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 خالصه

واقعیات مربوط به روانپزشکی و سالمتی من بررسی شدند و دالیل و اقدامات در این مقاله برخی  

درمانی برای بیماری اسکیزوفرنی من ذکر شدند. به این نتیجه رسیدیم که من با سرگرمیهایم احساس 

می کنم. بعالوه واقعیت هایی راجع به پزشکی سکس توضیح داده شدند. همچنین  سالمتی
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شدند. به این نتیجه رسیدم که من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد، من  ان ذکراز مشکالت علمی ایربرخی 

در این مقاله معرفی  PETITIONهیچ نبوغی ندارم و من و ایران  در کل هم هیچی نخواهیم شد. همچنین دو 

ور ایاالت شدند. بعالوه نتیجه گیری شد که تنها راه پیشرفت علمی ایران این است که ایران را ایالتی از کش

  متحده آمریکا بسازیم. 

 ، علم.DEPRESSIVE REALISM ،Petitionسالمتی، اسکیزوفرنی، دیوانه، کلمات کلیدی: 

 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 

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

 .که این مقاله را تایید می نماید ]2را در توصیف نظام جمهوری اسالمی ایران فرمودند ]

 بررسی و بحث

. هنگامی که شخص وقتش را [3]م را دارم که در وبسایتم در دسترس می باشند من سرگرمیهای خود

با سرگرمی یا مشابها همراه خانواده تلف می کند، وقتی برای درس خواندن، کار کردن و فعالیت های دیگر 
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، او باید خوشحال و خوشبخت باشد. DEPRESSIVE REALISMنخواهد داشت. بنابراین بر طبق اصول 

 می کنم.  سالمتی من احساس رگرمیها،با این س

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

" و 2011"، "بانوی آهنین، 2001"، "یک ذهن زیبا، 1998"، "مرد بارانی، 1991مانند "سکوت بره ها، 

، به اختالالت اعصاب DEPRESSIVE REALISMغیره هستند. در این فیلمها، نوابغ بر اساس اصول 

" این است که اگر مثل بره هیچی نمی فهمید 1991. پیام فیلم بزرگ "سکوت بره ها، و روان مبتال می شوند

  “ ,1943Droopy ”دیگر انیمیشن هایی )کارتون هایی( مانندبنابراین شما سالخی خواهید شد. در انتهای 

موجب می شوند تا  DEPRESSIVE REALISMوجود دارند که نشان می دهند کاربرد زیاد اصول 
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، یا به فارسی "سگ خرفت" در DROOPY DOGجامعه پیشرفت نکند. بطور خالصه در این انیمیشن، 

تها، رقابت با سگ های دیگر هست که بزرگتر، باهوش تر، فعالتر و قوی تر از او هستند و در تمامی این رقاب

DROOPY DOG یا به فارسی "سگ خرفت" بر اساس اصول ،DEPRESSIVE REALISM  رقابت

. بنابراین ]6and  5, 4[را برنده می شود. یک قسمت از این نوع در وبسایت یوتیوب در دسترس می باشد 

ت انسان جامعه آنها هیچ وقت پیشرفت نخواهد کرد و آنها برای همیشه حیوان باقی خواهند ماند و هیچ وق

، یا به فارسی DROOPY DOGنخواهند شد. بهرحال من موقع دیدن این انیمیشن بسیار می خندم. کارتون 

"سگ خرفت" یک شخصیت کارتونی از عصر طالیی انیمیشن آمریکا می باشد. جمله نمادین و بسیار معروف 

واضح نشان داده  بصورت 1سگ خرفت این است که "من بسیار خوشحال و خوشبخت هستم" که در شکل 

شده است. در یکی از قسمتهای این انیمیشن که "بهم ریختگی و شلوغی تخته سیاه" و به انگلیسی 

” Blackboard Jumble“  سگ خرفت تالش می کند تا برای معلمش اختالل اعصاب و روان ]7[نام دارد ،

م به سگ خرفت آموزش داده درست کند چون به علم معلم حسادت می کند. یکی از مفاهیمی که توسط معل

. رفتار 3=3شده و روی تخته سیاه نوشته شده است که حسادت سگ خرفت را برانگیخته است این است که 

معلم پس از اینکه دچار اختالل اعصاب و روان می شود بسیار به من شباهت دارد. در یکی دیگر از قسمتهای 

