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 دومین ضمیمه به نقدی بر علم حال حاضر دنیا

 1نویسنده: پژمان مالکی نژاد 
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 خالصه: 

من مقاله ای را منتشر کردم که در آن بخشی از مشکالت علمی ایران را ذکر نمودم 

. این مقاله به عنوان دومین ضمیمه بر آن مقاله می باشد. شایان ذکر است که اولین [1]

. اینجانب به این نتیجه رسیدم که [2]ضمیمه در یک ژورنال علمی بین المللی به چاپ رسید 

ایران و اینجانب هیچی نیستیم و ایران و اینجانب در علم هیچی نخواهیم شد. همچنین در این 

ار کوچکی از مشکالت علمی اینجانب بررسی شدند. در نهایت به این نتیجه مقاله بخش بسی

رسیدم که تنها راه برای پیشرفت علمی ایران در همه زمینه ها این است که ایران را به 

 عنوان ایالتی از ایاالت متحده آمریکا عنوان کنیم. 

 کلمات کلیدی: 
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  .علم، اختراع، دانشگاهها، سیاست

  متن اصلی مقاله:

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

می  عطاملک جوینی. همچنین اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی از قول ]3[تایید می کند 

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

 که این مقاله را تایید می کند.  ]4[ان فرمودند جمهوری اسالمی ایر

علمی که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد به هیچ وجه تمامی علم تولید 

شده توسط بشر نیست. موسسات علمی هیچ گاه تمامی علم تولید شده خود را در دسترس 

بخش بزرگی از علم عموم )مثال اینترنت، کتاب، دانشگاه، ژورنال و ...( قرار نمی دهند. 

کشف شده، آشکار نشده و در دسترس عموم قرار داده نشده است. باید بسیار مواظب بود زیرا 

این کار دالیل زیادی دارد از این بخش از علم که آشکار نشده است می تواند مرگ آور باشد. 

 جمله انحصاری و تجاری شدن علم، دالیل سیاسی، دالیل امنیتی و ...

، من بخش بسیار کوچکی از مشکالت علمی ایران [2 ,1]ه و مقاالت قبلی در این مقال

را مطرح کردم که ایران نمی تواند آنها را حل کند. به عنوان یک ایرانی، من هم نمیتوانم آنها 

را حل کنم.  اگر تمامی علم برای همه آشکار می بود، آنگاه ایران می توانست بر اساس این 
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گفتم که ایران هیچ  [2]قبال من اختراع کند و در علم پیشرفت نماید.  علم آشکار شده شروع به

فوالدی اختراع نکرده است تا در کتاب مرجع "کلید فوالد" ذکر شود. اگر نقشه و روش تولید 

آنگاه ایران می توانست با بهبود روشهای تولید آنها، همه آن فوالدها برای عموم آشکار بود 

ی می بینیم که یک کشور مانند آمریکا، ابرقدرت است و کشور فوالد اختراع نماید. وقت

ایران هیچی نیست، باید نتیجه گرفت که تفاوت های بسیار بزرگی بین مقدار علم  ددیگری مانن

آنها است و این علم برای عموم آشکار نشده است چون در غیر اینصورت ایران مانند آمریکا 

ای عموم آشکار می بود، آنگاه ایران می توانست به یک ابر قدرت می شد. اگر تمامی علم بر

سادگی از طریق یک خط اینترنت پر سرعت تمامی این علم را از ابرقدرتها به ایران منتقل 

تمامی مشکالت علمی باید با سیاست حل شوند. اما اساتید دانشگاههای ایران به سیاست  نماید.

ت و مسایل علمی را با مقدار بسیار کم وارد نمی شوند و فکر می کنند می توانند مشکال

علمشان حل کنند. به لحاظ علمی ایران در دنیای مدرن چیزی برای گفتن ندارد. برای مثال، 

سال پیش یک کشور پیشرو در زمینه انتقال تکنولوژی بوده است که  044انگلستان در 

ل نموده است. تکنولوژی ساخت توپ و تفنگ را در زمان شاه عباس صفوی به ایران منتق

ایران هیچ تکنولوژی برای انتقال به کشورهای دیگر ندارد. انگلستان نقش  8402حتی در 

و خود به عنوان یک کشور برتر در دنیا به عنوان منتقل کننده تکنولوژی را حفظ نموده است 

علم هیچی بنابراین ایران در تکنولوژی های بسیاری برای انتقال به دیگر کشورها دارد. 

