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( ECCE (E-Collaborative Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی در ایاالت متحده آمریکا،
تحت  501c3است که از فنآوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکلدهنده
ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند ،دانش شهروندی ،مسئولیت و وظیفه
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هم انطور
که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستندECCE .
دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی ازآزادیهای شهروندی و سیاسی
برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت میداند .ما دموکراسی را مجموعهای از
ارزشها ،نهادها و فرایندها میدانیم که مبشر صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامعی
شایستهساالر است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند.
ما پروژة اصلی  ECCEیعنی «آموزشکده توانا :آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران» را
در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران،
یک نهاد پیشرو است .توانا با ارایة دورههای آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن
دانشجویان ،به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده
است .این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت دیجیتال ،حقوق زنان،
وبنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری ارایة میشوند .آموزشکده توانا آموزش
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامههایی مثل مطالعات موردی در جنبشهای اجتماعی
و گذارهای دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران ،دستورالعملهای خودآموز ،کتابخانة
مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة
مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعة تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی
و صداهای حذفشده است .به همین ترتیب ،به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران
ایرانی هستیم که ایدههای آنان در جمهوری اسالمی ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجمه متون کالسیک دموکراسی و مقاالت معاصر در
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی ،حقوق بشر ،حاکمیت قانون ،روزنامهنگاری،
کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات است .امید ما این است که این متون بتواند سهمی در
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
اکبر عطری

مریم معمارصادقی
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پرده آهنین
زندگی حماسی وينستون چرچيل ( )۱۹۶۵-۱۸۷۴چندين دوره را در سياست شامل
میشد – از ظاهر شدناش در کسوت قهرمان جنگ در جنگ بوئر در سال  ۱۸۹۹تا
گام نهايی او در لباس نخست وزیر بريتانیا از سال  ۱۹۵۱تا  .۱۹۵۵در این ميانه چرچیل
فرمانده نخست نیروی دريايی در جنگ اول جهانی ،رئيس خزانه در دهه  ،۱۹۲۰نخست
وزیر افسانهای و رهبر جنگی از سال  ۱۹۴۰تا سال  ۱۹۴۵بود.
چرچیل به همان اندازه که قهرمان دموکراسی بود قربانی آن نيز بود .در طول
بيشتر سالهای دهه  ۱۹۳۰او به خاطر هشدارهای مصرانه و فاقد محبوبيتاش درباره
خطر آلمان نازی از مناصب عمومی برکنار بود .در سال  ۱۹۴۵پس از اينکه مردان و
زنان ِ هممیهن و در محاصرهاش را در جنگ برابر هيتلر به پیروزی رساند ،در انتخابات
سراسری پس از جنگ به طور ناگهانی و نامحترمانه از مقاماش کنار گذاشته شد .با این
حال او همچنان پوپوليست و دموکراتی تمامعیار باقی ماند که هرگز دست از این قاعده
مشهورش نکشید که :دموکراسی بدترين نظام سياسی است ،جز اينکه در ميان بقيه از
همه بهتر است.
اين سخنرانی در دومین دوره تبعيد سياسیاش ایراد شده است .چرچيل در این
سخنرانی ،که در سال  ۱۹۴۶در فولتون ميسوری ايراد کرد ،استدالل میکند که
سرشت تماميتطلبی شوروی از جنس همان تماميتطلبی نازی است .او میگويد که
دموکراسیهای غربی مبارزهای طوالنی و دشوار در برابر تبلیغات بیامان و قدرت مسلح
آن در پیش دارند .میتوان گفت که اين سخنرانی  -که در اياالت متحده آمریکا با
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همدلی بسيار بيشتری شنیده شد تا در بریتانيای کبیر  -جنگ سرد را کلید زده است.
در اصرار چرچيل بر قدرت ذاتی جامعههای دموکراتيک میتوان طنین سخنان
پريکلس را شنید .سخنان چرچيل در ایمان تزلزلناپذیرش به پیروزی نهايی انديشهها
و جامعههای دموکراتيک بر تماميتخواهی ،يک بار ديگر پیشآگاهیاش را نشان
میدهد .وقايع سالهای  ۱۹۸۹و  ۱۹۹۰با فروپاشی ديوار برلین و جايگزينی دولت
کمونيست با دولتهای دموکراتيک در اروپای مرکزی و شرقی گويی اثباتی بر
حقانيت او بود.
