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 خالصه

تعدادی از مشکالت علمی ایران عنوان شدند. همچنین مشکالت و افتخارات اینجانب هم در این مقاله 

 ایران و من و نبوغی ندارم هیچ من شد، نخواهیم هیچی علم در ایران و اینجانب که شد گیری نتیجهذکر شدند. 

 همیشه باید من DEPRESSIVE REALISM اصول طبق بر بنابراین. شد نخواهیم هیچی هم کل در

 این ایران کلیو توسعه  پیشرفت تنها راه که شد نتیجه گیری پایان درهمچنین  .باشم خوشبخت و خوشحال

  .بسازیم آمریکا متحده ایاالت از ایالت یک را ایران که است
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 PETITION ،DEPRESSIVE REALISMسیاست، علم، حسادت،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

  [1].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 رضا 

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

ط ایران تولید شده است بی ارزش است. فقط علمی که توسط ابرقدرتها تولید شده است که توس علمی  

با ارزش است. ابرقدرتها بخش بزرگی از علم کشف شده خود را در اختیار عموم قرار نمی دهند و آنرا مخفی 

ها راهی که من قویا . ایرانیها باید کاری بکنند تا ابرقدرتها علمشان را به ایران بدهند. تن[3]نگه می دارند 

ایران بتواند به علم ابرقدرتها دست یابد این است که ایران را ایالتی از ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد می کنم تا 

 ضمیمه اش" 8مقاله ام تحت عناوین "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و " 9بسازیم. من این حقیقت را در 

[4 to 12] همچنین در دسترس هستند گفته ام.  [13]اپ شده اند و در وبسایتم که در ژورنالهای بین المللی چ

را در اینترنت ایجاد کرده ام تا همه آنرا امضا کنند و ایران را ایالتی از ایاالت متحده  PETITIONمن یک 

برای آنکه شخصی بتواند تولید علم کند، باید باالترین سطح علم را داشته باشد. اما بخش . [14] آمریکا بسازیم

بنابراین علم تولید شده در ایران بی ارزش است. دانشگاهها اتالف . [3]بزرگی از علم کشف شده مخفی است 
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فکر نکنند )مانند زهای مهم چیوقت هستند و برای این ایجاد شده اند تا مردم را با علم مشغول سازند تا آنها به 

. در نتیجه حاکمان سیاسی ایران رقیبی نخواهند  داشت. پول و مزایای فعالیت سیاسی در سیاست در ایران(

ابرقدرتها هم فقط نمایشی هستند و هیچ ارزش علمی  ایران از هر فعالیت دیگری بیشتر است. دانشگاههای

من شرایط علمی خود را در دسترس عموم قرار نمی دهند.  ابرقدرتها بخش بزرگی از علم کشف شدهندارند. 

 دانشگاهدانشگاههای ابرقدرتها را می دانم و به عنوان یک اثبات، میتوانید ببینید که 

MIT (Massachusetts Institute of Technology)  از ایاالت متحده به عنوان دانشگاه برتر دنیا

. شخص خواهد فهمید که فقط بخش [15]محتوای دروسش را در وبسایتش بصورت رایگان قرار داده است 

کوچکی از علم آمریکا در این دانشگاه ارائه شده است و بخش بزرگی از علم دنیا مخفی نگه داشته شده است. 

را دوست دارم که می گوید  MIT (Massachusetts Institute of Technology) اقدامدر حقیقت من این 

درس بخوانید تا  MIT (Massachusetts Institute of Technology) برای این به آمریکا نیایید تا در

بزرگ دیگری  اقدامیک دانشمند برتر بشوید چون ارزشی ندارد و بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است. 

ا ایجاد وبسایتها و کانالهای ماهواره ای رایگان برای فیلم سوپر است تا به مسلمانان بگوید برای از ابرقدرته

سکس به ابرقدرتها نیایید. قابل توجه است که افراد زیادی در کشورهای مسلمان می خواهند به ابرقدرتها 

ندارد. در کشورهای  مهاجرت می کنند که در آنها بر خالف کشورهای مسلمان محدودیت برای سکس وجود

این وبسایتها و کانالهای ماهواره ای مسلمان سکس در همه انواع آن بجز ازدواج بین زن و مرد ممنوع است. 

