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 خالصه

این مقاله به منظور بیان کردن مشکالت علمی ایران نوشته شده است. همچنین یک 

این مقاله این بوده است که بگویم من هیچی نیستم. همچنین گفته شد که هدف دیگر از نوشتن 

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

 عنوان ایالتی از ایاالت متحده آمریکا در آوریم. 
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 فرار مغزها، مدینه فاضله، سیاست کلمات کلیدی:

 متن اصلی مقاله

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

عطاملک . همچنین اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی از قول ]1[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.  ]2[وری اسالمی ایران فرمودند وصف نظام جمه

در اینجا قصد دارم که یادداشت گذشته خود در مقاله "آخرین ضمیمه به نقدی بر علم حال 

را به اینصورت اصالح کنم که دلیل اینکه والدین من )و خانواده ام( با من مثل حاضر دنیا" 

بر اساس اصول است.  VE REALISMDEPRESSIدیوانه ها رفتار می کنند 

DEPRESSIVE REALISM5 د شد. من رسما درن، کسانی که نبوغی دارند دیوانه خواه 

که گفته ام  ضمیمه اش" 4"نقدی بر علم حال حاضر دنیا" و "مقاله خود تحت عناوین 

 اینجانب هیچی نیستم و در علم هم هیچی نیستم و اینکه من هیچ نبوغی ندارم

بنابراین بر اساس اصول این حقیقت در این مقاله هم ذکر شده است. . 6 ,5 ,4 ,3][7 ,

DEPRESSIVE REALISMشه باید شاد و خوشبخت باشم. بعضی افراد قصد ی، من هم
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دارند مرا دیوانه کنند )برای  مثال آنها به من کار نمی دهند، یا اینکه دوستانم با من صحبت 

مسخره هستند. آنها هیچی از دیوانگی نمی دانند و آنها ه نمی کنند و غیره.( که نشان می دهد ک

دارد. این مقاالت من در ژورنالهای بین المللی را دیوانه کردن انسانها اصول خاص خودش 

من  .]8[چاپ شدند و به همراه ترجمه فارسیشان در وبسایت اینجانب قابل دسترسی هستند 

مغز  001111تا  051111هر ساله بین نقدی بر پدیده فرار مغزها از ایران هم دارم. 

در مورد ایران، این پدیده توسط حکومت ایران . [9]به دیگر کشورها فرار می کنند ازایران  

اشاعه و تقویت شده است تا فکر مردم را به علم و دانشگاهها مشغول سازد و بنابراین کسی 

 اهند داشت. به سیاست فکر نکند. در این صورت حکام سیاسی ایران رقیبی نخو

سوال بزرگ در اینجا این است که این مغزها چگونه نشان دادند که مغز هستند؟ کدام 

مشکل علمی ایران را حل کردند که به عنوان مغز شناخته شده اند؟ از نظر علمی این 

داشته اند، یا شاگرد   ISIمغزهایی که از ایران فرار می کنند هیچ ارزشی ندارند. آنها یا مقاله 

ل دانشگاه شده اند )یا شاگرد اول کنکور ورودی دانشگاهها هستند( و یا در المپیادهای او

مقاله قبلی خود گفته ام هیچ کدام از این  5علمی بین المللی رتبه آورده اند. آنگونه که من  در 

زیرا آنها هیچ کدام از مشکالت علمی  [7 ,6 ,5 ,4 ,3] رتبه ها و افتخارات ارزشی ندارند

که  ن را حل نکرده اند چون ایران در کل یک کشور عقب مانده و عقب افتاده استایرا

هیچ کدام از آن مغزها اقتصادش به شدت به پول حاصل از صادرات نفت وابسته است. 

برای مثال من تعدادی از مشکالت علمی ایران که مشکالت علمی ایران را حل نکرده اند. 
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. برای مثال [7 ,6 ,5 ,4 ,3]ر کرده ام کمقاله قبلی ام ذ 5در ایرانیان نمی توانند حل کنند را 

ایران به شدت به دنبال تکنولوژی کشورهای خارجی است تا مشکالت ، در صنعت نفت

صنعت نفت را حل کند و صنعت نفت را ارتقا بخشد. برای مثال در طول تاریخ صنعت نفت 

، TOTALآمریکا، انگلیس و ... مانند  در ایران، ایرانیان با شرکت های نفتی بین المللی از

BP ،ENI ،HYUNDAI  و ... قرارداد  بسته اند تا تکنولوژی آنها را بکار گرفته و به

اگر آن مغزهای که از ایران فرار کرده اند ارزش علمی می داشتند، آنگاه ایران منتقل کنند. 

