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 خالصه

مورد بحث و بررسی  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]در این مقاله جنبه هایی سیاسی از مقاالت قبلی من 

قرار گرفتند و مشکالت علمی ایران در رشته های نفت و گاز، هسته ای، سیاسی و نظامی مطرح شدند. 

دوباره گفته شد که ایران )و من( در علم )شامل علوم نفت و گاز، هسته ای، سیاسی و نظامی( هیچی 

ان مشکالت علمی ایرمسایل و که من نتوانستم حتی  نخواهیم شد، اینجانب هیچ نبوغی ندارم )از آنجایی

ذکر شدند را حل نمایم. بنابراین یقینا  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]مقاالت قبلی من را که در این مقاله و 

لمی جهانی عنخواهم توانست مسایل و مشکالت علمی جهانی را حل نمایم چون که مسایل و مشکالت 
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علمی ایران هستند( و اینکه من و ایران در کل هم هیچی نیستیم.  بسیار مشکلتر از مسایل و مشکالت

همیشه شاد و خوشبخت باشم. اینجانب باید   DEPRESSIVE REAISMبنابراین بر طبق اصول 

همچنین نتیجه گیری شد که تنها راه پیشرفت علمی ایران این است که ایران را ایالتی از ایاالت متحده 

 آمریکا بسازیم. 

 یدیکلمات کل

 علوم سیاسی، دانشگاهها، دکل حفاری، علوم نظامی

 متن اصلی مقاله

رای ب، عالیجناب آقای رئیس جمهور دونالد ترامپاینجانب قویا معتقد هستم که 

ورم )منظجهان همیشه بزرگترین رئیس جمهور آمریکا هستند و برای همیشه بزرگترین سیاست مدار 

زیرا این عالیجناب بر روی بزرگترین دستاوردهای جهان و کشور  دانشمند در رشته سیاست( هستند.

ایاالت متحده آمریکا کار کرده اند و تالش نموده اند تا آنها را بهبود و ارتقا بخشند و با چیزهای بهتر 

یک مثال برجام است. برجام یک توافق بزرگ و عظیم در مساله برنامه هسته ای ایران جایگزین نمایند. 

عضو دایم شورای امنیت سازمان  2بین ایران، پنج بعالوه یک )در وین  5142جوالی  41بود که در 

و اتحادیه اروپا حاصل  بعالوه آلمان( – چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایاالت متحده آمریکا –ملل 
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، 5148خروج آمریکا از برجام را اعالم فرمودند. در ماه نوامبر  5148مه  8شد. این عالیجناب در 

تحریمهای آمریکا علیه ایران دوباره برقرار شدند تا ایران را وادار کنند سیاست های خود را بطور کلی 

وشکی بالستیک  تغییر دهد که شامل حمایت ایران از گروههای نظامی در منطقه و توسعه برنامه م

در تضاد با مطلب فوق، من و ایران در علوم سیاسی هیچی نخواهم شد، من هیچ می باشد.  [7] ایران

نبوغی ندارم )از آنجایی که من نتوانستم حتی مسایل و مشکالت علمی سیاسی ایران را که در این مقاله 

ذکر شدند را حل نمایم. بنابراین یقینا نخواهم توانست مسایل  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1] و مقاالت قبلی من

و مشکالت علمی سیاسی جهانی را حل نمایم چون که مسایل و مشکالت علمی سیاسی جهانی بسیار 

 و اینکه من و ایران در کل هم هیچی نیستیم. مشکلتر از مسایل و مشکالت علمی سیاسی ایران هستند(

 باید همیشه شاد و خوشبخت باشم. اینجانب   DEPRESSIVE REAISMبنابراین بر طبق اصول 

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

. در حقیقت این مقاله از صدای آمریکا این مقاله مرا تایید می کند. همچنین اعلیحضرت شاهزاده [8]

رضا پهلوی از قول عطاملک جوینی می فرمایند که "آمدند و کندند و کشتند و سوختند و بردند و ایران 

که این مقاله را تایید می  [9]رفتند". این مطلب را در توصیف نظام جمهوری اسالمی ایران فرمودند 

 نماید. 

بسیاری از مردم در ایران فکرمی کنند که در ایران همه چیز علمی است در حالیکه این موضوع 

کامال اشتباه می باشد چون در ایران همه چیز سیاسی است. در ایران اگر کسی در راستای سیاستهای 
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ان رکشور ایران باشد، می تواند مدرک دانشگاهی، پول، شهرت، قدرت، افتخار، محبوبیت، غذاهای گ

قیمت مانند خاویار ایرانی، باالترین شغل ها و سمتهای کاری، افتخارات و مدالهای علمی و هر چیزی 

 را در باالترین مرتبه اش بدست آورد. 

دانشگاههای ایران بدین منظور تاسیس شده اند که مردم را به درس و مشق مشغول سازند تا 

حاکمان ایران رقیبی نخواهند داشت. دانشگاههای مردم به سیاست و حکومت فکر نکنند. در اینصورت 

 دروس بین المللی در این رشتهایرانی که در رشته علوم سیاسی مدرک می دهند، 

[10, 11, 12 and 13]  را با دروسی که توسط رژیم جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شده اند جایگزین

ا و فلسفه خمینی )رهبر ایران در انقالب اسالمی نموده اند. مثالهایی از این قبیل عبارتند از "اندیشه ه

. [14])رهبر کنونی ایران(" و غیره  ("، "قرآن و سیاست"، "اندیشه ها و فلسفه خامنه ای4521سال 

این دروس مزخرف هستند و در راستای سیاستهای کنونی ایران می باشند. همچنین منابع رسمی 

. این بدان [15]لوم سیاسی آینده شغلی و بازار کار ندارد حکومتی در ایران اعالم کرده اند که رشته ع