ای دیگر است تا روباهی را بگیرند. تمامی اعضای این انیمیشن، سگ خرفت در رقابت با گروهی از سگ ه

این گروه از سگ ها  بزرگتر، باهوش تر، فعالتر و قوی تر از سگ خرفت هستند و بسیار تالش می کنند تا 
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روباه را بگیرند ولی به هیچ عنوان موفق نمی شوند. این در حالیست که سگ خرفت رقابت را برنده می شود 

هیچ تالشی )یا به فارسی همین جوری ( می گیرد. این قسمت از انیمیشن سگ و گروهی روباه را بدون 

. ترانه "لبخند" از آقای داریوش اقبالی به ]10and  9, 8[ خرفت در سایت یوتیوب در دسترس می باشد

. ]11[در دسترس می باشد  YouTubeبسیار شباهت دارد. این ترانه در وبسایت  “Droopy Dog”انیمیشن 

بدرستی در جامعه ایران قابل مشاهده  DEPRESSIVE REALISMمگینتر اما عاقلتر" یا همان پدیده "غ

چون خبرگزاری رسمی تابناک رسما می گوید که مدیران ایرانی افراد ضعیف را استخدام می کنند است 

. خبرگزاری تابناک مورد تایید حکومت ایران است. بهرحال مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی به خاطر ]12[

همه بر اساس  در ایران . اما زندگی مانند یک حیوان هیچ ارزشی ندارد.DEPRESSIVE EALISMاین 

د، رفتار می کنند به این شیوه که استاد به فرد نابغه نمره نمی ده DEPRESSIVE REALISMاصول 

مدیر به فرد نابغه کار نمی دهد، دوست فرد نابغه را ترک می کند، پدر فرد نابغه را به روانپزشکی می برد 

 و غیره. 
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 سگ خرفت با جمله نمادین و بسیار معروفش -1شکل 

 

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

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

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

حاال فرض کنیم توانستید مرا بین المللی است.  تصویری بابیلون" یک دیکشنری معتبر، شناخته شده و برتر

"دیکشنری تصویری به تیمارستان  بفرستید، ولی دنیا می فهمد که خودتون دیوانه هستید. شکل زیر از 
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، علت اینکه DEPRESSIVE REALISMبر اساس اصول  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 

همترین چیزها هستند. مردم فکر می کنند علت است که مردم فکر می کنند مغز و علم همه چیز هستند و آنها م

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 [13]ت دیگری بسیار بیشتر است. برای مثال آنگونه که قبال گفته ام سیاسی در ایران از هر فعالی

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

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

. بعالوه خامنه ای کنترل نیروهای نظامی ایران و برای مثال توپ [14]غول فناوری جهان شناخته شده است 

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

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

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 

درست می کنند تا به نوابغ بگویند به مغزتان افتخار نکنید چون واقعیت برای نوابغ اختالل اعصاب و روان 
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های روانشناسی نشان می دهند که شما اختالل اعصاب و روان دارید. اما تمام دنیا می داند که افرادی که این 

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

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

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

ی گویند که من اسکیزوفرنی دارم بهرحال مردم م تصویری بابیلون این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

. در فارسی دیوانه به معنی "مانند [and 16 15]و نسخه های روانپزشکی من در وبسایتم در دسترس هستند 

دیو یا غول بزرگ" است. اما من به هیچ وجه دیو، غول و بزرگ نیستم و این مطلب را در این مقاله و مقاالت 

و منجر به اختالالت روانی   غول بودن باعث حسادت دیگران می شود . دیو یا[to 31 17]قبلی ام گفته ام 

سال پیش  15می گردد. در این دنیا که همه چیز علمی است، نوابغ به عنوان دیو یا غول محسوب می شوند. 

برادرم به من گفت که می خواهند برایت پرونده روانپزشکی درست کنند. برادرم پزشک است و االن 

می باشد. من تازه االن به حرفش رسیدم و علت ایکنه مرا به روانپزشکی فرستاد هم همین متخصص ارتوپدی 

همچنین عکس "دیوانه" در دیکشنری تصویری بابیلون در زیر آمده است. اما حسادت که نادانی من بود. 

