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 خالصه

به این نتیجه رسیدم که من و ایران در علم  شدند. برخی از مشکالت علمی ایران بررسیدر این مقاله  

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

DEPRESSIVE REALISM.همچنین نتیجه گیری شد که تنها راه  ، من باید خوشحال و خوشبخت باشم

  ایران را ایالتی از کشور ایاالت متحده آمریکا بسازیم. پیشرفت علمی ایران این است که 

 .صنعت، دانشگاه، DEPRESSIVE REALISMاسکیزوفرنی، : 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

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

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 بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است و در اختیار عموم قرار ندارد من قبال گفته ام

[3 to 15] این واقعیت اولین بار توسط استاد دانشگاه من آقای پروفسور محمد جامی االحمدی ارائه شد که .

 . ایشان به عنوان قطب علمی دانشگاه شناخته شده بودند و این[16]رزومه ایشان در اینترنت موجود است 

واقعیت را به تعداد دفعات بسیار برای تمام دانش آموزان در کالس درس مطرح کردند ولی هیچ کس آنرا 

نفهمید چون این مطلب بسیار سنگین بود. این حقیقت دقیقا در "دانشنامه مشکالت جهانی و پتانسیل انسانی 

ا تحت قراردادهایی انجام بخش بزرگی از تحقیقات علمی در موسسات ی "" به اینصورت مطرح شد که ]17[

بنابراین  ".]18[می شوند که مانع از انتشار نتایج آن )به همه و( به غیر از یک گروه انتخاب شده می شوند. 

 میتوان دید که ایران نمیتواند بسیاری از مشکالت و مسایل علمی را مانند ابرقدرتها حل کند. 
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. بعالوه عمر دانشگاهها در ایران بیش از ]19[سال می باشد  100عمر صنعت نفت ایران بیش از  

. اما آنگونه که ]21[سال است  80. همچنین عمر دانشگاه صنعت نفت در ایران بیش از ]20[سال است  90

، صنعت نفت ایران مستقل نیست. بنابراین سوالی که اینجا به ذهن می ]to 15 3[من در مقاالتم توضیح دادم 

ی ایران در طول این سالهای زیاد چه کار می کردند؟ می توان نتیجه گیری کرد رسد این است که دانشگاهها

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

، ISIتعداد مقاالت  کنند تا آنها به چیزهای مهمی مانند سیاست فکر نکنند. ایرانیها ادعا می کنند که با شمردن

ظاهرا به نظر می رسد که مقاالت . ]22[تولید علم جهان قرار می گیرد  16ایران در رتبه 

ISI  قانون جهان را تغییر می دهند. اما در حقیقت مقاالتISI  قابل

سازی دروغین می باشند. همچنین  دیتااعتماد نیستند چون اکثرا آنها 

بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است و برای رتبه بندی در 

 ن دنیا آسان نیستینوا. تغییر ق]18[دسترس عموم قرار داده نشده اند 

ن ینوا. بدون شک ایرانیان نمی توانند قچون این قوانین علمی هستند

در ایران اتالف وقت  ISIبه عنوان یکی از فعالیت های دانشگاهها، مقاالت  دنیا را تغییر دهند.
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هستند و در مورد ایران برای این تاسیس شده اند تا مردم را با علم مشغول کنند تا آنها به چیزهای مهمی مانند 

بدان علت  مقاالتی که یک نویسده داشته باشند را چاپ نمی کنند و این ISIسیاست فکر نکنند. ژورنالهای 

حاکم هستند. اگر مقاله  ISIبرای چاپ مقاله در ژورنالهای  DEPRESSIVE REALISMاست که اصول 

کار کرده اند و هیچ یک از آنها  ISIچند نویسنده داشته باشد نشان می دهد چند نفر با هم برای نوشتن مقاله 

نویسنده نشان می دهند که نویسنده به لحاظ به تنهایی نمی تواند به لحاظ علمی مقاله بنویسد. اما مقاالت تک 

قوی است طوریکه توانسته است به تنهایی مقاله بنویسد و این در ژورنالها و مردم ایجاد حسادت علمی بسیار 

