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 خالصه

می باشد که آنها را بصورت بین المللی اثبات و  [7-1]مقاله به عنوان اثبات مقاله های قبلی من این  

ه دوباره نتیجه گیری شد کهمچنین برخی از مشکالت علمی ایران مورد بحث قرار گرفتند. . نمایدتایید می 

اینجانب )و ایران( در علم هیچی نخواهیم شد، من هیچ نوغی ندارم و من )و ایران( در کل هم هیچی نخواهیم 

در من باید همیشه خوشحال و خوشبخت باشم.  DEPRESSIVE REALISMاصول  شد. بنابراین بر طبق
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پیشنهاد شد که تنها راه پیشرفت کلی ایران این است که ایران را رسما یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا پایان 

 بسازیم. 

 کلمات کلیدی

 DEPRESSIVE REALISMدانشنامه، علم، ابرقدرتها،  

 مقدمه

. [8]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 ایران رضا 

لب و بردند و رفتند". این مط پهلوی از قول عطاملک جوینی می فرمایند که "آمدند و کندند و کشتند و سوختند

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

 بحث و بررسی

کشف شده مخفی است و برای بخش بزرگی از علم "قبال گفته ام که اینجانب  

"دانشنامه . این حقیقت و واقعیت بصورت رسمی و دقیقا در [7-1] "عموم آشکار نشده است

 و به انگلیسی   سیل انسانی"نمشکالت جهانی و پتا
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“THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD PROBLEMS 

AND HUMAN POTENTIAL” 

بخش بزرگی از " . این دانشنامه بصورت رسمی می گوید که[10]در اینترنت ذکر و گفته شده است 

د که مانع از نموسسات یا تحت قراردادهایی انجام می شو تحقیقات علمی در

 از یک گروه انتخاب شده می شوند." غیرهمه و( به به )انتشار نتایج آن 

 تایید و اثبات می شوند.  [7-1]بنابراین مقاالت قبلی من 

 و به انگلیسی   سیل انسانی"ن"دانشنامه مشکالت جهانی و پتا

“THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD PROBLEMS 

AND HUMAN POTENTIAL” 

باره مشکالتی است که انسانیت ای جمع آوری و ارائه اطالعاتی درنتیجه یک تالش بلند پروازانه بر [11]

تشکیل مفهوم، ارزشها و مشکالت در رابطه با  ن. همچنین چالش هایی که ای)وانسانها( با آن روبرو هستند

مشکالت ارائه شده در این دانشنامه آنهایی ین دانشنامه آمده است. ارائه می کنند در ااستراتژی های توسعه 
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هستند که در نشریات بین المللی )شامل مجالت، ژورنالهای تحقیقاتی، روزنامه ها، کتابهای سال و ...( 

 موسسه ناسودآور )هفتاد هزار(  07777شناسایی شده اند و بخصوص در اسناد و مستندات تعدادی شامل 

و به  "کتاب سال موسسات بین المللی"که در بین المللی " Nonprofit Organization"به انگلیسی 

این دانشنامه شامل ص شده اند. مشخ ”Yearbook of International Organizations“ انگلیسی

وسط تی است که اینچنین گروههایی می پذیرند تا بفهمند و برایشان اقدام نمایند که وجود این مشکالت تمشکال

ین در حقیقت چنگروههایی دیگر که ادعای تخصص بیشتر و باالتری دارند انکار می گردد و یا نمی گردد. 

ند تا پویایی بازدارنده و ها در بسیاری از تشریح مشکالت تصویر و مجسم شده او نقض این ادعا ادعاهایی

در پرتو استقالل و عدم وابستگی در توضیح مشکالت جهانی مناظرات بین المللی را منعکس نمایید. فلج کننده 

ه فرقه ها و یرندگبه اندازه کافی پیچیده هستند تا دربردر هر بخش، تایید و تکیه بر روی مشکالتی است که 

برای یک آینده امید جامع هستند که ابتکار عمل تعارضات،مناقشات و دیدگاههای جهانی رقابتی احزاب، 

"دانشنامه مشکالت جهانی و )این پاراگراف در توضیح و معرفی بخش را تضعیف می نمایند. 

 و به انگلیسی   سیل انسانی"نپتا

“THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD PROBLEMS 

AND HUMAN POTENTIAL” 

 (. [11]وبسایت رسمی آن آورده شده استاز 
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بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که اینجانب در علم هیچی نخواهم شد، اینجانب هیچ نبوغی ندارم و  

اینجانب باید همیشه  DEPRESSIVE REALISMل وبنابراین بر طبق اصمن در کل هم هیچی نیستم. 