علت است که حاکمان سیاسی ایران نمی خواهند مردم در رشته علوم سیاسی تحصیل کنند و بنابراین 

رقیب سیاسی نخواهند داشت. اما میتوان دید که ایران دارای رتبه دوم جهانی در تعداد فارغ التحصیالن 

چون این فارغ التحصیالن با حاکمان سیاسی ایران رقابت نخواهند  [16]است  رشته های فنی و مهندسی

کرد. این مدارک مهندسی بی ارزش هستند چون فقط بخش کوچکی از علم کشف شده در اختیار عموم 

ارائه شده است و با این بخش کوچک از علم هیچ کاری نمی توان انجام داد. و برای مثال در دانشگاهها 
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مه کس اجازه ندارد تا به سیاست وارد شود و یک شغل رده باالی سیاسی در ایران را بدست در ایران ه

آورد. بنابراین می توان دید که در ایران انحصارطلبی در سیاست وجود دارد. این موضوع وحشتناک 

چی یو منزجر کننده است. در نتیجه می بینیم که ایران در علوم سیاسی هیچی نخواهد شد و در کل هم ه

 نخواهد شد. 

علمی که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد به هیچ وجه تمامی علم تولید شده توسط 

بشر نیست. موسسات علمی هیچ گاه تمامی علم تولید شده خود را در دسترس عموم )مثال اینترنت، 

بخش بزرگی از علم کشف شده، آشکار نشده و در کتاب، دانشگاه، ژورنال و ...( قرار نمی دهند. 

دسترس عموم قرار داده نشده است. باید بسیار مواظب بود زیرا این بخش از علم که آشکار نشده است 

این کار دالیل زیادی دارد از جمله انحصاری و تجاری شدن علم، دالیل می تواند مرگ آور باشد. 

زرگی بخش ب می کند. یعنی صدقدر مورد علوم سیاسی هم  غیره. این حقیقتسیاسی، دالیل امنیتی و 

از علوم سیاسی کشف شده، مخفی است و در اختیار عموم قرار داده نشده 

بخش بزرگی از علم کشف شده در اختیار عموم قرار " اصل علمی که این است. 

. استتوسط اینجانب کشف، اختراع و یا ایجاد نشده  "داده نشده است و مخفی می باشد

در خالل دروسی  "محمد جامی االحمدی" این اصل توسط استاد دانشگاه من آقای پروفسور

طرح و ارائه شد. وی این مطلب را به دفعات بسیار و برای عموم مکه با ایشان در دانشگاه داشتم 
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نمود. رزومه ایشان در اینترنت قابل دسترسی می باشد  و تکرار دانشجویان در کالس درس مطرح

 من باید همیشه شاد و خوشبخت باشم DEPRESSIVE REALISM. بنابراین بر طبق اصول [17]

 اینجانب ISIمقاله  5همچنین من قبال گفته ام که نقش من در . چون این اصل علمی مال من نیست

[18, 19 and 20]  باید بگویم که زبان انگلیسی من از فارسی به انگلیسی بوده استو فقط مترجم .

فرادی که زبان مادریشان انگلیسی است و در کشورهای انگلیسی زبان زندگی به زبان انگلیسی ا نسبت

من  DEPRESSIVE REALISMبنابراین دوباره بر اساس اصول  می کنند بسیار ضعیف تر است. 

 شاد و خوشبخت باشم. همیشه باید 

اینجانب قبال مثالهای زیادی از آن بخش از علم که در اختیار عموم قرار داده نشده است را ذکر 

. به عنوان یک مثال دیگر میتوانم فرمول نوشابه کوکا کوال را ذکر [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]نموده ام 

دکلهای حفاری مثالهای دیگر . [21]اختراع شد  4881نمایم که یکی از اسرار تجاری بوده و در سال 

نفت و گاز هستند. دکلهای حفاری در بخش باالدستی صنعت نفت برای حفاری چاههای نفت و گاز 

استفاده می شوند. منابع رسمی ایرانی اعالم کرده اند که ایرانیها نمی توانند طراحی دکلهای نفت و گاز 

معکوس می کنند یا نقشه های را انجام دهند. برای فایق آمدن بر مشکل طراحی، ایرانیها یا مهندسی 

ی کنند. همچنین منابع رسمی ایرانی اعالم کرده اند که ی شده را از کشورهای خارجی وارد مطراح

رآالت، متریالها و هر آنچه در دکل حفاری مورد اایرانیها نمی توانند بسیاری از قطعات، ماشینها، ابز

استفاده قرار می گیرد را تولید نمایند و آنها به ایران وارد می شوند. بسیاری معتقدند که تنها توانایی 
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ایرانیان در ساخت دکل حفاری، سر هم کردن یا همان اسمبل نمودن قطعات است. بنابراین بهتراست 

اری و اسمبل نمودن آنها، کل دکل حفاری را به ایران وارد نمایند. بجای وارد کردن قطعات دکل حف

 دکلهای حفاری در دنیا، ساخت ایاالت متحده آمریکا هستند 82قابل ذکر است که بیش از %

[22, 23 and 24] . ایرانیها ادعا می کنند که می توانند دکل های حفاری را با همان کیفیت دکل حفاری

. قیمت دکلهای حفاری در اینترنت [24]تولید نمایند  مشابه آمریکایی آن قیمتآمریکایی و با یک سوم 

میلیون دالر آمریکا تا  51قابل دسترسی است. قیمت متوسط برای انواع مختلف بسیار متغیر است و از 

 . بنابراین ایرانیها می بایست قادر باشند دکلهای زیادی را[25]میلیارد دالر آمریکا تغییر می کند  4