را من نمی  نده اانجام داداقدام را  2علت اینکه چرا ابرقدرتها این فیلم سوپر مناسب برای خودارضایی هستند. 
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برای سکس با خانمها، نکات زیر باید اقدام خوب هستند.  2دانم ولی از دیدگاه من آنگونه که در باال گفتم این 

  مورد توجه قرار گیرد:

  ،کلیتوریس خانمها مانند کیر در مردان است. یعنی همانطوری که کیر آقایان باید ساک زده شود

 . د و خورده شود تا خانمها به ارگاسم برسندکلیتوریس خانمها هم باید ساک زده شود، لیسیده شو

 نقطه  G  در خانمها درون کوس قرار دارد که وقتی چیزی مانند کیر یا انگشت داخل کوس برود

 تحریک می شود و درنهایت به ارگاسم ختم می شود. 

  یکی از بهترین روشهای به ارگاسم رساندن خانمها این است که همزمان کلیتوریس را ساک بزنید و

 بکنید.  با انگشت داخل کوس عقب جلو 

  .تمامی زنان همجنسباز هستند 

به دنیا بگویند که ایران به را تاسیس کرده اند تا  [16]"ستاد ویژه توسعه فناوری نانو"  حاکمان ایران 

قله های رفیع فناوری نانو و علم دست یافته است. اکنون بیایید یک نگاه عمیق به فناوری نانو در ایران 

برای اینکه مزایای فناوری نانو در رشته علم مواد "نانو مواد" را معرفی کنند، ایرانیها در ایران بیاندازیم. 

، میکروسکوپ الکترونی (SEM)مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی مواد از ابزارهای مشخصه یابی 

و غیره استفاده می کنند. اما تمامی این ابزارهای مشخصه  (XRD)آنالیز تفرق اشعه ایکس  ، (TEM)عبوری 

یابی مواد در خارج از ایران اختراع و تولید شده است و ایرانیان نمی توانند ابزارهای مشخصه یابی مواد که 

را اختراع و تولید نمایند. در ارتباط با این ابزارهای معمول مشخصه یابی  [17]شان در اینترنت است لیست

و آنها تنها مواد که به ایران وارد شده و استفاده می گردند، میتوانم بگویم که آنها تمام علم مواد دنیا نیستند 
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م مواد خود را در دسترس عموم قرار نمی بخش کوچکی از علم مواد دنیا هستند. ابرقدرتها هرگز تمامی عل

این حقیقت در مورد تمامی شاخه های علم مواد در ایران که از . [3]دهند و علمشان را مخفی نگه می دارند 

صادق است. یعنی میتوان دید که ایران در علم مواد که شامل ابزارهای مشخصه یابی مواد استفاده می کنند 

ارزش علمی  [17]این ابزارهای متداول مشخصه یابی در علم مواد د شد. نانو فناوری است هیچی نخواه

ندارند از آنجا که آنها فقط بخش کوچکی از علم مواد دنیا هستند و شخص با این ابزارها نمی تواند کاری 

 فکر نکنند چیزهای مهمانجام دهد. در ایران این ابزارها برای مشغول ساختن مردم با علم هستند تا مردم به 

. در ابرقدرتها آنها فقط نمایشی بوده و ارزش علمی و آنها برای اتالف وقت هستند)مانند سیاست در ایران( 

که بیشتر ایرانیان در این رشته روش استفاده درست از قابل توجه است  این ابزارها ارزشی ندارند. ندارند.

از صنعت  حقیقتنیست و به عنوان اثبات می توانم این ایران در علم مواد هیچی  این ابزارها را نمی دانند.

