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 کیناشر الکترون ۀمقدّم

  نخست  از دو منظر قابل بحث و گفتگو است؛  ،یو ناگاساک  مایروشیبر فراز ه  یاتم  ی بمب ها  انفجار
سر  ها بر  بمب   ن یا  ی از چه روفت! و دّوم،  ای با آن درجه از قدرت دست    یچگونه به بمب  یآدم  اینکه

 !ن فرود آمدندمردم ژاپ

و   دانخ یتار   ۀقلم استادان  هب  ادشده،ی در باب موضوعات    ستیت یروا  د،یرو دار   شیکه پ  یکتاب
علم و اعمال و رفتار   خی. مبحث اّول، جستجو در تار «ی ری»بهرام مشمهندس    ی ق برجسته، آقامحقّ 

ها و اهل  عمال و رفتار حکومت ا  و  خیو مبحث دّوم، ورق زدن تار   طلبدی دانشمندان و اهل معرفت را م
 . پرداخته شده است یکیبه ن  ،به هر دو موضوع ما« یروشی»از آتن تا هکه در کتاب  است،یس

قطار   قطار  مبدأ    ـست یعلم؛  از  حرکتش  رو  ونانیکه  بر  و  شده  همچنان                     ل یر   ی آغاز  زمان، 
سوار و  از زمان و مکان،    ی ستگاهی، در اقطار دانشمندانند که به نوبت   نیدر حرکت است. مسافران ا 

  ی ستگاههایا   نیقطار ب  نی. بهرجهت در کتاب حاضر، احوال مسافران اشوند ی م  ادهیپ  ی بعدایستگاه  در  
 ادهیکه چگونه ز   میابیی درم  ش،یاندکوته  ی کتاتورهایو با مطالعه رفتار د   میزنی را ورق م  مایروشیآتن تا ه

 .دهدی سوق م ی نابود  ی ها را به سو ن و تمّد  ورهاکش ن، یمستبّد  یشیاندو کج یخواه

  با کسب اجازه    برای   ش،یپ  کسالی   ب یکتاب. قر   کینشر نسخه الکترونموضوع  به    میبپرداز   اّما
مش  ی آقا وحاصل  تماس    ی ریمهندس  بزرگ   نمودم  و  طبع  مناعت  از  آنچه  انتظار    وی  منشیمطابق 
  ، رند هموطنان داخل کشور که امکان تهیه کتاب را ندا  یافتم تا برای مطالعهایشان را موافق  نظر  رفت،  می

 ینیاز حروفچ   شانیا  ی ناخرسند  تنافیدر از    پس  لیکن؛  گردد   منتشربه رایگان  و    هتهیّ   آن  PDFنسخه  
 دهیم.را انجام اب کت پ یکار تا  ،تا از ابتدا میبر آن شد  ،یرانیا ریغ  ینامناسب کتاب توسط شخص

ا  سپس به  چاپ  نکهیباتوجه  نسخه  توص  جای کتاب    ی انتها  ر،یتصاو   ،یدر  به   استاد    هیّ داشتند، 
آنها را به داخل متن   ،رتافزون   ت  با کیفیّ  شتر یب  ر  یتصاو   ر شد ضمن افزودن  مقّر   - ی ریمش  ی آقا- گرانمایه  



ابتدا انجام ده  ییمنتقل کرده، صفحه آرا ب  میکتاب را از  در ذهن خواننده    ی شتریتا مباحث با عمق 
جهت   ، یدر پاورق دیاضافه و افزودن مطالب جد حاتیخصوص توض در نینقش بندند. همچن یگرام
  ده یبه کتاب افزوده شده، عالمت • درج گرد   نجانب ایکه توسط    یمطالب  ی ، ابتدای دارامانت   تی رعا
به اصل    ی اخدشه   ر،یحق  نیا   یاحتمال  ی باشند و خبط و خطا   ز یتم  قابل    ، سندهیاز قلم نو   ، سطور  نیتا ا 

 د. نساز  وارد کتاب 

.  باشد می اکنون در دسترس عالقمندان  شد که هم  PDF نسخه  این  ادشده،یموارد    عیحاصل جم
مقبول   کتاب،مقام  ی عال  نویسندۀ  ی ودهاهنمو ر   الطاف   هیسا   ریز   ،ریحق  ن یا  و تالش  یاست که سع  دیام

 .واقع شود  یطبع بلند شما خواننده گرام

راه به بنده اعتماد   ن یکه در ا  ی ر یبهرام مش  ی از استاد گرانقدر، آقا  دوباره   الزم دانستم  ان یپا  در
بودند؛   ریحق   نیاوقت  وقت و بی   ی هاتماس  ی ت، پاسخگو و ابراز محبّ   ییرو کرده، همواره با گشاده

  ی تکنولوژ  ع یدر توز   شانیو سخاوتمند  شانیکه به مدد دانش ا  نیاز اهل علم و معرفت مغرب زم  نیهمچن
فراهم آمده و    یتیگ  ی در دو سو   ،انیشده و امکان ارتباط آدم  لی تسه  یبر مردم   یزندگجهان، امروز    رد 

 . مینما  یقدردان مانهیاست، صم دهیخود رس ۀسرعت انتقال اطالعات به منتها درج

 :امید که ؛مرسان می  به پایان  -فردوسیحکیم -  طوس سخن استاد  با  را   شی خو  الکنکالم 

 همه سـاله پیـروز بـادی و شــاد 

 پر ز دانـش دلت پـر ز داد سـرت 

 
 ی دیخورش  ۱۳۹۹ زییپا                                                                                                          

   سهرابی                                                                                                                                                                     

  



                                                                                                              

 

 

 

 

 جان و خرد داوند بنام خ 
 

 

 مؤلف  مقدّمه

گوست سال  از جمله بزرگترین   ،هیروشیما به وقوع پیوست در فضای  ،1945آنچه در صبح روز ششم آ
ایست که با گذشت اعصار  حوادث تاریخ انسان به شمار است. آن رخداد، در کّلیت خویش در مرتبه

آن تراژدی بزرگ را توأم با حّس    ۀاطر تاریخ، جاودان، خ  ۀگرفت و حافظ  نخواهد  ندراس ا  و قرون رنگ  
 اعجاب و شرمساری با خود حمل خواهد نمود. 

گ و   »کوری«  ماسی  های ح، تالش «اینشتین»های  داری زندهشب ،  1945ست  و در روز ششم آ
در آن صبحدم  شوم،    ؛ماّدی، رنگ جنایت به خود گرفت  در شناخت جهان    «رادرفورد »های  مجاهدت

و   چنگیز  ۀر چهفال شیرخوار، رنگ توّحش را از  کهنسال، مادران باردار و اط  پیکرهای سوخته پیران  
 مدنّیت او نسبت معکوس ندارد.   ، با درجۀنشان دادند که میزان قساوت  انسان،  زدودند و به تحقیقآتیال  

گآن حادثه  اّما قطع نظر از تراژدی انسانی   ، نقطه عطفی در تاریخ مدنیت انسان  ستو ، روز ششم آ
، سرانجام به اندیشه  قرن تاریخ    25 پس از گذشت  ،  انسان  جوی  ر است. دید کاوشگر و ذهن راهبه شما

   ذّرات نامرئی نائل آمد و عصر جدیدی در مدنّیت او آغاز شد. اخت جهان  کشف و شن



پیش   سال  بر چهل  نخستی- فزون  باربرای  قرار   -ن  هیروشیما  داستان  معرض  در  نگارنده  ذهن 
امه، عکسی توأم با شرح و تفسیر آن حادثه به چاپ رسیده  ـن  یک هفته  فحات  در یکی از ص  ؛گرفت

و دو سوی آن، دو تصویر دیگر، یکی از هیروشیمای    هیروشیمادر میان صفحه، تصویر قارچ اتمی    ؛بود 
 . خورد منهدم شده و دیگری از چند قربانی به چشم می 

جهت  ،  زۀ جستجوهای آیندهی نهاد و انگینگارنده برجا  آن تصاویر تأثیری عمیق و دیرپا بر ذهن  
ها جز مقاالتی پراکنده، چیز اّما حاصل تالش   ؛ادثه گردیدشناخت اسباب و علل و زمینۀ پیدایش آن ح 

همۀ ابعاد آن فاجعه باشد بدست    ( اثری جامع که روشنگر  1974دیگری نبود و تا سال خروج از ایران )
 . نیاورد 

دسترسی به منابع مربوطه،    با    توانست  تحصیل و چه پس از آن،   ، نگارنده چه در دورانآمریکادر  
گاهی  وانی  االمکان گسترش دهد و جواب بسیاری از سوالهای دوران کودکی و نوجخود را حّتی های  آ

 د.ب بیا  خود را در ارتباط با هیروشما

معارف   در مواضع مختلف در مباحث مربوط به بعض  این اوراق  ۀنگارند  ،ده سال گذشته  طی    در
به حدود دو   .به میان افتاده است   ماهیروشیهائی سخن از  زمین مشارکت داشته، گاه نیز به مناسبت ایران

  مجالست و    مؤانست  )که بدون    1حسین ُمهری ئی  دوست دانشمند  فرزانه، آقای  سال پیش در برنامۀ رادیو 
هائی از آن  بخش ،  هیروشیما  ۀواقعسبت پنجاه و پنجمین سالگرد  آمد(، به منا بوجود نمی   وجیزهاین    ،او

پس از ختم مباحث، بسیاری   ؛هموطنان واقع شد  توّجهمورد بحث و بررسی قرار گرفت که سخت مورد  
های خود را از این موضوع به صورت کتابی در اختیار  کلیف نمودند که دانستهتبه این حقیر    از دوستان

 عموم قرار دهم. 

 

  ، پاریس  دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن    یسی انگل  اتی زبان و ادب  ۀ( دانش آموخت ۱۳97  -۱۳۱۵)  یمهر   ن ی حس  ادیزنده    ●1
 یروشنگر راه  بود و در    ین یو مخالف حکومت د  یمنتقد حکومت پهلو   ،ونیز یو و تل  و یساز رادنگار، مترجم، گزارشگر و برنامه روزنامه 

به    « رانیا  ی نهضت مقاومت مل  » ساله با    ۱۱  ی  به همکار   توانی او م  ی هاتی فعالجمله    از.  و مبارزه با جهل و ظلم، عمر گذرانید
ها و  »چهره  ۀ برنام  ی ط  ی اشاره کرد. و   شهیدو شبکه ان  رانیا  یصدا  و یراد  ران،یا  امی ق  یۀبا نشر   ی همکار   ار،ی شاپور بخت   یرهبر 
  ی انجام داد. از و   یی هافروهر مصاحبه  وشیدار   و  ی تظر فرزندان من   ان،ی فالح  یعل  ،یهمچون صادق خلخال  ی ها«، با افرادگفته

 بجای مانده است.   یارزشمند  فاتی ها و تالترجمه 



                                                                                                              

 

فراغت و    ،آنجلسدر فضای شهر لوس اد اّما  پای به میدان نه  دوستان، نگارنده  در اجرای اوامر  
خود    مسّودات، جمیع  2001الجرم در ماه سپتامبر سال    ؛دست نیامد و کاری از پیش نرفتتمرکز الزم ب

و خود  فرستاد  به هندوستان  باب  این  در  بدان کشور    ،را  شهر جیپور  رفتهمتعاقبًا  ساکن گردید.    ،در 
 یبًا هشت ماه بطول انجامید. تصنیف و تحریر کتاب قر 

های ت ها و محبّ داند که از عنایت ناچیز به پایان رسیده، بر خود فرض واجب می   حال که این کار  
ارجمند »تی ،  دوست  ی سینگ«آقای  بودند    ج  مهربان  میزبانانی بس  مّدت  این  در  و همسرشان که 

نماید مس  همچنین  ؛سپاسگزاری  جیپاز  شهر  عمومی  کتابخانۀ  کتابخانئولین  مدیران  و  دانشگاه    ۀور 
که همواره پذیرای زحمات حقیر بودند کمال امتنان و تشکر را    »رجستان« و کتابخانه مّلی شهر دهلی

 دارد.

عنایت نظر   ۀدر محتوای این اوراق به دید،  ه اهل فننگارنده، امید آن دارد که خوانندگان، خاّص 
 دریغ نورزند.  ی و ارشاد عالمانه های آن از راهنمائارتباط با کاستی  کنند و در

 

ـ ه از نشـن ب ـرفت  به پای آبله  ل ـستن باط ـ
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 مردان سرنوشت 

 

،  آمریکا متعّلق به نیروی دریایی    ،»ایندیاناپولیس«کشتی جنگی    ،1945روز بیست و ششم جوالی سال  
نظیر و سّری خود را در شد تا محمولۀ بینزدیک می الجزایر »ماریانا«  با سرعت تمام به سواحل مجمع 

در بطن    1»ایندیاناپولیس« آنچه کشتی    ۀبه هیأت نظامی آمریکایی تحویل دهد  «تینیان»  ۀجزیر   ساحل  
تمام در یک محفظۀ آهنین   دّقتد یک دستگاه پیچیدۀ جدید بود که با  ت قطعات متعّد خود پنهان داش

  ؛ صل شده بود کشتی متّ اطمینان به کف    محض،  بندی شده و کل  محفظهبسته  فوت  15در    5به ابعاد  
سطلی آهنین در پوششی ضخیم از سرب، تحویل کاپیتان کشتی شده بود تا آن  ،  فوق  ظۀفزون بر محف

 2« »مک وی کاپیتان  ؛نگهداری نماید  ،روزی، در اتاق مخصوص خود شبانه  مسّلح  ر گاردهای  را زیر نظ
  دریافت کرده بود: فرمانده کشتی، فرمانی به شرح زیر

برده و در آنجا به مقامات    تینیان  ۀاین محموله را به جزیر   ،ترشما مسئول هستید با سرعت هرچه تمام "
ت حامل چه دستگاهی هستید، شما را موّظف  شما نخواهیم گف  ما ضمن آنکه به  ؛تحویل دهید،  مسئول

درصورت بروز خطر، به هر   ؛ای از مراقبت آن غفلت نورزید و چشم از آن بر نداریددانیم که لحظهمی
ر  آن  قایق نجات...    یحتّ   ،ا حفظ کنیدقیمت  این    با  باشید که روزهای عمر  داشته  یاد  با  به  جنگ 

 ". شما برابر است روزهای سفر  

 

1. USS Indianapolis                                                2. Charles Butler McVay 
2. Charles Butler McVay  



 3                                                                                                                                                          مردان سرنوشت

 

متی را که ـذیقی  کرده و محمولۀ  ا را در ده روز طّی سانفرانسیسکو تا ماریانوی فاصلۀ  کاپیتان مک 
فّنی بود و فزون   هزاران دانشمند و مهندس و کارگر    ر و رنج و زحمت  حاصل چندین سال تحقیق و تفکّ 

 ود. ساخته بنزدیک   ،بر دو میلیارد دالر در تولید آن بودجه صرف شده بود به سرمنزل مقصود 

بسیار    ،رسانیدندی خطیر را بدون رویارویی با خطر به پایان می مأمورّیتاو و همکارانش از آنکه  
 راضی و خوشحال بودند. 

و مناطق    فیلیپینهای شرقی  م، آن منطقه از اقیانوس آرام، یعنی بخشنی جنگ دّو در سالهای پایا
 ژاپنو    آمریکابین    ،دریایی  نبردهای سهمگین    جنگی و محّل   ۀمنطق  ترینرناک ، خطژاپن  دریائی جنوب  

به اعماق اقیانوس    ،ن افسر و سرباز، بر اثر آتش طرفینشتی جنگی و هزاران ت  ها ک  ده،  تاریخ  بود. تا آن  
  خوشحالی    توان عّلت  ت منطقه، می با چنین سوابقی از وضعیّ   ؛رفته و جان خود را از دست داده بودند

 را بهتر درک کرد.   سناپولی ایندیا شتیک   1جمعی بابوا

به نبودن اسکله،   توّجهاز سرعت خود کاست و با  تینیان  ۀی با نزدیک شدن به جزیر و  کاپیتان مک
 فرو انداختند. راها لنگرها ناسب نزدیک به ساحل، کشتی را از حرکت بازداشت و ملوان در موضعی م

بر  مجمع  2500  ع در فاصلۀربّ کیلومتر م  457ت کّلی  جزیره و مساح   16الجزایر ماریانا مشتمل 
این جزایر در    ؛واقع شده است  ژاپنجنوب    کیلومتری    3200و    فیلیپینالجزایر  شرق مجمع  کیلومتری  

ها به  ها فروخته شدند. اسپانیائی ها کشف و مّدتی بعد به اسپانیائی قرن یازدهم میالدی توسط پرتغالی 
در    ؛ادامه یافت  ،1914تا سال  ،  ت آلمانهاو مالکیّ   ختندفرو   آلمان  آنها را به دولت    ،میالدی   1899سال  

ف شد.نظامی، این جزایر را متصرّ   ملۀ، با یک حژاپن امپراتوری   این سال دولت  

  1970راندند و تا سال    رونیب  ریجزا  نیرا از ا  های ژاپن  ،ینیخون  ی نبردها  ّی ط،  1944سال  ب  ان یآمریکائ
المنافع  مشترک   ،انایمار   ۀسکن  ؛آمد  انیبه م  ریجزا   نیالل از استقسخن ا  ،سال   ن یدر ا  ؛بر آنها حاکم بودند

حد به سال  سازمان ملل متّ   ارتدادند و مذاکرات با نظ  حیکامل ترج  را به استقالل    آمریکابودن با کشور  

 

 کارکنان، پرسنل، خدمه یا نیروی انسانی  ● 1
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  ی  و قانون اساس  دیگذران  نیمجلس  بیمراتب را از تصو   آمریکادولت  ،  1975. به سال  دیآغاز گرد   1972
 به موقع اجرا گذاشته شد.  ،1978از سال  آمریکا بر اشتراک منافع با دولت  یمبتن، 1انا یمار 

پا مربّ   لومتریک  122به وسعت    2سایپان   ر،یجزا  نیا  ن  یمهمتر  و   یدولت  ساتیتاس  و محّل   تختیع، 
  ، عمربّ   لومتر یک  83با وسعت    4تا و ع و ر مربّ   لومتریک  102با وسعت    3انینیت  ،سایپان بجز    ؛است  یبازرگان

 .اندتیّ اهم ی ادار 

آرام در آن منطقه   انوس یاق  ری جزا  ریم به تسخ مصمّ   ، مجنگ دّو   نینخست  ی سالها  ّی ط  آمریکائیان 
  ر ی جزا  نی ط بر اآن کشور بدون تسلّ   یاحتمال ریو تسخ  ژاپنبه   ییهوا ۀبودند که حمل  افتهیآنها در  ؛شدند
  ت یّ مالک  سربر    ژاپنو    آمریکا  م  متخاص  یدو قوا  نیکه ب  ینیخون  ی در رهگذر نبردها  ؛ستین  ریپذامکان

 ، 6ن و لوز   ،5وتو یل  ر  یجزا  ریدر تسخ   ؛دندیه هالکت رسب،  ی ن از دوسو ها هزار ت  در گرفت، ده  ریجزا  نیا
 . دندیبه قتل رس ین ژاپنت   107000و  ییکاین آمر ت   54500، 8ناوا یو اوک 7ما یوجیا

 یی کایآمر   ی هاافکنبرد بمب   ۀوز در ح   ژاپن  خاک    ر،ی جزا  ن یدر ا  ییکا یآمر   ی روهایبا استقرار ن
بطور  ، ژاپن  ی  صنعت  شهرها و مناطق   ن  یکه مورد بحث ماست، بمباران سنگ  یقرار گرفت و در آن مقطع

و حضور   ات مهمّ  د  متعّد  ی االحداث و انبارهادیجد ی هابا فرودگاه  تینیان ره یبود. جز   انی روزمره در جر 
 هیآن کشور عل  ییاز حمالت هوا  ی اریبود که بس  کاریآم  مهّم   ی هاگاه ی از پا  یکینفر پرسنل،    22000

را    آمریکابود،    افتهی  کیبه لحاظ استراتژ   رهیجز   نیکه ا  یخاّص   موضع  ؛گرفتی از آنجا صورت م  ،ژاپن
در حمل قطعات    ایندیاناپولیسی  کشت  مأمورّیت  ؛را از آنجا سامان دهد  ژاپنبه    یاتم  ۀبر آن داشت تا حمل

مرگبار    ی  سامانده نیا  ندیاگام در فر   نیاّول   «، پسر کوچک»یا    9«لیتل بوی »ه  مشهور ب  ی بمب اتم  نیاّول
 بود. 

 ** *

 

1● Northern Mariana Islands 
2 ● Saipan 

3 ● Tinian 

4 ● Rota 

5 ● Lioto 

6 ● Luzon 

7 ● Iojima 

8 ● Okinawa 

9. Little Boy 
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 یکشت   کیفرو انداختن لنگرها نپرداخته بودند که    هنوز از کار  ،  ایندیاناپولیس  یکشت  کارکنان
حمل و    ؛آغاز شد  ی سّر  ۀنقل و انتقال محمول  اتیّ در کنار آن پهلو گرفت و عمل، حمل و نقل ی  معمول

از در نقل قطع به کارگاه  ایات  از ساحل    روان س  کی نظر    ری، ز تینیانۀ  ر یبزرگ در جز   یبه ساحل و 
با  ی انجام م  ییایدر   ی روین ابتکار کّل   ی ابلند و چهره   یقامتگرفت که  را در دست    ات یّ عمل  مرموز، 

 داشت. 

 ۀ محفظ  راز    ی دانا  ،ییایدر   ی روینماند که آن افسر ن  ی دیبودند ترد   ات یکه شاهد عمل  ی کسان  نزد 
ارتباط تنگاتنگ    ز،یاسرارآم  ۀبا محمول  «تینیان »  ۀر یاست و حضور او در جز   ن ـیربُس   و آن سطل    نیآهن

 .دارد 

سروان    شخصّیت  نیا داشت   1« پارسونز  امیلیو »مرموز،  زاد   .نام    لیالتحصفارغ   کاگو،یش  ۀاو 
کادم کادمز گذر پس ا  او  اسلحه بود.  متخّصصدان و  کیز ی، فآمریکا  ییایدر   ی روین  یآ  ی اندن دوره آ

  ۀ ا بواسط امّ   ؛خدمت کرده بود   یجنگ  ی هایت چند سال در کشتمّد   ،یدوره عال   دنیو د   ییایدر   ی روین
منتقل شده و در    ، ییایدر   ی روین  ی  شگاهیآزما  قاتیتحق  به بخش ،  اتی اضی و ر   کیز یمفرط به ف  ۀعالق

 کار کرده بود.  دیجد ی هاسالح  ش یو آزما  دیتول ۀنیزم

 

 

1● William Sterling Parsons 

 1945-تصویر کاپیتان پارسونز در تینیان
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،  به ساحل  ا یتوپ از در   ی هاگلوله  ک  ی بالست  و حرکت    اب یهدف  ی ها در ارتباط با دستگاه   ز پارسون
در آغاز    ی سیانگل  1« ر رابرت واتسونس  »از اختراع رادار توسط    شیها پت او مّد   ؛داشت   ی درخشان  ۀپروند

 نه یزم  ن یدر ا  قیبرده و تحق  ی فاصله پ  صیهدف و تشخ   افتنیدر   یی و یامواج راد   ت یّ م، به اهمجنگ دّو 
شرح  ،  آمریکا  یی ایدر   ی رویو خدمات او به ن  هاموفقّیت نموده بود. برشمردن    هیتوص  یی ایدر   ی رویرا به ن
 میکنیقدر بسنده م  نیبه هم  نجایدر ا  ؛ است  رونیکتاب ب  نیکه از حوصله ا  کندی را طلب م  یمفصل

 2بود. «وزیف یتیمیپراکس» اختراعو مشارکت در امر  تی ر یاو تا آن زمان، مد موفقّیت  نیکه بزرگتر 

                           
 

  

 

1 ● Sir Robert Alexander Watson Watt 

2. Proximity Fuze  ،از برخورد به   شیپ ،شده کیشل  ۀگلول شودیاست که سبب م ی انفجار ۀماسور  ینوع ، این فیوز
  )مانند ترکش(   کندی مهدف را نابود    ،پنلاپخش قطعات شر   ؛ منفجر شود  ،اح است که مورد نظر طرّ   یاه هدف و در فاصل

  ک یجهت ساقط کردن    ،یائیدر   یهابودند که در جنگ  افته یدر   انیکائیآمر   ؛بردی م  انیرا از م   میبرخورد مستق   از  یو ن
محسوس   کامالً  یستمیس  نیبه چن  ازیو ن شودیمصرف م  یضدهوائ ۀهشتاد هزار تا صد هزار گلول نیب ،دشمن یمایهواپ

امواج    ۀرندیگ   کیفرستنده و    کی  ، گرید   ی  جسم پرتاب  هر  ایتوپخانه    ۀ قرار است که در گلول  ن یاز ا  وز یف  نیا  سم یبود. مکان
به گلوله    افته یاز آن در فضا انعکاس   یبه هدف برخورد نموده، قسمت سال پس از ار   ی وئیاج راد . امو شودی م ه یتعب ی وئیراد 
و مطابق نظر   دینمایم  یریگخود را تا هدف اندازه   ۀ، فاصلیوئیوّجه به سرعت امواج راد بات رندهیدستگاه گ   ؛دنگردیبرم
هلنا    یبر عرشه کشت هک   شیآزما  ن ی. در نخستبردی م  انیمنفجر شده و آن را از م،  مشخص با هدف  یار فاصله اح، دطرّ 

و    ت یّ و عراق، اهم  کایسقوط کرد. درجنگ آمر   ا یطح در بر س، سوم  ۀ گلول  کیبا شل  یمهاجم ژاپن  یمایانجام شد، هواپ
 ی تیمیپراکس»مجهز به    یکائیآمر «  Patriot»  وتیپاتر   یهاموشک   ؛کاماًل مشهود بود  ونیز ی تلو   ۀبر صفح  وزیف  نیکاربرد ا

 .بردندی م نیو آنها را از ب شدند ی منفجر م یمهاجم عراق ی، در مجاورت اسکادها«وزیف

(  1973 – 1892رابرت واتسون وات ) (1953 – 1901ویلیام پارسونز )

فیزیکدان اسکاتنلدی. پیشگام در 
 یابی رادیویی و اختراع رادار جهت



 7                                                                                                                                                          مردان سرنوشت

 

العاده مهم را در  فوق  اختراع    نیا،  2و دکتر تاو  1، دکتر تامپسونکدانیز یدو ف  ی با همکار  پارسونز 
 کرده بود.   اد یمدرن بن  ی  سازاسلحه  نهیبزرگ در زم  یو انقالب   دهیبه کمال رسان  ،لندی مر   3نگ یاسپر لور یس

ا  نیتخسن  ی برا  یوقت شد، دولت    شی آزما  4لنا ه  یجنگ  یکشت  ۀبر عرش  ، موفقّیتبا    وزیف  ن یبار 
ممنوع ساخت تا اسرار    ایدر   ی که استفاده از آن را جز بر رو  دیبر آن قائل گرد   یتیآنچنان اهم  آمریکا

 . فتدیآن به دست دشمن ن

  وز یف  نیا  د  ، در کتاب خاطرات خود وجو روزولتدر روزگار    دیکاخ سف  یعلم  زنیرا  ،دکتر بوش
 دانسته است.  آلمانبر   آمریکا ی نظام ع یصنا ی را تنها وجه برتر

به   یخدمات فن   ی هان شد تا خود را از بخشر آب،  بزرگ  ق  یتوف  نی پارسونز پس از ا  امی لیسروان و 
  ی هاارتقاء به مقام  و   ییا یدر   ی رویدر ن  شرفت یکه پ  دانستی او بوضوح م  ؛دیمنتقل نما   یخدمات جنگ

جنگ  مندزا ین  ،بلند خاستگاه    یسوابق  و  م  است  آزما   ی هادانیقهرمانان،  نه  است   یهاشگاه یجنگ 
انتقال خود را به بخش رزممقّد   1942، در سال  پارسونز  ل یدل  نیبد  ؛كیز یف   ؛ آماده ساخته بود   ی مات 

  ند ازمیمهم ن  اریو بس  یفنّ   ی ااو را در پروژه  ت یّ ر ی و حسن مد  ی، تجارب فن  غافل از آنکه مقامات باال 
 در نظر گرفته بودند.   شی برا دیجد یتیّ مسئول، الع اوبودند و بدون اّط 

تحق  در زمان،  البراتوار    قات یآن  در  صحرا  5آالموس لوس دانشمندان  در  ، کویمکز   وین  ی واقع 
به    یابینگذاشته بود. با دست   یباق  یاتم  ی انرژ  دیو تول  ی ریفعل وانفعال زنج   جاد یدر امکان ا  ی دیترد 

تح   نیا علمآالموسلوس البراتوار    قات یقامکان،  فاز  از  نظام  ی،  فاز  روز    افتهیانتقال    یبه  موضوع  و 
 جنگ بود.  دانیقابل استفاده در م طرح و ساختن یك بمب   ی چگونگ

ا  »رابرت  دکتر  مد6«مری پنهاو مباحثات  ژنرالشگاهیآزما   ری،  با    ی نظام   سیرئ  7« زو گر یلسل»  ، 
 . دیرسی به نظر نم یعمل ،طرفین شنهادات یپز ا كیچیبدست نداده و ه ی اجهیپروژه، نت

 

1 ● Dr. Thompson 

2 ● Dr. Tuve 

3. Silver Springs 

4. USS Helena 

5. Los Alamos 

6 ● Robert oppenheimer 

7 ● Leslie Groves 
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 ند یارتش اعزام نما   حات یاز دانشمندان را به اداره تسل  یآن بود که منتخب  اوپنهایمر   شنهاد  یپ  نیآخر 
 ی رجعت نموده، سالح مورد نظر را طراح  شگاهی به آزما  یاسلحه شناس   ی هادوره   دنیو آنها پس از د 

.  واقع نشد   ها، مورد قبولآلمان   یوحشت از بمب احتمالوقت و    به ضیق  توّجهبا    زینظر ن  نیا  ؛ندینما
ارتش، بر آن    مقامیعال  ی مراو موافقت دو تن از اُ   روزولت  ی  علم  یزن، را1دکتر بوش  یشنهاد آخراألمر به پ

  مسّلح    یروهای ن کارکنان    یانالزم باشد، از م  یط اسلحه که حائز جمیع شرا  متخّصصن  ت    یک نهادند که  
 . ینداعزام نما  آالموسلوس براتوار ده به ال تخاب نمو ان

 ؛بود  اّولانتخاب  پارسونزنام  یشد و در هر بررس یهته یطشرا ینباالبلند از حائز  یستیل یهپا ینا بر
آنجا که  امّ   ؛شد  پارسونزخواستار    -پروژه  یرمد-  گروزژنرال   از  ن  ،پارسونزا    ، بود   یاییدر   یروی افسر 

 به او ابالغ شود.  یاییدر  یروی توسط ن،  یدجد مأمورّیت که فرمان نمود ی م یجاب مقررات ا

م    صبح به موجب آن    یافت در   ی دستور   پارسونز ،  1943سال    یروز پنجشنبه پنجم ماه  کرد که 
در  دفتر  به  فورًا  را  خود  بود  مهمتر   ینگک  یاساالردر   ؛یدنما  یمعرف  2کینگ   یاساالرمکّلف    ین از 

  کّل   دهی، فرماناتیّ عمل  یاست او افزون بر ر   ؛م بود هو صاحب دو مقام م  یایی در   یروی ن  های شخصّیت 
ارتش بود و احضار    یگانبلندپا  ها ود ژنرال، محّل ترّد کینگدفتر     ؛دار بود عهده   یز را ن  یاییدر   یروهای ن

 داشت.  یت حکا  یرخط  ی یک افسر جزء به آنجا از امر

تولمانهاتان    ۀپروژ   ی  سّر   یبه کلّ   در دفتر خود، موضوع    ینگک  دریاساالر اتم  یدو  با    یبمب  را 
  یی آشنا  یاتم  ی و انرژ  یری که از یك سو با موضوع فعل و انفعال زنج   پارسونز   ؛نهاد   یان در م  پارسونز 

 داد یاساالر گوش میبه سخنان در   یدداشت، با ترد   یجنگ مأمورّیتبه   یل، تما یگرد   ی نداشت و از سو 
او واقف    ی هاسوابق و خواست   ه و بهخواند  دّقترا به    پارسونز  ۀکه پروند  کینگ  ؛گفتی ن نموسخ 

  اش منعکس خواهد شد تا راه  در پرونده   ی به مثابه خدمت جنگ  مأمورّیت  ین بود، به او قول داد که ا
نداشت،    ی اچاره   ،امر  جز اطاعت  ،  که در هرحال  پارسونز  ؛مسدود نشود   یائیدر   ی رویاو در ن  شرفتیپ

 خارج شد.  ساالرا یدفتر در  نمود و با گرفتن دستورات الزم از  یاعالم آمادگ

 

1● Vannevar Bush 2. Admiral King 
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بعد  پارسونز  اقدام  ژنرال    ی در  با جزئ  گروزبا  او  توسط  و  نمود  سّر   اتیتماس حاصل   ی برنامه 
ه عنوان ب   پارسونز،  آالموسلوس در    ؛آشنا و بدانجا اعزام شد  یسالح اتم  دیدر رابطه با تول  آالموسلوس 

 به کار شد.   غولمش یتن بمب اتممربوط به ساخ یی در امور اجرا اوپنهایمردکتر  یمعاون فن

 ی اریآنها را    ریبود تا در موارد ز   ازمندیاسلحه شناس ن  کی  ص  به تخّص   آالموسلوس   یعلم  میت
 : دینما

 وزن و شکل.  دگاهیبمب از د   ی  کیز یف ط  ی( شرا1)
 حمل و نقل.   ۀلیبا وس  طیشرا  نی( منطبق ساختن ا2)
  ی متعدد در مانورها  ی هان یو انجام تمر   یمب اتمهموزن و همشکل با ب  اثر  ی ب  ی ها( ساختن بمب 3)

 . و بمباران  یهوائ
 . یتماس دائم با دوائر دولت قی البراتوار از طر  ی ازهای( برآوردن ن4)
 . در مجاورت »هدف« یگاهی از البراتوار به پا ی( حمل و نقل قطعات مختلف بمب اتم5)
 حامل.  ی مایدادن بمب در هواپ ی ( سوار کردن قطعات و جا6)

                    

                                                                
  

 ژنرال لسلی گروز دریاساالر کینگ 
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 ی گر ید   ۀفیو فزون بر آنچه رفت، وظ  دیوجه به انجام رسان  نیبهتر له را به  محوّ   فیوظا   ۀهم  پارسونز
 .  حامل و آماده ساختن بمب جهت انفجار بود  ی مایبا هواپ یدار شد و آن همراهعهده  زیرا ن

که   یآماده و به شرح  1945  سال  ی ماه جوال   لی، اوا ومیساخته شده از پلوتون  یبمب اتم  نینخست
 شد.  ش یآزما  موفقّیتبا  ک یومکز ین ی خواهد آمد، در صحرا ندهیآ ی هادر بخش 

  ی هزار پائ  25و از ارتفاع    B-29  پیمای را از پنجره هوا  خیتار   یانفجار اتم  نیاّولپارسونز،    امیلیو 
 ۀ ساخته و آماد   گرید   ی  صورت گرفت که دو بمب اتم  یزمان  ، شیآزما   نیا  ؛مشاهده کرد   ی(متر  7600)

بودند بمب  1پسر کوچک« »  بنام  یکی  ،انفجار  با   2مرد چاق«بنام »  ی گریبود و د   یومیاوران  یکه  که 
 خود   افتی   ، مأمورّیت کیومکز ین  ش یپس از شرکت در آزما  پارسونز  تانیساخته شده بود. کاپ  پلوتونیوم 

را   ژاپن  یبمباران اتم  اتیعمل  یفنّ   تیّ ر ینموده و مد  یمعرف  تینیاندر    کا یآمر   ی روهاین  یبه فرمانده  ار 
  دار شود.عهده 

  پارسونز   تانیکاپ  یخ یمهم و تار   ۀفی وظ  ، «ی و وصول قطعات »لیتل بو   ایندیاناپولیس   یورود کشت  با 
آماده ساخته بود منتقل   ، شیاز پ  بزرگ که  ی حامل اجزاء بمب را به کارگاه  مرموز    ۀاو جعب  ؛آغاز شد

به یك    مأمورّیت  ی  تا آمادگ  «ی بو تلی»ل  ؛صل ساخترا به هم متّ   ن همکار، آنهاکرد و با کمك یک ت  
 بود که آنهم بطور جداگانه در راه بود.  ازمندین  گرید  ءجز

     

 
 

1. Little boy ی  که در باد ( امرThin man) زولتو ر  یعن یشد به زبان استعاره یم دهی نام. 

2.  Fatman    ل  ی  اتم  یهابود که بمب   یلبدان دل  یهوجه تسم  ین. ایلچرچ  یعنیبه استعاره و    آمریکابا مشارکت دو دولت    ین،او 
 ساخته شدند.  انگلیس

 )چپ(  Little Boy ایپسر کوچک  یومیبمب اوران  )راست( و Fat Man ایاق مرد چ یومیبمب پلوتون
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 ی سخت  ۀ، کین1ر« هارببه »پرل  ژاپن  ۀحمل  ۀبواسط  ،1941هفتم دسامبر سال    خیاز تار   انیکائیآمر   
حادث شد که   ی گرید   عی جنگ، وقا  ی ها سال  ّی ط  به دل گرفته و درصدد انتقام بودند. در  هایاز ژاپن

 تر ساخت. مصّمم  ژاپنرا در گرفتن انتقام از  آمریکا  ان  ینظام

بس اسرا  هایژاپن  مقررات    بد و خالف    اریرفتار  به   2« هکاز یکام»  ، حمالت جانبازان  یجنگ  ی با 
تلفات بسییکایآمر   ی هایکشت نظا  انوسیاق  ریدر جزا  انیکائیآمر   نیسنگ  اری،  و    ی عوامل  ، نهایا   ریآرام 

  اه کرده بودند. در اوائل م  دتر یو حّس انتقام را شد  تر ظ یرا غل  ومت خص  ی بودند که روز به روز فضا
گوست آمر   حالی   در  ،1945  سال  آ اتممقّد   انیکائیکه  آماده    تینیان  رهیرا در جز   ژاپن  یمات بمباران 

 افزود.  هاینسبت به ژاپن انیکائیآمر  ۀنیرخ داد که بر خشم و ک ی گرید  ۀ، واقعساختندیم

کشت  نیا سرنوشت  به  است  راجع  ابوابجمع  ایندیاناپولیس  یواقعه   یکشت  ؛آن  ی نفر  1196  ی  و 
تخل  ایندیاناپولیس از  آهنگ    ی سّر   ۀمحمول  ۀیپس  تا    3فیلیپین  خود،  آنجا    ،یکشت  کارکنان کرد  با  در 

  گر ید  ی روها یو به ن خته آماده سا ژاپن نی به سرزم ی احتمال ۀحمل  ی ، خود را براو تعلیمات الزم ناتیتمر 
 ملحق شوند. 

 ،و انتخاب آن   بود   آمریکا   یائیدر   ی روین  ی های کشت  ن یتر ع ی و سر   ن یاز بزرگتر   ی کی،  ایندیاناپولیس
آنچه    رغمی عل  یکشت  نیا اامّ   ؛بود   صورت گرفته  لیدل  نیبه هم  زیکه ذکرش رفت ن  یمأمورّیتجهت انجام  

  د یدج  ی های ساخته شده و ثبات کشت  1932که به سال    رفتی به شمار م یمیقد  ی  یك کشت  ،گفته شد
،  نیاز ا  شی چند ماه پ  ؛آن افزوده بود   یثبات ی بر ب  یاندک  زین  دیجد  رادار    ی هاستمیافزودن س  ؛ را نداشت

ل شده بود. حمل قطعات  را متحمّ   ی دی ات شد ه و خسار واقع شد  هاه کاز یکاممورد حمله    ایندیاناپولیس

 

1●  Pearl Harbor،   قویترین پایگاههای  از    ی کی  ،محل  نیدر ا   آمریکا  یی ایدر   یرو ی ن  گاهیکه پا  یی« هاوا»   ریالجزادر مجمع   یدر بن
  ، ناو از جمله هفت رزم  آمریکا  آرام    انوسی ناوگان اق  ،۱94۱بسال    گاهیپا   این   ارتش ژاپن به  ۀدر حمل  ؛جهان است  نیروی دریایی

م، آمر د ی جنگ جهان  طی   که  حمله نی ا ینابود شدند. در پ  وارد جنگ با ژاپن شد.  کایو 

2●  Kamikaze « ،یی هوا  یروی ن  یکه از سو   شودیگفته م  یاست و به حمالت انتحار   «قدسی»باد    یمعن   در لغت به   یکازه«کام  
  یمای هواپرا با    یجنگ  های یکشت یکازه  کام  خلبانان   .شدی انجام م  ینمتفق  یروهای ن  ی  جنگ  هایی کشت   یه عل  ژاپن  ی ارتش امپراتور 

 .دادندمورد اصابت قرار می  مواد منفجره مجهز بود  انواع  خود که به
3. Phillipin 
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  ی  کلّ   رات  یپس از انجام تعم  ی کشت  نیا  مأمورّیت   نی، نخستتینیان  رهیبه جز   «پسر کوچک»  ی  بمب اتم
  آن بود.

توف  یراض  ی مکو    تانیکاپ از  خوشحال  آن    ق یو  انجام  سرعت    ،مهم  مأمورّیتدر  سو   با  به    ی تمام 
 شد.  یروز بدون مخاطره طو سه شبانه  رفتیم شیپ فیلیپین ریالجزامجمع

 ۀ فرماند  ؛ظاهر شد  یکشت  ریدر مس  یژاپن  ۀماندیباق  ی هایی ایدر ر یاز معدود ز   یکی  ،ی جوال   29  روز
فاصله    1« موتویهاش  تسورا »موچ  ستوان  ،ییایدر ر یز  سمت  ی متر  1500از  به  اژدر  شش  تعداد   ،

ن  كی شل  ایندیاناپولیس اصابت  به هدف  آنها  اکثر  که  س  ؛مودندنمود  مخازن  اژدرها،  و    وختانفجار 
در معرض غرق شدن قرار    قهیظرف چند دق  ایندیاناپولیس   م یعظ  ینمود و کشت  را منفجر  یمهّمات کشت

بواسطه قطع کابلها  نیتالش مسئول  ؛گرفت   ایندیاناپولیس   یبود و کشت  جهینتی ب  یارتباط  ی مخابرات، 
  369تعداد    ، خدمه کشتی  1199. از  دینما تباط برقرار  در منطقه ار   هایکائ یآمر   ینتوانست با مرکز نظام

 تان ی، به فرمان کاپباقیمانده  نفر    800تعداد    یعنی  ،ین در دم جان خود را از دست داده بودند و مابقت  
 را ترک کرده و خود را به آب انداختند.  یکشت ی و  مک

 
 

 

 

1● Mochitsura Hashimoto 

 USS Indianapolis (CL/CA-35) - سیاناپلیندیا اسیواس  ناورزم 
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به نجات    دشمن  یکشت  ۀدفرمان  ، مواقع  نیآن است که در ا  یائی در   ی هادر جنگ   ی جار  سّنت  
  ی جنگ  ر یداده به عنوان اس  ی خود جا  یائ یردر یز   ای   یو آنان را در کشت  شتابدی مغروق م   یکشت  نانیسرنش

 .دهدی م ل یتحو  ی خود  ی هارویبه ن

 یاقدام   چگونهیبه راه خود رفت و ه  ، یکائیآمر   یپس از غرق شدن کشت  یژاپن  ییایدر ر یز   تان  یکاپ
آن داشتند   دینجات مجهز بودند ام  قهیجلکه همه به    ان یکائی. آمر اورد ی ن  به عمل  انیکائیجهت نجات آمر 

بزود  ن  تیّ وضع  ی که  بر  آنان  در   ی هوا  ی روهایو موضع  ن  یی ا یو  و    ی امداد   ی روهایروشن خواهد شد 
کمك،    دنیتا رس  گر یکدیبه    ک ینزد   ۀمحوط  کی آنها بر آن شدند تا در    ؛دیاز راه خواهند رس  ی بزود 

 آدمخوار را به سمت آنان جلب نمود.   ی هاکوسه   ی مجروحان در آب، بزود   ی زیخونر اما    ؛شناور بمانند

بوضع وحش از  توسط کوسه   یتناکمجروحان  بازماندگان  و  پاره شدند  پاره  فاصله   گرید   کی ها 
بر آنها    ی، هوا گرم و تشنگ دیها در امان بمانند. باطلوع آفتاب و برآمدن خورشگرفتند تا از هجوم کوسه 

 جز مقاومت نداشتند.  ی اا آنها چاره امّ  ؛غالب شد

کشنده افزوده شد   ی  بر تشنگ  یم، گرسنگبا آغاز روز دّو ؛  دیاز راه نرس  یشد و کمک  یط  اّولروز  
 .دیگرائی م  یبه خاموش  انیقربان در دل بعض   زین دیام ی ها، بارقه نمود ی ب مو همچنانکه آفتاب غرو 

                     

                        
  

 وی کاپتان چارلز مک
 فرمانده ناو ایندیاناپولیس 

 موچیتسورا هاشیموتو

 I-58فرمانده زیردریایی ژاپنی 
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تشویق و تحریض  طیقطاران خود را به مبارزه با شراتوانمندتر بودند، هم   ی آنان که به لحاظ روح
از    دیم، خورشو ضّجه سرداده بودند. روز سّو   اد ی ، فر نهاده، دل به مرگ  فتریا انفاس ضعامّ   ؛نمودندیم

بعض    ؛نمانده بود   یباق  اتیبه ح  ی دیتشنه و گرسنه و خسته را ام  آرام طلوع کرد و مردان    انوسیاق  مشرق  
تر  و چند لحظه بعد تشنه  دندیرا نوش  انوسیاز دست رفت و آب تلخ و شور اق  یل تشنگآنها را توان تحمّ 

به    گریجمع د   ؛نجات را از تن به در کرده و به اعماق فرو رفتند  ۀقیاز مردان، به عمد جل  ی اعّده   ؛شدند
در افق   ی ا از کمک، اثرامّ   ؛ستندیگر یو م   زدندیم  اد ی فر   وانگانیاختالل حواس دچار آمده همچون د 

 ظاهر نبود. 

ا دست، حمالت کوسه انهی م  نیدر  گاه گاه  و  نشده  قطع  پ  یپائ   ای   یها  و   شدی مجدا    ی کریاز 
 .کرد ی را به محل دعوت م ی شتریب ی هادر آب، کوسه  ی زیخونر 

دست داده   جان خود را از  ،انشکستگیتن از کشت  500آفتاب روز چهارم که طلوع کرد، فزون بر  
  ن یو با آن، آخر   دیرسی روز چهارم کم کم به آخر م؛  گرفتی م  یو تعداد بازماندگان هر لحظه کاست

 .نمود ی غروب م  زیشدگان نغرق  ۀخست  دگان  یاز د  دیام ی هانشانه 

 * 

پا  نیا انتظار    فیلیپیندر    انیکائیآمر   گاه یکه  در  ن  سیپولانای ندیا  که  و  در   ییکا یآمر مراکز    زیبود 
گاه  یآن کشت  ریکه با برنامه و مس  انایمار  آن به مدت چهار    یناگهان  شدن    دیاز ناپد  کیچیداشتند، ه  یآ

 است.  بی غر  ی ، امرامدندیبرن قیتحق د نکردند و درصدد  روز، دل ب  

که بر حسب شانس    یکائیآمر   یاکتشاف  ی مایهواپ  کی  دیرسیم  انیهر حال، روز چهارم که به پا  هب
گاه  کرد ی ن منطقه عبور ماز آ بود که جهت فرود   یاز نوع  مایآن هواپ  ؛افت ی  یبه وضع غرق شدگان آ

دل خلبان  و  بود  شده  ساخته  آب  سطح  بر  دستورالعمل   ریآمدن  و  مقررات  خالف  ،  ی جار  ی هاآن، 
 ی کمک  ی روهایصله نبالفا  ؛و هشت تن را نجات داد   یفرود آمد و تعداد س  انوسیبر سطح اق  الفاصلهب

منتقل   یکشت  ۀرا به عرش  یها را از منطقه رانده و مابقه شتافتند و با شلیک رگبارها، ابتدا کوسه منطقبه  
 ساختند. 
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  532مصائب جان برده و    ۀ نفر از جمل  318که خود را به آب انداخته بودند جمعًا    ی نفر  800از  
به جرم به   ینظام  ادگاهدر د   اّما  افتینجات    ی ومک  تانیکاپ  ؛تن، به عوامل مختلف جان داده بودند

 . دیمحاکمه و به زندان محکوم گرد  ،ییایردر ی ز  ضّد  زاتیهمراه نداشتن تجه

 انیائک یآمر  انیآن، در م  انیو سرنوشت شوم و مرگ دردناک سرنش س یپولانایندیا یکشت ی ماجرا
در   ؛افزود  اهی آنها نسبت به ژاپن ۀو بر کین افت ی  ی عیوس  در جنگ، انعکاس   ر یدرگ مسّلح   ی روهاین  ژهیبو 

  ن ی محزون و در ع  ار یواقعه از دست داده بود بس  نیرا در ا  ی اریکه دوستان بس  پارسونز  تانیکاپ  ،انهیم  نیا
 بود.    نیحال خشمگ

* ** 

« 235  ومی»اوران  ی که عبارت از مقدار  «ی بو »لیتل   حّساس   ءجز  ن ی، آخر 1945  ی جوال   29  روز
 . دیگرد  پارسونز تانیکاپ ل یحمل و تحو  نیانتی به جزیره  آمریکا  ییهوا ی رویشده بود، توسط ن یغن

 ی وم یپلوتون  ی ها، با بمب ی ریفعل و انفعال زنج   جاد یکار و ا  ک  ی، تکنیوم یاوران  یدر بمب اتم
 ؛گردد یم  میشده به دو بخش بزرگ و کوچک تقس  یغن  اورانیومها،  نوع بمب   نیدر ا  ؛متفاوت است

با شل بمب،  )  بخش   ک یانفجار  تود   درصد وزن  42کوچکتر  به  )  ۀکل(  درصد وزن کل(    58بزرگتر 
که    یتفنگ  ، را  کیعمل شل ؛ بر دو بخش هم زمان است نوتروناز   یباران  زش یکه با ر   رد یگی صورت م

و قسمت    1« توده بزرگتر را »هدف  یدر اصطالح علم  ؛دهدی ست انجام مشده ا  هیداخل بمب تعب  در
 .ندیگو ی م 2«کوچکتر را »گلوله

 رهیبه جز   ایندیاناپولیس  یکشت  ۀدر اتاق فرماند  یربُس   از حفاظ    دهی پوشدر سطل مخصوص و    آنچه
ارسال    رهی به جز   یهوائ  ی رویتوسط ن  ی جوال   29بمب بود و آنچه روز    یوم ی اوران  ۀ، گلولحمل شد  تینیان

 .بود   «هدف» ایشد، بخش بزرگتر  

 

1. Target                                                                       2. Bullet 
2. Bullet  
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گرانق  نیمهمتر  و  اتم  بخش    نیتر مت یقسمت  بمب  است  یغن  اورانیوم،  ییک  آن  که   شده 
 . ست ین رّس یم ی آن به آسان هینه تهخوشبختا

 کهیو در حال  شوندی م  افت ی مخلوط و با هم    238  ومیبا اوران  235  وم یهمواره اوران  ،عتیطب  در
. بطور  ستین یژگیو  نیا ی دارا 238 ومی را داراست، اوران ی ریفعل و انفعال زنج  تیّ خاص 235 ومیاوران

  ن یبنابرا  ؛وجود دارد   238  وم یاتم اوران  139تعداد    235  وم یم اوران، در ازاء هراتومیمتوسط در مخلوط اوران
مربوط    ی هاکیها و تکناست و دستگاه   گریداز یک  ،دو عنصر  مشابه  نیا   ی بزرگ، جداساز  اری مشکل بس

 قرار دارد. ی معدود  ی هابه آن در دست 

درجه خلوص    ی عنیکردن«    ی »غن  اصطالح  »اوران  اورانیومافزودن  معنشده«    ی غن  وم یو   ی ا به 
چون در یک بمب    ؛است  یاتم  ی هاخلوص آن باال و قابل استفاده در بمب  ۀاست که درج  یومیاوران
  وص  خل  ۀ شده با درج  یغن  وم یزمان است، به اوران  نیالعاده در کمتر فوق  ی انرژ  جاد ی، مقصود ایاتم

ن  90از    شتریب در مدت    ی انرژ  د اج یکه مقصود ا  یاتم  ی هاروگاه یکه در ن  یدرحال  ؛افتد ی م  از یدرصد 
 درصد است.  5و در حدود   نیپائ اریبس  ومیخلوص اوران ۀنظر است، درج مّد  یطوالن اریبس

 بود ی م نیو اگر جز ا  ست ین رّس یها ماز دولت  ی شده جز بر معدود   ی غن ومیاوران ۀی، تهخوشبختانه
 ، هاالدنبن  ،اال عمرهوجود مُ ، با  ی ، معلوم نبود جامعه بشررفتیپذیصورت م یه بسادگماّد  نیا هیو ته

   !بود یم  بانیچه مصائب دست به گر   و امثال آنها با هابغدادی  ابوبکر

به تخّص   یقیدق  اریعمل بس  یبمب اتم  کی  یاحکه طرّ   نیا  در دارد   ازیالعاده نفوق   ص  است و 
و بپراکند    ط یرا در مح   رادیواکتیوکه بتواند مواد    1« فیساختن یك »بمب کث  اّما وجود ندارد،    یشک

 . ست ین ی مشکل اریکار بس دینما  جاد یا یوموحشت عم 

  ۀ فرماند،  2« ، ژنرال »کارل اسپاتز«پسر کوچک» یقسمت بمب اتم نی چند ساعت پس از وصول آخر 
بر بکار بردن   یمبن  آمریکا وزارت جنگ    ۀ یآرام، با امر   انوس یدر منطقه اق  آمریکا   یی هوا   ی روین  دیجد

 

  یش و پ کامل نکند  یری فعل و انفعال زنج  یجاداست که ا   ی( عبارت از بمب Dirthy bomb)  یف، بمب کث یر اصطالح علمد  .1
 . یدپراکنده نما یطرا در مح رادیواکتیو از آن، پوسته بمب منفجر شده و مواد 

2. Gen Carl Spaatz 
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گوست  زودتر از دّو   ، یاتم  ۀشده بود که حمل  دیتاک  ه یامر   ن یا  در  ؛شد  1وارد گوام   ژاپن  هیعل  یبمب اتم م آ
 . رد یصورت نگ

 «هدف»  ی  ومیاوران  ۀرا که همان تود   «ی »لیتل بو   قسمت  نیآخر   پارسونز  تانی، کاپی جوال   امی روز س
  ساخت.  مأمورّیتخود مستقر و بمب را آماده   ی بر جا ،بود 

 جاد یدر رابطه با ا  آالموسلوس البراتوار    منداندانش  قاتی، تحقعی وقا  نیاز ا  شیپ  کسالیفزون بر  
 ؛ ها آغاز شده بود بمب  یاحو طرّ   دهیرس  جهیبه نت  ومیو پلوتون  ومیاوران  در دو فلّز   ی ریفعل و انفعال زنج 

ها  درقتل عام انسان  عنقریب شدند که محصول کار آنها،  ی ارویتلخ رو   ت  یّ واقع ن یبعض دانشمندان با ا
را آغاز    مخالفت با استفاده از بمب   ی به عذاب وجدان دچار آمده، نوا  شهیاند  نیبکار خواهد رفت و از 

بود و بحث و    نیپروژه، جز ا   ی نظام  ری مد  گروز و ژنرال    ی ، رئیس فناوپنهایمر ا نظر دکتر  امّ   ؛نمودند
در جنگ،    یبکار بردن بمب اتم  م  یالبته تصم  ؛ها ادامه داشتتخالف تا مدت تشاجر بین دو گروه  م

  ،    ار یبس  ل یبه دال   آمریکابود. دولت    رونیو قدرت دانشمندان ب  اریو از حوزه اخت  یاس یس  میمیک تص
 ،مسئول  ی هاها در آن جهت به بخش در جنگ استفاده کند و دستورالعمل  یبر آن شد که از بمب اتم

 آغاز شده بود.  یاتم ی هابمب   یاحو طرّ  دهیصادر گرد 

 

 

 

1. Guam 

 ژنرال کارل اسپاتز
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در    یمعضل بزرگ   خود   ،نین بالغ خواهد شد و ا ر چند تُ هر بمب بکه وزن    دیمعلوم گرد   ی ا بزود امّ 
 . نمود یم  جاد یمسئله حمل و نقل آنها ا

بالغ    یدست را به مسافت  نیاز ا  یکه بتواند بمب  ییمایهواپ  ،آمریکا  ییهوا  ی رویدر ن  ،خیآن تار   در
 وجود نداشت.   دیپا حمل نما هزار 30افزون بر   ی و ارتفاع لومتریک 2000بر 

 1« »النکاستر  یسیانگل  ی مایداشت، هواپ  یتوان   نیکه چن  نیفقمتّ   ۀادخان موجود در زّر   ی مایهواپتنها  
یب خاطر  با ط    انگلیسشده بود. دولت    یطراح  نیسنگ  ی هامسافات دور و بمباران  قصود بود که به م
از    آمریکا  یائهو   ی رویارتش و ن  گانیبلندپا  اّما  ،مورد برآورده کند  نیرا در ا  انی کائیآمر   ازیحاضر بود ن

از هواپ  ی معن  نیا   ن ی توه  ی، نوع یکائیآمر   ی هارا در حمل بمب   ی سیانگل  ی ماهایبرآشفتند و استفاده 
 نمودند.  یتلق

،  2نگیبوئ  ۀکارخان  B-29  ی ماهای، بر آن شدند که از هواپاریمقامات مسئول، پس از مذاکرات بس
، نزد صاحب منصبان کریغول پ  ی مایهواپ  نیا  ؛ندیاستفاده نما  کرد یم  یخود را ط  یشیآزما  ۀکه هنوز دور 

 1943سال    هیدر ماه فور   مایهواپ  نیا  دیول نداشت. ت   یدرخشان  ۀقابل اعتماد نبود و پروند  یهوائ  ی روین
سقوط نموده،    نگیبوئ  ۀ بر کارخان  یشی ضمن پرواز آزما   B-29  فروند  ک ی آغاز شده و در همان ماه،  

 ما یهواپ  نی ، ا یهوائ  ی رویبعض پرسنل ن  ؛بود ه را به قتل آورده  از کارگران کارخان  ی اریو بس  مایهواپ  ۀخدم
 نیسنگ  ی هاو بمباران   اد یدور و ارتفاع ز  ی پروازهاجهت    B-29  ی هامای هواپ  ؛دانستندی را قابل پرواز نم

بود   یاحطرّ  ثابت کاب  ؛ شده  ب  نان، یبه سرنش  نیفشار  ارتفاع  پا    30از    شی امکان پرواز در    ر ّس یرا مهزار 
ت  مایارتفاع، هواپ  نیاو    نمود یم از   زان ی. مداشتی دور نگه م  یهوائ  ضّد   ی هااغلب توپخانه  سرر  یرا 

به بیس  یوزن  تیّ ظرف نزدیك  پاوند  تآن  آنجا که هواپ  ُتن(  9معادل  )  هزار  از  هنوز در مراحل    مایبود. 
ام  یشیآزما  از آن قطع   صیتشخ مناسب    ی اتم  أمورّیتمآنرا جهت    ی  فنّ   ی های ژگینکردند و و   دیبود 

 

1. Lancaster 

لکه    ۱94۳سال    ینبرطرف شد. در فاصله ب  یبزود  B-29  یماهایهواپ  یفن    مشکالت  .2   ینگ خانه بوئاز کار   B-29فروند    یناو 
به کار گرفته شد.   یجنگ  یاتساخته و در عمل  B-29فروند    ۳7۵۰تعداد    ید،ماه بطول انجام  ۱7جنگ که جمعًا    یانآمد تا پا  یرونب
 به شمار است.  یستمقرن ب نعتص ی از شاهکارها یکی  یماهواپ ینا
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ها دو قسمته بودن مخزن بمب و کوچک بودن دهانه خروج بمب   B-29  ی مایهواپ  گریدادند. مشکل د 
. ساخت یآنرا غیرممکن م داختنو فرو ان یچند ُتن  یبود که حمل بمب اتم

را   ماینوع هواپ  نیفروند از ا   18و ارتش بر آن قرار گرفت که    یهوائ  ی رویمقامات ن  ینهائ  میتصم
مقصود برآورده    نیا  1944شکل دهند. در تابستان سال    رییتغ  یاتم  ی هابمب   یکیز یف  تیمتناسب با وضع

انتخاب و آماده    یاتم  ی هابه منظور حمل و نقل بمب   1مشهور به سوپرفورترس  B-29  ی مایشد و هواپ
 . دیگرد 

 * 

  ت ی مسئول  یکه چه کس  ن یرا مطرح ساخت و آن ا  ی گریمشکل، بالفاصله معضل د   نیرفع ا   اامّ 
  ؛ حامل بمب را بر عهده خواهد گرفت  ی مایهواپ  ینفرات الزم و خلبان  ی سازو آماده   تی و ترب  میتعل
ن  یهیبد که  خلبان   کا،یآمر   ییهوا  ی رویاست  کمبود  نبود   دهیورز   ی هابه  دچار  مجرب   ن یا  اّما  ؛ و 

 اردهایلیسرنوشت م  ؛کرد ی را طلب م  یاب یخاص و کم  ی های ژگیآن، و   ت یّ و ماه  تیّ و اهم  تمأموریّ 
سالح جهان، همه در   نیتر اسرار مخوف  ،ن و از همه مهمترهزاران ت    ۀسال  نیو زحمات چند  نهیدالر هز 
جهت ریسك وجود   ی و فاکتور  یاطیاحتی جهت ب  ی محل  نیبنابرا   ؛گرفتی خلبان قرار م  کیاختیار  
و توان   ی ندهفرما  از قدرت    د،یترد   رقابلیغ  ی  فنّ   ی هافزون بر مهارت   یست یبای منتخب م  خلبان    ؛نداشت