می کند. در زمان حال، فیلم سازان ایرانی به کشورهای پیشرفته مهاجرت می کنند و می خواهند در سینماهای 

ند تا بگویند که خیلی بزرگ هستند. اما باید توجه داشت که سینمای ایران به کار زیادی ابرقدرتها نقش بازی کن

احتیاج دارد تا به سینمای ابرقدرتها برسد. بطور مثال اگر نگاهی به لیست پرفروشترین فیلمهای جهان در 

فیلم برتر  276در بین بیندازیم می توان دید که فیلمهای ایرانی اصال پولساز نیستند و برای مثال  2019سال 

. اگر فیلم سازان ایرانی ادعا می کنند که آنها خیلی بزرگ هستند، ]23[که پولساز بوده اند جایی ندارند  2019

بنابراین باید در ایران بمانند و سینمای ایران را بزرگ بسازند. من پدیده فرار مغزها از ایران را بطور 

از ایران مهاجرت کرده اند خیلی بزرگ بودند، بنابراین باید در  هک . اگر مغزهایی]8[مشابهی نقد کرده ام 

 ایران می ماندند و مشکالت علمی ایران را حل می کردند. 

می باشد. در یک انتها،  DEPRESSIVE REALISMهمچنین هالیوود مملو از فیلمهایی درباره  

"، "بانوی آهنین، 2001ذهن زیبا،  "، "یک1998"، "مرد بارانی، 1991فیلمهایی مانند "سکوت بره ها، 
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، به اختالالت DEPRESSIVE REALISM" و غیره هستند. در این فیلمها، نوابغ بر اساس اصول 2011

" این است 1991پیام فیلم بزرگ "سکوت بره ها، اعصاب و روان مبتال می شوند. 

در  که اگر مثل بره هیچی نمی فهمید بنابراین شما سالخی خواهید شد.

وجود دارند که نشان می دهند کاربرد   “ ,1943Droopy” انتهای دیگر انیمیشن هایی )کارتون هایی( مانند

موجب می شوند تا جامعه پیشرفت نکند. بطور خالصه در این  DEPRESSIVE REALISMزیاد اصول 

ر، ، یا به فارسی "سگ خرفت" در رقابت با سگ های دیگر هست که بزرگتDROOPY DOGانیمیشن، 

، یا به فارسی "سگ DROOPY DOGباهوش تر، فعالتر و قوی تر از او هستند و در تمامی این رقابتها، 

یک قسمت از این نوع رقابت را برنده می شود.  DEPRESSIVE REALISM خرفت" بر اساس اصول

فت نخواهد بنابراین جامعه آنها هیچ وقت پیشر. ]and 26 25, 24[در وبسایت یوتیوب در دسترس می باشد 

کرد و آنها برای همیشه حیوان باقی خواهند ماند و هیچ وقت انسان نخواهند شد. بهرحال من موقع دیدن این 

، یا به فارسی "سگ خرفت" یک شخصیت کارتونی DROOPY DOG انیمیشن بسیار می خندم. کارتون

خرفت این است که "من بسیار بسیار معروف سگ نمادین و جمله می باشد.  ااز عصر طالیی انیمیشن آمریک

در یکی از قسمتهای این  بصورت واضح نشان داده شده است. 1خوشحال و خوشبخت هستم" که در شکل 

، ]27[نام دارد  “Blackboard Jumble ”انیمیشن که "بهم ریختگی و شلوغی تخته سیاه" و به انگلیسی 

درست کند چون به علم معلم حسادت می  سگ خرفت تالش می کند تا برای معلمش اختالل اعصاب و روان
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کند. یکی از مفاهیمی که توسط معلم به سگ خرفت آموزش داده و روی تخته سیاه نوشته شده است این است 

. رفتار معلم پس از اینکه دچار اختالل اعصاب و روان می شود بسیار به من شباهت دارد. پدیده 3=3که 

بدرستی در جامعه ایران قابل مشاهده است  SIVE REALISMDEPRES"غمگینتر اما عاقلتر" یا همان 

خبرگزاری رسمی تابناک رسما می گوید که مدیران ایرانی افراد چون 

. خبرگزاری تابناک مورد تایید حکومت ]28[کنند ضعیف را استخدام می 

اما زندگی مانند یک حیوان  .ایران است

 هیچ ارزشی ندارد. 
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 بسیار معروفشنمادین و سگ خرفت با جمله  -1شکل 

 

مردم فکر می کنند که من سر جهان هستم و بنابراین تمام مردم تالش می کنند تا برای من اختالل  

من می خواهم بگویم که من سر جهان نیستم و نخواهم شد. بنابراین بر اساس اعصاب و روان درست کنند. 

