
 

 

 سناریوهاي محتمل جنگ علیه ایران
 ایرانو پاسخ واکنش  بررسی اشکاالت سناریو چگونگی حمله هدف اصلی نوع سناریو

عیار  جنگ تمام 
 فرسایشی  

   وارد آوردن
ي سنگین از طریق  ضربه

 کننده یک جنگ تمام

  ي نیروهاي  مداخله
زمینی پس از یک 

 عملیات هوایی مخرب

برهم / پیمان براي جنگ  همعدم امکان توجیه کشورهاي 
عدم اطمینان /  یالمللخوردن توازن قدرت در ساختار بین

فاصله گرفتن آمریکا از / آمریکا به نوع واکنش ایران 
در پیش بودن انتخابات / دوران رادیکالیسم بوش پسر 

ها به مشخص ریاست جمهوري آمریکا و نیاز دموکرات
مشکالت  /شدن وضعیت جنگ احتمالی تا انتخابات 

وسعت / اقتصادي، اجتماعی و سیاسی داخلی در آمریکا 
  سرزمینی و تنوع جغرافیایی ایران

 و فشار اعمالتوان با  نمی: زدایی توهم. 1
 .گرفت امتیاز ایران از سخت ادبیات

****  
: محوریت رهبري در موضوع آمریکا. 2

 وحدت که داد نشان رهبري صریح موضع
 موضوع این در رهبري محوریت با تصمیم

  .دارد وجود
***  

 پی در ایران: سازي نوع تعامل عقالنی. 3
 اگر و نیست »خصومت براي خصومت« تز

 متحده ایاالت رفتار در عقالنی تغییري
 قرار توجه مورد را آن ایران شود، دیده

  داد خواهد
***  

 بر تأکید با ایران رهبري: اصالح دیدگاه. 4
 هیچ و ىملت هیچ به تجاوز اهل ما« که این

 اصالح را دیدگاهی »نیستیم کشورى
 براي خطري را ایران کوشد می که کرده

  .کند وانمود منطقه
***  

 با ایران رهبري: ي مدل رفتاري ارائه. 5
 تهدید تهدید، مقابل در ما« که این اظهار

 به منوط را ایران رفتار نوع عمالً »کنیم می
 .اند کرده مقابل طرف رفتار

 

  جنگ به عنوان 
ي هدف  مقدمه

 سیاسی  

  ضربه زدن به اعصاب
گر نظام براي  کنترل 

برهم زدن قدرت تعادل 
نظام اسالمی با هدف 
بروز آشوب داخلی یا 
نشاندن ایران پاي میز 

 مذاکرات تسلیم

اي حمله به گونه
خواهد بود که با 

ي اول، نظام از ضربه
 کار خواهد افتاد

توانایی / ي اول تادن نظام با ضربهعدم اطمینان به از کاراف
ان امک/ دشمن ي ضربه از بین بردنو از خود ایران در دفاع 

سرایت جنگ به رفتارهاي رادیکال و  ایران به کشیده شدن
عدم / ها بر بودن جنگ براي اروپایی هزینه/ تمام منطقه 

از سرنگونی نظام  پسود جایگزین مطمئن براي آمریکا وج
با استراتژي  ي فرسایشی نظام از مذاکراتدهامکان استفا/ 

ي مردم با مقابله/ یک گام به عقب و دو گام به پیش 
 مدارانه در برابر بیگانگان هرگونه موضع تسلیم

جنگ کانونی یا  
 اي  نقطه

  از کار انداختن ماشین  
ویژه  تهاجمی نظام به

 هیونیستیصعلیه رژیم 

ي نظامی به حمله
مراکز حساس نظام 

 ،اي انند مراکز هستهم
اقتصادي یا  ،سیاسی

 نظامی

م با حمله به مراکز عدم تحقق شکاف حکومت و مرد
عدم امکان حمله به تمام مراکز حساس نظامی /  اقتصادي

مقابله / اي با توجه به تعداد و پراکندگی آنها در جنگ نقطه
به مثل ایران و کشیده شدن جنگ به کل منطقه به ویژه در 

دوچندان شدن حمایت مردمی نظام / نیستی رژیم صهیو
تبعات خطرناك نشت / در صورت حمله به مراکز سیاسی 

/ اي  هسته   اي براي منطقه با حمله به مراکزآلودگی هسته
امکان / اي ایران ي علمی هستهناتوانی در نابودي عقبه

 اي در صورت تخریب آنها بازتولید مراکز هسته


