مقدمه
ھمراه با تغييرات آب و ھوا  ،احتماال سالح ھای ھسته ای خطر اصلی جھان در اين قرن به حساب می آيند .مفھوم
بازدارندگی که تقريبا در پشت تمام ھدف ھای ممکن در رابطه با استقرار سالح ھای ھسته ای بوده و بخش کليدی جھت
ارائه توجيھی اخالقی می باشد که توسط توليدکنندگان و دارندگان اين سالح ھا ارائه می گردد .در رابطه با اين توجيه،
ھدف از بازدارندگی ،اقدامات تھاجمی و امکان مقابله به مثل با استفاده از اين سالح ھا می باشد .اين بازدارندگی ممکن
است با قصد قبلی يا اعالم شده برای اقدامات تالفی جويانه با استفاده از اين سالح ھا افزايش يابد.اين قصد ممکن است
واقعی يا غير واقعی باشد .اعمال تجاوزگرانه ای که بايد از آنھا پيشگيری به عمل بيايد شامل حمله ھای ھسته ای توسط
نيروھای رزمی متعارف می باشد .اين منشور به منظور بررسی اخالقی استفاده از خاصيت بازدارندگی کشورھايی که
اين سالح ھا را در اختيار دارند با طرح ھر يک از اين سوال ھا تھيه گرديده است و اين زمينه اصلی منشور را
مشخص می کند.
جھت شروع توليد  ،تجديد و يا به منظور حفظ بازدارندگی ھسته ای  ،ھر دولت بايد در اين زمينه تصميم مھمی اتخاذ
نمايد .آيا در ھر موردی مالحظات کافی از ابعاد اخالقی تصميم در نظر گرفته می شود؟ آيا اين تصميمات دولت ھا
مطابق با استانداردھايی که بافت اجتماعی زندگی ملی شان را تاييد می کنند ،ھست؟ شھروندان مسئول اميدوارند که به
اين قضيه توجه شود .اين منشور به منظور کمک به اين پروسه تھيه شده است.

اساس مسؤليت فردی
چرا سوال ھای ھسته ای بايد به عنوان مسائل مربوط به اخالق شخصی پاسخ داده شوند :
اگرچه ھر فردی در اين دنيا در معرض تھديد سالح ھای ھسته ای قرار دارد ،اما اين مسئوليت را بايد کسانی به عھده
بگيرند که قادرند تاثيری بر روی اوضاع داشته باشند ،به خصوص اگر سالح ھای ھسته ای از طرف آنھا مستقر شده
باشد .اين افراد موظفند که وضعيت را به دقت بررسی کنند و سپس اقدام مناسبی را انجام دھند.بنابراين مخاطب موارد
زير شھروندانی ھستند که دولت ھای آنھا سالح ھای ھسته ای در اختيار دارند ) بيشتر منظور کشورھايی می باشند که
دموکراسی در آنھا اعمال می گردد( و ھر دولتی که ممکن است به فکر ايجاد سالح ھای ھسته ای بيفتد .اگر کشورھای
تاثيرگزار قصد ارائه يک پيشنھاد موثر و عملی جھت خلع سالح ھسته ای را دارند و با توجه به اين که چند کشور
پيشرفته تنھا به منظور تامين امنيت خود توسط سالح ھای ھسته ای دنيا را در معرض خطر قرار دھند ،اين بحث برای

بقيه ساکنين کره زمين غير قابل قبول می باشد ،لذا در اين صورت اين وضعيت نيازمند يک تجزيه و تحليل منطقی و
جامع برای خلع سالح می باشد.
مردم کشورھای دارای سالح ھای ھسته ای می بايد  -سياستمداران و نظامی ھا -گردانندگان سالح ھای ھسته ای را
شناسايی کنند ،زيرا حداقل در تئوری اين مفھوم از آن مستفاد خواھد شد که اين کار برای آنھا و با پشتيبانی آنھا انجام
می شود .بنابراين در اين منشور اشاره به 'شما' و 'ما' به عنوان شخصی ملی و فردی دارد .به ياد داشته باشيد که اين
مسئله کامال شخصی شماست .قبل از اينکه تصميم بگيريد که سالح ھا بايد کنار گذاشته شوند ،شما بايد آمادگی با
رويارويی تمام عواقب آن داشته و تصميم عملی بگيريد .از طرفی  ،اگر سالح را برای دفاع از خود قبول کنيد ،پس از
نظر اخالقی  ،شما آنھا را در دست خود داريد.

