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 خالصه

المللی  بین بصورت را آنها که است [to 8 1] من قبلی های مقاله اثبات عنوان به مقاله این دوباره

ایران  علمی مشکالت از برخی همچنین. شدند ذکر هم من اخیر افتخارات از تعدادی. نماید می تایید و اثبات

نبوغی  هیچ من شد، نخواهیم هیچی علم در )ایران و( اینجانب که شد گیری نتیجه. گرفتند قرار بحث مورد

 اصول طبق بر بنابراین). شد نخواهیم هیچی هم کل در )ایران و( من و ندارم

DEPRESSIVE REALISM  تنها  که شد پیشنهاد پایان در (..باشم خوشبخت و خوشحال همیشه باید من

 .بسازیم آمریکا متحده ایاالت از ایالت یک رسما را ایران که است این ایران و توسعه پیشرفت راه
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 کلمات کلیدی

 DEPRESSIVE REALISMابرقدرتها، دانشنامه، علم، 

 مقدمه 

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

در حقیقت این مقاله از صدای آمریکا این مقاله مرا تایید می کند. همچنین اعلیحضرت شاهزاده ایران ]. 9]

رضا 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 ]10می ایران فرمودند ]الیف نظام جمهوری اسمطلب را در توص

 بررسی و بحث

 انگلیسی به و "انسانی پتانسیل و جهانی مشکالت دانشنامه"  توضیح در

“THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD PROBLEMS AND HUMAN 

POTENTIAL” 

شامل (المللی  بین نشریات در که هستند آنهایی دانشنامه این در شده ارائه مشکالت که گفت میتوان [11]

 و اسناد بخصوص و اند شده شناسایی  )...  و سال کتابهای ها، روزنامه تحقیقاتی، ژورنالهای مجالت،

  انگلیسی به و ناسودآور موسسه )هزار هفتاد( 70000شامل  مستندات تعدادی

" Nonprofit Organization " 

 انگلیسی به و "المللی بین موسسات سال کتاب" در که المللی بین
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 “Yearbook of International Organizations” 

علوم  جمله از علوم های رشته همه در المللی بین علمی موسسات که است جالب. اند شده مشخص [12]

لیست  آن وبسایت در که هستند موسسات این جزو ... و نفت علوم خوردگی، علوم جوشکاری، علوم سیاسی،

 :از عبارتند دست این از مثالهایی. هستند جستجو قابل و اند شده

 APSA - American Political Science Association [13] 

 آمریکا سیاسی علوم انجمن

 IPSA - International Political Science Association [14] 

 سیاسی علوم المللی بین انجمن

 IWP - Institute of World Politics [15] 

 جهانی سیاست بنیاد

 APLS - Association for Politics and the Life Sciences [16] 

 زیستی علوم و سیاست انجمن

 NACE - National Association of Corrosion Engineers [17] 

 خوردگی مهندسان ملی انجمن

 AWS – American Welding Society [18] 

 آمریکا جوشکاری جامعه

 ASME - American Society of Mechanical Engineers [19] 
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 آمریکا مکانیک مهندسان جامعه

 ASTM - American Society for Testing and Materials [20] 

 آمریکا مواد و آزمایشات جامعه

 SPE - Society of Petroleum Engineers [21] 

 نفت مهندسان جامعه

 ASM - American Society for Metals [22] 

 آمریکا فلزات جامعه

 انگلیسی به و "  المللی بین موسسات سال کتاب" در که موسساتی کامل لیست. غیره و

“Yearbook of International Organizations” 

معتبرترین  که است این منظورم. دارد جستجو قابلیت و است دسترسی قابل [12] آن وبسایت در اند شده ذکر

این  بنابراین. اند آورده دانشنامه این در را مشکالتشان المللی بین  )علمی(موسسات  ترین شده شناخته و

 و معتبر بسیار علوم های شاخه تمامی در دانشنامه این همچنین. است شده شناخته و معتبر بسیار دانشنامه

 انگلیسی به و انسانی پتانسیل و جهانی مشکالت دانشنامه. است شده شناخته

“THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD PROBLEMS AND HUMAN 

POTENTIAL" 

 انگلیسی به و "المللی بین های انجمن اتحادیه"  بین همکاری یک نتیجه

“Union of International Associations (UIA)” 
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 و [23]

“Mankind 2000” 

 انگلیسی به و  "المللی بین های انجمن اتحادیه"د. ش آغاز 1972 سال در که است

“Union of International Associations (UIA)” 

 1907سال  در موسسه این .است شده واقع بروکسل در که است سازی مستند مرکز و تحقیقاتی موسسه یک