خوشحالام که امروز بعدازظهر به کالج وستمينستر آمدهام و مفتخرم که
مدرکی به من دادهاید .نام «وستمينستر» به نوعی برای من آشنا ست .انگار
اسم را قبال شنيدهام .در حقیقت بخش بسيار بزرگی از تحصيل و آموزش من
در سياست ،ديالکتيک ،رتوريک و يکی دو چیز ديگر در وستمينستر بوده
است .در واقع هر دو ما در دو نهاد يکسان ،مشابه يا همخانواده آموزش دیدهایم.
همچنين مايه افتخار است ،شايد افتخاری منحصربهفرد ،که مالقاتکنندهای
خصوصی را رئيس جمهور اياالت متحده آمریکا به مخاطبانی دانشگاهی معرفی
کند .رئيس جمهور در ميان مشغلههای سنگين ،وظايف و مسئوليتهایاش –
که کسی خواهانشان نيست ولی کسی هم آنها را پس نمیزند – هزار مايل
سفر کرده است تا جلسه ما را امروز در اينجا تکریم کند و بزرگ بدارد و به
من فرصتی دهد تا خطاب به اين ملت همخانواده و همچنين هموطنان خودم در
آن سوی اقيانوس و شاید در بعضی کشورهای ديگر سخن بگويم.
رئيس جمهور به شما گفته است که آرزوی او ست  -چنانکه مطمئنام آرزوی
شما نيز هست  -که در ارائه مشورت صادقانه و راستين خود در اين روزگار
نگرانکننده و حيرتافزا آزادی کامل داشته باشم .من يقينا از اين آزادی
استفاده خواهم کرد و بيشتر احساس میکنم که اين کار درستی است؛ چون
هر جاهطلبی فردی و خصوصیای که در روزگار جوانتر بودنام دنبال کردهام
ورای ناممکنترین روياهای من محقق شده است .اما بگذارید اين نکته را
روشن کنم که من هيچ ماموريت يا منصب رسمی از هيچ نوعی ندارم و فقط
به نيابت از خودم سخن میگويم .اينجا چيزی نيست جز همین که میبينيد.
در نتيجه با تکيه بر تجربه سالهای دراز عمرم میتوانم به ذهنام اجازه دهم تا
مروری کنم بر مشکالتی که در روزهای پس از پيروزی مطلق نظامیمان حاصل
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کردهايم و سعی کنم با تمام قدرتی که دارم اطمینان یابم که آنچه با اینهمه
ایثار و رنج حاصل شده است برای عظمت و امنيت آينده نوع بشر حفظ شود.
اياالت متحده آمریکا در اين دوره در نقطه اوج قدرت جهانی قرار دارد .اين
لحظهای باوقار برای دموکراسی آمریکايی است .چون به همراه برتری در
قدرت ،پاسخگویی و مسئوليتپذيری هيجانانگيزی نسبت به آينده میآيد.
اگر به اطرافتان نگاه کنيد نه تنها احساس میکنيد که ادای وظيفه کردهاید،
احساس نگرانی خواهيد کرد که مبادا در اين مرحله دستیابی خود مرتکب
قصور شويد.
اکنون فرصت ،آشکار و درخشنده پيش روی هر دو کشور ما ست .طردکردن،
ناديدهگرفتن یا درهمشکستن آن ،سرزنش و مالمت طوالنی روزگاران پس از
ما را به همراه خواهد داشت .ضروری است که استقامت فکر ،پشتکار در هدف
و سادگی باشکوه تصميمگيری ،راهنما و حاکم مردم انگليسیزبان در صلح
باشد؛ همچنان که در جنگ بود .ما باید ثابت کنيم از عهده اين تکليف دشوار
بر میآييم و چنين نيز خواهيم کرد.
مردان نظامی آمريکايی وقتی به وضعيتی جدی نزدیک میشوند عادت دارند
که در صدر تصميم خودشان اين کلمات را بنویسند« :مفهوم راهبردی کلی».
در اين عبارت حکمتی هست؛ چون منجر به روشنی فکر میشود .پس آن
مفهوم راهبردی کلی که امروز باید ثبت کنيم کدام است؟ چیزی نيست جز
امنیت و رفاه ،آزادی و پيشرفت همه خانهها و خانوادههای همه مردان و زنان
همه سرزمينها.