 ی تراژد   ن یرا در ا  ت یّ درجه از اهم  نیبد  یالعاده برخوردار باشد تا بتواند نقشفوق   و نظم وانضباط    ی روح
شود عهده   یخ یتار   گ  بزر  ا  ؛ دار  جهت  هیپا  ن یبر  تالش  و    دانیم  نیا   مناسب    مرد    افتنی ،  شد  آغاز 

لعین، به جستجو پرداختند و پس از  مط از  استفسار ها ومطالعه پرونده  قی از طر  یهوائ ی روین گان یبلندپا
 اصابت نمود.  2«بتز تی  لاو م »پ ، قرعه بنام سرهنگ دّو اریص بسو تفّح  قیتحق

شهرت و اعتبار    ییهوا   ی رویبود که در حلقه خلبانان و فرماندهان ن  ی اساله   29  سرهنگ  بتز  تی 
طب    لیتحص یت رفته و مّد   ی ، به دانشکده پزشکرستانیدب  ۀدور   ّی داشت. او پس از ط  ی اقابل مالحظه 

 

1. Superfortress                                                  2. Paul Tibbits 
2. Paul Tibbits  
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کادمیك او را بر آن داشت تا  ی هاطیاو به مح   ۀعدم عالق  اّما  ؛کرده بود    ی مدرسه پزشک  1935سال    در   آ
 ملحق شود.  یهوائ ی رویبه ن یخلبان  جهت آموختن فّن   ،نموده رهارا 

ابراز ل  1944تا    1936  ی سالها  نیب  بتز  تی  نما  اقت یبا  مر خاص در ا  ی استعداد   شی و رشادت و 
  ن یرتر یو دل   ن یتر ب از مجرّ   یکیمستحکم ساخته و در آن مقطع    یهوائ  ی رو یخود را در ن  تیّ موقع  ، یخلبان

ها  آلمانبرفراز مواضع    یجنگ  مأمورّیت   43او قطع نظر از    ؛رفتی م  شمارب  آمریکا  ییهوا  ی رویخلبانان ن
به    ییهوا  ی روین  ی از سو و  ا  ؛رفتی خلبان به شمار م  نیتر مجرب   زین  B-29  ی ماهایدر ارتباط با هواپ

به    مایهواپ  ن یشده بود و نقاط ضعف و قدرت ا  ده یبرگز   B-29  ی ماهایهواپ  1عنوان خلبان ممتحن   را 
  ت  یر یو انضباط و امور مربوط به مد  نظم  دگاه  یاز د   بتز  تیفزون به آنچه گفته شد،    ؛شناختیم  یکین

  داشت.  یدرخشان  ۀپروند زین ردستانیز 

شناخته   طی واجد شرا  زین    گری، دو تن د بتز  تی جز    ،آمریکا  ییهوا  ی رویانان نجمیع خلب  انیم  از
نت  ینهائ  م  یشدند و هر سه تن، جهت مصاحبه و اخذ تصم فرمانده لشگر    ،2« به دفتر ژنرال »اوزال ا 

ندّو  اسپر   در  ی هوائ  ی رویم  شدند  3« نگی»کلرادو  ا    ؛احضار  ژنرال  دفتر  کاپدر  به    پارسونزتان  ینت، 
 حضور داشت.   زین آالموسلوس از البراتوار  یندگینما

 ؛بزرگ انتخاب شد  مأمورّیت خلبان جهت انجام    نیبه عنوان بهتر   بتز  تی پس از انجام مصاحبه،  
نت با کمک کاپ  نمودند.  میرا به او تفه دیجد مأمورّیت پارسونز تانیژنرال ا 

 
 

 

1. Test Pilot 2. Gen. Uzal Girard Ent 3. Colorado Springs 

هواپیمای  کاپیتان ،زبتیت
 حامل بمب لیتل بوی
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بود   B-29  ی مایهواپ  18)مقصود    B-29  ی ماهایاز هواپ  دیاسکادران جد  کی تا    افت ی   مأمورّیت او  
  مأمورّیت ، جهت  ینیتمر   اتیدهد و با انجام عمل  ل یو مورد اعتماد تشک  دهیکه گفته شد( با پرسنل ورز 

 آور شد که: اد ی نیژنرال انت همچن ؛آماده گردد   یبمباران اتم

ا  !سرهنگ "  تو    مأمورّیت  نیاگر  انجام رسد  به  توفیق    صورت نیا  ریدر غ  ؛بود   یقهرمان خواه  کیبا 
 ". هست زیشدنت ن یامکان زندان حتّیشد...   یعالم خواه ی نماانگشت 

 ی به منظور آشنائ   بتز  تی ؛  از همان روز آغاز شد  پارسونز   تانیو کاپ  بتز  تی کلنل    ی و همکار  یدوست
ه ب  افت یشد و اجازه    یاو معرف یعلم میو ت  اوپنهایمربه دکتر  پارسونز له، توسط محوّ  مأمورّیت ت یّ با ماه

 . دینما  آمدرفت و   آالموسلوس مذکور، به  ی فوق سّر  ۀاز اعضاء برنام یکیعنوان 

آنها    ،1944و در ماه سپتامبر سال   دیرا برگز   ییهوا  ی رویخلبانان ن نیاز بهتر   یمنتخب  بتز  تی کلنل  
ر  بکا   آغاز   2«ی ا»بشقاب نقره  ۀمنتقل نمود و پروژ   وتای   التیواقع در ا  1لدیندرفارا به پادگان متروک و 

 گفت:  نیخود چن ردستیبه افراد ز  یسخنران نیاو در نخست ؛کرد 

ر " در کار  ژهی و   یمأمورّیتبه جهت    اشما  پا  ی و مشارکت  به عمر جنگ  ا  انیکه  به  داد   نجا یخواهد 
خواهد    ی مکان حتم  نیسئوال اخراج شما را از ا  نیچون طرح ا  ؟ی چه کار  دیهرگز نپرس  ؛اندفرستاده
د یاعزام خواه  آمریکا ، به خارج از  ماتیرساندن تعل  انیکه در صورت به پا   دیقدر بدان  نیهم  ؛ساخت

 ".دیو آنها را مو به مو اجرا کن توّجهبه دستورات  ؛شد

نظر کلنل    ر یو در همان جا، ز   ارسال شدند  لدیندرفا پادگان و   به متدرجاً   زین  B-29  ی ماهایهواپ
که با   ین یتمر  ی پروازها تیّ فیبه ک  گاه،یپا  وان در آنخلبانان ج ؛ الزم در آنها بعمل آمد راتییتغ ،بتز تی 

  هر سکوت بر لب مُ   ستور،ا برابر د امّ   ،ستندینگر   یاعجاب م  دهیمتفاوت بود به د   اریبس  ی عاد   ی پروازها
 . نمودندی نم یسئوال نی کوچکتر  از فرمانده خود  ،زده

 

1. Wonder field 

تآن بود که  silver plate ای ی«ابشقاب نقره» ود از مقص .2 قرار خواهد گرفت   ارشی وجه در اخت  نیهر چه بخواهد به بهتر  تیب 
 خواهد نمود.  مشیقدت یانقره ین ی او را در س یهاو دولت خواسته 
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در هشتم   آلمانم شکست  ه ماه ادامه داشت و همزمان با اعالت نُ به مّد   ،گروه  نیا   ۀژ یو   ماتیتعل 
 . دیرس انیآنان به پا  یآموزش  ۀ ، دور 1945ماه مه سال 

تن درجه دار،   1562نفر افسر و    220جمعًا    ی ابشقاب نقره   ۀو آماد   دهیدر همان ماه، گروه ورز 
  ۀ ر یبه جز   ی، اعزام شده و از آنجا توسط کشتآمریکا  یواقع در شمال غرب   1اتل یشهر س  ترن به  لهیبوس

 شدند.   تقلمن تینیان

 ۀ، همگرید   ی از سو   پارسونز   تانیو کاپ  ی بو ، و ورود لیتل کسویاو از    میو ت  بتز  تی ورود کلنل    با
، مطالعات  نیاز ا   شیها پت . مّد ندجمع شد  کجا یدر    خیتار   ی حمله اتم ن یاّولعناصر الزم جهت انجام  

علم  قیدق انتخاب    یو  با  رابطه  رس  اهدافدر  انجام  ژاپن  دهیبه  شهر  و   3کاکورا،  2هیروشیما   ی  و سه 
انهدام    ست یدر ل  رهیو غ  یو صنعت  یائی و جغراف  ی خاص دموگراف  طیدارا بودن شرا  ۀبواسط  ،4ناگاساکی 

فقط در صورت نامساعد    گریدو شهر د   ؛ بود   تیّ و اّول  ی دارا  هیروشیماسه شهر،    نیاز ا   ؛قرار گرفته بودند
 گرفتند.یقرار م تیّ و اّول، در اندر روز بمبار  هیروشیما  ی  جو   تیبودن وضع

 
 تاریخ های اتمیبمب اولین ساخت کارخانه بوئینگ؛ حامل  B-29هواپیمای 

 

 می است و کارخانه عظ  یصنعت   مهم    ی از شهرها  ،آمریکا  یشمال غرب  ۀواشنگتن، در گوش  الت یواقع در ا  «Seattle» هر  ش  .1
 . در آنجاست نگی بوئ

2. Hiroshima                                          3. Kakura                                        4. Nagasaki 
3. Kakura 
4. Nagasaki 
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 شد:  ی زیر طرح  ریبشرح ز   یاتم ۀحمل نیاّول ات یعمل

 بکار خواهند رفت.   ات ی در عمل   B-29هفت فروند    ( جمعاً 1) 
 حامل بمب را به عهده خواهد داشت.   ی ما ی هواپ   ی  خلبان   بتز  تی ( کلنل  2) 
را تا هدف    بتز  تی   ی ما ی ، هواپ ی علم   زات ی و تجه   ی ، نظام ی حامل کارشناسان علم   B-29  ی ما ی دو فروند هواپ (  3) 

 خواهند نمود.   ی همراه 
را    ی جو   ت ی و وضع   ، پرواز   ادشده ی بر فراز سه شهر    ، حمله   ی ما ی هواپ   چند ساعت قبل از پرواز  ،  B-29( سه فروند  4) 

 گزارش خواهند نمود.   بتز  تی به  
آماده خواهد بود تا در صورت بروز سانحه و از    1ما ی وج ی ا ۀ  ر ی در جز   دک ی   ی ما ی به عنوان هواپ   B-29  ی ما ی ( یك هواپ 5) 

 .  رد ی آن را بگ   ی حامل، بالفاصله جا   ی ما ی کار افتادن هواپ 

گوست  بعد از دّو   یخ یرا به تار   ژاپنبه    یوزارت جنگ، حمله اتم  هیگفته شد که امر   نیاز ا  شیپ م آ
 یی هوا  ی روین  ۀفرماند  ۀحمله، به عهد  قیروز دق  نییآن بود که تع  هیامر   نیا  یمعن  ؛موکول نموده بود 

  ی وجود نداشت که بزود   ی دیترد   بتز  تیو کلنل    پارسونز   تانینزد کاپ  ؛او خواهد بود   اریمنطقه و به اخت
خواهند   افت یدر   ،هوابرد   کم یو    ستیب  پ ی ت  ۀفرماند  2« یم  ل  س یژنرال »کورت  ی باب، از سو   نیدر ا   ی فرمان

 ود.نم

* ** 

 
  

 

 قرار دارد.  ژاپن و  تینیان نی راه ب انی و در م ژاپن در جنوب  Iwo jima ره یز ج .1

2. Gen. Curtis Le May 
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گوست، بتا سّو   ی جوال   29  نیماب  ی روزها پرنل و ژنرال   اساالریو در   تو تیب    پارسونز  اوقات    شتریم آ
ل، به مطالعه و بازنگر گوست  روز سّو   ؛شد   یآن ط  اتیو جزئ  هطرح حمل  ی فار  از    یفرمان  ،1945م آ

گوست  ،آن ابالغ شد که به موجب    تینیان  ۀر یبه فرماندهان جز   یمل    سیکورت  ژنرال  ی سو    ، روز ششم آ
خواهد بود و در صورت نامساعد    ت یو اّولدر    هیروشیماشده بود که    دیشده و تاک  نیمع  یاتم  ۀجهت حمل

 خواهند داشت.   تیو اّول بیبه ترت  ناگاساکیشهر کاکورا و   ، دوی جو  طی بودن شرا

 

 ۱۹۴۵ست سال وگ آچهارم  شنبه

گوست، سرهنگ  صبح نفر از پرسنل منتخب خود را  ده ،ی صدور فرمان  ّی ط بتز تی روز چهارم آ
  ی دست امر   نیاز ا  ی دارینزد احضار شدگان، د   ؛بعدازظهر فراخواند  3در ساعت    ییگردهما  کیبه  

آنها ط  رفتی بشمار م    ی عاد  تعل  11  بی قر   ّی و  ابتز  تی   رنظریز   ی رعاد یغ  ماتیماه  به  ها  فراخوان  نی، 
بودند کرده  ا  ؛عادت  بطور  گذشته،  ماه  سه  در  که  هواپیگروه  ای  ی نفراد خاصه  با   B-29  ی ماهای، 

هر   عتاً یطب  ؛به انجام رسانده بودند  ژاپن  یو نظام  یمواضع صنعت  هیعل  ی جنگ  مأمورّیتها  ده   ،یادشده
  ن یاز نظر آنها ا   نیبنابرا   ؛صورت گرفته بود   مأمورّیت  ۀو مطالع  ییگردهما  ک یها با  ماموریت   نیاز ا  کی

بعدازظهر، افسران و درجه داران مذکور به   3ساعت    مقارن    ؛ترفیمتعارف بشمار م  ی فراخوان، امر
همگان   توّجه  ،رمتعارفیغ  مرورود، یك ا  ا در بدو  امّ   ؛خود نشستند  ی اتاق کنفرانس وارد شدند و برجا

و به   ستادهیبود که در کنار کلنل تیبت ا  یائیدر   ی رویافسر نرا به خود جلب نمود و آن،  وجود یك  
 ی عاد   ری، بر غلمیف  ش ی دستگاه نما  کیرنگ و در مقابل آن    دیسف  ۀیك پرد   ؛گفتی با او سخن م  یآرام

 بودن فضا افزوده بود. 

در جلسه حاضر شده بود، ضمن   یکوتاه و شلوار کوتاه نظام   نیکه آنروز با فرنج آست  بتز  تی   کلنل
شت. نظر دا ریورود افراد را ز ، خود  زینگاه ت  مرموز، با ۀگپ و گفت دوستانه با آن چهر 
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  ت یّ از اهم  ت یالزم که حکا   رساتر از حّد   یی صدا از حضور همگان، با  نانیپس از حصول اطم  او
 موضوع داشت گفت: 

  مأمورّیت در ارتباط با    آالموسلوس   و البراتوار  یائیدر   ی روین  ۀندی، نمازویلیام پارسونسروان    !ان یآقا "
   ". با شما سخن خواهند گفت دیجد

خود   از افسران    یکیصحنه را ترک نمود و کنار دست    ،ه سرعتات، بعبار   نیا  ی پس از ادا  کلنل
  ب ی غر   ی امر  هوائي، في حد ذاته  مأمورّیتدر یك جلسه    یائیدر   ی روی وجود یك افسر ن  ؛گرفت  ی جا

با خود داشت، بر غرابت فضا    ش ی نما  ی برا  ز ین  یلمی البراتوار هم بود و ف  کی   ۀندیکه او نما  ن یبود و ا
عناصر    ن یا  نیداشت ب  یسع  یشده بود و هر کس  یج یگ  یدچار نوع  ،ییهوا  ن مردان  اذهان آ  ؛افزوده بود 

 . دیبرقرار نما  یمنطق یارتباط ییماموریت هوا ک ینامتجانس و 

 * 

 گفت: نیآرام، آغاز سخن کرد و چن یی با صدا پارسونز 

بزود   یبمب  !انی آقا" شما  خواه  هیعل  ی که  کار  به  پدیده  دیدشمن    خ یر تا  در  دیجد  کاملا   ی ابرد، 
را تا شعاع چند   زیهمه چ  قیاست که تاکنون به وجود آمده و به تحق  یسلح  ن یتر ب مخرّ   ؛هاستجنگ 

 "نابود خواهد کرد.   لیما

 ی صحرا  یانفجار اتم  نیها شد تا بتواند فیلم نخستسپس با اشاره، خواستار کم کردن نور چراغ   او
دستگاه خود را به کار انداخت    پارسونز  نور چراغها کم شد و  ؛نشان دهد  نیرا به حاضر   ک یومکز ین

دستگاه را خاموش کرد و   پارسونز  ؛انجام نداد  ی ، کارلمیف دنیو جو  دنیا متاسفانه، دستگاه جز کشامّ 
 ادامه داد:  ی با خونسرد 

، برق  شیزما آدر آن    ؛نوع بمب گرفته شده بود   نی، از انفجار همدیتماشا کن  دیرا که نتوانست  یلمیف"
پرتاب    نیبراثر موج انفجار به زم  یده هزار پائ   ۀ فاصلدر    ی سرباز  ؛بود   ت ی قابل رو   ل یا ما هانفجار تا ده 

کور مادرزاد از  ی شد دختر نایناب  ستینگر  یبرق انفجار را م یلیکه از فاصله ده ما ی گریسرباز د  ؛شد
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  ی بخو  به  1ی لی ما  ۵۰  ۀانفجار تا فاصل  ی صدا  ؛دید   شیبرق انفجار را به چشم خو   ،ی لیما  ستیفاصله ب
   "ست. بشر آغاز شده ا ت یّ در مدن ی دی، عصر جدینیبه گمان ما شاهدان ع ؛شد دهیشن

را بر تخته    ی تصویر قارچ  و   بدست گرفت  ی قطعه گچ   پارسونز   تانیسخنان، کاپ  ن یاز ابراز ا  پس
 : رسم نمود و گفت اهیس

در   ی اسابقه  نهیزم  نیرا به دنبال خواهد داشت چون در ا   یانفجار بمب چه حوادث  ستیمعلوم ن  دقیقاا "
هزار    شصتشکل بوجود خواهد آمد که تا ارتفاع    نیبه ا  ی که قارچ  ستین  ی دیا ترد ، امّ ستیدست ن

   ".تر خواهد بود درخشان  یبس  دی، از خورشببرق انفجار بم  ؛صعود خواهد نمود  2یی پا

متحیّ   ریغافلگ  ذهن و  ُح شده  ظرفّض ر  بود عکس   تیّ ار،  داده  دست  از  را  سک  ؛ العمل  وت  در 
  ع ی، به توز جمعبه حالت  توّجهی ب پارسونز تانیکاپ ؛برنخاست یاز کس ییآلود اتاق کنفرانس، آواسهرا

 رفت.   رونیداد و از اتاق ب ینکیع  ،کیاو به هر  ؛ضد تشعشع پرداخت ی هانکیع

 
 

 

1 ● ~ 80 km 2 ● ~ 18 km 

 افسران تشریح کردند را برای بتز جزئیات ماموریتتی پارسونز و 
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 خطاب به جمع گفت: بتز تی  کلنل-

باب    ن یکه هرگونه حرف و سخن در ا  دیفراموش نکن  ؛دیهست  ی هوائ  ی روین  میت  نیشما مهمتر   نکیا"
 "ممنوع است.  داا یاک

، ده مرد شگفت زده بود ماند  ی آنچه بر جا  ؛رفت  رون یاز اتاق ب  ز یو کلنل ن  دیرس  انی به پا  جلسه
 آن مردان    رتیاعجاب و ح ؛ستندی نگر یرا م  گریکدی ،رت یدر دست داشتند و با ح ینکیع کیکه هر 

  ن تخریب مواضع دشم  بودند که شغلشان بمباران و  ده ید   ن رزم خلبا  یآنها جمع   ؛نبود   لیدلی ب   یجنگ
  ره یاز اعزام به جز   شیتا پ  ؛داشتند  یموجود آشنائ  ی هابمب   یبیبا میزان قدرت تخر   یکیآنها به ن  ؛بود 

 ؛وزن داشتند  1پوند  2000به    کی که مورد تجربه خلبانان واقع شده بود نزد   یهائبمب   نیتر ب، مخرّ تینیان
  ؛ مختلف کامال روشن بودند   ی بر هدفها  ریو تاث  ی ها از لحاظ موج انفجاربمب   ن یا  یبیتخر   ی های ژگیو 

 ال یبه خواب و خ  شتریداده بود، ب  بدست  بمب  کی  یبیتخر   راتیپارسونز، از تاث  تانیکه کاپ  ییفها یتوص
 نیچنداشتند    مأمورّیتو آنها    کرد یمزاح نم  پارسونز  تانیکاپ  یاز طرف  ؛قتیبود تا به حق  هیشب  ا یو رو 

  - یتیّ امن  لیبدل-   اتمه  در سخنان خود از به کار بردن واژ   پارسونز بکار برند.    ژاپن  هیعل  ی را بزود   یبمب
 ی اد یمفهوم ز   یاتم  ی خبر از انرژی ب  نزد خلبانان    کرد،ی م  زین  ی ااشاره   نی ناگر چ  حّتی  ؛ بود   ده یامتناع ورز 

با    تینیان  ره یپس از ورود به جز   ،بتز  تی   ۀپرورد دست   خلبانان    ؛کاستیو از حیرت آنها نم   داشتینم
 3پوند   هزار ده  یبیبوزن تقر   ییهابمب   نهایا  ؛آشنا شده بودند  2یکدوئ  ی بمب ها بنام    دیجد  ۀدیپد  کی
  بتز تی   م یدستور آن بود که ت  ؛شدندیارسال م  تینیان  ره یکه در تعداد معدود ساخته شده و به جز   ودندب

مشهور به گروه    ، بتز  تی   م یتدر سه ماه گذشته خلبانان    ؛ندیاستفاده نما  ژاپن   ی از آنها در بمباران شهرها
  ی ات ط ها به کرّ بمب   نیا   ختنرا به منظور فرواندا  ژاپنرفت و برگشت به    لومتریک  6000، فاصله  509

به منظور    ی مسافت طوالن  نیا   ّی سئوال مطرح بود که ط  ن یکه نزد بعض آنها ا  ست ین  ی دیترد   ؛کرده بودند
معن  انداختن چه  بمب  ا  اّمادارد؟    ییك  در  کرده   ن یهمه  سکوت  اجرا   مورد  در  فقط  دستور    ی و 

 . دندیکوشیم

 

1 ● ~910 kg 2 ● Pumpkin Bombs 3 ● 4.5 ton 
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بود  پارسونز تانیکاپ داتی، از تمهژاپن ی هرهاو انداختن آنها بر ش  یکدوئ ی هابمب  دیتول ۀشیاند
مب  ك بی را در حمل    B-29  ی ماهاینخست آن که هواپ ؛نظر داشت  مّد   یعمل مقاصد مختلف  نیو از ا
  ی آنکه اهال  گریدو د   ؛کند  شی هزار پا آزما  یاز س  شیبه مسافات دور و ارتفاعات ب  نیالعاده سنگفوق

  ی که گاه گاه ظاهر شده و با پرتاب یك بمب خسارات کم  B-29  ی مایهواپ  کی  دنیبه د   ژاپن  ی شهرها
  ی بر ناقوس مرگ  گمراه کننده بودند   ی درآمد   شیدر واقع، پ  هاات یعمل  نیا  ؛ ندیعادت نما  کندی وارد م

گوست به صدا در آ  . دیکه قرار شد روز ششم آ

  ۀ و فرماند  بتز  تی را با کلنل   ی، زماندیسالح جد  یپس از انجام جلسه معارفه و معرف  پارسونز  تاننیکاپ
بعداز ظهر پس از صرف   9سخن گفت و به حدود ساعت    ندهیآ   مأمورّیتدر ارتباط با    ،رهیجز  ینظام

گرفته   عهدهکه بر    ینیو سهمگ  یخ یتار   ت یّ ا مسئولامّ   ؛و به استراحت پرداختشام به اتاق خود رفت  
ا   ؛بود راه خواب را بر چشمان او بسته بود    توانست یم  ی ارمهابت و خطر، هر واقعه پُ   مأمورّیت   نیدر 

 را نابود کند.  متخّصصکار هزاران  ۀج ینت را بر باد دهد و خیتار   یقمار علم نیحاصل بزرگتر 

گاه بود   ی کیکار به ن  ی های از کاست  او گاه در برخاستن   B-29  ی ماهاینبود که هواپ  دهیبر او پوش  ؛آ
بر هواپ  .شوندی دچار سانحه م برخاستن چن  ی مایاگر  به   دیآ  شیپ  ی احادثه   نیحامل بمب، ضمن  و 

،  ی سوز  ش از آت  یخواهد شد بلکه حرارت ناش   عی ضا  کسرهیاو    مأمورّیت نجر شود، نه تنها  م  ی سوزآتش 
پو ذوب   بشدن  راد   یرون یسته  مواد  پخش  و  جز   و یواکتیبمب  در  داشت  تینیان  ۀر یرا  خواهد    ؛ بدنبال 

وقوع چن نظامت    22000، جان  ی احادثه  نیدرصورت  ب  ی کائی آمر   ان ین  معرض  قرار    ی ماریدر  و مرگ 
 خواهد گرفت. 

بمب    ۀاد وزن خارق الع  ؛و نتیجتًا سقوط آن بود   مایهواپ  ی ، احتمال آتش گرفتن موتورهاگرید   وجه
 ی و آتش گرفتن موتورها امر  ساختیبه موتورها وارد م  ی اد ی، فشار ز ی پائ  36000  ی عاد   ریو ارتفاع غ

بود. محتمل 
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آتشبار ضد  یراست اثر  بر  هواپژاپن  ییهوا  اگر  بمب  ی مای،  فرود   ،حامل  به  و  قرار گرفته  هدف 
خود خاتمه    ی، به زندگانوریس  ی هاقرص  دنیهمراهان با بلع  ایدر خاک ژاپن مجبور گردد، آ  ی اجبار

 را افشا خواهند کرد؟ مأمورّیت  تیّ شکنجه، ماه  ریشده و ز  ریدستگ آنکه زنده ای !خواهند داد 

 ،پرتاب بمب بود   ۀچ ی، بسته نشدن در داشتی را به خود مشغول م پارسونز که ذهن    گر ید   موضوع 
ا در  فوق  نیکه  اصطکاك  سر   ۀالعاد صورت  فرار  مانع    مایهواپ  ع یهوا،  انفجار    ۀو ضرب  شدی مرا  موج 

که در   بود   وزهای، عمل نکردن فگرید   ۀاحتمال آزار دهند  ؛دینما  یرا در هوا متالش  مایهواپ  توانستیم
را    مّتفقینسالح    نیتر و مخوف  نیتر ی ، سّر قی، بدون رنج و زحمت و تحقژاپن  ی امپراتور،  نصورتیا

، دو «پسر کوچک»در بمب    رایه کم بود ز العاد فوق   وزها یالبته احتمال عمل نکردن ف  ؛شدی مالک م
در    1باالرفتن فشار هوا   با بود و    ی از نوع فشار  اّول  وزیف  ؛افتاد ی هم در یك زمان بکار م   مختلف با   وزیف
ارتفاع    ۀج ینت در  بمب،  الکتر   ،یپائ  1900سقوط  م  ی کیمدار  را  نوع  دّو   وزیف  ؛بستی بمب  از  م 

، درست در همان ارتفاع عمل و بمب را  یوئیامواج راد   ۀرندیبود و دستگاه فرستنده و گ  یتیمیپراکس
 آور بود.اضطراب  ، احتماالت نیا ۀهم  پارسونز رینظ  یمجّرب و مسئولا نزد مرد امّ  ؛نمود یمنفجر م

اتاق   ۀپنجر   پارسونز  یوقت  ؛را به لرزه درآورد   ره یجز   نیزم  یوحشتناک  ی نزدیك طلوع آفتاب، صدا
باند مختلف  B-29  ی مایخود را گشود معلوم شد چهار هواپ آهنگ پرواز داشتند، هر   ،که از چهار 

را به جهنم    ره یاز جز   یشده و بخش  نفجرات بوده موند که حامل مهمّ فر   کی چهار سقوط نموده و  
ل  یسوزان  ی بازگشت  راه  ،برنامه  ی در اجرا  اّماافزود    پارسونز حادثه، البته بر اضطراب    نیا ساخته است.  مبدَّ

 . رفتی م  شیطبق قرار مقّرر پ  ی ستیا باوجود نداشت و کاره

  

 

از    میباالتر برو  ن ی ربع( است. هر چه از سطح زمم  نچیپوند بر ا  ۱4.7اتمسفر )  کیو برابر    ممیماکز   ،ایار هوا در سطح در فش   .1
 شود. ی فشار کاسته م زانی م
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 ۱۹۴۵ست و گآ  ۵ ،کشنبهی

 

گوست  5  کشنبهیروز   پس از صرف نهار    ،یاتم  ۀنفر   12  میت  ؛بود   ی اروز پرمشغله و پر دغدغه ،  آ
 پرداختند. مأمورّیت اتیبه مرور بر جزئ

ثقالتوسط جر    «پسر کوچک»  یبمب اتم   ،بعدازظهر  2  ساعت- افظ  مخصوص، از انبار مح   ی هاا 
 شد.  نیگز ی جا  مایاپدر بطن هو  یکیدرولیمنتقل و از آنجا با دستگاه ه B-29 ی مایهواپ ریبه ز 

 شد.   مایبمب، وارد هواپ ی سازآماده   نیجهت تمر  پارسونز تانیکاپ، 14:20 ساعت-

را به احترام  1« یانوال گ» اش دستور داد تا نام مادرش، خانمنقّ  کی به  بتز تی کلنل  ،15ساعت -
 یمایگره خورد و هواپ  هیروشیما  ۀبا حادث  شهیهم  ی نام، برا  نیا  ؛ نوشت  مایهواپ  ۀط درشت، بر بدناو با خ

 نام خوانده شد.  نیبه بعد به هم   خی، از آن تار لحام

 ر ی و آزمودن موتورها و سا  نیحامل بمب را جهت تمر   ی مایهواپ  بتز  تی کلنل    ،17:30ساعت  -
 ورد. باند فرودگاه به حرکت درآ ی بر رو زاتیتجه

اتم20ساعت  -  تیم  رفت و برگشت قرار    ریسفر و مس  ات یجزئ  ان یبار در جر   ن یآخر   ی برا  ی ،  
 گرفت. 

متن   ؛بدرگاه خداوند صورت گرفت  ش ی ایاز کارکنان، برنامه ن  یک ی   یشوائ یشب به پ 23  ساعت -
با متون معمول در کل  ریمخصوص آن موضع تحر   شی این  نیا به    میت  ی اعضا   ؛متفاوت بود   سایشده و 

 ی را بطور شمرده و با صدا  ر یمطالب ز   ی انوشته ی ، از رواشیو مسئول ن  ستادندیا   کجای  ،احترام حالت
 قرائت نمود:  رسا

  

 

1. Enola Gay 
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که دالوران ما را در  می، از تو استدعا دار یدهیعاشقانت گوش فرا م ی که به آوا  یکس ی پروردگارا، ا"
که آنها عازم سفر    نک یپروردگارا ا  ؛ا باشو نگهدار آنه   بانیخداوندا پشت  ؛ینبرد با دشمن استعانت کن

  ؛ دهند  انی سفر به جنگ پا  نیا  بااز الطاف تو، آنها    ی که با برخوردار  میدوار یو ام  میکنیهستند، ما دعا م
مردان ما   اری ،خداوندا ؛آغاز گردد  گریبار د  یو روزگار صلح و دوست ابدی  انیکه جنگ پا میدوار یما ام
کار اقدام   نیتو به ا تیعنا پروردگارا، ما به امید   ؛ردانگ به سلمت نزد ما بازسفر باش و آنها را   نیدر ا

 قدرت تو است.  دی  ما تا جاودان، در   ی داکه امروز و فر  میدانیو م میکنیم
 "نی... آمحیمس یسیع بنام                                                                                                  

پا - از  ن  ان یپس  ساعت    شی ایمراسم  حدود  هواپ  یابوابجمع  ،23:15به  سه  ، یهواشناس   ی مایبا 
 پس همگان به صرف شام پرداختند.  ؛سفر خود انجام دادند ات یمرور را بر جزئ نیآخر 

نموده   یعیسر   یقطاران خود خداحافظاز دوستان و هم  ،یاتم  میت   دوازده نفر    ،24ساعت    مقارن-
گام  او  را  خود  محّل زنان  جاّد سفره  ز  سمت  به  منته  ی اه خانه  فرودگاه  به  و    دندیرسان  شدی م  ی که 
 به راه دوختند.   دهید  ، یونیدر انتظار کام گفتندی سخن م ی به آرام کهیدرحال

 
 B-29ی پارسونز و تیم او در حال نصب بمب لیتل بوی در هواپیما  
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 د یجد  یباب  سوکیکه از    ی احادثه   ؛بزرگ بود   ی اکبیر، آبستن حادثه   انوسیاق  ی  آرام و مهتاب  شب  -
از سو   گشود ی بشر م  تیّ بر مدن ب  ،گرید   ی و  انسان  به صدا در م  گناهیناقوس مرگ هزاران    ؛ آورد یرا 

  ر ـ یپ  و چشم    یدرا تجربه نما  دیجد  یخود، حرکت  ۀوقفی تا در حرکت ب  رفتی م  ،خیتار   ی پاال خون   نز  یرو پ  
 از کشتار انسانها را شاهد باشد.  عیبد یش یتا نما شدی آماده م  ،زمانه

 * 

اعمال چنگوار هم  نیمغرب زم  ت  زیه  آت  مور یو  ا   الیو  امثال  با واژگان  نانیو  بربر   ی را  و   تیّ نظیر 
و    تیّ بربر   ،یجهان  و دّوم    اّولجنگ    ّی ن، درطمتمّد   ا غرب  امّ   ؛نموده است  فیتوص  ی الهیقب  ش  توّح 
در خواب و    حّتینگ  و تیمور ل    زیچنگ  ۀکه انفاس خبیث  دیظهور رسان  ۀبه منص  ی ش را در سطح توّح 
 نخواهند داشت.  یهولناک خود به آن دسترس ی اهایرو 

هولناك    اتی، جنا اّولجنگ    ان یبعد از پا  ، آلماناز کشور    انگلیسضرور    ریو غ  هرحمانی ب  ۀمحاصر 
 آلمان  ی طوفان آتش در شهرها   جاد یجنگ دّوم، ا  ل یها در اوا روس و    انی هود یدر مورد    ها نازی  یو ناگفتن

تا    خیتار   ۀفظکه حا  اندنیمغرب زم  ی  مدن  از توحش    ی بارز  قی، مصاد آمریکاو    انگلیستوسط    ژاپنو  
 با خود حمل خواهد کرد.  ،ی جاودان، آنها را با حّس ننگ و شرمسار

از بمباران  ی امر که شهرها و مناطق مسکون نیم، طرفین متخاصم با ا الملل دّو  ن یآغاز جنگ ب در
جنگ    ی در ابتدا  1ی تباه چند خلبان آلماناش  با  ،قرارداد   نیا  ؛در امان باشند، موافقت نمودند  بیو تخر 

تا    افتندی مأمورّیت   ی نجنگ، خلبانان آلما  نینخست  ی هااز شب   ی کیدر   ؛انگاشته شد  دهیناد   انگلیسبا  
منطقه   ی خود را بررو  ی هاآن خلبانان اشتباهًا بمب   ؛ندیبمباران نما  لندن  ۀرا در حوم  ی هدف نظام  کی

عمل تافته   نیاز ا   س یانگل  ر یوز ، نخست چرچیل   ؛ ببار آوردند  ینسانو تلفات ا  ختندیفرو ر   لندن  یمسکون
  انگلیس ،  نیآتش  یسخنران  کی  راد یضمن ا  ،جواب  رد   هیتلر  ؛را صادر نمود   نیشد و دستور بمباران برل

  ی ها باال گرفت و خالف اصول قراردادهانش و واکنشکُ   نیا  ؛کرد   دیتهد  شی شهرها  ی  کلّ   بیرا به تخر 

 

گوست سال  ستی واقعه، شب ب نی ا  . 1  اتفاق افتاد   ۱94۰و سوم آ
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از    ریکم نظ  ی و رفته رفته حالت  افتیادامه    یبمباران مناطق مسکون  ، یالمللن یاجع بو اعتراض مر   یجهان
 ش به خود گرفت. توّح 

مخرب و    ی اوه یزا را آغاز کرد و شآتش   ی هابمب   ختنیبود که فرو ر   یدولت  نینخست  انگلیس 
پ  یانسانر یغ ز   شیدر  شهر  ن»  ی بایگرفت.  مثال    ،آلمان  1«در سد  قربان  یکیبعنوان   ی هابمب   انیاز 

نداشت و تا اواخر جنگ در    کیاستراتژ   ت یّ بود که اهم  یی بایدرسدن شهر ز   ؛بود   انگلیس  2ی زاآتش 
بدانجا    آلمان  گرید   ی شهرهاافراد خردسال از    ی اد ی، تعداد ز هیپا   نیبر ا  ؛نبود   فقینمتّ   ی هاهدف  ستیل

هوا   افته یانتقال   حمالت  از  تا  باشند  یی بودند  امان  سامّ   ؛در  روز  در  فور   مزدهیا   ،1945سال    هیماه 
اندك،   یطوفان آتش در زمان  ؛زا قرار دادندآتش  ی هابمب  ۀرا مورد حمل درسدن ،یسیانگل ی ماهایهواپ

 .نماند  ی بر جا ی زیچ ،، جز خاکسترآرام و  بایز  و از آن شهر   دیآن را فرو بلع 3ۀشهر و سکن

 : نوشته است ،که آن روز در محل حضور داشته 4یسیافسر انگل یك-
 "ننگ کردم. حّساسبودنم ا یس یدرسدن، از انگل دنیمن با د "

آرام   انوسی اق ریجزا  ریتسخ  با   جهان شد. ی نظام  اتیّ از همان زمان وارد ادب ، طوفان آتش اصطالح 
 قرار   ییکا یآمر   ی هاافکنپوشش بمب   ریز   ،ژاپن  ی ، شهرهاB-29  دورپرواز    ی ماهایو ساخته شدن هواپ

  ، هاسی، با استفاده از تجارب انگل کایآمر   ی هوا  ی رویاز فرماندهان ن  یکی  «یم  ل  سیرتو ک»ژنرال    .ندگرفت
  ۀ او پس از مطالع  ؛، ابداع نموده بود ژاپن  ی عام ساکنان شهرهاطوفان آتش و قتل   جاد یرا در ا  یعیبد  ۀو یش
  ی ها وجود مدام خطر زلزله، ساختمان  ۀبواسط  هایبود که ژاپن  افتهی، در ژاپندر    ی ساختمان ساز  ۀو یش

 

1. Dresden 

بر مواضع    یسوز آتش  دی مختلف ساخته و مخصوص تول  ی هاوهی به ش  «،Incendiary bombs» آتش زا معروف به    ی ها  بمب    .2
استفاده از آب  ، در صورت  قیحر   جاد یکه بعد از ا  شود ی ( ساخته مMg)  میز ی . یك نوع از آن با پودر فلز من شوندی افگنده م  دشمن

  میاز سد  یب ی ، ترکگریکند. نوع د  ی را چند برابر م  قی آزاد شده، حر   ژنودر ی کرده و ه  ه یآب را تجز   میز ی من   فلز    ،(قی)جهت اطفاء حر 
و اصطالحًا   کندیم دی زا تولآتش اری مانند و بسژله  ینوع روغن است که جسم کیو  نیبنز  «،Sodium palmitate»  تی تیپالم

 .شودیم دهی نام  (Napalm)ناپالم 

 هزار نفر سوختند.۵۰آن واقعه  رد  .3

 . کردی م  یهمکار  SS بود که با ینی خائن نام داشت و از  - Eric Pleasants -زانتزی پل ک یار  یسی افسر انگل آن .4
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او چنان بود    ی ابتکار  ۀو یش  ؛سازندیم  نها یا  ری ال و نظاچوب و تخته سه  ریرا اکثرًا از مواد سبك نظ  ود خ
ابتدا هواپ با بمب   B-29  ی ماهایکه  را  نظر  م  1ی معمول  ی هاشهر مورد  اثر  نمودندیبمباران  بر  انفجار  ، 

اثناء    نیدر ا  ؛آمدندی م  معلق در هوا در  زی رد شده و بصورت قطعات ر ، ُخ یها مواد سبک ساختمانبمب 
بعد م  B-29  ی بمب افکن ها  ی موج  خود را در همان منطقه فرو    ی آتشزا  ی هاو بمب   دندیرسیسر 

ممکن بود    ریغکه اطفاء آن   گرفتیدرم  یوحشتناک  ی سوزموجود، آتش   ۀنیبه زم  توّجهبا    ؛ختندیر یم
 ریاز پ  گناهین تن انسان بزاراو ه  نمود یسلب م   ی العمل را از اهالو طوفان آتش حاصله، فرصت عکس 

 . شدندیو خاکستر م سوختندی م تش آ ی هاو جوان و زن و مرد در شعله 

 100، فزون بر  وینوع بمباران در توک  نیحاصله از ا   هیروشیما، طوفان آتش    ۀاز واقع  شیروز پ  چند
 از شهر را خاکستر کرده بود.  یمیبرده و بخش عظ انین را ظرف چند ساعت از مهزار ت  

* ** 

 

 

 

 

1. General purpose bombs 
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گوست،    6صبح    12:15که ساعت    میگفت که به   ی ادر کنار جاده  ،حمله  ی مای هواپ  خدمه  نت    12آ
منته کامشدی م  یفرودگاه  انتظار  در  برگز   نیا  ؛بودند  ستادهیا  یونی،  تن،   ی ها تخصص  دگانیدوازده 

  پارسونز   نتایدر آن جمع، جز کاپ  ؛خاص صورت گرفته بود   یلی به دل  کی هر    انتخابمختلف بودند که  
 ذکرند: ستهیشا ریکه ذکرشان به تفصیل آمد، افراد ز  بتز تی و کلنل 
 و پرتاب بمب  یابیهدف متخّصص 1« یفرب تام»سرگرد  ✓
 کمک خلبان  2« سیرابرت لوئ» تانیکاپ ✓
 مخابرات  متخّصص 3« جاکوب بسر»ستوان  ✓
 پارسونز  اریدست 4« پسونیج س یمور » توانس ✓
 مایاپمحافظ هو  چی  مسلسل 5« کارن»گروهبان  ✓

 گریچند تن د  ... و ملقب به هلندی، ناوبر  6کرک«»تئودور ون  ● ✓

 یبسرعت در جلو و مابق   بتز  تی و    پارسونز  ؛ستاد یکنار جاده ا  یونیانتظار، کام  قهیپس از چند دق
گوست، کام  6بامداد دوشنبه    01:30  سوار شدند و درست در ساعت  ونیکام  در عقب   حامل    ون یآ

 دوازدهترمز کرد و    ،شدیشناخته م  Enola gayکه اکنون بنام    B-29  ی ما یاپو هکنار    نفرات یاد شده در
 شدند.  اده یمردان سرنوشت از آن پ ،تن

هواپ  در نظام  ،مایکنار  معاون  فارل  مستق  یژنرال  رئیس  و   ی تعداد   یبه همراه  پارسونز   میپروژه 
سکوت صورت    ی شبانه، در منتها  ی  فوق سّر   فعالیت    ن یا  یستیبای م   قاعدتاً   ؛در انتظار بودند  یتیپرسنل امن

جهت  امّ   ؛رد یگ که  بود  آن  اکید  دستور  تار ا  به  سفرخیگزارش  لحظات  همه  از   و   ی بردارعکس   ،، 
اجرا  ؛شود   ی لمبرداریف عمل  ی در  ه  ی و عکسبردار  لمیف  هیته  ات  یدستور،  و    یاعزام  ئتیاز  آغاز شد 

و مجرب نظیر    ی اردان حرفهبه دل مشد که    جاد یا  مایدر اطراف هواپ  ی ود یهال  ی فضا  ینوع  ،بالجمله
 . نشستی خوش نم بتز تی و  پارسونز 

 

1 ● Maj. Thomas Wilson Ferebee 

2 ● Capt. Robert Alvin Lewis 

3 ● Li. Jacob beser 

4 ● Li. Morris R. Jeppson 

5 ● Sergeant. George R. Caron 

6 ● Theodore Van Kirk 
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خود   ی شدند و بر جا  مایوارد هواپ  ی گرید   ازپس    یکی، افراد  ی پس از انجام مراسم عکسبردار 
،  ی خداحافظ  ۀر لحظگفتگو و د   انیپس از پا  ؛هنوز در گفتگو بود   فارلبا ژنرال    پارسونزا  امّ   ،نشستند

 خود را به همراه ندارد. ی شد که سالح کمر ادآوری  ونزپارسبه  فارلژنرال 

ب  راد یا ا  ی نفر  12از    ؛نبود   لیدلیژنرال  به  فرب   بتز  تیو    پارسونز،  رفتندیم  مأمورّیت  نیکه   یو 
بود که به همه    ی تنها کس  پارسونز سه تن،    ن یاست و از ا  ی که بمب مورد نظر، از نوع اتم  دانستندیم

گاه شد، یم  پارسونز  ۀو شکنج   ی ریکه منجر به دستگ  ی ناگوار  ۀهر حادث  نی برابنا  ؛داشت  یاسرار آن آ
با خود    ی ریهفت ت  پارسونزدستور آن بود که    هیپا  نیبر ا   ؛امکان افشا شدن اسرار بمب را به همراه داشت

  ، میافراد ت ر یاز آنسو با آنکه سا  ؛تا در صورت اسارت بدست دشمن، خود را به قتل برساند  د یحمل نما
  ار یدر اخت  انوریس  ی هاقرص  ی جعبه حاو  کی  ،یهوائ  ی رویبودند معذالك ن  اطالعی ب  ،برار بماز اس

. دینما میافراد تقس انیرمقرار داده بود تا در صورت بروز خطر د  بتز تی کلنل 

اندک  پارسونز،  ی بار فور   یکه  به  بود،  امن  ی کی  ی سالح کمر  ت یّ خجل هم شده  افسران   یتیاز 
  شد. مایت و وارد هواپرفگ تی فرودگاه را به عار 

 

 ** *  
 پرسنل هواپیمای انوال گی پس از مراسم عکسبرداری، آماده انجام ماموریت شدند. 
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کلنل    02:27  ساعت- گوست،  آ ششم  برگز   ،زبتز  تی صبح  ، آمریکا   یهوائ  ی روین  ۀدیخلبان 
بر سطح باند فرودگاه   یرا به کار انداخت و به آرام  Enola gay  مشهور به  B-29  ی مایهواپ  ی موتورها

،  نیگالن بنز   7000ك به  پوند و نزدی  9000بوزن    یاتم  یمرد، بمب  12حامل    ،مایهواپ؛  به حرکت درآمد
نمانده    یباق  شتریب   2فوت   100  بی طول باند، قر   1پا   8400که از    یم به سرعت خود افزود تا جائآرام آرا

با    بتز  تیا  نمود امّ   جاد یا  مایهواپ  نانینزد حاضران در فرودگاه و سرنش  ی ادلهره   ،عمل  نیا  عتاً یطب  ؛بود 
 چگونهیه   بدون  ،فامنقره   ی غول آسا  ۀکند و آن پرند  ی را از جا  مایپاو لحظه ه  نیدر آخر   ، تمام  ی  استاد 
 . دیبه آسمان پر کش  یلرزش

فروند هواپ ا  یمائیاز هفت  در  د   ،داشتند  مأمورّیت سفر    نیکه  فروند  ا   ش ی، پگری شش  به    ن یاز 
 خود پرواز کرده بودند.  ی هاسمت هدف 

 ی با سرعت   یپائ  3700در ارتفاع    مایشد و هواپ  یخطیر، بدون حادثه ط  مأمورّیت  ۀمرحل  نینخست
که    ی برخاست و در حال  ی از جا  پارسونز لحظه،    نیدر ا  ؛مدبه پرواز درآ  ما یوجیا  ی اثابت به مقصد فض

به بخش    ،پسونیستوان ج  ارش یو باتفاق دست  "میشو ی ما مشغول م"گفت:    زد ی م  بتز  تی بر شانه    یدست
  و گزارش نمود   نیانتی در  اتیبه مرکز عمل مراتب را بالفاصله  بتز تی کلنل  ؛حرکت کرد   مایهواپ نیر یز 

 ".استاد مشغول به کار شد" :گفت

با    پسونیکه ج  یشدند و در حال  مایهواپ  نیر ی ستوان جیپسون، وارد بخش ز   ارشیو دست  پارسونز
آماده ساختن   یفنّ   اتی عمل  پارسونز  ،داد ی م  یمختلف بمب را روشن  ی هابخش   ،رومندین  ۀقّو چراغ   کی

 ا آغاز نمود. بمب ر 
  

 

1 ● 2.5 km 2 ● 30 m 
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مرحل  مسّلح   دوازده  بمب،  که    یفنّ   ۀساختن  البراتوار    دّقت  باداشت  دستورالعمل  برابر  و 
که وارد ساختن    یانجام گرفت و مرحله مشکل و نهائ  موفقّیتبا    ی گریپس از د   یکی،  آالموسلوس 

مطلب    نیبه ا   قبالً   ؛ افتی بدون اشکال خاتمه    ز یداخل بمب بود ن  یتفنگ اتم  ۀباروت مخصوص در خزان
فعل و انفعال    جاد یکه جهت ا  د ینمای م  جابیا  وم یاوران  فلزّ   عت یطب  ،یومی اوران  ی هااشاره شد که در بمب 

  ک ی بزرگتر شل  ۀبه تود   یشود و بخش کوچکتر توسط تفنگ  میبه دو بخش تقس  ومیدلخواه، اوران  ی ریزنج 
  ، تفنگ بود تا به موقع   ۀدر خزانوارد ساختن باروت مخصوص  ،پارسونز فهیمرحله از وظ نیگردد. آخر 

 ض یتعو   قی ساختن بمب از طر   مسّلح  قبل از انفجار،    ۀتنها عمل باقیماند  ؛دهد  معمل شلیك گلوله را انجا
از رها    شی چند لحظه پ  ،عمل  نیآخر   ن یسرخ بود که ا  مشابه    دیسه کل  اب  سبز رنگ  یتی امن  دیسه کل

.گرفتی ساختن بمب صورت م

 

 

 ***  

 یرا بر رو  یه او نام مادرش، خانم انوال گک B-29 یمایو هواپ زبتی ت کاپیتان
 نام مشهور شد  این به هواپیمای وی،نوشت و  آن
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  مأمورّیت که در آن    ی از نقش  پارسونز ت گرفت که  قّو   آمریکا در    عهیشا   نی، اهیروشیما  ۀبعد از واقع
با ا  ی  گشته و زندگ  مانینموده پش  فاءیا که   یلیاسناد و دال   اّما،  گذرد یم  یگناه و افسردگ  حّساساو 

، در  پارسونزاز آنست که    یمدارك حاک  ؛رساندی مطلب را به اثبات م  نیبعدها بدست آمد، عکس ا 
مشارکت او در    ؛ خود را به نحو احسن انجام داده است  ف یخاطر وارد شده و وظا  بیمراحل با ط  ۀهم
مرگبار یك انفجار    ی آمدهای فن، او را از پ  نیت درازمدت او با دانشمندان اجالس  و مُ   یاتم  ش ی آزما  نیاّول
دادن به   ان یشمن و پاد ر  ب   ی روزیپ  شهیدر اند  ی بعنوان یك نظام  پارسونز   ؛ساخته بود مطلع    کامالً   ،یاتم

. به احتمال ست یر نمتصّو   تیجهت اخالق و انسان  یمحل  معموالً   هات یّ گونه ذهن  نیجنگ بود و در ا
  ، نیاز ا شیکه چند روز پ دیشیاندیم ناهل   یدر کشتبه دوستان خود  ژاپن ی ، او ضمن پرواز به سو اد یز 

 ی در کشت  گرشیقطاران د مرگ دوستان و هم   ۀبودند و خاطر   دهیبه قتل رس  یبر اثر اصابت یك اژدر ژاپن
ن  نیاز ا   ش یکه شرحش پ  ایندیاناپولیس پرل هاربر،    ۀیاز قض  رون یب  ؛کاماًل در ذهنش زنده بود   ز یآمد 

  تر دیشد  هایرا نسبت به ژاپن  انیکائیآمر   ۀ نی رخ داد که ک  یجنگ، حوادث  یهمانگونه که اشاره شد در ط
 کرده بود.

 1« ن آاتا مرگ ب  ۀ رژ »  ۀم به واقعجنگ دّو   خیادث شده و در تار ح  1942  به سال   ع ی وقا  نیاز ا   یکی
  12000رانده و تعداد    رون یب  فیلیپینرا از    ییآمریکا   ی روهاین  یژاپن  ی روهاین  ، مشهور است. در آن واقعه

را به    یجنگ  ی بر آن شد تا اسرا  ژاپنارتش    ؛را به اسارت گرفتند  ینیپیلیتن ف  98000و    یکائ یتن آمر 
پا   «نآتا اب»از منطقه    ینیپیلیف   انیرنظامیاز غ  ی ریثانضمام ک  2« باالنگر»خود در منطقه    ینظام  گاهی به 
  ی از گرسنگ  کهیرا درحال  ان یرنظامیو غ  یجنگ   ی به دستور مقامات باال، اسرا  یافسران ژاپن  .دیمنتقل نما

کنند و به   یط  ادهیپ  ی بود، پا  بالغ   ل یما  80فاصله را که بر    نیدر رنج بودند مجبور نمودند ا  یو تشنگ
 ن یساالران او قافله  انیکه راهنما  یافسران سوار ژاپن  ؛آغاز شدن  آتا ا بمرگ  )راهپیمایی(    ۀرژ   بیترت  نیا

 . داشت ریظهور گذاشتند که کمتر نظ  ۀبه منص ی، شقاوت و رذالتقیطر  نیا  ّی بودند، در ط یمائیراهپ

 

1. Bataan death march  2. Balanger 
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شمشیر   ای به ضرب گلوله    نشست،یم   نیبر زم  ی الحظه  ی ماریب  ایت ضعف  سرا که بعلّ هر کس از اُ  
،  ح یو تفر   نیمحض تمر   یژاپن  ضرب و شتم در طول راه ادامه داشت و افسران سوار    ؛دیرسیبه قتل م
ادامه    ریمس  ّی درط  ینیپیلیز به زنان و دختران فتجاو   ؛نمودندی قطع م  ریرا به حرکات شمش  رانیگردن اس

آمار تلف شدگان    ؛جان باختند  هایژاپن  مرگ به قساوت    ۀرژ   نیآنکه هزاران تن در ا  نکوتاه سخ   ؛داشت
 اند.  درصد گزارش کرده 40را تا 

 

 ***  

»باتائان« را به راهپیمایی ژاپنی ها، اسیران آمریکایی و فیلیپینی در 
 کیلومتر وا داشتند 130مرگباری به طول 
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ا جوامع  وجود ندارد، امّ   ی دیاست ترد   ی اعمال انسان  ن  یتر فیحد ذاته کثفي   ،که جنگ  نیا  در
و    لتیفض  االمکانحّتی حاکم ساختند تا    ،انسان  یعمال جنگرا بر ا    ی، قواعد و مقررات ربازیاز د   یانسان

  ا ی   1رسول  زردنآ  -بعنوان مثال- در روزگار قدیم    ؛ محفوظ بماند  دیفعل پل  نیا  ندیدر فرا   یشرافت انسان 
که    ی غارت و تجاوز در شهر  قتل و  ؛رفتی جنگ به شمار م  نیخالف مواز   ،کشتن زنان و کودکان

نوع،   نی از ا ینیبه مواز  ازی ن حّساس، ادی در عصر جد ؛با مقررات جنگ سازگار نبود  زیتسلیم شده بود ن
و رفتار    اعمال،  2در شهر ژنو   1864الملل بسال    نیب  ۀ. جامعدیگرد   «قانون جنگ ژنو»  جاد یمنجر به ا

و    مارانی و ب  ی جنگ  ی و مقتولین و اسرا  ن یمسائل مربوط به مجروح  لیانسان در روزگار جنگ، از قب
م  جنگ دّو   ّی ط  در.  دیخاص منظم گردان  یمقرراترا تحت    نهایو امثال ا  یو سکنه غیرنظام  هامارستان یب

  ار یبود که در بس  ی ورکش  ژاپن  ؛گرفتند  ده یمقررات را ناد   نیا   ،موارد   ی اریمتخاصم در بس  نیطرف  ،یجهان
مرگ بتان که نقض فاحش    ۀرژ   ۀدر قضی  های قطع نظر از رفتار ژاپن  ؛ نداشت  ن یمواز   نیبه ا  یتوّجهموارد  

اس ژاپنا  ر   ری قانون جنگ، مرگ هزاران  اعمال  اسرا  یاشغال  ن  یدر چ  های سبب شد،  با  آنها  رفتار    ی و 
 بود.   ریمغا  یانسان نیبا جمیع مواز  ،یجنگ

اتخاذ  ی مناطق اشغال یکه نسبت به اهال یفزون بر رویه خشن ،چینروزگار اشغال  ّی ط در هایژاپن
ا در  بودند،  تحقنموده  با  ب  یکروبیم  قاتیرتباط  آن کشور  ولوژیکیو  در  را   ی اریبس   اتیجنا  ،خود 

 در دست است.  کسرهیمرتکب شدند که اسناد آن  

دّو   در جنگ  تحقدوران  مراکز  در  آمر ژاپن  یپزشک  قاتیم  سربازان  از               بعنوان   یکائ ی، 
مرتبًا در    ی سرامراض کشنده و مُ   ی هاکروب یم  قی نظیر تزر   یاعمال  ؛شدیاستفاده م  «ی هند  ۀخوکچ »
 داشت.  انیمراکز جر  نیا

 

 ر.یا سفی  فرستاده ● 1

و   ●  2  اچه یشهر در ساحل در   نیا  ؛( و مرکز استان ژنو استخی)پس از زور   سی کشور سوئ  تی  شهر پرجمع   نی م( دو  Geneva)  ژن 
 . استدر جهان  ی المللنی ب  یتعداد نهادها نی شتر ی ب زبانی مو  ژنو قرار دارد
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بدن آنها بدون   ی داخل  ی اعضا  دنیکش  رون یسربازان و پاره کردن شکم و ب  ی دست و پا  دن یبر 
در    ؛بوده است  ژاپنارتش    یپزشک  قاتیمراکز تحق  گرید   ی هات یّ ، از فعالیهوشیب  ی استفاده از دارو

  م ترّح  و بدون هر گونه حّس  ی خونسرد   تی را در نها انهی اعمال وحش نی ا ،اسناد آمده است که پزشکان
  ۀ را به رشت   ان یقربان  ی هاالعمل عکس   -قلم و کاغذ در دست -  یپزشک  ان یو دانشجو   دادندی م  جامان

  1.دندیکشی م ریتحر 

شکست   از  ن  ژاپنبعد  توسط  کشور  آن  اشغال    ی روهایو 
با    ،آمریکا  یفرمانده نظام   2« آرتورداگالس مک»، ژنرال  یکائیآمر 

  ع یجم  ود و از عمل نم  یانصاف و فرزانگ  ی ت مغلوب در منتهاملّ 
جنا  یکسان به  دادگاه متّ   ی جنگ  ات یکه  در  و  بودند  محکوم  هم  ها 

 تن را امضاء نمود.  شش شدند، فقط حکم اعدام  

   

 

بیکی دیگر از اعمال غیرانسانی ژاپنیان،    ●  1 به موضوع حمالت  به    ،ژاپن  ی کروبی گ مجن   تیم  .کیولوژ ی راجع است  موسوم 
برای آزمایش    های ژاپن ساخت.    حمسل    زخماهی وبا و س  ن،طاعو   یهایمار ی به برا  ارتش    ،۱9۳۵تا    ۱9۳۱سالهای  «، طی   7۳۱واحد» 

آنها    -که در تسخیر خودشان بود-این سالح، منچوری   اره و کک   یهابمب را هدف قرار دادند؛  از خاک  ناقل     یهاپر شده 
در همچنین    به کام مرگ فرستادند.  ،طاعون  ی  ر ی گدر اثر همه   تن راهزاران    پخش کردند وشهرها    یبر رو هواپیما  با  طاعون را  

جهان  ی ماهها جنگ  م،    یآخر  برای  ژاپنیدو  کردن  ها  حده،  فلج  مت  بمبارانایاالت  غیرنظامیان    کیولوژ ی ب  درصدد  کشتار  و 
مقرر بود این حمله در    س در شب(؛عملیاتی موسوم به شکوفه های گیال  ند )طیبود  ای فرنی و کال  گو یدسن   آمریکایی در شهرهای

ا انفجار بمبهای اتمی آمریکائیان    ۱94۵سپتامبر    22 ها را  محاسبات ژاپنی  - هفته قبل از این حمله  ۵- به مرحله اجرا درآید، ام 
 برهم زد. 

