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مین ضمیمه به نقدی بر علم ششبیست و 

 حال حاضر دنیا

 نژاد مالکی پژمان  :نویسنده

  TUV NORD Iran شرکت

Email: pejmanmalekinejad2@gmail.com 

      خالصه

 همچنین واقعیتهایی راجع به شدند.  در این مقاله برخی از مشکالت علمی ایران ذکر 

DEPRESSIVE REALISM  .به این نتیجه رسیدم که من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد، شامل شدند

در این مقاله  PETITIONمن هیچ نبوغی ندارم و من و ایران  در کل هم هیچی نخواهیم شد. همچنین یک 

یشرفت علمی ایران این است که ایران را ایالتی از کشور معرفی شد. بعالوه نتیجه گیری شد که تنها راه پ

  ایاالت متحده آمریکا بسازیم. 
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، من ، شایسته ساالریDEPRESSIVE REALISMمافیا،  ،PETITIONکلمات کلیدی: 

 .، انسانیت، نمایشیمذهب ،فعالیتهای بشردوستانه و انساندوستانه انجام می دهم

 مقدمه

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

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

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

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

 بررسی و بحث

من فعالیتهای بشر دوستانه و انساندوستانه انجام می دهم و این کار را برای همیشه ادامه خواهم داد که 

 حاضردنیا" و "ضمیمه هایش"نتیجه اش نوشتن یکسری از مقاالت تحت عنوان "نقدی بر علم حال 

[3 to 29]  .کلمه انگلیسیاست“Publish”   به معنی آماده سازی و انتشار دادن )یک کتاب، ژورنال، قطعه

موسیقی و غیره.( برای فروش، توزیع یا خواندن و قرائت عمومی است. من به هیچ ژورنالی 

 ”Public“ر وبسایت رایگان خودم، عمومی یا مقاالتم احتیاج ندارم چون من آنها را خودم د  ”Publish“برای
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. [30] .خواهم کرد. وبسایت من در گوگل یافت می شود اگر اسم مرا به فارسی یا انگلیسی در آن جستجو کنید

همچنین احتمالش وجود دارد که مافیا این وبسایت را ببندد همانگونه که از انتشار مقاالتم در ژورنالها جلوگیری 

 ”MAKE PUBLIC“به معنای عمومی ساختن یا به انگلیسی  ”PUBLISH“لمه انگلیسی بنابراین ککرد. 

است. از این بحث میتوان نتیجه گرفت که ژورنالهای علمی هیچ چیزی به محتوای علمی مقاالت اضافه نمی 

کنند و فقط آنها را عمومی می کنند. بنابراین شخص می تواند خودش مقاله اش را منتشر کند و عمومی بسازد 

سیاری در این رابطه که به کند در اینترنت در وبسایتهای رایگان ب ”SELF-PUBLISH“یا به انگلیسی 

می کنم که  ”SELF-PUBLISH“. من مقاالتم را در یکی از آنها [31]اینکار اختصاص داده شده اند 

. همچنین [32]محتوای مقاالت را در موتور جستجوگر گوگل به دو زبان فارسی و انگلیسی عمومی می کند 

رنت وجود دارند که با استفاده از آنها میتوانم تعداد بسیاری از سازندگان وبسایتهای رایگان هم در اینت

همچنین من مقاالتم را در وبسایت رایگان خودم . [33]وبسایتهایی مشابه وبسایت رایگان خودم را بسازم 

“SELF-PUBLISH” [30] می کنمو عمومی یعنی خودم آنها را منتشر  می کنم . 

مردم را ضعیف می کنند و توسط مافیا اشاعه داده می شوند  DEPRESSIVE REALISMاصول 

مافیا برای من اسکیزوفرنی ایجاد کرده است بنابراین من که در جهت عکس اصول شایسته ساالری هستند. 

، برای حقوق نقض شده ام توسط مافیا شکایت [to 27 20]ذکر شده در مقاالت قبلی ام قانونی قطعا به مراجع 

برای  [to 29 3]همچنین، من مقاالتم را کرد که می خواهد برای من اختالل روانی درست کند. قانونی خواهم 

یا به فارسی پلیس فدرال آمریکا،  FBI (Federal Bureau of Investigation)این مراجع قانونی بعالوه 

CIA (Central Intelligence Agency)  ،یا همان سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
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telligence and Espionage Agency of the British Government)In(MI6   یا همان سرویس

یا همان  The International Criminal Police Organization( Interpol(، بریتانیااطالعات مخفی 

 اسکیزوفرنی من و اصول دیگر نهادهای مرتبط فرستادم.  وپلیس بین الملل یا اینترپل 

DEPRESSIVE REALISM  فقط نمایشی هستند تا مردم را ضعیف کنند. من می ترسم چون در مقاله ام

اسکیزوفرنی  ن، بنابراین مافیا درست کرد[28]گفتم که مقاالت من شایسته دریافت جایزه صلح نوبل هستند 

از مافیا من مافیا کارهای کثیفی انجام می دهد. برای من را شتاب می دهد. این جایزه خیلی نمایشی است. 

