
Uچكيده : 

 2013، مجلس نمايندگان اياالت متحده پيشنهاد نمود كه يك الحاقيه به اليحه امنيتي 2012ماه مي  31در 

زيابي از پيامدهاي يك گزارش ار"آمريكا مي بايست ملي اضافه شود. به موجب اين الحاقيه، مدير اطالعات و امنيت 

P0Fنمايدروز از زمان تصويب اين الحاقيه ارائه  60را در ظرف  "ايران حمالت نظامي بر عليه

1
P. 

 انگليس، چين، -شكست مذاكرات ديپلماتيك در مسكو جهت رفع بي اعتمادي بين ايران و قدرتهاي جهان با

UP1Fهسته اي ايران را نمي توان ناديده گرفت تأسيساتاحتمال حمله نظامي به U، فرانسه، روسيه، آمريكا و آلمان

2
P. 

ئول سياست خارجي ن اشتون، مسول، بغداد و مسكو، بين خانم كاتريمذاكرات در استانب دورهسه  پس از اينكه

Pدبير شوراي عالي امنيت ملي سعيد جليلي،اتحاديه اروپا و 

 
2F

3
P  جمهوري اسالمي  هسته اي مذاكره كننده ارشد مسائلو

ايران ايجاد نمايد، اميدها  بودن برنامه هسته اي جمهوري اسالميست اعتماد الزم را درباره ادعاهاي صلح آميز ايران، نتوان

 زمان كوتاه است و قماري بزرگ در پيش.Uروشهاي ديپلماتيك در حال كاهش مي باشد.  نتيجه بخش بودن براي

بت به ايران، نس عليهبنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، به عنوان يكي از مدافعين اصلي حمالت نظامي 

هشدار داده است. نتانياهو در سخنراني اوايل ماه مكرراً اسرائيل  در برابربرنامه هسته اي ايران  موجود دردهاي تهدي

P3Fاسرائيل-مارس در كميته روابط عمومي آمريكا

4
P(AIPAC)   روشن ساخت كه زمان براي راه حلهاي ديپلماتيك صلح ،

بوديم كه ديپلماسي جواب  ما منتظر«او خاطر نشان ساخت: است.  به پايان رسيدهجويانه در مورد مناقشه هسته اي ايران 

P4F» . هيچكدام از ما نمي تواند بيش از اين در انتظار بنشيند.نتيجه دهددهد، ما انتظار كشيده ايم كه تحريمها، 

5
P   نتانياهو در

چشم انداز ديپلماسي ريخت آب سردي بر روي  ،كره شمالي با مقايسه برنامه هسته اي ايران بادر پراگ،  2012ماه مي 

به نظر مي رسد كه آنها (جمهوري اسالمي)، اين مذاكرات را فرصتي ديگر براي فريب و تاخير يافته اند، درست «گفت:  و

 P5F6»مثل كاري كه كره شمالي سالها انجام داد.

                                                           
۱ - Pete Kasperowicz ،"دموکراتها برای ارائه گزارش پيامدهای حمله نظامی به ايران، فشار می آورند " ،The Hill  ،۳۱  ۲۰۱۲ماه می 

۲- <http://www.nytimes.com/2012/06/20/world/middleeast/tense-iran-nuclear-talks-resume-in-moscow.html> 

 http://farsi.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=870408A(مترجم):  -۳ 

٤ - American Israel Public Affairs Committee 

٥ - Chris McGreal  ،».۲۰۱۲مارس  ٦گاردين، » نتانياهو رو به ايران: هچکدام از ما بيش از اين نميتواند به انتظار بنشيند 

٦ - Tom Peter ،».۲۰۱۲می  ۱۸، کريستين ساينس مانيتور، » نتانياهو: ايران مذاکرات را جدی نمی گيرد 

http://farsi.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=870408A


ن وجود داشته، در حالي كه بحثهاي زيادي پيرامون زمان و اهداف حمالت نظامي بر عليه برنامه هسته اي ايرا

هزينه و پيامدهاي چنين حمالتي مورد توجه كافي قرار نگرفته است. برنامه ريزان نظامي در پنتاگون، تخميني از ميزان 

تلفات غيرنظاميان را براي سياستگذاران تهيه مي كنند. اين برآوردها، اساساً بر مبناي اهداف عملياتي تهيه مي شوند و 

هسته اي در  تأسيساتست. در واقع هيچ كس برآوردي علمي از پيامدهاي حمالت نظامي به براي عموم قابل دسترسي ني

 انآنچه مسلم است اينكه تاوان اصلي چنين حمله اي را تنها شهروندان و غيرنظاميحال بهره برداري ارائه نداده است.  

