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 خالصه

واقعیت ها درباره اسکیزوفرنی و دیگر اختالالت روانی بحث شدند. همچنین در این مقاله برخی از  

شدند. به این نتیجه رسیدم که من و ایران در علم هیچی نخواهیم شد، من   مشکالت علمی ایران ذکربرخی از 

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

شد. بعالوه نتیجه گیری شد که تنها راه پیشرفت علمی ایران این است که ایران را ایالتی از کشور  معرفی

  ایاالت متحده آمریکا بسازیم. 

 علم، ریاضیات. ، DEPRESSIVE REALISM دیوانه، ،PETITION: کلمات کلیدی
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 مقدمه 

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

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

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

سال  2پس از اتمام دبیرستان، من برای کنکور سراسری دانشگاهها در ایران آماده شدم. برای مدت  

سال بود که بازنشسته شده بودند. اما   10داشتم. در آنزمان ایشان  پروفسور پرویز حسن پور  من معلمی به نام  

وی یک شخصیت برجسته علمی در شهر من بیرجند بودند. باالترین مدرک ایشان لیسانس بود اما در دانشگاه 

به  سسال، ایشان یک واقعیت علمی را در کال 2تدریس می نمود. در خالل به عنوان یک استاد دانشگاه هم 

تکرار کردند که عبارت بود از "برای حل مسایل ریاضی، احتیاجی و برای تمام دانش آموزان یاد دفعات ز

به یادگیری و حفظ فرمولهای جدید و پیچیده نیست. تمامی مسایل ریاضی با استفاده از قوانین ساده ای که تا 

گرفتم و خیلی زیاد روی آن ". من این نکته را از ایشان یاد قابل حل هستند سطح دبیرستان تدریس می شوند

درصد  78کار کردم. در نتیجه ریاضیات من پیشرفت های خیلی زیادی داشت. در کنکور سراسری، من 

پروفسور پرویز توسط این تئوری از ریاضی زدم. در دانشگاه من بسادگی توانستم مسایل پیچیده ریاضی را 

http://www.ijhsss.com/files/11.-Pejaman.pdf


International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), OPEN 

ACCESS, Online ISSN: 2349-6959, Print ISSN: 2349-6711, Volume 07, Issue 03, 

Page No. 96 – 102, May 2021, DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.96-102, 

DOWNLOAD LINK: http://www.ijhsss.com/files/11.-Pejaman.pdf 

___________________________________________________________________ 

3 | P a g e  

فوق دند. مردم فکر می کردند من توانایی ماحل کنم و نمرات ریاضی من در کالس باالترین بو حسن پور 

ی فنی سدر حل مسایل ریاضی دارم. در رشته دانشگاهی من که مهندسی ایمنی و بازرو ماوراالطبیعه    بشری

، انتقال جرم، بود بسیاری از دروس بر پایه ریاضیات بودند مانند فیزیک، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت

بعالوه برخی از دروس در دانشگاه ریاضیات محض بودند مانند و غیره.  انتقال حرارتشیمی فیزیک، 

ریاضیات عمومی، معادالت دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی. همچنین ریاضیات در همه رشته ها یک درس 

در رشته های ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست شناسی تعریف شده اند. آنها علوم پایه بسیار سخت است. 

لوم پایه نامیده می شوند چون آنها یک درک و فهم اساسی و پایه ای راجع به پدیده ها و فرآیندهایی به این دلیل ع

یک آینده درخشان علمی برای در نتیجه من که منابع طبیعی توسط آنها تبدیل می شوند را فراهم می کنند. 

شبیه  و این ان درست کنندبرای من اختالل اعصاب و رو خودم انتظار داشتم. بنابراین مردم تالش کردند 

"، "بانوی آهنین، 2001"، "یک ذهن زیبا،  1998"، "مرد بارانی،  1991"سکوت بره ها،  فیلمهای هالیوودی  

پس از لیسانس اما این اختالل اعصاب و روان فقط نمایشی بود تا مردم را ضعیف کنند.    .بود  " و غیره2011

آنگاه فهمیدم که بخش بزرگی از علم من چند سالی کار می کردم و سپس تا فوق لیسانس ادامه تحصیل دادم. 

