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پیش گفتار ترجمه فارسی
((دو چیز طیره عقل است ،دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی))
سعدی

سرنو شت ایران چه خواهد شد؟ این بزرگترین پر س شی ا ست که امروزه در بحبوحه ی بحران فزاینده نا شی از مناق شه
ه سته ای میان جمهوری ا سالمی و دولت ا سرائیل به پ شتیبانی ک شور های غربی ،در ذهن همه دل سوزان ایران توأم با نگرانی
شدید مرور می شود .آیا ایرانیان از این بحران به دور از بالی جنگ به سالمت گذار خواهند کرد؟ یا آنکه سایه گسترده شوم
جنگ در پی حمله احتمالی ا سرائیل به همراهی آمریکا به ایران ،منتهی به سرنو شتی ده شتناک برای ک شور ما می شود؟ آیا با
بروز چنین فاجعه ای امکان د ستیابی به ایرانی دموکرات و مدرن برای دهها سال یا شاید همی شه در همان گور ستانهای جمعی
که در صووورت بروز حمله ،مزار انبوه بی شووماری از هم میهنان بی گناه ما می گردد ،دفن خواهد شوود؟ کتاب «قمار هسووته ای
آیت اهلل» آقای خسرو سمنانی پژوهشی است گسترده و مستند در باره پیامد های حمله احتمالی به ایران که هم پاسخگو به این
پرسش هاست و هم هشداری است جدی به تمام آنهایی که جنگ با ایران را تنها گزینه باقی مانده برای رفع بحران هسته ای
ایران تلقی می نمایند .آقای سوومنانی از نادر کسووانی اسووت که با تکیه بر دانش خود به عنوان یک فیزیکدان و برخورداری از
سابقه ای پربار در زمینه مدیریت جمع آوری پ سماندهای ه سته ای و مهار گازهای سمی نا شی از آن ،دارای شای ستگی ممتاز
جهت بررسی این موضوع حساس و حیاتی است.
در این کتاب گزارش گونه ،آقای سمنانی بنابر اطالعات و استدالل های کارشناسانه با ارائه آمار و ارقام تخمینی ضایعات
و تلفات ناشی از حمله احتمالی به ایران و نیز سنجش تطبیقی با دیگر سانحه های هسته ای در گذشته مانند چرنوبل ،تصویری
بس هولناک از پیامد های حمله ی هوایی به تأ سی سات ه سته ای در ایران را تر سیم می نماید .ت صویری که خواب خوش هر
انسان با وجدان را مبدل به کابوسی می سازد که در آن نه دهها یا صدها ،بلکه هزاران و شاید صدها هزار از خواهران و برادران
ما در ایران بر اثر ضربه مستقیم حمالت و پخش گازهای سمی و تشعشات هسته ای ،مبدل به مردگانی در خون تپیده با چهره
هایی بی نور می شوند .در همان ت صویر تیره گون ،بخش های قابل توجهی از شهرها و سرزمین ایران یا در جا به خاک ستر می
نشینند و یا تدریجا خشک و بی جان می شوند .هرگز چنین مباد!
ه شدار م ستند و م ستدل آقای سمنانی علیه حمله به تأ سی سات ه سته ای در ایران به هیچ وجه به معنای بی گناه تلقی
کردن نظام جمهوری اسووالمی در این مناقشووه نیسووت .در واقع آقای سوومنانی با انتخاب عنوان این کتاب و نیز محتوای آن در
بخش های گوناگون ،ب صورت شفاف ماهیت ماجراجویانه رهبران نظام را آ شکار می سازد .در این گزارش ،نظام حاکم بر ایران،
ا ستبدادی ،نا م سئول و نا پا سخگو در برابر خوا سته ها و منافع مردم ایران شناخته می شود .جمهوری ا سالمی نظامی ا ست که
در عرصه بین المللی دشمن تراشی را پیشه کرده و با تهدیدهای نابجا علیه کشور اسرائیل و انکار انزجار آور جنایت هولوکاست،
بیش از پیش ایران را در جهان منزوی و بدنام ساخته ا ست .و در عر صه داخلی ،نظامی ا ست که قانونش تنها به منظور حفظ

منافع مالیان در قدرت و همکارانشان در موقوفه ها و نهاد های وابسته به سپاه پاسداران وضع شده است که در آن مردم در
تعیین خط مشی های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و بین المللی کشورشان هیچ مشارکت و صدایی ندارند .درقمار هسته ای میان
جمهوری اسالمی و اسرائیل به پشتیبانی جهان غرب ،این سرنوشت و موجودیت ملت ایران است که بدون داشتن هیچ حقی در
اظهار نظر ،به گروگان گرفته شده است .قمار بازان در مقابل هم قرار گرفته اند تا علیه منافع مردم ایران دست به قماری مرگ
آفرین بزنند .سوووکوت در مقابل ابعاد خرد کننده فاجعه ای که می تواند در پی این قمار به وقوع پیوندد جایز نیسوووت .در
چهارچوب چنین شرایطی ا ست که آقای سمنانی به عنوان یک ایرانی ان ساندو ست و دان شمند ،با نو شتن این گزارش ،تجلی گر
اهمیت نکته نغز گفته شیخ اجل سعدی می شود.
نگارنده سالها ست که افتخار آ شنایی با آقای سمنانی و خانواده محترم ای شان را دا شته ا ست .خانواده سمنانی در امور
فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و نیز غیر ایرانیان در آمریکا همواره از نیکوکاران متوا ضع رده اول بوده اند .در کنار پ شتیبانی موثر
از کار سترگ و فرهنگی «دان شنامه ایرانیکا» ،اقدامات بی شمار ب شردو ستانه خانواده و بنیاد سمنانی چه به صورت کلینیک
رایگان «ملیحه» در شوووهر سوووالت لیک سووویتی و چه به صوووورت پروژه های بهداشوووتی برای کودکان در آفریقا ،زبانزد همه
انساندوستان است .اکنون با انتشار این گزارش ،آقای سمنانی با برخورداری از دانش و بینش الزم وارد عرصه بین المللی دفاع
از حقوق هم میهنانش شده ا ست .عر صه ای که تا روز برقراری آزادی و دموکرا سی و ا ستقرار حقوق ب شر در ایران ،بای ستی از
پژواک صدای ایرانیان توانا و توانگر خارج از کشوربه سود هم میهنانشان در ایران پر آوازه باشد.
درایت ،شهامت و صدای ر سا و متکی بر دانش آقای سمنانی برای ح ضور در این عر صه به و سیله این گزارش م ستند
ستودنی است.
دکتر حمید اکبری
دانشگاه الینویز شمال شرقی

سپاسگزاری
مایلم مراتب سوووپاس خود را از کلیه همکارانی که در دل نگرانی های اینجانب پیرامون خطر حمله نظامی احتمالی به
تأسیسات هسته ای ایران سهیم شده اند ،ابراز دارم .هریک از ایشان به نوع خود ،نقش به سزایی در این مطالعه داشته اند .ابتدا
و در درجه اول ،مایلم ت شکر خود را از ژنرال آموس ای جوردن ،رئیس سابق مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی و سرتیپ
بازنشسته ارتش ایاالت متحده آمریکا اظهار دارم .دوستی ،نصایح و درک سیاست خارجی ایشان برای این مجموعه راهگشا بود.
به همین میزان ،اینجانب مرهونِ زحمات دکتر اسووکات میلر ،مدرس و دانشوومند اسووتانایی و رئیس گروه رادیولوژی – بخش
رادیولوژی دان شکده پز شکی در دان شگاه یوتا می با شم .او از جمله اندک متخ ص صینی ا ست که در زمینه کاهش مخاطرات
پرتویی بر جوامع انسانی و محیط زیست کار کرده اند .ما به لحاظ کار علمی استانایی شان در خصوص ارزیابی حادثه هسته ای
چرنوبیل ،قدردان ای شان و اع ضای انجمن چرنوبیل می با شیم .دکتر گری سان گوی ست ،مدیر سابق برنامه مهند سی ه سته ای
دانشگاه یوتا ،به ما کمک نمود تا به ارزیابی اثرات حمالت نظامی و ریسک آزاد سازی گازهای سمی و مواد پرتوزا با بهره گیری
از مدلهای ابر گاو سیان بپردازیم .دکتر فر شید توفیقی ،متخ صص آمادگی سوانح و پا سخ به بالیای طبیعی و مدیر کل ا سبق
جمعیت هالل احمر ایران ،همکاری فوق العاده گرانبهایی در زمینه پژوهش در مطالعات موردی اصووفهان ،نطنز ،اراک و بوشووهر
ارائه دا شت .امیر سلطانی ،مدیر عملیات در مؤ س سه امید برای ایران ،به هدایت تحقیقات و آماده سازی مطالعات با همکاری
کار آموز ما ،زاکاچاری ا ستیکنی پرداخت .من به صورت خاص از تعداد زیادی از همکاران جهت برر سی متفکرانه ،صبورانه و
نافذ شان قدردانی میکنم ،که از آن جمله می توان به باد ا سکروگس ،دیوید جوردن ،اف شین مولوی ،کار شناس ار شد خاورمیانه
در بنیاد آمریکای شمالی و همچنین کریم سجادپور ،کارشناس ارشد در مؤسسه (موقوفه) صلح بین الملل اشاره نمود .در نهایت،
مایلم از کریک جوورز و مؤسسه سیاسی هینک لی به دلیل همکاری مستمر و تشویقها و حمایتهایشان قدردانی نمایم.
ب سیاری از ا ساتید ،سربازان ،دان شمندان و سیا ستمداران در ایران ،ایاالت متحده و ا سرائیل و جهان عرب به گونه ای
خ ستگی ناپذیر کار کرده اند تا ضمن پی شگیری از ضربات تازیانه های جنگی دیگر ،به حمایت از ن سلهای آینده بپردازند .از
همین رو ،این مطالعه را به نسلهای آینده ایران تقدیم می کنم.

خسرو ب .سمنانی

دیباچه
توسط :دکتر اسکات سی .میلر
رئیس گروه رادیوبیولوژی
بخش رادیولوژی
دانشکده پزشکی دانشگاه یوتا

حمله نظامی پیش دسووتانه(1پیشووگیرانه) به منظور از کار انداختن تهدید هسووته ای در حال ظهور ایران ،بوسوویله ایاالت
متحده ،اسرائیل و سایر کشورها تحت بررسی است .چنین حمالتی ،خواه با سالحهای متعارف ،خواه با سالحهای هسته ای ،منجر
به پیامدهای ویرانگر انسانی ،سیاسی و زیست محیطی در ایران و منطقه خواهد شد.
به منظور کمّی سووازی این پیامدها ،خسوورو سوومنانی ،فیزیکدان برجسووته ایرانی -آمریکایی با تجربه طوالنی در مدیریت
صنایع پ سماند های ه سته ای و مواد شیمیایی سمی ،به برر سی پیامدهای حمالت پیش د ستانه برعلیه زیر ساختهای ه سته ای
ایران پرداخت و این بررسی ها را در مقاله ای دقیق و مستند منتشر ساخت .از جمله نگرانی های عمده جناب سمنانی ،مرگ و
جراحتهای ناشووی از حمالت پیش دسووتانه و اثرات غیر قابل بازگشووت بر روی زمین و محیط زیسووت بوده که بر مردم ایران
تحمیل می شوند ،همچنین اثرات زیست محیطی در کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس نیز ممکن است بروز کند.
از آغاز عصر انرژی هسته ای ،تاریخ شاهد پیامدهای عمیق و طوالنی مدت ناشی از مواجهه انسان با تشعشعات و عوامل
مرتبط با فن آوریهای هسووته ای بوده اسووت .در زیر نام شووهرها و مکانهایی اسووت که تداعی کننده تصوواویر ناراحت کننده این
پیامدها می باشد :هیروشیما ،ناگازاکی ،چرنوبیل ،جزیره تری مایل و فوکوشیما -دایجی .اثرات تشعشعات بر روی انسان ،زمین و
محیط زیست ،تأثیرات مهیبی بر روی سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی مردم بیگناه در بر خواهد داشت.
جناب سمنانی خیلی دقیق و واقع بینانه اثرات ان سانی نا شی از مواجهه با منابع پرتویی و شیمیایی سمی را ت شریح نموده
ا ست .این اثرات ،در صورت رخداد حمله نظامی بر علیه ایران ،می تواند در مردم ایران بروز کند .بله ،دلخراش ا ست ،اما در
این مجموعه ،سناریوهای دقیق برای مردم متأثر از این حوادث ارائه گردیده و پیامدهای تر سناک بر روی ساکنین آن مناطق
شناسایی شده اند .یکی از قابل توجه ترین این مطالعات موردی درباره اثرات بالقوه آزادسازی ابر سمی در شهر اصفهان ،یکی از
زیباترین شهرهای دنیاست.
جناب سمنانی به ب سیاری دیگر پیو سته ا ست که در تماس با رهبران دنیا ،از آنها می خواهد پیامدهای ان سانی و طوالنی
مدت سیاسی حمالت نظامی جهت از کار انداختن توانمندیهای هسته ای ایران به دقت بررسی شود .همانگونه که جناب آقای
سمنانی به و ضوح ن شان داده ا ست ،راه دیگری غیر از حمالت نظامی ،که شهروندان بیگناه را با ت شع شعات مواجه می سازد،

 - 1جنگ پیش دسووتانه ( :)Pre-emptiveحمله یا اقدام یک کنشووگر به قصوود از میان بردن امکان حملۀ قریبالوقوع طرف دیگر را جنگ پیشدسووتانه میگویند .منبع:
فرهنگستان زبان فارسی ،واژههای مصوب ،دفتر ششم .بخش فارسی

وجود دارد و آن عبارت ست از جایگزینی رهبری و دولت جمهوری ا سالمی با دولتی پا سخگو و برخوا سته از مردم ساالری بوده
که صلح و امنیت و رفاه برای مردم ایران به ارمغان آورد.

دکتر میلر ،یک چهره بین المللی شناخته شده در زمینه اثرات ت شع شعات بر روی ان سان به ویژه نا شی از مواد مرتبط با
سالحهای هسته ای ،مواد تشکیل دهنده آنها و چرخه سوخت هسته ای است.
دکتر میلر ،هدایت مطالعات در چرنوبیل و برخی تأ سی سات ه سته ای شدیداً آلودۀ رو سیه و جمهوریهای سابق اتحاد
جماهیر شوروی را بر عهده دا شت .او همچنین در رویدادهای آلودگی فرآورده های اورانیوم در ایاالت متحده درگیر بوده و بر
روی جمعیتهای انسانی متاثر از سایت تست نوادا و مواجهه پرتویی در آزمایشهای هسته ای ایاالت متحده در اقیانوس آرام کار
کرده است .دکتر میلر به توسعه اقدامات پزشکی در مواجهه پرتویی در برنامه سپر زیستی آمریکا کمک نموده است.

چکیده
در  31ماه می  ،2012مجلس نمایندگان ایاالت متحده پی شنهاد نمود که یک الحاقیه به الیحه امنیتی  2013ا ضافه شود.
به موجب این الحاقیه ،مدیر اطالعات و امنیت ملی آمریکا می بایست "یک گزارش ارزیابی از پیامدهای حمالت نظامی بر علیه
ایران" را در ظرف  60روز از زمان تصویب این الحاقیه ارائه

نماید2.

با شووکسووت مذاکرات دیپلماتیک در مسووکو جهت رفع بی اعتمادی بین ایران و قدرتهای جهان -انگلیس ،چین ،فرانسووه،
روسیه ،آمریکا و آلمان ،احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته ای ایران را نمی توان نادیده

گرفت3.

پس از اینکه سه دوره مذاکرات در ا ستانبول ،بغداد و م سکو ،بین خانم کاترین ا شتون ،م سئول سیا ست خارجی اتحادیه
اروپا و سعید جلیلی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی4و مذاکره کننده ار شد م سائل ه سته ای جمهوری ا سالمی ایران ،نتوان ست
اعتماد الزم را درباره ادعاهای صلح آمیز بودن برنامه ه سته ای جمهوری ا سالمی ایران ایجاد نماید ،امیدها برای نتیجه بخش
بودن روشهای دیپلماتیک در حال کاهش می باشد .زمان کوتاه است و قماری بزرگ در پیش.
بنیامین نتانیاهو ،نخ ست وزیر ا سرائیل ،به عنوان یکی از مدافعین ا صلی حمالت نظامی علیه ایران ،ن سبت به تهدیدهای
موجود در برنامه ه سته ای ایران در برابر ا سرائیل مکرراً ه شدار داده ا ست .نتانیاهو در سخنرانی اوایل ماه مارس در کمیته
روابط عمومی آمریکا-ا سرائیل ، (AIPAC)5رو شن ساخت که زمان برای راه حلهای دیپلماتیک صلح جویانه در مورد مناق شه
هسته ای ایران به پایان رسیده است .او خاطر نشان ساخت« :ما منتظر بودیم که دیپلماسی جواب دهد ،ما انتظار کشیده ایم که
تحریمها ،نتیجه دهد .هیچکدام از ما نمی تواند بیش از این در انتظار بنشوویند 6».نتانیاهو در ماه می  2012در پراگ ،با مقایسووه
برنامه هسووته ای ایران با کره شوومالی ،آب سووردی بر روی چشووم انداز دیپلماسووی ریخت و گفت« :به نظر می رسوود که آنها
(جمهوری ا سالمی) ،این مذاکرات را فر صتی دیگر برای فریب و تأخیر یافته اند ،در ست مال کاری که کره شمالی سالها انجام
داد7».

در حالی که بحاهای زیادی پیرامون زمان و اهداف حمالت نظامی بر علیه برنامه هسووته ای ایران وجود داشووته ،هزینه و
پ یا مد های چنین حمالتی مورد تو جه کافی قرار نگرف ته اسوووت .بر نا مه ریزان ن ظامی در پن تاگون ،تخمینی از میزان تل فات
غیرنظامیان را برای سیا ستگذاران تهیه می کنند .این برآوردها ،ا سا ساً بر مبنای اهداف عملیاتی تهیه می شوند و برای عموم
قابل دسووترسووی نیسووت .در واقع هیچ کس برآوردی علمی از پیامدهای حمالت نظامی به تأسوویسوات هسووته ای در حال بهره
برداری ارائه نداده ا ست .آنچه م سلم ا ست اینکه تاوان ا صلی چنین حمله ای را تنها شهروندان و غیرنظامیان خواهند داد :طبق
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی  IAEAرقمی بالغ بر  371تن هگزافلوراید اورانیوم که شدیداً سمی میباشد در تأسیسات
 " ،Pete Kasperowicz - 2دموکراتها برای ارائه گزارش پیامدهای حمله نظامی به ایران ،فشار می آورند" 31 ، The Hill ،ماه می 2012
http://www.nytimes.com/2012/06/20/world/middleeast/tense-iran-nuclear-talks-resume-in-moscow.html -3
( - 4مترجم)http://farsi.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=870408A :
American Israel Public Affairs Committee - 5

« ، Chris McGreal - 6نتانیاهو رو به ایران :هچکدام از ما بیش از این نمیتواند به انتظار بنشیند ».گاردین 6 ،مارس 2012
« ،Tom Peter - 7نتانیاهو :ایران مذاکرات را جدی نمی گیرد ، ».کریستین ساینس مانیتور 18 ،می 2012

هسوته ای ایران ذخیره شوده8.انتشوار این مواد از مجتمع هایی که تنها چند کیلومتر با مراکز پر جمعیتی مانند اصوفهان فاصوله
دارند ،حکم می کند که می بایسوووتی ارزیابی جامع و کاملی از خطرات احتمالی این مواد بر روی هزاران غیر نظامی سووواکن در
مجاورت مجتمع های هسته ای ایران صورت پذیرد.
با وجود تأثیرات سووو آن بر اقتصوواد ،تورم ،بیکاری ،و از دسووت رفتن اعتبار بین المللی که ایرانیان را به نابودی کشووانده
است رهبران جمهوری اسالمی هیچ عالقه ای ندارند که خطرات سیاستهای بی پروا و تهدید آمیز هسته ای شان را برای مردم
ایران آ شکار کنند .ارتش ایران هیچ تو ضیحی در مورد خطرات نا شی از حمالت نظامی به این تأ سی سات ه سته ای به مردم
ایران ارائه نکرده اند .همچنین مجلس ایران از هیچ اقدامی برای ارزیابی نتایج اجرای سیا ستهای خطرناک دولت ایران بر روی
دان شمندان و سربازان ایرانی و شهروندانی که در داخل یا مجاورت تأ سی سات ه سته ای ایران زندگی یا کار می کنند ،ا ستقبال
نمی نمایند .لذا در این مطالعه سعی شده ا ست که به این مو ضوع پرداخته شود و چتری از آگاهی را بر روی مردم ایران باز
نماید.
آیت اهلل [خامنه ای] ،رهبر ایران ،در حال انجام یک قمار هسوووته ای مرگ آور می باشووود .در حالی که هنوز هیچ دلیل
محکمی برای اثبات اینکه ایران به دنبال سالح هسته ای است یافت نشده ،پرسشهای فراوانی در پیش روی جامعه بین المللی و
همسایگان ایران در این زمینه وجود دارد .آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست می کند تا به تأسیسات هسته ای ایران که
ممکن است کاربرد نظامی داشته ،دسترسی پیدا کند .واقعیت های فنی هر چه باشد ،واقعیت سیاسی این است :اسرائیل ،ایران را
تهدید به حمالت نظامی می کند ،زیرا دیپلماسووی شووکسووت خورده اسووت .پس از انتخابات ایاالت متحده ،فارغ از اینکه رئیس
جمهور منتخب ،یا دوباره پرزیدنت باراک اوباما باشووود و یا آقای میت رامنی ،تصووومیم گیری در مورد نحوه برخورد با برنامه
هسوووته ای ایران یکی از ضووورورتهای اجتناب ناپذیر برای رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود .تا کنون در هیچ زمانی خطر
حمالت نظامی برای مردم ایران به این اندازه زیاد نبوده است .برآورد این خطرات مشکل است ولی الزم است بر شمرده شوند.
جنبه ان سانی آن اهمیت فراوانی دارد .با بر شمردن هزینه های حمالت نظامی ،ما به دنبال ساختن مقیا سی برای قمار بی پروای
آیت اهلل [خامنه ای] و قمار حمالت احتمالی آمریکا و یا اسوورائیل هسووتیم که نه تنها دامن مردم ایران بلکه جامعه بین المللی
شامل سیاست گذاران آمریکا و اسرائیل را نیز در بر می گیرد.
این قمار هسووته ای می تواند دارای پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت محلی ،منطقه ای و جهانی باشوود که پیشووگیری از
آنها غیر ممکن ا ست .حمالت متعارف که شامل بمباران سی ستماتیک تأ سی سات ه سته ای ا ست ،ب سیار مخربتر از حوادث
صنعتی هسته ای نظیر تأسیسات هسته ای در چرنوبیل ،فوکوشیما و جزیره تری مایل9می باشد .درصورت حمله ،این امر مسلم
است که سعی خواهد شد خسارات ناشی از بمباران هوایی استراتژیک ،تا حد ممکن غیر قابل جبران باشد .این حمالت زمانی را

« - 8توافقنامه اجرای حفاظت از  NPTو اجرای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت» ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیات مدیریه 18 ،فوریه  2010میالدی».
( - 9مترجم) :حادثه اتمی تری مایل آیلند ،بدترین حادثه اتمی آمریکا و نخ ستین فاجعه راکتورهای ه ستهای دنیا (پیش از حادثه چرنوبیل) ا ست که در  28مارس 1979
میالدی در تری مایل آیلند آمریکا اتفاق افتاد .در این حادثه بخشی از هسته اصلی واحد  2در نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ذوب شد که باعث
نشوووت  3میلیون کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه گردید .در پی این حادثه حدود  140٬000نفر از اهالی منطقه خانههای خود را ترک کردند .پس از حادثه
تری مایلی آیلند ،ساخت نیروگاههای هستهای برای مدتی در آمریکا متوقف شد .مرجع :حادثه_تری_مایل_آیلندhttp://fa.wikipedia.org/wiki/

برای واکنش و پدافند باقی نمی گذارد و شووانسووی برای تخلیه اضووطراری وجود ندارد .در موقع این حمالت ،امکان مهار نشووت
مواد سمی و رادیو اکتیو مقدور نیست.
جهت مقای سه علمی ،چندین سابقه تاریخی برای ارزیابی مرگ و میر و جراحات نا شی از حمالت متعارف بر تأ سی سات
هسووته ای که در حال بهره برداری میباشووند وجود دارد .تلفات در این مجموعه عبارتسووت از کل موارد مرگ و میر به عالوه
جراحات حاد و مزمن نا شی از اثرات حرارتی ،فیزیکی ،شیمیایی و پرتویی حمالت نظامی .برآورد تلفات و خ سارات مردم ایران،
به دو عامل ا صلی ب ستگی دارد :اول :مقا صد ا ستراتژیک نظامی و توانمندیهای آمریکا و ا سرائیل ،دوم :توانمندیهای پیش بینی،
پ شتیبانی (لج ستیکی) و آمادگی دفاع غیر نظامی ایران .این دو عامل به متغیرهایی دیگری نظیر زمان و شدت حمالت نظامی،
نوع و تعداد اهداف نظامی ،و همچنین شرائط سایتها نظیر نوع و میزان ذخیره موجود مواد سمی ،پراکندگی جمعیتی در مجاورت
مجتمعهای هسووته ای و توانمندیهای بازسووازی و جبران بسووتگی دارد .سووایر عوامل مهم طبیعی و زیسووت محیطی عبارتند از
وضعیت توپوگرافی ،جهت باد و میزان رطوبت .این عوامل برای تعیین تلفات انسانی و سایر خسارات ،کلیدی هستند.
حمالت نظامی متعارف تقریباً به طور حتم به مجتمعهای هسووته ای اصووفهان ،نطنز ،اراک و فردو صووورت می پذیرد .اما
احتمال حمله به نیروگاه بو شهر ،ن سبتاً کمتر ا ست ولی غیر ممکن نی ست .علیرغم برخی شواهد ،ب سیاری از متخ ص صین به
کارگیری سالحهای تاکتیکی (هسته ای) را بر علیه مجتمعهای اصفهان و نطنز ،غیر ضروری ،نامناسب و مغایر اصول (دکترین)
راهبردی آمریکا و قوانین بین الملل دان سته اند .تاکنون هیچ تکذیبی از احتمال باالی حمالت متعارف بر علیه تأ سی سات ه سته
ای ا صفهان و اراک صورت نپذیرفته ا ست .ما در این مجموعه ،تأ سی سات فردو در نزدیکی قم که در اعماق زمین قرار دارد را
به دلیل اطالعات ناقص از این سووایت مورد بررسووی و تحلیل قرار ندادیم .با این وجود ،مجتمع فردو تقریباً به طور حتم مورد
حمله بمبهای سنگر شکن قدرتمند قرار خواهد گرفت.
در این مطالعه ،ما سناریوهای حمالت را ب صورت محافظه کارانه مورد فرض قرار دادیم و اثرات حمالت نظامی متعارف
بر روی چهار هدف که عبارت از اصفهان ،نطنز ،اراک و بوشهر می باشند ،را تحلیل کردیم.
عالوه بر این تأسیسات ،برخی برنامه ریزان نظامی پیشنهاد کرده اند که حمالت نظامی برعلیه ایران ،می تواند به بیش از
 400هدف یا «نقطه هدف» تعمیم یابد .ق صد از این حمالت ،آ سیب دائمی به توانایی ایران برای احیای برنامه های ه سته ای
اش از طریق هدف قرار دادن پرسنل در سایتهای هسته ای و همچنین زیرساختهای پشتیبانی و تأسیسات جنبی آن می باشد.
پس از حذف سووویسوووتم پدافند هوایی ،نقاط هدف محتمل در فهرسوووت اهداف نظامی ،شوووامل مراکز رهبری و فرماندهی،
زیر ساختهای مخابراتی ،تأ سی سات مو شکی ،کارگاههای سانتریفوژ (که بع ضی از آنها در مراکز شهری ه ستند) و همچنین سایر
مراکز محرمانه هسته ای می باشند که توسط آژانسهای اطالعاتی و جاسوسی غربی شناسایی شده اند .سایر اهداف محتمل می
تواند شامل تأ سی سات سپاه پا سداران با شد که برای عملیاتهای تالفی جویانه بکار می روند و یا می تواند شامل مجتمع نظامی
پارچین با شد که م شکوک به انجام فعالیتهای ت سلیحاتی می با شند .معادن اورانیوم و کارخانه ها نیز ممکن ا ست مورد هدف
قرار گیرند .قابل تذکر است که تخمین های این گزارش محدود به تلفات و مجروحین ناشی از حمله مستقیم به چهار تأسیسات
هسته ای فوق الذکر و سکنه مجاور آن است.
براسوواس بهترین اطالعات موجود و همچنین تبادل نظر با متخصووصووین ایرانی و غربی ،ما تخمین می زنیم که در کل بین
 7٫000تا  11٫000نفر شامل دان شمندان ،کارگران ،سربازان و پر سنل پ شتیبان ،در چهار مجتمع فوق می با شند .به احتمال

قریب به یقین میزان تلفات در تأ سی سات فوق الذکر نزدیک به  100در صد ا ست .با فرض اینکه به طور متو سط دو شیفت
کاری در این مجتمع ها وجود دا شته با شند 3٫500 ،تا  5٫000نفر در زمان حمالت ح ضور خواهند دا شت ،بی شتر آنها در اثر
تأثیرات حرارتی و فیزیکی نا شی از انفجارها ک شته یا مجروح خواهند شد .اگر تلفات سایر اهداف نظامی را به آن ا ضافه کنیم،
میتوان پیش بینی کرد که تعداد کشته شدگان و مجروحین به بیش از  10٫000نفر برسد.
به منظور درک اثرات روانشناختی و سیاسی حمالت نظامی ،برآورد ما آن است که تلفات غیر نظامیان ایران تنها در روز
نخست حمالت ،میتواند بیشتر از رقم  6٫731فلسطینی و  1٫083اسرائیلی کشته شده در منازعات ما بین اسرائیل و فلسطینی
ها در دهه گذ شته با شد که در گزار شات آمده ا ست10.حمالت زمینی ب شار ا سد به شهرهای سوریه مانند قتل عام حمص و
شهرهای دیگر ،روزانه دهها و صدها ک شته در یک سال اخیر دا شته ا ست .هنوز تعداد ک شته شدگان قتل عامهای سوریه ،به
عدد محاسبه شده مرگ ناگهانی هزاران شهروند ایرانی در اثر حمالت هوایی احتمالی به تأسیسات هسته ای ایران نمی رسد.
معذالک ،برخالف حمالت نظامی متعارف ،در این نوع حمالت ،غیرنظامیان به خاطر مواجهه با آ سیبهای حرارتی و انفجار
در مجتمع های هسته ای کشته می شوند .در صورتیکه رآکتورها مورد بهره برداری قرار گرفته باشند و نشت مواد رادیو اکتیو
صورت پذیرد ،احتماالً دهها هزار غیر نظامی ،با ابر شیمیایی بشدت سمی مواجه خواهند شد.
حمله نظامی به مجتمع فرآوری اورانیوم ا صفهان و مجتمع غنی سازی نطنز ،باعث انت شار ذخایر گاز سمی فلورین و سایر
ترکیبات قابل تبدیل به ا سید هیدروفلوریک ،در هوا می گردد .ا سید هیدروفلوریک یک ماده ب سیار فعال بوده که در صورت
تنفس باعث تجمع مایعات در ریه و در نتیجه منجر به خفگی شخص می گردد .در کل می توان گفت ،گاز فلورین ،گاز خورنده
و سمی تری نسبت به گاز کلرین است که در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت .هنگامیکه این گاز در هوا منتشر شود
و به میزان ک شنده بر سد ،ابرهای ک شنده تمام ا شکال حیات را در م سیر شان از بین خواهند برد .ب سته به حجم مواد شیمیایی
ذخیره شده در این تأسیسات ،تراکم جمعیتی در مجاورت تأسیسات ،بادهای غالب منطقه و شرائط آب و هوایی ،دهها هزار نفر
از کارکنان و غیر نظامیان اصووفهان و (کمی کمتر در) نطنز با ابر سوومی مواجهه خواهند یافت .این ابرهای سوومی ،به ریه افراد
آ سیب خواهد زد ،آنها را نابینا خواهد کرد ،سوختگی های شدیدی را ایجاد خواهد نمود و آ سیبهای دیگری به بافتها و اع ضای
حیاتی وارد خواهد نمود .حتی در صورتیکه تمام یا بخشی از این مواد در آنجا ذخیره شده و یا نشده باشند.
در این میان ،اصفهان به خصوص ،هزینه باالی قمار آیت اهلل [خامنه ای] و قمار حمالت اسرائیلی و آمریکایی را پرداخت
خواهد نمود .حجم زیاد موجود و کشندگی مواد شیمیایی سمی تولید شده در تأسیسات هسته ای ا صفهان موجب می شود که
نتوان خطر این مواد را – حتی در صورتیکه تمام یا بخشی از این مواد در آنجا ذخیره شده باشند -بر روی شهروندان این شهر
زیبا و تاریخی نادیده گرفت.
بر ا ساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال  2004تا  2009میالدی ،مجتمع فرآوری اورانیوم ا صفهان بیش
از  371تن هگزافلوراید اورانیوم ( )Uranium Hexafluorideتولید نموده که در اصوووفهان و نطنز نگهداری می شوووود11.بر
مبنای محاسووبات ما ،چنانچه تنها  5درصوود از  371تن ( 371هزار کیلو گرم) هگزافلوراید اورانیوم تولید شووده در تأسوویس وات

« - 10بی تسلم :از سال  7454 ،2000اسرائیلی و فلسطینی کشته شده اند» ،جرازالم پست 27 ،سپتامبر 2010
« - 11توافقنامه اجرای حفاظت از  NPTو اجرای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت» ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیات مدیریه 18 ،فوریه ».2010

اصفهان ،در جریان حمالت هوایی یا پس از آن در هوا منتشر شود ،ابر سمی با درجه خطر فوری برای حیات و سالمتی )(IDLH
 25میلی گرم در لیتر 5 ،مایل ( 8کیلومتر) را طی کرده و م ساحتی بالغ بر  13مایل مربع یا  33کیلومتر مربع را آلوده می کند.
با در نظر گرفتن جهت و سرعت باد غالب حدود  9/4مایل بر ساعت یا  15کیلومتر در ساعت به سمت شهر ا صفهان ،در
ظرف یک ساعت ،ابر سمی می تواند  240٫000سکنه مناطق شرقی شهر ا صفهان که شامل مناطق  4و  6شهرداری ا صفهان
می شوند ،را در بر گیرد .با انت شار  20در صد ذخایر گاز فوق ،ابر دارای درجه خطر فوری برای حیات و سالمتی ) (IDLHباال،
 9مایل یا  14/5کیلومتر را طی نموده و مسووافتی بالغ بر  41مایل مربع یا  106کیلومتر مربع را در بر می گیرد .در این حالت،
حدود  352٫000شهروند ا صفهانی از مناطق شهرداری  4 ،13و  ، 6بعالوه ساکنین شمال منطقه  4را آلوده می کند .اگر ما
خیلی محتاطانه ،میزان تلفات را  5تا  20درصوود جمعیت اصووفهان فرض کنیم ،باید در انتظار  12٫000تا  70٫000نفر کشووته
باشیم.
بنابراین ،بسویار محتمل اسوت که مردم شوهر اصوفهان با یک تراژدی در مقیاس و نظیر حادثه بوپال هند که در کارخانه
یونیون کارباید هندوسوتان در سوال  1984میالدی روی داد ،مواجه شووند .به عالوه ،تخریب زیسوت محیطی از طریق انتشوار
ترکیبات اورانیوم در هوا و ورود آن به آب ،خاک و زنجیره غذایی ،اثرات دراز مدت و مزمنی را بر روی سوووالمت افراد مانند
سرطان و آسیبهای جنینی برجای خواهد گذاشت .اصفهان به عنوان یک قطب مهم فرهنگی و اقتصادی از نظر تاریخ ،معماری و
زیبایی باشهرهای فلورانس و کیوتو قابل مقایسه است ،در حالیکه این شهر در معرض نابودی میباشد .با این وجود ،چنانچه این
مواد از مرکز فرآوری اصفهان خارج شوند و در جایی دیگر انبار گردند ،شمار تلفات کاهش چشمگیری پیدا خواهد نمود.
در مورد مرکز غنی سازی سوخت ه سته ای نطنز و نیروگاه آزمای شی غنی سازی آن ،حمالت ب سیار شدیدتر خواهد بود
زیرا این مرکز در اعماق زمین ساخته شده است .کشته شدگان در محل بسیار زیاد خواهند بود و اساساً این مجتمع هسته ای
(زیر زمینی) به گور د سته جمعی تبدیل خواهد شد .در این مورد ،تهدید ابر گازهای سمی شدید نخواهد بود .مجتمع نطنز در
نزدیکی مناطق پر جمعیت شهری قرار ندارد و مناطق پر جمعیت اطراف آن ،پراکنده ه ستند و جهت بادهای غالب به سمت
شهرهای نطنز و کاشان نمی باشد .ما تخمین می زنیم که تلفات ناشی از مواجهه با ابر گازهای سمی در مناطق روستایی نطنز به
حدود  800تا  7٫000نفر برسوود .با عنایت به ظرفیت کشوواورزی و باغداری نطنز ،اثرات زیسووت محیطی حمالت نظامی به
اقتصاد محلی ،بسیار شدید خواهد بود.
همچنین حمله نظامی به مجتمع های هسته ای در حال بهره داری ،به خطرات پرتویی وخیمی منجر خواهد شد.
حمله نظامی به نیروگاه هسته ای بوشهر که با  75درصد توان در حال بهره داری بوده و رآکتور آب سنگین اراک که در
آینده به مرحله بهره برداری می ر سد ،می تواند تهدیدهای ب سیار جدی تری را به ن سبت حمالت م شابه به ا صفهان و نطنز بر
مردم ایران به بار آورد.
بندر بو شهر ،کمتر از  7مایل یا  11کیلومتر با تأ سی سات ه سته ای بو شهر فا صله دارد .جهت باد غالب به سمت شهر
بوشهر که دارای  240٫000نفر جمعیت می باشد ،است .گرچه احتمال مورد هدف قرارگرفتن این تأسیسات نسبتأ کمتر است،
اما این شهر سرنو شتی م شابه شهر پریپیات در شوروی که پس از حادثه چرنوبیل متروکه شد را پیدا میکند .چنانچه برنامه
ریزان نظامی ،این تأسوویس وات را در فهرسووت اهداف نظامی حمله قرار دهند ،در این منطقه صوودها هزار نفر در معرض مقادیر
خطرناک ت شع شعات قرار خواهند گرفت .اگر  1تا  5در صد جمعیت منطقه بو شهر با مقدار باالی ت شع شات ه سته ای روبرو

شوند 2٫400 ،تا  12٫000نفر از مشکالت شدید سالمتی نظیر بازماندگان حادثه چرنوبیل رنج خواهند برد .بعالوه ،خسارات به
فراسوی مرزهای ایران گسترش خواهد یافت .حمله به نیروگاه هسته ای بوشهر ،تهدید اقتصادی و زیست محیطی عمده ای را
برای شهروندان کویت ،امارات متحده ،عراق و عرب ستان سعودی در بر خواهد دا شت .این حادثه نه تنها موجب نابودی مراکز
تجاری مهم و ماهیگیری خلیج فارس میشووود ،بلکه آلودگی مجموعه های آب شوویرین کن ،بنادر و حوزه نفت را در پی خواهد
دا شت .به منظور پی بردن به پیامدهای اقت صادی حمله نظامی به تأ سی سات بو شهر ،می توان به مورد م شابه آن که حادثه
چرنوبیل ا ست توجه نمود .بنا به اظهار دولت بالروس ،در حادثه چرنوبیل بیش از  200میلیارد دالر خ سارات اقت صادی به بار
آمد.
تأسیسات اراک نیز یک هدف نظامی حتمی به شمار می آید .رآکتور  40مگاوات آن می تواند برای تولید پلوتونیوم 239
که برای ساخت سالحهای اتمی مورد نیاز ا ست ،بکار رود .آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار می دارد که برا ساس ت صاویر
ماهواره ای ،نیروگاه تولید آب سنگین در اراک ،در حال حا ضر عملیاتی شده ا ست و جمهوری ا سالمی ادعا می کند که برنامه
ریزی شده تا رآکتور آب سنگین اراک در سه ماهه سوم  2013میالدی به بهره برداری رسد .حمله به این رآکتور قبل از بهره
برداری می تواند موجب مرگ  500نفر از کارکنان مجتمع شوووود اما خطر عمده ای برای سووواکنان اطراف مجتمع بوجود نمی
آورد .با این حال ،زمانی که رآکتور به بهره برداری رسوود ،حمله نظامی به آن ،خنداب با جمعیتی بالغ بر  72٫000نفر واقع در
 2مایلی یا  3/2کیلومتری مجتمع را با مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو مواجه می کند .ما تخمین می زنیم که اگر تنها  1تا 5
درصوود جمعیت در معرض تشووعشووعات رادیواکتیو قرار گیرند ،بین  720تا  3٫600نفر از اثرات سووو و مزمن ناشووی از مواد
رادیواکتیو جراحت خواهند دید.
فراسوی حمالت نظامی ،عامل کلیدی بعدی در مورد تعیین سطح تلفات ناشی از حمالت نظامی ،سیستم مدیریت بحران
و توانمندیهای آمادگی در رویارویی با سوانح مح سوب می شود .در صورت حمله نظامی ،جمعیت زیادی از مردم ا صفهان و
جاهای دیگر در معرض ابر گازهای سمی قرار می گیرند .شواهد تاریخی بیانگر آن است که مدیریت بحران ضعیف و آمادگی
ناکافی برای سوانح می تواند میزان تلفات را تا  10برابر افزایش دهد .به عنوان ماال ،تلفات زلزله بم ،ده برابر زلزله شدیدتری
بود که در ترکیه در منطقه پرجمعیت تری روی داد .نظر به اینکه در اینجا ،مواجهه با تشووعشووعات مورد نگرانی اسووت ،باید به
خاطر دا شت که ا سا ساً جمهوری ا سالمی ایران توانایی چندانی برای مدیریت چنین حادثه ای را در هر سطحی ندارد .از نظر
مواجهه پرتویی ،تنها مورد مسووتند شووده توسووط آژانس بین المللی انرژی اتمی ،مربوط به مورد ناشووناخته گیالن می باشوود که
جمهوری اسووالمی هیچ کاری از عهده اش برنیامد بجز اینکه کارگر حادثه دیده را به مرکز انسووتیتو کیور  Institut Curieدر
کشووور فرانسووه برای درمان های تخصووصووی اعزام کند .در هنگام حوادث بزرگ در رآکتورهای در حال بهره برداری ایران،
دریافت خدمات پزشکی یا مراقبتهای دولتی برای مردم بسیار مشکل خواهد بود.
در ارزیابی گزینه نظامی ،برخی تحلیلگرها اظهار می دارند که حمله نظامی بر علیه تأسوویسووات هسووته ای ایران میتواند
بسیار ساده و موثر باشد .این ارزیابی ها بیان می دارند که سادگی این حمالت مانند حمله اسرائیل به سایت اوسیراک در عراق
خواهد بود .اوسیراک ،سایت هسته ای نیمه ساخته شده صدام حسین بود که قرار بود از رآکتوری فرانسوی بهره مند شود و
تو سط ا سرائیل در سال  1981میالدی منهدم گردید .چنین قیا سی نادر ست ا ست .نیروگاههای ه سته ای ایران را نمی توان با
اوسوویراک مقایسووه کرد .مجتمعهای ایران گسووترده ،در حال بهره برداری ،دارای نیروی انسووانی زیاد و حاوی صوودها تن مواد

شیمیایی سمی و رادیواکتیو می با شند .اخیراً یووآل دی سکین ،رئیس پی شین سازمان شین بت ( سازمان امنیت داخلی ا سرائیل)،
ه شدار داد که حمله نظامی به ایران ،حتی می تواند به پی شبرد برنامه ه سته ای ایران کمک کند« :آنچه دولت مردان ایران در
حال حاضر در خفا انجام می دهد ،در صورت وقوع حمالت نظامی ،با شتابی زیاد و بی پروا ،انجام خواهند

داد12».