چون ر کنند اایران کحکام و دولتمردان ایران آنها را استخدام می کردند تا روی نفت 

شرکتهای خارجی برای کار روی نفت و گاز ایران می آیند )در نبود تحریم های نفتی بین 

المللی بر علیه صنعت نفت ایران(. این بدان علت است که آن شرکتهای خارجی تکنولوژی 

یی دارند که میتواند مشکالت صنعت نفت ایران را حل کند. تحریم های بین المللی علیه 

نعت نفت ایران محدودیتهای زیادی را برای توسعه و نگهداری صنعت نفت ایران ایجاد ص

کرده اند چون شرکتهای خارجی به صنعت نفت ایران وارد نمی شوند و در این موقعیت 

بنابراین میبینیم که عاقالنه نیست که حاکمان ایران اجازه بدهند مغزها از ایران فرار کنند. 

قابل توجه است که وان مغز از ایران فرار می کنند ارزش علمی ندارند. ایرانیانی که به عن

ید نفت خود به میزان باالترین میزان تول 0551 سال میایران در قبل از انقالب اسال

 . [10] بشکه در روز را داشته است و بعد از انقالب به این رکورد نرسیده است 0111111



International Journal of Engineering, Business and Management, Open 

Access, ISSN: 2456-7817, Volume 03, Issue 01, 01-03, February 2019.  
_____________________________________________________________________________________ 

5 | P a g e  

فرار کرده اند را دنبال کرده ام و موقعیت آنها  من بسیاری از این مغزها که از ایران

سمتی  که شغل و برابر با  سمتیشغل و در به لحاظ علمی را می دانم. در بهترین حالت، آنها 

سمتی که شغل و سمتی با همان سطح علمی  شغل و داشته اند استخدام شده اند )درایران  در 

برای مثال اگر در ایران استاد دانشگاه بوده اند، در خارج از ایران هم در ایران داشته اند(. 

در دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه استخدام می شوند یا اگر در ایران در صنعت نفت یک 

سمت ایران استخدام می شوند. شغل و سمتی مشابه شغل و مهندس بوده اند، در خارج هم در 

سمتی بهتر شغل و آنها آنها در خارج از کشور بیکار هستند. باید توجه داشت که بسیاری از 

سمتی که در ایران داشته اند را نخواهند یافت چون سطح علمی باالتری ندارند.  شغل و از

ایران است که باید هزینه های باالتر دستمزدهای برابر در خارج از ایران حتی دستمزدها هم 

 داشت. زندگی در خارج از ایران را هم در نظر 

دانشگاهها در ایران اتالف وقت هستند و برای این تاسیس شده اند تا فکر مردم را به 

علم مشغول سازند و در نتیجه مردم به سیاست فکر نکنند. دانشگاهها در کشورهای پیشرفته 

 فقط نمایشی هستند و ارزش علمی ندارند. 

هاردی اولیور لورل و تن اسمدینه فاضله من یک کشور پیشرفته مانند آمریکا نیست. 

 استن لورل. در دیالوگ پایانی فیلم، ”UTOPIA“ فیلمی دارند تحت عنوان "مدینه فاضله" یا

 و دور از دسترس انسانها مدینه فاضله خود را جزیره ای خالی از سکنه در جایی دورافتاده

غذایی و  ذخیره. و هیچ کار دیگری نمیکند می داند که در آن فقط می خورد و می خوابد
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این فیلم  مدینه فاضله من هم هست. ،اینامکانات زندگی برای آنها فراهم شده است. 

  .[11] قابل مشاهده است YouTube در

دوباره می گویم که من مغز نیستم. همچنین من به هیچ وجه نابغه نیستم و در علم 

 هیچی نخواهم شد و من هیچی نیستم. بنابراین بر اساس اصول

DEPRESSIVE REALISM  .من باید همیشه شاد و خوشبخت باشم 

 نتیجه گیری

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

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

ران خود را به لحاظ سیاسی )و کلی( به عنوان ایالتی از آمریکا بسازد و عنوان کند. یعنی ای

کشور ایاالت متحده آمریکا بسازد و اعالم کند. شنیدم که این ایده اولین بار توسط اعلیحضرت 

 محمد رضا شاه پهلوی برای ایران مطرح شد.
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