اید سخت منجر به ایجاد اختالل اعصاب و روان می شود به هیچ وجه اخالقی نیست. به جای حسادت، مردم ب

 کار کنند. 
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 "دیکشنری تصویری بابیلون"در  CRAZYدیوانه یا به انگلیسی  -2شکل 

 

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

 بماند.خوشحال هستند. این خوشحالی رایگان نیست و هزینه دارد. هزینه این است که شخص همیشه دیوانه 
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 من قبال گفته ام که بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است و در اختیار عموم قرار ندارد

[17 to 31] 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 [32]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 

بخش بزرگی از تحقیقات علمی در موسسات یا تحت قراردادهایی  که " ه استنصورت مطرح شد" به ای]33[

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

قدرتها حل کند. دانشمندان بنابراین میتوان دید که ایران نمیتواند بسیاری از مشکالت و مسایل علمی را مانند ابر

اول انقالب فکر می کردند با تغییر رژیم از شاهنشاهی به جمهوری، ایران خیلی پیشرفت سیاسی ایرانی در 

. [35] خواهد کرد. بطور مثال رهبرشان خمینی می گفت ما می خواهیم مثل فرانسه جمهوری داشته باشیم

برای مثال فرانسه ایرانیها حکومت شاهنشاهی را به جمهوری تغییر دادند ولی ایران به فرانسه نرسید. 

شرکتهای نفتی بین المللی مانند توتال دارد که ایران چنین شرکتهای نفتی بین المللی ندارد. همچنین فرانسه 

. و غیره ن چنین اتوموبیلهای بین المللی ندارده ایراکاتوموبیل های بین المللی مانند پژو، رنو و سیتروئن دارد 

علتش این است که ابرقدرتها اسرار و رموز موفقیت و پیشرفتشان را در اختیار همه قرار نمی دهند و مخفی 

. [to 31 17] است. این مطلب را من در مقاالت اخیرم گفته ام که بخش بزرگی از علم ابرقدرتها مخفی است
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رژیم شاهنشاهی به جمهوری، ایران پیشرفت کند االن ما باید از انگلستان جلو می زدیم  اگر قرار بود با تغییر

چون انگلستان حکومت پادشاهی دارد. این در حالیست که ایران هیچی نیست و انگلستان ابرقدرت است. 

دارد و غیره رولز رویس  ،، جگوار)مانند لند رور( برای مثال انگلستان اتوموبیلهای بین المللی مانند روور

همچنین انگلستان شرکتهای نفتی بین المللی مانند بی پی دارد که که ایران چنین اتوموبیلهای بین المللی ندارد. 

 هواپیماهای جنگی بسیار زیادی داردایران چنین شرکتهای نفتی بین المللی ندارد. بعالوه انگلستان 

[36 and 37] دانشمندان سیاسی ایرانی  اول انقالب هیچ چیزی از خارج یره. که ایران آنها را ندارد و غ

من در مقاالت اخیرم گفته ام که ایران در علم هیچی نخواهد شد و در کل هم  .نفهمیدند و فقط آنجا چریده اند

. اگر قرار بود این چنین شود، دیگر چه لزومی داشت تا ایران انقالب کند و [to 31 17]هیچی نخواهد شد 

شاهنشاهی را سرنگون نماید؟ انقالب هزینه های زیادی برای مردم جامعه دارد و برای مثال میبینیم که  رژیم

در اول انقالب، افراد بسیاری که در ایران شاهنشاهی موفق بودند یا عقیده مخالفی با رژیم جمهوری اسالمی 

ه بین ایران و عراق یک نتیجه انقالب سال 8همچنین جنگ  داشتند کشته شدند یا از ایران فرار کردند و غیره.

 ایران بود. 

من هم اکنون هیچ مذهبی ندارم. من هم اکنون ریش بلندی دارم و عکسهای من در فیسبوک اینجانب 

قابل مشاهده  3همچنین در شکل شماره و در موتور جستجوگر گوگل در قسمت عکسها قابل مشاهده اند.  [38]

 می باشد. 
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ریشعکس من با  -3شکل   

 

زنان یا همجنس گرا هستند یا دو علت اینکه من ریش می گذارم را در اینجا برایتان توضیح می دهم. 

