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مین ضمیمه به نقدی بر علم چهاربیست و 

 حال حاضر دنیا

 نژاد مالکی پژمان  :نویسنده

  TUV NORD Iran شرکت

Email: pejmanmalekinejad2@gmail.com 

      خالصه

شدند. به این نتیجه رسیدم که من و ایران در علم  ذکردر این مقاله برخی از مشکالت علمی ایران  

هیچی نخواهیم شد، من هیچ نبوغی ندارم و من و ایران  در کل هم هیچی نخواهیم شد. همچنین یک 

PETITION  در این مقاله معرفی شد. بعالوه نتیجه گیری شد که تنها راه پیشرفت علمی ایران این است که

  االت متحده آمریکا بسازیم. ایران را ایالتی از کشور ای

فعالیتهای بشردوستانه و انساندوستانه سکوالریسم، جایزه صلح نوبل،  ،PETITIONکلمات کلیدی: 

 .، شایسته ساالریDEPRESSIVE REALISMانجام می دهم، مافیا، 
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 مقدمه

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

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 

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

 بررسی و بحث

مقاالت اخیر من تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" شایسته دریافت جایزه 

. این مقاالت در ژورنالهای بین المللی چاپ شده اند و به همراه ترجمه فارسیشان [to 27 3] صلح نوبل هستند

. نکته برجسته این مقاالت این است که ایران را یک ایالت از کشور [28] باشنددر وبسایتم در دسترس می 

ایاالت متحده آمریکا بسازیم که تمام مشکالت علمی ایران را حل می کند. این نکته به صورت یک 

PETITION برای جشن سرود ملی کشور ایاالت متحده آمریکا . [29] ندارائه شده است تا همه آنرا امضا کن

دریافت جایزه صلح نوبل من عالی خواهد بود. در اینصورت، من در سخنرانی جایزه صلح نوبل این جایزه 

را به بزرگترین دانشمند علوم سیاسی جهان برای همیشه، عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا جو بایدن که 

 مشکالتاز مقاالتم خواهد بود که شامل حقیقتا شایسته آن هستند تقدیم خواهم کرد. سخنرانی من خالصه ای 

اما  .، ایران را یک ایالت از آمریکا بسازیم و دیدگاههای من راجع به سیاست و مذهب می باشدایران علمی

و بهرحال من قویا معتقد هستم که این راه حل برای مشکالت علمی در بسیاری از کشورهای عقب مانده و 
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ور چین است. من زمانی در چین بودم و هنگامی که با مردم چین یک مثال کشعقب افتاده، عالی است. 

صحبت می کردم، فهمیدم که آنها می خواستند مانند آمریکا باشند و برای مثال مردم می خواستند مانند آمریکا 

آزادانه سالح داشته باشند. این نشان می دهد که چین هم علم )علوم اجتماعی( آمریکا را می خواهد. اما بخش 

مثال دیگر کشور روسیه است. آمریکا مخفی است و در دسترس عموم نیست. کشف شده بزرگی از علم 

زمانی من یک پیشنهاد کاری به عنوان بازرس فنی در صنعت نفت در روسیه داشتم. الزام این شغل، دانستن 

به معنی انستیتو  AMERICAN PETROLEUM INSTITUTEمخفف  APIبود.  APIاستانداردهای 

فت آمریکا است. دوباره این نشان می دهد که روسیه هم علم )علوم نفتی( آمریکا را می خواهد. اما بخش ن

 بزرگی از علم کشف شده آمریکا مخفی است و در دسترس عموم نیست.

به تازگی رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی گفته است که علت اینکه ما میتوانیم موشک بسازیم ولی  

در صنعت خودرو مشکل داریم این است که ما تکنولوژی صنعت موشکی را در صنعت خودروسازی 

تولید اما این پاسخ اشتباه است و دلیل واقعی این است که کشورهای خارجی علم . [30]سرازیر نکردیم 

علم کامال متفاوت  2موشک را به ایران داده اند ولی آنها علم صنعت خودرو را به ایران نداده اند. اینها 

علم موشک توسط کشورهای ضد آمریکایی مانند کره شمالی و روسیه به ایران داده شده است. این هستند. 