ساخته و دکلهای خود را به دیگر کشورها صادر نموده و جایگاه آمریکا به عنوان سازنده اصلی دکل 

حفاری در دنیا را در بازار بین المللی بگیرند چون قیمتشان یک سوم است. در بازار، بین سازنده ها 

قیمتهای پایین تر، هزینه کمتر و سود بیشتر هستند. با کاالهای با همه به دنبال رقابت وجود دارد و 

صادر کردن دکلهای ساخته شده در ایران، ایرانیها پول زیادی بدست خواهند آورد چون همه از پول 

شده در ایران را صادر ننموده خوششان می آید. اما در حقیقت ایران هنوز هیچ دکل حفاری ساخته 

ی ایران )مانند اینترنت، رادیو و تلویزیون( جعلی و دروغ سیاسی . چنین ادعاهایی در رسانه هااست

هستند تا نشان دهند ایران به قله های رفیع علم دست یافته است. بطور منطقی میتوان نتیجه گرفت که 

ایرانیان نمی توانند دکلهای حفاری نفت و گاز را بسازند. بنابراین یک مقایسه ساده بین ایران و ایاالت 

مریکا نشان می دهد که ایران در علوم نفتی هیچی نیست. همچنین بسیاری از مقامات دولتی متحده آ
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ایران مانند غالمرضا منوچهری اردستانی، مشاور وزیر نفت و مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت 

 . عمر[26]تاسیسات دریایی ایران، می گویند که ایران نمی تواند دکلهای حفاری نفت و گاز را بسازد 

ا که پیش می آید این است که چر صنعت نفت ایران بیش از صد سال می باشد. بنابراین سوال بزرگی

ایران هنوز به این تکنولوژی های حیاتی و استراتژیک دست نیافته است؟ دلیل این است که آن 

ل از اصاقتصاد ایران بسیار به پول ح تکنولوژیها در اختیار عموم قرار داده نشده است و مخفی است.

بنابراین می توان دید که ایران در علوم نفتی هیچی نخواهد شد و در کل هم  صادرات نفت وابسته است.

. من مثالهایی از آن بخش از علم که در اختیار عموم قرار داده نشده است و مخفی می هیچی نخواهد شد

خش ب توان نتیجه گرفت که باشد را ذکر نمودم. از آنجایی که علم بسیار ارزشمند است بنابراین می

بزرگی از علم کشف شده در اختیار عموم قرار داده نشده است و مخفی 

  .است

به عنوان یک مثال دیگر از آن بخشی از علم که دراختیار عموم قرار داده نشده است و مخفی 

است، می توانم ساخت نیروگاه هسته ای را ذکر نمایم. ایران نمی تواند نیروگاه هسته ای بسازد ولی به 

ا انجام ازی رشدت به دنبال غنی سازی اورانیوم است. میتوان نتیجه گرفت که دلیل اینکه ایران غنی س

می باشد و از این همه، ایران فقط  گستردهمی دهد این است که بمب اتم بسازد. صنعت هسته ای بسیار 

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایران می خواهد بمب اتم بسازد. غنی سازی اورانیوم را انجام می دهد. 
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غنی سازی اورانیوم میتواند هم در کار نمی کند؟ تکنولوژی  هسته ایچرا ایران روی ساخت نیروگاه 

نیروگاه هسته ای استفاده شود و هم در ساخت بمب اتم و به همین علت، ابرقدرتها غنی سازی اورانیوم 

به جای غنی سازی اورانیوم، ایران می را محدود نموده اند و به همه کشورها اجازه آنرا نمی دهند. 

نی شده را برای سوخت نیروگاه هسته ای وارد نماید و توانست نیروگاه هسته ای بسازد و اورانیوم غ

نیروگاههای هسته ای تاریخچه طوالنی مدتی دارند و برای مثال اولین در نتیجه ایران تحریم نمی شد. 

در اوک ریدج  X-10، برق توسط یک راکتور هسته ای در راکتور گرافیتی 4418سپتامبر  5بار در 

آمریکا تولید شد که اولین نیروگاه هسته ای برای روشن کردن المپ بود ایاالت متحده در تنسی در 

تکنولوژی ای که ایرانیها برای غنی سازی اورانیوم استفاده می کنند توسط ایرانیها اختراع نشده . [27]

است و از پاکستان و مشخصا از شخص عبدالقدیر خان وارد شده است که یک دانشمند پاکستانی در 

. بنابراین میتوان دید که ایران در علوم هسته ای هیچی نخواهد شد و در کل [28]می است رشته بمب ات

 هم هیچی نخواهد شد. 

خبرگذاری معظم صدای آمریکا برنامه ای را در قسمت صفحه آخر پخش نموده اند که مقاالت 

را  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]ضمیمه اش"  2اخیر من تحت عناوین "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "

تالش دارد تا رژیم جمهوری اسالمی ایران تایید می نماید. بطور خالصه در این برنامه گفته شد که 

مردم را در همه زمینه ها از سیاست دور نگه دارد تا مردم به سیاست فکر نکنند و در این صورت 

وی برنامه مطرح شدند که الگحاکمان سیاسی ایران رقیبی نخواهند داشت. برای مثال سلبریتی ها در این 
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در یک مقیاس بزرگتر میبینیم که دلیل اینکه ایران هیچی مردم هستند تا مردم به سیاست فکر نکنند. 

حتی سلبریتی های نمی شود این است که همه مردم ایران به چیزهایی غیر از سیاست فکر می کنند. 