گزينه ھای ضروری اخالقی
جھت انجام انتخاب ھای صحيح بايد پرسش ھای بسياری پاسخ داده شود .اين منشور تالشی برای جمع آوری ھمه
سواالت که دقيقا با يکديگر مرتبطند و در بھترين چيدمان قرار داده ايم و روابط بين آنھا را ھم نشان داده ايم .ھمه سوال
ھا طوری تنظيم شده اند که تنھا  2جواب دارند -بلی يا خير .اين رويکرد به منظور تمرکز خواننده بر روی تصميم
گيری روشن در ھر مرحله و ارائه تجزيه و تحليل ساده و کامل است که از طريق آن مسيرھای مختلف تصميم گيری
ھای ما را به آسانی مقايسه می نمايد.
ترتيب پرسشھا خود قابل بحث می باشد  ،اما اصول زير به کار گرفته شده اند :

.1ابتدا بايد سواالت اساسی و کاربردی پاسخ داده شوند .به طور مثال  :آيا کشتن افراد درست است؟ بايد قبل از آيا می
توانيم ھزينه ھای آن را توجيه کنيم؟ باشد.
 .2ھر راھی را که برويد ،شما بايد به تمام پرسش ھای مربوط به نتايج انتخاب شما ،پاسخ دھيد .بدين معنا که مثال يک
فرد صلح جو بايد با تمام خطرات خلع سالح يک جانبه روبرو شود .يک ترتيب پيشنھادی و ويژه برای تمام مسائل مھم
وجود دارد -تکثير تسليحات اتمی  ،افزايش قدرت  ،تحميل خطر بر اشخاص ثالث ،تخريب محيط زيست  ،سوء استفاده
از منابع ،تاثير بر روی جنگ ھای متعارف و غيره.

 .3در برخی موارد ترتيب خيلی مھم نيست ،در اينجا موارد به ظاھر ضروری اين گونه مطرح می شوند :به عنوان
مثال امروزه به نظر می رسد که قبل از افزايش توانايی ،بيشتر گسترش سالح ھای ھسته ای در نظر گرفته می شود.
 .4البته شما می توانيد ترتيب را با قضاوت خود تغيير دھيد مشروط بر اينکه مطمئن باشيد ھنوز تجزيه و تحليلی کامل
و منطقی است.
آيا خيلی سخت است که در طراحی سوال بی غرض عمل کنيم؟ مسئوليت اثبات به عھده کدام طرف است؟ به ھر حال
اھميت سواالت توسط خوانندگان بر اساس نظرشان  ،در بسياری از موارد بدون لزوم مرتب کردن مجدد سواالت،
منشور را ارزيابی می کنند .از طرفی ،در جايی که تغيير قابل مالحظه ای ايجاد می شود ،بررسی و اصالح منطق
پايين دست برای تغيير ،سوال بعدی ضمن اطمينان از مطابقت برای ساختاری منطقی ،مھم است.
سه طريق مطابق با سه ديدگاه اصلی در منشور وجود دارد.
 .1کسانی که نتيجه گيری کردند که سالح ھسته ای غير اخالقی است و در نتيجه آن را انکار کرده اند(42،43) .
 .2کسانی که آن را بيش از حد خطرناک يا بی اثر و يا به طور غير مستقيم غير اخالقی می دانند و در نتيجه
مايل به لغو آن ھستند) .احتماال با خلع سالح يک جانبه((44).
 .3کسانی که سالح ھسته ای را از نظر اخالقی قابل قبول و بھترين راه برای امنيت می دانند(46).
 .4اصل مسئوليت فردی حفظ شده است ،به طوری که ،اگر خصوصا مسيرھای  1يا  3را برويد ،به پرسش ھای
دشوار بسياری بايد پاسخ دھيد .اگر از مسيرھای  1يا  2برويد ،اقدامات مھم ديگری پيشنھاد می شود .مسير
شماره  3که برای کشورھای ھسته ای است تقريبا مربوط به وضعيت موجود می باشد ،نياز به اقدام کمتری
دارد اما نه به معنای مسئوليت کمتر.

يادداشتھای ﺗکميلی در رابطه با پرسش ھا
)يادداشت ھای مندرج در منشور به وسيله شماره ھايی به سواالت و نظرات اختصاص داده شده ،مربوط
می شود(.
 ".1شما آدم نمی کشيد " روشی آشنا ولی اساسی که تاکيد بر مبانی تاريخی که دال بر ماھيت محکوميت
می باشد.