 كه هگزافلورايد اورانيوم تن متريك 371 رقمي بالغ بر  IAEAالمللي انرژي اتمي  آژانس بين طبق گزارشU :خواهند داد

UP6Fهسته اي ايران ذخيره شده تأسيساتدر  ميباشدشديداً سمي 

7
P با  كيلومتر. انتشار اين مواد از مجتمع هايي كه تنها چند

ارزيابي جامع و كاملي از خطرات احتمالي اين مي بايستي مراكز پر جمعيتي مانند اصفهان فاصله دارند، حكم مي كند كه 

 ساكن در مجاورت مجتمع هاي هسته اي ايران صورت پذيرد. غير نظاميمواد بر روي هزاران 

، تورم، بيكاري، و از دست رفتن اعتبار بين المللي كه ايرانيان را به نابودي دتأثيرات سوء آن بر اقتصا با وجود

هسته اي شان  و تهديد آميز مي هيچ عالقه اي ندارند كه خطرات سياستهاي بي پرواهبران جمهوري اسالشكانده است ر

 تأسيساتاين به نظامي از حمالت هيچ توضيحي در مورد خطرات ناشي ايران  ارتشمردم ايران آشكار كنند.  برايرا 

اجراي سياستهاي نتايج ابي هيچ اقدامي براي ارزياز . همچنين مجلس ايران به مردم ايران ارائه نكرده اندهسته اي 

ي هسته ا تأسيساتخطرناك دولت ايران بر روي دانشمندان و سربازان ايراني و شهرونداني كه در داخل يا مجاورت 

پرداخته شود و اين نقيصه به كه  شده استاين مطالعه سعي در استقبال نمي نمايند. لذا  ايران زندگي يا كار مي كنند،

 .بر روي مردم ايران باز نمايدچتري از آگاهي مهمي را 

Uمي باشد مرگ آور آيت اهللا خامنه اي، رهبر ايران، در حال انجام يك قمار هسته ايU در حالي كه هنوز هيچ دليل .

در پيش روي جامعه بين براي اثبات اينكه ايران به دنبال سالح هسته اي است يافت نشده، پرسشهاي فراواني  محكمي

 تأسيساتن در اين زمينه وجود دارد. آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست مي كند تا به ايرا المللي و همسايگان

هسته اي ايران كه ممكن است كاربرد نظامي داشته، دسترسي پيدا كند. واقعيت هاي فني هر چه باشد، واقعيت سياسي 

شكست خورده است. پس از انتخابات اياالت اين است: اسرائيل، ايران را تهديد به حمالت نظامي مي كند، زيرا ديپلماسي 

، تصميم گيري در ميت رامني آقاي ياو  اوباما باشدپرزيدنت باراك يا دوباره  ،منتخبرئيس جمهور  فارغ از اينكهمتحده، 

مورد نحوه برخورد با برنامه هسته اي ايران يكي از ضرورتهاي اجتناب ناپذير براي رئيس جمهور آينده آمريكا خواهد 

مردم ايران به اين اندازه زياد نبوده است. برآورد اين خطرات  ايخطر حمالت نظامي بر زماني هيچتا كنون در . دبو

                                                           
 ۱۸، گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی به هيات مديريه، »و اجرای قطعنامه های مرتبط شورای امنيت NPTتوافقنامه اجرای حفاظت از « - ۷

 »  .ميالدی ۲۰۱۰فوريه 



هزينه هاي حمالت نظامي،  برشمردنبا  جنبه انساني آن اهميت فراواني دارد. .الزم است بر شمرده شوندولي  استمشكل 

يا اسرائيل هستيم كه نه تنها  ما به دنبال ساختن مقياسي براي قمار بي پرواي آيت اهللا و قمار حمالت احتمالي آمريكا و

 د.يرمي گ در برنيز گذاران آمريكا و اسرائيل را  دامن مردم ايران بلكه جامعه بين المللي شامل سياست

داراي پيامدهاي كوتاه مدت و دراز مدت محلي، منطقه اي و جهاني باشد كه اين قمار هسته اي مي تواند 

هسته اي است، بسيار  تأسيساتپيشگيري از آنها غير ممكن است. حمالت متعارف كه شامل بمباران سيستماتيك 