 باشم.، من باید خوشبخت و خوشحال DEPRESSIVE REALISMاصول 

دستش است. او  CRAZYاز "دیکشنری تصویری بابیلون" برای کلمه دیوانه یا به انگلیسی   2 شکل

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

"دیکشنری می کند تا توهم ایجاد کند. کند. او فرار می کند چون مردم او را دیوانه می کنند. او از جادو استفاده 
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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 REALISMبر اساس اصول  دهد. بابیلون" این مطلب را بخوبی نشان می 

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 

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

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 چون پول، قدرت و دیگر منافع حاصل از فعالیت 

، ثروت [29]از هر فعالیت دیگری بسیار بیشتر است. برای مثال آنگونه که قبال گفته ام  سیاسی در ایران

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

شرکت ه عنوان ب AMAZONمیلیارد دالر( که به عنوان بنیانگذار  116.9است ) Jeff Bezosیعنی آقای 

. بعالوه خامنه ای کنترل نیروهای نظامی ایران و برای مثال توپ [30]شده است غول فناوری جهان شناخته 

آنها را ندارد. مردم نمی توانند تحمل کنند  Jeff Bezos،تانک، موشک و هواپیماهای جنگی را دارد که آقای 

برای آن نابغه یک اختالل روانی درست کنند. این  که یک مغز به این خوبی کار می کند و تالش می کنند تا

برای آن است که بگویند که نوابغ به لحاظ مغزی 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 
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عصاب و روان درست می کنند تا به نوابغ بگویند به مغزتان افتخار نکنید چون واقعیت برای نوابغ اختالل ا

های روانشناسی نشان می دهند که شما اختالل اعصاب و روان دارید. اما تمام دنیا می داند که افرادی که این 

ی این نوابغ پرونده اختالالت اعصاب و روان را ایجاد می کنند خودشان دیوانه هستند. مردم می خواهند برا

روانپزشکی و پزشکی درست کنند تا نشان دهند که آنها به لحاظ مغزی مریض هستند و به این دلیل آنها او 

از دیکشنری  زیرشکل را به روانپزشکی می فرستند. دوره این گونه فریب کاریها به اتمام رسیده است. 

ر کنار دالیل سیاسی، یکی از مهمترین دالیل من د تصویری بابیلون این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

این بود که بگویم من در علم هیچی نخواهم شد، من هیچ  [to 15 3]برای نوشتن این مقاله و مقاالت قبلی ام 

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 [18]موم مردم قرار داده نشده است است و در اختیار من و ع

، من باید همیشه خوشحال باشم. بهرحال DEPRESSIVE REALISMنکنید. بنابراین بر اساس اصول 

 مردم می گویند که من اسکیزوفرنی دارم و نسخه های روانپزشکی من در وبسایتم در دسترس هستند

[31 and 32] غول و دیو، . در فارسی دیوانه به معنی "مانند دیو یا غول بزرگ" است. اما من به هیچ وجه

. دیو یا غول بودن باعث [to 15 3] بزرگ نیستم و این مطلب را در این مقاله و مقاالت قبلی ام گفته ام

علمی است، نوابغ  و منجر به اختالالت روانی می گردد. در این دنیا که همه چیز  حسادت دیگران می شود

ت پرونده یبرا دنهسال پیش برادرم به من گفت که می خوا 15به عنوان دیو یا غول محسوب می شوند. 

