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 ضمیمه به نقدی بر علم حال حاضر دنیا

 1 نویسنده: پژمان مالکی نژاد

 pejmanmlekinejad2@gmail.com :، ایمیلTUV NORDشرکت  -1

 خالصه: 

که در آن بخشی از مشکالت علمی ایران را ذکر  [1]نمودم  منتشرمن مقاله ای را 

از مشکالت علمی  بخشیمقاله به عنوان ضمیمه ای بر آن مقاله است. بنابراین نمودم. این 

ایران در رشته های نفت و گاز، متالورژی، خوردگی، جوش، مدیریت آب و خشکسالی، 

پزشکی و موشک بررسی شدند. به عنوان یک نتیجه ذکر شد که ایران در علم هیچی نخواهد 

برای پیشرفت علمی ایران در همه زمینه ها این است که  شد. در پایان پیشنهاد شد که تنها راه

 ایاالت متحده آمریکا اعالم کنند.  کشور ایران را به عنوان ایالتی از
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 متن اصلی مقاله: 

که در راستای این مقاله است و این مقاله را صدای آمریکا مقاله ای را منتشر نمود 

می  عطاملک جوینی. همچنین اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی از قول [2]تایید می کند 

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند". این جمله را در وصف نظام فرمایند : " 

 می کند. که این مقاله را تایید  [3]جمهوری اسالمی ایران فرمودند 

بخش بزرگی از علم کشف شده برای عموم آشکار نشده است )برای مثال در کتابها، 

ایران اولین کشور به لحاظ منابع گاز و چهارمین . [1]ژورنالها، دانشگاهها، اینترنت و ...( 

کشور به لحاظ منابع نفت است. اما این نفت و گاز باید استخراج و فرآوری شوند که به 

ایران با سیاسی یازمند است. در زمان اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی روابط تکنولوژی ن

ابرقدرتها خوب بود و شرکتهای غول نفت و گازی از آمریکا و انگلیس در صنعت نفت ایران 

،  75کار می کردند و ایران را آباد می کردند. متاسفانه بعد از انقالب اسالمی ایران در سال 

شرکتهای نفت و گازی غول این نفتی بین المللی قرار گرفته است و ایران تحت تحریم های 

از  دولی نمی توان دمنابع نفت و گاز دارایران کنند. این ننگ است که  در ایران دیگر کار نمی

از مخازن نفت متوسط ضریب بازیافت در بخش باالدستی صنعت نفت، . کندآن بهره برداری 

. ]4[درصد( است  57دار میانگین جهانی آن )یعنی درصد است که زیر مق 57نفت ایران 

 از مخازن نفت نیاز به تکنولوژی دارد که ابرقدرتها آن را دارندنفت افزایش ضریب بازیافت 
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. در بخش پایین دستی صنعت نفت هم احداث پاالیشگاه و پتروشیمی نیاز به و ایران آنرا ندارد

از که تکنولوژی الزم را دارند و ابرقدرتها هم  تکنولوژی دارد که متاسفانه ایران آنرا ندارد

شرکت در صنعت نفت و گاز ایران خودداری می کنند. اگر بتوان نفت و گاز را به 

محصوالت پاالیشگاهی و پتروشیمی تبدیل کنیم و به جای نفت و گاز خام، آنها را بفروشیم 

 . سود چندین برابری برای ایران حاصل خواهد شد

در این . [5]ژی، بیایید نگاهی به کتاب مرجع "کلید فوالد" بیاندازیم در علوم متالور

نام و برند تجاری مختلف استاندارد از انواع فوالدهایی که اختراع  57777کتاب بیش از 

هستند ذکر شده است. حتی یکی   کشور( 57تولید کننده فوالد و  577) از  کشورهای مختلف 

 ان نیست. یعنی ایران در علم هیچی نخواهد شد.از این فوالدها ، اختراع ایرانی

کشور مخترع این فوالدها  57که  [6] وجود دارداز سایت رسمی "کلید فوالد"  یلینک

استرالیا، اتریش، برزیل،  کشور عبارتند از: 57را معرفی می کند. بر اساس این لینک، این 

سه، آلمان، بریتانیای کبیر، بلغارستان، کانادا، چین، چک/جمهوری اسلواکی، فنالند، فران

مجارستان؛ هند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، نروژ، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، 

 .آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، آمریکا
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همانگونه که می بینید، ایران در بین کشورهایی که اختراع فوالد کرده اند قرار نمی گیرد. 