نی، بهره کشی  نجینگ، مسابقه گردن زدن اسیران چی ها، میتوان به این موارد اشاره کرد: قتل عام نااز دیگر اقدامات ژاپنی
جنسی از زنان و دختران در مکانهایی برای این منظور تحت عنوان »زنان آسایشگر«، قصاص برای حمله دولیتل، استفاده از 

 سالحهای شیمیایی، قتل عام سوکچینگ، و... . 
 پنی اجازه داده بودند تا گران حاکم بر دولت، به سربازان ژاژاپنی ها مردم چین را فرومایه و از نژادی پست میدانستند، نظامی  

تا تجاوز به زنان و دختران و   انی رفتار کنند، از تصاحب اموال قربان  نی با مردم چ  لندیکه ما  قیپس از اشغال هر شهر، به هر طر 
 شد.ی محرکه حاصل می پیشروی سریع ارتش ژاپن، در سایه این نیرو  معتقدند یاهعد  ؛ به هر شکل ممکن رانی کشتن اس

2  ●  Douglas MacArthur  ( ،۱88۰  -  ۱964؛ ژنرال پنج ستاره ارتش آمریکا، پس از تسلیم ژاپن بسا )  تا سال  ۱94۵ل ،
 فرماندار نظامی ژاپن و مسئول نظارت بر روند خلع سالح نیروهای نظامی و انجام برخی اصالحات در آن کشور بود. ۱9۵۱

 آرتورمک داگالس ژنرال 
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از    ی دیشد  ۀ، کینژاپن  یدر زمان بمباران اتم  انیکائیمطالب آن است که آمر   ن یا  انیمقصود از ب
گناه    ز عمل خود به حّس ا  ناگاساکی و    یماهیروشسخن که مسئوالن انهدام    نیها به دل داشتند و ایژاپن

 ندارد.  یخ یت تار صّح  ،دچار آمدند یمانیو پش

در طول جنگ، عمل وحشتناک   های از اعمال ژاپن  کیچیه  ،انیکائ یاز آمر   ی اریالبته به گمان بس
  کتاب   نی ا   ندهیآ  ی هاکه در بخش   یو به شرح  کندی نم  هیرا توج  ژاپن  ی شهرها   ی بمباران اتم  یرانسانیو غ

 . ینظام  ی هازه یصورت گرفت تا انگ  یاس یس  زهیبه انگ  شتریب  ژاپن  ی شهرها  یخواند، بمباران اتم  دیخواه

 

 

 
  

بردن اصطالح »اسیر جنگی« برای اسرای چینی را  پس از سقوط شهر نانجینگ، فرماندهان ژاپنی بکار 
 تیرباران شدند. ممنوع کردند؛ ازینرو هزاران مرد جوان دستگیر و در حاشیه رود یانگ تسه 
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 ** *

 زنده به گور کردن اسیران چینی  

رقابت روزانه دو افسر ژاپنی برای  "ترین جنایات در دوره اشغال نانجینگ،  یکی از شنیع 

های »توشیاکی  بود. آمار روزانۀ کشتار این دو نفر به نام  "شیرنفر با شم  100کشتن  
شد و مردم با  روزنامه های ژاپنی منتشر می موکایی« و »سویوشی نودا« به تفصیل در  

 عالقمندی بسیار، پیگیر مسابقه این دو تن بودند. 
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قر   07:05ساعت    مقارن- از  پس  گوست،  آ ششم  دوشنبه  روز  پرواز،    ب  ی بامداد  ساعت  سه 
برابر  - گرید  B-29 ی مایو دو هواپ دیرس ما یوجیا  ۀر یجز   ی ، به فضای بو تل یحامل بمب اتمی ل ی مایهواپ

پ  ژاپنشدند و راه  حامل بمب ملحق    ی مایبه هواپ  -یقبلقرار   ، سه حظهل  نیا  مقارن  .گرفتند  شیدر 
و  هیروشیماسه شهر    ی جّو   ت یاز وضع  ی گزارش  یاکتشاف  ی مایهواپ  ی مایبه هواپ  ناگاساکی، کاکورا 

، کامال  هیروشیما  ی هوا  ان یم  نیگزارش شد، در ا  اتیمناسب عمل  ،هر سه شهر  ی هوا  ؛حامل بمب دادند
 . دیگزارش گرد  گریو مناسبتر از دو شهر د  یصاف و آفتاب

ا  توّجهبا درجه    ،هیروشیماکه    نیبه  در    اّولهدف  هواپ  تیّ و اّولو  دو   ی مایبود،  و  بمب  حامل 
 و ساکنانش در آن لحظه رقم خورد.   بایز   شهر  نمودند و سرنوشت آن  هیروشیماهمراه، آهنگ    ی مایهواپ

رفت و سه ضامن   مایهواپ  نیر یبار به بخش ز   نیآخر   ی برا  پارسونز  تانیکاپ  ،07:30  ساعت  مقارن-
و آماده    مسّلح  ، «پسر کوچک»  ی سبز رنگ بمب را با سه ضامن قرمز رنگ عوض کرد و بمب اتم

فراتر رهنمون   ی را به صعود   مای و او هواپ  دی د گزارش گر   بتز  تی بمب به کلنل    یمراتب آمادگ  ؛انفجار شد
در    بتز  تی   ؛ حاصل آمد  نیدلخواه با زم  ۀرا نشان داد و فاصل  1ی پائ  31700ارتفاع    سنج او،تا ارتفاع شد  
  توّجه خود    ی ، در بلندگو راندی م   شیپ  هیروشیماثابت به سمت   یرا در ارتفاع و سرعت  مایکه هواپ  ی حال

 ار شد و اعالم نمود که:همراهان را خواست
ت   ، پس از انفجار ؛میتجهان هس  ی بمب اتم نیحامل نخست ما " از شما   ک یالعمل هر  عکس  2ستوان بس 

 "  !دیمواظب زبان خود باش .ضبط خواهد نمود.. ،خیجهت ثبت در تار  ، انفجار ۀرا از مشاهد

 ی رها یآژ   ،یشدند. مرکز دفاع هوائ  هیروشیما  ی وارد فضا  مایهر سه هواپ  ،  07:40ساعت    برابر-
،  یاکتشاف ی مایبا مشاهده هواپ  ی، مرکز دفاع هوائنیاز ا شیپدو ساعت  بیقر  ؛خطر را به صدا درآورد 

که   نیبه ا  توّجهبا  ؛نموده بود   تیّ اعالم امن  ،مایشدن هواپ  دیآورده و با ناپدخود را به صدا در    ی رهایآژ 
ندادند    یتیّ اهم  ،د مجّد   از شهروندان به اعالم خطر    ی اریرا بدنبال نداشت بس  ی ا، حادثه یعالم خطر قبلا

 ادامه داد.  شیکس به کار خو و هر 

 

1 ● 10 km 2.    Liut Besset  



 

  
 

 

 

 ما یــروشـیه

 

و    یصنعت  ی داشت و از جمله شهرها تیّ هزار نفر جمع 300به  ك ی نزد  1945بسال  هیروشیما  ی بایز  شهر 
 ی فرمان ساختن قصر  1589به سال    1«ی مور »  ی. خاندان پادشاهرفتیبه شمار م   ژاپنکشور    یخ یتار 

معماران و مهندسان، قصر آماده    یر سال سعو پس از چهاصادر نمود    نیامروز   ی مایروشیه  را در محّل 
 به آنجا نقل مکان نمودند.   ی شد و خاندان شاه

 ی ابه گونه   ،نمود   میکانال تقس  6و    رهیجز   7  همنطقه را ب  2ۀ اوتا ، رسوبات رودخانگذشت زمان  با
  ؛ گرفته است  جا سرچشمه  نیاز هم  زیشهر ن  ۀیوجه تسم  ؛ ار گرفتقر   رهیجز   ن یبزرگتر   ی که کاخ بر رو

ب ژاپنه  چون  معنا»  یزبان  به  معنا  « شیما» و    « نیبزرگتر »  ی هیرو«  رف  ؛است  « رهیجز »  ی به   ته،رفته 
آن    تیّ ت و اهمروزگاران، بر جمعیّ   ّی منطقه آغاز شد و در ط  نیمهاجرت بازرگانان و صنعتگران به ا 

گرد  طل  ی ابگونه  ،دیافزوده  در  ب  ۀعیکه  مهمتر   یکی   هیروشیما،  ستمیقرن  بشمار    ژاپن   ی شهرها  نیاز 
 . رفتیم

از مواد و مصالح   هاست یکوتاه و چنانچه معمول ژاپن  شتریب  ،یشهر هنگام حمله اتم  ی هاساختمان 
د شهر در  متعّد   ی هااغلب کارخانه   ؛ساخته شده بودند  نهایا  رینظا  ال، مقوا وسبک نظیر چوب، تخته سه

  ی  معمار  ۀ و ی، به شیمان یس  ی ساختمانها  ؛بودند  کوتاه دائر و در سطح شهر پراکنده  ی ساختمانها  نیهم
 نشده بودند.   اختهت س محاّل  ریدر تعداد محدود جز در مرکز شهر، در سا ، یغرب

 

1. Mori 2. ota 
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  1«یش یتسوبیم»  یمجتمع صنعت  ؛ساختی پل به هم مرتبط م  81سازنده شهر را جمعا    ۀر یهفت جز 
 .شهر افزوده بود  ی بر اعتبار اقتصاد  توّجه قابل ی  صنعت داتیبا تول

، وجود همان اّول  ۀدرج  بعنوان هدف    هیروشیمااز علل انتخاب    یکی
پادشاه بزرگتر   میقد  یقصر  که  بحساب    نیبود  شهر  مرکز  ساختمان 

ل  ی نظام  یقصر، در دوران جنگ به یك سرفرمانده  نیا  ؛آمدیم  مبدَّ
ده که  بود  فرماندهشده  را  سرباز  هزار  ارتش  نمود یم  یها  ، ژاپن. 

، خدمات  یا به منظور مراکز تعلیمات رزمقصر ر   اطراف  ی ساختمانها
قصر،    ن یر یز   ۀدر طبق  ؛به کار گرفته بود   یکیو مراکز لجست  یپزشک

ملّ   یسرفرمانده داش  یدفاع  توپخانهقرار  همانجا  از  که   ضّد   ی ها ت 
در   ؛نمود ی م   تیهدا  انیکائیمدافعان شهر را علیه حمالت آمر   یی  هوا

قرار    ژاپن م  ارتش دّو   یز فرماندهرکم  2فوتابا   کوه    ریدر ز   ،شهر  ۀیحاش
.کرد یم فهیانجام وظ ،3هاتا  مارشال لد یف یفرمانده تحتکه داشت 

 یها نقش مهمّ در شکست دادن روس   1905  ی بود که در جنگها  یقیهاتا، ژنرال جنگدیده و ال 
  ی اندهو فرم  س ی در کنفرانس صلح پار   ژاپن  یندگی، نما آلماندر    ژاپن  ینظام   ی ندگینما  ؛برعهده داشت

ها و مناصب گذشته او بود و  ، از جمله مقام 1944تا   1941  ی سالها  نی، بچیندر اشغال   ژاپن  ی قوا  کّل 
 ی ، هاتا کاندیدا1945در انتخابات سال    ؛شدی محسوب م  یبزرگ  شخصّیت،  ژاپنبالجمله در جامعه  

امّ   ژاپن  ی ریوز نخست  نبود  نظام  از  یا  تجارب  به  ب  یکشور  از ورود  تا    ی اسیس  ی ه کارهااو سبب شد 
 .کند ی خوددار

  ی هوائ  ی روین  ۀو از دست دادن بخش عمد  ییایدر   ی  اپیپ  ی هال شکست تحمّ ، پس از  هایژاپن
تا آخر   ،خود  نما  ۀدر مقابل حمل  نفس، از خاك وطن  نی بر آن شدند که  ا  ندیدشمنان دفاع   نیو در 

  ی د متعّد   ی ماتی. هاتا مراکز تعلدیژنرال هاتا محّول گرد   ۀ، بر عهدژاپن  یجنوب   ی هارهگذر، دفاع بخش 
تن به تن و ساختن    ی هاجنگ   مات ینموده بود که در آنها زنان و کودکان تعل  جاد یا  هیروشیمادر منطقه  

 

1. Mitsubishi 2. Futaba 3 ● Shunroku Hata 

 هاتا، آخرین مارشال ارتش ژاپن
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کارب  یدست  ی هابمب  شمش  رد و  و  دست  ریکارد  چوب  غ  یو  و  گرز    ی برا  حّتیاو    ؛دندید ی م  رهیو 
 کرده بود. ، منظور خاک  ایاع از ندف در ی وظائف  زین و چالق لی ، افراد علمارانیسالخوردگان، ب

با تسلیم   ،نداشت  ی دیترد   ژاپن، ضمن آنکه در شکست  ریژنرال کارکشته و بص  ، هاتا معذالک 
از جمله    ؛صلح شرافتمندانه بود   کیموافقت نداشت و معتقد به    زین  1»ترومن«  ی شنهاد یبالقید و شرط پ

آنها با مصالح ناسوز    ی ها و بازسازو ساختمانها  خانه   ک یستماتیمداوم و س  ب ی، تخر هاتا  گر یاقدامات د 
رفت  ی تراژد   ؛بود  ذکرش  که  آتش  ژاپنطوفان  ب  های،  چه  هر  تا  بود  داشته  آن  بر  و   هاخانه   شتریرا 

 مقاوم بسازند.   انیکائیآمر  ی زاآتش  ی هاخود را در مقابل بمب  ی هاساختمان 

 ی آور جوان را جمع   ی روهای، ناطق اطرافبود از من  رّس ی، هاتا تا آنجا که مهیروشیما  یفزون بر اهال  
،  آمریکا  یمات  ۀگفت که مقارن حمل  توانی م  ؛شهر به کار گماشته بود   ینموده و آنها را در کنار اهال

به اعمال شاّقه دفاعهیروشیما  ۀسکن  ۀشغل عمد پ  ژاپندولت    ؛بود   ی ، پرداختن   شتر یب  شبرد یبه منظور 
 ۀشیفارغ از اند  ،نینکرد تا والد   لیعطت  1945را در تابستان  ها و مدارس  کودکستان ،  یدفاع  ی هابرنامه 

تا روز    هیروشیما  ،همه  نیبا ا  ؛را به نحو احسن انجام دهند  یکودکان، بتوانند خدمات دفاع  ی نگهدار
گوست، مورد حمل به آن    انیکائیمر آ  ت یّ کم اهم  ۀ دو حمل  ؛ واقع نشده بود   ان یکائیآمر   ی  جّد   ۀششم آ

، جمعًا  B-29  ی مایآن دو فروند هواپ  یط صورت گرفته بود که    1945  ل ی آور   امی س در روز  یکیهر، ش
  ؛ ن را مجروح کرده بودند ت   30ن را کشته و ت   10شهر فرو انداخته و  ۀیدر حاش ی پوند 500بمب  عدد  5

به    B-29مهاجم    ی مایبود و دو هواپ  وستهیبوقوع پ  یاتم  ۀ از حمل  شیهفته پ  ک یدرست    گرید   ۀحمل
واقع شده و سقوط    ژاپن  ییهوا  ضّد   ی ، هدف آتشبارها شهر و قبل از بمباران  ی ضابه ف  د محض ورو 

به زندان    ی و پس از بازجوئ  ریدستگ  یکشته و مابق  ی ، تعداد مایدو هواپ  نیا  2ینموده بودند. از ابوابجمع
 . افتاده بودند

 

1  ●  Harry S. Truman    او،   یپس از مرگ ناگهان  و  پیوست  کا یآمر به دولت  به عنوان معاون روزولت    ۱944در سال  ، وی 
 .اجرایی رسیددستگاه  نیا  استی ر به  کایآمر  جمهورسی رئ نی مو سو   یسبعنوان 

 ی دمه و نیروی انسانخ ●  2
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اس  شهر را النّ عوام  هبود ک  زیانگو شگفت   بیتا بدان حد عج   هیروشیمابه    انی کائیآمر   ۀعدم حمل
  ش ی ترومن پ  ی مادر هر"  :آنکه  جیرا   عاتیاز جمله شا   ؛ بود   ختهیها برانگکردن  افسانه   ع ی به ساختن و شا

سبب شده است تا فرزند خود را از  هیروشیمااو به  ۀالعاد بوده و علقه فوق هیروشیماساکن  ،از جنگ
 " !...دیبه آن شهر منع نما دنیرسان  بیآس

آ  یحاک  گرید   ۀ عیشا بود از  اصلا   مادر  "  :که  ن  علّ   یمائیروش یه  ترومن  و  حمل است  عدم   ۀت 
 " !...است  نیهم زیشهر ن  نیبه ا  انیکائیآمر 

 هیروشیما از عدم حمله به    ان یکائیآمر ،  افتندیدر   هیروشیماپس از انهدام    هایالبته همانطور که ژاپن 
بلکه منظور آنها آن بود که بتوانند   ،گفتندی سازان مکه افسانه  یل یا نه بدال امّ   ،داشتند  ی قصد و عمد

دلیل به یك شهر سالم و    نیو بد  ندینما  ی بررس  دّقتخود را ب  یبمب اتم  نیاّول  بیقدرت تخر   زانیم
 بودند.  ازمندیدست نخورده ن

 

 
  

                                                                 یاز انفجار اتم شیپ ژاپنی( )مسافرخانه های سنتی مایروشیاز مرکز ه یریتصو

 ()ضلعی از پل آیویی پیش از انفجار اتمی
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جهت    نیبهم  ؛کردندینم  یقّ تل  ی حمله به شهر خود را جّد   -بنابر سوابق امر-  هیروشیما  یاهال
  ؛به آن نکردند و به کار خود مشغول شدند  یتوّجهاز شهروندان    ی اریبس  دا درآمد،خطر به ص  ریآژ   یوقت

آن  مع  یانوالگ    ی مایهواپ  سواز  بسو   هیروشیما  ی ، فضاگرید   ی مایدو هواپ  تیّ در  پل   ،هدف  ی را  که 
. دندینورد یشهر بود درم  یدر بخش شرق 1آیویی 

 ی برجا   بتز  تی در دست گرفت و کلنل    را  مایکنترل هواپ  یهدف، سرگرد فرب  ی  لی ما  13  ۀفاصل  در-
ا   ؛ او نشست   ی  بمب به مراکز نظام   حامل    ی مایهواپ  ی کوتاه از سو   ی وئیعالمت راد   کی لحظه    نیدر 

  2  باً یبمب تقر   تنبود که تا فروانداخ  ی، بدان معن یبرابر قرار قبل  یعالمت  نیچن  ؛ مخابره شد  ی کائیآمر 
نگاه    نیبه زم  ی رواز دستگاه نشانه   کهی در حال  یربف  چند لحظه بعد، سرگرد    ؛مانده است  یباق  قهیدق
 ". است   لیم  مطابق  زیچ  همه" :گفت ،کرد یم

. 
 

  

 

1. Aioi bridge 

تصویر هوایی مرکز انفجار بمب پسر کوچک            
(Little Boy ( بر فراز هیروشیما )پل)آیویی 
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مخابره شد   ی کائیبه مراکز آمر   یوئ یراد   شدار  ک  عالمت    ک ی  یربف    ۀ به اشار   08:14:47  ساعت -
 نمانده است.  یباق شتریب هیثان 30 ،که تا فروانداختن بمب یمعن نیبه ا

اش  08:15:17  ساعت - فرببه  سرگرد  در یاره  اتم   ۀچ ی،  بمب  و  شد  باز  بمب                          ی پرتاب 
  ل ی و تقل  2ی ندو پ  9000جدا شدن بمب    ؛به سمت هدف رها شد  1یپائ  32700از ارتفاع    »پسر کوچک«

پس از    «ی بو   »لیتل   ؛حرکت بمب و به طرف باال پرتاب نمود   را در جهت عکس    مای، هواپوزن  ی  ناگهان
براثر  رها   دو   یکی ا ظرف  ناموزون نمود امّ   ی، حرکاتیتعادلی هوا، در ب  دیشد  نا یبرخورد با جر شدن، 

. حرکت کرد  ییو ی آُپل   ی ، سرعت گرفت و به سو نیزم ۀجاذب ی روی، تحت نهیثان

 ** *  

 

1 ● 10 km 2 ● 4 ton 
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ما  در صورت    ی زریل  ۀشوند  تیپرنده و هدا  ی هابوسیله بمب   ،مهم  ی هاانهدام هدف  ،روزگار 
  ک ی،  شود و انعکاس اشعۀ لیزرروشن می  زریل  ۀکه ابتدا هدف مربوطه توسط اشع  بیتتر   نیبد  ؛رد یگیم
ا   ی زریل  دانیم رو  دینمایم  جاد ی بشکل مخروط  رأسش  دارد   ی که  قرار  یك    ؛هدف  فشردن  با  خلبان 

به دستگاه گی را رها م  ی زریدکمه، بمب ل شونده مجهز  ت ی هدا  ستم  یو س  زریل  ۀرندیکند و بمب که 
  ی خطا  نیبنابرا  ؛کندیبرخورد م  -هدف  یعنی-هرم    به حرکت درآمده به رأس  ی زریل  ندایاست، در م

  ی خطا  زانیم، بطور متوسط ماست. در روزگار جنگ دّو   دهیبه صفر رس  بایبمب در برخورد با هدف تقر 
ن  در جنگ دّوم، بمبارا  ؛بود   دهیمتر رس  50خطا به    نی، اتنامیمتر بود و در روزگار جنگ و   500ها،  بمب 

ا  امّ   افتیی نقصان م  ،کم  عاتمشکل در ارتفا  نیا  ؛مشکل بود   اریبس  ی امر  اد ی از ارتفاعات ز   ژهی، بو قیدق
  ی فزون  ،و تلفات   گرفتندی قرار م  یهوائ  ضّد   ی هدف آتشبارها  یمهاجم، براحت  ی ماهایدر عوض هواپ

 . افت ییم

سالها  ان یکائیآمر  تلفات سنگ  ن  ینخست  ی در  متحمّ   ینیجنگ،  چنانرا  در  ل شدند،  روز     یك که 
بر    ؛آنها را از دست دادند  ۀخلبان و خدم  700م با  أتو   نیسنگ  افکن  بمب  ی مایهواپ  60،  آلمانحمله به  

را بنیاد کردند و   آلمانداخل    ی هاجهت انهدام هدف  ی دیطرح جد  انی کائیتجارب تلخ، آمر   نیا  ۀیپا
  مأمورّیت به    ی شکار  ی ماهایهواپ  ی  باال و با پوشش دفاعدر ارتفاعات    نیسنگ  ی هاافگنبمب   که  نیا  ،آن

 .شدندی اعزام م

از    1« بمباران اشباع جبران نمودند و اصطالح »   ماهایها را با افزودن تعداد هواپبمب   دّقت آنها عدم  
شد.  یهوائ  ی روین ات یّ وارد ادب  ،همان زمان

ص ّص مشکل بود و به تخ   اریبس  ی بمب، امر  کیکه در آن زمان، زدن هدف با پرتاب    نیمقصود ا
ندّومدر جنگ    ؛ داشت   ی خلبان بستگ  ۀو تجرب از    ار یخلبان در اخت  ی ، تعداد یهوائ  ی روهای، هر یك 

رب  ؛صفت مشهور بودند  نیداشتند که به ا برخوردار    یشهرت  نی، از چنآمریکا  ییهوا  ی رویدر ن  یسرگرد ف 

 

1  ●  Carpet Bumbing  ،بمب است. همانگونه    یادیمنطقه با تعداد ز   کدرواقع بمباران ی   یا فرشی؛  متراکم  ،بمباران اشباع
  ب ی منطقه را تخر   کی  سطح    ها کل  انفجار بمب  زی ( نیفرش  یادر بمباران اشباع )  پوشاند،یاتاق را م  کیسطح    کل    ،فرش  کیکه  

 قرار دارد.  قی . در برابر  بمباران اشباع، بمباران  دقشودی شونده استفاده م تیهدار ی غ یهامعمواًل از بمب  روش، نی. در ادن کن یم
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سئوال    نی ت االبته ممکن اس   ؛ص بود تخّص   نیهم  ی بر مبنا  ،یانتخاب او جهت پرتاب بمب اتمبود و  
سئوال را   نیعمل دارد؟ جواب ا  دّقتبه    ی ازیچه ن  یبیتخر   با آن درجه از قدرت    یمطرح شود که بمب

  ب ی حداکثر تخر   ،1یپائ  1900ارتفاع    و  ییو یآجستجو کرد که با انتخاب ُپل    انیکائیدر محاسبات آمر   دیبا
 شتار و ک  بی تخر   ی، بازدهشده  ینیب  شیپ  جز محّل   ی انظر داشتند و انفجار بمب در نقطه و کشتار را مّد 

 داد.ی را تقلیل م

را ترك کرد   یخلبان یبه سرعت صندل  ،ی اقهیچند دق  مأمورّیت پس از انجام    یرب سرگرد ف   ،ی بار 
 مایکه دور موتورها را تاحداکثر باال برده بود، هواپ  ی او درحال  ؛را در دست گرفت  مایکنترل هواپ  بتز  تی   و

وقت داشت تا    هیثان  45  او جمعاً   ؛زد یقرار داد تا از معرکه بگر   ی ادرجه  150  یدوران   حرکت   ک یرا در  
ا از  و جان خود و همقطاران ر   انفجار( برساند  ۀ )نقط  صفر  ۀخود را به حداکثر فاصله با نقط  ی مایهواپ
در حرکت    نیزم ی فزاینده به سو   یباسرعت  ی پوند  9000، بمب  آن سو  از  .دیانفجار محافظت نما  ۀضرب
 بود. 

انفجار در ارتفاع    ،تلفات را  و  بی تخر   ۀ، منتها درجیعلم  قیبر مطالعات دق  یمبتن  2هدف   تهیکم
 ی وزهایعملکرد ف   ؛ شده بودند  م یتنظ  یارتفاع   نیچن  ی بمب برا  داد و هر دو فیوز    صیتشخ   ی پائ  1900
بار در بمب بمب، ده  یتیمیو پراکس  ی فشار  ز ی. در آن روز همه چبود شده    شیآزما   یکدوئ  ی هاها 

م پ  ل یمطابق  زمان  رفتی م  شی مردان سرنوشت  بمب   ی و  ارتفاع    ،که  زم  ی  پائ  1900در  قرار    نیسطح 
  ی صلا ۀخود را به تود  ی ومیاوران ۀ ، گلولداخل بمب  ی  تفنگ اتم ؛گرفت، هر دو ماسوره به کار افتادند

و فعل و    ختیفرو ر   ومیاوران  ۀاز نوترون، بر آن دو پار   ی رگبار  ،ومیپلون-ومیبرل  نمود و دستگاه    كیشل
به انرژ  لیدر ارتباط تبد  اینشتینآلبرت    ینیبشی. پوست یبوقوع پ  ی ریانفعال زنج  با رابط   ی ماده    ه   برابر 

(E = MC²در پ )ی ا، تودهوم یوند اوران، از چند پهینثا  میونیلیم  كی در   ؛افت ی ق  تحقّ   ان یچشم جهان  ش ی 
 .آزادشد  هیروشیما ی بایشهر ز  ی در فضا T.N.T ۀمنفجر  ۀن ماد هزار تُ 20برابر با انفجار    ی از انرژ

 

1● 579 meter 2. Target Commitee 
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 دوازده   . از آن گروه  ختیگر ی سرعت هر چه تمامتر م  با  ،پشت به نقطه صفر  یانوالگ  ی مایهواپ-
بود    مایو محافظ هواپ  یچمسلسل   ،ن  انفجار را مشاهده نمود، گروهبان کار   ۀکه لحظ  یتنها کس  ،نفره

  ش ی خو   ان را به چشم  یخ یتار   ۀتشعشع خود، آن لحظد  ض  ی هانک ی، از پشت عمایُدم هواپکه در قسمت  
 . دندیشد، آن لحظه را ند  ان یکه ب یلیبه دل گرانی و د  دید 

 ی ز ینقطه انفجار بود که ناگهان گروهبان کارن چ ی لیما 11، درست در زیدر حال گر  ی مایهواپ-
گروهبان کارن    ؛کرد ی حرکت م  مایهواپ  ی العاده بسو فوق   یموج در هوا مشاهده کرد که با سرعت  هیشب

ت  هنوز دهان نگشوده بود که آن موج، با شّد   اّما  د یبگو   ی زیخواست چ  گران ید   خطارالع و ا به منظور اّط 
 که گمان  بتز  تی  ؛چاندیرا در خود پ  مایکرد و هواپ   جاد یا  یوحشتناک  ی برخورد نمود و صدا  مایبه هواپ

هواپ  برده توپخان   مایبود  گر   های ژاپن  یی  هواضّد   ۀهدف  کاپامّ   ،"  ! ی ضد هوائ "زد:    اد یفر   ،فتهقرار   تان یا 
  ح ی موج انفجار توض  ۀدربار   گرانیو د   بتز  تی لع بود، به  مّط   ی انفجار اتم  ی آمدهای پۀ  که از هم  پارسونز 

گروهبان کارن موج دّوم    اءدر همین اثن  ؛ ت کمتر در راه استبا شّد   ی گرید   ۀداد و اضافه نمود که ضرب
 . "هم آمد ی گرید " :زد  اد ی و فر  دیرا در هوا د 

 

  
 بت )خلبان( و ونکرک )ناوبر هواپیما(تی  از راست به چپ: فربی )متخصص پرتاب بمب(،
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، موج  نینخست  ۀضرب  قتینمود. درحق  افتیدر   زیم را ندّو   ۀضرب  مایاخطار کارن، هواپ  متعاقب-
م، انعکاس همان  و ضربه دّو   دهیرس  مایاز مرکز انفجار حرکت کرده و به هواپ   ماً یبود که مستق  ی انفجار

را   مایهواپ  بتز  تی زمان،    ن یدر ا  ؛بود همراه    ی کمتر  ی  هم با انرژ  ل یدل  نی به هم؛  بود   ن یموج از سطح زم
  ۀ انفجار و تود   میقارچ عظ  یوقت  ؛ندیکار خود را تماشا نما  جهیقرار داد تا همراهان بتوانند نت  ی ریدر مس

زاو  در  قرار گرفت، عکس   دید   ۀیگرد و خاک  بود العملهمراهان  متفاوت  اامّ   ؛ ها  اشتراک    نیا وجه 
  حّساس از وجد و نشاط و ا   ی ا، نشانه انی چاز تماشا  ک یچیهر  د   ؛ بود   ی اعجاب و ناباور  مشاهدات، حّس 

بردشمن بروز نکرد.    ی روزیپ حّس  ا یغرور 

کلنل    قهیدق  چند- فرمان  به  کاپبتزتی بعد  صدا  زیلوئ  تانی،  ضبط  شن  ی مأمور  و   دن یهمراهان 
،  غازاز آ که    ی تنها فرد   یعنی،  آوردن مشاهدات گروهبان کارن  بهما    نجا،یالعمل آنان شد. در اعکس 

 : میکنی بسنده م  ،انفجار را شاهد بود 

از دود بوجود آمد که به    ی، ستونتر بود د درخشان یکه به مراتب از خورش  ی اکننده  ره یپس از برق خ"
کرد و توده متّسع و    ی از آتش حرکت م  ی در حول ستون  میعظ  ۀتود   ؛دیکشی سرعت به آسمان سر م

به باال   نییآن از پا ان یآتش از م ی هاو شعله نمود ی م ی تربنفش و گاه خاکس ی گاه ، زرد  ی گاه، توفنده
...  کی   ،شماره کنم گرفتی م ی آتش را که دم به دم فزون ی هاکردم تعداد شعله  یسع ؛دیکشی زبانه م

  د یدر تزا  دمآتش، هر  ی هادو... سه... چهار... و تا پانزده شمردم و از شمارش باز ماندم چراکه شعله 
غول آسا درآمد که   ی آتش و دود به شکل قارچ  ۀتود   ، کّل نیپس از ا  ؛ن بود مکم  ر یو شمارش آنها غ

که هر دم    مانستی م  یمیشکل عظ  ی ریخم  کریقارچ به پ  نیا  ؛آهیختی به باال م  نین خود را از پائت  
  ، شهر  ،زمان   نیکم کم از ابرها درگذشت و در ا  ،خود   ی  صعود   و در حرکت    شدی بزرگتر و بزرگتر م

 ".پنهان کرد چهره  ،از آتش و دود  ی چادر ریز  رفته رفته

و فعل و    یاتم  ی انرژ  بانمود در ارتباط    یسع   پارسونز   تانی، کاپینیاز اظهارات شاهدان ع  پس-
  زمان    ،یا بطور کلّ امّ   ؛ به همسفران بدهد  ی حاتیتوض  ،است  ییك بمب اتم  ۀو آنچه سازند  ی ریانفعال زنج 

را   یسانک  ۀ، چهر مردان سرنوشت ۀگذشت و چهر  داری معن یدر سکوت  عمدتاً  ما،یگشت در آن هواپباز 
 . نمودندی جنازه مراجعت م عی که از یك مراسم تش مانست یم
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گوست، هواپ   6روز دوشنبه    بعدازظهر  14:58مقارن ساعت  - که   ی پس از سفر  یانوالگ  ی مایآ
  ، آماده   ی از باندها  ی کیباز گشت و بر    تینیان  ۀ ر یخود در جز   انهی، به آشدیساعت بطول انجام  12  با یتقر 

 نشست.  نیبر زم

 * 

 ی و با باز شدن در، آوا   بودند  به استقبال قهرمانان آمده  ییهوا  ی روی از پرسنل ن  یفرودگاه، جمع  در
 نیها فرود آمد و بر سطح زمکه از پله  یکس  نینخست  .شد  اندازنیدر هوا طن  نیمستقبل  ی کف و هورا

کارل    هنگام ژنرال  نیدر ا  ؛کردندی و حرکت مپشت سر ا  اعضاء در  ریبود و سا  بتز  تی نهاد، کلنل   ی پا
 ی نزدیك شد و بدون آنکه کالم  بتز  تیآرام، به کلنل    انوسیمنطقه اق  یهوائ   ی رویکل ن  ۀاسپاتز، فرماند

رفت.   رونیجمع ب انیخشک از م اریبس یاو نصب نمود و باحالت نهیرا بر س یکند، مدال ی بر زبان جار
کل در واشنگتن گزارش شد و آنچه اعجاب سردمداران    ی تمام، به ستاد فرمانده  اتیبا جزئ  عی مراتب وقا

برانگ ن،  ختیرا  کاپ  یاشناس قدر  از زحمات  اسپاتز  ا   ؛بود   پارسونز   تانیژنرال  ژنرال    نیدر    گروز رابطه 
 تان یکاپ  ، شینما  نیا  یکارگردان اصل  دیاست که نفهم  یژنرال اسپاتز تنها کس  رسدی نظر مه  ب"گفت:  

   ".است ز پارسون

 
 

  

 تبازگش  انینیت ۀریجز گاهیبه پا مایروشیه یپس از بمباران اتم B-29 یمایهواپ
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رابطه با    ،آمریکا  ییهوا  ی رویارتش و ن  گانیبلندپا  نیکه ب  یمجموع مباحثات و مراسالت  یبررس  از
اتم م  رّد   ژاپن  یبمباران  بدل شده است،  ژنرال    نگونهیا  توانی و   ی روین  ۀ چهار ستار   استنباط کرد که 

به   1945 ی جوال   ماه اواخر    در  او  ؛بوده است کین  یسرشت  ی و دارا  ی معنو   ی ، مرد کارل اسپاتز  ،یهوائ
وزارت    ی در همان زمان، از سو   ؛آرام انتخاب شد  انوسیدر منطقه اق  آمریکا  ییهوا  ی روین  کّل   یفرمانده

  ن یا  یاخالق  ۀبه جنب  ای ژنرال اسپاتز که گو   ؛دیبالغ گرد ژاپن به او ا  یجنگ شفاهًا فرمان بمباران اتم 
هزار نفر انسان را به قتل برسانم،    ۱۰۰مور هستم  أم  ن اگر م"  گفته بود که:  یبا درشت  ،مهم نظر داشته  ۀواقع

 ."دارم اجیه کاغذ احت تکّ  کیبه  ؛کار را نخواهم کرد  نیا ی با دستور شفاه

 یقــدردان ســتهیبــه نحــو شا پارســونزصــادر شــد کــه از زحمــات  ی دســتور واشــنگتن، از ی بــار
ــ بــر ا ؛گــردد  ــ پا نی ــ جــان د  ژنــرال هی ، دریــك وضــعیت رســونزاپاز خــدمات  یضــمن قــدردان 1سیو ی

ــمیغ ــهیو در حال یررس ــونز ک ــو  پارس ــت تع ــوز فرص ــ پ ضیهن ــ  راهنی ــ از  سیخ ــود را ن رق  ع ــهیخ  افت
  او نصب نمود. نهیبر س 2ی استاره نقره مدال کی ،بود 

 

 

 

 

1  . Gen. Jhon Davis 2  . Silver Star 

از   یامدال ستاره نقره یبا اعطا سیویژنرال جان د
 نمود  یزحمات پارسونز قدردان



 

  
 

 ارـس از انفجـپ مایـروشیه

 

گوست سال    6صبح روز    08:16:02که ساعت    ی انفجار  ارتفاع    1945آ در فضیپائ  1900در    ی ا ، 
 ختنیفرو ر   ؛نمود   کسانی شهر را با خاک    بخش اعظم    ،نینخست  ق  ی، در همان دقاوستیوقوع پب  هیروشیما
شعله و   و از دود    میضخ  ی اهیدر ال   قهی، شهر را ظرف چند دقی سرتاسر  ی  سوزم با آتش أها تو ساختمان 

 . گرد و خاک پنهان ساخت 

موجودات    ۀاز مرکز صفر، هم  ی متر  1300  ۀفاصلاز برق انفجار، تا    یناش   ، حرارت  اّول  ۀیدر چند ثان
لزنده را   گرفت و اعضاء و جوارح،    دنیبود که آب در بدنها جوش  ی حرارت به حّد   ؛به کربن نمود   مبدَّ

  ر یاز جانوران نظ  ؛زغال در آمدند  ۀطعات شکنندها بصورت قشدند و استخوان  ریدر حداقل زمان تبخ 
و غیره مار  و  و خرگوش  و گربه  پ  یبیعج   ۀیسا  ،سگ  ماند که    ی باق   هاابان یو خ  روهااده یبر سطوح 

 ر نبود.بر آنها متصّو  یعلم یح یتوض

 :سدینو ی م آمریکا استراتژیک  قاتیمرکز تحق-

  ی همه بلفاصله کشته شدند و درصد کسان  ،داشتند  رارمرکز صفر ق  1ی  پائ   ۴۰۰۰  ۀکه در فاصل  یکسان"
 ی اریدر بس ؛اندک بود  ار یبس  ،العاده، جان بدر بردندفوق  از حرارت   2یپائ  ۵۰۰۰تا   ۲۰۰۰فواصل   نیکه ب

 "... . دیمشتعل گرد  یموارد لباس برتن آنها ناگهان

ها ی سطح کاش  ،یپائ  4000برداشت و تا فاصله  ، سنگ خارا از فرط گرما ترک  3ی پائ  2500فاصله    تا
 به جوش آمد. 

 

1 ●1219 meter 

2 ● 610-1524 m 

3 ● 762 m 
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انفجار، مواد سوختن  حرارت برق  از  قب  یحاصله  ناگهان   رهیا و غمقوّ   و   چوب و کاغذ  لیاز  را 
 ی هامیس   ی هاروکش   ، ی سوزآتش   ن ینمود. از ا  جاد یدر شهر ا  ی سرتاسر  ی سوزور ساخت و آتش شعله 

نفت و    ر ینظ  یسوختن  عات یبرق و انفجار ما  ی هام یاثر اتصال سم، بر  فاز دّو   ی سوزبرق سوخته و آتش 
ها، بسرعت شهر را  ساختمان   یختنالح سو به مص   توّجهنمود که با  جاد یاز آتش ا   یطوفان  ره،یو غ  نیبنز 

 در خود فرو برد. 

 ه ُکر   ی  نائی، بر اثر برق انفجار، بخش بستندینگر ی م  مایه از سکنه که هنگام انفجار به هواپآن عّد 
 خود را از دست دادند. یینایب قتیشم و در حقچ

 گرفته است: جهینت نیچن  مارانیب ۀنیاز معا  ،یچشم پزشک ژاپن 1امایدکتر کو -

درجه   ی، دچار سوختگ ستندینگر ی م  مای را که به هواپ  یچشم همه آنهائ  ۀکر   ینائیبرق انفجار، بخش ب"
 ". م نموده و معالجه آنها غیر ممکن استسوّ 

 

 
  

 

1 ● Dr. Ayao Koyama 

از  یبودادیشده و  یوجه نگهدار نیمشهور است به هم یساختمان که به گنبد اتم نیا 
 ماست یروشیواقعه ه
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 کرده است:   ف ی توص   ن ی مرگ برادرش را چن   ۀ ساله بوده، خاطر   5  که در زمان انفجار بمب   1اوکا   روریکو آرا - 

نداشت    شتر یاو که سه سال ب  ؛سوخته و متورم شده بود   داا یمن شد  ها و صورت برادر کوچکدست "
 ". زد فوت شد یکه مادر را صدا م ی، در حالك هفتهپس از ی 

آن   و  آمدبر ساکنان هیروشیما فرود    ی گریمرگبار د   ۀدی، پدیپس از انتشار موج حرارت  هیثان  چند
العاده  و فشار فوق  2در ساعت   لی ما  080  به  بی قر   یشده از انفجار با سرعت  جاد یموج ا  ؛د و ب  انفجار  ۀضرب

 ختن یهمزمان با فرور   ؛نمود   کسانیبه حرکت درآمد و هر چه بر سر راه داشت با خاک    جهاتدر همه  
خلوط گرد و خاك و آتش و دود سرتاسر  م   ؛از گرد و خاك به آسمان برخاست  میعظ  ای ه ها، تود ساختمان 

  ریکه زنج   هالجثّ م یعظ ی و یاز انفجار، همچون د   ی ناش  ی مفرا گرفت و قارچ ات  اطراف را    ی هاتپه شهر و  
 .دیباشد، بر آسمان تنوره کش ختهیگس

، ع یما  ی هاگاز و سوخت   م با انفجار مخازن  أتو   ،هاشهیها و شکستن شساختمان   ختنیفرو ر   ی آوا
ه  ک  دانستی نم  چکسیوحشت و مرگ، ه  ۀهنگام  نیو در ا  دیچ یپیدرهم م  گناهی ب  انیقربان  اد یبا فر 

 رخ نموده است.  یچه اتفاق

 گفته است:  نیچن یکشت یص طراحمتخّص ، 3ی گوچ  امای  سوتومو-

را گشودم، ه  یوقت" م  ؛دمید ینم  چی چشمانم  م  نمود ی چنان  در  فرو    ۀانیکه  ناگهان شب  افتاده روز، 
 " .باشد 

 : آورد ی م اد یب نیکه در آن زمان ده ساله بوده است چن هیروشیما انیاز قربان گرید  یکی-

چشمانم را گشودم،   یوقت  ؛دمینفهم  ی زی چ  گر یحدود ده متر پرتاب شدم... د   ، وارده  ۀ از شدت ضرب"
  حرنگ در مقابل داشتم ... کم کم سط  اهی س  ی وارید   یچنانکه گوئ  ؛مطلق فرو رفته بود   یکیشهر در تار 

 

1● Ruriko Araoka 

2 ● 1288 km/hr 
3● Tsutomu yama guchi 
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  ک ی در    زیهمه چ  ؛خاستی از گرد و خاك و دود از آن به هوا بر م  میضخ   ی که ابر  دمیح شهر را د مسطّ 
 " .  گشته بود ... لیتبد ز یات ر به ذرّ   ابانیبعد از خ  ابانیلحظه نابود شده بود و شهر و خ 

 کند: ی منقل  نیخود را چن ۀکارگر اسکله، خاطر  ،1کور بنام   گرید  شهروند-

  ره یا ناگهان برق خزا است، امّ بمب آتش   کی ، گمان بردم ستم ینگر یانفجار به آسمان م ۀمن در لحظ"
به طرف ساختمان دو   ؛همه جا را روشن کرد   ی اکننده امّ   ی تا جائ  دمیمن  ا ناگهان ضربه پنهان شوم 

 "  .پرتاب نمود  نیاز پشت به من وارد شد که مرا به زم ی دیشد

 نوشته است:  نی ، در گزارش خود چنانگلیسدولت  یرسم قاتی تحق ۀتیکم-

  ر ی و بعد بر اثر تاث  شوندی خارج م  بزرگ از حالت قائم  ی هاساختمان   ،ی انفجار عاد   کیمعموال در  "
زم منیجاذبه  فرو  ضربامّ   ؛زندیر ی ،  گونه هیروشیمادر    یاتم  انفجار    ۀا  به  هم  رومندین  ی ا،  که    ۀ بود 
بر آنها   رومندین یطوفان یخراب کرده بود، چنانکه گوئ ی در جهت حرکت موج انفجار راها ساختمان 

 "  .است دهیوز 

 آورده است:  نیاز همان گزارش چن گری د  یبخش-

 ،ی امکنده  انفجار به حالت مرکز    ۀآمد، نقط  ن یشده پائ  دیموج تول  ، پس از آنکه فشار  بعد از هر انفجار  "
 ی انفجار  ی  کمتر از انرژ  یمکندگ  ۀدر مرحل  ی گرچه انرژ  ؛دشک  یاطراف را به سمت خود م  ی فضا

، اندفتادهی که بر اثر انفجار فرو ن یهائساختمان لیدل نیبه هم ؛است تریطوالن  اریا زمان آن بسامّ  ،است
بوده که    یو طوالن  رومندین ی به حد ی، فشار انفجار اتممایروشیدر ه اامّ  ؛ زندیر  ی در زمان مکش فرو م

( Suctionمکش )  ۀنمانده که دور   ی بر جا  یو ساختمان  اندختهیهمه ساختمانها در مرحله انفجار فرو ر 
جان بدر برده    ،انفجار  ۀو ضرب  یز تشعشع موج حرارتما که اهیروشی  یاز اهال   ی اریکند. بس  لمّ را تح 

، مجروح و مقتول  گریو اجسام د   هاشهیها و شساختمان   ی هاپاره تکه  ع  ی سر   اریر پخش بسبودند، بر اث
  "  .شدند

 

1 ● Kure 
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 ، در گزارش خود نوشته است: آمریکااستراتژیک  قاتیتحق مرکز-

 " .هده شدشام ار یبس  ۀقطع شد ی ، دست و پایتوسط اجسام پرتاب"

  ی به سو  اش هیکمک به همسا  ی که سقف بر سرش خراب شده بود پس از نجات خود برا ی شهروند-
 گزارش کرده است:  نیو چن دهیخانه او دو 

فرو   ابانیبرخورد کرد و به سطح خ  یبه جسم  می ، ناگهان پادمیدو یبه سمت خانه م  زانیفتان و خمن ا  "
 "  . ... دمیرا د  ی د مر  ۀدی نگاه کردم، سر بر  یوقت ؛افتادم

 کرده است:  فیتوص نیمنزلش را چن تیمهندس، وضع کی-

 "  . مقابل فرو رفته بودند   وار ی خود کنده شده و به د   ی منزل از جا   ی ها شه ی تمام ش "

گزارش کرده   نی، چنیاح کشتطرّ  ،یاماگوچی را سوتومو  هاشهیاز صدمات ش گرید  عیفج  ۀصحن  کی-
 است: 

از سرتاسر    ی خون مثل جو   ؛ دمیند  ان یگر   ۀپنج پسر بچ تر از ظاهر آن  هراسناك   ی امن به عمرم صحنه"
و    دیرسی م  نظر ب رهیقرمز ت  ی پوستشان از فرط سوختگ  ؛بود   ختهیبود و با عرق تنشان درآم ی بدنشان جار

شدم   كینزد  یوقت  ؛است  دهیعلف تازه بر آنها روئ  یچنانکه گوئ  ؛سبز رنگ بود   شانیهاها و پشتنهیس
ر   افتمیدر  فرو    نهیبر س  قاا یشکسته است که عم  شهی، حاصل صدها قطعه شزنگ سبکه  آنها  و پشت 

 " .اندرفته

، نسوج نرم بدن  ؛گذاشته بود   ی جابر   ،سوختهسوخته و نیم   ی هابر بدن  یبیتاثیر غر   ، انفجار  ۀضرب
  ی هاها جدا شده و در جهت حرکت موج انفجار، در فاصلهها، از استخوانگوشت و پوست و رگ   یعنی

 مختلف از استخوان قرار گرفته بودند. 
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ت    ۀو ضرب  ی موج حرارت   زمان    ّی از ط  پس هزاران  ز   ،نانفجار،  ر   ریدر  فرو  قطعات  و   ۀختیآوار 
  دارشان یکه به د  ی اده یا تنها پداده بودند، امّ و ضّجه سرد  اد ینجات، فر  دیمانده و به ام یها باق ساختمان 

 طوفان آتش بود.  ،آمد

 نوشته است:   نی، مشاهدات خود را چنگری د  ی ، در جایشتطراح ک ،یاماگوچی-

و خ  یوقت" فرو نشست  و خاک  رو   هاابان یگرد  شعل  تی قابل  هزاران  بر سطح    ۀشدند،  مانند،  چراغ 
شاخه   هاابان یخ آن امّ   ؛کردندی م  ی درختان، خودنمائ  ی هاو  نبودندا  آتش    ۀپراکند   ی هاشعله   ؛ها چراغ 

 "  .بودند شهر را فرا گرفته کریبودند که پ

 ی ت باال برده و از سو حرارت شهر را به شّد   ۀ، درجیسو حرارت حاصله از موج حرارت   کی  از
ل  ز یرا خراب نموده و به ذّرات ر   ز یانفجار همه چ  ۀضرب  گر ید  مناسب سبب    ۀنیزم  نیا   ؛ساخته بود   مبدَّ

  جروحان م  عمر    ر  در همه سو حرکت کند و طوما  ،یباور نکردن  یتا طوفان آتش با حّدت و سرعت  دیگرد 
 .چدیدر هم پ یرا در اندک زمان

 :سدینو ی گزارش خود م ۀنامبرده، در ادام  یاماگوچی-

ساخته شده    قی که به منظور اطفاء حر  دمیرس ی ، به کنار خندق آبزدمیکه در اطراف قدم م  نطوریهم"
ور فرار از  ه به منظبودند ک  یآنها کسان  ؛کرد ی جلوه م  یلّ بر سطح خندق، اجساد مردگان همچون ت    ؛بود 

 "  .و همانجا مرده بودند دهیپر  هاندق به درون خ ، آتش ی هاشعله 

       

 
در معرض تشعشعات اتمی قرار گرفتند در زبان   کسانی که از انفجارها زنده بیرون آمده امّا

 ژاپنی به »هیباکوشا« موسوم شدند. 
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 :سدینو ی در گزارش خود م انگلیس قاتی تحق تهیکم-

از    یحرارت ناش  ؛هستند  ییك انفجار اتم  ی ، هر دو از خطرهامیرمستقیو غ  میمستق  ی های سوزآتش "
 ی هاش یدر آزما   ؛کندی را جهت گسترش آتش آماده م  طیمح   ،میمستق  ر ی، قطع نظر از تاثیموج حرارت
  ق ی، در حالت متعارف دچار حر هابکار رفته در ساختمان  که بعض مصالح    دی، معلوم گرد انجام شده

 نیجز خشك شدن و آماده شدن ا  ،دهی پد  نیا  لی دل  ؛ا بعد از انفجار بمب، آتش گرفتندامّ   ؛شوندینم
 "  .باشد  تواندینم  ی گرید  ز ی، چیمصالح بر اثر موج حرارت

 ثه در خاطرات خود نوشته است: از بازماندگان حاد  یکی-

کوچک و    ی انفجارها  ی صدا  ؛شدیر ماز همه جا به هوا ب    اهیس  ی دود   ؛شهر در حال سوختن بود   ۀهم"
نفرت    ی بو   ؛کردندی در اطراف حرکت م  ،و سبز رنگ  یآب  ی هاو شعله   شدی م  دهیبزرگ از همه سو شن

ر    کی و    دیرسی م  ام مش   به  ی زیانگ بود   ،زیانگ  عبحّس  فراگرفته  مرا  گمان    ؛وجود  لحظات  آن  در 
 " .هستمجهان   ۀاند و من تنها انسان زندمرده ایدن ی آدمها ۀهم کردمیم

 گزارش کرده است: نیمرگ مادرش را چن ، یدختر دبستان یك-

ش به سرعت در حال گسترش بود  آت ا امّ   ؛با خود عهد کردم که بدون مادرم فرار نخواهم کرد   ... ... "
! من  ...! مادر... : مادرزدمی م  اد ی فر   دمیدو ی که م  یمن در حال   ؛من آتش گرفت  ی هاو ناگهان لباس 

  ۀ در بشکبه ناچار    ؛وجود نداشت   زیو راه گر   زد ی آتش موج م  ی ایدر   فمها بودم و در اطراشعله  انیدر م
 ؛زد یپنهان شدم تا آتش بر سرم نر   ی فلزّ   ۀ صفح   کی  ریمن ز   ؛ختندیر یآتش فرو م  ی ها. شعلهدمیپر   یآب

، در همان زدندی خود را صدا م  زانین نام عز ت داغ بود، در اطراف من چند ت  داخل بشکه بشدّ   آب  
 " .که او را تنها گذاشتم مرده بود  یمادرم در همان محل  افتمیشدم... پنج روز بعد در  ـهوش یحال ب

 : گرید  یدختر دبستان کی-

که صورت خود را در   یگفتند مادرم در حال  هاه یبعدها همسا...  ختمی کردم و گر را رها    من مادرم"
بود  فرو  آب    ۀبشک بود برده  داده  اندکجان  من  اگر  را  بودمی م  تری قو   ایبزرگتر    ی...  مادرم  نجات  ، 

 " .کندیکه از من استمداد م شنومیاو را م ی ، صدا... هنوز پس از چند سالدادمیم
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 گزارش نموده است:  نیها را چنصحنه  نیتر از فجیع  ی کی ی گرید  شهروند-

کرده   ریگ  نیسنگ  یشئ  کی  ر  یبعض آنها ز   ؛افتاده بودند  نیزم  ی بر رو  ی ار یبس  انیزخم  ،در اطراف من"
بودند    یزخم   یآنها بطور وحشتناک  ؛نمودندیو استمداد م  دندیکشیم  اد یهمه فر   ؛زدندی و دست و پا م

افتاده   شانیهاشانه  ی ارواح داشتند چون پوست صورتشان کنده شده و رو   هیشب  ییهاه و بعض آنها چهر 
 ؛من قرار داشتند، پوست صورتشان کنده شده و به عقب پرتاب شده بود  ی که روبرو ی کسان ۀهم ؛بود 

 "  .کرد  هوشیمرا ب، هراسناک ۀمنظر  نیمشاهده ا

 گفته است: نیچن  گرید  ی  نیشاهد ع کی-

  د یصحنه را د   ن یپدرم ا  یوقت  ؛کرده و نتوانسته بود فرار کند  ریدرخت گ  ۀ تن  ک ی  ر یز   یزن  دورتر،  یاندک"
سرانجام    ؛که همه به فکر جان خودشان بودند  نی، مثل اامدیبه کمک ن  یا کسزد و کمك طلبید امّ   اد یفر 

زنگ زده    ۀارّ   کیپدرم    ؛امدین  یکس  ا امّ   ...!؟نه  ای  دیهست  یشما ژاپن  ، پدرم از کوره دررفت و گفت
 "  .ه کرد و او را نجات داد آن زن را ارّ   ی داشت و پابر 

 : گرید  شاهد-

همواره از    خی... از آن تار دمیآتش د   ۀو سالم را در محاصر   حیصح   کودک    کیدر کنار رودخانه،  "
 "آن کودک چگونه سالم مانده بود؟  ،پرسمی خود م

 کارگر:  کی-

 ختنیدر حال ر   شیهاو ناخن   کنده شده، پوستش  کامل لخت بود   ی اهپسر بّچ   دمیکه د   یزخم  نیاّول"
 " .کنمی مطمئن نبودم به یك انسان نگاه م دمیاو را د  یبود. وقت رهیت  گوشت تن او قرمز   ؛بود 
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 مغازه دار:   کی-

خ  یگانزنده " در  م  ابانیکه  لباس زدندیقدم  و  بودند  خون  غرق  پار   ی ها،  دنبال   ۀ پاره  به  را  خود 
 "  بود.  زانیهاشان آو کنده شده و انگشت  شان ها بازو ها و پوست دست  ؛دندیکشیم

 : گرید  ی شاهد-

خ" آدم1مایهاکوشۀ  محلّ   وسیع    ابان  یدر  بامّ   ؛بودند  اربسی  ، هسوخت  ۀبرهن  ی ها،  ن  نیا  زندگان    ز یآنها، 
 " .دندیکشی سوخته م ی هال یاتوموب ریو بزحمت خود را به ز  دندیلولیم

 : ی ادختر مدرسه  کی-

خم شده    یکه بر بشکه آب  دمیاند... چند نفر را د نفر مرده  پنجبه جز ما    نیزم  ی اهآدم   ۀگمان بردم هم"
و   دمیکش  ی اد یاز وحشت فر   ،آب نزدیك شدم  ۀشکست  مین  ۀبه بشک  ی... وقت دندینوشی و ظاهراا آب م

منعکس    ،بود که بر سطح آب  وها ید   آلود  هراسناک و خون   ی هاچهره   دم،یکه در آب د   ی زیچ  ؛برگشتم
از    ؛خم شده و همانجا مرده بودند  یآهن  ۀآب بر بشک  دنینوش  ی بودند که برا  ی انی.. آنها زخمشده بود.

تار مو بر سر نداشتند و   ک یکه    یدختران  ؛معلوم بود که دختران مدرسه هستند  شانیلباسها  ۀماندیباق
 " .ود رفته ب رونیب  یاز شباهت انسان ،شکهب  نآ آلودشان بر سطح آب  آماس کرده و خون  ی هاچهره 

 : گریشاهد د  کی-

  ی زی، چی ستینگر ی به هر سو که م  ؛و هوا سرد شده بود   دهی... شب رسم ی...ما هنوز در رودخانه بود "
 " .  ... ی دید ی جز نعش مردگان نم

  

 

1 ● Hakushima 
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 : یطراح کشت کی-

  م ی هابه کمک زانوها و آرنج   زیخنه یبه حالت س  ؛ افتمی، آن را مملو از مردگان  دمیبه رودخانه رس یوقت"
م عرض رودخانه را نرفته بودم  سوّ   کی از    ش یهنوز ب  ؛ساحل مقابل حرکت کردم  ی اجساد به سو   ی واز ر 
 ". گرفت  ی دیدرد شد  می و زخمها  ادمبه اعماق رفت و من هم به درون آب افت  میپا   ریجسد از ز   کیکه  

 ** * 

شدند و  ران یو  یآن به کلّ  هزار دستگاه   48، هیروشیماهزار ساختمان موجود در  76از کل تعداد 
  ر ی ، نظیمربوط به خدمات عموم   ی اغلب ساختمانها  نیبنابرا   ؛دندیانتفاع ساقط گرد   ز  ، اکثرا از حی  یمابق

که در    ی. معدود مراکز پزشک ندنبود   انی، قادر به نجات قرباننهایها و امثال او بیمارستان   های نشانآتش 
پرسن  ۀیحاش لحاظ  از  داشتند،  قرار  انفجار  مرکز  از  دور  و  داروئ شهر  مواد  و  ،  هیّ اّول  ی ها و کمک  یل 

ب  ان یتعداد زخم  ی تکافو  نم  مارانیو  آنکه م  ؛کردندی را  از   ی ها گرد و خاک و دود و شعله  زانیپس 
ل نشده  متحمّ  را یضرب و جرح چگونهیو ه دندالم بو که ظاهرًا س ی اهرو به نقصان نهادند، عّد  ،آتش 

در آنها    ی ماریعت از مهاجرت آنها نگذشته، آثار بد ساا چنامّ   ،اطراف نهادند  ی هابه تپه  ی بودند، رو
 چگونه یم بود که چگونه اشخاص سالم که هأتو   اریبس  ی  با شگفت  دهیپد  نیا  ،نینزد مهاجر   ؛ظاهر شد

نداشتند و   یی آشنا  تهیو یاکتو یاد ر   ۀدیآنها با پد  ،فتندیبحالت مرگ ب  امدهی بر آنها وارد ن  ی ضرب و جرح
 اند.قرار گرفته یمرگبار تشعشعات اتم ۀدیدر معرض پد دانستندینم

 آورده است:  نیانگلستان در گزارش خود چن یاتم قاتیتحق مرکز-

گاما ا" فوق 1شعه  نفوذ  با  قربان  ۀالعاد ،  بدن  از  پوست،  به  زدن  بدون صدمه  بود.    انیخود،  عبور کرده 
از    یکسان بودند  ۀو ضرب  یموج حرارت  مشّقاتکه  بن  ،انفجار رسته   ی، حتّ دندیرسی ظر مظاهراا سالم 
در آنها ظاهر نبود   ی ماریعلمت ب  چگونهیدر معرض تشعشع گاما واقع شده بودند، ه  داا یکه شد  یکسان

اسهال و    لی از قب  ی ماری، علئم بهفته  کی ا بعد از گذشت تقریبا  ، امّ دندیرسی ظر مو کامل سالم به ن

 

1. Gama Rays 
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شد.    هبر آنها افزود   ز ین  ی خونعلئم کم   ،دوم  ۀو در هفت  دیو تب در آنها ظاهر گرد   جهیاستفراغ، سرگ
مغز استخوان را   ی هابلکه سلول   رساندیو قرمز خون صدمه نم  دیسف  ی هابه گلبول   ماا یاشعه گاما مستق

که   یتا زمان،  یخون علئم کم ،نیبنابرا  ؛اندازد ی بدن را از کار م  ی  سازخون   ۀو سرچشم  برد یم  انیاز م
انسان به    ازی ، نیخون  ی هالول. پس از مرگ  سشود یند، ظاهر نمموجود در خون زنده هست  ی هاسلول 

دچار    دی شد  ی  به کم خون  ماری، برآورده نشده و بشوندیم  دیکه در مغز استخوان تول  دیجد  ی هاگلبول
 " .گردد یم

  ش ی که زا  یسلول   نوعهر سه    دیو تول  شدهگاما نابود    ۀاشعمغز استخوان توسط    ، کّل دیدر موارد شد
در   استخو آنها  ممغز  متوقف  است  د   ؛شود ی ان  عبارت  و   ی هاگلبول  ،دیسف  ی ها، گلبولگریبه    قرمز 

  شود یعارض م ی خونکم  ی ماریقرمز، ب ی هاگلبول  دی. با عدم تولندیآی نم بوجود دیگر  ،1پالکت خون 
و    رد یگیبه خود م  ریو نفوذپذ  قیرق  یحالت  ،و خون  رد یپذی صورت نم  ن و با نبودن پالکت،  انعقاد خو 

کم شدن تعداد   ؛گردد یم  هاهیها و کلچشم و روده  ۀکر   ی انیدرون قرنیه و بخش م  ی زیدچار خونر   ماریب
که   شود یدچار عفونت م   یبدن شده و شخص به آسان  یدفاع  ی روین  فی، سبب تضعدیسف  ی هاگلبول

با   و  دهان  ملب   2ی ای ار قانقاز  آغاز  زبان  و  عمو   یداخل  ی های ز ی خونر   ؛گردد ی ها  عفونت  از    یمو 
 است.  ی ماریب  نیا گرید  ی امدهایپ

م به اوج  هفته بعد از حادثه شروع شده و در هفته سّو   ک یگاما از    ۀاز اشع  یناش  ی رهایو م  مرگ
  یی کا یآمر   ی هام یکه ت  یل و مبسوطمفّص   قاتیتحق  ۀهم  با  ؛رندیگی م  انی هفته پا  8تا    6و پس از    رسندیم

  آن   ،ق استمحقّ   چهآن  ؛معلوم نشد  یبدرست  یتشعشعات اتم  انی، تعداد قربانبه عمل آوردند  یسیو انگل
تشعشعات جان خود را از ت  مرکز صفر قرار داشتند، از شّد   ی متر  800که تا    ی است که جمیع افراد 

  2000  نیب  ی هاکه در فاصله   یدرصد گزارش شده و کسان  50  ی متر  1200تعداد تلفات در    ؛دست دادند
 دچار آمدند.  زمدت ادر  ی ماریسر و ب ی مو  زشیند به عوارض ر مرکز صفر قرار داشت ی  متر 3200تا  

 

1 ● Platelts - هستند نی و هموگلوب یر که فاقد هسته سلولمدو   ییسلولها. 