P7Fهسته اي در چرنوبيل، فوكوشيما و جزيره تري مايل تأسيساتمخربتر از حوادث صنعتي هسته اي نظير 

8
P  باشد. مي

غير  تا حد ممكنخسارات ناشي از بمباران هوايي استراتژيك، سعي خواهد شد كه  اين امر مسلم است ،درصورت حمله

. اين حمالت زماني را براي واكنش و پدافند باقي نمي گذارد و شانسي براي تخليه اضطراري وجود جبران باشدقابل 

 مقدور نيست.سمي و راديو اكتيو ندارد. در موقع اين حمالت، امكان مهار نشت مواد 

چندين سابقه تاريخي براي ارزيابي مرگ و مير و جراحات ناشي از حمالت متعارف بر جهت مقايسه علمي، 

تلفات در اين مجموعه عبارتست از كل موارد مرگ و  وجود دارد. ميباشند در حال بهره برداريكه هسته اي  تأسيسات

ناشي از اثرات حرارتي، فيزيكي، شيميايي و پرتويي حمالت نظامي. برآورد تلفات و مير به عالوه جراحات حاد و مزمن 

خسارات مردم ايران، به دو عامل اصلي بستگي دارد: اول: مقاصد استراتژيك نظامي و توانمنديهاي آمريكا و اسرائيل، 

ديگري . اين دو عامل به متغيرهايي پشتيباني (لجستيكي) و آمادگي دفاع غير نظامي ايران پيش بيني، دوم: توانمنديهاي

نظير زمان و شدت حمالت نظامي، نوع و تعداد اهداف نظامي، و همچنين شرائط سايتها نظير نوع و ميزان ذخيره موجود 

مواد سمي، پراكندگي جمعيتي در مجاورت مجتمعهاي هسته اي و توانمنديهاي بازسازي و جبران بستگي دارد. ساير 

رطوبت. اين عوامل براي تعيين  و ميزان زيست محيطي عبارتند از وضعيت توپوگرافي، جهت بادعوامل مهم طبيعي و 

 تلفات انساني و ساير خسارات، كليدي هستند.

حمالت نظامي متعارف تقريباً به طور حتم به مجتمعهاي هسته اي اصفهان، نطنز، اراك و فردو صورت مي پذيرد. 

ين است ولي غير ممكن نيست. عليرغم برخي شواهد، بسياري از متخصص كمتر نسبتاً حمله به نيروگاه بوشهر،احتمال اما 

هسته اي) را بر عليه مجتمعهاي اصفهان و نطنز، غير ضروري، نامناسب و مغاير اصول به كارگيري سالحهاي تاكتيكي (

مال باالي حمالت متعارف بر عليه (دكترين) راهبردي آمريكا و قوانين بين الملل دانسته اند. تاكنون هيچ تكذيبي از احت
                                                           

است که  )حادثه چرنوبيل دنيا (پيش از ای راکتورهای هسته و نخستين فاجعه آمريکا بدترين حادثه اتمی ،حادثه اتمی تری مايل آيلند(مترجم):  - ۸
ايالت  در نيروگاه تری مايل آيلند در ۲اتفاق افتاد. در اين حادثه بخشی از هسته اصلی واحد  آمريکا آيلنددر تری مايل  ميالدی ۱۹۷۹ مارس ۲۸ در

نفر از  ۱۴۰،۰۰۰در پی اين حادثه حدود  .به بيرون از نيروگاه گرديد راديواکتيو گاز کوری ميليون ۳ذوب شد که باعث نشت  آمريکا در پنسيلوانيا
مرجع:  .ای برای مدتی در آمريکا متوقف شد های هسته های خود را ترک کردند. پس از حادثه تری مايلی آيلند، ساخت نيروگاه اهالی منطقه خانه

 /http://fa.wikipedia.org/wikiآيلند_مايل_تری_حادثه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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فردو در نزديكي قم كه در  تأسيساتهسته اي اصفهان و اراك صورت نپذيرفته است. ما در اين مجموعه،  تأسيسات

اعماق زمين قرار دارد را به دليل اطالعات ناقص از اين سايت مورد بررسي و تحليل قرار نداديم. با اين وجود، مجتمع 

 ر حتم مورد حمله بمبهاي سنگر شكن قدرتمند قرار خواهد گرفت.فردو تقريباً به طو

مورد فرض قرار داديم و اثرات حمالت نظامي بصورت محافظه كارانه در اين مطالعه، ما سناريوهاي حمالت را 

 متعارف بر روي چهار هدف كه عبارت از اصفهان، نطنز، اراك و بوشهر مي باشند، را تحليل كرديم.