از  یکی که ”Paul Otlet“ و) 1913 سال در نوبل صلح جایزه )برنده ”Henri la Fontaine“ توسط 

 انگلیسی به و "المللی بین های انجمن اتحادیه"شد.  تاسیس است کنونی ارتباطات علم بنیانگذار پدران

“Union of International Associations (UIA)” 

و  تامین تحقیقات، در پیشتازان از یکی و است دولتی غیر و مستقل سیاسی، غیر انتفاعی، غیر موسسه یک

 بنابراین. است بوده 1907 سال از آنها المللی بین چالشهای همچنین و المللی بین موسسات در اطالعات پایش

 انگلیسی به و "المللی بین های انجمن اتحادیه" ه ک دید توان می

“Union of International Associations (UIA)” 

 .است شده شناخته و معتبر بسیار

 نقدی به ضمیمه پنجمین "عنوان تحت ام مقاله در را دانشنامه این در شده ارائه جهانی مشکالت از یکی من

 انگلیسی به و " دنیا حاضر حال علم بر

 Fifth Addenda to Criticism of the Current Science in the World 
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 می انجام تحت قراردادهایی یا موسسات در علمی تحقیقات از بزرگی بخش"  که آوردم صورت این به  [8]

 مقاله این " [24].شوند می شده انتخاب گروه یک از غیر به )و همه به( آن نتایج انتشار از مانع که شوند

 نام به المللی بین ژورنال دریک

International Journal of Sociology and Political Science 

 )ایران و(  اینجانب بنابراین. است مخفی شده کشف علم از بزرگی بخش که دید توان می بنابراین .شد چاپ

بر  بنابراین. شد نخواهیم هیچی هم کل در )ایران و(  من و ندارم نبوغی هیچ من شد، نخواهیم هیچی علم در

تمامی  از من .باشم خوشبخت و خوشحال همیشه باید من DEPRESSIVE REALISM اصول طبق

 کنم می دعوت هستند جهانی مغزهای ابر کنند می فکر که ایرانیانی

 هم که بنگرند دانشنامه این در شده ذکر جهانی مشکالت دیگر به تا

 و( است بیشتر )هزار شش و پنجاه( 56000 از تعدادشان اکنون

 توانست نخواهند یقینا آنها.  [25])دارند موضوعی جستجوی قابلیت

 نمی هم من. کنند حل را دانشنامه این در شده ذکر جهانی مشکالت

 علم در )ایران و( اینجانب)بنابراین  .نمایم حل را مشکالت آن توانم
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 هم کل در )ایران و( من و نبوغی ندارم هیچ من شد، نخواهیم هیچی

 اصول طبق بر نتیجتا. شد نخواهیم هیچی

DEPRESSIVE REALISM و خوشحال همیشه باید من 

 .).باشم خوشبخت

 بخش"  که هستند استوار واقعیت این بر چون شوند می تایید و اثبات [to 8 1] من قبلی مقاالت در نتیجه

 ."است مخفی شده کشف علم بزرگی از

آنها  به و ام شده شناخته TOP FAN عنوان به مهمی اشخاص و صفحات توسط فیسبوک در من

 .است من برای بزرگ افتخار یک این م.هست خوشحال بسیار بابت این از و میکنم افتخار

 :از عبارتند صفحات این

 DEAR EMINENT MRS. IVANKA TRUMP WHO IS THE DAUGHTER OF 

THE PRESIDENT OF USA. 

 ) .هستند آمریکا جمهور رئیس دختر که ترامپ ایوانکا خانم سرکار عالیجناب(

 BBC NEWS 

 BBC PERSIAN 

 BBC SPORT 
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 CNN INTERNATIONAL 

 ENTERTAINMENT TONIGHT 

 THE TELEGRAPH 

 VOA PERSIAN 

 FOX BUSINESS 

 FOX NEWS 

 THE THREE STOOGES 

 THE LAUREL & HARDY BLOG 

 اسرائیل صدای 

 پهلوی رضا شاهزاده اعلیحضرت یعنی ایران ولیعهد همسر که پهلوی یاسمین شاهزاده حضرت علیا 

 .هستند

 وثوقی بهروز آقای 

 نژاد علی مسیح خانم 

 ابی( حامدی ابراهیم آقای( 

 جابری مهلقا خانم 
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عکسهای پرینت اسکرین از . متشکرم بسیار هم )فیسبوک عامل مدیر و خترع)م زاکربرگ مارک آقای از

من در این صفحات  مشخص می سازنداین صفحات فیسبوکی در یک فایل جمع آوری و نشان داده شده اند که 