پرویز حسن پروفسور آقای مخفی است و در اختیار عموم قرار ندارد. در حقیقت با استفاده از این تئوری از 

 to 3]در مقاالت اخیرم ذکر نموده ام را حل نمایم پور، من نتوانستم مشکالت علمی را که بخشی از آنها را 

چون بخش بزرگی از علم کشف شده مخفی است. از این ن به لحاظ علمی کافی نبود آ. دلیلش این بود که [18

میتوان نتیجه گرفت که دانشگاهها چیز جدیدی برای یاد گرفتن ندارند و پروفسور پرویز حسن پور نظریه 
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پروفسور پرویز بنابراین میتوان دید که این تئوری از اینکه آنها اتالف وقت هستند و ارزش علمی ندارند. 

کشف و تئوری استاد دانشگاه من آقای دکتر محمد جامی االحمدی که می گفت بخش بزرگی از علم  حسن پور  

مخفی است و در اختیار عموم قرار ندارد در یک راستا هستند و یکدیگر را تایید و تقویت می کنند.  هشد

همچنین پدرم گفت که دانشگاهها در ایران اتالف وقت هستند تا مردم با علم مشغول شده و به چیزهای مهمی 

اد چون آنگونه که در مقاالت مانند سیاست فکر نکنند. بر اساس این دو تئوری، من ادامه تحصیل نخواهم د

همچنین بر همین . و در کل هم هیچی نخواهم شد ، من در علم هیچی نخواهم شد[to 18 3]قبلی ام گفته ام 

اساس، مطالعات اصلی من شامل فایل های زیر خواهد بود ولی به آنها محدود نمی شود تا کاری به عنوان 

همچنین من فعالیت سیاسی خود را هایش خانه و ماشین است. یک کارمند ساده پیدا نمایم که نهایت دارایی 

 ادامه خواهم داد. 

• AWS Welding Handbooks (Volumes 1 to 5) 

• ASNT NDT Handbooks (Volumes 1 to 10)  

• Course Manuals of NACE CP 1, NACE CP 2, NACE CP 3 and NACE CP 4 

• Student Manuals of NACE CIP Level 1 and NACE CIP Level 2 

• ASM Metals Handbooks 
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• Standards and other publications from AWS, ASME, API, NACE, AWWA, 

NFPA, ASTM, TEMA, SSPC (SPC), ABS, AAR, AASHTO, AISC, AREA, 

NBBPVI UBPVLS, FED, PFI, SAE, UL, MSS SP, ASNT, … 

تحت عنوان "ساختمان به نام ایشان  پروفسور پرویز حسن پور    بهرحال یک ساختمان در دانشگاه بیرجند به یاد

خصوصی ایشان گران ترین و ارزشمندترین معلم  .  [19]نام گذاری شده است  استاد پرویز حسن پور"  آموزشی  

 ریاضی در شهر من بیرجند برای آمادگی برای کنکور سراسری ایران بودند. 

، روانشناسی و اختالالت روانی مانند اسکیزوفرنی فقط نمایشی DEPRESSIVE REALIMاصول   

برخی از مردم بدون هیچ تالشی موفق می شوند و من هستند تا مردم را ضعیف کنند. من وقتی می بینم که 

بنابراین این کار فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند. هیچ گاه موفق نمی شوم، میشود نتیجه گرفت که 

و بر اساس این سخن بزرگ از شخصیت برجسته نباشید    DEPRESSIVE REALISMنگران    به هیچ وجه

رفتار کنید که "بهترین کاری را که میتوانید انجام دهید ...". من به این سخن بزرگ بسیار  "آقای "جان وودن

"ضمیمه هایش" ت تحت عنوان "نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و الد هستم. من نوشتن این سری از مقامعتق

و حتی خیلی بیشتر از من من آرزو میکنم که همه بی نهایت موفق باشند  .را برای همیشه ادامه خواهم داد

، زندگی من DEPRESSIVE REALISMدر اثر کاربرد اصول  د.  ن موفق باشند تا برای تمام دنیا مفید باش

خالف انسانیت می باشد. بهرحال فراموش   هم اکنون و قبال بدبختی و تیره روزی هست و بوده است که این بر

کار نکنند و به این دلیل است تا مانند علم تا مردم بر روی هیچ چیزی  نکنید که همه اینها فقط نمایشی هستند
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و مانند من اسکیزوفرنی  مردم را ضعیف کنند چون در غیر اینصورت سرنوشتی مانند من خواهند داشت

اسکیزوفرنی تا مردم را ضعیف کنند. است  فقط نمایشیهم  ”DROOPY, 1943“کارتون . خواهند گرفت