من اينجا بهويژه از کلبهها و خانههای آپارتمانی بیشماری سخن میگويم
که نانآورشان در ميانه حوادث و دشواریهای زندگی تقال میکند تا زن و
فرزنداناش را در برابر محروميت حفظ کند و خانوادهاش را با خداترسی بار
بیاورد یا بر مبنای مفاهیمی اخالقی که بسياری اوقات نقش مهمشان را ايفا
میکنند.
برای امنيتدادن به اين بیشمار خانهها ،باید از آنها در برابر دو مهاجم غولآسا
يعنی جنگ و استبداد محافظت کرد .همه ما ناآرامیهای هولناکی را میشناسیم
که خانوادههایی معمولی را تحت فشار قرار میدهد؛ وقتی که نفرین جنگ
سرزده بر نانآور آنها و کسانی که او برایشان کار و تدبیر میکند وارد
میشود.
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ويرانی هولناک اروپا ،با تمام عظمت ازدسترفتهاش ،و بخشهای بزرگی از
آسیا به چشمهای ما خيره شدهاند .وقتی نقشههای آدميان شرور و انگيزههای
تجاوزگرانه دولتهای قدرتمند بر مناطق بزرگی از قالب جامعه متمدن
فرود میآيد ،مردم فروتن با دشواریهایی روبرو میشوند که از عهدهشان بر
نمیآيند .برای آنها همه چیز تحریف شده است ،همه چيز در هم شکسته و
حتی خرد و خوار شده است.
وقتی که اينجا در اين بعدازظهر آرام ایستادهام از تصور اینکه هماکنون در
واقع چه اتفاقی برای ميلیونها نفر رخ میدهد و در این زمانه وقتی قحطی زمین
را در بر میگيرد قرار است چه بر سرشان بيايد ،بر خود میلرزم .هيچ کسی
نمیتواند آن چیزی را که «مقدار برآوردناشدنی رنج انسانی» ناميده شده است،
به حساب و شمار در آورد .وظیفه و تکلیف عظیم ما اين است که خانههای
مردم عادی را در برابر هول و هراس و مذلت جنگی ديگر حفظ کنيم .همه ما
بر سر اين توافق داریم . ...
حال میرسم به خطر دوم این دو مهاجم که کلبه ،خانه و مردم عادی را تهديد
میکند؛ استبداد .نمیتوانيم این واقعيت را نادیده بگیریم که آزادیهايی که
آحاد شهروندان در سراسر امپراتوری بریتانيا از آنها برخوردارند در تعداد
زیادی از کشورها  -که بعضی از آنها بسيار قدرتمندند  -معتبر نیستند .در این
کشورها انواع مختلفی از دولتهای پليسی مردم را در چنگال اختيار و سلطه
خود دارند .قدرت دولت بدون هيچ قید و محدوديتی اعمال میشود؛ يا به دست
ديکتاتورها يا به دست خيلی از اليگارشیها که از طریق حزبی بهرهمند و ممتاز
و یک پليس سیاسی فعالیت میکنند .در این زمان که دشواریها و مشکالت
بیشمار هستند وظیفه ما نيست که با آمریت در امور داخلی کشورهايی دخالت
کنيم که در جنگ فتحشان نکردهایم .ولی هرگز نباید از بیان بیهراس اصول
بزرگ آزادی و حقوق انسان  -که میراث مشترک جهان انگلیسیزبان است
 دست برداریم که از طریق منشور کبیر ،الیحه حقوق ،قرار احضار زندانی( ،)Habeas Corpusمحاکمه توسط هیئت منصفه و قانون متعارف انگليسی
مشهورترین تجلیات آن را در اعالميه استقالل آمریکا میبينیم.
همه اينها یعنی مردم هر کشوری این حق را دارند و باید اين قدرت را با
تکيه بر اقدام قانون اساسی از طریق انتخابات آزاد بیقيد و شرط ،با رأیگیری
مخفی ،داشته باشند که خصلت يا شکل دولتی که تحت آن زندگی میکنند را
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انتخاب کنند يا تغيير دهند؛ که آزادی بیان و انديشه حاکم باشد؛ که دادگاههای
عدل ،مستقل از قوه اجرايی ،فارغ از تعصب و جانبداری هر حزبی ،قوانینی را
که از توافق گسترده اکثریت بزرگ مردم برخوردارند یا زمان و رسوم به آنها
قداست بخشیدهاند اجرا کنند .اینها سرفصلهای اسناد آزادی هستند که باید
در هر خانهای موجود باشد .اين پیام مردم بریتانيایی و آمریکایی به نوع بشر
است .بیايید آنچه را که بدان عمل میکنيم نشر دهيم و تبليغ کنيم .بیايید به
آنچه که تبليغ میکنيم عمل کنيم . ...