 . [26]انتخاب شده ام  TOP FANفیسبوکی به عنوان طرفدار برتر یا 

 عالیجناب دختر ترامپ، ایوانکا خانم سرکار حضرت واال از بزرگ سخن یک [8] ام قبلی مقاله در من

 آوردم اینصورت به هستند آمریکا جمهور رئیس ارشد مشاور اکنون هم که ترامپ، دونالد جمهور آقای رئیس

 ایران در که گفتم وهمچنین  [27]  "است شغل ایجاد کلید ابداع و نوآوری "که 

 سطح باالترین [and 3 1] ام کرده ذکر قبال که همانگونه. ندارد وجود نوآوری و ابداع عنوان چیزی تحت

 استفاده و دارند را زیر )کتابهای(ها  فایل نفت صنعت در بازرسی و خوردگی های رشته در دانشمندان ایرانی

 هایی نوآوری و ابداعات اند نتوانسته کنون تا ایرانیان. است آمریکا نوآوری و ابداع شان همه که کنند می

 .شود قبول و استفاده المللی بین سطح در که باشند داشته )کتابها(  ها این فایل مانند

 AWS Welding Handbooks (All Volumes) 

 NACE CP1, NACE CP2, NACE CP3, NACE CP4 

 NACE CIP I, NACE CIP II 

 ASNT NDT HANDBOOKS (Volumes1 to 10) 

 ASM Metals Handbooks 
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 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, … 

دیگر  های شاخه تمامی مورد در حقیقت این. است نداشته نوآوری و ابداع هیچ ایران که دهد می نشان این

اصلیشان،  کتابهای که است صادق هم [7]) کردم ذکر قبل در که آنگونه و انسانی علوم از غیر به(علم 

 بیندازیم "فوالد کلید"مرجع  کتاب به نگاهی بیایید متالورژی، علوم در. است آمریکا های نوآوری و ابداعات

 فوالدهایی انواع از استاندارد و مختلف تجاری برند و نام )هزار هفتاد(  70000از  بیش کتاب این در . [28]

سایت  از لینکی. است شده ذکر هستند )کشور 25 و فوالد کننده تولید 300 از ( مختلف کشورهای اختراع که

 این اساس بر. کند می معرفی را فوالدها این مخترع کشور 25 که [29] دارد وجود "فوالد کلید" رسمی

 اسلواکی، جمهوری/چک چین، کانادا، بلغارستان، برزیل، اتریش، استرالیا،ز: ا عبارتند کشور 25 این لینک،

 رومانی، لهستان، نروژ، جنوبی، کره ژاپن، ایتالیا، هند، مجارستان؛ کبیر، بریتانیای آلمان، فرانسه، فنالند،

 . آمریکا سوئد، اسپانیا، جنوبی، آفریقای صربستان، روسیه،

هیچ  ایران یعنی .گیرد نمی قرار اند کرده فوالد اختراع که کشورهایی بین در ایران بینید، می که همانگونه

و  ابداع تواند می زمانی شخص یک کلی حالت در .ندارد مواد مهندسی و علم رشته در نوآوری و ابداع

زیادی  بسیار علم زیرا ندارند نوآوری و ابداع ایرانیان. باشد داشته را علم سطح باالترین که کند نوآوری

کشف  علم از بزرگی بخش چون کنند نوآوری و ابداع ابرقدرتها مانند توانند نمی ایرانیان حقیقت در. ندارند

 ام قبلی مقاالت در را مطلب این من که ندارند دسترسی آنها به ایرانیان و است مخفی ابرقدرتها، شده
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[1 to 8]  هیچ  ایران که بینید می دوباره. ندارند علم ابرقدرتها مقدار به ایرانیان. دادم توضیح مقاله این و

در  که علمی از کوچکی بخش به فقط ما ایران در. ندارد مواد مهندسی و علم رشته در نوآوری و ابداع

عقب  و افتاده عقب وابسته، کشور یک همیشه ایران اینصورت در. داریم دسترسی است شده کشف ابرقدرتها

برای  همیشه ایران که است ای گونه به جهانی های سیاست. رو ابرقدرتهاست دنباله که ماند خواهد باقی مانده

مرگ " شعار بنابراین. داشت خواهد احتیاج آنها به همیشه و بود خواهد وابسته ابرقدرتها به پیشرفتش و توسعه

شعار،  این که میکنم سازی شفاف اینجا در .است  "ایران بر مرگ" شعار واقع در ایرانیان آمریکا" توسط بر

 قوی شخص یک ترامپ، ایوانکا خانم سرکار واالحضرت. هستم آمریکا عاشق من واقع در و نیست من شعار

