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 خالصه

 ایران و اینجانب که شد گیری نتیجهدر این مقاله برخی از مشکالت علمی ایران )و من( ذکر شده اند. 

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

در این مقاله گفته  .باشم خوشبخت و خوشحال همیشه باید من DEPRESSIVE REALISM اصول طبق

شد که افراد بسیار زیادی در دنیا هستند که هم در علم و هم در ثروت از من خیلی بزرگتر هستند. بنابراین به 

 کلیو توسعه  پیشرفت تنها راه که شد نتیجه گیری پایان درمن، علم من و مغز من حسودی نکنید. همچنین 

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

 مقدمه

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

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

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

که این، موضوع مقاالت  عموم قرار نداردبخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است و در اختیار 

این حقیقت اولین بار توسط استاد دانشگاه من آقای پروفسور محمد جامی  .بوده است ]to 14 3[ قبلی من

االحمدی در خالل دروسی که با ایشان داشتم ارائه شد. ایشان به عنوان قطب علمی دانشگاه شناخته شده بودند 

ر و را به تعداد دفعات بسیادر حقیقت ایشان این واقعیت . ]15[و رزومه ایشان در اینترنت در دسترس است 

این حقیقت دقیقا برای تمام دانشجویان کالس تکرار کردند ولی هیچ کس آنرا نفهمید چون بسیار سنگین بود. 

بخش بزرگی از تحقیقات  " به اینصورت آمده است که "]16[در "دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی 

نتشار نتایج آن )به همه و( به غیر از یک علمی در موسسات یا تحت قراردادهایی انجام می شوند که مانع از ا

قابل توجه است که من قصد ادامه تحصیل ندارم و نمی خواهم مانند  ".]17[گروه انتخاب شده می شوند. 
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پروفسور محمد جامی االحمدی استاد دانشگاه بشوم. دالیل زیادی برای این تصمیم وجود دارند. یکی از دالیل 

این است که دانشگاهها اتالف وقت هستند و در مورد ایران برای این تاسیس شده اند که مردم را با علم 

دلیل ا جلوی پیشرفت را می گیرند. مشغول سازند تا آنها به چیزهای مهمتری مانند سیاست فکر نکنند و آنه

دیگر سالمت روانی من است. اگر من ادامه تحصیل ندهم در اینصورت بیماری اسکیزوفرنی من بر اساس 

دلیل دیگر این است که آنگونه که در این مقاله  شفا پیدا خواهد کرد. DEPRESSIVE REALISMاصول 

نخواهم شد چون بخش بزرگی از علم ابر قدرتها مخفی من در علم هیچی  ]to 14 3[و مقاالت قبلی گفته ام 

 بوده و در دسترس عموم قرار ندارد. 

را در اینترنت با عنوان "ایران را ایالتی از ایاالت متحده آمریکا  PETITIONماه پیش اینجانب یک  7

االت داشت که کشور ای. باید توجه [18]بسازیم" ایجاد نمودم و از افراد زیادی دعوت کردم تا آنرا امضا کنند 

ابر قدرت  ،جهان به عنوان کشور غول فناوری متحده آمریکا 

است و ایران یک کشور عقب مانده و عقب افتاده است )قابل توجه است که وقتی مردم می بینند که من  برتر

اسکیزوفرنی چیزی مانند کشور آمریکا را دوست دارم، همان چیز مانند کشورآمریکا را به من نمی دهند تا من 

بگیرم.(. شنیده ام که این ایده که ایران را ایالتی از ایاالت متحده آمریکا بسازیم را اولین بار پادشاه فقید ایران 

 1357اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی برای ایران داشتند و ایشان این ایده را قبل از انقالب اسالمی سال 

که من ایجاد کرده ام را امضا نکرد. علت اینکه هیچ  PETITIONپیشنهاد نمودند. متاسفانه هیچ کس این 
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مرا امضا کنند من  PETITIONمرا امضا نکرد این بود که مردم فکر می کردند اگر  PETITIONکس 

ارتقاء رتبه پیدا می کنم. بنابراین آنها این ارتقاء رتبه را به من ندادند تا من اسکیزوفرنی بگیرم. در توضیح 

فواید باید بگویم که برای پیشرفت علمی و کلی ایران الزم است تا مردم آنرا امضا کنند.  PETITIONاین 

 قابل توجه هستند:  PETITIONزیر برای این 

اگر ایران یک ایاالت از کشور ایاالت متحده آمریکا شود، در حالت کلی نه رقابتی برای پیشرفت و   -1

 کا وجود خواهد داشت. نه دشمنی بین ایران و کشور ایاالت متحده آمری

بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است. اگر ایران یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا شود  -2

در اینصورت ایران به علم آمریکا به عنوان منبع اصلی علم بدون هیچ هزینه ای دست خواهد یافت. 