برای  .جنس گرا. زنان دوجنس گرا عاشق مردان با ویژگی های مردانه بیشتر مانند مردان ریش دار هستند

راهنمایی بیشتر در این زمینه، مقاله مربوطه را از خبرگزاری معظم بی بی سی فارسی به عنوان مرجع 

. در کشورهای اسالمی مانند ایران، مردان برای جذاب شدن در نزد زنان برای سکس، [39]مطالعه کنید 

که مسلمانان بسیار به کتاب ویژگی های زنانه شان را تقویت می کنند. دلیل آنها برای اینکار این است 
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آسمانیشان قرآن معتقد هستند و در قرآن در سوره یوسف گفته شده است که زنان برای سکس با مردانی که 

ویژگی های زنانه بسیاری مانند زیبایی دارند خیلی راغب هستند. برای مثال مردان مسلمان برای جذاب شدن 

ین می برند، موی بدنشان را حذف می کنند و غیره. این مقاله در چشم زنان آرایش می کنند، ریششان را از ب

از خبرگزاری معظم بی بی سی فارسی نشان می دهد که قرآن کامال اشتباه است و بنابراین دین اسالم مشکل 

علمی دارد. البته من به دین اسالم به عنوان یک ایدئولوژی علمی نگاه می کنم و ایدئولوژی های علمی همواره 

ل پیشرفت هستند و ایدئولوژی های علمی جدیدتری مانند سکوالریسم، کمونیسم، مارکسیسم، الئیسم، در حا

 آتئیسم و غیره هم هستند که بسیار پیشرفته تر از اسالم هستند. 

سیاست دولت عالیجناب رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای دونالد ترامپ در خصوص ایران )یا همان 

یران( خوب بود تا یک توافق جدید حاصل شود که موارد جدیدی از جمله برنامه سیاست فشار حداکثری بر ا

موشکی ایران و نقش منطقه ای ایران را شامل شود. اما ادامه آن سیاست بدون شک منجر به جنگ ایران با 

آمریکا می شد. در عوض سیاست دولت جدید آمریکا به رهبری عالیجناب رئیس جمهور آمریکا آقای  جو 

دن بسیار خوب است چون خطر جنگ ایران با آمریکا بر طرف خواهد شد و ایران را به میز مذاکره بای

. به هر حال مذاکره از هر نوع جنگی [40]برخواهد گرداند. این سیاست فشارها بر ایران را کاهش می دهد 

مذاکره را نشان داده اند. برای منطقه، ایران و دنیا بسیار بهتر است. هر دو طرف ایران و آمریکا تمایل به 

توافق جدید آمریکا که جایگزین برجام خواهد شد جامع تر از توافق قبلی  خواهد بود. من کامال با عالیجناب 
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رئیس جمهور آقای  جو بایدن موافقم و ایشان را به عنوان بزرگترین سیاست مدار حال حاضر جهان قبول 

یس جمهور پیشین آمریکا این بود تا در مردم ایران نارضایتی حداکثری رئفشار دارم. یکی از دالیل سیاست 

و رژیم  نسبت به رژیم ایران ایجاد کنند و به این طریق رژیم ایران را توسط خود مردم ایران سرنگون کنند

. اما مردم ایران این رژیم جمهوری اسالمی را می دیگری را در ایران توسط ایرانیان بر سر کار بیاورند

آنرا سرنگون نکردند. بنابراین سیاست تغییر رژیم در ایران با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا  خواهند و

باید توجه داشت که ایران توانایی تحمل تغییر کرد و با کاهش فشار ها بر ایران، مذاکره بسیار محتمل تر شد. 

تولید بمب اتمی هدف برنامه هسته ای ایران فشار بیشتر از طرف آمریکا را ندارد و به مذاکره راضی است. 

است اما حاکمان ایران می گویند که هدف برنامه هسته ای ایران تولید بمب اتمی نیست و این برنامه فایده 

اما باید توجه داشت که این برنامه هزینه های زیادی برای ایرانیان دارد و های بسیاری برای ایرانیان دارد. 