 .3منظور از " و غيره" در اين منشور " دولت " به " معنای کشور " يا " دولت ملی " در مفھوم مدرن کلمه
است.
.5مفھوم در اينجا اين است که تلفات غير نظامی در نظر گرفته نشده اند اما پی آمدھای آن ،احتمالی ھستند.
 .6در اينجا منظور از " سياست آگاھانه " تلفات اجتناب ناپذير غير نظاميان و يا کشتار با کشتلر عمدی که
عواقب عملی آگاھانه می باشد ،به عنوان مثال بمباران انبوه ) (Carpet Bombingشھرھا با انبوه جمعيت
در جنگ جھانی دوم.
 .7قطعا ھدف قرار دادن عمدی افراد غير نظامی در آغاز جنگ جھانی دوم قابل قبول در نظر گرفته نشده
بود .با اين حال  ،در اواخر جنگ متفقين غربی به طور مداوم اين کار را انجام می دادند .در طول جنگ
جھانی دوم ،اين سياست با مخالفت بسياری روبرو شد اما در سال  1945يک سابقه يا طرز فکر جديدی ايجاد
شد که در مقابل آن افزايش استفاده از سالح اتمی که در ژاپن انجام گرفت ،گام نسبتا کوچکی بوده است .اين
سياست بمباران ھای انبوه که در طول جنگ جھانی اتخاذ شد بعدا به طور کلی محکوم گرديد .اما اين قضاوت
اخالقی در جنگ جھانی دوم برای پوشش سالح ھای ھسته ای مستقر به عنوان بازدارنده محقق نگرديد،
مفھومی که تا حدی از سياست جنگ جھانی دوم مشتق شده است.
 10 ،9و  11در  40سال اول استفاده از سالح ھسته ای ،ھدف به کار گيری اين سالح ھا جھت اطمينان از
نتايج وحشتناک ترين نوع استفاده ،عمدا شھرھا بودند که البته شامل نابودی زندگی افراد بی گناه و بی شماری
بود  .با پيشرفت تکنولوژی در ھدفگيری دقيق ،اکنون سالح ھا می توانند ھدف گيری دقيق تری برروی
تأسيسات نظامی ،نيروھای تھاجمی يا زيرساخت ھای حياتی ،عمدا ،در ھر درجه ای داشته باشند و بدين شکل
تلفات افراد بيگناه کاھش يابد .احتمال توليد و حفظ سالح اتمی ممکن است ) با اين استدالل که يک شکست
مطمئن می تواند عامل بازدارنده موثرتری از يک تخريب حتمی باشد( .اما سواالت عملی مشکلی با مفاھيم
اخالقی بزرگتری وجود دارد .در نظر گرفتن وجود قدرتی مخرب و وحشتناک ،تخريب و تشعشع اتمی
طوالنی مدت که منجر به قتل عام می شود ،نتيجه بديھی آن اين است که جان افراد بی گناه گرفته می شود.
اگر شما فکر می کنيد که نابودی زندگی افراد بی گناه ،نتيجه ی اجتناب ناپذير از اين اقدام است پس می تواند
قابل قبول باشد ،آنگاه شما می توانيد به سوال 10جواب آری بدھيد .اما در اين صورت شما بايد تصميم بگيريد
که چه اندازه از کشتار قابل توجيه خواھد بود ،و برآوردی از ميزان کشتار نيز داشته باشيد .شما بايد در اين
باره قضاوت کنيد و انتظار سطح بااليی از عدم قطعيت در نتيجه را داشته باشيد .متاسفانه شما سياست محکوم