تواند به  ، برخي برنامه ريزان نظامي پيشنهاد كرده اند كه حمالت نظامي برعليه ايران، ميأسيساتتاين  عالوه بر

تعميم يابد. قصد از اين حمالت، آسيب دائمي به توانايي ايران براي احياي برنامه هاي » نقطه هدف«هدف يا  400بيش از 

جنبي  تأسيساتسايتهاي هسته اي و همچنين زيرساختهاي پشتيباني و در هسته اي اش از طريق هدف قرار دادن پرسنل 

آن مي باشد. پس از حذف سيستم پدافند هوايي، نقاط هدف محتمل در فهرست اهداف نظامي، شامل مراكز رهبري و 

ستند) موشكي، كارگاههاي سانتريفوژ (كه بعضي از آنها در مراكز شهري ه تأسيساتفرماندهي، زيرساختهاي مخابراتي، 

و همچنين ساير مراكز محرمانه هسته اي مي باشند كه توسط آژانسهاي اطالعاتي و جاسوسي غربي شناسايي شده اند. 

سپاه پاسداران باشد كه براي عملياتهاي تالفي بكار مي روند و يا مي تواند  تأسيساتساير اهداف محتمل مي تواند شامل 

ه انجام فعاليتهاي تسليحاتي مي باشند. معادن اورانيوم و كارخانه ها نيز شامل مجتمع نظامي پارچين باشد كه مشكوك ب

تلفات و مجروحين ناشي از تخمين هاي اين گزارش محدود به  قابل تذكر است كهممكن است مورد هدف قرار گيرند. 

 .استهسته اي فوق الذكر و سكنه مجاور آن  تأسيساتحمله مستقيم به چهار 

، ما تخمين مي زنيم كه در اطالعات موجود و همچنين تبادل نظر با متخصصين ايراني و غربيبراساس بهترين 

نفر شامل دانشمندان، كارگران، سربازان و پرسنل پشتيبان، در چهار مجتمع فوق مي باشند.  11٫000 تا 7٫000كل بين 

U درصد است. با فرض اينكه به طور متوسط  100فوق الذكر نزديك به  تأسيساتبه احتمال قريب به يقين ميزان تلفات در

نفر در زمان حمالت حضور خواهند داشت،  000٫5 تا 500٫3 دو شيفت كاري در اين مجتمع ها وجود داشته باشند،

ثيرات حرارتي و فيزيكي ناشي از انفجارها كشته يا مجروح خواهند شد. اگر تلفات ساير اهداف أبيشتر آنها در اثر ت

 نفر برسد. 000٫10 اضافه كنيم، ميتوان پيش بيني كرد كه تعداد كشته شدگان و مجروحين به بيش ازنظامي را به آن 

به منظور درك اثرات روانشناختي و سياسي حمالت نظامي، برآورد ما آن است كه تلفات غير نظاميان ايران تنها 

در منازعات ما بين كشته شده يلي اسرائ 1٫083 فلسطيني و 6٫731 رقم از تربيش ميتواند در روز نخست حمالت،

P8Fلسطيني ها در دهه گذشته باشد كه در گزارشات آمده استاسرائيل و ف

9
P حمالت زميني بشار اسد به شهرهاي سوريه .
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مانند قتل عام حمص و شهرهاي ديگر، روزانه دهها و صدها كشته در يك سال اخير داشته است. هنوز تعداد كشته 

به عدد محاسبه شده مرگ ناگهاني هزاران شهروند ايراني در اثر حمالت هوايي احتمالي به  ،شدگان قتل عامهاي سوريه

 هسته اي ايران نمي رسد. تأسيسات

، در اين نوع حمالت، غيرنظاميان به خاطر مواجهه با آسيبهاي حرارتي متعارفحمالت نظامي  خالفمعذالك، بر

صورتيكه رآكتورها مورد بهره برداري قرار گرفته باشند و نشت  و انفجار در مجتمع هاي هسته اي كشته مي شوند. در

 مواد راديو اكتيو صورت پذيرد، احتماالً دهها هزار غير نظامي، با ابر شيميايي بشدت سمي مواجه خواهند شد.

