Izraelský úder na Írán:
Perfektní plán, nebo hazardní hra?

Téměř každý den se v médiích objevují zprávy o íránském jaderném programu nebo spekulace o izraelské vojenské operaci proti němu. Tento článek chce nalézt odpovědi na klíčové otázky, jež se tohoto tématu týkají. Které cíle v Íránu je třeba zasáhnout? Má na to Izrael schopnosti? Má takový podnik vůbec šanci na úspěch?

Íránské záměry a izraelské zkušenosti
Svět je nukleárními ambicemi Íránu stále více znepokojen. A to právem, protože existuje dost indicií, že režim v Teheránu neusiluje pouze o mírovou výrobu energie. Zpravodajské služby i Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAAE) vesměs soudí, že Írán opravdu pracuje na jaderné zbrani a má schopnosti na její výrobu, a to v poměrně krátkém čase. Některé prameny dokonce varují, že Írán by mohl mít dostatek štěpného materiálu na svou první „Bombu“ snad již počátkem roku 2013. Íránských atomových ambicí se pochopitelně nejvíce obává židovský stát, jemuž íránský prezident opakovaně vyhrožoval zničením. Mnoho expertů soudí, že Íránu jde především o dosažení pozice regionální velmoci a že pomocí jaderné výzbroje chce prostě pouze „vyvažovat“ izraelský odstrašující potenciál, avšak jiní varují, že nevypočitatelný režim v Teheránu může jednat i naprosto iracionálně a skutečně usilovat o zničení Izraele. Židovský národ má s podobnými záměry svoje tragické zkušenosti, a tak se asi nelze divit, že bere celou záležitost velice vážně. Už jednou vlastně stál před podobnou hrozbou, když o jadernou zbraň usiloval Irák Saddáma Husajna. Nejprve se Izraelci snažili irácký projekt zpomalit sabotážemi a atentáty, ale nakonec se rozhodli pro tvrdé vojenské řešení a 7. června 1981 provedli letecký úder, kterým zničili nukleární reaktor Osirak u Bagdádu. To irácký program hodně zpomalilo, a přestože se neustále debatuje o tom, jak významné zpomalení to vlastně bylo, nepochybným a kriticky důležitým faktem je, že Irák jadernou pumu neměl v roce 1991. V opačném případě by válka v Perském zálivu určitě probíhala zcela odlišně. Je tedy možné, že situace se nyní do značné míry opakuje. Všeobecně se má za to, že za různými „nehodami“ v íránském jaderném programu i za úmrtími íránských vědců stojí právě Izraelci. Použijeme-li však tuto analogii se snahou zastavit v minulosti ambice Iráku, dojdeme nutně k závěru, že jestli akce tohoto druhu nebudou stačit, židovský stát nakonec sáhne k přímému vojenskému úderu. Patrně nikdo dnes nepochybuje, že Izraelci budou v extrémním případě odhodláni provést preemptivní útok, aby Íránu v získání jaderné pumy zabránili. Debatuje se tak spíše o tom, jestli izraelské schopnosti na operaci proti islámské republice skutečně postačují.