 که در ژورنالهای آمریکایی  [7 ,6 ,5]چاپ نمودم  ISIمقاله  3من خواهد شد. ن
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“Journal of Materials Engineering and performance “from ASM 

International  

 و

“Materials Performance” from NACE International. 

مقاله  3نوان یک مثال من این ارزشی ندارند. به ع ISIمقاالت گفته ام که  [1]هستند. من قبال 

مقاله توسط فرایند آندایزینگ تیتانیوم و یکی آلیاژهای  3بطور خالصه در این را نقد می کنم. 

 آن، مقاومت به خوردگی افزایش یافت که توسط آزمایش پتانسیو استت به اثبات رسید. 

با جستجوی اختراع شد که  0283اوال فرآیند آندایزینگ چیز جدیدی نیست و در سال 

)منظور من  به اطالعات فراوانی از آن خواهید رسیدو کتابها و منابع دیگر ساده در گوگل 

به سادگی می توان . این است که آندایزینگ علمی نیست که در اختیار عموم قرار ندارد(

برای  تحصیلبه این نوع پوشش اطالعات زیادی کسب نمود. برای مثال در خالل  عراج

سانس رشته مواد، ما درسی به نام "مهندسی سطح" داشتیم که در آن بسیاری از مدرک فوق لی

ثانیا این نوع پوششها مانند آندایزینگ، سل ژل، پوششهای پاشش پالسما و ... معرفی شدند. 

است که مقاومت آن به و نارسانا و غیر فلزی  2TiOپوشش ایجاد شده بر روی فلز از نوع 

است. ثالثا و نارسانا نسیواستت اندازه گرفت چون پوشش غیر فلزی خوردگی را نمیتوان با پتا

کشف شد که با جستجوی ساده در گوگل  0920وم هم کشف جدیدی نیست و در سال یز تیتانلف
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اطالعات فراوانی از آن خواهید رسید. رابعا دستگاه پتانسیواستت برای تست و  دیگر کتب به 

باید یران وارد می شود و ایرانیها نمیتواند آنرا بسازند. خوردگی اختراع ایرانیها نیست و به ا

، مترجم بوده است یعنی من فقط این مقاالت را از ISIمقاله  3توجه داشت که نقش من در این 

فارسی به انگلیسی ترجمه نمودم. باید توجه داشت که زبان انگلیسی من هم بسیار ضعیف 

ستم. من در علم هیچی نیستم و هیچی هم نخواهم است. همچنین من به هیچ وجه علمی و فنی نی

گفتم.(. بعالوه من به هیچ وجه نابغه، خارق  [2 ,1]شد )مانند دیگر ایرانیان همانطور که قبال 

)در شگفت انگیز نیستم. همچنین هم اکنون افراد بسیاری  در ایران ، شگفت آور و العاده

انجام می دهند و  برای مثال می بینیم که حقیقت اکثریت مردم( فعالیت سیاسی بر علیه رژیم 

تجمعات اعتراضی و تظاهراتهای زیادی توسط ایرانیان در ایران در مخالفت با رژیم و 

 به هیچ وجهدر ایران بنابراین داشتن فعالیت سیاسی . [9 ,8]ت ایران انجام می شوند محکو

در نیست. انسان بودن  گیزانو شگفت بودن  آورشگفت ، ه بودننبوغ، خارق العادنشان دهنده 

هستند که  ISIکسخولتر از نویسندگان این مقاله، ژورنالهای حالت کلی من هیچی نیستم. 

تولید علمی است که در آن مصرف  ISIمقاله  اینجور کس و شعر هایی را چاپ می کنند.

می رسد. کننده علم چیزی به تولید کننده علم نمی پردازد. تمامی هزینه دانلود به انتشارات 

حتی ژورنالهایی هم هستند که از تولید کننده علم پول می گیرند تا مقاله شان را چاپ نمایند.  

دارد مانند مواد و تجهیزات زیادی بسیار زمان بر است و هزینه هایی  ISIتولید مقاله 
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ا، آزمایشگاهی، پرسنل علمی مانند اساتید دانشگاه، شهریه دانشگاه، اینترنت، کتابخانه، غذ

 خوابگاه و ...

