
 21مانيفست جنگ قرن 
 جورج بوش  -2005اآتبر  6 -واشنگتن دی سی

 
ای از  متمرآز است آه از مجموعه  وخدمت يك ايدئولوژی مشخص در ها تروريست حمالت

برخی آن را افراط گرايی اسالمی  .شود  ديوانه وار تشكيل می باورها و اهداف شيطانی و نه
گذارند و ديگران به آن فاشيسم   طلب بر آن میآشوب خوانند، برخی ديگر نام جهادگرايی می

 اين شكل. ايدئولوژی هر چه آه باشد با دين اسالم تفاوت بسيار دارد نام اين .گويند اسالمی می
 آورد آه خواستار تاسيس اسالم را به خدمت يك ديدگاه خشن سياسی در می از افراط گرايی،
 های سياسی و مذهبی به وسيله تروريسم نفی آننده تمام آزادی انحصار طلب يك امپراطوری

اين افراط گراها از تفكر جهاد، دعوتی برای آشتار تروريستی  .شورش است خرابكاری و و
 هندوها و نيز مسلمانان فرقه های ديگر می سازند آه آنان را و يهوديان و مسيحيان بر ضد
  .نامند می مرتد

مانند القاعده  يستی جهانی و بدون مرزبسياری از اين مبارزان، اعضای سازمان های ترور
گرايان محلی را فراهم  هستند آه تبليغ می آنند و سرمايه و آمك های فنی مورد نياز افراط

سپتامبر را بر عهده می  11 بزرگ و وحشيانه ای همچون ياتمی سازند و رهبری عمل
لب با القاعده، آه اغ ای يافت های منطقه توان در گروه  ساير مبارزان را می...گيرند
سومالی، فيليپين، پاآستان،  های جدايی طلب در نقاطی مانند های شبه نظامی و جريان شورش

های محلی  وجود دارند آه در هسته ديگرانی نيز. چچنستان، آشمير و الجزيره ارتباط دارند
آنان پذيرند اما به طور مستقيم توسط  شكل گرفته اند و از افراط گرايی اسالمی تاثير می

به يك شبكه نه چندان پيوسته با  بيشتر شبيهافراط گرايی اسالمی . رهبری نمی شوند
با اين وجود همه اين عناصر آه . است هايی بسيار بيشتر از يك ارتش تحت فرمان واحد شاخه

ايدئولوژی و ديدگاه واحدی نسبت به  های جنگ پراآنده مشغول مبارزه هستند از در ميدان
 .ردارنددنيای ما برخو
دانيم، زيرا آن را به روشنی در تصاوير ويديويی، نوارهای  گراها را می ما ديدگاه افراط
خواهند به  نخست آن آه افراط گرايان می. ها و تارنماها اعالم آرده اند بيانيه ها، صوتی، نامه

ح آمريكا و غرب بر خاور ميانه بزرگ خاتمه دهند، زيرا ما از مردم ساالری و صل تاثير
 اسامه بن الدن، رهبر القاعده. های آنان قرار گرفته ايم آنيم و بر سر راه خواسته حمايت می

از  ها، پسران و پول خود را برای بيرون راندن آافران دارايی"از مسلمانان خواسته است تا 
قرن  شگردهای آنان برای رسيدن به اين هدف به مدت يك ربع. وقف نمايند" هايشان سرزمين

خواهند آه ما بار  آنان می. زنند و انتظار دارند آه فرار آنيم آنان ما را می: ه داشته استادام
مقياس بزرگ تر   را در1993 و موگاديشو در سال 1983ديگر تاريخ تلخ بيروت در سال 

  .و همراه با پيامدهای بيشتر تكرار آنيم
ياالت متحده برای در اختيار خواهد از خال ناشی از عقب نشينی ا دوم آن آه شبكه مبارز می

آشور استفاده نمايد تا حمالت خود را از آنجا ترتيب دهد و مبارزه با  گرفتن زمام امور يك
های گذشته  افراطيان در دهه. را از اين نقطه رهبری نمايدهای اسالمی غير افراطی  حكومت
آنان . ار داده اندهر جا مصر، عربستان سعودی، پاآستان و اردن را هدف اشغال قر بيش از

