
 منشور منع استفاده از س
ح ھای ھسته ای    

 ھمان با 2009 سال ما در ھايی کرده ايم؟ شرفتيپ چه در جھان یا ھسته بيتخر هيسا در سال 60از پس

 متفاوت کام
 یکرديرو ميدار ازين ما نچهآ. قرار داريم 1945  سال ثابت وضعيت در ھای مشابه استد+ل

  .می باشد ستدلم یمنطقو  نیعق
 کشف جھت مردم یبرا ی،راھ

 ی راا ھسته یھا س
ح شانھاي ميتصمھستند که می توانند با  مردم تنھا -- می باشد مردم باره در نيا

 ديبا چه ند کهنيبب خودشان ديبا مردم. کنيم شروع از کجا که ديگو یم ما به نيا. )ازبين ببرند(کنند منسوخ
و  پذير مسئولھای خود  ميتصم برای دنتوان یم ھم گرانيد چگونه ھای آنھا چيست و ميتصمپيامد  ، ندبکن

  .باشند پاسخگو

 نيا .به طرز چشمگيری افزايش می يابد رييتغھم شامل اين گروه می شوند احتمال  ارانزاستگيس که یوقت
 ای پروژه نيا. ی استانتخابات مبارزات و یآموزش منبعی سادگ به بلکه است سازمانيک   مورد در نه

 ھسته یھا س
ح از بين بردن ،ھدف .می باشد یعمل روش با يک شده فيتعر ھدف يک به یابيدست یبرا

  .است یا

 یاخ
ق تيمقبول مورد در و یعموم ، یشخص ، یواقع آزاد بحث ايجاد يکو ليتسھ منظور به روشاين 
 ھمه پرتو دری ا ھسته ینابود ديتھد مفھوم که ننديبب مردم که است نيا جهياگرنت. است یا ھسته یھا س
ح

 یھا س
ح دراين صورت ، ديرس خواھد نظر به چگونه می باشد ما تمدن با ھمراه که یگريد یھا ارزش
  .دنشو منسوخ دنتوان یم یسادگ به یا ھسته

:مندازين نديفرا نيا  

 • مشترک کار دستور

ساده و ، بدون تعصبروشن ليتحل و هيتجز • 

ی واضح منطق وشيک ر  • 

شده خ
صه و رونمايی ارائه • 

  ينمسئول نمودن پاسخگو جھت ابزاری•

ای که معمو+ برای  ساده روش آن اتخاذ گرديده و تصميم منشوری که از استفاده با توان یم را ھا نيا ھمه
 یم کس ھر .است سوا+ت از یا مجموعه منشوراين  .آماده کرد را ی بکار می رودعمل مشک
تحل 
  اين ای صفحه کی يسادگ و یدسترس تيقابل. دھد پاسخ خود یبرا را سوا+تکند و  استفاده  آن از تواند

نياز به يک  ما .خواھد نمودی را فراھم مردم ی وعموم مشارکت يعنی گريد یضروردو اصل  منشور،
 ھسته مجھز موسسات اگر یحت که یطور به ، ی داريما ھسته یھا س
حو مطمئن مخالف  مصمماکثريت 

 س
حکه  خواھند یم از ما مردم : " بگويند توانند یمن ھرگزديگر  ،می باشندی عامتجا اخ
ق فاقد که یا

 س
ح خلع به دنيرس یبرا ، راه تنھا احتما+ ، راه نيبھتر است ممکن نيا." کنيم حفظ ھای ھسته ای را

  .ی باشددائم و یعموم ی ا ھسته



 یم شروع، استی ا ھسته منع استفاده از س
ح ھای مدافعانيه ای که در بين مخالفان و فرضاز  پروژه
 از شيب تفاوت، نيابا توجه به اين که .دارد وجود تيوضع اين یاخ
ق ريتفس در یاساس تفاوتيک  که شود

) بحث( طرف دو در سکو+ر و ینيد ،یمنطق ،خوب اريبسمردم  توجه قابل شتريب ،دارد سابقه سال 60

انتقادی در زمينه منع اخ
قی  کليه پرسش ھای واقعاً  که است مسئله اين  نيا حلشيوه  .بوده است استد+ل
 ی شودآور جمعبرگ کاغذ  کي یرو بر قابل ارائه  شبکهيک  در استفاده از س
ح ھای ھسته ای را

يک صفحه،  در اما  ،ی دارندتر گسترده زمينهھا  کتاب. )ھدف دقيقا با آن سه کلمه تعريف می شود(
تری مھم و شتريب تيمحدود دامنه و است اجتناب قابل ريغ آن منطق ووجود دارد  شتريب مراتب به شکلم