به مرکز پژوهش متالورژی رازی  8405دالر آمریکا در سال  054برای مثال من 

در پایان نامه ام دادم که از آن  SEM (Scanning Electron Microscope)برای تست 

یک مقاله برای یک ژورنال استخراج نمودم. عنوان پایان نامه فوق لیسانس من " تاثیر 

و به "  API 5L Grade Bبر مقاومت به خوردگی تنشی در فوالد تخریب موضعی پوشش 

 انگلیسی 

Effect of Localized Coating Damage on Stress Corrosion Cracking 

Resistance of API 5L Grade B Steel 

این در عوض اگر من پهن )مدفوع خر و گاو( تولید می کردم به من پول می دادند. بود. 

ندگان پهن که گاو پرورش می دهند، از طریق تولید و فروش پهن به روزها تولید کن

یعنی پولی داده نمی شود.  ISIاما به تولید کنندگان مقاالت کشاورزان پول بدست می آورند. 

پهن تولید می کردم هم  ISIبیشتر است. اگر من بجای تولید مقاله  ISIارزش پهن از مقاله 

 اکنون وضع مالی من بهتر بود. 

ن قبال گفته ام که دانشگاهها اتالف وقت هستند و در مورد ایران برای این تاسیس م

 پایان نامه. در نتیجه [1]شده اند تا مردم را مشغول نمایند تا به سیاست و حکومت فکر نکنند 
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و ارزشی ندارد. به طور خالصه در این پایان نامه، من فوق لیسانس من اتالف وقت بود 

را در مساحت های مختلفی از نقص پوشش  API 5L Grade Bی فوالد رفتار خوردگی تنش

 SCCبررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که با افزایش مساحت نقص پوشش، مقاومت به 

نکته مهم این است که در عالم واقع، لوله های مدفون در خاک هیچ وقت در افزایش می یابد. 

پوشش ها در خالل و نمی کنند(. اوال چون  اثر نقص پوشش خورده نمی شوند )و نشتی پیدا

پس از اعمال، توسط روشهایی مانند تست هالیدی،  بازرسی چشمی و ... بازرسی می شوند 

دوره های آموزشی  NACEتا نواقص پوشش مشخص و تعمیر شوند )شایان توجه است که 

 سطح تحت عناوین 8در بین المللی بازرسی پوشش را 

 NACE CIP Level I and NACE CIP Level II  

از طریق حفاظت کاتدیک در نقاط نقص  ،(. ثانیا، لوله های پوشش داده شده.برگذار می نماید

پوشش محافظت می شوند تا در این نقاط خورده نشوند )اگر نقصی در پوشش وجود داشته 

 0دوره های آموزشی بین المللی حفاظت کاتدیک را در  NACE. شایان ذکر است که باشد.(

 سطح

 NACE CP 1, NACE CP 2, NACE CP 3 and NACE CP 4  

 ثالثا روشهایی مانند بر گذار می کند. 

DCVG (Direct Current Voltage Gradient)  
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 برای مشخص ساختن نواقص پوشش، روش 

CIPS (Close Interval Potential Survey)  

ر بودن سیستم های حفاظت اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاک برای بررسی موثو 

کاتدیک وجود دارند. رابعا، اگر خوردگی لوله در نواقص پوشش وجود داشته باشد، توسط 

توپک رانی هوشمند قابل تشخیص است که بعد از تشخیص این خوردگی، پوشش و لوله 

 میتوان دید که پایانتعمیر خواهند شد و خوردگی منجر به نشتی از لوله نمی شود. بنابراین 

نامه فوق لیسانس من مزخرف، اتالف وقت و بی ارزش است. قابل توجه است که انجمن ملی 

 کتابی را تحت عنوان  0299، در سال (NACE)مهندسین خوردگی آمریکا 

“Control of Pipeline Corrosion”  

منتشر نمود که در آن گفته شده است که  A. W. Peabodyاز نویسنده ای به نام آقای 

خطوط لوله نفت و گاز مدفون در خاک توسط اعمال همزمان پوشش و حفاظت  خوردگی

کاتدیک قابل پیشگیری است. این کتاب بسیار معروف است و در سطح بین المللی شناخته 

 . می باشدشده و مورد استفاده 

مقاالت کنفرانسی هم اتالف وقت بوده و بی ارزش می باشند. برای مثال من مقاله ای 

وان "آنالیز ترک القایی هیدروژنی در یک مخزن تحت فشار ساخته شده از فوالد را تحت عن

SA 516 Grade 70  توسط تکنولوژی آرایه های فازی" به انگلیسی 
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Hydrogen Induced Cracking Analysis of a Pressure Vessel Made of SA 