ادامه تحصیل ندهم چون بیماری اسکیزوفرنی من بدتر خواهد شد.  رروانپزشکی درست کنند و اینکه دیگ
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منظورم این است به حرفش رسیدم . االن . من تازه می باشدو االن متخصص ارتوپدی  استبرادرم پزشک 

از آنجایی که همه می خواهند برای من اختالل اعصاب و از من هم در دنیا هست.  بزرگتر که روانپزشک

روان درست کنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که من سرجهان هستم. اما به علم من حسادت نکنید چون 

افراد  . [19]داشتچنین من سرگرمیهای رایگانم را  خواهم من ازدواج خواهم کرد و بچه خواهم داشت و هم

دیوانه برای مردم اختالل اعصاب و روان درست می کنند چون به علم مردم حسادت می کنند. اما به علم من، 

مقاله در ژورنالهای بین المللی چاپ نمودم.  13خود من و مغز من حسودی نکنید چون من هیچی نیستم. من 

این مقاالت من گفته ام که در علم هیچی نخواهم شد، هیچ نبوغی ندارم و در کل هم هیچی  بطور خالصه در

من باید همیشه خوشبخت و شاد  DEPRESSIVE REALISM نخواهم شد. بنابراین بر طبق اصول

همچنین عکس "دیوانه" در دیکشنری تصویری بابیلون در زیر آمده است. بنابراین لطفا دیوانه نشوید   باشم.

 .بسازیدو خوشحال  و مرا خوشبخت
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 "دیکشنری تصویری بابیلون"در  CRAZYدیوانه یا به انگلیسی  -2 شکل

 

، افراد افسرده عاقلتر هستند. به عبارت دیگر، دیوانگان DEPRESSIVE REALISMبر اساس اصول 

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

 [to 15 3]من نوشتن این سری از مقاالت تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" 
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خواهم داد. من عاشق آمریکا، انگلیس و اسرائیل هستم و به آنها احترام می گذارم. را برای همیشه ادامه 

 منهمچنین من فعالیت سیاسی ام را برای همیشه ادامه خواهم داد. من به فعالیت سیاسی ام افتخار می کنم. 

 دونالد ترامپعالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا  جمهوری ریاست زمان در را زندگیم افتخارات بزرگترین

عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا ات فیسبوکی حدر صف TOP FANداشتم. من به عنوان طرفدار برتر یا 

و افراد و نهاد های  سفارت مجازی ایاالت متحده، واال حضرت سرکار خانم ایوانکا ترامپ ،دونالد ترامپ

در تغییر رفتار حکومت چشمگیری  همچنین ما پیشرفتهای. [and 35 34 ,33]معروف دیگر انتخاب شدم 

در نتیجه پول ایرانیها به جای خرج شدن در سوریه، عراق، ایران را در نتیجه تحریمهای آمریکا داشتیم. 

عالیجناب آقای رئیس فلسطین، لبنان، یمن وغیره بیشتر در داخل ایران خرج خواهد شد. همچنین از حمایت 

از فعالین سیاسی ایرانی و اعتراضهای ایرانیان علیه حکومت ایران بسیار تشکر  جمهور آمریکا دونالد ترامپ

 بوسیلهبرای آوردن صلح به خاور میانه  عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپمی کنم. بعالوه از 

تالش های را دارم. در نتیجه  اسرائیل و امارات متحده عربی و بحرین کمال تشکرصلح بین  پیمانایجاد 

، واکسن کرونا بزودی در دسترس و قابل استفاده خواهد عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ

به بشریت قابل شمارش نیستند. همچنین من  عالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپبود. خدمات 

و واالحضرت سرکار خانم  نالد ترامپعالیجناب آقای رئیس جمهور آمریکا دواز اندیشه ها و سیاست های 

عالیجناب ایوانکا ترامپ در مقاالتم استفاده نمودم که بسیار چشمگیر بودند. آنگونه که من در مقاالتم گفته ام، 
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بزرگترین سیاستمدار آمریکا و جهان برای همیشه خواهند بود. این  آقای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ

 و در ژورنالهای بین المللی چاپ شده اند.  [36]ترس هستند مقاالت در وبسایتم در دس

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 

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

)که یک سیستم پرداخت  WebMoneyدرآمد ابتدایی ماهیانه برای زنده ماندن احتیاج دارم. من یک حساب 

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

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

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