 فلورين گاز سمي ذخاير باعث انتشاربه مجتمع فرآوري اورانيوم اصفهان و مجتمع غني سازي نطنز،  نظامي حمله

گردد. اسيد هيدروفلوريك يك ماده بسيار فعال بوده كه در هوا مي به اسيد هيدروفلوريك، قابل تبديل Uتركيبات ساير و 

. در كل مي توان گفت، گاز باعث تجمع مايعات در ريه و در نتيجه منجر به خفگي شخص مي گرددتنفس در صورت 

كه هنگاميكه در جنگ جهاني اول مورد استفاده قرار گرفت. فلورين، گاز خورنده و سمي تري نسبت به گاز كلرين است 

كشنده برسد، ابرهاي كشنده تمام اشكال حيات را در مسيرشان از بين خواهند  ميزاناين گاز در هوا منتشر شود و به 

، بادهاي غالب تأسيسات، تراكم جمعيتي در مجاورت تأسيساتبسته به حجم مواد شيميايي ذخيره شده در اين  Uبرد.

منطقه و شرائط آب و هوايي، دهها هزار نفر از كاركنان و غير نظاميان اصفهان و (كمي كمتر در) نطنز با ابر سمي مواجهه 

اين ابرهاي سمي، به ريه افراد آسيب خواهد زد، آنها را نابينا خواهد كرد، سوختگي هاي شديدي را ايجاد Uخواهند يافت. 

 يگري به بافتها و اعضاي حياتي وارد خواهد نمود.خواهد نمود و آسيبهاي د

U ،هزينه باالي قمار آيت اهللا و قمار حمالت اسرائيلي و آمريكايي را  پرداخت خصوصاصفهان به در اين ميان ،

هسته اي اصفهان موجب مي شود  تأسيساتحجم زياد موجود و كشندگي مواد شيميايي سمي توليد شده در  Uخواهد نمود.

 بر روي شهروندان -حتي در صورتيكه تمام يا بخشي از اين مواد در آنجا ذخيره شده باشند –طر اين مواد را كه نتوان خ

 ناديده گرفت. اين شهر زيبا و تاريخي

ميالدي، مجتمع فرآوري اورانيوم  2009تا  2004آژانس بين المللي انرژي اتمي از سال  بر اساس گزارش

) توليد نموده كه در اصفهان و نطنز نگهداري Uranium Hexafluorideد اورانيوم (تن هگزافلوراي 371اصفهان بيش از 

P9Fمي شود

10
P هگزافلورايد اورانيوم توليد هزار كيلو گرم)  371( تن 371درصد از  5. بر مبناي محاسبات ما، چنانچه تنها

اصفهان، در جريان حمالت هوايي يا پس از آن در هوا منتشر شود، ابر سمي با درجه خطر فوري براي  تأسيساتشده در 
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 33 مايل مربع يا 13 كيلومتر) را طي كرده و مساحتي بالغ بر 8مايل ( 5ميلي گرم در ليتر،  25  (IDLH)حيات و سالمتي

كيلومتر در  15 مايل بر ساعت يا 4/9 اد غالب حدودكيلومتر مربع را آلوده مي كند. با در نظر گرفتن جهت و سرعت ب

سكنه مناطق شرقي شهر اصفهان كه  240٫000 ساعت به سمت شهر اصفهان، در ظرف يك ساعت، ابر سمي مي تواند

درصد ذخاير گاز فوق، ابر داراي درجه خطر  20شهرداري اصفهان مي شوند، را در بر گيرد. با انتشار  6و  4شامل مناطق 

 106مايل مربع يا  41 كيلومتر را طي نموده و مسافتي بالغ بر 5/14 مايل يا 9باال،   (IDLH)راي حيات و سالمتيفوري ب

،  6و  4، 13شهروند اصفهاني از مناطق شهرداري  352٫000 كيلومتر مربع را در بر مي گيرد. در اين حالت، حدود

درصد جمعيت اصفهان  20تا  5را  تلفاتاگر ما خيلي محتاطانه، ميزان Uرا آلوده مي كند.  4بعالوه ساكنين شمال منطقه 

 نفر كشته باشيم. 000٫70 تا 000٫12 فرض كنيم، بايد در انتظار

U و نظير حادثه بوپال هند كه در  در مقياسبنابراين، بسيار محتمل است كه مردم شهر اصفهان با يك تراژدي

ه عالوه، تخريب زيست محيطي از ب Uميالدي روي داد، مواجه شوند. 1984كارخانه يونيون كاربايد هندوستان در سال 

طريق انتشار تركيبات اورانيوم در هوا و ورود آن به آب، خاك و زنجيره غذايي، اثرات دراز مدت و مزمني را بر روي 