 علم برای پیشرفت و توسعه ایران الزم است. 

م سیاسی می باشد که حاکم بر تمام کشوراست. اگر ایران یک ایالت از کشور مهمترین بخش علم، علو -3

ایاالت متحده آمریکا شود در اینصورت ایران به علوم سیاسی آمریکا به عنوان علوم سیاسی برتر 

جهان بدون هیچ هزینه ای دست خواهد یافت. عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای 

ین دانشمند سیاسی جهان هستند. من این مطلب را عنوان کردم تا بگویم که افراد زیادی همیشه بزرگتر

در دنیا هستند که در علوم سیاسی و پول از من بسیار بزرگترند و اینکه من در علم هیچی نخواهم شد، 

 من هیچ نبوغی ندارم و من در کل هم هیچی نخواهم شد. 
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یران ساختن کشوری است که بر اساس مواد اعالمیه جهانی یکی از مهمترین اهداف فعالین سیاسی ا -4

اداره می شود. کشور ایاالت متحده آمریکا بهترین کشوری است که بر اساس اعالمیه  ]19[حقوق بشر 

جهانی حقوق بشر اداره می شود. اگر ایران یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بشود، در 

 بشر در ایران بدون هیچ هزینه ای رعایت خواهد شد.  اینصورت مواد اعالمیه جهانی حقوق

در ایران عدم مساوات در توزیع ثروت وجود دارد بطوریکه فعالیت سیاسی بیشترین پول را دارد.  -5

که تقریبا دو برابر بیشتر از  ]20[میلیارد دالری دارد  200ثروتی  ،برای مثال رهبر ایران خامنه ای

میلیارد دالر  116.9با ثروت ) Jeff Bezosدارایی ثروتمند ترین فرد روی کره زمین یعنی آقای 

شرکت غول به عنوان  AMAZONکه به عنوان بنیانگذار آمریکا( است 

. افراد زیادی از این قبیل وجود دارند که از راه علم ]21[شناخته می شود  فناوری دنیا

شرکت غول که بنیانگذار  Mark Zuckerbergپول بدست آورنده اند مانند آقای 

میلیارد دالر دارد  103.8بوده و ثروتی معادل  FACEBOOKیعنی  فناوری جهان



EAS Journal of Humanities and Cultural Studies, OPEN ACCESS, ISSN (Print): 

2663-0958, ISSN (Online): 2663-6743, Volume 02, Issue 05, Page No. 271 – 277, 

September-October 2020, DOI: 10.36349/easjhcs.2020.v02i05.005. 

___________________________________________________________________ 
 

6 | P a g e  

شرکت غول فناوری هستند که بنیانگدار  Bill Gates . مثال دیگرآقای ]22[

. ولی خامنه ]23[د نمیلیارد دالر دار 115.6هستند و ثروتی برابر با  MICROSOFTبه نام  دنیا

ای هیچ کاری نکرده است و به چنین ثروت انبوهی دست یافته است. این در حالی است که حد نهایی 

خارج برای دارایی یک کارمند ساده )مانند من( در دانشگاه، صنعت یا موسسه تحقیقاتی در داخل و 

شرکت های ایران داشتن یک خانه و یک ماشین است. در رشته خوردگی و بازرسی هم 

وجود دارند که خدمات توپک رانی هوشمند را ارائه می  جهان غول فناوری

کنند. ایران نمیتواند توپک هوشمند را بسازد و در حقیقت علم تولید توپک هوشمند در اختیار عموم 

. همچنین کشورهای خارجی به ندرت برای توپک رانی هوشمند به ایران می ]24 [مردم قرار ندارد

آیند که علت آن تحریم های آمریکا و بین المللی علیه ایران و صنعت نفت و گاز آن است. توپک رانی 

دالر هزینه  35000هوشمند ارزان نیست و هر مایل از خط لوله برای توپک رانی هوشمند حدود 

. بنابراین اجرای توپک رانی ]26[کیلومتر خط لوله نفت و گاز دارد  12107کال . ایران ]25[دارد 
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دالر آمریکا دارد که پول  264840625 هوشمند در تمامی خطوط لوله ایران هزینه ای برابر با 

 بر اساس یک گزارش تحقیقاتی جدید " بازار توپک رانی هوشمند بر اساس تکنولوژیزیادی است. 