علم کشف شده مخفی است و برای  "بخش بزرگی ازاز آنجایی که شاد و خوشبخت باشم. 

بنابراین من هیچ نبوغی نخواهم داشت زیرا من نمی توانم بیشتر مشکالت  عموم آشکار نشده است"

بنابراین دوباره علمی جهانی را حل نمایم و همچنین من به بخش بزرگی از علم کشف شده دسترسی ندارم. 

این حقیقت در  ه شاد و خوشبخت باشم.اینجانب باید همیش DEPRESSIVE REALISMل وبر طبق اص

"بخش بزرگی از علم کشف شده مورد تمامی ایرانیان هم صادق است. یعنی از آنجایی که 

بنابراین ایران در علم هیچی نخواهد شد و  مخفی است و برای عموم آشکار نشده است"

هم هیچی نخواهد شد. این بدان علت است که علم ابرقدرتها )به عنوان منبع اصلی علم و تنها منبع علم(  کلدر 

"بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است مخفی نگه داشته شده است. این اصل علمی که 

 این اصلتوسط اینجانب کشف، اختراع یا ایجاد نشده است.  و برای عموم آشکار نشده است"

"محمد جامی االحمدی" مطرح شد که رزومه ایشان در اینترنت پروفسوروسط استاد دانشگاه من آقای علمی ت

 و به  سیل انسانی"ن"دانشنامه مشکالت جهانی و پتاهمچنین . [12]قابل دسترسی است 

 انگلیسی 
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“THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD PROBLEMS 

AND HUMAN POTENTIAL” 

بنابراین بر طبق . [10]  بطور رسمی و آنگونه که در باال ذکر شد، آورده استاین اصل علمی را دقیقا و هم 

اینجانب باید همیشه شاد و خوشبخت باشم چون این اصل علمی  DEPRESSIVE REALISMل  واص

بنابراین اینجانب به هیچ وجه نابغه نیستم. در نتیجه اینجانب بر اساس اصول مال من نیست. 

DEPRESSIVE REALISM  .باید همیشه شاد و خوشبخت باشم 

شه ، برای همیعالیجناب آقای رئیس جمهور دونالد ترامپاینجانب قویا معتقد هستم که 

بزرگترین رئیس جمهور آمریکا هستند و برای همیشه بزرگترین سیاست مدار جهان )منظورم دانشمند در 

 وردهای جهان و کشور ایاالت متحده آمریکارشته سیاست( هستند. زیرا این عالیجناب بر روی بزرگترین دستا

بال گفته . قکار کرده اند و تالش نموده اند تا آنها را بهبود و ارتقا بخشند و با چیزهای بهتر جایگزین نمایند. 

به عنوان مثال دیگر می توانم "پیمان هسته ای جدید آمریکا با روسیه و . [7]مثال برجام است ام که یک 

 است منتشر شدهبه این صورت نمایم. این خبر جدید است و توسط خبرگذاری معظم بی بی سی را ذکر " چین

باید عنوان کنم که اینجانب اولین و . [13] "ای با روسیه و چین شدترامپ خواهان یک پیمان جدید هسته که"

تنها فردی در دنیا نیستم که عظمت آن عالیجناب را دریافته ام. افراد زیادی در کشور ایاالت متحده آمریکا 

ه باین واقعیت را می دانستند که به ایشان به عنوان رهبر و رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا رای دادند. 



International Journal of Sociology and Political Science, Open Access, Online ISSN: 

2664-7745; Print ISSN: 2664-7737, Volume 1, Issue 1, Page No. 04-06, January 

2019.       

___________________________________________________________________ 

7 | P a g e  

 ، مهمترین و عالی ترین فرموده هاینتیجه گیری می توانم به یکی از بزرگتریناین  رایعنوان یک راهنما ب

بنابراین بر طبق اشاره کنم.  "ما دوباره آمریکا را بزرگ خواهیم کرد" ایشان تحت عنوان

باشم )مانند همه افراد دیگری که  بختمن باید همیشه شاد و خوش   DEPRESSIVE REALISMاصول

  .این حقیقت را می دانستند(

هم  که عالیجناب سرکار خانم ایوانکا ترامپ، دختر عالیجناب دونالد ترامپ

ی در رابطه با ایجاد ، بسیار بزرگ و عالفرموده بسیار مهماکنون مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا هستند 

. متاسفانه [14] نوآوری و ابداع کلید ایجاد شغل است""  دارند که اشتغال تحت این عنوان

ما در ایران چیزی تحت عنوان ابداع و نوآوری نداریم. در ایران همه منتظر هستند تا یک شرکت خارجی به 