 و فاسد کند.   های شود و آن را سمی   دای استخوان پ  ا ی  چه ی از ماه  یاست که در قسمت   یفساد و عفونت   ی،ُمردگ  اهی س  ا ی   «ای قانقار »   ●  2
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 3000زنان آبستن تا فاصله  ۀاز آن است که هم یحاک  آمریکا کی استراتژ  قاتیمرکز تحق گزارش
درگذشت.    ی ، بزود افتید  زنده تولّ   یاگر طفل  ای  آوردند  ایرده به دنمرکز انفجار، کودکان خود را مُ   1ی پائ

انفجار قرار داشتند،   2ی پائ   5000که تا فاصله    یه است که تمام مردانن گفتمردا  ۀ همان گزارش دربار 
 بود  افتهی  لیتقل  اری شمار اسپرم در آنها بس ا یاسپرم عاجز بودند  دی از تول یبه کلّ  ای ت سه ماه بمّد 

  ی بانزبان حال هزاران قر  قتی مرگ مادر خود را که در حق  ۀخاطر   ،هیروشیما  ۀاز بازماندگان واقع  یکی-
 کرده است:  ریتحر   ریتواند بود، به وجه ز   گرید 

ضعمادر" حد  از  فزون  بود   فی،  زخم    ختهیر   کسرهیسرش    ی موها  ؛ شده  شکاف  در  و  بودند 
  ی عفونت  ی بو   ؛شدی م  دهیه و کک و مگس در همه جا د پشّ   ؛دندیلولی م  ز یرنگ ر   دیسف  ی هاپشتش،کرم

  نها در آ  یا حرکتپر بود امّ   ماران یمحل از ب  ،به اطراف نگاه کردم  ؛کرده بود   ظی، فضا را غلزیانگنفرت 
  ؛ ت گرفتحال مادر رو به وخامت گذاشت و ضعف او شدّ   میاز عصر که ما وارد شد؛  شدی مشاهده نم

آش    شی، من و مادربزرگ براصبح زود   ؛دیبخشی نم  ی ما سود   ی هاو کمک  دیکشی نفس م   یبسخت
،  ود صبح ب  9  ساعت حدوداا   ؛میدیو را شنس ا نف   ن یآخر   ی به تخت او نزدیک شدیم صدا  ی ا وقتامّ   میپخت

بنوزدهم   گوست، در آن  از    خاست ی که از سوزاندن اجساد بر م  یی، بو ژاپنسرخ    بیصل  مارستانیآ
   " .نبود  ّسریم   می برا هیکه گر  ی ، بحدّ کرده بود  گانهیفزون از حد، مرا با خود ب رنج   ؛بود  رون یتحّمل ب

 ** * 

  

 

1 ● 914 m                                       2 ● 1524 m 
2 ● 1524 m 
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، رفتن اسناد   انیاز م  ؛نبود   ّسریم  هیروشیمااز تعداد کشتگان    قیدقتها بدست آوردن یك آمار مّد   تا
ساخته بود. امروز پس از    رممکنیغ  باً یرا تقر   قیگزارش دق  کی  تدوین،  گریسوختن اجساد و عوامل د 

که از ست آن  که بدست آمده و مورد قبول واقع شده،  ی دهه و تحقیقات مداوم، آمار  نیگذشت چند
واقعه از دست دادند  نیهزار تن جان خود را در ا 140تعداد  ، 1945سال   انیتا پا ی بو لیتل انفجار   ۀلحظ

که بر اثر عوامل    یبه کوتاه سخن، تعداد کسان  ؛افتی  ی هزار نفر فزون  200به    ،اّول  ۀده  انی رقم در پا  نیو ا
( آن بمب  ویاز تشعشعات رادیواکت  ی ناش  ی هایمار یب  ری)نظ  ت  و ضربه انفجار( و درازمّد   ی)موج حرارت   یآن

 .دیهزار نفر رس 200، جان خود را از دست دادند، جمعًا به یاتم

 . م یآور ی جا منیدر ا از آن واقعه بدست داده که عیناً  ی آمار راً ی، اخ1یل ئ  یی  کایآمر  دانشگاه-
 

 براساس فاصله از مرکز انفجار  ریمرگ و ممیزان 
 درصد مرگ  فاصله )متر(  ● )فوت( از مرکز فاصله 
 93 300تا    0 1000تا    0 

1000  -  2000 300   -  600 92 
2000  -  3000 600   -  900 86 
3000  -  4000 900   -  1200 69 
4000  -  5000 1200   -  1500 49 
5000  -  6000 1500   -  1900 31.5 
6000  -  7000 1900   -  2200 12.5 
7000  -  8000 2200   -  2500 1.3 
8000  -  9000 2500   -  2800 0.50 
9000  -  10000 2800   -  3000 -0- 

  

 

1 . Yale University 
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 در هیروشیما علت مرگ و میر فوری 
 درصد مرگ  علت مرگ 

 60 سوختگی
 30 ها فروریختن ساختمان

 10 غیره

 تخمین تعداد کل تلفات و قربانیان  ●
 ناگاساکی  هیروشیما  شهر مورد حمله 

 195000 255000 جمعیت پیش از حمله
 39000 66000 میرمرگ و تعداد 

 25000 69000 تعداد مجروح 
 64000 135000 کل قربانیان 

 

 

 

 

ساختمان تاالر ترویج صنعتی این بنا که گِنباکو نام دارد،    –)گنبد بمب اتمی(    مایروشیصلح ه  ادمانی

اتمی پایداری کرد و بر جای ماند.   انفجار  معدود سازه هایی بود که در برابرو از    هیروشیمااستانی  
 داد.  این ساختمان در مجاورت رودخانه اوتا قرار دارد و انفجار لیتل بوی باالی سر آن رخ



 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 م دوّ فصل
 ی سالح اتم و  اتم عصر ش یدایپ ی ها نه یزم



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

گوست سال    از نه فقط    هیروشیما   ۀواقع  1. ن بشر آغاز شددر تمّد   ی دی، عصر جد1945صبح روز ششم آ
انسان،    ت یّ در مدن  یآن، بلکه به عنوان نقطه عطف  یو نظام  یاسیس  ی امدهایو پ  یانانس  ی تراژد   دگاهیاز د 

نقطه عطف    نیا  شیدایکه منجر به پ   یو اسباب و علل  هانهیزم  ی، بررسنی بنابرا  ؛است  تیّ حائز کمال اهم
  ی م کتاب، به بررس فصل و فصل سّو   نیمنظور ما در ا   نیبد   ؛ آن است  تیّ اهم  شد ضرورت درک    یخ یتار 
  حات یکرد که توض  میخواه  یسع  پرداخت و  میحادثه بزرگ خواه  نیا  ی  نظام -یاسیو س  یعلم  ی هانهیزم

مربوط    یفصل، سوابق علم   ن یدر ا.  میار ، نگاه د اورد یکه مالل خوانندگان محترم را فراهم ن  ی را در حّد 
شما خواهد   نظر  ، ازستمیقرن ب  ی هاتا نخستین دهه  ونان ی ن  ه«، از روزگار تمّد ماّد   تیّ به شناخت »ماه
تئور بزرگ    یعلم  ی های گذشت و  قرار خواهد    ی اختصار، مورد بررس  لیهر دوره، بر سب  دانشمندان 

گرفت. 

 

 است  «Atomic age»  ای «ماتعصر » مقصود  1.



 

  
 

 

 

 

 های علمی پیدایش عصر اتم زمینه

 

 

 

بر چه وجه رقم خورده،    یاز کجا پدید آمده و هست  ی سئوال که جهان ماّد   نیر انسان، اتفکّ   خیتار   در
فلسف  نیمهمتر  د   یعلم-یسئوال  و  راه   د  یبوده  خرد  و  انسان  ط  ی جو کاوشگر  قرون    ّی او،  و  اعصار 
از طلب برنداشته است  ی اا، لحظهمعمّ   نیا   دیکل  افتنی، در  ی متماد  ا امّ   ؛ دست  در    امانی ب  تالش    نیا 

  بوده است. نی، همواره با حس اعجاب و اقرار به عجز قر یهست ی اهادرک معمّ 

  
 عطار

 ا ـــه طـاق مینب ایـن نُ ــزمیـن در َجن 
 ا ــچــو خشــخاشـی بـَود بـر روی دری

 

 ن خشخاش چندی ـتو خود بنگر کزی
ــزد گـر بـر بُ   ندی ـ روت خود بخ ـ س 

 ـظ ــــحاف
ـ ش زد ا ـ نق   ر پُ   ه ـ آنک   یی نا ی م   ۀ ر ی دا   ن ی

 کرد   ار چه گ گردش پر   در   ت که ـ کس ندانس 

 خیام
 اجرام که سـاکنان این ایوانند 

 منـداننـد د ر خـر باب تحی  ـ اس 
 

رد گم نکنی  سر  هان تا   رشتۀ خ 
 د ـ رند سـرگردانن کانان که مدب  

 ـظ ــــحاف
 نقش ار ی بس   ۀ ساد   سقف بلند    ن ی ا   ست ی چ 
گاه ن   چ ی ا ه معم    ن ی ز   ست ی دانا درجهان آ
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 ی هاهیمادست   نیسو، نخست  کیاز    یضعف و ناتوان  حّساس با ا   مأ، تو رتیو ح  أس یدرهم    عواطف
  باشناخت ی، حس ز ی موزون جهان ماد   ی ، هنجارها گری د   ی انسان بوده و از سو   یو مذهب  یرات فلسفتفکّ 

 است.  ختهی شعر و هنر برانگ دیاو را در تول

 ی هان ران تمّد بر چه وجه بوده و متفکّ   ی ، به جهان ماّد نینخست  انی مقال که نگرش اد   نیدر ا   بحث
امیقد در  م  نی،  مانددهیشیاندیارتباط چه  از  ا  رونیب  وجیزه  نیا  دید   دانی،  در  ا  نیاست.   نیجا ذکر 

،  قیطر   نیآن بوده که روندگان ا  ،ی ه و جهان ماّد بزرگ در شناخت ماّد   ی ضرور است که خطا  ،مطلب
، انجام راه آنها  لیدل  نیبد  و ملموس آن داشتند و  یقیدر ابعاد حق  ی جهان ماّد   تیّ بر شناخت کل  یسع

 است.  شدهی م  یمنته رتیبه ح

اد   نیا  در آنچه  م  انی ارتباط،  به  بر  آوردندی م  انی بزرگ  نه  احتجاجات    یعقل  ی هااستدالل ،  و 
قابل    ی های گشائ، ضمن راهنیر متفکّ   یعلم   ی هاشهیاستوار بود و اند  یو ارادت قلب  مانی، که بر ایمنطق

 منطق و تجربه و مشاهده استوار نبود. د  قانونمن نیمالحظه، بر مواز 

 * 

ب  ونانیدرخشان در    ی نتمّد   ناگهان از میالد،   350تا    700  ی سالها  نیبروز و ظهور نمود و  قبل 
  ی مناسب  ی در فضا  ؛نهادند  یهست  ۀبه عرص  ی بشر، پا  خیتار   شمندانیو اند  هاشه یاند  نیتر لیاز اص  ی تعداد 

  ی بر معرفت انسان  یمهمّ   ابواب  توانستند    ونانیران  فکّ ود، متشده ب  جاد یا   شهیکه جهت نشر و تبادل اند
  یهانهیدر جمیع زم  ان یونانی.  ندینما  ی زیر ه یرا در دانش پا  ندهیآ  ی هاشرفت یو اسباب و علل پ  ندیبگشا

و تتّبع    قی و تئاتر و نقد شعر و هندسه و نجوم و غیره تحق  یعی، تا علوم طبمعرفت از فلسفه و منطق گرفته
 . دندنمو یم

منسجم   ۀشیدرست از نادرست و اند  صیدر تشخ   ،یعقل  ی هاستداللا   ۀو یقانونمند شد و ش  ،منطق
 به کار گرفته شد. ،باطل و مهمل دیاز عقا 
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قافله  1ی ائمّش   ی حکما بزرگ    ی  ساالربا  در گشا2ارسطو حکیم    عت یرازناک طب  ی اهامعمّ   شی، 
  ن یرا به جهان آورد، در آخر  نایسو ابن  ی راز   و یفاراب ،ی که روزگارشایسته   ۀسلسل نیگشتند و ا داریپد

  ان یونانی   یکه مورد بررس  ی موضوعاتا از  امّ ؛  دینشان  شهیاند   را بر تخت    وتون یو ن  3نیتزالیب ،  مراحل خود 
 که یدر حال ؛بود  ی جهان ماّد  عتیو طب  تیّ نمود، موضوع ماه  دیرا تول  ی ار یبس  ی های قرار گرفت و تئور

دم عالم سخن   یجهان هست  تیّ کل  ،ارسطو و اصحاب او را مّد نظر داشتند و در ارتباط با حدوث و ق 
 قیتحق  ، جهان  ۀسازند  ی هاسلول   ۀ، دربار شدندی م  دهینام  4ست یاصطالحًا اُتمکه    گری، گروه د راندندیم
 . نمودندیم

ماّد   ی ادرک معمّ   دیبود که کل  افتهیدر   ی، بدرست5توس یبزرگ دموکر   میحک ، شناخت  ی جهان 
است، بر آن بود که   ی پدر دانش اتم  قیکه به تحق  توسیدموکر ؛  سازنده آن است  ی هاسلول   نیکوچکتر 

  ی ونانی)اتم به    دینام  اتماست و آنرا    ریناپذ  میکه تقس  رسدی م  ی به واحد  تایخود، نها  ماتیه در تقسماّد 
از  ی که جهان ماّد  نداشت، بر آن بود  عهیماوراءالطب ی روهایبه ن ی اعتقاد  که ابداً  او؛ (ریناپذ هیتجز  یعنی

 ها ساخته شده است.اتممجموع 

 

ا   1. ائ  ییمش   شد که »ارسطو«، هنگام   جیرا  لی وجه تسمیه بدان دل  نی راه و راه رفتن است، ا  ی، به معن ی، ماخوذ از مشانی و مش 
 .زدی ، گام ممی تعل

2. Aristotle 

3  ●  Gottfried Wilhelm Leibnizرا    ییدودو  ستمی س  هبود کدر قرن هفدهم    یآلمان  دانکیز ی و ف  دانی اضیر   لسوف،ی ، ف
کاماًل مستقل    یبشر شدند، همزمان ول  یهاشرفت ی از پ  ی ار ی بس  گذاره یو انتگرال را که پا  لی فرانسیمحاسبات د  ی و   ریزی کرد؛پایه 
که    دیگرد  اندهعلم بود  نیمبدع ا  یک،  که کدام  نیبر سر ا   وتونی موضوع باعث اختالف او با ن  نی بدست آورد و هم  وتنی ن  زاکیااز  

اکثر کشف  ی باز   نیا  روزی پ  وتونی ن ثبت شد، هرچند    اتی و  او  نمادهابنام  این علم   طور گستردهبه   امروزه  کهیی  که  استفاده   در 
 بار به کار گرفت.  نی نخست  تسی نب یند که ال هست  ییهانشانه  م،ی کن یم

4  ●  Atomists  ،ها  ها، اتم . طبق نظر آناندافته ی  لی ها تشکاز اتم   اءاشی   ۀ باور بودند که هم  نیباستان بر ا  ونانی  یهاستی اتم
  و   ست ا  یته   ی ها فضااتم   ان ی م  ؛ندامی تقس رقابلی ( غ ینه از لحاظ هندس  ی)ول  یکیز ی هستند که از لحاظ ف  یکوچک  ار ی ذرات بس

ی تعداد انواع آندر حرکت خواهند بود و تعداد اتم   شهی اند و همدر حرکت بوده  شهی هم  ،رندی ها فناناپذاتم   ت ی نهای ب  ، هاها و حت 
؛ برای مطالعۀ بیشتر به کتاب »تاریخ فلسفۀ غرب«، در شکل، اندازه و درجه حرارت است  ،گریاست. تفاوت هر نوع اتم با نوع د

ل از فصل نهم « }لاسنوشته »برتراند ر   { رجوع کنید.جلد او 

5. Democritus 
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 م ی کوچك مّتحدالشکل و تقس  اری ، به ذّرات   بسیهست  ی هادهیتلّون و تنوع پد  ی راو    توسیدموکر 
 : دیگو یم   ؛است  یستیخالء و ن  یعدم آنها )از نظر او( به معن  ؛اندمعتقد بود که وجود را ساخته   ی ریناپذ

خلء    ایجز اتم    ی زیچ  قتیا در حق... امّ ی هست، و ظاهراا تلخ   ینیر ی ظاهراا رنگ هست، ظاهراا ش"
 "  .وجود ندارد 

نمانده،  ی بر جا ی است، متاسفانه اثر 1پوس یلوسبنام  ی گرید  ست  ی اتم  رویحکیم که خود پ نیا از
اند، کامال آشکار است. دانشمندان  از او نموده  گرانیکه د   یهائاو، در نقل قول   یاتم  ی تئور  ۀ ا جوهر امّ 
بعض مشاهیر علم، او را    ؛نگرندی او با اعجاب م  زیشگفت انگ  ی  علم  دی ت نظرات او و د روزه به صّح ام

 .آورندی به حساب م وتونیکپلر و ن فیو در رد  یاستثنائ ی انابغه 

 الد ی از م ش یپ 270تا    341 ی سالها  نیاست که ب 2ابیقور ، دموکریتوسبعد از  ست یمشهورترین اتم
،  شناسندی م سم یالیاو را پدر ماتر  یمشهور است و بعض اریدر عالم فلسفه بسه ک ابیقور؛ است ستهیز یم

  ۀ شی، به اندداد ی و رواج م   اع یرا ش  ی جوئت خود، که مکتب لّذ   ۀفلسف  می ، فزون بر تعلاتیدر روزگار ح
به  او از یك سو  ؛رود ی م اربشم الد یروزگار قبل از م ستیتمااز بزرگان  یکیمعتقد بود و  زین هاستیاتم

  ی ها محل م عتقاد داشت و از آنجا که جهان ات ها ااتمیست   ی به تئور  گری د   ی انسان و از سو   مختار بودن
  ی بر نظرات اتم  ی نظر  -اعتراض اقران  ان یدر م-، او  گذارد ی نم  یو اراده آزاد انسان باق   ار یجهت اخت

 اشد. ده بنمو  هیتوج ز ین یاتم ی را با تئور اریاخت ۀ، مسئل لهینوسیافزود تا بد گرانید 

انحراف،   نیو ا  شوندیخود منحرف مۀ  شد  ینیبش یپ  ر یاز مس  یها گاه ابیقور بر آن شد که اتم 
ع و از تجمّ چگونه    نکهیا  حیدر توض  نی همچن  او؛  کندی انسان باز م  ی اراده« برا   اریجهت »اخت  یجائ

ها  بعض اتم   کهشد   برآن   ابیقور   ؛ را مطرح نمود   ی ، نظر خاصشود یم  دیتول  ی ها، جسم بزرگترترکیب اتم 

 

1. Leucippus 
2  ●  Epicurus  غ ی و رنج را تبل  ش یاز تشو   ییآرامش نفس و رها  ی جستجو   ،یو ی دن  ی خاطر شان یاز پر   زی فلسفه لذت، پره  کور،ی اپ 
  ن یهم در ا یاست و خردمند  یدمند خر  کند،یت نبودن درد است و آنچه درد را برطرف ملذ   نیباالتر  ،کوری اپ ۀدی عقدر  ؛کردیم

 میز ی بپره  یطلب و از رقابت، حسادت و شهرت  می و ترس از مرگ برهان  یخرافات مذهب   ،یشهوت، پرخور   است که ما خود را از شر  
 . می باطن باش ری آرامش ضم لی و فقط به فکر تحص
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در چشم    اتم  ک یضمن حرکت، قاّلب    ی و گاه  باشندی »قاّلب« م  ی دارا  گری»چشم« و بعض د   ی دارا
 . شوندیم دیتکرار، اجرام بزرگتر تول نیرفته و از ا  ی گرید 

، دنرسی ، مضحک و مهمل به نظر مانی ونانیاز سخنان    ی اریعلوم، بس  زیانگشگفت   یبا ترقّ   امروزه
نب را  آنچه  اهم  اد یاز    دیااما  آنست که  که مکشوف   یقیحقا  ۀبواسط  -صرفاً -  ونانی  ی حکما  تیّ برد 

چنانچه    ؛د یکشف گرد   هاآن  مات یاست که به سبب تعل  یقیآنها در حقا   تیّ ، بلکه اهمستینمودند ن
ند  رینظ  ی ، هرگز افراد نهایا  ریو بقراط و نظا  وسیبطلم  و  ارسطو  ی هاشه یبدون تعلیمات و اند   و  ی الک 

  ی تئور   نهیمستقل در زم  ی اثر  زین  ابیقوراز    بهرحال   ؛آمدندی بوجود نم  گرانی و د   ی راز  و   نایابن س  و  ی فاراب
بنام    یروم  ی توسط شاعر  قوریاب  یاتم  ی هاشه یخان، اندموّر   ی هابرابر گزارش  ؛نمانده است  ی برجا  یاتم

،  اء« یاش  عت یاو بنام »طبروم نفوذ کرده و شعر بلند   ی امپراتوربه جهان  ی الد یم اّول ، در قرن توسیلوکر 
نظم    نی خوشبختانه ا  ؛بوده است  گرانی و د   قوریاب  یاتم  ی هاشه یاز اند  ی اعرانه گزارش شا  قتیدر حق

 است.  دهیمنتشر گرد  اروپاف و در کش ی الد یم 1474علم، به سال  ی ایگو 

روزان ، چراغ فهیبه اسکندر   ونانی  ی علم  تختیو انتقال پا  یمقدون  اسکندر    دنیاز به قدرت رس  پس
 ه یدر اسکندر   ی مربوط است، اثر  یو تا آنجا که به دانش اتم  دیگرائ  یکم کم به خاموش  انی ونانیرفت  مع

 . امدیبوجود ن

منطقه فرو  کهن   ی هانتمّد  نیمابیف ی وارهای، د ی الد یو گسترش اسالم در قرن هفتم م شیدایپ با
بزرگ را به حدود   ی، ر نسانسیونانیو    یزانسی، بی ، هندیرانیا  ی هاو اختالط و امتزاج فرهنگ  ختیر 

 سبب شد که قلب تپنده آن، خراسان بود.  ی الد یقرن دهم م

فرهنگ   دانیسبقت را در م  ی ، گو گریعوامل د  ی اریو بس م یقد یبه سوابق فرهنگ   توّجهبا   انیرانیا
زم  ری از سا در  ربودند و  آثار  ۀنیملل مسلمان  به    ی علوم مختلف،  از خود    ر ادگایدرخشان و جاودان 

  شتر یداشت و ب  یفلسف  ۀغیص  ،یآن روزگار در ارتباط با جهان هست  شمندانیا مباحث اندمّ ؛ اگذاشتند
دم عالم و نقش آفر   ؛بود   یحث ُکلّ مبا  ریدرگ و   یتی، فرجام کار گدگاریگفتارها در ارتباط با حدوث و ق 

 آنان تکرار شده است.  ی هابه صور مختلف در گفته رهیغ
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 رانیا  خیبزرگ تار   شخصّیت  نیتر ش یآزاداند  ،قیکه به تحق  ی راز   ی ا ی ن زکر محّمد ب   ،انهیم  نیا  در
 ی ه اعتقاد او به اصل بقاء ماّد   ؛است  بردهیپ  ی جهان ماّد   یعلم  قی به حقا  گرانیاز د   شیبه شمار است، ب

مرد   ن یمتأسفانه آن بخش از آثار ا  ؛ آورده است  ان یبه م  فراگیر  ییهابحث   نهیزم  نیراسخ دارد و در ا
نظرات    نیّ که مب  گرشیآثار د   زیمطالب بوده و ن  نیبه ا  ت او نسب  یعلم  ی هاشه یاند  ی ایکه گو   بزرگ 
  رفته است. نگارنده   انیسوخته و از م  نیمتعّصب  بوده، در آتش تعّصب    زیآماو از مسائل خرافه  ی انتقاد 

  - زبان   یس یگلدر مآخذ ان-  میقد  ی ایدن  یاتم  ی در ارتباط با تئور  ی به نام راز  ی ، گاهقیتحق  ن یضمن ا
 است.  اوردهیبدست ن یکتاب، مطلب نیا ر یتا زمان تحر  اّما  ،برخورد نمود 

نظرات    رویپ  یکه برخ   داستیاز مجموع نظرات علماء قرون نخستین بعد از اسالم، پ  همی بر رو  
بعض    کهیحالدر   ؛انددانستهی صل واحد« مه را »متّ ، ماّد )جزء ال یتجّزا( بوده  اتموجود    یارسطو در نف

  عنی یاز »اجزاء الیتجّزا«    ی ارا مجموعه  ی اعتقاد داشته و جهان ماّد   توسیموکر ید  یاتم  ی ، به تئورگرید 
  - ی رونیب-گر ید   بزرگحکیم  ارسطو بوده،    رویپ  نایحکیم ابن س  کهیدرحال  انهیم  نیدر ا  ؛اندده ید یم  اتم

سئوال    18موده و در آن تعداد  یر نتحر   نایسابن   هب  یرونیکه ب  ی ادر نامه   . ها اعتقاد داشته استبه وجود اتم 
ا  انداخته، سئوال چهارم    انیبه م  یعلم چرا  "  :سدینو ی او م  ؛اختصاص داده است  یمعن  نیخود را به 

قائلین به »جزءالیتجّزا«    ده ی دانسته است و اگر چه عق   « صل واحد مّت » ا« را انکار کرده و جسم را  ارسطو »جزء الیتجزّ 
 " . است   تر ائین است( از آن فضیح مشّ   اء )مراد، قیده حکم ، لیکن ع ست ی از نقص ن   ی خود خال 

ب  از اتم   داستیپ  ی رونیعبارات  به وجود  اعتقاد  تئورکه او ضمن  ناقص دانسته و   ی اتم  ی ها،  را 
 ر نموده است.  تر تصّو فضیح صال واحد«صحاب او را نسبت به »اتّ ارسطو و ا  ۀدیعق

 ر ینظ   یمّشائ  لسوفان  یبعد از اسالم، ف تیّ مدن  دوران درخشان  ّی گفت که در ط  توانی همه م  نیا  با
ند بن س  و   یفاراب  و  ی الک  ماّد   نهیرا در زم  ان یونانی  قاتیتحق  ،گرانیو د   نا یا  تئور   ی شناخت جهان    ی و 

 دنبال ننمودند.  ی ، به طور جدیاتم

 ** * 
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  اً یّ ، قو یاتم  ک یعلم فیز   ی هایدگی چ یاز عمق و پ  خبرانی از محّبان خرافات و ب   ی، بعضرانیا  در
از علم    ه« ی»صوف  خیالع مشا، ناظر بر علم و اّط انهیصوف  اتیاند که اصطالح »ذّره« در ادببرآن شده 

عرضه    ل یه« اشاره شده است به عنوان دلآن بزرگان را که به »ذّر   ات یاز اب  ی ااست و پاره   «یشناس»اتم 
   :ها استنآ برهان قاطع  -الخصوصی عل-  «یاحمد هاتف اصفهان  دی»س ت  یب نیا ؛کنندیم

ه  دل  ی ه بشکافـک یاهر ذر 
ـ آفتاب   1ی ن ی ب   ان ـ ی در م   ش ی

 توانی و م  ستیمعلوم ن  ،  دهیشیاندی شعر به چه م  نیدر لحظات سرودن ا  یهاتف اصفهان  نکهیا
نهفته در آن است    ی و انرژ  اتمر که مقصود او  تصّو   ن یا اامّ   ؛ ر شدمختلف بر آن متصّو   ی معان  تفسیرها و

 بدست نخواهد داد.  ی ، جز اتالف وقت ثمرکه بحث در اطراف آن ستا زیآمخرافه ی به حّد 

از وجود   ی انماد و نشانه   «ذّره»،  یعرفان  ی هاشه یدر اند  آنست که  ،  ذکر است  انی شاآنچه    اامّ 
و   ل ی، با مدیخورشه با جدا شدن از ذّر   ؛است   و ذات حّق   یهست  ۀاز سرچشم  ی نماد  ،دیانسان و خورش

  ی هاقوس  ّی و پس از ط  رد یگی سیر مدّور قرار م  کیعشق، در    ی روین   به بازگشت و با   دیکشش شد 
که واضع    شهیاند   نیا  ؛شود ی بازگشته و به حق ملحق م  یهست  ۀ، سرانجام به سرچشمی و صعود   ینزول

است که به آن    ی اانه یشده و کمتر دفتر صوف  جیو را   ع یشا   ،رانیا  ی عرفان  اتیبوده، در ادب  2نیآن فلوط
 حافظ:  حّتی؛   نپرداخته باشد

 هر بورز ، پست مشو، م  ی ا ه از ذره ن    کمتر 
رخ زنان ـ ، چ ی رس   د ی ـ خورش   به خلوتگه    تا 

 ی عامل   نیبهاء الد  خیداستان حّمام ش،  زندیم  دامن   رانیا  در  ی!خرافات اتمکه به    ی گرید   مطلب
  ی اممّ در اصفهان، ح  ی روزگار صفو   م مشهور  ، عال  ی بهاء الدین عامل  خی ش  است  عی بنابرآنچه شا  ؛است

از  یهمواره گرم بوده است و پس از آنکه بخش ،سوخت  د  یبدون تجد د یجد رساخته بوده که تا روزگا 

 

  شیدای پ  قتی . درحقافتهی  ی ر ی مال، کمتر نظو ک  ییبایو ز   یمشهور هاتف است که از لحاظ عمق معن   د  بن عی از ترج  تی ب  نی ا    1.
 است.  یعلم اتی کشف یار ی تر از بسحد، نادرالوقوع نی در ا یشعر 

 بوده است. هیدر اسکندر  د«یجد انی مکتب »افالطون انگذارانی از بن  ن«ی »فلوط .2
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وجود داشته، منتسب   ی امحمّ   نیاگر به فرض چن  ؛ سترا جهت تحقیق خراب نمودند، از کار افتاده ا   آن
 از عدم اطالع است.  یو ناش اساسی مهمل و ب ی، سخن یاتم ی کردن آن به انرژ

 * 

آنها    یقرن متروک ماند و کس  نیت چندبه مّد   انی ونانی  ی هاشهیو اند  قات یدر جهان غرب، تحق  اامّ 
  عات یروزمره نظیر حل شدن نمک در آب، تبخیر مادما، بعض مشاهدات  قُ   ی  اتم  ی تئور  ؛نگرفت  یرا پ

قرون    نیامر ب  نیاداده بود و    حیرا توض  ل یقب  ن یاز ا  یشدن ابرها و مسائل   دایو ناپ  دایبر اثر حرارت و پ
  ی به تئور   توّجهاز قرن شانزدهم،    ؛نظر بعض دانشمندان را به خود معطوف نمود   ی الد یششم و هفتم م

گازها    ی  ری، اّتساع پذ1678بسال    1، »رابرت هوک«یسیاز سر گرفته شد و دانشمند انگل  ، مجدداً یاتم
 گاز با جدار ظرف دانست.   ی هارا حاصل برخورد مولکول

 ، 1718بسال    ستینگر یاحترام م  ۀدیکه به نظرات قدما به د   یسیم بزرگ انگل عال    ،2وتون ین  اسحاق
 نوشت:  نیچن

بوجود آورده،    ی قابل نفوذ   ر ی و غ   ن ی ات متحّرک، سنگ خلقت، ذرّ   ی بنظر من احتمال دارد که پروردگار در ابتدا "
". ساخته باشد   را   ی مختلف، جهان مادّ   ی ها آنها به نسبت   ب ی سپس از ترک 

ه شناخت مادّ   ۀنیقانونمند در زم  دانش    کی ، به  قیدق  ار ی پراکنده و گاه بس  ی اظهارنظرها  ن یا  اامّ 
  ک یرّد    ای قرن هجدهم، که قبول    انیدر پا  ی علم  ی هاروش   شیدایاز پ  ش یتا پ  قتیدر حق  ؛منجر نشد

طر   ی تئور بکار    رفتهیپذ  یشگاهیآزما   ک  یستمات یس  ندیفرا  قیاز  از  بود  عبارت  علم    منطق    بردن شد، 
 در ارتباط با مشاهدات روزمّره.  ،خشک

و   حیتشر   ر یمخالف و مغا  یهائاستدالل  با  واحد نزد دانشمندان،  ی ادهیپد  ی رهگذر گاه  ن یا  در
 .  شدیم نییـتب

 

1. Robert Hook 2. Isac Newton 
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با خرافات و گاه  علم آن روزگار  ا  یدر  در  بود و  بازار، عقا  نیشارالتانیسم مقرون   ی د یآشفته 
، اعتقاد به وجود  دیعقا   ن یاز جمله ا  ؛ بود   افته ی اعیدر جهان، ش  عتیطب  ی هاده یدر ارتباط با پد  اساس ی ب

با  یعصر جد  ی هابود که هنوز بعض شارالتان   «باد » و    «آتش»  و  « خاک»  « وآب » چهار عنصر   د، 
  نیهمچن  ؛دارد   یاند و هنوز طرفدارانبه آن مشغول داشتهزمین،  مغرب  را در    ی اه ک به آن، سر عّد تمّس 
سنگ   دخورشی  نور    و  برق  و  رعد  شدن  مبّدل  ۀخراف میمتیق  ی هابه  در  هنوز  که  قبائل    انی،  بعض 

 دارد.  یباورمندان

 :  حافظ
ـ رن ـ روت ب ـ از کان م   ی ل ـ لع  ـ هاس ـ ، سال امد یـ  ت ـ
 ! باد و باران را چه شد   ی  و سع   د ی خورش   ش ـ تاب 

 :  ، سرودهشاعرانه رینظی ب  ریتصو   کیبه طال، در   سم ل یدر ارتباط با تبد 1ی سعد

 چه زرد کرد؟   ی سعد تو    سرخ   ی رو   ند ی گو 
َس ـ ق ب ـ عش   ر ـی اکس  م افتاد و زر شدم ـ ر م 

 ی ات در معادن باور داشتند و گاه آن بود که به رشد فلزّ   زین  ی کی،  میدر قد  جیجمله خرافات را   از
 ات یّ کشف  ایمیک  ، علم  نهمهیا   انیکه در م  ست ین  ی دیا ترد امّ   ؛رد یرشد انجام گ  نیتا ا  بستندی سر  معادن را م

 نموده است.   اریبس  مک ک  یمیعلم ش  ۀ، به توسعگرانایمیدرازمدت ک  قات یب شده و تحقسب  را   یبزرگ

 ** * 

 

که بصورت   یمعان  نیا  ؛ستی آنان ن  یخرافه پرست   لی ، دلید حافظ و سع  ری نظ  ،ادب  در سخن بزرگان    جیرا  دیالبته وجود عقا  .1
سخن به کار رفته و وجود آنها، الزامًا اعتقاد  تی  و تقو  یم بهتر معان، در سخن آنان آمده، به مقصود تجس  هی، استعاره و کناهی تشب 

 :دیفرمای م ی هم او در جائ ؛استفاده کرده است  ار ی در اشعار خود بس ا«ی می حافظ بعنوان مثال، از »ک ؛رساندی شاعر را نم
 ی شنو ی ر سخن نم کس و   ز   ی وفا مجو 

 باش ی م   ا ی م ی و ک   مرغ ی هرزه طالب س   به 
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 آنتوان الووازیه -  لیرابرت بو

قانونمند شد. از آن    یتحت ضوابط  ،سقیماز   حیصح   شناخت    که در قرن هجدهم، علم و  میگفت
  ق ی، محل تحقشگاهیو آزما قرار گرفت    ی علم  قیمشاهده و تجربه، اساس تحق  ی هاوه یبه بعد، ش  خیتار 

  ان انسان را به جه  افتیبود که ره  یانقالب بزرگ  ،خود   نیا  ؛واقع شد  یعلم   ی های تئور  ی صّحت  ادعا
سرعت با  م   یدانش،  العاده  فضا   یبزرگ   یعلم  ۀواقع  ساخت.   رّس یفوق  در  گوست،  آ روز ششم    ی که 

 آغاز شده بود.  یمیدر قرن هجدهم داشت و از علم ش شهیر  قتیحق حادث شد، در هیروشیما

 1ل« ی ، »رابرت بو دیعلم در عصر جد  شگامان یاز پ  یکی
حجم و    ۀاو دربار   قیدق  ی هاش ی ( که آزما1691  -  1627)  است
با  -گازها    فشار ارتباط  بو   -حرارتدر  »قانون  در    ل«یبنام 

تدر  بنام   لی بو   ؛ شود ی م  سی مدارس  خود  مشهور  کتاب                 در 
و    اد از عنصر بدست د   یدرست  فی «، تعر شّکاک  دانیمیش»

 قات یبر اساس تحق  ؛مشخص نمود   باتیتفاوت عنصر را با ترک
شلیبو  فرانسو   دانیمی،  کوران   ،2ه«ی»الواز   ی بزرگ  در  که 

مشاهده و تجربه    ۀو یاعدام شد، ش  ن یوتیبا گ  رانسهف  ریانقالب کب
آزما  در  تشخ   ی هاش یرا  به  ترک  صیمربوط  و    بات یعناصر 

در    ؛کرد   شنهاد یپ آورده    نیچن  خود   ی هاادداشتیاز    یکیاو 
 است: 

بدان جهت است که ما   نیا  ؛رسدیهمواره بنظر ساده م  میدهیقرار م  ش ی را مورد آزما  یجسم  یوقت"
، فرض ما  میارا حاصل نکرده ی توانائ نی که ا یو تازمان میاجسام ساده از مرکب را ندار  صیوسیله تشخ 

  "  .خواهد بود  نیچن

 

1. Robert Boyle                                        2 ● Antoine-Laurent de Lavoisier 
2 ● Antoine-Laurent de Lavoisier  

 لسوفیف کدان،یزیف دان،یمیشرابرت بویل،  
 یرلندیو مخترع ا یعیطب
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منتشر ساخت    زیاز عناصر ن  یو جدول  دیکوش  اری، بسباتیترکاز    یص عناصرتشخ و    ی در جداساز  هیالواز 
وقوف    یمیروزگار خود در علم ش  ی های به کاست  ه یالواز ؛  در آن وارد شده بود   زین  بیکه اشتباهاا چند ترک

 داشت و با صراحت نوشت:  

  چ یراجع به آنها ه  ما  که  میاعتراف کن  دی است، با   هیتجز   رقابلیغ  ۀاگر مقصود از عناصر، اجسام ساد "
 " .میدانینم

 ی قو   ی دهایاس  ری( از تاث1799  -  1728)  1«کبال  ژوزف»  ی اسکاتلند  دان  یمی، شهیبا الواز   همزمان
سنگها کربنیآهک  ی بر  گاز  کرد   کی،  »1774بسال    ؛را کشف  جدید  یسیانگل  2«یلیستپر،  گاز   ،  

  ن ی ا  ؛است  دهدات زنضرورت موجو از هوا و    یگاز، بخش  نیرا کشف نمود و ثابت کرد که ا  ژنیاکس
آتش، به مشکل دچار بود،    عتیکه در درک طب  او و    را حل نمود   هیالواز از معضالت     یکیکشف ،  

جهت    ریگیپ  یتالش  در  .ستیعناصر ن  ری با سا  ژنیاکس  بیجز ترک  ی زیو ثابت کرد که آتش، چ  افتیدر 
در   یمیاستاد ش  نی، که نخست3« توکالپر  نیمارت»  یآلمان  دانیمی، ش1781بسال    دیکشف عناصر جد

 . دینام  اورانیومکشف کرد و آن را  دیجد ی به شمار است، عنصر  نیدانشگاه برل

 

 

1.  Joseph black                             2. Joseph Priestley                       3 ● Martin Heinrich Klaproth  
2.  Joseph Priestley  
3 ● Martin  Heinrich Klaproth   

 د،یداو ییاز ژاک لو یو همسرش، اثر هیپرتره الوواز. نینو  یمیش انگذار یبن  الوازیه آنتوان
تحقیقات وی نقش  م آن پیرِت پولز در . همسر وی بنا1788بسال  یفرانسو شهیرنقاش  

 بسزایی داشت. از جمله ترجمه مقاالت دانشمندان انگلیسی و ساخت وسایل آزمایشگاهی. 
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عناصر،  ه از    ی کیمچنانکه  جدول    ی گرید پس  به  و  م  کشف  وارد    ،                  شدندی عناصر 
در همان   2ش یکاوند  یهنر ؛آمد  لئ نا م یو پتاس  میالترکیب سدسریع   ، به کشف دو فلز  1ی وید  یهامفر

 است.   ژنیو اکس درژن یه از دو گاز   یبی، ترکزمان نشان داد که آب

 * 

سرعت  دانانیمیش ترک  ،به  سازند  یی ایمیش  باتیاسرار  عناصر  و  کشف  شناسائ   ۀرا  را   ی آنها 
 افتاد. ازیمکشوفه ن عناصر   میقانونمند جهت تنظ ستمیس  کیرفته رفته به  جهت ن یبد ،نمودندیم

                                  

 

  

 

1.    Sir Humphry Davy 

2●  Henry Cavendish  (۱7۳۱  –  ۱8۱۰)  ،  اش ی زندگ  شتری ب  کهبود    یخجالت   اربسی   و  ثروتمند  ی شخصسی انگل  کدانیز ی ف  این  
 به نام او است.   جیدر دانشگاه کمبر   شیوندکا  شگاهی آزما  ؛بانک مشترک با ارتش بود  کیصاحب    یحت   یو   ؛گذراندیم  یینهارا در ت

 سر هنری کاوندیش کاشف هیدروژن وم یکاشف اوران کالپروت نیمارت
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 جان دالتون 

دالتون   با بلند  1ظهور  ا  ی گام  شد  ریمس  نیدر  دالتون  ؛برداشته  از  1844  -  1766)  جان  که   )
به    ییایمی ش  بات یکه عناصر در ترک  افتیت در بشمار است، به فراس    دی علم در عصر جد  گزارانانیبن

منتشر ساخت و    را  2ثابت«   ی بنام »قانون نسبتهااو قانون مشهور خود    ؛ثابت مشارکت دارند   ی هانسبت 
از اقدامات عالمانه و    ؛ قرار گرفت  دانانیمیدر دسترس ش  زیاو ن  3« چندگانۀ  ی بالفاصله »قانون نسبتها

عناصر،    نیتر ن سُبکو آن، دالت  ّی عناصر است که ط  «ی»وزن اتم  ستمیس  جاد یا  زین  یکی  ،مّهم دالتون
  ن ی مهمتر   ه امروز   ؛آن معلوم نمود   ی را بر مبنا  صرعنا   ر یسا   ی اوزان اتمقرار داد و    ار یرا مع  درژن یه  یعنی

 عناصر است.  ی ، دانستن وزن اتمییایمیش  باتیترک ی  و کمّ  یفیک ل یو تحل هیابزار جهت تجز 

 استوار بود: ریبر اصول ز  «دالتون ی اتم ی تئور»، همیبر رو -

م آنکه دّو   ؛است  ص تشکیل شدهبا جرم مشخ   اتم  ینیاز تعداد مع  یائ یمیآنکه، هر عنصر ش  نخست
دارند  ی هااتم  مختلف  جرم  مختلف،  کوچکتر سّو   و   عناصر  آنکه  ش  ک ی  ۀ ذّر   نیم    یی ایمیترکیب 

 اند. ساخته شده   اتم ینیبوده و از تعداد مع کسان یباهم  4ها()مولکول

 
 

 

1. John Dalton                      2.  Law of fixed proportions                3. Law of multiple proportions 
2. Law of fixed proportions  
3. Law of multiple proportions  

ه از یك ترکیب ش نیمولکول کوچکتر  4.  .باشدی آن جسم را دارا م ییای می و ش یکیز ی است و همه خواص ف ییای می ذر 

 هیکه نظر یسیدانشمند انگل ،جان دالتون
 کرد جادیا یمیدر علم ش یلاو تحوّ یاتم
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در علم   ی تئور  نیجان دالتون به عنوان مهمتر   یاتم  ی و تئور  دیرسیم  انینوزدهم کم کم به پا  قرن
 .شدی مهمتر و بزرگتر رهنمون م اتیّ رشته را به کشف نی، دانشمندان ایمیش

 ن یدالتون چن  ی هاشه یاند  تیاهم  ۀ ، دربار 1854به سال    یدان آلمانیمی، ش1« شب  یلفون    س وستو ی»
 نوشت: 

 ی اتم  ی ممکن است... تئور   ریغ  مانیاز او برا  شیر پکه تصوّ   میدالتون هست  ی ما آنچنان وابسته به تئور"
چنان   با  د   اد یبن  یاستحکامدالتون  نظرات  که  زم  گریشد  او  ساخت...  منسوخ  جهت    ا یزا  ی انهیرا 

 "! ... بزرگتر  نیاز ا  یاز او وجود نداشت... چه خدمت  شیکه پ  ی انهینمود، زم  جاد یا  ندهیآ  ی هاشرفتیپ

 ** * 

  

 

1  ●  Justus von Liebig  (۱8۰۳  –  ۱87۳)  ،   انجام    یشناسست یو ز   یکشاورز   یمی ش  نهی در زم  یاگسترده  یهاتی فعال  وی
مدرن را ابداع نمود و    ی شگاهی آزما  سیروش تدر   همچنین او  .شودی عت کود« نام برده م»پدر صن بعنوان  جهت از وی  بدین   داد
 . شودی م  نیز یادها تمام زمان یمی معلمان ش نیاز بزرگتر  یکیبعنوان ازو 
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 دیمیتری مندلیف 

ش  64آغاز شد،    1869سال    یوقت آنها  اتمی  و وزن  بود   ییناسا عنصر کشف  در جدول   ؛شده 
عناصر )وزن   ن  یتر نیسنگ  اورانیوم، و نی( در پائ 1= یعناصر )وزن اتم ن  ی بعنوان سبکتر   درژنیعناصر، ه

 . دند دو عنصر قرار گرفته بو  ن یا نیعناصر، ب ری جدول قرار گرفته و سا  ی ( در باال 238=یاتم

خاص در جدول   یشابه، با تناوب عناصر با خواص م   که بعض    افتندیدر   دانانیمی، شزمان  نیا  در
  ی میاز نوابغ علم ش گرید  ی کیمعّما با ظهور  ن یا ؛کرده بود  جاد یرا ا یخود، معضل ن یو ا شوندی ظاهر م

. افتی، راه حل  1ف« مندلی   ی تریمی»د 

ف و خواهر،   برادر  چهارده  انیو در م  افتید  تولّ   ی بریس  سکدر ناحیه توبول    1834بسال    مندلی 
ف  ؛د آنها بو   ن یجوانتر  به مسکو    ادهیپ  ی پا  ،لیادامه تحص  دیمّ ا   با مادرش به  ی سالگ  14در سن    مندلی 
مدارس الزم را    - نه مسکو-  « سن پترزبورگشدند که »   ادآور یدر مسکو مقامات مسئول به او    ؛آمدند

فداراست و     الت یتحص  ف یکند. مندل  یط  ادهیپ  ی را پا   2پترزبورگ سن مجبور شد از مسکو تا    مندلی 
، مشهور است  همه  نیبا ا ؛روزگار خود شد  ی و از نوادر علما  دیبه اتمام رسان  سن پترزبورگ ر خود را د 

سر خود را  ی و مو  شیر  کباری -قطف- ی از جمله آنکه، سال  ؛نبرد  اد یخود را از  ییایبر یـکه او آداب س
 .کرد ی اصالح م

 ی فق در ده خط اعناصر را    ،شکل اوست که در آن  لیجدول مستطۀ  بواسط  فیاشتهار مندل  عمده
   آنها مرتب کرده است. یوزن اتم دیو بر حسب تزا

حال  در در  او،  عناصر   8است،    ژهیو   ت یّ موقع  ی دار  درژنیه  کهیجدول  توسط  جدول  ستون 
ص، الزم  مشّخ   ی هادادن عناصر در مکان   ی ضمن طرح جدول و جا  ؛اندالخواص اشغال شده مشترک

از کشف   شیپ  ف یبمانند. مندل  یاسب آن مکان، خال جدول تا کشف عناصر من  ی هاآمد که بعض خانه 
عناص پرآن  را  آنها  ح  ینیبش ی ، خواص  در  هنوز  و  عن  اتینمود  که  گالبود  اسکاند  3وم یصر  و    4م یو 

 

1. Dmitri Ivanovich Mendeleev 

.2 Saint Petersburg ، افت یخود را  میمجددًا نام قد ،شد دهی نام «گرادنیلن » که بعدها . 

3 ● Gallium                                                        4 ● Scandium 
4 ● Scandium 
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  ن ی ا  ؛دندیکرده بود کشف گرد   ینیبش یکه او پ  یهمان خواص  ، با1886تا    1875  ی سالها  نیب  1م یو ژرمان
حلق  یجانیه  ،یمعن در  را  برانگ  ان  دانیمیش  ۀبزرگ  ف  ؛ختی جهان  انجمن   ،1889بسال    مندلی  در 
 گفت:   نیجدول خود چن  ت یاهم ۀبار در ،لندن دانان  یمیش

وجود داشتند    عتیدر طب  یپراکنده و تصادف  ی هادهی، عناصر بصورت پدیجدول تناوب  میاز تنظ  شیتا پ"
 " .شدندی محسوب م یناشناس ی هادهیپد دند،یگرد ی هم که گاه کشف م ییو آنها

جدول   نی، ادر سرتاسر جهان  امروز   و   افتی، به سرعت در جهان انتشار  فیمندل  ی تناوب  جدول
 به شمار است.  یمیماد علم شسمبل و ن

که در    ی بندطرز طبقه  نیبردند که ا  یپ  قتیحق  نیبه ا  هادانیمی، ش فیپس از مرگ مندل  هاسال 
 ؛ خاص در بر دارد   یبیبه ترت  ز یرا نها  آن   ی شوندگ  بیها و خواص ترکاتم   یجدول آمده، ساختمان داخل

 ل هستند.یدخ یی ایمیمدار که در فعل و انفعاالت ش نیآخر  ی هاخواص راجع است به الکترون  نیا

 
 

 

1 ● Germanium 

 عناصر  یتناوب جدول گذارهیاپ ،فیمندل
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صر کربن به وجوه  ، عنو موجودات زنده  اهانیگ  ی معلوم شد که در سلولها  ی ضمن تحقیقات بعد
از آلمان و    1، ککوله 1858دارد. بسال  ود  وج  گر ی، ازت و عناصر د ژنی، اکسدرژنیهمراه با ه  مختلف

 بات ی، ترکگریبا عناصر د   ، به وجوه مختلف تواندی نشان دادند که کربن، م از اسکاتلند، مستقالً   2کوپر 
و   ی هلند  3ن ُهف فو ،  1874ن بسال  دوت نیا   قاتیاز تحق  ی ریگیدر پ  ؛دی نما   جاد یرا ا   ی حلقو   ا ی  ی ریزنج 

قرار   ی سه بعد   ی فضا  کی صفحه، بلکه در    کیکربن نه در    ی اهدادند که اتم ، نشان  ی فرانسو   لب  ول
دار مولکول مختلف کربن   هاون یلیساختمان م  قیشناخت دق  ی کشف بزرگ، راه را برا  نیا  ؛اندگرفته

 DNA  ها،نی، پروتهادراتیکربوه  ۀدیچ یپ  اریبس  ی هاهموار ساخت و با گذشت زمان، شناخت مولکول 
، ی ، رنگرزی بزرگ داروساز عی صنا  ،یمیدر علم ش  ،اکتشافات  نیبا ا   ؛شد   رّس یم  هیبر آن پا  نهایو امثال ا

 شد.   رّس یم ،گرید   ار  یبس  عیمواد منفجره و صنا

 ** * 
  

 

1. F.A. Kekule 2. Cooper 3. Von Huff 
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 آلفرد نوبل 

تولانهیم  نیا  در امر راهساز  دی، صنعت  بزرگ   ی مواد منفجره در  به    یو توسعه شهرها، کمک  را 
، اسید   نی سر یگل  ب یاختراع دینامیت )از ترک  با،  ی سوئد  و مهندس  دانی میآلفرد نوبل ش  ؛همراه داشت

او همانگونه که شهرت    ؛افتیالعاده دست ثروت فوق ، به شهرت و  نمودن مواد زائد( اضافه  و  ک ینیتر 
 ی هاداد که همه ساله به کاشفان بزرگ در رشته  ی ازه یجا  از ثروت خود را اختصاص به  یدارد، بخش

 .شود ی اعطا م  و اقتصاد  ات ی، ادبی، پزشکیمی، شكیز یف

ن  ۀز یجا نوبل  افراد   زیصلح  و صلح جهان  ی به  آرامش  راه  در  تعلّ   ی هاگام   یکه  بردارند  ق  موثر 
 . 1است  ده ید آغاز گر  1901پرافتخار، از سال  ۀز یجا  ن یاعطاء ا ؛رد یگیم

 

 

به خاطر    که او را  یاشتباه  درگذشت آلفرد، در حال  ر  به تصو    یروزنامه فرانسو   کی،  «کن» بدنبال مرگ برادر آلفرد نوبل در شهر    ●  1
گهتی نامیاز د  ری )غ  یاختراع مواد منفجره نظام : "تاجر مرگ  دی مضمون به چاپ رسان  نیبد  یدرگذشت   ی( گناهکار خوانده بود، آ

"  درگذشت.   روزیبود، ددر زمان کمتر ثروتمند شده    شتری کشتن افراد ب  یبرا   یهایراه  ا یافتنکه ب  یدرگذشت. دکتر آلفرد نوبل، فرد
خود را امضا کرد و   نامه تی  وص نی آخر ازین رو  ؛واداشت ندگانیآ در اذهاناز خود  یبهتر  ریتصو  جادیفکر ارا به  ی موضوع و  نیا
 اهدا گردد.  ترین افراد ستهیخاص، به شا یت ی مل   هه باختصاص داد تا همه ساله بدون توج    یازهیخود را به جا ییدارا شتری ب

 ( 1896 –  1833آلفرد نوبل )
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حاصل    یدرخشان  ی هاشرفتیپ  دالتون  یاتم  ی بر تئور  یتا اواسط قرن نوزدهم، مبتن  یمیش  علم
 ده یبه د   دهیپد  نیبه ا  زین  گریبعض د   ؛به وجود اتمها معتقد و معترف بودند   ، اکثراً هادانیمینمود و ش
م سال    یسیانگل  دانیمیش  ؛ستندینگر ی استهزاء  طر   1857»راسکو«،  درباره    قیاز  استهزاء  و  تمسخر 

 گفته است:  نیدالتون چن ی تئور

" .است  دالتون اختراع نموده ی هستند که آقا یچوب ی هاها گلوله اتم "

 گران،یو د   فیمندل  ی هاشهیدالتون و اند  ی بر تئور  یمبتن  یمیعلم ش  کهی، درحالهاسال   نیا  ّی ط  در
بدور    هات یّ فعال  نیکرده و از ا  اریباره سکوت اخت  نیدر ا   کی، علم فیز تاختی م  شیچهار اسبه به پ

بود  توفقتیدر حق  ؛افتاده  از  حادثو    لهیگال  درخشان  ی هاق ی، پس   ، ف  یبزرگ   ۀ نیوتون  علم   ک یز یدر 
نور و    یموج   هیدر ارتباط با نظر   انگ«یو »   ژن« یدو بزرگ، تحقیقات »هو   نیبعد از ا  ؛حادث نشده بود 

 ذکرند. ستهیشا ، اجسامۀ ژ یو  ی گرما افتنیژوزف بلک درباره    ی شهایآزما 

به   سی و مغناط  ستهیالکتر   نهی، در زمومبسوطی  ل مفّص   تحقیقات(،  1791-1867)  1ی فاراد  کلیما
گام در جهت    نیگفت نخست  توانی م  ؛، آنها را منتشر ساختچهل سال کار مداوم  ّی رد و در طمل آو ع

دانان را به  کیرفته رفته فیز   ،ی ک برداشته شد و تحقیقات بعدوزف بالژتوسط   ک یز یشدن علم ف  یاتم
 ها راهبر شد. اتم  و پر تالش   ی نامرئ  جهان

  قات ی»توان« ، تحق  د  یتول  نیوان ماش( بعن1819  -  1736)    2وات  مزیجبخار توسط    نیاختراع ماش
  « یکی( و »کار مکانی »حرارت« )=انرژ  ۀاوست که رابطبه دنبال داشت و هم را  (  1889  –  1818)  3ژول

 کدانی، فیز به شمار است  کی علم فیز   خ یدر تار   یژول، که نقطه عطف  ی کارها  ی بر مبنا  ؛را نشان داد 
و 1832  -  1796)  4کارنو   یساد،   ی فرانسو  مبان1907  -   1824)  5تامپسون  امیلیو  (  مهّم   ی (،    علم 
  عت یحرارت و کار استوار است و از طب  ۀبر رابط  ک ینامیکردند. علم ترمود   ی زیر ی را پ  6کینامیترمود 

علم  امّ   ؛ مستقل است  ،اجسام بدان جهت که  تئور  یمیش  ا  بود که    افتهیدر   ی ، بدرستیاتم  ی براساس 

 

1 ● Michael Faraday 

2.    James Watt 

3 ● James Prescott Joule 

4 ● Nicolas Léonard Sadi Carnot 

5 ● William Thomson, 1st Baron Kelvin 

6.  Thermodynamics 
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انرژ  ی زیچ  ،»حرارت مو هاتم  یحرکت  ی جز  و  ن  ی هالکولا  فیزیکدانستیاجسام  نظر  به  ،    کباره یها 
 شد.   یاتم ی تئورتوّجه م

 ی هاظرف در بسته، حرکت و برخورد مولکول   کیکه در    هاده بود د   حیتوض  ی کیبه ن  یاتم  ی تئور 
ازد  م  اد یگاز،  در ظرف سبب  ا  گردد ی فشار را  نسبت مستق  نیو  با حرارت،  به عبارت    ؛دارد   میخود 

 .گردد ی ها( باال رود، بر فشار گاز افزوده محرکت مولکول عتاً یحرارت گاز )و طبه چ هر ترساده 

 ن یها به خود جلب نمود، هممولکول  ی را بر رو  هاکدان یفیز   قاتیکه تحق  یموضوع  نیاّول  ن یبنابرا
 آغاز شده است.   کیعلم فیز   یا است که مطالعات اتمج  نیاز ا ؛حرارت و فشار در گازها بود  ۀرابط

  گاز   ی ظرف بزرگ حاو  کی، درباره  وتنین  کیمکان  نیبردن قوانکه با بکار    قاتیتحق  نینخست
  شات یشد که فرض آزما  یدانشمندان از آنجا ناش  ی خطا  ؛افتین  انیکامل پا  موفقّیتانجام گرفت با  

 ی هاولکولکه م  قتیحق  نیکرده بودند، غافل از ا   اد یگاز، بن  ی هاهمه مولکول  کسان یخود را بر سرعت  
 . کنندی مختلف حرکت م ی هانخستین، با سرعت  ی از همان برخوردهاز، گا

 ** * 
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ماکسول 

پ  ی امعمّ  با  بزرگتر   ی کی  شیدایبزرگ،  کالرک   مز یج  یعنی ،  کیفیز   خی تار   پردازان  ه ینظر   نیاز 
   حل شد. ،یاحتمال اتیاضی ر  ی ( و بکار گرفتن تئور1879 - 1831) 1ماکسول

 ی نامرئ   یجهان  ی هاچهیدر   ،گراد یسانت  ۀدرج  15.5  ی هوا، در  هااو از حرکت مولکول   محاسبات 
 قت یدر حق  ؛ مختلف در همه جهات در حرکت بودند  ی هارا بر انسان گشود که در آن، اجرام با سرعت 

باماکسو   را  دن  ستفیکر   دیل  امولکول  ت  ی رو   رقابلیغ  ی ایکلمب  و  ماکسول،   مزیج  ؛دانست  هاتمها 
نهازنبرگ یها و هااینشتین  وها    رادرفورد   است که اسپهبدانش،  یدار سپاهطالیه ا  می،  از  ،   وقرن پس 

  ل ی ها گسرا به فتح کهکشان   یانسان خاک  ندگانیفتح نمودند و نما  ی گری پس از د   یک یدانش را    ی هاقله
 کردند. 

