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 خالصه

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

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

 پایان درهمچنین  .باشم خوشبخت و خوشحال همیشه باید من DEPRESSIVE REALISM اصول طبق

 متحده ایاالت از ایالت یک را ایران که است این ایران کلیو توسعه  پیشرفت راهتنها  که شد نتیجه گیری

  .بسازیم آمریکا

 صنعت، DEPRESSIVE REALISMسیاست، حسادت، : کلمات کلیدی
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 مقدمه

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

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

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

اینجانب قبال ذکر نموده ام که بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است و در اختیار عموم قرار ندارد  

[3 to 13]یک مشکل جهانی در "دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی ه عنوان. این حقیقت دقیقا ب 

بخش بزرگی از تحقیقات علمی در موسسات یا تحت قراردادهایی انجام  " به اینصورت آمده است که "]14[

این ". ]15[می شوند که مانع از انتشار نتایج آن )به همه و( به غیر از یک گروه انتخاب شده می شوند. 

حقیقت اولین بار توسط استاد دانشگاه من آقای پروفسور محمد جامی االحمدی و در خالل دروسی که با ایشان 

شتم ارائه شد. ایشان به عنوان قطب علمی  دانشگاه شناخته شده بودند و رزومه ایشان در اینترنت قابل دا

بنابراین میتوان دید که ایران نمی تواند بسیاری از مشکالت علمی را که قبال و خیلی . ]16[دسترسی است 

 )NIOC(به عنوان یک مثال شرکت ملی نفت ایران سالها پیش توسط ابرقدرتها حل شده اند را حل نماید. 

این یک . ]and 20 19, 18, 17[اولویتهای فرصت های مطالعاتی اش را منتشر نموده است رسما لیست 
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اینها مشکالت علمی ایران هستند که من و ایرانیها نمی لیست بسیار بزرگ از مشکالت علمی ایران است. 

وجه داشت که تمامی این مشکالت علمی قبال و خیلی سالها پیش توسط ابرقدرتها توانیم آنها را حل نماییم. باید ت

به هر حال کسانی که این فرصتهای مطالعاتی  ولی آنها آن علوم را در اختیار عموم قرار نداده اند.حل شده اند 

آنها کشف شده مخفی است و در اختیار عموم قرار ندارد. علم  را ایجاد کرده اند نمی دانند که بخش بزرگی از

فکر می کنند که دانشگاهها منبع بسیار بزرگ علم هستند و آنها می توانند هر مشکل علمی را با دانشگاهها 

حل نمایند. اگر ابرقدرتها می خواستند که آن علوم را در اختیار عموم قرار دهند و اگرایرانیها قرار بود به 

م دسترسی پیدا بکنند، آنگاه ابرقدرتها آنها را بطور کامل در دانشگاهها )یا دیگر منابع مانند کتابها، این علو

به جای دروس مزخرف و تلف کننده وقت که در دانشگاهها درس داده می شوند ارائه می  اینترنت و غیره(

در همین راستا می عاتی نبود. کردند و نیازی به کارهای تحقیقاتی توسط دانشگاهها مانند فرصت های مطال

عالیجناب آقای رئیس جمهور توان دید که به تازگی 

یک فرمان اجرایی را امضا  دونالد ترامپ

فرمودند که شیوه ها و روال استخدام 
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را به اینصورت )دولتی آمریکا( فدرال 

تغییر می دهد که مهارت های شغلی بر 

این  .[21]د نرک دانشگاهی اولویت دارامد

. مردم ممکن است [13]  حقیقت درباره دیگر اولویت های پژوهشی که من قبال ذکر کرده ام هم صدق می کند

ادعا کنند که آنها می توانند تعدادی از این پروژه های تحقیقاتی را در دانشگاهها و موسسات علمی ایران انجام 

می باشد که هیچ ارزش علمی ندارد.  دهند اما کار آنها نه علمی و نه اساسی است و در عوض سمبل کاری

بهرحال دانشگاهها اتالف وقت هستند و در مورد ایران به این دلیل تاسیس شده اند تا مردم را با علم مشغول 

تا آنها به چیزهای مهمی مانند سیاست فکر نکنند. اگر کسی به این لیست و دیگر لیستهای ذکر شده در سازند 

های زیادی در ایران وجود دارند که نمی دانند خرد خواهد یافت که هنوز نگاه کن [13]مقاله قبلی من 

دانشگاهها برای این تاسیس شده اند تا مردم را با علم مشغول کنند تا آنها به مسایل مهمتری مانند سیاست فکر 

نکنند و آنها جلوی پیشرفت را می گیرند و اینکه تنها بخش کوچکی از علم ابرقدرتها در دانشگاهها ارائه می 

ط بسیاری از این پروژه های تحقیقاتی که توسط دانشگاهها انجام شده اند را می دانم. برای شود. من شرای
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قراردادی را با شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بست تا ضرورت تزریق مثال دانشگاه فردوسی مشهد 