مانند بیوک، ماک، شورلت، گروه صنعتی روتس ) ایران بیاید و خط تولید یک کاال را در ایران راه بیندازد

از محصوالت آن است، بنز، سوزوکی، پژو، سیتروئن که خودروهای ژیان و زانتیا از که خودرو پیکان 

، ریو از محصوالت آن است و غیره( ام وی ام، چری، کیا که خودروهای پراید ورنو، محصوالت آن است، 

)مانند بی پی، توتال، انی، هیوندایی، سی ان پی  پتروشیمی در ایران بسازد مجتمع ونفت و گاز پاالیشگاه 

د. برون سر کاربه  عده ، کارخانه تولید یک محصول را در ایران راه بیندازد و امثال آن تا یکسی و غیره(

در بهترین شرایط که بسیار هم نادر هست ایرانیان کار آن شرکتها در ایران را کپی برداری کرده اند )مانند 

قب ع وابسته، در اینصورت ایران همیشه یک کشور .ه خارجیها در ایران ساخته اند و غیره(کارخانه هایی ک
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سیاست های جهانی به گونه ای است که ایران  که دنباله رو ابرقدرتهاست. افتاده و عقب مانده باقی خواهد ماند

نابراین بو همیشه به آنها احتیاج خواهد داشت.  همیشه برای توسعه و پیشرفتش به ابرقدرتها وابسته خواهد بود

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

 که این شعار، شعار من نیست و در واقع من عاشق آمریکا هستم. 

است که در خود ارضایی در مقایسه دلیل اینکه آنهایی که خودارضایی می کنند افسرده می شوند این 

 .و در نتیجه شخص بیشتر می تواند درس بخواند با ازدواج و پرورش فرزندان وقت زیادی تلف نمی شود

زنان در حالت کلی،  شخص افسرده خواهد شد. DEPRESSIVE REALISMبنابراین بر طبق اصول 

همجنسباز به دنبال زیبایی هستند، مردان همجنس باز به دنبال خشونت و موی بدن و غیره. در سکس بین زن 

و مرد، مرد جاذبه های مردانه و زن جاذبه های زنانه را نسبت به حالت همجنس بازی کمتر می کنند و هر 

یک ضرب المثل  . [15]ز نیستند دو معمولی هستند. همه زنان همجنسباز هستند ولی همه مردان همجنسبا

 ولی ابرقدرتها سرشون -ایرانیها سرشون توی کوسه، کیرشون توی کارمعروف ایرانی هست که می گوید "

دلیل اینکه زنان ایرانی بسیار زیبا هستند همین جمله کلیشه ای معروف ". توی کاره، کیرشون توی کوس

درحالت کلی، همه انوع سکس بجز ازدواج، نوعی از اختالل روانی محسوب می شوند چون شخص  باالست.

بیشتر درس می خواند و وقتش را با خانواده و پرورش فرزندان تلف نمی کند. بهرحال من قصد ادامه تحصیل 

 ندارم. من خودارضایی می کنم. 
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اختالل روانی  ESSIVE REALISMDEPRاگر اینجانب مغز جهان هستم و باید بر طبق اصول  

 داشته باشم، در اینصورت ابرقدرت بودن هیچ معنایی ندارد. 

برای دارایی ایرانیانی که در دانشگاه درس خوانده اند و بر اساس مدرک تحصیلی شان به عنوان  

کارمند چه در داخل و چه در خارج از ایران کار می کنند یک حد نهایی وجود دارد. این حد نهایی داشتن یک 

ایرانی "داریوش اقبالی" یک ترانه معروف ایرانی به نام "بوی گندم" از خواننده خانه و  یک ماشین است. 

که این ترانه به بهترین نحو  وجود دارد که در آن می خواند "...من به فکر یه اتاق اندازه تو واسه خواب..."

 . 1]6[را توصیف می نماید اجتماعی این پدیده 

و مهمی برای این نوع از اطالعات که مشکالت علمی و سیاسی ایران را  بسیار بزرگ منابع عالی، 

با جزئیات مورد بحث و بررسی قرار می دهند وجود دارند مانند شبکه های خبری معظم و بین المللی صدای 

 و غیره.  1]8[، بی بی سی فارسی 1]7[آمریکا 

  

 نتیجه گیری

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

سیاست( پیشنهاد می کنم این است که ایران را رسما و به لحاظ سیاسی )و کال( به عنوان ایالتی از ایاالت 
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ت و کال به عنوان ایالتی از ایاال متحده آمریکا بسازیم و اعالم کنیم. یعنی ایران باید خود را به لحاظ سیاسی

بار توسط اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی برای متحده بسازد و اعالم نماید. من شنیده ام که این ایده اولین 

 شد. ایران مطرح
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