516 Grade 70 Steel Using Phased Array Technology 

 8442کانادا در سال اتاوا در کشور همین کنفرانس بین المللی شکست در شهر را در دوازد

را توسط  (HIC)نوشتم. به طور خالصه در این مقاله، من توانستم ترک القایی هیدروژنی 

هیزات صنعت نفت به جم. اوال مکانیزمهای تخریب تتشخیص بدهتکنولوژی آرایه های فازی 

 در استاندارد مل و با جزئیات کاطور کامل و جامع 

API RP 571 (Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the 

Refining Industry) 

آورده شده است و مقاله من چیز جدیدی ارائه نمی کند. ثانیا، حقیقت این است که تولید 

یص توسط تکنولوژی آرایه های فازی قابل تشخ HICکنندگان این تکنولوژی، می دانستند که 

را مشخص کند. بنابراین می  HICاست و این دستگاه را به گونه ای ساخته اند که بتواند 

توانید ببینید که در این مقاله چیز جدیدی ارائه نشده است. همچنین نه ایران و نه من نمی 

ستگاه در خارج از ایران دتولید نماییم. این توانیم دستگاه آلتراسونیک آرایه های فازی را 

اع شده است و به ایران وارد شده است. ثالثا، من از اصول ساده شده مکانیک شکست اختر

نادرست، غیر قابل اعتماد و روشی شده استفاده کردم که  تشخیص داده HICبرای ارزیابی 

 غیر دقیق است. در عوض، استانداردی تحت عنوان 
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API 579-1/ASME FFS-1 (Fitness-For-Service) 

 می دهد. ارائه را  HICش دقیق، درست و قابل اعتماد برای ارزیابی روکه وجود دارد 

در لوله  API 5CT-L80 Type 1من مقاله دیگری تحت عنوان "بررسی عملکرد فوالد 

 " به انگلیسی HYSISمغزی چاههای گاز ترش با استفاده از نرم افزار 

Studying the Performance of API 5CT-L80 Type 1 Steel in Tubings of 

Sour Gas Wells using HYSIS Software 

در کشور میانه ای در شهر منامه کنفرانس و نمایشگاه خوردگی خاور را در سیزدهمین

نویسندگان از نرم افزار نوشتم. به طور خالصه در این مقاله،  8404در سال بحرین 

HYSIS نمایند تا ببینند آیا  استفاده کردند تا نقطه شبنم آب در چاههای گاز ترش را تعیین

وجود محلول در آب خوردگی در لوله مغزی در اثر آب میعان یافته و دیگر عوامل خورنده 

است.  S2Hقابل ذکر و توجه است که مهمترین عامل خوردنده در این گاز ترش،  ؟دارد یا نه

گرفته  نادیده S2H، اثر گاز S2Hاما به علت نبود امکانات آزمایشگاهی برای تست خوردگی 

بود  S2Hبزرگ بود چون مهمترین عامل خورنده همین بسیار شد. این کار یک خطای 

(. بنابراین این .بوده است که نمیشود نادیده گرفت ppm 36000در گاز آن چاه  S2H)غلظت 

مقاله به هیچ وجه مفید، دقیق و قابل اعتماد نیست. نقش من در این مقاله فقط مترجم بود و من 
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را از فارسی به انگلیسی ترجمه نمودم. میتوانید ببینید که مقاالت کنفرانسی اتالف  فقط مقاله

 وقت هستند و ارزشی ندارند. 

شگفت  ه بودن،نبوغ، خارق العاد به هیچ وجه در ایران ISIداشتن مقاالت کنفرانسی و 

ایران  را نشان نمی دهند چون افراد بسیار زیادی درانسان انگیز بودن آور بودن و شگفت 

جهانی به لحاظ تعداد  09دارای رتبه ایران می ببینیم  طوریکهبو کنفرانسی دارند  ISIمقاله 

خارق  ،نبوغ به هیچ وجه در ایران همچنین داشتن مدرک دانشگاهی. [10] است ISIمقاالت 

بودن انسان را نشان نمی دهند چون افراد بسیار  و شگفت انگیزبودن ه بودن، شگفت آور العاد

جهانی به  8یادی در ایران مدرک دانشگاهی دارند طوریکه می بینیم که ایران دارای رتبه ز

 .  [11]است فارغ التحصیالن رشته های فنی  و مهندسی لحاظ تعداد 

بخش های مختلفی از علم را بررسی نمودم. من  [2 ,1]مقاله پیشین خود  8من در 

در ایران به این دستاوردها  0359سالمی مطمئن هستم که دانشمندان در قبل از انقالب ا

 رسیده اند که می خواستند ایران را به عنوان ایالتی از ایاالت متحده آمریکا اعالم نمایند. 

