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مین ضمیمه به نقدی بر علم حال نوزده

 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 ساالری. ، DEPRESSIVE REALISMنمایشی، علم،  ،PETITION: کلمات 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 

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

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

 بررسی  و بحث

در رشته بازرسی و خوردگی داشته باشد تا کار  را تجربه هم علم وهم در حالت کلی شخص باید  

 من علم را به صورت فایلها )کتابهای( زیر دارم: بدست آورد. 

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

• 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, … 

استخراج شده است. من  فوقکه علم و تجربه برای این شغل ضروری هستند از فایلها )کتابهای( این واقعیت 

در وبسایت من در دسترس هستند من صنعتی ی هاکارمربوطه  از همچنین تجربه صنعتی دارم و عکسهای 

اخیرم گفته ام، من هیچ . در حالت کلی همانگونه که در مقاالت [3]من تجربه صنعتی دارم  ثابت می کنندکه 

  [to 22 4]نبوغی ندارم، من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد و من و ایران در کل هم هیچی نخواهیم شد

واقعیتهای زیر باید در باره این فایلها )کتابها( در اما این کار برای من درآمد ناچیز و کوچکی خواهد داشت. 

 نظر گرفته شوند:

 وری آمریکا هستند و ایرانیها نمی توانند آنها را بسازند.آنها همگی ابداع و نوآ -1

مانند سیاست و مذهب آنها مغز کسانی که آنها را استفاده می کنند آزاد می کند تا به همه چیزهای دیگر   -2

 فکر کنند و بدین شیوه آنها ایجاد پیشرفت می کنند. 
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دند و فقط در دسترس باندهای مافیایی این کتابها برای سالهای زیادی در ایران مخفی نگه داشته می ش -3

 بودند چون خیلی ارزش داشتند اما امروزه بسیاری از آنها در اینترنت بطور رایگان در دسترس هستند.

آنها فقط بخش کوچکی از علم دنیا در این رشته ها هستند و بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی  -4

می شود که حد نهایی دارایی هایش هم در ایران و است. با خواندن این فایلها شخص یک کارمند ساده  

بنابراین فرد نباید انتظار داشته باشد تا مانند آقای جف هم در خارج از ایران یک خانه و ماشین است. 

بزوس که مخترع شرکت غول فناوری آمازون هستند یا آقای مارک زاکربرگ که مخترع شرکت 

میلیاردر برتر دنیا شود.  آقای جف بزوس پولدارترین فرد دنیا غول فناوری فیسبوک هستند و غیره، 

میلیارد دالر هستند و آقای مارک زاکربرگ پنجمین فرد پولدار دنیا با ثروت معادل   177با ثروت کلی  

و پژو  [24] میلیون دالر 28. قابل توجه است که رولز رویس با قیمت   [23]میلیارد دالر هستند 97

می هردو اتوموبیل هستند. اما آنها کامال متفاوت می باشند. وقتی که  [25]دالر  7,700با قیمت  206

گویم حد نهایی دارایی برای یک کارمند ساده مانند من داشتن یک خانه و یک ماشین است، این ماشین 

ه باید در نظر داشت کگفته شده در باال است.  206رولز رویس گفته شده در باال نمی باشد، بلکه پژو 

جهانی در  شانزدهمدارند چون ایران در جایگاه  ISIظاهرا ایرانیان هم اختراعاتی بصورت مقاالت 

اختراعی است که برای آن پولی به مخترع توسط  ISI. اما مقاله [26]قرار دارد  ISIتعداد مقاالت 
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ارزشی جایگاه و پرداخت نمی شود و این اختراعات )کسی که مقاله را دانلود می کند(  استفاده کننده

اتالف وقت هستند و جلوی پیشرفت را  ISIدر تولید ناخالص ملی ندارند. من معتقد هستم که مقاالت 

می گیرند. در خصوص ایران آنها برای مشغول ساختن مردم با علم هستند تا آنها به چیزهای مهمی 

 فکر نکنند. و مذهب نند سیاست ما

 اینها باالترین سطح دانش در رشته های بازرسی و خوردگی در صنعت نفت در ایران هستند.  -5

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

و اختالالت اعصاب و روان مانند  ، روانشناسیDEPRESSIVE REALISMگرفت. اصول 

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 

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   .ادامه خواهم داد

ی من هم اکنون و قبال ، زندگDEPRESSIVE REALISMدر اثر کاربرد اصول تمام دنیا مفید باشند. 
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بدبختی و تیره روزی هست و بوده است که این بر خالف انسانیت می باشد. یک سخن بزرگ از شخصیت 