(Magnetic Flux Leakage, Ultrasonic, Caliper) 

 کاربرد 

(Metal Loss/Corrosion Detection, Geometry Measurement & Bend Detection 

, Crack & Leak Detection) 

 نوع خط لوله 

(Gas, Liquid) 

 "2023پیش بینی جهانی تا سال 

تا  2018میلیون دالر آمریکا در سال  570.8تخمین زده می شود که بازار توپک رانی هوشمند از 

برابر  )CAGR(ترکیب نرخ رشد ساالنه آن شته باشد که رشد دا 2023میلیون دالر تا سال  717.9

می باشد. تعدادی از شرکتهای مهم در بازار توپک رانی هوشمند عبارتند  2023تا  2018بین  4.69%

 از 

 Baker Hughes (US),  

 ROSEN Group (Germany),  
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 T.D. Williamson (US), 

 Onstream Pipeline Inspection (Canada),  

 NDT Global (Ireland),  

 Enduro Pipeline Services (US),  

 Intertek Group (UK),  

 Dacon Inspection Services (Thailand), 

  LIN SCAN (UAE), 

  Applus (Spain)  

بگویم که افراد بسیاری در دنیا هستند که در پول و من این مثالهای بزرگ را آوردم تا . [27]و غیره 

علم از من بسیار بزرگترند و اینکه من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ نبوغی ندارم ودر کل هم 

شرکتهای هیچی نیستم. شایان ذکر است که ایرانیها آنقدر علم ندارند تا یک همچنین 

، AMAZON ،FACEBOOKمانند  غول فناوری بین المللی

MICROSOFT  و غیره را ایجاد کنند. این بدان علت است که بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی
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است و در دسترس عموم قرار ندارد. با سطح فعلی دانش، من در بهترین حالت یک کارمند ساده 

 خواهم شد که حد نهایی دارایی هایم یک خانه و ماشین در ایران یا در خارج از ایران خواهد بود. 

اگر ایران یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بشود، آنگاه ایران قوی ترین سیستم دفاعی دنیا را  -6

بدون هیچ هزینه ای خواهد داشت. کشور ایاالت متحده آمریکا دارای پیشرفته ترین ارتش در جهان 

 می باشد. 

ایرانیها یک حکومت مذهبی را نمی خواهند و در عوض آنها خواستار یک حکومت سکوالر هستند.  -7

اگر ایران یک ایالت از کشور ایاالت متحده آمریکا بشود، آنگاه ایران مانند کشور ایاالت متحده آمریکا 

 بدون هیچ هزینه ای دارای یک حکومت سکوالر خواهد بود. 

رارداد یک پروژه پژوهشی بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت بهره برداری من قبال گفته ام که مبلغ ق

 1000. شایان ذکر است که در آن زمان هر دالر آمریکا ]14[دالرآمریکا بود  36000نفت و گاز شرق 

 کلیتوریس خانمهامیلیون تومان بوده است. همچنین من قبال گفته ام که  36تومان بود و بنابراین مبلغ قرارداد 

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

. اگر با اینکار مشکل دارید میتوانید [12] زده شود، لیسیده شود و خورده شود تا خانمها به ارگاسم برسند

کلیتوریس را با دست بمالید. اما و بهرحال امروزه زنان به عنوان قرص اعصاب بشمار می روند. یکی از 

را نوشتم این بود که بگویم افراد بسیار زیادی در دنیا  [to 14 3]دالیلی که من این مقاله و مقاالت پیشینم 

ت از من بسیار بزرگتر هستند و اینکه من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ وجود دارند که در علم و ثرو
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نبوغی ندارم ودر کل هم هیچی نیستم. مردم فکر می کنند که ابرقدرتها تمامی علمشان را در دانشگاههایشان 