رهنگي و اقتصادي سالمت افراد مانند سرطان و آسيبهاي جنيني برجاي خواهد گذاشت. اصفهان به عنوان يك قطب مهم ف

از نظر تاريخ، معماري و زيبايي باشهرهاي فلورانس و كيوتو قابل مقايسه است، در حاليكه اين شهر در معرض نابودي 

ميباشد. با اين وجود، چنانچه اين مواد از مركز فرآوري اصفهان خارج شوند و در جايي ديگر انبار گردند، شمار تلفات 

 د.كاهش چشمگيري پيدا خواهد نمو

U در مورد مركز غني سازي سوخت هسته اي نطنز و نيروگاه آزمايشي غني سازي آن، حمالت بسيار شديدتر

خواهد بود زيرا اين مركز در اعماق زمين ساخته شده است. كشته شدگان در محل بسيار زياد خواهند بود و اساساً اين 

، تهديد ابر گازهاي سمي شديد نخواهد مورددر اين  U.مجتمع هسته اي (زير زميني) به گور دسته جمعي تبديل خواهد شد

جهت بود. مجتمع نطنز در نزديكي مناطق پر جمعيت شهري قرار ندارد و مناطق پر جمعيت اطراف آن، پراكنده هستند و 

سمي بادهاي غالب به سمت شهرهاي نطنز و كاشان نمي باشد. ما تخمين مي زنيم كه تلفات ناشي از مواجهه با ابر گازهاي 

نفر برسد. با عنايت به ظرفيت كشاورزي و باغداري نطنز، اثرات  7٫000 تا 800 در مناطق روستايي نطنز به حدود

 زيست محيطي حمالت نظامي به اقتصاد محلي، بسيار شديد خواهد بود.

 شد.همچنين حمله نظامي به مجتمع هاي هسته اي در حال بهره داري، به خطرات پرتويي وخيمي منجر خواهد 



درصد توان در حال بهره داري بوده و رآكتور آب سنگين  75حمله نظامي به نيروگاه هسته اي بوشهر كه با 

به مشابه بهره برداري مي رسد، مي تواند تهديدهاي بسيار جدي تري را به نسبت حمالت مرحله اراك كه در آينده به 

 اصفهان و نطنز بر مردم ايران به بار آورد.

هسته اي بوشهر فاصله دارد. جهت باد غالب به سمت  تأسيساتكيلومتر با  11مايل يا  7كمتر از بندر بوشهر، 

نسبتأ  تأسيساتنفر جمعيت مي باشد، است. گرچه احتمال مورد هدف قرارگرفتن اين  240٫000 شهر بوشهر كه داراي

ه چرنوبيل متروكه شد را پيدا ميكند. كمتر است، اما اين شهر سرنوشتي مشابه شهر پريپيات در شوروي كه پس از حادث

را در فهرست اهداف نظامي حمله قرار دهند، در اين منطقه صدها هزار نفر در  تأسيساتاين  ،چنانچه برنامه ريزان نظامي

باالي تشعشات  مقداره بوشهر با درصد جمعيت منطق 5تا  1اگر Uخطرناك تشعشعات قرار خواهند گرفت.  مقاديرمعرض 

نفر از مشكالت شديد سالمتي نظير بازماندگان حادثه چرنوبيل رنج خواهند  000٫12 تا 400٫2 هسته اي روبرو شوند،

حمله به نيروگاه هسته اي بوشهر، تهديد اقتصادي Uوه، خسارات به فراسوي مرزهاي ايران گسترش خواهد يافت. بعال Uبرد.

ندان كويت، امارات متحده، عراق و عربستان سعودي در بر خواهد داشت. اين و زيست محيطي عمده اي را براي شهرو

حادثه نه تنها موجب نابودي مراكز تجاري مهم و ماهيگيري خليج فارس ميشود، بلكه آلودگي مجموعه هاي آب شيرين 

بوشهر،  تأسيساتامي به پيامدهاي اقتصادي حمله نظ پي بردن بهه منظور ب Uكن، بنادر و حوزه نفت را در پي خواهد داشت.