ه خبری این برنامه شبکآمریکا چیزی نیستند.  ایرانی هم در مقایسه با سلبریتی های کشور ایاالت متحده

. همچنین در این [29]قابل مشاهده است  YouTubeصدای آمریکا در قسمت صفحه آخر در سایت 

ز موسیقی سیاست ااین است که برنامه گفته شد که دلیل اینکه موسیقی ایرانی مزخرف و مبتذل شده است 

گرفته شده است و در نتیجه موسیقی چیزی برای گفتن ندارد. البته باید بگویم که بطور طبیعی همه از 

دیدن زنان لخت در موزیک ویدئو ها لذت می برند اما اهمیت آن نسبت به سیاست بسیار کمتر است 

هستند که از سیاست می خوانند  تعداد کمی از خوانندگان ایرانیچون در ایران، سیاست همه چیز است. 

در اینترنت و ماهواره وجود دارند.  HDاما انبوهی از فیلم های سوپر )پورنو( رایگان با کیفیت عالی 

میتوان انبوهی از فیلم در موتور جستجوگر گوگل " PORN" برای مثال با جستجوی کلمه کلیدی

برای این  ابرقدرتهارا مشاهده کرد. بنابراین از  HDهای سوپر )پورنو( رایگان با کیفیت عالی 

ما افیلم سوپر )پورنو( تشکر می کنم. ماهواره ای و کانالهای  رایگانوبسایت های فیلم سوپر )پورنو( 

می کنم و آنرا به هر نوعی از سکس ترجیح  خود ارضاییمن به هیچ زنی برای سکس احتیاج ندارم. من 

د می توان خود ارضایینیست. در حقیقت  جه بد یا مضر برای سالمتیبه هیچ و خود ارضاییمی دهم. 

خطر حاملگی وجود ندارد  –و ایمن ترین نوع سکس است  روحی و جسمی شما مفید باشد تبرای سالم

بیماریهای آمیزشی عبارتند از  .[30] خطر ابتال به بیماری های آمیزشی یا مقاربتی هم وجود نداردو 
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لیس، سوزاک، بعضی از انواع هپاتیت، سیفتگاه تناسلی، زگیل ناحیه تناسلی، ستبخال دایدز، کالمیدیا، 

از حاملگی و بیماریهای  411کاندوم ها نمی توانند بطور . [31] زدگی یا تریکومونیازیستارچه  تک

همچنین با استفاده از کاندوم، مردان در هنگام دخول در سکس، ارضا . [32]آمیزشی جلوگیری کنند 

من و ایران . من در مقاالتم گفته ام [33]مقاالت اینجانب در وبسایتم قابل دسترسی هستند  نمی شوند.

هیچی نیستیم. من و بسیاری از مردم معتقدیم که دانشگاهها در ایران اتالف وقت هستند و به این دلیل 

ام . در اینصورت حکتاسیس شده اند تا مردم را مشغول سازند و  در نتیجه کسی به سیاست فکر نکند

فواید و عواید فعالیت های سیاسی از هر کار دیگری  در ایران پول،سیاسی ایران رقیبی نخواهند داشت. 

این روزها می توان اخبار اختالس های حکام ایران و وابستگانشان که پولهای زیادی بسیار بیشتر است. 

این دزدیها می توانم محمود رضا خاوری،  دزدیده اند را براحتی بدست آورد. به عنوان مثالهایی از

دزدیهای اینگونه افراد مانند حسن مرجان شیخ االسالمی آل آقا، بابک زنجانی و غیره را ذکر نمایم. 

و غیره توسط وزارت امور خارجه آمریکا ذکر شده است.  [35]، یحیی رحیم صفوی [34]فیروزآبادی 

، مقاله ای را منتشر نموده است که در آن مقادیر زیاد پول در CNNهمچنین شبکه خبری معظم 

. در این مقاله مقدار پول در [36]حسابهای رهبران و مقامات بلند پایه ایران را آشکار ساخته است 

و  CNNحسابهای بانکی رهبر ایران )خامنه ای( و خانواده اش از این گزارش شبکه خبری معظم 

 54)مجتبی خامنه ای:  که نشان می دهد آنها پولهای زیادی دارند اند دیگر گزارشات استخراج شده

میلیون دالر آمریکا  55دالر آمریکا در آلمان،  میلیون  2.5میلیارد دالر آمریکا، اسفندیار رحیم مشایی: 

 میلیون 1میلیون یورو در آلمان،  511علی اکبر والیتی: میلیون دالر آمریکا در دوبی،  14در ایتالیا، 
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اینها دزدیهای بسیار . [and 38 37] میلیون دالر آمریکا در مالزی و غیره( 21یورو در استرالیا، 

داد بسیار زیادی از موسسات کنترل تعبزرگی هستند. قابل توجه است که رهبر ایران علی خامنه ای، 

دارد که لیست آنها در اینترنت و مشخصا در وبسایت ویکی پدیا  اختیارمالی و پولی ثروتمند را در 

قابل دسترسی است. هر یک از این موسسات مالی ثروتمند تعداد بسیار زیادی زیر مجموعه  [39]

، بنیاد مستضعفان [40]دارند. مثالهایی از این موسسات مالی ثروتمند عبارتند از ستاد اجرایی فرمان امام 

 و غیره.  [43]، آستان قدس رضوی [42]بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، [41] انقالب اسالمی

قاله ای م مانیتور حقوق بشر ایراندر تضاد با مطالب گفته شده فوق، وبسایت رسمی 

میتوان دید  .[44]د مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنن 81منتشر نموده است که در آن می گوید %

که خامنه ای پولی که متعلق به مردم ایران است را دزدیده است. او پول زیادی را از این موسسات 

گزارشی را از دارایی های انبوه خامنه ای منتشر نموده  ریوترزمالی بدست می آورد. خبرگزاری 

است. بر این اساس خامنه ای یک امپراتوری عظیم مالی را کنترل می کند که از طریق مصادره اموال 

 42ساخته شد. همچنین در این گزارش ذکر شده است که دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام بیش از 