Objekty íránského jaderného programu
Hned na úvod musíme říci, že analogie s úspěšnou akcí Opera (tedy náletem na irácký reaktor Osirak) selhává minimálně v jednom aspektu. Tehdy totiž stačilo zničit jen jediný cíl, zatímco nyní před Izraelem stojí podstatně rozsáhlejší úkol. Pokud by skutečně bylo záměrem výrazně poškodit íránský nukleární program, je třeba zlikvidovat větší počet objektů. Na prvním místě by to pravděpodobně byly tři komplexy klíčové pro produkci štěpného materiálu. Ve středisku v Natanzu pracují tisíce odstředivek, které zajišťují asi největší část obohacování uranu (podle oficiálního tvrzení Íránu pochopitelně jen na úroveň paliva pro reaktory). Další odstředivky se nalézají ve středisku Fordo u města Qom. Oba tyto závody jsou umístěny částečně pod zemí a jsou stavěné jako velice odolné; např. komplex v Natanzu údajně chrání deset metrů zeminy a dva metry tlusté železobetonové desky. Třetím pravděpodobným cílem by mohlo být Centrum jaderné technologie v Isfahanu, kde se nacházejí nejen čtyři malé výzkumné reaktory, ale také (což je fakticky důležitější) závod, který zpracovává uranový rudný koncentrát („žlutý koláč“) na hexafluorid uranu, což je základní materiál pro obohacování v odstředivkách. Dále je nutno uvést jaderný komplex v Araku, kde Írán vyrábí těžkou vodu a staví velký reaktor, který může sloužit i k produkci plutonia. Pokud jsou první tři uvedené objekty významné z hlediska snahy vyřadit íránský jaderný program v krátkodobém výhledu, pak Arak má patrně větší důležitost, co se týče dlouhodobější perspektivy. Podobně se dá nahlížet i na Jaderné výzkumné centrum, které se nalézá přímo v Teheránu a kde je umístěn další pokusný reaktor (ironií osudu dodaný ještě Spojenými státy v době, kdy Íránu vládl šáh Pahláví). Od letošního roku již tento reaktor údajně pracuje na palivo íránské výroby. Někdy se jako cíl zmiňuje také první funkční íránská atomová elektrárna, která stojí u Búšéhru, ale její skutečný význam pro zbrojní část jaderného programu je sporný, nehledě k tomu, že její zničení by znamenalo veliké riziko radioaktivního zamoření a také úmrtí částečně ruského personálu. Aby byl výčet cílů kompletní, lze jmenovat ještě uranové doly (zejména Saghand a Gachin), závody na analýzu a zpracování rudy u města Jazd a konečně vojenskou základnu Parchim, kde údajně probíhá nukleární zbraňový výzkum. V případě rozsáhlejší akce lze mezi cíle řadit rovněž dvě hlavní raketové základny Imam Ali a Tabriz, odkud by mohly startovat íránské balistické střely.

Íránská protivzdušná obrana a letectvo
Zajisté není překvapivé, že Írán se zmíněná střediska svého nukleárního programu snaží podle svých možností chránit proti leteckému útoku. Má k dispozici značně pestrou škálu komplexů protivzdušné obrany nejrůznější provenience, které jsou sice rozmístěny velice nerovnoměrně, ovšem zmíněné klíčové objekty jaderného programu pokrývají. Navzdory různým spekulacím neexistuje jasný důkaz, že by Íránci skutečně získali obávané ruské systémy S-300. Obecně se příliš nevěří ani íránským tvrzením, že sami vyvinuli protivzdušný systém na podobné úrovni, a na přehlídkách ukázané prostředky jsou vesměs považovány jen za propagandistické makety (více v ATM 11/2010). Nejvýkonnějším systémem PVO Íránu je tak podle všeho ruský S-200 Vega/Angara (dostřel až 300 km), v Íránu údajně zmodernizovaný a vyráběný pod označením Ghareh. Kromě toho Íránci vlastní americké komplety MIM-23B Improved HAWK (dolet cca 50 km), jejichž zdokonalenou verzi produkují pod názvem Mersad, a dále čínské rakety HQ-2 (odvozenina sovětského typu S-75 Volchov/Dvina, dosah také kolem 50 km), jejichž kopie se nazývají Sayyad-1. Rovněž je známo, že Írán upravil pro vypouštění ze země i námořní rakety RIM-66 Standard (místní název Fajr), o bojeschopnosti této improvizace však není známo nic. Družicové snímky ukazují, že Teherán, Fordo, Natanz, Isfahan, Arak a Búšéhr chrání nejméně pět základen kompletů S-200, stejný počet HQ-2 a nejméně patnáct postavení raket I-HAWK. Systémy kratšího dostřelu zahrnují ruské typy 2K12 Kub/Kvadrat (24 km) a 9K331M Tor-M1 (12 km), dále čínské HQ-7 neboli FM-80 (fakticky kopie francouzských raket Crotale, íránské jméno Šaháb-Thaqeb; cca 12 km) a konečně britské Rapiery (6 km). Pro blízkou obranu může sloužit množství přenosných střel Misagh (vyrobených na základně čínských střel řady QW) a protiletadlových kanonů (ponejvíce ráže 23 mm). Velmi pestrá je i výzbroj íránského letectva, kterému byl věnován článek v ATM 10/2011. Tabulkové počty jsou zdánlivě působivé, neboť Írán může teoreticky vlastnit téměř dvě stovky stíhacích letadel. Skutečně však jen teoreticky, jelikož počet bojeschopných strojů je podle expertních odhadů v nejlepším případě čtvrtinový. Nejvyšší bojovou hodnotu mají americké F-14A Tomcat a ruské MiG-29, ostatní letouny (F-4 Phantom II, F-5 Tiger II, Mirage F1, F-7M Airguard) už jsou jednoznačně zastaralé. Otazníky panují nad letouny íránské výroby; zdá se, že přinejmenším stroj Saeqeh (odvozený od F-5) je sériově vyráběn, avšak nelze předpokládat, že by mohl být důstojným protivníkem moderních západních stíhačů. Velkým problémem je absence letounů včasné výstrahy (AWACS), jelikož jediný íránský letoun této kategorie Simorgh (původně irácky letoun Adnan postavený na bázi Il-76) byl zničen při havárii na přehlídce 22. září 2009.