هم اآنون به عراق چشم . ای از زمان در افعانستان به اين هدف دست يافتند برای برهه
. همه دنيا در حال تماشای اين جنگ و دو دشمن است: "بن الدن اعالم آرده است  .دارند

ها عراق را جبهه  تروريست." پيروزی و افتخار و يا بدبختی و تحقير خواهد بود نتيجه يا
و ما بايد عراق را جبهه اصليمان در مبارزه . بينند در مبارزه بر ضد انسانيت می اصلی خود

  .تروريسم بدانيم با



های مسلمان را گرد  جمعيت سوم آن آه طبق باور مبارزان در اختيار گرفتن امور يك آشور،
مپراطوری های ميانه رو و تاسيس يك  آورد و برای آنان امكان براندازی همه حكومت هم می

ها با قدرت اقتصادی، نظامی و  تروريست . سازد را فراهم میاز اسپانيا تا اندونزی اسالمی 
 های آشتار جمعی، سالحشان مبنی بر توليد  توانستند برنامه آار اعالم شده سياسی بيشتر می

پيشتر آمريكا و تهديد دولت آمريكا به انزوا را  يل، ارعاب اروپا، تهديد مردمئانهدام اسرا
  .برند

شوند اين اهداف را به دليل تعصب آميز يا افراطی بودن، نشدنی  ممكن است برخی وسوسه
دشمن ما . آنها تعصب آميز و افراطی هستند، اما نبايد آنار گذاشته شوند البته. تلقی نمايند
شويم  ما يا بر نژاد انسان پيروز می"همانگونه آه زرقاوی عهد آرده است، . است آامال متعهد

داند آه متعصبان ديگر تاريخ  و دنيای متمدن به خوبی می." رسيم زندگانی جاويد می و يا به
 پيش از ترك عرصه تاريخ همه ملل را به جنگ و) 7(تواز جمله، استالين، هيتلر و پل پ نيز

بايد  وجدان با جديت برخورد شود و بی الزم است با مردان بد نيت جاه طلب. قتل عام آشاندند
  .آنان را پيش از چند برابر شدن جناياتشان متوقف سازيم

ستيزه جويان دشوار است، چرا آه رشد آن مانند يك انگل به عذاب و  شكست دادن شبكه
های محلی را در خدمت بنا نهادن  افراط گرايان درگيری. گی داردتبس سختی آشيدن ديگران
مقصر است و راه حل هميشه به گيرند آه هميشه در آن آس ديگری  يك فرهنگ شكنجه می

آنند  آنان از مردان و زنان جوان آزرده و سرخورده سوء استفاده می  .شود خشونت منتهی می
فن طلبند و از  آه آلت دست تروريسم قرار گرفته اند به خدمت میمساجد  و آنان را از طريق

اعضای جديد هم . آنند برای چند برابر آردن قدرت ويرانگرشان استفاده میآوری امروزی 
های  توانند به آتابخانه های دورافتاده آموزش ببينند می اآنون به جای آن آه در اردوگاه

ای يا منفجر  های آنار جاده ساخت بمبدسترسی داشته باشند آه در آنها چگونگی اينترنتی 
 های موشكی آموزش داده شده است و اين امر خطر خشونت را حتی در داخل نارنجك ساختن

  .دهد آميز و مردم ساالر انتشار می جوامع صلح
آنان . شود ياری دهندگان و قدرت دهندگان بيشتر می تاثير افراط گرايی اسالمی همچنين توسط

 آه هدف مشترآشان آزار ايرانمصلحتی مانند سوريه و  های خودآامه و ياران توسط نظام
ای تروريستی برای نسبت دادن ه رو است و از تبليغ های اسالمی ميانه آمريكا و دولت

. آنند تحت پوشش قرار گرفته اند يهوديان استفاده می خطاهای خودشان به غرب و آمريكا و
های  های فاسد استوار هستند آه برای فعاليت اين افراط گرايان بر پايه مراآزی همچون خيريه

رای انتشار آنان توسط آسانی آه پرخاشجويانه ب. آنند تروريستی پول جمع آوری می
آنند قدرت  ثبات سرمايه گذاری می بی از اسالم در نقاط های افراطی و تعصب آميز برداشت