مرتبه در مقابل دالر آمریکا  23ی علیه ایران، ارزش لایر ایران تحریمهای هسته اآغاز برای مثال از زمان 

. برنامه هسته ای ایران بطور قطع نخواهد توانست ارزش لایر ایران را در مقابل دالر کاهش یافته است

ای علیه ایران به عنوان توضیح می توانم بگویم که در آغاز تحریمهای هسته برابر افزایش دهد.  23آمریکا 

ایرانیها لایر ایران است.  230000لایر ایران بود و هم اکنون هر دالر آمریکا  10000قیمت هر دالر آمریکا 

شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهند ولی هنگام مواجهه با ارتش آمریکا و ناوهای هواپیمابرش در خلیج 

می ترسند. اینگونه مفاهیمی توسط ایرانیان فقط در فارس، به آمریکا حمله نظامی نمی کنند چون از آمریکا 
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حد شعار است و هیچ گاه عملی نخواهد شد. در اینجا شفاف سازی میکنم که این شعار شعار من نیست و در 

 حقیقت من عاشق آمریکا هستم. 

را در اینترنت ایجاد کردم و می خواهم که همگان آنرا امضا کنند  PETITIONمن به تازگی یک 

بازگشت فراریان سیاسی به ایران" و جزئیاتش  -عبارت است از " دنیای آزاد  PETITION. عنوان این [41]

، فعالین سیاسی زیادی از ایران گریختند چون 1357عبارت است از " پس از انقالب اسالمی ایران در سال 

فعالین سیاسی دعوت می کنیم  عقیده ای متفاوت با عقیده رژیم جمهوری اسالمی ایران داشتند. ما قویا از همه

تا به ایران بازگردند و فعالیت سیاسیشان را ادامه دهند. اگر کسی عقیده ای متفاوت با عقیده رژیم جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشد، نباید بمیرد. در عوض باید حق این را داشته باشد تا در ایران بماند و به گونه ای 

آزادی شامل خارجی هایی که عقیده متفاوتی با عقیده حکومت ایران دارند نیز که می خواهد فعالیت کند. این 

می شود. این معنای آزادی بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر است. مثالهایی از این خارجیها عبارتند از 

عالیجناب رئیس جمهور آمریکا، کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در ایران و دیگر 

سیاسیون آمریکایی، کارکنان شرکتهای غول فناوری آمریکا مانند شرکت اکسون موبیل، شرکت شورون، 

فیلیپس، خواننده ها و بازیگران پورنوی آمریکایی مانند -شرکت هالیبرتون، شرکت اکسیدنتال، شرکت کونوکو

الهایی از این افراد از داخل ایران خانم جنیفر لوپز، خانم جولیا آن، خانم کندرا جیمز، خانم لیزا آن و غیره. مث

عبارتند از خانواده پهلوی مانند اعلیحضرت ولیعهد ایران رضا پهلوی، علیا حضرت ملکه ایران فرح پهلوی، 
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اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مانند آقای مسعود رجوی، خانم فائقه آتشین )گوگوش(، خانم لیال فروهر، 

آقای بهروز وثوقی، آقای داریوش اقبالی، خانم شهره آغداشلو، خانم شهره خانم فاطمه عبدی )نوش آفرین(، 

صولتی، خانم مسیح علی نژاد، آقای ابراهیم حامدی )ابی(، آقای عارف عارفی کیا )عارف(، آقای عبدالحسن 

وان ستارپور )ستار(، آقای شهرام شب پره و غیره. ". در این رابطه یک ترانه از آقای داریوش اقبالی به عن

"دوباره باز خواهم گشت"  وجود دارد که این آرزوی بازگشت را توصیف می کند. این ترانه در وبسایت 

YouTube  [42]در دسترس است . 

، ]to 31 17[قبل از نوشتن مقاالتم تحت عناوین "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش" 

انم به من گفتند که در آزمون ورودی دانشگاههای ایران دانشگاهها برای من خیلی مهم بودند. بعضی از دوست

در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، سواالت روزها قبل از آزمون به دانشجویان داده می شد. اما کسی آن سواالت 

را به من نداد و من تالش کردم تا کتابهای مربوطه را بخوانم و در آزمون شرکت کنم. به این شیوه، من در 

ول شدم اما دانشگاه پایین ترین رتبه را در رشته من در ایران داشت )دانشگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه قب

صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان(. در دانشگاه هم من شاگر آخر بر اساس معدل در کالس در مقطع کارشناسی 

یشدم اخراج می ترم مشروط م 2ارشد شدم. همچنین من یک درس را افتادم و یک ترم مشروط شدم )اگر 

شدم(. من تنها دانشجوی کالس بودم که این دو شرایط را داشت. همچنین هیچ استادی حاضر نشد تا با من 

