
  مقدمه

 مفھوم .به حساب می آيند قرن نيا در جھان یاصل خطر یا ھسته یھا س�ح احتما� ، ھوا و آب اترييتغ با ھمراه

جھت  یديکل بخش و بوده یا ھسته یھا س�ح استقرار تمام ھدف ھای ممکن در رابطه با پشت در بايتقر که یبازدارندگ

در رابطه با اين توجيه،   .می باشد که توسط توليدکنندگان و دارندگان اين س�ح ھا ارائه می گردد یاخ�ق یھيتوجارائه 

 ممکن یبازدارندگ اين. ھا می باشد س�ح اين از با استفاده مثل به مقابله امکان و تھاجمی اتاقدام ،یبازدارندگھدف از 

 است ممکن قصد اين.افزايش يابد ھا س�ح اين از استفاده با جويانهاقدامات ت�فی برای شده  اع�م يا قبلی قصد با است

 توسط یا ھسته ھای حملهپيشگيری به عمل بيايد شامل ای که بايد از آنھا  گرانهتجاوز لاعما .ی باشدواقع ريغ اي یواقع

کشورھايی که  یبازدارندگ تيخاص از استفاده یاخ�قبه منظور بررسی  منشوراين . متعارف می باشدنيروھای رزمی 

را  منشور با طرح ھر يک از اين سوال ھا تھيه گرديده است و اين زمينه اصلی  را در اختيار دارند ھا س�ح اين 

  .مشخص می کند

اتخاذ  یمھم  ميتصمبايد در اين زمينه  دولت ھر ، یا ھسته یبازدارندگ حفظ به منظور اي و ديتجد ، توليد شروع جھت

اين تصميمات دولت ھا  ايآ ؟در نظر گرفته می شود ميتصم یاخ�ق ابعاد از یکافآيا در ھر موردی م�حظات  .نمايد

مسئول اميدوارند که به  شھروندانرا تاييد می کنند، ھست؟  شان یمل یزندگ یاجتماع بافتيی که استانداردھا با مطابق

  .به منظور کمک به اين پروسه تھيه شده است اين منشور. اين قضيه توجه شود

  یفرد تيمسؤل اساس

  : وندش داده پاسخ یشخص اخ�ق به مربوط مسائل عنوان به ديبا یا ھسته یھا سوال چرا

 به عھده بايد کسانی را مسئوليت اما اين س�ح ھای ھسته ای قرار دارد،در معرض تھديد اگرچه ھر فردی در اين دنيا 

از طرف آنھا مستقر شده  تاثيری بر روی اوضاع داشته باشند، به خصوص اگر س�ح ھای ھسته ای قادرندکه  بگيرند

بنابراين مخاطب موارد .ی را انجام دھندمناسب اقدامکنند و سپس  یبررس دقت به را تيوضع کهفند وظم افراد نيا .دباش

بيشتر منظور کشورھايی می باشند که  ( دارند در اختيار آنھا س�ح ھای ھسته ای ھای زير شھروندانی ھستند که دولت

کشورھای  اگر .و ھر دولتی که ممکن است به فکر ايجاد س�ح ھای ھسته ای بيفتد )می گردد لاعما در آنھا یدموکراس

کشور چند  با توجه به اين کهو  موثر و عملی جھت خلع س�ح ھسته ای را دارند شنھاديپتاثيرگزار قصد ارائه يک 

تنھا به منظور تامين امنيت خود توسط س�ح ھای ھسته ای دنيا را در معرض خطر قرار دھند، اين بحث برای  پيشرفته



 و یمنطق ليتحل و هيتجز مند يکازين تيوضع اين  لذا در اين صورت ،بقيه ساکنين کره زمين غير قابل قبول می باشد

   .می باشد برای خلع س�ح جامع

 ی ھسته ای راگردانندگان س�ح ھا  - ھا ینظام و استمدارانيس - ديبا می یا ھسته یھا س�ح دارایکشورھای  مردم

انجام  آنھای بانيپشت با و آنھا یبرا اين کار کهاين مفھوم از آن مستفاد خواھد شد  در تئوری حداقل، زيرا شناسايی کنند