". مهربانی بهترین شکل انسانیت استدرباره انسانیت به اینصورت وجود دارد که "خانم دوریس لی  برجسته  

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

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

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

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

را بگونه ای بکار می برند تا قانون   DEPRESSIVE REALISM  استخدام می کنند. معموال افراد اصول

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 این اصول بسیار کار کرده اند تا توسط قانون گرفتار نشوند. شایسته 

ر سراسر دنیا مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و غیره آنگونه که در منابع ساالری به عنوان یک قانون د

. همچنین در کشور ایاالت متحده آمریکا، قوه ]29to  27[معتبر و رسمی ذکر شده است اعمال می شود 

مسئول اجرای شایسته ساالری در آمریکا  ]31[و وزارت دادگستری آمریکا  ]30[قضائیه حکومت آمریکا 

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

و غیره. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای حقوق ضایع شده خودم در اثر  ]32[می کند 
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DEPRESSIVE REALISM هم که بر خالف اصول شایسته ساالری است شکایت قانونی و رسمی خوا

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  "،]35["، "وزارت دادگستری ]34[. همچنین نهادهای "قوه قضائیه  ]33[اعمال شود  

" و غیره مسئول اجرای شایسته ساالری در ایران هستند. همینطور ]37["، "دیوان عدالت اداری  ]36[کشور  

، شرکت ]39[، شرکت ملی نفت ایران ]38["واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات" در وزارت نفت ایران 

، شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های ]41[، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ]40[ملی گاز ایران 

و غیره وجود دارد که مسئول اجرای شایسته   ]43[، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران  ]42[نفتی ایران  

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

ESSIVE REALISMDEPR  که بر خالف اصول شایسته ساالری است شکایت قانونی و رسمی خواهم

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

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

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

پاسخ آنها می گویم که اینها در حدود حقوق شهروندی ایران است که توسط دفتر نهاد ریاست جمهوری ایران 
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نه که در این وبسایت ارجاع داده شده است، این . آنگو ]45and  44[ در وبسایت رسمی اش پذیرفته شده اند

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 که این افراد که قصد دارند اصول

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

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 بر اساس اصول دموکراسی می 

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

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

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

 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(

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

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 
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"، 2001"، "یک ذهن زیبا، 1998"، "مرد بارانی، 1991"سکوت بره ها، لم های هالیوودی مانند فی  است.

فقط نمایشی هستند تا بگویند که نابغه نشوید چون در غیر  "2010"، "قوی سیاه، 2011"بانوی آهنین، 

اینصورت اسکیزوفرنی خواهید گرفت. اما کسانی که می خواهند قانون شایسته ساالری را دور بزنند توسط 

صاحب " وجود دارد که در آن  1988قانون مانند موش در تله گیر می افتند. صحنه ای در فیلم "مرد بارانی،  

دیگری در شهر   قمارخانهو هر    قمارخانهام کروز می گوید که شما اجازه ندارید تا دیگر در این  قمارخانه به ت 

الس وگاس قمار بازی کنید و تام کروز متقاعد می شود تا قماربازی را ترک کند. اما این بر خالف قانون 

بینید که افرادی که می خواهند قانونی است. بنابراین می    خانهاست و فعالیت داستین هافمن در این فیلم در قمار

قانون شایسته ساالری را دور بزنند توسط قانون مانند موش در تله گرفتار می شوند. فقط احمق ها در این 

از این متن درباره فیلم "مرد بارانی، باور و اعتقاد دارند.  DEPRESSIVE REALISMدنیا به اصول 

باید هرچه دیگران می گویند را باور کند. بسیاری از این " می خواهم این نتیجه را بگیرم که شخص ن1988

می بود، باید گفته اش  خانهگفته ها مزخرف بوده و بنابراین خالف قانون هستند. اگر حق با گفته صاحب قمار

می نوشت و آنرا مهر و امضا می کرد. بدین شیوه،  خانهرا بصورت مکتوب روی یک سند با سربرگ قمار

شکایت قانونی علیه او در دادگاه یا دیگر مراجع قانونی که در باال گفته ام انجام دهد. شخص می تواند یک 

دوباره می بینید که افرادی که می خواهند قانون شایسته ساالری را دور بزنند توسط قانون مانند موش در تله 
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این بخوبی می دانم که من بارها یک چنین مزخرف گویی هایی را تجربه نموده ام و بنابر گرفتار می شوند.

 چگونه باید با آنها روبرو شوم. 

