
 

 راٌُوب

تلفبت جبًی را کَ ًبػی اس ایي  ػوب ثبیذ
ػول در ّضؼیت جٌگ ّالؼی ثَ ثبر 
هی آیذ ّ ّاکٌغ ًیزُّبی خْد را ًظجت 

.ثَ افشایغ ػذت جٌگ ثزآّرد کٌیذ  
هظئْلیت ایي ُب را  دبضزیذآیب ػوب   

 ثَ ػِذٍ گیزیذ؟
 

 پض ثَ ًظز هی رطذ کَ 
ثخْاٌُذی ؼتزیث افزاد   
دٌُذ؟ اًجبم را ػول يیا   

تصذیخ دیذگبٍػوب ًیبس ثَ  ، آیبثٌبثزایي  
داریذ؟ در ایي ثبرٍ را اخاللی خْد  

 

 آیب ػوب لبدریذ ُزگش
.کظی را ثکؼیذ؟  

کؼتي خْد، اس دفبع در بیآ  
اطت؟ شیجب  

هزدم یک کؼْر بیآ  
خْد اس دفبع در ذًٌتْای ه  
دطت ثَ کؼتبر ثشًٌذ؟      

خْد اس دفبع ی ثَ ػٌْاىدّلت بیآ   
 هی تْاًذ تْطظ ًیزّی ًظبهی خْد

ثشًذ؟ ُب یًظبهدطت ثَ کؼتبر غیز  
 
 

ذیُظتیی جْ صلخ اًظبى ػوب  
ثَ هزثْط کَی گزید طْاالت ثَ لطفب   هباا  

.ذیدُ پبطخ ػوبطت هْرد  

داللت ثز پیبهذُبی آیب خطز جٌگ ُظتَ ای  
 جذی خطزًبک ثزای دّلت ُبی ُوظبیَ

ّ(خبرج اس جٌگ)طزف ثی   
اطت؟ کل ثؼزیتیب دتی    

 

 چگًَْ ثزای خْد تصوین ثگیزیذ —طالح ُبی ُظتَ ای کبرثزدهٌغ  اصْل اخاللی در                                                                                 

 
اخاللی  فزدی، ایي هْضْع ثبیذ یک تصوین .دٌُذ پبطخ ایي طْال ثَ ّظیفَ دارًذ ی طالح ُبی ُظتَ ای هی ثبػٌذ،دارا ئیکَ کؼْرُبطبکٌیي  دك دارد کَ ایي طْال را ثپزطذ ،ُز کض  چٌیي ًیزّی هخزثی را دارد؟ اساطتفبدٍ آیب کظی دك  .ن نیست و نخواهد بوددر اما هیچ کس اتمی های سالح با وجودبر روی این کره خاکی 

اطت کَ طبدٍ تز اس آى  ایي.پبطخ دُیذ ثزای خْدتب را طْاالترا دنبال کنید و منشورفقط  در اینجا.ًوبیذ پبطخگْ ثیؼتز را  هلی هظئْلیي ایي اهز در ططخ کَکوک کٌذ  طزادی ػذٍ تب ثَ ػوب هٌؼْر ثذیي هٌظْرایي . داریذ خْد ػوب آًِب را در دطت باخاللثپذیزیذ ،را ثزای دفبع اس خْد  (NW)سیزا اگز ػوب طالح ُبی ُظتَ ای ، ثبػذ

 .اطت دػْارتصوین گیزی ثَ ًظز هی رطذ اهب 
 

 

ثٌبثزایي ػوب ثبیذ رای  .هی کٌیذ هذکْمُظتَ ای را ثَ ػلت غیز اخاللی ثْدى آى،  طالحکبرثزد ػوب اصل 
کَ آًِب اس طزف ػوب ثَ  جبییدر  ثَ خصْؽاثزاس کٌیذ ّ ثیؼتزیي تالع خْد را در راطتبی لغْ آى،  خْد را

:ثب ایي دبل . کبر ثزدٍ ػذٍ اًذ یب در ػزایطی کَ تْطظ دّلت ػوب کٌتزل هی ػًْذ، اًجبم دُیذ  
 

یا ُظتَ طالح ػزط ّ ذیلی ث کبرثزد تزک  بیآ  
  طْق دادى کؼْرؼتزیث بی کوتز ثبػث ػوب، کؼْر تْطظ

