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مین ضمیمه به نقدی بر علم بیست و یک 

 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،    ،PETITION:  کلمات کلیدی

 ساالری، اخالق. 

 مقدمه 

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

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

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

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

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

"اخالق هدف رالف والدو امرسون به اینصورت وجود دارد که 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

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

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 

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    برجسته آقای "جان وودن  و بر اساس این سخن بزرگ از شخصیتنباشید" 

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 

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

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

در حقیقت این یک می باشد. و اخالق بدبختی و تیره روزی هست و بوده است که این بر خالف انسانیت 
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ایجاد اختالل اعصاب و روان برای یک فرد بر خالف انسانیت و اخالق می باشد   جنایت است. در حالت کلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ی از سیستمهای فدرال شایسته ساالری در آمریکا هستند، کمیته حفاظت از سیستم های شایسته بصورت رسم
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و غیره. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای حقوق ضایع شده  ]8[حمایت و محافظت می کند 

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

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

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 

" و غیره مسئول اجرای شایسته ساالری در ایران ]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[، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران ]18[فرآورده های نفتی ایران 

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

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

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، دوستی مرا قبول نکنن، با من 

ر ندهند و غیره این است که مقاالت من سیاسی و بر خالف رژیم ایران است. ارتباط نداشته باشند یا به من کا
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اما در پاسخ آنها می گویم که اینها در حدود حقوق شهروندی ایران است که توسط دفتر نهاد ریاست جمهوری 

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

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 که این افراد که قصد دارند اصول

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

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 

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

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

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

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

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

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

)این بدان معناست که خربازی در این دنیا کنترل می  گرفتند و به عنوان یک نتیجه، توافق برجام حاصل شد
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. در حقیقت اکثریت مردم ایران بیش از این نمی فهمند تا رژیم جمهوری اسالمی ایران را نپذیرند و یک شود(

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

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

زیاد بر . ایرانیان باید خیلی 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  

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

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 

انسان عاقل با بدست آوردن چنین ثورتی خوشحال نمی شود .  [to 45 24]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

 . [and 47 46]است. اما و بهرحال تعدادی از قراردادهای اخیر من در وبسایتم در دسترس هستند 

و به این شیوه مانع پیشرفت   جلوی فکر کردن و کار کردن را می گیرد  تقلیدتقلید کار بوزینگان است.  

خطرناک است چون خیلی چیزها در این جهان نمایشی هستند تا مردم را ضعیف   نهمچنین تقلید کرد.  می شود
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همچنین بیشتر چیزهای خوب در این دنیا مخفی هستند تا تقلید نشوند و به عنوان کنند و آنها حقیقی نیستند. 

 مجبورندمسلمانان شیعه رسما  .  ]48[مثال ما می بینیم که بخش بزرگی از علم کشف شده ابرقدرتها مخفی است  

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

اما و بهرحال من هیچ کال اسالم گوه است. یعه هستند و عاشق دینشان هستند. شاکثریت ایرانیان مسلمانان 

جرج آقای  مثلنتیجه کار بزرگ دانشمندان معروفی دینی ندارم و این بر اساس اصول سکوالریسم است که 

کشور مانند آمریکا، انگلستان، آلمان، ایتالیا، ژاپن  95 توسطاست و بصورت بین المللی  اوکجیکوب هالی

  .[49] و غیره پذیرفته شده است

سیاستهای ایرانیان گوه هستند و یک مثال نظریه "گفتگوی تمدنها" توسط رئیس جمهور قبلی ایران 

محمد خاتمی بود چون نشان می داد که رژیم ایران خوب است و طول عمر نظام جمهوری اسالمی ایران را 

است و نتیجتا میبینیم که  افزایش داد. همانگونه که قبال گفته ام، همه چیز در ایران کپی برداری از ابرقدرتها

یک نتیجه بقای نظام محتوای علمی این نظریه کپی برداری از سیاستهای ابرقدرتها در قبال ایران می باشد. 

جمهوری اسالمی ایران، تولید بمب اتمی توسط ایرانیان است که تهدیدی برای آمریکا و متحدانش می باشد. 

یران را به لحاظ سیاسی و کال یک ایالت از کشور ایاالت متحده اگر ایرانیها بمب اتمی می خواهند، باید ا

کال و در آمریکا بسازند. در اینصورت آمریکا تعدادی از بمب های اتمی اش را به ایران منتقل خواهد کرد. 
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مورد و موضوع هسته ای، ما نباید رفتار ایرانیان را از حکومتشان جدا کنیم و نتیجتا میبینیم که تحریمهای 

 ن المللی و آمریکایی علیه ایران دراین مورد برای تمام ایرانیان و حاکمانشان است. بی 

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

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

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

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

 گرفت.

 

 

https://www.ijdssh.com/admin1/upload/05%20Pejman%20Malekinejad%2001139.pdf
https://www.ijdssh.com/admin1/upload/05%20Pejman%20Malekinejad%2001139.pdf


INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT IN SOCIAL SCIENCE 

AND HUMANITIES, OPEN ACCESS, Online ISSN: 2455-5142, Print ISSN: 

2455-7730, Volume: 12, July - December 2021, Page No. 54 – 62. DOWNLOAD 

LINK: 

https://www.ijdssh.com/admin1/upload/05%20Pejman%20Malekinejad%2001139.

pdf  

___________________________________________________________________ 

 

10 | P a g e  

 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 [50]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 

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

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

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

به عنوان یک نتیجه مهم از این مقاله و مقاالت قبلیم تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر  ".[51]فایق آید 

باید عنوان کنم که ایران تنها با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت  [to 45 24]دنیا" و "ضمیمه هایش" 

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