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 متن کامل سخنان دکتر محمد مهدی طهرانچی در محضر مقام معظم رهبری

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اجازه می و اهل بیت کرامش محضر حضرت باری تعالی و درود بر پیامبر خاتم ه با حمد و ستایش ب

ست گذاری  سیا شنایی ام در حوزه  علوم و  همچنین وعلم خواهم در این مجال اندک با تکیه بر آ

 را عرضه دارم. چند نکتههسته ای فیزیک و   مانندفرین فناوری های اقتدار آ

هسته ای ، فضایی و رکن  یشرفت علمی اگر با چهار پ در دوران معاصرالگوی توسعه علم براساس 

سفی و بنیادی ه رآمده ازسایبری بعلوم  شعلوم و فناوری همگرا  و همچنین نگاه نو فل د می ومراه 

سلطه بر دانش هستهتواند اقتدار آفرین  شاره می نمایم آمریکا با  شد. کوتاه ا ابرقدرتی خود را  ای با

اسووتوتنیک فضووانورد با پرتاب  1957در سووال  از جنگ جهانی دیکته کرد شوووروی  به دنیای پس

که   NBICS دوران جنگ سوورد را آزاز کرد و قرن بیسووت و یک نیز با علوم و فناوری های همگرا 

زیرسوواخت جهان شووبکه ای را شووکل می دهد توسووم ایا ت متحده وارد مرحله جدیدی از تمدن 

 ،بر اسوواس اسووناد صووریه توسووعه علمی  ایا ت متحده و انگلسووتان در سووالهای اخیر زرب گردید.

رفت علمی دیگر کشورها و تغییر جغرافیای پژوهش و آموزش و حتی تجاری سازی علم پس از پیش

از دید . لذا به شمار می رودسلطه این کشور ها  برای تهدیدی بعنوان دهه ها رهبری آمریکا و اروپا 

شرفت علمی زرب سالمی پی ضایی و  الهام بخش ایران ا شکی و ف سته ای و مو شرفت ه   توامان با پی

سانی اجتماعی باید متوقف گردد.  علوم و فناوری های همگرا شد و تغییر در بنیان های علوم ان او ر

علمی در ایران را تهدید می داند زیرا که  ایجاد جریان ملی دانش مستقل از جریان زرب و ره پویی 

عای عقیم مسیری که به تمدن نوین علمی بیانجامد می تواند تالش چند صد ساله زرب در مورد اد

بودن در تمدن زایی  دوران اسووالمی رهبری علم در این سوورزمین و انتسوواب نقش شووار  و حامل 

 .و نوید بخش تمدن نوین اسالمی باشد را نقش برآب  سازد دوران برای اندیشمندان اسالمی در آن
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گواه به از طرف دیگر را نشووانه رفته اسووت.  جلوگیری در پیشوورفت علمی تحریم و نفوذ پس با   

سناد راهبردی بین المللی علم و فناوری، شرفت علمی ا شا پی صادی اقتدار من سی، اقت شور سیا  هاک

ست و سم رکود اقتصادی ا ضت اقتصادی را توقف هزینه کرد و حمایت کالن از علم به ا  و حتی ریا

سارت ملی ضاعف  خ صور نباید دولت  پس . تلقی می کنند م توقف حمایت از  طر  های  کند کهت

و پژوهشهای دانشگاهی و دستاورد هایی همچون ساخت ماهواره دانشگاهی در جسارت  ملی کالن

اسووت. دانش تبعی راهگشووا نیسووت و بدانیم مراودات  بین  بوده بی تاثیر و بدعهدی او طرف مقابل

شتر بدن سلطه یعنی رقابت بجای همکاری، بی بال از کاراندازی موتور المللی در الگوی اعالمی نظام 

که خروج از شوورایم  دولت  ید به این باور برسوودمحرکه پیشوورفت علمی اسووت نه کمک به آن. و 

 .  ممکن استتحریم اقتصادی با اقتدار و پیشرفت علمی و تکیه بر منابع انسانی تحصیل کرده  

 گودمن پس از برجام ،  بعنوان نمونهتصووور دیگری داشووت. بعنوان ثمره تحریم ها آمریکا از برجام 

و شوروی  چیناز دید آنان چالش برانگیز مانند راهبر دیتلماسی عمومی علمی امریکا در حوزه های 

شر می نماید  سابق سندی منت شگاه های ایرانی  سای دان شود و پس از مالقات با رو وارد ایران می 

ا در حوزه علم که از فرصت دیتلماسی عمومی برای گسترش ارتباطات و یا در حقیقت سلطه آمریک