های خبری عرب زبان آه به نفرت  توسط عناصری از رسانه ستيزه جويان همچنين. يابند می
آنند و از آنچه در  های توطئه آميز را تغذيه می نظريه زنند و و نگرش ضد سامی دامن می

آنند و تقريبا يك آالم از  شد صحبت می آمريكا ناميده می توسط" مبارزه با اسالم"ه گذشت
از مسلمانان افغانستان، بوسنی، سومالی، آوزوو، آويت و  اقدامات آمريكا برای محافظت

 .شوند عراق نمی گويند تقويت می
اق استحكام يافته عر بنا بر باور برخی از آنها افراط گرايی حتی توسط اقدامات ائتالف ما در

خروش افراط  است و طبق اظهار آنان حضور ما در آن آشور به نوعی باعث يا عامل
نبوديم و با اين   سپتامبر در عراق11آنم آه ما روز  به آنان يادآوری می. گرايان شده است

مساله روز باشد  نفرت افراط گرايان پيش از آن آه عراق. وجود القاعده به ما حمله آرد
. ادامه خواهد داشت ای در دستان آنان نباشد نيز د داشت و پس از آنكه اين آشور بهانهوجو

ستيزه جويان بيش از  دولت روسيه از عمليات آزاد سازی عراق حمايت نكرد و با اين وجود
  . دانش آموز را در بسالن به قتل رساندند180



ها در آرانه باختری   اسراييلیها موارد زيادی را از جمله حضور در طول سال افراط گرايان
های صليبی  نظامی اياالت متحده در عربستان سعودی يا شكست طالبان يا جنگ يا حضور

ای از  در حقيقت ما با مجموعه. پيش بهانه آرده اند تا به خشونت متوسل شوند هزاران سال
 در برابر ما آنچه. مواجه نيستيم آه بتوان به آنها پرداخت و از حجمشان آاست ظلم و جور

  مبتنی بر به اسارت در آوردن همهاصالح ناپذيربا اهدافی ايدئولوژی افراطی دارد يك  قرار
 هيچ يك از اقدامات ما قاتالن را به خروش دعوت ننمود و هيچ. ملل و ارعاب آل جهان است

نمی  های آنان را برای آشتار دگرگون يا محدود امتياز، رشوه يا اقدامی برای تسلی برنامه
  .سازد

توان رفتارشان را  دهند آه بيانديشند می آنان بر خالف اين نظر آشورهايی را هدف قرار می
ما : آارآمد وجود دارد در برابر چنين دشمنی تنها يك واآنش. از طريق خشونت تغيير داد

 پيروزیبه چيزی آمتر از  هيچ گاه عقب نشينی نمی آنيم، هيچگاه تسليم نمی شويم و هيچ گاه
  (.آف زدن. (قانع نمی شويمآامل 

تئو ون  قاتل. ما در قرن جديد استچالش بزرگ افراط گرايان اسالمی  ايدئولوژی مرگبار
احساس  من درد شما را: "گگ در دادگاهی در هلند به مادر گريان قربانی رو آرد و گفت

بيشتر  ذهبی،و بر خالف ظاهر اين شعار م." نمی آنم، زيرا به اعتقاد من شما يك آافريد
  .قربانيان دست اين ستيزه جويان، مسلمانان هستند

 آودك عراقی در يك بمب گذاری با اعدام معلمان عراقی در 25قتل  ساده و روشن است آه
ها مشغول مراقبت از بيماران هستند قتل  پرستارانی آه در بيمارستان هايشان يا آشتار مدرسه

اين ستيزه جويان تنها . رود  و مذهب به شمار میو شرافت و اخالقيات يا رد آامل عدالت
سران آنان وانمود .) آف زدن. (عراق نيستند، بلكه دشمن اسالم و انسانيت اند دشمن آمريكا و

در واقع . برابر دشمنان ستمگرشان هستند آنند آه حزبی ستم ديده و نماينده مظلومان در می
انروايانه هستند و آرزو دارند قدرت را از همه پايان برای تسلطی فرم بی آنان دارای جاه طلبی