که اين  ديباش داشته ادي به .دارد یفرد و یمل شخصی عنوان به' ما' و' شما' به اشاره منشور در اين بنابراين .می شود

آمادگی با  کنار گذاشته شوند، شما بايد ديبا ھا س�ح که ديريبگ ميتصم نکهيا از قبل .ی شماستشخص کام� مسئله

 از پس د،يکن قبول خود از دفاع یبرا را س�ح اگر ، طرفی از .بگيريد عملیو تصميم  داشتهن آتمام عواقب  رويارويی

  .داريد خود دست در را آنھا شما ، یاخ�ق نظر

  اخ�قی گزينه ھای ضروری

 ھمه یآور جمع یبرا یت�ش منشوراين  .شود داده پاسخی اريبسی ھا پرسشھای صحيح بايد  انتخابجھت انجام 

 سوال ھمه. ه ايمداد نشانھم  را آنھا نيب روابط و ايمچيدمان قرار داده  نيبھتر در و ندطتبمر با يکديگر دقيقاکه  سوا�ت

 ميتصم یرو بر خواننده تمرکز منظور به کرديرو نيا .بلی يا خير - جواب دارند 2 تنھاطوری تنظيم شده اند که  ھا

 یريگ ميتصم مختلف یرھايمس آن قيطر از که است کامل و ساده ليتحل و هيتجز ارائه و مرحله ھر در روشن یريگ

  .نمايد یم سهيمقا یآسان به را ما  یھا

  : شده اند به کار گرفته ريز اصول اما ، بحث می باشد قابل خود ھاپرسشترتيب 

 یم ايآبايد قبل از  آيا کشتن افراد درست است؟: به طور مثال . و کاربردی پاسخ داده شوند سوا�ت اساسیابتدا بايد .1

  .باشد م؟يکن هيتوج را ھای آن نهيھز ميتوان

يک بدين معنا که مث�  .پاسخ دھيد ،شما انتخاب جاينت به مربوط یھا پرسش تمام به ديبا شما راھی را که برويد، ھر .2

برای تمام مسائل مھم  ويژهيک ترتيب پيشنھادی و  .روبرو شود جانبه کي س�ح خلع خطرات تمام جو بايد با صلح فرد

 استفاده سوء ، ستيز طيمح بيتخراشخاص ثالث،  رخطر ب ليتحم افزايش قدرت ، ، یاتم حاتيتسل ريتکث - وجود دارد

  .تاثير بر روی جنگ ھای متعارف و غيره، منابع از



به عنوان : در اينجا موارد به ظاھر ضروری اين گونه مطرح می شوند ست،ين مھم ترتيب خيلی موارد یبرخ در .3

  .گرفته می شود نظرای در  ھسته یھا س�ح گسترش شتريبيی، توانا شيافزا از قبل که  رسد یم نظر به امروزهمثال 

کامل  تجزيه و تحليلیمطمئن باشيد ھنوز مشروط بر اينکه  ديدھ رييتغ ترتيب را با قضاوت خود ديتوان یم البته شما .4

  .و منطقی است

مسئوليت اثبات به عھده کدام طرف است؟ به ھر حال   آيا خيلی سخت است که در طراحی سوال بی غرض عمل کنيم؟

مرتب کردن مجدد سوا�ت،  لزوم، در بسياری از موارد  بدون بر اساس نظرشان  خوانندگان توسط سوا�ت اھميت

و اص�ح منطق  بررسیشود، می ای ايجاد  م�حظه قابل رييتغ که يیجا در ،طرفی از .کنند ارزيابی می منشور را

  .ی، مھم استمنطق یساختار برای مطابقت از نانياطم سوال بعدی ضمن ،تغييررای بپايين دست 

  .وجود دارد منشورمطابق با سه ديدگاه اصلی در  طريقسه 

  )43،42( .غير اخ�قی است و در نتيجه آن را انکار کرده اند س�ح ھسته ایند که کرد یريگ جهينت که یکسان .1

 جهينت در و دانند یم یاخ�ق ريغ  ميمستق ريغ طور به اي و اثر یب اي خطرناک حد از شيب را آن که یکسان .2