بجای نادیده گرفتن مردم ایران و احتساب آنها بعنوان خسارات اجتناب ناپذیر این حمالت ،زمان آن فرا رسیده است که
چتری از آگاهی برای مردم ایران بگسووترانیم .متوجه نمودن و کنجکاو سوواختن مردم ایران به بحث حمالت نظامی ،بعنوان یک
عامل کلیدی در مناق شه ه سته ای ،ب سیار اخالقی ،راهبردی و سیا سی ا ست .د ستکم آن ا ست که باید به مردم ایران به ویژه
مردم اصووفهان ،درباره پیامدهای حمالت نظامی هشوودار داد .سوورانجام ،مردم اصووفهانند که هزینه هنگفت حمالت نظامی را
پرداخت خواهند کرد و آنها ک سانی خواهند بود که مدافعین ا سرائیلی و آمریکایی حمله نظامی را در یک باتالق ا ستراتژیک و
اخالقی بعنوان مجرمین یک فاجعه هسته ای محصول دست بشر قرار خواهند داد.
یک گام کلیدی پیشووگیرانه برای کاهش قرارگیری شووهروندان در معرض مواد رادیواکتیو ،آگاه سووازی مردم از مکان و
مقدار مواد سمی و رادیواکتیو ذخیره شده ایران می با شد .همچنین باید اطمینان حا صل کرد که در نزدیکی مراکز پرجمعیت
ذخیره کردن مواد شیمیایی صورت نمی گیرد .در ضمن باید مسئولین را تشویق نمود تا به آموزش عمومی مردم و تهیه برنامه
های دفاع غیرنظامی جهت تخلیه اضووطراری و درمان افراد در معرض خطر ابر سوومی شوویمیایی و رادیواکتیو مبادرت ورزند.
ضروری ا ست که شورای امنیت سازمان ملل ،سازمان بین المللی انرژی اتمی ،صلیب سرخ بین الملل و سایر سازمانهای بین
المللی ،پیامدهای ان سانی بمباران تأ سی سات ه سته ای ایران را از قبل یادآور شوند ،نه اینکه بعد از حادثه متوجه آن گردند.
عالوه بر ایران ،بمباران تأ سی سات ه سته ای ایران ،موجب می شود مدلی خطرناک با پیامدهایی گ سترده ،نه تنها برای صنایع
هسته ای بلکه برای تمام ملت هایی که با تعارضات جدی در برنامه هسته ایشان روبرو هستند ،بوجود آید.
در درازمدت ،نه معامله ه سته ای با دولت ایران ،و نه حمالت نظامی خواهد توان ست یک راه حل ر ضایت بخش طوالنی
مدت برای بن ب ست ه سته ای ایران به بار آورد .آیت اهلل [خامنه ای] به عنوان قدرتمندترین فرد ایران امروز و فردی که می
تواند موضوع هسته ای و حمالت نظامی را متوقف سازد ،با حمالت نظامی به ایران در مسند قدرت مستحکمتر خواهد شد.
بهترین اسووتراتژی طوالنی مدت ،همانا ایجاد یک دولت دموکراتیک ،شووفاف و پاسووخگو در ایران اسووت .در این سووناریو،
رهبران سیاسی ،به سرعت درخواهند یافت که مردم کشورشان از آنها ،کار ،احترام ،فرصت سازی و آزادی سیاسی میخواهند،
نه اینکه با تم سک به وعده های دروغین ،به دنبال سالح ه سته ای با شند که برای مردم ک شور ،هزینه سنگین به بار آورند و
حتی موجودیت آنها را به مخاطره بیافکنند .حمالت نظامی نه تنها هزاران شووهروند را به کام مرگ خواهد کشووید و نیز دهها و
شاید صدها هزار نفر را با مواد شیمیایی خطرناک مواجه خواهد نمود ،بلکه هیچ کمکی هم در به ثمر ر سیدن تال شهای مردم
ایران جهت دسووتیابی به دموکراسووی نخواهد نمود .آیت اهلل [خامنه ای] ثابت نموده که کمتر به مردم ایران توجه دارد .این بر
عهده ما در جوامع بین المللی ،بخصوووص جامعه ایرانیان خارج از کشووور می باشوود که این آگاهی را برای مردم ایرن و جهان
فراهم سازیم.
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الف -مقدمه
«هدف از این مطالعه ،فراهم ساختن پایه ای عینی برای ارزیابی اثرات حمالت نظامی به مردم
و سربازان ایرانی ،به منظور پ شتیبانی از مردم ایران و نیز آموزش سیا ستگذاران می با شد .با این
حال ،ما از سیا ست تعامل باحکومت روحانیون جهت اعتماد سازی در مقا صد صلح آمیز دفاع نمی
کنیم ،بخصــو

اینکه در این حکومت ،رهبر مســلول مرگ هزاران ایرانی بوده و رئیس جمهور آن،

مردم را «خس و خاشاک» می پندارد».

بیش از یک دهه است که سیاستمداران نیرومند در آمریکا و اسرائیل ،خطر سالحهای هسته ای ایران را هشدار داده اند.
آنها تحریمها و حمالت نظامی به تأ سی سات ه سته ای ایران را سنگ بنای سیا ستهای شان در قبال ایران قرار داده اند .با وجود
اینکه منتقدان سرشناسی پیامدهای حمله نظامی به تأسیسات هسته ای ایران را هشدار داده اند ،در دنیای غرب ،جهت فکری
غالب به سمت ایده حمالت نظامی بر علیه این تأ سی سات می با شد .ایده انجام حمالت بازدارنده برعلیه تأ سی سات ه سته ای
ایران ،نفوذ خود را در مناظره های ریا ست جمهوری ،قطعنامه های کنگره ،ر سانه ها و نظر سنجی های عمومی ن شان داده ا ست.
در واقع ،برای برخی از سیا ستمداران ،بیم د ستیابی ایران به سالح ه سته ای ،بی شباهت به ترویج نگرانی از د ستیابی عراق به
سالح های کشتار جمعی نیست که این موضوع بهانه ای برای حمله نظامی آمریکا به عراق بود .با شکست مذاکرات هسته ای
بین ایران و گروه  5+1در مسکو ،فشار برای تحریمهای بیشتر و حمالت نظامی شدت یافته است.

تصویر  -1آیت اهلل علی خامنه ای (منبع :آسوشیتد پرس)

مدافعان حمالت نظامی به ایران ،قادر به درک سوورشووت فریبنده و مرگ آور قمار هسووته ای آیت اهلل علی خامنه ای یا
ارزیابی پیامدهای ناخواسته حمالت نظامی آمریکا و اسرائیل نیستند .باطن این تصور غلط آن است که رهبران ایران هیچ عالقه
ای به حفظ جان مردم و دفاع از منافع آنها ندارند .بلکه ،تفکر شووهید پروری مردم ایران در طول جنگ هشووت سوواله ایران و
عراق"( ،دفاع مقدس") به آیت اهلل [خامنه ای] اجازه می دهد تا ایدئولوژی قربانی کردن مردم را ادامه دهد .ایدئولوژی ای که
من شا حیات و م شروعیت مذهبی و سیا سی جمهوری ا سالمی می با شد .آیت اهلل [خامنه ای] با گروگانگیری مردم ایران به
عنوان حافظان خاص مذهبی کشور ،به احیای بنیادگرایی افراطی ،توهم شیطان بزرگ ،فرهنگ سازی ضد آمریکایی و تلفیق آن
با گفتمان ضد وطن پر ستانه و ضد امپریالی ستی مارک سی ستی ،می پردازد .در حالیکه بی شتر ایرانیان اعتماد خود را به این خط
مشووی فکری از دسووت داده اند ،نظرات انقالبی به خامنه ای اجازه میدهد تا برای منحرف سووازی افکار عمومی از سوورکوبها،
اختال سها و سو مدیریتها در ک شور ،به سرزنش قدرتهای خارجی بپردازد و تمامی م صیبتهایی که از زمان تأ سیس جمهوری
ا سالمی پیش روی ایران بوده را به گردن قدرتهای جهانی بیاندازد .با اختالل در روند انتخابات ریا ست جمهوری ایران در سال
 2009میالدی ،نقش آیت اهلل [خامنه ای] به عنوان اساس دروغ ،ترس و قوه قهریه آشکار شد .در عین حال ،حمالت نظامی به
تأ سی سات ه سته ای ایران ،می تواند رژیم ور شک سته و بی آبروی ایران را احیا کند و به یک حاکم ور شک سته ،مهلت و اعتبار
خواهد بخشید.
گذر برنامه هسووته ای ایران به یک صووحنه مذهبی ،به آیت اهلل [خامنه ای] اجازه می دهد تا با اسووتفاده از جنازه کودکان
شهید شده ایرانی ،نقش یک پدر مقدس داغ دیده را بازی کند .در آن زمان او قول خواهد داد که انتقام خون ک شته شدگان
ایران و اسالم را از شیطان بزرگ بگیرد .فاجعه هسته ای متعاقب حمالت نظامی ،یقیناً به مرگ هزاران ایرانی خواهد انجامید و
در این صورت آیت اهلل [خامنه ای] برنده قمار خواهد بود .در هر حال این مردم ایران خواهند بود که هزینه حمالت نظامی را
که بخاطر سیاستهای خصمانه وی ایجاد خواهد شد ،پرداخت خواهند کرد و در نهایت ،آیت اهلل [خامنه ای] است همه منافع را
به سود خود درو خواهد نمود.
از لحاظ قدرت و دقت ،حمالت نظامی بر علیه تأسیسات هسته ای ایران ،بی شباهت به بروز حوادث پیش بینی نشده در
تأسیسات اتمی نیست که عواقب بسیار ناگوار انسانی و محیط زیستی به همراه خواهد داشت .در مورد حادثه نیروگاه هسته ای
ژاپن در فوکوشیما ،تأثیر زلزله ،سونامی و پس لرزه ها بر نیروگاه موجب انتشار تشعشات در محیط گردید .حمالت نظامی تمام
موانع فیزیکی بین نیروگاه هسته ای و محیط زیست را از بین خواهد برد .یک حمله هوایی عمدی با سالحهای متعارف نیرومند
به همراه سالحهای هسته ای تاکتیکی کوچک ،شامل بمبهای نفوذ کننده به اعماق زمین ( سنگر شکن) که برای تأسیسات هسته
ای ایران در اصفهان ،نطنز وشاید بوشهر و قم طراحی شده است ،تأسیسات هسته ای ایران را نابود خواهد کرد .نیروی حاصله
از انفجار به تنهایی قادر است مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو را در حجم وسیع منتشر سازد .هیچ مهم نیست که چه اقدامات
ایمنی و دفاعی در محل پیش بینی شده است ،زمان الزم برای انجام برنامه ها و تخلیه اضطراری وجود ندارد .در آن زمان هیچ
راهی برای خاموش کردن نیروگاه و خنک کردن رآکتور بوشوووهر وجود ندارد .نمی توان در آن برهه کوتاه زمانی ،راه کارهای
مهار را به کار بست و جان پرسنل نیروگاه را حفظ نمود و ساکنین محلی را تخلیه کرده یا امدادگران را وارد نمود .آلودگی های
هوا ،آب و خاک ناشی از اثرات شیمیایی و حرارتی حمالت نظامی به تأسیسات هسته ای ایران ،اثراتی فوری ،وسیع و تقریباً غیر
قابل بازگشت خواهند داشت.

در چهار چوب سیاستهای تهدید آمیز هسته ای و حرکت به سوی پرتگاه ،هیچ کارشناس ،ناظر و یا متخصصی در ایاالت
متحده ،ا سرائیل یا ایران درباره اینکه چه ک سی باید هزینه قمار ه سته ای را بپردازد ،پا به میدان نگذا شته ا ست .همچنین هیچ
بحای پیرامون هزینه های ان سانی ،اقت صادی و زی ست محیطی حمله به تأ سی سات ارائه ن شده ا ست .درباره اینکه چه ک سی باید
هزینه حمالت نظامی را بپردازد ،کمتر کسی عالقه نشان داده است که از اجزا این موضوع مطلع شود .همچنین تعداد کمتری
عالقمند هستند که مسئولیت اخالقی عواقب تصمیم گیری های خود برای حمله نظامی که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر
از شهروندان بی گناه می شود را بر عهده بگیرند .فقدان بحث جدی در ارتباط با قربانیان حمالت نظامی به تأسیسات هسته ای
ایران ،نه تنها عامه مردم را در تاریکی و جهل نگه داشته ،بلکه مانع از ارزیابی عینی پیامدهای ناخواسته استفاده از نیروی نظامی
شده است.
بدون هیچگونه برآوردی از تعداد احتمالی کشووته شوودگان هم می توان گفت که آیت اهلل [خامنه ای] با قربانیان حمالت
نظامی ،رفتاری به مانند خس و خاشوواک خواهد داشووت ،به همان منوال که او با میلیونها ایرانی مخالف محمود احمدی نژاد در
انتخابات سووال  2009میالدی داشووت .از آنجایی که خامنه ای تنها خود را در برابر خدا مسووئول می داند و نه مردم ایران ،او
احسوواس می کند هیچ نیازی به فکر کردن درباره هزینه قمارش بر روی سوورنوشووت و آینده میلیونها نفر مردم ایران نیسووت.
تقریباً به یقین می توان گفت که چنانچه او حمله به تأسیسات هسته ای ایران را تحریک کند ،وباعث بوجود آمدن حادثه ای به
مراتب خطرناکتر از فوکوشوویما خواهد شوود .ماجراجویی های هسووته ای آیت اهلل [خامنه ای] باعث شووده تا جهان غرب از هر
ابزاری برای مبارزه با برنامه ه سته ای ایران ا ستفاده نماید .من جمله ار سال ویروس رایانه ای ا ستاکس نت که به گفته نماینده
روسیه در ناتو ،خود به تنهایی میتواند باعث بروز حادثه ای بسیار خطرناک نظیر حادثه چرنوبیل

باشد13.

ایهود باراک ،وزیر دفاع ا سرائیل یکی از معدود سیا ستمدارانی ا ست که نگران اثرات حمالت نظامی بر روی ساکنین بی
گناه می باشد .براساس اسناد منتشر شده در ویکی لیکس ،سفیر آمریکا در اسرائیل ،جمیز بی کانینگ هام گزارش کرده است
که ایهود باراک ،در ماه می  2009میالدی ،در جریان بازدید هیئتی از کنگره ،نگرانی های خود را از تلفات انسوووانی متعاقب
حمالت نظامی بیان دا شته ا ست .بر طبق اظهارات ایهود باراک در آن زمان ،تا د ستیابی ایران به ت سلیحات ه سته ای ،جامعه
بین المللی  6تا  18ماه فرصوت دارد تا از این موضووع جلوگیری کند و پس از آن «هر گونه راه حل نظامی منجر به خسوارات
جبران ناپذیری خواهد شوود14».مدت زمان این هشوودار در سووال  2010به پایان رسووید ،اما ایهود باراک همچنان به هشوودار در
مورد حمالت نظامی اسرائیل به ایران ادامه داده است.
در این میان هیچ تحقیقی که کلیه ابعاد خسووارات ناشووی از حمالت را نشووان دهد ،وجود ندارد .برخی نیروهای نظامی به
برر سی اثرات راهبردی خ سارات نا شی از حمالت نظامی به تأ سی سات ایران پرداخته اند .یکی از موارد قابل برر سی این ا ست
که چگو نه مرگ ده ها هزار نفر ایرانی می توا ند ا یدئولوژی افراطی را اح یا کرده و نظرات خصووو ما نه و ن ظامی گری رژیم را
گ سترش بخ شد .همچنین برخی پیامدهای سیا سی و راهبردی دراز مدت حمالت نظامی را بر روی ن سلهای جوان آمریکایی،
ایرانی و اسرائیلی بررسی کرده اند که این جنگ می تواند چه نقش مخربی در پی داشته باشد ،نقشی مشابه جنگ چند دهه ای
میان اعراب و اسوورائیل .در زمانی که میلیونها نفر در سووراسوور خاور میانه ،از ایران تا سوووریه ،مصوور و تا یمن در حال گریز از
 - 13نماینده روسیه در ناتو :کرم استاکس نت در ایران موجب چرنوبیل خواهد شد .رویترز 26 ،ژانویه 2011
http://www.haaretz.com/news/international/russia-s-nato-envoy-iran-bound-stuxnet-worm-could-have-caused-new-chernobyl-1.339376

 - 14بیکر ،جو ،جیمز گالنز و دیوید ای .سنگر ،دور دنیا ،زجر از ایران ،نیویورک تایمز 28 ،دسامیر 2010

حکومت رژیمهای نظامی حاکم در طول دههای گذشته هستند ،جنگ بار دیگر می تواند رشد جامعه مدنی را در طول دهه های
آینده متوقف کند.
در سوالهای اخیر با باال گرفتن مناقشوه اتمی بین ایران و دول غربی ،باید متوجه این امر باشویم که تأثیرات ناشوی از یک
حمله نظامی به تأسیسات اتمی بر روی زندگی شهروندان ایرانی ،یک خطر بسیار جدی است که کمتر به آن توجه شده است.
با این حال ،ما از سیاست تعامل با حکومت روحانیون جهت اعتمادسازی در مقاصد صلح آمیز دفاع نمی کنیم ،بخصوص اینکه
جمهوری ا سالمی ا ست که تحت رهبری آقای خامنه ای م سئول مرگ هزاران ایرانی خواهد بود .وعده دیپلما سی دول غرب با
جمهوری ا سالمی برای راه حل صلح آمیز پرونده ه سته ای ،م ستلزم یک خود فریبی ا ست .واقعیت امر این ا ست که راه حل
های دیپلماتیک نباید با هزینه قربانی شدن دموکرا سی انجام شود و روحانیون همچنان بر سر قدرت باقی مانده و سیا ستهای
سرکوبگرانه آنها نادیده گرفته شود.
با وجود اینکه پی شبرد سیا ستهای ه سته ای دولت جمهوری ا سالمی تا کنون در بردارنده خ سارتهای هنگفتی برای مردم
ایران بوده ا ست ولی هدف ا صلی ما جلوگیری از بروز یک فاجعه ان سانی به مراتب وح شتناکتر می با شد .در این مطالعه هدف
عبارتست از کمّی سازی ابعاد حادثه و پیشنهاد رویکردی دیگر که بتواند دوستی ،احترام و صمیمیت را بین مردم ایران ،آمریکا،
ا سرائیل و جهان عرب تقویت بخ شید .مقابله با عوامل ری شه ای م شکل ایران به جای ن شانه ها و عالئم آن ،با منقطع ساختن
توهمات تفرقه آمیز و مخرب آیت اهلل [خامنه ای] شروع می شود .توهمی که اسالم را با استبداد و خشونت علیه مردم ایران و
نفرت و د شمنی با آمریکا و ا سرائیل برابر می داند .بجای تحریم و تهدید مردم ایران به حمالت نظامی در تالفی سیا ستهای
آیت اهلل [خامنه ای] و تهدیدهای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد ،ما از سوویاسووتی در قبال ایران حمایت می کنیم که با هدف
قرار دادن بنیانهای ایدئولوژیک ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی آیت اهلل [خامنه ای] ،بن بست هسته ای را بگشاید.
تغییر راهبردی سیاست در قبال ایران ،باید هدف قرار دادن خود آیت اهلل [خامنه ای] باشد ،نه مردم ایران .همانگونه که
آقای سعید جلیلی ،مذاکره کننده اصلی هسته ای ایران ،مسئولیت خودش را نمایندگی شخص آیت اهلل [خامنه ای] می داند ،نه
نمایندگی مردم ایران .چنین راهبردی در حال حاضوور در قطعنامه  1747سووازمان ملل که توسووط شووورای امنیت در  24مارچ
 2007تصویب شده ،دیده می شود .در این قطعنامه« ،افرادی که درگیر فعالیتهای هسته ای و مو شکهای بالستیک ه ستند» به
عالوه «افراد کلیدی» سپاه پا سداران انقالب ا سالمی و تمام فرماندهان ار شد آنها مورد ا شاره قرار گرفته اند15.آنچه که در این
قطعنامه به حسوواب نیامده آن اسووت که براسوواس قانون اسوواسووی جمهوری اسووالمی ،آیت اهلل [خامنه ای] به عنوان یک رهبر
مذهبی ،در جایگاه رئیس ارشد سپاه پاسداران و برنامه هسته ای ایران قرار دارد .در پایان ،تنها راه برای اعتماد سازی در برنامه
هسته ای ایران ،بریدن دستهای حکومتی مضمحل است که زیر سایه واعظی کینه توز مشغول بکار می باشد و قرار دادن برنامه
در دستهای حکومتی مردم ساالر ،مسئول و الیق است .چنین حکومت مردم ساالری ،رهبران سیاسی ،مذهبی و علمی خود را در
جهت خدمت به صووولح و کامیابی مردم ایران هدایت نموده و امنیت برنامه هسوووته ای اش بیش از آنچه اسوووت که آیت اهلل
[خامنه ای] در نظر دارد.

 - 15قطعنامه شماره  1747شورای امنیت سازمان ملل در سال ،2007
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2010/11/29/UNSCR1747.pdf

راه دموکراسی ایران ،مملو از موانع است ،اما راهی کامالً باز می باشد .راهی که ایرانیان با بیش از  100سال تالش آن را
به خوبی می شناسند و به تصویب قانون اساسی مشروطه در نوامبر سال  1906میالدی باز میگردد .آزادی ،دموکراسی و شان
اقت صادی ،آرمانهای بومی و ذاتی ایرانیان مح سوب می شوند .ما می بای ست به ملتی پرافتخار برای انجام خوا ستی درازمدت
کمک کنیم تا جهانی امن از قمار هسته ای آیت اهلل [خامنه ای] و قمار دیگران برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران ساخته
شود .این نه تنها یک سیاست استراتژیک مناسب است ،بلکه یک سیاست اخالقی شایسته بوده که در خور رسوم ملتی بزرگ و
دموکراتیک مانند ایاالت متحده هم می باشد.

ب -روش شناسی و فرضیات
«در این مطالعه ،اثرات تخریبی حمالت نظامی بر روی چهار مجتمع مهم ه سته ای در نزدیکی
شهرهای اصفهان ،نطنز ،اراک و بوشهر مورد توجه قرار دارد .ما پروژه یمان را بر روی اعداد دقیق و
اطالعات مورد وثوق و مطملن بنا نهاده ایم .در عین حال ،اطالعات بســـیار حســـا

درباره برنامه

هســـته ای ایران و توانمندیهای نظامی و پدافند غیر نظامی ایران را مورد بررســـی قرار داده ایم.
همچنین برنامه های نظامی آمریکا و اسرائیل و اهداف حمالت را بررسی کرده ایم».

به منظور برآورد پیامدهای فیزیکی ،شووویمیایی و پرتویی حمالت نظامی ،ما به گزارشوووهای آژانس بین المللی انرژی اتمی
درباره برنامه ی هسووته ای ایران اتکا نمودیم و همچنین اطالعات مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی را درباره سووناریوهای
محتمل حمالت مورد مطالعه قرار دادیم .این مطالعات در محا سبه پیامدهای فیزیکی ،شیمیایی و پرتویی حمالت مورد ا ستفاده
قرار گرفت.
به منظور برر سی گ ستره ان سانی ،اقت صادی و زی ست محیطی خ سارات ،ما مطالعات نظری-تحلیلی را بر مبنای مدل سازی
رایانه ای سوووناریوهای مختلف حمالت اعم از متعارف و تاکتیکی ،طراحی کردیم .همچنین مطالعات علمی براسووواس تجارب
تاریخی با مقایسووه حوادث هسووته ای و صوونعتی ،حمالت تروریسووتی و بالیای طبیعی طراحی شوود .در این مطالعه از خسووارات
انسانی ،بهداشتی ،زیست محیطی و اقتصادی حوادثِ چرنوبیل ،فوکوشیما ،بوپال ،حمالت مرکز تجارت جهانی و زلزله بم استفاده
شده ا ست .به دلیل محدودیت اطالعات ،ما از مدلهای واب سته برون یابی و برآوردهای علمی ا ستفاده نمودیم .هدف ثانویه این
مطالعه ،ارزیابی خسارات وسیعتر اقتصادی ،زیست محیطی و امنیتی ایران می باشد.
اندازه گیری و سعت خ سارات بر روی مردم ایران ،متعاقب حمله به تأ سی سات ا صفهان و نطنز ب ستگی دارد به مدلی که
تعامل متغیرهای زیر را در نظر بگیرد:
الف -مقاصد تاکتیکی و استراتژیک آمریکا و اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران:
 -1تأسیسات مورد هدف.
 -2زمانبندی و مدت حمالت.
 -3تعداد ،نوع و دقت سالحهای بکار رفته.
 -4کیفیت جاسوسی برای اهداف نظامی.
 -5میزان هشدار اولیه قبل از حمالت نظامی.
 -6توپوگرافی اهداف ،سازه ها و دفاع از اهداف.

 -7نوع ،میزان و ترکیب مواد سمی آزاد شده.
 -8توزیع و جذب مواد سمی و رادیو اکتیو.
 -9توپوگرافی و شرایط آب و هوای غالب در زمان وقوع حمالت ،شامل الگوی باد ،رطوبت و میزان بارش.
 -10تراکم و تمرکز جمعیت محل اهداف مورد نظر و اطراف آنها در شعاع حمالت.
ب -برنامه های دولت ایران ،آمادگی و سیستمهای دفاعی طراحی شده در مقابله با حمالت نظامی:
 -1کیفیت جاسوسی در مورد پیش بینی زمانبندی و نحوه حمالت.
 -2دسترسی و توانایی اجرای اقدامات دفاعی بر علیه حمالت.
 -3توانمندیهای دفاع غیر نظامی و پاسخ به شرایط اضطراری.
 -4آموزش و آگاهی عمومی.
برای انجام این مطالعه ،ما مجموع ک شته شدگان و مجروحین نا شی از مواجهه با پیامدهای فیزیکی ،حرارتی ،شیمیایی و
پرتویی حمالت نظامی به تأسیسات هسته ای ایران را به عنوان تلفات تلقی کرده ایم.
می توان تلفات ناشی از حمالت نظامی بر علیه تأسیسات هسته ای ایران را به سه گروه تقسیم نمود :گروه نخست ،کسانی
هسووتند که با اثرات حرارتی و فیزیکی انفجارها روبرو خواهند شوود .این گروه شووامل تعداد زیادی از دانشوومندان ،مهندسووین،
کارگران ،سربازان مجتمهای ه سته ای و همچنین ساکنین اطراف مجتمع ها می شود .گروه دوم ،افرادی ه ستند که تحت تأثیر
پیامدهای شوویمیایی حمالت نظامی قرار می گیرند ،این نوع پیامدها به دلیل رها شوودن ترکیبات سوومی کشوونده ،گرد و غبار و
ابرهای سمی در محیط ایجاد می شوند .در این گروه افرادی که بسیار نزدیک به مجتمع ها زندگی می کنند یا در مسیر بادهای
غالب بسر می برند ،به همراه امدادگران اعزامی به منطقه آسیب ،دیده می شوند .گروه سوم ،شامل افرادی است که تحت تأثیر
پیامدهای پرتویی قرار دارند .چنانچه بو شهر مورد حمله قرار گیرد ،این گروه بزرگترین گروه تلفات را شامل شده و افرادی که
در دهها و حتی صووودها مایل دورتر زندگی می کنند را در بر خواهد گرفت .آنها از اثرات حاد و مزمن مواجهه پرتویی بر روی
سالمتشان رنج خواهند برد .اثرات حاد یا فوری پرتویی بر سالمت انسانها به دلیل آزاد سازی مواد حاصله از فیسیون مانند ید،
سزیم ،ا سترانتیوم روی میدهد .ا سا ساً این مورد در حمله به اراک و بو شهر ،در زمانی که رآکتور آنها به بهره برداری ر سیده
با شد ،دیده خواهد شد .اثرات مزمن یا دراز مدت مواجهه پرتویی نا شی از مواد رادیواکتیو نظیر اورانیوم تخلیه شده یا اورانیل
فلوراید16،موجب بروز نقائص مادرزادی و بروز سرطان خواهد گردید( .تصویر )2

« - 16برگه راهنمای شیمیایی و پرتویی جهت حمایت از تحلیل تهدیدهای سالمتی در منطقه آلوده شده» ،بخش علوم زی ستی در آزمای شگاه ملی آرگون ،د سامبر 2007
میالدی

تصویر  -2کودک  18ماهه عراقی دارای نقص مادرزادی به دلیل اورانیوم تخلیه شده (عکس از)URUKNET :

در حالی که ما کل تعداد تلفات ناشووی از حمالت نظامی را مجموع مرگ و میر ،جراحات و بیماری در هر سووه گروه اول
تعریف می کنیم ،مهم است که بخاطر داشته باشیم که گروه بسیار بزرگتر چهارمی وجود دارد که از پیامدهای روانی مواجهه با
شوک و ترومای حمالت نظامی رنج می برند.
ما فرض کرده ایم که اهداف نهایی حمالت نظامی ،نه تنها می بایست تخریب فیزیکی تأسیسات باشد ،بلکه شامل برجای
گذاشتن حداکار خسارات به زیرساختها و تلفات پرسنل باشد .اهداف نهایی حمالت نظامی ،در پی آن است که اطمینان حاصل
کند که دولت ایران در دراز مدت و البته نه بطور دائمی ،قادر به احیای برنامه هسووته ای خود نمی باشوود .براسوواس گفته پال
راجرز در مطالعاتش« ،ایران :پیامدهای یک جنگ» کشوته شودن متخصوصوین فنی باید اثری عمده بر راه اندازی مجدد برنامه
های هسووته ایش داشووته باشوود17.ممکن اسووت که برنامه ریزان نظامی با حمالت دقیق ،به دنبال کاهش آسوویب به شووهروندان
باشووند .با فرض اینکه حمالت با دقت فراوان صووورت گیرد و اهداف راهبردی حمالت هم تأمین شووود ،هنوز صوودها و شوواید
هزاران نفر ک شته و مجروح خواهند شد و ایران نیز در پی تالفی بر خواهد آمد .ب سیاری از تحلیلگران نظامی ،فرض کرده اند
که حمالت متعارف ،وسعت زیادی خواهند داشت و به بمبهای سنگرشکن و سنگین متکی خواهند بود.
برای محاسووبه میزان مرگ و میر در سووایت ،ما فرض کرده ایم که تناظر یک به یک بین تعداد دانشوومندان و پرسوونل
پ شتیبانی وجود دارد .برا ساس گفته دکتر قنادی مراغه ،یکی از کار شنا سان عالی رتبه انرژی ه سته ای در ایران ،بین  800تا
 1٫000متخ صص در مجتمع فن آوری ه سته ای ا صفهان در حال کار می با شند18.در بو شهر ،سایر منابع برآورد کرده اند که
 3٫000متخ صص یا  6٫000کارگر در این نیروگاه کار می کنند .همچنین فرض شده که  1٫000دان شمند و مهندس و 1٫000
پر سنل پ شتیبانی در نطنز م شغول به کار ه ستند .در اراک ،ما بر آورد کرده ایم که در کل  1٫000پر سنل به همراه کارگران

 - 17پال راجرز« ،ایران :پیامدهای یک جنگ» ،گروه مطالعاتی آکسفورد ،فوریه  2006میالدی
 - 18م .قنادی مراغه« ،تجربه چرخه سوخت هسته ای ایران» ،ارائه شده به سمپوزیوم سالیانه انجمن هسته ای جهانی 3-5 ،سپتامبر  2003میالدی

ساختمانی در بخش تو سعه مجتمع فعال ه ستند .با در نظر دا شتن دو شیفت کاری در هر مجتمع ه سته ای ،در کل می توان
گفت که حداقل نیمی از کارکنان در لحظه حمالت در مجتمع ها حضور دارند.
ارزیابی تلفات نا شی از مواجهه شیمیایی و پرتویی ک سانی که در مجاورت تأ سی سات ه سته ای زندگی می کنند ،ب سیار
مشکل تر از کسانی است که در داخل سایتها کار می کنند .اساس محاسبات و برآوردهای کشته شدگان در اصفهان و نطنز به
شرح فرضیات زیر است:

فرضیات شیمیایی:
حمالت اولیه به تأ سی سات ا صفهان و نطنز همراه با آزاد شدن حجم عظیمی از هگزافلوراید اورانیوم و م شتقات آن می
با شد .هگزافلوراید اورانیوم ) ،(UF6بسته به فشار و حرارت محیط ،یک جامد یا مایع فرار است .برای فرآوری در سانتریفوژها،
 UF6باید به صووورت گاز در آمده باشوود .چنانچه  UF6در اتمسووفر زمین منتشوور گردد ،در اثر ترکیب با بخار آب ،واکنش
گرمازای شیمیایی ایجاد کرده و موجب تولید فلورید هیدورژن ) ،(HFفلورید اورانیل ) (U02F2و همچنین سایر مشتقات فلورید
می گردد .گاز  UF6در واکنش های شیمیایی تعاملی پیچیده ،دچار پولیمریزاسیون ،دپولیمریزاسیون و هیدرولیز شده و بسته به
شرائط محیط منطقه تغییراتی را خواهد داشت( .تصویر )3

تصویر  -3نمودار مراحل ( UF6منبع :وزارت انرژی آمریکا)

الف .موجودی مواد ،ذخایر و مکانها
ما براساس فهرست موجودی مواد که در گزارش فوریه  2010آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شده ،محاسبات را
انجام داده ایم .در این گزارش IAEA ،اظهار می دارد که ذخیره هگزافلورید اورانیوم تولید شوووده در مجتمع فن آوری اورانیوم
ا صفهان به میزان  371تن می با شد19.این تأ سی سات هیچ هگزافلوراید اورانیومی را از فوریه  2009میالدی تا بحال تولید نکرده
ا ست .ما احتمال دا شتن مقادیر زیادی از معرفهای اولیه سمی مانند فلوراید هیدروژن ،گاز فلوراید و سایرم شتقات برای تولید
هگزافلوراید اورانیوم را کمتر دانستیم.
در موقعیتهای متعدد ،مقامات ایرانی بیان داشته اند که مقادیر ترکیبات اورانیوم ذخیره شده در تأسیسات اصفهان ،بسیار
بیشووتر اسووت20.اعتقاد بر آن اسووت که هگزافلوراید اورانیوم در سوویلندرهای  Y-45به وزن  12٫000کیلوگرم در تأسوویسووات
ا صفهان و یا نطنز نگهداری می شود .محل دقیق و حجم توزیع شده این مواد در هیچ منبع موثقی وجود ندارد .با این حال ،به
نظر منطقی می رسد که حجم عمده ای از این مواد در نطنز ذخیره شود.
ب .رها سازی
در صووورت حمالت نظامی ،برخی و شوواد هم همه ی ،سوویلندرهای تحت فشووار هگزافلوراید اورانیوم در معرض نیروی
مخرب انفجاری و حرارتی خواهد بود و سووپس ،محتویات آنها به محیط آزاد می شوووند .از آنجایی که حجم دقیق در هر مکان
برای ما نا شناخته ا ست ،شدت و دقت حمالت نظامی و میزان آمادگی تأ سی سات ایران را نمی توان از قبل م شخص کرد .ما
فرض را بر آزاد سازی بین  1تا  50درصد در هر سایتی قرار داده ایم( .جدول محاسبات ابر گوسیان – جدول  -9را در پیوست
 1مالحظه کنید).
ج .تبخیر
ب سته به منظور و اثر حمالت ،بمباران متعارف ا صفهان یا نطنز منجر به نابودی اکاریت سیلندرهای  UF6ذخیره شده با
حرارتی بیش از صدها درجه فارنهایت می گردد .این درجه حرارت ،ب سیار بی شتر از  135درجه فارنهایت تبخیر هگزافلوراید
اورانیوم با  psia 14/7می با شد .نمودار مراحل را در ت صویر  3مالحظه کنید .بنابراین ،تخمین ما این ست که حجم قابل توجهی
از هگزافلوراید اورانیوم ذخیره شده ،در هوا منت شر شده و در اتم سفر پراکنده گردد .یک ماال تجربی تبخیر مربوط به ژانویه
سال  1986میالدی است که در جریان یک حادثه صنعتی در مجتمع سوخت سگویا  Sequoiaدر شهر گور  Goreدر ایالت

« - 19توافقنامه اجرای حفاظت از  NPTو اجرای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت» ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیات مدیریه 18 ،فوریه ».2010
« - 20به عنوان ماال ،در مقاله دکتر م .قنادی مراغه با عنوان چرخه سوووخت هسووته ای ایران ارائه شووده به سوومپوزیوم جهانی انجمن هسووته ای جهان در  3-5سووپتامبر
 2003میالدی و سپس اظهارات معاون تولید سوخت هسته ای سازمان انرژی اتمی آمده است که  265تن  UF4در سال به  285تن  UF6در سال تبدیل خواهد شد،
تا یک میزان خاص برای برنامه های آینده حفظ شود ».چنانچه ما موجودی مواد  HFو  F2را به ذخایر موجود مجتمع فن آوری اصفهان اضافه کنیم ،حداکار موجودی
ترکیبات سمی فلورین در این مجتمع به بیش از  300تن در سال می ر سد .با عنایت به م شکل بودن تائید این اظهارات ،ما برای محا سبات خود به گزارش سازمان
جهانی انرژی اتمی در مورد فقط ذخیره هگزافلوراید اورانیوم اعتماد می کنیم.

اوکالهاما روی داد .در این حادثه ،زمانی که سیلندر  13٫400کیلوگرم ترکیده شد ،حرارت محیط  50در صد مایع هگزافلوراید
اورانیوم فشرده ،را تبخیر

کرد21.

د .واکنش
وقتی هگزافلوراید اورانیوم در فشار و حرارت اتمسفری آزاد می شود ،در اثر واکنش با بخار آب ،فلوراید هیدروژن بسیار
سمی و گاز فلورین و فلورید اورانیل تولید می کند .این گازهای ک شنده می توانند از محل انفجار خارج شده و ب سته به سرعت
باد ،مسوووافتهای قابل مالحظه ای را قبل از ترکیب با سوووایر مواد طی نمایند .مطالعه دانشوووگاه پرینسوووتون در مورد قابلیت
آشکارسازی ذرات  U02F2در هوا که توسط  UF6آزاد شده در مجتمع های فرآوری اورانیوم تولید گردیده ،نشان می دهد که
ذرات ریز و بسووویار ریز  U02F2معلق در هوا می توانند  4تا  40روز  -به جهت قابلیت محلول شووودن در آب -در هوا باقی
بمانند .در آب و هوای خ شک مانند آنچه که در ایران داریم ،جذب م شتقات این مواد به سرعت آب و هوای مرطوب نخواهد
بود .آنها می توانند برای مدت طوالنی باقی مانده و در منطقه ای وسیع پراکنده

گردند22.

ه .کشنده بودن
ترکیبات فلورین حتی در غلظتهای بسیار کم ،می توانند بشدت خورنده باشند .چون آنها قابلیت حل شدن زیادی در آب
دارند ،تماس با آنها به مقدار کم ،تحریک مخاطات موکوسوووی و چشوووم را به دنبال دارد23.مواجهه با  25 ppmاین ترکیبات
موجب التهاب ریه ،اسووتفراغ و ادم ریوی می شووود .بمانند کلرین ،قرارگرفتن در معرض غلظتهای زیاد این گازها ،موجب مرگ
فوری می گردد .به عنوان یادآوری باید بخاطر داشووت که فلوراید هیدروژن -برخالف سووایر اسوویدهای معدنی مانند اسووید
هیدروکلریک  -به علت خورنده بودن شدید آن ،قابل نگهداری در ظروف شیشه ای نمی باشد.
به منظور ارزیابی اثرات سوووالمتی و ایمنی این فرآورده ها ،ما از اطالعات انسوووتیتو ملی سوووالمت حرفه ای و ایمنی
آمریکا) (NIOSHا ستفاده نمودیم و حدود مواجهه با مواد سمی را پیدا کردیم .این مؤ س سه آمریکایی ،میزان خطر فوری برای
 (IDLH)24فلورین را  25ppmتعریف کرده است.
حیات و سالمتی
خطرات اولیه و حاد  UF6و ترکیبات آنها ،مواجهه بافتهای بدن با فلورین و ترکیبات متعدد فلورین را بدنبال دارد HF .و
سایر ترکیبات فلورین موجب تولید عوارض شدید ریوی ،ادم ،ا سپا سم ریوی ،آ سیبهای عمومی پو ستی و چ شمی می گردد.
ترکیبات اورانیوم می تواند باعث خسارات مزمن کلیوی گردد.

 - 21ادوارد شوم« ،آزاد سازی ت صادفی  UF6در مجتمع سوخت ه سته ای  Sequoyahدر شهر گور ،اوکالهاما» ،دفتر ایمنی و حفاظت مواد ه سته ای در کمی سیون تنظیم
مقررات ایاالت متحدهhttp://www.irpa.net/irpa7/cdrom/VOL.2/S2_70.PDF ،

 - 22ر .اسووکات کمپ« ،ارزیابی اولیه آشووکارسووازی ذرات  UO2F2معلق در هوا ،تولید شووده از  UF6آزاد شووده از مجتمع های فن آوری اورانیوم» ،برنامه علوم و امنیت
جهانی ،دانشگاه پرینستون 23 ،آگوست  2006میالدی
 - 23پیوست  1را در مورد محاسبات ابر سمی ،تهیه شده توسط دکتر گری سان گویست مالحظه کنید.
Immediately Dangerous to Life or Health - 24

میزان  IDLHیا سوومی بودن  UF6, UO2F2, HF, F2و سووایر ترکیبات فلورین ،از نظر میزان سوومی بودن ،بسوویار به هم
نزدیک و شبیه ه ستند .بنابراین ،میزان  IDLHمتو سط و ترکیبی این مواد ،حدود  25 ppmفرض شده ا ست .برآورد دقیق تر
اجزای توده های مختلف محصوالت فلورین ،به دلیل وضعیت نامشخص موجود در جریان حمالت نظامی ،میسر

نیست25.