بر سر صحنههایی که اخيرا با پيروزی متحدین روشن شده بود اکنون سایهای
فرود آمده است .هيچ کس نمیداند که روسیه اتحاد شوروی و سازمان
بینالمللی کمونيستی آن در آينده نزديک قصد دارد چه کند يا حد گرايشهای
گسترشطلبانه و فرقهگرايانهشان تا کجا خواهد بود؛ البته اگر حدی داشته باشد.
من احترام و ستایش فوقالعادهای برای مردمان شجاع روس و برای رفيق دوران
جنگام ،مارشال استالین ،قائل هستم .در بریتانیا  -و بیشک در اینجا نیز -
همدلی و حسن نيت عميقی نسبت به مردم تمام روسیه و عزمی برای تابآوردن
تمام اختالفات و واکنشها در برقراری دوستیهای پایدار وجود دارد .ما
میفهميم که روسها با از میان برداشتن هر گونه احتمال تجاوز آلمان ،نیاز
دارند در مرزهای غربیشان امنیت داشته باشند .ما به روسیه در جايگاه بهحقاش
در میان کشورهای پیشرو جهان خوشامد میگويیم .ما از پرچم روسیه بر فراز
دریاها استقبال میکنیم .باالتر از همه ،ما از تماسها و ارتباطات دائم ،مکرر
و رو به رشد ميان مردم روس و مردم خودمان در هر دو سوی اقيانوس اطلس
استقبال میکنیم .اما این نیز وظيفه من است که بعضی از واقعیتها را درباره
وضعیت فعلی در اروپا با شما در میان بگذارم؛ چون مطمئنام که میخواهيد
واقعیتها را همانطور که میبينيم پیش روی شما بنهم.
از استچين در بالتیک تا تریست در آدرياتيک ،پردهای آهنين در سراسر قاره
فرود آمده است .پشت آن خط ،تمام سرمايه کشورهای کهن اروپای مرکزی
و شرقی قرار دارد .ورشو ،برلين ،پراگ ،وين ،بوداپست ،بلگراد ،بخارست و
صوفیه ،همه این شهرها و جمعیتهای مشهور اطرافشان در جایی واقعاند که
باید آن را قلمرو شوروی بنامم و همگی آنها نه فقط مقيد به نوعی از نفوذ
شوروی ،مقید به سلطه و اختيار بسيار و در خيلی از موارد فزاينده مسکو هستند.
تنها آتن است – يونان با آن شکوه نامیرایاش – که آزاد است درباره آيندهاش
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در انتخاباتی زیر نظر بریتانيايیها ،آمريکايیها و فرانسویها تصميم بگیرد.
دولت تحت تسلط شوروی در لهستان تشويق شده است که دخالتهای عظیم
و بهناحقی داخل آلمان داشته باشد و اخراج اجباری ميلیونها آلمانی در ابعادی
هولناک و تصورناشدنی در حال رخدادن است .احزاب کمونيست ،که در همه
این کشورهای شرقی اروپا بسیار کوچک بودند ،به درجهای از اهميت و قدرت
رسيدهاند که بسیار فراتر از تعداد آنهاست و در همه جا خواهان کسب تسلط
تماميتخواهانه هستند .دولتهای پليسی تقريبا در همه موارد مسلط شدهاند و تا
کنون جز در مورد چکسلواکی هيچ دموکراسی راستينی وجود ندارد.
ترکیه و ايران هر دو عميقا از ادعاهایی که نسبت به آنها میشود و فشاری که
دولت مسکو به آنها میآورد ،ناراحت و ناراضی هستند .در برلین ،روسها
تالش میکنند که در منطقه اشغالیشان در آلمان با ابراز لطفهای خاص به
گروههایی از رهبران جناح چپ آلمانی ،يک حزب شبهکمونيستی راه بیندازند.
در پايان جنگ در ماه ژوئن گذشته ،ارتشهای آمريکايی و بریتانيایی بر اساس
توافقی پیشین تا عمق حدود  ۱۵۰مايلی از جبههای به اندازه حدود  ۴۰۰مايل ،به
سمت غرب عقبنشینی کردند تا به متحدان روس ما اجازه دهند سرزمینهای
وسیعی را که دموکراسیهای غربی فتح کرده بودند اشغال کنند.
