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>>	 Un	blestem	chinezesc	spune:

	 "Fie	 sa-ti	 traiesti	 viata	 intr-o	 vreme	

interesanta."

	 Ne	place	ori	nu,	traim	in	vremuri	interesante.

	 Sunt	vremuri	de	pericol	si	incertitudine.

>>	 Senator	Robert	F.	Kennedy

>>	 6	iunie	1966
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Sunt	 deosebit	 de	 recunoscător	 pentru	 ajutorul	 pe	 care	 mi	 l-au	
oferit	atât	de	multe	persoane	de-a	lungul	anilor,	mai	multe	decât	
aş	putea	vreodată	enumera	cum	se	cuvine	în	acest	loc.	Cu	toate	

acestea,	 sunt	câţiva	dintre	ei	 care	merită	mulţumiri	 speciale	pentru	
faptul	că	această	carte	a	văzut	lumina	tiparului.

Printre	ei:	uimitoarea	mea	soţie,	Lynn,	cei	patru	fii	minunaţi	ai	
noştri,	Len	şi	Mary	Rosenberg,	June	Meyers,	Edward	şi	Kailea	Hunt,	
Tim	şi	Carolyn	Lugbill,	Steve	şi	Barb	Klemke,	Jim	şi	Sharon	Supp,	
Dan	şi	Susan	Rebeiz,	Wendy	şi	Colin	Ligon,	Todd	şi	Amy	Adkins,	
Amy	Knapp,	Cindy	Shiblie,	John	Black,	Fred	şi	Sue	Schwein,	Bill	şi	
Lani	Shelton	şi	familia	noastră	de	la	„Connections.“

Prietenii	 şi	 colegii	 din	 întregul	 Orient	 Mijlociu,	 din	 Africa	 de	
Nord	şi	din	Rusia	pe	care	am	avut	onoarea	de	a-i	cunoaşte,	 lor	nu	
le	 pot	 mulţumi	 îndeajuns.	 Suntem	 recunoscători	 pentru	 faptul	 că	
ne-au	primit	în	inimile	şi	în	casele	lor.	Viaţa	familiei	noastre	a	fost	
profund	şi	veşnic	binecuvântată	pentru	faptul	că	am	păşit	alături	de	
ei	în	această	călătorie.

De	 asemenea,	 adresez	mulţumiri	 speciale	 lui	Mark	Taylor,	Ron	

MulţuMiri
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Beers,	Becky	Nesbitt,	Jan	Stob,	Jeremy	Taylor,	Cheryl	Kerwin,	Andrea	
Martin,	Beverly	Rykerd	şi	 întregii	echipe	Tyndale;	Peter	Robbio	şi	
echipa	de	 la	Creative	Response	Concepts;	Wes	Yoder	 şi	 echipa	de	
la	Ambassador	Agency;	şi	agentului	meu	Scott	Miller,	de	la	Trident	
Media	Group.

Tot	ce	aţi	găsit	interesant	şi	util	în	această	carte	este	cu	adevărat	
rezultatul	ajutorului	lor.	Orice	erori	ale	realităţii	sau	de	judecată	sunt	
numai	şi	numai	ale	mele.
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atunci	când	Saddam	Hussein	a	dat	ordinul	invadării	Kuweitului	în	
1990	şi	a	ameninţat	să	folosească	arme	chimice	pentru	a	distruge	
jumătate	din	Israel,	Washington	Post	descria	evenimentul	drept	

un	„cutremur	de	ordin	politic“	ale	cărui	şocuri	ulterioare	„aveau	să	fie	
apocaliptice	pentru	lumea	arabă.“1

Atunci	când	SUA	şi	forţele	aliate	au	invadat	Afganistanul	în	2001	
şi	Irakul	în	2003	şi	au	jurat	să	instaureze	primul	stat	democratic	în	
regiune,	 în	 afară	de	 Israel,	Associated	Press	 a	numit	 aceste	 acţiuni	
drept	 „cutremur	 politic“	 care	 „au	 cutremurat	 toate	 fundamentele	
politice	ale	Orientului	Mijlociu“,	o	afirmaţie	care	a	făcut	înconjurul	
lumii.2

Când	în	vara	anului	2005	iranienii	au	ales	un	nou	preşedinte	care	
a	jurat	să	accelereze	programul	nuclear	al	Teheranului	şi	a	provocat	
o	 confruntare	 directă	 cu	 Statele	 Unite	 („Marele	 Satan“)	 şi	 Israel	
(„Micul	Satan“),	agenţia	France-Presse	a	caracterizat	alegerea	drept	
„cutremur	politic.“3

Acestea	 nu	 au	 fost	 exemple	 izolate.	 Moartea	 lui	 Yasser	 Arafat	
a	 fost	descrisă	 în	media	drept	„cutremur	politic.“	La	 fel	 accidentul	

introducere

toţi	ochii	sunt	îndreptaţi
spre	epicentru
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vascular	 al	 lui	 Ariel	 Sharon	 şi	 subita	 lui	 îndepărtare	 de	 la	 putere,	
precum	şi	ascensiunea	rapidă	a	puterii	grupării	Hamas	în	Fâşia	Gaza	
la	 scurt	 timp	 după	 aceea.	 Într-adevăr,	 o	 căutare	 într-o	 importantă	
bază	de	date	de	ştiri	a	găsit	729	de	ştiri	publicate	sau	transmise	 în	
ultima	decadă	care	au	descris	evenimentele	tumultoase	din	Orientul	
Mijlociu	 drept	 „cutremure	 politice.“4	 Şi	 acestea	 nici	 nu	 se	 apropie	
de	includerea	primei	răscoale	palestiniene	(intifada)	din	1987-1988,	
războiul	 irano-irakian	 din	 anii	 ’80,	 detronarea	 şahului	 Iranului	
şi	 invadarea	 de	 către	 Uniunea	 Sovietică	 a	 Afganistanului	 în	 1979,	
embargourile	petroliere	ale	arabilor	din	anii	’70,	războiul	Yom	Kippur	
din	1973,	războiul	de	şase	ani	din	1967,	renaşterea	statului	Israel	din	
1948,	sau	orice	atac	terorist	sau	negociere	de	pace	care	au	avut	loc	în	
ultimele	câteva	decade.

E	 cert,	 mare	 parte	 din	 politica	 din	 regiune	 este	 de	 nepătruns	
şi	 confuză	 pentru	 gândirea	 occidentală.	 Însă	 un	 lucru	 este	 tot	 mai	
cert:	 ochii	 tuturor	 naţiunilor	 sunt	 îndreptate	 asupra	 Israelului	 şi	 a	
Orientului	 Mijlociu,	 epicentrul	 spectaculoaselor	 evenimente	 care	
zguduie	 lumea	noastră	 şi	ne	hotărăsc	 viitorul.	 Iar	 acum	 se	 coace	o	
nouă	criză.