 ما --.دعوت به عمل می آيد شانخود ، برایمشکل اين حلجھت  معتقد به اين منشور افراد از ھمه .دارد

. گرفته شده باشدی شخص یھا ميتصم ھای مندرج در منشور تنھا شبکه از هھر مرحل درايم که   خواسته

منع استفاده از از آنان درباره   که اشخاصی  و ،خواھد داشت وجود بحث نه و شک یبرا نه يیجا نيبنابرا
در قبال شان تيمسئول وی ريگ ميتصم يش جھتخو تيمسئولدر مورد  لذا س
ح ھای اتمی دفاع شده است،

  .اشتدنخواھند   یشک ھيچشان ھاي ميتصم نتايج

؟چگونه است  روش کار  

: کاربرد دارد سطح سه در  تاين فلو چار  

 یديترد و شکھر نوع  و ندک رييتغ  افراد تفکرات است ممکن ، شد خواھد روشن مسائل به اين ترتيب .1
.دنشو حل صادقانهاستفاده از منطق  با  

 قابل ھم بسيار که  مھم اريبس موضوع کيراجع به  بحثکاربرد آن، يک دستور جلسه برای  نيتر ساده. 2

.خواھد بود ازين مورد می باشد قبول  

به طور  نيبنابرا. روشن باشند کام
 واضح و ھا ميتصم که است اين یواقع یدموکراس کي تضرور. 3
. محسوب خواھد شد ملی اموال يی ازجز انارزگ استيسطور حتم روش    فرد یشخص ميتصم راه حتم

 که ھيچ چيز مخفی در خواھد بود بدين معنا يک تصميم شخصی از احتما+ت واضحی ليتحل و هيتجز

 که یمل دفاعمی باشد ، بعيد  تيشفافنوع  نيا با بدين ترتيب .وجود نداردفرھنگ ھای لغت  مجموعه

  .ماندببيشماری از مردم بی گناه است، قابل قبول باقی  یحتمالا سوزاندن به هبستوا

 نيا به. دنباش یم استاندارد یسادگ به یاخ
ق اصول اما ، ھستند ثبح قابلی نسب خطرات ؟ياتاخ
ق چرا
 ثبات به وابسته داريپا جامعهيک  .ی برخوردار ھستنداديز اريبس یاجتماع تياھماز  اصول اخ
قی بيترت

 قبول قابل نھايت در ، استانداردھا شکست در حفظ اين بی ثباتی، يا  .می باشد اخ
قيش ھایاستاندارد

ھايی استاندارد اب را ھا آن که است نيای ا ھسته استفاده از س
ح ھای یاخ
ق ی منعبررس نيبنابرا .ستين
  .دھيم مطابقت را آن می باشد ملتثبات اجتماع يک کشور و  که اساس

  

  



  پروژه طرح

در   موثر یاقدامخواستار  وقضاوت کنند  وضوح به  آن مورد ت را ببينند، درمشک
 داريم تا مردم ازين ما
سفسطه کردن با استفاده  اول، :يشود م ميتقس مرحله سه به یعيطب طور به پروژه نيبنابرا. باشنداين راستا 

سازمان به  در یجمع اتميتصم سوم اين و افراد یجمع قضاوتدر راستای آن  از استفاده و دوم منطق از
.شود گرفتهکار   

یشخص یھا یريگ ميتصم یبرا یروشن یمبنا آوردن فراھم. 1 فاز  

 یعمل یھا کمک عنوان به و می باشد و در دسترس استفاده قابل فرم اين قالب درمنشور حاضر حال در
 نامه ای دعوت  سکو+ر )سند(منشوريک  اساسا گرچه. برخوردار می باشدمقبوليت  از مذاکرات در جھت

خودآموزی  ی برایفرصت لذا اين – می باشد ژهيو یھا روش توسعهرای ب بشری جوامع وجدان و ايمان از
.افراد است یاخ
ق تمشک
 درباره  

ی مردم ميتصم نديفرا یاجرا. 2 فاز  

 از کار نيا. کنند شرکت آن در يمبخواھ آنھا از وی کنيم معرف ع
قمند افراد تمامما بايد اين ايده را به 

 پسس و انجام پذير می باشد یالملل نيب و یمل اعم از یفعل دست اندرکاران از تعداد ھربا  تماس قيطر

 گريد یھا بخش تمام هب ھمچنين و گريد یھا سازمان،اکليسا ھ، ھا دانشگاه ، مدارس بهآن را   توانيم

 از بحث اينترنتی  قابل نسخه ارائه  ،اصلی بعدی راھکار. ھا توسعه داد رسانه جمله از یمدن وامعج

مشخصات اين ( .راه حل خود را برای مشکل ارائه دھدی را قادر می سازد که کس ھر کهاست  منشور 