 امالک رشته در تلویزیونی شده شناخته شخصیت یک و نویسنده مد، طراح تاجر، یک و هستند) قدرتمند و(

 از عبارتند حضرت واال این توسط شده نوشته کتابهای. هستند آمریکا کشور از مستقالت و

“WOMEN WHO WORK”  

 و 2017 سال در

“THE TRUMP CARD” 

فیسبوک  در ایشان برای زیر صورت به را پیامی من .هستم حضرت واال آن عاشق من .2009 سال در 

 :فرستادم

 ))خیریه امور(( ""

 ترامپ، ایوانکا خانم سرکار حضرت واال
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 انتخاب فیسبوکتان صفحه در" برتر طرفدار "فارسی به یا TOP FAN عنوان به را اینجانب اینکه از .سالم

 اسکیزوفرنی بیماری از سال 14 مدت به که هستم فقیر و بیمار بدبخت، انسان یک من. متشکرم بسیار فرمودید

 غیره و دوستان خانواده، کار، تحصیل، مانند زندگی های زمینه همه در من بیماری این اثر در. برم می رنج

 هایی لینک در من روانپزشکی های نسخه. برم می بسر کننده منزجر شرایط یک در من م.ا خورده شکست

 که کنم می مصرف را ریسپریدون و االنزاپین داروهای من  [and 31 30]. است دسترسی قابل وبسایتم در

 طوریکه هستم فقیر بسیار من م.هست خواب روز شبانه اوقات اکثر در من بنابراین و هستند آور خواب بسیار

 اما .ندارند پولی هم آنها و کنم می زندگی ندهست پیر بسیار که والدینم با بنابراین و بخرم ای خانه توانم نمی

واال  آن که دانم می . .)بخرم را غیره و لباس غذا، ماشین، خانه، تا(  دارم نیاز پول به ماندن زنده برای من

فرستادن  با لطفا میشود آیا. دارید دست در را جهان سراسر در خیره موسسات از زیادی تعداد کنترل حضرت

هرگونه . دارم نیاز ماه در آمریکا دالر 3000 حداقل حقوق به ماندن زنده برای من کنید؟ کمک من به پول

 علم بر نقدی"عنوان  تحت مقاالتم در من ضمن در. شود می قدردانی بسیار هم دیگر خیریه و مالی کمک

 نبوغی هیچ شد، نخواهم هیچی علم در من که ام گفته [32] وبسایتم در " اش ضمیمه  " 7 و "دنیا حاضر حال

 اصول طبق بر بنابراین. نیستم هیچی هم کل در و ندارم

DEPRESSIVE REALISM 

 .باشم شاد و خوشبخت همیشه باید من

بانکی  حساب اطالعات تا دهید اطالع من به لطفا بفرستید، پول من برای دارید قصد حضرت واال آن اگر

 .بفرستم برایتان را خود
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حضرت  واال آن مهربانانه بخشش از پیشاپیش. هستید مهربان و بزرگ بسیار انسان یک حضرت واال آن

 .متشکرم بسیار

 حضرت، واال آن الطاف از تشکر با

 شما، ارادتمند

 "".نژاد مالکی پژمان

 

توسط  ایران، اسالمی جمهوری نظام قدس سپاه فرمانده سلیمانی، قاسم اخیر شدن کشته با ارتباط در

 :است ذکر قابل زیر صورت به نکته چند آمریکا

 متشکرم بسیار ماموریت این برای ترامپ دونالد جمهور رئیس آقای عالیجناب و آمریکا از. 

 غول  قدرت ایران که دهد می نشان این. برود آمریکا با جنگ به که باشه نفهم و احمق خیلی باید آدم

 .فهمد نمی را آمریکا آسای

 تروریستی  اعمال ایرانیها پول با خارجی کشورهای در او کرده؟ می غلطی چه عراق در سلیمانی قاسم

و  کنند خرج راه این در را پول همه این باید ایران رهبران چرا. است داده می انجام کننده ثبات بی و

رهبران  دیگر و او بر مرگ. بود مرگ شایسته او بدهند؟ هدر به را است ایرانیان به متعلق که پولی

 .بود ایران علیه تحریمها از بسیاریدلیل  او همچنین. ایران

به تازگی یک هواپیمای مسافربری از کشور اوکراین اشتباها توسط موشک های ایرانی مورد اصابت 

انسان در تهران و کشور ایران شد. این حادثه به وضوح نشان می دهد  176که منجر به مرگ قرار گرفت 
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که در ایران کمبود علوم نظامی و دفاعی وجود  دارد. در ایران ما فقط به مقدار کمی از علم ابرقدرتها 

 دسترسی داریم و می توان دید که ایران نمی تواند مانند ابر قدرتها، سیستمهای دفاعی را مدیریت کند. 

