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 خالصه: 

ن را که در آنها برخی مشکالت علمی ایرا [3 ,2 ,1]مقاله منتشر نموده ام  3اینجانب 

ذکر نموده ام. این مقاله به عنوان ضمیمه ای دیگر بر آن مقاالت است. اینجانب به این نتیجه 

رسیدم که اینجانب و ایران هیچی نیستیم و در علم هیچی نخواهیم شد. یعنی اینجانب باهوش، 

نها در خاتمه پیشنهاد شد که تو با ذکاوت زیاد نیستم.   نابغه، مغز متفکر، تیزهوش،  خردمند

راه پیشرفت علمی و اقتصادی ایران در همه زمینه ها این است که ایران را به عنوان ایالتی 

 از کشور ایاالت متحده آمریکا به حساب آوریم و عنوان کنیم. 

 کلمات کلیدی: 

 .علم، دانشگاهها، سیاست
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 مقدمه  -1

لید شده علمی که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد به هیچ وجه تمامی علم تو

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

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

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

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

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

 بحث و بررسی -2

. به عنوان یک مثال من [3 ,2 ,1] هستنداینجانب قبال گفتم که دانشگاهها اتالف وقت 

امپ را ذکر میکنم. ایشان مدرک لیسانس اقتصاد خود عالیجناب آقای رئیس جمهور دونالد تر

فوق لیسانس و دکترا  مقطع  تااخذ فرمودند. ایشان ادامه تحصیل  8691را در ماه می سال 

ندادند و هم اکنون ایشان موفق ترین انسان روی کره زمین هستند. اگر تحصیالت تکمیلی 

ی گرفتند. ایشان هم اکنون هم پولدارو باید ایشان ادامه تحصیل می دادند و دکترا مخوب بود 

ک دانشگاهی رئیس جمهورشان ردد. مردم آمریکا عاقل هستند چون مهم قدرتمند هستن
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برایشان مهم نبود و ایشان را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. در واقع ایشان باهوش، 

 و با ذکاوت زیاد هستند.   خردمندنابغه، مغز متفکر، تیزهوش،  

خبری معظم صدای آمریکا مقاله ای را منتشر نمودند که در راستای این مقاله است شبکه 

عطاملک . همچنین اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی از قول [4]و این مقاله را تایید می کند 

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند". این جمله را در می فرمایند : "  جوینی

 که این مقاله را تایید می کند.  [5]اسالمی ایران فرمودند وصف نظام جمهوری 

اینجانب قبال گفته ام که علم مخفی نگه داشته می شود و بخش بزرگی از علم کشف شده 

 . متن زیر از هندبوک مرجع [3 ,2 ,1]در دسترس عموم قرار ندارد 

“ASM HANDBOOK, VOLUME 20: MATERIALS SELECTION AND 

DESIGN, Converted to Electronic File in 1999 from 1997 Version, Part: 

CRITERIA AND CONCEPTS IN DESIGN, Subpart: DESIGNING TO 

CODES AND STANDARDS. Page 155.”  

 این مطلب را بصورت زیر تایید می کند که 

انجام شده  " اما بسیاری از پروژه های طراحی، زیاد چالش برانگیز نیستند و با آنچه قبال

بخش عظیمی از متفاوت نیستند. برای مثال در طراحی مکانیکال و ساختمانی و ساختاری، 

علم و تجربه جمع آوری شده اند که تجربه ایده آل یا برترین روش نامیده می شوند. به لحاظ 
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 تاریخی این اطالعات با دقت محافظت شده اند و اغلب مخفی نگه داشته شده اند. اما با گذشت

زمان این روشهای محرمانه ایجاد شده برای حل مسائل و مشکالت طراحی، بصورت 

برای همیشه مقرر هستند. در نهایت آنها بصورت استاندارد اطالعات عمومی در آمده اند و 

 های عملی بیرون داده شده اند."