نمودن محدودی که داريد در آن مرحله بدين معنی خواھد بود که شما کامال قادر خواھيد بود که برعليه يک
جنگ ھسته ای مبارزه کنيد .آيا محدوديت ھای اخالقی سياست شما تاثير زيادی بر روی اقدامات نيروھای
مسلح کشور شما خواھد داشت؟ از دشمن بالقوه شما انتظار می رود که اين سناريو را پيش بينی کند و لذا اين
سالح ھسته ای اوليه می تواند عواقب احتمالی " غير عمدی " را افزايش دھد .اما آيا بعد از ان شما می توانيد
به تھديد عملی کشتارھای جمعی بدون اعمال تبعيض )ھمگی( تکيه کنيد؟ اين سوال ھا برای آينده نيستند --
شما بايد االن تصميم بگيريد.
 13آيا پذيرش اخالقيات در اين زمينه تھديد موثری خواھد بود؟
در مرحله اول  ،آيا می تواند کامال موثر باشد؟ بعضی از مردم می گويند که بلی ،تا کنون تاثير داشته است.
ديگران خواھند گفت که اين شواھد غير قابل قبول ھستند زيرا عواقب ناشی از شکست  ،اين آزمون را غير
قابل قبول می نمايد .چنانچه شکست بخورد چه کسی مسئول عواقب آن خواھد داد؟
ثانيا  ،ما بايد احتمال استفاده اتفاقی از اين سالح ھا را نيز ارزيابی کنيم.
ثالثا  ،ما بايد تفکر احتمالی روش مھاجم را بررسی کنيم:
 14از ھر متجاوز بالقوه ای می توان انتظار تحليل از واکنش احتمالی شما در وضعيت شکست با سالح
ھسته ای فکر کند .او قطعا نتيجه می گيرد که مقابله به مثل ھسته ای تحت اين شرايط به روشنی بر خالف ھر
وجدان آگاه می باشد.
 16اين تکرار موثر  13در روشن نمودن ھر چه بيشتر جزييات اخالقی و مفاھيم کاربردی است )نظر.(14
 20 ،19 ،18در اين شرايط وضعيت اخالقی ملتی  ،و در نتيجه افراد حامی آن  ،يک راز سر به مھر يک
دولت می شود .اگر اين موضوع جدی گرفته شود ،سپس پذيرش اين شرايط ملزم به پاسخ به سوال  24و غيره
می شود.
 21نبود قطعيت قانونی؟ اما آيا اين تھديد ضمنی است و يا صرفا يک تھديد حتمی ؟ اگر چنين است  ،تفاوت
آن با  15چيست؟چه قدر می خواھيد ابھام توليد کنيد اگر شما نسبت به حمايت از سالح ھسته ای خودتان
مطمئن ھستيد؟ چگونه اين سطح از عدم قطعيت ،بر انگيزه تکثيرو تشديد توانايی تسليحات اتمی و معيارھای
حمالت پيشگيرانه تاثير می گذارد؟ کسانی که بر اين اصل تکيه می کنند تا سالح ھای کشتار جمعی را با
وجدان و خيال راحت حفظ کنند ،بايد به سوال 24مراجعه کنند.

 23و  22اگر گروه ھای افراطی و تروريستی به سالح ھای کشتار جمعی دست پيدا کنند ،دارای قدرت بسيار
زيادی جھت واژگون ساختن سازمان ھای قانونی و دولتھا خواھند شد .برخی از افراد اين امر را به عنوان
دليلی برای حفظ سالح ھای ھسته ای می دانند .از اينرو اينجا  2سوال برای خلع سالح کننده ھا مطرح شده
است .آيا آنھا بايد در نظر بگيرند که بازدارندگی ھسته ای می تواند موثر باشد  ،و اگر چنين است  ،آيا از نظر
اخالقی قابل قبول است ؟ اگر شما آن تصميم را برای تروريسم می گيريد  ،سالح ھسته ای می تواند ھم موثر
و ھم قابل قبول باشد  ،نتيجه گيری اخالقی کلی تر از پرسش ھا ھنوز ھم بايد قابل اجرا باشد  ،پس جوابتان
شما را به شماره  44ھدايت می کند  .سايرين با نظرات ديگر بايد به سوال  24رجوع کنند .مسائل گروه ھای
غير ملی نيز می تواند به عنوان بخشی از مشکل گسترش سالح ھای ھسته ای بررسی شود ،که در اين
صورت اين امر می تواند يک تست ديگر برای کسانی که حفظ سالح ھا را انتخاب کرده اند ،باشد .به عنوان
مثال قبل سوال .30
 24پس از پذيرش سالح ھسته ای در قوانين شما با پرسش ھای ديگری در رابطه با اينکه آيا اين برای کشور
شما قابل قبول است که سالح ھسته ای داشته باشد ؟ شما بايد بپرسيد  :آيا ما به اندازه کافی صالحيت در اختيار
داشتن سالح ھای کشتار جمعی را داريم؟ شما بايد در مورد ثبات و کارآيی دموکراسی خود  ،اخالق جمعی و
ثبات افراد مسئول که به آن اعتقاد دارند کمک می کنند ،به نتيجه برسيد.
 26اگر ما تصميم بگيريم که جھت حفظ امنيتمان به سالح ھسته ای نياز داريم ،پس نبايد تعجب کنيم که بقيه ھم
به اين نتيجه برسند .در واقع احتمال چنين تصميمی بيشتر می شود وقتی که کشورھای ديگر توانايی کشتار
جمعی را دارند .نتيجه می تواند ادامه تشديد و گسترش سالح ھای ھسته ای باشد .اين کجا به پايان می رسد؟
سواالت زير در نتايج عملی گسترش سالح ھای ھسته ای صرفا مسائل اخالقی نمی باشند اما سوال اخالقی
ديگر قابل بحثی برای آزمايش پاسخ شما به نتيجه سوال  31وجود دارد .اکثر مردم به اين آزمون نيازی
ندارند.
 30اين اشاره به افزايش توانايی دارد تا افزايش درگيری .دو جنبه اصلی جھت بررسی وجود دارد) :الف(
سابقه تاريخی و )ب( رويکرد نظری .در  40سال اول " سالح ھسته ای " بيشتر از يک ميليون برابر افزايش
توانايی تخريب مرتب با انفجارھايی نظير آنکه ھيروشيما و ناکازاکی را نابود کرد و اين در زمانی بود که
تمام طرف ھای درگيراعتراف کرده بودند که خواھان خلع سالح چند جانبه می باشند .در پايان جنگ سرد
فرصت ھايی جھت خلع سالح پديد آمد اما قابليت ترسناک مخرب آن ھنوز پا برجاست.