بر خالف آنچه به نظر می رسد، مافیا در مقایسه با دولتها و حکومتها قدرت بسیار کمی دارد. متنفر هستم. 

این وضعیت من دقیقا در عکسهایی از موتور انسانیت نمی فهمند.  ازمافیا حیواناتی هستند که هیچ چیزی 

و  را سرچ کنید و به عکسها ”mafia schizophrenia“جستجوگر گوگل نشان داده شده است اگر کلمات 

اسکیزوفرنی من برای عموم شرایط بنابراین  .[34]یافت شده در گوگل بنگرید دیگر اطالعات مانند متون 

را در ، شخص می تواند اطالعات زیادی کلی به عنوان یک راهنمایی است.و مشخص مردم بسیار واضح 

 گوگل بدست آورد. 

و مذهب اتالف وقت است چون مردم را با خود و جهان آخرت مشغول می سازد تا مردم به زندگی  

این مشخصه حیوانات است که فکر . [and 36 35] فکر نکنند و بدین شیوه مانع پیشرفت می شوداین دنیا 

 این واقعیت را بوضوح نشان می دهد. 1شکل نمی کنند. 
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 دین.  -1شکل 

 

این مفهوم سازگار و موافق با ایدئولوژی علمی مارکسیسم درباره مذهب است که دین را به صورت "افیون 

ایدئولوژی من کمونیست نیستم اما با . [37]توده ها" در نظر می گیرد چون افیون هم مردم را ضعیف میکند 
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آمریکا  اسیاسی من همیشه بو نکته دیگر این است که به لحاظ  مارکسیسم درباره دین موافق هستم علمی

 معنویمسائل مذهبی، دینی، روحانی و در حقیقت من سکوالر هستم که معنایش این است که من با خواهم بود. 

همانگونه که قبال گفته ام مارکسیسم است. سکوالریسم مذهب را رد و نفی می کند که شبیه ارتباطی ندارم. 

یا به فارسی "ایرادهای وارده بر  ”Criticism of religion“ ، مقاله مهمی در ویکی پدیا به عنوان[26]

. [38]دین" وجود دارد که یکی از مشکالت دین را به صورت "مانعی برای پیشرفت علم" مطرح می کند 

به عنوان توضیح این واقعیت میتوانم یک مثال به صورت نظریه فرگشت آقای چارلز داروین ذکر نمایم که 

دارای نسبی مشترک هستند. این تئوری هم اکنون بطور گسترده ای پذیرفته شده است  می گوید همه گونه ها

و به عنوان یک مفهوم بنیادی در علم در نظر گرفته می شود. از آقای چارلز داروین به عنوان یکی از 

رد کرده اند اما اسالم و دیگر ادیان ابراهیمی این تئوری را . [39]مهمترین انسانهای تاریخ بشر یاد می شود 

ین میتوان دید که اسالم بنابرا. [40]و می گویند که انسان فرگشتی نداشته است و اولین انسان، آدم بوده است 

همچنین در این مقاله مهم، دیدگاه مارکسیسم درباره مذهب هم ذکر شده است مانعی برای پیشرفت علم است. 

 و استفاده می شود گسترده ای پذیرفته شده است که نشان می دهد نظریه مارکسیسم درباره مذهب به طور

اسالم تفکیک جنسیتی را انجام می دهد تا مانع سکس بدون ازدواج به عنوان یک گناه شود. این کار . [26]

در مردان موثر است چون هیچ مرد همجنسبازی وجود ندارد. اما در مورد زنان صادق نیست چون همه زنان 

، سکس لزبین در خوابگاههای مانند ایران کشور مسلمانیک میتوان دید که در  دوجنسباز هستند. در نتیجه،

 بسیار متداول است. این نشان می دهد که اسالم نواقص زیادی در پیشگیری از گناه دارد. زنان دانشجویی 
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برای سکس و غذا بطور کلی ، تظاهراتها و اعتراضهایی که در ایران انجام می شوند در حال حاضر

من برای اینکه ایران را یک ایالت از کشور  PETITIONهستند که هردویشان مختص حیوانات است. اما 

 . [41]علم آمریکا را به ایران می آورد  چونمختص انسانها است  بسازیمآمریکا 

 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 [41]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 

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

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 [42]فایق آید 

باید عنوان کنم که ایران تنها با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت نخواهد  [to 29 3]دنیا" و "ضمیمه هایش" 
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اگر ایرانیان می خواهند ایران را ایالتی از کشور کرد. در حقیقت این کپی برداریها ایران را ضعیف می کنند. 

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