نت م شد. این جلد از این هندبوک در اینتریدر نتیجه من و ایران در علم هیچی نخواه

. باید توجه داشت که این متن از یکی از مهمترین مراجع علم مواد و [6]قابل دسترسی است 

ذکر شده است و علم مواد )و بازرسی( شامل بسیاری  (ASM HANDBOOK)متالورژی 

 از این هندبوک(، خوردگی 9از شاخه ها شامل جوشکاری )جلد 

این  81کنترل کیفی )جلد  (، تست های غیر مخرب و 13A, 13B, 13C ,13)جلدهای 

 و غیره می باشد. این هندبوک(  88قطعات )جلد  ، آنالیز و جلوگیری از انهدام هندبوک(

این متن می گوید که با گذر زمان، این اطالعات در دسترس عموم قرار داده می شوند ولی 

رند. برای دقیقا نمی گوید که چه مدت زمان الزم است تا آن علوم در دسترس عموم قرار بگی

 مثال این زمان می تواند بی نهایت باشد. 

برای مثال ایران نمی تواند طراحی پاالیشگاههای نفت و گاز را انجام دهد و برای حل 

مشکل طراحی از مهندسی معکوس استفاده می کند. طراحی پاالیشگاههای نفت و گاز شامل 

طراحی که شامل انتخاب مواد و رشته های زیادی از علم می شود مانند متالورژی و مواد )

روش ساخت یک فلز برای کاربرد مورد نظر می شود مانند فوالدهای کربنی، فوالدهای 
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زنگ نزن، فوالدهای آلیاژی، آلیاژهای مس، آلیاژهای نیکل، آلیاژهای تیتانیوم و ...(، 

مهندسی مکانیک )طراحی و ساخت یک قطعه برای کنترل جریان مانند شیر توپی، شیر 

طراحی و انتخاب یک فرایند دروازه ای، شیر پروانه ای، شیر سوزنی و غیره(، شیمی )

گوگرد، آب و شن از نفت و گاز و غیره( و غیره. طراحی پاالیشگاههای نفت برای جداسازی 

 8681تاریخچه طوالنی مدتی دارند و برای مثال انگلستان پاالیشگاه نفت آبادان را در سال 

سال پیش خود را در دسترس  809. بنابراین میبینیم که ابرقدرتها علم ساختو طراحی نمود 

، انگلستان کار کردن بر روی علم را گذشته سال 809عموم قرار نمی دهند. در خالل این 

هوافضا، ماهواره، متوقف نساخته است و بر روی دیگر رشته ها و زمینه های علم مانند 

ی دفاعی، انرژی بادی و خورشیدی، رباتها و صنعت خودرو، انرژی هسته ای، سیستم ها

این بدان معنا است که من و ایران هرگز به باالترین سطح علمی کار کرده است.  غیره

ابرقدرتها نخواهیم رسید چون علم مخفی است. بنابراین هم اکنون انگلستان در همه زمینه ها 

ک از واژه پیشرفته است. همچنین باید توجه داشت که این هندبویک کشور 

“Tremendous”   استفاده کرده است که به معنای عظیم و بسیار زیاد است و این متن می

اینجانب و ایران در علم هیچی گوید که بخش عظیمی از این علم مخفی است. بنابراین 

در همه نخواهیم شد. در اینصورت ایران برای همیشه  یک کشور عقب مانده و عقب افتاده 

 زمینه ها باقی خواهد ماند و هرگز به علم روز ابر قدرتها دست نخواهد یافت. 



International Journal of Engineering, Business and Management, Open 

Access, ISSN: 2456-7817, Volume 02, Issue 06, 80-82, December 2018.  
_____________________________________________________________________________________ 

6 | P a g e  

ایران هیچ فوالدی را طراحی  [2]به عنوان یک مثال دیگر، همانگونه که قبال گفته ام 

 10000نکرده است تا در هندبوک مرجع "کلید فوالد" ذکر شود )این هندبوک شامل بیش از 

فوالدهای .  )کشور دنیا است 12تولید کننده فوالد و  300ی از تقریبا نام استاندارد و تجار

ذکر شده در این هندبوک مرجع به خوبی کار می کنند و برای فروش بوده و پولساز هستد. 