Úderné kapacity izraelského letectva
Jestliže bude izraelský úder proti Íránu veden jako rozsáhlá letecká operace, pak nejdůležitější úlohu v ní zřejmě sehrají letouny F-15 a F-16, konkrétně jejich speciální dálkové úderné verze F-15I Ra’am (Hrom) a F-16I Sufa (Bouře). Celkově jde o čtyři elitní perutě, jež mají základny na letištích Ramon a Hatzerim. Stojí za zmínku, že už při objednávání letounů v USA nedělali Izraelci velké tajnosti s tím, že chtějí letadla, jejichž dosah i další parametry umožní realizovat údery proti nukleárním zařízením zejména v Íránu (byť tehdy se mluvilo též o Libyi). F-15I je odvozenina dvoumístného stíhacího bombardéru F-15E Strike Eagle. Od základní verze, která je zavedena v americkém letectvu, se odlišuje zejména izraelským systémem pro elektronický boj Elisra SPS-2110; vedle toho má mj. zdokonalený radiolokátor či navigační systémy. Izrael odebral 25 exemplářů. Letouny F-16I Sufa představují podstatně modifikovanou dvoumístnou verzi strojů F-16 Block 52, v nichž byla asi polovina avioniky nahrazena izraelskými systémy. Týká se to zejména výbavy pro elektronický boj, navigace a výbavy kokpitu. Letadla dostala i špičkové motory F100-PW-229 a konformní palivové nádrže (CFT). Izraelské letectvo vlastní 102 kusů. Pokud jde o výzbroj, tak vzhledem k potřebě zasáhnout podzemní objekty by patrně byly upřednostněny průbojné zbraně kategorie „bunker-buster“. Oba typy letounů mohou nést řízené střely série Popeye, jež mají dosah cca 80 km a mohou být vybaveny průraznou hlavicí, a rovněž různé bomby s laserovým, televizním nebo satelitním naváděním, např. GBU-24A/B Paveway či pumy s naváděcí soupravou Spice. Také je známo, že izraelská zbrojovka IMI má ve výrobním programu několik typů průrazných pum o váze 1000 a 2000 liber. Nejvýkonnější zbraní tohoto druhu v izraelském letectvu je ale bomba GBU-28/B o hmotnosti přes dvě tuny, která byla kdysi vyvinuta v rekordně krátkém čase (28 dnů!) na likvidaci bunkrů v Iráku. Tato zbraň, přezdívaná „Deep Throat“, dokáže prorazit přes šest metrů železobetonu, ale vzhledem k váze ji mohou nést pouze letadla F-15. Pro úplnost je vhodné dodat, že Izrael má k dispozici rovněž asi 220 dalších letounů F-16 verzí A, B, C a D, avšak ty se v operaci proti Íránu patrně neuplatní. Stíhačky F-15A/B/C/D Eagle, jichž Izrael provozuje kolem sedmdesáti kusů, by ale teoreticky mohly být nasazeny coby doprovod F-15I a F-16I. Celkově se tedy dá říci, že Izrael může nasadit přes 120 úderných letounů s výzbrojí, která by měla stačit na ničení podzemních objektů v Íránu. Postačují však také jejich dolety?