 )44().جانبه کي س�ح خلع با احتما�. (ھستند آن لغو به ليما

 )46(.دانند یم تيامن یبرا راه نيبھتر و قبول قابل یاخ�ق نظر از را یا ھسته س�ح که یکسان .3

 یھا پرسشبه  ،را برويد  3 اي 1 یھامسير اخصوص اگر که، یطور بهی حفظ شده است، فرد تيمسئول اصل .4

مسير . برويد، اقدامات مھم ديگری پيشنھاد می شود 2يا  1اگر از مسيرھای  .ھيدد پاسخ بسياری بايد دشوار

 یکمتر اقدام به ازين ،می باشدکه برای کشورھای ھسته ای است تقريبا مربوط به وضعيت موجود  3شماره 

 .کمتر تيمسئول به معنای نه امادارد 

  

  ھا پرسش در رابطه با یليتکم ی ادداشتھاي

 مربوط   ، شده داده اختصاصنظرات  شماره ھايی به سوا�ت و لهيوس به ی مندرج در منشورھا ادداشتي(

  .)شودمی 

     محکوميتماھيت  روشی آشنا ولی اساسی که تاکيد بر مبانی تاريخی که دال بر"  شما آدم نمی کشيد." 1

   .می باشد



 هکلم مدرن مفھوم در "ی مل دولت " اي"  کشور یمعنا"  به"  دولت " منشور نيا در " رهيغ و "منظور از  .3

  .است

  .ھستند یاحتمال ،آن یمدھاآ یپ اما در نظر گرفته نشده اند ینظام ريغ تلفات که است نيا نجايا در مفھوم.5

کشتار با کشتلر عمدی که  اي و انينظام ريغ ريناپذ اجتناب تلفات"  آگاھانه استيس"  جا منظور ازنيا در .6

با انبوه جمعيت  شھرھا  (Carpet Bombing) انبوه بمباران مثال عنوان به  عواقب عملی آگاھانه می باشد،

  .ی دومجھان جنگ در

 شدهن گرفته نظر در قبول قابلجنگ جھانی دوم  آغاز در ینظام ريغ افراد یعمد دادن قرار ھدفقطعا . 7

 جنگ در طول .اين کار را انجام می دادند مداوم طور به یغرب نيمتفق جنگ اواخر در ، حال نيا با .بود

ايجاد  يک سابقه يا طرز فکر جديدی 1945 سال در امااين سياست با مخالفت بسياری روبرو شد  جھانی دوم،

اين  .است بوده یکوچک نسبتا گام انجام گرفت، ژاپن در که یاتم س�ح از استفاده شيافزاآن  مقابل شد که در

 قضاوت نيا اما .گرديد محکوم یکل طور به بعدا شد اتخاذ جھانی جنگ طول در کهاران ھای  انبوه بمب استيس

، محقق نگرديدبرای پوشش س�ح ھای ھسته ای مستقر به عنوان بازدارنده جنگ جھانی دوم  در یاخ�ق

  .است شده مشتق جنگ جھانی دوم استيس ازحدی  ی که تامفھوم

 از نانياطم جھت ھا س�حبه کار گيری اين   ،ھدف یا ھسته س�ح استفاده از اول سال 40 در 11و  10 ،9 

 یشمار یب و گناه یب افراد یزندگ ینابود شامل البته که بودند شھرھا  عمدا ،استفادهنوع  نيتر وحشتناک نتايج

 یبررو یتر قيدق یريگ ھدف توانند یم ھا س�حاکنون  ،يقدقدر ھدفگيری  تکنولوژی شرفتيپ با . بود

 بدين شکل ی داشته باشند وا درجه ھر در عمدا، ،یاتيح یھا رساختيز  اي یتھاجم یروھاين ،ینظام ساتيتأس

 شکست يک که استد�لبا اين  ( است ممکناحتمال توليد و حفظ س�ح اتمی  .يابد کاھش گناهيب افراد تلفات

  ميمفاھ با یمشکل یعمل سوا�ت اما .)باشد حتمی بيتخر يک از موثرتری بازدارنده عامل تواند یم مطمئن