است    هیفوت بر ثان  1505ها بطور متوسط  ول نشان داد که سرعت مولکول ، محاسبات ماکسی بار
  ن یط فاصله بمتوّس   دارد و حّد   گرید   های مولکول   با  برخورد   8‘ 077‘200‘000،  هیر ثانو هر مولکول در ه

بعد  کی تصادم  آزما  شگزار .  است  2متر   نانو  56.8  ی تصادم و  ا  شی جامع  در  مختصر   ن یماکسول 
 . خاطر خوانندگان خواهد بود ضرورت ندارد و سبب مالل 

 

 

 

1.  James Clerk Maxwell .2  میلیاردم متر است  کینانو متر برابر با   یک . 

 ی اسکاتلند کدانیزیف، ماکسولجیمز کالرک 
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در سال    نیا بزرگ  س    ش ی بسال    34  که یدر حال  1865دانشمند  استاد نداشت،  در   ی مت  خود 
خود در اسکاتلند،    یضمن اقامت در ملک شخص  او  ؛را رها نمود و بازنشست شد  1لندن  کالج  نگزیک

و  تهیسی الکتر  قی خود، »حقا  یعلم  اثر بزرگ   را دنبال نمود و چند سال بعد ی علم  قاتیمطالعات و تحق
(،  1879تا روز مرگ )  1871شد و از سال  وت  دع  سی او مجددًا به کار تدر   ؛ را منتشر ساخت  2س« یمغناط

 عهده دار بود.  جیرا در دانشگاه کمبر  ش«ی ندالبراتوار مشهور »کاو  ی و استاد  ت یر یمد

 دانیمی، ش3آواگادرو ست که یاآن روزگار، محاسبه یذکر در ارتباط با دانش اتم ستهیشا  عیوقا  از
 بات یترک  4« گرممولکول»هر    ایعناصر،    «گرماتم »آواگادرو ثابت نمود که در هر    ؛بدست داد   یائیتالیا

.مولکول وجود دارد  ای اتم   6.022*2310 اد ، تعدیائیمیش

 افتندیگرم بود و دانشمندان در   اجسام    یرنگ  ف  یقرن نوزدهم، کشف ط  لیاوا  اکتشافات مهّم   از
 ی شاکشف بزرگ، راهگ  ن یا  ؛دینمایم  دیاز خود تول  یدر صورت گرم شدن، نور خاص  ی که هر عنصر

  اس شن ، دو ستاره1868بسال    هاش یآزما   نیاز ا  یکیدر    ؛دیگرد   ی شناخت عناصر در سطوح اجرام سماو
  نمودند که شاخص   یرا شناسائ  ی به هنگام کسوف، رنگ زرد   6«هیکولو »  5« نانسِژ  ژول»  ی هابنام 

  ی ونانی  وس  یهل)ماخوذ از  نهادند    7ومیرا هل  دینام عنصر جد  ،دو  آن  ؛از عناصر شناخته شده نبود   کیچ یه
 (.دیخورشی به معنا

  

 

1 ● King's College London, King's or KCL                    2.  Treatise on Electricity and Magnetism 
2.  Treatise on Electricity and Magnetism 

3 ● Amedeo Avogadro 

اتممولکول   کی    4. اوزان  اتم  ؛است   بی ترک  کی  یگرم، حاصل جمع  با    دروژنی ه  یبعنوان مثال وزن  اتمکیبرابر   ی، و وزن 
 م وزن دارد. گر  ۱8 معادل،  (O2H)مولکول گرم آب   کی  نیبنابرا  ؛است ۱6برابر با  ژنی اکس

5 ● Pierre Jules César Janssen                                        6 ● Sir Joseph Norman Lockyer 
6 ● Sir Joseph N orman Lockyer  

7. Helium 
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 لرد رایلی

که   افتیدر   )لورد رایلی(  ی لیرا  خانواده  ن ، سومین باُر 1« استرات  جانکشف، »   ن یسال بعد از ا  25
  ی وقت   ؛دارند  یاندک تفاوت  ییایمی، به لحاظ ششگاه یگاز اُزت موجود در هوا، با گاز اُزت حاصل در آزما 

ماند که    ی باق ش یاندک گاز در ظرف آزما   ی نمودند، مقدار  ب یترک  ژنی گرفته از اتمسفر را با اکس  ت  ازُ 
. دندی( ناماثری ب  ی  ونانی)  2را آرگون   دیگاز جد  ن یا  ؛را نداشت  گرید   ییایمی ه شماّد   چیبا ه  بیترک  تیّ خاص

موجود است    عتیدر طب  اثری ب  ی گازها  ی شتری، دانشمندان بر آن شدند که تعداد باثری باکشف دو گاز ب 
تحق ا  ی داردامنه  قاتیو  در    افتیادامه    نهیزم  نیدر  ، 3پتونی کر   ی قرن نوزدهم گازها  آخر    سال    15و 

 دایپ  هاکدان یز ینزد بعض ف  شهیاند  نی، ا اثری ب  ی با کشف گازها  ؛دندی کشف گرد   زین  5و رادون  ،4زنون 
 . نمانده است  یباق  قیجهت تحق ی اد یز  و موضوع   افتهی ان یپا کی ز یف ۀدر رشت اتیّ شد که کشف

 ده یمدرن نام  ک  یز یرخ نمود که اساس آنچه را ف  کی ز یدر علم ف  ی دیجد  ی هاده یناگهان پد  اّما
هجدهم  ی هاکوشش   ؛نمود   ی گذارهیپا  شود یم جهت  قرن  در  توسط    ی روین  عتیطب  افتنی ،  برق 

 ن یل به او ماکسو    ی در قرن نوزدهم، فاراد   ؛منتج نشده بود   یبخش  تی رضا  جیدانشمندان مختلف، به نتا
د را ات خو توّجه  ۀا همشدند، امّ   کیاست نزد   یبرق، حرکت ذّرات با بار مثبت و منف  انیکه جر   دهیقع

 مطلب گذشته بودند. زا و موجی بودن حرکت برق را مطرح کرده زین  یجمع ؛به آن معطوف ننمودند

 

 

1   ●  John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh 

2.   Argon 

3.   Krypton 

4.   Xenon 

5.  Radon 

 لرد رایلی کاشف گاز آرگون
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 تامپسون جی. جی. 

آلمان   ی د دار و متعّد دامنه  شات  یآزما   بعدها انگ   ی توسط دانشمندان  با شناخت    یسیلو  در رابطه 
جر  ه  تهیسیالکتر   ان یطبیعت  که  گرفت  نت  چکدامیانجام  ن  یقطع  ی اجهی به               سرانجام   ؛ افتیخاتمه 

را    مطلب  نی، اجیدر کمبر   شی ندالبراتوار کاو   دیر  م  ، استاد و (1945  -  1856)  1« تامپسون  .ی ج    .یج»
جرم آن ذّرات    ۀبه محاسب  حّتیاو    ؛«ی»بار منف برق، حرکت ذّرات است با    انی که جر   دیبه اثبات رسان

را   آنها  ج    افت ی   قی توف  ،دینام  الکترونکه  ر و  الکترون  هر  ه  1.833ا  رم  جرم    ؛ دانست   ژن ودر یبرابر 
 ی را کشف و آنرا نامگذار اتم ۀسازند ی از اجزا یکیست که ا یکدانیز ینخستین ف تامپسون قتیدرحق
را به خود اختصاص    1906سال    نوبل  زهی ، جاکیز یه علم فد بخو   ۀتامپسون به خاطر خدمات ارزند  ؛نمود 

که در روزگار او، معتقدان به ذّرات   افتیبه صراحت در   توانیم  تامپسون  ی هاادداشت یداد. از بعض  
بس اتم،  از  ف  حّتینبوده    ار یکوچکتر  ا صاحب   ی هاکدان یز یبعض  به  د   شهیاند  نینام  استهزاء    ۀ دیبه 

 .اندسته ینگر یم

 

 

 ** *  

 

1 ● Sir Joseph John Thomson 

 جی جی تامپسون کاشف الکترون 
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 م رونتگنهلویل

کاتد )اشعه   ۀاشع  ی بر رو  قی، ضمن تحقیآلمان  کدانیز ی( ف1923  -  1845)  1رونتگن ،  1895  بسال
را    یخاص  ییایمیش  ۀخود، ماّد   شگاهیاو در آزما  ؛نائل آمد  2کس« ی( به کشف بزرگ »اشعه ایبا بار منف

، نمود یم   یکاغذها را بررسنور ساطعه از    زانیکاتد، م  ۀو با تاباندن اشع دهیصفحات کاغذ مال  ی بر رو
در نقاط    اشعه قرار داشتند، بلکه همه اوراق  میمستق  ریکه در مس  یشد که نه تنها کاغذهائ  توّجهناگهان م

آزما اتاق مجاور برد و دستگاه خود را روشن    رونتگن   ؛شوندی م  ی نوران  شگاهیمختلف  را به  کاغذها 
کاغذ همان اثر    ی بر رو  زید شده در اتاق مجاور نیتول  ۀرد که اشعمشاهده ک  یا در کمال شگفتنمود، امّ 

نداشت،    ی آن اطالع  تیّ کشف نموده و چون از ماه  ی دیجد  ۀکه اشع  افت یدر   ی رونتگن بزود   ؛را دارد 
. دینام کس« یآنرا »اشعه ا 

 

 
  

 

1 ● Wilhelm Conrad Rontgen 2 ● X-Ray 

 یمسبّب خدمت کس،یا ۀرونتگن با کشف اشع 
 د یگرد یبزرگ به عالم پزشک
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آن در اجسام مختلف    ی قدرت نفوذ   زانینافذ است و م  ار ی طول موج کوتاه، بس  ۀبواسط  X  ۀاشع
  ی علم  اتیّ کشف  ن یو مهمتر   ن یدتر یاز مف  ی کیحادث شد،    1895واقعه که بسال    ن یا  ؛ دباشی متفاوت م

بسال    بلنو  ۀتیاست. کم  انیاز شرح و ب  ازینی آن ب  تیّ نمود که اهم  یعالم انسان   میقرن نوزدهم را تقد
 ی قرن است که جهان پزشک  کیاکنون فزون بر    .به رونتگن اعطاء نمود   کی ز یرا در ف  نوبل  ۀ ز ی، جا1901

او را تحسگرید   ۀو علوم مختلف   -   1879)  1« ون لوفماکس  رونتگن، »  . هموطن  کنندیم  نی، اختراع 
تفاوت    ن یاست با ا  یسیومغناطتشعشع الکتر   ی، نوعتی قابل رو   همانند نور    Xۀ  (، ثابت کرد که اشع1960

 است.  اد ی ز  لیدل نیبه هم  زیکوتاه بوده و قدرت نفوذ آن ن اریکه طول موج آن بس

طول موج   ی ریگ، با اندازه شی ، در البراتوار کاوندیسی، پدر و پسر فیزیکدان انگل2گ ا بر و  گابر
  ایکس   ۀشع ا  ؛3دادند   صیتشخ   ،تی قابل رو   موج نورطول    0.00002  تا  20.0  را  آن   زانیم،  کسیاشعه ا

(.رد یگیقرار گرفت )و م ار یبس ۀ، مورد استفاد یائ یمیش باتیها در ترکطرز قرار گرفتن اتم صیدر تشخ 

 

  

 

1 ● Max Theodor Felix von Laue 

2  ●  William Henry Bragg, William Lawrence Bragg   «الرنس    امی لیو» به همراه پسرش    «براگ  یهنر   ام ی لیسر و
توسط   یبلور   ارساخت   لی به خاطر تحلرا    زهیجا  نیا  ،دو  آن  ؛دینوبل گرد  کیز ی ف  زهیجا  افتیمفتخر به در   ۱9۱۵در سال    «براگ

 کردند.  افتیدر  کس یا ی پرتوها

 ک پنجاهم تا یک پنجاه هزارم ی ● 3
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 فرانکلین  ندی روزال

 DNA  قاتی در تحق  X، از اشعه  لندن  زنگیکدر البراتوار کالج   ،(1958  -  1920)  1فرانکلین  ندیروزال
،    Xاشعه    گر یاز خواص د   ؛دیآغاز گرد   خ یها از آن تار مولکول   ی ولوژی ب  و   کیژنت  مهّم سود برد و علم  

مخالف    ی  کیالکتر   ی با بارها  هاون ی  جاد ی ، ااست که حاصل آن  کولمول  ک ی  ی هااتم   نیب  پیوندشکستن  
. قرار گرفتن  شود ی م  ستهیالکتر   انی در مقابل جر   ط یشدن مح   ی در گازها سبب هاد   ر یتاث  ن یاست و ا

  ی کیولوژ ینموده و صدمات ب  جاد یبدن ا  ی هاحالت را در سلول  نیهم  ، X  اشعۀنسوج زنده در معرض  
 کردندیاشعه با آن کار م   نیکشف ا  ی که در ابتدا   ین از کسا  ی اریبس  ؛شود ی مرا سبب    یجبران  رقابلیغ

ا انسان حّد   ؛مصائب دچار آمدند  نیبه  بدن  ااز    ی گرچه معلوم شده است که  ل را تحمّ   کسیاشعه 
 اند.داده نشده  حیوابسته است که هنوز بطور کامل توض اریامر به عناصر بس نیا ا، امّ کندیم

، 2رادیواکتیویتهحاصل شد. کشف    کیز یدر علم ف  یدرخشان  ی هاشرفت ی، پاواخر قرن نوزدهم  در
آن    ی آمدهای و پ  یاتم  ک یز یاست که بشر را به دانش وسیع ف  ی دیکل  ی هااز کشف   یکیبعنوان مثال  
قرن نوزدهم، بدون ورود دو   قات یاطالعات تحق ۀت اظهار نمود که همأبه جر  توانی ا مامّ  ؛رهنمون شد

 .دیرسینم جهیبه نتسرعت   نیو نبوغ آسا، به ا  لیاص ی تئور

 
  

 

1. Rosalind Elsie Franklin 2.   Radioactivity 

نواع  ، اDNAساختار   ییدر شناسا یاساس ینقش  نیفرانکل
 .کرد  فایا تیسنگ و گرافزغال ها،روسیو
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 پالنک ماکس 

 یعن ی  ستمیقرن ب  کیز یف  پردازانهی نظر   نیدر زمان مناسب، توسط دو تن از بزرگتر   ی دو تئور  نیا
 نیاد کردند. را بُ   ی نسبت به جهان ماّد   دیجد   یو نگرش   دندی، از راه رس2اینشتینو آلبرت    1پالنک   ماکس

آغاز   ماکس رشتهپالنک  فیز   دیجد  ی اگر  علم  که  در  است  ف  اصطالحاً یك        ، ک« یز ی»کوانتوم 
اجرام    می عظ  ی ایبا دن  ک یز یسروکار کوانتوم ف  ؛شود ی خوانده م  « ی و »کوانتوم تئور  ک«ی»کوانتوم مکان

جهان     ۀکر یپ  ۀسازند  ی سلولها  یعنیها  اتم   یکروسکوپیفوق م  ی ایبا دن، بلکه  ستیو کهکشانها ن  ی سماو
   .باشد می  میعظ

علم بدست آورده   نیاست که ا  یات یّ ، در گرو کشفی تکنولوژ  زیانگشگفت   یجدید و ترقّ   مدنیت
و    یفضائ  ی تکنولوژ،  وتری، کامپیمخابرات  ی هاستمیس  لیاز قب  دیاکثر ابداعات و اختراعات جد  ؛است

. استساخته  ّسریم کیز یرا کوانتوم ف نهایع مربوط به اراصدها اخت

 

  

 

1. Max Karl Ernest Ludwig Planck 2.   Albert Einstein 

کشف کوانتا، علم  ابماکس پالنک 
 را سبب شد  کیکوانتوم مکان دیجد
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بود که   رفتهیاصل را پذ  نیدر انتقال حرارت، ا  کیاز ظهور ماکس پالنک، فیزیك کالس  شیپ  تا
 ن یا  اّما،  ( کندی)تشعشع م  شود یبه اطراف منتقل م  وستهیجسم گرم، بطور پ  کی( از  ی حرارت )=انرژ

 شد.  گرید  ی ابه گونه  زیانسان ن  تیّ علم فیزیك و مدن ،اصل ناگهان دگرگون شد و با آن

تکّ   ما یك  اندکاگر  را  آهن  کن  ی ه  حرارت میگرم  شد  ،  اطراف جذب  به  تشعشع  بصورت  را  ه 
  - بلند اریبا طول موج بس-  ی نور فیبدان جهت که در بخش مادون قرمز ط  تیّ فعال نیاّما ا ؛راکندپیم

  ر با طول موج کوتاهتر د   ی با باال بردن حرارت، از خود نور  اامّ   ؛ستی ن  ت ی ، قابل رو رد یگی صورت م
گرم شدن، از   ندی. آهن در فرادهدیم  صیآن را تشخ   انسان  ینائیو ب  دی نمای م  جاد یا  تیقابل رو   فیط

 ی و سپس به رنگ زرد و در منتها  یبه پرتغال  ییاز رنگ آلبالو   یعنی،  کندی م  رییتغ  گریبه رنگ د   یرنگ
، نور متصاعده را از منشور  دیاگر در حالت رنگ سف  قت یدر حق  ؛شود یگر مجلوه   دیگرما، به رنگ سف

قرن نوزدهم،   ی اروپا  ک  یز ی. فمیمشاهده کن  میتوانی را م  فیط  ی هام، همه رنگیشکست نور عبور ده
متصاعده از یك    ی  انرژ  از جمله آنکه، کّل   ؛را مطرح نموده بود   ی اریسئوالت بس   دهیپد  ن یدر مقابل ا

، فیمختلف ط  ی هااز بخش   کیآنکه هر    گرید   ؛ستیمختلف چ  ی هاجسم گرم، در درجه حرارت 
 . کنندی اعد مرا متص ی انرژ از کّل  زانیچه م

مختلف، نسبت    ی هامتصاعده با طول موج قسمت   ی انرژ  زانی، مکیکالس  کیز یف  نیوانق  برابر
با   مینور بنفش حرکت کن ی در بخش نور قرمز، کم و هرچه بسو  ی ، انرژگریبه عبارت د  ؛دارد  میمستق

 .رد یگیم  ی کوتاه شدن طول موج، فزون

 ی باال   ی هادر بخش   ؛موافق و سازگار نبود   ی تئور  ن ی، تجربه با اکدانان یز یف  ی  شگفت  ان یدر م  اّما
 ماند  جهینتی بزرگ ب   ی معما  ن یدر حل ا  هاکدان یز یف  ی هاتالش   ؛محدود بود   ی تصاعد انرژ  زانی، مفیط

در   یبار علم  عهیضا  راثیم  نیا  یوقت  . داده بودند  لقب  1بنفش فرا  فاجعۀرا    دهیپد  نیکه ا  ی تا به حّد 
 بود. گشته مبّدل أس یبه   ، راه حل افتنی جهت  دهایامّ  ۀ، همماکس پالنک قرار گرفت ی هادست 

 ۀج یو نت  دیممکن را به انجام رسان  ی هاش یآزما   ۀو هم  دیحّل معّما کوش  ۀشیها در اندت مّد   پالنك
  ن ی در سکوت منزل خود به ا  کهیشب، در حال  كی پروفسور پالنک در  ؛  امدیبخش بدست ن  تی رضا

 

1.  Ultraviolet Catastrophe 
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و با    افتی ، راه حل مشکل را در مانستی که به شهود م  یدر حالت، ناگهان  دیشیاندی م  نحلیال   معضل  
در    کدانیز یف  ک ی. افت ی   ینیبش یپ  رقابل یغ  ی ریتازه و مس یانسان، نقطه عطف  ن  تمّد   خیکشف، تار   نیا
 است:  شتهنو  نیارتباط چن نیا

گاه بود   یکیبودنش به ن  ی، خود از انقلبافتی  ق یماکس پلنک به آن کشف بزرگ توف  یوقت" آن    ؛آ
به او گفت    ،برد   رونیقدم زدن ب  ی پس از صرف ناهار، پسر کوچکش را به عادت هر روزه برا  یروز وقت

ر  گذشته براب   وتون یعظمت با آنچه یك روز از ذهن ن  دگاهیاز ذهن من گذشته که از د   یامروز موضوع
 " . است

پ  راه انرژ  پالنک   ی شنهاد یحل  در طرد  بود که اجسام، چه در جذب و چه  گونه که آن،  ی آن 
( اجسام در  ی انرژ  زانیو در اثر باال رفتن گرما )م  ندینمای نموده عمل نم  ینیبش یپ  ک یکالس  ک  یز یف

( و به  Quanta)  ی انرژ  ی ها، بلکه بصورت بستهوستهینه بصورت پ  ،ی از انرژ   ی هر مرحله، مقدار ثابت
ع   .ندینمای از خود ساطع م 1طور ُمقطَّ

و فرکانس موجود در آن مرحله   ت پالنکاصل ضرب عدد ثاب در هر مرحله، ح ی انرژ نیا مقدار
( عدد ثابت برابر  h)  ،برحسب ژول  ی ( مقدار انرژE)  رابطه   ن ی( که در اE=h.ʋ)  گر یبه عبارت د   ؛ است

(34-
  .ست ا هیدر هر ثان ستمیتعداد فرکانس س 2(ʋو ) 6.626*10(

  ؛ هستند راهگشاست  گانهیب یمعان نیکه با ا  یروزمره نزد کسان   یروشن شدن مطلب، مثال   جهت 
  رون یب  یط ی ، تحت شرایمتوال  ی لوهایس  ی هاکه از سوراخ  میکن  هیمورد بحث را به شکر تشب  ی  اگر انرژ

پ  ختنیر   رونیب  زانی ، مکالسیك  کیز ی، فزندیر یم به بطور  را  بردن آن شرا  و  وستهیشکر  باال  تا    طیبا 
و    ی بند بصورت بستهاّوالً ،  لوهای از سآمدن شکر    رونیکه ب  افتیپالنک در   ؛نمود ی فرض م  تی نهای ب

 ی هاکوتاه و فرکانس   اریبس  ی ها، در طول موجبود یم  نیاگر جز ا  ؛رد یگی بطور محدود صورت م  اً یثان
و   قیسال تحق  نی، همانگونه که چندنی و ا  شدی م   عاز دستگاه ساط  ی انرژ   تی نهای ، باد یفوق العاده ز 

که با   یجهت کسان   -سفانهأ مت-موضوع    نیا  تیّ اهمدرک    .است  رممکنیغ  ی نشان داد، امر  شیآزما 

 

 nu یونانی ●. 2                                                بریده بریده، ناپیوسته ● 1
ان ی ● 2  nu یون
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ریهستند به نحو احسن م  گانهیب  ک یز یعلم ف  ک یز یاست که مشکالت ف  ی ادآوریا الزم به  ، امّ ستین  سَّ
  ا ی   ی هاد   همیاجسام ن  و  ستوریترانز   میعظ  ی و تکنولوژ  شدندی هرگز حل نم  دهیدپ  نیبدون کشف ا  یاتم
«Semiconductorاساس صنعت کامپ تکنولوژ  وتر ی« که  بوجود    عی و صنا  های هستند و همه  وابسته 
 . آمدندینم

امر، بعض دانشمندان   ی  و در باد   افتیاشتهار    ،کی ز یف  کشف پالنک به سرعت در جهان    بهرحال
ک معتقد بود که به کشف پالن   یاز کسان  یکیاّما    ؛ستندینگر ی و انکار م  ینف  ۀدیکار بزرگ به د   نیبه ا

 یبه کشف  شین آزما یاّولنمود و در    اریکمك بس  ک«یعلم »کوانتوم مکان  شیدایپ  به،  و با استفاده از آن
اره ثبت اختراعات  ، کارمند اد اینشتینآلبرت  ساله بنام   25 ی نائل آمد، جوان نوبل  ۀ ز یبزرگ و گرفتن جا

 شهر ژنو بود. 

 
 

* **  

 دو اسطوره تکرارنشدنی جهان علم؛ ماکس پالنک در کنار آلبرت اینشتین  
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پ  همانگونه ا  ش یکه  پا  ونانی  ی آمد، روزگار  نیاز  آتن  تخت یو  مهّم آن  دانشمندان   دیتول  ، مرکز 
پ و  بود   ی هاشه یاند  شیدایبزرگ  پ  ؛بلند  تغ  1مقدونی اسکندر    شیدایبا    ، یونان   ی  اجتماع  طیشرا  رییو 

نش  تیّ مدن در  نهاد   ب یآن خّطه سر  بعد شراقرن   ؛انحطاط  تول  یاجتماع  طی ها  متفکران    دیالزم جهت 
 اّول طراز    ی از مغزها  یجمع  ،ی م تا پنجم هجرقرون سّو   نیشد و ب  داریپد  انهیخاورم  ۀبزرگ در منطق

 . شتن در خراسان قرار داآ تیّ ، مرکز قیخّطه بروز و ظهور نمودند که به تحق ن ی، در اخیتار 

 ،بزرگ   یتیّ رفت و مدن  انیاز م  طی ، آن شرای مرکز  ی ایرکان آسط تُ با قّوت گرفتن تعّصبات و تسلّ   اّما
 فرو رفت.  ی ، به خواب ابدداریب  ر، آن دولت  اقوام تاتا کنان یبه ضعف نهاد و سرانجام با هجوم بن ی رو

درخشان   ی تیّ ، آرام آرام فراهم آمد و مدنتیّ مدن  دیتول  طیقرن شانزدهم، شرا  ی در اروپا  گرید   بار
 ی ستمیقرن ب  -حاً اصطال-  باال داشت، بروز نمود که تداوم آن به تمدن    ۀشد  اد یکه آبشخور در دو تمدن  

ا از امّ   ؛و گاه در انگلستان بود   فرانسهدر    یو گاه  ایتالیمرکز در ا  یهاخیر را گا  تمّدن    نیا  ؛دیمنجر گرد 
  د یدر تول  آلمان است، کشور    رون یمقال ب  نای  ۀکه ذکرش از حوصل  یلی سو، به دال   ن یقرن هجدهم به ا

انتقال   نی ، به برلی فکر  ی هات یفعال  تیّ گرفت و مرکز   یشیپ  ی اروپائ  ی کشورها  گرینوادر  علم و هنر، بر د 
 ، 9دیفرو  ،8کارل مارکس  ،7شوپنهاور  ،6نیچه، 5هگل  ،4کانت  ،3بتهون  ،2باخ  رینظ یهائشخصّیت ؛ افتی

 نمودند.   فایا ینقش بزرگ  ،معرفت انسان ۀر یگسترش دا در، هان یا ریو نظا  10زنبرگ یو ها اینشتین

  

 

 خجسته. ≠. گجستهانددهی نام «ملعون»  ی، همواره اسکندر را »گجستک« بمعنارانیا میقد اتی درادب .1

2. Johann Sebastian Bach                                   7. Arthur Schopenhauer 

3. Ludwig van Beethoven                                   8. Karl Marx 

4. Immanuel Kant                                               9. Sigmund Freud 

5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel                    10. Werner Karl Heisenberg 

6. Friedrich Nietzsche 
7. Arthur Schopenhauer 

8. Karl Marx 

9. Sigmund Freud  
10. Werner Karl Heisenberg 
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 گر یو بعض د   نگنیگوت،  خیمون  ،نیدر برل  ی ریکم نظ  ی  علم  ی هاطیاواخر قرن نوزدهم، مح   در
شهرت   ؛ بود  ی فضا جهت گسترش علوم عقل ن یتر و مناسب  نیتر شرفتهیبوجود آمد که پ  آلمان  ی هاشهر 

  موده حاصل ن  یمختلف علوم عقل  ی هانهیکه در زم  ی ریگچشم  ی هاشرفت یو پ  یعلم  ی هاطیمح   نیا
  ی علم  ی مراکز شوند و بر غنا   نیبرجسته، از سرتاسر اروپا جذب ا  ی تا استعدادها  دی، سبب گرد بودند

 . ندیفزایبن آ

گفت    توانی داشت و م  انی جر   ،سالم و آزاد   یی در فضا  ی فکر  ی و داد و ستدها   یعلم  مباحثات 
آن،    1«اسکوالستیک  »جامد     در آموزش و آموختن، از حّد خشک و  نیشوق و ذوق معّلمین ومتعّلم

   بود. دهیرس یمذهب مانیا ی فراتر رفته و به مرزها یبس

 ** * 

  

 

مدرسه گرفته    ی به معنا  «اسکوال » و از کلمه    یولی کلمه اسپان  شه ؛ ریاست  ی«سدرَ حکمت مَ »   یبه معنا  «کی اسکوالست »   ●  1
ایاست  شده تسل  بنحو دلخوا  سا ی افکار کل،  داشت  یر ی رشد چمشگ  ییاروپا   ۀ بر جامع  سا ی ط کلتسل    ۀمکتب در دور   ن ؛  از  بر  ه  ط 

  توان یدر اروپا را م  یسدرَ فلسفه مَ ؛  دادی را نشان م  است ی در س  ن ید  ۀکه دخالت گسترد  کردی م  دای آموزش و پرورش گسترش پ
 مسلمانان دانست.  انی مدر  انیی ا متناظر با مش  
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 اینشتین  آلبرت

( UImم« )اول، در شهر »1879دهم مارس سال  در روز چهار   ن،یچن  نیا  یطیدر مح   تیننشای  آلبرت
نقل مکان    خیبهتر به شهر مون  یزندگ  دی امّ   به  سال،  چند  از  پس  او  ۀخانواد  ؛به جهان گشود   دهیآلمان د 

  زار یب  آغاز از درس و مدرسه  انآلبرت از هما  امّ   ؛به مدرسه فرستادند  خی نموده و انیشتن را در شهر مون
 مدرسه   ی ا یاّول  لیدل  نیبه هم  ؛داد یم  حیآزاد را بر مباحث کالس درس ترج  ۀر مستقل و مطالعبود و تفکّ 
او راض د   نیمعّلم  ، نبودند و گاه گاه  یاز  قرار    او   گرانیدر حضور  زبان طنز و تحقیر، مخاطب  با  را 

اساس،    ن یبرا   ؛ا تکرار شده بود اره، بشد"   ی نخواه   ی ز ی "آلبرت تو هرگز چ که    نیاز معّلم  یکیسخن    ؛دادندیم
به همراه پدرش به کارگاه  گاه     و  نمود ینمود و اوقات خود را با خانواده صرف م   ل یترک تحص  اینشتین

 ینداشت و کار به ورشکستگ  یفی، کسب و کار  خانواده تعر گرید   ی از سو   ؛رفتیاو م  ی  وسائل برق  دیتول
  .دیانجام

 النیدر م  یزندگ  اینشتینا  امّ   ؛نقل مکان نمودند  ا یتالیدر ا  النیر مبه شه   خی، از موناینشتین  ۀخانواد 
  ؛ شد   لی، مصّمم به مراجعت به وطن و ادامه تحصمیالناقامت در    یو پس از مدت  داشتی را دوست نم

و پس از    دیگرد   لیفارغ التحص  رستانیدنبال نمود و از دب   ی را جّد   لیکار  تحص   اینشتیندر بازگشت،  
، 1900بسال    اینشتینثبت نام کرد.    1خی زور   ک  یتکنیپل  ۀرفت و در دانشکد  سییه سو دوره، ب  نیا  ّی ط

  ی تعّلم او، سبب شد تا شغل   وهیاستادان از ش  تی ا عدم رضاامّ   ،شد  لیفارغ التحص  خیزور   تکنیك  ی از پل
 نشود.  شنهاد یدر دانشگاه به او پ

تدر   کاریب  یمّدت  اینشتین به  امّ آزاد مشغول شد  سیبود، پس  تکافو در ا  ،  او  را   ی آمد  مخارجش 
بدست    ی کار   2انست در اداره ثبت اختراعات شهر »برن« سرانجام پس از مّدتها کوشش تو   ؛کرد ینم

وا«یاز همکالسان سابق خود بنام »م  یک ی  ( با1904سال )  نیدر ا  ؛آورد   دو  ،آن  ۀازدواج نمود که ثمر   3ل 
  زند پسر بود.فر 

 

1. Zurich Polytechnique                                  2. Bern                                     3. Mileva Marić 
2. Bern 
3. Mileva Marić  
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خود   دکترای   ۀ ، دانشنام1905مراجعت نمود و بسال    خیزور   کیتکنی مجددًا به دانشگاه پل  اینشتین
  نمود. افتیها« در بنام »ابعاد مولکول ی انامهانیپا ر یرا در رشته فیزیک، با تحر 

ها در ها و مولکولحرکت اتم  ۀمقاله دربار  ن ینخست ؛منتشر نمود  یعلم ۀمقطع، سه مقال نیدر ا او
 . دیبه اثبات رس  گرانیوسط د آن ت   ی  صّحت علم ی بود که به زود   عاتیما

بس  ۀمقال که  جا  افت یشهرت    اریدّوم  برا   نوبل  ۀ ز یو  عنوان  ی را  آورد،  ارمغان  به                                  او 
 ؛شده بود   ریپالنک، تحر دوستش ماکس   ومکوانت  ۀیداشت و در جهت اثبات نظر   1« کیفتوالکتر   اثر»

که   همانگونه،  ی بودن نور«، نظر داده بود که انرژ  ی اهر ذ »  ۀینظر ضمن اثبات     قیتحق  نیدر ا  اینشتین
  ؛ شود یمنتقل م  ختهیگسازهم  و  (Quanta، بلکه بصورت قطعات )وستهینه بصورت پ  پالنک دریافته،

و انکار بعض     یامر، با نف  ی ( در تضاد بود و در باد ی بودن حرکت نور )انرژ  وستهیپ  ۀینظر با نظر   نیا
شد  انانکدیفیز  میلیکان   یحتّ   ؛روبرو  رابرت  که  است  ا   یوقت  2مشهور  اثبات    ی تئور  نیصّحت  به  را 

 . دیگرد  یخود دچار شگفت ،دیرسان

                                  
                                          

  

 

1. Photoelectric Effect                                     2. Robert Andrews Millikan 

 نوجوانی آلبرت اینشتین ن ینشتیا ریتصو نیتر میقد
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اینشتین  ۀمقال انقالب  یکی  ن  یّ مب  سّوم                                            ی عنی علم    خیتار   ی های تئور  نیتر ی از 
قابل اثبات در   ،ی شده در آن تئور اد یاز موارد  کیچ یا به لحاظ آنکه هامّ  ؛بود 1  «خاص  تیّ نسب هی»نظر 
ز  ین  ی اریبس  دیو انکار شد  یمورد نف  -استسهل  -نشد    واقع  یعلم  ۀنبود، مورد قبول جامع  شگاه یآزما 

  اش، دوست نابغه یعلم  ی هات یّ او در فعال  بانیمشّوق و پشت  نی، بزرگتر سالها  نیا  ّی در ط  ؛دیواقع گرد 
 پروفسور ماکس پالنک بود. 

 ی هاط یگرفت در مح   میبرن، تصم  پس از چهار سال کار در اداره ثبت اختراعات شهر    اینشتین
به   خیزور   کیتکنی دانشگاه پل  ی ، استاد او  یمقام  دانشگاه  نینخست  ؛ن کار کند زبای آلمان  یدانشگاه

 ، درآمد2  راگ پ  ه به استخدام دانشگا  اینشتین،  1911در سال    یعنیدو سال،    ّی از ط پس    ؛ بود   1909سال  
  ی علم   تیّ ر ی به مد  1916او بسال    ؛مراجعت نمود   خیتکنیك زور ی پل  ، مجددًا به دانشگاه  کسالیاّما پس از  

 نقل مکان کرد. نیشد و به برل انتخاب  3ویلهلم صریقمعتبر  اری بس ۀسـموّس 

ن  نیهم  در که  است  تکم  تیّ نسب  هیظر سال  با  اضافات    لیرا  عنوان جدید  و  تحت   ،                              
انقالب  4« عام  ت یّ نسب  ه ینظر » و  در ش  ی منتشر ساخت  و جهان   ۀ و یبزرگ  فلسف  ینیباندیشه  و                      ی  علمی 

  کرد. اد یبن ی تبار انسان

  

 

1. Special Theory of Relativity 

2. Prague 

پیشبرد علوم در  گردید؛ هدف، پژوهش و  در برلین  آلمان تأسیس    ۱9۱۱انجمن »قیصر ویلهلم« برای پیشبرد علوم، بسال    ●  3
م، نا آلمان بود و بودجۀ آن توسط افراد، صنایع و دولت تأمین می  م آن به انجمن ماکس پالنک    گردید. پس از جنگ جهانی دو 

النک، کارل بوش، آلبرت فگلر، ماکس پالنک و اتو هان به ترتیب بین سالهای  تغییر نام یافت. آدولف فن هارناک، ماکس پ 
سه علمی معتبر را برعهده داشتند. ۱948تا  ۱9۱۱  ، مسئولیت این موس 

4. General theory of relativity 
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آن   یوقت  ؛جاذبه بود   ۀ، مسئلنشدهه او واقع  مورد توّج   «خاص  ّت ینسب»  هیآنچه در نظر   قت،یحق  در
  ز ی مهم را ن  ار یبس  موضوع    نیخواستند که ا  وی ، از  ، دوستان دانشمند اوافتیانتشار    1905  بسال  ه ینظر 

مصروف    1916تا    1905  ی سالها  نیب  اینشتین، اوقات  هیپا   نیبر ا   ؛خود مورد امعان نظر قرار دهد  ی در تئور
انداخت و امروز صّحت آنها به    انیخود به م  ی در تئور  اینشتین  رتلبآ آنچه    ؛ شد  ی موضوع علم  نیا

او چگونه  " سئوال که    نیو ا  ؛و اعجاب دانشمندان خواهد بود   رتیح  هیاست، تا جاودان ما  دهیاثبات رس
 همواره مطرح خواهد بود.  " دانست؟ ی م 

به عنوان مثال   ؛اندتجربه حاصل شده   ای با مشاهده    یبزرگ همواره به نوع  اتیّ ، کشفعلم  خ  یتار   در
سبک شدن    ای بوده،    وتونی، منشاء کشف قانون جاذبه توسط نز درخت که بنابه مشهورا  بیافتادن س

کالسیک از مشاهده و تجربه    ی ها، که او را به قانون معروف او راهبر شد، نمونهدر آب  1دسیارشم
بزرگ آنها،    ات یّ و کشف  یعلم  شخصّیتا در مورد دو  امّ   ؛اندهستند که دو کشف بزرگ را سبب شده

عارفانه    ی ود جهت تجربت وجود نداشته و سخنان آنها به شه   ی ابزار  چگونهیاز مشاهده و ه  ی مورد   چیه
  اند.بر آنها حادث شده  یاضی ر  دّقتکه با  ماندی م 2امبرانه یو پ

 .اینشتین ی گریاست و د  اینشتین شیچند قرن پ ی همشهر 3کپلر«یواهان س » یکیدو،  نیا

 *** 
  

 

.1 Archimedes، گرددی سبک م، حجمشهم  عیما شود، به اندازه وزن   ع یوارد ما یهر جسم دیگو ی م دسی قانون ارشم. 

، لئوناردو  دموکریتوسبعنوان مثال    ،کرد  اد ی  نهی زم  ن یآنها در ا از    شودی هستند که م  زی ن  ی گر یعلم، بزرگان د  خ  یدر تار   البته    2.
 اند. گروه ن یاز ا ...رادرفوردو  ست ین ب ی، ال ینچیداو

3. Johannes Kepler 
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کپلر یوهانس   

و   ستیها نگر به آسمان   اختراع نشده بود که هنوز تلسکوپ    ی (، در روزگار1630-  1571)  کپلر
منظوم  1قانون   سه   اجرام  با حرکات  ارتباط  در  را  از    ؛نمود   نیتدو   دیبرگرد خورش  ی شمس  ۀخود  پس 

حرکات    حّتی  ؛دنمودن  دیاو را تائ  نیصّحت قوان  دیجد  ی هامدرن و ماهواره  ی گذشت چند قرن، تکنولوژ
 ؛دارد   ینابغه همخوان  شمندیآن اند  نی، با قواندیکشف گرد   شیکه چند دهه پ   (Pluto»پلوتون« )  ۀار یس

سئوال همواره مطرح خواهد بود    نیو ا  ختیانسانها را برخواهد انگ  نیو تحس  رتیکپلر همواره ح  نیقوان
  .ابدیاجرام را در  نیا یاض ی ، رابطه ر مسّلح  خود  ریکه او چگونه توانست با چشمان غ

 

  

 

 قرارند: نی کپلر از ا نی قوان  1.
ل  قانون قرار    یضی همواره در یك مرکز ب  دی که خورش  کنندی شکل حرکت م  ی ضی مدار ب  ک ی در    یشمس   ۀمنظوم  اراتی  س  ۀ : هماو 
 دارد.

صل کن   اراتی  به هر کدام از س  دی م: اگر یك خط مستقیم از خورشدو    قانون  کندیم  جادیا  یمتساو   یکه در زمانها   ی، سطحم ی مت 
 با هم برابرند. 

 ، همواره ثابت است. دی متوسط فاصله تا خورش بر مکعب حد   می تقس یانتقالم: مجذور زمان حرکت  سو   قانون

 شناسی نوین کپلر، پدر علم ستاره 
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صادق است، نه تنها او در جهت اثبات صّحت نظرات خود،   امر  نیهم  زین  اینشتیندر مورد    اّما
تئور  نداشت، که جهان    اریدر اخت  ی ابزار  چیه از موارد  اثبات هیچیک  قادر به  نبود   ی علم  با    ؛او  اّما 

و    دیرس  تبه اثبا   ی گریپس از د   ی کیصّحت گفتار و نظرات او،    ،ی تکنولوژ  شرفت یگذشت زمان و پ
ّحت    اتیدر ح  شبختانه اینشتینخو   ؛دچار آمد  یو شگفت  جانیرد، جهان به هدر هر مو  خود، اثبات ص 

  ،" د؟یدانستیشما از کجا م" از او سئوال کردند که    یوقت  .دیبه چشم د   گرانیخود را توسط د   ی تئور
 ". باشدوام که با خطا تاز آن بود  باتریبه هنجارتر و ز  ی تئور نی"ا :داد  پاسخ

پ  شی پ  تا توسط    ی ت، جهان  هستنسبیّ   ی تئور  ش یدایاز  و سکون،   وتونین  1دینامیک  در حرکت 
ن  حیتشر  بودند که  آن  بر  دانشمندان  بود.  و  وتون یشده  را گفته  او  سخن  آخر   ی هادهی پد  ۀهم  قوانین 
  ا یمستقل از حرکت  ی اده ید، پکیزمان، بنابر باور فیزیك کالس  ؛داده است حیجهان را توض یکیمکان

را   ی اجرام سماو  نیآن بود که فواصل ماب  کیفیز   ی از معتقدات علما  گر ی د   یکی   ؛بود   گرید   ۀدیهر پد
ر، ساختمانا  ی ریانعطاف پذ  زانیم  ۀجهت محاسب  حّتی   ؛ر« پر نموده استبنام »ات    ی اماده در دانشگاه    ی ت 

 . ودندهاروارد ساخته ب 

آن بود که سرعت نور را نسبت به یك ساکن، ثابت و نسبت  م ه  ی ک ی،  کیز فی  گر ید   ی از خطاها
در ساعت    لومتر یک  50قطار که اگر فرضًا با سرعت    ک یمانند حرکت    ؛دانستی م  ی به یك متحرک، نسب

در ساعت اّما نسبت به یك    لومتریک  50  ستادهیا  ستگاهیکه در ا  یحرکت کند، سرعتش نسبت به کس
 . استکیلومتر در ساعت    40،  دود ی در ساعت م  لومتریک  10عت  دونده که در جهت حرکت قطار با سر 

 اینشتین   ی تئور  ؛آورد   انیبه م  عیکاماًل بد  یو نگرش   خت یباورها را در هم ر   ن ی، همه اتیّ نسب  ی تئور
نور   اریبس  ی هاسرعت   ۀ، دربار وتونین  نیثابت کرد که قوان   با   ارتباط  در  اّما  صادق،  2کمتر از سرعت 

ثابت  ۀدیآنکه زمان، پد  گرید   ؛کنندی عمل نم  عت نوربه سر   ک ینزد   های سرعت  و    ستی ن  یمستقل و 
مطلب را در یك فرض که با احتجاجات    نیا  ؛، زمان  مخصوص به خود را دارد است و هر متحّرک  ینسب

 

 وشناسی ، نیر القوا علم   ● 1

 است   هی بر ثان لومتری هزار ک ۳۰۰سرعت نور  2.
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آن بود که اگر از دو برادر   رضف  ؛مطرح نمود   1« قلوهاتضاد دو عنوان »، تحت  دیبه اثبات رسان  یاضیر 
به سرعت نور در فضا حرکت کند، پس از    کینزد   یبا سرعت  ی گریبماند و د   نیمدر ز  یکیدوقلو،  

 کمتر گذشته است.  ار ی، از عمر او بسگردد ی برادر به سفر رفته باز م  ی، وقت ینیگذشت ده سال  زم

 ؛ دی قرار دادند وصّحت آن به اثبات رس  شی بودن زمان را بطرق  مختلف مورد آزما  یمطلب  نسب  نیا
مختلف،   ی مایرا باهم به کار انداخته و در دو هواپ  قیالعاده دقآن بود که دو ساعت فوق   یکی  نهایاز ا

که به طرف   یساعتبعد از چند ساعت پرواز،    ؛حرکت دادند  نزمی  ۀبه غرب کر   ی گریبه شرق و د   یکی
 ی زمان کمتر  ن،یبا سرعت گردش زم  مایجمع شدن سرعت هواپ  کرد به لحاظ  ی حرکت م  نیزم  شرق

 . کرده بود را ثبت 

ت  اینشتین ، کرانیب  ی در فضا  یبودن سرعت نور، اعالم نمود که اگر کس  یر و نسبدرباره مسئله ا 
که   ستی او ابدًا محسوس ن  ی ، براممکن است( حرکت کند  ریچون غ  ،)جز سرعت نور  یبا هر سرعت

  به   شونده  ر دو   چه  شونده  نزدیک  چه  متحرک،  اجسام  ۀنزد هم  یستیسرعت نور با  نی، بنابرادارد   یحرکت
 2. حق با او بود  زیمورد ن نی باشد که در ا  کسانی  نور، منبع

 کی ، دو شکل متفاوت  ی خاص گفته بود که ماّده و انرژ  تیّ نسب  ی در تئور  1905او در سال   
 کیز یف  مولفر  نی، مشهورتر وتونین  «F=M.a»که بعد از فرمول    یارتباط را در فرمول  نیهستند و ا  دهیپد

کرده بود آن بود که    ینیبشیپ  اینشتین، آنچه  «2E=M.C»  ی عنیرابطه،    نیدر ا  است نشان داده بود.
ضرب در سرعت    ،جرم  جسم  ( برابر است با E)  ی انرژ  ن یرا دارد و مقدار ا  ی رژبه ان   لی تبد  ت یّ ماّده، قابل

  ی جسم   چ یها، سرعت نور است و هسرعت   نیتر اضافه نموده بود که باال   نیهمچن  اودو؛  نور به توان  
به    ی ، رفته رفته انرژسرعت  اد یباال با ازد   ۀ چون برابر رابط  د ینخواهد بود با سرعت نور حرکت نمادر  قا

  امر   نیو ا  شود ی م  تی نهای ب  آنبه سرعت نور برسد، جرم    یو اگر سرعت جسم  گردد ی م  لیه تبدماّد 
 ر ممکن است. یغ

 

1. Paradox Brothers 

 بود. دهی ( این امر را به اثبات رسان۱887) «یمشهور »مایکلسن« و »مورل  شیآزما  2.
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)=زحل( و مدار    ی مرکور  حرکت    د،یبه اثبات رس  نیشتیان  ۀیکه در رابطه با نظر   یمطلب  نینخست
  ۀ جاذب  ی رو ین  د،یبه خورش  یک یه نزد ط، بواسکرده بود که مدار  زحل  ینیب  شیپ  اینشتین  ی تئور  ؛آن بود 

م  یخاص تجربه  نم  کندی را  نشان  یضیب  کیتواند    یکه  تحقیقات  و  باشد  پ  داد   کامل   ی ن یبشیکه 
ماه مه   29در روز    شی آزما  نیو ابود    الزم  زین  ی گریاّما امتحان د   ؛ت دارد تمام، صّح   دّقت، با  اینشتین

  ن ی آورده بود و آن ا  انیدر ارتباط با جاذبه به م  دیجد   یعام، سخن  تیّ نسب  ی . تئورشد  ّسر یم  1919سال  
  ن ی ، ضمن عبور از مجاورت او نور  گردندی شدن و خم شدن فضا م  ده یچ ی، سبب پکه اجرام  عظیم
با زاو   شود ی خم م  ، دهنمو   جاد ای  اجرام  ۀفضا که جاذب  ی  اجرام، در منحن   جاد یا  یشدگ که خم  ی اه یو 

  ده ید   دی بر فراز خورش  ن یرا که از زم  ی استاره  اینشتین،  هیپا   نیبر ا   ؛1دهد ی نموده به حرکت خود ادامه م
قرار دارد،   دیدر پشت  خورش  قتیستاره درحق  نیشده بود که ا  یمورد مطالعه قرار داده و مّدع  ،شود یم

 ن ی خاص به زم  ی اه یشده، خم شده و با زاو   اد ی   ۀیبنا بر نظر   دیخورش  ی ر از باال اّما نور آن هنگام عبو 
  د ی خورش  ی باال   ستاره  نیا  میکنیگمان م  ،مینیبیم  میچون همواره نور را در خط مستق  ،و ما  رسدیم

 قرار گرفته است. 

 م  یت دو    ؛اینشتین  ی تئور  آزمودنبود جهت    یطالئ  ی، فرصت1919ماه مه سال    29حال کسوف  بهر 
ا  قیجهت تحق  یسیانگل برز   یکی،  نهیزم  نیدر  اد   یبه سرپرست  ی گریو د   لیبه  آرتور  ر  ،  2نگتون« ی»س 

 .رفتند غربیی قایآفر به   شناس  مشهور آن زمانو ستاره  دانیاضیر 

  

 

  دو   ۀ جاذب   ی رو ی با ن در ارتباط    وتون ی فضا است که در تقابل با نظر ن   - عد  چهارم زمان بـ   مبحث   ن ی ، هم اینشتین   ی قسمت از تئور   ن ی تر مشکل     1.
  « زمان« و »جهان در پوست گردو   ۀ خچ ی »تار   ی ها بنام   نز ی هاوک   ون ی به دو کتاب سودمند است   توانند ی گذشت. عالقمندان م   اینشتین   ذهن   از   جرم، 

 . ند ی مراجعه نما 

2 ● Sir Arthur Stanley Eddington 
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گرد   یوقت کامل  ستدیکسوف  و   دهید   اره،  قول    نشد  ط  صّحت  اینشتین،  تلگراف    دو  ی آلبرت 
لین« از برزیل با این عبارت:  شد، به لندن مخابره جانیپره  ؛ یکی توسط »آندرو کروم 

 "  .Eclipse Splendid          کسوف  باشکوه. "
 شرح:   نیبا ی امیپاز آفریقا با  نگتونیسر آرتور اد  و دیگری از -

 " .Through Cloud. Hopeful                 از میان ابرها. امیدوار. "

 ۀ ادینگتونشد  ی ریانداز گ  ی  و جابجائ  ی قوس  یۀثان  1.74   ۀ اینشتینشد  ینیب  شیپ  ی مقدار جابجائ
 . باشدیمثانیه  1.61±1.61

را   ی آلمان  ی تئور  ک ی،  اّولآلود بعد از جنگ   خصومت   ی در فضا  ، یسیشناسان انگلکه ستاره   نیا
 افزوده بود.  کدانانی ز یشناسان و فستاره  ی ایداستان در دن جانیبه ه کردندی م دیتائ

روز   همواره   نگتونیاد  پره  آن  طوالن  ن یتر جانیرا  عمر   م  ی  روز   هم  ؛دانستی خود  به   ۀپرداختن 
آن است که   شود ی کتاب مربوط م  نیآنچه به موضوع ا؛ ندارد   یمختصر ضرورت   نیدر ا  اینشتین  نظرات
انرژماّد   لیتبدۀ  ، اگرچه رابطاینشتین به  اّما    کیرا وارد دانش فیز   ی ه  قول مشهور، در    خالفنمود، 

گناه "  :یسیدانشمند انگل  ،نزیهاوک  ونیبه قول است .نداشت  یعلم  دخالت    چگونهیه  یمب اتمساختن ب
آنست که گناه سقوط هواپ  یاتمساختن بمب   مانند  انداختن،  اینشتین  بر گردن   بر گردن   ماها یرا  را 

 ."ت ، چون قانون جاذبه را او کشف کرده اسمینداز یب  وتونین

ا  اینشتین  معذالك به  ا فاجع  ن ینسبت  است که وقت  کرد ی م  تی مسئول  حّساسه  مشهور   کی   یو 
»ها  یژاپن  کدانیفیز  واقع  ،1اکاوا« ی  دکهیبنام  از  رفت،    دندی  به  هیروشیما   ۀبعد  د   اینشتیناو    دگان یبا 

پوزش طلباشک  او  از  دّومدیآلود  از ختم جنگ  ا  اینشتین  ،. پس  به    یدولت جهان  کی   جاد یجهت 
  کرد. اری بس ت  یّ ، فعالیاتم ی ر کنترل و نظارت بر انرژمنظو به  انگلیسو  روسیهو   آمریکا  تیعضو 

 

1. Heidki yakawa 

 ** * 
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به کار    1ویلهلم   صر یسه مشهور قنقل مکان نمود و در موّس   نیبه برل  1916ال  بس  اینشتینکه    میگفت
شناخته شد و بصورت    کی، رفته رفته خدمات او به دانش  فیز هاسال   نی گذشت ا   ّی ط  ؛دیمشغول گرد 

او تعلق گرفت.    به جهان    یموسسات علم  ی از سو   ی اری بس  زی درآمد و جوا  یللالمنبی  اّول  طراز    ۀچهر   کی
 چگونه یه  کهیاعطا نمود، در حال  اینشتینبه    کیخود را در رشته فیز   زه ی، جا 1921نوبل بسال    ۀتیکم

   . اورد ین انیاو به م تیّ نسب  ی از تئور ی ذکر

اجتماع  او لحاظ  بود فعّ   یاس یو س  ی به  ازاّول  یجنگ جهان   ّی ط  ؛ ال  بود مخا   ،  او    ؛لفان جنگ 
  جنبش   شیدایو پ  اّولپس از جنگ    ؛کرد ی م  ی جانبدار  3سم یونیو صه  2سمیفیپاس  ی هااز جنبش   نیهمچن

شد  ت یموقع  ،4سم یناز  مخ   داً یاو  گرفتدر  قرار  رس  ؛اطره  قدرت  به  از  پس  سقوط    تلریه  دنیاو  و 
واقع    نستونیر پر نمود و د مهاجرت    آمریکاو سپس به    انگلیس، ابتدا به  1933آلمان بسال    یدموکراس

 خارج نشد.  آمریکاعمر از  رحل اقامت افکند و تا آخر  ، یوجرسین التیدر ا

پروفسور، شما چه   ی آقا":  دندی، از او پرسنستونیروز  کارش در پر   نیاست که در نخست  مشهور
  ظرف بزرگ زباله که   ک یمداد، چند ورق کاغذ، و    ک ی"، او در جواب گفت:  "د؟یالزم دار   ی زیچ

 " .دهد ی ات مرا در خود جابتواند همه اشتباه

لت   ۀنام به روزو  انرژ  5او  با  به بمب احتمال  آمریکاو اخطار به دولت    یاتم  ی در رابطه   ی  نسبت 
  س  یتازه تاس  دولت    آورد.  مینامه او را خواه  نیع  ،آینده  ی هامشهور است و ما در بخش   ار یها بسآلمان

، از  گریو چند تن د   7بن« با ا  آو »  6ر« یما  خانم »گلدا  رینظ ،خود   گان  از بزر   ی فرستادن تعداد ، با  اسرائیل
 آنها را رد کرد. شنهاد  یا او مؤدبانه پرا قبول کند امّ  اسرائیل ی جمهور  استی او خواستند تا ر 

 

1. Keiser Wilhelm                                              2. Pacifism 
2. Pacifism 

3. Zionism                                                          4. Nazism 
4. Nazism 

5●     Franklin Delano Rooseveltبه  ، م آمر   یاالتا  جمهوریسرئ  ینو دوم  یس  «،FDR» شهور  او که  بود   یکا متحده   .
 را داراست.  یکامتحده آمر  یاالتا جمهورییاست در انتخابات ر  یروزی پدموکرات بود، رکورد چهار بار 

6 ● Golda Meir ،کشور بود.   نیا ریوز نخست  ۱974تا   ۱969بود که از سال  یل ی اسرائ مداراست ی س 

7  ●  Abba Eban    ،اس ا  یادر دوره  یبود. و   یلاسرائی   ۀشناس برجست و زبان  سندهیمترجم، نو   مدار،استی س  پلمات،ید ز  حس 
به    نی همچن   ی شد. و   لی اسرائ  ریوز دار وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و فرهنگ و مقام معاونت نخست زمام   ل،ی اسرائ  خیتار 

 . در سازمان ملل متحد بود لی اسرائ یدائم ری و سف کایمتحده آمر  االتی در ا لی اسرائ ری سال، سف ۱۰مدت 
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در کودک  مادرش را  معّلم موس  یاو  نواختن و   یقینزد  او  و  به خوب   ولونیبرده   ؛بود آموخته    یرا 
آلبرت  هانس  است:    فرزندش،  از موضوع "گفته  پدرم  فکر   ایبود    نیغمگ  یهرگاه  همّ   ی معضل   ی م 

 " .افتیی م ی حالت عاد  لون، ینواختن  و  قهیو پس از چند دق رفتیبه اتاق خود م -ماا یمستق-داشت 

 یک یدر    ؛کرد ی کمك م  ی و ریاض  کیز یف  ی هاف یها را در تکلهآن بود که بّچ  یکیعادات او   از
مباش،    نیغمگ  ی مشکل دار  اتیّ اضیکه در ر   نیاز ا  زم،یعز "است:    نوشته،  1ی به کودک  شیهانامه از  

 ". علم از مشکلت تو بزرگتر است نیمن در ا  مشکلت  

 ی برا   3زا لخود بنام ا  شاوندانیاز خو   ی کیشد و او با    نجربه طالق م  2ا و ل  یاو با خانم م  اّولازدواج  
نمود تا    ی ها سعاو سال   ؛نبود   مأتو   یباکشف مهمّ   اک یدر آمر   اینشتین  یعلم  ی زندگ  ؛ازدواج نمود م  بار دّو 

 . افتیاّما توفیق ن 4فرمول واحد به هم مرتبط سازد  کی را در  عتیطب ی روهاین  دیشا

 

 

 

 سندگان،یاد مختلف رد و بدل کرد؛ دانشمندان، دولتمردان مهم، نو با افر   یادی ز   یهاخود نامه   ی در طول زندگ  نی شت ی ان  ●  1
و در    یگردآور   ز« یعز   نی نشت ینامه او به کودکان را در کتاب »پروفسور ا  6۰از    شی ب  سیکاالپر   سی آل  کودکان! البته  هنرمندان و  

  جمله   از –ودکان در سراسر جهان  و با ک کردی م نی گذاشت و آنها را تحسی به کودکان احترام م نی نشت یا  منتشر کرد. 2۰۰2سال 
  ه ی از نظر   باشند،یمتنوع م  اری مکاتبات بس  نیموضوعات ا  .است آلمان و انگلستان مکاتبه کرده    ،یجنوب  یقا یژاپن، آفر   کا،آمری
ها به او  آن   یهابه کودکان به همان اندازه نامه   نی نشت ی. پاسخ اشودیکه سوپ چگونه سرد م  مسئله  نی گرفته تا حل ا  تی نسب 

خلوص،   زی و ن  رکانهیافکار ابلهانه و ز   ،یبه بهبود  دی سال تولد، ام  کینامه ها تبر   نیو هوشمندانه است. در ا   ف،ی رگرم کننده، لطس
 وجود دارد. یو لذت محض زندگ ی کنجکاو 

2. Mileva Marić                                                     3. Elsa Einstein 
3. Elsa Einstein  

 .دیآی بشمار م کیز ی مشکل ف نیمشهور است هنوز بزرگتر   « Feild Theory» مطلب که به  نی ا .4

 اینشتین و همسر اولش، خانم میلوا



 118                                                                                                               تا هیروشیما آتناز 

 یبه لحاظ جسم   ؛شدیم  انیاطراف  یسبب شگفت  ی که ظاهر و  ی ابود بگونه   دتنومن  ار یبس  ی او مرد 
  مارستان یبه بو  دچار کسالت    1955سال    لی ور ماه آا در  نداشت امّ   ی ماریگونه بچ یسالم بود و ه  اریبس

گرد  ب  ؛دیمنتقل  روز    مارستانیدر  در  و  وخامت گذاشت  به  رو  او  در 1955سال    لیآور   18احوال   ،
 . ستو یپ تیّ به ابد  یوجرسین نستون  یپر  مارستانیب

 ی ون یز تلوی  ۀمصاحب  کی در    راً یکرد، اخ  یرا کالبد شکاف  اینشتینکه جسد    ی کائی اح آمر جرّ   کی
که   ی کار  نی، من نخستکرد ی نگاه م  ی کنجکاو   دهیبه اینشتین به د   یشکاز آنجا که جهان پز "  :گفت

مغز    ،افسانه که نوابغ  نیبود و به ا  ی وزن عاد   ؛کردم، مغز سر او را از کاسه جدا کرده و وزن نمودم
پا  ی بزرگتر شیشه حاو   ؛داد   انیدارند  یك  در  را  مغز  تاکنو   1د یآلدئ  ی سپس  و  دادم  تعداد قرار  از   ی ن 

 ". انداز آن را مورد مطالعه قرار داده  ینازک ی هاهیال  کنند،ی مغز انسان کار م ی که بر رو یمحققان

               

                          

 

 .(HCHOاست ) د ی لدئا، محلول فرمد«یمقصود از »آلدئ .1

، یک ویولن متعلق به اینشتین که 2018درسال   اینشتین و همسر دومش السا 
وی چند بار با آن نواخته بود، در یک حراجی  در  
شهر نیویورک با قیمت بالغ بر پانصد هزار دالر 

 به فروش رسید. 
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و چشمان او ،   شود یم  ی کانزاس نگهدار  1در الرنس    گزارش، مغز اینشتین  نیبرابر آخر   امروز
 2. شوندیم  ی نگهدار ی وجرسیدر ناز آلدئید  یدر محلول دید ی ح مه وضو را ب ده یکه جهان ناد  ی چشمان

بنام »نقل قول   ی هابعض گفته  ی حاو  یکتاب  راً یاخ ا   «اینشتین  ی هااو  ما    ن یمنتشر شده است و 
 : میبر ی م ان یبحث را با دو نقل قول مشهور او به پا

 

 ". تنها مزاحم ادراکات من، تحصیالت من هستند "

 همچنین: 

 ". شك دارم   ی در اّول من  اّما    ؛  ها آدم   ها، دّوم حماقت  کهکشان   نخست ندارند.    ت ی نها   ده ی دو پد "
 

* **

 

  

 

1 ● Lawrence ، کا یکانزاس آمر  التی در ا ی شهر . 