Iranul nuclear

Omul	pe	care	iranienii	l-au	ales	spre	a	le	fi	preşedinte	în	vara	anului	
2005	este	Mahmoud	Ahmadinejad,	care	până	atunci	fusese	primarul	
oraşului	Teheran.	Puţini	din	oamenii	din	afara	capitalei	au	ştiut	câte	
ceva	despre	acest	om	la	acel	moment.	Chiar	şi	cei	din	interior	poate	
nu	şi-au	dat	în	întregime	seama	ce	urma	să	se	întâmple.	Dar	cu	fiecare	
zi,	imaginea	a	devenit	tot	mai	clară	–	şi	mai	tulburătoare.

După	ce	şi-a	ocupat	biroul,	Ahmadinejad	a	întreprins	o	serie	de	
acţiuni	 care	au	 trimis	o	undă	de	 şoc	prin	 toate	capitalele	 lumii,	 au	
zguduit	 piaţa	 mondială	 şi	 au	 urcat	 imediat	 preţul	 internaţional	 al	
petrolului.	Acesta	a	spus	asociaţilor	că	personal	crede	că	nu	mai	sunt	
decât	doi	sau	trei	ani	până	la	sfârşitul	lumii.	A	spus	că	este	convins	
că	el	este	ales	de	Alah	să	devină	liderul	Iranului	în	acest	ceas	critic	
pentru	 a	 grăbi	 venirea	 lui	Mesia	 islamic,	 cunoscut	drept	Cel	 de-al	
doisprezecelea	 Imam	 sau	 Mahdi,	 prin	 începerea	 unui	 război	 sfânt	
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final	împotriva	creştinilor	şi	evreilor.	În	mod	public	a	jurat	să	spulbere	
Statele	Unite.	A	jurat	să	şteargă	Israelul	„de	pe	hartă.“	De	asemenea	a	
accelerat	dramatic	efortul	Iranului	de	a	construi,	a	cumpăra	sau	a	fura	
armele	nucleare	necesare	pentru	a	provoca	sfârşitul	zilelor,	potrivit	cu	
teologia	sa	musulmană	şiită.

Primul	 indiciu	 public	 asupra	 a	 cât	 de	 semnificativă	 avea	 să	 fie	
escatologia	 islamică	 în	 politica	 externă	 a	 lui	 Ahmadinejad	 a	 venit	
în	prima	 sa	 cuvântare	din	 cadrul	Adunării	 generale	 a	Organizației	
Naţiunilor	Unite	de	la	New	York	din	septembrie	2005.	Ahmadinejad	
a	 uimit	 întreaga	 audienţă	 de	 lideri	 şi	 diplomaţi	 din	 întreaga	 lume	
încheindu-şi	discursul	cu	această	rugăciune:	„O,	Doamne	atotputernic,	
Te	rog	să	grăbeşti	venirea	ultimului	tău	trimis,	venirea	Celui	Promis,	
făptura	umană	desăvârşită	şi	curată,	Cel	care	va	umple	lumea	aceasta	
cu	dreptate	şi	pace.“5

Întors	în	Iran,	Ahmadinejad	a	stupefiat	un	grup	de	clerici	islamici	
afirmând	 că	 în	 timpul	 discursului	 său	 pe	 care-l	 ţinuse	 în	 cadrul	
întrunirii	ONU,	a	fost	„înconjurat	de	o	lumină	până	la	sfârşit“	şi	că	
„dintr-odată	atmosfera	 s-a	 schimbat	acolo,	 şi	preţ	de	27	 sau	28	de	
minute,	 toţi	 liderii	 [din	 audienţă]	nu	 au	 clipit…	nu	 exagerez	 când	
spun	că	nu	au	clipit;	chiar	nu	este	o	exagerare,	pentru	că	mă	uitam	
la	ei.	Au	fost	copleşiţi,	ca	şi	când	o	mână	i-ar	fi	ţinut	acolo	şi	i-ar	fi	
făcut	să	şadă.	Le-am	deschis	ochii	şi	urechile	 la	mesajul	Republicii	
Islamice.“6

Luna	următoare,	Ahmadinejad	a	ţinut	un	discurs	 în	Teheran	 în	
care	şi-a	prezentat	şi	mai	clar	obiectivele.	„Este	posibil	să	fim	martorii	
unei	lumi	fără	America	şi	fără	Sionism?“	a	întrebat	el	într-o	adunare	
a	liderilor	terorişti	ai	unor	grupuri	precum	Hamas	şi	Jihadul	Islamic.	
„Voi	 ar	 trebui	 să	 ştiţi	 cel	mai	bine	 că	 acest	 slogan	 şi	 acest	obiectiv	
sunt	 tangibile,	 şi	 cu	 siguranţă	pot	fi	atinse.“	Apoi	 i-a	 îndemnat	pe	
musulmanii	din	întreaga	lume	să	se	pregătească	pentru	ziua	când	„ura	
noastră	sfântă	se	va	înteţi“	şi	„va	lovi	ca	un	val.“7

Şase	luni	mai	târziu,	Ahmadinejad	a	ridicat	din	nou	miza,	declarând	
într-o	 emisiune	 televizată	 pe	 postul	 naţional	 că	 Iranul	 se	 află	 în	
posesia	uraniului	radioactiv	şi	a	intrat	în	„clubul	nuclear“,	lucru	care	a	
determinat	o	serie	de	agenţii	de	securitate	şi	de	experţi	din	Occident	
să	prezică	faptul	că	Iranul	ar	putea	avea	arme	nucleare	operaţionale	
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în	următorii	doi	sau	trei	ani	–	chiar	la	timp	ca	administraţia	Bush	să	
părăsească	preşedinţia	şi,	probabil,	să	înceapă	sfârşitul	lumii.8

„TImpul nu eSTe de parTea noaSTră“

Cu	Iranul	care	îşi	continuă	numărătoarea	inversă	până	la	apocalipsă,	
pericolul	nu	a	fost	nicicând	mai	mare	ca	acum.