اگر اکنون دولت شوروی از طریق اقداماتی مجزا کوشش کند که یک آلمان
مدافع کمونیسم در مناطق خود برپا کند ،باعث دشوارهای جدی تازهای در
مناطق بريتانيایی و آمريکايی خواهد شد و به آلمانهای شکستخورده قدرت
میدهد تا ميان شورویها و دموکراسیهای غربی دست به مزايده بزنند .با هر
نتیجهای که از اين واقعیتها به دست آید – و اينها واقعيت هستند – بی هیچ
تردیدی این اروپای آزادشدهای نیست که ما برای ساختناش نبرد کرديم و آن
اروپايی هم نیست که ملزومات صلحی دائمی را در خود داشته باشد.
امنیت جهان مستلزم اتحاد تازهای در اروپا ست که هیچ ملتی نباید برای همیشه
از آن طرد شود .از دل نزاعهای نژادهای قدرتمند والد در اروپا ست که
جنگهایی جهانی  -که شاهدشان بوديم يا در دورههای قبلی رخ دادهاند  -سر
برآوردهاند.
ما در طول زندگی خود دو بار دیده ایم که ایاالت متحده  -که درک نیرویاش
کاری بس ساده است  -به رغم تمایالت و سنتهایش و به رغم انتقادها از آن،
توسط نیروهای قدرتمندی به این جنگها کشانیده شده است تا پیروزی جبهه
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حق را تضمین کند؛ البته فقط پس از سالخیهای هولناک و ویرانیهایی که
رخ داده بود .دو بار اياالت متحده مجبور شده است چندين ميلیون از مردان
جواناش را به آن سوی اقیانوس اطلس بفرستد تا با جنگ دستوپنجه نرم
کنند؛ ولی حاال جنگ میتواند هر کشوری را دريابد ،میتواند هر جايی از بام
تا شام سکنی گزیند .بیشک ما باید با هدفی آگاهانه برای تصفيه عظیم اروپا
در داخل ساختار سازمان ملل متحد و بر اساس منشور آن کار کنیم .فکر میکنم
اين انگيزهای گشوده برای سياستگذاری بسیار مهمی است.
در برابر پرده آهنينی که پيش روی اروپا واقع است ،دالیل ديگری هم برای
نگرانی و اضطراب وجود دارد .در ايتاليا حزب کمونيست ،که مجبور به حمايت
از ادعای مارشال تيتوی برکشيده کمونيستها درباره سرزمينهای ايتاليایی
راس آدرياتيک شده است ،به شدت گرفتار مانع شده است .اما آینده ايتالیا در
اين ميانه مشخص میشود.
یک بار ديگر کسی نمیتواند اروپايی از نو تولیدشده را بدون فرانسهای قوی
تصور کند .در تمام زندگیام در خدمت عمومی برای تحقق فرانسهای قوی
کوشش کردهام و هرگز ايمانام را به سرنوشت فرانسه  -حتی در تاريکترین
اوقات  -از دست ندادهام .این ايمان را اکنون هم از دست نخواهم داد .با این
حال در کشورهای بسيار زیادی ،دور از مرزهای روسیه و در سراسر جهان،
ستونهای پنجم کمونيست ايجاد شدهاند و در اتحاد کامل و فرمانبرداری
محض از دستوراتی که از مرکز کمونیستی میگیرند کار میکنند .جز در
کشورهای مشترکالمنافع بريتانيايی و در اياالت متحده ،که کمونیسم دوران
نوباوگیاش را سپری میکند ،احزاب کمونيستی يا ستونهای پنجم دشواری
رو به رشد و خطری در برابر تمدن مسيحی هستند .اينها واقعيتهایی حزنآور
برای هر کسی هستند که صبح پس از پيروزی حاصلشده از اينهمه رفاقت
بینظير با سالحها و با هدف آزادی و دموکراسی ،باید دربارهشان تامل کند؛
ولی سخت بیخردانه خواهد بود اگر تا زمان باقی است پنجه در پنجه اين
واقعيات نيندازیم . ...
خود را ملزم دیدهام که سایهای را که در شرق و غرب بر جهان فرود آمده است
توصیف کنم .در زمان عهدنامه ورسای من وزیری عالیرتبه بودم و دوست
نزدیک آقای لويد جورج که رئيس هيئت بريتانيایی در ورسای بود .خود من
با بسیاری از چیزهايی که انجام شد موافق نبودم ولی تصویری بسیار قوی در
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ذهنام از آن وضعیت دارم و برای من دردناک است که آن را با وضعیتی
که امروز مسلط است مقایسه میکنم .در آن روزها اميدهای فراوان و اعتماد
به نفس بیحدی وجود داشت که جنگها تمام شده است و مجمع ملل قدر
قدرت خواهد بود .در اين دنيای نحيف اين روزها ،آن حس اعتماد به نفس و
حتی آن اميدها را نمیبينم.