هذت طْالًی دری ا ُظتَی ُب طالح اس طتفبدٍثَ طوت ا  
  ًخْاُذ ػذ؟

 
 

تصذیخ دیذگبٍػوب ًیبس ثَ  ، آیبثٌبثزایي  
داریذ؟ در ایي ثبرٍ را اخاللی خْد  

ثَی ا ُظتَ طالح اس اطتفبدٍ تزک بیآ  
کؼْر ػوب تذت کٌتزل  کَخْاُذ ثْد  بایي هؼٌ

کؼْرُبی دیگز دارای طالح ُظتَ ای در 
؟خْاُذ آهذ   

 

آگبُبًَ ،ثب رّع ُبیخْد اس دفبع جِت در یدّلت بیآ  
ثشًذ؟ بىیًظبه زیغ کؼتبر ثَ دطتهی تْاًذ   

 

ثوجبردهبىاطتبًذارد ػوبثذیي تزتیت   
  جٌگ طْل درػِزُب کَ  

رّی داد را دّمی جِبً  
.پذیزفتَ ایذ  

 

ػوذا تْاًذیه یدّلت بیآ  
 طالح ُبی اتوی را جِت

طزف همبثل ثبسدارًذگی  
 خْد ثَ کبر گیزد؟
  

ثَ ًبثْدی را اًجبم دُیذ کَ ثَ ًبچبر هٌجزػولی  دبضزیذآیب ػوب   
؟ گزددثی گٌبٍ  افزاد -ؼضب ث سًذگی  
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دفع هٌظْرصزفب ثَ   دّلتیایٌکَ آیب   
اختیبر طالح ُبی ُظتَ ای را در، صلخ  

  داػتَ ثبػذ،لبثل لجْل هی ثبػذ؟

تْجَ ثَ دیذگبٍ فْق، هي ثؼذ، جٌگ ُبی ثب  
.ثیي کؼْرُب ثذّى کبرثزد طالح ُظتَ ای خْاُذ ثْد  

،دزیگثتذت دوالت سیبدی لزار  دّلتیچٌبًچَ    
اس طالح اگز ثخْاُذکَ الجتَ ّلْع ایي اهز ثظیبر ثؼیذ اطت،  

کٌذ، لبثل لجْل اطت؟  ُظتَ ای اطتفبدٍ  

لصذ ُیچ دولَ ای را ًذارد،طزف   کَ اطت دّلتی صذیخآیب 
دولَ اتوی ًوبیذ؟ ثَتِذیذ همبثل را   
ًذارد؟ یلصذ چٌیي در دبلی کَاطتفبدٍ هی کٌذ،   

ثبسدارًذگی  ظیػزا  
بیذ ثذاًٌذ کَ یمیٌب ادتوبل  ث ،جْیبًَ هی ثبػٌذ یتالف لبدر ثَ اًجبم اػوبل کَ( ثبلمٍْ)ّالؼی  يیهتجبّس
ی زُّبیًی اػضبتوبهی  کَ ذاًٌذث اػخبؽ ثبیذ ُوچٌیي ایي  .را ثَ دًجبل خْاُذ داػت یا ُظتَ دوالت
ثب ػلن ثَ ایٌکَ ایي اًذ، دیذٍ تؼلین جِت کؼتبر ّدؼتٌبک هیلیًِْب اًظبى ثی گٌبٍ یکبف اًذاسٍ ثَ ًظبهی

.کؼتبرُب  ًَ تٌِب طْدی ثَ دًجبل ًخْاُذ داػت ثلکَ ػکظت ُن خْاُذ خْرد  
 

باخالل ػزایظ آیب ایي  
؟ هی ثبػٌذلبثل لجْل   

 

تبى اػتوبد داریذدّلت َث ػوب بیآ   
طیبطت ُبی جزایا جزیبى در کَ  

خْد تجذیل ثَ یا ُظتَ هذت ثلٌذ   
ػذ؟ ًخْاُذ هتجبّسیک     
  
 