 16و  15فازهای  توسعهاز پروژه  2010در سال بگویم که "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا نفت و گاز را 

پارس جنوبی انصراف داد". دلیل آن است که ایران نمی تواند متریال )لوله، اتصاالت، شیرها، ورقه ها، 

، مخازن تحت فشار، برج ابزارها، دستگاهها، تجهیزاتمواد مصرفی و الکترودهای جوشکاری، قطعات، 

 آن میادین گازی استفاده می شود توسعهو هر آنچه در  ، درام ها، کمپرسورها، پمپ هاها، مبدلهای حرارتی

م االنبیا مجبور بود ( را تولید کند و قرارگاه سازندگی خاتکه عمدتا شامل ساخت یک پاالیشگاه گازی می شود

داشته  آنها را از خارج وارد کند. اما قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا تحت تحریم های بین المللی و آمریکا قرار

دارد و به این علت هیچ کشور خارجی آن متریالها را به ایران نمی داد. بنابراین قرارگاه سازندگی قرار  است و

ساخت یک پاالیشگاه چیز . [18]میلیارد دالر بود انصراف داد  2ارزش آن خاتم االنبیا از آن قرارداد که 
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. [19]پاالیشگاه نفت آبادان را ساخت  1912جدید و خارق العاده ای نیست از آنجایی که انگلستان در سال 

 ساخت پاالیشگاه نفت بسیار پیچیده تر از ساخت پاالیشگاه گاز است. 

قطعا از بزرگترین مقاله هایی که تا بحال باهاشون برخورد داشتم همین مقاالت آخری من تحت عناوین 

است که در ژورنالهای بین المللی به چاپ  [to 12 4]ضمیمه اش"  8"نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "

پروفسور ولیه آن را در دسترس هستند. ایده ا [13]رسیده اند و به همراه ترجمه فارسیشان در وبسایتم 

"بخش بزرگی از علم از دانشگاه صنعت نفت به این صورت به من دادند که محمد جامی االحمدی 

 محمد جامی االحمدی پروفسور. کشف شده مخفی است و در دسترس همه قرار ندارد"

. در [20]دانشگاه بودند. روزمه ایشان در اینترنت قابل دسترسی است  قطب علمیدر دانشگاه معروف به 

مطرح کردند اما  سحقیقت ایشان این مطلب را به تعداد دفعات بسیار و برای عموم دانشجویان در کالس در

مشابه در درصد  100به صورت دقیقا و این مطلب آنقدر سنگین بود که هیچ کس آنرا نفهمید. این واقعیت 

بخش بزرگی از ” صورت وجود دارد که  به این“ دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی”اینترنت و در 

تحقیقات علمی در موسسات یا تحت قراردادهایی انجام می شوند که مانع از انتشار نتایج آن )به همه و( به 

)پنجاه و شش هزار( مورد از اینگونه  56000همچنین بیش از  .]3 [“غیر از یک گروه انتخاب شده می شوند

بنابراین بر . ]12[مشکالت علمی در این دانشنامه وجود دارند که من و ایران نمی توانیم آنها را حل کنیم 

بنابراین به این ، من باید همیشه خوشبخت و خوشحال باشم. DEPRESSIVE REALISMطبق اصول 

 مقاالت حسادت نکنید. 
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بار هم در  6بار استعفا دادم و  3، بار از کار اخراج شدم 4سال گذشته در ایران، من  15در عرض  

تا پیشنهاد شغلی مرتبط با رشته ام داشتم که بعدا متوجه شدم جعلی  5از خارج هم مصاحبه شغلی رد شدم. 

اشتم غیر مرتبط با رشته دیگر پیشنهادهای کاری که از خارج از کشور دهستند و قصد کالهبرداری داشتند. 

این شکستها نشانه اسکیزوفرنی هیچ کس به من چیزی نمی دهد. هم اکنون من بیکار و فقیر هستم. من بودند. 