Dacă	 Iranul	 va	 reuşi	 să	 introducă	 bombe	 nucleare	 în	 SUA	 (pe	
la	graniţa	cu	Mexicul,	de	exemplu),	oraşe	 întregi	din	America	ar	fi	
vulnerabile	 în	 faţa	 unor	 atacuri	 teroriste	 cataclismice	 aproape	 fără	
avertisment.	Experţii	spun	că	suflul	unei	singure	bombe	nucleare	de	
zece	kilotone	care	ar	cădea,	spre	exemplu,	deasupra	Washington	DC,	
ar	distruge	totul	pe	o	rază	de	o	jumătate	de	milă	de	la	Ground	Zero,	
ar	contamina	7.000	până	la	13.000	km2	cu	nivele	toxice	de	radiaţii,	şi	
ar	ucide	300.000	de	oameni	în	doar	câteva	minute.9

Dacă	s-ar	detona	o	bombă	similară	în	inima	Times	Square	în	New	
York	City,	un	important	expert	 în	terorism	nuclear	spune:	„Suflul	ar	
genera	temperaturi	care	ar	ajunge	până	la	valori	de	zeci	de	milioane	de	
grade	Fahrenheit.	Norul	şi	suflul	ce	se	vor	forma	vor	distruge	instantaneu	
zona	 teatrului,	 clădirea	 New York Times,	 Grand	 Central	Terminal	 şi	
orice	altă	clădire	aflată	la	o	treime	de	milă	distanţă	de	locul	detonării...	
Într-o	zi	obişnuită	de	lucru,	peste	jumătate	de	milion	de	oameni	vor	
popula	zona	aglomerată	pe	o	 rază	de	 jumătate	de	milă	de	 la	Times	
Square.	O	explozie	la	ora	amiezii	în	centrul	Manhattanului	i-ar	putea	
ucide	pe	toţi.	Sute	de	mii	de	alte	persoane	ar	muri	din	cauza	prăbuşirii	
altor	clădiri,	a	focului	şi	a	norului	radioactiv	format	în	orele	următoare.	
Pulsul	electromagnetic	generat	de	explozie	ar	arde	telefoanele	mobile,	
radiourile	şi	alte	forme	de	comunicare	electronice.	Spitalele,	medicii	şi	
serviciile	de	urgenţă	ar	fi	supraaglomerate	de	cei	răniţi.	Pompierii	s-ar	
lupta	cu	nenumărate	incendii	multe	zile	după	eveniment.“10

Israelul	este	chiar	şi	mai	vulnerabil,	datorită	dimensiunilor	mici	şi	
a	mai	marii	apropieri	de	Iran.	Dacă	Iranul	ar	fi	spre	exemplu	capabil	
să	se	echipeze	cu	rachete	balistice	de	mare	viteză	cu	focoase	nucleare,	
Mahmoud	Ahmadinejad	ar	fi	dintr-odată	în	postura	de	a	realiza	în	
circa	şase	minute	ceea	ce	 lui	Adolf	Hitler	 i-a	 luat	aproape	şase	ani	
să	facă	–	ar	ucide	peste	6	milioane	de	evrei.	Asta	pare	a	fi	exact	ceea	
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ce	gândeşte	Ahmadinejad	când	afirmă	că	Israelul	„se	îndreaptă	spre	
anihilare“	şi	„într-o	bună	zi	va	dispărea.“11

Preşedintele	Bush	a	avertizat	că	Iranul	este	parte	a	„axei	răului“	ale	
cărei	arme	de	distrugere	în	masă	reprezintă	„un	pericol	serios	şi	tot	
mai	mare“	pentru	pacea	şi	securitatea	mondială.	El	avertizează	asupra	
faptului	că	mullahii	sau	liderii	religioşi	„ar	putea	furniza	aceste	arme	
teroriştilor,	 oferindu-le	 mijlocul	 care	 să	 le	 amorseze	 ura.	 Ar	 putea	
încerca	să	ne	atace	aliaţii	sau	să	încerce	să	şantajeze	Statele	Unite.	În	
oricare	din	situaţii,	preţul	 indiferenţei	ar	fi	catastrofal...	Timpul	nu	
este	de	partea	noastră.“12	Preşedintele	insistă	că	SUA	va	apăra	Israelul	
pe	plan	militar,	dacă	va	exista	un	atac	iranian.13	Mai	mult,	a	refuzat	
în	 mod	 specific	 să	 excludă	 atacuri	 nucleare	 preemptive	 [preventiv,	
cu	scop	de	a	împiedica	o	acţiune	ulterioară,	aici	şi	peste	tot	în	carte	
(n.trad.)],	 insistând	că	 în	cazul	unui	scenariu	cum	nu	se	poate	mai	
pesimist,	„toate	opţiunile	vor	fi	luate	în	discuţie.“14

Preşedintele	 Bush	 nu	 este	 singurul	 îngrijorat	 de	 furtuna	
ameninţătoare.	 Democraţi	 de	 frunte	 şi-au	 exprimat	 îngrijorarea	
serioasă	 cu	 privire	 la	 ameninţarea	 tot	 mai	 palpabilă	 a	 înarmării	
nucleare	a	Iranului,	 în	ciuda	îndoielilor	 lor	 legate	de	modul	în	care	
abordează	administraţia	războiul	din	Irak.15	Senatorul	democrat	din	
New	York,	Hillary	Rodham	Clinton,	 a	 avertizat	 asupra	 faptului	 că	
„un	Iran	înarmat	nuclear	ar	zgudui	fundamentul	securităţii	mondiale	
din	temelii.“16

Iar	 americanii	 sunt	 tot	 mai	 de	 acord	 cu	 ea.	 Doi	 din	 trei	 adulţi	
americani	 consideră	 Iranul	drept	o	 ameninţare	 la	 adresa	 securităţii	
Statelor	 Unite.	 Aproape	 nouă	 din	 zece	 americani	 consideră	 Iranul	
drept	fiind	o	ameninţare	la	adresa	Israelului,	în	timp	ce	doar	şase	din	
zece	consideră	 regimul	de	 la	Teheran	drept	o	ameninţare	 la	adresa	
Europei.	 Mai	 mult,	 aproape	 şase	 din	 zece	 americani	 cred	 că	 este	
inevitabil	ca	„Iranul	să	folosească	arme	nucleare	împotriva	duşmanilor	
săi,	dacă	va	reuşi	să	folosească	această	tehnologie.“17

„cred că am puTea avea parTe de un armaghedon“

Oprirea	Iranului	de	la	împlinirea	planurilor	sale	cataclismice	nu	
va	fi	un	obiectiv	uşor.
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Americanii	sunt	profund	divizaţi	 în	privinţa	opţiunii	dacă	SUA	
să	 întreprindă	 o	 acţiune	 militară	 preemptivă	 împotriva	 Iranului.	
Mai	mult,	chiar	dacă	preşedintele	american	ar	proceda	astfel,	liderii	
iranieni	afirmă	că	„orice	invadator	va	descoperi	că	Iranul	va	fi	un	iad	
plin	de	flăcări	pentru	ei“18.