ارنده خوردگی مواد بازدگاز ترش بررسی کند. این  یممانعت کننده )بازدارنده( خوردگی را به درون چاهها

استفاده کردند تا رژیم  HYSISبه ایران وارد می شدند و خیلی گران قیمت هم بودند. آنها از نرم افزار 

تا پیش بینی کنند که آیا آب مایع درون چاه گاز وجود دارد یا خیر. جریانی درون چاههای گاز را تعیین کنند 

ود می داشت. این پروژه بسیار هزینه بر بود و حتی اگر آب مایع درون چاه گاز می بود، آنگاه خوردگی وج

شرکت یک چاه گاز را بست و لوله مغزی آن چاه را خارج کرد تا خوردگی آنرا ببیند. بطور خالصه آنها 

نتیجه گرفتند که نیازی به تزریق ماده گران بازدارنده خوردگی به درون چاههای گاز ترش وجود ندارد. آنها 

کتاب چاپ کردند و آنرا به شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تحویل دادند. اما  کارشان را به شکل یک

شرکت به خرید، وارد کردن و تزریق ماده بازدارنده خوردگی به درون چاه ادامه داد. این بدان معنی است 

قبول  وژه تحقیقاتی سمبل کاری بود و توسط شرکت قابلرکه نتیجه آن پروژه تحقیقاتی مزخرف بود و آن پ

هزار دالر  36نبود. آن پروژه علمی نبود. تا آنجایی که من به خاطر دارم، دانشگاه فردوسی مشهد حدود 

 حضور نداشتمدریافت کرد. من در آن پروژه  2010آمریکا از شرکت برای این پروژه تحقیقاتی قبل از سال 

به فارسی "مطالعه م که عنوان آن اما کتاب آن پروژه را مطالعه کردم و یک مقاله از آن استخراج نمود

" HYSISدر لوله مغزی چاههای گاز ترش با استفاده از نرم افزار  API 5CT-L80 Type 1عملکرد فوالد 

 و به انگلیسی 
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Studying the Performance of API 5CT-L80 Type 1 Steel in Tubings of Sour Gas 

Wells using HYSIS Software 

بود که در سیزدهمین کنفرانس و نمایشگاه خوردگی خاورمیانه ای در شهر منامه در کشور بحرین در سال 

بهرحال من در آینده این مقاله هم مزخرف و بر اساس توضیحات باال سمبل کاری بود. . [22]چاپ شد  2010

نی و پژوهشی را نخواهم نوشت هیچ پروژه تحقیقاتی را انجام نخواهم داد و همچنین در آینده چنین مقاالت ف

چون آنها مزخرف بوده و اتالف وقت هستند و ارزش علمی ندارند. من گفته ام که این مشکالت ایران قبال و 

خیلی سالها پیش توسط ابر قدرتها حل شده اند. به عنوان یک مثال از لیستهای باال، می توانم توپک هوشمند 

نها را بسازند. توپک های هوشمند چیز جدید و خارق العاده ای نیستند چون را ذکر کنم که ایرانیها نمی توانند آ

. در حالت [23]استفاده شده اند  1961در سال  SHELL DEVELOPMENTاولین بار توسط شرکت 

پاالیشگاه  1912کلی صنعت نفت و گاز چیز جدید و خارق العاده ای نیست چون برای مثال انگلستان در سال 

 . [24]ساخت  نفت آبادان را

 به انگلیسیهمچنین اگر در اینترنت  

Iran International Tenders  

وبسایت های معتبر را برای مناقصات بین جستجو کنید، تعداد زیادی از را برای مناقصات بین المللی ایران 

. این تعداد بسیار زیاد مناقصات برای کاالهایی است [and 29 28 ,27 ,26 ,25] المللی ایران خواهید یافت

که ایرانیان نمی توانند بسازند و همچنین برای خدماتی است که ایرانیان نمی توانند آنها را ارائه کنند. در 
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حقیقت ایرانیان می خواهند تا این کاالها و خدمات را به ایران وارد کنند. اگر ایرانیها می توانستند این خدمات 

کاالها را در ایران تامین کنند، آنگاه به کشورهای خارجی اجازه نمی دادند تا آنها را تامین کنند  و آنها را  و

از ایران تامین می کردند. این مناقصات در رشته های مختلفی شامل نفت و گاز، فوالد، معدن و مهندسی، 

اینها مشکالت علمی ایران هستند که من و ایرانیها نمی توانیم آنها را حل اتوموبیل، کشاورزی و غیره هستند. 

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

 آنها آن علوم را در اختیار عموم قرار نداده اند.

توموبیلی را اختراع نمایند. تنها اتوموبیل ملی ایران به عنوان بعالوه ایرانیها هنوز نتوانسته اند هیچ ا 

سمند از قطعات پژو استفاده می کند. دیگر اتوموبیل های حال حاضر ایران اختراعات شرکت های خارجی 

 مانند 

SUZUKI, MVM, KIA, NISSAN, CHERY, PEUGEOT, RENAULT, TOYOTA, 

BENZ, BMW 

که اختراع اتوموبیل چیز جدید و خارق العاده ای نیست و برای مثال جیپ  باید توجه داشت  و غیره هستند.