من اسکیزوفرنی بگیرم( و به عنوان  هستند تا هستند و در این راستا هستند تا مرا افسرده کنند )و برای این

. یک ]32and  22[ی مرا در لینکهایی در وبسایت من ببینید پزشکمدرک، شما می توانید نسخه های روان

. این ترانه ]24[ترانه به نام "شهر غم" از داریوش اقبالی در سایت یوتیوب برای گوش کردن وجود دارد 

ضمیمه  8تحت عناوین "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "شرایط مرا به خوبی نشان می دهد. من در مقاالتم 

 هیچی هم کل در من و نبوغی ندارم هیچ من شد، نخواهم هیچی علم در اینجانب کهگفته ام  [to 12 4]اش" 

باید همیشه شاد و خوشبخت باشم. من  DEPRESSIVE REALISMبنابراین بر طبق اصول  .شد نخواهم

به همراه ترجمه فارسیشان قابل دسترسی  [13]ژورنالهای بین المللی چاپ شده اند و در وبسایتم این مقاالت در 

من یک حساب . و هم اکنون من بسیار فقیر هستم اما من برای زنده ماندن به پول احتیاج دارم. هستند

WebMoney  که یک سیستم پرداخت آنالین است( را ایجاد نمودم تا کمک مالی را از آن طریق دریافت(

من قبال پیام هایی به و این حساب به نام من است.  Z291871883734شماره حساب عبارت است از نمایم. 

" سفارت مجازی ایاالت متحده در ایرانو " "واال حضرت سرکار خانم ایوانکا ترامپ"

قدردانی می شود. من به  بسیار فرستادم تا کمک مالی برای من بفرستند. کمک مالی از هر منبع دیگری نیز

دالر آمریکا در ماه احتیاج دارم و هر مقدار کمک مالی دیگری نیز حقیقتا قدردانی  3000یک حقوق حداقل 



International Journal of Arts and Social Science, OPEN ACCESS, ISSN: 2581-7922, 

Volume 03, Issue 02, Page No. 61 – 69, March-April 2020. 

___________________________________________________________________ 

8 | P a g e  

برای کمک مالی از ایران، شماره کارت بانک تجارت من عبارت است از می شود. 

ای پیشرفته است که من قبال گفته ام که اختالالت روانی برای جوامع کشوره .5859831150971751

، آنها دچار اختالالت DEPRESSIVE REALISMباالترین مقدار علم را دارند و بنابراین بر طبق اصول 

محدود به  DEPRESSIVE REALISMهمچنین هنر با موضوع . که اشتباه بود [12] روانی خواهند شد

من فیلمهای زیادی با موضوع ابرقدرتها نیست. تمامی هنرمندان برای من قابل احترام هستند. 

DEPRESSIVE REALISM  ،تماشا کرده ام که شرایط مرا توصیف می کنند مانند "سکوت بره ها

"ذهن "، 2011"،  "بانوی آهنی، محصول سال 1988"، "مرد بارانی، محصول سال 1991محصول سال 

بودند و برنده جایزه اسکار برجسته ای  خوب و تمامی اینها فیلم های" و غیره. 2001زیبا، محصول سال 

فیلمهای ذکر شده در باال داستان  . اینزندگی من خیلی به داستان این فیلمها شباهت دارد شدند.

DEPRESSIVE REALISM  .بهرحال من قصد ادامه تحصیل ندارم من در ایران و خارج از ایران است

بر همین گفته ام.  [to 12 4] آخرین مقاالتمچون در علم هیچی نخواهم شد که این مطلب را در این مقاله و 

بنابراین . شد منخواه هیچی هم کل در من و نبوغی ندارم هیچ من شد، منخواه هیچی علم در اینجانباساس، 

"دیکشنری از  1باید همیشه شاد و خوشبخت باشم. شکل  DEPRESSIVE REALISMبر طبق اصول 

دستش را دور گوشش می او است.  CRAZYیا به انگلیسی  دیوانهکلمه برای  تصویری بابیلون"

او فرار می کند  چرخواند تا بگوید که شما دیوانه هستید. برای همه ادا در می آورد و همه را مسخره می کند.

"دیکشنری تصویری او از جادو استفاده می کند تا توهم ایجاد کند. چون مردم او را دیوانه می کنند. 
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به مرا  دنستیاتو فرض کنیمحاال یک دیکشنری معتبر، شناخته شده و برتر بین المللی است.  بابیلون"

"دیکشنری تصویری شکل زیر از  که خودتون دیوانه هستید. د، ولی دنیا می فهمدتیمارستان  بفرستی

علت ، DEPRESSIVE REALISM بر اساس اصول  این مطلب را بخوبی نشان می دهد. بابیلون"

ت می کنند دتمام مردم به این مغزها حساروان می شوند این است که  اعصاب و نوابغ دچار اختالالتاینکه 

. و آن مغزها را خراب کنند درست کنند ت اعصاب و روانوبنابراین تالش می کنند تا برای این نوابغ اختالال

همترین چیزها هستند. مردم این بدان علت است که مردم فکر می کنند مغز و علم همه چیز هستند و آنها م

این موضوع در فکر می کنند که اگر آنها مغز و علم را داشته باشند دیگر آنها به همه چیز خواهند رسید. 