Dacă	va	fi	atacat,	Iranul	a	jurat	să	răspundă	prin	detonarea	unui	
val	de	40.000	de	atacuri	sinucigaşe	cu	bombă	împotriva	americanilor,	
israelienilor	şi	a	unor	ţinte	europene	şi	în	Irak.	Planul,	care	include	
activarea	a	circa	cinzeci	de	celule	 teroriste	 inactive	preamplasate	 în	
Statele	Unite,	în	Canada	şi	în	Europa,	care	vor	folosi	arme	chimice	şi	
biologice	împotriva	ţintelor	civile	şi	industriale,	poartă	ameninţătorul	
nume	de	cod	Ziua	Judecăţii.19

De	 asemenea,	 tot	 mai	 îngrijorător	 este	 faptul	 că	 Iranul	 îşi	
consolidează	constant	alianţa	cu	o	altă	forţă	nucleară:	Rusia.	În	ciuda	
retoricii	incendiare	şi	a	acţiunilor	provocatoare	ale	lui	Ahmadinejad,	
preşedintele	 rus	 Vladimir	 Putin	 a	 făcut	 puţin	 pentru	 a	 împiedica	
Iranul	să	se	înarmeze	nuclear.	Dimpotrivă,	Moscova	a	avut	o	politică	
agresivă,	stabilind	legături	tot	mai	apropiate	pe	plan	politic,	economic	
şi	militar	cu	Teheranul,	în	ciuda	protestelor	SUA	şi	europene.	Putin	
şi	 echipa	 sa	 au	 împiedicat	 sistematic	 eforturile	 internaţionale	 de	 a	
sancţiona	regimul	islamic	radical.	De	asemenea	au	autorizat	vânzarea	
de	tehnologie	nucleară	Iranului,	au	permis	instruirea	a	peste	1.000	de	
oameni	de	ştiinţă	iranieni	în	fizică	nucleară,	şi	a	au	aprobat	vânzarea	
de	arme	în	valoare	de	un	miliard	de	dolari,	oferindu-i	lui	Ahmadinejad	
şi	mullahilor	 armament	 şi	 sisteme	de	 apărare	 antiaeriană	high-tech,	
făcând	mult	mai	dificilă	perspectiva	unui	atac	preemptiv	din	partea	
Occidentului.20

În	lumina	acestor	realităţi,	câţiva	lideri	mondiali	vorbesc	despre	o	
criză	nucleară	iraniană	într-un	limbaj	tot	mai	apocaliptic.

Prim-ministrul	 britanic	Tony	Blair	 susţine	 că	 a	 fost	 uimit	 şi	 în	
acelaşi	 timp	 dezgustat	 de	 natura	 fără	 precedent	 a	 ameninţărilor	
ce	 se	 fac	auzite	de	 la	Teheran.	De	asemenea	a	 lăsat	 să	 se	 înţeleagă	
faptul	că	Occidentul	 s-ar	putea	 să	fie	nevoit	 să	 recurgă	 la	 folosirea	
forţei	militare	împotriva	Iranului	dacă	acţiunile	diplomatice	nu	dau	
rezultatul	scontat.	Blair	le-a	spus	liderilor	unui	summit	european	că	
simte	 „o	 adevărată	 repulsie“	 în	 faţa	 retoricii	 lui	 Ahmadinejad,	 şi	 a	
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spus:	„N-am	mai	întâlnit	niciodată	o	situaţie	în	care	preşedintele	unei	
ţări	să	afirme	că	dorește	să	şteargă	–	nu	că	ar	avea	vreo	problemă	sau	
vreo	neînţelegere	cu	un	stat,	ci	pur	şi	simplu	vrea	să	şteargă	un	stat	
întreg	de	pe	faţa	pământului...	Vă	puteţi	 imagina	ce	ar	însemna	un	
stat	cu	o	asemenea	atitudine	să	fie	în	posesia	unor	arme	nucleare?“21

Prim-ministrul	 israelian	 Ehud	 Olmert	 a	 fost	 şi	 mai	 specific,	
spunând	că	Ahmadinejad	„vorbeşte	ca	şi	Hitler“	şi	că	este	„un	psihopat	
de	cea	mai	joasă	speţă.“	Se	crede	despre	Olmert	şi	consilierii	săi	că	
plănuiesc	un	posibil	 atac	preemptiv	 împotriva	 Iranului,	 când	 spun:	
„Doamne	fereşte	ca	omul	acesta	să	pună	mâna	pe	arme	nucleare.“22

Vicepremierul	 israelian	 Shimon	 Peres,	 câştigătorul	 Premiului	
Nobel	 pentru	 pace	 în	 1994,	 ducând	 chiar	 şi	 mai	 departe	 retorica,	
afirma	că	Iranul	nu	doar	că	reprezintă	„cel	mai	mare	pericol“	pentru	
pacea	şi	securitatea	lumii	de	la	nazişti	încoace,	dar	şi	că	„Ahmadinejad	
îl	reprezintă	pe	însuşi	Satana.“23

Cu	 toate	 acestea,	 senatorul	 John	 McCain,	 reprezentantul	
republicanilor	în	statul	Arizona,	despre	care	se	zvoneşte	că	ar	putea	
ajunge	viitorul	preşedinte	al	Statelor	Unite,	este	cel	care	a	făcut	cele	
mai	făţişe	afirmaţii	cu	privire	la	implicaţiile	legate	de	criza	ce	se	anunţă	
în	Orientul	Mijlociu.	Invitat	al	emisiunii	Meet the Press	de	la	NBC	în	
aprilie	2006,	McCain	a	avertizat	că	„nu	există	decât	un	singur	alt	lucru	
mai	rău	decât	apelarea	la	acţiuni	militare,	şi	aceea	este	achiziţionarea	
de	către	Iran	a	armelor	nucleare.“	Dacă	Iranul	va	avea	prima	sa	bombă,	
spune	el:	„Cred	că	vom	avea	parte	de	Armaghedon.“24

Ce ne rezervă viitorul?

Senatorul	McCain	este	vestit	pentru	 felul	 său	direct	de	a	vorbi,	
şi	este	 foarte	 respectat	pentru	experienţa	sa	 în	domeniul	 securităţii	
naţionale	şi	a	chestiunilor	de	politică	externă.	Nu	este	însă	cunoscut	
pentru	 referinţele	 din	 cartea	 Apocalipsa	 pe	 postul	 naţional	 de	
televiziune,	şi	cu	atât	mai	puţin	 în	a	 face	o	 legătură	 între	criza	din	
Orientul	Mijlociu	şi	profeţiile	biblice	escatologice.	Astfel	că,	atunci	
când	a	făcut-o,	lumea	a	început	în	mod	firesc	să	ciulească	urechile,	şi	
întrebările	au	început	să	curgă.