ب می شود. قابل توجه است که این المللی علیه ایران را سب علم هیچ ارزشی ندارد چون تحریمهای بین

کشورهای ضد آمریکایی علوم ارزشمندی مانند صنعت خودروسازی و نفت و گاز را به ایران نمی دهند و 

آنها ایران را به عنوان یک سرباز ساده علیه آمریکا می پندارند. اما و بهرحال قدرت آمریکا از ایران بسیار 

این کشورهای ضد آمریکایی مستقیما به آمریکا حمله خواهد باخت. بیشتر است و در جنگ احتمالی، ایران 
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به عنوان یک اثبات، عالیجناب رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن نمی کنند چون از آمریکا می ترسند. 

 . [31]فرمودند که اقتصاد روسیه "سالح اتمی و چاه های نفت دارد و دیگر هیچ" 

ت و گاز فقط می توانند غذا بدست آورند و نباید فکر کنند که با این پول در حالت کلی ایرانیها با پول نف 

می توانند ابرقدرت شوند. به عنوان یک اثبات میتوان دید که وقتی ایران می خواست بمب اتم تولید کند، آنگاه 

علمی ایران این  تنها راه پیشرفت، [to 27 3]همانگونه که قبال گفته ام ابرقدرتها نفت ایران را تحریم کردند. 

که بصورت یک  است که ایران را کال و به لحاظ سیاسی یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم

PETITION  [29]ارائه شده است تا همگان آنرا امضا کنند . 

ایرانیها شعار "مرگ بر آمریکا" را سر می دهند ولی امکان زندگی بدون آمریکا بر روی این سیاره 

ندارد. برای مثال، آمریکا ماهواره های بسیاری در ناسا دارد که تغییرات آب و هوایی )اقلیمی( را وجود 

پایش می کند ولی ایران هیچ ماهواره ای ندارد. اهمیت فضا و ماهواره در تعییرات آب و هوایی  )اقلیمی( 

دید از ناسا ذکر شد توسط علیاحضرت معاون رئیس جمهور آمریکا خانم کاماال هریس در خالل یک باز

وهوایی سازمان تغییرات آب موضوع کنفرانس. بحران تغییرات اقلیمی این روزها بسیار مهم است که [32]

 می باشد.  COP26یا همان  ۲۰۲۱ملل متحد 

 ( از هندبوک مرجع آمریکایی 1یک جدول بسیار مهم )جدول 

AWS Welding Handbook, Ninth Edition, Volume 1, Chapter 16: Codes and Other 

Standards, Page 685 
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وجود دارد که موسسات مسئول صدور، چاپ و توسعه استانداردهای مرتبط با جوشکاری را لیست می کند. 

این استانداردها بصورت این جدول برای بازرسین جوش و دیگر حرفه ای های رشته جوشکاری مفید است. 

آمریکا هستند و میتوانید ببینید که هیچ کدامشان های ها ابداع و نوآوری بین المللی استفاده می شوند و همه آن

باید توجه داشت که این استانداردها، این هندبوک و این جدول فقط بخش کوچکی از علم آمریکا  ایرانی نیستند.

م کشف هستند و آنگونه که در دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی ذکر شده است، بخش بزرگی از عل

 . [33]شده آمریکا مخفی است 

 

https://pejmanmalekinejad.webstarts.com/


PUBLISHED ON MY OWN FREE WEBSITE OF: 

https://pejmanmalekinejad.webstarts.com/ 

IN MONDAY, NOVEMBER 22, 2021. 

___________________________________________________________________ 
 

6 | P a g e  

 

 استانداردهای جوشکاری تولیدات مختلف.  – 1جدول 

از دیدگاه پزشکی، همه قسمتهای بدن یک زن سکسی هستند و اگر آنها می خواهند بیشترین لذت جنسی 

را از یک مرد پشمالو ببرند، مرد پشمالو باید بر پشت زن دراز بکشد )برای سکس مقعدی( و اگر روش 

ی سکس واژینال(. جلوگیری از بارداری استفاده می شود، مرد می تواند بر روی زن از جلو دراز بکشد)برا

بیماریهای مقاربتی هم اما در مردان، فقط سر کیر سکسی است و یک سوراخ برای لذت جنسی کافی است. 

در حقیقت همه زنان دوجنس گرا هستند اما دلیل اینکه  باید در همه انواع سکس در نظر گرفته شوند.
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همجنسبازی حاملگی وجود ندارد. همجنسگرایی در زنان شایع تر از دگرجنسگرایی است این است که در 

این مساله در زنان در هنگام سکس با مردان به صورت سکس از کون حل می شود. دخول از کوس و کون 

بر همین اساس، من به هیچ زنی برای سکس نیاز ندارم و من با خودارضایی برای زنان لذت یکسانی دارد. 