این مقاله ترجمه فارسی هم دارد  . [45] در اختیار خامنه ای قرار دارد بوده کهآمریکا میلیارد دالر 

در ایران کسانی که فقط درس می خوانند  .مرگ بر خامنه ای )رهبر کنونی ایران(. [46]

و بر روی سیاست فکر و کار نمی کنند به لحاظ سیاسی عقب مانده هستند. ترانه ای به نام "بوی گندم" 
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که وضعیت کنونی مردم ایران نسبت به حاکمان رانی "داریوش اقبالی" وجود دارد از خواننده معروف ای

 . مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی ایران. بنابراین [47]ایران را بیان می کند 

جای دارد که در اینجا عظمت آمریکا را در اقتصاد ذکر نمایم. یک سایت معتبر و معروف، 

. بر این اساس، آمریکا با تولید [48]کشورهای دنیا را بر اساس تولید ناخالص ملی رده بندی کرده است 

 اردمیلی 333.60میلیارد دالر آمریکا در صدر و ایران با تولید ناخالص ملی  21,482.41ناخالص ملی 

شته ردم ایاالت متحده آمریکا تعلق دامهمه قرار دارند. این پولها به  5144دنیا در سال  11دالر در رتبه 

انیتور مو به حاکمان ایاالت متحده آمریکا تعلق ندارد. در تضاد با مطلب گفته شده فوق، سایت رسمی 

مردم ایران زیر خط فقر  81مقاله ای منتشر نموده است که در آن می گوید % حقوق بشر ایران

در حالیکه آنگونه که در این مقاله ذکر شد، حاکمان ایران بسیار ثروتمند هستند.  [44]زندگی می کنند 

 51های کشورهای گروه قرار ندارد. در مجموع، اقتصاد (G20) 51کشورهای گروه بین ایران در 

بدون در نظر گرفتن  12درصد تجارت جهانی )یا % 81تولید ناخالص جهانی، % %90نزدیک به 

یکی  . [49]اتحادیه اروپا(، دو سوم جمعیت جهان و تقریبا نیمی از مساحت جهان را شامل می شوند 

از مزایای داشتن علم، رشد اقتصادی است. اما میبینیم که ایران دارای رتبه دوم جهانی در تعداد فارغ 

 . [16]حصیالن رشته های مهندسی است الت
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گفته ام که ایران در علم هیچی نخواهد شد. این  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]اینجانب قبال در مقاالتم 

موضوع در علوم سیاسی هم صادق است. در نتیجه میتوان دید که ایران درعلوم سیاسی بسیار ضعیف 

بخش بزرگی از علوم سیاسی کشف شده در اختیار عموم قرار داده است چون 

درنتیجه ایران هم اکنون برای برنامه هسته ای و موشکی اش نشده است و مخفی می باشد. 

و نقش و فعالیتهای تروریستی و بی ثبات کننده اش در کشورهای خارجی  تحت تحریم های آمریکا 

میلیارد دالر آمریکا  1ایران ساالنه مبلغ ل گزارش داده است که برای مثال سازمان ملقرار گرفته است. 

. همچنین [50]را به دولت سوریه برای فعالیتهای تروریستی و بی ثبات کننده پرداخت نموده است 

میلیارد دالر آمریکا را در  45گزارش دیگری توسط گروه ویژه اقدام ایران می گوید که ایران مبلغ 

. [51]وریه و یمن برای فعالیتهای تروریستی و بی ثبات کننده خرج نموده است در عراق، س 5145سال 

ه همانگونه که قبال در این مقاله گفتاین پولها به مردم ایران تعلق دارد و نباید به خارجیها پرداخت شود. 

مقاله ای منتشر نموده است که در آن می گوید  مانیتور حقوق بشر ایرانرسمی وبسایت ام، 

. نتیجه این تحریمها این است که این روزها هیچ [44]مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند  %81

کس نفت ایران را نمی خرد و در نتیجه اقتصاد ایران به شدت متالشی شده است که منجر به شرایط 

ر دو هدر موقعیت کنونی، گرانی و غیره شده است . قر، تورم، د برای ایرانیان مانند فاقتصادی بسیار ب

برای ایاالت متحده آمریکا سود آور خواهد بود. آمریکا  ایاالت متحده جنگ یا مذاکره ایران باوضعیت 

اگر مذاکره اتفاق بیفتد، ایاالت متحده آمریکا به اهدافش خواهد رسید. اگر جنگ هم اتفاق بیفتد ایاالت 
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ا جنگ را برنده خواهد شد  و رژیم جمهوری اسالمی ایران برای همیشه متالشی خواهد متحده آمریک

ر . دشد و رژیمی در ایران بر سر کار خواهد آمد که با ایاالت متحده آمریکا و سیاستهایش موافق است

 هر دو مورد، من با آمریکا خواهم بود. 

گزارشی را منتشر نموده است که در آن  GLOBAL FIRE POWER وبسایت

در این رده بندی، ایاالت متحده . [52]رده بندی نموده است  5144قدرت نظامی کشورها را در سال 

آمریکا در صدر قرار دارد و ایران چهاردهم است. این گزارش نشان می دهد که قدرت نظامی ایران 

چی نیست و ایاالت متحده آمریکا بطور قطع جنگ در مقایسه با قدرت نظامی ایاالت متحده آمریکا هی

بین ایران و ایاالت متحده آمریکا را برنده خواهد شد. قابل توجه است که انحصار طلبی در علوم نظامی 

د. نحیاتی و خطرناک می باشعلوم نظامی از علوم دیگر مانند نفت و متالورژی بسیار بیشتر است چون 

یان نمیتوانند مانند ایاالت متحده آمریکا بسیاری از ادوات جنگی را بسازند ایرانبنابراین می توان دید که 