وحشتناک، تخريب و تشعشع اتمی  و مخرب یوجود قدرت گرفتندر نظر  .دارد وجود تریبزرگ یاخ�ق

. طو�نی مدت که منجر به قتل عام می شود، نتيجه بديھی آن اين است که جان افراد بی گناه گرفته می شود

 تواند یم پس اقدام است اين از ريناپذ اجتناب ی جهينت ،بی گناه افراد اگر شما فکر می کنيد که نابودی زندگی

 ديريبگ ميتصم ديبا شما صورت نيا در اما .بدھيد آری جواب10به سوال  يدتوان یمشما   آنگاه باشد، قبول قابل

 نيا در ديبا شما .ديباش داشته نيز کشتار زانيم از یبرآورد و ،خواھد بود هيتوج قابل کشتار از اندازه چه که

محکوم  استيس شما متاسفانه .را داشته باشيد جهينت در تيقطع عدم از يیبا� سطحانتظار  و ديکن قضاوت باره



کام� قادر خواھيد بود که برعليه يک  بدين معنی خواھد بود که شما مرحله آن دری که داريد محدود  نمودن

 یروھاين اقداماتشما تاثير زيادی بر روی  استيس یاخ�ق یھا تيمحدود ايآ .کنيد مبارزه یا ھسته جنگ

 لذا اين وی کند نيب شيپرا  ويسنار نيا که رود یم انتظار شما بالقوه دشمن؟ از خواھد داشتشما  کشور مسلح

اما آيا بعد از ان شما می توانيد . دھدافزايش  را " غير عمدی "ی  احتمال عواقب تواند یم هياول س�ح ھسته ای

  -- ستندين ندهيآ یبرا ھا سوال نيا تکيه کنيد؟ )ھمگی(بدون اعمال تبعيض  یجمع ھایکشتاربه تھديد عملی 

  .ديريبگ ميتصم ا�ن ديباشما 

  ؟خواھد بودی موثر تھديددر اين زمينه  اتياخ�ق پذيرشآيا   13

  .استشته دا ريتاث کنون تا بلی، که نديگو یم مردم از یبعض باشد؟ موثر کام� تواند یم ايآ ، اول مرحله در

 ريغ را آزمون اين ، شکست از یناش عواقب رايز ھستند قبول قابل ريغ شواھد نيا که گفت خواھند گرانيد

  داد؟ خواھد مسئول عواقب آن یکس چه بخورد شکست چنانچه .نمايد یم قبول قابل

  .ميکن یابيارز نيز را ھا س�ح اين از یاتفاق استفاده احتمال ديبا ما ، ايثان

  :ميکن یبررس را مھاجم روش یاحتمال تفکر ديبا ما ، ثالثا

با س�ح   شکست  تيوضع در شما واکنش احتمالی از تحليل انتظار توان یمای  بالقوه متجاوز ھر از 14

 ھر خ�ف بر یروشن به طيشرا نيا تحت یا ھسته مثل به مقابله که رديگ یم جهينت قطعا او .فکر کند ھسته ای

  .آگاه می باشد وجدان

  ). 14نظر(  است کاربردی ميمفاھ و یاخ�ق اتييجز شتريب نمودن ھر چه روشندر  13 موثر تکرار نيا 16

 سر به مھر يک رازيک  ، آن یحام  افراد جهينت در و ، ملتی یاخ�ق وضعيت  طيشرا نيا در 20 ،19 ،18

 رهيغ و 24 سوال به پاسخ به ملزم طيشرا نيا رشيپذ سپس ،شود گرفته یجد موضوع نيا اگر. شود یم دولت

  .شود یم

 تفاوت ، است نيچن اگر ؟حتمی  ديتھديک   صرفا اي و است یضمن ديتھد نيا ايآ اما ؟یقانون تيقطع نبود 21

 خودتان س�ح ھسته ای حمايت از به نسبت شما اگر ديکن ديتول  ابھام ديخواھ یم قدر چه؟ستيچ 15 با نآ

 یارھايمع و  یاتم حاتيتسل يیتوانا ديتشدو ريتکث زهيانگ بر ،تيقطع عدم از سطح نيا چگونه د؟يھست مطمئن