Curând	după	comentariile	lui	McCain,	am	avut	ocazia	să	iau	cina	
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cu	un	oficial	guvernamental	arab	de	rang	înalt	care	se	afla	în	vizită	la	
Washington.	Ştia	că	lucrasem	cu	o	serie	de	lideri	politici	americani	şi	
israelieni	de-a	lungul	anilor.	De	asemenea,	ştia	şi	faptul	că	scrisesem	
o	serie	de	romane-thriller	politice	despre	Orientul	Mijlociu,	ale	căror	
scenarii	se	împlineau	în	mod	ciudat	în	realitate.	Cineva	îi	dăruise	de	
curând	un	 exemplar	 din	 cartea	mea	 The Ezekiel Option,	 în	 care	 un	
dictator	ajunge	la	putere	în	Rusia,	Iranul	construieşte	arme	nucleare	
iar	apoi	Rusia	şi	Iranul	formează	o	alianţă	militară	–	o	alianţă	nucleară	
–	 jurând	 că	 Israelul	 avea	 să	 fie	 „şters	 pentru	 totdeauna	 de	 pe	 faţa	
pământului.“

„Ai	scris	toate	acestea	înainte	să	ajungă	Ahmadinejad	la	putere?“	
m-a	întrebat	acesta.

„Da,	domnule.“
„Şi	 singura	 ta	 sursă	 este	o	profeţie	biblică?“	 insistă	 el,	 ştiind	de	

asemenea	 faptul	 că	 sunt	 creştin	 evanghelic,	 crescut	 într-un	context	
iudaic	ortodox.

„Da,	domnule.“
„Care	profeţie	anume?“	m-a	întrebat	el.
„Provine	 din	 Scriptura	 iudaică,	 mai	 exact	 din	 cartea	 Ezechiel,	

capitolul	 38	 şi	 39,	 i-am	 răspuns	 eu.	 Este	 războiul	 la	 care	 mulţi	 se	
referă	ca	fiind	Războiul	lui	Gog	şi	Magog.“

„Şi	afirmă	profeţia	aceasta	că	la	sfârşitul	vremurilor,	Rusia	şi	Iranul	
vor	ataca	Israelul?“

„Printre	altele,	spune	şi	asta“,	i-am	confirmat	eu.
Liderul	acesta,	un	musulman	sunit,	s-a	lăsat	pe	spate	şi	a	oftat.
„Lumea	noastră	ameninţă	 să	 se	distrugă	 singură,	 spuse	el,	 vădit	

îngrijorat	 de	 limbajul	 apocaliptic	 al	 şiiţilor	 din	 Teheran.	 Poate	 că	
Dumnezeu	ţi-a	dat	cheia	să	înţelegi	ce	ne	rezervă	viitorul.“

După	 care,	 spre	 surprinderea	 mea,	 m-a	 rugat	 să	 îi	 împărtăşesc	
povestea	 din	 spatele	 romanelor	 mele,	 profeţiile	 care	 le	 inspiră	 şi	
concepţia	biblică	asupra	celor	ce	se	vor	petrece	în	Orientul	Mijlociu	
în	ultimele	zile.

Trebuie	să	mărturisesc	că	la	început	am	fost	reticent.	Cu	siguranţă	
nu	doream	să-l	supăr	pe	noul	meu	prieten	musulman	sau	regimul	pe	
care-l	slujeşte	cu	atâta	devotament.	Dar	pentru	că	a	 insistat,	m-am	
pus	să-i	prezint	un	rezumat	cuprinzător	al	cărţii	pe	care	o	ţineţi	acum	
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în	mâinile	voastre.	La	o	adică,	el	n-a	fost	singurul	om	care	şi-a	pus	
întrebări	legate	de	evenimentele	ce	au	loc	acum	în	Orientul	Mijlociu	
şi	 care	 este	 legătura	 dintre	 ele	 şi	 profeţia	 biblică,	 dacă	 există	 vreo	
legătură.	Într-adevăr,	în	ultimii	ani,	am	fost	invitat	să	vorbesc	despre	
asemenea	 chestiuni	 la	 Casa	 Albă,	 la	 Capitol	 Hill,	 cu	 ambasadori	
americani	 şi	 străini	 deopotrivă,	 precum	 şi	 cu	 personalităţi	 de	 rang	
înalt	din	armată	 şi	CIA,	din	guvernul	 american	 şi	dintr-o	 serie	de	
guvernări	 din	 Orientul	 Mijlociu,	 pe	 lângă	 numeroase	 interviuri	
mediatice.

Intenţia	mea	 în	această	carte,	Epicentru,	nu	este	să	conving	pe	
cineva	 cu	privire	 la	 ce	urmează	 să	 se	petreacă.	Ci	mai	degrabă	 să	
explic	cum	am	ajuns	să	scriu	The Last Jihad [Ultimul jihad], The Last 
Days [Zilele din urmă], The Ezekiel Option	[Opțiunea Ezechiel] şi	The 
Copper Scroll [Sulul de aramă]	 şi	 să	 răspund	 la	 întrebările	 care	 au	
însoţit	aceste	romane	şi	care	se	leagă	şi	de	profeţiile	din	care	sunt	
inspirate	ele.

Printre	acestea	se	numără	următoarele:
l	 Cât	de	 serioasă	 este	 actuala	 criză	nucleară	 cu	 Iranul?	Există	

vreo	 cale	 de	 a	 evita	 o	 confruntare	 militară	 directă?	 Sau	 ne	
aşteaptă	 un	 alt	 război	 cataclismic	 cu	 Orientul	 Mijlociu	 în	
viitorul	apropiat?	Şi	dacă	da,	în	ce	măsură	va	fi	afectată	lumea	
întreagă	de	un	astfel	de	război?

l	 De	ce	vinde	Rusia	arme	şi	tehnologie	nucleară	Iranului,	dată	
fiind	gravitatea	situaţiei	prezente?	Există	vreo	modalitate	de	a	
încuraja	Moscova	să-şi	folosească	influenţa	pentru	a	îndepărta	
Iranul	 de	 pe	 marginea	 abisului?	 Au	 renunţat	 liderii	 ruşi	 în	
era	post-sovietică	 la	visele	 lor	de	a	domina	 lumea,	asigurând	
astfel	faptul	că	secolul	al	douăzeci	şi	unulea	va	fi	o	perioadă	de	
stabilitate	şi	securitate	mondială?	Sau	este	Kremlinul	destinat	
să	 recadă	 la	 tendinţe	 totalitariste,	 să-şi	 reconsolideze	 forţa	
militară	şi	din	nou	să	îşi	concentreze	atenţia	asupra	naţiunilor	
bogate	în	petrol	din	Orientul	Mijlociu,	cum	a	făcut-o	de	atâtea	
ori	în	trecut?