مثالهایی از این قسمت  .بخش بزرگی از علوم نظامی کشف شده مخفی استچون 

 :مانند از علوم نظامی که مخفی نگه داشته شده است عبارتند از روش ساخت هواپیماهای جنگنده

The Lockheed Martin F-35 Lightning II 9  :(5111دسامبر  42)اولین پرواز ,  

The Lockheed Martin F-22 Raptor  :(4441سپتامبر  1)اولین پرواز ,  

The Northrop (later Northrop Grumman) B-2 Spirit  :(4844ژوالی  41)اولین پرواز ,  
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The Boeing B-52 Stratofortress )4425 اولین پرواز: 42 آوریل(,  

The McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (4481 اولین پرواز: 44 دسامبر),  

The General Dynamics F-16 Fighting Falcon )4411 اولین پرواز: 51 ژانویه(, 

The Lockheed F-117 Nighthawk )4484 اولین پرواز: 48 ژوئن(,  

The McDonnell Douglas F/A-18 Hornet )4418 اولین پرواز: 48 نوامبر(,  

The Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II )4415 اولین پروار: 41 می(, 

The McDonnell Douglas AV-8B Harrier II 

 (4484نوامبر  8B-AV :2، اولین پرواز 4418نوامبر  8B-YAV :4)اولین پرواز 

The McDonnell Douglas F-4 Phantom II )4428 اولین پرواز: 51 می(,  

The Grumman F-14 Tomcat  )4411 اولین پرواز: 54 دسامبر( 

 و غیره. 

گفته شده در باال را بسازد. یک لیست کاملتر از هواپیماهای جنگنده  ندهایران نمی تواند هواپیماهای جنگ

که نشان می دهد  [and 54 53]ویکی پدیا قابل مشاهده است سایت آمریکا در ایاالت متحده و نظامی 

ایاالت متحده آمریکا تعداد بسیاری از هواپیماهای جنگنده  و نظامی را تولید می کند که ایران نمی تواند 
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وانسته تتا کنون نایران ن ناوهای هواپیمابر را ذکر نمود. آنها را بسازد. به عنوان یک مثال دیگر می توا

علم تولید ناوهای هواپیمابر مخفی نگه داشته شده است. اما نیروی را بسازد.  هیچ ناو هواپیمابری است

هسته انرژی آنها  هناوگان از ناوهای هواپیمابر که نیروی محرک 44دریایی ایاالت متحده آمریکا تابحال 

و  –هواپیمای جنگنده را حمل می کند 81که هر کدام حدود  –ای است را دارد )و تولید کرده است( 

دو ز ابر بیشتر وع فضای عرشه این ناوهای هواپیمابزرگترین ناوهای هواپیمابر در دنیا هستند. مجم

ناوهای هواپیمابر . [55] یگر می باشدهواپیمابر کل کشورهای دبرابر مجموع فضای عرشه ناوهای 

. [54]  در آمریکا ساخته و استفاده شدند 4441نوامبر  41اولین بار در  تاریخچه طوالنی مدتی دارند و

کالهک  6,800ایران تا بحال نتوانسته است بمب اتم بسازد. اما ایاالت متحده آمریکا یک لیست شامل 

در یک کشف علمی مهم در . سالح های هسته ای تاریخچه طوالنی مدتی دارند. [56]هسته ای دارد 

، آمریکا، انگلستان و کانادا در یک پروژه به نام پروژه منهتن با یکدیگر همکاری کردند تا 4451دهه 

، دو بمب اتمی بر روی ژاپن 4412در آگوست با پروژه بمب اتمی مشکوک آلمان نازی مقابله نمایند. 

ایران بنابراین . [57]م در جنگ شناخته شده اند انداخته شدند که تا کنون به عنوان تنها استفاده بمب ات

هیچی نیست و در علوم نظامی هم هیچی نیست. بنابراین میتوان هم در کل ایران در علم هیچی نیست و 

 دید که ایران در علوم نظامی هیچی نخواهد شد و در کل هم هیچی نخواهد شد. 

 ”UTOPIA“استن لورل و اولیور هاردی در فیلم من قبال گفته ام که مدینه فاضله من همان مدینه فاضله 

. این گفته من فقط یک جوک بود و مدینه فاضله حقیقی من نیست و من در اینجا میخواهم [6]آنها است 
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که مدینه فاضله من، مدینه فاضله آنها نیست. مدینه فاضله من یک کشور پیشرفته مانند تصحیح نمایم 

 ایاالت متحده آمریکا است. 

در این مقاله و مقاالت قبلی ام، من رسما گفته ام که ایران )و من( در علم )شامل علوم سیاسی( 

هیچی نخواهیم شد، اینجانب هیچ نبوغی ندارم )از آنجایی که من نتوانستم حتی مسایل و مشکالت علمی 

ل نمایم. بنابراین ذکر شدند را ح [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]ایران را که در این مقاله و مقاالت قبلی من 

یقینا نخواهم توانست مسایل و مشکالت علمی جهانی را حل نمایم چون که مسایل و مشکالت علمی 

جهانی بسیار مشکلتر از مسایل و مشکالت علمی ایران هستند( و اینکه من و ایران در کل هم هیچی 

اینجانب باید   DEPRESSIVE REAISM. بنابراین بر طبق اصول [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1] نیستیم

 همیشه شاد و خوشبخت باشم.

مردم معموال می گویند که آنهایی که ازدواج نمی کنند، اسکیزوفرنی می گیرند. این بدان علت 

است که وقتی شخصی ازدواج می کند با امور و مسایل خانواده مشغول می شود و دیگر درس نخواهد 

 DEPRESSIVE REALISMشد و بر اساس اصول  خواند. بنابراین در رقابت علمی بازنده خواهد

این پدیده در ترانه "من دیگه بچه خوشحال و خوشبخت خواهد شد و به اسکیزوفرنی مبتال نخواهد شد. 