 با را س�ح ھای کشتار جمعی  تا کنند یم هيتک اصل نيا بر که یکسان گذارد؟ یم ريتاث رانهيشگيپ تحم�

  .کنند مراجعه 24سوال به ديبا ،کنند حفظ و خيال راحت وجدان



 اريبس قدرت یدارا ی دست پيدا کنند،جمع کشتار یھا س�ح به یستيترور و یافراط یھا گروه اگر 22و  23

 عنوان به را امر نيا افراد از یبرخ .خواھند شد دولتھا و قانونی یھا سازمان ساختن واژگونی جھت اديز

سوال برای خلع س�ح کننده ھا مطرح شده  2از اينرو اينجا . می دانند یا ھسته یھا س�ح حفظ یبرا یليدل

 نظر از ايآ ، است نيچن اگر و ، باشد موثر تواند یم یا ھسته یبازدارندگ که رنديبگ نظر در ديبا آنھا ايآ .است

 موثر ھم تواند یم یا ھسته س�ح ، ديريگ یم سميترور یبرا را ميتصم آن شما اگر ؟ است قبول قابل یاخ�ق

 جوابتان پس ،باشد  اجرا قابل ديبا ھم ھنوز ھا پرسش از تر یکل یاخ�ق یريگ جهينت ، باشد قبول قابل ھم و

  یھا گروهمسائل  .رجوع کنند 24بايد به سوال  ديگر سايرين با نظرات .ھدايت می کند  44شماره  به را شما

 نيا در که ای بررسی شود، ھسته یھا س�ح گسترش مشکل از یبخشبه عنوان  تواند یم زينی ملغير 

به عنوان . ھا را انتخاب کرده اند، باشد س�ح حفظ که یکسان یبرا گريد تست کي تواند یم امر نيا صورت

  .30مثال قبل سوال 

ی در رابطه با اينکه آيا اين برای کشور گريد ھای پرسشبا  شما نيقوان در س�ح ھسته ای شريپذ از پس  24

ی ص�حيت در اختيار کاف اندازه به ما ايآ:  ديبپرس ديبا شما ؟ داشته باشد س�ح ھسته ایکه  است قبول قابلشما 

 و یجمع اخ�ق،  خود یدموکراس يیکارآ و ثبات مورد در ديبا شمای را داريم؟ جمع کشتار یھا س�حداشتن 

  .ديبرس جهينت به ،کنند یم کمک که به آن اعتقاد دارند مسئول افراد ثبات

پس نبايد تعجب کنيم که بقيه ھم  م،يدار ازين س�ح ھسته ای به تمانيامن جھت حفظ که ميريبگ ميتصم ما اگر 26

 کشتار يیتوانا گريد یکشورھادر واقع احتمال چنين تصميمی بيشتر می شود وقتی که . به اين نتيجه برسند

 رسد؟ یم انيپا به کجا اين .ای باشد ھسته یھا س�ح گسترش و ديتشد ادامه تواند یم جهينت .ی را دارندجمع

 یاخ�ق سوال اما باشند ینم یاخ�ق مسائل صرفا ای ھسته یھا س�ح گسترش یعمل جينتا در ريز سوا�ت

 یازينآزمون  نيا به مردم اکثر. دارد وجود  31 سوال جهينت به شما پاسخ شيآزما یبرا یبحث قابل گريد

  .دنندار

) الف(: وجود دارد بررسیدو جنبه اصلی جھت  .یريدرگ شيافزا تا دارد يیتوانا شيافزا به اشاره نيا 30

ليون برابر افزايش بيشتر از يک مي " س�ح ھسته ای " اول سال 40 در .ینظر کرديرو) ب( و یخيتار سابقه

 کهبود  یزمان در و اين کرد نابود را یناکازاک و مايروشيھ نظير آنکه ھايیانفجار مرتب با توانايی تخريب

در پايان جنگ سرد  .می باشند جانبه چند س�ح خلعکه خواھان اعتراف کرده بودند ريدرگ یھا طرف تمام

