کند. اختالالت اعصاب و روان در جهت عکس قوانین علمی 

. در حالت کلی، تمامی اشخاص دیوانه در جهت عکس قوانین علمی شایسته ساالری شایسته ساالری هستند. 

نابود کنند و به این دلیل آنها را به تیمارستان می فرستند. توضیح بیشتر در  رفتار می کنند تا همه چیز را

 . [to 47 24]مقاالت اخیرم در دسترس است 
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 در "دیکشنری تصویری بابیلون" CRAZYدیوانه یا به انگلیسی  -1شکل 

 

بر می شود.  فکر کردن و کار کردن    مانعاست و جلوی پیشرفت را می گیرد چون  بوزینگان  تقلید کار  

، آنهایی که مانند بوزینگان تقلید می کنند، اختالل اعصاب و DEPRESSIVE REALISMاساس اصول 

 روانشناسی، اصولاما  روان خواهند گرفت چون مانند انسانها عاقل به نظر می رسند. 
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DEPRESSIVE REALISM   و اختالالت اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی فقط نمایشی هستند تا مردم

را ضعیف کنند به این شیوه که آنها می گویند که نابغه نشوید چون در غیر اینصورت اسکیزوفرنی خواهید 

ناسی اختالالت اعصاب و روان بیماریهای بوزینگان هستند که از انسانها تقلید می کنند. انسانها روانشگرفت.  

و اختالالت اعصاب و روان را اختراع کردند و بوزینگانی که فقط از انسانها تقلید می کنند اختالالت اعصاب 

و اختالالت  DEPRESSIVE REALISM و روان مانند اسکیزوفرنی می گیرند. روانشناسی، اصول

از ابرقدرتها تقلید می  اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی فقط نمایشی هستند و برای بوزینگانی هستند که

بیماری بوزینگان را نشان می دهد که در حقیقت اختالالت اعصاب و روان می باشد چون  2کنند. شکل 

این عکس از داروهای اختالالت اعصاب و روان خواب آور هستند و این بوزینه هم بسیار خواب آلود است. 

اختالالت اعصاب و روان بیماریهای انسانها نیستند و آنها بیماریهای می باشد.  ResearchGateوبسایت 

تا  3 که تقلید می کنند بسیار خنده دار هستند که مثالهای آن در شکلهای بوزینگانیبهرحال، بوزینگان هستند. 

در این مورد، یک ویدنو . دیگری که در اینترنت موجود هستند بیشمارو عکسهای  در دسترس می باشند 19

مسلمانان شیعه . [52]با یک اسلحه در وبسایت یوتیوب وجود دارد که خیلی خنده دار است میمون از یک 

رسما مجبورند دینشان را از مراجع تقلید، تقلید کنند. اما مسلمانان شیعه باید بر روی دین، فکر و کار کنند تا 

به همین دلیل، ایرانیان در عاشق دینشان هستند.  پیشرفت کنند. اکثریت ایرانیان مسلمانان شیعه هستند و

سرتاسر جهان به عنوان بوزینه شناخته می شوند. به عنوان مثال وقتی من برای کار به کشور چین رفته بودم، 

شرکت چینی یک دختر را استخدام نمود تا با من سکس کند. وقتی این دختر فهمید که من از ایران هستم، 
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همچنین در چین من یک مترجم داشتم که اسمش جیسون هوانگ بود و از اب کرد. بارها مرا بوزینه خط

" را به من : انتقام افتادهانگلیسی به چینی و برعکس ترجمه می کرد. او فایل یک فیلم به اسم "تبدیل شوندگان

بود که از انسانها تقلید می کردند و مثال یکی از آنها  شبیه بوزینگان یانسان نماداد. فیلم راجع به ربات های  

من توسط قرصهای اسکیزوفرنی مانند ریسپریدون رباتها برای کار استفاده می شوند.  موجود است.    8در شکل  

اکتشافات فضایی ابداعات و نوآوریهای آمریکا هستند و آنهایی که به شیوه مشابه بودم.  فرو رفتهبه خواب 

ی هستند که از آمریکا تقلید می کنند. برای مثال ایران قدمتی یک میلیون ساله علم کنند بوزینه هایعمل می 