 :می شوندزیر موارد گسترده ای هستند که شامل ع و وسیاین فوالدها در طیف بسیار 

STRUCTURAL AND CONSTRUCTIONAL STEELS (GENERAL 

STRUCTURAL STEEL, CASE HARDENING STEEL, NITRIDING 

STEEL, FREE CUTTING-STEEL, HEAT-TREATABLE STEEL, 

BALL AND ROLLER BEARING STEEL, SPRING STEEL, STEEL 

FOR SUPERFICIAL HARDENING, STEEL FOR COLD 

EXTRUSION, TOUGH AT SUBZERO STEEL, PRESSURE VESSEL 

STEEL, HEAT RESISTING STRUCTURAL STEEL, FINE GRAINED 

STRUCTURAL STEEL, …), TOOL STEELS (CARBON TOOL 

STEEL, HIGH SPEED STEEL, HOT WORK TOOL STEEL, COLD 

WORK TOOL STEEL, …) ,VALVE STEELS, HIGH 

TEMPERATURE STEELS AND ALLOYS, HEAT-RESISTING 

STEELS, HEAT CONDUCTING ALLOYS, STAINLESS STEELS, 

STAINLESS STEEL CASTINGS,  AND WELDING FILLER 

METALS … 



International Journal of Latest Research in Engineering and Technology, 

Open Access, ISSN: 2454-5031 (Online), Volume 04, Issue 08, 01-04, 

August 2018.  
_____________________________________________________________________________________ 

5 | P a g e  

را در اختیار همه قرار نمی  بخش بزرگی از علم کشف شدهکه  [1]من قبال هم گفته ام 

دهند. اینجا هم می توانیم ببینیم که نقشه تولید بیشتر این فوالدها مخفی است و در اختیار عموم 

گرید  فوالدهای ،APIایران نمی تواند فوالدهای گرید قرار داده نشده است. برای مثال 

ASTM ،گرید دهای فوالAISI  و .... را تولید کند. باید در نظر داشت که فوالدهای ذکر شده

در کتاب مرجع "کلید فوالد" اختراعاتی هستند که پولسازند و برای فروش هستند و فقط 

تولید فوالد می کنند یا مستقیما توسط خارجیها نمایشی نیستند. کارخانه هایی در ایران که 

ارخانه های خارجی ها کپی برداری شده اند )یا از کارخانه هایی که ساخته شده اند یا از ک

 خارجی ها در ایران ساخته شده اند کپی شد اند(. 

من قبال گفته ام که بخش بزرگی از علم کشف شده را در دسترس عموم قرار نمی دهند 

 انواع پوششهای )وبرای مثال در رشته خوردگی، ایران نمی تواند بسیاری از . [1]

 آستریهای( صنعتی را تولید کند و بنابراین محصوالت مارکهای معروف مانند : 

AKZO NOBEL, PPG, THE SHERWIN WILLIAMS, AXALTA 

COATING SYSTEMS, BASF COATINGS, DENSO, POLYKEN, 

BELZONA, NIPPON PAINT HOLDINGS CO., ZINGA, DUPONT, 

RPM INTERNATIONAL, …. 
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شود و در ایران فروخته می شود. انواع دیگری از پوششهای صنعتی مانند به ایران وارد می 

رنگهای صنعتی که در ایران تولید می شوند، اختراع خارجیها هستند و ایرانیها هیچ نوع 

کارخانه هایی در ایران که پوشش صنعتی تولید می کنند یا  پوششی را اختراع نکرده است.

اند یا از کارخانه های خارجی ها کپی برداری شده اند )یا مستقیما توسط خارجیها ساخته شده 

برای بازرسی پوششها  از کارخانه هایی که خارجی ها در ایران ساخته شده اند کپی شد اند(.