چون پول، قدرت و دیگر منافع ایران کامال اشتباه است از آنجایی که مهمترین چیز در ایران سیاست است 

برای مثال آنگونه که قبال گفته ام ت دیگری بسیار بیشتر است. حاصل از فعالیت سیاسی در ایران از هر فعالی

ثروت پولدارترین میلیارد دالر( نزدیک دو برابر بیشتر از  200، ثروت خامنه ای به عنوان رهبر ایران )[12]

بعالوه خامنه ای کنترل نیروهای نظامی  .میلیارد دالر( 108.6است ) Jeff Bezosانسان جهان یعنی آقای 

آنها را ندارد.  Jeff Bezos موشک و هواپیماهای جنگی را دارد که آقای، تانک،ایران و برای مثال توپ 

مردم نمی توانند تحمل کنند که یک مغز به این خوبی کار می کند و تالش می کنند تا برای آن نابغه یک 

ی آن است که بگویند که نوابغ به لحاظ مغزی مریض هستند و به این این برااختالل روانی درست کنند. 

روان برای این درست شده اند تا نشان بدهند نوابغ اعصاب و صورت آنها دیوانه به نظر برسند. این اختالالت 

روان درست می کنند تا به نوابغ بگویند به اعصاب و ردم برای نوابغ اختالل مدیوانه به نظر می رسند. 
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مغزتان افتخار نکنید چون واقعیت های روانشناسی نشان می دهند که شما اختالل اعصاب و روان دارید. اما 

در تمام دنیا می داند که افرادی که این اختالالت اعصاب و روان را ایجاد می کنند خودشان دیوانه هستند. 

این گونه فریب کاریها به اتمام  دورهایجاد یک اختالل روانی برای یک فرد، تمام مردم با هم هستند. 

 از دیکشنری تصویری بابیلون این موضوع را به خوبی نشان می دهد. زیرشکل  رسیده است.

 

 

 "دیکشنری تصویری بابیلون"در  CRAZYیا به انگلیسی  دیوانه -1تصویر 



International Journal of Arts and Social Science, OPEN ACCESS, ISSN: 2581-7922, 

Volume 03, Issue 02, Page No. 61 – 69, March-April 2020. 

___________________________________________________________________ 

11 | P a g e  

یلها که فادر رشته بازرسی و خوردگی در صنعت نفت ایران، باالترین هدف برای ایرانیان این است  

که تمامیشان ابداع و نوآوری آمریکا است و شما می توانید ببینید که و بکار ببرند )کتابهای( زیر را بخوانند 

این فایلها )کتابها( فقط بخش ایرانیان در این رشته ابداع و نوآوری نداشته اند. همچنین باید توجه داشت که 

بیشتر ایرانیان  .[3]رقدرتها در این رشته مخفی است بعلم ا کوچکی از علم ابرقدرتها هستند و بخش بزرگی از

" ... به این صورت وجود دارد که  سعدییک بیت شعر از  .در این رشته این فایلها )کتابها( را نمی فهمند

 را نمی فهمندکه این فایلها )کتابها( را  آنهاییکه نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند..." 

خسارات بزرگی به صنعت نفت و گاز می گویند.   JACKASSدر انگلیسی به این افراد توصیف می کند. 