درتها ارائه می کنند تا مردم کشورهای عقب مانده و عقب افتاده در آنجا درس خوانده و در پیشرفت از ابرق

جلو بزنند که احمقانه است. همچنین مردم فکر می کنند که اگر شخصی به دانشگاه برود آنگاه او به همه چیز 

خواهد رسید. اما این عقیده کامال اشتباه است چون بخش بزرگی از علم ابرقدرتها مخفی است و در دسترس 

ر مورد ایران به این منظور تاسیس شده اند . همچنین دانشگاهها اتالف وقت هستند و د[17]عموم قرار ندارد 

تا مردم با علم مشغول شوند و به چیزهای مهمی مانند سیاست فکر نکنند و آنها جلوی پیشرفت را می گیرند. 

بحث کرده ام. من قبال گفته ام که  [to 14 3]من این مطلب را با جزئیات در این مقاله و مقاالت قبلی ام 

ایرانی در رشته های بازرسی و خوردگی در صنعت نفت فایلها )کتابهای( زیر را  باالترین سطح دانشمندان

. این فایلها )کتابها( تحت قانون [to 14 3]دارند که همگی ابداع و نوآوری کشور ایاالت متحده آمریکا هستند 

بین المللی استفاده کپی رایت هستند و قیمت دارند. ایرانیها نمی توانند چنین علومی را تولید کنند تا بصورت 

و پذیرفته شود. منظورم این است که دانشمندان کشور ایاالت متحده آمریکا از من و دانشمندان ایرانی در این 

رشته بسیار بزرگتر هستند که این تولید علم را انجام داده و این ابداعات و نوآوریها را داشته اند و اینکه من 

غی ندارم ودر کل هم هیچی نیستم. این بدان علت است که بخش بزرگی در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ نبو

موسسات غول . اینها [17]از علم کشف شده مخفی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد 



EAS Journal of Humanities and Cultural Studies, OPEN ACCESS, ISSN (Print): 

2663-0958, ISSN (Online): 2663-6743, Volume 02, Issue 05, Page No. 271 – 277, 

September-October 2020, DOI: 10.36349/easjhcs.2020.v02i05.005. 

___________________________________________________________________ 
 

11 | P a g e  

هستند که اینگونه فایلها )کتابهایی( را اختراع و تولید  فناوری آمریکا و جهان

 کرده اند. 

 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, … 

، یک لیست از شرکتهای برتر دنیا در COATINGS WORLDبه عنوان یک مثال دیگر، وبسایت رسمی 

شرکت  82در تولید پوشش را معرفی نموده است که هیچ کدامشان ایرانی نیستند. این لیست شامل  2019سال 

شرکت آمریکایی  13. مجموع فروش این ]28[آمریکا هستند عدد از آنها از کشور ایاالت متحده  13است که 

شرکتهای غول فناوری میلیارد دالر آمریکا بوده است. اینها  43.115برابر 
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هستند. دوباره می خواهم بگویم که افرادی در دنیا هستند که در علم و   آمریکا و جهان

و اینکه من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ نبوغی ندارم ودر کل هم پول از من بسیار بزرگتر هستند 

هیچی نیستم. این بدان علت است که بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی بوده و در دسترس عموم قرار 

، کشور غول فناوری. به عنوان یک مثال دیگر انگلستان به عنوان یک [17]ندارد 

ایرانیان  [to 14 3]و آنگونه که در مقاالتم توضیح دادم  [29]را ساخت پاالیشگاه نفت آبادان  1912در سال 

نمی توانند پاالیشگاه نفت بسازند. این مقاالت پر از اینگونه مثالهایی هستند که نشان می دهند  2020حتی در 

ر آن هیچ افرادی بسیار بزرگتر از من در علم و پول وجود دارند. مثال دیگر هندبوک "کلید فوالد" است که د

 25، [30]اختراع فوالدی از کشور ایران ثبت و ذکر نشده است. بر اساس وبسایت رسمی "کلید فوالد" 

 چین، کانادا، بلغارستان، برزیل، اتریش، استرالیا،کشوری که این فوالدها را اختراع کرده اند عبارتند از: 

 جنوبی، کره ژاپن، ایتالیا، هند، مجارستان؛ کبیر، بریتانیای آلمان، فرانسه، اسلواکی، فنالند، جمهوری/چک

