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بر اساس یک گزارش علمی:
تلفات عظیم انسانی وعواقب شیمیایی  /هسته ای حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران
در حالی که که مذاکره کنندگان غربی در تالش برای پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک برای چالش هسته ای ایران هستند  ،تهدید
حمله نظامی اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای ایران را نمی توان نا دیده گرفت  .در حالی که درباره ی احتمال و اثر چنین حمله ای ،
بحث های زیادی شده است نکته ای که در این مورد کم تر مورد بررسی قرار گرفته عواقب بسیار واقعی تلفات عظیم انسانی است
که چنین حمله ای به دنبال خواهد داشت.
بر اساس تحقیق اخیر خسرو سمنانی تحت عنوان "قمار هسته ای آیت هللا " ،که توسط موسسه هینکلی در دانشگاه یوتا و بنیاد امید
برای ایران منتشر شده  ،ابر گسترده سمی ناشی از حمله به امکانات هسته ای ایران و راکتورها مردم شهرهای بزرگ اطراف را
به مخاطره خواهد انداخت  .این گزارش نه از طرف رژیم ایران عذر خواهی کرده و نه چند دهه بی توجهی آن را نادیده گرفته است،
در عوض ،این گزارش بنا به دالیل ذیل برعلیه حمله به تاسیسات اتمی هشدار می دهد:




تاسیسات هسته ای ایران یا با استحکامات کامل درست شده و یا آنها را در مجاورت شهر های بزگ قرار داده اند
که این در هر دو صورت راه اندازی حمله هوایی بدون تلفات غیر نظامی را غیر ممکن میسازد.
تعدادتلفات ناشی از چنین حمله هوایی نظامی و نیز در معرض قرار گرفتن نشر مواد سمی و رادیو اکتیو می
تواند بیش از  80.000نفر باشد.
هزینه های اقتصادی چنین حمله ای برای تمام طرف های درگیر به راحتی می تواند بیش از ده ها میلیارد دالر
باشد و این با فرض آن است که این حمالت منجر به هیچگونه جنگ منطقه ای نشود.

سمنانی هشدار می دهد" :هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای مرگ هزاران نفر از شهروندان که در سایت ها مشغول به کار بوده و یا
در مناطق اطراف زندگی می کنند را تضمین خواهد کرد "  ".اثر بالقوه طوالنی مدت چنین حمالتی را بر روی مردم ایران نمی توان
نا دیده گرفت ..به احتمال زیاد تمام ملت (یک نسل تمام )،نسبت به حامیان حمله و یا کسانی که نتوانستند از وقوع آن جلو گیری کنند
احساس دشمنی و انزجار خواهد دشت . .پیش از آن که تلفات جانی و مالی را به عنوان "خسارات مادی و طبیعی جنگ ،به حساب
بیاوریم  ،ادله محکم اخالقی ،استراتژیکی و سیاسی و منطقی به ما حکم می کنند که منافع ملت ایران را به عنوان عامل اصلی در
این مناقشه هسته ای به شمار آوریم .
"این گزارش تحقیقی فوق العاده ،مستدل و سرشار از اطالعات که فراخوانی است برای پیش گیری از حمله نظامی به ایران و
جلوگیری از تلفات غیر نظامیان ،باید موجب شک و تردید در میان کسانی شود که قصد حمله نظامی دارند"  .ایموس جوردن  ,مدیر

عامل سابق مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی"سرتیپ ،ارتش آمریکا (بازنشسته).

برای دانلود کامل "قمار هسته ای آیت هللا  -بشر ،پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران" ،لطفا
به صفحه ذیل مراجعه کنیدwww.nucleargamble.org.
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