l	 Care	 este	 viitorul	 conflictului	 arabo-israelian	 în	 lumea	
post-Arafat?	 La	 ce	 rezultate	 ne	 putem	 aştepta	 în	 urma	
eforturilor	recente	din	partea	israelienilor	de	a	se	retrage	din	
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fâşia	Gaza	şi	de	pe	Bancul	de	Vest?	Ce	efect	va	avea	înălţarea	
Hamasului	 asupra	 procesului	 de	 pace?	 Există	 vreo	 speranţă	
pentru	o	pace	reală	şi	pentru	reconciliere	între	Israel	şi	vecinii	
ei	pe	timpul	vieţii	noastre?

l	 Care	este	viitorul	Irakului	într-o	lume	post-Saddam?	Va	exista	
o	 escaladare	 a	 violenţei?	 Vor	 rămâne	 trupele	 noastre	 acolo	
pentru	 totdeauna?	 Vor	 continua	 americanii	 să-şi	 sacrifice	
vieţile	acolo?	Va	continua	instabilitatea	din	regiune	să	crească	
preţul	 petrolului,	 ameninţând	 atât	 sănătatea	 cât	 şi	 vitalitatea	
propriei	noastre	economii,	cât	 şi	a	economiei	mondiale?	Sau	
există	vreo	speranţă	reală	pentru	pace	şi	prosperitate	 în	Irak,	
unde	Vestul	 a	 investit	 atât	de	mult	 sânge,	 sudoare	 şi	 resurse	
financiare?

l	 Va	reuşi	o	mişcare	islamică	de	insurgenţi	şi	tot	mai	radicali	să	
întemeieze	califatul	pe	plan	mondial	sau	o	împărăţie	globală,	la	
care	liderii	visează	şi	pentru	care	se	roagă	şi	se	luptă?	Este	oare	
islamul	într-adevăr	religia	cu	cea	mai	rapidă	creştere,	şi	va	reuşi	
să	 întreacă	în	curând	creştinismul	ca	religia	cu	cea	mai	mare	
reprezentare	mondială?	Sau	poate	creştinismul	să	înregistreze	
o	revenire,	mai	ales	în	Orientul	Mijlociu	–	locul	din	care	s-a	
născut?

În	pasajele	următoare,	veţi	descoperi	răspunsuri	la	aceste	întrebări	
şi	 la	 altele	 similare.	 Într-adevăr,	 premisa	 acestei	 cărţi	 este	 aceea	 că	
evenimentele	cutremurătoare	care	ne	stau	înainte	pot	realmente	să	fie	
prevestite	cu	un	grad	surprinzător	de	acurateţe.

Pentru	 scrierea	 cărţii	 Epicentru	 m-am	 documentat	 minuţios	
din	 documente	 anterior	 clasificate	 ale	 CIA,	 memorii	 interne	 ale	
Casei	 Albe	 şi	 ale	 departamentului	 de	 stat,	 din	 mii	 de	 articole	 de	
ştiri	americane	şi	străine,	tone	de	cărţi	şi	studii	de	cercetare	ale	unei	
multitudini	de	oficiali	guvernamentali	şi	simpli	cetăţeni,	şi	din	scrierile	
sfinte	ale	creştinilor,	evreilor	şi	musulmanilor	din	Orientul	Mijlociu	
antic.	Am	călătorit	în	Israel,	Egipt,	Iordania,	Turcia,	Maroc	şi	Rusia.	
De	asemenea	am	luat	interviuri	unor	lideri	politici,	militari,	CIA,	din	
mediul	de	afaceri	şi	 religioşi,	care	trăiesc	şi	 lucrează	 în	epicentru	şi	
ajută	la	conturarea	viitorului	de	acolo,	incluzându-i	pe:
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l	 Beniamin Netanyahu,	fost	prim-ministru	al	Israelului.
l	 Şimon Peres,	fost	premier	israelian
l	 Natan Sharansky,	 fost	 reprezentant	 al	 prim-ministrului	

israelian
l	 Ali Abdul Amir Alawi,	ministru	de	finanţe	irakian
l	 Sinan Al-Shabibi,	guvernator	al	Băncii	Centrale	a	Irakului
l	 Generalul Georges Sada,	 consilier	 senior	 al	 preşedintelui	

irakian	 Jalal	 Talabani,	 şi	 fost	 consilier	 militar	 senior	 al	 lui	
Saddam	Hussein.

l	 Saeb Erekat,	 negociator-şef	 palestinian	 şi	 consilier	 senior	 al	
preşedintelui	Autorităţii	Palestiniene	Mahmoud	Abbas

l	 Generalul	 Nasser Youssef,	 consilierul	 securităţii	naţionale	 al	
preşedintelui	Autorităţii	Palestiniene	Mahmoud	Abbas

l	 Abdul Salam al-Majali,	fost	premier	iordanian
l	 Ahmed Abaddi,	consilier	al	împăratului	marocan	Mohammed	

al	VI-lea
l	 Serge Berdugo,	consilier	al	împăratului	marocan	Mohammed	

al	VI-lea
l	 Alexei Mitrofanov,	 membru	 al	 statului	 rus	 Duma	 şi	 şeful	

strategiei	politice	pentru	liderul	rus	ultranaţionalist	Vladimir	
Zhirinovsky.

l	 Caspar Weinberger,	 fost	 secretar	 al	 apărării	 în	 timpul	
guvernării	preşedintelui	Reagan

l	 Oficiali	 ai	 serviciilor	 secrete	 de	 informaţii	 din	 Occident	 şi	
Orientul	Mijlociu,	activi	şi	pensionaţi

l	 Diplomaţi	 occidentali	 şi	 din	 Orientul	 Mijlociu,	 activi	 şi	
pensionaţi

l	 Preşedinţi	occidentali	din	domeniul	petrolier,	care	lucrează	în	
Orientul	Mijlociu

l	 Oficiali	guvernamentali	şi	analişti	politici	ruşi
l	 Dizidenţi	politici	arabi	şi	iranieni
l	 Lideri	creştini	arabi	şi	iranieni
l	 Lideri	ai	evreilor	mesianici	din	SUA	şi	Israel

Unii	dintre	aceştia	au	vorbit	cu	mine	anume	pentru	această	carte.	
Alţii	au	discutat	cu	mine	pentru	alte	cărţii	şi	articole	pe	care	le-am	
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scris	de-a	lungul	anilor.	Aceste	surse	nu	vor	fi	întru	totul	de	acord	cu	
analiza	pe	care	o	voi	face	pe	paginile	acestei	cărţi,	dar	sunt	deosebit	de	
recunoscător	pentru	timpul	lor	preţios	şi	pentru	contribuţia	lor	utilă.	
Nu	am	nicio	îndoială	că	această	carte	este	mai	bogată	prin	ajutorul	pe	
care	mi	l-au	furnizat.