های تاريخی را  ها و مجسمه هايشان آتاب حكومت آنان در. آس غير از خودشان بگيرند
آنان به دنبال پايان بخشيدن به هر . آنند وحشيانه رفتار می ممنوع اعالم آرده اند و با زنان

ها در  تروريست. های زندگی و حكومت بر افراد هستند تمام جنبه گونه مخالفت و نظارت بر
ای آآنده از ستم  دهند مشغول آماده سازی آينده را وعده میای عدالتمند و مقدس  آيندهحالی آه 

  .و بدبختی هستند
با   .آند ای است آه آن را محكوم به شكست می راديكاليسم اسالمی نيز دارای تضادهای فطری

خواهند بر  هايی است آه می های اين مبارزان سالح ديدگاه تنها بخش مدرن. دیوحشت از آزا
رحمانه آنها به واسطه تصوير آج و  بی های خشونت آميز و مابقی ديدگاه. عليه ما به آار گيرند
آنهايی آه .  اعالم جنگ بر عليه انديشه پيشرفت-شود  دارند تعريف می منحرفی آه از گذشته

  . آنند نفرت دارند خود را به انزوا، نزول، و سقوط محكوم می فتاز آزادی و پيشر
 جلوگيری وقوع بپيوندند قبل از اينكه بههای تروريستی  ما مصمم هستيم تا از حمالت شبكه

دفاعی گسترده و هماهنگی برای  ما با سازماندهی مجدد دولت خود در حال ايجاد سيستم. آنيم
رديابی فعاليت دشمن بر اساس اطالعاتی  يفه بسيار دشوارما برای انجام وظ. آشورمان هستيم

آيد در  صورت متفرقه و ناقص به دست می آه معموال از منابع پراآنده داخلی و خارجی به
های بسياری از آشورهای  به همراه دولت ما. های اطالعاتی خود هستيم حال اصالح آژانس

توان آردن رهبران آنها در حال اقدام نا های تروريستی و  در جهت نابود آردن شبكهديگر
 11با همكاری با يكديگر، ما تقريبا تمامی آنهايی آه مسئوليت مستقيم در حمالت . هستيم

ارشد بن الدن و مديران و عامالن سازمان  سپتامبر داشتند و همچنين برخی از معاونان
توان به  ان اين افراد، میاز مي. دستگير آرده ايم  آشور را يا آشته يا24القاعده در بيش از 

آول آه رئيس عمليات القاعده در منطقه خليج فارس   متفكر حمله به آشتی يو اس اسزمغ
های بالی، يك برنامه ريز ارشد عمليات  اولين بمب گذاری  متفكر حمالت جاآارتا وزبود، مغ



رهبران برنامه ريزی حمالتی در ترآيه بود، و بسياری از  تروريستی زرقاوی آه مشغول
  .سعودی اشاره آرد ارشد القاعده در عربستان

دست آم ده توطعه تروريستی   سپتامبر تا آنون11در مجموع، اياالت متحده و شرآای ما از 
حمله در داخل اياالت متحده را  بسيار جدی القاعده از جمله سه توطعه القاعده برای انجام

القاعده برای تعيين اهدافی در اياالت  رما همچنين دست آم پنج آوشش ديگ. خنثی آرده ايم
های پيوسته  اين پيشرفت. متوقف آرده ايم متحده يا وارد آردن عمال خود به داخل آشور را

. به انجام عمليات در سطحی جهانی است  اما دشمن هنوز هم قادر--دشمن را زخمی آرده 
ی سازمان يافته بين المللی ها داد تا شبكه ما به مبارزه ادامه خواهيم: تعهد ما روشن است

  .های خود پاسخگو قرار گيرند برای جنايت تروريسم آشف و نابود شده و رهبرای آنها
های شرور و متحدان  های آشتار جمعی در اختيار رژيم ما مصمم هستيم تا سالحدوم، 

ا ب. آنند قرار نگيرد  آه بدون راه دادن ترديدی به خود از آنها استفاده میتروريستشان
ديگر آشورها، اياالت متحده يك شبكه بازار سياه بزرگ  همكاری با بريتانيا، پاآستان، و