کشورها این . آمریکا سوئد، اسپانیا، جنوبی، آفریقای صربستان، رومانی، روسیه، لهستان، نروژ،

 هسند.  غولهای فناوری فوالد دنیا
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 رسما اولویتهای پژوهشی و تحقیقاتی اش  )NIOC(شرکت ملی نفت ایران که گفته ام  ]13[من قبال  

. این لیست بزرگ در سال جدید بروز رسانی شده است )و هر سال نیز [and 32 31]را لیست نموده است 

منتشر می شود که در  (NIOC)بروز رسانی خواهد شد( و عناوین جدید رسما توسط شرکت ملی نفت ایران 

اینها مشکالت علمی ایران هستند که من و ایرانیها نمی توانیم آنها . [and 34 33]اینترنت در دسترس هستند 

را حل نماییم. باید توجه داشت که تمامی این مشکالت علمی قبال و خیلی سالها پیش توسط ابرقدرتها حل شده 

 ولی آنها آن علوم را در اختیار عموم قرار نداده اند.اند 

وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران )وزارت گفته ام که  [13]همچنین من قبال  

این لیست بزرگ در سال . [and 36 35]صمت( رسما لیست اولویت های پژوهشی اش را اعالم نموده است 

وزارت رسما توسط بروز رسانی شده است )و هر سال نیز بروز رسانی خواهد شد( و عناوین جدیدی جدید 

اسالمی ایران )وزارت صمت( منتشر می شود که در اینترنت در دسترس  صنعت، معدن و تجارت جمهوری

اینها مشکالت علمی ایران هستند که من و ایرانیها نمی توانیم آنها را حل نماییم. باید  .[and 38 37]هستند 

آن ولی آنها توجه داشت که تمامی این مشکالت علمی قبال و خیلی سالها پیش توسط ابرقدرتها حل شده اند 

  علوم را در اختیار عموم قرار نداده اند.

من بعضی از مشکالت علمی ایران را مطرح نمودم که  [and 14 13]قاله و مقاالت قبلی ام در این م 

ایرانیان نمی توانند آنها را حل کنند. این مشکالت علمی در شکل پروژه های تحقیقاتی بودند تا توسط دانشگاهها 

یران نمی توانند این مشکالت علمی را حل کنند چون آنها به بخش بزرگی از علم حل شوند. دانشگاههای ا
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کشف شده دسترسی ندارند و راه حل های آنها نه علمی و نه اساسی است و در عوض سمبل کاری می باشد 

با علم  که هیچ ارزش علمی ندارد. اما دلیل اینکه این پروژه های تحقیقاتی ایجاد شده اند این است که مردم را

مشغول سازد تا آنها به چیزهای مهمتری مانند سیاست در ایران فکر نکنند. کار دانشگاهها گوه است و من 

دانشگاهها در ایران برای این تاسیس شده اند تا که مردم را با علم مشغول  که فکر می کنم آنها هم می دانند

ر نکنند. در حقیقت نتیجه اینگونه پروژه های سازد تا آنها به چیزهای مهمتری مانند سیاست در ایران فک

این پروژه های تحقیقاتی برای این هستند که مردم را با علم تحقیقاتی برای حکومت ایران مهم نیست چون 

مشغول سازد تا آنها به چیزهای مهمتری مانند سیاست در ایران فکر نکنند و بنابراین نتیجه اینگونه تحقیقاتی 

است. بعالوه اینگونه پروژه های تحقیقاتی فقط نمایشی هستند و ارزش علمی ندارند. سمبل کاری و مزخرف 

درصد از مبلغ قرارداد  15عالوه بر این، این پروژه های تحقیقاتی به هیچ وجه پولساز نیستند چون در حدود 

ه ها، اینترنت و تحت عنوان "نرخ باالسری" برای استفاده از امکانات دانشگاه مانند آزمایشگاهها، کتابخان

نفر در پروژه مشغول بکار می شوند و این پروژه  4همچنین بیش از . [39]غیره به دانشگاهها تعلق می گیرد 

پولساز  بنابراین می بینید که این پروژه های تحقیقاتی ابدا سودآور و  ها بیش از یک سال طول می کشند.

برای محققان نیستند. در حالت کلی تحقیقات در ایران مخلوطی از سمبل کاری، دیتاسازی دروغ و کپی 

 برداری هستند. 