Robert	Kennedy	avea	dreptate.	Fie	că	ne	place,	fie	că	nu,	 trăim	
vremuri	interesante.	Vă	doresc	să	găsiţi	şi	această	carte	interesantă	pe	
măsură	ce	o	citiţi,	aşa	cum	a	fost	şi	pentru	mine	interesant	să	cercetez	
şi	să	o	scriu.

Joel C. Rosenberg,
Washington	DC
Iunie	2006
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puţini	 americani	 vor	 uita	 vreodată	 ce	 făceau	 pe	 11	 septembrie	
2001,	 atunci	 când	 au	 auzit	 întâia	 oară	 că	 Statele	 Unite	 sunt	
atacate	 de	 jihadişti	 islamişti	 radicali	 care	 foloseau	 avioane	 în	

misiuni	kamikaze.	Eu	cu	siguranţă	nu	voi	uita	niciodată.
În	acea	dimineaţă	frumoasă,	însorită,	deosebit	de	senină	de	marţi,	

făceam	 ultimele	 retuşuri	 la	 primul	 meu	 roman,	 un	 thriller	 politic	
intitulat	Ultimul Jihad,	care	începe	cu	nişte	terorişti	islamici	radicali	
care	deturnează	un	avion	şi	care	organizează	o	misiune	de	atac	aviatic	
asupra	unui	oraş	american.	Mai	mult,	mă	aflam	într-o	casă	din	oraş,	la	
nici	cincisprezece	minute	de	aeroportul	Dulles	din	Washington,	locul	
de	unde	 tocmai	decolase	zborul	77	al	American	Airlines.	Chiar	 în	
momentul	acela,	avionul	fusese	luat	în	stăpânire	şi	zbura	pe	deasupra	
locuinţei	noastre	spre	Pentagon.

În	acel	moment,	nu	eram	conştient	de	faptul	că	ceva	neobişnuit	
urma	 să	 se	 petreacă.	 Un	 agent	 literar	 în	 Manhattan	 citise	 primele	
trei	capitolele	din	Jihad	cu	şase	luni	mai	devreme.	Se	convinsese	că	le	
putea	publica,	şi	mă	zorea	să	termin	cât	mai	repede	cu	putinţă.	Dat	
fiind	faptul	că	lucra	pentru	agentul	care-l	descoperise	pe	Tom	Clancy	

capitolul	1:
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la	începutul	anilor	1980,	i-am	luat	sfatul	în	serios,	lucrând	febril	să	
termin	cartea	înainte	să	sece	cu	totul	contul	meu	de	economii.

Luasem	micul	dejun	cu	soţia	mea,	Lynn,	şi	cu	copiii	noştri	–	obicei	
devenit	deja	ritual	–	mi-am	luat	blugii	şi	un	tricou	şi	m-am	apucat	de	
lucru	la	penultimul	capitol	al	romanului.	Nu	ascultam	radioul,	şi	nici	
televizorul	nu	era	aprins.	Pur	şi	simplu	lucram	la	tastatura	laptopului	
când,	 cam	 după	 o	 oră,	 Lynn	 a	 năvălit	 în	 casă	 şi	 a	 dat	 drumul	 pe	
canalul	de	ştiri.	Mi-a	explicat	rapid	că	după	ce-i	lăsase	pe	doi	dintre	
copiii	noştri	la	şcoală,	pornise	radioul	şi	aflase	că	World	Trade	Center	
fusese	lovit	de	două	avioane.	Am	ales	FOX	News	şi	am	văzut	oroarea	
începând	să	se	desfăşoare	sub	ochii	noştri.

Am	 văzut	 fumul	 ridicându-se	 din	 Turnul	 de	 Nord.	 Am	 văzut	
reluările	 repetate	 ale	 zborului	 175	 ale	 United	 Airlines	 plonjând	 în	
Turnul	 de	 Sud	 şi	 explodând	 într-o	 imensă	 minge	 de	 foc.	 Şi	 apoi,	
înainte	să	înţelegem	pe	deplin	ceea	ce	vedeam,	am	văzut	World	Trade	
Center	prăbuşindu-se.

Oamenii	m-au	întrebat	care	a	fost	prima	mea	reacţie,	dar	nu-mi	
aduc	aminte	să	mă	fi	gândit	că	tocmai	vedeam	cum	se	împlineşte	
romanul	 meu.	 Îmi	 amintesc	 doar	 faptul	 că	 m-am	 simţit	 şocat.	
Fusesem	în	vârful	World	Trade	Center	pe	vremea	când	eram	copil,	
împreună	cu	tata,	un	arhitect	care	crescuse	în	Brooklyn	şi	care	adora	
să-mi	 arate	 reperele	 arhitectonice	 ale	 oraşului	 pe	 care-l	 îndrăgea.	
Fusesem	la	ultimul	etaj	al	Turnului	de	Nord	în	urmă	cu	doar	câteva	
săptămâni	şi	luasem	prânzul	la	restaurantul	Windows	on	the	World.	
Acum,	sub	ochii	mei,	acele	două	testamente	ale	geniului	ingineresc	
al	omenirii	se	făcuseră	nevăzute,	la	fel	ca	şi	vieţile	celor	captivi	în	
interiorul	lor.

Apoi	veni	 şi	 ştirea	că	Pentagonul	 fusese	 lovit	 şi	 zvonul	că	Casa	
Albă	şi	Capitoliul	erau	evacuate,	precum	şi	 faptul	că	Air Force One	
părea	a	fi	una	dintre	ţinte.	Washingtonul,	oraşul	care	devenise	căminul	
lui	Lynn	şi	al	meu	de	când	ne	căsătorisem	în	iunie	1990,	era	dintr-o	
dată	sub	asediu.	Niciun	singur	avion	comercial	nu	mai	era	acum	pe	
cer.	În	schimb,	avioane	de	vânătoare	patrulau	pe	deasupra	oraşului.	
Trupele	se	desfăşurau	pe	străzi,	împreună	cu	soldaţi	armurieri,	rachete	
antiaeriene	Avenger	şi	tot	felul	de	dispozitive	militare.