اختراع  WILLYS QUADبه نام  1940از کشور ایاالت متحده آمریکا اولین اتوموبیل خود را در سال 

 . [30]کرد و ساخت 

پاالیشگاه نفت تبریز بصورت رسمی لیست اولویتهای پروژه های تحقیقاتی اش را منتشر  همچنین  

اینها مشکالت علمی ایران هستند که من و ایرانیها نمی توانیم آنها را حل نماییم. باید توجه . [31]نموده است 
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ولی آنها آن علوم را ند داشت که تمامی این مشکالت علمی قبال و خیلی سالها پیش توسط ابرقدرتها حل شده ا

 در اختیار عموم قرار نداده اند.

 CRAZYیا به انگلیسی  دیوانهبرای کلمه  "دیکشنری تصویری بابیلون"از  1شکل  

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

او فرار می کند چون مردم او را دیوانه می کنند. او از جادو استفاده می کند تا توهم ایجاد را مسخره می کند. 

حاال یک دیکشنری معتبر، شناخته شده و برتر بین المللی است.  "دیکشنری تصویری بابیلون"کند. 

شکل زیر از  که خودتون دیوانه هستید. د، ولی دنیا می فهمدبه تیمارستان  بفرستیمرا  دنستیاتو فرض کنیم

بر اساس اصول   این مطلب را بخوبی نشان می دهد. "دیکشنری تصویری بابیلون"

DEPRESSIVE REALISM علت اینکه 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 

تند درست کنند و آن مغزها را خراب کنند. این بدان علت است که مردم فکر می کنند مغز و علم همه چیز هس

و آنها مهمترین چیزها هستند. مردم فکر می کنند که اگر آنها مغز و علم را داشته باشند دیگر آنها به همه چیز 

خواهند رسید. این موضوع در ایران کامال اشتباه است از آنجایی که مهمترین چیز در ایران سیاست است 

از هر فعالیت دیگری بسیار بیشتر است.  چون پول، قدرت و دیگر منافع حاصل از فعالیت سیاسی در ایران

میلیارد دالر( نزدیک  200، ثروت خامنه ای به عنوان رهبر ایران )[32]برای مثال آنگونه که قبال گفته ام 

میلیارد دالر(. بعالوه  108.6است ) Jeff Bezosدو برابر بیشتر از ثروت پولدارترین انسان جهان یعنی آقای 
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نظامی ایران و برای مثال توپ ،تانک، موشک و هواپیماهای جنگی را دارد که  خامنه ای کنترل نیروهای

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

لحاظ مغزی  می کنند تا برای آن نابغه یک اختالل روانی درست کنند. این برای آن است که بگویند که نوابغ به

مریض هستند و به این صورت آنها دیوانه به نظر برسند. این اختالالت اعصاب و روان برای این درست 

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

ای روانشناسی نشان می دهند که شما اختالل کنند تا به نوابغ بگویند به مغزتان افتخار نکنید چون واقعیت ه

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

از دیکشنری  زیرشکل  دوره این گونه فریب کاریها به اتمام رسیده است.خودشان دیوانه هستند. 

یل من دال ی از مهمتریندر کنار دالیل سیاسی، یک وبی نشان می دهد.تصویری بابیلون این موضوع را به خ

این بود که بگویم من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ  [to 13 3]رای نوشتن این مقاله و مقاالت قبلی ام ب

نبوغی ندارم و من در کل هم هیچی نخواهم شد. این بدان علت است که بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی 

بنابراین به من، علم من و مغز من حسودی . [15]است و در اختیار من و عموم مردم قرار داده نشده است 

، من باید همیشه خوشحال باشم. بهرحال DEPRESSIVE REALISMاساس اصول نکنید. بنابراین بر 

 مردم می گویند که من اسکیزوفرنی دارم و نسخه های روانپزشکی من در وبسایتم در دسترس هستند
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[33 and 34] . ایجاد اختالل اعصاب و روان برای

است.  انسانیتیک شخص بر خالف 

 

 "دیکشنری تصویری بابیلون"در  CRAZYدیوانه یا به انگلیسی  -1تصویر 
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علت اینکه چرا زنان ایرانی بسیار زیبا هستند و چرا مردان کشورهای خارجی موی بعالوه من قبال  

 بدنشان را حذف می کنند را گفته ام. آن دالیل اشتباه هستند و من دلیل آنرا نمی دانم. 

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 درآمد ابتدایی ماهیانه برای زنده ماندن احتیاج دارم. 

الکترونیکی سریع است( را برای دریافت کمک مالی افتتاح کردم. شماره کیف پول عبارت است از 

Z291871883734  بسیار قدردانی می و این حساب به نام من است. کمک های مالی از منابع دیگر نیز

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

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