  .آن ھنوز پا برجاست مخربترسناک   تيقابلپديد آمد اما  جھت خلع س�ح ھايی فرصت



ھای  س�حمقابل  ھدف که می باشد يیھا س�ح توليد جهينت در بی شمارھای جھت کشتار یظاھر جنون) ب(

ه در نظر گرفته شددشمن  ھسته ای س�ح خطر با مقابله عنوان بهيعنی استقرار آنھا  ،ديگر قرار گرفته اند

   است؟ یمنطق یامن نا تعادل قيطر از تيامن نيتام ايآ .است

 نياول نيا مردم از یبرخ یبرا ؟) اخ�قيات محکوم نمودن س�ح ھای ھسته ای(  یاخ�ق منابع از انحراف 34

 ملل نيازھای واقعی مقابلدر  سریھای  نهيھز بارا  حفظ س�ح ھسته ایبه طور کلی اين افراد  .است سوال

 ھنوز اما ، کنند یطراح اساس نيا بر ا مجدد را منشور که بخواھند آنھا است ممکن .می کنند محکومدر جھان 

 رويپ سوا�ت  ديبا  ھنوز آنھا صورت ھر در و شوند داده پاسخ ديبا  س�ح ھسته ای مورد در  یاساس سوا�ت

  .رنديبگ نظر در را 35 ادداشتي

  

 یبرا یا صرفه به مقرون لهيوسس�ح ھسته ای  که نيا اساس بر 34 سوال به مردم از یبرخ ، حال نيا با

 یھا نهيھز و فقرا به کمک در مخارج نيب یميمستق ارتباطتعادل و  چيھ و، جواب آری می دھند است دفاع

 اخ�قی  انتخاب کي عنوان به : باقی می ماند که کام� متضاد ھم ھستندديگر  رويکرددو  .ندارد وجود یدفاع

 عنوان به یاقتصاد لحاظ از و می باشند ترس و نفرت متضاد که اعتماد و عشق :مانند  رويارويی و رفاه نيب

   .است تيامن ی تامينبرا ديگری جانشين

 مبارزات از یناش عواقببا  ديبا ھنوز ھستند خلع س�ح خواھان و جو صلح  که یکسان 35 → 36،38،40

  :به چالش کشيده شوند توسط مخالفينشان  آنھا را بررسی می کنيم  اين جھان که اکنون در خود

 .باشد داشته ای کننده ثبات یب اثرات است ممکن یفور س�ح خلع . :است شده ارائه یمختلف خطرات 36

مردمی  ضداھداف  گسترش یبرا زهيانگ باعث افزايش است ممکن صفربه سمت  ظرفيت توليد تدريجی کاھش

داشته انتظار  خطرناک جھان در خود را نفوذعدم از س�ح ھای ھسته ای  انصرافو ممکن است شما با  شود

  .باشيد

 شرارت ابزار نيتر قدرتمندنا محدودی روبرو شويد که در نتيجه  اي و مدت یطو�ن انداز چشمشما بايد با  38

که   مردم می فھمند از یاريبس ، حال نيا با .شود ور ادارهشر افراد  توسط تنھا تواند یم) س�ح ھسته ای(

    شکست ، انجام بدھند را کار نيا اگر - اينھا نبايد با شرارت متحد شوند و دارد وجود کنترل ھای روش

  .اند خورده



 ديبا شما حا� .تحت نفوذ در آوردن ساير کشورھا، کرده ايدعملی از امکان  قضاوتی 38 شماره در شما 39

 .بدھيد بله پاسخ  39شايد به سوال  پس ،می توانيدن اگر ؟ ديريبپذ را امکان نيا ديتوان یم ايآ که ديريبگ ميتصم

 که کنند تعجب دينبا انيحيمس: به طور مثال ( .ساده قضاوتی اين بيشتر يک توافق است تا يک اخ�ق نظر از

 وھله در و آشتی مصالحهاز  آنھا که نچهآ درباره که خواھد نمود وادار را آنھا یجمع کشتار یھا س�ح ظھور

و پيام ھای  آموزش از یا نمونه  مقابل در عاد�نه یجنگ رشيپذ ، یعني .کنند نظر ديتجد، متصورند اول