و .گستردگی
انتشار مواد شیمیایی مانند  HF ،UF6یا  F2در هوا ،می تواند در اثر حمالت نظامی به تأسیسات هسته ای ایران روی دهد
و انت شار ابر سمی گو سیان در اتم سفر و مدلهای انتقالی را می توان شبیه (مدل) سازی کرد .از آنجایی که ابر سمی ک شنده،
سنگین تر از هوا ست ،لذا نزدیک به سطح زمین قرار خواهد گرفت تا در نهایت در محیط و جوّ منت شر شود .گرچه مدل ابر
سمی گوسیان ،محدودیتهای خاص خود را دارد و انتشار مقادیر زیادی از مواد شیمیایی در مسافتهای طوالنی بکار نمی رود ،اما
این مدل چارچوب کمی ارزیابی خطر بر روی اصفهان در نشت های کوچکتر را ارائه می دارد.
سه انت شار آزمای شی مواد  UF6در اتم سفر در شهر بوردو  Bordeauxفران سه بین سالهای  1986تا  1989میالدی به
اجرا در آمد .همچنین انت شار متعدد  UF6به صورت ت صادفی در شهر  Goreاوکالهاما و نیروگاه  Comurhexک شور فران سه
روی داده ا ست .اطالعات جمع آوری شده از حوادث فوق برای تائید دقت مدل سازی انت شار مواد و تعامل شیمیایی با محیط
به کار رفته است .نتیجه گیری های عمومی بیانگر آن است که برای شعاعی نزدیک به نقطه انتشار ،عوامل محیطی و مرتبط با
منبع انت شار تعیین کننده ه ستند و این در حالی ا ست که در فوا صل طوالنی از نقطه انت شار ،شرائط آب و هوایی و اتم سفری
نقش تعیین کننده ای در الگوی انت شار مواد دارند( .به محا سبات ابر سمی گو سیان برای حمالت نظامی به زیر ساختهای ه سته
ای ایران در پیوست  – 1جدول  -7مراجعه نمائید).
ز .میزانهای مرگ و میر
پیش بینی تعداد دقیق تلفات نا شی از مواجهه با مواد سمی ب سیار سخت می با شد .ما ارزیابی کرده ایم که گ ستره ای از
انتشووار مواد بین  1تا  50درصوود ذخیره احتمالی هگزافلوراید اورانیوم در اصووفهان روی می دهد .ما همچنین تراکم جمعیتی و
توزیع آن را در اطراف تأسیسات در نظر گرفته ایم .فرض ما بر آن است که میزان تلفات متعارف بین  5تا  20درصد افرادی
است که در معرض ابرهای سمی در مناطق آلوده قرار می گیرند.

فرضیات پرتویی:
پیامدهای پرتویی ناشی از حمالت نظامی به چهار مجتمع هسته ای ایران را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد :دسته
اول :مواجهه حاد پرتویی (بالفا صله) ،د سته دوم :مواجهه مزمن پرتویی (درازمدت) .با عنایت به اینکه در ا صفهان و نطنز ،مواد
ه سته ای قابل ان شقاق به مقدار ب سیار کمی وجود دارند ،خطرات پرتویی اولیه نا شی از انت شار هگزافلوراید اورانیوم و اک سید
اورانیوم بجای مانده از فرآیندهای مجتمع ا صفهان خواهد بود .ترکیبات اورانیوم منت شر شده در اتم سفر و محیط ،اثرات حاد یا
فوری منفی بر سالمت ان سان نخواهد گذا شت .با این وجود ،چنانچه این مواد ،مواد غذایی یا سکنه شهرها را با ا ستن شاق یا از
طریق خوراکی آلوده کنند ،مردم در معرض خطر سرطان ،نارسایی کلیه یا نقص مادرزادی قرار خواهند گرفت.

 - 25پیوست  1را در مورد محاسبات ابر سمی ،تهیه شده توسط دکتر گری سان گویست مالحظه کنید.

ذخیره هگزافلوراید اورانیوم که در مجتمع فرآوری ه سته ای ا صفهان تولید شده ،حدود  371تن می با شد .همچنین می توان
انتظار داشت که میزان قابل توجهی از اکسید اورانیوم به عنوان ماده اولیه در این مجتمع وجود داشته باشد ،با این حال ،ما عدد
دقیق موجودی مواد ثانویه را نمی دانیم .پایه محاسبات ما ،فقط براساس موجودی هگزافلوراید اورانیوم است.

پ -گزینه نظامی
«هدف ما ،نه تائید و نه مخالفت و پیش داوری درباره ســیاســتها ،برنامه ها یا حقوق هســته ای
ایران می باشـــد و نه بحث و جدل درباره اخالقی بودن ،قانونی یا اجرایی بودن حمالت اســـت .این
مطالعه به دنبال آن می باشد که سیاست گذاران ،رسانه ها و سایرین شامل مردم آمریکا ،اسرائیل
و ایران را با تخمین عینی خطرات و هزینه های حمالت نظامی به تأســیسـات هســته ای ایران آشــنا
سازد».

تهدیدهای احمدی نژاد در خ صوص نابودی ا سرائیل ،وح شت را در مورد سیا ستها ،اغراض و برنامه های ه سته ای ایران
افزایش داده ا ست .نخ ست وزیر ا سرائیل ،بنیامین نتانیاهو ،تهدیدهای ایران را ا ساس سیا ست خارجی ا سرائیل و محکی برای
تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل قرار داده است.
نخسووت وزیر اسوورائیل با سووخنرانی در اجالس  AIPACدر پنجم ماه مارس ،هشوودار داد که رهبران مسووئول نمی توانند
امنیت خود را تنها بر این اعتقاد بنا نهند که «خطرناکترین رژیمها از خطرناکترین سالحها ا ستفاده نخواهد کرد» .او هیچ شکی
درباره اعتقادش باقی نگذاشت که جمهوری اسالمی رژیمی تروریستی است که باید متوقف شود.
«ایران خواهان نابودی ا سرائیل ا ست و آنها برای این نابودی م شغول ه ستند ،هر روز ،همه روز .این کاری ا ست که هر
روز ایران بدون دا شتن سالح ه سته ای انجام می دهد .فکر کنید چطور آنها فردا با دا شتن سالح ه سته ای رفتار خواهند کرد.
ایران بسیار گستاخ تر و خطرناک تر خواهد بود .به تازگی صحبتهای زیادی درباره هزینه توقف ایران صورت گرفته است .من
فکر می کنم که زمان آن فرارسیده که ما درباره هزینه متوقف نساختن ایران صحبت

تصویر  :4بنیامین نتانیاهو (عکس :آسوشیتدپرس)

« - 26گزیده ای از سخنرانی نخست وزیر در  ،»AIPACجوزالم پست آنالین ،سوم جوالی 2012

کنیم26.

پیام نتانیاهو ،ب سیار شفاف و محکم بوده ا ست .در سخنرانی قبل از مجمع عمومی فدرا سیون یهودیان آمریکای شمالی در
نیواورلئان آمریکا در  8نوامبر  ،2010نتانیاهو پیامی مشابه را ارائه داشت.
«تناقض سوواده ای وجود دارد و آن عبارتسووت از اینکه چنانچه جامعه جهانی به رهبری آمریکا در پی متوقف سوواختن
برنامه ه سته ای ایران بدون تو سل به اقدامات نظامی ا ست ،جامعه جهانی باید ایران را متقاعد نماید که اقدام نظامی بر علیه
ایران آماده انجام است .سیاست مهار بر علیه ایران کار نمی کند .این سیاست برای رژیمی گستاخ و دمدمی مزاج کار نمی کند.
رژیمی که آمریکا را به دسووت داشووتن در حادثه تروریسووتی در شووهرهای خودش در یازدهم سووپتامبر متهم می کند ،خواهان
نابودی اسرائیل است و رهبری حمایت از تروریست بر علیه اسرائیل را بر عهده دارد .نتیجه این است :برنامه هسته ای ایران
باید متوقف شود .برنامه هسته ای ایران ،بزرگترین تهدید پیش روی

ماست27.

نتانیاهو تنها نیسووت .حمایت قابل توجهی در کنگره برای اسووتفاده از نیروی نظامی بر علیه ایران وجود دارد .یک روز قبل
از سووخنرانی نتانیاهو در  24ماه می ،مجلس نمایندگان آمریکا با اشوواره به قطعنامه شووماره  271اظهار داشووت «حمایت از حق
ا سرائیل در ا ستفاده از تمامی رو شهای ضروری برای مقابله و حذف تهدیدهای ایران ،دفاع از حق حاکمیت ا سرائیل ،حمایت از
زندگی و ایمنی مردم اسوورائیل که شووامل بکارگیری نیروی نظامی می شووود ،البته چنانچه راه حل صوولح آمیز دیگری در زمان
مناسب یافت

28
نشود».

مجلس سنای آمریکا نیز از گزینه نظامی ،محکم دفاع می کند .سناتور جوزف لیبرمن ،رئیس کمیته امنیت داخلی و امور
دولتی با ایراد سخنرانی ای تحت عنوان «قدرت آمریکا در خاور میانه» در محل مجمع روابط خارجی ،ه شدار داد که اگر ایران
با مجهز شوودن به نیروی هسووته ای همان گونه که ما باور داریم غیر قابل قبول باشوود ،باید برای هر آنچه جهت پیشووگیری از
موضوعات غیر قابل قبول ضروری است ،آماده

باشیم29.

به مانند عراق ،تهدیدهای ناشی از برنامه ،مقاصد و سیاستهای هسته ای ایران ،نقش محوری ای در شکل گیری سیاستهای
آمریکا در خاورمیانه دارد .شبح بمب هسته ای ایران ،موجب بروز ترس ناشی از برهم خوردن توازن قوا در خاورمیانه می شود.
از این منظر ،افزایش قدرت ایران انقالبی موجب بروز تهدید وح شتناکی برای ثبات و امنیت منطقه ،به ویژه ا سرائیل ،عرب ستان
سعودی ،شیوخ محافظه کار خلیج فارس ،عراق و مناطق آزاد لبنان می شود .در مقیا سی و سیع تر ،ایران به عنوان یک تهدید
راهبردی برای نظم بین المللی و منطقه ای جهان محسوب می شود که پس از جنگ سرد توسط آمریکا ترسیم شده است.
در یک چ شم انداز ،ایران در حال پر نمودن خأل نا شی از خروج آمریکا از عراق و افغان ستان می با شد ،لذا برر سی توازن
قدرت بین ایران و آمریکا ،ب شدت ضرورت پیدا نموده ا ست .ترس از ایران به عنوان یک ک شور متخا صم با مقا صد منطقه ای
سئوال برانگیز ،ت شدید شده ا ست .نگرانی از این ا ست که ایران به عنوان یک قدرت ه سته ای نیرومند ،توانایی نظامی خود را
علیه همسایه های ضعیف تر بکار گیرد.
 - 27سخنرانی نتانیاهو ،نخ ست وزیر ا سرائیل ،در مجمع عمومی فدرا سیون یهودیان شمال آمریکا در نیو اورلئان .منت شر شده از سوی دفتر نخ ست وزیر در تاریخ ه شتم
دسامبر http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/PMSpeaks/speechga081110.htm 2010

 - 28قطوعونووامووه شووووموواره  271مجولوس نمووا ینوودگووان آ مر یکووا :بیووان حمووایووت از حق اسوووورا ئیوول در دفوواع از حق حووا کمویووت آن کشووووور
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hres271

 - 29نطق سناتور لیبرمن درباره قدرت آمریکا در خاور میانه ،ایراد شده در محل مجمع روابط خارجی در تاریخ  29سپتامبر 2010
http://www.cfr.org/publication/23056/senJieberman_addresses_us_poweUn_middle_east.html

علیرغم این نظر ،سووناتور لیبرمن و سووایرین می گویند که زمان آن فرارسوویده که آمریکا ،اعتبار خود را با در نظر گرفتن
حمله ی نظامی علیه ایران ،دوباره احیا نماید.
«برای ما زمان آن فرا رسیده که گامهایی را به سوی این موضوع برداریم که حمله نظامی یک احتمال دوردست و کلی به
شمار نمی آید .البته به شرطی که راهبردهای دیپلماتیک و اقت صادی برای تغییر سیا ستهای ه سته ای ایران کار ساز نبا شد .اما
راهبرد جایگزین مناسب آن است که ما و متحدین مان در صورت لزوم ،آماده ی انجام حمله نظامی باشیم».
مفهوم صحبت آقای لیبرمن کامالً م شخص بود .آمریکا می بای ست پیامی برای دو ستان و د شمنانش می فر ستاد تا ایران
اجازه نیابد که از خط قرمز هسته ای عبور کند:
سناتور لیبرمن گفت« :ما جلوی ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته ای را خواهیم گرفت .این اقدام در صورت امکان
با ا ستفاده از رو شهای صلح آمیز صورت می پذیرد .اما در صورتی که ناچار شویم ،نیروی نظامی بکار گرفته خواهد شد ».او
افزود« :من می دانم که حمالت نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران ،ریسک و هزینه به دنبال دارد ،اما به اعتقاد من ریسک
و هزینه اجازه دادن به ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته ای ،به مراتب بیشتر

است30».

همچنین دولت اوباما ،اندک اندک به سوومت گزینه نظامی پیش می رود .در سووخنرانی قبل از  ،AIPACپرزیدنت اوباما،
گزینه مهار ایران را رد کرد و گفت « :سیا ست من در این خ صوص ،مهار نخواهد بود ،بلکه سیا ست من پی شگیری از بد ست
آوردن سووالح هسووته ای توسووط ایران اسووت31».او افزود« :تمام گزینه ها به طور رسوومی در حال بررسووی اسووت ،واقعاً این طور
است32».

وزیر دفاع آمریکا در فوریه  2012میالدی ،قبل از حضووور در جلسووه کمیسوویون تخصوویص بودجه مجلس نمایندگان،
مشوووخص نمود که ایاالت متحده همه گزینه ها را روی میز دارد ،در صوووورتی ایران «خطوط قرمز» را رد کند .او افزود که
گزار شهای اطالعاتی حاکی از آن ا ست که ایران به فعالیتهای غنی سازی ادامه می دهد« ،منابع اطالعاتی ن شان نمی دهد که
آنها هنوز ت صمیم به آغاز و تو سعه سالحهای ه سته ای گرفته با شند33».در  8مارس  2012میالدی ،پانته آ در گفتگو با مجله
 National Journalبیش از پیش خاطر نشان ساخت که پنتاگون در حال تهیه برنامه گزینه نظامی برای حمله به ایران است،
چنانچه که تحریمها نتوانند ایران را من صرف کند .پانته آ گفت چنین برنامه ریزی ای «مدتی طوالنی» ا ست که در جریان می
باشوود و ادامه داد که حمالت نظامی آمریکا بسوویار سووهمگین تر از اسوورائیل خواهد بود .او اظهار داشووت« :اگر آنها (اسوورائیل)
ت صمیم بگیرند اقدام کنند ،بدون شک اثرات عظیمی خواهد دا شت ،اما من فکر می کنم وا ضح و رو شن ا ست که اگر آمریکا
تصمیم به اقدام می گرفت ،اثرات به مراتب عظیم تری را به دنبال می

داشت34».

 - 30همان منبع قبلی
« - 31اوباما به نتانیاهو فشار وارد می کند تا جلوی حمله به ایران گرفته شود» ،مارک اندلر ،نیویورک تایمز 6 ،مارس .2012
 - 32همان منبع فوق
 - 33الین سوووانچز « ،پان ته آ به خطوط قرمز اسوووت ناد کرد ،ایران با ید اجت ناب کرد» ،خد مات مطبو عات نیرو های مسووولح آمری کا 16 ،فور یه  2012میالدی
http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=67230

 - 34یوچی درازن« ،پانته آ :ایاالت متحده برنامه نظامی بالقوه ای برای ایران دارد ،».مجله ملی 8 ،مارس  2012میالدی

تصویر  - 5حمایت از گزینه نظامی

نظر سنجی مؤ س سه تحقیقاتی  Pewدر قالب پروژه نگر شهای جهانی ن شان داد در حالیکه «حمایت از حمله نظامی علیه
ایران ،کمتر از حمایت از تحریمهای سخت گیرانه اقتصادی است 16 .کشور از  22کشور مورد مطالعه ،با مسلح شدن ایران به
تسلیحات هسته ای مخالف بودند ،آنها خواهان بررسی استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای
توسووط ایران بودند35».این نظرسوونجی همچنین دریافت که آمریکایی ها بیشووتر حامی گزینه نظامی برای مقابله با ایران هسووتند.
در واقع  66در صد از آمریکایی هایی که مخالف ایران م سلح به ت سلیحات ه سته ای بودند ،مایل به ا ستفاده از نیروی نظامی
بودند .این عدد در فرانسه  %59و در آلمان  %51و در اسپانیا  %50و در انگلستان  %48و در مصر  %55و در اردن به  %53می
36تصویر )5
رسد( .
ا سرائیل ا ستانا ست .عموم مردم ا سرائیل ،کمترین ا شتیاق به جنگ با ایران را دارند .در یک نظر سنجی که تو سط شیبلی
تلهمی  ،Shibley Telhamiشهروند غیر مقیم بروکلینز و ا ستاد مرکز انور سادات برای صلح و تو سعه در دان شگاه مریلند در
 22تا  26فوریه  2012میالدی صورت گرفت ،تنها  19در صد مردم اسرائیل ،از حمله به ایران بدون پشتیبانی آمریکا حمایت
می کنند .برا ساس نظر تلهمی« ،عموم مردم ا سرائیل نه م شتاق چ شم انداز جنگ با ایران و نه چ شم به راه حمایت کاندیداهای
ریاست جمهوری آمریکا از اسرائیل

هستند37».

با این وجود ،اسرائیلی ها از جنگ با ایران می ترسند .هنگامیکه زمان ارزیابی معقول بودن حمالت بر علیه ایران فرا رسد،
سابقه اوسیراک ،موجب فریب خواهد شد38.در ابتدای سال  2005میالدی ،ژوزف سیرینسیون و سایرین مقاله شیوایی با عنوان
چرا «بمباران مشووکل ایران را حل نمی کند» را به رشووته تحریر در آوردند ،اما نتوانسووتند طرفداران حمله به ایران را متقاعد
کنند .در سپتامبر  2010میالدی ،ژوزف گولبرگ روی این مسئله بحث می کرد که حمله نظامی به تأسیسات هسته ای عراق و
سوریه موثر بوده است .حال سئوال اینجاست که فرق موردِ ایران در چه می باشد؟ او می گوید:

« - 35او با ما خیلی محبوبتر در خا نه تا خارج از آن» ،گزارش مؤسوووسوووه م طال عاتی  Pewدر قا لب پروژه های نگرش ج هانی ،در تاریخ  17ژوئن ،2010
http://pewglobal.orgJfiles/pdf/Pew-Global-Attitudes-Spring-2010-Report.pdf

 - 36همان منبع قبلی
 19« - 37درصد اسرائیلی ها از حمله بدون پشتیبانی آمریکا به ایران حمایت می کنند ».روزنامه جروزالم پست 29 ،فوریه  2012میالدی
 - 38جوزف سیرینسیون« ،بمبها مشکل ایران را حل نخواهد کرد» ،واشنگتن پست 11 ،می  2005میالدی

«اسرائیل در گذشته دو بار به صورت موفقیت آمیزی به تأسیسات هسته ای دشمنانش حمله نموده و آنها را ویران کرده
ا ست .در سال  ،1981هواپیماهای ا سرائیلی با بمباران رآکتور ه سته ای عراق در او سیراک برنامه ه سته ای عراق را متوقف
نمودند و همچنین هواپیماهای اسوورائیلی رآکتور سوواخت کره شوومالی در سوووریه را نیز ویران کردند .حمله به ایران تنها از نظر
وسعت و پیچیدگی بی سابقه خواهد

بود39».

نگرانی ها در مورد برنامه ه سته ای ایران و اثربخ شی حمالت نظامی ،محدود به ایاالت متحده و ا سرائیل نی ست .گرچه
آنها ،مظهر حمایت از حمالت نظامی به شوومار می آیند ،ولی متحدین عرب ایاالت متحده هم اهمیت دارند ،کسووانی که تأمین
کننده مالی صدام حسین در جنگ بر علیه ایران بودند .افول صدام حسین ،وحشت از عقب نشینی آمریکا و چشم انداز برنامه
ه سته ای ایران ،موجب شد که چیرگی منطقه ای به نفع ایران بوجود آید که این مو ضوع برای عرب ستان سعودی و ک شورهای
عرب حوزه خلیج فارس خوشایند نیست .براساس اسناد ویکی لیکس ،در آوریل  2008میالدی ،عادل ا .الجبیر ،سفیر عربستان
سووعودی در ایاالت متحده ،نصووایح ملک عبداهلل را در خصوووص «قطع کردن سوور مار» در این حال که زمان باقی مانده ،بازگو
کرده ا ست40.همچنین سعودیها تهدید کرده اند که سالحهای ه سته ای خود را برای مقابله با بمبهای ایران گ سترش می دهند.
در  29جوالی  2011میالدی ،شاهزاده ترکی الفی صل ،رئیس پی شین اداره اطالعات عرب ستان سعودی و سفیر این ک شور در
وا شنگتن ،ه شدار داده بود که «در صورتی که ایران سالحهای ه سته ای را گ سترش دهد ،این برای ما قابل قبول نی ست و ما
مجبور به تعقیب خواسته هایمان

باشیم41».

مقایسه بین ایران و آلمان نازی ،تنها به سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی محدود نمی شود .در یک یادداشتی در جوالی
 2009میالدی ،شاهزاده محمد بن زاید ،وزیر دفاع امارات متحده عربی ه شدار داد که «احمدی نژاد ،هیتلر ا ست» و از ایاالت
متحده خواسووت که «در پی دلجویی ایران» نباشوود42.در یکی از اسووناد در نوامبر  2009میالدی ،ملک حمد ،شوواه بحرین بیان
دا شته که برنامه ه سته ای ایران باید متوقف شود و «خطر اینکه بگذاریم این برنامه ادامه یابد ،بی شتراز آن ا ست که آن را
متوقف سازیم ».بر مبنای نیویورک تایمز ،ایران موجب شده که «ا سرائیل و ک شورهای عرب ،بخ صوص عرب ستان سعودی-که
مدتهای طوالنی با هم دشمن بودند -بر سر علتی مشترک ،متحد شوند ».در ظاهر کشورهای عربی به جهت ترس از شورشهای
داخلی و تالفی کشووورهای قدرتمند همسووایه ،سووکوت کردند ولی آنها در مذاکرات مخفیانه با کشووورهای غربی برای اقدامی
قاطعانه ا صرار می ورزند43.آنها با صدام ح سین و ارتش عراق نتوان ستند مناق صه را ببرند .آ شکار ا ست که ک شورهای ثروتمند
عربی می خواهند یک جنگ نیابتی بر علیه ایران به راه بیاندازند .آنها مایلند ایاالت متحده و اسرائیل قدم به این عرصه گذاشته
و خال بوجود آمده ناشی از سقوط صدام را پر کنند.
تهدید ایران با ا ستفاده از نیروهای نظامی ،به قلمرو شعارهای سیا سی محدود نمی شود .همانگونه که دان شپیرو ،سفیر
آمریکا در اسرائیل بیان داشته؛ گزینه نظامی فقط موجود نیست ،بلکه آماده است .برنامه حمله به ایران ،تنها یک برنامه صرف
 - 39ژوزف گولبرگ« ،نقطه بدون بازگشت» ،ماهنامه آتالنتیک ،سپتامبر  2010میالدی
 - 40محمد سهیمی« ،استفاده از ویکی لیکس برای پیشبرد روایت جنگ بر علیه ایران» ،دفتر تهران 5 ،دسامبر  2010میالدی
 - 41جی سون بورکه « ،شاهزاده عرب ستان ه شدار داد :چنانچه ایران به سالح ه سته ای د ست یابد ،ریاض سالح ه سته ای خواهد ساخت ».گاردین 29 ،ژوئن 2011
میالدی
 - 42محمد سهیمی« ،استفاده از ویکی لیکس برای پیشبرد روایت جنگ بر علیه ایران» ،دفتر تهران 5 ،دسامبر  2010میالدی
 - 43جو بکر ،جیمز گلنر و دیوید ای .سنگر« ،دور دنیا ،زجر از ایران» ،نیویورک تایمز 28 ،نوامبر  2010میالدی

نی ست .تعداد زیادی از مطالعات جزئی درباره ضروریات نظامی برای حمله به تأ سی سات ه سته ای ایران ،وجود دارد .یکی از
مهمترین این مطالعات« ،مطالعه حمله احتمالی نظامی اسوورائیل به گسووترش تأسوویسوات هسووته ای ایران» می باشوود44.در سووال
 2007میالدی ،آژانس دفاعی سوئیس ،یک تحقیق راهبردی و سیع با عنوان «پیامدهای اقدام نظامی» ،که ابعاد قانونی و زی ست
محیطی حمالت را بررسی می نماید انجام داده است .این مطالعه اساساً بر روی چالشهای نظامی تخریب برنامه هسته ای ایران
و مالحظات استراتژیک و سیاسی تمرکز دارد45.بجز یک مطالعه که توسط مؤسسه "پزشکان برای مسئولیت اجتماعی" صورت
گرفته ،هیچ مطالعه جامع یا مفصوولی درباره اثرات حمالت نظامی به تأسوویس وات هسووته ای ایران بر روی مردم ایران صووورت
نپذیرفته

است46.

از ق ضا ،علیرغم ماهیت عمومی لفاظی ها و مو ضع گیریها درباره برنامه ه سته ای ایران ،سیا ستمداران در هر دو سوی
قضیه هسته ای ،نتوانسته اند هزینه حرکت به سمت پرتگاه هسته ای را پیش بینی کنند .هیچ انگیزه سیاسی برای آشکار ساختن
خطر کامل و هزینه حمالت نظامی به سایتهای هسته ای وجود ندارد.
نقطه آغاز این مطالعه ،نقطه پایان سووایر مطالعات بعمل آمده اسووت .در واقع این مطالعه ،پر کننده خال مربوط به گزینه
نظامی می باشد .خطرات و هزینه های مردم ایران ،می بایست در معادالت نظامی و استراتژیک که بر روی تخریب تأسیسات
ه سته ای ایران تمرکز دارند ،لحاظ شوند .این کار نه تنها مخاطرات دیپلماتیک را با ارائه خطرات و هزینه های چنین حمالتی،
مشووخص خواهد نمود ،بلکه همچنین یک پایه اسوواسووی برای درگیر سوواختن مردم ،رسووانه ها ،سووازمانهای مدنی داخل ایران و
سازمان ملل ایجاد خواهد کرد .این نهادها ،شرکت کنندگان فعال در حل دو ستانه و عملی برنامه بحث برانگیز ه سته ای ایران
می باشند.

تصویر  -6جنگ ایران – عراق :مصدوم جنگ شیمیایی (منبع)www.iranvision.com :

هدف ما ،نه تائید و نه مخالفت و پیش داوری درباره سیا ستها ،برنامه ها یا حقوق ه سته ای ایران می با شد و نه بحث و
جدل درباره اخالقی بودن ،قانونی یا اجرایی بودن حمالت است .این مطالعه به دنبال آن می باشد که سیاست گذاران ،رسانه ها
 - 44آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمله احتمالی به گسووترش تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی14 ،
مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

 - 45بنگووت برگوواسوووترنوود و همکوواران « ،پیوواموودهووای گزینووه نظووامی بر علیووه ایران» ،گزارش آژانس تحقیقووات دفوواعی سووووئیس ،مووارس  2008میالدی،
http://www.humansecuritygateway.com/documents/FOI_Iran_ConsequencesMilitaryActionAgainst.pdf

 - 46مارتین بوچر« ،جنگ ،پاسووخ نیسووت :پیامدهای پزشووکی و بهداش وت عمومی حمله به ایران» ،مؤسووسووه پزشووکان برای مسووئولیتهای اجتماعی ،مارس  2007میالدی،
http://action.psr.org/site/DocServer/WarIsNotTheAnswer.pdf?docID=2181

و سایرین شامل مردم آمریکا ،ا سرائیل و ایران را با تخمین عینی خطرات و هزینه های حمالت نظامی به تأ سی سات ه سته ای
ایران آ شنا سازد .همچنین این مطالعه می خواهد خطرات و هزینه های حمالت بر روی مردم ایران شامل تلفات دان شمندان،
شهروندان و سربازان بی گناه که در داخل سایتهای ه سته ای کار می کنند یا ک سانی که در مجاورت تأ سی سات ه سته ای
زندگی می کنند را مشخص نماید .پرسشهایی که به منظور کمّی سازی خسارات باید پرسیده شوند ،بسیار ساده هستند ،حتی
اگر ابعاد قمار موعود آیت اهلل [خامنه ای] با زندگی مردم ایران ،فرای تصور باشد.

اهداف حمالت :تأسیسات کلیدی
در «مطالعه بر روی حمالت احتمالی ا سرائیل به تأ سی سات ه سته ای رو به گ سترش ایران» ،عبداهلل تورکان و آنتونی اچ
کوردسمن مجموعه ی مورد هدف هسته ای ایران را تعریف نموده اند .این تأسیسات واحدهای کلیدی در زیرساختهای هسته
ای ایران به شوومار می آیند و تخریب آنها موجب توقف یا حداقل ،تأخیر در برنامه ها می شوووند47.بر مبنای اهداف این مطالعه،
ما تحلیلمان را روی تأسیسات اصفهان ،نطنز ،اراک و بوشهر محدود کرده ایم.

مسلح سازی بالقوه

تصویر  -7نمودار مسلح سازی

تأسیسات فن آوری هسته ای ) (UCFاصفهان و مجتمع غنی سازی نطنز ،احتماالً دو هدف اصلی حمالت نظامی محسوب
می شوند .رآکتور آب سنگین اراک ،گرچه هنوز به بهره برداری نر سیده  ،هدف احتمالی بعدی به شمار می آید .در بین چهار
 - 47آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمله احتمالی به گسووترش تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی14 ،
مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

هدف بالقوه مطالعه شده ،نیروگاه ه سته ای بو شهر کمترین احتمال مورد حمله قرار گرفتن را دارد .تأ سی سات غنی سازی فردو
در نزدیکی قم ،یک مرکز مطالعات و تو سعه و همچنین غنی سازی  20در صد اورانیوم  235می با شد .این مرکز زیر زمینی با
بیش از  80فوت بتون و سنگ حفاظت شده ا ست .مرکز فردو یک هدف نظامی مهم بوده ،اما یکی از سخت ترین آنها برای
تخریب می باشد .ما این مرکز را در مطالعه مان وارد نکرده ایم.
فراسوی چهار هدف اولیه ،احتماالً چندین دوجین هدف نظامی وجود دارند ،که شامل هستند:
اهداف ب سیار محتمل :سی ستم پدافند هوایی ،کارگاههای سانتریفوژ ،مراکز ه سته ای مخفی که تنها تو سط سروی سهای
اطالعاتی غربی شناسایی شده اند و تأسیسات موشکی.
اهداف محتمل :پایگاه نظامی پارچین (محلی که برخی م شکوک ه ستند که آزمای شهای م سلح سازی در آنجا صورت می
گیرد).
اهداف ممکن :معادن و کارخانه های اورانیوم ،اهداف هدایت کننده.
این مهم ا ست که به یاد دا شته با شیم که حمالت بر علیه برخی تأ سی سات مانند کارگاههای سانتریفوژ که گزارش شده
در مرکز شهر تهران قرار دارد ،خود به تنهایی موجب بروز تلفات سهمگینی می گردند.
در نهایت ،ما توجه ویژه ای به پیامدهای حمالت نظامی به شهر ا صفهان نمودیم .ا صفهان ،پایتخت سل سله صفویه در
ایران ،نگین تاج شهرهای ایران ا ست .معماری این شهر ،آن را تبدیل به یکی از زیباترین شهرهای جهان نموده و قابل قیاس با
کیوتو (ژاپن) و فلورانس (ایتالیا) .مرکز این شهر ،که تو سط یون سکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده ،تنها  15کیلومتر یا
 9/3مایل تا مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان فاصله دارد.

روش حمالت :گزینه سالحهای متعارف
هر گونه حمله نظامی بر علیه ایران ،به هدف نابودی کامل تأ سی سات م ستحکم ه سته ای ایران صورت می پذیرد « .سَ م
گاردینر» س ورهنگ بازنشووسووته نیروی هوایی آمریکا و متخصووص هدف گیری نظامی ،یک عملیات چهار روزه برای  400نقطه
هدف در تأ سی سات ه سته ای ایران و حداقل  75نقطه دیگر که نیازمند « سالحهای سنگر شکن» می با شند و دو مرکز تولید
مواد شویمیایی را تعریف نموده اسوت48.گاردینر همچنین بیان می دارد که این حمله بمانند جنگ  1971بر علیه مصور صوورت
خواهد پذیرفت .در کنار حمالت هوایی چکش (همر) های ا سکادران  69نیروی هوایی ا سرائیل ،برنامه حمله می بای ست شامل
«تیمهای کماندویی شلداغ ،احتماالً برخی مو شکهای شلیک شده از دریا و حتی سکوهای حمل کننده مواد منفجره برای نفوذ به
تأسیسات زیر زمینی»

گردد49.

 - 48سووورهنووگ س ووَم گوواردنر« ،پووایووان تووابسوووتووان دیپلموواسوووی :ارزیووابی گزینووه نظووامی ایوواالت متحووده در مورد ایران ،بنیوواد سووونچری 2006 ،میالدی،
http://tcf.org/publications/2006/9/pb578

 - 49همان منبع فوق

آژانس دفاعی سوووئیس ،دو گزینه را تعریف می نماید :اول :گزینه سووهمگین ،که در طی این برنامه ،مسوویرهای اورانیوم و
پلوتونیوم مورد حمله قرار گرفته و حمالت به بیش از  20سایت هسته ای با  600یورش هوایی و  200موشک کروز در عرض
 48تا  60سوواعت صووورت می پذیرد .دوم :گزینه سووریع ،که در آن حمالت به تعداد کمتر و متمرکزتر صووورت می گیرد ،اما
مراکز حساسی مانند نطنز را در عرض  6تا  12ساعت از بین خواهد برد50.متخصص شاخص بُعدی ،جوزف سیرینسیون ،مدیر
فعلی بخش عدم گسترش سالحهای هسته ای ،مؤسسه خیریه کارنگی برای صلح بین الملل است که می گوید که «اصفهان به
احتمال بیشتری هدف قرار خواهد

گرفت»51.

گرچه برخی در مورد استفاده از سالحهای تاکتیکی هسته ای مجادله نموده اند ،برخی مخالفان اشاره داشته اند که پنتاگون
تعدادی سالح متعارف (غیر هسته ای) مانند  GBU-28در اختیار دارد که می تواند اهداف مستحکم را نابود کند و برای جنگ
خلیج فارس تهیه و ارسال شده است .این بمب یکی از سنگرهای بسیار مستحکم صدام در شمال بغداد را که بیش از  30فوت
(ده متر) بتون مسولح و سوخت داشوت را تخریب کرد52.براسواس نیوزویک ،گرچه تقاضوای اسورائیل برای تهیه بمبهای سونگر
شکن ،توسط دولت بوش در سال  2005میالدی رد شد ،اما دولت اوباما در ابتدای  2009میالدی ،به فاصله کوتاهی از ورود به
کاخ سفید 55 ،بمب  GBU-28نفوذکننده به سطوح سخت به اسرائیل فروخت که احتماالً برعلیه ایران استفاده خواهد

شد53.

همانگونه که مایکل لوی  Michael Leviبا تعمق درباره بکارگیری سالحهای هسته ای تاکتیکی خاطر نشان ساخته ،نطنز
با سالحهای متعارف از طریق بمباران مکرر در یک فاصله زمانه طوالنی تر می تواند نابود شود:
«ایاالت متحده اگر بخواهد می تواند به طور مکرر نیروگاهها را بمباران کند و آنها را مرتب دریل نموده تا به سوووطح
زیرزمینی تأ سی سات بر سد .حتی اگر این کار چند روز نیز به طول می انجامید ،برنامه ه سته ای ایران را به اندازه ی یک حمله
ی هسته ای به نحو موثری به تأخیر می

انداخت54».

مطالعه تورکان و کورد سمن تائید کننده صحبتهای لوی ا ست .آنها بیان دا شتند که حمله نظامی با بمبهای سنگر شکن
موجب نابودی تأسیسات هسته ای شده و پیشنهاد حمالت متوالی علیه تأسیسات مستحکم نطنز را داشته اند .سپس در مارس
 2012میالدی ،سوورتیپ هربرت کارلیسوول ،معاون عملیاتی نیروی هوایی آمریکا گفت ایاالت متحده بمبهای سوونگرشووکنی را
طراحی و تولید نموده که  30٫000پوند یا  13٫600کیلوگرم وزن دارد .این بمبها  200فوت یا  60متر بتون را قبل از منفجر
شدن ،خرد میکنند .او این مهمات سنگین نفوذ کننده را« ،سالحی بزرگ» توصیف کرد تا بتواند علیه ایران استفاده

نماید55.

اصفهان 5 :بمب : GBU-27

 - 50بنگووت برگوواسوووترنوود و همکوواران « ،پیوواموودهووای گزینووه نظووامی بر علیووه ایران» ،گزارش آژانس تحقیقووات دفوواعی سووووئیس ،مووارس  2008میالدی،
http://www.humansecuritygateway.com/documents/FOI_Iran_ConsequencesMilitaryActionAgainst.pdf

 - 51پیتر بیکر ،دافنا لینزر ،توماس ای .ریکس« ،آمریکا در حال مطالعه بر روی گزینه حمله نظامی به ایران است ، ».واشنگتن پست 9 ،آوریل  2006میالدی
 - 52همان منبع قبلی
 - 53الی لیک« ،اوباما بمبهای سنگر شکن به اسرائیل فروخت» ،نیوزویک 23 ،سپتامبر  2011میالدی
 - 54مایکل لوی« ،ایران روی اردک نشسته است :حمله هسته ای به نطنز منطقی نیست ،».نیویورک تایمز 18 ،آوریل  2006میالدی
 - 55دیوید الکساندر« ،منازعه با ایران می تواند بمب جدید و سنگین آمریکا را به نمایش درآورد ».رویترز تومپسون 9 ،مارس  2012میالدی

به منظور نابودی مجتمع فن آوری اصووفهان ،تورکان و کوردسوومن فرض کرده اند که  5فروند هواپیمای  F-16هر کدام
یک ب مب  GBU-27با توانایی ای جاد  5-psiانف جار را ح مل کن ند .ب56مب  GBU-27یک نوع ب مب  BLU-I09با وزنی حدود
 2٫000پوند می با شد که در رده بمبهای نفوذکننده ی ،دارای کالهک به شمار می آید .بمب  GBU-27می تواند  1/8تا 2/4
متر یا  7/68فوت در بتون یا اهداف سخت ،بسته به زاویه حمالت ،فرو برود .این بمب  550پوند مواد انفجاری را در بر داشته
و می تواند بیش از  6فوت در بتون مسلح و مستحکم فرو رفته و منفجر

شود57.

نطنز 47 :تا  50بمب : GBU-28
به منظور نابودی تأ سی سات نطنز ،این دو نفر محا سبه کرده اند که بمبهای قدرتمند  5٫000پوندی GBU-28 Blu-224
که از نوع نفوذکننده با کالهک جنگی می باشد ،می تواند مناسب باشند .این بمب حداقل می تواند تا  6متر ( 20فوت) در بتون
مسوولح و  30متر در زمین فرو رود .آنها برآورد کرده اند که  2بمب متوالی و با ترتیب درسووت  GBUمی تواند  20متر (64
فوت) در زمین یا  6متر ( 20فوت) در بتون م سلح فرو رود .آنها دریافته اند که  22بمب  ،GBU-28سطح بالغ بر 585٫000
فوت مربع (با فرض پو شش  90در صد) را تخریب می کند .در این محا سبات  50در صد نفوذ برای هر جفت بمبهای GBU-
 28در نظر گرفته شده است .در نهایت آنها نتیجه گیری کرده اند که  44بمب  GBU-28می تواند تمام تأسیسات زیر زمینی
را پوشش دهد و سه بمب  GBU-28دیگر برای ساختمان جداسازی اورانیوم کافی

باشد58.

اراک 4 :بمب : GBU-10
برای رآکتور ه سته ای آب سنگین اراک که سطحی حدود  55٫000فوت مربع را شامل می شود ،تخمین زده شده که
چهار بمب  GBU-10مورد نیاز خواهد

بود59.

بوشهر: GBU-10/GBU-28 :
نیروگاه ه سته ای بو شهر به عنوان یک هدف نظامی در مطالعه کورد سمن شناخته ن شده ا ست .در عین حال کورد سمن
پیامدهای زی ست محیطی حمله به رآکتور بو شهر را خاطر ن شان ساخته ا ست .اگر این رآکتور مورد بهره برداری کامل قرار
گیرد ،حمله به آن می تواند منجر به مرگ صدها هزار نفر گردد .بمبهای بسیار قدرتمند  GBU-10یا  GBU-28می تواند گنبد
مستحکم و تقویت شده نیروگاه بوشهر را مورد هدف و تخریب قرار دهد.

مالحظات نظامی در مورد چهار مرکز هسته ای در ایران
موقعیت
تأسیسات

اصفهان

نطنز

اراک

بوشهر

 - 56آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمالت احتمالی اسوورائیل به تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی،
14مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

 - 57همان منبع
 - 58همان منبع فوق
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رآکتور آب سنگین :اتمام

توان در حال بهره

در ربع سوم 2013

برداری است
 187٫000فوت مربع

ساخت

فعال

فعال

مساحت

 100٫000فوت مربع

 646٫000فوت مربع

 55٫000فوت مربع

 5فروند جنگنده F-16

 15تا  25فروند جنگنده F-

 4تا  8جنگنده  F-16با

با  5بمب GBU-27

 15 Eبا  50بمب GBU-

 4تا  8بمب GBU 10

( 240کیلوگرم کالهک

 360( 28کیلوگرم کالهک

( 428کیلوگرم کالهک
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جنگی)

جنگی)
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ترکیبات فلورین شامل

حمله نظامی
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انفجار فیزیکی

نیروگاه انرژی هسته ای

نا مشخص

نامشخص

فرآورده های فیسیونی
مواد سمی اصلی
و مشتقات آزاد
شده فیسیونی

)(HF, UF6, UO2F2

)(HF, UF6, UO2F2

کم

کم

شامل :ید،131-

فرآورده های فیسیونی

استرانتیوم ،90-سزیم-

شامل :ید،131-

( 137در زمانیکه که

استرانتیوم ،90-سزیم-

رآکتور بهره برداری
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شود)
پرتوزایی

نزدیک به صفر ،با بهره
برداری ،زیاد خواهد بود

زیاد

جدول  -1گسترش مواد پرتوزا و شیمیایی منتشر شده از چهار تأسیسات هسته ای اصلی ایران

زمان بندی حمالت 2015 -2011 :میالدی
زمان بندی حمالت یکجانبه علیه ایران ،کامالً م شخص نی ست .درک زمان عملی ساختن تهدیدها بر علیه ایران ،نه تنها
بر عهده ارزیابی های اطالعاتی مبنی بر اینکه چه زمانی ایران از آستانه هسته ای عبور کرده ،می باشد ،بلکه به مباحث داخلی و
بین المللی هم بر می گردد که در حال تدوین می با شد .اعترا ضات به نتایج انتخابات ریا ست جمهوری ایران در سال 2009
میالدی ،بهار عربی در  2011میالدی ،جنگ در لیبی ،اعتراضات در سوریه ،تصمیم ایاالت متحده برای عقب نشینی از عراق و
افغانستان و شکافهای در حال گسترش در داخل سیستم انقالبی ایران ،همه و همه بر روی زمان بندی حمالت نظامی اثر دارند.