داشتم در وبسایتهای کاریابی بین المللی برای کار ثبت نام می کردم. کارها بر من 

"طراحی" در صنعت نفت. اساس رشته تخصصی دسته بندی شده بودند. چشمم افتاد به رشته 

ایران در بخش پایین دستی صنعت نفت نمی تواند طراحی انجام دهد و مهندسی معکوس می 

کند. با خودم گفتم چه خوب که در این سایت ها افراد با تخصص طراحی هم وجود دارند و 
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ایران هم میتواند چند درخواست کار در این وبسایتها بدهد و با جذب افراد متخصص در 

مینه طراحی، مشکل طراحی صنعت نفت را حل کند. برای یافتن اطالعات بیشتر در این ز

زمینه بر روی چند تا از این آگهی های استخدام که متخصص در زمینه طراحی می خواستند 

کلیک کردم و شرح وظایف آنها را خواندم. افرادی که میخواستند برای گرایش طراحی 

و این جور نرم افزار  PDMSو  AUTOCADبا نرم افزار  افرادی بودند که توانایی کار

ها را داشتند. یعنی کسانی که بتوانند مهندسی معکوس کنند. این که طراحی نیست. طراحی 

در صنعت نفت بسیار پیچیده است. بعالوه یک عیب مهندسی معکوس این است که به روز 

وز می شود. طراحی در صنعت نیست. علم طراحی مانند سایر علوم پیشرفت می کند و به ر

طراحی پاالیشگاه نفت آبادان را  0208نفت قدمت زیادی دارد و برای مثال انگلستان در سال 

پاالیشگاه پیچیده ترین بخش صنعت نفت است و معروف به دانشگاه است . انجام داده است

بسیار مطمئن تر شدم که بخش بنابراین من طوری که کار کردن در آن بسیار آموزنده است. 

بزرگی از علم را در اختیار همه قرار نمی دهد و به درستی مقاله "نقدی بر علم حال حاضر 

 ، به انگلیسی [1]دنیا" 

Criticism of the Current Science in the World 

علم طراحی در صنعت نفت جزو آن بخشی از علم است که در دسترس بیشتر مطمئن شدم.  

 ذکر نمودم.  ،قرار داده نشده است که من در مقاله فوق عموم
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که ایران در دانشگاه صنعت نفت جا داره که یادی بکنم از استاد محمد جامی االحمدی 

یک استاد  ایشانبر اساس رزومه، دو درس شیمی فیزیک و انتقال جرم را با ایشان داشتیم. 

سالی که با ایشان دو درس فوق را  8ل . در خال[12] هستنددانشگاه در ایران و انگلستان 

برای همه دانشجویان در کالس مطرح می )دفعات زیاد( داشتم، فقط یک نکته را به کرار 

زرگی از علم کشف شده را در اختیار عموم قرار بکه عبارت بود از  اینکه " بخش   ندکرد

چ کس نتوانست طوریکه هینمی دهند". این موضوع بسیار سنگین )و پیچیده و سخت( بود 

آنرا بفهمد. بعد از سالها تجربه کار در صنعت نفت، ادامه تحصیل دادن و انجام کارهای 

تحقیقاتی، من این موضوع را فهمیده و درک کردم و همچنین فهمیدم که در علم هیچی نخواهم 

شد. من بر روی این تئوری کار کردم و بر اساس آن مقاله تحت عنوان "نقدی بر علم حال 

 به انگلیسی  [1]ضر دنیا" حا

Criticism of the Current Science in the World 

و ضمیمه هایش را نوشتم. من قصد ادامه تحصیل ندارم و برای من کافی است. ادامه تحصیل 

.  پدر من که یک معلم بازنشسته است [1]ارزشی ندارد چون من در علم هیچی نخواهم شد 

وقت هستند و  در مورد ایران برای این تاسیس شده اند تا مردم می گوید که دانشگاهها اتالف 