گزٍّ ت دادىیفز ثذّى ػول يیا بیآ  
؟هی ثبػذ اًجبم لبثل هزدم اس کثیزی  

یُب طالحٍ دارًذ ػٌْاى ثَ بیآ  
را گزاىید دك ذیتْاًی،هیا ُظتَ  

طالحخْد ثب  تیاهٌ دفع  کَ در پی  
ذ؟یکٌ اًکبر هی ثبػٌذ را یا ُظتَ  

 
  
  

اس ًظز اخاللی  آیب    
 لبثل لجْل اطت؟

خْع ثیي خیلیآیب ػوب   
یب اختیبرُظتیذ،   

دطت ّجذاى خْد را ثَ  
 دکْهتتبى دادٍ ایذ؟
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ػول در ایي ػزایظ بیآ  
  لبثل دصْل هی ثبػٌذ؟

 

  ایي دفع ػزایظ آیب
  کَ ثبػث ثبالاطت  "تْاسى ّدؼت " 

ُظتَ ای تْطظ  تخزیتثزدى لذرت    
؟دهی ػْ دارًذٍ آى کؼْرُبی  

 
 

ثزاثز دری هْثز دفبع تْاًذی هی ا ُظتَی ُب طالح اس اطتفبدٍ هٌغ بیآ  
ثبػذ؟ کٌٌذ،ی ه اطتفبدٍی ا ُظتَی ُب طالح اس کَ هلی زیغی ُبگزٍّ   

 

در ًِبیت دارد کَ  ادتوبل آیب
هٌغ اطتفبدٍ اس طالح  طیبطت

ُبی ُظتَ ای هٌجز ثَ جٌگ 
 ُظتَ ای ػْد؟

  ثبسثیٌی ّ ثزرطی ایي ػوب بیآ
ظیػزا يیادر  راهْضْع   
ْاًغ ه دفعی ثزا  

؟ثبسدارًذٍ السم هی داًیذ  
 

2 

  دیذگبٍ کَدبضزیذ ػوب  ، آیبثٌبثزایي
وصبلذَّجَ الرا  یغاخاللی خْ  
؟لزار دُیذ    

 

ُظتَ ای   خلغ طالح لبدرهی ثبػیذ اس ػوبثٌب ثز ایي 
.یک جبًجَ دوبیت ًوبییذ  

 
 

ًبثْدی جِت در گبم ُبیی را هی تْاًیذ چَ کَ ذیزیثگ نیتصو ذیثب ػوب اکٌْى  
.ذیدار ثزی ا ُظتَی ُب طالح  

 
 
 
  

ّی ا ُظتَی ُب طالح اس  
  

تْطؼَ، ًگِذاری ّّثٌبثزایي ، ثزای دفبع اس خْد پذیزفتَ را ػوب طالح ُبی ُظتَ ای  
ّرّد ثَ ایي پزّطَ اس طزیك خذهبت ًظبهی، غیز . آى را ًیش پذیزفتَ ایذ ثَ کبرگیزی

اگز چَ .ثب هْضغ ػوب هتٌبلض ًخْاُذ ثْد ّ یب صزفب ثب پزداخت هبلیبت خْد ًظبهی
اطتفبدٍ اسلجال هظئْلیت تْطؼَ آًِب را پذیزفتَ ایذ کَ تصویوبت ػوب اجبسٍ  ػوب  

.هی دُذ را اّضبع ّ ػزایطی کَ ػوب در طْاالت ثبال پذیزفتَ ایذ را در طالح ُب  
 

 

را زاًَیؼگیپ دولَ هبًٌذی زیکبرگ ثَی ػولی ُب رّع تبیاخالل ذیثب ػوبدبال   
  گیثبسدارًذ بطتیط زیًبپذ اجتٌبة تْطؼَ ثَ ػٌْاى يیا بیآ - ذیکٌی ثزرط

 ًوی ثبػذ؟

دبهی گز آى ُظتٌذ کَ ػوب ًوی تْاًیذ در دراس هذت ، ًؼبً ایٌجبػوب تب  ُبی پبطخ
،ػْد ثکبرگزفتَطالح ُظتَ ای تْطظ کؼْرػوب  چٌبًچَ. ثبػیذ ُظتَ ای طیبطت دفبػی  