مي توان به مورد مشابه آن كه حادثه چرنوبيل است توجه نمود. بنا به اظهار دولت بالروس، در حادثه چرنوبيل بيش از 

 دالر خسارات اقتصادي به بار آمد. ميليارد 200

ي توليد مگاوات آن مي تواند برا 40اراك نيز يك هدف نظامي حتمي به شمار مي آيد. رآكتور  تأسيسات

كه براي ساخت سالحهاي اتمي مورد نياز است، بكار رود. آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار مي دارد  239پلوتونيوم 

كه براساس تصاوير ماهواره اي، نيروگاه توليد آب سنگين در اراك، در حال حاضر عملياتي شده است و جمهوري اسالمي 

ميالدي به بهره برداري رسد.  2013كتور آب سنگين اراك در سه ماهه سوم ادعا مي كند كه برنامه ريزي شده تا رآ

نفر از كاركنان مجتمع شود اما خطر عمده اي براي  500حمله به اين رآكتور قبل از بهره برداري مي تواند موجب مرگ 

مله نظامي به آن، خنداب با ساكنان اطراف مجتمع بوجود نمي آورد. با اين حال، زماني كه رآكتور به بهره برداري رسد، ح

كيلومتري مجتمع را با مقادير زيادي مواد راديواكتيو مواجه مي  2/3 مايلي يا 2نفر واقع در  72٫000 جمعيتي بالغ بر

 تا 720، بين قرار گيرندراديواكتيو تشعشعات  در معرضدرصد جمعيت  5تا  1ما تخمين مي زنيم كه اگر تنها Uكند. 

 .ديدخواهند ت جراحمواد راديواكتيو ناشي از مزمن سوء و نفر از اثرات  600٫3



حمالت نظامي، سيستم مديريت  ناشي ازفراسوي حمالت نظامي، عامل كليدي بعدي در مورد تعيين سطح تلفات 

در صورت حمله نظامي، جمعيت زيادي از مردم Uسوانح محسوب مي شود. در رويارويي با بحران و توانمنديهاي آمادگي 

و جاهاي ديگر در معرض ابر گازهاي سمي قرار مي گيرند. شواهد تاريخي بيانگر آن است كه مديريت بحران اصفهان 

ه عنوان مثال، تلفات زلزله بم، ب Uبرابر افزايش دهد. 10ضعيف و آمادگي ناكافي براي سوانح مي تواند ميزان تلفات را تا 

معيت تري روي داد. نظر به اينكه در اينجا، مواجهه با ده برابر زلزله شديدتري بود كه در تركيه در منطقه پرج

تشعشعات مورد نگراني است، بايد به خاطر داشت كه اساساً جمهوري اسالمي ايران توانايي چنداني براي مديريت چنين 

اتمي، حادثه اي را در هر سطحي ندارد. از نظر مواجهه پرتويي، تنها مورد مستند شده توسط آژانس بين المللي انرژي 

حادثه  هده اش برنيامد بجز اينكه كارگرمربوط به مورد ناشناخته گيالن مي باشد كه جمهوري اسالمي هيچ كاري از ع

در كشور فرانسه براي درمان هاي تخصصي اعزام كند. در هنگام حوادث  Institut Curieديده را به مركز انستيتو كيور 

ان، دريافت خدمات پزشكي يا مراقبتهاي دولتي براي مردم بسيار مشكل بزرگ در رآكتورهاي در حال بهره برداري اير

 خواهد بود.

U هسته اي ايران  تأسيساتدر ارزيابي گزينه نظامي، برخي تحليلگرها اظهار مي دارند كه حمله نظامي بر عليه

د حمله اسرائيل به سايت بيان مي دارند كه سادگي اين حمالت مانن ارزيابي هاميتواند بسيار ساده و موثر باشد. اين 

قرار بود از رآكتوري اوسيراك در عراق خواهد بود. اوسيراك، سايت هسته اي نيمه ساخته شده صدام حسين بود كه 

يروگاههاي ن Uميالدي منهدم گرديد. چنين قياسي نادرست است. 1981و توسط اسرائيل در سال  شودبهره مند  فرانسوي

گسترده، در حال بهره برداري، داراي نيروي  ايران وسيراك مقايسه كرد. مجتمعهايهسته اي ايران را نمي توان با ا

انساني زياد و حاوي صدها تن مواد شيميايي سمي و راديواكتيو مي باشند. اخيراً يووآل ديسكين، رئيس پيشين سازمان 

ي تواند به پيشبرد برنامه هسته اي شين بت (سازمان امنيت داخلي اسرائيل)، هشدار داد كه حمله نظامي به ايران، حتي م

در صورت وقوع حمالت نظامي، با شتابي انجام مي دهد،  در خفاايران در حال حاضر دولت مردان آنچه «ايران كمك كند: 