 - 60آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمالت احتمالی اسوورائیل به تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی،
14مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

با پایان یافتن و شووکسووت دور آخر مذاکرات در اسووتانبول ،بغداد و مسووکو ،تهدید حمالت نظامی در  2012و  2013میالدی
چیزی بیش از یک فکر به نظر می رسد .این یک واقعیت است.
به مانند جنگ عراق ،درک نیات هسووته ای ایران -به جای توانایی های واقعی -می تواند واقعیت و حقایق و قانونی بودن
را مغلوب خود کند و در پی عبور از مرز واقعیت ،حقیقت و قانونی بودن می باشوود .با توجه به ماهیت مشووکوک مسووئله ،زمان
بندی فرض شده برای قانونی بودن حمالت هسته ای ،بستگی به آن دارد که سرویسهای اطالعاتی خبر از عبور ایران از آستانه
ه سته ای دهند .در آن صورت ایاالت متحده و ا سرائیل ،می توانند ا صول (دکترین) دفاع از خود را مطرح کرده و به حمالت
پیش دسووتانه یکجانبه و هماهنگ بپردازند .در این صووورت در پی آن خواهند بود که با حمله به سووایتهای هسووته ای ایران،
تهدیدهای ایران را از بین ببرند .از دیدگاه صرفاً قانونی ،حمله به نیروگاههای هسته ای مانند بوشهر منجر به کشته شدن تعداد
بی شماری از شهروندان غیر نظامی خواهد شد و نگرانی های جدی درباره قوانین بین المللی هم از نظر حقوق بشردوستانه و هم
از نظر اصوووول تناسوووب جرم و مجازات یا  Doctrine of Proportionalityبروز می کند .با عنایت به پروتکل الحاقی
کنوانسووویون ژنو در  1977میالدی ،حتی در جنگ ،چنین حمالتی بشووودت ممنوع می باشووود .در این پروتکل آمده اسوووت:
«ای ستگاههای ه سته ای تولید برق ،نباید مورد حمله قرار گیرند .حتی اگر چنین مکانهایی ،اهداف نظامی هم با شند .این حمالت
منجر به پراکنده شدن مواد خطرناک و خسارات شدید بین شهروندان می شود( ».پروتکل  ،1بند  56و پروتکل  ،2بند

61)15

زمان بندی حمالت نظامی بستگی به تهدیدهای قریب الوقوع برنامه هسته ای ایران و قانونی بودن حمالت از لحاظ دفاع
از خود بودن دارد .این زمان بندی ،افق زمانی الزم برای اندازه گیری فشار حمالت را ارائه می دارد.
درباره مدت زمان الزم برای د ستیابی ایران به مواد قابل ان شقاق به منظور تولید سالح ه سته ای ،بین سیا ست گذاران و
آژانسوووهای اطالعاتی اختالف نظر وجود دارد .با این حال ،بر مبنای برآورد ملی اطالعاتی در سوووال  2007میالدی ،زمان الزم
برای تولید  HEUمورد نیاز سووالح هسووته ای از سووال  2010تا  2015میالدی خواهد بود .زمان تخمینی برای تولید پلوتونیوم
مورد نیاز سالح هسته ای ،سال  2015میالدی و بعد از آن می

باشد62.

 - 61نکته :برای بحث پیرامون قوانین بین الملل و حمالت نظامی بر علیه تأسیسات هسته ای ایران ،مراجعه شود به فصل ده مقاله بنگت برگاستند و همکاران با عنوان
«پیامدهای گزینه نظامی برعلیه ایران» ،گزارش آژانس تحقیقات دفاعی سوئیس ،مارس  2008میالدی،
http://www.humansecuritygateway.com/documents/FOI_Iran_ConsequencesMilitaryActionAgainst.pdf

« - 62ایران :توانمندیها و مقاصد هسته ای» ،مطالعه دفتر مدیران اطالعات ملی،
http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Press%20Releases/2007%20Press%20Releases/20071203_release.pdf

میزان مواد قابل انشقاق مورد نیاز ساخت بمب اتمی
HEU

سالح هسته ای ساده

غنی سازی  90درصدی
اورانیوم
U-235

 90تا  100پوند
( 40تا  50کیلوگرم)
 33پوند

سالح ساده انفجار از داخل
سالح پیچیده انفجار از داخل

( 15کیلوگرم)
 20تا  26پوند
( 9تا  12کیلوگرم)
 14پوند

سالح ساده انفجار از داخل

پلوتونیوم
سالح پیچیده انفجار از داخل

( 6کیلوگرم)
 4.5تا  9کیلوگرم
( 2تا  4کیلوگرم)

جدول  :2منبع  :راهنمای اتحادیه دانشمندان نگران ،آوریل  2004میالدی

در مورد بحث پیرامون زمان بندی اسووورائیل جهت حمله نظامی ،در مجله آتالنتیک در سوووپتامبر  2010میالدی ،آقای
جفری گولدبرگ ،پس از گفتگو با مقامات ت صمیم گیر ا سرائیلی نگا شته ا ست که «در صورتیکه که اقدامات غیر نظامی نتوانند
ایران را متوقف سازند ،زمان شکیبایی برای نتانیاهو تا آخر دسامبر امسال ،پایان می

یابد63».

در  19اوت  2010میالدی ،نیویورک تایمز گزارش داده که دولت اوباما اسرائیل را متقاعد ساخته که حداقل یک سال -
نه چند ماه که ا سرائیل ادعا می کند -طول خواهد ک شید که ایران بتواند ذخایر کمتر غنی سازی شده اورانیوم خود را به مواد
الزم برای سالح هسته ای تبدیل

کند64.

با این وجود ،زمان بندی ف شرده ا سرائیل ،مورد حمایت شدید کنگره می با شد .در م صاحبه هووارد برمن از فاینن شیال
تایمز ،رئیس دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که دولت برای اجرایی کردن تحریمها چند ماه وقت دارد نه
چند سال« .گزینه نظامی برای ایران دارای توانمندی سالح هسته ای ،ارجح و مورد قبول

است65».

بنیامین نتانیاهو ،نخسووت وزیر اسوورائیل در سووخنرانی  8نوامبر  2010میالدی ،پس از حضووور در مجمع کنگره جهموری
خواهان ،فشووار بر روی ایاالت متحده و جامعه جهانی را افزایش داده اسووت .او گفت که این یک تناقض سوواده اسووت« .چنانچه
جامعه جهانی به رهبری آمریکا ،می خواهد بدون توسوول به گزینه نظامی جلوی ایران را بگیرد ،باید ایران را متقاعد سووازد که
آماده اقدام نظامی نیز ه ست ».سپس وزیر دفاع وقت آمریکا ،رابرت گیتز اظهار دا شت که تحریمها بر علیه ایران عمیق تر و
شدیدتر از آنچه پیش بینی می شد ،بوده است .جورج بایدن ،معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در جمعی از گروههای

 - 63جفری گولدبرگ« ،نقطه بدون بازگشت» ،آتالنتیک ،سپتامبر  2010میالدی
 - 64مارک مازتی و دیوید سنگر« ،آمریکا ،اسرائیل را متقاعد می کند که تهدید ایران قریب الوقوع نیست ،».نیویورک تایمز 19 ،اوت  2010میالدی
 - 65دانیال دومبی« ،اوباما ،به خاطر سیاستهای ایرانش تحت فشار است ، ».فایننشیال تایمز 29 ،سپتامبر  2010میالدی

کنوان سیون یهودی به رهبران ا سرائیل گفت که «ما کامالً متعهد به جلوگیری از ایران برای د ستیابی به سالح های ه سته ای
هستیم66».

در  6ژوئن  2011میالدی ،مجله نیویورکر در مقاله ای با عنوان « ایران و بمب :چقدر تهدید هسووته ای واقعی اسووت» به
قلم سیمور هرش نو شت که برآورد اطالعاتی ملی آمریکا در سال  ،2011گزارش م شابه اش در سال  2007را تائید می کند
که اظهار می داشووته تا سووال  2003هیچ مدرک مهمی دال بر اقدام ایران برای سوواخت سووالح هسووته ای وجود ندارد67.هنوز
هرش ه شدار می دهد که «مدارک زیادی وجود دارد ،اما برخی ارزیابی های اطالعاتی طبقه بندی شده آمریکا حاکی ا ست که
ایاالت متحده در معرض خطر به اشووتباه افتادن بمانند آنچه که در مورد صوودام حسووین در عراق  9سووال پیش روی داد ،می
باشد .این مدارک اجازه داد که نگرانی ها در مورد سیاستهای رژیم ستمگر صدام ،برآوردهای اطالعاتی ما را درباره توانمندیها
و نیات نظامی آن به اشتباه بیاندازد.

»68

با در نظر داشتن گزارش هرش ،راجر کوهن اشاره نمود که برآوردها در مورد ایران به انحراف کشیده شده است .او می
گوید« :ایران به عنوان گودوی (نماد) تهدیدهای ه سته ای ،در آ ستانه تولید سالح ه سته ای یا تقالی تولید آن می با شد ،اما
علیرغم هشوودارهای شوودید رهبران اسوورائیل از سووال  ،1990به این کار ادامه می دهد69».یادآوری و پیش بینی بمب اتمی به
سال  ( 1999شیمون پرز)( 2004 ،ایهود باراک) یا ( 2011جفری گولدبرگ) بر می گردد .کوهن خاطر نشان می سازد که مییر
داگان ،رئیس پی شین مو ساد آژانس جا سو سی ا سرائیل ،حمله ا سرائیل به ایران را رد کرد و آن را «ایده ای احمقانه» خواند .او
اظهار دا شت که کمتر نگران ایران ا ست و بی شتر نگران «ماجراجویی های خطرناک و قابل انتظار نتانیاهو» می با شد70.همچنین
اقدامات خرابکارانه ،بی شتر موجب گل آلود کردن و مخدوش ساختن زمان بندی حمالت بوده و برآوردهای ا سرائیل و آمریکا
را منحرف سووواخته اسوووت .در ژانویه  2011میالدی ،پس از حمالت ویروس رایانه ای اسوووتاکس نت ،و تخریب یک پنجم
سانتریفوژهای ایران ،هیالری کلینتون وزیر امور خارجه ایاالت متحده و مییر داگان ،رئیس بازن ش سته مو ساد ،به طور جداگانه
اعالم نمودند که آنها معتقد هسوووتند که فعالیتهای ایران به چند سوووال قبل باز می گردد71.نیویورک تایمز گزارش داد که این
اقدام یک تغییر جدی در بحاهای اسوورائیل ایجاد نموده و نقطه عطفی در مورد ایران محسوووب می شووود .داگان به کنسووت
(پارلمان) ا سرائیل گفته بود که ایران به سمت «م شکالت فنی» پیش رفته ا ست و این م سئله می تواند ساخت بمب را تا سال
 2015میالدی به تأخیر

بیاندازد72.

پیش از ا ستاکس نت ،بیانات نتانتیاهو و اوباما برای برخی تحلیلگران ن شانه آن بود که حمالت ا سرائیل بعد از د سامبر
 2010میالدی صورت می گیرد و حمالت نظامی آمریکا در سال  2011خواهد بود .چنانچه دیپلماسی و تحریمهای وضع شده
 - 66گون آکرمن و جاناتان فرزیگر« ،نتانیاهو می گوید آمریکا باید نشوووان دهد که حمله نظامی به ایران میسووور اسوووت» .بلومبرگ نیوز آنالین 8 ،نوامبر  2010میالدی،
http://www.bloomberg.com/news/2010-11-08/netanyahu-says-u-s-must-show-a-military-strike-against-iran-is-possible.html

 - 67سیمور ام .هرش« ،ایران و بمب :چقدر تهدید هسته ای واقعی است» ،نیویورکر 6 ،ژوئن  2011میالدی
 - 68همان منبع قبلی
 - 69راجر کوهن« ،ایران بددون بمب هسته ای» ،نیویورک تایمز 13 ،ژوئن  2011میالدی
 - 70همان منبع قبلی
 - 71ویلیامز ج .بورد ،جان مارکوف و دیوید ای .سنگر« ،آزمایش ا سرائیل بر روی کرم رایانه ای موجب تأخیر جدی در برنامه ه سته ای ایران شد ،».نیویورک تایمز15 ،
ژانویه  2011میالدی.
 - 72همان منبع قبلی

دولت اوباما نتواند راه حلی برای م سئله ه سته ای ایجاد نماید ،که البته بعد از مذاکرات م سکو ،محتمل به نظر می ر سد ،می
توان تصور نمود که فاصله بین زمان بندی اسرائیل و آمریکا در حال تنگ تر شدن است .با در نظر داشتن این نکته که اسرائیل
و آمریکا روی زمانبندی حمالت چانه زنی انجام داده اند ،تقریباً می توان مطمئن بود که زمان حمالت علیه ایران ،برای یک
حمله هماهنگ ،اگر تا پایان  2012میالدی نباشووود ،حتماً بین  2013تا  2015میالدی خواهد بود( .تصوووویر  )8با این حال،
همچنین محتمل ا ست که زمان بندی ها با هم تطابق ندا شته با شند ،در این صورت ا سرائیل ممکن ا ست حمالت یک جانبه و
بدون حمایت آمریکا را انتخاب نماید.

تصویر  - 8برآورد آمریکا ،براساس برآوردهای اطالعاتی ملی ) ،(NIEsکه توسط مدیر اطالعات ملی تهیه شده است.

همانگونه که سناتور لیبرمن خاطر ن شان ساخته ،ا سرائیل ممکن ا ست ترجیح دهد تا در انتظار فرا ر سیدن زمان بندی
آمریکا برای حمالت نظامی بن شیند .این فرض صحیح به نظر نمی ر سد که ا سرائیل به دنبال مخالفت با آمریکا جهت حمله به
ایران با شد .علیرغم حمالت ا سرائیل به تأ سی سات ه سته ای عراق و سوریه ،حمله یک جانبه غیر موثر و بالقوه خطرناک به
ایران بدون پو شش امنیتی آمریکا ،ا سرائیل را با واکن شهای بین المللی و منطقه ای وخیمی مواجه خواهد نمود .حمالت آمریکا،
شانس موفقیت بی شتری دا شته و ری سک سیا سی کمتری برای ا سرائیل به دنبال دارد .همانگونه که لیبرمن اظهار می دارد:
«این یک شکست برای رهبری آمریکاست ،اگر موقعیتی ایجاد شود که دولت اسرائیل تصمیم به حمالت یک جانبه علیه ایران
بگیرد .چنانچه اقدام نظامی به منظور متوقف ساختن ایران برای تولید سالح ه سته ای حتماً ضروری بنماید ،در این صورت،
ایاالت متحده قوی ترین مو ضع را برای مقابله با ایران و مدیریت پیامدهای منطقه ای دارد .این م سئولیتی نی ست که ما آن را
به دیگران

بسپاریم73».

« - 73لیبرمن ،آی نده توان آمری کا در خاورم یا نه را مورد خ طاب قرار می د هد 29 ،».سوووپ تامبر  2010میالدیhttp://lieberman.senate.gov/index.cfm/news- ،
events/speeches-op-eds/2010/9/lieberman-delivers-address-on-the-future-of-american-power-in-the-middle-east

ت – تأثیر حمالت :الگوها و مطالعات نظری ،تاریخی و اقتصادی
«حمالت نظامی علیه تأســیس ـات هســته ای هر کشــوری ،الزاماً دهها هزار نفر مردم بی گناه و
سرباز را در معرض خطرات پرتویی شدید قرار می دهد .این حمالت بخ صو

بر روی شهروندانی

که از آمادگی یا اطالعات الزم برای حمایت از خود ،برخوردار نیستند ،اثرات وخیمی دارد».

منابع و روشهای معتبر متعددی برای تعریف پارامترهای اندازه گیری گستره آسیبهای انسانی ،اقتصادی و زیست محیطی
حمالت نظامی بر علیه تأسووویسوووات هسوووته ای ایران کمک خواهد کرد .چون اقدامات و مداخله فوری دولتی برای واکنش و
بازسازی موثر حادثه ،تخلیه اضطراری ،درمان طبی ،می تواند میزان تلفات را با مضرب ده یا شاید هزار افزایش یا کاهش دهد،
ما از تجربه تاریخی جمهوری اسالمی برای مقابله با حوادث طبیعی و پرتویی استفاده کردیم.

ت -1-الگوی نظری :نرم افزار پیش بینی خطر و ارزیابی توانمندی
در مارس  2007میالدی ،پس از انت شار برنامه ایران تو سط سیمور هرش ،مؤ س سه "پز شکان برای م سئولیت اجتماعی
) "(PSRاقدام به انتشار برگه راهنمایی با عنوان «پیامدهای پزشکی حمالت نظامی به ایران»

کردند74.

با استفاده از نرم افزار پیش بینی خطر و ارزیابی توانمندی وزارت دفاع آمریکا ،مؤسسه  PSRتوانست مدلهای هواشناسی
برای مکان یابی اثرات حرارتی و پرتویی حمالت تاکتیکی (ه سته ای) علیه تأ سی سات ه سته ای ا صفهان و نطنز را ارائه دارد.
(تصویر )9

تصویر  - 9غبار رادیواکتیو معلق در هوا در اثر حمالت نظامی به نطنز و اصفهان
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« - 74بوورگووه راهوونوومووای تووحووقوویووقووات جووهووانووی» ،مووؤسوووسووووه پووزکشووووان بوورای مسووووئووولوویووتووهووای اجووتووموواعووی 21 ،ژوئوون ،2008
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9409
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با فرض اینکه حمالت ه سته ای تاکتیکی با ا ستفاده از سه سالح ه سته ای سنگر شکن  B61-11برای هر هدف نظامی
صورت گیرد ،مؤ س سه  PSRبرآورد نمود که در ظرف  48ساعت پس از حمالت ه سته ای به تأ سی سات ه سته ای ا صفهان و
نطنز 2/6 ،میلیون نفر در اثر عوامل پرتویی (ت شع شعات) جان خود را از د ست خواهند داد .بیش از  1میلیون نفر نیز جراحت
فوری پیدا خواهند نمود و  10/5میلیون نفر با پرتوهای قابل توجه ناشووی از ذرات رادیواکتیو معلق در هوا مواجه خواهند شوود.
عوارض (پیامدهای) پزشوووکی این حمالت ،از بیماری پرتویی ،تا سووورطان ،مرده زایی ،بدخیمی و پرکاری تیروئید و همچنین تا
ناهنجاریهای ژنتیکی متفاوت می باشد .این پیامدهای پزشکی مشابه آنچه در چرنوبیل روی داده خواهد

بود76.

برخی متخصصین بحث نموده اند که فرضیات  PSRدر مورد استفاده از سالح های هسته ای تاکتیکی ،واقع گرایانه نیست
و اشکال دارد .بنابراین تلفات بیش از حد تخمین زده شده است .هنوز به عنوان یک روش جانبی می توان و بایست از نرم افزار
پیش بینی خطر و ارزیابی توانمندی وزارت دفاع آمریکا برای ارزیابی تلفات در سوووناریوهای حمالت نظامی متعارف و مالحظه
کارانه استفاده نمود.

ت -2-الگوی تاریخی :حادثه هسته ای چرنوبیل
گرچه تفاوت قابل مالحظه ای بین حمله نظامی به تأسوویس وات هسووته ای ایران و حوادث صوونعتی مانند حادثه چرنوبیل
وجود دارد (ت صویر  ،)10اما ما از مطالعات متعددی که روی کمّی سازی خ سارات فجایع ه سته ای صورت پذیرفته ا ست،
استفاده می کنیم .یکی از مطالعات جامع در این زمینه« ،گزارش انجمن چرنوبیل در سال  2006میالدی در خصوص پیامدهای
زیسووت محیطی حوادث چرنوبیل و بازسووازی آن :تجربه بیسووت سوواله» می باشوود77.این گزارش ،گسووترش رادیونوکلئید و
فرون ش ستن مواد بر محیطهای زی ست شهری ،ک شاورزی ،آبی و جنگل را متعاقب حادثه چرنوبیل در آوریل  1986میالدی در
بالروس ،اوکراین و فدراسیون روسیه بررسی

نمود78.
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« - 77پیامدهای زیسوووت محیطی حوادث چرنوبیل و بازسوووازی آن :تجربه بیسوووت سووواله» ،آژانس بین المللی انرژی اتمی ،گزارش انجمن چرنوبیل 2006 ،میالدی،
http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1239_web.pdf

« - 78میراث چرنوبیل :اثرات اقت صادی اجتماعی ،سالمت و محیط زی ست و تو صیه هایی به دولتهای بالروس ،فدرا سیون رو سیه و اوکراین» .آژانس بین المللی انرژی اتمی
و انجمن چرنوبیل 2005 ،میالدیhttp://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf ،

تصویر  -10حادثه چرنوبیل (عکس)www.cofcsd.org :

برخی پیامدهای چرنوبیل ،ارزش بررسی دارند:
 مرگ فوری کارگران نیروگاه و امدادگران. مواجهه پرتویی شدید امدادگران و عوامل پاکسازی. گسترش ناخواسته مواد رادیواکتیو در محیط زیست. تخلیه اجباری بیش از  100٫000نفر از منطقه. جابجایی بعدی حدود  200٫000نفر پس از سال 1986میالدی. زندگی  5میلیون نفر در مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو. نابودی احشام و محصوالت غذایی آلوده. از دست رفتن  10٫000کیلومتر مربع ( 3٫861مایل مربع) از زمینهای کشاورزی. آلوده شدن منابع آبی تازه و آبهای زیر زمینی.هر گونه حمله به تأسوویسووات هسووته ای ایران ،با هدف نابودی کامل تأسوویسووات همراه خواهد بود .نابودی رآکتورها،
سانتریفوژها ،ساختمانها ،تجهیزات ،انبارها ،و سایل و همچنین کارکنان ،جزو اهداف حمله به شمار می آید .حمالت به نیروگاه
هسووته ای بوشووهر و اراک (زمانی که رآکتور به بهره برداری برسوود) ،منجر به مرگ کارکنان نیروگاه و امدادگران و همچنین
اع ضای سپاه پا سداران و سربازان غیر مجهز به تجهیزات پرتویی می گردند .بعالوه این حمالت ،مواجهه پرتویی شدیدی برای
عوامل پاکسازی ،گسترش ناخواسته مواد رادیواکتیو ،تخلیه و جابجایی هزاران سکنه محلی ،آلودگی میلیونها نفر ،نابودی احشام و
محصوالت غذایی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و منابع آبی را به همراه دارند.
به طور خاص ،موضوع مهم ،مسئله سرنوشت جمعیت اطراف مجتمعهای هسته ای می باشد .ساکنین پریپیات ،Pripyat
شهری که محل سکونت کارکنان نیروگاه چرنوبیل بود ،بعد از حادثه به سرعت تخلیه شد .با گذ شت بیش از  20سال از آن
حادثه ،پریپیات شهر ارواح است .شهرهای ایران نیز در انتظار این سرنوشت می باشند( .تصویر )11

تصویر  -11پریپیات ( عکس :شرکت فیلم و تلویزیون تریکون)

جر و بحاهای زیادی صووورت گرفت که در نهایت حکایت از ناقص بودن ،فسوواد و سووو مدیریت حاکم بود .شووکسووت
حکومت کمونیستی در اطالع رسانی و پیشگیری و حمایت از مردم روسیه ،بالروس و اوکراین در مواجهه با برنامه ی هسته ای
شان ،موجب شد که ن سخه حکومت شوروی پیچیده شود .با این حال ،از ق ضا جمهوری ا سالمی نه تنها واب سته به رآکتورها و
مهندسین روس برای نجات برنامه هسته ای شاه می باشد ،بلکه در حال تخفیف و سهل انگاری در مسائل ایمنی است .با وجود
برخی تفاوتها در طراحی مانند مهار (و سقف) گنبدی ،نیروگاه ه سته ای بو شهر با رآکتور رو سی  VVER-1000قابل مقای سه با
رآکتور  RBMK-1000چرنوبیل از نظر اندازه و توان تولید برق می با شد .بدتر از آن اینکه ،فرهنگ سهل انگاری در خ صوص
ایمنی که منجر به حادثه چرنوبیل شد ،در بوشهر وجود داشته ،به گونه ای که موجب تأخیرهای پیاپی و تستهای لوازم فرسوده
و غیر همسووان از جمله سوویسووتمهای خنک کننده گشووته اسووت .حتی بدون حمالت نظامی ،بمانند آنچه در شوووروی روی داد،
رویکرد سیا سی مدیریت در ایران ،ترجیح و بکارگیری معتقدین نظام بر متخ ص صین ا ست ،این کار موجب می شود که مردم
ایران با فاجعه ای اکولوژیک ،اقتصادی و سیاسی روبرو شوند.

تصویر  -12اصفهان در سال  2006میالدی (عکس :یونس کاله دوز)

اینکه آیا ا صفهان ،بو شهر و سایر شهرها ،قربانی قمار ه سته ای می شوند ،پر س شی ا ست که باید مردم ایران و پارلمان
(مجلس) آن قبل از حمالت نظامی بررسی کنند ،نه بعد از حمالت.

ت -3-الگوی اقتصاد کالن :بالرو  ،اوکراین ،ژاپن
بر طبق نظر انجمن چرنوبیل آژانس بین المللی انرژی اتمی ،دولت بالروس برآورد نموده که هزینه مستقیم یا غیر مستقیم
حادثه چرنوبیل در سه دهه اخیر بالغ بر  235بیلیون دالر شده است79.این مبلغ شامل موارد زیر می گردد:
 خسارات مستقیم ناشی از حادثه. هزینه های مرتبط با: اقدامات مهر و موم کردن رآکتور و کاهش پیامدهای منطقه ممنوعه.
 اسکان مجدد و بازسازی خانه ها و زیرساختها.
 حمایت اجتماعی و تأمین رفاه جمعیت آسیب دیده.
 اصالحات رادیو -اکولوژیک برای عادی سازی منطقه و دفن مواد زائد رادیواکتیو.
 خسارات غیر مستقیم مربوط به هزینه حذف جنگلها و زمینهای کشاورزی و بسته شدن تأسیسات صنعتی و کشاورزیمنطقه.
 سایر هزینه ها نظیر هزینه های اضافی برای تأمین انرژی در اثر خارج شدن نیروگاه هسته ای چرنوبیل از مدار و لغوشدن برنامه نیروگاه هسته ای بالروس.
 در بین سالهای  1991تا  2003میالدی ،هزینه صرف شده بالروس در حادثه چرنوبیل ،حدود  13بیلیون دالر بود.این مبلغ  22/3درصد بودجه ملی در سال  1991بود که در سال  2002میالدی به  6/1درصد تقلیل یافت.
 در اوکراین 5 ،تا  7درصد مخارج دولتی در هر سال به هزینه های مرتبط با حادثه چرنوبیل تخصیص می یابد.بنابراین ،رهبران ایران با ری سک کردن برای منازعه نظامی ،نه تنها نوید نابودی تأ سی سات ه سته ای ایران را می دهند،
بلکه نسلها را پابند بیماری ،فقر و وابستگی می سازند .برآوردها در مورد بودجه ملی ایران متفاوت است .چنانچه فرض شود که
 5درصد بودجه بالروس و اوکراین به امر حادثه هسته ای فوق اختصاص می یابد ،در مورد ایران که براساس کتاب واقعیتهای
جهانی  CIAیا  CIA World Fact Bookبودجه ملی بالغ بر  105بیلیون دالر در سوووال  2010میالدی بوده80،حمالت نظامی
به بوشهر هزینه ای بیش از  5بیلیون دالر در سال را در پی خواهد داشت .باید به خاطر داشت که برآورد  CIAدر پائین ترین
حد برآوردهای موجود از بودجه ی ایران می باشد .رویترز اشاره می دارد که ایرنا ،خبرگزاری جمهوری اسالمی در آوریل بیان
دا شته که مجلس ایران بودجه ای به مبلغ  500بیلیون دالر برای سال  2012-2011میالدی را ت صویب کرده ا ست81،که این
مبلغ  5برابر برآورد  CIAمی باشد.
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 - 80کتاب واقعیتهای جهانی سیا ،ویرایش ژانویه  2011میالدیhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html ،

« - 81پووارلوومووان ایووران بووودجووه  2011-2012موویووالدی را بووه تصوووووویووب رسوووووانوویوود ».رویووتوورز 26 ،آوریوول  2011موویووالدی،
http://www.reuters.com/article/2011/04/26/iran-budget-approved-idUSPOM65348720110426

تصویر  -13منبع :کمیسیون مقررات هسته ای ایاالت متحده

تجربه ژاپن با حادثه فوکوشیما نیز آموزنده است (تصویر  ،)13گرچه هنوز بسیار زود است که هزینه نهایی تراژدی هسته
ای فوکو شیما را محا سبه کنیم ،اما تخلیه دهها هزار شهروند ژاپنی ،آلوده شدن زنجیره تأمین مح صوالت ک شاورزی و صنعتی،
تخریب اکولوژی دریایی ،ممنوعیت ماهیگیری در سواحل شمال شرقی ژاپن موجب شد که اقت صاددانها  ،هزینه پاک سازی و
جبران خ سارات را بیش از  200بیلیون دالر برآورد کنند82.گرچه اقت صاد ایران قابل مقای سه با ژاپن نی ست ،اما حمالت نظامی
تنها محدود به بو شهر نمی شود ،لذا منطقی بنظر می رسد که هزینه انسانی ،اقت صادی و زیست محیطی حمالت نظامی بر علیه
ایران بسیار بیشتر از فوکوشیما باشد .در صورت حمالت نظامی منجر به جنگی درازمدت ،هزینه ها افزایش خواهد یافت .جنگ
ایران -عراق ،بیش از  1میلیون تلفات ( 262هزار ک شته در ایران 105 ،هزار ک شته در عراق و بیش از  700هزار مجروح) در
بر دا شت .هزینه مالی م ستقیم این جنگ برای هر کدام از این دو ک شور ،حدود  100بیلیون دالر بود و هزینه غیر م ستقیم ،به
دل یل از دسوووت رفتن درآ مد ،بیش از  1تریلیون دالر ( 561بیلیون دالر برای عراق و  627بیلیون دالر برای ایران) برآورد
شد83.

 - 82نکته :برطبق نظر کازوماسووا ایواتا ،رئیس مرکز تحقیقات اقتصووادی ژاپن ،حادثه فوکوشوویما حدود  5.7تا  20تریلیون دالر هزینه در بر دارد و نیاز به  12تریلیون دالر
برای « صندوق دفن نیروگاه ه سته ای» جهت هزینه های پاک سازی و جبران خ سارات دارد .مؤ س سه ، JCERنیز پیش بینی کرده که  10در صد کمبود برق در منطقه
کانتو در تاب ستان موجب 2در صد کاهش در فعالیتهای اقت صادی در کل سال می شود« .اثرات بر دهه گذ شته یا بیش از آن ،چنانچه نیروگاههای ه سته ای موجود
خاموش می شد ،».مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن 26 ،آوریل  2011میالدیhttp://www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/pe(iwata20110425)e.pdf ،

 - 83ژنرال دکسوووتر تو کیان هووه « ، Dexter Teo Kian Hweeجنگ ایران-عراق :آزمایش تئوریهای پایان جنگ» ،مجله نیروهای مسووولح سووونگاپور ،جلد ( ،29ژانویه –
مارس  2003میالدی) http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/2003/Vol29_1/2.htm

ت -4-الگوی اقتصاد خُرد :صندوق جبران خسارت قربانیان یازدهم سپتامبر
برای درک مقیاس حوادثی با این شدت ،هزینه حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر در شهر نیویورک به عنوان یک ماخذ
قوی مطرح ا ست .در مطالعه ای که در سال  2004میالدی تو سط مؤ س سه رند برای عدالت مدنی Rand Institute for
 Civil Justiceتحت عنوان «جبران خسارات ناشی از حمالت یازدهم سپتامبر» صورت گرفت ،هزینه اعانه ای که برای کشته
شوودگان در مرکز تجارت جهانی) ،(WTCپنتاگون ،سووقوط هواپیما در پنسوویلوانیا و مشوواغل و افراد در شووهر نیویورک متعاقب
حمالت به مرکز تجارت جهانی پرداخت گردید 38/1 ،بیلیون دالر بود 10/684.بیلیون دالر به خانواده هایی تعلق گرفت که
اعضای آن در این حادثه کشته یا بشدت مجروح شده بودند .امدادگران  1/9بیلیون دالر دریافت کردند .و  23/3بیلیون دالر
به مشاغلی تعلق گرفت که خسارات به اموال و تعلیق کسب و کار داشتند .منابع مالی این پرداختها ،بیمه ها ( 51درصد) ،دولت
( 42درصد) و خیریه ها ( 7درصد)

بودند85.

برا ساس نظر رند ،انتظار می رفت که پرداخت های بیمه های خ صو صی« ،بی شترین میزان پرداخت مالی برای خ سارات
وارده بر هر فرد در تاریخ آمریکا و به طور کلی در رویدادهای تروریسووتی بوده باشوود86».برآورد خسووارات بیمه شووده ،حدود
 32/5بیلیون دالر بود یا  50در صد بی شتر از خ سارات طوفان اندرو ،دومین حادثه بزرگ در تاریخ آمریکا بود .خ سارات بیمه
شده  30برابر بیشتر از خسارات بیمه شده برای حوادث آینده در حوادث تروریستی بود.
همچنین کنگره ،صووندوق جبران خسووارات قربانیان  11سووپتامبر را با  7بیلیون دالر برای جبران خسووارات خانواده ها و
ب ستگان ک شته شدگان و مجروحین حمالت  11سپتامبر  2001ایجاد نمود .برا ساس رند ،مزایای قابل سنجش برای 2٫551
کشووته شووده و  215فرد شوودیداً مجروح ،به  8/7بیلیون دالر در کل یا  3/1میلیون دالر به ازای هر فرد رسووید .آمار وزارت
دادگ ستری درباره پرداختی های صندوق جبران خ سارات قربانیان  11سپتامبر حاکی از آن ا ست که میانگین مبلغ خ سارت
پرداختی به هر کشووته شووده در این حادثه  1٫677٫633دالر بوده اسووت87.دامنه پرداختی ها از  250هزار دالر تا  7/1میلیون
دالر بسته به سن و سطح درآمد متفاوت بوده است .در کل  7٫408شکایت به جریان

افتاد88.

بسوویار غیر محتمل اسووت که دولت ایران ،صوونعت بیمه و موسووسووات خیریه قادر باشووند جبران خسووارات خانواده های
دانشمندان ،امدادگران و سربازان کشته شده در اثر بمباران تأسیسات هسته ای ایران را ،به طریقی مشابه ایاالت متحده پس از
حادثه حمله تروریسوووتی  11سوووپتامبر پرداخت نمایند .گرچه تعداد شوووهروندانی که احتماالً در اثر حمالت نظامی و بمباران
تأسیسات هسته ای ایران در اصفهان ،نطنز و بوشهر کشته یا مجروح می شوند ،چند برابر بیش از تعداد کشته شدگان حمالت
 11سپتامبر می با شد و شعاع خ سارات اقت صادی به اموال و م شاغل و سیع خواهد بود ،اما ب سیار بعید ا ست که دولت ایران،

 - 84لوید دیکسووون ،راچل اسووتم« ،جبران خسووارات ناشووی از حمالت تروریسووتی یازدهم سووپتامبر ،مؤسووسووه رند برای عدالت مدنی 2004 ،میالدی( ،صووفحه ،)20
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG264.html

 - 85همان منبع قبلی
 - 86همان منبع قبلی
« - 87آموووار پووورداخوووتوووی هوووای صووووونووودوق حوووموووایوووت از قوووربوووانووویوووان  11سوووووپوووتووواموووبووور» ،وزارت دادگسوووووتوووری،
http://www.justice.gov/archive/victimcompensation/payments_deceased.html

 - 88همان منبع قبلی

صنعت بیمه ،سازمانهای خیریه حمایتهای مناسب و به هنگامی را برای حمایت از خانواده ها و بازتوانی آنها و مشاغل محلی در
این آسیب ناگهانی و گسترده صورت دهند.
چنانچه دولت ایران ،بودجه و برنامه هایی برای جبران خ سارات قربانیان حمالت نظامی به تأ سی سات ه سته ای ایران را
داشت ،هزینه این کار بسیار قابل مالحظه می شد .با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص ملی) (GDPآمریکا که حدود 45٫934
دالر می باشد و مقایسه آن با سرانه تولید ناخالص ملی ایران که  10٫939دالر است ( GDPدر آمریکا  4/2برابر ایران است)،
می توان به معادل سووازی  3/1میلیون دالر مزایای قابل سوونجش تعلق گرفته به ازای هر کشووته شووده حادثه یازدهم سووپتامبر
مبادرت نمود .با این فرض و با معادل سووازی فوق ،می توان دریافت که 749٫000دالر به هر آسوویب دیده حمالت نظامی در
ایران باید تعلق گیرد .با تعدیل میانگین مبلغ تعلق گرفته به هر قربانی در آمریکا که  1٫677٫633دالر ا ست ،صندوق حمایت
آسیب دیدگان دولت ایران باید به طور میانگین  419٫500دالر برای هر آسیب دیده پرداخت کند .با این تناسب بندی ،دامنه
پرداختی در ایران بین  60٫000تا  1٫700٫000دالر متغیر خواهد بود .با فرض اینکه مرگ و جراحت در همان سوووطح حادثه
یازدهم سووپتامبر می باشوود ،دولت ایران می بایسووت تقریباً  1/7بیلیون دالر به صووندوق جبران خسووارات آسوویب دیدگان در
حمالت هسته ای تخصیص

دهد89.

چنانچه فرض کنیم که تقریباً  5٫000دانشوومند و کارگر چهار مجتمع هسووته ای دچار مرگ و جراحت می شوووند ،مبلغ
پرداخت خسارات حدود  2/1بیلیون دالر خواهد بود .اگر دهها هزار سرباز ،امدادگر ،سکنه محلی و کارگران پاکسازی را که در
معرض مواد قابل انشقاق و سموم آزاد شده در اثر بمباران هستند را در این محاسبات اعمال کنیم ،خسارات اقتصادی می تواند
بین  5تا  50بیلیون دالر باشوود .با فرض اینکه حمایتهای ارائه شووده ،هزینه ها را پوشووش ندهند و قربانیان را پشووتیبانی نکند،
پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تعداد انبوهی از مردم در استانهای درگیر با آسیب زیاد ،بسیار عظیم خواهد بود .در این
صورت ،در استانهای اصلی آسیب دیده با جمعیتی زیاد ،هیچ امیدی برای بازسازی و حمایت از سوی دولت ،صنایع و خیریه ها
باقی نخواهد ماند.
بمانند دولت آمریکا و صنعت بیمه آن که روند بازسازی در جنوب منهتن را با بیش از  23/3بیلیون دالر جوایز بیمه ای،
وامهای کم بهره ،بور سهای دولتی و معافیتهای مالیاتی ت سریع و ت سهیل نمود ،دولت ایران نیاز به یک برنامه باز سازی شهری
برای ا صفهان ،نطنز ،اراک و بو شهر دارد .چنین برنامه ای سکنه محلی را قادر خواهد ساخت که تا به ترمیم و جایگزینی زمین،
اموال ،سکونتگاهها و م شاغلی بپردازندکه در معرض آلودگی بوده اند یا ا شکالی دیگر از د ست رفتن درآمد را به دلیل بمباران
متحمل شده اند .چنین هزینه هایی یقیناً با هزینه بازسازی جنوب منهتن تطابق دارد ،زیرا که آنها نیازمند پاکسازی بسیار بیشتر
مواد رادیواکتیو و شیمیایی مهلک می با شند .اهمال به جای چنین مداخله ای افت شدید اقت صادی و آ شفتگی شهری به وجود
خواهد آورد و افزایش ناگهانی نا امنی ،بیکاری ،افت اقتصووادی ،بی خانمانی و نا آرامی را به دنبال خواهد داشووت90.واضووح اسووت
که این یک آرمانشووهر برای انجام برنامه هسووته ای ایران نیسووت ،در عین حال تا زمانی که این هزینه ها از مردم ایران مخفی
بماند ،هیچ چیز آیت اهلل [خامنه ای] را از قمار با هزینه های متعاقبش باز نمی دارد.

« - 89پووایووگوواه اطووالعووات چشوووووم انووداز اقووتصوووووادی جووهووان» ،صووووونوودوق بوویوون الووموولوولووی پووول ،اکووتووبوور  2010موویووالدی،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx

 - 90مایکل کوپر« ،نشت صندوق ممکن است به چالشی برای پرداختهای یازدهم سپتامبر تبدیل شود» ،مجله نیویورک تایمز 21 ،اوت  2010میالدی.

ت -5-میزانهای ابتال و مرگ :از حوادث رانندگی تا بالیای طبیعی
می توان نشووانه های تأثیر حکومتگری ضووعیف در میزان مرگ و ابتال به بیماریها را در حادثه حمالت هسووته ای از روی
واکنش دولت به بالیای طبیعی مانند زلزله ،آتش سوزی جنگلها ،همچنین حوادث رانندگی و هوایی آزمود و متوجه شد .رویکرد
دولت ایران در مدیریت بحران ،انداختن مسئولیتهای ناشی از شکست سنگین اداره حکومت و مدیریت آن ،بر روی مردم ایران
می باشد .هر ساله ،هزاران نفر ایرانی در اثر جراحات و سوختگی های ناشی از حوادث و بالیای طبیعی در ایران کشته یا مجروح
می شووند ،در حالی که چنانچه دولت حمایت از زندگی مردم ایران را در اولویت قرار می داد ،می توانسوت از مرگ و آسویب
آنها پی شگیری کند .در حقیقت ،یک مطالعه بر روی میزان مرگ و میر سالیانه ایرانیان در اثر حوادث جاده ای ن شان می دهد
که این میزان  44کشته به ازای هر صد هزار نفر است و نتیجه می گیرد که ایران یکی از بدترین کشورهای مطالعه شده از این
لحاظ می باشد .این مطالعه اظهار می دارد که بیش از  30هزار نفر در سال در اثر حوادث ترافیکی و جاده ای کشته می شوند،
میزان مرگ و میر سووالیانه حوادث جاده ای « بسوویار بیش از زلزله بم ،یکی از ناگوارترین بالیای طبیعی در دهه های اخیر می
باشد91».

