منشور منع استفاده از سالح ھای ھسته ای
پس از 60سال در سايه ﺗخريب ھسته ای در جھان چه پيشرفت ھايی کرده ايم؟ ما در سال  2009با ھمان
استدالل ھای مشابه در وضعيت ثابت سال  1945قرار داريم .آنچه ما نياز داريم رويکردی کامال متفاوت
،راھی برای مردم جھت کشف عقالنی و منطقی مستدل می باﺷد.
اين در باره مردم می باﺷد  --ﺗنھا مردم ھستند که می ﺗوانند با ﺗصميم ھايشان سالح ھای ھسته ای را
منسوخ کنند)ازبين ببرند( .اين به ما می گويد که از کجا ﺷروع کنيم .مردم بايد خودﺷان ببينند که چه بايد
بکنند  ،پيامد ﺗصميم ھای آنھا چيست و چگونه ديگران ھم می ﺗوانند برای ﺗصميم ھای خود مسئول پذير و
پاسخگو باﺷند.
وقتی که سياستگزاران ھم ﺷامل اين گروه می ﺷوند احتمال ﺗغيير به طرز چشمگيری افزايش می يابد .اين
نه در مورد يک سازمان است بلکه به سادگی منبع آموزﺷی و مبارزات انتخاباﺗی است .اين پروژه ای
برای دستيابی به يک ھدف ﺗعريف ﺷده با يک روش عملی می باﺷد .ھدف ،از بين بردن سالح ھای ھسته
ای است.
اين روش به منظور ﺗسھيل وايجاد يک بحث آزاد واقعی  ،ﺷخصی  ،عمومی و در مورد مقبوﻟيت اخالقی
سالح ھای ھسته ای است .اگرنتيجه اين است که مردم ببينند که مفھوم ﺗھديد نابودی ھسته ای در پرﺗو ھمه
ارزش ھای ديگری که ھمراه با ﺗمدن ما می باﺷد چگونه به نظر خواھد رسيد  ،دراين صورت سالح ھای
ھسته ای به سادگی می ﺗوانند منسوخ ﺷوند.
اين فرايند نيازمند:
•دستور کار مشترک
•ﺗجزيه و ﺗحليل روﺷن ،بدون ﺗعصب و ساده
• يک روش منطقی واضح
•ارائه و رونمايی خالصه ﺷده
•ابزاری جھت پاسخگو نمودن مسئوﻟين
ھمه اين ھا را می ﺗوان با استفاده از منشوری که ﺗصميم آن اﺗخاذ گرديده و روش ساده ای که معموال برای
حل مشکالت عملی بکار می رود را آماده کرد .اين منشور مجموعه ای از سواالت است .ھر کس می
ﺗواند از آن استفاده کند و سواالت را برای خود پاسخ دھد .قابليت دسترسی و سادگی يک صفحه ای اين
منشور ،دو اصل ضروری ديگر يعنی مشارکت عمومی و مردمی را فراھم خواھد نمود .ما نياز به يک
اکثريت مصمم و مطمئن مخاﻟف سالح ھای ھسته ای داريم  ،به طوری که حتی اگر موسسات مجھز ھسته
ای که فاقد اخالق اجتماعی می باﺷند ،ديگر ھرگز نمی ﺗوانند بگويند  " :مردم از ما می خواھند که سالح
ھای ھسته ای را حفظ کنيم ".اين ممکن است بھترين راه  ،احتماال ﺗنھا راه  ،برای رسيدن به خلع سالح
ھسته ای عمومی و دائمی باﺷد.

پروژه از فرضيه ای که در بين مخاﻟفان و مدافعان منع استفاده از سالح ھای ھسته ای است ،ﺷروع می
ﺷود که يک ﺗفاوت اساسی در ﺗفسير اخالقی اين وضعيت وجود دارد.با ﺗوجه به اين که اين ﺗفاوت ،بيش از
 60سال سابقه دارد ،بيشتر قابل ﺗوجه مردم بسيار خوب ،منطقی ،دينی و سکوالر در دو طرف )بحث(
استدالل بوده است .ﺷيوه حل اين مسئله اين است که کليه پرسش ھای واقعا ً انتقادی در زمينه منع اخالقی
استفاده از سالح ھای ھسته ای را در يک ﺷبکه قابل ارائه بر روی يک برگ کاغذ جمع آوری ﺷود
)ھدف دقيقا با آن سه کلمه ﺗعريف می ﺷود( .کتاب ھا زمينه گسترده ﺗری دارند ،اما در يک صفحه،
مشکل به مراﺗب بيشتر وجود دارد و منطق آن غير قابل اجتناب است و دامنه محدوديت بيشتر و مھمتری
دارد .از ھمه افراد معتقد به اين منشور جھت حل اين مشکل ،برای خودﺷان دعوت به عمل می آيد --.ما
خواسته ايم که در ھر مرحله از ﺷبکه ھای مندرج در منشور ﺗنھا ﺗصميم ھای ﺷخصی گرفته ﺷده باﺷد.