Tankování ve vzduchu a letové trasy
Čísla hovoří jasně. Letoun F-15I má akční rádius okolo 1270 km, F-16I přibližně 1360 km, za použití přídavných palivových nádrží ještě o zhruba 200 km více, což znamená, že v doletu by byl pouze jeden důležitý cíl, a to jaderné středisko v Araku. Z toho logicky vyplývá, že útočící letadla musí cestou doplnit palivo. Izraelské letectvo provozuje dva typy tankovacích letounů, a sice KC-130H Hercules (označované Qarnaf) a tankovací úpravu stroje Boeing 707 (domácí jméno Saknai). Podle různých zdrojů je k dispozici osm až třináct kusů; k nejasnosti přispívá i fakt, že část tankerů na bázi B707 nese civilní zbarvení, aby je bylo možno nasadit pro „tajné“ operace. Jedním z těchto případů byl útok osmi F-15 na velitelství Organizace pro osvobození Palestiny v Tunisku, tzv. operace Wooden Leg (1. října 1985). Předpokládané letové trasy pro úder na Írán vedou převážně nad arabskými státy, a proto lze předpokládat, že by Izraelci opět mohli použít tohoto „triku“. Tímto se současně dostáváme k pravděpodobně největšímu úskalí celé hypotetické izraelské operace, totiž k letovým trasám. Při úvahách na toto téma je třeba si uvědomovat jednu vysoce důležitou věc, a to postoj řady arabských zemí vůči Íránu. Zejména konzervativní monarchie typu Saúdské Arábie nebo Jordánska totiž vnímají ambice Íránu jako velmi vážnou hrozbu, ohrožující jejich politickou existenci. Izraeli je vnitřní zřízení arabských zemí lhostejné a vyhovuje mu status quo, kdežto Írán usiluje o „vývoz revoluce“ a dominantní postavení v regionu Perského zálivu, v čemž by mu vlastnictví jaderné zbraně určitě pomohlo. Některé arabské země proto s Izraelem pragmaticky spolupracují. Objevily se např. zprávy, že Saúdská Arábie již udělila izraelskému letectvu přeletová práva, a dokonce se hovořilo o tom, že si Izraelci v saúdské poušti chystají provizorní základnu. Ovšem tyto státy na stranu druhou musejí brát ohled i na „arabské jaro“, které také ohrožuje jejich stabilitu. „Arabská ulice“ totiž vesměs Írán jako nebezpečí nevnímá, takže pokud by arabské vlády přímo podpořily izraelský úder proti Íránu, mohly by vyprovokovat další domácí politickou revoltu. Je tedy otázkou, jak daleko může jejich faktická spolupráce s židovským státem zajít. Pohled na mapu každopádně napoví, že se nabízí několik tras vedoucích přes Sýrii, Jordánsko, Saúdskou Arábii a Irák. Lze odhadovat, že Izraelci by mohli arabskou PVO vyřadit pomocí prostředků elektronického boje (jako se jim to povedlo v roce 2007 při náletu na jaderné zařízení v Sýrii), popř. by mohli letět oblastmi, které arabská PVO nepokrývá. Za těchto podmínek (případně i za situace, že by obě jmenovaná království byla ochotna spolupracovat nebo aspoň izraelskou misi „tiše tolerovat“) by mohlo vzdušné tankování proběhnout poměrně bezpečně nad Irákem, protože jeho letectvo i PVO mají zatím převážně symbolickou hodnotu.