 P10F11»، انجام خواهند داد.زياد و بي پروا

U،زمان آن فرا رسيده  بجاي ناديده گرفتن مردم ايران و احتساب آنها بعنوان خسارات اجتناب ناپذير اين حمالت

ساختن مردم ايران به بحث حمالت  و كنجكاو نمودن متوجه U.است كه چتري از آگاهي براي مردم ايران بگسترانيم

نظامي، بعنوان يك عامل كليدي در مناقشه هسته اي، بسيار اخالقي، راهبردي و سياسي است. دستكم آن است كه بايد به 

 هنگفت كه هزينه مردم اصفهاننددرباره پيامدهاي حمالت نظامي هشدار داد. سرانجام، مردم ايران به ويژه مردم اصفهان، 

                                                           
 . ۲۰۱۲مارس  ۲۹، جروزلم پست، »رئيس پيشين شين بت، طرح نجات نخست وزير باراک را بهم می زند«ياکوف الپين،  - ۱۱



كه مدافعين اسرائيلي و آمريكايي حمله نظامي را در يك حمالت نظامي را پرداخت خواهند كرد و آنها كساني خواهند بود 

 .قرار خواهند دادباتالق استراتژيك و اخالقي بعنوان مجرمين يك فاجعه هسته اي محصول دست بشر 

مواد راديواكتيو، آگاه سازي مردم از  در معرضشهروندان  قرارگيرييك گام كليدي پيشگيرانه براي كاهش 

مكان و مقدار مواد سمي و راديواكتيو ذخيره شده ايران مي باشد. همچنين بايد اطمينان حاصل كرد كه در نزديكي مراكز 

پرجمعيت ذخيره كردن مواد شيميايي صورت نمي گيرد. در ضمن بايد مسئولين را تشويق نمود تا به آموزش عمومي 

رنامه هاي دفاع غيرنظامي جهت تخليه اضطراري و درمان افراد در معرض خطر ابر سمي شيميايي و مردم و تهيه ب

راديواكتيو مبادرت ورزند. ضروري است كه شوراي امنيت سازمان ملل، سازمان بين المللي انرژي اتمي، صليب سرخ بين 

هسته اي ايران را از قبل يادآور شوند، نه اينكه  تتأسيساالملل و ساير سازمانهاي بين المللي، پيامدهاي انساني بمباران 

خطرناك با  مدلي ميشودموجب هسته اي ايران،  تأسيساتايران، بمباران  عالوه بربعد از حادثه متوجه آن گردند. 

در برنامه هسته ايشان  جديهايي كه با تعارضات  ، نه تنها براي صنايع هسته اي بلكه براي تمام ملتپيامدهايي گسترده

 .بوجود آيدروبرو هستند، 

ايران، و نه حمالت نظامي خواهد توانست يك راه حل رضايت بخش  دولت در درازمدت، نه معامله هسته اي با

خامنه اي به عنوان قدرتمندترين فرد ايران امروز و  بار آورد. آيت اهللاطوالني مدت براي بن بست هسته اي ايران به 

مي تواند موضوع هسته اي و حمالت نظامي را متوقف سازد، با حمالت نظامي به ايران در مسند قدرت فردي كه 

 مستحكمتر خواهد شد.

بهترين استراتژي طوالني مدت، همانا ايجاد يك دولت دموكراتيك، شفاف و پاسخگو در ايران است. در اين 

ورشان از آنها، كار، احترام، فرصت سازي و آزادي سناريو، رهبران سياسي، به سرعت درخواهند يافت كه مردم كش

سياسي ميخواهند، نه اينكه با تمسك به وعده هاي دروغين، به دنبال سالح هسته اي باشند كه براي مردم كشور، هزينه 

مرگ  سنگين به بار آورند و حتي موجوديت آنها را به مخاطره بيافكنند. حمالت نظامي نه تنها هزاران شهروند را به كام

هيچ كمكي هم در دهها و شايد صدها هزار نفر را با مواد شيميايي خطرناك مواجه خواهد نمود، بلكه نيز خواهد كشيد و 

خامنه اي ثابت نموده كه كمتر به  . آيت اهللابه ثمر رسيدن تالشهاي مردم ايران جهت دستيابي به دموكراسي نخواهد نمود

باشد كه اين  مي يان خارج از كشورجوامع بين المللي، بخصوص جامعه ايران در امردم ايران توجه دارد. اين بر عهده م

 .آگاهي را براي مردم ايرن و جهان فراهم سازيم