بنابراين جايی نه برای ﺷک و نه بحث وجود خواھد داﺷت ،و اﺷخاصی که از آنان درباره منع استفاده از
سالح ھای اﺗمی دفاع ﺷده است ،ﻟذا در مورد مسئوﻟيت خويش جھت ﺗصميم گيری و مسئوﻟيتشان در قبال
نتايج ﺗصميم ھايشان ھيچ ﺷکی نخواھند داﺷت.
روش کار چگونه است ؟
اين فلو چارت در سه سطح کاربرد دارد :
 .1به اين ﺗرﺗيب مسائل روﺷن خواھد ﺷد  ،ممکن است ﺗفکرات افراد ﺗغيير کند و ھر نوع ﺷک و ﺗرديدی
با استفاده از منطق صادقانه حل ﺷوند.
 .2ساده ﺗرين کاربرد آن ،يک دستور جلسه برای بحث راجع به يک موضوع بسيار مھم که بسيار ھم قابل
قبول می باﺷد مورد نياز خواھد بود.
 .3ضرورت يک دموکراسی واقعی اين است که ﺗصميم ھا کامال واضح و روﺷن باﺷند .بنابراين به طور
حتم راه ﺗصميم ﺷخصی فرد طور حتم روش سياست گزاران جزيی از اموال ملی محسوب خواھد ﺷد.
ﺗجزيه و ﺗحليل واضحی از احتماالت يک ﺗصميم ﺷخصی بدين معنا خواھد بود که ھيچ چيز مخفی در
مجموعه فرھنگ ھای ﻟغت وجود ندارد .بدين ﺗرﺗيب با اين نوع ﺷفافيت  ،بعيد می باﺷد دفاع ملی که
وابسته به سوزاندن احتماﻟی بيشماری از مردم بی گناه است ،قابل قبول باقی بماند.
چرا اخالقيات؟ خطرات نسبی قابل بحث ھستند  ،اما اصول اخالقی به سادگی استاندارد می باﺷند .به اين
ﺗرﺗيب اصول اخالقی از اھميت اجتماعی بسيار زيادی برخوردار ھستند .يک جامعه پايدار وابسته به ثبات
استانداردھای اخالقيش می باﺷد .بی ثباﺗی ،يا ﺷکست در حفظ اين استانداردھا  ،در نھايت قابل قبول
نيست .بنابراين بررسی منع اخالقی استفاده از سالح ھای ھسته ای اين است که آن ھا را با استانداردھايی
که اساس ثبات اجتماع يک کشور و ملت آن می باﺷد را مطابقت دھيم.

طرح پروژه
ما نياز داريم ﺗا مردم مشکالت را ببينند ،درمورد آن به وضوح قضاوت کنند و خواستار اقدامی موثر در
اين راستا باﺷند .بنابراين پروژه به طور طبيعی به سه مرحله ﺗقسيم ميشود  :اول ،سفسطه کردن با استفاده
از منطق و دوم استفاده از آن در راستای قضاوت جمعی افراد و سوم اين ﺗصميمات جمعی در سازمان به
کار گرفته ﺷود.
فاز  .1فراھم آوردن مبنای روﺷنی برای ﺗصميم گيری ھای ﺷخصی
در حال حاضر منشوردر قاﻟب اين فرم قابل استفاده و در دسترس می باﺷد و به عنوان کمک ھای عملی
در جھت مذاکرات از مقبوﻟيت برخوردار می باﺷد .گرچه اساسا يک منشور)سند( سکوالر دعوﺗنامه ای
از وجدان و ايمان جوامع بشری برای ﺗوسعه روش ھای ويژه می باﺷد – ﻟذا اين فرصتی برای خودآموزی
درباره مشکالت اخالقی افراد است.
فاز  .2اجرای فرايند ﺗصميم مردمی
ما بايد اين ايده را به ﺗمام افراد عالقمند معرفی کنيم و از آنھا بخواھيم در آن ﺷرکت کنند .اين کار از
طريق ﺗماس با ھر ﺗعداد از دست اندرکاران فعلی اعم از ملی و بين اﻟمللی انجام پذير می باﺷد و سپس
ميتوان آن را به مدارس  ،دانشگاه ھا ،کليسا ھا،سازمان ھای ديگر و ھمچنين به ﺗمام بخش ھای ديگر
جوامع مدنی از جمله رسانه ھا ﺗوسعه داد .راھکار اصلی بعدی ،ارائه نسخه قابل بحث اينترنتی از
منشور است که ھر کسی را قادر می سازد که راه حل خود را برای مشکل ارائه دھد) .مشخصات اين
ﺗوسعه در وب سايت  www.nuclearmorality.comموجود می باﺷد(.