تصویر  -14اجساد قربانیان زلزله بم که در پتو پیچیده شده اند (عکس :آسوشیتد پرس)

« - 91میزان مرگ و میر در ایران در اثر حوادث جاده ای ،باالترین در ج هان اسووووت ».مؤسوووسووووه ارز یابی و سووونجش سوووال مت 19 ،می  2009میالدی،
http://www.healthmetricsandevaluation.org/research/publication-summary/adverse-health-outcomes-road-traffic-injuries-iran-after-rapidmotoriza

بالیای طبیعی ،به مانند زلزله بم و سووایر زلزله های مشووابه ،ایران را به طور منظم با نیروی تخریبی خود تحت تأثیر قرار
می دهد .با وجود این تجربه ،حدود  30٫000ایرانی در زلزله بم جان خود را از دسووت دادند92.یکی از زلزله شووناسووان شوواخص
ایرانی در صووحنه زلزله ،با تأثر بیان می داشووت که غفلت و بی توجهی ،تلفات و تروما را چندین برابر کرده بود (تصووویر .)14
ترکیه ،هم سایه ایران ،در زلزله ازمیت در سال  1999به بزرگی 7/6ری شتر ،تعداد کمتری افراد را از د ست داد .زلزله ازمیت،
 10برابر بزرگتر از زلزله بم بود و در منطقه ای بسووویار پر تراکم تر از نظر جمعیتی از زلزله بم روی داد93.ماال ترکیه بیانگر
آن است که برنامه ریزی ،پیشگیری و واکنش بهتر می تواند میزان مرگ و میر در ایران را حداقل تا  10برابر کاهش دهد .در
قیاس با آمریکا ،زلزله مشابه بم در لس آنجلس و در ساعتی تقرییاً مشابه زلزله بم روی داد .گزارشها حاکی از کشته شدن 20
تا  60نفر بودند94.اگر کسوووی تنها اختالف بین تعداد تلفات زلزله بم و لس آنجلس را مقایسوووه کند ،در خواهد یافت که در
سوانح ،خواه از نوع بالیای طبیعی ،خواه ساخته دست بشر ،برنامه ریزی ،آمادگی و پیشگیری می تواند مرگ و میر ناشی از آن
را  100و شاید  1٫000برابر کاهش دهد .در مقابل ،واکنش اضطراری ضعیف ،فقدان برنامه ریزی ،آمادگی ،پیشگیری و مداخله
به خاطر کمبود بودجه ،می تواند آمار مرگ و میر پس از حمالت علیه مجتمع های هسوووته ای ایران را  100تا  1٫000برابر
بیشتر از معمول کند .این یک قمار است که خسارات اولیه در اثر حمالت ،با خسارات بعدی ناشی از پاسخ اسفناک و به خاطر
بودجه ی ناچیز ،به مراتب بدتر می شود.
با این حال در کمال تا سف ،والیت فقیه ،شورای نگهبان و پارلمان ایران که ادعا می کنند که نیابت خدا را بر عهده دارند
و نمایندگان امام زمان ه ستند ،خود را با ا ستانداردهای لغزنده و ناپایداری در م سند نگه دا شته اند .آنها برای ناتوانی دولت در
تأمین بودجه ،برنامه ریزی و آمادگی بهانه می آورند و بجای رفتار و واکن شی ان سانی ،به گونه ای عمل می کنند که گویا خدا و
پیامبران هسووتند .مرگ ،نگون بختی و فقر که در اثر حوادث جاده ای ،هوایی یا هسووته ای روی میدهد ،هزاران ایرانی را رنجور
کرده و خود را در زیر کفن ایدئولوژی مخفی می کنند .این ایدئولوژی ،شهادت را تجلیل کرده و قربانی بودن را پاداش می دهد
و بجای ابتکار ،پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای زندگی مردم ایران و سایرین ،به اقتصاد کشور تحمیل هزینه می کند .در این
رابطه ،قصور آیت اهلل [خامنه ای] برای درخواست و تأمین بودجه برنامه های واکنش اضطراری و بازسازی حوادث جدی هسته
ای ،به همان میزان فریب و فساد منجر به بی کفایتی دولت ایران ،مخرب خواهد بود.

ت -6-مقابله با سوانح و بازسازی :حوادث پرتویی
با وجود ،تهدیدهای آ شکار حوادث ،زلزله ها ،تروری سم ،خرابکاری و حمالت نظامی به تأ سی سات ه سته ای ایران ،دولت
ایران هیچگاه به طور عمومی ن شان نداده که یک د ستورالعمل برای سازماندهی واکنش هماهنگ ملی به فاجعه ه سته ای در
اختیار دارد .با اینحال ،بعد از حوادث رادیواکتیو که یک نیروگاه هسته ای را تحت تأثیر قرار میدهد ،فعالیتهای بازسازی سایت،
نیازمند برنامه پاسخ اضطراری بسیار پیچیده ای است که از ساختار فرماندهی واحد در سطوح ملی و محلی آغاز می شود .این
« - 92ایران آمار تلفات زلزله بم را پائین آورد» ،اخبار بی بی سی 29 ،مارس  2004میالدیhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3579173.stm ،
« - 93گزارش مقدماتی زلزله» ،مؤسسه زمین شناسی آمریکا 17 ،اوت http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1999/eq_990817 1999

« - 94زلوووزلوووه سوووووهوووموووگووویووونوووی در لوووس آنوووجووولوووس روی داد» ،اخوووبوووار بوووی بوووی سوووووی 17 ،ژانوووویوووه  1994مووویوووالدی،
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/17/newsid_4079000/4079741.stm

سوواختار فرماندهی واحد ،امنیت ،ارتباطات ،پشووتیبانی (لجسووتیک) ،امور پزشووکی و روابط عمومی را برای اعزام تیمها ،ارسووال
تجهیزات ،هماهنگ سووازی و مدیریت منابع تخصووصووی ارائه می دارد .برنامه پاسووخ ملّی یا  National Response Planکه
توسط وزارت دفاع آمریکا برای برنامه های دفاعی هسته ای ،شیمیایی و بیولوژیکی تدوین شده ،یک چارچوب کلی را ارائه می
دارد تا پیچیدگی های عملیات را ب سیار شفاف سازد95.بدون دا شتن یک چارچوب برای سازماندهی واکنش ا ضطراری ،تعریف
نقش سازمانهای دولتی ،تهیه برنامه برای تأ سی سات ه سته ای ،تأمین امنیت منابع و تجهیزات برای هر فاز پا سخ ا ضطراری،
آموزش تیمها در سایتها و همچنین بدون تدوین برنامه های ملی باز سازی برا ساس خ صو صیات هر نیروگاه و منطقه ،هر گونه
حادثه یا حمله نظامی موجب بروز هرج و مرج خواهد شد ،بدون آنکه پاسخ موثر و فوری را به دنبال داشته باشد .سئواالت پایه
ای مانند اینکه چه ک سانی م سئول ه ستند ،کجا باید مرکز فرماندهی عملیات را برپا نمود ،چگونه باید در منطقه مداخله نمود و
به آن امنیت بخشوووید ،کجا باید تخلیه اضوووطراری شوووود ،چطور باید قربانیان حادثه را درمان کرد ،چگونه باید مواد آلوده را
تشووخیص داد و تخلیه نمود  ،چگونه باید غذا ،آب و مواد آلوده نشووده را حمل نمود ،چگونه باید به عموم مردم اطالع رسووانی
کرد و با چه کسانی برای باز بودن مسیر کمکهای بین المللی باید تماس گرفت و غیره .زمان حیاتی و طالئی از دست می رود و
مردم ایران برای دفع تهدیدهایی که قادر به دیدن ،شوووناخت و اجتناب از آنها نیسوووتند ،تنها خواهند ماند .وقتی که زمان
پا سخگویی حوادث ه سته ای فرا ر سد ،دولت ایران به طرز ا سفناکی نا آماده خواهد بود .ایران هیچ تجربه ای با حوادث ه سته
ای ،تشعشعات یا آلودگی هایی با مقیاس وسیع صنعتی را ندارد چه برسد به حمالت نظامی همزمان به چهار تأسیسات هسته
ای.
میزان تلفات زیاد پس از زلزله بم ،یک نگاه اجمالی برای آنچه در هنگام فاجعه هسوووته ای روی میدهد ،ارائه می دهد.
م شکل بودجه ناکافی ،کمبود برنامه ریزی ،ارتباطات و پ شتیبانی (لج ستیک) ،با ف ساد ،غارت و نا امنی همراه خواهد شد .مردم
محلی برای واکنش ن شان دادن به سی ستم ه شدار اولیه آموزش ندیده اند و نمی دانند چگونه برنامه های تخلیه ا ضطراری را
دنبال کنند .عالوه بر این ،حداقل سوویسووتم دفاع غیر نظامی ،کمترین توان شووناسووایی ،حداقل تجهیزات برای پایش و میزان کم
دارو برای کاهش پیامدهای مواجهه با انفجارهای فیزیکی ،گردو غبار سمی ،ابرهای شیمیایی و ت شع شعات وجود دارند .به مانند
بم ،هزاران نفر که می توان آنها را نجات داد ،از دست خواهند رفت.
به مانند چرنوبیل ،هیچ دلیلی وجود ندارد که باور شووود مقیاس چنین حادثه ای درسووت مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچ
شاهدی برای بیان حرکت ابرهای سمی و تشعشات که باید حذف شده و پایش شود ،نیست .هیچ دلیلی هم نیست تا به سکنه
محلی سووریع هشوودار داده شووده و تخلیه گردند .هیچ دلیلی وجود ندارد که مانند شوووروی ،سووربازان و آتش نشووانها را بدون
تجهیزات و یا فقط با بیل به محل حادثه نفر ستند یا مانند امدادگران یازدهم سپتامبر در معرض غبار سمی قرار نگیرند .هیچ
دلیلی وجود ندارد که ما باور کنیم که سوووربازان و ا مدادگران ایرانی بهتر آ ماده اند و مجهزترند .در حالی که رهبران ایران
سخنرانی های آت شینی بر علیه حمله کنندگان خارجی می کنند ،تیمهای امداد و نجات ایران باید به مناطق ب سیار آلوده اعزام
شوند و با دا شتن حس غلط وجود امنیت در منطقه ،خدمات ارائه دارند .آنها فاقد آموزش ،تجهیزات یا برنامه ریزی ه ستند تا

« - 95رونوود واکوونووش بووه حوووادث نوواشووووی از سووووالحووهووای هسووووتووه ای یووا  ،»NARPوزارت دفوواع ) 22 ،(DoD 3150.8-Mفوووریووه  2005موویووالدی،
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/315008m.pdf

بتوانند مواد رادیواکتیو و سووموم خطرناک را مدیریت کنند ،هر چند این نتیجه سوویاسووتهایی اسووت که خارج از عهده و کنترل
امدادگران می باشد.

ت -7-زیرساختهای پزشکی :حادثه پرتویی در گیالن
هیچ مدل واضوووحی در مورد ارزیابی زیرسووواختهای پزشوووکی و منابع مورد نیاز برای درمان قربانیان حمالت نظامی به
نیروگاههای هسووته ای ایران ،به ویژه در شووهر بوشووهر ،وجود ندارد .آنچه که مسوولم اسووت این اسووت که هزاران قربانی وجود
خواهند دا شت و علت و گ ستره و سیع جراحات اعم از فیزیکی ،شیمیایی ،حرارتی ،پرتویی و روان شناختی ،حتی پی شرفته ترین
سی ستمهای پز شکی را به حا شیه خواهد برد .اما برعکس حوادث و سوانح سنتی ،حوادث پرتویی نیازمند آموزش و تجهیزات
پز شکی تخ ص صی می با شد .با وجود تخ ص صهای پز شکی قابل مالحظه ای در ایران ،این ک شور فاقد منابع و تخ صص درمان
جراحات پرتویی هست.
حمالت به تأ سی سات ه سته ای ایران ،همه مردم ساکن در مجاورت تأ سی سات ه سته ای را با دو نوع ت شع شعات مواجه
می کند که هر کدام پیامدهای متفاوتی دارند .در بو شهر و اراک ،م صدومین با اثرات کوتاه مدت حاد و درازمدت مزمن روبرو
هستند .حمالت به نطنز و اصفهان منجر به پرتوهای درازمدت به خاطر اورانیوم تخلیه شده است.

تصویر  -15انحراف جزیی بدن به دلیل فیبروز پیوند قفسه سینه در نوامبر  1997میالدی

(عکس :آژانس بین المللی انرژی اتمی)

براسووواس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی« ،م طال عه بر روی حوادث پرتویی گیالن» ،که در  24جوالی 1996
میالدی صورت گرفت ،ایران یکی از اولین حوادث ه سته ای جدی اش را در یک نیروگاه سوخت ف سیلی تجربه کرد .حادثه
زمانی روی داد که قفل یکی از صووندوق های رادیوگرافی معیوب شوود و منبع ایریدیم به یک گودال فرو افتاد ،در حالی که تیم
رادیوگرافی آن را تشووخیص نداد .کارگری بعداً آن منبع ایریدیوم را خارج نمود و آن را در جیب راسووت پیراهنش بمدت 90
دقیقه قرار داد (تصویر  .)15سپس تهوع ،خواب آلودگی ،سرگیجه و حس سوزش در قفسه سینه او شروع شد ،به همین دلیل،
یک تیم از سازمان انرژی اتمی ایران ،توصیه نمودند که از تمام  600پرسنل آنجا ،آزمایش خون صورت گیرد .همه نمونه های
خونی در تهران بررسی گردید و طبیعی گزارش شد بجز یک مورد ،که آن هم مربوط به کارگر یاد شده بود .این کارگر دو روز
بعد به تهران انتقال یافت تا آزمایش خون و آزمایشهای تعیین کننده تخریب سلولی روی او صورت پذیرد .ضایعه قفسه سینه
وی در عرض  16روز بعد بدتر شد و به قرمزی و تراوش و پوسته ریزی افتاد که بیانگر مواجه پرتوگیری وی بود.
حدود یکماه بعد از حادثه و پس از انجام درمان در ایران ،بیمار به واحد رادیوپاتولوژی مؤسووسووه کیور Institut Curie
در پاریس اعزام شد .در این مؤ س سه ،او در اطاقی مجزا با روش پر ستاری معکوس به مدت دو ماه به خاطر بیماری خونی و
ضایعات پوستی ناشی از تشعشعات تحت معالجه قرار گرفت( .تصاویر  16و

96)17

تصوووویر  -16نکروز اپیوودرم در روز ( 15عکس از

تصویر  -17پوسته ریزی مرطوب روی کف دست چپ در روز  ( 35عکس

آژانس بین المللی انرژی اتمی)

از سازمان بیم المللی انرژی اتمی)

حادثه پرتویی گیالن کامالً م شخص نمود که بخش خدمات پز شکی سازمان انرژی اتمی ایران مجبور شد برای فقط یک
کارگر که تنها  90دقیقه با منبع پرتویی مواجه بود ،او را به مؤ س سه کیور  Institut Curieدر پاریس اعزام کند .در صورت

 « - 96حاد ثه پرتویی در گیالن» ،سوووواز مان بین المللی انرژی اتمی 2002 ،میالدیhttp://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6284/The-Radiological- ،
Accident-in-Gilan

بروز حادثه ای در مقیاس بزرگ که صوودها کارگر را درگیر می کند ،تقریباً حتمی اسووت که ایران قادر به تهیه فوری درمان با
سیتوکین برای تحریک مغز استخوان ،دمانگاری ،پیوند اعضا و سایر درمانهای ضروری دیگر برای حفظ شمارش پالکتها ،پوست
سوخته و مانند آن ،نی ست ،چه بر سد به اینکه پس ماندهای رادیواکتیو ،سموم و ابر سمی برفراز شهرها و ا ستانها گ سترده
شووود97.در حالیکه پزشووکان ایرانی برای پاسووخ اولیه به زلزله ها آموزش دیده اند و تجهیز شووده اند ،اما برای حمالت نظامی به
تأ سی سات ه سته ای ایران زیر ساختهای ب سیار پیچیده ای نیاز ا ست که بتوان به هزاران نفر از افرادی که جراحت ،سوختگی،
مسمومیت ناشی از تشعشعات دریافت نموده اند ،کمک نمود .تعداد تختهای بیمارستانی در اصفهان ،اراک ،نطنز و بوشهر برای
ک سری از قربانیان حمالت نظامی هم کافی نی ست ،چه بر سد به اینکه همه آنها درمان شوند98.چنانچه برای بیمار گیالنی همه
چیز فراهم می شد ،آن ن شان دهنده توانایی ایران برای مواجه با بیماری نا شی از ت شع شعات بود .در حالیکه در شرائط کنونی،
دانشوومندان و کارگرانی که با تشووعشووعات در مجتمعها مواجه می شوووند ،باید به دلیل توانایی بسوویار محدود ایران به خارج از
کشووور برای درمان پزشووکی فرسووتاده شوووند .هیچ مدرکی وجود ندارد که نشووان دهد از زمان حادثه گیالن ،ایران برنامه های
اضطراری پزشکی را برای مدیریت حوادث پرتویی در مقیاس بزرگ توسعه و بهبود داده است و در اختیار دارد.

تصاویر  18و  -19دمانگاری قفسه سینه و آرنج راست در روز  28ام( .عکس از آژانس بین المللی انرژی اتمی)

 - 97همان منبع قبلی
 - 98نکته :این مهم اسووت که بیاد داشووته باشوویم که هم اینک ایران با تعداد زیادی از مصوودومین شوویمیایی جنگ با عراق درگیر اسووت .بر طبق مجله کریسوویتن سوواینس
مانیتور ،مقامات ایرانی «تخمین زده اند که در جنگ ه شت ساله با عراق 100000 ،نفر با گازهای اع صاب مانند سرین و سومان و تاولهای گاز خردل مواجه ه ستند».
اسکات پیترسون« ،درسهایی از ایران در زمینه جنگ شیمیایی» ،کریستین ساینس مانیتور 19 ،نوامبر  2002میالدی
منبعی دیگر بیان می دارد که ایران  67میلیون دالر در سال برای درمان م صدومین شیمیایی هزینه می کند و اظهار دا شته که این مبلغ شامل هزینه های غیر م ستقیم
نا شی از خ سارات روانی اجتماعی این م صدومین و فرزندان شان که از زمان جنگ به دنیا آمده اند و دارای نواقص مادرزادی و معلولیت می با شند ،هم ه ست .هیچ
مطالعه ای ن شان نمی دهد که برخالف نظر بع ضی ها ،گاز خردل می تواند موجب تغییرات  DNAشود .در عین حال علیرغم اینکه تاکنون کمّی ن شده ا ست ،ب سیاری
اعتقاد دارند که افرادی که آ سیب دیده اند ،احتمال بی شتری دارند که به بیماریهای نظیر سرطان مبتال شوند« .م صدومین حمالت شیمیایی ایران» ،سخنرانی کامین
محمدی (اخبار پیوند)http://www.payvand.com/news/06/dec/1239.html ،

ت -8-محدودیتهای مدلها
منتقدین ممکن ا ست به این بحث بپردازند که این مدلها در مورد هزینه های بمباران مجتمع های ه سته ای ایران ،اغراق
کرده اند .در حالی که هیچ مدلی نمی تواند دقی قاً آن چه در ایران بروز خواهد کرد را پیش بینی ک ند ،این مدل ها قادر به ارائه
چارچوبی واقع گرایانه در مورد فاجعه ای که در مورد آن و مقیاسش فکر می شود ،نیست .این مدلها ،برای پیش بینی مقیاس و
میزان خ سارات ان سانی ،اقت صادی و زی ست محیطی ،نقطه مرجع و روش شنا سی را فراهم می آورند .در حالی که اختالفهای
ا سا سی بین این مدلها وجود دارد ،پیامدهای تاریخی ،علمی ،پز شکی و اقت صادی حوادث و بالیا در رو سیه ،بالروس ،اوکراین،
ژاپن ،ایاالت متحده و ایران به ما این اجازه را می دهد که سووناریوهایی که ممکن اسووت در ایران روی دهند را به داخل پرانتز
ببریم .در مورد بوشووهر ،مشووابه حادثه چرنوبیل ،خطرات ناشووی از نقص فنی و خطای انسووانی ،به همان میزان حمله نظامی ،می
تواند وخیم و خطرناک باشد( .تصویر )20

تصویر  - 20نمای هوایی از محله های شهر بوشهر

در نهایت ،یک منطق و عقل سوولیم وجود دارد .حمله نظامی شوودید طراحی شووده برای نابودی چهار مجتمع هسووته ای
بزرگ در هر ک شوری ت ضمین می کند ،یک رویداد بزرگ خواهد بود .حمله نظامی با سالحهای متعارف (غیر ه سته ای) برای
تخریب برنامه هسته ای ایران ،از طریق نابودی سخت افزارهایی مانند ساختمانها ،تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صورت خواهد
گرفت .این کار تنها موجب تأخیر و ناتوانی ظرفیت هسوووته ای ایران می گردد .هنوز هیچ گونه بحای در این مورد صوووورت
نپذیرفته که پیامد ناخوا سته این حمالت ،آن ا ست که چندین تن مواد رادیواکتیو و گازهای سمی در محیط آزاد خواهد شد.

همانگونه که ایهود باراک خاطر نشووان سوواخته ،بعد از مدتی« ،هرگونه راه حل نظامی ،منجر به خسووارات غیر قابل قبول مادی
خواهد شد99».پارامترهای اندازه گیری اثرات واقعی چنین آزادسازی موادی ،تنها پس از رویداد واقعی آن قابل تعیین است.
ما ادعا می کنیم که حمله نظامی به تأسیسات هسته ای هر کشوری ،ریسک خطرناکی برای دهها هزار شهروند و سرباز
بی گناه به بار خواهد آورد .این شوووهروندان و سوووربازان در کمترین درجه آمادگی و آگاهی خطر پرتویی قرار دارند .حمله به
تأسیسات هسته ای به طور قطع ،آزاد شدن مقادیر زیادی از مواد سمی را به دنبال دارد .حمالت پیش دستانه علیه تأسیسات
تولید انرژی هسته ای ،چه در ایران ،چه در اسرائیل یا آمریکا یا هر کشور هسته ای دیگر ،قتل عمد هزاران شهروند را به دنبال
دارد و یک نقض آشکار کنوانسیون ژنو محسوب می شود .این کار میتواند به عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار گیرد.
درجه آسیب در اثر حمله نظامی ،تدبیر کردن را ضروری می نماید بجای اینکه یک استراتژی درازمدت داشته باشیم که
در قبال آن قمار آیت اهلل [خامنه ای] و دیگران روی زندگی مردم ایران را سووختتر کند .تقریباً بازرسووی و تحقیق در خصوووص
برنامه ه سته ای ایران غیر ممکن ا ست ،چه بر سد به اینکه سیا ستهای ه سته ای ایران را تغییر داد ،در حالیکه دولت ایران
م سئله را در لفافه پیچیده و مردم ایران زیر یوغ حکومت مح صور شده اند .با توجه به ادعای ایران مبنی بر اینکه برنامه ه سته
ای اش صوولح آمیز اسووت ،لفاظی های دشوومنانه و سوویاسووت های پنهان ،تنها تأیید آن را مشووکل تر می کند .اگر ایران منابع،
آموزشها و شفاف سازیهای الزم را مبذول می داشت ،می توانست اطمینان حاصل کند که استانداردهای ایمنی در این تأسیسات
مطابق استانداردهای بین المللی است.
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ث -مطالعات موردی
«به منظور درک کامل هزینه حمله نظامی به ایران ،ضروری است که درک درستی از وضعیت
توپوگرافی ،تاریخ ،زیرســـاختها و تراکم جمعیتی مناطقی که مورد هدف احتمالی قرار می گیرند،
وجود داشته باشد .با این تصویر محلی در ذهن ،ما مطالعات موردی در زمینه اصفهان ،نطنز ،اراک و

بوشهر انجام دادیم».

به منظور درک کامل هزینه حمله نظامی به ایران ،ضوووروری اسوووت که درک درسوووتی از وضوووعیت توپوگرافی ،تاریخ،
زیر ساختها و تراکم جمعیتی مناطقی که مورد هدف احتمالی قرار می گیرند ،وجود دا شته با شد .با این ت صویر محلی در ذهن ،ما
مطالعات موردی در زمینه اصفهان ،نطنز ،اراک و بوشهر انجام دادیم .این شهرها و محدوده اطراف آنها ،جز مواردی هستند که
بیشوووترین احتمال را برای حمالت نظامی و پیامدهای آن خواهند داشوووت .ما مطالعه موردی در زمینه اثرات حمله نظامی به
مجتمع غنی سووازی فردو در قم را در اینجا نیاورده ایم .البته مطالعه موردی در خصوووص این مجتمع ضووروری اسووت ،به ویژه
اینکه فعالیتهای آن در اواخر سال  2011و اوایل  2012میالدی افزایش یافته است.

ث -1-مورد یک :اصفهان

تصویر  :21تأسیسات هسته ای اصفهان (عکس از آسوشیتد پرس)

کمتر شهری مانند اصفهان ،هزینه باالی قمار هسته ای جمهوری اسالمی را پرداخت خواهد کرد .هیچ چیز ناممکنی درباره
هدف قرار گرفتن تأسوویسووات فرآوری اورانیوم در اصووفهان وجود ندارد (تصووویر  .)21به عنوان مجتمع اصوولی تولید کننده
هگزافلوراید اورانیوم  UF6و همچنین تولید سوخت ه سته ای و ساخت صفحات سوخت ،تأ سی سات ا صفهان دارای  UF6و

همچنین مواد خورنده دیگر و ترکیبات سمی فلورین می با شند .برا ساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ،از سال 2004
تا  2010میالدی ،تأسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان یا  ،UCFبیش از  371تن تولید به شرح زیر دارد:
«مقدار کلی اورانیوم تولید شده در مرکز تأ سی سات فرآوری اورانیوم از مارس  2004میالدی ،بیش از  371تن به شکل
 UF6بوده

است100».

این ترکیبات ،به عنوان سووموم اسوویدی شووناخته شووده و زمانی که وارد بدن شوووند ،در تماس با مایعات بدن ،اسووید
هیدروفلوریک را تشووکیل می دهند .در غلظتهای کشوونده ،این مواد به ریه ،چشوومها ،پوسووت و بافتها حمله می کنند .با توجه به
اینکه ذخایر قابل توجه ای از این مواد در اصفهان وجود دارند ،حمله ای موفق به چنین تأسیساتی ،به مانند حمله به یک مجتمع
تولید مواد شیمیایی صنعتی می ماند که مقادیر بسیار زیاد مواد شیمیایی سمی را در خود ذخیره کرده است .بنابراین ،این حمله
نظامی بمانند یک حمله شیمیایی ک شنده خواهد بود .حمله شیمیایی ،یک نوع جنگ شیمیایی ا ست که در آن ابر ب شدت سمی
در محیط آزاد شده و به مراکز جمعیتی مهم نزدیک می شود .با قرار گرفتن مرکز شهر اصفهان ،در فاصله ای کمتر از  10مایل
( 16کیلومتر) از مرکز فرآوری اورانیوم و وجود باد غالب رو به غرب با سورعت  9تا  13مایل بر سواعت ،ابر سومی در عرض
کمتر از یکساعت خود را به حومه اصفهان می رساند( .تصویر )23
با توجه به تراکم جمعیتی در مناطقی که ابر سمی از آن عبور می کند ،دهها یا شاید صدها هزار نفر از مردم در معرض
غلظتهای خطرناک ترکیبات شدیداً واکنش دهنده فلورین می با شند .حتی در ک شورهای تو سعه یافته با سی ستم ه شدار اولیه و
توانمندیهای پدافند غیرعامل ،حمله نظامی به نیروگاه هسته ای نزدیک مرکز جمعیتی مهم ،نابود کننده خواهد بود ،چه برسد به
جمهوری اسالمی ایران.
حمله نظامی به تأسیسات اصفهان قابل مقایسه با حادثه صنعتی بوپال در سال  1984میالدی در کارخانه یونیون کارباید
هند می باشود (تصوویر  .)22در این حادثه  42تن متیل ایزوسویانات از یک اتاقک گاز در شوهر بوپال خارج شود .تعداد موارد
مرگ در این حادثه ،بین  3٫000تا  15٫000نفر بود و تعداد مصووودومین فراتر از موارد مرگ و میر بود .بیش از 500٫000
مصدوم با مواجهه با بخارات سمی ،دچار آسیبهای جدی شدند.

« - 100توافق نا مه اجرای ح فا ظت از  NPTو اجرای قطع نا مه های مرتبط شوووورای امن یت» ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به ه یات مدیر یه 18 ،فور یه 2010
میالدی».

تصویر  - 22مصدومین حادثه بوپال (عکس از )www.wsws.org :

تخمین تلفات انسانی در محل سایت:
برا ساس نظر دکتر قنادی مراغه 800 ،تا  1٫000متخ صص در مجتمع فرآوری اورانیوم ا صفهان م شغول به کار

ه ستند101.

چنانچه ما فرض کنیم که ن سبت متخ صص به کارگر در این مجتمع ،یک به یک ا ست ،سپس ما می توانیم فرض کنیم که بجز
دان شمندان و مهندسین ،در صد زیادی از  2٫000کارگر ،سرباز و کارکنان پشتیبان در پی حمالت نظامی فوراً کشته می شوند.
این افراد در نقطه انفجار در معرض فشوواری بیش از  5 PSIقرار می گیرند که به طور قریب به یقین همه سوواختمانها را نابود
کرده و همه افراد موجود در مجتمع را خواهد کشووت .بر حسووب زمان حمالت ،تعداد موارد مرگ می تواند متفاوت باشوود ،اما
چنانچه هدف از حمالت در این مجتمع ها ،نابودی و تأخیر برنامه هسوووته ای ایران تعریف گردد ،به منظور تحمیل بیشوووترین
میزان خسووارات ،باید حمالت عالوه بر نابودی مجتمع ،در پی از بین بردن دانشوومندان ،تکنسووینهای ماهر و کارگران فعال در
مجتمع ها نیز باشووود .ما فرض کرده ایم که حمالت در این نیروگاه تمام افراد موجود در آن شووویفت کاری در زمان حمله ی
نظامی را که بالغ بر  800تا  1٫000نفر می شوند را خواهد کشت.

تصویر  - 23محدوده شهری اصفهان -فاصله تأسیسات از شهر 9.3 :مایل ( 15کیلومتر) (منبع)Google :

تلفات مضاعف  :ابر سمی اصفهان
برآورد تلفات م ضاعف حمالت نظامی علیه تأ سی سات ا صفهان ،ب سیار پیچیده ا ست .در حالیکه جای هیچ پر س شی درباره
این حقیقت وجود ندارد که هزاران نفر در نزدیکی محل حمالت زندگی می کنند و در معرض خطر هسوووتند ،با این حال تعداد
تلفات بستگی به طول مدت مواجهه با دوزهای کشنده مواد شیمیایی انتشار یافته از نیروگاه دارد.
ما فرضوویات خود را پیرامون موجودی ها و فهرسووت شووان ،ذخایر ،موقعیت ،انتشووار ،تبخیر ،واکنش پذیری ،کشووندگی و
پراکندگی مواد شیمیایی شدیداً سمی که در تأسیسات اصفهان فرآوری و ذخیره شده است ،قرار دادیم (به بخش روش شناسی

 - 101م .قنادی مراغه« ،تجربه چرخه سوخت هسته ای ایران» ،ارائه شده در سمپوزیوم سالیانه انجمن هسته ای جهان 3 ،تا  5سپتامبر  2003میالدی

و فرضیات مراجعه شود) .این فرضیات برای هر گونه محاسبه در مورد نوع مواد شیمیایی و تهدید پرتویی که مردم اصفهان و
احیاناً نطنز با آن روبرو هستند ،ضروری و حیاتی می باشد.
به منظور رسیدن به تخمینهای مشخص تلفات در ا صفهان ،ما متغیرهای مربوط به اقلیم ،جغرافیا و جمعیت شناسی نظیر
توپوگرافی ،جهت و سرعت باد و تراکم جمعیتی را مد نظر قرار دادیم.
سومین جز برای کمی سازی اثرات حمالت نظامی به ا صفهان ،ارزیابی توانمندیهای پدافند غیر عامل جمهوری ا سالمی
نظیر سیستمهای هشدار اولیه ،تخلیه اضطراری ،برنامه های مدیریت بحران ،زیر ساختهای پزشکی و آموزش عمومی می باشد.

مشخصات ابر سمی اصفهان:
برای درک مشخصات حرکت و جابجایی گازها ،می بایست بدانیم که نیروی حاصل از انفجار ،عوامل شیمیایی را به همراه
سایر پس ماندها و گرد و غبار به اتمسفر برده و این عوامل بوسیله بادهای غالب در محیط پراکنده می شوند .اداره هواشناسی
ا صفهان گزارش می دهد که در ه شت ماه از سال ،بادهای غالب از مجتمع فرآوری اورانیوم ا صفهان یا  UFCدر جهت غربی و
به سمت شهر اصفهان می وزد (جدول  .)3متوسط سرعت بادها در اصفهان 9/4 ،تا  13مایل بر ساعت می باشد ،این گازها می
توانند به راحتی به ساکنین حومه اصفهان در عرض نیم ساعت برسند و در عرض یکساعت به مناطق پرجمعیت شهر برسند.
متوسط سرعت باد غالب

متوسط سرعت باد غالب

(متر بر ثانیه)

(مایل بر ساعت)
10/7

ماه

جهت باد غالب

ژانویه

غربی

4/5

فوریه

غربی

5/2

11/63

مارچ

غربی

5/7

12/75

آوریل

غربی

5/8

12/97

می

غربی

5/6

12/52

جون

غربی

4/9

10/96

جوالی

شرقی

5/3

11/85

آگوست

شرقی

5/1

11/41

سپتامبر

شرقی

4/3

9/62

اکتبر

غربی

4/6

10/29

نوامبر

جنوب غربی

4/7

810/51

دسامبر

غربی

4/2

9/4

جدول  - 3بادهای غالب (منبع :اداره هواشناسی اصفهان)

تصویر  - 24ابر سمی که در سناریوی حمله به مجتمع اصفهان به حرکت در می آید.

تصویر  - 25مناطق شهرداری اصفهان

نق شه ابر سمی ا صفهان (ت صاویر  24و  )25ن شان می دهد که الگوی انت شار ( IDLHمیزان خطر فوری برای حیات و
سالمتی) این ابر %20 ،%10 ،%5 ،%1 ،و  %50انتشار  UF6می باشد .براساس محاسبات ما ،اگر تنها  UF6 %1در اتمسفر منتشر
شود ،ابر سمی حدود  3مایل ( 4/8کیلومتر) به حرکت در خواهد آمد و م ساحتی بالغ بر  5مایل مربع ( 13کیلومتر مربع) را
می پو شاند .نتیجه این انت شار گاز سمی آن ا ست که برخی مردم در منطقه  4شهرداری ا صفهان با سکنه ای حدود 132٫000
نفر مقادیر ک شنده یا سمی  25 ppm IDLHرا دریافت می دارند (جدول  .)4چنانچه تنها  5در صد ذخیره هگزافلوراید اورانیوم
موجود در تأ سی سات ا صفهان در هوا منت شر شود ،با طی نمودن  5مایل ( 8کیلومتر) با سطح  IDLHحدود  25 ppmم سافتی
بالغ بر  13مایل مربع یا  20کیلومتر مربع پوشیده خواهد شد .جهت باد غالب در بیشتر سال به سمت غرب یا به سمت شهر
می باشد ،ابر سمی می تواند  239هزار نفر که در شرق شهر اصفهان ،به ویژه مناطق  4و  6شهرداری اصفهان زندگی می کنند
را آلوده کند .با انتشووار  20درصوود مواد در محیط ،ابر سوومی با (سووطوح باالی)  9 IDLHمایل ( 14/5کیلومتر) را طی نموده و
مسوواحتی بالغ بر  41مایل مربع یا  106کیلومتر مربع را می پوشوواند .در این صووورت  352٫000سووکنه در مناطق  4 ،3و 6
شهرداری ا صفهان و همچنین سکنه ای که در شمال منطقه  4زندگی می کنند و جمعیت آن در د سترس نی ست ،آلوده می
شوند (جدول  .)4اگر میزان تلفات مردم را  5تا  20در صد و ن شت مواد را بین  1تا  20در صد در نظر بگیریم ،می توان انتظار
داشت که دامنه تلفات بین  5٫000تا  70٫000نفر باشد.

منطقه

جمعیت  2006میالدی

تخمین جمعیت در سال  2011میالدی

1

73٫926

74٫153

2

56٫028

59٫834

3

111٫816

11٫950

4

119٫455

1٫325٫725

5

144٫963

165٫272

6

107٫871

107٫956

7

135٫854

166٫568

8

205٫437

248٫782

9

69٫321

71٫943

10

189٫976

21٫5836

11

56٫254

65٫230

12

105٫312

148٫786

13

109٫101

125٫705

14

139٫532

166٫670

جمع کل

162٫4838

186٫1410

جدول  - 4جمعیت مناطق اصفهان (منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن در سال  2006میالدی)

تأثیرات پرتویی
پیامد دیگر انتشار ترکیبات اورانیوم در محیط زیست ،آلودگی پرتویی آب و خاک به دنبال مواجهه ی مردم با تشعشعات
می باشوود .پرتوزایی این ترکیبات اورانیوم موجب پرتوگیری خارجی با اشووعه گاما و پرتوگیری داخلی ناشووی از مواد سوومی در
سی ستم تنف سی و گوار شی می گردد .تحلیل  RESRADن102شان می دهد که  8/4گرم اورانیوم دفع شده در هر متر مربع سطح
در سوووال ( یا  100میلی ریم104
زمین ،مواج هه پرتویی م عادل یک میلی سووویورت103
در سوووال) را از مسووویر های مختلف برای

پرتوگیری انسانی بدنبال دارد .این میزان معموالً به عنوان حداکار افزایش مجاز در دوز عمومی برای سطوح آغشته به اورانیوم
شناخته می شود .م ساحت زمینی که می تواند در اثر انت شار  371تن  UF6آلوده شود ،حدود  11/6مایل مربع یا  30کیلومتر
مربع می باشوود .خاک زمینهای این محدوده به طور دائمی به اورانیوم و ترکیبات اورانیومی آلوده می شووود زیرا که نیمه عمر
مواد رادیواکتیو ب سیار طوالنی ا ست .بعالوه ترکیبات اورانیومی قابل حل در آب به آبهای سطحی و سفره های زیر زمینی نفوذ
کرده و در گیاهان و آبهای آشووامیدنی منتشوور می شوووند .مواجهه ی انسووانی با پرتوهای ناشووی از ترکیبات اورانیومی منجر به
افزایش سووورطان و نقصوووهای مادرزادی در طول زمان خواهد گردید .تخمین کل تلفات انسوووانی برای چنین حادثه مزمن و
درازمدتی ممکن نیست ،زیرا تردیدهایی در زمینه موقعیت آلودگی سطحی و کاربری زمین در آینده وجود دارد.

توانمندیهای پدافند نظامی
شهر اصفهان فاقد سیستم پدافند هوایی مناسب برای حفاظت از شهروندان در حمالت عظیم هوایی آمریکا و اسرائیل می
با شد .رو سیه ت صمیم گرفت که معامله سی ستم مو شکی زمین به هوای  S-300را ف سخ کند ،با این کار ا صفهان ب شدت در
معرض حمالت نظامی آمریکا و اسرائیل قرار دارد .بر طبق نظر کوردسمن ،سیستم پدافند هوایی ایران « بسیار کهنه و منسوخ
بوده» و ایران «فاقد سوویسووتمهای مدرن ،یکپارچه و مدیریت جنگی  C41می باشوود105».
این سوویسووتم کارآیی احتمالی ،هر گونه

ماموریت نظامی تجاوز کننده پیشگیرانه ای را کاهش می

دهند106.

سوویسووتم پدافند هوایی اصووفهان ،بیش از پنج  F-Eو سوووخوی  SU-24را در اختیار ندارد107.
دو پایگاه شووکاری و یک پایگاه

موشکی  HQ-2در نزدیکی اصفهان قرار دارد .یکی از پایگاههای شکاری  HAWKو یک سایت موشکی  S-200در پایگاه هوایی

 RESRAD - 102یک کد رایانه ای تهیه شووده توسووط وزارت انرژی آمریکاسووت که به ارزیابی خطرات سووالمت انسووانی و اکولوژیک در آلودگی های شوویمیایی و رادیواکتیو
ساکنین می پردازد .کد  RESRADدر ایاالت متحده و خارج از آن برای ارزیابی خطرات پرتویی زیست محیطی ،مورد استفاده فراوان قرار می گیرد.
 - 103واحد علمی اندازه گیری برای دز پرتو  ،همان دز مؤثر رایج یعنی میلی سیورت )  ( msvاستhttp://engineeringmagazine.blogsky.com/page/13/ :
 - 104واحدهای دیگر اندازه گیری برای دوز پرتویی شامل roentgen ،rem ، : radو  sievertهستندhttp://engineeringmagazine.blogsky.com/page/13/ .

 - 105سی ستمهای فرماندهی ،کنترل ،محا سباتی ،ارتباطی و اطالعاتی  C41برای محافظت از تأ سی سات ه سته ای ایران ضروری ه ستند :آنتونی کورد سمن و عبداهلل توکان،
«م طال عه بر روی حم له احت مالی به گسوووترش تأسووویسوووات هسووو ته ای ایران» ،گزارش مرکز اسوووتراتژ یک و م طال عات بین المللی 14 ،مارس  2009میالدی،
http://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities

 - 106آرلیگ ای .بورکه و آنتونی کوردسووومن« ،حمالت اسووورائیل و آمریکا به ایران :یک تحلیل فکری» ،مرکز مطالعه بین المللی و راهبردی ،گزارش مطالعه در تاریخ 5
مارس  2007میالدیhttp://csis.org/files/media/csis/pubs/070305_iran_Israelius.pdf ،

 - 107آنتونی کوردسوومن و عبداهلل توکان« ،مطالعه بر روی حمله احتمالی به گسووترش تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی14 ،
مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

اصووفهان قرار دارند .این پایگاه شووکاری  HAWKدر پایگاه هوایی اصووفهان احتماالً پدافند نقطه ای را ارائه می کند .یک پایگاه
موشکی  HQ-2و یک پایگاه شکاری  HAWKدرست در جنوب اصفهان قرار

دارد108.

معنای کاربردی این جمالت آن است که توانمندی پدافند هوایی جمهوری اسالمی برای محافظت از تأسیسات هسته ای
اصفهان بسیار محدود می باشد .نیروی هوایی ایران ،قادر به دفاع نیست و نمی تواند حمالت هوایی را دفع کند .حمالت هوایی
آمریکا و ا سرائیل می تواند مانع از (فعال سازی) سی ستم ه شدار اولیه ایران شده و بنابراین ،زمان الزم برای تخلیه کارگران،
دانشمندان و مهندسین از این سایت وجود نخواهد داشت.