این است که ایرانیان این فایلها )کتابها( را نمی فهمند و همچنین دلیل دیگر ایران وارد شده است که علت آن 

را ذکر نمایم  گازی تنگ بیجارانفجار میدان کمبود دانش در این رشته است و به عنوان مثال میتوانم 

انفجار خط لوله  همچنین ،[25]میلیارد دالر به صنعت نفت و گاز ایران وارد کرد  6که خسارتی معادل 

خوردگي داخلي تاسیسات سرچاهي منطقه ، [26] اینچ شرکت ملی نفت ایران 20

خوردگي ، [28]، خوردگي شیرهاي كنترل چاههاي گاز ترش خانگیران [27]سرخون 

، [29]در کریسمس تری چاههاي گاز ترش خانگیران پوندی  10000فلنج هاي 

شركت  4و  3خوردگي سطح داخلي لوله هاي خنك كننده گاز ایستگاه تقویت فشار گاز 

خوردگی لوله های زیر دریایی در شرکت نفت ، [30]بهره برداري نفت و گاز مارون 
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در شرکت مجتمع گاز پارس  3و  2فازهای  خوردگی آمین در ، [31]و گاز پارس 

، [32] در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی DSO  گر ، خوردگی تفکیک[32]جنوبی 

در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  3و 2فازهای  گاز خوردگی در واحد شیرین سازی 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  3و 2فازهای  کن در  شیرین خوردگی واحد آب، [32]

شرکت مجتمع گاز پارس  3و  2در فازهای  ، خوردگی واحد تثبیت میعانات گازی [32]

اگر با کلمات کلیدی که ی که در اینترنت ذکر شده اند دیگربسیار و موارد   ]32[جنوبی 

در گوگل قابل دسترسی هستند و موارد بسیار دیگری که به زبان فارسی جستجو کنید 

فاظت کاتدیک حبه عنوان یک مثال دیگر ایران نمی تواند  .در اینترنت ذکر نشده اند

لوله های فاظت کاتدیک ح. [33]چاههای نفت و گاز را انجام دهد لوله های جداری 

چاههای نفت و گاز چیز جدید و خارق العاده ای نیست چون از اواخر دهه جداری 

مشکالت بیشماری از ایران در رشته های . [34]میالدی استفاده می شده است  1940

بازرسی و خوردگی در کنفرانسها و کنگره های ملی مانند "کنگره ملی خوردگی 

"، "کنفرانس ملی آزمایشهای غیر [36]"، "کنفرانس ملی جوش و بازرسی [35]

همچنین مجالت ایرانی مانند "مجله  " و غیره  مطرح و بررسی شده اند.[36]مخرب 
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در این رشته را مطرح می کنند. ایرانیان در جود دارند که مشکالت و" [37]زنگ 

عرصه بین المللی، ژورنالها و کنفرانسهای معتبر، برجسته و معروفی در این رشته 

مشکالت بین المللی را مطرح می کنند که من و ایران نمی توانیم آنها وجود دارند که 

 را حل کنیم که به عنوان مثال عبارتند از 

 NACE CORROSION CONFERENCE [38],  

 INTERNATIONAL CONGRESS ON FRACTURE [39],  

 INTERNATIONAL CORROSION CONGRESS [40],  

 MIDDLE EAST CORROSION CONFERENCE & EXHIBITION [41],  

 CORROSION SCIENCE JOURNAL [42],  

 NACE MATERIALS PERFORMANCE MAGAZINE [43],  

 AWS WELDING JOURNAL [44], 

 AWS INSPECTION TRENDS [45],  

 INSPECTIONEERING JOURNAL [46],  

 ENGINEERING FAILURE ANALYSIS [47],  

 JOURNAL OF FAILURE ANALYSIS AND PREVENTION [48],  

 NACE CORROSION JOURNAL [49],  
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 MATERIALS AND CORROSION JOURNAL [50] 

 JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 

[51] 

 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY [52] 

از کنفرانسها و ژورنالهای مشابه در موتور جستجوگر  زیادی تعداد بسیارو غیره. 

، من DEPRESSIVE REALISMبنابراین بر طبق اصول . یافت می شوندگوگل 

باید همیشه شاد و خوشبخت باشم چون مشکالت ملی و بین المللی بسیاری در این 

رشته وجود دارد که من نمی توانم آنها را حل نمایم که در ژورنالها و کنفرانسهای باال 

مطرح شده اند. این ژورنالها و کنفرانسها مملو از اینگونه مشکالتی هستند که من و 

راه حل این مشکالت در فایلهای )کتابهای( آمریکایی را حل کنیم. ایران نمی توانیم آنها 

اتالف وقت هستند و برای  ورنالها و کنفرانسهااینگونه ژفوق الذکر گفته نشده است. 