Îmi	amintesc	că	i-am	sunat	pe	prietenii	mei	de	la	Casa	Albă	şi	
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de	la	Capitoliu,	precum	şi	pe	agentul	meu	din	New	York,	sperând	
să	aflu	că	toţi	sunt	teferi,	dar	nu	am	reuşit	să	 intru	în	 legătură	cu	
ei,	având	în	vedere	că	multe	linii	telefonice	erau	compromise.	Îmi	
amintesc	că	l-am	sunat	pe	Steve	Forbes	la	biroul	său	din	Greenwich	
Village,	 să	 văd	dacă	 e	bine.	Steve	 şi	 cu	mine	am	 lucrat	 împreună	
din	 1996	 până	 în	 2000	 la	 întrunirile	 preelectorale	 republicane,	 şi	
călătoriserăm	împreună	prin	aproape	patruzeci	de	state	în	aproape	
toate	tipurile	de	avioane	imaginabile,	de	la	un	avion	simplu	cu	două	
motoare	–	peste	Georgia	rurală	–	la	un	strălucitor	Gulfstream	IV,	
pe	 ruta	Dallas	–	Newark,	 la	o	 serie	de	 zboruri	dificile	 cu	 aparate	
Southwest	cine	ştie	pe	unde.	Oare	se	aflase	în	vreunul	din	aparatele	
acelea	de	zbor	în	dimineaţa	aceea?	După	ce	am	încercat	în	câteva	
rânduri	să	dau	de	el,	am	reuşit	în	cele	din	urmă	să	dau	de	asistenta	sa	
personală.	Steve	era	bine,	mi-a	spus	ea.	Tocmai	trecea	pe	unul	dintre	
podurile	spre	Manhattan	când	a	văzut	cu	ochii	 lui	al	doilea	avion	
lovind	turnul.	În	clipa	aceea,	şoferul	lui	a	acţionat	frânele,	a	întors	
maşina	şi	s-a	întors	la	reşedinţa	lui	Steve.

Lynn	şi	eu	i-am	luat	pe	băieţii	noştri	de	la	şcoală.	Câţiva	prieteni	
au	 venit	 şi	 au	 petrecut	 ziua	 cu	 noi.	 Am	 urmărit	 evenimentele	 la	
televizor,	 le-am	trimis	e-mailuri	prietenilor	din	ţară	şi	din	 întreaga	
lume,	cu	noutăţi	de	la	Washington,	şi	ne-am	rugat	pentru	cei	afectaţi	
direct	de	această	 criză.	Ne-am	rugat	pentru	preşedintele	nostru,	 să	
aibă	înţelepciunea	să	ştie	ce	să	facă	în	continuare.	Oare	urmau	să	aibă	
loc	şi	alte	atacuri?	Oare	avea	să	existe	şi	un	12	Septembrie,	un	13,	un	
14	septembrie?	Oare	aveau	să	aibă	loc	o	serie	de	atacuri	teroriste,	unul	
după	celălalt,	cum	experimenta	Israelul	de	atâţia	ani?

Abia	spre	sfârşitul	 lunii	noiembrie,	 sau	 începutul	 lui	decembrie,	
cred,	 au	 început	 evenimentele	 să	 se	 liniştească	 suficient	 cât	 să-mi	
permită	gândurilor	să	se	întoarcă	la	The Last Jihad.	Ce	trebuia	să	fac	
cu	 romanul	 acela?	Agentul	meu,	Scott	Miller	de	 la	Trident	Media	
Group	din	Manhattan	era	de	acord	că	nu	o	prea	puteam	trimite	la	o	
editură	din	New	York.	Nu	o	puteam	trimite	de	fapt	la	nicio	editură.	
Nimeni	 nu	 îşi	 dorea	 să	 publice	 un	 roman	 care	 începea	 cu	 un	 atac	
kamikaze	 asupra	 unui	 oraş	 american.	 Nu	 mai	 era	 o	 distracţie.	 Era	
prea	dur,	prea	real.	Am	pus	romanul	într-un	sertar	şi	am	încercat	să	
uit	de	el	în	timp	ce	îmi	căutam	noi	clienţi	şi	încercam	să	reconstruiesc	
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compania	de	strategie	în	comunicare	pe	care	o	neglijasem	serios	pe	
tot	parcursul	anului	2001.

Iar	 atunci	 s-a	 întâmplat	 ceva	 curios.	 Eu	 şi	 soţia	 mea	 urmăream	
discursul	despre	starea	națiunii,	discurs	ținut	anual	de	către	preşedintele	
SUA	în	faţa	camerei	reunite	a	Congresului	american,	în	ianuarie	2002	
când	 preşedintele	 Bush	 a	 transmis	 de-acum	 faimosul	 său	 mesaj	
despre	„axa	răului“	şi	i-a	avertizat	pe	americani	că	următorul	război	cu	
care	probabil	ne	vom	confrunta	ar	putea	fi	cel	cu	Saddam	Hussein	din	
cauza	terorismului	şi	a	armelor	de	distrugere	în	masă:

Al	 doilea	 obiectiv	 al	 nostru	 [după	 suprimarea	 taberelor	
teroriste	şi	aducerea	teroriştilor	la	judecată]	este	să	prevenim	
regimurile	 care	 susțin	 terorismul,	 ameninţând	 America	
sau	prietenii	 şi	 aliaţii	noştri	 cu	arme	de	distrugere	 în	masă.	
Unele	dintre	 aceste	 regimuri	 au	devenit	 foarte	 rezervate	de	
la	 11	 Septembrie	 încoace.	 Dar	 noi	 le	 cunoaştem	 adevărata	
natură...	 Irakul	 continuă	 să	 îşi	 etaleze	 ostilitatea	 faţă	 de	
America	şi	 să	sprijine	terorismul.	Regimul	 irakian	a	plănuit	
să	 achiziționeze	 antrax,	 gaz	 neurogen	 şi	 arme	 nucleare	 de	
peste	un	deceniu.	Acesta	este	un	regim	care	a	folosit	deja	gaz	
otrăvitor	pentru	a-şi	ucide	proprii	cetăţeni	–	lăsând	trupurile	
mamelor	ghemuite	peste	leşurile	copiilor	lor	decedaţi...	State	
precum	acestea	[inclusiv	Iranul	şi	Coreea	de	Nord]	şi	aliaţii	
lor	 terorişti	 constituie	 o	 axă	 a	 răului,	 înarmându-se	 şi	 prin	
aceasta	ameninţând	pacea	lumii.	Prin	faptul	că	îşi	manifestă	
interesul	faţă	de	armele	de	distrugere	în	masă,	aceste	regimuri	
constituie	 un	 pericol	 tot	 mai	 serios.	 Ele	 pot	 furniza	 astfel	
de	 arme	 teroriştilor,	 oferindu-le	 mijloacele	 care	 să	 le	 poată	
materializa	ura.	Ne	pot	ataca	aliaţii	sau	să	încerce	să	şantajeze	
Statele	Unite.	În	oricare	din	aceste	situaţii,	preţul	indiferenţei	
ar	fi	catastrofal...	Vom	fi	precauţi,	cu	toate	că	timpul	nu	este	de	
partea	noastră.	Nu	vom	aştepta	desfăşurarea	evenimentelor,	în	
timp	ce	pericolele	se	înteţesc.1

Eu	şi	Lynn	ne-am	privit	unul	pe	celălalt,	de	parcă	tocmai	am	fi	trăit	
aievea	un	episod	din	Zona Crepusculară [The Twilight Zone].	Una	era	