استفاده عملی از منشور در سطح جھانی  ،با چنان ظرفيتی که می ﺗوان از آن به عنوان يک کارت امتياز
در جھان از نظرات ﺗحليلی اين منشور بدست آوريم  .ما انتظار واکنش بسيار منطقی و قدرﺗمند از
مردمانی که در سراسر جھان اساسا برای آنھا غير قابل قبول است که ﺗنھا چند کشور ثروﺗمند به خاطر
امنيت خود کره زمين را به خطر بيندازند را داريم.
فاز  .3پيغامی برای سياست گزاران و ﺗصميم گيرندگان
مرحله سوم عبارت است از ارائه اين نتايج و جدول ھا به سياست گزاران  ،نمايندگان مجاﻟس و دوﻟت ھای
مسئول .با کار مستقيم و از طريق رسانه ھای خبری ،ما نياز داريم که دوﻟتمردان جھان مبانی کامل  ،گويا
و اخالقی برای سياست ھای در دست اجرا و پيش رويشان داﺷته باﺷند .بنابراين در ساده ﺗرين حاﻟت که
با قلم برجسته نگار ) (Highlighterو منشور ﺗصميمی ارائه ﺷده ،آنھا طبيعتا يک روش اخالقی و
عقالنی را برای حل اين مشکل نشان خواھند داد.
چگونه جھان را از سالح ھای ھسته ای پاک کنيم؟

از منشور ﺗصميمی استفاده کنيد  --ﺗجزيه و ﺗحليل اخالقی با عنوان " درخت ﺗصميم گيری ")مندرجات
منشور(
•ارائه چارچوب منطقی ساده برای ﺗصميم گيری به مردم.
• ايجاد بحث اصوﻟی در مورد مشکالت برای گروه ھا.
• ﺗھيه دستور کار برای ﺗحقيق از سواالت پس زمينه ای.
• به چاﻟش کشيدن ﺗصميم گيران در دوﻟت ھا و مجاﻟس.
•اجبار آنھا برای بررسی مجدد ﺗصميم گيری ھايشان ،در ھمان چارچوب منطقی افراد ديگر.
منشور اخالقی ھسته ای در اين ضميمه با يادداﺷت ھای ﺗاييد ﺷده و اطالعاﺗی در اين زمينه ﺗکثير ﺷده و
برای دانلود رايگان در وب سايت  www.nuclearmorality.comموجود است.
ما به چه کمک ھايی احتياج داريم؟
برای رسيدن به پروسه ﺗصميم مردمی بر اساس منشور
ما بايد آن را به مردم برسانيم )آگاه کنيم( .آيا می ﺗوانيد :
• ارائه مھارت ھای اداری  ،ﺗلفيقی  ،ھماھنگی و انتشار نتايج ،
• وسيله و باعث ﺗماس ﺷدن با سازمان ھای کليدی ،
• حضور در فعاﻟيت ھا و کنفرانس ھا ،
• ارائه سخنرانيھا و مذاکرات محلی ،
• ارﺗباط با مطبوعات و ديگر رسانه ھا،
• نوﺷتن مقاالت برای نشريات ﺗخصصی ،
• اجرا و ﺷرکت در گفتگوھای خيابانی
• ايجاد ارﺗباط با بخش ھای دانشگاھی  ،با افراد با نفوذ و سازمان ھای مذھبی ،
• کمک به ﺗأمين و افزايش منابع سازمان ،
• کمک به ﺗوسعه ﺷبکه ھای بين اﻟمللی  ،از طريق ﺗماس ھای ﺷخصی يا حرفه ای
• با اطالع و با انگيزه بودن

• ارائه مھارﺗھای ﺗخصصی برای ﺗوسعه نسخه متقابل آنالين
آيا می ﺗوانيد روش ھای عملی برای رسيدن به اين ﺗوسعه را بدون ﺗوسعه نرم افزاری زياد انجام دھيد؟
و آيا ﺷما :
دوست داريد که مطلع بمانيد ؟
دوست داريد با افراد ديگری که به اين پروژه عالقمندند ،مالقات کنيد ؟
برای ھمکاری يا استفاده از اين يا فرم آنالين در سايت www.nuclearmorality.com
و مشخصات ﺗماس را ارسال کنيد
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