که او هم کارشناس مناطق چالشی با ایا ت متحده وی ریچارد استون همزمان با  .سخن گفته است

نسخه  .دبیر بین الملل مجله ساینس به ایران آمد با پوششآمریکایی پیشرفت علم  انجمناز است، 

سی  سته ای بنام مقا ت علمینوی صا ه ساینس های تخصصی وی در حوزه علم خصو و  در مجله 

ست. که وزارت علومتعامل وی با دست اندرکاران  سازمان انرژی اتمی قابل تامل ا اینها نمونه ای  و 

نقشووه های آنان را در عرصووه علم نقش  ،در این ایام هشوودار پیرمراد ما از نفوذ از خروار اسووت که 

 را برای تغییر مسیر استقالل علمی  در سایه برجام میسر ندید و آمریکا که نقشه هایشبرآب کرد. 

 به نقش واگذاری  باو  حث ما خارج اسوووت از برجام خارج شووودنکات دیگری که ازب با عنایت به 

ست ما بگذارد د برجام معیوبمی خواه ها  ییاروپا شگاه بدون منافع را روی د شد دو دان . یادمان با

بزرگ ما یعنی صنعتی شریف و شهید بهشتی توسم آمریکا تحریم نشدند بلکه توسم اتحادیه اروپا 

 با ادعاهای واهی و بی اساس در لیست تحریم قرار گرفتند. 
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ست که اما رهبر  شت یکی از این درس ها این عزیز برجام برای تاریخ این ملت درس های بزرگی دا

سائل پیچیده شمندان نیز باید مورد خبرگی در  ،امروز در م سی به تنهایی راهگشا نیست دان دیتلما

پذیرفتن تعاریف فنی و علمی پایه ای در پروتکل ها و موافقت نامه ها نظیر  مراجعه قرار بگیرند.

 و محدودیت های علمی بیشوومار موجب خسووارت علمی آن م بدون توجه به ابعاد گسووترده برجا

 . که امروز گریبانگیر ما شده است می گردد عجیبی

خطاب به  در حوزه بکارگیری انرژی صله آمیز هسته ای پیشنهادات فنیقبل از ارائه در مقدمه 

 .جامعه علمی و تخصصی نکاتی را متذکر می شوم

شده دقت   او ً در ارائه راهکار در انتخاب موضوعات، ما باید به تنوع بخشی در فناوری های کسب 

ت داشته باشیم تا پیشروی یک بعدی که ابتر بوده و ثمره اقتصادی نماییم و سعی در کسب جامعی

 در پی ندارد. خاصی اجتماعی

زمان بسووویار طو نی در رسووویدن به   ثانیاً از طر  پروژه های پیچیده بدون انجام پیش نیازها با 

خودداری کنیم زیرا که زمان حصووول به نتیجه در پروژه های اقتدارآفرین بعنوان یک عامل  ،نتیجه

 .حیاتی است

شگاه ها بگوییم چه نکنید با برنامه، آنها   ثالثاً  همه توان ملی را در نظر بگیریم و بجای اینکه به دان

 نماییم  را به انجام چه باید کرد دعوت

که سووعی در منحرف سووازی مسوویر  مراقب پیشوونهاد های شووبه علمی نفوذی ها و دشوومنانرابعاً 

و حتی با بردن  با منطق علم برای علمد باشویم. از اقدامات نپیشورفت این فناوری در کشوور را دار

دودیتهای راندمان ها و تمرکز بر  اقتصووادی نمودن بخشووی از فعالیتها در این مرحله با توجه به مح

محدودیت منابع  منابع بترهیزیم و در زنجیره فناوری اکتسووابی هسووته ای، بومی شوودن فناوری،

ستگی زنجیره تولید ، سترس،  پیو شور  اورانیم در د شرایم ویژه ک شته  اقتدار ملی و  را مد نظر دا

 و توسعه صنعت هسته ای  را به توسعه ملی درون زا بیش از پیش پیوند بزنیم.  باشیم

  نماییمارائه می را در این زمینه پیشنهاداتی  موارد فوق الذکر  با توجه به
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تاکید  کسب و فناوری آنرا بومی نمود. زم را  دانش در گام بلند اول، کشوردر حوزه زنی سازی  

می شود توقف فرایند زنی سازی به  امید حصول  به تعداد بیشتری از سانتریفیوژها  و یا وعده 

دستگاه هایی با راندمان جداسازی بهتر )حتی در اینده نزدیک( برای کشور به صال  نیست ساخت 