Alternativní varianty izraelské akce
Naprostá většina úvah o izraelské operaci proti Íránu se soustřeďuje právě na nasazení letounů F-15I a F-16I a jejich přelet přes teritoria arabských států. Existuje však i řada dalších variant, jež se těší menší pozornosti. Tak např. nelze vyloučit, že by izraelská letadla mohla startovat i odjinud než z území židovského státu. V poslední době se objevily informace, že Izraelci mají takový záměr s Ázerbajdžánem, s nímž dlouhodobě udržují dobré politické i vojenské styky a který má naopak značně napjaté vztahy s Íránem. V případě, že by se podařilo zajistit podporu Ázerbajdžánu či jiné země ve větší blízkosti území Íránu, celá akce by samozřejmě mohla mít dramaticky odlišný průběh. Dále je třeba vzít v potaz, že se operace mohou zúčastnit také jiné typy vojenské techniky než víceúčelová bojová letadla. Na prvním místě by se mohlo jednat o velké bezpilotní stroje, jichž má Izrael k dispozici vysoce pokročilý arzenál. Největším z nich je IAI Eitan neboli Heron TP (více v ATM 3/2010), který má skutečně výjimečnou vytrvalost (uvádí se až 70 hodin). Dalšími kandidáty by mohly být letouny rodiny Elbit Hermes. Izraelci používají bezpilotní stroje nejen pro průzkum, ale i jako nosiče zbraní. Nejspíše mají za sebou již nejméně jeden úspěšný „ostrý“ dálkový úder, a to v lednu 2009, kdy stroje Eitan a Hermes v Súdánu zničily konvoj s raketami pro teroristickou organizaci Hamás. Je proto docela dobře možné, že by se bezpilotní prostředky mohly zúčastnit i operace proti Íránu. Ale nejsou to jen zbraně izraelského letectva, co připadá v úvahu. Občas se hovoří také o možnosti, že by Izrael použil svoje balistické rakety řady Jericho. O jejich dosahu se dá ovšem jen spekulovat; verze Jericho-2 by mohla mít dostřel 1500 až 3500 km, u nejnovější Jericho-3 existují odhady, že by se mohlo jednat dokonce o zbraň mezikontinentální (možná až 6500 km). Primárně jde zajisté o strategické odstrašující prostředky čili nosiče jaderných hlavic (jejichž využití proti Íránu se zatím zdá extrémně nepravděpodobné), nelze však vyloučit, že jsou schopné dopravit i nálože konvenční. V takovém případě by se pro destrukci některých silně chráněných objektů v Íránu zřejmě uplatnit mohly. Nabízí se také možnost nasadit ponorky, resp. z nich odpalované střely s plochou dráhou letu. Izrael nyní provozuje trojici kvalitních ponorek německé třídy Dolphin a na počátku května převzal čtvrtou (a počítá ještě se dvěma). Mohou vypouštět i řízené střely Harpoon a Popeye Turbo. Nejvýkonnější varianta druhé zmíněné by podle názorů amerických zpravodajských služeb mohla mít dolet až 1500 km.