  .)بود  حيمس حضرت

 ھمهاينکه  ضرورتی حت اي و حقپذيرش  ھماندر اصل  مثبت جواب که می باشد بحث قابلدر اينجا  نيھمچن

  )26سوال ( .دفاعی ھستند موثر تنھا وسايل ھا نيا اگر .، خواھد بودی داشته باشندا ھسته س�ح کشورھا

 یروزھا نياول از . وجود دارد یا ھسته ريغ س�ح ھا و نيروھای جايگزين یبرا یديجد سوال در اينجا - 47

 یرزم یروھاين حمله مقابل در بازدارنده عامل عنوان به را یا ھسته یھا س�ح یغرب یکشورھا جنگ سرد،

درباره  47پرسش . کردندن محکومرا "  آغاز کننده جنگمنع " و مسئوليت سياست  کردند مستقر متعارف

رجوع کنيد .( جلوگيری از تھاجم کشتاری پرقدرت است نيست، بلکه درباره متعارف یرزم یروھاينشکست 

 متعارف یرزم یروھاين هيعل ميمستق طور به یا ھسته یھا س�ح ، حال نيا با). یجمع کشتار یھا س�حبه 

 وجود موارد فوق الذکر نيز اثر در هبازدارند عنصر ، منشور اين محدوده در نيھمچن، شوند یم برده کار به

  .کاربرد دارند 11و  9،10سوال ھای  حالت نيا در.دارد

   اقداماتساير  مورد در ینکات

به پايان می  2مسير  از که یکسان .نشان می دھدی را جوخر اصل 3 تنھااين منشور  ،عمل یسادگ یبرا

،که در واقع شده ھستند فيتعر یعمل و یاخ�ق یھا وضعيت انواعدر می يابند که آن شامل ) 33نکته (رسند

مسير  که است یمقتض گريد یھا اقدام یبرا ميتصم منظور به ، نيبنابرا .چگونه آنھا به اين مرحله رسيده اند

قابل  شما یبرا و چه چيزھايی قبول قابلگيريتان را از آخر مرور کنيد تا ببينيد چه چيزھايی برای شما تصميم 

  .ستين قبول

در  )مث� مصارف پزشکی( را خود کشور غير نظامی یاتم یانرژی ظرفيت ا ھسته مسلح یکشورھا ھمه

 یاريبس ، ليدل نيا به یحدود تا .اندمصرف کرده نيز ی جمع کشتار یھا س�ح یبرا يیتوانا به یابيدست جھت

 انجام ھمين کار را ھم یا ھسته یانرژ یبرا دارند را یا ھسته یھا س�ح نابودی کامل به ديام که یکسان از

 منشور نيا محدوده در یاخ�ق مسئله کي یا ھسته یانرژ ديتول یبرا يیتوانا که شد متذکر ديبا اما .داد خواھند



 ،ھسته ای س�ح گسترش منعجھت فراگير   موفقسياست ھای  که است مھم قطعا نيا ، حال نيا با .نمی باشد

  .ی کاربرد داردا ھسته یھا س�ح تيممنوع و نابودیدر سياست   یا ھسته یانرژ نهيزم در توسعه

  توسعه و کاربرد

از تمام اديان  حال نيا با .به عنوان يک سند سکو�ر طراحی شده است منشورجھت کاربرد گسترده، اين 

 را اين منشورکه  بخواھند است ممکن ، مردمساير  .نمايندتھيه  خود استفاده یبرا ای نسخهدعوت می شود تا 

برای دانلود لطفا  .ديکن مراجعه ريز آدرسبه  لطفا .کنند اص�ح خود یفرد یھا واکنش از یبخش عنوان به

       نسخه ھای کاغذی موجود .کنيد مراجعه  www.nuclearmorality.comبه آدرس  منشوررايگان 

 Martin Birdseye +44 (0)77 6274 6895 :تماس بگيريد با  .می باشند

martin@nuclearmorality.com   

  .خواھيد بودشما مسئول ، شوند مستقر شما جانب از  یا ھسته س�ح ھای اگر ، ديباش داشته خاطر به

  

  

  

   

  

  