همچنین نقشه تولید )روش طراحی که شامل انتخاب مواد و پروسه ساخت( بیشتر این فوالدها 

کر شده اند( مخفی است و برای مثال ایران نمی تواند )که در هندبوک مرجع کلید فوالد ذ

را تولید کند. تمامی صنعت با این فوالدها ساخته شده اند و هیچ نوع  APIفوالدهای گرید 

فوالد دیگری در صنعت یافت نمی شود. همچنین ایران هنوز نتوانسته است هیچ نوعی از 

ری( استاندارد شده را طراحی کند مواد پر کننده در جوشکاری )مانند الکترودهای جوشکا

حتی ایران نمی تواند فلز مورد استفاده در این مواد پر کننده در جوشکاری را تولید . [3 ,2]

. منظورم این است که روش طراحی که شامل [3]نماید و این فلزات به ایران وارد می شوند 

ست و ایران آنرا نمی انتخاب مواد و پروسه ساخت برای مواد پر کننده جوشکاری مخفی ا

قابل ذکر و توجه است که الکترودهای جوشکاری سابقه طوالنی مدتی دارند و برای داند. 

 مثال استاندارد 

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

Metal Arc Welding) 

 به چاپ رسید. 8699اولین بار در سال 
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که من و ایران هرگز به ابرقدرتها نخواهیم رسید چون علم  این به این معنی است

را  3و  1، 8برای اطالعات بیشتر از این نوع لطفا مقاالت اینجانب در مراجع مخفی است. 

 مالحظه فرمایید. 

ایران در بین کشورهایی که در زمینه تولید پوشش همچنین اینجانب قبال گفته ام که 

. یعنی [3]شرکت برتر تولید کننده پوشش نیست  11ن دارای شرکتی در بی ،های صنعتی

ایران هنوز نتوانسته است یک پوشش صنعتی را طراحی نماید تا در این رتبه بندی ذکر شود. 

شرکت برتر مخفی است و ایران نمی تواند بسیاری از  11همچنین طراحی محصوالت این 

 آنها را تولید کند و آنها به ایران وارد می شوند. 

، صد درصد درست است و ASM HANDBOOKحقیقت این متن از هندبوک در 

دوباره عنوان می کنم که در اینصورت را تایید می کند.  3و  1، 8مقاله قبلی من در مراجع  3

اینجانب و ایران ایران همیشه یک کشور عقب مانده و عقب افتاده باقی خواهد ماند. بنابراین 

الورژی هیچی نخواهیم شد چون علم مخفی است. یعنی من در همه رشته های علم مواد و مت

 و با ذکاوت زیاد نیستم.   به هیچ وجه باهوش، نابغه، مغز متفکر، تیزهوش،  خردمند

بر اساس برآوردهای اوپک برای مثال . [3]من قبال گفته ام که من و ایران هیچی نیستیم 

 110میلیون و  1کال روزانه  1089، ایران در سال کشورهای صادر کننده نفت()سازمان 

هزار بشکه صادرات نفت خام، کل محصوالت نفتی و میعانات گازی داشت که ارزش آنها 
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بر اساس رتبه بندی یک سایت معتبر بین المللی  . [7]میلیارد دالر بود  98.1روی هم رفته 

، 8][شرکت برتر تولید پوشش های صنعتی در دنیا را منتشر نموده است  11که لیست 

میلیارد دالر  91.1برابر  1089مجموع فروش شرکتهای آمریکایی در این لیست در سال 

کل شرکت برتر تولید پوشش آمریکا از مجموع فروش نفت خام،  18بوده است. یعنی فروش 

بیشتر بوده است. باید توجه داشت که  1089محصوالت نفتی و میعانات گازی ایران در سال 

آمریکا است و صنعت آمریکا بسیار سیار کوچکی از صنعت پوشش های صنعتی بخش ب

باید  بنابراین می بینیم که ایران در مقایسه با آمریکا هیچی نیست.. کسترده و پیچیده می باشد

 وابسته است.  توجه داشت که اقتصاد ایران بسیار به پول حاصل از صادرات نفت خام

 نتیجه گیری -3

پیشنهاد  ایرانو پیشرفت همه جانبه و اقتصادی علمی تنها راهی که من قویا برای توسعه 

رسما و به لحاظ سیاسی )و کال( خود را ایالتی از کشور ایاالت  ایرانمی دهم این است که 

خود را به لحاظ سیاسی )و کلی( به عنوان  ایرانمتحده آمریکا بسازد و عنوان کند. یعنی 

ند. شنیدم که این ایده اولین بار توسط الم کاعد و بسازایالتی از کشور ایاالت متحده آمریکا 

 محمد رضا شاه پهلوی برای ایران مطرح شد. اعلیحضرت 
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