توانمندیهای دفاع غیر نظامی و واکنش اضطراری
توانمندیهای دفاع غیرنظامی و واکنش اضوووطراری نقش کلیدی ای در کاهش تلفات حین و بعد از حمالت نظامی دارند.
آمادگی ،سوویسووتم هشوودار اولیه ،تخلیه فوری ،مداخله پزشووکی به هنگام و اقدامات حمایتی اولیه می توانند موجب کاهش خطر
مواجهه با ابر سمی و تشعشعات شوند.
توانمندیهای پدافند غیر نظامی اصفهان در زمره بهترینها در ایران می باشد .استان اصفهان به عنوان استان معین در زلزله
احتمالی مهیب شهر تهران انتخاب شده و انجام وظیفه خواهد کرد .ستاد مدیریت بحران استان اصفهان ) (IPCMCدارای منابع
ان سانی ،مالی ،زیر ساختها و پ شتیبانی (لج ستیک) ا ستانی و نظامی بوده و بنابراین در مقای سه با بی شتر ا ستانهای دیگر توانایی
باالتری برای پاسخگویی به حوادث دارد.
با این حال ،اصفهان فاقد توانایی تخصصی مورد نیاز برای مواجه با پیامدهای حمله نظامی به تأسیسات هسته ای می باشد.
کل بودجه مدیریت بحران اسووتان اصووفهان حدود  20میلیون دالر اسووت109.
بودجه حوادث غیر مترقبه شووهر اصووفهان حدود 6

 110شووهر و نه اسووتان اصووفهان ،هیچ تجربه ،منابع ،لجسووتیک ،زیرسوواخت ،بودجه و حتی برنامه واکنش
میلیون دالر اسووت .نه
اضطراری و روند عملیاتی و تجهیزات ضروری برای شناخت و پاسخ به حوادث هسته ای را ندارند چه برسد به اینکه این موارد
را درباره حمالت نظامی به تأسیسات هسته ای داشته باشند.
پا سخ به حمالت نظامی به تأ سی سات ه سته ای نیازمند برنامه ریزی ،هماهنگی و ارتباطات فراوان می با شد .ایمن سازی
سایتها نیازمند ا ستقرار ساختار فرماندهی و کنترل مقتدرانه ای برای هماهنگی جنبه های نظامی ،پز شکی ،لج ستیکی و ارتباطی
ا ست .بدون این آموز شها و آمادگیها ،ب سیار محتمل ا ست که خود تیمهای امدادر سان با مقادیر خطرناک و غلیظی از گازهای
سمی که کشنده می باشند ،روبرو شوند .با این حال ،هنوز هیچ شواهدی وجود ندارند که نشان دهند که دولت ایران به نیروهای
نظامی ،سپاه پا سداران و م سئولین محلی ،اطالعات کافی ،آموزش ،تجهیزات ،بودجه و لوازم پز شکی الزم برای شنا سایی ،تخلیه
اضطراری و درمان افراد مواجهه یافته و جمعیت پیرامون تأسیسات هسته ای ایران را فراهم کرده باشد.

 - 108شوووان او کانر« ،اعزام تیم مامور یت ویژه هوایی به ایران» 2009 ،میالدی http://www.ausairpower.net/APA-lran-SAM¬Deployment.html ،و راهن مای
نظامی http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/index.html

 - 109اطالعات مالی و بودجه ای اصفهان در سایت http://www.hoshdaresf.ir/?id=8445 :به زبان فارسی موجود است.
 - 110همان منبع قبلی

توانمندیهای پزشکی
در صورت وقوع حمالت نظامی ،نیازمند یک اورژانس فوری و وسیع پزشکی هستیم که توان پاسخگویی به دهها هزار نفر
تلفات را داشته باشد .براساس اطالعات موجود 26 ،بیمارستان در اصفهان قرار داشته که  5٫200تخت بیمارستانی را در خود
111در شوورائط کنونی تختها غالباً اشووغال اسووت .این مراکز درمانی ممکن اسووت مورد هجوم افراد غیر مجروحی
جای داده اند و
قرار گیرند که نگران آلودگی به تشوووعشوووعات هسوووتند ،همانگونه که در حادثه گویان یا  Goiâniaدر برزیل زمانی که منبع
رادیواکتیو پزشووکی حاوی سووزیم  137باز شوود ،روی داد112.
هیچ ش وواهدی وجود ندارد که دولت ایران در سووطوح محلی یا ملّی

اقدامات احتیاطی الزم برای آموزش ،درمان و تجهیز مراکز درمانی برای م شکالت پز شکی خاص در مواجه شدید با ابر سمی
را معمول داشته اند.

آگاهی عمومی
آموزش عمومی در مورد خطرات نا شی از تشعشعات و آلودگی می تواند خطرات نا شی از مواجهه مواد در صورت حمله
نظامی به تأ سی سات ه سته ای ایران را کاهش دهد .گرچه در نمونه های خاص نظیر بو شهر ،دولت تال شهایی برای جابجایی
افراد محلی یا توسووعه محدود در اطراف سووایت نموده ،ولی آموزش ،نیازی اسووت که باید به آن پرداخته شووود ،به ویژه اینکه
افرادی که در محدوده تأسیسات هسته ای زندگی می کنند ،باید از اقدامات دفاعی برای حفاظت از خود و خانواده اشان اطالع
یابند .این اقدامات شامل ایجاد برنامه های فعال برای ارتباط و حمایت از شهروندان به شرح زیر می باشد :پیشگیری از ازدحام
مردم در اطراف سوووایت ها پس از حمالت ن ظامی ،فراهم آوردن اطال عات به روز در زمی نه م ناطق آلوده ،برنا مه های تخل یه
اضطراری ،دستورالعملهای تأمین آب ،غذا و سرپناه مناسب که توسط دولت در مواقع اضطراری منتشر می گردد.

توانمندیهای بازسازی
برنامه ه سته ای ایران هنوز جوان و نور سته ا ست و در نتیجه تجربه محدودی در خ صوص باز سازی دارد .هیچ داده فنی
ای پیرامون ارزیابی توانمندیها به ویژه در شهر اصفهان وجود ندارد.

پیامدهای زیست محیطی
فرا سوی تلفات ان سانی ،قمار آیت اهلل [خامنه ای] منجر به تخریب محیط زی ست شده و خ سارات شدیدی به اقت صاد،
کشاورزی ،صنعت و فرهنگ اصفهان می زند.
از آنجایی که به احتمال زیاد ،ترکیبات اورانیومی قابل حل هسوووتند و به منابع آبی نفوذ می کنند ،حمالت نظامی ،منابع
زیست محیطی و کشاورزی اصفهان را به ورطه نابودی می کشاند .حوضه آبگیر مرکزی یکی از شش حوضه آبریز اصلی بوده
 http://mihanfa.com/culture-art/introduction-of-hospital - 111و http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21821

 - 112لیزا دبلیو فودرارو« ،دانشمندان کلمبیا برای یک تهدید آماده می شوند :بمب کایف»  ،نیویورک تایمز 8 ،جوالی  2010میالدی

که نیمی از ک شور را می پو شاند ( 52در صد) و کمی کمتر از یک سوم منابع آبی تجدید پذیر ایران (29در صد) را فراهم می
سازد (ت صویر  .)26برطبق نظر اداره خواروبار و ک شاورزی سازمان ملل ) ،(FAOآبهای این حو ضه تقریباً از  155٫000چاه،
 22٫000کانال 13٫500 ،چشوومه خارج می شوووند و منبع آبی اولیه برای کاربری کشوواورزی و مسووکونی به شوومار می
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احتمال قریب به یقین ،آلودگی منابع آبی در نتیجه حمالت نظامی منجر به آسیب به منابع مهمی از آب تازه می گردد.

تصویر  - 26حوضه های آبگیر اصلی در ایران (منبع :سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد)

با توجه به اینکه تأسیسات هسته ای اصفهان تنها  5کیلومتر ( 3/1مایل) از چاههای آب موجود در طول حوضه رودخانه
زاینده رود فا صله دارد ،این اورانیوم می تواند در گ ستره ای زیاد در طول چندین مایل به مراکز جمعیتی و صنعتی و همچنین
زمینهای قابل کشوواورزی در امتداد زاینده رود و مناطق شوورقی اصووفهان پراکنده گردد .بروز آالینده ها ،نه تنها برای امنیت و
حفاظت منابع آبی ا صفهان ،بلکه برای تأمین غذا و آب کل منطقه شامل مناطق رو ستایی و ک شاورزی که ستون فقرات ا ستان
است ،می تواند عمیقاً تأثیر گذار باشد.
اصفهان ،مانند بیشتر فالت ایران خشک یا نیمه خشک بوده و نزوالت آسمانی ناچیزی در حد صفر تا  19/6میلی متر در
ماه را تجربه می کند .مدیریت این منابع آبی برای اقت صاد ،ک شاورزی یا جغرافیای شهری ب سیار حیاتی می با شد .بر طبق نظر
دکتر حبیب برجیان ،از  10/7میلیون هکتار مسوواحت اسووتان ،تنها  60٫0000هکتار قابل کشوواورزی اسووت .در سووال 2002
میالدی 535 ،هزار هکتار زیر کشووت رفت که  263هزار هکتار آن برای محصوووالت سووالیانه آبی و  56هزار هکتار صوورف
باغداری

شد114.

 - 113گوووزارش آب ایوووران ،سوووووازموووان خوووواروبوووار و کشووووواورزی مووولووول موووتوووحووود (گوووزارش  ، )34سوووووال  2009مووویوووالدی،
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/iran/tables.pdf
 - 114حبیب برجیان« ،اصوووفهان اقتصووواد و صووونایع مدرن» ،دایره المعارف ایرانیکا ،جلد http://www.iranicaonline.org/articles/isfahan-xiv-modern- 2007 ،14
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خواه محصوالت کشاورزی آلوده شده باشند و خواه تصور گردد که آلوده هستند ،در حالیکه امن و سالم می باشند مانند
اتفاقی که در فوکوشیمای ژاپن و گویانیای برزیل روی داد ،در هر صورت ،بازار میوه و سبزیجات منطقه برای سالها نابود خواهد
شد115.
بعالوه خ سارات شدید نا شی از آلودگی مح صوالت ک شاورزی ،اثر دیگری بر روی باغها و مزارع نیز وجود دارد و بدین

سان سیب ،گالبی ،زردآلو ،هلو ،به و خربزه ،که به ا صفهان طعم می دادند ،تحت تأثیر آلودگی محیط قرار می گیرند .از آنجایی
که به دلیل خ شکی رودخانه در سالهای اخیر ،آلودگی ب ستر رودخانه ب سیار محتمل ا ست ،لذا م شکالت با جریان یافتن دوباره
آب (در رودخانه) تشدید خواهد گردید.
به منظور بد ست آوردن یک دید کلی از میزان خ سارات اقت صادی حمالت ،مهم ا ست که بخاطر دا شته با شیم که منطقه
ا صفهان در رتبه دومین منطقه صنعتی ایران ،بعد از تهران قرار دارد116.
فعالیتهای اقت صادی و صنعتی در ا ستان ا صفهان بی شتر

در شعاع  80کیلومتری ( 49/7مایلی) شهر ا صفهان صورت می پذیرد .در این مکان بی شترین تراکم بنگاههای اقت صادی وجود
دارند( .با حمالت نظامی) توری سم نیز ب شدت تحت تأثیر قرار می گیرد .در سال  2010میالدی ،کل تعداد گرد شگران داخلی
ا صفهان بیش از  300هزار نفر بودند و گرد شگران خارجی از ک شورهای اروپائی و آ سیایی بیش از  50هزار نفر برآورد

شدند117.

در صورتی که ا صفهان یک شهر آلوده مح سوب گردد و خطرات بالقوه ای را برای سالمتی میزبانان در پی دا شته با شد ،این
شهر دیگر نمی تواند توریست جذب کند .صدها میلیون دالر درآمد حاصل از توریسم پس از حمله از دست خواهد رفت.
پیامدهای فرهنگی و تاریخی
ا صفهان یکی از گوهرهای تاریخی و فرهنگی ایران مح سوب می شود .در واقع ،مرکز شهر که تو سط شاه عباس صفوی
ساخته شده ،به عنوان سایت میراث فرهنگی جهان از طرف یون سکو شناخته شده ا ست118.
برای توجیه ت صمیم انتخاب ا صفهان

به عنوان سایت میراث فرهنگی جهان (تصویر  ،)27یونسکو به اصالت و یکپارچگی این سایت استناد می کند:
بناهای تاریخی ،سوواختمانها و فضوواهایی که این مجموعه را تشووکیل می دهند ،به صووورت انفرادی در رقابت با ویژگیهای
میراث فرهنگی جهان ناموفق خواهند بود ،اما به صووورت گروهی در جهان ،بی نظیر هسووتند! بنابراین نیاز اسووت که آن را در
فهرست میراث فرهنگی جهان وارد نمود تا سیاستها و برنامه های بازسازی آن را تحقق

بخشید119.

عالوه بر شووکوه معماری مرکز این شووهر ،بیش از  20هزار اثر تاریخی و مرکز فرهنگی در اصووفهان وجود دارد .هر گونه
حمله به تأ سی سات ه سته ای ایران (ا صفهان) ،این شهر را نابود کرده و ارتباط سنتی بین تاریخ و میراث قرنها را از هم خواهد
گ سیخت .این شهر زیر پو ش شی از مواد سمی و رادیواکتیو قرار خواهد گرفت ،به طوریکه آن را غیر قابل سکونت خواهد نمود.
هزینه چنین خساراتی ،زدودن هویت تاریخی ،مذهبی و فرهنگی مردم ایران را در پی دارد.

 - 115ال .دیوید روپر و مارکو آنتونی اسپرب الیت« ،حادثه پرتویی گویانا :شکست علم و جامعه» مجله ونر ،شماره 01/18
همچنین مالحظه شود :دکتر جان اس .پیترسون« ،از درک تا واقعیت :مدل اثرات اقتصادی اجتماعی گویانیا» ،مقاله سمپوزیم مدیریت مواد زائد1988:3 ،
« - 116آمارهای توریستی اصفهان» ،موجود در http://www.isfahancht.ir/Fa.aspx?p=5&aiuid=95091157-5479-4geO-bd51-e7b6d57eOOed:به زبان فارسی
 - 117همان منبع قبلی
« - 118محور تاریخی -طبیعی شهر اصفهان» ،یونسکوhttp://whc.unesco.org/en/tentativelists/5176/ 2007 ،

 - 119همان منبع قبلی

بجای ترویج جاذبه های توریسوووتی ایران برای مردم جهان به طوریکه بتواند به جنبه های فرهنگی و هنری تمدن ایران
سود بخ شد ،قمار ه سته ای آیت اهلل [خامنه ای] ،شهر تاریخی ا صفهان را به یک زمین بایر حاوی مواد شیمیایی و ه سته ای
تبدیل می کند.

تصویر  - 27اصفهان :مسجد شاه (عکس)www.esential-architecture.com :

ث -2-مورد دو :نطنز

تصویر  - 28نمای هوایی تأسیسات نطنز (منبع :عکس از ماهواره )AP/GeoEye

به عنوان یک مجتمع تأ سی سات غنی سازی زیر زمینی ایران ،تأ سی سات نطنز (ت صویر  )28در قلب و مرکز برنامه ه سته
ای ایران قرار دارد .بیم آن می رود که تأسوویسووات نطنز با ظرفیت نهایی بیش از  50هزار سووانتریفوژ ،به زودی مقادیر کافی
اورانیوم غنی شده ) (HEUبرای ایران تولید نموده تا چندین دوجین بمب ه سته ای ساخته شود .نطنز ،محل ا ستقرار مجتمع
غنی سازی سوخت ) (FEPبرای تولید اورانیوم کمتر غنی شده ) (LEUتا سطح  5درصد و همچنین مجتمع غنی سازی سوخت
آزمایشی ) (PFEPمی باشد .از فوریه  2010میالدی ،در مجتمع غنی سازی سوخت آزمایشی ) 110 ،(PFEPکیلوگرم اورانیوم
 235غنی شده تا سطح  20در صد تولید شده ا ست120.
دولت ایران ادعا می کند که ق صد دارد از اورانیوم  UF6 235با سطح

 20در صد برای تولید سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ا ستفاده کند .با این وجود ،برخی معتقدند که این ماده که می تواند برای
تولید سوووخت رآکتور مورد اسووتفاده قرار گیرد ،با فرآوری بیشووتر ،برای تولید سووالح هسووته ای پلوتونیومی نیز بکار می رود.
بنابراین ،بی شتر ترس درباره برنامه ه سته ای ایران مربوط به کارکرد و اثربخ شی سانتریفوژهای مدفون در این مجتمع ا ست.
نگرانی آن است که این ماده ذخیره استراتژیکی برای تسلیحات (هسته ای) مورد استفاده قرار گیرد.
تأسیسات نطنز در حدود  200مایلی ( 320کیلومتری) جنوب تهران واقع شده است (تصویر  .)29آن یکی از حساسترین
و م ستحکمترین تأ سی سات ه سته ای ایران به شمار می آید .تأ سی سات  670هزار فوت مربعی در  8متری ( 25/6فوتی) زیر
زمین قرار گرفته و با دو متر ( 8فوت) دیوار بتونی مح صور شده ا ست .این مجموعه ،تو سط یک دیواره بتونی دیگر نیز حمایت
می گردد .در سال  2004میالدی ،یک سقف با چندین متر بتون مسلح نیز به آن اضافه گردید.

« - 120توافقنامه اجرای حفاظت از  NPTو اجرای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت» ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیات مدیریه 25 ،می  2012میالدی».

نابودی نطنز به آ سانی می سر نی ست .برای تخریب تأ سی سات زیرزمینی نیاز به ا ستفاده از حمله قدرتمندی با بکارگیری
بمبهای سنگر شکن  GBU-28می با شد121.
تلفات درون سایت ب سیار قابل توجه خواهد بود ،این حمالت منجر به آن خواهد شد

که مجتمع ه سته ای نابود شده ،گور د سته جمعی تمامی کارکنان مجتمع گردد .گرچه ابر سمی آزاد شده از این مجتمع ،اگر
بزرگتر نباشد ،حداقل به وسعت و کشندگی ابر انتشار یافته از سایت اصفهان است ،اما تهدید آن به شدت ابر اصفهان نخواهد
بود .تأ سی سات نطنز به مراکز جمعیتی شهری ،زیاد نزدیک نی ست ،محدوده اطراف آن کم جمعیت بوده و م سیر بادهای غالب
از آن ،دور از شووهرهای نطنز و کاشووان می باشوود (جدول  .)5با این وجود ،چندین شووهر کوچک مانند بادرود ( 14مایل یا 22
کیلومتر از مجتمع فا صله دا شته و  26٫000نفر جمعیت دارد) ،ابوزید آباد ( 11مایل یا  18کیلومتر از مجتمع فا صله دا شته و
 10هزار نفر جمعیت دارد) ،شجاع آباد ( 3مایل یا  5کیلومتر از مجتمع فا صله دا شته و  500نفر جمعیت دارد) و کمجان (10
مایل یا  16کیلومتر از تأسیسات فاصله داشته و  200نفر جمعیت دارد) می تواند تحت تأثیر قرار گیرند.
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جدول  - 5بادهای غالب در نطنز ( منبع :چهارمین کنگره ملی انرژی ایران 2002 ،میالدی)

 - 121آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمله احتمالی به گسووترش تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی14 ،
مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

تصویر  - 29نطنز در ایران ( منبع نقشه :پارسی تایمز)

تصووویر  - 30مسووافت :تا نطنز  28کیلومتر ( 17.4مایل) -تا کاشووان 35
کیلومتر ( 21.7مایل)

تلفات انسانی
حمله به تأ سی سات ه سته ای نطنز ،چه با بمبهای سنگر شکن نفوذکننده به اعماق زمین  GBU-28با شد ،چه با حمالت
مکرر با بکارگیری بمبهایی با قدرت کمتر باشد ،تأسیسات را نابود خواهد کرد .با فرض اینکه  2٫000کارگر ،مهندس ،دانشمند
و سرباز در این مجتمع در دو شیفت کاری کار می کنند ،کمتر پرسنلی در سایت در زمان حمالت زنده می ماند .ما تخمین زده
ایم که تقریباً  1٫000نفر تلفات در این مجتمع وجود خواهد دا شت .بی شتر آنها در اثر شوک فیزیکی نا شی از انفجار ،ابر سمی
آزاد شده در داخل و اطراف سایت و خفگی در حفره های عمیق زیرزمینی فرو ریخته ،کشته خواهند شد.

مشخصات ابر سمی نطنز
وجود مقادیر نامشخصی از هگزافلوراید اورانیوم در نطنز ،تا  371تن که توسط مجتمع فرآوری اورانیوم اصفهان برای نطنز
تهیه شده ،سطح تهدید برای شهروندان ساکن در اطراف تأ سی سات را افزایش می دهد .همچون ا صفهان ،نیروی حا صل از
انفجار ،مواد سومی را در اتمسوفر پراکنده می کند و ابرهای سومی با باد غالب حمل می گردد .خوشوبختانه ،جهت باد غالب در
122
باد غالب به سمت شهرهای نطنز و کا شان نمی
تأ سی سات نطنز ،شمال شرقی ،شمال و جنوب غربی می با شد (جدول . .)5

وزد .هنوز ،حدود  35٫000نفر در شعاع  14مایلی ( 22/5کیلومتری) تأ سی سات زندگی می کنند .ابرهای سمی ک شنده ،تقریباً
جان همه افراد را در مسوویر حرکتش به خطر می اندازد .در حالیکه وقوع دهها هزار نفر تلفات محتمل نیسووت ،اما فرض اینکه

 - 122بهیووار محموود بوواقر و ویکتوریووا عزتیووان« ،برآورد انرژی بووالقوه بوواد در پهنووه هووای اقلیمی مختلف ایران جهووت طراحی و بکووارگیری منووابع انرژی پوواک»،
http://www.civilica.com/Paper-NEC04-NEC04_027.html

صدها نفر در شهرها و رو ستاهای کوچک در معرض خطرات سالمتی جدی ه ستند ،منطقی به نظر می ر سد .احتمال زیادی
وجود دارد که ساکنین روستاهای منطقه برای واکنش به اورژانسهای پزشکی شدیدی که با آن روبرو خواهند شد ،آماده نباشند.
در حالیکه موجودی  UF6در نطنز م شخص نی ست ،نق شه ابر سمی نطنز ن شان دهنده الگوی انت شار ابر سمی با 1 IDLH
در صد 5 ،در صد 10 ،در صد 20 ،در صد و  50در صد در سناریوهای انت شار می با شد (ت صویر  .)31برا ساس محا سبات ما،
چنانچه تنها  1درصد  UF6در اتمسفر منتشر شود ،ابر سمی تقریباً  5مایل ( 8کیلومتر) منتشر خواهد گردد .اگر تنها  %5ذخایر
هگزافلوراید اورانیوم نطنز در هوا پراکنده شووود ،ابر سوومی فوراً تا  6مایل (حدود  10کیلومتر) به حرکت در می آید و در 18
مایل مربع یا  46/6کیلومتر مربع ،سطح ) (IDLHخطر فوری برای حیات و سالمتی به میزان  25 ppmرا ایجاد می کند .اگر
فرض کنیم که این ابر سووومی نیمی از جمعیت  35٫000نفری ای که در ابوزیدآباد ،شوووجاع آباد و کمجان زندگی می کنند را
تحت تأثیر قرار دهد و میزان مرگ و میر  5تا  20در صد فرض شود ،در نتیجه انتظار می رود که  1٫700تا  7٫000شهروند
اضافی عالوه بر کارکنان مجتمع کشته شوند.
همچون ا صفهان ،م ساحت زمینی که برا ساس سطوح123
 10 ،RESRADدر صد انت شار ترکیبات اورانیومی از موجودی 371

تن  UF6در آن روی دهد ،تقریباً  3کیلومتر مربع در اطراف تأسووویسوووات می باشووود .این محدوده به طور دائمی با اورانیوم و
ترکیبات اورانیومی آلوده می شوند و خطرات مهمی برای سالمتی را به دنبال دارند .بعالوه ،مقدار زیادی از ترکیبات اورانیومی
قابل حل شووودن ،پس از حمالت نظامی به آبهای زیر زمینی نفوذ می کند .ما برای چنین خطرات مزمن و درازمدتی ،تخمین
تلفات انجام نداده ایم.

تصویر  - 31سناریوی انتشار احتمالی ابر سمی (منبع نقشه)Google :

 RESRAD - 123یک کد رایانه ای تهیه شووده توسووط وزارت انرژی آمریکاسووت که به ارزیابی خطرات سووالمت انسووانی و اکولوژیک در آلودگی های شوویمیایی و رادیواکتیو
ساکنین می پردازد .کد  RESRADدر ایاالت متحده و خارج از آن برای ارزیابی خطرات پرتویی زیست محیطی ،مورد استفاده فراوان قرار می گیرد.

توانمندیهای نظامی
تأ سی سات نطنز ،به مانند تأ سی سات ا صفهان در برابر حمالت هوایی ا ستراتژیک آمریکا یا ا سرائیل ،آ سیب پذیر ا ست.
ایران در حال حاضر هفت پایگاه موشکی  S-200فعال دارد که یکی از این سری آتشبارها برای دفاع از تأسیسات هسته ای در
داخل و اطراف اصفهان واقع شده که تأسیسات هسته ای نطنز را نیز پوشش می دهد .تأسیسات نطنز با سیستمهای تاکتیکی و
اسووتراتژیک جدیداً به خدمت گرفته شووده 124
 ،SAMحفاظت می شووود .نطنز با یک پایگاه موشووکی  HQ-2و سووه پایگاه شووکاری

 HAWKو یک مجموعه سیستم موشکی متحرک سطح به هوای روسی  2K12و چهار سیستم موشکی کم ارتفاع سطح به هوای
رو سی  Tor-ME Telarsدفاع می شود .این سی ستمهای دفاعی بین سپتامبر  2006تا سپتامبر  2009میالدی به محل اعزام
شده اند .م شکل ایران در برابر حمله نظامی تیم ماموریت ویژه هوایی آن ا ست که بیش از حد به سی ستمهای  S-200برای
دفاع هوایی از اکار مناطق ک شور تکیه دارد .با این حال ،بر طبق نظر کار شنا سان نظامی ،سی ستمهای  S-200لیبی ثابت کردند
که کامالً در برابر حمله هوایی نیروی هوایی آمریکا و نیروی دریایی آمریکا در سوووال  1986میالدی ناکارآمد هسوووتند و
سیستمهای  S-200ایران نمی توانند با چالش فعلی جنگ هوایی پیش رو بهتر کنار آمده و موفق

شوند125.

نیروی هوایی ایران ،قادر به ن صب و سوار کردن دفاع کافی برای این سایت نی ست .بنابراین ،برای تمامی اهداف عملی،
نطنز و مناطق اطراف آن بدون دفاع هستند .این مناطق با یکی از سهمگین ترین بمبارانهای تاریخ معاصر و مدرن روبرو خواهد
شد.
توانمندیهای دفاع غیرنظامی
نطنز ،م سئولین محلی و ساکنین آن یا در تاریکی نگه دا شته شده اند یا ت شویق شده اند که هزینه قمار آیت اهلل [خامنه
ای] را نفی کرده و آنرا کم جلوه دهند .این قمار منجر به بمباران شدید و پیو سته منطقه با قدرتمندترین بمبهای سنگر شکن
تولیدی در زرادخانه های نظامی آمریکا و اسرائیل می شود .جواد علی جوادی ،شهردار نطنز ،با استناد به جنگ ایران -عراق در
دهه  1980میالدی به گزارشگران خارجی گفت که شهرداری نیازی نمی بیند که سیستم هشدار نصب کند یا مانورهای تخلیه
 126درباره حادثه
اضووطراری را سووازماندهی نماید« :ما نیازی به این چیزها نداریم ،ما بدتر از آن را پشووت سوور گذاشووته ایم» او
چرنوبیل هیچ نشنیده بود .محمد مرتضوی ،امام جمعه نطنز ،درباره سود اقتصادی این سایت برای شهروندان صحبت کرد .در
مورد تکرار چرنوبیل در منطقه ،او اظهار داشووت« :ما نمی ترسوویم ،شوواید چیزهایی روی دهد .ما به خدا ایمان داریم127».
برطبق

م صاحبه ای که ن شریه بلومبرگ با یک کتابفروش محلی انجام داد ،تا سال  2002میالدی به شهروندان گفته می شد که این
تأسیسات سیلوی گندم است و بعد گفته شد که این تأسیسات پایگاه هوایی

است128.

 - 124موشکهای سطح به هوا یا Surface- to-Air Missiles

 - 125شوووان او کانر« ،اعزام تیم مامور یت ویژه هوایی به ایران» 2009 ،میالدی http://www.ausairpower.net/APA-lran-SAM¬Deployment.html ،و راهن مای
نظامیhttp://www.globalsecurity.org/military/world/iran/index.html .

 - 126مارک ولفن برگر« ،سایتهای هسته ای ایران موجب غرش در شهر اطراف می شوند ،زمانی که توریستها فرار کنند» 14 ،اوت  2006میالدی
 - 127همان منبع قبلی
 - 128همان منبع قبلی

تاکنون ،ما نتوان سته ایم اطالعاتی درباره توانمندیهای ا سا سی پدافند غیرنظامی برای حفاظت تأ سی سات نطنز گردآوری
کنیم .به طور معمول ،پدافند غیر نظامی نطنز به پدافند اصفهان و احتماالً کاشان وابسته است .بهر حال ،از آنجایی که تأسیسات
نطنز و ا صفهان همزمان مورد حمله قرار می گیرند ،م سئولیت نطنز به قم یا تهران واگذار می شود .انتظار این ا ست که تهران
توانایی بیشتری برای این حادثه داشته و توانمندیهای جامعتری برای پدافند غیر نظامی در اختیار داشته باشد ،اما بیش از 100
مایل ( 160کیلومتر) از آن فاصله دارد.
فرماندار نطنز ،رئیس ستاد مدیریت بحران شهر ا ست و م ستقیماً با ستاد مدیریت بحران ا ستان ا صفهان ) (IPCMCکار
می کند IPCMC .م سئول تمام واکن شهای ا ضطراری در سطح ا ستان ا صفهان می با شد .ا ستاندار ا صفهان رئیس  IPCMCمی
با شد ،با این حال ،یک مدیر کل مدیریت بحران ا ستان ا صفهان نیز وجود دارد .کل بودجه مدیریت بحران ا ستان ا صفهان در
سووال  2010میالدی ،بیش از  20میلیون دالر بود 129،
اما این میزان اعتبار برای هرگونه عملیات واکنش یا بازسووازی در صووورت

مواجهه عمده با ت شع شات کافی نی ست .از آنجایی که حادثه ه سته ای در نطنز منجر به مواجهه هزاران نفر با مواد شیمیایی
شدیداً سمی و تشعشات درازمدت با سطوح کم می گردد ،لذا با چنین بودجه واکنش اضطراری استانی ،ماهیت حادثه هسته ای
فوق و هزینه های مرتبط پز شکی و پاک سازی ،د ست کم گرفته می شود .حمالت نظامی به تأ سی سات نطنز ،موجب جراحت
صدها ،و شاید هزاران نفر در داخل و اطراف مجتمع می شود .این حمالت نیازمند پاسخ اضطراری قابل توجهی بوده که مقامات
محلی برای مدیریت آن تجهیز نشده اند.
پاسخ اضطراری ،آشکارسازی پرتویی و ظرفیتهای بازسازی در محدوده نطنز ،حداقل کارها به شمار می آید .با عنایت به
هزینه های پاکسازی برای مجتمع های آسیب دیده هسته ای و پاکسازی مواد زائد هسته ای ،بودجه  20میلیون دالری بیانگر
عمق جهالت و نادانی درباره وسوووعت و نوع آلودگی رادیواکتیو می باشووود .پاکسوووازی حادثه جزیره تری مایل Three Mile
 12 ،Islandسووال طول کشووید و  973میلیون دالر هزینه در بر داشووت130.
گرچه پاکسووازی مواد رادیواکتیو ،اسوواس واً به اورانیوم

محدود می شود ،الگوی توزیع و مقیاس چنین آلودگی زیست محیطی ،نمی تواند به فوریت مورد ارزیابی قرار گیرد اما هزینه ها
یقیناً از دهها میلیون دالر بیشتر خواهد بود .این مبلغ بسیار بیشتر از بودجه حال حاضر پاسخ اضطراری حوادث می باشد.

توانمندیهای پزشکی
براسوواس منابع ما ،تنها دو بیمارسووتان در نطنز وجود دارند .بیمارسووتان خاتم االنبیا با مدیریت دانشووگاه علوم پزشووکی
اصووفهان ،در سووال  1986میالدی تأسوویس شوود و  50تخت عمومی بیمارسووتانی دارد131.
بیمارسووتان دوم ،که کوچکتر اسووت،

بیمار ستان بادرود بوده که  21تخت بیمار ستانی دارد .ضمن در نظر دا شتن مناطق رو ستایی فراوان ،نطنز ،حتی فاقد تأ سی سات
اورژانس پزشکی برای درمان دانشمندان و کارگرانی است که از انفجار شدید و جراحات حرارتی و شیمیایی رنج خواهند برد.

 - 129گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،موجود در  www.irna.ir/View/FuIlStory/?Newsld=721626به زبان فارسی
« - 130حادثه جزیره تری مایل» ،انجمن هسته ای جهان ،مارس  2001میالدیhttp://www.world-nuclear.org/info/inf36.html ،
 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21821 - 131و http://mihanfa.com/culture-art/introduction-of-hospital

پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی
نابودی تأسیسات نطنز منجر به خسارات چند میلیارد دالری به تأسیسات فوق و هزینه زیاد پاکسازی و احیای زمینها و
آب آلوده به مواد رادیواکتیو می گردد .آلودگی آب ،زمین ،هوا و همچنین ن با تات و حیوا نات با ترکی بات اورانیومی ،خطرات
سالمتی معکوسی را به ویژه نزد زنان باردار و کودکان منطقه روستایی نطنز ایجاد می کند .اثرات روی ژنوم انسانی ،بعالوه سایر
حیوانات و گونه های زیستی ،بشدت می تواند نگران کننده باشد.
در نطنز ،سه رودخانه ف صلی از کوه کرکس آغاز می شوند .رودخانه هنجن که نزدیکترین رود به تأ سی سات غنی سازی
نطنز بوده ،در حدود  3کیلومتری ( 1/8مایل) در جنوب آن واقع شده است .آن به سمت شرق ،به سمت بادرود جریان یافته و
طولش  20کیلومتر ( 12/4مایل) می باشد .رودهای دیگری که از کوه کرکس نشأت می گیرند ،آوره و طامه می باشند .هر دو
حدود  4کیلومتر ( 2/5مایل) در جنوب رود هنجن واقع شده و تا تأسیسات هسته ای نطنز  7تا  8کیلومتر ( 4/3تا  4/9مایل)
فا صله دارند .آن دو رودخانه 50 ،کیلومتر ( 31/05مایل) به سمت شرق امتداد یافته و به دق سرخ ،دریاچه ای در نزدیکی
ارد ستان می ریزند .چنانچه هر یک از این رودخانه ها با مواد رادیواکتیو آلوده شوند -که به احتمال زیاد خواهند شد -آلودگی
به مناطق پائین دست منتشر شده و آب آشامیدنی را به همراه شبکه های آبیاری آلوده می کند.
نطنز و محدوده اطرافش ،قطب صنعتی یا شهرنشینی مهمی به شمار نمی آید .نطنز و اطراف آن برای باغداری ،کشاورزی،
قالی بافی ،سفالگری ،گرد شگری ،کارخانه های فلزکاری ،معادن و برخی واحدهای صنعتی م شهور می با شند 65 .واحد صنعتی
 132شان ،شهرکها و رو ستاهای اطراف آن ،برای قالی بافی ،بافندگی ،ک شاورزی ،معادن ،گرد شگری،
در نطنز واقع شده ا ست .کا
133وجودی که نطنز و کا شان در م سیر فوری
مح صوالت فلزی ،سنگهای تزئینی ،و کارخانه های چینی سازی م شهور ه ستند .با
ابر سمی قرار ندارند ،اثرات بالقوه حمالت بر روی اقتصاد این دو شهر در نتیجه آلودگی احتمالی منطقه بروز خواهد نمود .اثرات
جمعیت شناختی نیز می تواند قابل توجه باشد ،زیرا این حمالت ممکن است منجر به جابجایی احتمالی هزاران نفر از روستاها و
شهرکهای اطراف تأسیسات گردد.

« - 132واحدهای صنعتی فعال در شهر نطنز» http://www.natanz.gov.ir/Default.aspx?tabid=1149 ،به زبان فارسی
« - 133کاشان»http://persia.org/imagemap/kashan.html ،

ث -3-مورد سه :اراک

تصویر  - 32تأسیسات هسته ای اراک

تأسیسات هسته ای اراک ،دو برنامه هسته ای را در خود جای داده است :نیروگاه عملیاتی تولید آب سنگین و تأسیسات
رآکتور ه سته ای آب سنگین  40مگاواتی ،که در حال ساخت بوده و برا ساس نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی ،انتظار نمی
رود زودتر از سووه ماه سوووم سووال  2013میالدی به بهره برداری برسوود134.
رآکتور آب سوونگین  40مگاواتی در اراک با نیروگاه

هسته ای دیمونای اسرائیل مقایسه شده است .بر طبق نظر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ،این نیروگاه در سال توانایی تولید
 9کیلوگرم پلوتونیوم را دارد یا در صورت بهره برداری کامل ،قادر خواهد بود میزان کافی مواد برای دو سالح ه سته ای را در
سال تهیه نماید135.
برخالف ادعای ایران مبنی بر اینکه رآکتور آب سنگین تحقیقاتی برای مقا صد صلح آمیز ا ستفاده می گردد،

ایاالت متحده و ا سرائیل اظهار می دارند که ایران به واقع در حال تهیه رو شهایی جایگزین برای ساخت سالحهای ه سته ای با
بکارگیری پلوتونیم  239بجای سالحهای دارای پایه اورانیوم  235غنی شده می باشد.
به طرق مختلف ،تولید پلوتونیوم  239پیچیدگی های ب سیار کمتری ن سبت به اورانیوم  235غنی شده دارد .اورانیوم 238
طبیعی با نوترون پرتو افکنده می شود و پلوتونیوم  239از طریق گامهای زیر تهیه می گردد:
الف :اورانیوم  + 238نوترون  :تبدیل می شود به اورانیوم 239
ب :اورانیوم  239واپاشی پیدا کرده و تبدیل می شود به N-239
ج N-239 :پس از واپاشی با اشعه آلفا تبدیل می شود به PU-239

« - 134توافق نا مه اجرای ح فا ظت از  NPTو اجرای قطع نا مه های مرتبط شوووورای امن یت» ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به ه یات مدیر یه 11 ،نوامبر 2011
میالدی».
« - 135ایران هسته ای» ،مؤسسه علوم و امنیت بین المللhttp://www.isisnucleariran.org/sites/facilities/arak-ir-40 ،

گرچه تولید پلوتونیوم  239ب سیار ساده تر از اورانیوم  235غنی شده می با شد ،اما ابزارهای انفجاری پیچیده تری برای
ساخت سالح ه سته ای با پایه پلوتونیوم  239نیاز دارد .لذا سالحهای پلوتونیومی  239ب سیار چالش برانگیزتر از نمونه های
ساده تر سالحهایی با پایه اورانیوم  235غنی شده می باشد.
برخالف ا صفهان و نطنز ،در اراک تهدید اولیه نا شی از مح صوالت فی سیونی و فرآورده های رادیواکتیو دیگر می با شد.
چنانچه حمالت پس از بهره برداری رآکتور صورت پذیرد ،نابودی لوله های ف شار رآکتور یا سوخت م صرف شده منجر به
انتشار مقادیر خطرناک ید  ،131استرونتیوم  ، 90سزیم  137و پلوتونیوم  239می گردد.

تلفات انسانی
حمالت قبل از بهره برداری رآکتور موجب مرگ  500نفر از کارکنان این سایت می گردد .اما موجب بروز خطرات قابل
مالحظه ای بر روی مردم اطراف سووایت نمی شووود .با این وجود ،وقتی که رآکتور مورد بهره برداری قرار گیرد ،حمالت شووهر
خنداب که  72٫000نفر جمعیت دا شته و کمتر از  3.5کیلومتر ( 2مایل) تا تأ سی سات فا صله دارد را در معرض مقادیر زیادی
از مواد رادیواکتیو قرار خواهند داد (ت صویر  .)34چنین سناریوی ،تلفات احتمالی خنداب را به هزاران نفر می ر ساند .عالوه بر
خنداب ،حدود  27رو ستا با  60هزار نفر جمعیت در شعاع  10کیلومتری ( 6/2مایلی) این نیروگاه ه سته ای زندگی می کنند.
این روستاها تقریباً به طور حتم در معرض گردوغبار هسته ای قرار می گیرند .بنابراین ،با فرض اینکه میزان مواجهه و تلفات 5
در صد جمعیت رو ستاهای اطراف تأ سی سات ه سته ای با شد ،تعداد تلفات ان سانی ممکن ا ست از  500تا  3٫600نفر متفاوت
باشد .شهراراک با جمعیتی بالغ بر  600هزار نفر در  50کیلومتری ( 31مایلی) جنوب شرقی تأسیسات واقع شده است (تصویر
 .)34باد غالب در محدوده تأسیسات ،تمایل به جهت غربی ،به سمت اراک دارد (تصویر

فصل

جهت باد غالب

بهار

جنوب غربی – غربی

تابستان

جنوب غربی – غربی

پاییز

غربی -جنوب غربی

زمستان

غربی -جنوب غربی
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جدول  - 6جهت باد غالب در اراک ( منبع :اداره دولتی اراک)

« - 136مرکز فن آوری اطالعات شرکت پست ایران»http://www.arak.post.ir/HomePage.aspx?TabID=10150&Site=arak.post&Lang=fa-IR ،

تصویر  - 33سناریوی انتشار احتمالی مواد سمی ( ماخذ نقشه)Wikimapia, TerraMetrics :

توانمندیهای پدافند غیر نظامی
ظرفیت پدافند غیرنظامی اراک خیلی ضووعیف اسووت .سووتاد مدیریت بحران اسووتان مرکزی ) (MPCMCمسووئول تمامی
عملیاتهای واکنش اضطراری در کل استان می باشد .در سال  2011میالدی ،بودجه واکنش اضطراری و کاهش بالیای استان،
 6میلیون دالر به عنوان مبلغ اسمی برای این استان حادثه خیز تنظیم

شد137.

بر طبق منابع معتبر ،یک افزایش آگاهی دفاعی و نگرانی های امنیتی فزاینده درباره حمالت احتمالی نظامی به تأ سی سات
اراک را شاهد ه ستیم .خنداب تو سط کمی سیون سیا سی و امنیتی دولت به منظور هماهنگی عملیات پدافند غیر نظامی در سال
 2009میالدی ،به عنوان یک شهر ت صویب شد138.
در سطح شهر ،شهردار خنداب ،رئیس ستاد مدیریت بحران مح سوب می

شود .مشکالت امنیتی در کمیته (امور) امنیتی مورد بررسی قرار می گیرد .در کمیته (امور) امنیتی اعضایی از وزارت اطالعات،
پلیس ،سپاه پاسداران و روسای برخی ادارات دولتی حضور دارند .این شهر از فقدان بودجه در رنج بوده و توان محدودی برای
پاسخ به سوانح دارد .با وجود مانورهای پدافند هوایی مکرر ،این تأسیسات تاب تحمل در برابر حمالت نظامی آمریکا و اسرائیل
ندارد139.
تعداد کل تختهای بیمارستانی اراک حدود  1٫033تخت گزارش شده

است140.