 با هر کیفیت  باید ادامه یابد. و تحقیق و توسعه  و  جریان زنی سازی

 عدم  و معادن اورانیم محدودیت  با عنایت بهدر انتخاب مسیر کسب فناوری بعنوان پیشنهاد اول:  

دستیابی به فناوری  سیکل چرخه  و به افزایش درصد زنا توجهدر دراز مدت  امکان واردات این فلز

تبدیل  های برجامی . یکی از مهم ترین اهداف ممانعتبرخوردار استبا یی از اهمیت سوخت بسته 

 ب سنگین اراک مسدود نمودنآسوخت اورانیم طبیعی به اورانیم زنی شده در طراحی راکتور 

راکتور های گرافیتی با در این راستا  توصیه میشود موضوع  .بودسته چرخه سوخت ب دستیابی به

 نبایستی از همچنین استفاده از چرخه  توریم  حتی راکتور آب سنگین و اورانیم زنی نشده  و 

 .خارج شوددستور کار 

تکمیل این بعدی  زمان آزاز گام با توجه به توان علمی بوجود امده در کشوووور،  پیشووونهاد دوم: 

کسب دانش و طراحی و ساخت راکتور  فرا رسیده است.  حل مشکالت ملی فناوری با سمت گیری 

با حفظ مراحل تکوینی آن بعنوان حلقه بعدی زنی سازی از اهمیت حیاتی برخوردار است متاسفانه 

ای  محدودیت القا شده از طرف برجام نه تنها موضوع چرخه سوخت هسته ای را شامل مواد هسته

سته ایو زیر هسته  هسته ای در ذیل  هایراکتور موضوع تحقیقات در موضوع با قرار دادن که دان

تحقیقات مربوط به راکتورهای هسته  یتمامو حتی زیر علمی  زیرکانهبطور  ختموضوع چرخه سو

ستنیز ای را  ست که . در بر گرفته ا سته ای داز  دی زم بذکر ا شمندان ه سوخت   ،دان زیر چرخه 

. لذا با این دسووتاویز جز را حاکم بر کل نموده اندآقایان بعبارتی  و  اسووت ی علوم راکتورمجموعه 

سته ای را  سی قرار داده اند.  در چارچوبکل تحقیقات ه باید توجه نمود که  علیرزم این مورد بازر

ست  سته ای نی ساخت نیروگاه ه سته به  سته ای لزوما واب سترش  علوم و تکنولوژی ه و  مفهوم گ

صاحب تکنولوژی  ینیروگاه هسته ای  و راکتور هسته ای دو مفهوم متفاوت هستند . تمام کشورها

هسووته ای جهت کامل کردن مراحل  علوم و فنون هسووته ای مبادرت به سوواخت راکتور های کم 
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سب با سطه زنی سازی اکم متنسوخت با مصرف قدرت هسته ای نموده اند . این گونه راکتور ها  

شور،  صول تکنولوژی ک صورت بومیقابل ح شتری از  ،ب از لحاظ علمی و تحقیقاتی دارای ارزش بی

ساسی در پیشرفت علوم و تکنولوژی هسته ای میباشند.بوده نیروگاه  هسته ای  حتی در  و عامل ا

ستای  کاربری دراز لحاظ  و قابل انجام  NPTچارچوب برجام و بهره گیری از قابلیت عضویت در  را

بحران آب از مهمترین  از آنجائیکه  .می باشد پیوند توسعه صنعت هسته ای  به توسعه ملی درون زا

شهای ملی  موجود و  ستآچال شور ا صل به اقیانوس به  و ینده ک ضر، دریاهای آزاد و مت در حال حا

مانده ترین منابع باقیمطمئنهای اقلیمی به عنوان عنوان منابع آب  یتناهی و مسوووتقل از پدیده

رزم زلظت با ی امال  و هزینه واحد تولید آب شوویرین و قابل اسووتفاده در . علیباشووندمطر  می

شت آب از  این منابع، نمک شور ما بردا صنعتی، در ک شاورزی و  شهری، ک صرف  زدائی، مبادی م

منیتی و سوویاسووی، از نوار های اقتصووادی، اجتماعی، اانتقال و توزیع آن با لحاظ نمودن ضوورورت

باشووود.  قابل میهای مناطق مرکزی  قابل طر  سووواحلی خلیا فارس و دریای عمان  تا عرصوووه

زدائی حوضه خلیا فارس و دریای عمان سهم ایران از مجموع ظرفیت نمک متاسفانه ذکراست که 

ادیر با درصوود اسووت. این مق 0.4شووده جهانی حدود درصوود و از مجموع ظرفیت نصووب 1.5حدود 