)ب( جنون ظاھری جھت کشتارھای بی شمار در نتيجه توليد سالح ھايی می باشد که ھدف مقابل سالح ھای
ديگر قرار گرفته اند ،يعنی استقرار آنھا به عنوان مقابله با خطر سالح ھسته ای دشمن در نظر گرفته شده
است .آيا تامين امنيت از طريق تعادل نا امنی منطقی است؟
 34انحراف از منابع اخالقی ) اخالقيات محکوم نمودن سالح ھای ھسته ای( ؟ برای برخی از مردم اين اولين
سوال است .به طور کلی اين افراد حفظ سالح ھسته ای را با ھزينه ھای سری در مقابل نيازھای واقعی ملل
در جھان محکوم می کنند .ممکن است آنھا بخواھند که منشور را مجددا بر اين اساس طراحی کنند  ،اما ھنوز
سواالت اساسی در مورد سالح ھسته ای بايد پاسخ داده شوند و در ھر صورت آنھا ھنوز بايد سواالت پيرو
يادداشت  35را در نظر بگيرند.

با اين حال  ،برخی از مردم به سوال  34بر اساس اين که سالح ھسته ای وسيله مقرون به صرفه ای برای
دفاع است ،جواب آری می دھند و ھيچ تعادل و ارتباط مستقيمی بين مخارج در کمک به فقرا و ھزينه ھای
دفاعی وجود ندارد .دو رويکرد ديگر باقی می ماند که کامال متضاد ھم ھستند  :به عنوان يک انتخاب اخالقی
بين رفاه و رويارويی مانند  :عشق و اعتماد که متضاد نفرت و ترس می باشند و از لحاظ اقتصادی به عنوان
جانشين ديگری برای تامين امنيت است.
 35 → 40،38،36کسانی که صلح جو و خواھان خلع سالح ھستند ھنوز بايد با عواقب ناشی از مبارزات
خود در اين جھان که اکنون آنھا را بررسی می کنيم توسط مخالفينشان به چالش کشيده شوند :
 36خطرات مختلفی ارائه شده است : .خلع سالح فوری ممکن است اثرات بی ثبات کننده ای داشته باشد.
کاھش تدريجی ظرفيت توليد به سمت صفر ممکن است باعث افزايش انگيزه برای گسترش اھداف ضد مردمی
شود و ممکن است شما با انصراف از سالح ھای ھسته ای عدم نفوذ خود را در جھان خطرناک انتظار داشته
باشيد.
 38شما بايد با چشم انداز طوالنی مدت و يا نا محدودی روبرو شويد که در نتيجه قدرتمند ترين ابزار شرارت
)سالح ھسته ای( می تواند تنھا توسط افراد شرور اداره شود .با اين حال  ،بسياری از مردم می فھمند که
روش ھای کنترل وجود دارد و اينھا نبايد با شرارت متحد شوند -اگر اين کار را انجام بدھند  ،شکست
خورده اند.