. این حقیقت بر [4]را تولید کند  APIمن قبال در مقاله ام گفته ام که ایران نمی تواند فوالدهای گرید  

خصی من در صنعت نفت و گاز و کارخانه لوله سازی اساس یافته های اساتید دانشگاههای ایران، تجربه ش
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وغیره بود. به عنوان دلیل دیگری بر این ادعا، می توانید ببینید که یک مناقصه بین المللی ایرانی در تاریخ 

در اینترت وجود دارد که در آن ایران رسما اعالم می کند که آنها می خواهند فوالدهای  2019دسامبر  2

. این مناقصه به زبان انگلیسی بوده و برای تهیه کنندگان [40]د و به ایران وارد نمایند را بخرن APIگرید 

را در ایران تولید نمایند در اینصورت اینگونه  APIخارجی است. اگر ایرانیان می توانستند فوالدهای گرید 

ی ایرانی است. همچنین مناقصات بین المللی وجود نمی داشت. این مناقصه در یک وبسایت مناقصات بین الملل

. این حقیقت هم بر  [to 14 3]من قبال در مقاالتم گفته ام که ایران نمی تواند توپک های هوشمند را تولید کند

اساس یافته های اساتید دانشگاههای ایرانی، تجربه شخصی من در صنعت نفت و گاز و غیره بود. به عنوان 

رسما لیستی از نیازهای  (NIOC)نید که شرکت ملی نفت ایران یک دلیل دیگر بر این ادعا، می توانید ببی

آنها مشخصا عنوان نموده اند که ایران نمی تواند توپک های هوشمند فناورانه اش را منتشر نموده است که 

واهم خ. از این پاراگراف می [41]را تولید نماید و آنها به دنبال کسی هستند تا آنها را در ایران تولید نماید 

کارکرده ام و آنها و این مقاله بسیار معتبر  [to 14 3]این نتیجه را بگیرم که من بسیار زیاد بر روی مقاالتم 

هستند. اما و بهرحال اخبار کذب در رسانه های ایران )مانند اینترنت، تلویزیون، روزنامه ها و غیره( وجود 

 لمی جهان رسیده است. قله های ع ندارند که ادعا می کنند ایران به باالتری

، افزایش مقاومت ISIیکی از متداولترین موضوعات برای محققان ایرانی برای تحقیق و نوشتن مقاله  

، تیتانیوم و آلیاژهایش وغیره می باشد. اما قابل APIبه خوردگی متریالهای پرکاربردی مانند فوالدهای گرید 

توجه است که موضوع مهمتر و گام نخست، تولید این فلزات در ایران است. ایرانیها نمی توانند فوالدهای 
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و تیتانیوم و آلیاژهایش را تولید کنند اما بر روی آنها کار می کنند تا مقاومت به خوردگیشان را  APIگرید 

از متداولترین موضوعات برای محققان ایرانی برای تحقیق و دیگر مزخرف است. یکی  افزایش دهند که

آنالیز انهدام می باشد. اما ایرانیها فرایند ساخت بیشتر این قطعات منهدم شده را نمی دانند  ،ISIنوشتن مقاله 

و تیتانیوم و آلیاژهایش را در ایران تولید کنند و  APIچون نمی توانند آن متریالها مانند فوالدهای گرید 

بنابراین آنالیز انهدام آنها مزخرف و اشتباه است چون ممکن است مشکلی در فرایند ساخت آن قطعات وجود 

در صنعت نفت و گاز استفاده می  APIداشته است که منجر به انهدام آن قطعه شده است. فوالدهای گرید 

، ایمپلنت های پزشکی و غیره استفاده می شوند. یاژهایش در صنعت نفت و گاز، هوافضاشوند و تیتانیوم و آل

اگر به فارسی در گوگل جستجو کنید، وبسایتهایی را خواهید یافت که رسما می گویند ایران نمی تواند تیتانیوم 

وقت اتالف ی ایرانیان و پروژه های تحقیقاتی برا ISI. مقاالت [42]تولید کند به صورت فلز و آلیاژهایش را 

 ISIاست تا آنها به چیزهای مهمتری مانند سیاست فکر نکنند و جلوی پیشرفت را می گیرند. همچنین مقاله 

صنعت جهان هیچ وقت بر اساس مصرف کننده علم پولی به تولید کننده علم نمی پردازد. تولید علمی است که 

 ایرانی تغییر نمی کند. ایرانیها سمپوزیوم فوالد را برگذار می کنند  ISIمقاالت 

[43, 44, 45, 46, 47, 48 and 49]  درحالیکه ایران هنوز هیچ فوالدی را اختراع نکرده است تا در

کشوری که این  25لینکی در وبسایت رسمی هندبوک کلید فوالد وجود دارد که هندبوک کلید فوالد ذکر شود. 