کیلومتر  2000بیش ازخشک جهان است و دارای که کشور ما در زمره کشورهای نیمهعنایت به این

آژانس  منتشر شده توسم با توجه به اسنادباشد،  زیرقابل توجیه است. د میساحل با دریاهای آزا

سال  سته" 2015 بین المللی انرژی اتمی در  ی مورد نیاز قابلیت تامین انرژ ای فقم راکتورهای ه

سازی  آب از دریا را با حجم  سیار با  شیرین  شترا در آینده   ب صادی  و "خواهند دا از لحاظ اقت

با توجه به نکات تذکر داده شوووده  بجد قابل رقابت با انرژی سووووخت های فسووویلی می باشوووند.

کم توان با کاربرد آب شووویرین کن های عملیاتی  یک ضووورورت ملی قبل از توجه به   راکتورهای

که لزوما بایستی فناوری آن را از خارج کشور ابتیاع است   نیروگاه های پرتوان هسته ای تولید برق

 نماییم.

حفظ در بینی ناشی از اجرای طر  ملی آب شیرین کن های هسته ای را می توان اثرات قابل پیش 

های جنوبی  و زلبه بر مهاجرت به علت کمبود آب  و رونق زندگی و کسب حیات مسکون در استان
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صیص منطقه ای آب در وکار در این مناطق از یک طرف و کاهش تنش آبی در مناطق داخلی با تخ

دانست نقطه تولید و حتی انتقال آب به عمق با توجه به قابلیت شیرین سازی حجیم از طرف دیگر 

ر صووورت حصووول به فناوری سوواخت بومی  می تواند با توجه به سووطه با ی اسووتاندارد های د و 

سوواخت به توسووعه علم و فناوری  در حوزه های مختلف در کشووور و تقویت و حمایت از کسووب و 

 .گرددکارهای مرتبم 

سعه راکتور های کوچک با کند کننده های جامد  و مایع م کسب این فناوری  و در ادامه  یتواند تو

مورد توجه واقع شووود. در این رهگذر اسووت که می توانیم که به فناوری پیشووران های هسووته ای 

دریایی که آنهم یک ضوورورت اما برحسووب پیچیدگی آن در برنامه بلند مدت تر قرار می گیرد نیز 

اورانیم مانند مانند لیتیوم شش و مشتقات ان ، ترکیبات ضمنا تولید برخی از مواد زیر هسته ای  برسیم.

هیدراتهای اورانیمی و موادی مانند برلیوم و رادیم و سوواخت ژنراتور نوترون نیز  میتواند در بهبود و 

 گسترش تکنولوژی هسته ای اهمیت بسیاری داشته باشد .

هسته ای از اهداف اصلی  خصوصا دانشمندان و سرخوردگی دلسردیدر آخر اشاره می نمایم که 

می است. اجرای معاهدات بین المللی نباید بگونه ای باشد که باعث ایجاد دشمنان جمهوری اسال

محدودیت در انجام پروژها ، قطع منابع مالی و القای یاس و ناامیدی در بین دانشمندان و حتی 

در  اری  بخاطر محدودیت القا شدهبسته شدن فضای کمتاسفانه کسب و کارهای پشتیبان گردد. 

پاسخگویی دانشمندان  نسبت به  لزوم ود آژانس به حوزه دانشگاهها با فرضاصرار بر ور معاهدات و

، انشگاه هاکلیه مقا ت حوزه هسته ای حتی مقا ت نظری، توقف استخدام هیات علمی در برخی د

اصرار بر تحریم دو دانشگاه اصلی و القای جنگ روانی توسم نفوذی ها و ساده لوحان که برای پرهیز 

 نباید دانشگاه را درگیر مسائل اصلی نظام نماییم اعضای هیات علمی الی فردیاحتماز مشکالت 

باعث کاهش دانش آموختگان عدم بکار گیری  و  حتی پیشنهاد تغییر عنوان دانشکده های ذیربم

 گرایش جامعه به تحصیل در رشته های مربوط به علوم وتکنولوژی هسته ای خواهد شد.
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 حیفم آمد در آخر کالم  شعر مو نا را نخوانم سخن از انرژی هسته ای رفت و

 صد هزاران خرمن اندر حفنه ای    ما رمیت اذ رمیت فتنه ای

 ناگهان آن ذره بگشاید دهان    آفتابی در یکی ذره نهان

 پیش آن خورشید چون جست از کمین    ذره ذره گردد افالک و زمین

  

 

 با تشکر از توجهی که فرمودید.

 والسالم