نمیشم" از خواننده معروف ایرانی "داریوش اقبالی" گفته شده است به این صورت که " ... به تو )دلم( 

و دردسر نداره، ... می دونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه  میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم

این ترانه در سایت یوتیوب قابل گوش کردن است ...". )چون دل نابود شده است(برای من دل نمیشی 
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. همچنین اشعار ایرانی معروف زیادی درباره ازدواج وجود دارد که می گوید ازدواج رفتار خرها [58]

 .من قصد ادامه تحصیل ندارم بهرحال. خر نماد انسان احمق در زبان فارسی است. [59]است 

. بنابراین بر طبق اصول [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]چون همانگونه که قبال گفتم در علم هیچی نخواهم شد 

DEPRESSIVE REALISM  .قصد ازدواج  اینجانب همچنینباید همیشه خوشحال و خوشبخت باشم

نمیخواهم وقت، پول و انرژی ام را با مسایل و امور خانواده از قبیل بزرگ کردن اینجانب هم ندارم. 

 بچه ها، مراقبت از بچه ها و غیره تلف کنم. 

علیا حضرت شاهزاده نور پهلوی، بزرگترین فرزند اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد 

لیا حضرت شاهزاده نور پهلوی به تازگی ایران و علیا حضرت شاهزاده یاسمین اعتماد امینی هستند. ع

به نظر من . [60] منتشر نمودند راجع به زنان ایرانی ایندیپندنت فارسیدر مقاله ای سیاسی را 

انب به است. اینج خیلی بزرگ، خیلی عظیم و مشخصا بسیار دربرگیرندهاین مقاله 

تمام زنان ایرانی توصیه می کنم که این مقاله را بخوانند و راجع به آن فکر کنند. این مقاله می گوید که 

، زنان ایرانی تمامی حقوقی که هم اکنون به دنبال بدست 4521" قبل از انقالب اسالمی ایران در سال 

 4521میتوان نتیجه گرفت که انقالب ایران در سال آوردنش هستند را داشته اند". بنابراین از این مقاله 

سال گذشته توسط زنان ایرانی مزخرف و احمقانه بوده  11توسط زنان ایرانی و حمایت از انقالب در 

است. من عاشق علیا حضرت شاهزاده نور پهلوی هستم و وضعیت من نسبت به ایشان در ترانه "شازده 
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ار" یا بطور کاملتر "عبدل الحسن ستارپور" توصیف شده است. خانوم" از خواننده معروف ایرانی "ست

 . [61]قابل دسترسی است  YouTubeاین ترانه در سایت 

. من گفته ام که در مورد ایران،  این پدیده [6]من قبال پدیده فرار مغزها از ایران را نقد کرده ام 

مردم را با درس و دانشگاهها  توسط رژیم جمهوری اسالمی ایران اشاعه و تقویت شده است تا فکر

مشغول سازند و کسی به سیاست فکر نکند. در اینصورت حاکمان سیاسی ایران رقیبی نخواهند داشت. 

 بخش یک سوال بزرگ دیگر این است که چگونه ممکن است که یک ایرانی مغز بشود در حالیکه

نین بر ؟ همچبزرگی از علم در اختیار همه قرار داده نشده است و مخفی است

، افراد نابغه به اسکیزوفرنی یا دیگر اختالالت روانی DEPRESSIVE REALSIMاساس اصول 

مبتال خواهند شد. پس چرا آن مغزها افسرده نشدند )و به دیگر اختالالت روانی مانند اسکیزوفرنی مبتال 

 آنها مغز نیستند چون در غیر اینصورت افسرده می شدند. نشدند؟(؟ دوباره میتوان نتیجه گرفت که 

از آنجایی که در ایران همه چیز سیاسی است و همچنین از آنجایی که بخش بزرگی از علوم سیاسی 

توسعه  تاده وفکشف شده برای عموم آشکار نشده است، بنابراین میتوان دید که علت اینکه ایران عقب ا

ند. ایران م سیاسی نداروباشد سیاسی است. ایرانیها به اندازه ابر قدرتها علنیافته )و غیر پیشرفته( می 

دوباره می گویم که من مغز نیستم. همچنین من به هیچ وجه نابغه در علوم سیاسی هیچی نخواهد شد. 

نیستم و اینجانب در علم )تمام شاخه های علم که شامل علوم سیاسی هم هست( هیچی نخواهم شد. بنابراین 
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من باید همیشه شاد و خوشبخت باشم. من دارویی را  DEPRESSIVE REALISMطبق اصول  بر

که روانپزشک برای بیماری اسکیزوفرنی به من تجویز نمود )و غالبا اوالنزاپین بود( را نمی خوردم. 

تم نسبنابراین خانواده ام این دارو را بطور مخفی در غذایم می ریخت اما من فهمیدم. متاسفانه من نتوا

جلوی مصرف این دارو را بگیرم زیرا خانواده مرا تهدید نمودند که اگر من آن داروها را نخورم آنها 

ین همچنو در آنجا این داروها را به من تزریق خواهند کرد. مرا به بیمارستان یا تیمارستان خواهند برد 

انبی ج عوارضه داروی االنزاپین قابل توجه است که من کار و پولی ندارم تا تنها زندگی کنم. متاسفان

. بنابراین من مشکالت زیر را به عنوان اثرات جانبی این دارو [62]دارد که میتوان در اینترنت خواند 

 دارم: 

 افزایش وزن و افزایش اشتها -4

 مشکالت در تکلم و حافظه  -5

 لرزش و تیک عصبی در کتف سمت چپ -5

و ابیماری اسکیزوفرنی من ابتدا توسط برادر بزرگ من که یک پزشک است تشخیص داده شد. 