. من فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند. اما در واقع تمام جهان نوابغ را جذب کرده و استخدام می کنند

را بگونه ای بکار می برند تا قانون شایسته ساالری  DEPRESSIVE REALISMمعموال افراد اصول 

این در  گرفتار می شوندتوسط قانون آنها مثل موش در تله اگر کسی روی آنها کار کند، را دور بزنند اما 

سته ساالری به شای . حالیست که آنها بر روی این اصول بسیار کار کرده اند تا توسط قانون گرفتار نشوند

ر سراسر دنیا مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و غیره آنگونه که در منابع معتبر و عنوان یک قانون د

. همچنین در کشور ایاالت متحده آمریکا، قوه قضائیه ]and 22, 220 1[رسمی ذکر شده است اعمال می شود  

مسئول اجرای شایسته ساالری در آمریکا هستند،  ]24[وزارت دادگستری آمریکا  و ]23[حکومت آمریکا 

کمیته حفاظت از سیستم های شایسته بصورت رسمی از سیستمهای فدرال شایسته حمایت و محافظت می کند 

و غیره. من حتما و بطور قطع به نهادهای فوق الذکر برای حقوق ضایع شده خودم در اثر  ]25[

DEPRESSIVE REALISM  خواهم و رسمی سته ساالری است شکایت قانونی که بر خالف اصول شای

این روزها شکایت رسمی و قانونی از طریق وبسایتهای نهادهای فوق بسیار آسان است و وقت کمی  کرد.

توسط رهبر ایران در وبسایت رسمی اش تاکید شده است که باید در کل ایران  شایسته ساالریمی گیرد. 

"، "سازمان بازرسی کل ]28["، "وزارت دادگستری ]27[همچنین نهادهای "قوه قضائیه  .  ]26[اعمال شود  

همینطور " و غیره مسئول اجرای شایسته ساالری در ایران هستند.  ]30["، "دیوان عدالت اداری  ]29[کشور  
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، شرکت ]32[، شرکت ملی نفت ایران ]31[در وزارت نفت ایران "واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات" 

، شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های ]34[، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ]33[ملی گاز ایران 

و غیره وجود دارد که مسئول اجرای شایسته   ]36[، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران  ]35[نفتی ایران  

 فوق الذکر برای حقوق ضایع شده خودم در اثردهای من حتما و بطور قطع به نهاساالی هستند. 

DEPRESSIVE REALISM  خواهم و رسمی که بر خالف اصول شایسته ساالری است شکایت قانونی

این روزها شکایت رسمی و قانونی از طریق وبسایتهای نهادهای فوق بسیار آسان است و وقت کمی کرد. 

یک بهانه برای مردم در ایران برای اینکه مقاالت مرا نپذیرند، دوستی مرا قبول نکنن، با من ارتباط می گیرد.  

ر خالف رژیم ایران است. اما در نداشته باشند یا به من کار ندهند و غیره این است که مقاالت من سیاسی و ب 

پاسخ آنها می گویم که اینها در حدود حقوق شهروندی ایران است که توسط دفتر نهاد ریاست جمهوری ایران 

این آنگونه که در این وبسایت ارجاع داده شده است، . ]38and  37[در وبسایت رسمی اش پذیرفته شده اند 

بر اساس حقوق آزادی در این وبسایت، ی اسالمی ایران است. حقوق آزادی بر اساس قانون اساسی جمهور

بنابراین میبینید که این افراد که قصد دارند اصول من آزاد هستم تا مقاالت خود از این دست را منتشر نمایم. 

DEPRESSIVE REALISM  را با دور زدن قانون شایسته ساالری بر روی من اعمال کنند مثل موش 

من رژیم جمهوری اسالمی ایران، رهبر و رئیس جمهورش  در ایران توسط قانون گرفتار می شوند.در تله 

را قبول دارم چون اکثریت مردم ایران آنها را قبول دارند و می پذیرند و این بر اساس اصول دموکراسی می 

آنهایی که می خواهند مردم را ضعیف کنند در . که می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم است دباش
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موسیقی ایران مملو از ترانه هایی حقیقیت مردم را مرده می خواهند چون نهایت ضعیف شدن مرگ است. 