های  های سالح ليبی برنامه. ای به رهبری عبدالقدير خان را آشف و نابود آرد فناوری هسته
و در سال گذشته، ما و . همچنين موشكی دور برد خود را رها آرد ای و شيميايی و هسته

گسترش بيش از يك دوجين محموله مشكوك به ارتباط با فناوری   طرح امنيتشرآايمان تحت
  . را متوقف ساختيمموشكی ايرانبرای برنامه  تسليحاتی منجمله تجهيزات

. عليه آشورهای آزاد را آاهش داده، اما از ميان نبرده ها خطرات موجود بر اين پيشرفت
بر عليه ما استفاده آنند برای دستيابی به های وحشتناآی  سالح مردان خبيث آه قصد دارند از

های آشتار جمعی در دستان  ما مصرانه در حال تالش هستيم تا سالح و. آوشند آنها دائما می
  .نگيرد آنها قرار

های شرور برخوردار  های راديكال از حمايت و پناه رژيم سوم، ما مصمم هستيم تا گروه
ای در همكاری با   ايران دارای تاريخچه طوالنیهای حمايت گر مانند سوريه و دولت. نشوند

اياالت متحده . نيستند ها بوده و مستحق هيچ نوع صبری از سوی قربانيان تروريسم تروريست
ها  آنهايی آه از تروريست دهند و هيچ تفاوتی ميان آنهايی آه اقدامات تروريستی انجام می

. همه آنها به يك اندازه قاتل هستند شود، چوندهند قائل نمی  آنند يا به آنها پناه می حمايت می
دهند آه  متحد باشند، همچنين ترجيح می دهند با ترورسم هايی آه ترجيح می دولت) آف زدن(

  .ها را پاسخگو قرار دهد و جهان متمدن بايد اين رژيم. دشمن تمدن باشد
 پايگاه و سكويی از آن به عنوان چهارم، ما مصمم هستيم تا مبارزان آنترل هيچ آشوری آه

به اين منظور، ما در آنار . نياورند برای انجام عمليات تروريستی استفاده شود را به دست
به اين منظور، ما . جنگيم متحدان القاعده آنها می شرآای افغانی خود بر عليه بقايای طالبان و

و . آنيم كاری میمبارزان در پاآستان با پرزيدنت مشرف هم برای به انزوا آشيدن و مقابله با
هدف . آنيم ها در عراق مبارزه می به اين منظور، ما با بقايای رژيم پيشين و تروريست

تروريسم براندازی يك دموآراسی در حال برخاستن، تصاحب يك آشور استراتژيك به عنوان 
 آردن خاورميانه، و حمله به آمريكا و ديگر آشورهای آزاد ثبات بی ايمنگاهی برای تروريسم،
ها و متحدانشان در مرآز قدرتشان  ما شكست دادن تروريست هدف. با خشونتی فزاينده است

  .دشمن را در عراق مغلوب خواهيم آرد  و به همين دليل ما--است 
ائتالف ما با برنامه نظامی جامع و مشخصی به همراه متحدان عراقی مان در حال پيش روی 

منظور پاآسازی نيروهای دشمن عمليات تهاجمی  همنطقه به منطقه، شهر به شهر، ما ب. است
ما در . گذاريم تا از بازگشت دشمن جلوگيری شود انجام داده و نيروهای عراقی را باقی می

ما . اين مناطق در تالش هستيم تا بهبودهای ملموسی در زندگی شهروندان عراق ايجاد شود
دم عراق را در برابر افراط منتخبی هستيم آه مر در حال آمك رسانی به برخاستن دولت

ها و  ها، و آمريكايی خطرات زيادی برای عراقی اين آار. آند گرايی و خشونت متحد می



 و اين جنگ نيازمند --در هيچ جنگی نمی توان بدون ايثار برنده شد . نيروهای ائتالف دارد
  .بيشتر است ايثار بيشتر، زمان بيشتر، و اراده
چند گردان ارتش عراق در عمليات رزمی  ليات فلوجه، تنهايازده ماه قبل در جريان عم