و مرا به روانپزشک فرستاد و می گوید که من  مهنوز هم اصرار دارد که من این بیماری را دار

باید داروی اوالنزاپین بخورم. بزرگترین اشتباه من این بود که به برادر بزرگم، روانپزشک و 

ه اعتماد کردم. با استفاده این داروها، رفتار مردم نسبت به من تغییر نخواهد کرد. این مردم خانواد

بودند که مرا افسرده کردند، برای مثال با ندادن کار به من یا با ندادن نمره به من در دانشگاه. 
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راین کرد بناببنابراین این داروها مفید نیست. اگر دولت ایران دانشگاهها را در ایران تاسیس نمی 

به بیماری  DEPRESSIVE REALISMمن آنقدر زیاد درس نمی خواندم و بر اساس اصول 

همچنین رژیم جمهوری اسالمی ایران وقت مرا با دانشگاهها تلف کرده اسکیزوفرنی مبتال نمی شدم. 

که  ترانه ای از خواننده معروف ایرانی "داریوش اقبالی" تحت عنوان "شهر غم" وجود دارداست. 

به بهترین شکل ممکن توصیف  DEPRESSIVE REALISMوضعیت کنونی مرا در اثر پدیده 

. هم اکنون من در اثر پدیده [63]قابل شنیدن است  YouTubeمی کند. این ترانه در وبسایت 

DEPRESSIVE REALISM  مرگ بر رژیم جمهوری بسیار بدبخت شده ام. بنابراین

 .اسالمی ایران

. من مخالف [1]را نقد نموده ام  4424من قبال رویداد ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 

دوستی و حمایت انگلستان به عنوان یک ابرقدرت را از دست  ،این ملی سازی هستم چون ایران

داد. برای ایران این بسیار مفید و مهم بود )و هست( که یک دوست قدرتمند مانند انگلستان داشته 

شد. در خالل دوران پادشاهی اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، ایران دوستی و حمایت انگلستان با

را داشت و در نتیجه هیچ کشوری تالش نکرد تا به ایران حمله نظامی بکند. اما بعد از انقالب 

 نه ایرابایران این دوستی و حمایت انگلستان را از دست داد و بنابراین عراق  4521اسالمی سال 

همچنین من از همه ایرانیها دعوت می کنم تا ساله را به ایران تحمیل نمود.  8حمله کرد و جنگی 

 مقاالت نقد و بررسی



Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Open Access, ISSN 2347-

9493 (Print) | ISSN 2347-5374 (Online), Volume 7, Issue 7, 474-481, July 2019. 

____________________________________________________________________ 

23 | P a g e  

(Review Articles)  و مقاالت سیاسی خود را در ژورنالها و کنفرانسهای علمی درباره مشکالت

 ضمیمه اش"  2مقاله من تحت عناوین "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و " 1علمی ایران مانند 

[1, 2, 3, 4, 5 and 6]  و این مقاله به عنوان نوعی از نافرمانی مدنی مطرح کنند. اینجانب می دانم

 نه مقاالت به لحاظ سیاسی خطرناک است اما به این شیوه ایران پیشرفت خواهد کرد. که نوشتن اینگو

را نوشتم این  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]مقاله قبلی ام  1از مهم ترین دالیلی که من این مقاله و  یکی

بود که رسما بگویم ایران )و من( در علم )شامل علوم نفت و گاز، هسته ای، سیاسی و نظامی( 

نخواهیم شد، اینجانب هیچ نبوغی ندارم )از آنجایی که من نتوانستم حتی مسایل و مشکالت  هیچی

ذکر شدند را حل نمایم.  [and 6 5 ,4 ,3 ,2 ,1]علمی ایران را که در این مقاله و مقاالت قبلی من 

کالت شبنابراین یقینا نخواهم توانست مسایل و مشکالت علمی جهانی را حل نمایم چون که مسایل و م

علمی جهانی بسیار مشکلتر از مسایل و مشکالت علمی ایران هستند( و اینکه من و ایران در کل 

اینجانب باید همیشه شاد   DEPRESSIVE REAISMهم هیچی نیستیم. بنابراین بر طبق اصول 

 و خوشبخت باشم.
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 نتیجه گیری

جانبه ایران در همه زمینه ها )از تنها راهی که من قویا برای توسعه و پیشرفت علمی و همه  

ی از تجمله سیاست( پیشنهاد می کنم این است که ایران را رسما و به لحاظ سیاسی )و کال( به عنوان ایال

یعنی ایران باید خود را به لحاظ سیاسی و کال به عنوان ایالتی اعالم کنیم. و ایاالت متحده آمریکا بسازیم 

اعلیحضرت محمد نماید. من شنیده ام که این ایده اولین بار توسط  از ایاالت متحده بسازد و اعالم

 برای ایران مطرح شد. بنابراین بر اساس اصول رضا شاه پهلوی

DEPRESSIVE REALISM  من همیشه باید شاد و خوشبخت باشم از آنجایی که این ایده مال من

نسبت به ایران را به  ننیست. ترانه معروف "دوباره میسازمت وطن" از "داریوش اقبالی" وضعیت م

 . [64]ممکن توصیف می کند  وبهترین نح

جمهوری بصورت "استقالل، آزادی،  4521سال ایران در  شعار استقالل در انقالب اسالمی

ت که افسارش را به خودش داده اند. این بسیار اسالمی" مطرح شد. استقالل ایران مانند آن خری اس

 خطرناک است چون این خر قطعا خود را خواهد کشت. خر نماد انسان احمق در زبان فارسی است. 
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