به اکتشاف فضا بپردازند. به خاطر این حکومت مذهبی  به فکرشان نرسید تاو در طی این سالها  [53]دارد 

عروف به نام بوزینه علمی یا به ایران، تمام ایرانیان مانند بوزینه ها رفتار می شوند. یک صفحه فیسبوکی م

 3که در شکل  [54]که عکسی از یک بوزینه علمی دارد وجود دارد  ”Scientific Monkey“انگلیسی

چاپ کردم که لینکهایی در وبسایت  ISIمقاله  2موجود می باشد. این شکل بسیار توضیح دهنده است. من 

NASA دارند [55 and 56] این نشان می دهد که دنیا با من مانند یک بوزینه رفتار کرده است )از نوع .

این حکومت جمهوری اسالمی ایران است که به من گفته علمی( که این به علت رژیم مذهبی ایران است. 

این نتیجه رژیم جمهوری اسالمی ایران کشور بوزینگان است. تقلید حقیقی است.  ،است تا علمی شوم که این

رسما، مسلمانان شیعه مجبورند یک پنجم درآمدشان را به مرجع تقلید ایران است که ایرانیان بوزینه هستند. 

میلیون نفر است بنابراین مراجع تقلید   80. جمعیت ایران بیش از  ]57[  بدهند که این کار خمس نامیده می شود

در حقیقت این مراجع تقلید،  بزرگترین بوزینگان هستند چون ذکر شده پول زیادی از خمس بدست می آورند.  
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قط در جوامع اسالمی مانند ایران و افغانستان، اینترنت فآنها خیلی و بیشتر از بوزینگان دیگر تقلید کرده اند. 

برای سکس استفاده می شود. اما اینترنت استفاده های دیگری هم دارد و به عنوان مثال مسلمانان می توانند 

اطالعات زیادی راجع به مذهب و سیاست در اینترنت بدست آورند. مسلمانان باید اطالعات زیادی راجع به 

سم، الئیسم و غیره داشته باشند. این ایدئولوژی های علمی از قبیل سکوالریسم، آتئیسم، مارکسیسم، کمونی 

اطالعات باید در کانالهای رسمی تلویزیونی و رادیویی در کشورهای اسالمی ارائه شوند. بجای تدریس قرآن 

و دین اسالم در مدارس، ایدئولوژی های علمی فوق الذکر باید در کشورهای مسلمان تدریس شوند. به این 

نمی توانند ابداع و نوآوری کنند و در )ایرانیها( بوزینگان د کرد. شیوه کشورهای مسلمان پیشرفت خواهن 

تقلید انواع زیادی دارد و در از منبع گوگل نشان داده شده است.  13عوض آنها تقلید می کنند که در شکل 

صنعت، به آن مهندسی معکوس می گویند. ایرانیها نمی توانند طراحی را انجام دهند و در عوض آنها مهندسی 

 .عکوس می کنند که رفتار بوزینگان استم
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 بیماری بوزینگان که اختالالت اعصاب و روان می باشد.  - 2شکل 
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. متفکر بوزینه -4شکل   
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 بوزینه رهبر شبیه رهبر ایران.  - 9شکل 
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 بوزینه سیاسی.  – 10شکل 
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 بوزینه همجنسباز ماده. - 19شکل 

 

استخدام  التماس براییک متن بسیار جالب و آگاهی دهنده از یک کتاب مرجع اصلی آمریکایی درباره 

به صورت زیر وجود دارد که " بازرس جوش هرگز نباید پرداختی داشته باشد، التماسی بکند، بازرس جوش  
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استخدام شود به  تا بصورت حرفه ای بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بدهدیا حق کمیسیون پیشنهاد رشوه 

 ".  [58] استثنای حق کمیسیون الزمه در آژانسها )موسسات( کاریابی مجاز و دارای مجوز

تعدادی از شرکتهای بازرسی فنی خارجی مانند توف نورد )با عنوان توف نورد ایران(، اس جی اس )با 

در ایران شعبه دارند. واقعیت های زیر راجع به آنها باید در نظر  [59]اس جی اس( و غیره -عنوان آریا

در سطح شرکهای بازرسی فنی   گرفته شوند. آنها علم ابرقدرتها را به ایران منتقل نمی کنند و سطح علمیشان  

ایرانی است. به عنوان مثال، ایرانیها به توپک هوشمند نیاز دارند اما هیچ یک از این شرکتهای خارجی یک 

کارخانه برای تولید توپک هوشمند در ایران تاسیس نکرده اند. ایرانیها فکر می کنند اگر در این شرکتهای 

قدرتها علمی خواهند شد که اشتباه است چون سطح علمیشان برابر خارجی کار کنند، آنگاه آنها مانند ابر

 شرکتهای ایرانی است. 

من فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران را برای همیشه ادامه خواهم داد تا ایران را یک ایالت از کشور ایاالت 

ال حاضر دنیا" و متحده آمریکا بسازم. بر همین اساس، من نوشتن مقاالت اخیرم با عنوان "نقدی بر علم ح 

 "ضمیمه هایش" را برای همیشه ادامه خواهم داد. این کار تفکر و اندیشه است. 

از دیدگاه پزشکی، همه قسمتهای بدن یک زن، سکسی هستند. اما در مردان، فقط سر کیر سکسی است. 

نین همچ بنابراین برای جلوگیری از حاملگی در خالل سکس بین زن و مرد، سکس از کون خوب است. 

 .که در صورت اعمال آنها، سکس از کوس خوب است  [60]روشهای پیشگیری از بارداری هم وجود دارند 
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برای سکس لزبین، بهترین پوزیشن بغل کردن و قرار گرفتن روی یکدیگر است تا بیشترین تماس حاصل 

زنانگی مانند پستانها، زیبایی و کوس دیده شوند همچنین دخول واژینال و مقعدی صورت نمی گیرد   شود و

چون این دو مردانه هستند. زنان یا همجنسباز هستند یا دوجنس باز. به طور طبیعی، مرد همجنسباز وجود 

اس روانشناسی، آنهایی که ندارد و آنهایی که بر خالف این قانون علمی رفتار می کنند دیوانه هستند. بر اس

خودارضایی می کنند دچار اختالالت اعصاب و روان می شوند و باید داروهای خواب آور مانند اوالنزاپین 

و ریسپریدون مصرف کنند و به این شیوه آنها به خواب فرو می روند. در خودارضایی، کمترین مقدار وقت 

ی شود که علت آن پرورش فرزندان می باشد و بهمین در ازدواج بیشترین مقدار وقت تلف متلف می شود. 

 دلیل آنهایی که ازدواج می کنند دیوانه خواهند شد. 

. این [61]کشور ایاالت متحده آمریکا به میزان زیادی تعداد کالهک های هسته ایش را کاهش داده است 

همیت کمی دارند. اما برای موضوع نشان می دهد که کالهک های هسته ای برای آمریکا به عنوان ابرقدرت ا

ایرانیها، هدف نهایی داشتن کالهک های هسته ای است. در اینصورت ایرانیان باید ایران را به لحاظ سیاسی 

یک ایالت از آمریکا بسازند و بعد از آن آمریکا تعدادی از کالهک های هسته ایش را به ایران منتقل خواهد 

 کرد. 

سال است. حقیقت غم انگیز درباره مرگ این است که هرآنچه  80ماکسیمم زندگی انسان بسیار کوتاه و 

هراندازه این دستاوردها زیادتر باشد،  را از هر راهی و با انجام هر کاری بدست آورده اید باید ترک کنید.
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نیمه دوم این غم بیشتر خواهد بود. من تقریبا در نیمه زندگی ام هستم. نیمه اول پر از گوه بود. امیدوارم که 

نشان داده شده است.   20مرگ در اثر پیری، بیماری انسانها است که در شکل  پر از شادی و خوشبختی باشد.  

این شکل نشان می دهد که حتی انسانها که کارهای فکری می کنند  هم این بیماری هرگز شفا نخواهد یافت. 