قابل توجه است که فوالدهای ذکر شده در این هندبوک . [30]ا را اختراع نموده اند را معرفی می کند فوالده

در یک مقیاس بزرگ در کارخانجات فوالد سازی در سرتاسر دنیا تولید و استفاده می شوند. در ایران 
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د شده اند تا مردم به چیزهای سمپوزیوم ها و کنفرانسها ارزش علمی ندارند و فقط نمایشی بوده و برای این ایجا

مهمی مانند سیاست فکر نکنند و آنها جلوی پیشرفت را می گیرند. اینگونه سمپوزیومها و کنفرانسهایی محل 

 خرها است. 

به تازگی خواننده بزرگ ایرانی آقای داریوش اقبالی یک ترانه با عنوان "لبخند" را ساخته اند. این  

ن موزیک ویدئو مردم عقب مانده و عقب افتاده روستایی را برای ترانه لبخند ایترانه زندگی واقعی من است. 

ضمیمه  11نشان می دهد. از زمانی که من نوشتن مقاالت تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "

اش" را نوشتم خوشحال شدم. در این مقاالت من گفتم که در علم هیچی نخواهم شد، هیچ نبوغی ندارم و در 

ل هم هیچی نخواهم شد. از خواننده بزرگ ایرانی آقای داریوش اقبالی برای این موزیک ویدیو بسیار ک

من . این یک افتخار بزرگ برای [50]قابل مشاهده است  YouTubeمتشکرم. این موزیک ویدیو در سایت 

 است چون زندگی من در این موزیک ویدیوی بزرگ نشان داده شده است. 

یک ترانه قدیمی از خواننده بزرگ ایرانی داریوش اقبالی به عنوان "بوی گندم" وجود دارد که وضعیت  

 YouTubeاین موزیک ویدیو در سایت حال حاضر مردم ایران را نسبت به حاکمان ایران نشان می دهد. 

 .[51]قابل مشاهده است 

دستش است. او  CRAZYاز "دیکشنری تصویری بابیلون" برای کلمه دیوانه یا به انگلیسی  1شکل  

را دور گوشش می چرخواند تا بگوید که شما دیوانه هستید. برای همه ادا در می آورد و همه را مسخره می 

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

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

، علت اینکه DEPRESSIVE REALISMر اساس اصول ب بابیلون" این مطلب را بخوبی نشان می دهد. 

نوابغ دچار اختالالت اعصاب و روان می شوند این است که تمام مردم به این مغزها حسادت می کنند وبنابراین 

تالش می کنند تا برای این نوابغ اختالالت اعصاب و روان درست کنند و آن مغزها را خراب کنند. این بدان 

ر می کنند مغز و علم همه چیز هستند و آنها مهمترین چیزها هستند. مردم فکر می کنند علت است که مردم فک

که اگر آنها مغز و علم را داشته باشند دیگر آنها به همه چیز خواهند رسید. این موضوع در ایران کامال اشتباه 

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

، ثروت [20]سیاسی در ایران از هر فعالیت دیگری بسیار بیشتر است. برای مثال آنگونه که قبال گفته ام 

میلیارد دالر( نزدیک دو برابر بیشتر از ثروت پولدارترین انسان جهان  200خامنه ای به عنوان رهبر ایران )

به عنوان  AMAZONکه به عنوان بنیانگذار میلیارد دالر(  116.9است ) Jeff Bezosیعنی آقای 

. بعالوه خامنه ای کنترل [21]شناخته شده است  شرکت غول فناوری جهان

 Jeff Bezosنیروهای نظامی ایران و برای مثال توپ ،تانک، موشک و هواپیماهای جنگی را دارد که آقای 

آنها را ندارد. مردم نمی توانند تحمل کنند که یک مغز به این خوبی کار می کند و تالش می کنند تا برای آن 