را مشغول سازند تا به سیاست و حکومت فکر نکنند و اینکه دانشگاهها جلوی پیشرفت را می 

گیرند. در رشته من )بازرسی و خوردگی در صنعت نفت( افراد برای انجام کارهای صنعت 
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ندارند چون با کار کردن در صنعت و بدست در سطح ایران به تحصیالت دانشگاهی احتیاج 

 وردن تجربه می توانند کارهای بازرسی و خوردگی صنعت نفت ایران را انجام دهند. آ

انحصار طلبی، فایلهای این در ایران هم قابل مشاهده است. در اثر  ،انحصار طلبی در علم

زیادی این فایلها را به  زیر در دست روسای باندهای مافیایی قرار داشت و آنها برای سالهای

همه نمی دادند. اما حاال شرایط بهتر شده است و وبسایتهایی در ایران این فایلها را برای 

منظورم این است که . [17 ,16 ,15 ,14 ,13]دانلود رایگان در اختیار همه قرار داده اند 

و شگفت  ور بودنه بودن، شگفت آنبوغ، خارق العاد به هیچ وجه درایرانداشتن این فایلها 

 انگیز بودن انسان را نشان نمی دهند چون افراد بسیار زیادی در ایران آنها را دارند. 

 

 AWS Welding Handbooks (All Volumes)  

 Specifications of the projects 

 NACE CP1, NACE CP2, NACE CP3, NACE CP4,  

 NACE CIP I, NACE CIP II 

 ASNT NDT HANDBOOKS (Volumes1 to 10) 

 ASM Metals Handbooks 
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 Products catalogues of companies that produce welding filler 

metals like BOHLER, ESAB, LINCOLN, … 

 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, 

ISO, … 

...  

قابل ذکر است که ایران تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد و بنابراین موسسات علمی 

د. نبرگذار نمی کن 0359آمریکایی برنامه های آموزشی در ایران پس از انقالب اسالمی 

ی کنند عبارت مثالهایی از این موسسات علمی که در سطح جهانی دوره آموزشی برگذار م

 اند از: 

- NACE International (National Association of Corrosion Engineers) 

- ASM International (American Society for Metals) 

- ASME International (American Society for Mechanical Engineers) 

- AWS (American Welding Society) 
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- SSPC (Society for Protective Coatings) 

- API (American Petroleum Institute) 

… 

. [2]من قبال گفته ام که ایران تابحال هیچ الکترود جوشکاری اختراع نکرده است 

 مواد پر کننده جوشکاری باید براساس و توسط موسسات علمی ملی و بین المللی مانند 

BS, DIN, EN, AWS … 

 انبوهجهانی و در یک مقیاس ملی و و باید در سطح اس هستند( )چون حساستانداردیزه شوند 

تولید و استفاده شوند تا ارزشمند باشند. اگر ایران توانسته بود الکترود جوشکاری اختراع 

نماید باید استاندارد آن وجود می داشت و میتوان دید که ایران هیچ استانداردی برای 

این اختراعاتی که بر اساس و توسط موسسات  الکترودهای اختراع شده در ایران ندارد.

علمی ملی و بین المللی استانداردیزه شده اند، پولساز و برای فروش هستند و فقط برای 

بقیه انواع الکترودهای جوشکاری که استانداردیزه نیستند ارزش علمی ندارند. نمایش نیستند. 

ا در اختیار عموم قرار نمی دهند. من قبال گفته ام که بخش بسیار بزرگی از علم کشف شده ر

بنابراین می توان دید که ایران نمی تواند فلز مورد استفاده در الکترودهای جوشکاری را 

و دیگر  AWSاین فلزات بر اساس  . [18]تولید کند و این فلزات به ایران وارد می شوند 
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ایران که تولید الکترود موسسات علمی بین المللی استانداردیزه هستند. در کارخانه هایی در 

جوشکاری می کنند، این فلزات که به ایران وارد شده اند پوشش داده می شوند تا الکترود 

تولید شود. قابل ذکر و توجه است که الکترودهای جوشکاری سابقه طوالنی مدتی دارند و 

 برای مثال استاندارد 

AWS A5.4 (Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded 

Metal Arc Welding) 

 به چاپ رسید. بنابراین می بینیم که ایران در علم هیچی نخواهد شد.  0209اولین بار در سال 

. [2]من قبال گفته ام که ایران هیچ پوشش صنعتی )و آستری( اختراع نکرده است 

و ملی بطور انبوه باید در مقیاس جهانی اختراعات پوششهای صنعتی باید پولساز باشند و 

 )مانند محصوالت شرکتهای  تولید و استفاده شوند تا ارزشمند باشند

AKZO NOBEL, PPG, THE SHERWIN WILLIAMS, AXALTA 

COATING SYSTEMS, BASF COATINGS, DENSO, POLYKEN, 

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

RPM INTERNATIONAL and etc. 