در این دنیا همه چیز فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند. مثالهایش مسابقات استعدادیابی ایرانی 

در کانالهای ماهواره ای ایرانی است. در حالت کلی خوانندگی درباره عشق است اما این مفهوم در این برنامه 

 تلویزیونی استعدادیابی به نام  های تلویزیونی توسط هیئت ژوری بر عکس شده است. برای مثال یک برنامه

“Next Persian Star”  در شبکه ماهواره ای ایرانیTV PERSIA 1  برگذار می شد. هیئت ژوری که

وارتان آوانسیان و امید سلطانی بودند به طور مکرر گفتند که بهترین خواننده ایرانی داریوش اقبالی است تا 

ش اقبالی گوه است و هیچ کس ترانه هایش را گوش نمی کند و همه از وی تقلید کنند. اما در حقیقت داریو 

موزیک ویدئوهایش را نمی بیند. بنابراین تمام دنبال کنندگان این خواننده، در خوانندگی شکست خواهند خورد. 

مثال دیگر برنامه تلویزیونی مسابقه استعداد یابی "آکادمی موسیقی گوگوش" است. در فصل سوم، ارمیا برنده 

ه حجاب داشت که این برای خوانندگان زن بد است چون مردم خوانندگان زن لخت سکسی را دوست شد ک

این رفتارها بر اساس دارند. بنابراین تمام دنبال کنندگان این خواننده، در خوانندگی شکست خواهند خورد. 

 هستند و فقط نمایشی بوده تا مردم را ضعیف کنند.  DEPRESSIVE REALISMاصول 

 مشکالت زیادی از صنعت نفت ایران را ذکر نمودم که ایرانیان نمی توانند آنها را حل کنند قبال من  
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[4 to 22]اما این روزها هیچ که غیر ممکن است . حال فرض کنیم که ایران بتواند همه آنها را حل کند .

که این به دلیل تحریم های آمریکایی و بین المللی علیه ایران  وارد نمی کندکشوری در دنیا نفت ایران را 

است. این بدین معناست که سیاست در ایران مشکالت علمی زیادی دارد و ایرانیان نمی توانند نفتشان را مانند 

در مجموع یک صادر کننده نفت شد.  2020آمریکا در سال . کنندصادر آزادانه  کشور ایاالت متحده آمریکا

را وارد در روز  میلیون بشکه نفت    7.68میلیون بشکه نفت را در روز صادر و    8.51آمریکا    2020در سال  

همچنین آمریکا   .[46]  نمود  1949نمود که آمریکا را در مجموع تبدیل به یک صادر کننده ساالنه نفت از سال  

توجه داشت که مهم  باید .[47]دارد بشکه در روز   11,307,560با تولید را در تولید نفت جهان رتبه اول 

ترین چیز در هر کشوری سیاست است که همه موارد دیگر را کنترل و هدایت می کند. من قویا معتقد هستم 

یک راه حل سیاسی دارند و بر همین اساس من قویا توصیه می کنم که ایران به ایران  که این مشکالت علمی  

کشور ایاالت متحده آمریکا بیشترین مقدار یکا شود.  لحاظ سیاسی و کال یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمر

در مقایسه با کشور ایاالت متحده آمریکا، ایران فقط به بخش جهان را داراست. در سرتاسر علوم سیاسی 

کوچکی از علوم سیاسی آمریکا دسترسی دارد چون بخش بزرگی از علوم سیاسی آمریکا مخفی است و در 

ذکر اختیار عموم مردم قرار ندارد که این موضوع دقیقا در "دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی" 

هم بارها آنرا در مقاالت اخیرم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه   و من  [48]شده است  
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چون بیشترین مقدار علوم سیاسی در   [49]بهرحال آمریکا رهبر دنیای آزاد است  .  [to 22 4]هایش" گفته ام  

ندارد که این ر تمام دنیا را دارد و بخش بزرگی از این علوم سیاسی مخفی است و در اختیار عموم مردم قرا

و من هم بارها آنرا در  [48]موضوع دقیقا در "دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی" ذکر شده است 

در عوض  .[to 22 4]مقاالت اخیرم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" گفته ام 

از این پاراگراف می خواهم این نتیجه را . [50]ایران در دنیا به عنوان محور شرارت شناخته شده است 

بگیرم که من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد، من هیچ نبوغی ندارم و من و ایران  در کل هم هیچی 

 نخواهیم شد. 

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 

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

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

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

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 
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داری از ابرقدرتها پیشرفت نخواهد کرد. در دنیا" و "ضمیمه هایش" باید عنوان کنم که ایران تنها با کپی بر

 حقیقت این کپی برداریها ایران را ضعیف می کنند. 
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