از  را نشان می دهند مانند ترانه "خوش بحال دیوونه" DEPRESSIVE REALISMاست که موضوع 

اما اینها فقط نمایشی هستند تا مردم را ضعیف کنند. قابل توجه است که ایران هم پیشرفتهایی .  ]39[خانم سوسن  

مفاهیم اما پیشرفتهایش نسبت به ابرقدرتها ناچیز می باشد. ایرانیها هم نوابغ را جذب و استخدام می کنند.    دارد

، روانشناسی و اختالالت روانی مانند اسکیزوفرنی در یک DEPRESSIVE REALISMنمایشی مانند 

و مردم جامعه نمی خواهند این پیشرفت به همه نشان داده   داردپیشرفتهایی    جامعهنشان می دهند که آن    جامعه

دیوانه خواهند   جامعهچون اگر این مفاهیم در جامعه ای کپی برداری شوند مردم آن  شود تا کپی برداری گردد.  

سایه د. دارن اسکیزوفرنی من نشان می دهد که هم ایران و هم کشورهای خارجی پیشرفتهایی شد. 

DEPRESSIVE REALISM ر همه رشته های هنر مانند سینما، موسیقی و غیره در همه کشورهای د

خودارضایی می کند، وقتی شخصی اما این فقط نمایشی است تا مردم را ضعیف کنند.  جهان دیده می شود.

در مقایسه با ازدواج که در آن شخص وقتش را با پرورش فرزندان   ،وقتش را برای درس و کار ذخیره می کند

پیشرفت می کند. بعالوه خودارضایی به لحاظ  شخصی که خودارضایی می کندو در نتیجه تلف می کند 

پزشکی ایمن است و خطر بیماریهای مقاربتی مانند ایدز و همچنین حاملگی هم وجود ندارد. وبسایتهای زیادی 

که برای خودارضایی مناسب وجود دارند رایگان وگر گوگل برای فیلم سوپر )فیلم پورن( در موتور جستج

. یکی دیگر از مزایای خودارضایی ]40[تهای رایگان من ذکر شده اند ذلیست لدر هستند که تعدادی از آنها 

در آن در مقایسه با سکس با یک همسر، تنوع و گوناگونی وجود دارد با فیلم سوپر )فیلم پورن( این است که 
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 9به عنوان مثال تنها در یک وبسایت فیلم سوپر )فیلم پورن( بیش از  و سکس با یک همسر تکراری است. 

دختران را دارم من در چین تجربه سکس با  .  ]41[م پورن( وجود دارند  میلیون ویدئوی متفاوت فیلم سوپر )فیل

بیماری اسکیزوفرنی من خودارضایی با فیلم سوپر )فیلم پورن( را به آن ترجیح می دهم. به دالیل فوق اما 

فقط نمایشی است تا به مردم نمایش دهند که مغز متفکر نشوید چون در غیر اینصورت شما به بیماری 

اما در واقع همه به این شیوه مردم ضعیف خواهند شد. نی مبتال خواهید شد و بدبخت می شوید. اسکیزوفر

 دنیا بر اساس علم است و بر اساس دیوانگی نیست. مردم مغزهای متفکر را جذب و استخدام می کنند. 

. در اینجا میخواهم عنوانش را به اینصورت [18]قبال من یک لیست از سرگرمیهایم را منتشر نمودم  

تغییر دهم که اینها لیست لذتهای من هستند و لیست سرگرمیهای من نیستند. سرگرمیها وقت مرا تلف می کنند 

 ت هستند. لیست جدید لذتهایو جلوی درس خواندن و کار مرا می گیرند. اما لذتها احساس شادی و خوشی و لذ

 . ]40[در وبسایتم در دسترس می باشد رایگان من 

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

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

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

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

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

کار نکنند و به این دلیل است تا مردم را مانند علم تا مردم بر روی هیچ چیزی فقر من فقط نمایشی است 
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و مانند من اسکیزوفرنی خواهند  اینصورت سرنوشتی مانند من خواهند داشتضعیف کنند چون در غیر 

 .گرفت

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

هم بر اساس اصول دموکراسی است که می گوید حکومت بر اساس رای اکثریت مردم  PETITIONاین 

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

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

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

علم حال حاضر  به عنوان یک نتیجه مهم از این مقاله و مقاالت قبلیم تحت عنوان "نقدی بر ".[43]فایق آید 
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دنیا" و "ضمیمه هایش" باید عنوان کنم که ایران تنها با کپی برداری از ابرقدرتها پیشرفت نخواهد کرد. در 

 حقیقت این کپی برداریها ایران را ضعیف می کنند. 
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