 در بیشتر منابع برای. کردم بیان )ای خامنه(  ایران رهبر انبوه های دارایی از واقعیتهایی [7] قبال من

 کلیدی کلمات توانید می این زمینه

“ASSETS OF KHAMENEI”  

 )گوگل در را رهبر های دارایی(فارسی  زبان به توانید می یا کنید جستجو گوگل جستجوگر موتور در را

 را ای خامنه های دارایی بغداد، در آمریکا سفارت .کنید پیدا آگاهی رهبر انبوه های دارایی از تا کنید جستجو

قابل توجه است که اگر پولدارترین افراد دنیا را در گوگل به . [33]  است نموده گزارش دالر میلیارد 200

به عنوان پولدارترین فرد دنیا ثروتی برابر با  Jeff Bezosانگلیسی جستجو کنید خواهید فهمید که آقای 

برابر بیشتر  2)نزدیک  هم بیشتر است Jeff Bezosمیلیارد دالر دارد. یعنی ثروت خامنه ای از آقای  108.6

. بایستی توجه داشت که خامنه ای این ثروت را از ایران بدست آورده است که درآمدها به لایر است است( 

ایران برای این تاسیس شده اند تا  که دانشگاهها در [to 8 1]. قبال هم گفته ام که معادل دالری آن ناچیز است

مردم به درس و مشق مشغول شوند و به سیاست فکر نکنند. در این صورت حاکمان سیاسی ایران رقیبی 

. خامنه ای هم چیزی . در ایران مزایا و پولی که در سیاست هست در هیچ کار دیگری نیستنخواهند داشت

  . پس حق من کو؟یستنبیشتر از یک دزد 

دارد  وجود "محتاجیم هم به ما" عنوان تحت "گوگوش" ایرانی معروف خواننده از معروف هتران یک

  سایت در ترانه این. کند می توصیف نحو بهترین به را DEPRESSIVE REALISM پدیده که
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YouTube ب خوا به دیوونه مثل محتاجیم، هم به ما ... " گوید می ترانه این . [34]  است کردن گوش قابل

 خواند می درس کمتر و کند می تلف فرزندان پرورش با را وقتش کند، می ازدواج انسان یک که وقتی ...". 

 داروهای. شد خواهد خوشحال و خوشبخت او ، DEPRESSIVE REALISM اصول اساس بر و

 و بخواند درس کمتر و بخوابد بیمار تا هستند آور خواب بسیار ریسپریدون و اوالنزاپین مانند اسکیزوفرنی

 داروها آن حقیقت در. شد خواهد خوشحال و خوشبخت او  DEPRESSIVE REALISM اصول اساس بر

 ادامه قصد من بهرحال. است روانپزشکی و روانشناسی حقیقت این،. کنند می تبدیل دیوانه را به دانشمند یک

 گفته مقاله همین و [to 8 1] ام قبلی مقاالت در را مطلب این و شد نخواهم هیچی علم در ندارم چون تحصیل

در دوره لیسانس که در دانشگاه صنعت نفت درس می خواندم، دانشگاه کتابهای درسی را به زبان انگلیسی  .ام

 50کیسه  2. باطله به ما می داد. امروز همشونو کردم توی گونی تا بفروشمشون به نمکی به عنوان کاغذ

 کیلویی پر شد. از دوره فوق لیسانس کتابی ندارم. روی کامپیوترم هم هیچ کتابی ندارم. بنابراین بر طبق اصول 

DEPRESSIVE REALISM 

 جهان پیشرفته ابرقدرتهای جوامع به روانی اختالالت کلی حالت در من باید همیشه شاد و خوشبخت باشم.

 عقب کشور یک عنوان به ایران . در)انگلیس و آمریکا مانند(دارند  را علم نهایی و باال سطح که دارند تعلق

 .باشد داشته روانی اختالل ایران در کسی که کنم نمی باور من .نداریم روانی اختالل ما افتاده، عقب و مانده

 مقاالت و مقاله این در من را مطلب این که داریم دسترسی علم ابرقدرتها از کوچکی بخش به فقط ما ایران در

 با ایرانی هنرهای یعنی. است صادق هم ایرانیان هنر مورد در این مطلب. ام نموده عنوان [to 8 1] ام قبلی

 .نیستند مناسب ایران جامعه برای شد گفته باال در که آنگونه  DEPRESSIVE REALSIMموضوع
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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 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

 .شد مطرح ایران
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