Nasazení jednotek speciálního určení
Do útoku na íránská jaderná zařízení by se mohly zapojit i izraelské zvláštní jednotky, jako je Sajeret Matkal, Maglan nebo Shaldag, popř. operativní týmy zpravodajských služeb, zejména obávaného Mossadu. Je však velice pravděpodobné, že tyto síly již v Íránu několik let působí. Jak bylo uvedeno, byla provedena řada atentátů na íránské jaderné vědce, došlo k explozím ve střediscích jaderného programu a na íránských vojenských základnách, také se záhadně zřítilo několik letadel, jež údajně dopravovala vědce či materiál pro atomový projekt. Samozřejmě je možné, že v některých případech šlo opravdu o nehody nebo náhody, ale množství takovýchto incidentů je přece jenom příliš velké. Stojí za připomenutí, že v červnu loňského roku přinesla média zprávu, že námořní dopravní společnost zemřelého izraelského magnáta Samyho Ofera se angažovala v tajných operacích. Civilní lodě údajně přepravovaly v kontejnerech k pobřeží Íránu zvláštní jednotky a jejich vrtulníky za účelem provádění špionážních i sabotážních misí. Faktem je, že podobným způsobem provedli Izraelci již v roce 1988 v Tunisku operaci, jejímž výsledkem bylo zabití palestinského předáka Chálila el-Wazíra (známého i jako Abú Džihád). Zcela nedávno se objevily spekulace, že izraelské speciální síly snad mají k dispozici podobné „neviditelné“ a „neslyšitelné“ vrtulníky (patrně na bázi typu UH-60 Black Hawk), jaké použili Američané při zabití Usámy bin Ládina, a že je možná dokonce nasazují k misím v Íránu. Lze si tedy představit, že by část úderu proti jaderným zařízením mohla proběhnout coby „nájezd“ izraelských zvláštních sil, resp. způsobem vzdáleně podobným tomu, jaký uplatňovaly britské jednotky Commandos během druhé světové války. Navíc by se nemělo zapomínat, že Izraelci mohou v Íránu počítat i s podporou části obyvatel. Írán je etnicky mimořádně roztříštěná země a Peršané („etničtí“ Íránci) tvoří jen něco málo přes polovinu populace. Na severozápadě státu převažují etničtí Ázeři, z nichž část usiluje o výraznou autonomii této oblasti, nebo dokonce o připojení k Ázerbajdžánu (odtud také napjaté vztahy Baku a Teheránu). Další menšinou, která platí za „nespolehlivou“, jsou Kurdové. Má se za to, že některé akce v Íránu Izraelci skutečně provedli s pomocí ozbrojenců z těchto minorit. Závěrem lze zmínit ještě jednu metodu boje, a to kybernetickou válku. Také ta již byla proti Íránu nejspíše využita, když sofistikovaný virus Stuxnet před dvěma roky poškodil odstředivky v Natanzu a elektrárnu v Búšéhru. Další útoky virů na íránské cíle přišly v loňském i letošním roce.

Výsledky a následky vojenské operace
Souhrnně lze říci, že Izrael nepochybně disponuje rozsáhlými kapacitami, pomocí nichž může provést úder proti íránskému jadernému programu. Přestože by jistě šlo o akci velmi náročnou a riskantní, je třeba připomenout, že židovský stát má s takovými podniky naprosto výjimečné zkušenosti a může se pochlubit řadou mimořádných úspěchů (vedle akcí už v textu zmíněných musí být uvedena alespoň protiteroristická operace Thunderbolt v Ugandě v roce 1976). Proto lze očekávat, že pokud už se Izrael k úderu na Írán rozhodne, půjde o akci velice promyšlenou a perfektně připravenou. Je však otázkou, s jakým nejlepším výsledkem se dá počítat, protože i kdyby operace stoprocentně vyšla, nejspíše by způsobila „jen“ výrazně zbrždění nukleárních ambic Íránu, nikoli jejich definitivní zničení. Koneckonců, vývojová a výrobní zařízení se dají vždycky vybudovat znovu. Proti tomu existuje argument, že i „pouhý“ odklad může znamenat z dlouhodobého hlediska úspěch, jak dokázalo zničení iráckého reaktoru Osirak. Pochopitelně nelze nezmínit i rizikové následky takové operace. Na prvním místě lze celkem logicky čekat, že se Írán pokusí o odvetu. Nejvýkonnější balistické rakety Šaháb sice mají dostřel dostatečný na dosažení Izraele, nejsou však právě vzorem spolehlivosti, navíc Izrael disponuje špičkovou protiraketovou obranou (více v ATM 1/2012). Spíše se očekává, že odvetné útoky proti Izraeli by se vedly guerillovou nebo teroristickou cestou, což by mohli provádět jak sami Íránci, tak i nestátní skupiny typu Hizballáhu či Hamásu. V případě druhé se však musí dodat, že kvůli své podpoře rebelů v Sýrii přišla o finanční pomoc od Teheránu, omezila dříve těsné vztahy s ním a přeorientovala se primárně na bohaté arabské státy (což by mohlo vést k tomu, že by v jejím vedení mohly převládnout umírněnější síly, ochotné k dohodě s židovským státem). Současně ale existuje i již zmíněná hrozba, že by izraelská operace vyvolala politické nepokoje v těchto státech, což by v krajním případě mohlo vést až k pádu režimů, které s Izraelem nalezly jakýsi „modus vivendi“. V samotném Íránu by izraelský úder mohl paradoxně vést k posílení režimu a ještě většímu odhodlání nukleární zbraně skutečně vyrobit. Politická rizika úderu proti Íránu jsou tedy opravdu velká. Sankce a embarga na íránský režim sice tvrdě doléhají, Teherán však od svých jaderných ambic zjevně ustoupit nehodlá. Pokud se situace v tomto smyslu nezmění, zdá se stále pravděpodobnější, že Izraelci nakonec dospějí k závěru, že i přes veškerá zmíněná rizika je jedinou zbývající možnosti vojenský úder.