جمله،  منهای خاص  مغز وی دارد.  گی مطالعات اخیر دانشمندان بر روی مغز این نابغۀ بزرگ، حکایت از وجود برخی ویژ   البته  ●  2
،  راست و چپ(  یهامکره ی مغز اینشتین )دو عکس از ن  ۀمنتشر نشد  یهاعکس   ی بررسو    2۰۱۳بسال  پژوهش دانشمندان    جهی نت 

  است.   بوده  ی بزرگتر از افراد عاد  اری بس  نی شت ی در ان  «کورپوس کالوزوم»   ی« یا انهی جسم پ» از مغز به نام    یبخشحاکی از آنست که  
 .کندیمغز را بهم وصل م  ۀمکر ی است که دو ن یعصب  یهارشته  ۀدست  نیبزرگتر  ی«انهی پ جسم» 
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 بکرل  یهنر

ناپا  ی دیکشف کل  نیاّول  اّما با  ارتباط  اتم  داریدر  توسط  ی هابودن   1بکرل  ی هنر  بعض عناصر، 
 صورت گرفت.  ی فرانسو 

 کی مشهور فیز   ی و از علمادر علم بود که پدر و پدربزرگ او، هر د   ی نامدار  شخصّیت   بکرل
طر  و  جر   جداسازی   ۀیقبودند  توسط  خانواد   ی برق  ان یفلّزات   ضمن   بکرل  ؛ بود   شده   کشف  او  ۀدر 

  ی صفحه عکاس  ی بر رو  ومیکه نمک  اوران  افت ی، در فلّزات  مختلف  باتیترک  روی   بر  خود   تحقیقات
  .کندی ر میتاث

پس از    وی ؛  بدست آورد   یمشابه ۀج ینتتکرار کرد و    ومیخالص اوران  خود را با فلّز   شی آزما  بکرل
، به اطراف پراکنده ومیاز فلز و نمک  اوران  وسته،یتشعشع پ  کی گرفت که    جهینتمکرر    ی هاش یآزما 

 تحقیقات    حد متوقف نمود.  نیخود را در هم  قاتینهاد و تحق  2اکتیویته را رادیو   ده یپد  نیاو نام ا  ؛شود یم
 .  افت یادامه  «ی کور ی توسط خانم »مار ی بزود  تهیو یاکتو یراد  دیجد ۀدیبکرل و پد

 

 

 ** *  

 

1.  Henry Bequrell 2.  Radioactivity 

  ۀدیشف پداک ،بکرل یهانر
  تهیویواکتیراد
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 ی کور  یمار

لهستان در    در شهر ورشو  1867، بسال  یو شیم  کیشخصّیت نامدار علم فیز   1« ی کور  ی »مار
از تحص  ؛د شدمتولّ  ادامه تحصیال1891بسال    2نزد پدرش   یابتدائ  التیاو پس    پاریس به    ت، جهت 

  اخذ مشغول شد و به    ی اضی و علوم ر   کیز یف  ۀدر رشت  ل یدر دانشگاه سوربون به تحص  « ی »کور  ؛رفت
در همان دانشگاه    کی ، که پروفسور فیز 3« ی کور  ری»پ  ی ، با آقا1894او در سال    ؛نائل آمد  سانسلی  ۀدرج
توانست شغل   ر«ی  ، »پ«ی با کمك »مار ؛دیمنجر به ازدواج گرد   یآشنائ  ن یبعد، ا کسالیشد و  آشنابود  
 . آمد  نائل  علوم  در  دکترا  ۀبه اخذ درج  ز ین  ی مار  ؛سوربون را بدست آورد   کیز یالبراتوار ف  تی ر یمد  مهّم 

تحقکوری   خانم  و  آقا پ  بکرل  قات ی،  هم  یرا  با  و  لحاظ    یهائت یمحدود   ۀگرفتند  از  که 
با سنگ  Pitchblende   شات  یآزما   نیاّولدر    ؛آمدند  لی نا  یدرخشان  اتیّ داشتند، به کشف  یشگاهیآزما 

 رومندترین  ،خالص  ومی، از اورانتهیو یاکتو ی ه از لحاظ تشعشعات راد ماّد   نیاه  ک  افتندی، در ومیمعدن اوران
 است. 

 ی فرسا بود. کار  توان   ومیدر سنگ معدن اوران  گر،ید   و  یواکتیاز وجود عنصر راد   یحاک  دهیپد  نیا
انجام  ،ی جداساز بطول  فلّز   دیمّدتها  م  دیکشف گرد   دیجد  ی و  نام   افتخار  به  ، ی کور  ی مار   هن  یکه 

و ششم دسامبر    ستیب  رو د   افتیادامه    هاش ی و آزما  قاتیکشف، تحق  نی پس از ا  ؛شد  دهینام  4وم« ی»پلون
 ی حاصله بقدر  ومیراد   زانیاّما م  ؛شد  ی نامگذار  5وم« یکه »راد   دیکشف گرد   ی گری د   ، فلّز 1898سال  

 .داد ی الزم را نم ی هاش ی آزما ی اندک بود که تکافو 

  

 

1. Mary Curie 

  ی مار ی مادرش دچار ب ،د اوبود. پس از تول   یاضیو ر  کیز ی مدرسه دخترانه در ورشو و پدرش معلم ف نیبهتر  ریمد ماری، مادر   ● 2
  ی مار ی بدر اثر  شد مادر شده ساله  او که  ی نداشتند. زمان یخوب ی مال تی ها وضعآن؛از مقام خود سقوط کرد زی پدرش ن  سل شد و

  ؛ راه درآمد داشته باشند   ن یکردند تا از ا   لیها به اجبار خانه را به مسافرخانه تبدآن  ؛از کار اخراج شد  زی پدرش ن  و  سل فوت کرد 
 اش را تمام کرد.مدرسه یقانون طیدتر از شراسال زو کی، یدر پانزده سالگ یمار 

3. Peire Curie                                         4. Polonium                                              5. Radium 
4. Polonium 
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فلز از    نیا  ی جداساز  ۀ، به پروسومیراد   ت  یقابل رو   زانیبدست آوردن م  ی برا  ی کور  ریپو    ی مار
  وم« یگرم »کلرور  راد   کی ن، سرانجام  دو ت    نیا  ی پرداختند و کار توانفرسا  ومیُتن سنگ معدن  اوران  کی

داد  بدست  جهت    وم  یاوران  برابر    ونیلیم  ک یخالص،    وم  یراد   ۀتیو یاکتو ی راد   زانیم  ؛خالص  و  خالص 
 سودمند است.   اریمربوطه بس ی هاش یآزما 

 

 
 

  
 را ببار آورد. یکشف مهمّ یکور ریو پ یرکو یتالش مار
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 آورده است:  نیرا چن یتالش حماس  ن یا ی کور ی مار-

دسترس  ری  پ" در  وسا  یهمواره  مض  یکاف  لی به  گزاف  قهیدر  و  بگو   ستین  بود  هرگز    می اگر    ک یاو 
اّما او    ؛خود را ادامه دهد   قاتیمسئول، تحق  ر  ینداشت تا بتواند بعنوان مد  ار یمجهز در اخت  شگاه  یآزما 

بود،    زین   انیدانشجو   م یتعل  ، که محّل شگاهیآزما  - به اصطلح    -  نیا  در.  بود   طی ر شراهمواره شکرگزا
راهرو،    نیاز یك راهرو بود که او در هم یقسمت  او در نظر گرفته شده بود. تنها پناهگاه او   ی برا  ی دفتر
 ار که انب یحلّ تا از م افتی او سرانجام اجازه    ؛انجام داد   سیخود را در ارتباط با مغناط  قاتیتحق نیبهتر 
آغاز    تهیو یاکتو یابطه با راد ما، در ر   قات  یانبار بود که تحق  نیو در هم  دیاستفاده نما  ،بود   ی تراشکار  لیوسا 
م ما    ؛نبود   ّسر یم  ی تراشکار  ل ی، بدون صدمه زدن به وسا یشیآزما  چ یاّما مشکل آن بود که ه  ؛شد الجر 

 انیمورد استفاده دانشجو   میدر قد  ار داشت وانبار قر   ی که روبرو  یرا در اتاقک متروک  شهایآزما   نیا
و زحمت     دیپوشانی از آنرا نم  یمیاز ن  ش یاتاقک، ب  نیا  ی اشهیسقف ش  ؛میداد ی بود انجام م  یپزشک

باران را حافظ نبود  تابستان   ؛برف و  بدر  بود   اریها بسگرم و در زمستان  اندازهی ها    ن ی باتر یاّما ز   ؛سرد 
که در آن   ی اله یشد. تنها وس  یط  لهیاز هر وس  یاتاقک  متروک  خال  نیدر هم  ری  من و پ  ات  یلحظات ح

  وم یاز راد   ی آن، بخش  ی از چوب کاج بود که بر رو  ی اکهنه و رنگ و رو رفته   ز  یاتاق وجود داشت، م
 ۀو محافظت عناصر درخشان مکشوف  ی جهت نگاهدار   ی اقفسه  چگونهیه  ؛رفت  نیمن از ب  مت  یقی ذ 
  ؛ میدیچیم   یکذائ  زیها و همان مپارهتخته  ی خود را بر رو  اتیّ حاصل کشف  اراا اجب  ما  و  نداشت  وجود   ما

را که  یجان یو من هرگز شور و ه میرفتی کار به آن اتاق م ی شب برا ی هامه یدر ن ری  بعض اوقات من و پ
 "  .برمی نم  اد یاز  ،شدی م یبر وجود من مستول  - رمحقّ  در آن اتاق   -آن عناصر درخشان   دنیاز د 

پ  ی مار  رتشه کشفی کور  ریو  بواسطه  تحق  اتیّ ،  و  زم  قاتیمهم  در   تهیو یواکتیراد   ۀنیعالمانه 
 ک یز ینوبل در رشته ف  زهجای  ۀبرند  متفقاً ،  بکرل  ی باتفاق هانر  ری  پو    ی مار ،  1903شد و بسال    ریعالمگ

 کرد یم  حکومت  ان یبر اذهان اروپائ  حّتی،  میقد  ۀرانمرد ساال   ی هادر آن زمان هنوز سفاهت  ؛دندیگرد 
 . شدندی فروتر از مردان محسوب م ُذکاءو در هوش و  و زنان در اغلب جوامع، شهروندان درجه دّوم

به   دیخرافات خط بطالن کش  نیخود بر همه ا  ی  با عظمت علم  ی کوری مار و نزد زنان جهان 
وردار  رخب  ی سرشار  تیّ از محبوب  آمریکازنان    انیدر م  ی کور  ی مار  ؛گر شدجلوه   کبیر  یعنوان قهرمان 
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جمهور    است یدعوت شد و ر   دیسفکاخ  آمد، به    آمریکاباتفاق دو فرزندنش به    1921بسال    ی وقت  ؛بود 
پرز  پرداخت   وم یراد گرم    کی   ،1نگ یهارد   دنت یوقت،  با  آمر   ی هاکه  مبلغ  کا یزنان  به  در حدود   ی و 

 او کرد. م یتقد ،شده بود، در یك جعبه  ی داریهزار دالر خر  کصدی

ن  ی مارو    رِـپی  ۀانو عالم  ایزا  ی همکار پ  افتیدوام  اثر   1906سال    لی در ماه آور   ی کور  رِـیو  بر 
خود را ادامه داد و بار    قات یتحق  ی پس از مرگ شوهرش به تنهائ  ی مار  ؛دیبه قتل رس  ل یتصادف اتومب

 بود.   یمشی ۀدّوم در رشت ۀز یتفاوت که جا  نینوبل گرفت، با ا زهیجا  1911بسال   گرید 

 :  ی کور ی مار
 علوم گرفت.  ی است که در اروپا دکترا ینز  نیاّول ✓
 دانشگاه سوربون را احراز کرد. ی است که مقام استاد  یزن نیاّول ✓
 نوبل گرفت.   ۀز یاست که جا یزن نیاّول ✓
 2نوبل گرفت.  زهیجا  نیز  است که دخترش ی مادر نیاّول ✓
 البراتوار دانشگاه سوربون بود.  ر یاست که مد یزن نیاّول ✓
 اوست.   گری، از افتخارات د یلیتحص ۀدرج 19مدال طال و  15 کسب ✓

 * 

جلب    تهیو یاکتو یرا به موضوع مهّم راد   کدانانیفیز   توّجه،  ی کور  ریو پ   ی مار  ، بکرل  ی هنر  قاتیتحق
  دانشمندان  نیاز بزرگتر   ی کیزمان   نیدر هم  ؛باب آغاز شد  ن یدر ا  یقیدار و عمدامنه  قات ینمود و تحق

و تالش     ی را به قّوت نبوغ خداداد   رازعلم  پر رمز و    نیا  ی از معّماها  ی اریظهور نمود و بس  یاتم  کیز یف
 3« رادرفورد » بزرگ،    شخصّیت   نیلقب گرفت. ا  یاتم  ک  یفیز   وتون  یحل کرد و به حق، ن  ، ریناپذیخستگ

  بود. وزلندنی ۀنام داشت و زاد 

 ** * 
 

1 ● Warren G. Harding،  کایآمر  جمهورسی رئ نی نهم و ست ی ب . 

 گرفت.  نوبل ۀزیجادر رشتۀ شیمی،  ۱9۳۵بسال  زی ن ن«ر  یم »آبنا یدختر  مار  2.

3 ● Ernest Rutherford 
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 رادرفورد ارنست 

برد و سپس به    انی به پا  یاضیر و    کیز فی  ۀخود را در رشت  التیآمد و تحص  ایبدن  1871بسال    رادرفورد 
رفت. همکار    انگلستان  در  انگلستان  سمت   کاوند  با  البراتوار  در  تامپسون«،  ج.  ، جیکمبر   ش  ی »ج. 

بکار    لیگدر دانشگاه مک  ،قمت  استاد و محقّ به کانادا رفت و به س    یمشغول بکار شد و پس از مّدت
 قات یتحق شتر  یب ومراجعت کرد  انگلیسبه   شیندعنوان مدیر البراتوار کاو ، به 1907او بسال  ؛پرداخت

 .د یخود را در آنجا به انجام رسان

در   تیّ . او عالوه بر عضو نمود  را کسب ی اریخود، افتخارات بس  ی  عمر پر بار  علم ّی ط رادرفورد 
  یدکترا  20  ی(، دارا1908)  یمینوبل در ش  ۀز یو جا  1ر« ــلقب »س  اروپا و گرفتن    ی  مراکز مهم  علم

 بود.  زین  اروپاو  آمریکا ی دانشگاهها  نیاز مهمتر  ی ارافتخ 

 
 

 

ت اعطا شود ی ها اطالق مـبارون ا ی ها هی است که به شوال ی فاتیتشر  ی( لقب Sirـر« )»س   ● 1 ( از  Peerage) یالقاب پادشاه  ی. سن 
مردان است.    یدرجات، عنوان »دوک« برا  نیا  ن یو مهمتر   نیدارد. باالتر   اری قدمت بس  ،انگلستان  خیدر تار   ای تانیدربار بر   یسو 

س«  نام   ۀ درج  نی مزنان و سو    ی برا  نس«ی مرد و »مارش  ی. پس از آن، عنوان »مارکوئاس« برا شودی م  دهی همسر دوک، »دوش 
رل«  س« برا ی»ُکنت« برا ایمهم، عنوان »ا  مرد   یبرا «کانتیوا» عنوان  ،یمهم  سلطنت  ۀدرج نی زن است. چهارم یمرد و »ُکنت 

سیوا» و   عنوان    نی و آخر   نی . پنجمشوندی رسمًا »ُلرد« خطاب م  شوند،ی عنوان م   نی ب به اکه ملق   ی افراد  زن است.  یبرا  «کانت 
  توان ین است، میواعن   ن ی که حامل ا  ی زن است. در هنگام معارفه با شخص  ی مرد و »بارون س« برا  ی لقب »بارون« برا  ،مهم  دربار

 . دی نام «ید ی »ل   را »ُلرد« و زن را مرد

ملقب به   ،رادرفورد، کاشف هسته اتم
 ی اهسته کیزیپدرف
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اوست که با    ادگاریرد هسته است،  بر حرکت الکترون بر گ  یمورد قبول امروز که مبن  یاتم  ی  تئور
به باغ    1947ماه اکتبر سال    ی از روزها  یک ی  رادرفورد   ؛دیبور به کمال رس  ز لیناش  دوست نابغه   ی همکار

که جراحات    نیافتاد و با ا  واّما ناگهان از درخت فر   ؛مشغول شد  یدرخت  شیار یمنزل خود رفت و به پ
العاده، در کنار آرامگاه  جسد او را با احترام  فوق   ؛ هفته درگذشت  کیمتحّمل نشده بود، پس از    ی دیشد

 نوشته است:   نیچن  رادرفورد   ت  یّ درباره اهم  نیج  مزیاز همکارانش بنام ج  یکی  .به خاک سپردند  وتونین

حاکم    ن  قوانی  ۀمبوده، چرا که در کشف ه  ختاری  دانشمندان    ۀهم  ن  یتر خوشبخت   وتونین  گفتی ولتر م"
، چرا  گفتی م  رادرفورد   ۀدربار   ی ، عبارت مشابهبود ی اگر ولتر امروز زنده م  ؛بر جهان، قرعه بنام او افتاد 

 "  .بود  یاتم ک  یفیز  وتون  ی، نکه او به حق

متنوع،    ی هاش یآغاز نمود و پس از آزما   ومیاوران  تشعشعات فلّز   ی خود را بررو   قاتیتحق  رادرفورد 
ا که  داد  گونه   ن ینشان  دو  بر  آلفا تشعشعات  را  آنها  او  و  بتا   1اند  دارا  ؛کرد   ی نامگذار  2و  بار    ی آلفا 

  .اد یو نفوذ ز  یمنف ی  کیبار  الکتر  ی بتا دارا مثبت و قدرت نفوذ  کم، و ی  کیالکتر 

از    رادرفورد   ؛ بود   و یاکتو یراد   کهکشف نمود    3وم یبنام تور   ی گری د   فلّز   ی کور  ی مارزمان،    نیهم  در
  دیاکس  ی بر رو  قیکانادا فرستاد و خود به تحقاو از    ی برا  میو نمک  تور   ی دوستان خود مقدار  قیطر 
مشغول شد.  میو تور 

است و    ثباتی و ب  حّساس  ار یبس  میو شده توسط تور   دیتول  ۀتیو یاکتو یکشف کرد که راد   رادرفورد 
هشتم   کی به    هیثان  163.5به یك چهارم و در    هیثان  109به نصف و در    هیثان  54.5، در  تهیو یواکتیراد   ناز یم

 . شود ی نصف م هیثان 54.5در هر  تهیو یاکت ویراد  زانی، مگریبه عبارت د   ؛ابدیی م لیتقل

  

 

1.  Alpha 2.  Betha 3. Thorium 
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هفته در  اسرار ن   رادرفورد .  دیکشف گرد   ویاکتو ی در مواد راد   1عمر«  میمهّم »ن  ۀدیآن زمان، پد  از
م  عتیطب کشف  پ  نمود ی را  تعداد  بر  بروز  روز  افزوده    روانیو  او  شاگردان    ر ینظ  ی افراد   ؛شدی مو 

  ی به افتخار همکار  یمّدت  نمودندی م  یسع  گرید   ی اریاونس«، »مان« و بس  ی ، »آر ب«ی سود   کی»فردر 
 نیچن  رادرفورد ا  خود ب   ی همکار  ۀ ، دربار «ی از شاگردان و همکارانش بنام »سود   ی کی  ؛ندیبا او نائل آ

 نوشته است: 

هم، کار خود را رها کرده و دنبال   سبب شد تا من  تهیو یواکتیدرباره راد   رادرفورد درخشان    قاتیتحق"
ت  به جرأ   ؛گذشت  یشگاهیآزما  ی فرساما، در کار توان   ی  علم  ات  یح  ، مدت دو سال  ؛او حرکت کنم

نداده است...    ی ور   یکدانیز یف  چیه  یدگدر زن  ی دوسال  نیبه لحاظ رنج و مشّقت، چن  می بگو   توانم یم
کشف    ک یپس از     رادرفورد دارم که    اد یبزرگ بود... ب  ق یتوف  کی  آلفا  ۀ اشع  یسیکشف انحراف مغناط

دراو   قیتوف  کی  ای توّجه، همچون  درم  شیقابل  زبان    ب یغر   یو کلمات  حروف  ...آمدی به رقص  بر 
، برق دستگاه را قطع نمود و  آلفا  ۀشعحراف ادر ان  موفقّیت   ۀکه مفهوم نبودند. پس از مشاهد  راندیم

که قطعات شکسته آن، به هر سو    دیکوب  نیاز او بود، دستگاه را چنان بر زم  رونیکه ب  یروئین  ریتحت تاث
 ".پراکنده شدند

به خواجه نص  یحرکات   ادآور یمهم،    ی هادر کشف  رادرفورد و حرکات    اعمال   نیرالد یاست که 
  ۀ به شمار است، در رصدخان   رانیا  ی  بزرگ علم  شخصّیت  نیه آخر خواجه ک  ؛اندنسبت داده  یطوس

تحق  یدرازمّدت  ،مراغه و همچون    ی شناسستاره   قاتیبه  داشت  ارادرفورد اشتغال  و  اطراف  از   کناف ، 
ا  ، جهان به محضر او رو  نیدانشمندان   از هر    ؛دآوردنی م  ی فن  معروف است که خواجه نصیر، پس 

پادشاهان از وجد و حال    اگر "  :گفتیو همواره م  نمود ی را آغاز م  ی ، رقص پر شوریکشف  ستاره شناس
 ". رند ی خواهند کرد آنرا از ما بگ   ی ما با خبر شوند، سع 

 

. شودی م  لیتبد  گریبه عناصر د  و ی واکت یه راددرصد از ماد    ۵۰آن    ی  است که ط  ی( عبارت از زمانHalf Lifeعمر« )  مهی »ن     1.
 سال متفاوت است.  اردی لی تا چند م هی عمر مختلف دارند که از چند ثان مهی ن ،عناصر مختلف
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 ی بزرگ  معّمای   روزگار،  آن  در  آلفا  ۀاشع  عت  یکه طب  نیبلحاظ ا   ؛نبوده است  سببیب  رادرفورد   رقص
ثابت    نی او همچن  ؛بار  مثبت است  ی دارا  اشعه  نیگام  بلند، ثابت کرده است که ا  کیدر    رادرفورد   ؛بود 

او در    ؛ است  1نور   عت سر   برابر   1.10و سرعت آن برابر با  دو بار مثبت    معادل  آلفا    نمود که بار مثبت  
لاتم    ی هاون ی،  قتیآلفا در حقکه    افت یدر   ی است و بدرست  ینسنگی  ۀآلفا، اشعکه    افتیادامه در    م یُ ه 

 . ، جرم آنستدرژنیاست که چهار برابر  ه

 ۀدر هم  ویتهیواکتیراد   ی بر رو  قاتی و اصحاب و شاگردان او، تحق  رادرفورد   ریگیتالش پ  بموازات
با طول  موج  کوتاهتر از    ی دیجد   ۀاشع  2الرد«ی»و   ،احوال  نیدر هم  ؛داشت  ان یاروپا جر   علمی  مراکز

 . دندیگاما نام ۀکشف کرد که آنرا اشع  X ۀاشع

 * 

 ی منتشر نمود و تئور   علمی   ۀ، دو مقالی همکارش سود   به اتفاق شاگرد و   1903بسال    رادرفورد 
نمود   (Disintegration)  تجزیه، مطرح  به سال    کسالیاو    ؛را  علم  1904بعد  انجمن    ی سلطنت- یدر 

 ن یبود که ا  آن  تهیو یواکتی راد   ۀدیپد  از کل  رادرفورد   ی آسااستنتاج نبوغ   ؛آن پرداخت   حی، به توضانگلیس
دو سال پس    حیتوض  نیا  ؛رد یگی صورت م  ف یجدول مندل  نینگصر سعنا  ی هابر اثر شکستن اتم   دهیپد

بشمار است، چرا که    یاتم  کیز یف  ژه یدر جهان علم بو   ی از کشف الکترون صورت گرفت و نقطه عطف
ا  در توضیح  نیبا  دانشمندان  عق  افتندی،  کوچکتر،    دنبو   هیتجز   رقابلیغ  ی  میقد  ۀدیکه  اجزاء  به  اتم 

 است.  اساسی ب

به   یاب یجهت شناخت ساختمان ماده و راه  ی، گام مهمّ ی تئور  ن یانداختن ا  انیمبا به    رادرفورد 
 برداشت.  یاتم  ی  و نوترون و انرژ پروتونوجود 

 

 است.  هی بر ثان لومتری ک ۳۰۰.۰۰۰برابر سرعت نور   1.

2 ● Paul Ulrich Villard،  فیزیکدان و شیمیدان فرانسوی 
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شده  دیتول ی  انرژ زانی، مختیالعاده برانگکه در جهان علم، هیجان  فوق  تهیو یواکتیراد  گریُبعد د  
نشان داد که  ،قدقی محاسبات و آلفا ۀاشع ی  حرکتجرم به  توّجهبا  رادرفورد  ؛بود  تهیو یواکتیراد  ند  یدر فرآ

  ر ـ یپ  .کندی م  د یتول  ی ژول انرژ  ارد یلیم  5 ب یخود، قر   و  یواکتی راد   ت یّ از اتمام فعال  شی، پومیگرم راد   کی
است، درجه    وم یراد   رورکل  ی که حاو  میو کلرور بار   ( کشف کردند که1903)  1و »آلبرت لبورد«   ی کور

بار تر  گرم،  درجه  15حدود    یحرارت کلرور  م  یوم  از  نشان  را  طر   ؛دهدی خالص  از  دو،    ق ی آن 
 . کندیم   دیدر سال تول  ی هزار ژول انرژ  370  بی قر   ومیگرم راد   کیکه    افتندی، در قیدق  ی های ریگاندازه

مکشوف شد که   قتیحق  نینبود، اّما ا  کسانیکاماًل    ی و کور  رادرفورد   شاتیآزما  ۀج یچه نتگر 
از    مولد  ی ، از انرژدهیپد  نیا   ی انرژ  زان  یالعاده توأم است و مفوق   ی  انرژ  دیلبا تو   تهیو یواکتیتشعشع راد 

 افزونتر است.  ی، بسی فعل و انفعاالت عاد 

 لوگرمیک  کی  کهی در حال  ،کندیم   دیتول  ی ژول انرژ  اردهایلیم  ،ومیگرم راد   کیکه    تیّ واقع  نیا
 تیّ با اهم  اندازهی ب  ،دینمای م  دیتول  ی نرژهزار ژول ا   50بوتان( فقط    ا ی)متان، اتان، پروپان،    ی عیگاز طب

 شد.  یتلق

 ی  ، با شجاعت اعالم نمود که خاستگاه انرژویواکتی نهفته در عناصر راد   ی  به انرژ  توّجهبا  رادرفورد 
  ی ، در روزگاری نظر  نیاست و اعالم  چن  دیعناصر  موجود در خورش  ی، فعل و انفعاالت اتم 2ی دیخورش

اتم، ساختمان  شناخت  هنوز  بدو  که  مراحل  بص  ی در  و  دانش  عمق  از   رادرفورد   ی  علم  رت  یبود، 
نرادیواکتیومعلوم نمود که بعض عناصر     ی بزود   رادرفورد   قات  یتحق  ؛دارد   هات ی حکا بس  همی،    ار یعمر 
  ل یتبد زانیاز م توانیرا م نیاعالم کرد که عمر زم لی »بولتود« از دانشگاه  ئ ،هیپا نیبر ا ؛دارند یطوالن

فعل    ونی مد  ی اد ی، تا حّد ز نزمی  ۀکر   ی  کرد که حرارت  درون   ضافهنمود و هم او ا   نییتع  رب ُس به    اورانیوم
 است.  نیزم ی هاسنگ   رادیواکتیوو انفعاالت 

 

1. Albert Leborde 

ت نظر    .2 ها  و کهکشان  دی خورش  ی، ثابت کرد که انرژ یآلمان  کدان  یز ی ف  ته«و »هانس ب    دی به اثبات رس  رادرفوردچند سال بعد، صح 
 .گرددی م نی تام وژنی ف قیاز طر  ومی به هل دروژنی ه یاتمها  لیاز تبد
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 زانیاشعه آلفا بود و از م  ی  کیبار الکتر   زان  می  و  جرم  ۀدربار   قیسرگرم تحق  رادرفورد هنگام،    نیا  در
رم   ی اشعه دارا  نیکه ا  دیرس  جهینت  نی، به ایکیلکتر ا  و  یسیمغناط  دانیاشعه در م  نیانحراف ا چهار    یج 

  س ی به انگل  ،یآلمان  دانیمیهان« ش  هنگام، »اتو  نیدر ا  ؛باشدی+( م2)  یکیو بار الکتر   دروژنیبرابر  ه
 .دینما ی همکار تهیو یواکتیراد  ۀنیدر زم رادرفورد آمد تا با  

 ** * 
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 اتو هان 

 ی همکار  کسالیاو پس از  ؛نائل آمده بود  میتور -وی اد (، خود به کشف ر 1968-1879) 1هان  اتو
  ق ی توف  ی ریاست که به کشف فعل و انفعال زنج   ی دانشمند  نیاّولاو    ؛، به آلمان مراجعت نمود رادرفورد با  
  ی ک یاّما    ؛گفت  میهسخن خوا یبمب اتم  دیدر ارتباط با نقش او در تول  ندهیآ   ی هاو ما در بخش   افت ی

بزرگتر  اتم  کیز ی ف  خ یتار   ات یکشف  ن یاز  بسال    رادرفورد توسط    ی  او،  همکاران  دانشگاه    1910و  در 
انگل پ  س یمنچستر  ا   ؛وست یبوقوع  دو همکارش »هانس    رادرفورد   ، سال  نیدر  -   1882)  2گر« یاگ و 

.  نمودند   آغاز  آلفااشعۀ    ی را رو  ی دیجد  قاتی، تحق3دن« »ارنست مارس   اشی وزلندی( و هموطن  ن9441
سبب مالل  خوانندگان خواهد  انشیکه شرح و ب یخ یتار  یشیآزما ّی شده، ط د ای همکار   دو  و رادرفورد 

 . آمدند  نائل  هستۀ اتم، به کشف  دهینام شازندگی  ۀحادث نیتر ز یانگ آن را شگفت  رادرفورد بود و 

 

 
  

 

1. Otto Hahn                                         2 ● Hans Geiger                                    3. Ernest Marseden 
2 ● Hans Geiger 
3. Ernest Marseden 

 نینخست ،یبزرگ آلمان  دانیمیاتو هان، ش
 شکستن اتم نائل آمد بهکه است  یدانشمند
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 و  اشعۀ آلفادو همکارش، عملکرد    و  رادرفورد آنست که    -وجه  نیبه موجزتر -   شیآن آزما   بیان
  ی که بخش افتندیدر  یروزها باکمال شگفت  نیاز ا ی کیدر  ؛نمودندیانحراف آن را مطالعه م ۀیزاو  زان  می

واقعه   نی ا  ؛گردد ی بر م  عقب  درجه به  180زاویه    کیبا    ،یپس از برخورد به صفحه طالئ  اشعۀ آلفا،از  
 نموده است:  ان یب نگونهیا رادرفورد را 

توپخانه، از برخورد    ی  نچ ای  ۱۵  ۀگلول  کی   برگشتن  که  بود   آورشگفت   اندازه  همان  آلفا،  ۀاشعبرگشت   "
".صفحه کاغذ  كی با

ها  را در شناخت  ساختمان اتم، سال  کیز یگرفت، علم  ف  شیآزما  نیاز ا  رادرفورد که    ی اجهینت
 سبب    و  دارد   قرار  آن(  ۀآن بود که بخش اعظم جرم اتم، در مرکز  )هست  رادرفورد استنتاج    ؛جلو انداخت

آن بود که  رادرفورد   ی  نهائ   ل یتحل  ؛ تطال بوده اس  ن  سنگی  عنصر    ۀهست  با   آن   برخورد  ،ااشعۀ آلف  برگشتن  
(، با  یها )با بار منفالکترونمثبت است و    ،یکیاست که به لحاظ بار  الکتر   ینسنگی  ۀهست  ی ، دارااتم

  با  موعاً ج م   هستۀ اتم،که بار مثبت    ،آخر  ۀج ینت  نیا  عتاً یطب  ؛کنندی بر گرد هسته حرکت م   ،اد یسرعت ز 
  ن یمشکل وجود داشت و آن، ا  ک یاستدالل    ن یدر ا  ؛دی، حاصل گرد زی است ن  رابر ها بالکترون  منفی  بار  

از خود ساطع نموده    ی سیضمن چرخش بر گرد  هسته، تشعشعات الکترومغناط  - قاعدتاً -ها  که الکترون 
 .کنندیبرخورد مبه هسته  جهیو درنت مانندی مدار مستقر نم کی در  ی و با از دست دادن انرژ

 
 1912منچستر،  کیزیف شگاهیدر آزما گریگاارنست رادرفورد )سمت راست( و هانس  
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 نیلز بور 

 ک ی ز یدر ف  معنی  تمام  به  ۀنابغ  کی از نوادر  روزگار و    گرید   یکی،  1بور   زلیمشکل  بزرگ توسط ن  نیا
 ی هاکوانتوم  ماکس پالنک، استدالل کرد که حرکت الکترون   ی ، با استفاده از تئوربورمدرن، حل شد.  

(    ای است که سبب جذب    ترن یپائ  ای فقط در مدار باالتر    2« ی »کوانتا انرژ  کیاز دست دادن  )تشعشع 
  ی  هسته( پرتاب شود، انرژ   ی )بسو   ترنی ، به مدار پائالکترونبور نشان داد که هرگاه    ی  . تئورگردد یم

منچستر، جوان  اهل     کدانیز یف  ،«یموزل  ی »هنر  هیپا  نیبر ا   ؛است   X  ۀطول موج اشع  شده در حدود   دیتول
نشان داد   یموزل   ؛منتشر ساخت  1914خود را بسال    قاتی تحقخت و حاصل  بور پردا  هیدر فرض  قیبه تحق

  ی عدد کامل، و تئور   كی الکترون، در    منفی    بار   ضرب    حاصل  با   است  برابر  ، هستۀ اتم  بار مثبت   زانیکه م
 . دیبه اثبات رس  قاً یبور دق

،  فیمندل  جدول  ی صعود   ریکه در س  نیا  ،اشکال وجود داشت و آن  کی   یدر محاسبات  موزل  اّما
 ؛ (3505ل نبودند )بعنوان مثال کلر  عدد کام  کی  ،یکی، بعض عناصر در بار  الکتر اورانیومتا    هیدروژناز  

 ی ، سود گریبه عبارت د   ؛شد حل زوتوپیانداختن  موضوع  ا  انیمبه، و 3ی سود  حیبا توض زیمعضل ن نیا
، 1914مطلب به سال    نیو ا  مختلف وجود دارند  ی  ، با اعداد اتمعتیبر آن شد که بعض عناصر در طب

به بعد، در    1920خود را از سال    سعی  ۀهم  رادرفورد العاده مهم،  فوق  ات  یّ کشف  نیبا ا   ؛دیبه اثبات رس
و همکارانش، به    رادرفورد   ،هاش یاز آزما   یکی در    ؛گرفتساختمان  ماّده، به کار    قیجهت کشف دق

  پروتون بمباران    ریرا ز   ومیتیل  داشت، فلّز   روینولت    ونیلیم  میپروتون، که ن  عیتسر   دیدستگاه جد  ۀلیوس
جرم    ( با   H  ۀ)هست  پروتون آن،    ّی بود که ط  خیدر تار   ی فعل و انفعال اتم  نیاّولکار،    ۀج ینت  ؛قرار دادند

ل1.008) )  ومییتـ( و  ترک7.016با جرم  ا  بی(  و  آلفا  جاد  یشده  با مجموع )ومهلی  2)  اشعۀ   )8.008  )
  ی جرم  انه یم  ن یو در ا  باشدی( م7.016+ 1.008=8.024ع دو جرم )که حاصل جم  ی در حال  ؛نمودند

 

1 ● Niels Bohr،  فیزیکدان دانمارکی 

 یک بستۀ انرژی  ● 2
3 ● Frederick Soddy، ۱92۱در سال  یمی نوبل ش زهیو برنده جا یسی انگل دانی می ش . 
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در   اینشتینفرمول    ،بار  نینخست  ی شده بود و برا  یجنبش  ی انرژ  ی اد یبه مقدار ز   لیتبد  (0.016)برابر  
 بود.   دهیبه اثبات رس  شگاهیدر آزما ،ی ماده به انرژ ل یرابطه با تبد

بار مثبت    دارای   که  پروتون  از  نظر  قطع  ،اتم  هستۀ  نمود که در  ینیب  شی، پ1920بسال    رادرفورد 
  تواند یم  یبراحت  نوترون ؛ است یخنث یک یهست که به لحاظ الکتر  زین ی گردی ۀاست، امکان وجود  ذّر 

 را بشکافد.  گریعناصر د  ی هااتمهسته 

را   ی اوجود ذّره   توانی سئوال که چگونه م  نی، در جواب  ایمجله علم  کی در یك مصاحبه با    او
دچار   یکه انسان را به شگفت  ینانیو با اطم یلیتمث  قیداد، بطر  صیتشخ  ست ین یک یبار الکتر  ی اکه دار 

 گفته بود:  سازد یم

  د ی توانیاّما م دینیبیاست. شما او را نم الفوتب ی باز کی، در ینامرئ ی وجود  نوترون، به مثابه فوروارد " 
که هر   دینیبی مدافع را م  کنانیباز   د،نکی حمله م  فیبه دروازه حر   یوقت   ؛دیکن  بیحرکات او را تعق

 ".تا از سر راه او کنار رود  دنکی پرتاب م ئیخود را بسو  کی

           

  

 الی.  ـو کهنس در جوانی  بور لزین 
 (ملقب به پدر فیزیک اتمی، هامبدع تئوری ساختمان اتم)



 135                                                                                                      زمینه های علمی پیدایش عصر اتم                           

 

وجود نوترون( خبر داد، اّما    یعنیبزرگ )   ۀدیپد  نیبود که از ا  یکس  نینخست  رادرفورد که    نیا  با
بواسطه    ،1935، بسال  کیز یف  بلنو   ۀز یشد و جا  یسیانگل  کِیچادو  مزیجپروفسور    بیفضل افتخار، نص

  .گردید نصیب او  ،کشف نیا

را هدف   اتمگذاشت که با آن بتوانند هسته    هاکدانیز یف  اریدر اخت  ی ، ابزار قدرتمندنوترون  کشف
نبود، چون بار    هسته اتمجهت نفوذ به    یمناسب  لهیدارا بودن بار  مثبت، وس  ۀ بواسط  پروتون  ؛قرار دهند

و   نی، با وزن سنگنوترون ا  امّ   ؛ساختیخود منحرف م   ریشلیك شده را از مس  نپروتو ها،  الکترون  یمنف
 آنرا بشکافد.  را نشانه رود و احتماالً  هستۀ اتم توانستی م ، یکیبار الکتر  فاقد بودن  

 

 

 ** *  

 جیمز چادویک، کاشف نوترون 
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 ی فرم کویانر

نوترون-  دیجد  ۀدیپد  یوقت بود که    1«ی فرم  کویدر دسترس »انر   -بنام  به -قرار گرفت، چنان 
به    ،گری از علوم د   ی اری، نظیر بسکیز ی . علم فرد یقرار بگ  2رامبراند   ی هادر دست   ،مو و رنگقلم   -مثل

و استدالل    اعو قدرت ابد  رومندین  لیّ ، به تخ کیز یف  ی  بخش نظر  ؛شود یم  میتقس  یو عمل  نظری   ۀدو رشت
پ  پردازانه ینظر  ُسقم  و  صّحت  و  است  عمل  ی هاینیبش یاستوار  بخش  توسط  تجر  ی آنها،  ان  کار بهو 

 . رسدی به ثبوت م هاشگاه یآزما مجّرب، در

و چند تن   زنبرگیور، ها ب   زلین  ،  اینشتینماکسول، آلبرت    زیجم  کهیدو قرن گذشته، در حال  در
، ی کور  ی تامپسون، مار  یج   یج  رینظ  ی دادند، نوابغ  کنندهره خی  ۀرا توسع  کیز یف  ی  ، بخش نظرگرید 

  انسان را در خلوت    تیّ سرنوشت مدن  ها،ن یا   ریو نظا   ی فرم  کو ی، انر کانیلیرابرت م،  رادرفورد ارنست  
که نام برده شدند، در هر دو    ی از کسان  ی ار یبه خاطر داشت که بس  یستی البته با   ؛ رقم زدند  هاشگاه یآزما 

   ، سرآمد  روزگار بودند.ی و نظر یبخش عمل

 
 

 

1. Enrico Fermi 

 . در قرن شانزدهم میالدیآن کشور  یی  دوران طال یهاو از چهره  یاش هلند نق ● 2

 یهای تئور لیدر تبد ،ییایتالیبزرگ ا کدان یزیف ،ی فرم کویانر
رآکتور  نیاح اولطرّ. وی روزگار بود ۀگانی به عمل،  کیزیف

 1938بسال  کیزینوبل ف زهیو برنده جا یاهسته
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رم  کویانر  فیف  نظر  یائ یتالیا  کدانیز ی،  بخش  دو  هر  عمل  ی در  درخ  یو   ی هاچهره   نیتر شان از 
است که  ی است و از جمله کسان یاشتهار او در بخش عمل ۀبه شمار است، اّما عمد ستم یقرن ب كیز یف

است که با بمباران    ی کس  نیاو نخست  ؛را داراست   ی ابه عمل، سهم عمده   ی اتم  ی های تئور  ل یدر تبد
  ن ی اّولبرداشت.    اتمشکستن    گام را در  نیفلز را کشف نمود و نخست  نیا  ی های ژگی، و اورانیوم  ۀهست

  جاد یاست که از امکان ا  یکسان  نیاو ساخته شد. او از نخست  ی علم  ی ، به رهبر خیتار   ی اهسته   روگاهین
  ی ، از خطر احتمال کا یودن دولت آمر نم  دار یدر ب  ،1الرد« ی ز   »لئو  سخن گفت و به همراه  ی اتم  ی انرژ

 کرد.  فاءیها، نقش عمده اآلمان ی  بمب اتم

  فزون   داشت.  ی دیشد، نقش کل  یبمب اتم   نیاّولکه منجر به ساختن    یاتم  انرژی   ۀدر توسع  یفرم
گاه شد و پ  وژنیاز امکان ف  ،آالموسدر روزگار اقامتش در البراتوار لوس   یها، فرم نیبر ا   ی هاشرطش یآ
   گذاشت. انیدر م 2را با ادوارد تلر  یدروژنیبمب ه د  یتول

 ی هود ی که همسرش  نینائل آمد و به لحاظ ا  ،كی ز یفدر  نوبل  ۀز ی، به کسب جا 1938بسال  یفرم
که مورد بحث    یدر مقطع  ؛مهاجرت کرد   کایوطن نمود و به آمر   ی ، جالهانازی بات  بود، از بیم تعّص 

ساله،    33  ی  فرم  کویکرده بود، انر   اد یبن  یاتم  کیز یدر علم ف  دیجد  ی، انقالب نوترونماست و کشف  
او در   ؛مربوط به آن نموده بود   قاتتحقی  و  اتم  ۀهست  معطوف  ار   خود   اتتوّجه   ۀ، هم1934در بهار سال  

 کندی، آنها را جذب منوترونر بمباران  یز   ،اورانیوم  نیکه عنصر سنگ  افتی، در هاش ی آزما  نیاز ا  یکی
ل، 93به   92 یبا عدد اتم  اورانیومو   وجود ندارد.  عتیکه در طب ی عنصر  ؛شود یم مبدَّ

رم  ی رمف    قتیدر حق  ؛دینمایم  جاد یا  3وم یفوق اوراننیوم، عناصر   رااو گرفت که بمباران    جهینت  یف 
ا  امّ   ؛شدی سبب شکستن آن م  ،وماورانی  ۀگام فاصله داشت و تداوم بمباران هست  کی  ،اتمتا شکستن  

. ت را در همانجا متوقف و حاصل  کار خود را منتشر ساخ شی آزما یفرم

 

1 ● Leo Szilard، یی کایآمر -یو مخترع مجار  کدانیز ی ف 

2. Edward Teller 

 نمود. یگذار نام  Transuraniumعناصر را  نی ا یرمف  . 3
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دوم دهه   ۀمیدر ن  کدانانیز یف  و اوقات  خت یگبران  ک یز یرا در جهان  ف  یمیعظ  جان  یه  شی آزما  نیا
  تالش   رغمیاّما عل  ؛نمود ی م  دیتر تولـدو عنصر  سبک  ،اورانیوم  ادامه بمباران  ؛مهم شد  نی، مصروف ا1930

  « نوداك  دایآ »  انهیم  نیدر ا  ؛آمدی همه سئواالت باشد بدست نم  ی که پاسخ گو   ی ریتفس  وضیح وت،  ریگیپ
  عنصر و  به د   نوترونبراثر بمباران    ومیاوران  ۀب که ممکن است هستطلم   نیا  ان یب  با   ،ی فیزیکدان مجار

لسبکتر   دان  یمیهان ش   ، اتو آلمانمطلب را نگرفت. در    ۀ دنبال  یا کسنزدیك شد امّ   قتیبه حق  ،گردد   مبدَّ
یلهلم، مطلب را  و   صریق یعلم  ۀسدر موّس   م،یاد کرد ی از او    رادرفورد در ارتباط با    نیاز ا   شیبزرگ که پ

 را کشف کرد.  زیانگشگفت   راز عظیم و نینمود و ا تحقیق

 * 

 نی نخست  ی برا  ؛شود ی م  دیعنصر سبکتر تول وشکسته و د   هستۀ اورانیوم که    افت یر د   ی بدرست  ،هان
  رفت یبه شمار م  یك اصل علمی تا آن زمان    توسیموکر یاتم که از روزگار د   ی ریناپذ  هیجز تیدة  قبار ع

انسان  و  شد  را جهت  نینخست  ،باطل  به    گام  ا» ورود  بزرگتر   ن یا  ؛نمود   یط  «مت عصر  از    ن یکشف 
گاه بود و به    ی امدهایبه عظمت کشف و پ  ی ستبه شمار است و هان بدر   خیار ت   ی اکتشافات علم آن آ

راز بزرگ    ن یکه ا  برآن شدند  ، داشت  ی همکار  او   که با  ،1« اشتراسمان  تسیفر »دوستش    و   او  لیدل  نیهم
 را افشا نکنند. 

اامّ  چگونه صورت    ندیفرا  نیح عالمانه داشت که معلوم شود ایتوض  و  لیبه تحل  ازین  دهیپد  نیا 
در    2«نریتـز ماـلی»با همکار دانشمندش    انهیمخف  صمیم گرفت مطلب رات ، هان  هیپا  نیبر ا   ؛است  تهگرف

 بگذارد.  انیم

و    انی هود ی   ۀو آزار و شکنج   لقت  ها در اوج قدرت بودند وی صورت گرفت که ناز  یکشف زمان  نیا
کتاب    نی ا  آیندۀ  ی هاکه در بخش   یلر بشرحیته  ؛بود   ان یمام در جر ت  به شدت    یائ یر آ  ریغ  ی نژادها  ر یسا

ها  تدموکرا الیو سوس هاست یو کمون ان ی هود یبر گردن  کسره یرا  آلمانیر تحق شکست و  د،ید  دیخواه
 

1. Fritz Strassmann 2. Lise. Meitner 
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و   کتباً   ز ین  «نبرد من»و در کتاب    بارها اعالم نموده  ان،یهود ی خود را از    رتو نف  نهیاو ک  ؛انداخته بود 
صف ساخته و در تّ صفات م  نیتر را به پست   انیهود ی  ،او در آن کتاب  ؛ور مشروح به آن پرداخته بود طب

براندازیّ تخ  را پ  ی الت وحشتناك خود، طرح  بود   ی زیر ی آنها  او،   دنی در روزگار به قدرت رس  ؛کرده 
  ر ی آن کشور نظ یو در مراکز علم  نآلماکه در   ی مساعد  ط یمح   ؛در اوج کمال بود   آلمان  ی لمع ۀجامع

شده بود    جاد یدانشمندان ا  نیب  ی همکار  و  مباحثاتجهت    نقاط،   ری سا   و  3خیو مون  2نگنیگوت  و1نیبرل
 نداشت.  رینظ

 

 

 

 

1. Berlin 2. Guttingen 3. Munich 

 یاز انرژ مات استفاده مقدّ ؛ آنهاشد  شکستن هسته اتم توضیحبهمراه اتو هان موفق به   -فیزیکدان اتریشی- نرتیما زیل
 خوانند. ازینرو برخی مایتنر را مادر بمب اتمی می  را فراهم نمودند. یاتم



 

  
 

 

 

 

 دانشمندانمهاجرت  

 

 

کشف  یانقالب  ی هایتئور   در    یمهمّ   اتیّ و  در   چهره  1930تا    1900  ی سالها  نیب  آلمان،که  نمود، 
 و فرانسه   انگلیس  رینظ  گر ید   ی کشورها  ی البته مراکز علم  ؛ داشت  ی نقش اساس  دین جدمّد ت  ی ریگشکل 

  ن یدر ا یآنست که مرکز علوم عقل  قتیا حق امّ  ؛مهم نائل آمدند اتیّ عاطل نبودند و به کشف  زین ا یتالیو ا
ختلف به  بودند که در مراکز م ی هود ی آلمان درصد فیزیکدانان  10 بیدر آن دوره قر  ؛بود  آلمان ،دوره

به خود گرفت،   یعد عملـ ب انی هود یاز  ها  نازی و نفرت  نهیک یا وقتامّ  ،اشتغال داشتند  سیو تدر  قیحقت
به    ك،یستماتیس  ی ابگونه   ،نازی   نداشتند. دولت آلمان    آلمانجز ترك خاك    ی اچاره  ی هود یدانشمندان  

ان  یهودی  اتیابعاد ح  ۀر همرور بو توحشت    ی م کم فضاک  از مشاغل مختلف پرداخت و   انیهود ی اخراج  
 . انداخت  هیسا

در رشته  یهودی  دانشمندان   پ  ی هاآلمان  در  راه مهاجرت  مراکز   گرفتند و  شیمختلف،  جذب 
 . شدند آمریکا ژهیین، بو ّتفقم ی  علم

  



 141                                                                                                     مهاجرت دانشمندان                               

 

       ،4ش یفر    اتو  ،  3ه تب    هانس    ،اینشتین    آلبرت،  2د یفرو    گموندی ز،  1مان   توماس  ظیر  ن  ی راد اف 
  و  ی علم  ی با مهاجرت خود از غنا  ،گری دانشمند د   صدها و    ...  رد الیز    لئو،  5رلز یپ  رودلف   ،لرت    ادوارد 

  ؛ 6افزودند   -کا یمر آه  خاّص -  دیجد  ی هانیسرزم  ی روشنفکر  و  یعلم  ی برغنا   کاسته و  آلمان  ی روشنفکر
 ی اتم ی را به انرژ  نیفقخود، متّ  ۀسفیهان و یانسان ضّد  ی هااست یبا اعمال س  نازی حزب   و تلریدرواقع ه

 :ساختند مسّلح  

 رد را روزگـار ـ ره شــود مَــ و تیــچ

 7ار ـ کِش نیاید به ک ندـ ه آن کُــ هم

 ؛ ماندند کم نبود   ی باق    دند و در کشورو ب   ی د و هی   ریکه غ  یراز اّول آلمانطالبته تعداد دانشمندان  
،  ون براون ، فك تر ال هپ  ،9ن یاو   ،8ث بو  النك، والترپماکس  ،  رن و ماکس ب  زنبرگ،یورنر ها  نظیر  ی افراد 

در   ؛شد  فیتضع  آلمانفیزیك در    معل  ،ی هود یرفتن دانشمندان    با  اّما  . گر ید   ی اریو بس  بوسیکورت د 
گاه  یعلم  ی آمدهای هان، که از پ  اتو  ی طیشرا  نیچن گرفت مهر سکوت    میداشت، تصم  یشکستن اتم آ

جان،    میبود از بی  هود ی  ،که خود   تنریما  ؛بگذارد   انیدر م  تنر،یخانم ما  بر لب زده و ماجرا را فقط با
گر  استکهلم  به  و  کرده  ترك  را  خ  خته،یآلمان  منزل  خود   ۀواهرزاد در   ی زندگ  ش ی فر   اتو  ،دانشمند 

  .کرد یم

 

1. Thomas Mann                                             2. Sigmund Schlomo Freud 
2. Sigmund Schlomo Freud  

3. Hans Albrecht Bethe                                   4. Otto Robert Frisch 
4. Otto Robert Frisch  

5. Rudolf Peierls 

ین آلمان نازی  فرار دانشمندان، صرفا از کشور آلمان انجام نمی   ●  6 های ظلم  نیز به لکه  -نظیر ایتالیا-شد؛ دامان سایر متحد 
بور به جالی وطن شده و نیز مج  انریکو فرمیهای مذهبی و نژادی، آلوده شده بود؛ در این میان، دانشمندانی نظیر  و تبعیض

به دامان دموکراسی آمریکا، پناه بردند. همچنانکه سعدی، در اثر آشوب و فتنه قوم حاکم بر شیراز، مجبور به مهاجرت شد و  
 چنین فرمود: 

ی بگر   فت دلم از صحبت شیراز به کل 
 ت که پرسی خبر از بغدادموقت آنسـ                                                                      

 شاهنامه فردوسی .7

8 ● Walther Wilhelm Georg Bothe                 9 ● Wilhelm Wien 
9 ● Wilhelm Wien  
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 ختهیبه سوئد گر   آلمانحادثه، از   نیاز ا  شیسال پ  نه  بیبود که قر   ی افیزیکدان برجسته  ،فریش 
نبود به انگلستان مهاجرت    انیهود ی ت  جه  یامن  ی جا  زین  سوئدحوادث، چون    نیبعد از ا  شیفر   .بود 

به    انگلیس  یاعزام  ئتیآغاز شد، جزء ه  ی بمب اتم  دیتول  ی برا  تدر دول  ی که همکار  ی کرد و زمان
  ش یفر   ،انگلیس از رفتن به    شیپ  ؛ نمود   فاءیا  یمهمّ   ارینقش بس  ،یبمب اتم  ن یاّول  دیرفت و در تول  آمریکا

 . نزدیك داشت  ی همکار یبزرگ دانش اتمبغه و عالم دانشمند نا بور، زاستکهلم بود و با نیل ن ساک

با    یۀنظر   نیآخر   ارتباط  اتم،بور در  بود که هسته، خالف تصّو   هسته   یجسم سخت  ج،یر راآن 
 دارد. ع یما ۀبه یك قطر   ،تاّم  بلکه شباهت   ستین

داد   قرار  هان  کشف    انیرا در جر   خود   ۀزاد اهر بالفاصله خو   د،یرس  تنریهان بدست ما  اتو  ۀنام  یوقت
پس    ؛بدست دهند  وم یاوراناتم    ۀبزرگ شکستن هست  ۀعالمانه از واقع  یلی ر نشستند تا تحلو هر دو به تفکّ 

  ش ی بور، حاصل آزما  زلین  ع  مای  ۀقطر   ی بر تئور  یدو فیزیکدان، مبتن  نیر و تبادل نظر، اروز تفکّ   نیاز چند
 . کردند ریتفس یرا بدرست هان

 ت:  نوشته اس نیباب چن  نیدر ا شی فر  اتو

  ع مای   ۀبلکه به صورت یك قطر   ؛ که بتوان آنرا شکست  ست یسخت و جامد ن  ۀهسته بصورت مادّ   ک ی"
چون یك قطره از یك نقطه، باریك و    تواندیهسته م  ؛گردد   لیتبد  کوچکتر  ۀاست که بتواند به دو قطر 

  دار  ناپای  ۀك قطر رت یبصو   یستیاورانیوم با  ۀهست  نیبنابرا  شود...  میبه دو قسمت تقس  تاا یتر شده و نها کباری
 ".شود  میباشد که بر اثر یك نوترون به دو قسمت تقس  عیما

ذّره   ۀالعاد قطره به دو قسمت، به سرعت فوق   نیا  میکه تقس  دندی رس  جهینت  نیبه ا  تنریما و    فریش
شده    دیتول  انرژی   اتم،   ۀهست  میدو فیزیکدان، نشان داد که در تقس  ن یمحاسبات ا  ؛ است  ازمندی)نوترون( ن

ت  از صّح   نانیپس از انجام محاسبات و حصول اطم  .مطابقت دارد   ،اینشتین«    2E=MC»مول  با فر
بور در    ز لین  یعنی  ،اتم   علم    رینظی ه راز بزرگ را با استاد بحاصله، هر دو تن موافقت نمودند ک  لیتحل

 بگذارند.  انیم
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  الت یو تحص  افتیاك توّلد  در کپنه  1885بسال    شناسند،ی م  «یرا »پدر فیزیك اتم  بور، که او   زلین
  ی خواص فلّزات، مبن حیاو در توض ی دکترا (نامهان یپا) ز ـت ؛دیرس انیاو در کپنهاك به پا یمتوسطه و عال

 رادرفورد شاگرد    یمدت  ،بور  .است  یعلم  كیکالس  ی و از کارها  ،هنوز مورد استفاده  ،یاتم  ی بر تئور
خود را صرف شناختن ساختمان اتم نمود    ی م، نبوغ علاتم، توسط آن استاد   ۀبود و پس از کشف هست

 ن مرحله استاد مطلق شد.یو در ا

دانشمند    ن یا  ادگاری  شود ی م  سیجهان در ارتباط با ساختمان اتم تدر   ی هادر دانشگاه   ه امروز آنچه  
 ن یبا استفاده از ا  بور  ،زنبرگیپس از کشف کوانتوم توسط پالنک و انتشار نظرات ها.  بزرگ است

  .دیمختلف، به کمال رسان ی در مدارها ها الکترون خود را در ارتباط با حرکت  ی تئور  ه،ینظر 

 ی بارور   ات،یح  ی سالها  نینائل آمد و تا آخر   فیزیكدر    نوبل   ۀز یجا   افت یبه در   1922سال  بور به  
اوست که منجر   ی ، از شاهکارهاهسته اتم حیدر توض «عیما ۀقطر » هینظر  .خود را از دست نداد  یعلم

مفّصل طلب    ی او دفتر  یجهان  تیو اهم  بورخدمات    ردن. برشمدیگرد   کشف هان  یلمع  لیبه تحل
 .کندیم

 ی دکترا  20  ی جهان، دارا  ی در اکثر مجامع بزرگ علم  ت یّ و عضو   نوبل  زهیقطع نظر از جا   ، بور
   معتبر جهان بود. ی از دانشگاهها ی افتخار

 : خود گفته است ریاخ ی هااز مصاحبه یکیدر  1تلر  ادوارد -

  زنبرگ یها ،آن سه تن، اینشتین م،یانتخاب کن ستمیطراز اّول فیزیك را در قرن ب ۀسه نابغ میبخواهر اگ" 
 ". و بور خواهند بود 

اشغال    بعد انگلو خانواده   بوردانمارك،  از  به  نمودند  سی اش  دانشمندان   ی کیاو    ؛ مهاجرت  از 
استفاده از بمب    یوقتا  امّ   ؛دست داشت   یبمب اتم  نیاّول  دیبود و در پروژه تول  آمریکابه    انگلیس  یاعزام

 

نقش    ی«دروژنی ه» بمب    ۀدر توسع  درگذشت،  2۰۰۳در سپتامبر    و  چاپ نخست این کتاب، در حیات بود  در زمانوی که    ●  1
 .شناسدیم «یژنودر ی »پدر بمب هاو را بنام  ،عمده داشت و جهان
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 هینگران شد و عل  تبشد ،یاستفاده از بمب اتم  میاز عواقب وخ  بور  وست،یپ  قتیها به حقعلیه انسان 
 پرداخت.  تیاستفاده از آن به فعال

اتم   او بمب  اسرار  تا  بود  اخت  ،یموافق  بگ   روس  ار یدر  قرار  جهان  رد یها  مسابق   ،و  یك   ۀدچار 
ها  به نفع روس   یاو را به جاسوس  ن،یمغرب زم  یاطالعات  ی سازمانها  لیدل  نیبه هم  ؛نگردد   یحاتیتسل
 ی هاستمیس  از او را    ی  زاریو ب  خواهی که با او نزدیك بودند و روح بلند و آزاد   یاّما کسان   ؛هم ساختندمتّ 
 . رفتندیرا هرگز نپذ عاتیشا نیا شناختندی م ی کتاتورید 

کپنهاك بود و شد در    لیتحل  شیفر و    تنریما   توسط   ،تمتن اشکس  ۀ که واقع  1939بور از سال    لزین
هان و استنتاج خود و    شی نزد او آمد و موضوع آزما  جانیبا ه  ش،یاز همان روزها بود که فر   یکیدر  

 گذاشت.  انیرا با او در م تنریماخانم  ،اشعّمه

او   ی آنکه، تئور  گریدو د ق شده و   شکستن اتم محقّ اّوالً آنکه    لیبدل  ؛العاده بود فوق   ،، خبربور  نزد 
 نگنیت ادر  یکشت، با 1939سال  هیدر ماه ژانو  بور ؛بود  دهیبودن هسته اتم به اثبات رس ی ادر باب قطره 

  ؛ گذشت   دیشد  یگرفتگ  ایر و با حالت د   ی نداو به کُ   ییایدر   ۀروز   نهسفر    ؛شد  وركیو یعازم ن  ،1هولم 
از    ی کیا  امّ   ؛مطرح کند  ی کائیشمندان آمر اند   ی راز بزرگ را در مجمع خصوص  ن ینظر داشت تا ا  در  بور 

و بدون اطالع بور ماجرا را به مجامع   آمریکابه محض ورود به   ،لع شده بود همراهان او که از ماجرا مّط 
نکرد   ی انگفت و مصاحبه   یارتباط سخن  نیا بور در اامّ   ؛برمال شد  ،گزارش نمود و آن راز بزرگ  یعلم

کرده بودند و هان که کاشف    یرا بررس  شیآزما   ۀج یعالمانه نته  ک  شیو فر   تنریو جهت حفظ حقوق ما
فاش ساخت.    ییکایدر واشنگتن، در جمع فیزیکدانان آمر   یرسم  یسخنران  کیبود، مراتب را در    یاصل

 د زبان فیزیك شد.  بود وار   شی فر  عکه ابدا Nuclear Fission »2»واژه   ،خیاز آن تار 

 

 

1 ● Drottningholm ،   .م، به پل ارتباطی اروپا و آمریکا تبدیل شده بود  کشتی بخار سوئدی که در جنگ دو 

 ای شکافت هسته  ● 2



 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 موّس  فصل
   یسالح اتم   شیدا یپ یع اجتما  یاسیس  نه یزم



 

  
 

 

 فرانسه  ریو انقالب کب 1ی صنعت  انقالب

 

 

 ، یاروپا را دگرگون نمودند. انقالب صنعت  ،ی و اقتصاد   ی اجتماع  اتیح  ۀچهر   ،ی الد یدر قرن هجدهم م
خود    ریتاث  ر یرا ز   اروپا سرتاسر    ی و در اندك مدت  د یآغاز گرد   انگلیس در اواسط قرن هجدهم، از کشور  

آغاز شد.    یسیر نخ   ی هاو به کار گرفتن آن در کارخانه  هپرند  ۀ ماسور اع  با اختر   انقالب،   نیگرفت. ا
بشر به شمار است که   ی مدن  خ یدر تار   ی، نقطه عطف1765بسال    وات   مزیبخار توسط ج  نیاختراع ماش

شدن جهان    یصنعت  ۀو مقدم  افتیانتقال    نیماش  ی انسان به بازو  ی توان انجام کار از بازو خ،یاز آن تار 
 . هم آمدفرا

ت زغال و به کار گرفتن حرار   افتی  یبخار، استفاده از زغال سنگ فزون   نیبا بکار انداختن ماش
 یصنعت  داتیبر تول  ی دیو ابواب جد  دی را در صنعت ذوب آهن سبب گرد   ی دیجد  ی هاوه یسنگ، ش

ج  ذوب آهن، کشف و استخرا  به کار افتادند و سه صنعت   ی گری پس از د   یک یها  کارخانه  ؛گشوده شد
 قرن هجدهم بشمار آمدند. ی در اروپا شگامیسه صنعت پ  ،یو پارچه باف یس ینخ ر  زغال سنگ و

پس از    یک یاروپا،    ی کشورها  ریو سا  به حرکت درآمدند  ریمس  نی در ا  زیفرانسه و آلمان ن  ی بزود 
 . وستندیحرکت پ نیبه ا  ی گرید 

 

  ۀو هند و کر   نی چ  یکشور ها  ؛شد  یخود، به سرعت صنعت   ی  ضمن حفظ آداب و سنن مل    ،یار ی با هوش  ژاپن  ن،ی در مشرق زم.  1
متاسفانه انقالب    ،مسلمان  یدر کشورها  ؛حاصل نمودند  قی توف   نهی زم  نیدر ا  ، خاص خود  ۀو ی به ش  کیهر   ی،مل    نی و چ  یجنوب

  ره، یالجز  ، یدب ت،ی، عربستان، کو رانی)ا گذرانندی روزگار م معادنفروش   قیاز طر  ایکشورها  نیخبر است و ا کیهنوز  یصنعت 
درصد اقتصاد   8۰.  (قایمسلمان آفر   ینفت   ری غ  یتان، مصر، بنگالدش، کشورهاکنند )پاکسی م  ی در فقر و نکبت زندگ  ا یعراق(  

 . ایران، همچنان نفتی است 
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شدند   ن یجانش  د،یتول  را در  انسان  ی دست و بازو   ن،یماش  ریناپذ  یو خستگ  ع ی سر   رومند،ین  ی بازوها
نوظهور، جهت    ۀدیپد  نیا اامّ   ؛شد  رّس یم  خیبار در تار   نینخست  ی راانبوه کاال در زمان اندك ب  دیو تول
به بازار مصرف   گر ید   ی به مواد خام، و از سو   کسو یاز    -سود   یعنی-   یهدف نهائ  ولو حص   اتیح  ۀادام

 سر بر کرد.  2سم یالیاز امپر  دیجد  ی، نوع1سم یتالیکاپ ۀدیالجرم از پد ؛افتاد  ازمندی)= فروش(، ن

خود، چشمان آزمند خود   یصنعت  ات یاروپا، جهت تداوم ح  ت  یّ کوچک و کم جمع   ی کشورها
بر مبنا به دور دستها دوختند و استعمار جدید  ن  ی را  و    انیائیآس   و جهل و اضطرار    انیاروپائ  از  یآز و 

 خود را آغاز نمود.   ۀحکومت ستمگران  ،انیقائیآفر 

 

 نیبه هم  نجایدر ا  ؛مختصر بگنجد  نیاز آنست که در ا  تراه یس  ،ی اعمال استعمارگران اروپائ   ۀنام
عرصه    ،و مصرف کننده  ی صنعت  ر یغ  جهان    ستم، یاّول قرن ب  مهیکه قرن نوزدهم و ن  میکنی قدر بسنده م

 ی هااز ثروت   ی میرهگذر، بخش عظ  نی بود و در ا  یصنعت  ی هاقدرت   ۀان یوحش  ی های رکتازها و تُ رقابت 
 ی و نفاق و دشمن  نهیکارشان به ک  ،ی استعمار  ی فضا  ن یخود در ا  انیاروپائ  ؛ به تاراج رفت  ف یملل ضع

 .دیکش نیخون ی و جنگها دیشد

 ** * 

  

 

1 ● Capitalism اقتصاد است د  ی تول یابزارها یخصوص تی  مالک مبتنی بر ینظام اقتصاد ،یدار ه یسرما ای . 