این ایجاد شده اند تا مردم را با علم مشغول سازند تا آنها به چیزهای مهم فکر نکنند 

شخص نباید انتظار داشته و آنها جلوی پیشرفت را می گیرند.  )مانند سیاست در ایران(

با خواندن مقاالت و انتشارات این ژورنالها و کنفرانسها بتواند راه حل مشکالت باشد تا 
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ذکر شده در آنها را پیدا کند چون راه حل های ارائه شده در این ژورنالها و کنفرانسها 

ژورنالها و کنفرانسها ارزش علمی ندارند.  این نادرست می باشند و اتالف وقت هستند.

اگر افرادی که در این ژورنالها و کنفرانسها مقاله چاپ می کنند راه حل آن مشکالت 

انفجارها، خسارات و شکستها، را می دانستند، دیگر آنهمه خوردگی، انهدام قطعات، 

و کنفرانسها  هر ساله هزاران مقاله در این ژورنالهاغیره در صنعت وجود نمی داشت. 

هیچ تغییری در صنعت رخ نمی دهد.  ،راه حل ها چاپ می شود ولی بر اساس آن

شکست، معموال در این مقاالت یک مشکل علمی )مانند خوردگی، انهدام قطعات، 

انفجار، خسارت و غیره( مطرح می شود و سپس راه حل آن مشکل ارائه می گردد. 

فی نگه می دارند و آنها را در ژورنالها و ابرقدرتها بخش بزرگی از علم خود را مخ

دوباره تاکید می کنم که این ژورنالها و کنفرانسها کنفرانسهای علمی قرار نمی دهند. 

مملو از مشکالت جهانی در این رشته هستند که من و ایران نمیتوانیم آنها را حل کنیم. 

من باید همیشه خوشبخت  DEPRESSIVE REALISM بنابراین بر طبق اصول

من قطعا در آینده هیچ مقاله ای را در این ژورنالها و کنفرانسها  و خوشحال باشم.

، فروختم و تمامی کتابهابه نمکی بهرحال من تمامی کتابهایم را به عنوان کاغذ باطله  چاپ نخواهم کرد.
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 را از روی کامپیوترم حذف کردم و دیگر مطالعه نمی کنم. بنابراین بر طبق اصول PDFو فایلهای   مقاالت

DEPRESSIVE REALISM  .باید همیشه شاد و خوشبخت باشم 

 AWS Welding Handbooks (All Volumes) 

 NACE CP1, NACE CP2, NACE CP3, NACE CP4 

 NACE CIP Level I, NACE CIP Level II 

 ASNT NDT HANDBOOKS (Volumes1 to 10) 

 ASM Metals Handbooks 

 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, … 

 و خارق العاده جهانی ، پولدار برترشخص نباید انتظار داشته باشد تا با خواندن این فایلها یک دانشمند  

یکی از بنیانگذاران مخترع سیستم عامل ویندوز و )مانند آقای بیل گیتس که به عنوان در این رشته بشود 

که به عنوان دومین شخص ثروتمند  میلیارد دالر دارد 106.9مایکروسافت شناخته شده است و دارایی برابر با 

و شخص هیچی نخواهد  فقط بخش کوچکی از علم دنیا در این رشته هستندچون آنها ( دنیا شناخته می شود

یک کارمند ساده هم در ایران و هم در خارج شخصی که فقط این فایلها را می خواند و بکار می گیرد . شد

من مشکالت علمی زیادی را از  که حد نهایی دارایی هایش داشتن یک خانه و یک ماشین است.خواهد شد 

ذکر کرده ام که راه حلشان در این فایلها )کتابها( گفته نشده  [to 12 4]مقاالت اخیرم ین مقاله و اایران در 
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، تعداد زیادی از ابزارهای بازرسی و به عنوان مثالآن مقاالت مملو از اینگونه مشکالت هستند. است. 