اما از سوی ديگر این ایده که جنگی تازه گریزناپذیر است ،برای من مشمئزکننده
است؛ حتی بيش از این بسيار قریبالوقوع است .چون مطمئنام که بخت و اقبال
ما هنوز به دست خود ماست و ما این قدرت را داریم که آينده را نجات دهيم و
احساس وظيفه میکنم که اکنون  -که مناسبت و موقعيتاش را دارم  -با صدای
بلند هشدار بدهم .من معتقدم نيستم که روسيه شوروی خواهان جنگ باشد؛
آنچه که آنها خواهاناش هستند ميوههای جنگ است و گسترش نامحدود
قدرت و عقايدشان .اما تا زمانی که وقت باقی است ،چيزی که ما باید بررسی
کنيم جلوگيری دائمی از جنگ است و استقرار شرایط آزادی و دموکراسی به
سرعت هرچه تمامتر در همه کشورها .دشواریها و خطرات ما با چشم فروبستن
بر اينها از میان نمیروند .اينکه فقط منتظر شويم تا ببینيم چه اتفاقی میافتد
باعث از ميان رفتن آنها نمیشود و با سياست دلجويانه هم اين دشواریها از
میان نخواهند رفت.
چیزی که الزم است حل و فصل ماجراست و هرچه اين موضوع بيشتر به تاخير
بیفتد ،کار دشوارتر خواهد شد و خطرات پيش روی ما عظیمتر .با توجه به
آنچه من از دوستان و متحدان روسمان در طی جنگ ديدهام متقاعد شدهام که
آنها هيچ چيزی را به اندازه قدرت و توانمندی نمیستايند و در چشمشان هيچ
چیزی به اندازه ضعف خوار و حقير نيست؛ به ويژه ضعف نظامی .به اين دلیل،
دکترین قديمی توازن قوا نادرست است .اگر بتوانيم ،یارای این را نداریم که
در حاشيههايی تنگ و محدود کار کنیم و وسوسه امتحانکردن قدرت را ارائه
کنیم .اگر دموکراسیهای غربی کنار هم بايستند و به اصول منشور سازمان ملل
سخت ملتزم بمانند ،اثرگذاری آنها برای پیشبرد آن اصول ،عميق خواهد بود
و هيچ کس نخواهد توانست متعرضشان شود .اما اگر دچار تفرقه يا سستی در
انجام وظايفشان شوند و اگر بگذاریم این سالهای بسیار مهم از دست بروند،
آن وقت واقعا فاجعه و مصيبت بر سر همه ما آوار خواهد شد .دفعه قبل ديدم
چنين اتفاقی دارد میافتد و با صدای بلند به هموطنان خودم و به دنيا هشدار دادم
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ولی هيچ کس توجهی نکرد.
تا سال  ۱۹۳۳يا حتی  ،۱۹۳۵شاید میشد آلمان را از آن سرنوشت هولناکی که
بر آن مسلط شده بود نجات داد و همه ما از آنهمه مذلت نجات پیدا میکردیم.
[اما] دست هیتلر برای تسلط بر مقدرات نوع بشر باز گذاشته شد .در طول تاریخ
هرگز نمیشد جلوی هیچ جنگی را به این آسانی و اینچنین به موقع گرفت ،جز
همين که مناطقی به این وسعت را در جهان به ويرانی کشانيد.
به اعتقاد من میشد جلوی این جنگ را  -بدون شليک حتی يک گلوله -
گرفت و آلمان میتوانست امروزه قدرتمند ،مرفه و آبرومند باشد؛ ولی هيچ
کس گوش نداد و يکیيکی همه ما به درون آن گرداب هولناک کشيده
شدیم .مطمئنا ديگر نباید اجازه بدهیم چنان اتفاقی بيفتد . ...

وينستون چرچيل  -که پیوند تنگاتنگی با واالترین لحظات دموکراسیها در نبرد قرن
بيستمیاش با تماميتگرایی داشت  -فردی اشرافی بود که شهرت و محبوبیتاش در
کشور خودش به شدت متزلزل بود.