 می میرند. 

https://bharatpublication.com/admin/upload_ijlmss/02%20Pejman%20Malekinejad%2001152.pdf
https://bharatpublication.com/admin/upload_ijlmss/02%20Pejman%20Malekinejad%2001152.pdf


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

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

14 – 37, DOWNLOAD LINK: 

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

%2001152.pdf  

___________________________________________________________________ 
 

32 | P a g e  

 

 مرگ در اثر پیری بیماری انسانها است.  - 20شکل 
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من به همه توصیه می کنم که موقع عکس گرفتن لبخند بزنند. این لبخند نشان می دهد که کسی که به 

هستید. این و خوشحال عکس می نگرد مورد تایید است و درست و بدون نقص می باشد و شما از او راضی 

 . موجود است 21آنها در شکل  که یکی از رمز لبخند در عکس های من است

 

 

 

 

 

 

 

 عکس من در حال لبخند زدن.  – 21شکل 

 

، من قویا معتقد هستم که تنها راه پیشرفت ایران این است که ایران [to 47 24]بر اساس مقاالت اخیرم  

را یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم و به این شیوه، ایران به علم آمریکا دست خواهد یافت. 
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اما افرادی هستند که در جهت مخالف من رفتار می کنند تا مردم را ضعیف نمایند و این فقط نمایشی است. 

یک مثال فردی به نام راجر الکساندر است که موسس و بنیان گذار شبکه بین المللی حفاظت کاتدیک و به 

 انگلیسی 

CATHODIC PROTECTION NETWORK INTERNATIONAL 

هستند می  NACE.  به لحاظ علمی، او مخالف کتابهای زیر و بویژه آنهایی که از انتشارات ]6[2می باشد 

باشد. او مخالف این کتابهای آمریکایی است و به دنبال کنندگانش القا می کند که کتابهای زیر را استقاده نکنند. 

دعوت شده بود تا ایده های  بدین شیوه دنبال کنندگانش به لحاظ علمی پیشرفت نخواهند کرد. او به ایران

اشتباهش را تدریس کند. رفتار وی فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف نماید اما در واقع، تمام دنیا این کتابها 

را استفاده می کنند و قبول دارند. اگر شخصی این رفتار راجر الکساندر را بر عکس کند، آنگاه رفتار برعکس 

 . [to 47 24]مقاالت اخیر من می باشد شده راجر الکساندر، اثباتی بر 

• 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 
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• ASM Metals Handbooks 

• 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, … 

 

از "به برابری از اهداف توسعه پایای سازمان ملل متحد عبارت است  5هدف شماره برابری جنسیتی، 

". برابری جنسیتی نه تنها یکی از حقوق اساسی .جنسیتی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند

. متاسفانه [63]بشریت است، بلکه یک زیربنای ضروری برای جهانی صلح آمیز، خوشبخت و پایا است 

اسالم حقوق زیادی از زنان را نقض کرده است که مثالهایش عبارتند از دیه، ارث و غیره. این کار مخالف 

 هدف "برابری جنسیتی" فوق الذکر می باشد. 

میلیارد دالر دارد که  200بر اساس گزارش خبرگذاری معظم صدای آمریکا، رهبر ایران ثروتی معادل 

. همچنین رهبر ایران کنترل نیروهای نظامی ایران را هم در اختیار دارد. قابل [64]پول خیلی زیادی است 

توجه است که این ثروت با کالهبرداری بدست آمده است. ایرانیها معتقدند که وی با تقواترین و پرهیزگارترین 

ن از او کمتر شخص در ایران است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افراد دیگر که پرهیزگاری و تقوایشا
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است، پول بسیار بیشتری از او از طریق کالهبرداری بدست آورده اند. اما و بهرحال من معتقد هستم که 

 سیاست باالترین درآمد را در ایران حال حاضر دارد. 

همه درخواست کردم تا برای من پول بفرستند. من به یک من از من یک انسان فقیر و مریض هستم. 

)که یک سیستم پرداخت  WebMoneyاهیانه برای زنده ماندن احتیاج دارم. من یک حساب درآمد ابتدایی م

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

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

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

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

 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
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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 [65]ایران را یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا بسازیم 

هم بر اساس اصول دموکراسی است که می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم  PETITIONاین 

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

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

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 [66]فایق آید 

ا با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت باید عنوان کنم که ایران تنه [to 47 24]دنیا" و "ضمیمه هایش" 

اگر ایرانیان می خواهند ایران را ایالتی نخواهد کرد. در حقیقت این کپی برداریها ایران را ضعیف می کنند. 

بنابراین آنها باید سکوالریسم و دیگر قوانین کشور ایاالت متحده آمریکا را نیز از کشور آمریکا بسازند، 

 بپذیرند. 
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