ارضایی می کنند که سر کیرشان را در حلقه ایجاد شده مردان به این شیوه خودو فیلم سوپر ارضا می شوم. 

و مقدار کمی از آب دهانشان را به عنوان روان کننده بر توسط انگشتان دستشان وارد کرده و به آن می مالند 

زنان به شیوه ای  سر کیرشان می ریزند و در حالیکه فیلم سوپر می بینند دستشان را عقب و جلو می کنند.

ی که لخت هستند فیلم سوپر می بینند و پتو را بغل کرده و ممردان خودارضایی می کنند. آنها هنگامتفاوت از 

ینه آبه خود می مالند یا آنرا به دور خود می پیجند. آنها همچنین خود را جلوی آینه لخت کرده و خود را به 

. در حالت کلی وهایشان را بغل می کنندیا می نشینند و زان می مالند یا فیلم سوپر می بینند و خود را می مالند

درباره خودارضایی  وبسایت ویکی پدیاخودارضایی سالم است و در زمان صرفه جویی می کند. مقاله ای در 

 . [34]وجود دارد که خوب است 

به و تحت هیچ شرایطی من بر اساس اصول سکوالریسم هیچ دینی ندارم و بطور قطع تا پایان عمرم 

و همچنین بر  [to 36 35]من این حق را بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر ن نخواهم آورد. هیچ دینی ایما

 دارم.  [37]اساس حقوق شهروندی ذکر شده در وبسایت نهاد ریاست جمهوری ایران 

گروههای مافیایی پول زیادی را به خانواده من و دیگران پرداخت کرده اند تا برای من اختالل اعصاب  

همه جا کار می کند. اما حاال  DEPRESSIVE REALISMو روان درست کنند تا نشان دهند که اصول 
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ضعیف کنند و برای که من رسما در مقاالتم اعالم کرده ام که اسکیزوفرنی من فقط نمایشی است تا مردم را 

این است که آنها مانند من نابغه نشوند، من برای این باندهای مافیایی بی ارزش شده ام. این بدان علت است 

 DEPRESSIVE REALISMدر حالت کلی، اصول که مردم این فریب و کالهبرداری را می فهمند. 

مردم را ضعیف کنند. توسط گروههای مافیایی در کشورهای مختلف اشاعه داده شده است تا 

DEPRESSIVE REALISM  .من به تریلیونها دالر در خالف جهت اصول شایسته ساالری می باشد

برای خوشبختی و خوشحالی نیاز ندارم. من با خونه روستایی ام، اتوبوس عمومی، غذای ساده، اسباب و 

ت وخوشحال هستم. میبینید که اثاثیه ای که از پدرم به من به ارث می رسد و خط اینترنت پرسرعت خوشبخ

بدست آوردن پول برای من اتالف وقت است.  جهتتالش بیشتر بهترین چیزها در این دنیا رایگان هستند. 

تا به چیزهای مهم فکر نکنید   به معنی چیزی است که با آن مشغول می شوید BUSINESSکلمه انگلیسی 

اما و بهرحال، من نوشتن ی را نمی خواهم. BUSINESSیا/و از زندگیتان لذت نبرید. بنابراین من هیچ 

را برای همیشه ادامه خواهم داد. این فعالیت بشردوستانه و انساندوستانه است.  [to 27 3]مقاالت اخیرم 

به لحاظ سیاسی من همیشه با آمریکا خواهم بنابراین من فعالیتهای بشردوستانه و انساندوستانه انجام می دهم. 

، دولتها مسئول نابود کردن گروههای مافیایی هستند. اما و [to 27 20]که قبال توضیح داده ام آنگونه بود. 

بهرحال خوشحال هستم که گروههای مافیایی خودشان خودشان را نابود می کنند چون قانون اول در مافیا 

 و به این شیوه آنها وقتشان را تلف می کنند.  [38]داشتن خانواده است که نتیجه ازدواج می باشد 
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 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 [29]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 [39]فایق آید 

با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت نخواهد  باید عنوان کنم که ایران تنها [to 27 3]دنیا" و "ضمیمه هایش" 

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

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