Lukáš Visingr
Foto: USAF a archiv

Jak by situaci změnilo zapojení USA?
Naše analýza záměrně pracuje s předpokladem, že samotný úder proti Íránu provede jen Izrael svými vlastními vojenskými prostředky. Logicky se však nabízí otázka, zda (resp. jak) do věci vstoupí Spojené státy americké. Američané jsou íránským nukleárním programem mimořádně znepokojeni a jsou hlavními proponenty sankcí proti Teheránu, zatím však patrně nejsou příliš nadšení z možné vojenské konfrontace, ačkoliv prezident Obama ji nevyloučil a připomněl, že „na stole jsou různé možnosti“. Je velice pravděpodobné, že plán rozsáhlého úderu proti Íránu mají Američané již dlouho zpracovaný, ovšem jejich účast by mohla mít řadu různých úrovní, od „pouhé“ logistické a zpravodajské podpory izraelské akce po přímé zapojení. V případě, že by opravdu došlo na angažmá leteckých a námořních sil USA v oblasti Perského zálivu, ztrácí veškeré složité úvahy o doletu či nosnosti izraelských letounů apod. smysl, jelikož Američané by pochopitelně mohli nasadit i mnohonásobně silnější prostředky. Letadla US Air Force jsou umístěna zejména na základnách ve Spojených arabských emirátech, Kataru a Kuvajtu. Pokud jde o bojové letouny, k typům B-1B, F-15 a F-16 nedávno přibyly i supermoderní F-22, jež se objevily ve Spojených arabských emirátech. Navíc je samozřejmě k dispozici široké spektrum podpůrných strojů, hlavně radiolokačních (E-3 Sentry, E-8 JSTARS), průzkumných (RC-135, U-2) a tankovacích (KC-135, KC-10), kromě nich i hlídkové letouny námořnictva P-3C Orion a v neposlední řadě bezpilotní stroje Predator a Global Hawk. Na pozemních základnách USA v oblasti se celkem nachází skoro dvě stovky letadel, což ale pochopitelně představuje jen část dostupné vojenské síly, jelikož další desítky strojů mohou odstartovat z letadlových lodí. Dále se mohou zapojit rovněž strategické bombardéry, které operují přímo z kontinentálního území USA. Pokud by šly do akce typy B-52H Stratofortress a B-2A Spirit, pak by bylo možné proti íránským jaderným zařízením nasadit i supertěžké pumy GBU-57/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), jejichž už tak výjimečné průbojné schopnosti chtějí Američané ještě zvýšit. Vedle letadel by mohly přijít ke slovu i střely s plochou dráhou letu TLAM (Tomahawk Land Attack Missile), vypouštěné z hladinových lodí a ponorek.

TTD naváděných průrazných pum („bunker-busters“)

GBU-24A/B
GBU-28/B
GBU-57/B
Typ hlavice
BLU-109/B
BLU-113/B
(?)
Celková délka
4,32 m
5,84 m
6,2 m
Průměr těla
0,37 m
0,36 m
0,8 m
Rozpětí ploch
2,03 m
1,68 m
2,1 m
Hmotnost výbušniny
243 kg
299 kg
2700 kg
Hmotnost pumy
1065 kg
2076 kg
13 600 kg
Průraz zeminy
10 m
32 m
60 m
Průraz železobetonu
1,8 m
6,5 m
18 m
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