نابغه یک اختالل روانی درست کنند. این برای آن است که بگویند که نوابغ به لحاظ مغزی مریض هستند و 
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ان برای این درست شده اند تا نشان به این صورت آنها دیوانه به نظر برسند. این اختالالت اعصاب و رو

بدهند نوابغ دیوانه به نظر می رسند. مردم برای نوابغ اختالل اعصاب و روان درست می کنند تا به نوابغ 

بگویند به مغزتان افتخار نکنید چون واقعیت های روانشناسی نشان می دهند که شما اختالل اعصاب و روان 

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

هستند. مردم می خواهند برای این نوابغ پرونده روانپزشکی و پزشکی درست کنند تا نشان دهند که آنها به 

ها مریض هستند و به این دلیل آنها او را به روانپزشکی می فرستند. دوره این گونه فریب کاری مغزیلحاظ 

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

این بود که  [to 14 3]کنار دالیل سیاسی، یکی از مهمترین دالیل من برای نوشتن این مقاله و مقاالت قبلی ام 

هم هیچی نخواهم شد. این بدان علت  بگویم من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ نبوغی ندارم و من در کل

. [17]است که بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است و در اختیار من و عموم مردم قرار داده نشده است 

، DEPRESSIVE REALISMبنابراین به من، علم من و مغز من حسودی نکنید. بنابراین بر اساس اصول 

ویند که من اسکیزوفرنی دارم و نسخه های روانپزشکی من باید همیشه خوشحال باشم. بهرحال مردم می گ

غول بزرگ" است. دیو یا . در فارسی دیوانه به معنی "مانند [and 53 52] من در وبسایتم در دسترس هستند

 غول و بزرگ نیستم و این مطلب را در این مقاله و مقاالت قبلی ام گفته امدیو، اما من به هیچ وجه 

[3 to 14] . و منجر به اختالالت روانی می گردد. در این   بودن باعث حسادت دیگران می شود غول یادیو

سال پیش برادرم به من گفت  15. غول محسوب می شونددیو یا دنیا که همه چیز علمی است، نوابغ به عنوان 
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ادامه تحصیل ندهم چون بیماری  رت پرونده روانپزشکی درست کنند و اینکه دیگیبرا دنهکه می خوا

به االن . من تازه می باشدو االن متخصص ارتوپدی  استاسکیزوفرنی من بدتر خواهد شد. برادرم پزشک 

 از من هم در دنیا هست.  بزرگتر منظورم این است که روانپزشکحرفش رسیدم . 

 

 "دیکشنری تصویری بابیلون"در  CRAZYدیوانه یا به انگلیسی  -1تصویر 
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افسرده عاقلتر هستند. به عبارت دیگر، دیوانگان ، افراد DEPRESSIVE REALISMبر اساس اصول 

خوشحال هستند. این خوشحالی رایگان نیست و هزینه دارد. هزینه این است که شخص همیشه دیوانه بماند. 

 اش"ضمیمه  11دی بر علم حال حاضر دنیا" و "من نوشتن این سری از مقاالت تحت عناوین "نق

 [3 to 14]  برای همیشه ادامه خواهم داد چون برای سالمت روانی من خوب است و من این مطلب را را

و غیره هم  FACEBOOK ،RESEARCHGATE ،ACADEMIAدر وبسایتم و دیگر پروفایلها مانند 

 گفته ام. 

عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، واال من از من یک انسان فقیر و مریض هستم.  

درخواست کردم تا برای من حضرت سرکار خانم ایوانکا ترامپ و سفارت مجازی ایاالت متحده در ایران 

من به یک بسیار زیادی موسسه خیریه در سراسر دنیا را دارند. تعداد می دانم که آنها کنترل پول بفرستند. 

)که یک سیستم پرداخت  WebMoneyمن یک حساب یانه برای زنده ماندن احتیاج دارم. درآمد ابتدایی ماه

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 منابع دیگر نیز بسیار قدردانی می

 . 5859831150971751شود. برای کمک مالی از ایران، شماره کارت من در بانک تجارت عبارت است از
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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

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 [18]ایران را یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا بسازیم 

من نام اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی را ذکر کردم تا بگویم که افراد بسیاری هستند که در علوم سیاسی 

اینکه من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ نبوغی ندارم ودر کل هم و پول از من خیلی بزرگتر می باشند و 

 هیچی نیستم.
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