پایان نامه فوق لیسانس را بر دارد تا اینکه من به آنها بسیار التماس کردم. تمامی این شکستها برای من بر 
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تا به مراجع قانونی شکایت کنم اما  بود. یکبار تالش کردم DEPRESSIVE REALISMاساس اصول 

رفتار می کنند.  DEPRESSIVE REALISMهمانگونه که میبینید، این مراجع قانونی هم بر اساس اصول 

بنابراین از شکایت منصرف شدم چون هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. حاال می فهمم که دانشگاهها اتالف وقت 

اند تا مردم را با علم مشغول سازند تا آنها به چیزهای  هستند و در خصوص ایران برای این تاسیس شده

مهمتری مانند سیاست فکر نکنند و دانشگاهها برای من مهم نیستند. به این دلیل من ادامه تحصیل نخواهم داد. 

هم اکنون من هیچ . DEPRESSIVE EALISMبهرحال مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی به خاطر این 

پیش، به کانالهای مذهبی اهل سنت و سلطنت طلبها زیاد نگاه می کردم و از برنامه مذهبی ندارم. اما سالها 

هاشون در فیسبوکم می گفتم. نتیجتا وزارت اطالعات ایران منو احضار کرد. در بازجویی هیچ بحث سیاسی 

هستم  و مذهبی نشد. بازجو فقط از شکستهای کاری و درسی من سوال کرد تا به من القا کند که من دیوانه

 چون عالیم اسکیزوفرنی را دارم. بهش گفتم که من کتابهای جوشکاری 

AWS  

را برای دوستانم توی ایمیلشون فرستادم. یکهو با فریاد حرف منو قطع کرد و "نه" بلندی گفت و منظورش 

دانش در ایران  قابل ذکر است که این کتابها باالترین سطح .این بود که من دیوانه هستم و به این کتابها نرسیدم

  .در رشته من است و معموال از دید همگان مخفی نگاه داشته می شود

 حکومت ایران هم با من بر اساس اصول 
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DEPRESSIVE REALISM 

  .رفتار می کرد

 من نوشتن این سری از مقاالت تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "ضمیمه هایش"

[17 to 31]  را برای همیشه ادامه خواهم داد. من عاشق آمریکا، انگلیس و اسرائیل هستم و به آنها احترام

می گذارم. همچنین من فعالیت سیاسی ام را برای همیشه ادامه خواهم داد. من به فعالیت سیاسی ام افتخار می 

آنها بوده و به آنها احترام می  کنم. در حالت کلی من همیشه با آمریکا، انگلیس و اسرائیل خواهم بود و عاشق

 گذارم. 

همه درخواست کردم تا برای من پول بفرستند. من به یک من از من یک انسان فقیر و مریض هستم. 

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

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

Z291871883734  .و این حساب به نام من است. کمک های مالی از هر منبعی بسیار قدردانی می شود

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

 

https://www.ijamst.latticescipub.com/wp-content/uploads/papers/v1i2/B3003021221.pdf
https://www.ijamst.latticescipub.com/wp-content/uploads/papers/v1i2/B3003021221.pdf


International Journal of Advanced Medical Sciences and Technology (IJAMST), 

OPEN ACCESS, Online ISSN: 2582-7596, Volume 01, Issue 02, Page No. 01-05, 

April 2021, DOI: 0.35940/ijamst.B3003.041221, DOWNLOAD LINK: 

https://www.ijamst.latticescipub.com/wp-

content/uploads/papers/v1i2/B3003021221.pdf  

___________________________________________________________________ 

 

19 | P a g e  

 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 کنیم. یعنی 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 [43]ایران را یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا بسازیم 

در این رابطه یکی از فرموده های وزیر امور خارجه آمریکا واالحضرت آقای آنتونی بلینکن به این صورت 

"رهبری آمریکا در سرتاسر جهان مورد نیاز است و ما آنرا تامین خواهیم کرد چون وقتی وجود دارد که 

ار محتمل تر است تا مشکالت را حل کند و با چالش ها روبرو شود و بر آنها فایق جهان آمریکا را دارد، بسی

 است.  [to 31 17] این فرموده به عنوان یک اثبات بر این مقاله و مقاالت قبلی من". [44]آید 
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