نيروهای ما با شورشگران   گردان ارتش در آنار80امروز بيش از . شرآت داشت
منصفی نبايد دستاوردهای مردم  و هيچ فرد. پيشرفت آسان نيست، اما پيوسته است. جنگند می

  .عراق را ناديده گرفته يا انكار يا رد آند
 چون سيستم ،های متنوع است سازی جمعيت آراتيك بهترين اميد برای متحدفدراليسم دمو

مشروطه فدرال به حقوق و رسوم مذهبی تمامی شهروندان احترام گذاشته و در عين حال به 
اين درست است آه بذر . دهد ها سهم و صدايی در آينده آشور می ها از جمله سنی تمامی اقليت

اما دموآراسی، پس از اينكه رشد آرد و به بار  -- ته شدهآزادی همين اخيرا در عراق آاش
  (آف زدن. (درختی سالم و نيرومند است آمد، يك گل آسيب پذير نخواهد بود؛

خواهد بود اگر ما به ضررها  آنند آه به نفع آمريكا برخی ناظران همچنين اينگونه ادعا می
و توهمی خطرناك است آه يك  طلاين خيال با. پايان دهيم و همين حاال عراق را ترك آنيم

گرفتن عراق و مردم و منابع آن در  آيا با قرار: رساند سوال ساده خالف آن را به ثابت می
آشورهای آزاد امن تر خواهند بود يا ناامن  آنترل زرقاوی و بن الدن اياالت متحده و ديگر

 در آناری ساآت نمی مردمان آزاده تنفر داشت، ما تر؟ پس از ساقط آردن ديكتاتوری آه از
آردن آشور خود ما هستند آنترل عراق را از طريق  ايستيم تا قاتالنی آه مصمم به نابود

  .خشونت به دست گيرند
ها  بردن فرصت تروريست عنصر پنجم استراتژی ما در جنگ بر عليه تروريسم از ميان
 اميد در سرتاسر دموآراسی و برای جلب نيروهای جديد از طريق جايگزينی نفرت و غيظ با

. و جايگزين ديگری هم ندارد ای دشوار و بلند مدت است، اين پروژه. خاورميانه بزرگ است
خود از جمله ای  خاورميانه دوستانما . آينده ما و آينده اين منطقه با يكديگر مرتبط هستند

رام به پيش بگيرند و با احت آنيم تا راه اصالحات را مصر و عربستان سعودی را ترغيب می
جنگ بر عليه تروريسم تقويت  های مردم خودشان اراده جوامع خود را در حقوق و انتخاب

آنيم چون دگرانديشان  شدگان دفاع می های ظالم از دگرانديشان و تبعيد ما در برابر رژيم. آنند
طرح استدالل خود از طريق ديپلماسی  ما با. امروز رهبران دموآراتيك فردا خواهند بود

آزادی دين، و حقوق برابر زن را به  ی، اعتقاد خود به خود مختاری، حاآميت قانون،دولت
اعتقادات در هر سرزمين و هر فرهنگی  اين. آنيم روشنی و با اطمينان آامل مطرح می

  . صحيح و مقبول هستند
 ريندانيم آه حياتی ت دهيم، می ما سهم خود را در برخورد با راديكاليسم انجام می در حالی آه

. اند ها از هم اآنون آغاز شده و اين فعاليت. ها در خود جهان اسالم انجام خواهد شد فعاليت
 گويد آشتن يك  قرآن آه می5 سوره 32بسياری از علمای اسالمی با اشاره به آيه 

است،  گناه مانند آشتن تمام بشريت است و نجات جان يك فرد مانند نجات تمام بشريت بی انسان
 پس از حمالت. نون به محكوم آردن تروريسم در انظار عمومی پرداخته انداز هم اآ

هر آسی آه " ژوئيه، امامی در امارات متحده عربی اعالم آرد، 7تروريستی لندن در 
وقت آن رسيده آه آه تمام رهبران ." چنين اعمالی شود نه مسلمان است و نه متدين مرتكب
 ای آه برای اهداف سياسی از اسالم سوء ايدئولوژیمتعهد در تقبيح و محكوم آردن  مسلمان

  .آند شرآت آند آند و دينی شريف را آلوده می استفاده می
 