  .)موجود می باشد www.nuclearmorality.comسايت  وب در توسعه

 ازيامت کارت کي از آن به عنوان توان یم که ظرفيتی چنان با ، یجھان سطح در منشور از یعمل استفاده

 مند ازقدرت و یمنطق اريبس واکنش  انتظار ما.  بدست آوريم اين منشور یليتحل اتنظر از جھان در

 خاطر به ثروتمند کشور چند تنھا که است قبول قابل ريغ آنھا یبرا اساسا جھان سراسر ی که درانمردم

  .را داريم دنندازبي خطر به را نيزمکره  خود تيامن

رندگانيگ ميتصم و ارانزگ استيس پيغامی برای. 3 فاز  

 ھای دولت و لسامج ندگانينما ، ارانزگ استيس به ھا جدول و جينتا نيا ارائه از است عبارت سوم مرحله

 ايگو ، کامل انیمب دولتمردان جھان کهما نياز داريم با کار مستقيم و از طريق رسانه ھای خبری،  .مسئول
که   حالت نيتر ساده دربنابراين  .داشته باشند ی در دست اجرا و پيش رويشانھا استيس ای بری اخ
ق و
 و یاخ
ق شرو کي آنھا طبيعتا ،شده ارائهی ميتصم  منشور و) Highlighter(برجسته نگار   قلم با

 .داد دنشان خواھن مشکل حل اين یبرا ی را عق
ن

کنيم؟ پاک یا ھسته یھا س
ح از را جھان چگونه  



مندرجات ("گيری  ميتصم درخت"  عنوان با یاخ
ق ليتحل و هيتجز --کنيد  ستفادهی اميتصممنشور  زا
  )منشور

.ی به مردمريگ ميتصم یبرا ساده یمنطق چارچوبارائه  • 

  .ھا گروهت برای مشک
 مورد در اصولی بحثايجاد  •

.ای نهيزم پس سوا+ت از قيتحق یبرا کار دستور تھيه•   

.لسامج و ھا دولت در رانيگ ميتصمکشيدن  چالشبه  •  

.گريدی افراد منطق چارچوب ھمان در ،شانيھا یريگ ميتصم ی مجددبررسبرای  آنھااجبار  • 

شده و  ريتکثزمينه  ی در ايناط
عات و شده ی تاييدھا ادداشتضميمه با ي نيا در یا ھسته یاخ
ق منشور
  .  موجود است www.nuclearmorality.comوب سايت  در گانيرا دانلود یبرا

م؟يدار اجياحت ھايی کمک چه ما به   

     منشور اساس بر یمردم ميتصمپروسه  به دنيرس یبرا

: ديتوان یم ايآ. )آگاه کنيم( برسانيم مردم به را آن ديبا ما  

  ، جينتا انتشار و یھماھنگ ، یقيتلف ، یادار یھا مھارت ارائه •

  ، یديکل یھا سازمان با شدن تماس و باعث لهيسو •

، ھا کنفرانس و فعاليت ھا در ضورح •  

، و مذاکرات محلی ھايسخنرانرائه ا •  

،ھا رسانه گريد و مطبوعات با ارتباط •  

  ، یتخصص اتينشر یبرا مقا+ت وشتنن •

  یابانيخ ھایگفتگو در شرکتجرا و ا •

  ، یمذھب یھا سازمان و نفوذ با افراد با ، یدانشگاھ یھا بخش با ارتباط جاديا •

  ، سازمان بعامن و افزايش نيتأم  به مکک •

ای حرفه اي یشخص تماس ھای قيطر از ، یالملل نيب یھا شبکه توسعه به مکک •  

    بودن زهيانگ باا اط
ع و ب •



آن
ين متقابل نسخه توسعه یبرا یتخصص یمھارتھا رائها •  

؟زياد انجام دھيد یافزار نرم توسعه بدون را توسعه نيا به دنيرس یبرا یعمل یھا روش ديتوان یم ايآ  

: شما ايآ و  

؟ دوست داريد که مطلع بمانيد  

؟ دوست داريد با افراد ديگری که به اين پروژه ع
قمندند، م
قات کنيد  

   www.nuclearmorality.com   تيسا در نيآن
 فرم اي نيا از استفاده اي یھمکار یبرا

ديکن ارسال را تماس مشخصات  و  

.....................................................یخانوادگ نام و نام  

....................................................................آدرس  

......................................................................تلفن  

..........................................................الکترونيکی تپس  

To: Nuclear Morality Flowcharts 

PO Box 509, Hounslow, TW3 9HU UK 

info@nuclearmorality.com 

www.nuclearmorality.com 

  

 

  

  

 