 ASTMو  ISO)و آستریها(، میبینیم که ابزارهای بازرسی پوشش مانند گیج مقایسه ای 

ی ضخامت رطح، ابزارهای اندازه گیبرای پروفایل س Replica Tapeبرای تمیزی سطح، 

برای آزمایش نمک،  Bresle(، ابزار تست ELCOMETERفیلم خشک )اکثرا مارک 

، ابزار بازرسی پوشش (DEFELSKOاکثرا مارک ) Pull Off Adhesion Testابزار 

Holiday Detector  .و ... به ایران وارد می شوند و ایران نمی تواند آنها را تولید نماید

ین باید در نظر داشت که تمامی این ابزارهای بازرسی پوشش در خارج از ایران همچن

اختراع شده اند و ایران تا بحال هیچ کدام از آنها را اختراع نکرده است. نقشه و روش تولید 

 مخفی است و در دسترس عموم قرار داده نشده است.  ،بیشتر پوششهای صنعتی

ترودهای جوشکاری را نمی تواند تولید کند و در رشته جوش، ایران بسیاری از الک

 محصوالت مارکهایی مانند :

UTP, LINCOLN, ESAB, BOHLER, HYUNDAI WELDING, … 
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به ایران وارد می شوند و در ایران فروخته می شوند. به تازگی الکترودهای مارکهای چینی 

حتی کاتالوگ  در ایران فروخته و استفاده می شوند. به علت کمبود دانش جوشکاری،

محصوالت این شرکتها به عنوان منبع علمی در جوشکاری استفاده می شوند. باید توجه 

انواع الکترودها در خارج از ایران اختراع شده اند و ایرانیها تا کنون داشت که تمام 

مختلفی از الکترود وجود دارد زیاد و الکترودی اختراع نکرده اند. قابل توجه است که انواع 

نوع الکترود جوشکاری را در کاتالوگ  5777حدود  BOHLERبه عنوان مثال شرکت و 

انواع  (AWS). مراجع دیگر مانند جامعه جوشکاری آمریکا [7]خود معرفی نموده است 

 . [8]طبقه بندی شده اند  1د که در جدول را معرفی می کن بیشتری از الکترودها
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 و فرایند جوشکاری. مادهبر اساس  AWS طبقه بندی الکترودها توسط -1جدول 

 
OFW SMAW 

GTAW 

GMAW 

PAW 

FCAW SAW ESW EGW BRAZING 
THERMAL 

SPRAYING 

Carbon Steel A5.2 A5.1*A5.35 A5.18*A5.36 A5.20*A5.36 A5.17 A5.25 A5.26 A5.8*A5.31 C2.25 

Low-Alloys Steel A5.2 A5.5 A5.28*A5.36 A5.29*A5.36 A5.23 A5.25 A5.26 A5.8*A5.31 C2.25 

Stainless Steel  A5.4*A5.35 A5.9*A5.22 A5.22 A5.9 A5.9 A5.9 A5.8*A5.31 C2.25 

Cast Iron A5.15 A5.15 A5.15 A5.15    A5.8*A5.31  

Nickel Alloys  A5.11*A5.35 A5.14 A5.34 A5.14 A5.14  A5.8*A5.31 C2.25 

Aluminum Alloys  A5.3 A5.10     A5.8*A5.31 C2.25 

Copper Alloys  A5.6 A5.7     A5.8*A5.31 C2.25 

Titanium Alloys   A5.16     A5.8*A5.31  

Zirconium Alloys   A5.24     A5.8*A5.31  

Magnesium Alloys   A5.19     A5.8*A5.31  

Tungsten Electrodes   A5.12       

Brazing Alloys and 

Fluxes 
       A5.8*A5.31  

Surfacing Alloys A5.21 A5.13 A5.21 A5.21 A5.21    C2.25 

Consumable Inserts   A5.30       

Shielding Gases   A5.32 A5.32   A5.32   

Ceramics         C2.25 
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بسیاری از این الکترودهای جوشکاری مخفی است و  در تولید و روش تولید نقشه 

ار داده نشده است. کارخانه هایی در ایران که الکترود جوشکاری تولید می دسترس عموم قر

کنند یا مستقیما توسط خارجیها ساخته شده اند یا از کارخانه های خارجی ها کپی برداری شده 

 .اند )یا از کارخانه هایی که خارجی ها در ایران ساخته شده اند کپی شد اند(

. من قبال مقاله [1]ایران در علم هیچی نخواهد شد  میبینیم که همانطور که قبال گفتم

. به عنوان نقد بیشتر میتوانم بگویم که بسیاری از مقاالت [1]را مورد نقد قرار دادم  ISIهای 

ISI،  واقعی که مثال بر مقاله را ساپورت کنند و اطالعات  اصلیدیتاسازی هستند تا ایده

به عنوان یک نتیجه میتوان گفت که نیستند.  ،اساس تست های آزمایشگاهی بدست آمده باشند