شرکت برتر در زمینه تولید پوشش در دنیا را در اینترنت  92اطالعات بیشتر لیست  )برای

( و توسط یک وبسایت 8402. این رتبه بندی )مقاله( به روز می باشد )[19]مالحظه فرمایید 
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است و انتشار یافته بین المللی، معروف و معتبر در زمینه پوششهای صنعتی انجام شده 

کت برتر دنیا  در تولید پوششهای رش 92د که هیچ کدام از این . سپس خواهید فهمی[20]

. در غیر چون این لیست، کشور شرکتها را هم مشخص می کند.(( صنعتی، ایرانی نیست

اینصورت، اختراعات پوششهای صنعتی که بطور انبوه ساخته و استفاده نمی شوند، ارزشمند 

ط شرکتهای فوق پولساز و برای فروش اند و مفید نیستند. بعالوه این اختراعات پوششها توس

و فقط برای نمایش نیستند. ایران هنوز نتوانسته است اینگونه پوششی را اختراع کند که 

پولساز باشد و در مقیاس انبوه در سطح ملی و بین المللی تولید و استفاده شود. بنابراین دوباره 

ی در ایران که تولید پوشش صنعتی یامیبینیم که ایران در علم هیچی نخواهد شد. کارخانه ه

 وارد می کنند.  از ایران می کنند، بسیاری از اجزای آن پوشش ها را از خارج

، بخشی از مشکالت علمی ایران را مطرح نمودم که [2 ,1] خود مقاله قبلی 8من در 

لم را در نمایند. یک دلیل این بود که بخش بسیار یزرگی از ع حلایرانیان نمی توانند آنها را 

اختیار همه قرار نمی دهند. اگر قرار بود ایرانیان به این سطوح از علم برسند که بتوانند آن 

مشکالت را حل نمایند، حتما تا بحال به آن می رسیند چون بسیاری از آنها خیلی قدیمی هستند 

 سال قبل می رسد(.  049اه نفت که به گ)برای مثال طراحی پاالیش

ابزاری برای بازرسی در صنعت نفت و گاز اختراع نکرده است  ایران تابحال هیچ

از آنجایی که ایران )از جمله ایزارهای بازرسی و تست های غیر مخرب با تکنولوژی باال(. 
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تحت تحریمهای بین المللی در صنعت نفت و گاز قرار دارد، بنابراین نمیتواند )یا به سختی 

ابزارهای بخصوص ) رسی را به ایران وارد کندمی تواند( بسیاری از این ابزارهای باز

بازرسی با تکنولوژی باال مانند توپک هوشمند(. حتی شرکتهای بین المللی که خدمات 

اجازه کار در ایران را  بازرسی با تکنولوژی باال )مانند توپک رانی هوشمند( ارائه می کنند،

ست. این تحریمهای بین المللی علیه ندارند که علتش همین تحریم های بین المللی علیه ایران ا

 مشکالت زیادی برای ایرانیان ایجاد کرده است. نفت و گاز ایران 

زاری برای مشخصه یابی مواد اختراع نکرده است.  دوباره می بهیچ اایران تابحال 

گویم که اختراعات باید پولساز باشند و باید در سطح ملی و بین المللی بصورت انبوه به 

ند تا ارزشمند باشند. در غیر اینصورت اختراعاتی که بصورت انبوه در سطح فروش برس

ملی و بین المللی تولید و استفاده نمی شوند، ارزشمند و قابل ذکر نیستند. دوباره می بینیم که 

 ایران در علم هیچی نخواهد شد. 

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

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 

ضرت اعلیحند. شنیدم که این ایده اولین بار توسط اعالم کد و بسازکشور ایاالت متحده آمریکا 

 محمد رضا شاه پهلوی برای ایران مطرح شد. 
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