2  ●  Imperialism  قدیمی  ۀ از واژ  ی«طلب یامپراتور »   ا ی  «نظام سلطه»   ا ی  empire   سمی الیامپر   نظام   است.   ( آمدهی)امپراتور ،
یازد؛ دست می   گرید  یهان ی سرزم  خود، به تصرف یاسی س  و  ی اقتصاد  در راستای اهداف  خود را برتر و دیگران را فروتر دانسته،

رها، به  نشانده  مستقر میکند و به عبارت ساده، از منابع مالی و انسانی دیگر کشو های دستگاه در کشورهای دیگر، حکومت 
 برداری میکند،نفع خود بهره
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پ  فرانسه  ر  یکب  انقالب  بوقوع  هجدهم  قرن  اواخر  در  حق  وست،یکه  واقعه   نیمهمتر   ، قتیدر 
االنتقال و  سریع   ی ریتاث  ،یخالف انقالب صنعتب، بر  انقال  نیبه شمار است. ا  ریچند قرن اخ  یاجتماع

را به   انیکه در اسرع وقت، توّجه جهان  مانستی بزرگ را م  ی . انقالب فرانسه، انفجار1داشت  ریفراگ
 . خت یخود برانگ

  سا یقدرت کل  ۀو باقیماند  پادشاهان و امپراتوران  ی هاط قدرت در تسلّ   ،انقالب فرانسه  زمان    ی اروپا
 استوار بود.  یقرون وسط  ی ارهایبر ضوابط و مع ،هام و دولت و مناسبات مرد 

 

نظر  فرانسه که  انقالب  بطن  افراد هیاز    نها یا  رینظا  و  4روسو   ،3، مونتسکیو 2ولتر  رینظ  ی پردازانش 
انسان توّجه    ی های و آزاد   ی بار به حقوق فرد   نیاّول  ی که در آن برا  حقوق بشر بوجود آمد  هیبودند، اعالم

 افتاد.  انیدر مناسبات فرد و دولت و نقش حکومت، سخنان تازه به م نیشده بود. همچن
 

یك تز   صورت ب ،حکومت بر مردم  ی مردم به جا ی حکومت برا ۀبار مسئل  نینخست  ی در اروپا، برا
 . جلوه گر شد  یاسیس

  

 

آثار ولتر   ،یرانیاز روشنفکران ا یار ی انقالب، بس  و دار    ری در گ  ؛ داشت  ری تاث  زی ن  رانی ا  ۀفرانسه، در جنبش مشروط  ری انقالب کب   1.
 .کردندی را با خود حمل م یروشنفکران فرانسو  گریو د

2  ●  Voltaireت کاسبان دین  او   .است   یروشنگر   عصر  گانسند یو نو   لسوفانی ف  نیز نامدارتر ، ا بواسطه هوش سرشار، به ماهی 
کرد؛ وی به آزادی اندیشه و بیان معتقد بود و ازینرو جدایی دین از  پی برد و مخالفتش با کلیسای کاتولیک را بی پرده بیان می 

 سیاست را ضروری میدانست. 

3 ● Monteskueی در فرانسه ن و متفکر سیاسی عصر روشنگر ، اشراف زاده، حقوقدا . 

4  ●  Rosso  ، اندیشه های  ستیز ی مدر فرانسه  اروپا    روشنگری  دورۀ  اوجدر    بود کهی  سی سوئآهنگساز    و  سندهینو   لسوف،ی ف .
 روسو مسبب شکوفایی جامعه و اعتالی فکری مردمان شد. 



 149                                                                                                                فرانسه ریو انقالب کب   یانقالب صنعت  

 

فراگ  الیس  یانی همچون جر   یدموکراس  ۀشیاند پار   ر،یو  باد   س یاز  در   ی هاه یسرچشمه گرفت و 
  ؛ فرونشاند  یانسان   لتیو فض  ار یاراده و اخت  هنهال تاز   ،ی و حکومت فرد   ی دیکتاتور  خشک و سوزان

در قاره اروپا، توسعه    ،بموازات هم  ی،و انقالب صنعت  كیدموکرات  ی هاجنبش   ،در قرن نوزدهم  نیبنابرا
  ر ی السع یسر   ی هایو کشت  ن،یآتش  ی با اختراع سالحها  ، یصنعت  ی هات. قدر افت ی و گسترش قابل مالحظه  

عقب    ی در امر استعمار کشورها  ،یارتباط   دیجد  ی هاستمیو ایجاد س  ،ینظام  ی روهایکردن ن  زهیدرنم  و
ها ما بین  ها و تنش ، اصطکاك ی استعمار  ی تهایفعال  ارو د   ریتر و کارآمدتر شدند. در گافتاده حریص 

 . دیگرد ها آغاز دولت 

 

و خود بهتر   یجوئی برتر  را با حّس   یبه افتخارات ملّ   یاب ی اروپا، تالش دست    ی نوپا  سم یونالیناس
تحقیر و استخفاف و خصومت   ۀ دیبه د  گر یکدی به  ی ملل اروپائ ،رهگذر نیبود و در ا  ختهیدر آم ،ینیب
 ند یو فرآ   ت یا ماهامّ   ؛ نزدیك شد  ستم یبه قرن ب  ، یشگیو اند  یروح   تیوضع  نیبا چن  اروپا  ؛ستندینگر یم

 ت ی سنخ   ،که به آن اشارت رفت  یستیونالیناس  تند    ی هاو نگرش   ی استعمار  ی هااست یبا س  یدموکراس
 نداشت. 

 گران یگرفتن بر د   یشیو سرعت عمل و پ  تیّ خود، انتظار قاطع  ی از حکومتها   ، یاغلب ملل اروپائ
 .و کسب قدرت و افتخار داشتند
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 -ی کتاتور ید   ی ها  ستم یکه توسط س  نه  –  ی دموکراس  میکند و مال  ندیانتظارها البته توسط فرآ   نیا
مبرآو  بری رده  از د   ی کی  ی اروپائ  ی کشورها  ،هیپا  ن یا  شد.  المت  ،ی گریپس  رها    یدموکراس   نیحبل  را 

 ی شدن اروپا تا حّد  زه یکتاتور ید  ؛زدند ی و حکومت فرد  ی کتاتورید  ۀدیپوس سمانینموده، چنگ در ر 
  م کا به    کسره یقاره    هیداشت، بق  ی کورسوئ  یکه چراغ دموکراس  س یرفت که جز در فرانسه و انگل  شیپ
اّول قرن   مهی و ن  یاروپا، قرن نوزدهم را قرن دموکراس  خیاست که تار   ه یپا  نیبر ا  ؛فرورفت  ی کتاتورید 
  ی کتاتوری د   ،سمیفاش  :بر سه گونه بودند  دیجد  ی های کتاتوریاست. د   دهینام  ی کتاتوریرا دوره د   ستمیب

 است.  سمیکمون گر یکه نام د  ا یپرولتار  ی  کتاتوریبنام د   دیجد یو نوع  ینظام

 

ا در یك  امّ   ،ها باهم تفاوت داشتندی نیگرچه در عملکردها و جهان ب  ی کتاتورید های  سیستم  نیا
 بودند.  دهیباهم همفکر و هم عق   ،باشد تیّ ر اکث ی و انکار را یکه نف امر

 

م أبود، تو   یانقالب صنعت  ی از دست آوردها  یکیکه    دیجد  ی هاسالح  ستمیقرن ب  نیدر دهه نخست 
  ی ستیونالی ر در منافع خود داشتند، بر حس قدرت طلبي و عواطف ناساستعمارگکه ملل    یبا اصطکاکهائ 

  ن یفزون بر ا ؛را بر آسمان اروپا ظاهر ساخت یاکو خطرن ی انفجار ی افزوده شد و بالجمله، فضا دیشد
 . زد ی ها موج منهیدر س ،بود  می مناقشات قد ادگاریکه  ،هایخواه نیها و کها، حس عداوت 

و درآمد   عیکنترل مستعمرات وس  نیو همچن  یدر انقالب صنعت  یشگام یطه پانگلیس بواس  کشور
ادعا در   ن یتر   درومن ین  ،انگلیس  یائیدر   ی روین  ؛ داشت  ی سرور  ی سرشار،  جهان و ستون    ییای قدرت 

 آمد.ی آن کشور به حساب م  یفقرات قدرت نظام
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غال سنگ و مردمان و ز   آهن  ریدارا بودن ذخا   ۀ، بواسطآلمانو کشور    دینپائ  ی رید   ،امر  نیا  اامّ 
به سرعت    ،یعلم  قاتیمراکز تحق  نیتر شرفتهیو پ  نیبه بهتر   یدسترس  نیسخت کوش و همچن  منضبط  

قیمت و   با  ،انواع کاال  دیدر تول  آلمان  یمراکز صنعت  ؛را جبران نمود   ن یر یدر   بیاز رق  یعقب ماندگ
 گرفت.   یشیپ انگلیس بر   جهات ی اریدور دست جهان، در بسنقل آنها به نقاط  بهتر و حمل و   تیّ فیک

 یا ی تانیبر   ی برا  یحاصل کرد و رقیب بزرگ  اریبس  شرفتیپ  ایو آس  قای در آفر   سم،یالیامر امپر   درآلمان  
  حسادت    حّس   ، انگلیسبود و در    انگلیس  ی برا  ی ، زنگ خطرآلمان  ی هاشرفت یبه حساب آمد. پ  ریکب
 بود. کشور را اشباع کرده  ی فضا ، از جنگ م با نفرت و هراس  أتو 

 ی تحت رهبر   ،ی و رشد اقتصاد   یصنعت  داتیدر امر تول  ریچشمگ  ی هاپس از توفیق   آلمان   دولت
خود، دم از   ی های در سخنران  صریق  ؛و تجهیز سپاه پرداخت  ینظام  عیصنا  ۀدّوم، به توسع  صریویلهلم ق

در چشم    ی همچون خار  ،های بلندپرواز  ن یو ا  زد ی م  آلمان   یجهان  ی و رهبر  آلمانشدن فرهنگ    یجهان
 . نشستی م ریکب ی ایتانیبر 

 ز ین  انگلیسرهگذر،    نیهمت گماشت و در ا  آلمان  ی ائیدر   ی روی ن  ۀبه توسع  صریها، قن یفزون بر ا 
شد که فضا    جاد یدو کشور ا   نیب  ،یحاتی خود پرداخت و کم کم یك مسابقه تسل  ینظام   ی روین  تیّ به تقو 

داشت،    آلمانکه از    یو نفرت  نهیفزون بر ک  فرانسه  کشور  ،احوال  نیدر ا  ؛نمود ی تر مرا روز بروز خطرناك 
انتقام، آرام    شهینبرده بود و در اند  اد یرا از    1« سماركیب» از    ، شیسال پ  100  ۀتضحانشکست مف  ۀخاطر 

آماده    یمیبا خصم قد  یجنگ احتمال  کی خود پرداخته و خود را جهت    ینظام  ی روهاین  تیّ آرام به تقو 
 . نمود یم

  

 

1  ●  Otto von Bismarck  ، ۱86۱در سال    بود؛  نی صدراعظم آهن ، نخستین صدراعظم آلمان ملقب به  سمارکی اتو فون ب  ،
  و  داده پایانرا  یمرکز یبر اروپا  ش یاتر  یامپراتور   ۀسلط ،در حد کنژاد را مت   یآلمان ی هانی سرزم شتری ب وی با کمک  کم ی لهلمیو

 .دو نم  سی را تأس آلمانواحد  یامپراتور 
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و منافع    ی خ یقاره، بر حسب سوابق تار   ی هار کرد و قدرت را پُ   اروپا  ی فضا  ، رفته رفته خطر جنگ
و    انگلیسو    روسدر یك سو و    ایتالیاو    شی، اتر آلمانشدند.    میبه دو گروه تقس  دئولوژیك،یو ا  یملّ 

  ، پس از شروع جنگ  م،یدانی داشت چنانکه م  ی د وضع مرّد   ایتالیااز گروه اّول،    ؛گرید   ی و س  از  فرانسه
توان گفت که ی نداشت و م   ی با همه وسعت خاك، قدرت چندان  ز ین  اتریش  ؛را گرفت  گلیس ن اجانب  

 بود. آلمانمنحصر به  ،اّول گروه

 ی شده بود، موج  جاد یجامعه و بزرگان ا  ی و طبقات باال   دگانیحرکات که عمومًا توسط برگز   نیا
 ی  افراد عاد  ؛حرکت در آورد در همان جهت به   زیرا ن ی که اذهان و عقول شهروندان عاد  ختیرا برانگ

باز  ابانیکوچه و خ با  با    گانهیب  کسرهی   استیس  دهیچ یو شطرنج پ  ی بزرگ استعمار  ی ها ی که  بودند، 
غرور و افتخار دانستند و در   یۀکه آنرا ما  دیرس  ییبه جا   یامر جنگ طلب  ؛رهبران خود هم آواز شدند

بیولوژیك« شناخته شد»  کی جنگ    آلمان،ن وجود مبارکش! کتابها پرداختند. در  أش در    ؛ضرورت 
 نوشت:  نیچن ن«ی»اسک  ، مشهور ۀسندینو   انگلیس

ها کسب  ر را در جنگ و قدرت تفکّ   قت یبر من روشن شده است که ملل بزرگ، حق  ق،یبه تحق  "
به    ؛دندیی گرا  یدر صلح ها به پست  دند،یرس   یدر جنگ به فرزانگ   ،انددست دادهها از  نموده و در صلح 

".ند و در صلح مردندل بزرگ در جنگ زاد کوتاه سخن، مل
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و هفتم ماه جون  ستیبهانه در روز ب  نیجنگ تا صلح، یك بهانه بود و ا ۀفاصل ، یفضائ نیچن در
  اتریش   ی پادشاه  عهد ی، ول1« ناندیفرانس فرد آرچدوك  »   ، سرنوشت ساز  در آن روز    ؛ بدست آمد   1914سال  
و ا شهر سار  دنیبه د  از   یسلطنت  السکهدر کنار همسرش، در ک کهیاو در حال ؛رفت 3ی بوسن تختیپا ،2و ی 

؛ شدند  کشته، هدف گلوله قرار گرفت و هر دوتن بر اثر اصابت گلوله  کرد می شهر عبور    ی ابانهایخ
انکار    رغم  یرا مسئول قتل ولیعهد خود دانست و عل  ی بوسنیۀ  ، همسا4حکومت صربستان  اتریش دولت  

 اعالن جنگ داد.به آن دولت ، 1914سال  ی جوال   28صربستان، در روز 

ا  ش یپ  عی وقا  اتیجزئ  شرح در  جنگ  نم  ن یاز  انتظار  کوتاه    ؛گنجدی مختصر  همانگونه  آنکه، 
دولت    .وارد جنگ شدند   فرانسهو    انگلیسو    روس با سه دولت    اتریش،و    مانآل  ی رفت، دولتهایم

چون    گ،ع جن اه پس از شرو د بود و شش مابتدا در انتخاب جبهه مرّد   - همانگونه که گفته شد-ایتالیا  
  ی و رومان   آلمانو بلغارستان به    هیبعد، ترک  یاندک  ؛شد  وارد نبرد   آلمانبرد، علیه    ی روزیگمان پ  نیفقبه متّ 
 شد.  ریعالمگ ،جنگ ۀو دامن وستندیفقین پبه متّ 

هر چه تمامتر   ت  )فرانسه( با شّد   ی( و غرب هی)روس  یشرق  ۀفقین از دو جبهحدین و متّ متّ   نیب  جنگ
مّد ب نه  و  سال  چهار  ط  ؛افتیادامه    میت  تکن  آلمان  ،یجنگ  اتیعمل  نیا  یدر  لحاظ  و   یکیبه 

بر دشمنان   ین  ینظام   عی صنا  تیفیک  دگاهیجنگ بود و از د   ریکشور درگ  نیتر درخشان   ،یکیاستراتژ 
  ؛د کر   ریی تغ  نیفقبه سود متّ   طیبه جنگ، شرا  آمریکا  ینظام  ی هارو یها و نهیبا ورود سرما   ؛داشت  ی برتر

از جمله حوادث بزرگ دوران جنگ اّول، انقالب    ؛حدان او بود و متّ   آلمانشکست    ،حاصل جنگ
برد.   رونیب  یشرق ی هاخود را از جبهه  ی روهاین روسیهبا شروع انقالب،   ؛بود   1917بسال  هیروس ریکب

  

 

1. Archduke Franz Ferdinand 

2. Sarajevo 

3. Bosnia 

4. Serbia 
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 ۀمحاصر   ،یسیانگل  ی روهاین  اامّ   ،افت یخاتمه    1918اّول، در روز هفتم نوامبر سال    یجهان  جنگ
 ن ی ا؛  رفتند  ان یاز م  ی از فقر و گرسنگ  ،آن کشور   یاز اهال  ی اریادامه دادند و بسماه بعد    7را تا    آلمان

از   یکیبوجود آورد و    آلمانت  را در قلوب ملّ   ی دیها، کینه شدانگلیس زیو نفرت انگ  یانسان  ریعمل غ
 . د یگرد  جنگ دّوم ی هازهیانگ

 

 :  افتیانتشار   ریجنگ بشرح ز  ریدرگ ی روهایتوسط ن ی رجنگ اّول فرو نشست، آما  نائره یوقت-
 

 میلیون نفر  3 زندانی جنگی میلیون نفر  10 سرباز مقتول

 میلیون نفر  9 اطفال یتیم  میلیون نفر  2 مفقود االثر

 میلیون نفر  5 زنان بیوه  میلیون نفر  13 غیرنظامی۔ مقتول

 میلیون نفر  10 مهاجر  میلیون نفر  20 مجروح 

 

 ی جنگ افزارها  دیبه تول  کهیدر حال  اروپاآن بود که    ،جنگ اّول  فزون از حّد   کشتگان    علل  از    یکی 
تهاجم استراتژ   یکیتاکت  ی هاوه یبود، ش  افتهی دست    ی مهلك  ن  دیجد  کی و  و    ی سالحها   ز یدر جنگ 

 مناسب را فاقد بود.  یدفاع
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نظام   ادهیپ  نبرد    ۀ و یودند و شنظام، تانك را اختراع نم  اده یپ  نیل تلفات سنگها، پس از تحمّ انگلیس 
 ۀاسلح   ؛بار مورد استفاده واقع شد   نینخست  ی برا  مایدگرگون شد؛ هواپ  ،جنگ   ی هادر جبهه  ی شرویو پ

گفت    نتوایم   همی بر رو  ؛بود   نیسبک و سنگ  ی هامختلف و مسلسل   ی ها شامل توپخانه  ارتش، عمدتاً 
 در جنگ اّول بوده است.  هاسالح   ن  یتوپخانه، مهمتر 

ها، در عمل  استفاده نمودند و انگلیس  یها، از گاز سمّ جنگ خی بار در تار  نینخست ی ا براانهآلم
نوع برتر  » را  دان، استفاده از آن ی میو یك ش  ختندیفرو ر   یسمّ   ی ها گازهامقابله به مثل، بر مواضع آلمان 

دشمن  ی سنگرها گاز کلر و گاز خردل و غیره، ضمن آنکه در رینظ یسم   ی ، گازهااامّ  .دینام «کشتن
بُر   جاد یا سالح قاطع و    كی نداشتند و    یچندان  تیّ اهم  ، نمودند، بلحاظ استراتژیكی م  ینظمی عب و 

 برنده محسوب نبودند.  
 

 



 

  
 

 

 

 

 1ی اــنامه ورس دـعه

 

به هم    ریزنج   ی هاهمچون دانه   کهیدر حال  ، خیاند که حوادث تار بوده   نی همواره بر ا  خ،یعلم تار   ان یدانا
مر   وستهیپ پتبطو  بروز و ظهور،  در  د دهستن  رابطه علت و معلول  رویاند،  به عبارت  از    ،گری.  هر یك 

کتاب که   ن یموضوع ا  ااست. در ارتباط ب   نیشیو معلول واقعه پ  ی بعد  ۀت واقععلّ   خ،یتار   ریزنج   ی هادانه
ح  الس  دیتول   بالفصل  نهیو زم  زهیانگ  ؛صادق است  یشده بروشن  اد ی  ۀاست، رابط  یسالح اتم  شیدایپ

معلول جنگ اّول    ،ی دیگونه ترد   چیبدون ه ،و جنگ دّوم  افت ی   یدر جنگ دّوم جهان  یستیرا با  یاتم
پ  یجهان از  حق  ؛آنست   ی آمدهای و  جهان  ۀشالود   ،قتیدر  دّوم  با  یجنگ  ش  ی ستیرا  رفتار    ۀو یدر 

اّول  روزمندان  یپ  ز  یآمر یمنصفانه و تحقریغ ملّ   ،جنگ  به کشور و  که در  جستجو کرد    آلمانت  نسبت 
 . افتیتبلور  ی« ورسا» نس صلح کنفرا

 ؛ مجتمع شدند  پاریسصلح، در    قرارداد    میبه منظور تنظ  روز یپ  ی جنگ، سران کشورها  انی پس از پا
  نه به منظور  -  رباد پُ   ی و سر  نهیپر ک  یبا دل  ، انگلیسو    فرانسه  دولت دو    ا چنانچه خواهد آمد، سران  امّ 
اخّص   جاد  یا بمعنی  به مق  - آن  صلح  توهبلکه  تحق  نیصود  تصف  آلمانت  ملّ   ریو  انتقام و   ه یو گرفتن 

 به کنفرانس صلح نهادند.   ی پا د،یو جد م یقد ی حسابها

 

1● Treaty of Versailles 
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ن گرم  و »چون    م، یسل  ی مرد   كی دم  صلح   ،1« نو لسیوودرو  منظور  به  با  یپا  ی که  جهان  در  دار 
 سرد آنها نگرفت و رفت آنچه رفت.  بود، در آهن   رفتهبدانجا   ی،انسان ی ابرنامه 

مرد ونلسیو  رنج    خواه یآزاد   ی ،  بود که  النفس  برنمانسان   و سلیم  را  با س  تافتی ها   ی هااست یو 
مشهور خود را مطرح ساخت و در جهان،    نیجنگ، دکتر   انیاز پا  شیتها پاو مّد   ؛مخالف بود   ی استعمار

  .ختیبرانگ  ی ه نزد ملل استعمار زده و تحت ستم، شورخاّص 

 یدر جهان مبتن   ی و آزمند  ی تها و برانداختن ستمکارملّ   نیدانه بروابط شرافتمن  جاد یاو بر ا  نیدکتر 
تحت   ی در کشورها   یو گسترش استقالل و دموکراس  یخود، به خلع سالح عموم  نیاو در دکتر   ؛بود 

تک جهان  بود   ه یستم  ا  اً یّ قو   لسونی و   ؛ کرده  تحق  ن یبر  که  تقسی  آلمان ت  ملّ   ریبود  به    مو  کشور،  آن 
عدل و    ت ی فقین را به رعاحدانش، متّ و متّ   آلماناو در معامله با    ؛اهد شدمنجر خو   یخطرناک  ی آمدهایپ

 ی دیام  ی هاویلسون، نزد ملل ضعیف واستعمار زده، بارقه   دیوت کرده بود. انتشار آراء و عقا انصاف دع
بر افروخته و هر در دل به   ی اندهینما  ،خود   ۀشد  مالیو احقاق حقوق پا  ی طرح دعاو  دیبه امّ   کیها 
 .زام کردندعا پاریس

 

سال  در دل   ،آن  با  گروه  امّ   ی هادو  و   ،یکینمودند.    پاریسآهنگ    د،یپر  و   لسون ی گروه 
 . ده یملل ستم د  ندگانینما ی گریهمراهانش، د 

 آلمانآنها شکست    ؛ داشت  ی گری استعمار، ماجرا شکل د   کار و خون آشام  کهنه  ی ا نزد کفتارهاامّ 
تها  آنها مّد   ؛در جهت گسترش استعمار دانستند  شتریجهت اعمال قدرت ب  دیجد  یرا فرصت  نیحدو متّ 

کرده بودند و با    ی زیر ی را پ  هیه ترکو دوستانش، خاّص   آلمان  دنیاز هم در   جنگ، طرح    انی پا  از  شیپ
گام به کنفرانس صلح! نهادند.   یاهداف نیچن

 

 

.1 Thomas Woodrow Wilson ،  حکومت کرد.  ۱92۱تا  ۱9۱۳که بین سالهای   کایجمهور آمر  سی رئ نی و هشتم ستی ب 
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 گر ید   ی و از س  ی فرانسو   2ی و کلمانسو   یسیانگل  1جرج   دیاز یکسو و لو   لسونیو   نیمابی ف   مباحثات
بود، در همان   به او دوخته شده  یجهان  دیامّ   که چشم    لسونیو   ؛دیها بطول انجامت و مّد   دیآغاز گرد 
خواسته  افت یدر   ن،ینخست  ی برخوردها حر کهنه  استعمارگران    ی هاکه  و  دکتر   ص،یکار  ساده    نی با 

 ادامه داد. روپاقدرت ا ی هایجهت تعدیل آزمند مباحثات ، بهبا اینحال  ؛ستینسازگار  او   شانهیاند

صلح    ۀج ینت دکتر ی )ورسا  پاریس کنفرانس  شکست  خواست   لسونیو   ن ی(  حصول   ی هاو 
  که د و ملل ب ۀجامع  لیبه تشک  انیسفر، قانع ساختن اروپائ نیاز ا لسونیتنها دستآورد و   ؛استعمارگران بود 

 است.  رونیکتاب ب نیبحث در اطراف آن از موضوع ا 

آنچه   قت،یدر حق  ؛نمودند  میه تنظماّد   440را در    ی صلح ورسا  نمایپ  ،انگلیسو    فرانسه  ندگانینما
و    یخواهنیک  ۀز یبود که به انگ  هیکسو ی   یعمال قدرتبر صفحه کاغذ آورده بودند ا    ،بنام قرارداد صلح

  ی جنگ جهان  ی اههسته  نیاّول  ،قرارداد   نی ا  ر یتوان گفت با تحر   ی م  یبدرست  ؛ شده بود   ر یتحر   ی سودجوئ
 شکل گرفت.   آلمانت در قلوب ملّ  ،مدّو 

جنگ شناخته شده بود،   جاد یمتجاوز و مقصر در ا  آلماننه تنها    ،ی صلح ورسا  مانیپدر    ، ی بار
از جمله    ی،جنگ  نیالعاده سنگو پرداخت غرامت فوق   یائیدر   ی روین  دیالح آن کشور و خلع  که خلع س

د   بر برا  ؛بودند  گر ید   طیشرا دولت  )  د یگرد   میتقس  زرو یپ  ی کشورها  نیب  آلمان،مستعمرات    گر،یمواد 
بهتر   س،یانگل  م یتقس  هی همسا  ی کشورها  نیب  آلمان  ی نها یها گذشته، سرزمنیها شد( از همه ان یمالك 
 ند. شد

 

 یآلمان   ی روهاین  دیبه منظور خلع    س،یانگل  یائیدر   یروی، ن1919قابل ذکر آنکه، در ماه جون    ۀنکت
ن ا  ،یآلمان   رتمندیا افسران غامّ   ،وارد عمل شدند  یی،ایدر   ی رویاز  ندادند و مقابل    نیبه  ننگ تن در 

  . ند فرستاد  ایبه قعر در  ،خود را منفجر نموده ی  جنگ ی هایکشت  ،هاس یزده انگل رتیح  دگانید 

 

1 ● David Lloyd George 2 ● Georges Clemenceau 



 159                                                                                                                     عهدنامه ورسای 

 

و   دندیرا جهت امضاء به حضور طلب  آلمان  ندگانینما  ادشده،ی  مانیپ  میفقین پس از تنظسران متّ 
 دیامضاء کن  ایدستور آن بود که    .نشدداده  نها  آ  به  اعتراض  ایجهت مطالعه، مباحثه    یگونه فرصت  چیه
سر باز    ،ی فور  ی طرفه اعتراض نمودند و از امضا  كی  قرارداد    نیبه ا  یمقامات آلمان   !. ..دیخود دان  ای

پامّ   ؛زدند انقضا  شیا  شدهمّد   ی از  فرض  ورز   ت  مبادرت  آن  امضاء   عتیطب  با   مانیپ  نیا  ؛دندیبه 
بزرگتر را   یجنگ  آتشآن،    ی و امضا  می سال پس از تنظ  ستیو ب  رد و ایاش، صلح را به ارمغان ن ظالمانه 

 در جهان بر افروخت.  

 

 

 

و   (فرانسه ریوزنخست) ، کلمنسوبریتانیا( ریوزنخست) جورجدی، لو(ایتالیا ریوزنخست)اورالندو از چپ: 
 ی(ورسا مانیپ یقبل از امضا) سیپارواقع در  لسونیدر خانه و آمریکا( جمهور سیرئویلسون )



 

  
 

 

                                                                                               م نگ دوّـج ماتدّـمق

 تلر ـیه شـیدا یپ

 

 

ا  شیپ ب  یکه جنگ جهان  میگفت  ن یاز  با    ان یجر   1918ا  ت  1914  ی سالها  نیاّول که  داشت، آخراالمر 
  آلمان دوران جنگ، ارتش    ّی . در طافتی  انی بر آن کشور پا  ی و تحمیل عهدنامه ورسا  آلمانشکست  

  ی رب غ  ۀنظام و در جبه   ادهیداشت که در گروه پ  اریدر اخت  «تلریآدولف ه»  بنام  ،کوتاه قامت  ی سرباز
کرد  ینم  ت ی را رعا  گرانید   ب یبه ظاهر خود، نظم و ترت  یدگیدر رس  تلر،یکرد. آدولف هی خدمت م

ا بر  خو   ن، یوفزون  و  همخوان  ی خاص  ی خلق  همقطارانش  با  که  هم  ی داشت  به    ل، ی دل  نی نداشت. 
  خر  آ  را حّد   ی اکردند و مقام سرجوخه ی نم  ینیب  شیدر ارتش پ  ش یبرا  ی انده یفرماندهان مستقیم او، آ

را    یمبه مقام گروهبان سّو   عیترف  ی او تقاضا  ی برا  ،ساالنه  ی هافهو در تعر   دانستندی او م  ی  نظام  تیّ ظرف
بسنده    ی ابه مرتبت سرجوخه   نداشتند، معموالً   یی باال   الت یاو که تحص  رینظ  ی البته افراد   ؛نمودندینم
 کردند.یم

 اهبسبار بد جبهه  طیاو از شرا  ؛زد یتن نم   ی ریمأمورّیت خط  چیبود که از ه  ریدل  ی ، سربازهیتلر  اامّ 
بهداشت لحاظ  غذائ  یاز  شکا  یو  حّد   ی اجرا  ۀآماد   شه یهم  ؛کرد ی نم  تی هرگز  تا  بود  که    ی دستور 

چاپلوس  به  را  او  تملّ   ی همقطارانش  مو  منتسب  تقاضا  تلری ه  ؛کردندی ق  و ینم   یمرخص   ی هرگز  کرد 
بود خوش    افتهیبه آن شهرت    لرتیکه ه  ی گری خطر در خطوط اّول جبهه بود. مطلب د   ی رایهمواره پذ

سنگر به    ک یمکان خود را از    تلریبارها ه  ؛اتفاق افتاده بود که او از مرگ رسته بود   ار یبس  ؛بود   ی شانس
  ی اریبس  ،نموده  رانیسنگر را و   آن دشمن با خمپاره    ۀتوپخان  ، بعد  ه یعوض کرده و چند ثان  گرید   ی سنگر

در   او  فر زندگان بود.ن  500  او جز  ؛دندیتن به قتل رس   2500  تلریه  پیرا به قتل رسانده بود. یك روز در ت
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او به    ۀگفت، عالقی دست سخن نم  نی از ا   ی زنان و مسائل  ۀدربار   ،سربازان  گر ید   ریاوقات فراغت، نظ
ق  تعلّ   به او حّس   بود که جنگ   نیمثل ا،  داشتی جنگ را دوست م  ۀجبه  ؛د و ب  ی و هنر  یخ یمباحث تار 

   داد. یم ی معن اتشیو به ح

 ؛مجروح نمود   اً را شدید  ش یپا  1لپن  شر    ی نبود و تکه ها  اریبا او    ، شانس1916هفتم اکتبر سال    روز
در شهر    ی دوره نقاهت، به او کار سبک  ّی فرستادند و پس از ط  خیمون  مارستان یاو را جهت معالجه به ب

 دادند.

ها نسبت به جنگ  ی ن ها و نظرات آلمات شاهد فعالیّ   ،کی برود و از نزد   نیبه برل  افتی فرصت    تلریه
جنگ مشغول هستند و   ضّد   غاتیبه تبلی،  اسیس  ی از گروهها  ی اریکه بس  افت یجا، او در آن  در   ؛ باشد

 ل آمد. تحمّ  رقابلیو غ بیبر او عج  یمعن نیا

 

 

 

انگل  کی  ،۱784در سال  های ترکش.  تکه  ●  1   ی برا   ید یات جدمهم  ،  (Henry Shrapnel)  پنلاشر   یبنام هنر   یسی افسر 
ل  یهاگلولهشدند.  دهی شرپنل نام  یهالوله گاو،    ادی ب  که  توپخانه اختراع کرد   بودند که حداقل    یکرو   یابه شکل پوسته  هی شرپنل او 

افراد    هی  بر روح  ید یشد  ب  مخر    ری تأث  ،گلوله  نیانفجار ا   ؛بود  زیر   یسرب  ی هاشده بود و داخل آن پر از گلوله  در آن بار  ،منفجره  مواد  
پنل در معادالت جنگ ا ساخت، شر   یتوپخانه را سخت م  یعاد  ی که استفاده از گلوله ها  یخندق  یجنگها  تی  ماه  لی داشت. بدل

ل   ی جهان معن   او  ترکش   ی دار   ینقش  گرفت.  انفجار  ،شرپنل  یهابرعهده  از  کانال ی م  ،پس  در  و  توانستند سربازان مستقر  ها 
 ارد سازند. دشمن و  یانسان یرو ی بر ن ین ی گخسارات سن  دهند و ها را از باال هدف قرارخندق

 خردسالی آدولف هیتلر 
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جهت اعزام   ل، یدل  نیداشت، به هم  ی جنگ را دوست نم  ی هااز جبهه  ی خدمات سبك و دور  او
جنگ عودت داده شد و در    ی هابه جبهه ، 1917مارچ    خیو دوباره در تار   دید به جبهه اصرار ورز مجّد 

او    ی که برا  ی افسر مافوق  ؛ نائل آمد  نیپوالد   ب ینشان صل  افت ی در   گست همان سال، به افتخار بزرگ  آ 
 ی ها، در اردوگاه تلریبود و سالها بعد در روزگار قدرت ه  ی هود ی  کرد،  نیپوالد   بی نشان صل  ی اضاتق

 ها جان سپرد. ی ناز

امر دچار    نیاز ا  تلرینمود و ه  رییتغ  نیفقو به نفع متّ   آلمانضرر  ه  جنگ ب   تی ، وضع1917سال    از
  ها ستیو مارکس  ان یهود یو    دیپر ی م  ی ناگهان از جاا  نشست، امّ ی ر مرا به تفکّ   یاو ساعت  ؛شد  یافسردگ
مدموکرات   الیو سوس ناسزا  باد  به  را  ه  یها  اکتبر    تلریگرفت.  بمب  ،1918سال  در    یی ایمیش  ارانبراثر 

  مارستان یو گرسنه عودت داد و او را در ب  ارتش او را به آلمان مضطّر   ؛موقت شد  یی نایار نابدچ   ها، سیانگل
او در    ؛نمود   افتیدر   مارستانیدر ماه نوامبر همان سال، خبر شکست آلمان را در ب  تلرینمود. ه  ی بستر

 آورده است:   نگونهیا «نبرد من»کتاب 

از دست    ز ی که همه چ   دم ی د ی من آغاز شد. م   ی تر زندگ ك دردنا   ی دردناك و شبها   ی از همان لحظه، روزها "
 "گرفت.   ی بان شکست آلمان فزون پر رنج، نفرت من از مسبّ   ی در آن شبها   ؛ رفت 

 

 

، لاوّ   یبعنوان سرباز در جنگ جهان تلریه

 . فراوانی از خود نشان داد شجاعت
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ا   تلریه بر  که    نیهمواره  جبهآلمانبود  در  نه  کشور-جنگ    ۀ،  داخل  در  و   ان ی هود یاز    -که 
  آمریکا ورود    ری، نظآلمانشکست    یقیاز عوامل حق   كیچ ینزد او ه  ؛است  وردهبازان شکست خاست یس

نداشتند.   یتیّ کشور اهم  ی انگلیسها وسقوط اقتصاد   ۀمحاصر   ان،یبه جنگ، مقاومت شجاعانه فرانسو 
  ن،یفقآلمان بود. با موافقت متّ   ارتش  قاطع داشت،  ریتاث  ،نازی و حزب    هیتلر  ۀندیکه در آ  ی از جمله عوامل

که بنام ترك مخاصمه، سرنوشت جنگ را  نشدند، بلبه شکست    معترف و مقّر ،  آلمانارتش    ی هاژنرال
 واگذار نمودند.  استمدارانیبه س

  ت یّ مشروع  ،استمدارانیس  ی امضا  شد، با  بی و تصو   ر یتحر   آلمانشکست    یۀکه بر پا  ی ورسا  داد  قرار 
  ی خطر  ،ندهیدر آ  آلمان که ارتش    نیبه ا  نانیبا اطم  ن،یدر آن دخالت نداشتند. متفق  ان یو نظام  افت ی
از  جاد یا در  قدم  ان یم  نخواهد کرد،  آن  تقل  یبردن و اضمحالل  آنها  اقدام  تنها  و  تعداد   لیبرنداشتند 

شعار    نی ماند و با ا   ی دست نخورده باق  آلمان   تش ار   گر،ی به عبارت د   ؛ نفر بود   یکصد هزاربه    ان ینظام
- ارتش نه،یزم نیبر هم  ؛بوده هم آوا شد ک ی نزد   ی روزیها که ارتش شکست نخورده و به پنازی و  هیتلر
  .دیگرد  یاسیس شرویپ ی هاامل سرکوب گروه عها و بات نازي عمال تعّص ابزار ا   -ندهیدر آ

پا از  شعار    ان یپس  پشت»  جنگ،  از  از    «، خنجر  ای ناز  جیرا  ی شعارها که  بود،  را    ی معن  ن یها 
از نظر    ن یرااند. بنابکرده   انتیخ  آلمان  روزمند  یبا قبول شکست، به ارتش پ  استمدارانی که س  دیرسانیم

چپ    فیط  ی  اسی س  ی هاو گروه   انی هود ی  استمداران، یمتوّجه س  آلمان، و همفکران او گناه شکست    هیتلر
  تکاران یجنا»شده بودند،    رای، شکست را پذ1918نوامبر    11را که در روز    ی استمدارانیبود. او همواره س

 بود.    جیرا ی ها، شعارها و طرفداران آننازی  انیشعار در م نیو ا د،ینامی م« نوامبر 11

آن   ی شد و امپراتور  مبّدلدموکراتیك    ی به یك جمهور  ، پس از جنگ  آلمان ذکر است که    انی شا
 رفت.   انیاز م رصیق ی شده بود، با استعفا اد یبن  1871، به سال بیسماركکشور که توسط 

  رفت ی مشمار  جهان به    یاساس  نیقوان  نیتر و آزاده   نیشروتر یاز پ  یکی،  آلمان  دیجد   یاساس  قانون
به نحو    ،یو اجتماع  ی فرد   ی ها  ی و آزاد   -  تیّ و اکثر   تیّ اقل  -شهروندان  ی حقوق  ی که در آن به تساو
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بود   ی بارز پ  ؛توّجه شده  با  اعظم  قانون، صدر  آن  تصویب    استیر   شنهاد یبرابر  و   1گ تاشی راجمهور 
 ت بود.  ملّ  ی سال، با رأ هفت هر  ی جمهور استیشد و انتخاب ر ی انتخاب م

شّد   آلمان به  از جنگ،  دستخوش  بعد  تنش   یناآرام  ت  و گرسنگ  ؛بود   یاسیس  ی هاو  و   یفقر 
 ف یو مونیخ، ط نیدر برل ؛کشور ظاهر شده بود یه ناصدر  کجایشکست خورده،  هیتوأم با روح ی کاریب

کرد و کم مانده بود که کار باال  ی م  تیفعال  ،یاز نوع روس  یکردن انقالب  ی در جهت برپا  اً ی چپ، قو 
ها  ستینه تنها کمون   ، سرکوب  ن یت هرچه تمامتر سرکوب شد و در رهگذر اجنبش، با شّد   نیا اامّ   ؛رد یبگ

 و اعدام شدند.  ریدستگ ،تظاهرات گناه  ی ب  انیاز تماشائ ی اریبس یکه حتّ  ،هاست یالیو سوس

 ها وارد با ژنرال   د،یجد  یرهبران دموکراس  ؛حادث شد  خیو مون  نیدر برل  1919واقعه در سال    نیا
از دموکراس  معامله آنها را در مقابل محافظت  و سرکوب جنبش چپ تضمین   دیجد  یشده و منافع 

 .  ت داش  یال نقش فعّ   ،یحوادث اجتماع   ی ر یبعد از جنگ، در شکل گ  آلمانارتش    نینموده بودند. بنابرا 

ا  در تار   ، ی اسیحوادث س  نیکوران  ژانو   ست یب  خیدر  به   ی ، عهدنامه ورسا1919سال    ه یوهشتم 
از خاك    ی قسمت مهمّ   ی داخل آن قرارداد، واگذار  ؛ میبه آن اشاره کرد   ن یاز ا  ش یکه پ  دیاء رسامض

  ع نفر، خل   زاره100ارتش به    لیتقل  ،یهوائ  ی رویاز داشتن ن  آلمان  تیّ ، محرومفرانسهبه لهستان و    آلمان
ن  دی متّ   ی ائیدر   ی رویاز  به گناه و محکومتوسط  اقرار  و  قبول شکست  پرداخ  تیّ فقین،  ت غرامت  به 

 بود.  ینگج

 ی افراد   بود و  انیدر منظر چشم جهان  -از سر تا پا تحقیر و استخفاف  مّلت آلمان-  ای عهدنامه  نیا
مّلت آلمان و احراز    ت  یّ ثیح  ۀرا در گرفتن انتقام از دشمنان  و اعاد   یو وطن دوستان آلمان   هیتلرنظیر  
جامع  د مجّد  در  آلمان  منزلت  و  م  یجهان  ۀمقام  عمّدتاً ت.  ساخ ی مصّمم  آلمان،  طر   مردم    ك ی   ق یاز 

گفت یسخن م  ورسای   ۀعلیه عهدنام  ،در هر فرصت  هیتلربودند.    تیثیحکومت مّلی خواستار اعاده ح 
 داد.ی ها شعار مو مارکسیست  انیهود یو  «نوامبر تکاران یجنا» و در مخالفت با 

 

 . است واقع شده نی در شهر برلکه ساختمان پارلمان آلمان  ● 1
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تابستان    او ادار 1919در  به  تا علیه   عات اطال  ۀ، هنوز در ارتش بود و در همان زمان  منتقل شد 
تمام مالحظه،  بدون  او  کند.  مبارزه  آلمان  سال   ی کسان  ی  دشمنان  طّی  که  تما  ی هارا    الت یجنگ، 

  غل و اعدام آنها را فراهم آورد. ش  ی ریدستگ  ۀلیو وس  کرد   یمعرف  ،از خود بروز داده بودند  یستیمارکس
  ۀ یك کالس فشرد   دنیاو را جهت د   در همان سال، ارتش  ؛ همان بود متّ   یو بازجوئ  ی ریاو دستگ  ی  اصل

 شد.  ی واقعه سبب توّجه فرماندهان ارتش به و نیا ؛فرستاد  مونیخبه دانشگاه   ،یاسیس

 آورده است:  نی، واقعه را چن«نبرد من» در کتاب  هیتلر-

قیام کردم    ، من در جواب   ؛ دفاع کرد   ان ی هود ی از  ی،  طوالن   یك صحبت    طّی   ی دانشجوئ   ، ها از کلس   ی ک ی   در " 
 ". من بودند   ی موافق رأ   ، ار ضّ ح    به اتفاق    ب ی اکثر قر   د، ی رس   ان ی سخنان من به پا   ی وقت   ؛ گفتم   سته ی ان با و سخن 

گست سال    در در باب    ،یآلمان  ۀآزاد شد  ی  جنگ  ی سرااُ   ی تا برا  افتیمأمورّیت    ، هیتلر1919ماه آ
سخن را از مبحث   قه،یاّما او بعد از چند دق  ؛دینما   ی آلمان سخنران  ی نوپا  ی  از دموکراس  ی بانیلزوم پشت
بر دل    ،هیتلر. سخنان  دیکشان  استمدارانیو س  انیهود ی   انتیبه مسئله شکست آلمان و خ  ،یدموکراس

خواستند گناه شکست بر گردن آنها باشد، خوش نشست. یك گزارشگر    ینم  -البته    -سربازان که  
 لقب داد. «سخنور مادرزاد »را  هیتلر ی،نظام

اّما، مأمورّیت سّوم او   ؛کند  یآن بود که در حضور جمع سخنران  هیتلر  ت نزد  لّذ   نیبزرگتر   اصوال
، مأمورّیت  1919تامبر  پدر س  ،هیتلرو جهان را تغییر داد.    هیتلربود، سرنوشت    زیکم اهمّیت ن  ار یکه بس

  ک ی ت  به همّ  هک ، سیتازه تاس  حزب   نی . ادینما  قیتحق  مونیخحزب کارگر آلمان واقع در  ۀدربار  افت ی
 کرد. یبود که تعداد اعضاء آن از ده نفر تجاوز نم  یشد، جمعّیت کوچک جاد یا 1درکسلر ام به ن یآلمان

که   ی ابه گونه  ،کرد   راد یا  یغیبل  ی  و در یك فرصت مناسب، سخنران   افتیدر جلسه حضور   هیتلر
  هیتلر  اری حزب را در اخت ۀاساسنام یفتوکپ ،جلسه ان یدر پا درکسلر ؛را به خود جلب نمود  درکسلرتوّجه 

استوار    ،آلمان  سم  یونایحزب، اهداف آن را که بر ناس  ۀاساسنام  ۀپس از مطالع  ،همان شب  هیتلر  ؛قرار داد 

 

1 ● Anton Drexler 
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 ن ی، به عضوّیت حزب درآمد و ادرکسلرو صبح روز بعد، با حضور در دفتر   افتیبود، موافق طبع خود 
 داشت.  ی م بر  یسالگ 30بود که در سن    هیتلر یاسیقدم س نیاّول

او مصّمم شد تا عضوّیت خود را در   ؛و فقر طّی شده بود   ی کاری با ب  خیتا آن تار   ،هیتلر  ی  زندگ
  لیهشت نفره تشک  از یك هیئت    ،الذکرفوق   حاصل کند. حزب    ق یکار توف  نیو در ا  رد یجّدی بگ  ،حزب

م از اعضاء در خواست نمود که هر کدا  ،حزب  او جهت گسترش    ؛بود  هیتلراز آنها    ی کیشده بود که  
  ن ی اّما ا ؛ندیدعوت نما  ی حزب بگذارند و آنها را به جلسات بعد ی هافعالّیت  انیخود را در جر  اندوست

به چاپ    مونیخ  هود  یضّد    ۀروزنام  کیحزب، در    ی از سو   ی ااطالعّیه  ،هیتلر  دینداد. به صوابد  جهیکار نت
را   نفرصد    شیگنجا  ،شیکوچک که کم و ب  رستوران    کیدعوت نمودند که در    ،و از مردم  دندیرسان

 قت یحق  اّما  ؛اندده یخانه نامزبان، قهوه   ی منابع فارس  ی محل را در بعض  ن یا  .داشت، حضور بهم رسانند
 بود.  «آبجوخانه»خانه، بلکه نه رستوران بود نه قهوه   ،آنست که آن محل

شماره یك    مّلت  آبجو،  دنیها در نوشی است و آلمان ان یرانینزد ا ی ها، آبجو به مثابه چا ی نزد آلمان
  ی در شهرها   نیبنابرا   ؛نوشدی گالن آبجو م  40  قریب    ،در سال  یمطابق آمار، هر آلمان  ؛جهان هستند

 آبجو وجود داشته )و دارد(.  صرف    مختلف، خاّص  ی هادر اندازه ی اد یز  ی هامحل ،آلمان

ب  اعضاء اّما،    ؛اندبم  یآنها جواب ندهد و سالن خال  به فراخوان    یآن داشتند که کس  میحزب، 
سخنران دّوم    هیتلرتر بود. در آن روز،  سالن افزون  ظرفّیت  از   یاندک  ،نی خالف تصّور آنها تعداد مراجع

ن  آنچنا  ی در مقابل جمعّیت  یداشتند و سخنران  دیاو ترد   ی  شده بود و اعضاء حزب، در توانائ  یحزب معرف
قرار گرفت، با    بونیو پشت تر   دیرس  تلریهنوبت به    یاّما وقت  ؛دانستندیاو م   ی ظرفّیت سخنور  ی را، ورا

خود را با   یاسیگام س  نینخست  هیتلر  .ختیار را برانگّض سخن گفت که تحسین ُح   یفصاحت و بالغت
 آورده است:   اد یبه   نی، واقعه را چن«من نبرد »برداشت. او در کتاب   تیموفق

  ر یدلپذ  العمل  از عکس   ؛ود قلب و از اعماق وج  میاز صم  ی سخنان  ؛سخن گفتم  قهیدق  ی به مّدت س  من،"
  ثار،یمن به لزوم ا  ی ها در پاسخ به نداهمان  ؛دیع من در حزب، مستحکم گرد دانستم که موض    انیمجلس

 "نمودند. هیمارك به حزب هد صدیمبلغ س
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مرک  هیتلر به صورت  آن پس،  تبل  ی هاجاذبه   ز  از  و  درآمد  علیه    غاتیحزب                       ی ورسا   ۀعهدنام  او 
جوان که در ارتش    ی حزب شد و تعداد   غات  یاو مسئول تبل  ؛گرفت  یفزون   هاست یو مارکس  انیهود یو  
نیم را  گرفت  زیشناخت  کمک  ا  ؛به  هم  ی هادوره  ودوره    نیدر                      سروان   یبانی پشت  وی  اریبعد، 
 داشت.  اریبس  ریاو تاث دنی، در به قدرت رس1« ارنست رام»

 ،ی وضع موجود و مخالفان عهدنامه ورسا   ان  یشاک  ؛بود   ان یجتماع ناراضحل ا ها مدر آن سال   مونیخ
  ۀ بودند و هم  اریبس  مونیخ در    زین  کاریب  ی ماجراجو   ها، جوانان  ن یفزون بر ا   ؛اقامت داشتند  مونیخدر    اکثراً 

، به  حزب کارگران آلمان  لیدل  نیبه هم  ؛موافق بودند  ،کردندی م  غیو حزب او تبل  هیتلرها با آنچه  نیا
اّما   ،بودند  دیو حومه، جستجوگر اعضاء جد   مونیخدر    ی اری بس  ی  اسی. احزاب سافتییسرعت توسعه م

 کردند.ی حاصل نم یقیتوف یستیجز احزاب مارکس چکدامیه

 

 

.1   Ernest Rohm ی، فرمانده سپاهیان ناز  (SAبود؛ چون در حزب، قدرت  فوق العاده کسب نمود مورد حسادت »گورن ) ک«ی 
  ی ار ی »ارنست رام« و بس شود،ی م دهی بلند« نام یها »دشنه شب، که شب کی را بر آن داشتند تا در  تلری واقع شد و آنها ه تلری و ه

 را به قتل آوَرد.  گرید

 1933آگوست  -ارنست رام در کنار هیتلر
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  غات یتبل  نینمود و ای ها و یهودیان مست یگناه شکست آلمان را متوّجه مارکس  یدر هر فرصت  هیتلر
 موثر افتاده بود.  ار یبس یستیاب مارکسحز ا  تیّ محبوب زدر کاستن ا

اّما    ،دعوت کرد   ی حزب را به انجام یك فراخوان بزرگ و عموم  هیتلر،  1920ماه نوامبر سال    در
  هیتلر   ؛ها، نظم جلسه را به هم بزنند، از انجام آن بیمناك بودند ستیآنکه مارکس  اعضاء حزب، از بیم  
به عنوان    حزبد حزب خواهد بود و به اشتهار  قوع، به سو در صورت و   ی احادثه   نیاستدالل کرد که چن

به محل وارد شد،    هیتلرکه    یخواهد افزود. فراخوان صورت گرفت و زمان   یستییك تشکیالت ضّدکمون
  حضور شرکت کنندگان    انی در م  زین  ستیمارکس  ی فزون بر دوهزار نفر در انتظار او بودند، حّتی تعداد 

مّلت    اّتحاد    ؛کرد   حیمورد تشر   25نمود و مقاصد حزب را در    راد یا  ی پرشور  یسخنرانهیتلر  داشتند.  
  ان ی هود ی نژاد، طرد    ی شناخت مّلت بر مبنا  ت،یّ و ترب  م یتعل  ستمیس  ی بازساز  ،ی عهدنامه ورسا  یآلمان، نف

مل آنهائ  ی آزاد   ،یآلمان  تیّ از  )جز  ح  یمذاهب  تار   یفرهنگ  اتیکه  آلمان  یخ یو  خطر    ینژاد  به  را 
 هیتلرعمل بپوشاند، از آن جمله بودند.    ۀها جامخواسته  نیکه به ا  رومندین  یدولت  جاد یا  و  (دازندانیم

  ، حادثه نی شد. ای روبرو م  نیحاضر  قیها و تشو شده، با کف زدن اد یاز موارد  ی پس از اعالم هر مورد 
گفته   نیباب چن  نیدر ا  «نبرد من» به شمار آمد و او در کتاب    هیتلر  یاس یس  اتیدر ح  ی بزرگ  ق یتوف

 است:  

شانه به  - آرام    ان  ی جر   ك ی کنندگان مانند  شرکت   ی وقت   ؛ افت ی جلسه خاتمه    ، ی از چهار ساعت سخنران   پس "
 ".شد   ی آلمان وارد م   ۀ من به جامع   ی شنهاد ی که اصول پ   دم ی د ی کردند، م ی جلسه را ترك م   - شانه  

در تابستان سال    نیبنابرا  ؛و پرچم است   یکه حزب، فاقد عالمت اختصاص  افتیدر   ی به زود   هیتلر
کند، یرا در اذهان زنده م   خیتار   یاسیس   حزب    نیتر ه امروز تصویر مخوف شکسته را ک  ب ی، صل1920

برگز   ی برا صلدیحزب  اختراع    ب  ی.  و  ابداع  نشانه   هیتلرشکسته،  و  بعض   ی انبود  در  که  بود    ی کهن 
  ی  نشانادارات آتش  یبعض گذشته، نیشد. از ای م دهید  هیتلرزادگاه  یم یقد ی سایاز جمله کل ساها،یکل

  ره یدا  کی   انیدر م-شکسته    بی اّما صل  ؛موران خود افزوده بودندأعالمت را بر یونیفورم م  نیآلمان، ا
بر زم  دیسف توّجه و محبّ   افتیتازه    یحال و هوائ  -قرمز  نهیرنگ  به سرعت مورد  قرار    هاآلمانت  و 

 گرفت. 
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 ت:گفی شکسته م  بیصل دیدر ارتباط با طرح جد  هیتلر-

قوم    ۀشکسته سمبل مبارز   ب یآمال ملّی و صل  ۀنشان  دیو رنگ سف  یگروه  ق یتوفرنگ قرمز، سمبل  "
 ".خواهد بود  هود یبوده و همواره ضّد   هود یاوست که همواره ضّد   ی ایو زا ل یاص ر  تفکّ   ۀو نشان ایآر 

که به ه شد  اضاف  ستیالیسوس  ونالیناس  ۀواژ   و، د «حزب کارگران آلمان»به نام    ،هیتلر  شنهاد یپ  به
NSDAPصورت  

  ب  ی ، قر 1920سال    انیدر پا  ،ی شد. حزب ناز  دهینام  «NAZI»در آمد و به اختصار    1
 را به عنوان سخنور پرقدرت    هیتلرآدولف    ،مونیخ  د،یفرا رس  که  1921داشت. سال    سه هزار تن عضو 

سخن گفت.  نفر    هزار  ه نآن سال، در حضور   ییگردهما  نیشناخته بود و او در نخست تیّ به رسم ،شهر
 ط یبود، مح   انینظام  و  ورسای عهدنامه    انیو ناراض  یدوستان افراطبلحاظ آنکه محل سکونت وطن   مونیخ

  ستها یارکسرا از م   مونیخ  ی نفرت اهال  ،هیتلررفت.  ی به شمار م  هیتلر  ۀبانمتعّص   غات یجهت تبل  ی مساعد
بالجمله ستار ی م  او  د یعقا  دار یو آنها آرام آرام خر   ختیانگی بر م  ،استمدارانیو س یك    اقبال    ۀ شدند. 