 137اطالعات  MPCMCموجود است در  http://www.ostan-mr.ir/index.php?option=com content&task=view&id=473&ltemid=51Oبه زبان فارسی
 - 138اطال عات خ نداب موجود اسوووت در  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A8به ز بان
فارسی
« - 139نیروگاه آب سنگین خنداب منتظر سرمایه گذاری است» http:www.ravy.ir/content4638033.html ،به زبان فارسی
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=38129 - 140

تصویر  - 34فاصله نیروگاه آب سنگین اراک تا شهر اراک 50 :کیلومتر ( 31مایل)،
ماخذ نقشه)Wikimapia, TerraMetrics :

پیامدهای زیست محیطی
چنانچه تأسیسات اراک قبل از بهره برداری بمباران شود ،اثرات زیست محیطی آن محدود خواهد بود .بهر حال ،وقتی که
این مجتمع عملیاتی و بهره برداری شد ،تهدید زیست محیطی آن بسیار شدید می باشد .آلودگی رادیواکتیو ناشی از انتشار مواد
قابل انشووقاق (ید ،131-اسووترنتیوم ،90-سووزیم ،137-و گاهاً پلوتونیوم )239-آب و خاک اطراف نیروگاه را تهدید می نمایند.
تأسیسات هسته ای اراک بسیار نزدیک به سرچشمه اصلی رودخانه قره چای ،یکی از رودخانه های اصلی در مرکز ایران است.
رود قره چای بعد از عبور از شهر صنعتی ساوه ،به دریاچه نمک قم که در  100کیلومتری ( 62مایلی) جنوب تهران ا ست ،می
ریزد .شایان ذکر است که تأسیسات اراک در ضلع شمالی آبخیز مرکزی قرار داشته و این محل آب شرب و همچنین آب زیر
زمینی الزم برای محصوووالت کشوواورزی منطقه را فراهم می کند .حدود  90/75درصوود آبهای زیرزمینی اسووتان مرکزی برای
مح صوالت ک شاورزی به م صرف می ر سد .در حالیکه  4/75در صد آب ا ستان برای شرب و بقیه  4/5در صد جهت تولیدات
صنعتی استفاده می گردد.

پیامدهای اقتصادی
اراک به عنوان قطب صنعتی ایران شناخته می شود .این شهر با  25کارخانه بزرگ در زمینه های ماشین سازی ،فلزات،
غذا ،الستیک اتومبیل و غیره  ،اشتغال قابل توجهی برای کارگران فراهم ساخته است .این شهر بخشی از استان مرکزی بوده که

 2650واحد صوونعتی و  320واحد معدنی در آن وجود دارد141.
در حال حاضوور ،صووادرات اسووتان شووامل ماشووین آالت ،فلزات،

وسایل الکتریکی ،غذا و محصوالت بهداشتی ،سیمان و شیشه می باشد .در سال  2010میالدی ،این استان توانست  562میلیون
دالر به بازارهای خارجی صادرات انجام دهد .پیامد کوتاه مدت حمالت نظامی شامل بسته شدن کارخانجات ،آسیب به کسب
و کار محلی ،بیکاری متخصووصووین خارج شووده از مجتمعهای (صوونعتی) می گردد .در دراز مدت ،حمالت نظامی به صووادرات
محصوالت صنعتی منطقه آسیب خواهد رساند.

ث -4-مورد چهار :بوشهر

تصویر  - 35نیروگاه بوشهر (منبع :آسوشیتد پرس)

هرچند که احتمال حمالت نظامی به بو شهر کم ا ست ،اما در اثر چنین حمالتی ،تراژدی احتمالی ان سانی ،زی ست محیطی و
اقت صادی روی داده و موجب می گردد که بو شهر به یکی از خطرناکترین تأ سی سات ه سته ای ایران مبدل گردد .در حالیکه در
مورد ا صفهان خطر اولیه مواجهه صدها هزار نفر با ابر سمی شیمیایی وجود دارد ،ولی در مورد بو شهر قمار ه سته ای ،میلیونها
نفر را با گرد وغبار رادیواکتیو تهدید می کند .حمالت (نظامی) بر علیه بوشهر انشعاب عمیقی در سطح بین المللی بوجود خواهد
آورد ،عالوه بر تلفات ایرانی و مجموعه اطراف سایت ،تقریباً تمام کشورهای منطقه خلیج فارس به ویژه کشورهای کوچک خلیج
فارس ،با تهدید بزرگ امنیت ملی ،تهدید ماندگاری اقتصادی و دیرپایی کشورها روبرو خواهند شد .با عنایت به حضور پرسنل
روس در مجتمع ،حمله به نیروگاه نیز ممکن است به معنای خطر رویارویی با روسیه تلقی شود.
دلیلی که بی شتر متخ ص صین حمله به بو شهر را ب سیار نامحتمل می دانند ،آن ا ست که کارکرد اولیه نیروگاه  ،تولید برق
ا ست .ایران ادعا می کند که توافق نامه ای با رو سیه وجود دارد که برا ساس آن سوخت م صرف شده ،جمع آوری گردیده و

« - 141واحدهای صنعتی و معدنی استان مرکزی»http://markazi.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40925&archive=1 ،

مجدداً پردازش می شود ،لذا برخی متخصصین اظهار داشته اند که بوشهر کمتر تهدید گسترش سالحهای هسته ای محسوب
می

شود142.

آنچه که این تأ سی سات را به هدف (نظامی) احتمالی تبدیل می کند ،فریب ایران ا ست و اینکه ایران سوخت نیروگاه را
برای جدا سازی پلوتونیوم از سوخت ساطع شده ،منحرف سازد .روند این کار ب سیار کند و آه سته ا ست و نیازمند سالهای
متمادی یا چرخه سووخت گیری بسویار مکرر می باشود که به راحتی توسوط روسوها و آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند
شناسایی شود .زمان تولید سالح هسته ای پلوتونیومی ،زودتر از سال  2015نخواهد بود و یا ممکن است خیلی بعد از آن باشد.
در ماه می سووال جاری ،گزارش شوود که این نیروگاه به  75درصوود توان خود رسوویده و انتظار می رود که در آینده نزدیک به
ظرفیت کامل خود

برسد143.

تصویر  - 36نیروگاه هسته ای بوشهر( منبع نقشه)Iranmap.com :

بوشهر یک نیروگاه هسته ای عادی نیست .آن یک تجربه هسته ای است .اساساً ،ایران و آلمان برنامه ریزی نمودند که
در طی یک سرمایه گذاری مشترک اقدام به ساخت دو رآکتورآبی تحت فشار نمایند .قرارداد این کار با ThyssenKruppAG
و برا ساس طراحی نیروگاه ه سته ای  Biblisآلمان صورت پذیرفت .ساخت رآکتور اول در بو شهر که در سال  1971میالدی
(یا  1350شمسی) آغاز شد ،قرار بود که در سال  1980میالدی (یا  1359شمسی) به اتمام برسد و رآکتور دوم قرار بود در
سال  1981میالدی (یا  1360شم سی) پایان پذیرد .این نیروگاه با انقالب سال  1979میالدی ( 1357شم سی) متروکه شد و
در طول جنگ ایران – عراق در دهه  1980میالدی آسیب دید .در طی این سالها ،زمان در نیروگاه متوقف شده بود و نیروگاه

 - 142آریوول زورولنیووک « ،برنووامووه هسوووتووه ای ایران 5 :مجتمع کلیوودی» ،کریسوووتین سوووواینس مووانیتورhttp://www.csmonitor.com/World/Middle- ،
East/2011/1117/Iran-nuclear-program-5-key-sites/Bushehr-nuclear-power-plant

« - 143نوویووروگوواه اتوومووی بوووشووووهوور ایووران بووه ظوورفوویووت کوواموول خووود نووزدیووک مووی شووووود ،».شوووویوون هوووا 4 ،مووی  2012موویووالدی،
http://english.peopledaily.com.cn/90777/7807636.html

مشوومول تحریم قرار گرفت .ایران بدون دسووتیابی به تخصووص آلمانی و مسووتندات مربوط به  80هزار قطعه تجهیزات و لوازم
یدکی ،دست تنها گذاشته شد .بیشتر این قطعات در معرض هوای گرم و شرجی منطقه بودند.
چالش نجات ایران از این فیل سووفید144
در خلیج فارس به دسووتان روسووها افتاد و هزینه ای  10میلیارد دالری برای مردم

ایران به بار آورد .در سوال  1995میالدی ( 1374شومسوی) ،ایران قراردادی را با وزارت انرژی اتمی روسویه منعقد نمود تا با
ن صب رآکتور آبی تحت ف شار  ،V-320 915 MW(e) VVER 1000نیروگاه را احیا نماید .این پروژه قرار بود در سال 2001
میالدی به اتمام رسد ،اما به سپتامبر  2007میالدی موکول شد .در نهایت در  21اوت  2010میالدی ،در طی جشنی با حضور
مقامهای ایرانی و سرگئی کیرینکو ،رئیس آژانس دولتی روس اتم روسیه و نخست وزیر سابق شوروی ،این نیروگاه هسته ای به
طور رسمی افتتاح شد و اورانیوم غنی شده از میله سوخت هسته ای به نیروگاه منتقل گردید.
در فوریه  2011میالدی ،رو سیه اجبار نمود که نیروگاه خاموش گردد تا «تمام ه سته رآکتور و سی ستم خنک کننده اولیه
آن پاکسازی شود تا خرده فلزات بجای مانده از نقص سیستم خنک کننده رآکتور خارج شوند ».این نقص متوجه سیستم خنک
کننده آلمانی در دهه  1970نیز بود .سفیر روسیه در ایران اظهار داشت که تأخیر ایجاد شده ضروری می باشد ،زیرا بهتر است
که «از پیامدهای ناخوا سته پی شگیری شود ،قبل از اینکه بعداً تا سف آن را بخوریم» ،رادیو دولتی ایران نیز این م سئله را تائید
نمود.
در کنفرانس مطبوعاتی م شترکی که در تاریخ  26فوریه  2009میالدی برگزار شد ،ر ضا آقازاده ،رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران ،از تأخیر پیش آمده در اثر ناهنجاریهای طراحی بوشوووهر انتقاد کرد 24« :درصووود لوازم و تجهیزات بکار رفته در
نیروگاه بو شهر آلمانی ه ستند 36 ،در صد ایرانی و  40در صد روس می با شند145 ».
سرگئی کیرینکو با این مو ضوع موافق بود .او

بیان نمود که «تاکنون ،هیچ کس موفق به بهره برداری از چنین نیروگاهی ن شده ا ست .در واقع اتمام نیروگاه ه سته ای بو شهر
مانند ساخت یک نیروگاه جدید نمی با شد بلکه کامل نمودن یک نیروگاهی ا ست که تو سط شرکتی از یک ک شور دیگر ساخته
شده و در نتیجه ما مجبور به ت صمیم گیریهای فنی ب سیار مهم در مورد آن بوده ایم146 ».
وقتی که ف شار آمد تا علت تأخیر یک

دهه ای ( ساخت نیروگاه) توضیح داده شود ،کیرینکو با کنایه به همتای ایرانی اش گفت« :البته  35سال از ضرب االجل ساخت
این نیروگاه می گذرد».
در گزارشووی که در نوامبر  2011میالدی توسووط آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشوور شووده ،آژانس گزارش داده که
نیروگاه عملیاتی بوده و تحت بهره برداری می با شد .با این وجود ،اطالعاتی در مورد تولید برق از این نیروگاه در د ست نی ست.
در نهایت در ماه می  2012میالدی ،روس اتم اظهار داشت که یک آزمایشی در اول می انجام داده و نیروگاه با موفقیت به 90
در صد توان تولید برق خود ر سیده ا ست147.
فریدون عبا سی ،رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ) (AEOIاظهار دا شت که نیروگاه

( - 144مترجم) در ادبیات اقتصوواد سوویاسووی ،فیل سووفید به آن دسووته از پروژههای سوورمایهگذاری اطالق میشووود که گران به دسووت میآیند؛ ولی کم مصوورف و بی فایده
هستندhttp://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=100952 .
 - 145تحلیل اخبار عصر ایران ،به زبان فارسی http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=66101

 - 146همان منبع قبلی
 - 147پ یمووا نکووار روس :ن یروگوواه هسوووتووه ای بوشووو هر بووه ظر فیووت کوواموول خود در موواه می نزدیووک شوووود ».خ بر گزاری فووارس 4 ،می  2012م یالدی،
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9102110533

از ماه فوریه (بهمن)  730مگاوات برق تولید نموده و محمد ح سین جهانبخش ،ا ستاندار بو شهر تو ضیح داد که «پیمانکار رو سی
قطعاً تا پایان پائیز امسال ( 2012میالدی) مسئولیتها را به طرف ایرانی واگذار خواهد

نمود148».

تخمین تلفات انسانی
تلفات فوری نیروگاه بوشهر در بین کارکنان و افراد اطراف نیروگاه روی می دهد .ما تخمین می زنیم که در کل  2٫000تا
 3٫000نفر کارکنان به همراه خانواده های شان در مجتمع زندگی کنند .م شاوران روس در مجتمع حدود  1٫500نفر برآورد می
 500149پرسوونل ایرانی در مجتمع هسووتند150.
در دو روسووتای بندرگاه و هلیله بوشووهر که در نزدیک مجتمع قرار دارند و
شوووند و
در کل جمعیتی بالغ بر  4٫500نفر را در قالب  1٫100خانوار در بردارد ،تلفات انسوووانی روی خواهد داد151.
در سوووالهای اخیر،

دولت تالش نموده تا سوواکنین روسووتاهای بندرگاه و هلیله را جابجا نماید ،اما با مقاومت قابل مالحظه ای روبرو شووده

اسووت152.

مو ضوع زمانی پیچیده تر می شود (که بدانیم) د ستر سی به این نیروگاه که در کنار دریا واقع شده ،تنها با یک جاده مقدور می
باشد.
فراسوووی تلفات فوری (متعاقب حمالت) ،عوامل متعددی به طور خاص ،بوشووهر را خطرناک می کند .این مجتمع در 10
کیلومتری ( 6/2مایلی) جنوب شرقی بوشهر قرار دارد .شهر بوشهر دارای بیش از  240هزار نفر جمعیت می باشد (تصویر )37
جهت بادهای غالب در این محدوده ،عمدتاً شوومال غربی بوده و در جهت شووهر بوشووهر می باشووند (جدول  .)7حمله به این
تأ سی سات منجر به انت شار مقادیر زیادی از مح صوالت فی سیونی (نا شی از شکافت ه سته اتم) اعم از ید  ،131ا سترونتیوم ،90
سووزیم  137می گردد .این مواد به دلیل غلظت زیاد می توانند به راحتی شووهر بوشووهر را فرا گیرند .مواد رادیواکتیو خارج از
محدوده نیروگاه ،کمتر ممکن اسووت منجر به پیامدهای حاد سووالمتی شوووند .حتی اگر  1تا  5درصوود جمعیت با سووطوح قابل
مالحظه تشووعشووعات مواجه شوووند 2٫400 ،تا  12٫000نفر از اثرات مزمن (پرتویی) مانند آنچه که پس از چرنوبیل روی داد،
رنج خواهند برد .با عنایت به نزدیکی بندرگاه و هلیله (به نیروگاه) ،میزان تلفات در اثر بمباران و مواجهه با ت شع شعات به بیش
از  50درصد خواهد رسید .به عالوه ،به مانند شهر پریپیات در شوروی سابق که پس از چرنوبیل تخلیه شد ،بوشهر از چند دهه
تا آینده دور ،قابل اقامت نخواهد بود.

 - 148همان منبع قبلی
« - 149مسوووکو :ت عداد کارگران تأسووویسوووات بوشوووهر دو برابر خوا هد شووود ».خبرگزاری جمهوری اسوووالمی http://www2.irna.com/ar/news/view/line-

 8/8611269045074856.htmبه زبان فارسی
 - 150جوووان سوووووی کوووی دالوووی« ،نووویوووروگووواه هسوووووتوووه ای بووووشوووووهووور وارد مووودار شووووود» مووورور اخوووبوووار سوووووهوووام،
http://www.stockmarketsreview.com/extras/iranian_bushehr_nuclear_plant_comes_online_world_survives_20110916_162652

 - 151اطالعات جغرافیایی و سوورشووماری بوشووهر به زبان فارسووی قابل دسووترس اسووت در http:www.nasirboushehr.com/Journal-0l-issue140-3964.html :این
روزنامه و وب سایت آن توسط دولت ایران در اواخر  2011میالدی درست شده است.
 - 152نکته :احمدی نژاد در آخرین دیدارش از استان بوشهر اظهار داشت که به خاطر برنامه توسعه نیروگاه بوشهر ،مردم این دو مکان باید جابجا شوند.

تصویر  - 37فاصله نیروگاه هسته ای بوشهر تا شهر بوشهر  10مایل یا  16کیلومتر می باشد.
(منبع نقشه)Wikimapia, TerraMetrics :

متوسط سالیانه جهت باد

حداکثر سرعت باد (مایل در ساعت)

نام ایستگاه

شمالی

34

جنوب غربی

31

ایستگاه سینوپتیک برازجان

غربی

29

ایستگاه سینوپتیک جزیره خارک

شمالی

38

شمال غربی

27

شمال غربی-جنوب غربی

34

ایستگاه سینوپتیک بوشهر
ایستگاه سینوپتیک جم

ایستگاه سینوپتیک چاه کوتاه
ایستگاه سینوپتیک عسلویه

جدول  -7سرعت و جهت باد در نزدیکی نیروگاه هسته ای بوشهر (منبع :سازمان هواشناسی ایران)

گرچه ما روی بوشووهر به عنوان یک هدف احتمالی تمرکز نکردیم ،در «مطالعه حمالت احتمالی اسوورائیل به تأسوویسووات
ه سته ای ایران» که تو سط مؤ س سه مطالعات راهبردی و بین الملل ) (CSISدر مارس  2009میالدی صورت پذیرفت ،آنتونی
اچ کورد سمن و عبداهلل تورکان پیش بینی نمودند که سطح باالی خ سارات زی ست محیطی در پی حمالت به نیروگاه ه سته ای
بو شهر روی خواهد داد153.
آنها برآورد نمودند که خ سارات نا شی از حمالت به تأ سی سات در حال بهره برداری می تواند منجر

به مرگ صدها هزار نفر گردد .با توجه به نظر بنت رامبرگ در «تخریب تأ سی سات ه سته ای در جنگ» ،انت شار مح صوالت
شکافت هسته ای رادیواکتیو آکتینید و اورانیوم در اثر روند شکافت هسته ای (فیسیون) منجر به آزادسازی ید  ،131استرونتیوم

 - 153آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمله احتمالی به گسووترش تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی14 ،
مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

 ،90سزیم  137و مواد فعال و پلوتونیوم  239می گردد .این آزاد سازی موجب انت شار موادی می شود که به سالمت بدن
آسوویب جدی وارد کنند به نحوی که به اعضووای کلیدی مانند ریه ها ،تیروئید ،اسووتخوان ها ،بافتها ،اندامها و سوولولها حمله می
کنند154.
در حقیقت ،براسووواس مطالعه ما ،بیش از  300رادیوایزوتوپ می تواند در محیط پراکنده شوووود و بیش از  40نوع از آن
به مقدار زیاد تولید شووده و نیمه عمر155
قابل مالحظه ای دارد .ذرات رادیواکتیو می تواند بدن را از لباس تا پوسووت و حتی زخم،

آلوده کند .این ذرات را می توان به عنوان گرد و غبار ا ستن شاق نمود یا از طریق غذا و آب م صرف کرد .زمانی که این ذرات
آزاد شدند ،ب سیار م شکل ا ست که خ سارات نا شی از آن را مهار نمود .این ذرات نیمه عمر فیزیکی156
ای از  8روز تا 24٫400
سال داشته و نیمه عمر بیولوژیکی(زیستی)157
حدود  138تا  500روز

دارند158.

همانگونه که مطالعه مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل  USCISه شدار می دهد« ،هر گونه حمله به رآکتور ه سته ای
بو شهر موجب مرگ فوری هزاران نفر از ساکنین داخل و اطراف مجتمع می گردد و هزاران نفر و حتی بیش از صدها هزار نفر
نیز بسته به تراکم جمعیتی مسیر ابر سمی آلوده ،مبتال به سرطانِ منجر به مرگ می

شوند159».

نزدیکترین شهر ا صلی ایران به این تأ سی سات بعد از بو شهر ،شیراز (با جمعیتی حدود  1/5میلیون نفر) می با شد که در
شمال شرقی نیروگاه قرار گرفته است .با این وجود ،بادهای غالب می توانند مواد رادیواکتیو را در جهت مخالف خلیج فارس به
سمت عراق ،کویت ،بحرین و سایر ک شورهای سواحل جنوبی خلیج فارس منتقل کنند (ت صویر  .)38ا صوالً همه مراکز جمعیتی
در خلیج فارس شامل کویت ،بحرین ،قطر و امارات متحده عربی در معرض خطر قرار دارند .همانگونه که پیش تر خاطر نشان
شد ،در یک مطالعه سال  2007میالدی که تو سط دان شکده جنگ ارتش آمریکا منت شر گردید ،ه شدار داده شده که حمله به
بو شهر منجر به پیامدهای فاجعه آمیز منطقه ای زی ست محیطی می شود .این پیامدها شامل آلودگی اکاریت تأ سی سات آب
شیرین کن در عربستان سعودی ،کویت و امارات عربی متحده خواهند شد .این تأسیسات ،نیمی از ظرفیت آب شیرین کن دنیا
به حساب می

آیند160.

 - 154بنت رامبرگ« ،تخریب تأسووویسوووات هسوووته ای در جنگ» ،Lexington Books ،جلد سووووم ،نقل قول از تورکان و همکاران« ،مطالعه احتمال حمالت اسووورائیل به
تأسیسات هسته ای ایران» ،مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل 14 ،مارس  2009میالدی.
( - 155مترجم) نیمه عمر به مدت زمانی گویند که ماده پرتوزا به نصووف مقدار اولیه خود بر اثر واکنشووهای پرتوزایی تقلیل یابد .کنت کرین .آشوونایی با فیزیک هسووتهای
(جلد اول) .ترجمه ناصر میر فخرایی ،مجید مدرس .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
( - 156مترجم) نی مه عمر فیزیکی :متوسوووط مدت ز مانی اسوووت نیمی از اتم ها در یک م قدار معین از یک ماده رادیواکتیو از بین می رو ندhttp://medical- .
dictionary.thefreedictionary.com/physical+half-life

( - 157مترجم) نیمه عمر بیولوژیک (زیسوووتی) :مدت زمانی اسوووت که یک بافت ،عضوووو یا فرد زنده ،نیمی از مقدار معین ماده رایواکتیوی که به آن وارد شوووده را در طی
فرآیندهای زیستی از بین ببردhttp://medical-dictionary.thefreedictionary.com/physical+half-life .

 - 158بنت رامبرگ« ،تخریب تأسووویسوووات هسوووته ای در جنگ» ،Lexington Books ،جلد سووووم ،نقل قول از تورکان و همکاران« ،مطالعه احتمال حمالت اسووورائیل به
تأسیسات هسته ای ایران» ،مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل 14 ،مارس  2009میالدی.
 - 159آنتونی کوردسوومن و عبداهلل تورکان« ،مطالعه بر روی حمله احتمالی به گسووترش تأسوویسووات هسووته ای ایران» ،گزارش مرکز اسووتراتژیک و مطالعات بین المللی14 ،
مارس  2009میالدیhttp://csis.org/publication/study-possible-israeli-strike-irans-nuclear-development-facilities ،

 - 160سرهنگ سالم آل جابر« ،بکارگیری کشورهای خلیج برای هر گونه عملیات نظامی آمریکا بر علیه ایران» ،دانشکده جنگ ارتش آمریکا 30 :مارس  2007میالدی

تصویر  - 38جهت بادهای غالب در نزدیکی نیروگاه هسته ای بوشهر
(منبع نقشه)Wikimapia, TerraMetrics :

توانمندیهای پدافند غیر نظامی
حمله نظامی به تأ سی سات ه سته ای بو شهر منجر به آغاز فاجعه در مقیا سی می شود که فراتر از توان پدافند غیر نظامی
در ک شورهای تو سعه یافته صنعتی می با شد ،چه بر سد به جمهوری ا سالمی ایران .ایران حقیقتاً فاقد توان پدافند غیر نظامی و
برنامه پا سخ ا ضطراری به تراژدی ای شبیه چرنوبیل یا فوکو شیما ا ست .ستاد مدیریت بحران ا ستان بو شهر یا BPCMC
مسئولیت واکنش اضطراری به حوادث سطح استان را دارد .در هنگام حوادث بزرگ ،استان فارس به کمک و پشتیبانی آن فرا
خوانده می شود161.
هنوز بودجه واکنش ا ضطراری ا ستان بو شهر ،بدون در نظر دا شتن بودجه مقابله با خ شک سالی ،کمتر از 10
میلیون دالر اسووت162.
در زمینه تأسوویسووات پزشووکی ،چهار بیمارسووتان در بوشووهر ،در مجموع با  520تخت بیمارسووتانی قرار
دارند 163:
بیمارسووتانهای فاطمه زهرا ،امیرالمومنین ،نیروی هوایی و سوولمان فارسووی که بیمارسووتان عمومی تأمین اجتماعی اسووت.

هیچکدام از این بیمارستانها از عهده جراحات پرتویی بر نمی آیند.

 - 161نکته :محمد ح سین جهانبخش ،ا ستاندار بو شهر ،رئیس ستاد مدیریت بحران ا ستان بو شهر ا ست .او مدیری با سابقه بوده ولی هرگز تجربه ای در ا ستان بو شهر تا
قبل از انت صابش در ژانویه سال گذ شته را ندا شت .او قبالً ا ستاندار خرا سان شمالی بود .چنین م شکلی برای سایر سازمانهای اداری ا صلی و م سئول نیز وجود دارد.
گردش سریع مدیران ،عملکرد ضعیف و کمبود بودجه و منابع موجب شده است که سیستم پاسخ سوانح استان را ناکارآمد و ناتوان نماید.
 - 162معاونت برنامه ریزی شهر بوشهرhttp://ostb.ir/?part=news&inc=news&id=2120 ،
http://www.tebyan.net/mobile.aspx/index.aspx?pid=21824 - 163

پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی
نابودی تأسوویس وات هسووته ای بوشووهر منجر به آلودگی حوزه آبگیر خلیج فارس و دریای عمان می گردد ،این آبگیر یک
چهارم کشووور را در بر گرفته اما نیمی از آبهای تجدید پذیر ایران به حسوواب می آید .تقریباً  26/39کیلومتر مکعب (16/38
مایل) آب زیر زمینی در سووال از  97هزار چاه 4 ،هزار کانال و  13٫500چشوومه از این آبریز بزرگ بدسووت می آید164.
گرچه

این ا ستان یک قطب بزرگ صنعتی نی ست ،اما ا ستان بو شهر یکی از تولید کنندگان عمده خرما و مرکبات و همچنین به طور
محدود گاو و گوسووفند در ایران محسوووب می شووود165.
ماهیگیری نیز ،با تولید 50هزار تن ماهی و میگو در سووال ،نقش مهمی در

166عنایت به اینکه ا ستان به ک شاورزی ،دامپروری و ماهیگیری تکیه زیادی دارد ،آلودگی آب و خاک
اقت صاد این ا ستان دارد .با
می تواند اثر عمیقی در تأمین غذا ،اقتصاد محلی و سالمت جمعیت محلی داشته باشد.
همچنین بوشهر یکی از بنادر اصلی ایران به ظرفیت  5میلیون تن بوده ،که  200هزار تن بارگیری و تخلیه محصوالت غیر
نفتی در ماه و  130هزار تن بارگیری و تخلیه محصووووالت نفتی در ماه در آن صوووورت می پذیرد167.
همچنین سوووایر فعالیتهای

اصلی صنعتی در استان عبارتند از :کارخانه های کشتی سازی ،قایق سازی و صنایع دریایی ،بافندگی ،سفالگری ،گاز ،پتروشیمی و
نفت .نابودی تأ سی سات بو شهر و آلودگی تأ سی سات بندری یک افت جدی در صنایع بومی و صادرات خارجی مح سوب می
گردد.
تأسوویسووات بوشووهر همچنین بازار محلی را تقویت می کند .نابودی این نیروگاه منجر به از دسووت رفتن مجتمع چندین
میلیارد دالری ،هزینه های سنگین پاکسازی و احیای آب و خاک آلوده به مواد رادیواکتیو می گردد.

 - 164گزارش آب ایران« ،سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد» گزارش  ، 34سال  2009میالدی
 - 165سوووواز مان کشوووواورزی بوشوووهر http://www.sjkob.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=70:-22000-&catid=42:1389-02-04-04-

 - 20¬52&ltemid=110به زبان فارسی
 - 166سازمان کشاورزی بوشهرhttp://khzshilat.ir/page.php?49 ،

 - 167منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر http://bushehrport.pmo.ir!introduction-portataglance-facilities-fa.html ،به زبان فارسی

ج-تلفات انسانی
«می توان تلفات ناشــی از حمالت نظامی بر علیه تأســیسـات هســته ای ایران را به ســه گروه
تق سیم نمود .گروه اول ،افرادی ه ستند که در معرض اثرات فیزیکی و حرارتی انفجارها قرار دارند.
گروه دوم ،افرادی هســـتند که در معرض پیامدهای شـــیمیایی حمالت نظامی ،بخصـــو

انتشـــار

ترکیبات شیمیایی ک شنده ،گرد و غبار و ابر سمی قرار دارند .گروه سوم ،ک سانی ه ستند که در
معرض پیامدهای پرتویی حمالت نظامی و بخ صو

هنگامی که رآکتورهای ه سته ای در حال بهره

برداری هستند ،مورد حمله قرار می گیرند».

ج -1-تلفات غیر نظامی

تصویر  - 39مصدومین چرنوبیل بعد از عمل جراحی سرطان تیروئید (عکس :گرد لودویک ،نشنال جیوگرافیک)

اصــفهان :احتمال حمله به مجتمع فرآوری اورانیوم اصووفهان ،زیاد اسووت .از  2٫000نفر کارکنان مجتمع ،تلفات ناشووی از
حمله نظامی 1٫000نفر تخمین زده میشود .بعالوه ،تلفات ناشی از مواجهه با ابر سمی حدود  5تا  7هزار نفر خواهد بود.
نطنز :احتمال حمله به نطنز زیاد اسووت .از  2٫000نفر کارکنان سووایت ،ما برآورد نمودیم که  1٫000نفر در نتیجه حمله
نظامی کشته خواهند شد .بعالوه ،تلفات ناشی از ابر سمی نطنز در مناطق روستایی بین  1٫700تا  7٫000نفر را در بر می گیرد.

اراک :احتمال حمله به تأ سی سات اراک زیاد ا ست .ما تخمین می زنیم که تلفات در این سایت به  500نفر بر سد .در
صووورتیکه که رآکتور آب سوونگین اراک چندی قبل از حمالت نظامی ،مورد بهره برداری قرار گیرد ،تلفات بیشووتر می تواند
نگرانی جدی ای را بوجود آورد .چنین حوادثی می تواند منجر به آزاد سوووازی مواد قابل انشوووقاق یا  fissileو فرا اورانیومی یا
 transuranicگردد .هر دو این مواد دارای عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بر روی خنداب ،شووهر کوچک مجاور با جمعیتی
بالغ بر  72٫000نفر در  3/4کیلومتری سووایت شووود .ما تخمین می زنیم که مواجهه با تشووعشووعات موجب تلفاتی بین  500تا
 3٫600نفر گردد.
بو شهر :ما پیش بینی می کنیم که  3٫000نفر در جریان حمله به این تأ سی سات ک شته شوند .با در نظر گرفتن جهت باد
غالب در منطقه که به شمال غربی و به سمت بو شهر که با جمعیتی بالغ بر  240هزار نفر در  10کیلومتری تأ سی سات واقع
شووده ،می وزد ،حمله به نیروگاه هسووته ای بوشووهر می تواند احتماالً این جمعیت را با آلودگی پرتویی خطرناکی مواجه نماید.
چنانچه تنها  1تا  5درصد جمعیت بوشهر با تشعشعات روبرو شوند ،تلفاتی بین  2٫400تا  12هزار نفر را بوجود خواهد آورد.
فراسوی ایران ،حمالت نظامی بر علیه بوشهر می تواند اثر ویرانگری بر سواحل عربی خلیج فارس مانند کشورهای کویت،
عرب ستان سعودی و امارات متحده دا شته با شد .این ک شورها به شدت به شیرین کردن آب دریا اتکا دارند .فرآیند شیرین
کردن آب دریا بسیار حساس و بی دفاع در برابر آلودگی پرتویی می باشد.

جمع کل :مواجهه فیزیکی ،شیمیایی و پرتویی
 5٫500نفر به علت تأثیر مستقیم بمباران چهار مجتمع (هسته ای) ،کشته یا مجروح خواهند شد.
 5٫000تا  70٫000نفر در نطنز و اصفهان به دلیل مواجهه با ابر سمی ،کشته یا مجروح خواهند گردید.
 3٫000تا  15٫000نفر در بو شهر و اراک – پس از بهره برداری رآکتور آب سنگین -در نتیجه مواجهه با ت شع شعات
کشته یا مجروح خواهند شد.
جمع تلفات:
جمع تلفات همه چهار سایت هسته ای بین  5٫500تا  85٫000نفر می باشد.
سایر تلفات :بجز تلفات در بین کسانی که نزدیک سایتهای هسته ای معین زندگی می کنند ،مشاغل و جمعیتهایی نیز به
صووورت خاص در جریان حمالت نظامی آسوویب پذیر خواهند بود .گرچه ،ما آنها را در برآوردهایمان منظور ننمودیم ،اما این
گروهها می بای ست به همان میزان ساکنین ا صفهان ،نطنز ،اراک و بو شهر مورد توجه قرار گیرند ،زیرا آنها سهم نامتنا سبی از
خطرات همراه با نابودی برنامه هسته ای ایران را بر دوش خواهند کشید.

ج -2-تلفات نظامی
به مانند جنگ ایران – عراق ،به احتمال قریب به یقین ،درصوود باالیی از سووربازهای نزدیک به منطقه جنگی آلوده ،عالئم
مواجهه با ترکیبی از سووموم پیچیده و عوامل رادیواکتیو آزاد شووده از مجتمعهای در حال سوووختن را نشووان خواهند داد .دولت
ایران هیچ برآوردی از اثرات حمالت هسته ای به تأسیسات هسته ای ایران را بر روی نیروهای نظامی ایران منتشر نساخته و
زیر ساختهای پز شکی برای درمان سربازها بعد از مواجهه با مقادیری از گازهای ه سته ای را ایجاد ننموده ا ست .با این حال،
وا ضح ا ست که میزان تلفات در بین نیروهای م سلح ایران و سپاه پا سداران به طور فوق العاده ای باال با شد .به مانند جانبازان
جنگ ایران – عراق ،جنگ اعراب -اسوورائیل و جنگهای خلیج فارس ،این سووربازها هسووتند که ضووربه گیر هر گونه حمله به
تأ سی سات ه سته ای ایران بوده و بار پدافند غیر نظامی را تحمل می نمایند ،در حالیکه سیا ست گذاران از درون سنگرهای امن
خود ،با جان آنها قمار می کنند.

تصویر  - 40جنگ ایران-عراق :مصدوم شیمیایی جنگ (عکس از)www.iranvision.com :

حتی در مکانهایی که حفاظت بسیار زیادی اعمال گردد ،میزان تلفات سربازها و امدادگران می تواند فوق العاده باال باشد.
به عنوان ماال ،برا ساس وزارت امور سربازهای بازن ش سته ( )Veteransایاالت متحده ،حداقل یک چهارم  697٫000سرباز
بازن ش سته ای که در جنگ خلیج خدمت نموده اند ،از عالئم همزمان مختلط رنج می برند .این عالئم از م شکالت دائمی حافظه
و تمرکز تا سردردهای مزمن ،دردهای گ سترده ،م شکالت گوار شی و سایر نا هنجاریها که  17سال تداوم دا شته اند ،متفاوت
ا ست168.
جای تعجب نی ست که این مو ضوع برای ایرانی ها نیز روی دهد ،همانگونه که ب سیاری از رزمندگان و خانواده های شان

در ایران بیش از  20سووال از اثرات بهداشووتی و هزینه های اجتماعی و مالی جنگ ایران-عراق همچنان در رنج می باشووند .می
توان فرض نمود که در صد زیادی از سربازان ایرانی که در نزدیکی مناطق جنگی آلوده می با شند ،عالئم و ن شانه های مواجهه
شیمیایی (با مواد رادیواکتیو) را نشان خواهند داد .در این مطالعه ،ما تمرکزمان را روی آسیب افراد غیر نظامی متمرکز نمودیم
و بر آن نبودیم که برآوردی از خسارات وارده به نیروهای مسلح ایران ،آمریکا و اسرائیل را ارائه نمائیم.

« - 168بیماری خلیج فارس و سووالمت سووربازهای بازنشووسووته در جنگ خلیج :یافته های علمی و توصوویه ها» ،کمیته مشوواوره ای تحقیقات درباره بیماریهای سووربازهای
بازنشسته در جنگ خلیج» ،نوامبر  2008میالدی

ج-3-امدادگران و کارکنان بازسازی
می توان انتظار داشت که سطح زیاد نامتناسبی از تشعشعات و مواد سمی شیمیایی در بین سربازان اعزامی برای عملیات
نجات ،مهار ،مهر و موم سووازی و بازسووازی مناطق آسوویب دیده روی دهد .احتمال اندکی وجود دارد که سووربازهایی که به
تأسیسات اعزام می شوند ،آموزشهای تخصصی را دیده و از تجهیزات الزم ،رهبری و هماهنگی برای مدیریت حوادث هسته ای
برخوردار با شند .امدادگران و کارکنان باز سازی ،از اولین ک سانی ه ستند که وارد صحنه حمله نظامی شده و از آخرین ک سانی
ه ستند که منطقه را ترک می نمایند .حتی در نبود یک تهدید پرتویی ،مواجه با گرد و غبار نا شی از حمالت متعارف می تواند
سالمت آنها را در معرض خطر قرار دهد .نیازی به تعمق درباره درک این تهدید نیست .گزارش سالیانه مخاطرات سالمت در
حادثه یازدهم سپتامبر که توسط کارگروه پز شکی مرکز تجارت جهانی شهر نیویورک در  2010میالدی منتشر شده ،حاکی از
آن اسووت که حمالت تروریسووتی به برجهای دوقلو در سووال  2001میالدی ،اثرات بهداشووتی بر روی امدادگران و کارکنان
بازسازی به دنبال داشته است .مرور این گروه بر روی  250مطالعه منتشر شده از سال  2001تا  2010میالدی نشان داده که
«هزاران نفر» شامل امدادگران ،کارکنان بازسازی و پاکسازی حادثه یازدهم سپتامبر و افراد متأثری که در جنوب منهتن زندگی
یا کار کرده یا به مدرسوووه رف ته ا ند ،بی ماری های روانی و فیزیکی مزمن و همز مانی را بروز داده ا ند169.
یک م طال عه بر روی

 12٫781نفر کارکنان آتش ن شانی شهر نیویورک که در محل سازمان تجارت جهانی از  11تا  24سپتامبر ح ضور دا شته اند،
نشان می دهد که  18درصد آتش نشانها دچار مشکالت ریه در سال اول پس از حمالت  2001میالدی شده اند و  13درصد
م شکالت ریوی را برای هفت سال پس از حمالت دا شته اند170.
برطبق نظر فیلیپ الندریگان ،رئیس بخش بهدا شت جهانی در

دانشکده پزشکی مونت سینایی ،یک هفته مواجهه با ابر گرد و غبار می تواند  12سال ریه شان را پیر

کند171.

قانون سالمت و جبران خ سارات یازدهم سپتامبر مو سوم به قانون زادروگا  ،Zadrogaهزینه های بهدا شتی امدادگران
یازدهم سپتامبر را پو شش می دهد .این قانون  3/2میلیارد دالر به مدت بیش از ه شت سال فراهم نمود تا جراحات نا شی از
 172پایش و درمان نماید .مطالعه بزرگی توسووط برنامه مرکز تجارت
مواجهه با گرد و غبار و ضووایعات سوومی در «نقطه صووفر» را
جهانی و غربالگری در بیمارسووتان مونت سووینایی صووورت پذیرفت که یکی از بزرگترین در نوع خود بود .آنها در این مطالعه
دریافتند که  40هزار نفر کارگر «نقطه صفر» در معرض گرد و غبار سمی ناشی از حمالت القاعده به برجهای دوقلو بودند .این
کارگران در «نقطه صفر» ،با مشکالت بهداشتی که «بسیار گسترده تر و ماندگارتر از آنچه قبالً اندیشیده می شد» روبرو هستند
و عوار ض شان «به آینده موکول خواهد شد»173.
این مطالعه دریافت که تقریباً  70در صد از  10هزار کارگر مورد معاینه از سال

 2002تا  2004میالدی ،در حین کار یا پس از کار در «نقطه صووفر» ،مشووکالت ریوی جدید یا وخیمتر شووونده ای را گزارش

« - 169گزارش سالیانه  2010میالدی در مورد سالمت در حادثه یازدهم سپتامبر» ،کارگروه پزشکی مرکز تجارت جهانی شهر نیویورک :سوم سپتامبر  2010میالدی
 - 170تی کی آلدریچ و همکاران« ،عملکرد ریه ها در امدادگران مرکز تجارت جهانی» ،مجله پزشکی نیوانگلند شماره ) ،362 (14صفحات  1263تا .1272
« - 171نه سووال بعد :اثرات سووالمت در امدادگران مرکز تجارت جهانی ،تهیه شووده توسووط فیلیپ الندریگان ،رئیس بخش بهداشووت جهانی در دانشووکده پزشووکی مونت
سینایی»  ،چشم انداز بهداشت محیط ،اول سپتامبر  2010میالدی
( - 172مترجم) نقطه صفر :محل برجهای سابق مرکز تجارت جهانی نیویورک
 - 173آنتونی دی پالما « ،مطالعه بزرگ دریافت :بیماری در کارگران یازدهم سپتامبر ماندگار می شود ،».نیویورک تایمز 6 ،سپتامبر  2006میالدی

نموده اند174.
دکتر فیلیپ ج الندریگان ،نویسوونده مطالعه بیمارسووتان مونت سووینایی می گوید که «سوومی بودن گرد و غبار مرکز

تجارت جهانی موجب آن گشته که پزشکان به این نتیجه برسند که مشکالت سالمتی جدی در سالهای آینده روی خواهد داد.
این مشووکالت بویژه نزد کارگرانی که در معرض غلظت های شوودید مواد در روزهای اول بعد از حمالت تروریسووتی بوده اند،
اتفاق می افتد175».
برطبق نظر دکتر الندریگان« ،این گرد و غبار بشوودت سوومی بوده» و نمونه های آن نشووان داده اند که مانند

مایع بازکننده لوله ،سوزاننده می با شند .این نمونه ها دارای خرده شی شه های بی حد و ح صری بوده که می توانند در ریه های
افراد بنشووینند و مخلوطی از مواد سوورطانزا و سوومی مانند آزبسووت و دیوکسووین دارند .این مواد می توانند موجب سوورطان در
سالهای آتی

شوند176.