را تغییز دُیذ طیبطت  اس چَ طزلی لبدر خْاُیذ ثْد کَ ایي ػوب ثبیذ تصوین ثگیزیذ  
.ای ّجْد دارد ُظتَ  خلغ طالح ی کَ در راٍخطزات هختلف  ُوزاٍ ثب ثزآّرد 

  
 

ثَ آیب هی تْاى طالح ُبی ُظتَ ای را ثَ ػٌْاى ػبهل ثبسدارًذٍ هْثز  
ثزای دصْل اطویٌبى اس ػکظت صزفبگزفت اگز اطتفبدٍ اس آى  کبر  
؟(یًظبهی زطبختِبیس دادى لزار ُذف: مثال)ثبػذ ػذٍ هذذّد ي،یهِبجو  

یثزا ذیدار دك ػوب بیآ  
ثمیَایجبد اهٌیت خْد،   

را ثَ خطز ثؼزیت  
 ثیٌذاسیذ؟

تٌِب ثَ ثِبًَ تبهیي دفبع اس اهٌیت، دًیب ّالؼیدر صْرت ًیبس آیب   
 خْیغ، صزف ُشیٌَ ُبی ٌُگفت ثزای جلْگیزی اس طالح ُبی ُظٌَ ای

 را تْجیَ هی ًوبییذ؟

دّلت کَ یمیي داریذ ػوبپض    
یا برتری  ذاتیشما ثبات   

ثبلمٍْ دػوٌبى کَ داردی اخالل   
  بتیخصْص يیا فبلذ ػوب 
.ذهی ثبػٌ   
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ثَ کبر گیزی ّ در اختیبر داػتي بیآ  
  یا ُظتَ طالح 

یب تزص ًبػی اس ادظبص خطزاس جولَ   
اًغ هْثز ، ثَ ػٌْاىْه ثَ ػذم اطویٌبى  
اس لذبظ اخاللی لبثل ،ّطیلَ دفبع  

 لجْل اطت؟
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 ثَ ًکبت رجْع ػْد

یاخاللی ُب پزطغ  

41 

زیطب  
ُب پزطغ  

ذبتیتْض  
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آًِب   یخاللًکُْغ ا يیا بیآ  
  تْطل ثَ طالح ُظتَ ای اس را 
؟ثبس خْاُذ داػت   

44 

  یزیؼگیپ راٍ دیگزی جِت بیآ
اطتفبدٍ ثزای جلْگیزی اس  هْثز 

دارد؟ ّجْدطالح ُظتَ ای   
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1 
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ایي لبثل لجْل اطت کَ آیب  
توبیل ثَ اطتفبدٍ اس دّلتی   
ثَ ػٌْاى   ُظتَ ای   طالح  
ثَ کؼتبر جوؼی  طالح  

ت هتؼبرفدوال هٌظْر دفغ  
 اطتفبدٍ ًوبیذ؟
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  ٌجبیا اس
ذیکٌ ػزّع  

 

.ر اختیبر ػوب لزار خْاُذ دادد صفذَ سهیٌَ ثِتزی پؼتیبدداػت ُبی . ػولی هی ًوبیذ صفذَ یک اّلیَ تٌِب در تجشیَ ّ تذلیلیک  ،ارائَ"هٌغ اطتفبدٍ اس طالح ُبی ُظتَ ای یبتاخالل "گظتزٍثب هذذّد کزدى ثذیٌْطیلَ ،. ثَ یک هؼکل ثظیبر پیچیذٍ اطت ، آساداًَگظتزدٍ گْییپبطخ ایي هٌؼْرتْاًبیی اس ُذف  
.ثَ ثذث ػوْهی کوک کٌٌذ در ًتیجَلزار دٌُذ ّ هْػکبفی دیگزاى کظبًی کَ ایي کبر را اًجبم هی دٌُذ، هوکي اطت ثخْاٌُذ تغییزات یب هْارد افشّدٍ ػذٍ را تذت . ُز کظی کَ اس طْاالت یب اطتذالل ُب ًبراضی اطت هی تْاًذ چبرت را ثَ ػٌْاى ثخؼی اس ّاکٌغ فزدی اصالح کٌذ  

 Martin Birdseye +44(0)77 6274 6895, martin@nuclearmorality.com  :یا تماس بگیرید با   www.nuclearmorality.comاطالػبت ثیؼتز در   
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