و  آنها را اختراع و تولید کنیممن و ایران نمی توانیم د که نای غیر مخرب با تکنولوژی باال وجود دارهآزمون

در یکی از مقاالت قبلی . لیستی از این ابزارها روش ساخت این ابزارها در این فایلها )کتابها( وجود ندارد

به عنوان یک مثال دیگر من و ایران نمی توانیم متریال های  .و به شرح زیر می باشد ذکر شده است ]4[من 

ساخت پاالیشگاه را تولید کنیم و روش ساخت این متریالها در این فایل ها )کتابها( گفته نشده مورد استفاده در 

 است و این مطلب را من قبال در این مقاله گفته ام. 

 Phased array ultrasonic testers,  

 Guided wave ultrasonic testers,  

 Intelligent pigs (MFL and Ultrasonic),  

 TOFD testers,  

 Tube Inspection “IRIS/ECT/RFECT/NFT”- Heat Exchangers/Air Cooler, 

 INCOTEST/PEC- Inspection Under Insulation – Pressure Vessels /Piping 

Systems,  

 LRUT- Inspection of insulated piping systems,  

 Online PSV – Inspection and calibration of safety valves -In-Service,  
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 RMS2 Corrosion Mapping – Inspection of corrosion distribution and profile 

of pressure vessel and critical piping systems,  

 MFL- Tank Floor Inspection,  

 Acoustics Emission – Tank Floor Inspection – In-Service,   

 E-Pit / Vertiscan – Water Wall Boiler Inspection,  

 SLOFEC- Saturated Low Frequency Eddy Current,  

 Acoustic Eye-Tube Inspection, 

 EMAT- pipeline inspection, 

 Lixi Profiler- for inspection of corrosion under insulation, 

 Short Range Ultrasonic Testing for Tank Annular plates,  

 ACFM - (Alternating Current Field Measurement) for inspection of any cracks 

in welds or materials.  

 PEC-Pulsed Eddy Current for thickness inspection of insulated PV and piping 

systems, 

 OTIS-Robotic Tank Inspection while in service,  

 Sludge Profiler -In-Service,  

 Tank De-Sludge - 95 % oil recovery- In-Service,  
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 Remote Visual Inspection,  

 Digital Radiography & RTR, 

 Borescope 

همچنین اگر برای مشکالت این رشته در "دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی" جستجو کنید، و غیره. 

 . [21] ت که راه حلشان در آن فایلها )کتابها( وجود نداردتعداد بسیار زیادی از مشکالت جهانی را خواهید یاف

ان بزرگترین مغزهای ایرانیان به پدیده فرار مغزها از ایران افتخار می کنند چون فکر می کنند که ایر 

د. اما باید توجه داشت که پدیده فرار مغزها یک چیز خارق العاده و بسیار بزرگ نیست چون جهانی را دار

که در این زمینه یک مقاله خوب هست که این پدیده را توصیف هم اتفاق می افتد  آفریقاییآن در کشورهای 

 . [53]می کند 

یسبوک اینجانب را به عنوان من قبال گفته ام که افراد و صفحات بلند مرتبه و شناخته شده ای در ف

که یک افتخار بزرگ برای من است و من از بابت آن بسیار  [54]برگزیده اند  TOP FANطرفدار برتر یا 

سفارت تحت عنوان " دیگر به تازگی یک صفحه معروف و بلند مرتبه فیسبوکیخوشحال و مفتخر هستم. 

انتخاب فرمودند.  TOP FANاینجانب را به عنوان طرفدار برتر یا " مجازی ایاالت متحده در ایران

 پرینت اسکرین از این صفحه فیسبوکی گرفته شده است که نشان می دهد من به عنوان طرفدار برتر یا

TOP FAN  [55]انتخاب شده ام و در فایلی در وبسایتم قابل دسترسی است . 
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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

تا همه آنرا امضا کنند و به این ترتیب در اینترنت ایجاد کرده ام  PETITIONمن یک  .شد مطرح ایران

 را امضا فرمایید.  PETITION. بنابراین لطفا این [14] ایران را یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا بسازیم
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