بمبهای سوونگر شووکن نفوذ کننده به اعماق زمین برای سوووراخ کردن الیه های بتون و عبور از آنها به اعماق زمین قبل از
انفجار طراحی شده اند ،این بمبها می توانند منجر به انتشار وسیع گرد و غبار سمی گردند .تخمین زده می شود که بیش از 44
بمب سنگر شکن  GBU-28برای نابودی کامل تأسیسات زیر زمینی نطنز مورد نیاز باشد .با در نظر داشتن مساحت نطنز بالغ
بر  646هزار فوت مربع یا  60هزار متر مربع ،حمالت نظامی به نطنز می تواند در مسوواحت بیشووتری در مقایسووه با مسوواحت
برجهای دوقلوی نیویورک که توسط هواپیماهای غیر نظامی در یازدهم سپتامبر مورد حمله واقع شد ،صورت پذیرد .مقدار گرد
و غبار سمی انت شار یافته نا شی از حمالت نظامی (تنها) به تأ سی سات ه سته ای نطنز می تواند حداقل بیش از ده برابر گرد و
غبار انتشار یافته در حادثه یازدهم سپتامبر باشد.
در حالیکه ترکیب مواد شیمیایی در گرد و غبار سمی نا شی از حمالت به نطنز بسیار خطرناکتر از حادثه یازدهم سپتامبر
می باشد ،بتونهای پودر شده و مواد شیمیایی موجود در نیروگاهها ،در اثر حرارت ناشی از بمبها می توانند با هم ترکیب شده و
موجب ایجاد و انتشار حتمی گرد و غبار بشدت سمی شوند .این یک فرض منصفانه است که  70درصد امدادگران و مسئولین
بازسووازی که اعزام می شوووند تا افراد محصووور در بین بقایای مواد مشووتعل نیروگاههای هسووته ای ایران را نجات دهند ،مواد
سوزاننده ای نظیر مایع لوله بازکنی و همچنین مخلوطی از مواد سرطانزا را ا ستن شاق کنند .به مانند حدود  40هزار نفر کارگر
نقطه صفر شهر نیویورک ،این امدادگران و مسئولین بازسازی نیز از مشکالت شدید تنفسی ،گوارشی و سالمت روانی در طول
زندگی خود رنج خواهند برد .تفاوت حادثه نیویورک با ا صفهان ،نطنز ،اراک و بو شهر در این ا ست که کمبود منابع پز شکی در
ایران م شهود می با شد .در حالی که ما اطمینان داریم که دهها هزار م سئول باز سازی و امدادگر نظیر آتش ن شانها ،پلیس ها،
ماموران اورژانس و داوطلبین در معرض گرد و غبار سمی خواهند بود ،ما به منابع معتبری د ستر سی نداریم تا تخمین زنیم که
تعداد قربانیان تیمهای امداد و بازسازی چند نفر خواهند بود.

 - 174همان منبع قبلی
 - 175همان منبع قبلی
 - 176همان منبع قبلی

تصویر  - 41ماموران بازسازی و امداد  911که از بیماری تنفسی رنج می برند( .عکس :مجله تایم)

ج -4-پرسنل پاکسازی
آ شکار نی ست که آیا سازمان انرژی اتمی ایران ،از پر سنل منا سب آموزش دیده و تجهیز شده برای پاک سازی آلودگی
نیروگاهها و محدوده اطراف آن پس از حمالت نظامی ،برخوردار است .با این حال ،در صورت حمله به بوشهر ،بمانند امدادگران
و مسئولین بازسازی ،درصد قابل مالحظه ای از پرسنل پاکسازی اعزامی به تأسیسات هسته ای ایران از گرد و غبارهای هسته
ای می توانند بیمار شوند .بر طبق گزارش کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ،بیش از  700هزار نیروی پاکسازی ،اعم از
آتش ن شان ،سرباز و معدنچی ،درگیر پاک سازی چرنوبیل بودند .این افراد از پیامدهای اجتماعی و روان شناختی این کار در رنج
ه ستند .در انجمن چرنوبیل ،که گروهی از متخ ص صین شامل نمایندگان سازمان انرژی اتمی و سازمان بهدا شت جهانی بودند،
گزارشی پیرامون اثرات بهداشتی حادثه چرنوبیل ارائه شد .در این گزارش برآورد شده که  4٫000تا  9٫000نفر در اثر سرطان
پرتوزاد ( )Radiogenic Cancerجان باخته اند یا جان خواهند داد .این رقم توسط حامیان صلح سبز و سایرین مورد اعتراض
قرار گرفت و ب سیار کمتر از واقعیت شمرده شد177.
اتحادیه چرنوبیل ،به عنوان انجمنی از عوامل پاک سازی ،تعداد ک شته شدگان

کارکنان پاکسازی را  60هزار نفر و تعداد معلولین آنها را  165هزار نفر اعالم نمود .ادموند لنگفلدر (Edmund Lengfelder
) رادیوبیولژیسووت دانشووگاه مونیخ برآورد نموده که تعداد کشووته شوودگان عوامل پاکسووازی بین  50هزار تا  100هزار نفر می
با شد178.
حتی اگر فرض شود که  10در صد عوامل پاک سازی در مجتمع های ه سته ای ایران جان خود را از د ست دهند و 50

درصد سطوح خطرناکی از تشعشات را دریافت دارند ،تعداد قربانیان عوامل پاکسازی بویژه در بوشهر می تواند به همان شدت
چرنوبیل باشد.
چه در جنگ ایران و عراق ،چه در حادثه چرنوبیل و چه در حادثه طوفان کاتیرنا ،اق شار ضعیفتر و حا شیه ن شین جامعه
کسانی هستند که کمتر قادر به فرار از مهلکه حوادث انسان ساخت و طبیعی می باشند .بخشهایی از جمعیت ایران ،مانند زنان
باردار ،کودکان ،افراد مسن ،افراد فقیر و همچنین جمعیت روستایی و سنتی نزدیک تأسیسات هسته ای ایران ،در معرض خطر
« - 177فاجعه چرنوبیل -پیامدهای بهداشت انسانی»( ،مطالعه) صلح سبز،
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/chernobylhealthreport
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بی شتری ه ستند ن سبت به افرادی که قادر به جابجایی به مکانهای امن می با شند .کودکان و افراد م سن ،دارای سی ستم ایمنی
ضعیفتری بوده و بیشتر مستعد بیماری هستند .جمعیتهای روستایی ،دسترسی ناچیزی به مراقبتهای پزشکی تخصصی و گسترده
دارند .افراد روستایی ،به دلیل وابستگی شدید به زمین ،کشاورزی و اقتصاد محلی ،بیشتر در معرض خطر می باشند .در نهایت،
بخ شهای فقیرتر و سنتی تر جامعه ،به علت محدودیت عوامل اجتماعی ،اقت صادی و فرهنگی ،زمان دشوارتری برای نقل مکان و
جابجایی به مکان امن دارند .ما هزینه های درازمدت و پیامدهای حمالت نظامی را مورد بررسی قرار نداده ایم.

ج -5-پیامدهای روانشناختی
در نهایت ،درصووود قابل مالحظه ای از جمعیت در معرض خطر حمالت نظامی ،از اختالالت روانشوووناختی نظیر اختالل
ا سترس پس از ضربه ) ،(PTSDاف سردگی ،ا ضطراب و حمالت هرا سی (پانیک) رنج خواهند برد .مطالعات روی م صدومین
یازدهم سپتامبر دریافتند که یازده در صد کارگران نقطه صفر دارای اختالل ا سترس پس از ضربه ) (PTSDبوده و  62در صد
ا سترس روانی ا سا سی دا شتند179.
حدود  4در صد آمریکایی ها از اختالل ا سترس پس از ضربه مرتبط با حادثه یازدهم سپتامبر

رنج می برند ،که این در برگیرنده  11/2درصد ساکنین نیویورک می

باشند180.

تقریباً نیمی از نیروهای پاک سازی لیتوانی شامل رفتگران و نیروهای پاک سازی ه سته ای که در پاک سازی چرنوبیل درگیر
بوده اند ،دچار اختالالت روان تنی یا  Psychosomatic Disordersشدند .همچنین تعداد زیادی از افراد که در معرض گرد
و غبار ه سته ای بوده اند ،عالئم و ن شانه های ترس از آلودگی را ن شان دادند181.
در حالی که ما انتظار داریم که ا سترس روانی

شووودیدی به دنبال حمالت روی دهد ،هیچ تخمینی از اثرات روانی ،هیجانی و اجتماعی حمالت نظامی بر مردم ایران نزده ایم.
منصفانه است فرض کنیم که حمالت نظامی ،درصد مشابهی از اثرات روانی ،هیجانی و اجتماعی را ایجاد کرده و بر بخش عمده
ای از مردم آسیب برساند.
میزان قربانیان غیر نظامی در اثر مواجهه با ابر کشوونده شوویمیایی ،گرد و غبار سوومی ،اورانیوم تخلیه شووده و سووایر مواد
رادیواکتیو ،منجر به این نتیجه گیری می شود که حمالت نظامی بر علیه تأ سی سات ه سته ای و شیمیایی می تواند به یک نوع
غیر قانونی از جنگ های شیمیایی تف سیر گردد .این شکل غیر قانونی جنگ شیمیایی برا ساس کنوان سیون ژنو ممنوع می

با شد182.

حمایت از شهروندان در جنگ ،یکی از اصول بنیادین منشور ملل متحد تلقی می گردد .فرسایش این هنجار برای توجیه حمالت
پیش دستانه به تأسیسات هسته ای هر کشوری ،یک پیشینه خطرناکی را ایجاد می نماید .این تجربه خطرناک ،جان شهروندان

 - 179ژان ماگر اسووتلمن و همکاران« ،تحمل بیماریزایی سووالمت روانی و اختالل در کارکرد اجتماعی نزد امدادگران ،کارکنان بازسووازی و پاکسووازی :ابعاد روانشووناختی یک
حووادثووه بهووداشووووت م ح ی طی» ،چشوووم انووداز بهووداشووووت م ح یط ،جلوود  ،116شوووموواره  ،9صووو فحووات  2 ،1248-1253ا ک ت بر  2008م یالدی،
http://www.medscape.com/viewarticle/580678

 - 180جفری کلورگر« ،نمودار احساسات یازدهم سپتامبر ،دقیقه به دقیقه» ،تایم 3 ،سپتامبر  2010میالدی.
« - 181درمان قربانیان هسووته ای و پرتویی» ،دسووتورالعمل نظامی توزیع شووده توسووط ادارات ارتش ،نیروی دریایی ،نیروی هوایی ،فرماندهی و تفنگداران نیروی دریایی،95 :
 20دسامبر  2001میالدی
 - 182محمد البرادعی ،ادوین نوگوگو ،جان رامس« ،قوانین بین الملل و انرژی هسووته ای :بررسووی اجمالی از منظر چارچوب قانونی» ،بولتن سووازمان بین المللی انرژی اتمی،
مارس  1995میالدی

همه جا بویژه مناطق شووهری نزدیک به تأسوویسووات هسووته ای را در معرض خطری وخیم قرار می دهد .همانگونه که محمد
البرادعی و سایرین اشاره داشته اند « ،نیاز به منع حمالت مسلحانه به تمامی تأسیسات هسته ای و ضرورت انعقاد توافق نامه
بین المللی مرتبط با آن ،به نظر می رسد بطور کلی به رسمیت شناخته شده

است183».

جدول دفاع غیرنظامی*
موقعیت
تأسیسات

بوشهر

نطنز

اراک

اصفهان

پایگاه یکم نیروی هوایی

دفاع هوایی

ارتش.

پایگاه نیروی هوایی ارتش

پایگاه نیروی هوایی ارتش

پایگاه نیروی هوایی ارتش

خرید برنامه ریزی شده

در اصفهان.

در اصفهان.

در اصفهان.

جهت سیستم موشکی

نیروی هوایی سپاه

نیروی هوایی سپاه

نیروی هوایی سپاه

ضدهوایی

پاسداران و ده ضد هوایی

پاسداران و ده ضد هوایی

پاسداران و ده ضد هوایی

S-300
از روسیه

مستقر.

مستقر.

مستقر.

بی اثر در برابر حمله

بی اثر در برابر حمله

بی اثر در برابر حمله

بی اثر در برابر حمله

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی
دفاع غیرنظامی

بودجه دفاع
غیرنظامی
تخت بیمارستانی
مدیریت
مخاطرات
آگاهی عمومی

تقریباً آماده جهت فعال

ناتوان ،دارای اندکی

در کل توانمند ،اما ناتوان

در کل توانمند ،اما ناتوان

سازی

توانمندیهای پشتیبانی

از پاسخ هسته ای

از پاسخ هسته ای

معادل  20میلیون دالر

معادل  20میلیون دالر

 10میلیون دالر آمریکا

 6میلیون دالر آمریکا

آمریکا

آمریکا

(تقسیم شده با اصفهان)

(تقسیم شده با نظنز)

590

184

1033

185

71

186

5200

187

متوسط

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

جدول  * - 8نکته :برپایه بهترین داده ها و تخمین های موجود
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http://www.tebyan.net/mobile.aspx/index.aspx?pid=21824 - 184
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=38129 - 185
 http://mihanfa.com/culture-art/introduction-of-hospital - 186و http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21821
 http://mihanfa.com/culture-art/introduction-of-hospital - 187و http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21821

چ -پیامدهای ناخواستۀ گزینه نظامی
« شک ست دیپلما سی و تعامل موجب نمی گردد که گزینه نظامی تبدیل به گزینه پیش فرض
جذابتر و معتبرتر گردد .بررسی پیامدهای ناخواسته ی انسانی و سیاسی-اجتماعی یک حمله نظامی،
ما را به این پیش بینی رهنمون می کند که طرفداران راه حل نظامی برای برنامه هســـته ای ایران،
ا ستدالل خود را بر پایه ای مغلطه آمیز بنا نهاده اند .چنین تخیالت وهم آمیزی درباره اثربخ شی راه
حلهای نظامی ،حقیقتاً فاجعه آمیز می باشند».

نظر به مقا صد ا ستراتژیک و به دور از راه حل های تاکتیکی برای بن ب ست ه سته ای ایران ،حمالت ه سته ای می تواند
منجر به شک ست د ستیابی به اهداف پیش بینی شده گردد .ایاالت متحده و ا سرائیل ،بجای از بین بردن یا به تأخیر انداختن
برنامه هسووته ای ایران ،خود را در باتالق اسووتراتژیک دیگری می اندازند .حمالت می تواند موجب آن شووود که بازسووازی
تأ سی سات (آ سیب دیده) ه سته ای ایران ،به سمبل وطن پر ستی ایرانی و افراط گرائی ا سالمی تبدیل گردد .این ک شورها ،به
عوض ت شویق ایران به گام نهادن در م سیر صلح جوئی ،ایران را نا امن و جنگجو می نمایند و ایران را در تو سعه بازدارندگی
راهبردی اش مصمم می سازند .در نهایت رژیم (اسالمی) را محبوب تر می نماید ،نه منفورتر.
شووکسووت دیپلماسووی و تعامل موجب نمی گردد که گزینه نظامی تبدیل به گزینه ای معتبرتر ،جذابتر و کارآمدتر گردد.
محاسوون خاص گزینه نظامی ،باید در جای خود مورد ارزیابی قرار گیرد .بررسووی پیامدهای ناخواسووته ی انسووانی و سوویاسووی-
اجتماعی یک حمله نظامی ،ما را به این پیش بینی رهنمون می کند که طرفداران راه حل نظامی برای برنامه هسوووته ای ایران،
استدالل خود را بر پایه ای مغلطه آمیز بنا نهاده اند .چنین تخیالت وهم آمیزی می تواند خطرناک باشد .واقعیت زشتی که آنها
به دنبالش ه ستند ،چ شم پو شی از واقعیتی ز شت تر از آنچه ا ست که حمالت نظامی به بار می آورد .همانگونه که دریا ساالر
مایک مولن و سایر نظامیان معتدل آمریکا در خصوص حمالت نظامی به ایران بیان داشته اند ،این حمالت «پیامدهای شناخته
و ناشناخته ،بسیار جدی دارند».

188

محمد البرداعی ،رئیس سابق سازمان بین المللی انرژی اتمی و سایر دیپلماتها ،استدالل کرده اند که گزینه نظامی یک راه
حل جنبی برای دیپلماسی به شمار نمی آید .در مصاحبه ای با واشنگتن پست در سال  2009میالدی ،البرداعی اظهار داشت که
این حمالت «مطلقاً بدترین چیزی ا ست که ممکن ا ست اتفاق بیافتد .هیچ جایی برای راه حل نظامی وجود ندارد ....چنانچه این
کشور (ایران) بمباران شود ،شما به آنها همه دالیل – و حمایتهای داخلی و خارجی ایران -را خواهید داد تا به سمت سالحهای
ه سته ای پیش رود189».
یووآل دی سکین ،مدیر پی شین شاباک ( سازمان امنیت ا سرائیل یا  )Shin Betه شدار داد که حمالت

« - 188دریاساالر مایک مولن :من از دیپلماسی در مورد ایران حمایت می کنم :عراق نیاز به تشکیل دولت دارد ».کریستین ساینس مانیتور 8 ،اکتبر  2010میالدی.
 - 189جوبی وارنیک« ،اقدامات تالفی جویانه دیده بان هسته ای» ،واشنگتن پست 6 ،دسامبر  2009میالدی

نظامی حتی ممکن ا ست که برنامه ه سته ای ایران را ت سریع بخ شد« :آنچه امروز ایران ترجیح می دهد آه سته و آرام انجام
دهد ،آنها (پس از حمالت) سریعتر و در زمانی بسیار کوتاهتر انجام خواهند

چ -1-اوسیراک :قیا

داد190».

نادرست

بکارگیری تجربه او سیراک یا  Osirakدر مورد تأ سی سات ه سته ای ایران ،می تواند منجر به کمتر تخمین زدن مقیاس و
وسووعت خسووارات به مردم ایران و منطقه گردد .به مانند جنگ عراق یا جنگهای اعراب – اسوورائیل ،تجربه اوسوویراک ،نیز می
تواند اهمیت و مدت مناقشه نظامی به راه افتاده را کمتر جلوه

دهد191.

بدون چشوووم اندازی واقع گرایانه و مباحاه درباره «خسوووارات مادی جنگ» ،هزینه قمار آیت اهلل [خامنه ای] یا اشوووتباه
محا سبه ی آمریکا و ا سرائیل -یعنی هزینه ها و پیامدهای جنگ با ایران -آ شکار نخواهد شد مگر اینکه طاس به گونه ی دیگر
به چرخش در آید .مال تجربه عراق ،گزینه نظامی می تواند لجاجت حامیان جنگ را فزونی

بخشد192.

طرفداران گزینه نظامی به بمباران رآکتور او سیراک عراق قبل از بهره برداری در سال  1981و همچنین بمباران رآکتور
ناتمام سوریه در سال  ،2007توسط اسرائیل اشاره می دارند (تصویر  .)42طرفداران گزینه نظامی ،این بمبارانها را دلیلی بر این
می پندارند که نابودی رآکتور هسته ای ایران ،می تواند ساده ،سریع و آسان باشد .گزینه حمله مانند اوسیراک ،به عنوان یک
راه حل احتمالی مطرح اسوووت193.
تنها تفاوت در این دیدگاه ،مقیاس و پیچیدگی چنین عملیاتی اسوووت .براسووواس نظر جوزف

سیرینسیون و سایرین ،این قیاس ،نادرست

است194.

تصویر  - 42اوسیراک (عکس :آژانس خبری فرانس پرس)

 - 190یاکوف الپین« ،رئیس پیشین شاباک ،باراک ،نخست وزیر ناجی را در هم کوفت ،».جروزالم پست 29 ،آوریل  2012میالدی
 - 191نکته :همانگونه که سیرنسیون و سایرین اظهار داشته اند ،حمالت اوسیراک مانع از گسترش برنامه هسته ای عراق نشد .بلکه عراق برنامه خود را تسریع بخشید.
 - 192نکته :یک معامله بزرگ ،به تعریف و نوع نگاه به راه حل هسووته ای ایران منوط می باشوود .حامیان گزینه نظامی اسووتدالل می کنند که حمله نظامی تنها روش قطعی
و موثر برای حذف تهدید موجود در مورد بمب ه سته ای ایران برای ا سرائیل ا ست .برای این حامیان جنگ ،تنها تفاوت بین موردهای عراق و سوریه با مورد ایران،
مقیاس آن می با شد .راه حل نظامی وجود دارد .م شکل آن ا ست که ا سرائیل ،برای نابودی کامل توان ه سته ای ایران ،به تنهایی فاقد توان نظامی برای انجام حمالت
پیش دستانه موفق می باشد .ایاالت متحده به عنوان تضمین کننده امنیت اسرائیل ،می تواند تهدید سالحهای کشتار جمعی ایران را حذف کند و از اسرائیل در مقابل
تهدید به نابودی قریب الوقوع که احمدی نژاد بیان داشته ،دفاع می کند.
 - 193جفری گولدبرگ« ،نقطه بدون بازگشت» ،ماهنامه آتالنتیک ،سپتامبر  2010میالدی
 - 194جوزف سیرینسیون« ،بمبها مشکل ایران را حل نمی کنند ،».واشنگتن پست 11 ،می  2005میالدی

این یک تخیل است که با مقایسه اوسیراک با حمالت نظامی به تأسیسات هسته ای ایران ،پنداشته شود که هیچ مقاومتی
وجود نخواهد داشووت .این قیاس (به اشووتباه) ،از پیچیدگی ،شوودت ،مقیاس ،پیامدها و تلفات متعاقب چنین عملیاتی می کاهد.
برنامه هسته ای ایران ،یک پوسته خالی نیست ،این برنامه همچنین یک هدف دوردست منفرد و مجزا نمی باشد .تأسیسات در
ایران ،به طور کامل تحت بهره برداری بوده و هزاران پرسنل در آنجا مشغول فعالیت هستند .این تأسیسات در مجاورت مراکز
پر جمعیت واقع گردیده و بسیار مستحکم ساخته شده اند .لذا ویران کردن آنها دشوار می باشد .این تأسیسات هزاران تن مواد
شیمیایی ب سیار سمی و رادیواکتیو را در بردارند .به منظور درک اثرات سیا سی و روان شناختی حمالت نظامی ،برآوردهای ما
حاکی از آن است که تنها در روز اول حمالت ،قربانیان بالقوه غیر نظامی ایران از  6731فلسطینی و  1083اسرائیلی کشته شده
در مناق شه ا سرائیلی -فل سطینی در دهه گذ شته فزونی خواهد دا شت 195.
تعداد کل ک شته شدگان حمله به او سیراک در سال

 1981میالدی 10 ،عراقی و یک شهروند فران سوی بنام دامیئن چو سپید ( )Damien Chaussepiedبود .همانگونه که باب
وودوارد ( )Bob Woodwardدر کتابش دولت انکار ( )State of Denialنگاشووته شووده ،حمله اسوورائیل که منجر به پایان
یافتن برنامه هسته ای عراق شد ،یک خوشنامی محسوب گردید ،اما موجب شد که صدام حسین برنامه پنهانی گسترش بمب
هسته ای را آغاز

نماید196.

چ -2-پیامدهای نظامی
تقریباً حتمی است که قربانیان جنگ متعارف بیش از میزان مرگ ناشی از حمالت به تأسیسات هسته ای ایران باشد .به
منظور کاهش توان مقابله به مال ایران ،نیروی نظامی ایران بای ست مورد حمله قرار گیرد ،این بدان معنا ست که حمالت پیش
دسووتانه بر علیه صوودها نیروی نظامی پراکنده در ایران صووورت پذیرد .همانگونه که سووناتور لیندسووی گرآهام ( Lindsey
 )Grahamاز کارولینای جنوبی که یکی از اعضوووای کمیته خدمات مسووولح می باشووود ،در انجمن امنیت بین الملل هالیفاکس
استدالل نموده ،حمالت بر علیه ایران می بایست منجر به نابودی کامل نیروی نظامی ایران گردد:
«بنابراین دیدگاه من در خ صوص نیروی نظامی ،تنها خنای سازی برنامه ه سته ای شان نی ست .این تأ سی سات احتماالً
پراکنده و مستحکم هستند اما نظر من بر غرق کردن نیروی دریایی شان ،نابودی نیروی هوایی شان ،زدن ضربه قاطع به سپاه
پاسداران استوار است .به عبارتی دیگر" ،از کار انداختن آن دولت" .نابودی توانمندیهایشان برای جنگ متقابل و امید به مردم
داخل ایران این شانس را می دهد که مردم ،دولت را باز پس گرفته و همسایه خوبی برای جهانیان در آینده

باشند197.

در مارس  2012میالدی ،مجله نیویورک تایمز گزارش داد که یک شوووبیه سوووازی از حمله نظامی اسووورائیل بر علیه
زیرساختهای هسته ای ایران پیش بینی کرده بود که این حمله منجر به جنگ وسیعتر منطقه ای می شود و این حمالت موجب
ک شیده شدن پای ایاالت متحده به جنگ و بر جای گذا شتن صدها ک شته از سربازان آمریکایی می گردد198.
داگان ،ایده حمله

« - 195بی .تسلم :از سال  2000میالدی 7454 ،اسرائیلی و فلسطینی کشته شده اند ».جرازولم پست 27 ،سپتامبر  2010میالدی
 - 196باب وودوارد ،دولت انکار( ،نیویورک :سیمون و شوستر 2006 ،میالدی)215 :
 - 197تاد لی ندبرگ« ،ب یان حقی قت در مورد قدرت مُال» ،ویکلی اسووو تاندارد 22 ،نوامبر http://www.weeklystandard.com/print/articles/speaking-truth- 2010
mullah-power_516688.html?page=2

 - 198مارل مازت« ،بازیهای جنگی ایاالت متحده ،خطر حمله اسرائیل را پیش بینی میکنند ».نیویورک تایمز 19 ،مارس  2012میالدی

به ایران را «احمقانه ترین چیز ممکن» نامید .ماه قبل از آن ،میر داگان ،رئیس پی شین مو ساد ه شدار داد که حمله ا سرائیل به
ایران« ،آتش جنگ منطقه ای را شووعله ور می سووازد» .او پیش بینی کرد که این امر به مرگ شووهروندان اسوورائیلی

بیانجامد199.

پیش بینی های م شابهی نیز از سوی ک شورهای خلیج فارس منت شر شده ا ست .سرهنگ سالم آل جابر در مطالعه اش در سال
 2007میالدی با عنوان «بکارگیری ک شورهای خلیج در عملیات نظامی آمریکا بر علیه ایران» ه شدار داد که ایران به حمالت
نظامی واکنش نشووان می دهد و به «همه متحدین آمریکا در منطقه بخصوووص کشووورهای خلیج» حمله می کند200.
جابر همچنین

اخطار کرد که ایران نیز احتماالً حمالت مو شکی به پایگاههای آمریکا در خلیج فارس را در بحرین ،عرب ستان سعودی ،کویت و
امارات متحده عربی ترتیب خواهد داد.
حمالت نظامی ،جنگ منطقه ای کوتاه مدت یا درازمدتی را به راه می انداز ند و ما انتظار خسوووارات فراتر از مجتمعهای
هسته ای را داریم .قربانیان غیرنظامی عراقی در اثر خشونت به راه افتاده ناشی از جنگ عراق ،براساس شمارش اجساد ،از 100
هزار نفر فراتر رفتند201.
مطالعه النسووت که بشوودت مورد نقد قرار گرفت ،برآورد نموده که بیش از  600هزار کشووته شووده بر
جای ماند202.
کمیسووواریای عالی پناهندگان ملل متحد یا  UNHCRبرآورد نموده که در مجموع  1٫683٫570پناهنده عراقی در
خارج از این کشوووور و  1٫343٫568آواره در داخل عراق وجود دارند203.
در مورد خسوووارات اقتصوووادی ،هزینه های آمریکا در
جنگ عراق به تنهایی در حدود  3تریلیون دالر بود204.
چنانچه حمالت نظامی به جنگ بیانجامد ،شووومارش اجسووواد ایرانی حتماً

می تواند به سطح عراق بر سد .در آن صورت بیش از  100هزار ک شته و میلیونها آواره برجای می ماند و هزینه اقت صادی آن
می تواند از یک تریلیون دالر فراتر رود ،که این رقم چندین برابر هزینه برنامه هسوووته ای ایران خواهد بود .با عنایت به تعداد
سربازهای کشته و مجروح آمریکایی در عراق و افغانستان که از  5٫000نفر تجاوز نمودند ،می توان انتظار داشت که این میزان
در جنگ ایران بسیار بیشتر باشد .این بهایی است که حامیان جنگ و راه حلهای نظامی قادر به درک آن نیستند.

چ -3-پیامدهای منطقه ای
گرچه ،ما چشم انداز این مطالعه را به بررسی پیامدهای حمالت نظامی متعارف به چهار مجتمع هسته ای محدود ساخته
ایم ،اما برآوردهای ما از هزینه ها و پیامدهای حمالت نظامی ،تنها یک تصووویر لحظه ای از جنگی منطقه ای ،بزرگتر ،طوالنی تر
و مرگبارتر با گرایشی مذهبی و آخر الزمانی می باشد .قربانیان و هزینه های چنین جنگ تمدنهایی می بایست برای میلیونها نفر
در تمامی اسووتانها ،مناطق و قاره ها محاسووبه شووود .دشوومنی خونین ،مانند آنچه در سووایه مرگ در جنگ ایران-عراق ،اعراب-
 - 199لسووولی اسوووتال« ،اسوووتاد جاسووووسوووی :میر داگان درباره تهدید ایران»  60دقیقه 11 ،مارس  2012میالدیhttp://www.cbsnews.com/8301-18560_162- ،
57394904/the-spymaster-meir-dagan-on-irans-threat

 - 200سرهنگ سالم آل جابر« ،بکارگیری کشورهای خلیج برای هر گونه عملیات نظامی آمریکا بر علیه ایران» ،دانشکده جنگ ارتش آمریکا 30 :مارس  2007میالدی
«- 201شمارش اجساد عراق» ،ارزیابی در تاریخ  8جوالی  2011میالدیhttp://www.iraqbodycount.org ،

 - 202گیلبرت بومهام و همکاران« ،مرگ و میر پس از تهاجم سووال  2003به عراق :مطالعه مقطعی با نمونه خوشووه ای» ،دانشووکده بهداشووت عمومی بلومبرگ جان هاپکینز،
تدوین شده در  11اکتبر  2006میالدیhttp://www.brussellstribunal.org/pdf/lancet111006.pdf ،

 « - 203پرونووده ع م لیووات کشووووری  UNHCRدر سووووال  2011م یالدی ،عراق :تصوووو یر ل حظووه ای آموواری» ،توودو ین شووووده در  8جوالی  2011م یالدی،
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486426

 - 204لیندا ج .بیلمس و ژوزف ای .استیگلیتز« ،جنگ عراق برای ما  3تریلیون دالر یا بیشتر هزینه دارد» واشنگتن پست 9 ،مارس  2008میالدی.

اسوورائیل ،جنگهای عراق و افغانسووتان روی داد ،می تواند به قول یکی از تحلیلگران برجسووته خاور میانه ،چرخه «بحران و قتل
عام» را سرعت بخ شد205.
حمالت به ماابه نفرینی عمل می کند که در خاطره ها نقش می بندد ،چهره ها را می خرا شد و آینده

نسلهای شهروندان و نظامیان را در خاور میانه و ماورای آن به سوی تاریکی سوق می دهد.

 - 205کریم سجادپور« ،ویکی لیکس ،دوباره اندیشیدن درباره ایران را بایست برانگیزد ،».فایننشیال تایمز 30 ،نوامبر  2010میالدی

ح -نتیجه گیری و توصیه ها
اینکه فرض شود که گزینه نظامی ،آیت اهلل [خامنه ای] را مجبور می سازد که به دیپلما سی بیاندی شد و دولت آیت اهلل
[خامنه ای] انگیزه می یابد که به حمایت از زندگی ،اموال و حق حاکمیت مردم ایران بپردازد ،بر تصوری نادرست استوار است.
با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران ،چنین فرضی خاتمه یافته تلقی می شود .برنامه هسته ای ایران ،به آیت اهلل [خامنه
ای] اجازه می دهد که ایران را در بحران دائمی سیا سی و اقت صادی نگه دارد .در این شرائط ،او غرب را به دلیل توطئه برای
محروم ساختن مردم ایران از حق غنی سازی اورانیوم ،مورد سرزنش قرار می دهد ،در حالیکه خود ،حقوق ا سا سی مردم ایران
را سلب نموده ا ست .ب سیار طبیعی ا ست که او مذاکرات ه سته ای را ادامه دهد ،حتی اگر به قیمت تحریم و جنگ با شد ،زیرا
این کار در جهت منافع او ست .ا ستبداد دینی که ایدئولوژی آن بر پایه قربانی کردن و شهادت ا ست ،تنها تا زمانی می تواند
زنده بماند که رهبران آن بر مرگ مردم ایران سرمایه گذاری کنند.
تعداد قربانیان ناشی از قمار هسته ای آیت اهلل [خامنه ای] را نمی توان نادیده گرفت .بین  3٫500تا  5٫500نفر در چهار
مجتمع ه سته ای ایران ،در نتیجه اثرات فیزیکی و حرارتی انفجارها ،ک شته یا مجروح می شوند .چنانچه قربانیان اهداف نظامی
دیگر را نیز ا ضافه نمائیم ،از روی محا سبات تأ سی سات دیگر می توان پیش بینی نمود که تعداد ک شته شدگان و مجروحین از
 10هزار نفر تجاوز می کند .تنها در ا صفهان ،بین  240هزار تا  352هزار نفر در معرض گازهای سمی قرار می گیرند .به طور
مشابه ،حمله به بو شهر ،نه تنها  240هزار نفر از ساکنین بو شهر را در معرض ابر سمی قرار می دهند ،بلکه بیشتر خلیج فارس
را آلوده خواهد ساخت .شهرهای بزرگ ،مراکز ک سب و کار و م سیرهای تجاری در تمامی منطقه در معرض خطر قرار خواهند
گرفت .هزینه زیست محیطی و اقتصادی حمالت به این تأسیسات ،دهها بیلیون دالر خواهد بود و این در حالی است که فرض
کنیم که هیچ جنگ طوالنی ای روی ندهد.
در حالی که به احتمال قریب به یقین چنین حمالت نظامی ،بسوویاری از تأسوویسووات هسووته ای ایران را نابود می کند،
همانگونه که البرادعی و سایرین خاطر ن شان ساختند ،حمالت نظامی می تواند به طور موقتی از سرعت برنامه ه سته ای ایران
بکاهد206.
اما با وجودیکه حمالت می تواند جذابیتهای تاکتیکی و مصوورف داخلی برای پایان بخشوویدن سووریع به بحث هسووته ای

داشووته باشوود ،مرگ هزاران ایرانی را به عنوان خسووارات مادی جنگ نمی توان نادیده انگاشووت .این حمالت ،ایاالت متحده،
ا سرائیل و ایران را به سوی یک باتالق ا ستراتژیک سوق می دهد .در واقع این ک شورها در چرخه جنگ و خ صومتی ویرانگر و
کشنده نظیر آنچه دهها در مناقشه اعراب و اسرائیل روی داده ،قرار می گیرند.
قربانیان انسانی به تنهایی این نکته را روشن می سازند که اشتباه است فرض کنیم که شکست در راه دیپلماسی منجر به
انتخاب گزینه نظامی به عنوان تنها گزینه واقعی ،اثربخش و موثق می گردد .گزینه نظامی باید براسووواس محاسووون خاص خود
مورد ق ضاوت قرار گیرد .تاکنون هیچ کس تو ضیح نداده ا ست که ناکامی م سیر ب شردو ستانه -که به مرگ هزاران شهروند

206

-

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/03/news-former-un-atom-agency-chief-attack-cant-stop-iran-nuclear-

program.html

ایرانی متعاقب حمالت نظامی روی می دهد -تنها موجب آغاز جنگی می شود که با هزینه آمریکا ،اسرائیل و مردم ایران ،آیت
اهلل [خامنه ای] و متحدینش را تقویت خواهد کرد.
اگر برای اسرائیل و ایاالت متحده ،هدف قرار دادن مردم ایران تنها راه نابودی توانمندی هسته ای ایران باشد ،این امر به
خامنه ای و احمدی نژاد اجازه می دهد که در شوکاف دائمی بین ایاالت متحده و اسورائیل با مردم ایران برانند .به مانند جنگ
ایران -عراق ،حمالت نظامی می تواند هزاران ایرانی را به خاطر ایده ای ورشکسته که مُبلغ نفرت و دشمنی است ،به کام مرگ
و شهادت سوق دهد .خامنه ای ،برنامه ی ه سته ای ایران را به ویرانه ای تبدیل می نماید و با تقلب ،ترس و زور ،مردم ایران
را برای نجات حکومت ورشووکسووته و نابود شووده روحانیون کنار هم نگه می دارد .همانگونه که رابرت گیتس وزیر دفاع سووابق
ایاالت متحده و سایرین هشدار داده اند ،هنگامی که اسرائیل بدون حمایت آمریکا به ایران حمله کند« ،حمله نظامی تنها برنامه
ه سته ای ایران را یک تا سه سال به تأخیر می اندازد .در حالیکه مردم ایران تا ابد علیه حمله کنندگان متحد شده و تلخ کام
می گردند207».
در این صورت ،مردم ایران ،جهان ا سالم ،ایاالت متحده ،ا سرائیل و جهان عرب به فاجعه ای ک شانده می شوند

که خامنه ای ،احمدی نژاد و سایر افراط گرایان ،به عنوان تنها پیروز میدان خواهند بود.
هزینه های سیاستهای جمهوری اسالمی به طور فزاینده ای بر مردم ایران ،در داخل و خارج ایران ،آشکار شده است .این
مطالعه تالش می نماید که خطر و هزینه قمار آیت اهلل [خامنه ای] و لفاظی های احمدی نژاد را مشوووخص کند .با طبقه بندی
ماهیت و کمّی سازی میزان این تهدید ،ما تالش نموده ایم که معیارهای درک میزان خ سارات به مردم ایران بخ صوص مردم
ا صفهان ،نطنز ،اراک و بو شهر را تعریف کنیم .این بدان معنا نی ست که مردم تهران ،قم و سایر شهرهای ایران امن ه ستند.
بجای اینکه برنامه ه سته ای ایران یک سرمایه اقت صادی و صنعتی با شد ،سیا ست خارجی فاجعه آمیز و تاریک ایران آن را به
یک مسئولیت راهبردی تبدیل نموده که جان ایرانیان را در معرض خطر قرار می دهد.
اگر چه ،برای بی شتر بخ شها ،ما به دنبال اطالع ر سانی و متوجه ساختن ت صمیم گیران درباره خطر حمله به مردم ایران و
افتادن در دام آیت اهلل [خامنه ای] – در داخل و خارج از ایران -ه ستیم ،اما نمی توانیم قبل از یک فاجعه ای با چنین مقیا سی
سوکوت اختیار کنیم .ما باور داریم که تقریباً تمام بخشوهای جامعه ایران برای حمایت از یکدیگر در برابر قمار آیت اهلل [خامنه
ای] م سئول ه ستند .با در نظر دا شتن سرنو شت ا صفهان و آینده ی در خطر ایران ،تقریباً (حیات) تمام بخ شهای جامعه ایران
اعم از دان شمندان ،مهند سین ،پز شکان ،نظامیان ،بازرگانان و ک شاورزان ،در گرو یافتن راه حل جایگزینی ه ستند تا بتوانند چاره
ای دائمی و صلح آمیز برای مناق شه ه سته ای ایران بیابند .اثبات تعهد ایران به الزامات بین المللی ،یک ن شان افتخار ا ست نه
یک عالمت تحقیر.
مادامی که آیت اهلل [خامنه ای] به دالیل خاص خود برای قمار هسته ای اش ،از مردم ایران و برنامه هسته ای به عنوان
مهره های بازی اسووتفاده می کند و هنگامی که بهای این قمار برای مردم ایران آشووکار شووود ،فقط تمایل او به نابودی شووهر
اصفهان ،میلیونها ایرانی را به ضد سیاستهای خصمانه اش تبدیل خواهد نمود .مردم ایران ارزش بیشتری برای میراث فرهنگی
شان خواهند نهاد تا به رهبران کنونی ایران.
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به جای برنامه ریزی برای حمالت نظامی که می تواند دارای بیش از  400نقطه هدف بوده و نتیجه آن نابودی اصووفهان
می باشد ،زمان آن فرا رسیده که مردم ایران بدانند که جمهوری اسالمی تهدید بسیار بزرگتری نسبت به نیروی نظامی آمریکا
و اسرائیل می باشد .در حالی که اوباما رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مکرراً بیان داشته اند که آنها مردم
ایران را دشووومن ایاالت متحده و اسووورائیل نمی دانند ،میزان قربانیان در پی حمالت نظامی به آیت اهلل [خامنه ای] و سوووایر
افراطیون اجازه می دهد که متجاوزین را به عنوان دشوومن ایران ،اسووالم و بشووریّت متصووور سووازند .زمان آن فرا رسوویده که
راهبردی اتخاذ شود که مردم ایران را به عنوان قربانیان اولیه سیا ستهای آیت اهلل [خامنه ای] ب شنا سد نه مدافع این سیا ستها.
این مردم ایران ه ستند که گروگان ظلم و تروری ست نظام جمهوری ا سالمی می با شند ،نه آمریکا و ا سرائیل .کم جلوه دادن اثر
حمالت نظامی بر روی زندگی و آینده مردم ایران ،یک شکست راهبردی و اخالقی در باالترین مرتبه خود به شمار می آید.
مردم ایران و رهبران سیاسی و مذهبی شان -مجلس ،روحانیون ،ارتش و سایر ارگان ها -نه تنها عالقه مند بلکه موظفند
که به سیاست های مضّر و نادرستی که با زندگی و امنیت مردم ایران بازی میکند ،خاتمه بخشند .مردم ایران هر چقدر هم که
اختالف عقیده و نظر داشته باشند برای اینکه بتوانند با قمار هسته ای آیت اهلل {خامنه ای} مقابله کنند ،باید پیش از آنکه درگیر
جنگ فاجعه بار دیگری شوند ،با یکدیگر متحد بشوند.
جنگی که فجایع بسیار برای ایران  ،آمریکا  ،اسرائیل و کل منقطه به بار خواهد آورد و نه تنها نسل آینده ی ایران که
صلح ،امنیت و رفاه کشورهای دوست و همسایه ی ایران را نیز به خطر خواهد انداخت .چه بسا که جنگی فرای مرزهای خاورمیانه
صورت پذیرد .چنین فرصت تاریخی برای دفاع از افتخار ،اصالح آینده و ایجاد جایگاهی برای کشور به عنوان سنگر صلح  ،برای
ایرانیان داخل و خارج از کشور باید مغتنم شمرده شود.
برنامه ی هسته ای ایران نیز به مانند زمان انتخابات  88فرصتی برای آیت اهلل خامنه ای است که دریابد دوران قمار با
زندگی ،آرا وآینده مردم ایران به پایان رسیده است.
مردم ایران و کشورهای همسایه شان ،به عنوان مردمانی با تمدن باستانی و کسانیکه سرلوحه ی زندگی شان  ،کتب مقدّس،
تاریخ ،فرهنگ و جغرافیای خاور میانه است ،نباید اجازه دهند که خامنه ای و احمدی نژاد پژواک دینشان را به کفن های پاره
پاره تبدیل نموده و با آن تصویر دست ها ،قلب ها و چهره های شکنجه دیده ،سوخته و زخمی فرزندانشان را بپوشانند .از سوی
دیگر ،اسرائیل و آمریکا و جامعه بین المللی نمی توانند و نباید آتش بیار مشعل جنگی باشند که آیت اهلل ایران به دنبال افروختن
آن است .در عوض ،می بایستی به مردم ایران پیوسته تا بتوانند از کشور خود در برابرسیاست های هولناک و مرگبار آیت اهلل
محافظت نمایند .آیت اهلل ای که دین را وسیله کرده تا بتواند خشونت را مقدس جلوه دهد و گویی که سال هاست ایران را به
گروگان گرفته است.
وی در آینده ی ایران نه مشروعیت خواهد داشت  ،نه قدرت و نه اصالً جایگاهی .زمان برای او همانند صدّام ،قذافی
و اسد به پایان رسیده است.