 39شما در شماره  38قضاوتی عملی از امکان تحت نفوذ در آوردن ساير کشورھا ،کرده ايد .حاال شما بايد
تصميم بگيريد که آيا می توانيد اين امکان را بپذيريد ؟ اگر نمی توانيد ،پس شايد به سوال  39پاسخ بله بدھيد.
از نظر اخالقی اين بيشتر يک توافق است تا يک قضاوت ساده ).به طور مثال  :مسيحيان نبايد تعجب کنند که
ظھور سالح ھای کشتار جمعی آنھا را وادار خواھد نمود که درباره آنچه که آنھا از مصالحه و آشتی در وھله
اول متصورند ،تجديد نظر کنند .يعنی  ،پذيرش جنگی عادالنه در مقابل نمونه ای از آموزش و پيام ھای
حضرت مسيح بود(.
ھمچنين در اينجا قابل بحث می باشد که جواب مثبت در اصل ھمان پذيرش حق و يا حتی ضرورت اينکه ھمه
کشورھا سالح ھسته ای داشته باشند ،خواھد بود .اگر اين ھا تنھا وسايل موثر دفاعی ھستند) .سوال (26
 -47در اينجا سوال جديدی برای جايگزين سالح ھا و نيروھای غير ھسته ای وجود دارد  .از اولين روزھای
جنگ سرد ،کشورھای غربی سالح ھای ھسته ای را به عنوان عامل بازدارنده در مقابل حمله نيروھای رزمی
متعارف مستقر کردند و مسئوليت سياست " منع آغاز کننده جنگ " را محکوم نکردند .پرسش  47درباره
شکست نيروھای رزمی متعارف نيست ،بلکه درباره جلوگيری از تھاجم کشتاری پرقدرت است ).رجوع کنيد
به سالح ھای کشتار جمعی( .با اين حال  ،سالح ھای ھسته ای به طور مستقيم عليه نيروھای رزمی متعارف
به کار برده می شوند ،ھمچنين در محدوده اين منشور  ،عنصر بازدارنده در اثر موارد فوق الذکر نيز وجود
دارد.در اين حالت سوال ھای  10،9و  11کاربرد دارند.
نکاتی در مورد ساير اقدامات
برای سادگی عمل ،اين منشور تنھا  3اصل خروجی را نشان می دھد .کسانی که از مسير  2به پايان می
رسند)نکته  (33در می يابند که آن شامل انواع وضعيت ھای اخالقی و عملی تعريف شده ھستند،که در واقع
چگونه آنھا به اين مرحله رسيده اند .بنابراين  ،به منظور تصميم برای اقدام ھای ديگر مقتضی است که مسير
تصميم گيريتان را از آخر مرور کنيد تا ببينيد چه چيزھايی برای شما قابل قبول و چه چيزھايی برای شما قابل
قبول نيست.
ھمه کشورھای مسلح ھسته ای ظرفيت انرژی اتمی غير نظامی کشور خود را )مثال مصارف پزشکی( در
جھت دستيابی به توانايی برای سالح ھای کشتار جمعی نيز مصرف کرده اند .تا حدودی به اين دليل  ،بسياری
از کسانی که اميد به نابودی کامل سالح ھای ھسته ای را دارند برای انرژی ھسته ای ھم ھمين کار را انجام
خواھند داد .اما بايد متذکر شد که توانايی برای توليد انرژی ھسته ای يک مسئله اخالقی در محدوده اين منشور

نمی باشد .با اين حال  ،اين قطعا مھم است که سياست ھای موفق فراگير جھت منع گسترش سالح ھسته ای،
توسعه در زمينه انرژی ھسته ای در سياست نابودی و ممنوعيت سالح ھای ھسته ای کاربرد دارد.

کاربرد و ﺗوسعه
جھت کاربرد گسترده ،اين منشور به عنوان يک سند سکوالر طراحی شده است .با اين حال از تمام اديان
دعوت می شود تا نسخه ای برای استفاده خود تھيه نمايند .ساير مردم  ،ممکن است بخواھند که اين منشور را
به عنوان بخشی از واکنش ھای فردی خود اصالح کنند .لطفا به آدرس زير مراجعه کنيد .لطفا برای دانلود
رايگان منشور به آدرس  www.nuclearmorality.comمراجعه کنيد .نسخه ھای کاغذی موجود
می باشند .تماس بگيريد با Martin Birdseye +44 (0)77 6274 6895 :
martin@nuclearmorality.com
به خاطر داشته باشيد  ،اگر سالح ھای ھسته ای از جانب شما مستقر شوند ،شما مسئول خواھيد بود.