 به لحاظ علمی بی ارزش هستند.   ISIبسیاری از مقاالت 

 مهندسیبه عنوان یک مثال دیگر میتوان گفت که کتابهای دانشگاهی تمامی رشته های 

)مانند مهندسی نفت، مهندسی متالورژی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی 

ر کشور ایاالت متحده آمریکا نوشته شده اند و ایران نمی تواند یک چنین شیمی و ...( د

می را تولید کند که تمام دنیا استفاده و قبول کند. بنابراین می بینیم که ایران در علم هیچی وعل

 نخواهد شد. 
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یکی دیگر از معضالت ایران امروز، خشکسالی و کمبود آب است. سیاست رژیم 

، خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی برای غذا 75اسالمی سال ایران پس از انقالب 

بوده است که منجر به افزایش تعداد چاههای آب شده است. در نتیجه منابع آب بشدت مصرف 

آب باید بر اساس علم مدیریت . [9]درایران به وجود آمده است  )آب شرب(  شده اند و کم آبی

 ندارند. را دیریت آب ین تکنولوژی برای ماشود و ایرانیان 

ل زیادی را برای توسعه برنامه موشکی خود پرداخته است. اما این موشکها وایران پ

درد نمی خورند. برای مثال ایران موشکهای خود را به حوثی های یمن می دهد به  امروزه 

از و آنها این موشکها را به عربستان سعودی پرتاب می کنند. اما تمام این موشکها قبل 

. این موضوع [10] ضد موشکی عربستان نابود می شوند عبرخورد با هدف توسط سیستم دفا

درباره همه موشکهای دیگر ایران نیز صادق است. برای مثال روی موشکهای ایرانی نوشته 

اسرائیل توسط سیستم دفاع ضد  هاما این موشکها قبل از برخورد ب .اند "مرگ بر اسرائیل"

د خواهند شد. بنابراین میبینیم که سیستم دفاع موشکی ایران اتالف موشکی این کشور نابو

هزینه است چون کار نمی کنند. برای مثال ایران می توانست با پول برنامه موشکی خود، نان 

همانطور که می بینید ایران در تکنولوژی دفاعی هیچی نیست. را برای ایرانیان رایگان کند. 

 ایران در علم هیچی نخواهد شد. در نتیجه باز هم میبینیم که 
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نکرده است  اختراعدر رابطه با علوم پزشکی، ایران هنوز یک دارو برای بیماری ها 

بطوریکه تمام دنیا آنرا استفاده کند. تمامی داروهایی که در ایران مصرف می شوند در خارج 

د یا مستقیما توسط از ایران اختراع شده اند. کارخانه هایی در ایران که دارو تولید می کنن

خارجیها ساخته شده اند یا از کارخانه های خارجی ها کپی برداری شده اند )یا از کارخانه 

این حقیقت درباره کتابهای علوم  هایی که خارجی ها در ایران ساخته شده اند کپی شد اند(.

ها پزشکی که در دانشگاههای علوم پزشکی تدریس می شوند هم صادق است چون تمامی آن

کتابهایی که در ایران وجود دارند ترجمه در خارج از ایران )اکثرا آمریکا( نوشته شده اند. 

ایران نمیتواند چنین علومی را تولید کند که تمام دنیا آنها را استفاده و کتابهای خارجی اند. 

سانها قبول کند. داروها و کتابها در پزشکی بسیار علمی، مهم و دقیق هستند چون با سالمت ان

 سروکار دارند. 

در حالت کلی میبینیم که کارخانه های ایرانی یا مستقیما توسط خارجیها ساخته شده اند 

یا از کارخانه های خارجی ها کپی برداری شده اند )یا از کارخانه هایی که خارجی ها در 

 ایران ساخته شده اند کپی شد اند(. بنابراین ایران در علم هیچی خواهد شد. 

پیشنهاد می دهم  ایرانا راهی که من قویا برای توسعه علمی و پیشرفت همه جانبه تنه

رسما و به لحاظ سیاسی )و کال( خود را ایالتی از کشور ایاالت متحده  ایراناین است که 

خود را به لحاظ سیاسی )و کلی( به عنوان ایالتی از  ایرانآمریکا بسازد و عنوان کند. یعنی 
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اعلیحضرت ند. شنیدم که این ایده اولین بار توسط اعالم کد و بسازه آمریکا کشور ایاالت متحد

 محمد رضا شاه پهلوی برای ایران مطرح شد. 
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