کار  فا غی به منظور تبل هیتلرگرفت.  دنیدرخش  مونیخدر آسمان  ،لف هیتلر«و آد » بنام  دیجد استمداریس
اّما در   ؛رفت   برلینبه    دهرا ترك کر   مونیخ،  1921حزب، در تابستان    ی ها خود و گسترش فعالّیت  یاسیس
آنها بود،    ن یگزار حزب، مهمتر انیبن  درکسلربودند و    میقدکه همان افراد    رهیمد  ئتیه  ی اعضا  ،اب اویغ

عقا با حزب سوس  هیتلرمستبدانه    ی هااست یو س  دیاز  اتّ   ستیالیهراسناك شده  لوکزامبرگ،  حاد  شهر 
خود   ی و مراتب استعفا  بازگشت  مونیخت به  ع و بسر  دهتافته ش ،خبر نی ا دنیاز شن هیتلر بستند. ی اسیس

   اعالم نمود. 1921 ی جوال  11در  ،را از حزب

 

 

1. National Sozialistiche Deutche ArbeiterPartei  

 ی نشان حزب ناز
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 م یدانستند، از او تقاضا کردند که در تصمی را به مثابه مرگ حزب م  هیتلرحزب که رفتن    ی اعضا
  نیخود و حزب و همچن  ت یّ که موقع  هیتلر ا  امّ   ؛رد یخود را پس بگ  ی کرده و استعفا   دنظر یتجد  ،خود 
ن  اتیّ روح  خود را مشروط به اخذ    شت  استفاده کرد و بازگ  عت یّ شناخت، از موقی م  یکیاعضاء را به 

از    شتریمؤسس حزب، ب   ، درکسلر  ،انهیم  نیدر ابتدا رد شد. در ا   شنهاد یپ   ن یا  ؛ دانست  ی استبداد   درتق
با    ،را به رأی گذاشتند و آدولف هیتلر  هیتلر   ی مخالف بود. سرانجام تقاضا  هیتلر  ی کتاتوریبا د   گرانید 

  نازی حزب    1قاب ر  ال  و مالُك   کتاتوری(، د لرکسدر رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف )احتماال    542
با لقب    هیتلربار    نینخست  ی ، صورت گرفت، برا1921سال    ی جوال   29که در    ی بعد  داری. در د دیگرد 

«Fuehrer» (معرف یعنی )ماند یباق ،کار انیلقب تا پا   نیشد و ا یرهبر. 

 ّی و ط   ابدی  یدسترس  ی دیجد  به موج    ،نازی سبب شد تا حزب    1924تا    1921  ی حوادث سال ها
 را ساقط کند.  آلمان  دولت   ،هیتلرو شجاعانه، کم مانده بود  ز یانگ تشگف  حرکت   کی

 ارد ی لیم  33       مبلغ  ،یطی  صورت حساب  ،فرانسه و انگلیس  یعنی  ،روز یل پو  ، ُد 1921سال    لی آور   در
بابت غرامت جنگ اآلمان  از    ی دالر  به محض پخش  وحشتناک در    ی مخبر، توّر   نیخواستار شدند. 

1  ،مارک   ارزش    ،در آن زمان  ؛سابقه بود ی ب  ،خیهویدا شد که در تار آلمان  اقتصاد  
به   ؛ دالر بود     141

  خبر، ارزش    نیداشت. با اعالم ا   ی ئدالر آمریکا   ک یبرابر    ی ارزش  ، یمارك آلمانتر، هر چهار  ساده   عبارت  
    از مارک

1
   به   141

1
1و سپس به    0750

  ، شد شتریب  زمان   یمتقاض ،سقوط کرد. دولت آلمان 14001
 ؛نمود   ی باالجبار از پرداخت وجه مربوطه خوددار آلمان  دولت    ؛تقاضا را رد کرد   ن یا  اّما دولت فرانسه

را    «الهر»   یصنعت ۀو منطق  دیلشکر کشآلمان   ی ، به مرزها1923سال    هی دولت فرانسه بالفاصله در ژانو 

1از مارك آلمان،    ،یمظان اتیعمل نیبا ا شد.  متصرف
1   به  14001

1 به و شش ماه بعد   18000
و      000’160

1بعد    در دو ماه  
1    و     000’000’1

  ؛ خود را از دست دادند   ز  یمردم آلمان، همه چ  ؛نمود   سقوط    000’000’4
داشت و    ینهها مارک هز ونیلیم  ،از سوپرمارکت  دییك خر   ؛شدی ارزش پرداخت میب  دستمزدها با پول  

  ؛ دیمشکل گرد   اریها بسی بر آلمان   ،ظاهر شد و کار  یاز فقر و گرسنگ  یناش   ی هانقاط، شورش   یدر بعض

 

 )رقاب در لغت بمعنای گردن است(.  صاحب اختیار مردمبزرگ و    ● 1
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 ؛ستودندی را م  ان یکردند و شجاعت دولتی م  ت یر مقابل فرانسه حما آلمان، دولت خود را د   ر یت دلاّما ملّ 
 به دولت فرانسه آغاز نمود.  راط را مرتکب شد و پرداخت اقسا  یبزرگ ی اّما ناگهان دولت آلمان، خطا

 ی هاو شورش   عیتظاهرات وس  قیدولت از طر   هیشدند و اقدامات عل  نیسخت خشمگآلمان  مردم  
پ  یپ مغتنم    تیّ موقع  نازی،الخصوص حزب  دولت، علی   بی رق  ی  اسیاحزاب س  ؛ دیآغاز گرد   یدر  را 

تبل و  دولت  غاتیدانستند  نمودند  یضّد  آغاز  تجمّ   نازی حزب    مرکزکه    «ا یباوار »   التیا  ؛را  ع  و محل 
به شمار    االتیا  نیفعالتر   ،یضّد دولت  اتیّ و عمل  غاتیبود، در تبل  یدموکراس  دولت و ضّد   ضّد   ی هاگروه 

 رفت. یم

هزار    50  ب  ی بود، قر آلمان    یاسیاحزاب س  ن  یتر و منضبط  نیتر منظم  ،که در آن دوره  نازی   حزب
اقدام  هیتلرها،  نازی   .داشت  رویپ به  تشو   هیعل  حاد   یرا  تحر   قیدولت،  در    ضیو  که  او  و  نمودند 

مل است و در صورت  عحرکت و    زمان  ،  که زمان  افت ی در   یبود، به درست  روزگارۀ  یگان  ی،طلبفرصت 
 خود را از دست خواهد داد.  یاسیس   ۀندیحزب و آ ی رهبر ،یسست

دولت    قامات  و برآن شدند که م  ختندیطرح کودتا ر   ،ی اضطرار  ۀحزب، در یك جلس  و سران    هیتلر
  ی دولت  ،یو نظام   ی اسیو با اشغال مراکز حساس س  ندینما  میبرق آسا، وادار به تسل  را در یك حرکت    یالتیا

 بشورانند.   ی حکومت مرکز  ه  یعل  ،اعالم و مردم را در سرتاسر کشور دیجد

  . بود   1« ژنرال اریك لودندورف»  ،اهمّیت داشت   اریبس  ، در حزب  ش تیکه عضو   یجمله کسان  از
اندازه مورد احترام و    ی اّول و بدان ارتش در جنگ  سپهب  ا    ن یتر و خوشنام   نیتر از معروف   فندور لود 
  ه فوق العاد   احترام    هیتلر  .رفتی به شمار م  نازی بود و در آن زمان از سران حزب  آلمان  ت مردم  محبّ 

 داشت.   یژنرال قائل بود و از او حرف شنوائ ی برا

 

 .1  Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff-  ت  نازیان  که در آن روزگار، از سر   لودندورف  ؛ حزب را ترك نمود  ،بعد  یبود مد 
 هیتلربا انتصاب  "     او فرستاد:  یشرح برا   این   به   ی تلگرام  رگ،و ندنب ی ه  ی از سو   هیتلر  یاو پس از صدور فرمان صدارت عظما 

دهم که  یمن به شما قول م   ؛دیاگذاشته  خیتار   ب  ی فر   ام عو   ن یبزرگ تر   اری ت س ما را در اخمقد    هن  ی ، مآلمان  ی به صدارت عظما
  ی ت وارد خواهد ساخت، نسلها به مل    یقابل جبران  ری غ  صفت، کشور را به درکات نکبت فرو خواهد برد و صدمات  طان ی ش  مرد    نیا
 ".رفو از لودند رگو ندنب ی به ه -عمل، در گور لعنت خواهند نمود. امضاء نی شمارا به واسطه ا ۀردمُ  نده،یآ
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 ،مونیخ  ی در سالن بزرگ آبجوخور  ای باوار   الت ی از بزرگان ا  ریکث  یکه جمع   دیخبر رس  ی زود   به
  ست یحضور خواهند داشت. روز ب  ز یکودتا بودند ن  ات یکه اهداف عمل  یکسان   عی خواهند آمد و جمگرد  

ها به  نازی شده برقرار بود، گروه    اد یدر سالن    یالتیبزرگان ا  ۀجلس  کهی، در حال1924و هشتم نوامبر سال  
 محل را محاصره نمودند.   نگ«یهرمان گور » یفرمانده

به    ،ار یبس  ی اهو یبا خشونت و ه  ،یچند نفر نظام   یبه همراه  هیتلربعدازظهر،    8:40ساعت  مقارن
خود را از کمر    ریهفت ت  ی،و هراس عموم  رت یح  انیبه محض ورود، در م  هیتلر   ؛محل وارد شدند

  بون یبه تر   ، گنیفاق گور ات  به  یک گلوله به سقف، فرمان سکوت داد و متعاقباً   کیو ضمن شل  دیکش
 ی )استاندار(، مشغول سخنرانی  التیا  ون  یسیر کمکه س    وستیبوقوع پ  یادثه زمان ح  نیشدند. ا  زدیکن

آغاز شده  آلمان  ملت    اعالم نمود که انقالب    کروفونیزد و از م  ی او را به کنار  ،با خشونت  هیتلر  ؛بود 
ت  ملّ   ریسخ در ت  سیو مراکز پل  ینظام  ی ها ن هر دو ساقط شده و پادگا  ی،التیو ا  ی دولت مرکز  ؛است

 دارند.   اریشهر را در اخت ،شکسته  ب  یصل ی وال    ریز  س،یپل ی  و ابوابجمع  انیارتش ؛قرار دارند

ت  صّح   ق  یجهت تحق  ای ه لیوس  چی ه  انی اّما مجلس  ؛دروغ بود   کسرهی ،بر زبان راند  هیتلرآنچه    البته
استاندار، فرمانده    یعنی ل حاضر  سه رُج   هیتلر   ،سخنان  نیا  ی پس از ادا  .را نداشتند  هیتلر  قم اخبار  و ُس 

تا با انقالب او همگام   ست او از آن سه تن خوا  ؛اق مجاور برد ت را به ا مونیخ سی پل سیارتش منطقه و رئ
اّما آن سه مرد   ؛صاحب مناصب و مشاغل عالی باشند  -دیدر دولت جد -در مقابل    ؛و همفکر شوند

عکس    نیکه از ا  هیتلربه او ندادند.    یجواب  ،و سکوت  زیرآمیتحق  یجز نگاه  ،رهیتلحیرت    انیدر م  ر،یدل
آنها گرفته   ی سالح را به سو   ۀلول  کهی حال  رو د   دی خود را از کمر کش  ریالعمل به خشم آمده بود، هفت ت

کارگر    زین  دیتهد  نیاّما ا  ،"خودم   ی برا   ک ی و    شما ی  اسلحه دارم، سه برا   ن ی من چهار فشنگ در ا "  :بود فریاد زد 
 نگرفتند.  ی زیرا به چ دش یو تهد ریو هفت ت هیتلرو آن سه مرد،  فتاد ین

و   دیپر   رونیکند، ناگهان از آنجا بی حاصل نم  یشرفتیپ  ،اقتانقالبش در آن ا  افتیکه در   هیتلر
تشکیل    مونیخامروز در    نیهم  یدولت ملّ   ...!نوامبر سقوط کرد   تکارانیجنا   دولت  "گفت:    ادزنانیفر 

 . "مرگ...  ایداشت   میخواه یملّ  یدولتآلمان  در  ای شد... فردا خواهد 
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بر    ؛اندموافقت نموده   هیتلربا    ،تیّ اق مجاور، گمان بردند که آن سه شخصتخبر از ا ی ب   ار، حّض 
هیتلر   ؛سقف سالن را به لرزه انداخت   ،د یار به افتخار دولت جدحّض   ی خطا، کف و هورا   ر  تصّو   نیا  هیپا

در   اجرا،آمدن آن سه نفر و روشن شدن م  رونیکه با ب  دانستیبود و م  افتهیدر   یکیرا به ن  تیّ قعکه مو 
 یرف را که نزد آن سه نفر، از احترامو قرار خواهد گرفت، بالفاصله ژنرال لودند  یمضحک  تیّ وضع

ا آن  به  بود،  برخوردار  مستخاص  در  را  آنها  تا  فرستاد  نما  ی هاشهیاند  ریاق  متقاعد  ژنرال  د یکودتا   .
آمده و از   رونیب  ،اریبس  د  یبه قانع کردن آن رجال توفیق یافت و آنها با اکراه و ترد   -نهیهرآ -رف  و ندلود 

حال  ،کردند  یبانیپشت  هیتلر کل  ی در  بودن  دروغ  از  گاه  ، اخبار  که  مشاهد  هیتلرنداشتند.    یآ   ن یا  ۀبا 
ط شده بود، پشت بر عواطف خود مسلّ   یکه به سختیلاحوال، کار را تمام شده فرض نمود و در حا

 کرد و گفت:  راد یا ی پرشور ی  قرار گرفت و سخنران  کروفونیم

  سرباز کور و فلج بودم، با خود عهد کردم که تا ساقط کردن حکومت    کیکه    ی در روزگار  ،من"
 آزاد   رومند،ین  ی که از خاکستر آلمان، آلمان  ی تا زمان  میگو ی ! امروز م... نمیننش  ی نوامبر از پا  تکاران یجنا

 ".نخواهم نشست  ی از پا زد،یبرنخ  یعالمت و

نمودند   ق یرعدآسا او را تشو   ی هازدنبه جوش آمدند و با کف   هیتلر  زیاز سخنان شورانگ  انیمجلس
به او به    ی بار بود که جمع  نیبود و نخست  ی آن شب نزد هیتلر شب بزرگ  ؛و سپس سرود آلمان خواندند

 . ستندیرهبر نگر  ۀدید 

ها دفاع  و از پادگان   ستاده یها انازی در مقابل   یبه سخت  ، ین آلمانربازا که س  دیناگهان خبر رس  اّما
از   هیتلرباخروج    ؛رفت  رونیوارد عمل شد و از سالن ب  معضل، شخصاً   به منظور حل    هیتلر  ؛کنندیم

  ن ی از حاضر   ی اریبس  ؛پشت خارج شده بدنبال کار خود رفتند  از در    زین   یالتیا  ت  یّ آن سه شخص  ،سالن
 آمدند.  رونیاز دروغ بودن ماجرا اّطالع حاصل کرده بودند از آنجا ب ایو که گ زین

پادگان  هیتلر در گرفتن  پ  ی ها سنگرکه  ساعت  شیاز  از  بود، پس  آبجوخور  ینبرده  سالن    ی به 
که بر   ی شده و تعداد اندک  یاو خال  بانانیسالن از پشت ؛افتیاّما انقالب خود را دگرگونه    ،رجعت نمود 

آلمان    رخود را رهب   ش یپ  ی. هیتلر که لحظاتستندینگر ی و تمسخر به او م  دیالت ترد بودند به ح   ی جا
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او    خاص و عام شده بود.  ی در کالهش شکسته و رسوا  ضهیبود که ب  ی ه باز کرد، اکنون حقّ ی ر متصّو 
 کرد.  دیدانست چه بای نم ،یشانی پر  ی به خانه رفت و در منتها

که انجام   ی تنها کار  ؛نداشتند  ی حرکت بعد  ی برا  ی اهنبرده بودند و نقش  شیاز پ  ی ها کارنازی  
و ببندها، جز مضحکه  ریآن سر و صداها و بگ ؛در وزارت جنگ بود  اختمانداده بودند، اشغال یك س

 بود.  اوردهیبار ن به ی اجهینت  ،یاسیو مخالفان س انی هود یو به وحشت انداختن 

سو    نیاز ا   وانگاندی  ونهمچ   و  کرد   دیه بادانست که چی بود، نم  دهیشب را نخواب  یکه تمام  هیتلر
 زد. ی م مقدو سبه آن  

رال ژن  یعن)ینست که او  طرح آ  نیر مد و نظر داد که بهتآ  هیتلربه مدد    لودندورفژنرال    ،صبح زود 
او به    ؛ندینما   ریکرده وارد شهر شوند و آنرا تسخ   حرکت  نازی   انیگروه نظام  ش یشاپیرف( در پو لودند
را به فرمان او خواهد   سیپل  ی رویاحترام و اشتهارش سربازان و نو    یجنگسوابق    داد که  نانیاطم  هیتلر

 ش نخواهد گشود.آت او   ی رو بر  یآورد و کس

آن، سه هزار    ی ژنرال شد و در اجرا  طرح    مینداشت بناچار تسل  ی و طرح  شهیاند  چیکه ه  هیتلر
مرکز شهر به حرکت    وی به س  1نگ ی، آدولف هیتلر و هرمان گور لودندورفژنرال    پشت سر  نازی سربازان  

 پرچمدار سپاه بود.  2« هیملر شنری ایه»جوان بنام   نازی ك ی در آمدند؛ در حالیکه 

سو  ساعت    گر،ید   ی از  ا  9مقارن  فرماندار  شخص  الت یبامداد،  دو  صدور    گرید   ت یّ و  ضمن 
 ته، آنرا فاقد و ارعاب دانس  دیتهد   اصلح  هیتلر،خود را از    یبانیپشت  ها،نازی   و  هیتلرعلیه    ای هیاعالم

 را صادر کردند.  هانازی  سرکوبفرمان  یبه ارتش محلّ   نها،یفزون بر ا ؛اعتبار اعالم نمودند

 

1.  Hermann Goering،  فرمانده به  نائل آمد  یهوائ  یرو ی ن  کل    یبعدها  نورنبرگ   نازیسران حزب    ازو    آلمان  که در  بود 
ا دیمحکوم به اعدام گردو محاکمه   . افت ی ی رهائ ،کرد و از طناب دار  یخودکش انوری فرو بردن قرص س با  ام 

2.  Heinrich Himmler،  ط حکومت او پس از سقو   ؛رفتی بشمار م  هیتلرگشتاپو و دست راست    ئیس ر   ،نازیت بزرگ  صی  شخ
 کرد.  یخودکش انوری س بردن قرص شد و بالفاصله با فرو ر ی دستگ یسی ش، توسط افسران انگلیرا
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 کامالً   س یارتش و پل  ی روهاین  دند،یرس  مونیخبه مرکز شهر    هانازی سپاه    و  هیتلر  کهیزمان  نیبنابرا
مسّلح   سیتن پل 100ر مقابل جنگ حرکت کردند و د  رتوزا ی به سو  ها نازی ؛مقابله با آنها بودند ۀآماد 

 . دندیصف کش

اب را از دهانه و داد اّما ج  میمسّلح، فرمان به تسل  ی سهایپل  صفنزدیك شدن به    ضبه مح   هیتلر
ها  ش سالح ت دست به اسلحه بردند و آ  متقابالً   ها؛ نازی به خاك افتادند  نازی کرد و چند    افتیها در تفنگ

 زبانه کشید.   واز دو س

د آت   ضیو تع یك  انجامقیقش  بطول  حاصل    دیه  کث  19  ،آن  و  و  از   ؛ د و ب  یزخم  ی ریکشته 
  ن یزمبنموده و   افتیدر کفل در   ای گلوله  ، گورینگ  دند. و ب  س ین پلتسه  و    نازی تن    16شدگان،  کشته
که   هیتلر  ؛خورد   رتی  نیبال نمود و در راه حفظ جان او چند  خود را سپر  هیتلر،  یمحافظ شخص  ؛افتاد 

و از خط    دیکش  ی در رفته بود بزحمت خود را به کنار  ی اش از جاوان شانهودار معرکه، استخ ر یدر گ
  با   بود، بدون اضطراب و   مشهور که به آن    و متانتی  ی ریباهمان دل  لودندورفژنرال    ؛ رفت  رونیب  تش آ

او را به    هیتلرموقع طرفداران    نیدر ا  ؛شد  ریا دستگت رفت    شیها پیس ع پلمرکز تجمّ   ی افراشته بسو   تیقام
  « ل س  ستاان ف  »هبنام    شاز دوستان  یکیآماده داشتند منتقل نموده و به منزل    یکیکه در نزد   یلیاتومب
 . دندیرسان

                           

                                      
مسئول   SSمقتدر  فرمانده ،ملریه نگ یگورهرمان 

 . شودیهولوکاست شناخته م یاصل
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و    ختندیگر   ی خود را از دست داده، جمع  ی  هاجمت  هیّ ها روحیناز   دان،یبزرگان از م  نرفت  رون یب  با
شکست خورده، در و   شانیپر   ّیۀروحو  ف مضروب تک  با هیتلر.  دمدنآدر   سیبه اسارت پل زین  یگروه
 ، گذشتهن  یو از دید  پایان یافته میرا    خود   یاسیمر سعشکست،    ن یاو با ا  ؛پنهان شد  «ل ساتسفهان  »منزل  

شو   میب جرم  به  را  او  دولت  که  داشت  کندرتیش،  ر آن  ا   ؛باران  ایا پ  نیبر  یزد؛ م  ی خودکش  زه، سخن 
ه تخ یل ر س ستا ف  خانه  ها بهپلیس ،  شب سّوم  ساختند.ی م  دوار یام  ندهیبه آ  ، داده  ی او را دلدار  اّماانش  تسدو 
  د، یمحاکمه نما  صفانهرا من  هیتلربر آن شد تا    یالتیپس از چند روز، دولت اهیتلر را به زندان بردند.  و  

 . تاف یخود را باز   یشاد شد و قدرت روح  ،خبر نیا دنیبا شن هیتلر

 
 

 ** * 
  

  یسالن آبجوخور یدادگاه کودتا نیمتهم
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  ی آغاز  ، قتیاو نبود و در حق  ی  اسی کار س  انی پا  -رفتی ر مچنانچه تصّو -   انتیبه جرم خ  هیتلر  ۀمحاکم
سخنان او و    ات ییك شبه ره صدساله رفت. ذکر جزئ  ،محاکمه  ن یاو با ا  ؛او بود   ۀندیآ   ی های روزیبر پ

قانون    ندیرآاو دادگاه و ف  ؛تاخ س   یالملل  نیو ب  یملّ   تیّ شخص  کیاز او    د،یاش در جرامحاکمه  ی ماجرا
 قرار داد و هر چه خواست گفت.  خود  ی  اسیس  دیعقا  غیتبل  لهیرا وس

شهود را مورد سئوال و   شخصاً   نمود وی را قطع م  گرانیسخنان د   داد،یشعار م  یدادرس  نیاو ح
از ملت    نیدست خائن  انداختن دولت و کوتاه نمودن    بر  اعالم نمود که قصد    هیتلر  ؛داد ی جواب قرار م

 :  استه گفت نیاز جلسات دادگاه چن یک یرا داشته است. در آلمان 

 -من  ی بجا - یستیشما با  م، ی  من انقلب  ،ستم یاّما خائن ن  رمیپذی اتهامات را م  ۀهم  ش یبه تنها تن خو   من"
 ".دیرا محاکمه کن ۱9۱9قرارداد  نیخائن

 نینخست  ی آلمان برا  ۀجامع  و  دندنمو ی را به تفصیل چاپ و منتشر م  هیتلرسخنان  آلمان،    دیجرا
، محاکمه.  هر او را در دل گرفتندم    ی،اریبنام آدولف هیتلر را شناخت و بس  ی مرد   - عیوس  عد  یك بُ   در-  بار 
  ی اس یس  عموض   ی،کیکه خود به ن  را  چ  ،شدی و جسارت هیتلر روز بروز افزون م  دیروز بطول انجام  24

 گفت: نیچن  ته قضا جلسه خطاب ب نی در آخر  .خود را درك کرده بود 

اوست    فهیوظ  ؛آنرا ندارد که منتظر دعوت بماند  حق    ابد،ییخود در م  ی جامعه را به رهبر  از  یکه ن  یکس"
  ن یمن به ا  ؛است  دیدر حال تزا   میاکه اکنون فراهم آورده  یو سپاه  میکرد   نیما چن  نهد و  شیکه قدم پ

ازنده  دیامّ  به گردانگروهان   نیام که  به لشکرها و سپاه ها و هنگ به هنگ  اهها و گردانها  و  ها  ها 
 ". حاصل شود  ی،نهائ  ی  روزیو پ دیبه اهتزاز درآآلمان و پرچم افتخار  ابندی ی ونز ها فارتش 

 : گرید   ی و در جا-

ما لبخند خواهد زد   بر  خ،یتار   ی  ابد  دادگاه    خداوند    ؛قضاوت خواهد نمود   ی درم  س    ی  را قاض  ما  عمال  ا   "
حکم خود را صادر    - تضا ق    ان یآقا -  دیبفرمائ  ؛دیخواهد خند  ،دادگاه  ینا   دادستان    خواست  فر یو به ک

 ".دیمحکوم کن د،یرا گناهکار بدان ما ؛دیکن
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زندان ابد داشت    ت  یّ رم او محکومُج   ؛را محکوم نمودند  هیتلر  ،یدادگاه پس از شور نهائ   تضاقُ 
  هیتلر   ت  یّ شخص  ریدادگاه، آنچنان تحت تاث  تضا سه تن از قُ   .سال حبس تقلیل دادند  5اّما آنها آنرا به  

ک  رقرا راضگرفتند  ه  یه  اصرار    ؛ نبودند  هیتلر  ی برا  ت یّ محکوم  حکم    چگونهیبه صدور  با    س یرئ  اّما 
  ر یکوتاه مّدت باشد. سا  یزندان  ،که کیفر او  یبشرط  شدند  یراض  تیّ محکوم  حکم    به صدور    ،دادگاه

ب  لودندورف   ژنرال  به جز  ،سبك دیدند  ی فرهایک  زین  نازی   سران    ّیتی گناه شناخته شد و محکومیکه 
 . افت ین

 1برگ سالند  ی به پادگان نظام  ،دادگاه  حکم    ی جهت اجرا  هیتلر،  4192  لی روز ماه آور   نیدر نخست
  ار یدر اخت  یراحت  لی گونه وساهمه  هیتلر  ؛دادند  بایز   ی اندازبزرگ با چشم   یاقتدر آنجا به او ا  ؛منتقل شد

آمدند.  یم  دنشید ه  ساعات به  در هم  انشیو مالقات  نمود ی م  افتیمختلف در   ی ایهر روز هدا  ؛داشت
را در   2«رودلف هس »بنام    ،برجسته  نازی یك    داده شد و او   زین  منشی  یکداشتن    ۀاجاز   یبه او حتّ 

  .داشت  اریاخت

 

 

 . ای باوار  ی  در جنوب غرب ، ( Landsberg am Lech)  آملشبرگسالند در شهر   یندانز    ●1

.2  Rudolf Hess،    ا در اوج جنگ دو  ی  هیتلربعدها معاونت یك    جهت انجام صلح، با   ، رأساً ۱94۱م در دهم ماه مه  افت، ام 
، ۱987. او در سال  افت یبد  ا  تی  جنگ، در دادگاه نورنبرگ محکوم  انیو پس از پا  ری هس دستگ  ؛به اسکاتلند پرواز نمود  مای واپه

همچون   ت، ی  دست داشت و پس از محکوم  هیتلر  یکودتا یانتحار نمود. هس در ماجرا  ،ك زندان بود ی  یتنها زندان  کهی در حال
 .بود یزندان رگسب دگان لنددر پا ،هیتلر

منشی خصوصی هیتلر در زندان و   رودلف هس
 معاون هیتلر در زمان قدرت 
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  بزرگ   دوست  بعنوان یك وطن   هیتلر  تیّ شخص  اّما  ، شده  ی شانیحادثه دچار پر   نیبا ا  نازی حزب  
 گذارد.  ی بر جاآلمان  ت در اذهان ملّ  یکین ر  یدر سطح کشور مطرح شد و او توانست تاث

تا خاطرات و اند  میتصم  هیتلردر زندان،   چهار  » بنام    ی خود را در کتاب  ی  اسیس  ی هاشه یگرفت 
اّما    ،داشت  ی آنکه هوش سرشار  نی. او در عدینما   ریتحر   بزدلی«  دروغ، حماقت و  هینبرد عل  میسال و ن

گاهی کرده و فرزانه به شمار نم  لیتحص  ی د مر  مختلف از    ی هانهیاو در زم  ی های رفت و اّطالعات و آ
کتاب    ر ی لف هس، در امر تحر و ربط رود   او بر آن شد که از خط و  ؛مطالعات آزاد کسب شده بود   ق یطر 

کار    دار شد وه را عهد  هیتلر   نوشتن کتاب    ت  یّ ئولمس  ار،یبس  احترام    هس با عالقه و  ؛دیخود استفاده نما 
کار نوشتن کتاب به انجام    ی. وقتدیآغاز گرد   «رودلف هس»  تحریر    و  «هیتلر»  رتقری  نوشتن کتاب، با

را   1«من نبرد »عنوان  ،واهم  و ستیو مطابق طبع ن نیدلنش  هیتلر، ی  نظر داد که عنوان انتخاب  ناشر د،یرس
 . افتی عنوان انتشار و اشتهار  نیهم ریز  ،روبرو شد وکتاب هیتلر با موافقت   نمود که فوراً  شنهاد یپ

 * 

از خاطرات  «نبرد من»  کتاب نظر  با    بانه ومتعّص   ی هاشهیاند  ۀجوهر   ،هیتلر، قطع  را  او  هولناك 
کتاب، پرواز    ی سفانه جهان آن روزگار در فضاأدهد. متی خواننده قرار م  نگاه    یۀتمام در زاو   صراحت  

ا  دیجنگ را نشن  ت  ی عفر   ی هاحهی ص    ،هیتلر  ی هاام یپ  ی از البال  مرگ را مشاهده نکرد و  عقاب   ن  یو 
سر بر    ،هابتشد که از م    لبدَّ مُ   ی و یجنگ اّول، آرام آرام به د   ی  غرب  ی ها جبهه  کوتاه قامت    ۀسرجوخ
 . دیسائی آسمان م

 ی خود و چگونگ   یاست که از دوران کودک  هیتلر  ی ، به مثابه استماع صدا«نبرد من» کتاب    قرائت  
او نسبت به    نظراتو  آلمان    ی برا  هیتلر  ۀندیآ  ی ها. در آن، طرح دیگو ی م  نسخ   نازی حزب    شیدایپ

  ۀبه دوطبق  یجسمان   ها را بر حسب ظاهر  انسان   هیتلر  ،کتاب  نیو نژاد، بوضوح ظاهر است. در ا  استیس
 ی ا است با موه  یآلمان  پوست    دیسپ  مرد    «نژاد برتر»  ،به نظر او  ؛است  هنمود   میتقس  «فروتر»  و  «برتر»

 

 .دهدی م یمعن  «مننبرد » است که  Mein Kampf ،هیتلر کتاب   ی  نام آلمان .1
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ا  ی است که بنظر او، گونه    اندهخو   ی«ائ ینژاد آر »نژاد را    نیاو ا  ی؛روشن و چشمان آب  پوست    و  یطالئ
 است.  یانسان  نژاد    برتر    نوع  

در مبحث    هیتلر  .وجود داشته باشد  زین  ی فروتر  ۀدیپد  یستیبرتر، با  ۀدیهر پد  در ارتباط با  عتاً یطب
 . داندیها( میها ولهستان وسها، چك اسالوها )ر  را یهودیان و نژاد فروتر ،ی نژاد 

 :دیگو یم هیتلر-
در    ، ی جسمان  ی ها ها، فزون بر تفاوت بلکه معتقد است که آدم   ؛ اعتقاد ندارد   ها نژاد   ی  به تساو   نازی حزب  "

بر    برتر را   ی  روز ی شناسد تا پ ی خود را مسئول م   ، ما   حزب    ه ی پا   ن ی بر ا   ... ها متفاوتند اخلق و رفتار و ارزش 
 ".عمل بپوشاند   ۀ برترها، جام   فروترها نسبت به   ت  ی عبود و  تسلیم    هدف  نت کند و به  فروتر ضما 

 :دیگو یم ی ائ یآر  نژاد    ی  فرهنگ ی  برتردر -
  ... است   ی ائ ی نژاد آر   ی ا ی زا   ۀ ش ی حامل اند   کسره ی که امروز مقابل چشم ما است،    ی ک ی تکن   شرفت  ی پ   ن ی ا "

در برخورد با    ان ی ائ ی آر   ؛ بود   ی ائ ی آر   لوه کرد، نژاد که در جهان ج   ی نژاد   نیکه اّول   ست ی ن   ی تصادف   ن ی بنابرا 
فرهنگ   ۀ توسع   در امر    ی ابزار   چون ساختند و از آنها هم ی انقیاد وادار م   و   م ی فروتر، آنان را به تسل  ی نژادها 
 ".بردند ی سود م 

 :دیگو یر ادامه مد -
که در تماس    ن ی بلحاظ ا   ؛ آورند ی را بدست م   ی ار ی بس   منافع   - البته -  ان ی ائ ی آر   در اسارت    ه ی فروما   ی نژادها "
ارباب مطلق باشند و جامعه با    ان ی ائ ی است که آر   ی زمان   حالت تا   ن ی ا   ... نند ی ب ی یك نژاد برتر آموزش م   با 

 " .رد ی انحطاط نپذ   گان، ی فروما   با   ان ی ائ ی آر   ازدواج 
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 ۀتس یدر حصول مقام شا   ی ائی قوم آر   ری  تمستمر، مانع بر   ی هابا توطئه  ،انی هود یبر آن است که    هیتلر
را به   انیائیآر   ،1ی دموکراس  با اختراع حکومت    انیهود یبر آن است که    اً یو او ق  ؛خود در جهان هستند

ب  ، حقوق  ی تساو   اند. دور ساخته  شان ینژاد   ی  را از برتر  انیائیآر   تیّ اختراع، ذهن  نیا   اباورمند ساخته و 
و    ان یائیآر   انیاست که م  یمداوم  ی  نژاد -ییك نبرد فرهنگ  ،ی ریجهانگ  ی که تالش برا  دیگو یم  هیتلر

  ، ممکن  صفات    ن یسخن گفته و آنها را به بدتر   ان یهود ی   ۀاز توطئ  لیاو به تفص  ؛است   انیدر جر   ان یهود ی
 هستند.  یائینژاد آر  ی  نابود  ۀشیمعتقد است که آنها در اند وکند یم فّص تم

او درباره   ؛است  تر ز یآم  د یتندتر و تهد  زین  نیاز ا  ان، یهود ی ، لحن او نسبت به  «من  نبرد »م  دّو   در جلد  
  ت، یّ ث ی ح   ۀ اعاد   انتقام و   و گرفتن    ، فرانسه(   ی عن ی خود )   م  ی قد   دشمن    پس از شکست دادن  "آلمان  ید: گو یمآلمان  ۀندیآ
  ع، ی وس   ی ف شود و مکان متصرّ   ه یّ قهر  ۀ ها را با قّو روس   ی نها ی و سرزم   د ی نما   شرفت ی پ   ( شوروی   ی عن ی از سمت مشرق )   ی ست ی با 

 ".شوند   ده ی کش   ی ا به بردگ ی بروند،    ان ی از م   ی ست ی با   ا ی   روسیه   ۀ . سکن د ی نما   جاد ی ا   ی ائ ی آر   ۀ جهت رشد جامع 

 * 
که    یاکثر کسان  استقبال واقع نشد و  ورد اّما م   ،آمد  رونیب  چاپخانهاز  ،  1925کتاب بسال    ن یا  چاپ    نیاّول

خود را    نکیبودند، ل  مونیخ  ی  خورو آبج   سالن    ۀواقع  ل  یتفص  جستجوگر،  کردندی م  ی داریکتاب را خر 
 ، ب تراویده بود سواد و متعّص کم  ی مرد   که از ذهن    افتندییم  یکتاب  نافصیح    عبارات    خواندن    در اجبار  

به مقام    هیتلرکه    یاّما زمان   ؛خواندیرا از ابتدا تا انتها م  «نبرد من»  کتاب  ی  جهت کمتر آلمان  نیبه هم
  ی کالن برا  یثروت  به فروش رفت واب  کت   نینسخه از ا  هاون یلیم  افت،ی دست  آلمان    ی صدارت عظما

 ، مختلف  نمودند و آنرا در مواضع  ی م سی کتاب را به شاگردان مدارس تدر  ی محتوا ها نازی   ؛او ببار آورد 
 کردند.ی م هیهد گر یدکیبه   ی،عروس  ای  و یلیالتحص ارغجشن ف  رینظ

از ا  هیتلرکن  یل به   شیشاپیا پنظرات خود ر ۀ  هم  پرداخته و  ی کتاب  ن یکه چن  نیدر اوج قدرت، 
 بود.  مانیپش، دست خود را رو کرده است ،جهان اعالم داشته و به اصطالح

 * 

 

 گل استوار بود.ه و نی چمبرل چه،ی ن یهاشه یبر اند ،هیتلرضد  دموکراتیك  کر  تف 1.
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ها در آن کشور زیسته بودند، که قرنآلمان    ان  یهود ی   د،یشیاندیگفت و می م  هیتلراّما، خالف آنچه  
  ، ت یّ جمع  ّل ک  د  صاز یك در   ،آلمان  ان  یهود یکه مذهب یهود دارند. تعداد   دانستندیم  یهائی خودرا آلمان

  ش ی دایاز پ  شی. پستندیز ی م  یو مراکز بازرگان  یمناطق صنعت  بزرگ و  ی تر نبود و اغلب در شهرها افزون
با  ی شهرها  ان یهود ی درصد از    50  ب  ی ، قر هیتلر  ۀغائل   ؛ ازدواج کرده بودند   یآلمان  انی هود ی  ریغ   بزرگ، 

آنها متعلق به    بعض    ؛شتندداحضور    یاس یس  ف یط  ی آلمان، در همه جا  گر یشهروندان د   رینظ  ، انیهود ی
دولت    م ینوع قد  و  قیصرطرفدار حکومت    یبرخ  ؛کردندی م  یبانیپشت  یچپ بودند و از انقالب نوع روس 

حزب( و   ۀنژاد پرستان  دیعقا  ی بودند )منها  نازی   بطرفدار حز   ، انیهود ی  بعض    ی حت  ؛بودندآلمان  در  
 کردند.ی م یبانیرا پشت هیتلر ی استهایس

 انیهود ی خواست   ومشهود نبود    انی هود ی ریو غ  انی هود ی نیب  ی تفاوت ،هیتلراز    ش یپ  آلمان    ۀ در جامع
حال   ی تر برا مناسب   طیبهتر و شرا  ی  خواستار زندگ  زینداشت، آنها ن  رتی مغا  انی هود ی  ریغ  ی هاخواست   اب

آ اّول هزاران    ؛بودند  ندهیو  دوران جنگ  )بقول   تیّ ثیشجاعت در حفظ ح  با  ی هود ی طی   مادر وطن 
 بود و   ی هود ی یك ستوان    ل،ّو در جنگ ا  هیتلر  میمستق  ۀفرماند  ؛بودند  دهیها، پدر وطن( جنگی آلمان

 نه یآن مدال را همواره بر س  هیتلر  ؛اعطاء شده بود   هیتلرهمان افسر به    ی به تقاضا  نینشان صلیب پوالد 
  که در روزگار    یهائمدال   ۀحزب، آن مدال را بر هم  ی  نمود و جز سنجاق طالئی داشت و به آن مباهات م

 داد. یم حیترج  ،ختیآو می نهیقدرت بر س

* ** 
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 ی و فرهنگ  یعلم  دگاهیاز د   هیتلر،از    شیپآلمان    ۀجامع  م،یآور شداد ی  نیاز ا  شیهمانگونه که پ
  ی قائلند، در مراکز علم  اریاهمّیت بس  تیّ و ترب  میتعل  برای طبق سنت  که    ان یهود ی  ؛بود   دهیبه اوج خود رس

بر غنا  یسهمآلمان     ی  هود ی  تعداد فیزیکدانان    نانکهچ  ؛کشور افزوده بودند  ی  فرهنگ  ی بسزا داشتند و 
نهادها    ریو سا   یو بازرگان  ی و هنر  یقضائ  ی در نهادها  ؛انددرصد گزارش کرده  20تا    15  نیرا بآلمان  

به    ان یهود ی  ر یتصو   ،همفکران او  و  هیتلراّما نزد    ؛قابل مالحظه بودندصدر خدمات  م    فعال و  انی هود ی  ،زین
 از نظر شما گذشت.  ،هیتلر «من نبرد » از کتاب  نقلآن به  ی هاشد که نمونهی م دهید   گرید  ی اگونه

که یدر حال  ،افتی  یماه زندان خالص   9ل  پس از تحمّ   هیتلر،  1924سال    س سمیقبل از کر   چندروز 
 ده یشیاند  یبقدر کاف  ،ندهیآ  ی هاطرح  سالن آبجو و  ی در ارتباط با شکست کودتا  منتشر ساخته و  یکتاب
  ی ملّ   ی هاان ارگ  ارتش و  ی  بانیآلمان، بدون پشتی  بود که ساقط کردن دموکراس  افتهیاو به تجربه در   ؛بود 

  ی کودتائ م شد به سخنان اعضاء حزب، در ارتباط با  مصمّ   نیبنابرا  ؛ستین   ریامکان پذ  ی دیسات کلو موّس 
پ  یقع و   گر ید  و  ز یننهد  متحمّ ل  اّو   ۀتجرب  بار و مضحك  ان یآمد  نشود.  را  نقشهیتلر  ل   ی دیجد  ۀاکنون 

 و  یتظاهر به دموکراس  شنا کردن در جهت آب بود و  ،حکومت در سر داشت و آن  ی جهت برانداز
 باره معتقد شد که:ن یاو در ا  .نیقوان تی رعا

ه  را   با   ؛می و از راه قانون وارد عمل شو   میخشونت بار را رها کن  قی طر   یستیبا   ،قبضه کردن قدرت  ی برا"
  ی به جا  ،تیّ و با گرفتن اکثر   میکن  تیّ ها اقدام و فعالو کاتولیك   هاست یه مارکسیبه مجلس، عل  افتنی

با کسب    ...میبدر کن  دانیخودشان از م  ی و آنها را مطابق قانون اساس  میقرار ده  أی ر   گلوله آنها را هدف  
 ". هموار خواهد شد ،قدرت گرفتن   در مجلس، راه   تیّ اکثر 

ا با گرفتن اکثر   1933مارچ    23تا    خ یتار   نیاز  از مجلس    تیّ که آدولف هیتلر    ندگان، ینما  آراء 
را سرنگون ساخت، کوشش    ی  شد و دموکراسآلمان  قدرت مطلق   در    نازی وحزب    هیتلرآن کشور 

 باال صرف شد.  طرح   ی اجرا
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 هیتلر  ۀدیدبه پ  غالباً   ،اندگانهیدر آن سالها بآلمان  کشور    یاسیو س  ی اجتماع  خیکه با تار   یکسان
سئوال نزد آنها همواره مطرح است که چگونه مّلت بزرگ    ن ینگرند و ایاعجاب م   ۀدیبه د   نازی و حزب  

 . دگرفتار آم نیچننیا یببه دام تعّص  ،آلمان

  رغم ی اعتماد ندادند و عل  ی و رأاحزب    و  هیتلرهرگز به    ،آنست که جمهور مّلت آلمان  قتیحق
از    كیچ ی در ه  نازی ، حزب  1« ژوزف گوبلزی » آسانبوغ   سابقه وی ب   غات  یو تبل  هیتلر  شخص    ی هاجاذبه 

  ۀ اد عالفوق  طی در یك شرا  هیتلرکه    یبرنده نشد. زمان  ،انجام گرفت  1933تا    1927که از سال    یانتخابات 
- مطلق    ی کتاتوریو اعالم د آلمان    یدموکراس  ی افت، در براندازآلمان ی  ی مقام صدارت عظما  ،یاسیس

 (. 1933و سّوم مارچ  ستیاعتماد گرفت )ب ی رأ - ندگانیاز مجلس نما

ها  دموکرات   الیسوس  ندهیمرعوب مجلس، نما   ی در فضا  ،ی ریگی از رأ  شیدر همان مجلس و پ
 گفت:  نیتمام چن  رشادت   و ی ر یدل  با و دیرسان هیتلرخود را به 

  م ی کن ی م   اد ی ند  وگ س   ، ی فضیلت انسان   و   ی ح عدالت و آزاد و ور   ت یّ انسان   ۀ به جوهر   ی، خ ی لحظه تار   ن ی در ا   ما "
  ".م ی تو دفاع کن   ب ی در مقابل تجاوز و تخر   ر ی ناپذ   فنا   و   ی ابد   ی ها ارزش   ن ی که از ا 

  

 

 

1. Joseph Goebbels 

 ی پروپاگاندا در آلمان نازژوزف گوبلز، مسئول 
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ا روز  ت،  1924از زندان بسال    هیتلر  ی از روز آزاد   ،نازی وحزب    هیتلر  دنیسرگذشت به قدرت رس
  ن ی تر ز یشگفت انگز  ا   یکیسقوط کرد،  آلمان    ی ایزا  انوپا امّ   ی  ، که دموکراس1933و سّوم مارچ    ستیب

کتاب    نی آن در ا   انیب  و  رحجهان است که متأسفانه ش  یاسی س  خیتار   ی هاسرگذشت   نیتر آموز و عبرت 
 .دیدور افتادن از مقصود خواهد انجام کالم و ۀبه اطال

 و  1یال تآ   و  زیاند و او در کنار چنگوستهیپ  خیاو به تار   حزب  و  هیتلراست    سال  75  ب یاکنون قر 
  عات یآنست که ضا  قتیاّما حق  ؛بشمار است  خیتار   ی هاچهره   نی، از منفورتر 2ر النّص ت  بخ   لنگ و  تیمور
رد و اندك  ُخ   ،دیبه انجام رسان  هیتلراز حمالت آن چهار تن، در مقابل با آنچه    ی ناش  ی اّد و م   ی انسان

  ی نانسا  ر یغ  ی هاوه یش  ؛ انسان است  ونیلیم  60شهر و مرگ نزدیك به    1700  ب  یتخر   مسئول    هیتلراست.  
 است.  رونیب  انیب  از شرح و هیتلر، نفرت   مورد   ی ادهانژ  مغلوب و ها در برخورد با ملل  نازی

 اذهان و او بر ی گذارر یت تاثقّو  و  ی در رهبر هیتلر ی هاتیاستعداد و ظرف ،گذشته نها یاّما از همه ا
نژاد   جنون    مرد، دچار  نیاگر ا  توان گفتی م  قیاست. به تحق  رینظی و ب  زیعقول جامعه، شگفت انگ

رجل    نی بزرگتر   ،یاسیس  ی  رهبر  دگاهیکرد آنچه کرد، از د ی نم ،باب  نیدر ابود و  ی نم  تیو جنا  تیپرس
 ۀپشتوان  چگونه یسواد، بدون هیب  ۀکه یك سر جوخ  نیرفت. ا ی جهان به شمار م  خیتار   ر  یاخ  چند قرن  

  ی بس  ،جهان حاکم شود   ۀعامج  نیتر یدانش  ارتش تاریخ و  نیتر رومندیظرف یك دهه بر ن  ی و معنو   ی ماد 
بزرگ    آن مّلت    و،او هم   دیاز قدرت رسان  یافتنی دست ن  یرا به اوجآلمان    او مّلت    ؛است  زیشگفت انگ

  انداخت.  فرو ینکبت و بدنام درکات  ه را ب

 

روم   یهای که دشمن سرسخت امپراتور  یشرق  ی روپاامپراتور ا نیتر ( رهبر قوم »هون« و بزرگیالدی م 4۵۳تا  4۰۵) الی آت ● 1
  ی ار ی بس  یشهرها   الی خداوند داده بودند. آت  انه یبه او لقب تاز   انی روم  ؛ گرفتی باج م  انی در زمان خود بود و از روم  ی و شرق  یغرب

 و غارت کرد.  نابودرا در اروپا  

انسان به شمار    خیپادشاهان در تار   نی و خونخوارتر   نیارتر جب    جمله  ازبوده؛ وی    از پادشاهان بابل  یکیفرزند    «ربخت نص  »   ●  2
ر کلمه   است؛ بختبه صورت »بخت خسرو« آمده  ،یپهلو   یهادر نوشته. این نام  است و بخت )در اصل   ست،ی ن  یعرب  یانص 

ر نام بت و صنم ای فرزند  ی به معنا یُبوَخت( در عبر   . است یبنده است، و َنَص 
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را از ابتدا آلمان  هنر، توّجهات جامعه    نیبود و در واقع او با ا  ی استعداد هیتلر در سخنور  نیبزرگتر 
خود  بود   به  کرده  و    نازی حزب    ی وقت  .جلب  گرفت  جمع  هیتلرشکل  مقابل  به    ی هات یّ در  بزرگ 
در صحنهژ   نبوغ    ستاد،یایم  ی سخنور عوامل    ی پردازوزف گوبلز  از  استفاده    ،نورپردازی و    یصوتو 

در مرحله   ،جانیشور و ه  ار از فرط  که حّض   ی حّد   تا  د،نمو ی م  تریبرابر قو   ن یسخنان او را چند  رات یتاث
 گرفتند.ی قرار م جنونزدیك به  ن

 

  
 ختلف کشته شدند یهودیان بیشماری طی نسل کشی هولوکاست به فجیع ترین اشکال م
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 2نورنبرگ در شهر    هانازی   ۀانییك مراسم سال  در  ،1« رر ویلیام ال. ش  »بنام    یئ یك خبرنگار آمریکا
  ی بود و هر ساله مراسم باشکوه  هانازی   ۀنورنبرگ به مثابه مکّ   .کرده است  هیته  یحضور داشته و گزارش

در آن اقامت داشت    هیتلرکه    یتلدف از مقابل هب تصابر حس ،  خبرنگار  ن یا  شد.ی در آنجا برگزار م
 :سدی نو   یاو م ؛کرده استی عبور م

  مقابل    هیتلر  یوقتیم.....؛  خواه  یزدند، ما رهبر خود را می م  اد یو فر   ستادهیهزاران تن در مقابل هتل ا"
وار و مجذوب  ه وانیحالت د  اد یآنها مرا ب ی هاچهره  ؛ها تکان خوردمچهره دنیمن از د ، پنجره ظاهر شد

من   ؛س بود مقدّ   ح  یمس  یکه گوئ  ستندینگر یبه او م  ی اآنها بگونه   ؛انداخت  انایز یلوئ  س  مقدّ   3ی ها  رولر
 ". دمید ی آنها م ۀدر چهر  ی انسانر یغ  یبوضوح حالت

صدها هزار    پ  روز قبل با چا   نیوزف گوبلز از چندژمهم،    ی هایسخنران و  مراسم    ی هنگام برگزار
وع  هاون یلیو گاه م به    ، یجمع  ارتباط    ل یدر وسا   اریبس  ی هایو سخنران  ی غاتیتبل  ق  اورا  کس  را  مردم 

زودتر به    ساعت چند    «،رهبر»  فتگانینمود. عالقمندان و شی تحریض م  و   قی شرکت در مراسم تشو 
  ، نات ئیز ت  رنگ و  اندازه و  دگاهیاز د   ،هیتلرظهور    ۀ. صحنستادندیای کردند و به انتظار میه ممحل مراجع

 شد.یساخته و پرداخته م بایز  اندازه شکوهمند وی ب

سپاه  ی تعداد  SA  ان  یاز 
پوت  ی لباسها  با  4 و  نظامرّ ب  ی هانیمرتب  مارش  نواختن  ضمن  و   یاق، 

د  تمم  ی هوراها   مده با آ  جانیآنها به ه  دنیبا د   ار ّض حشدند.  یوارد محوطه م ،یهنیم  ی خواندن سرودها
گرفت و از  ی قرار م  گاه یجا   به  رو  نزدیك و   SAگروه    ؛ودندمنی م  قیرا تشو   آنها   ،پرشور  ی زدنهاو کف 

 

1  ●  William Lawrence Shirerبیادگار  م سو    شی ظهور و سقوط را»   ی با عنوانکتاب برنگار »شیکاگو تریبون«. از وی  ، خ »
   مانده که مورد استناد و استفاده بسیاری دراین خصوص قرار گرفته است.

2. Nuremberg 

  ، یمذهب   ق  و ش  و  ، از فرط شورسای در کل  یکه ضمن انجام مراسم مذهب   ندیرا گو   یکسان  ،(Holly Rollers)س  مقد    یها  رولر  .3
 یك صوفی سابقه دارد که    زی ن  انی در حلقه صوف  یمعن   نیا؛  دن غش نمودن انجام ده  چاك کردن و  بانینعره زدن و گر   ری نظ  یاعمال

 قبا کند. راهنی و پ فکندی دستار از سر ب ی،آهنگ یا یانکته  ای یتیاز استماع ب  ،در مجلس ذوق وحال

.4  SA    یسی ه انگلبود که ب  نازی   شو پ  فورمی ونینام جوانان  Storm Troopers   از    شی شدند. تا پ ی م  دهی فان، نامو ط  انی سپاه  ای
 بودند زیب ناز ح های خشونت  ی مسئول اجرا ، SSی ر ی شکل گ
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  هیتلر   ورود   ۀها، به نشانطبل   ی ناگهان آوا  نمودند،ی را آغاز م  ی اّما بلند زیم ر تها ریطبل   ی رزم ی سازها
تغ متمیر   ؛کرد ی م  رییبه صحنه  آرام  باال م جانیشد و هی ها  عّد   ی بحّد   ،گرفتیها  به حالت    ی اه که 

را    اتیجزئ   نیکوچکتر   ، یروان  ی های خداوند باز   ز،نبود. گوبل  ی خبر  هیتلراّما از    ؛دندیرسی انفجار م
 ی هانورافکن  کهیشد در حالیبر صحنه ظاهر م  هیتلرناگهان    یپس از مّدت  ،ی بار  ؛نمود یم  ی زیر طرح

  فریاد  شکافت و  ی آسمانها را م  ن،یحاضر   خروش    ؛تافتیم  هیتلر  ۀ، بر چهر 1ز ژوزف گوبل    ۀآماد   شیاز پ
  کرد که قهرمانان بزرگ  ی را تجربه م  یحالت هیتلر    کرد.ی فلک را کر م  گوش   "ی روزیپ  - لیها-لهای"

 بودند. ده یهرگز ند ، بیسمارك و ریصق  گرفته تا ریاز فردریك کبآلمان 

آنکه ه از  آرام  ی  سخنران  هیتلر  ،نشستی م  فرو  جاناتیپس  به  را  اندک  یخود  با  آغاز    دیترد   یو 
دست و صورت و    حرکات    با   ی معان  نیا  افزود وی کلمات م  بالغت    ر حجم صدا وام آرام بنمود و آر یم

 جاد یچرب دست، از ا  ی . او به مثابه آهنگ سازدیآفر یها مدر دل  ،بی غر   یجانیشد و هی م مأاو تو   سر  
  جاد یا  نندگانیدر ب  یبرد، حالتی که بکار م  ی الفاظ و عبارات  دست و   و  حرکات شانه و سر  ن یب  ی هارمون

شدند و به حالت پرستش یاو م  میو تسل  محو  -عاشقانه-  دهیادزنان با چشمان در ی نمود که آنها فر یم
 . دندیرسیم

و بر هر   ختیانگی بر م ی بارز  بهتر را به نحو    ۀندیو آ  یزندگ  در مردم شوق    شیهای او در سخنران
 فرستاد. ی و خوشحال به منزل م  ی راض  ،راو شنوندگان    نندگانیب  نمود و فرد فرد  ی ارائه م  ی راه حل  ی،مشکل

رأ  نازی،حزب    و  هیتلر هرگز  نآلمان  مّلت    ت  ی اکثر   ی گرچه  بدست                                ّما ا   ،اوردندیرا 
محبوب  1933تا    1927  ی سالها  نیب بر  انتخابات  هر  ب  تیّ در  و  افزودند  قدرته  خود  پر                   ن ی تر عنوان 

                                           دنت یو سفارشات بازرگانان بزرگ، پرز   هیتلر  ر  ر مک  ی تالشها  رغمیعل  نهمهیا ا ند. بدرآمدآلمان  حزب  

 

برلین، خود و خانواده    سقوط در شب    اووزیر تبلیغات حزب نازی بود و در عمل  تبلیغات و عوامفریبی، نابغه بود.    وزف گوبلزژ   .1
 . به قتل رسانیدرا   اش
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مقام صدر   ء حاضر به اعطا  کوتاه قامت اعتماد نداشت و ۀسرجوخ نیبه ا   ،1« رگو ندنبیشال همار  لدیف»
  ی خوب   یو ممکن است پستچ ا":  گفته بود   هیتلرراجع به    ، اّول  دار یدر د  گ ر و ندنبیبه او نبود. ه یاعظم

جهت   ، دولت ی هاهمه کوشش  یا وقتامّ  ".د را ندار آلمان  ی مقام صدارت عظما بشود، اّما هرگز لیاقت  
که   یاعظم  صدر  افتنیدر    ریپ  فیلدمارشال    ی و تالشها  دینرس  یبجائ  ،کشور   ی اقتصاد   مشکالت    رفع  

،  1933سال    هیو ام ژانی ماند، او بناچار در س  میعق  زیباشد ن  آلماندر    یاسی س  متخاصم    ی روهاین  ی  جوابگو 
 را صدر اعظم نمود.  هیتلر ،یباطن لیم رغم یعل

- اش مورد عالقه  استمداری به او و س مقام را مشترکاً   ن یا  ،هیتلربصیر جهت کنترل    مرد  ریالبته آن پ
  ی ارت عظمبه کاخ صددارد  حق ن  ،پاپن  ی  بدون همراه  هیتلرصادر نمود که    دی داد و دستور اک  -پاپن

 .داد یجواب مثبت م  هیتلر ی هاهمه خواست  هب  اً اجبار  رگو ندنبیه ،لحظه به بعد  نیاّما از ا ؛وارد شود 

 

 

1  ●  Paul von Hindenburg  ،استیل آلمان، به ر و  نگ ا جبعد از    یبود که در دموکراسآلمان  از رجال بزرگ    و  یمان جنگقهر  
 درگذشت.  یسالگ 87، در ۱9۳4بسال  انتخابات شد و یجمهور 

 ( است تصویر مرکز در جلو و تلریه)  1934، نورنبرگ  یحزب ناز مراسم روز
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 خالصه کرد:    یرتوان بشرح ز یشدند را م  هیتلر دنیکه سبب به قدرت رس یکوتاه سخن، عوامل-

 قرار داد ننگین ورسای.  - 1
 ازی. ظم و انضباط و کارائی  حزب نهای شخص هیتلر و ن جاذبه  - 2
 های نمایندگان حزب نازی در مجلس آلمان. کارشکنی  -3
 وجود عناصر رادیکال در جامعۀ آلمان.  -4
 . 30سقوط بازار پول در آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد آلمان در اوائل دهۀ  - 5
 ُکندی  فرایند  دموکراسی در حل مشکالت جامعۀ آلمان.  -6
 هائی نظیر »اشلچر« و »پاپن« که به نفع هیتلر خاتمه یافت.  مابین شخصیت های سیاسی    زد و بند  -7
 اند. ز هیتلر و عوامل دیگر که از حوصلۀ این مقال بیرونبزرگ نظیر »گروپ« ا  انپشتیبانی بازرگان  -8
 

 

 

 

قربان  یونیکام اجساد  بوخن  انیاز  اول   یکی  )این محل  1945والد  اردوگاه  بزرگتر  نیاز  کار    یهااردوگاه  نیو 
اردوگاه از سراسر    انیبود. زندانآلمان ساخته شده    مار،ی شهر وا  یلومتریک  8بود که در فاصله    یآلمان ناز  یاجبار

 . شدندی مو...  یجنگ ان یزندان ی،هود ی ریغ یهای اسلوون و هایلهستان ان،یهودیبودند و شامل   هیاروپا و روس
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از    را که   یدست زد و ارتش   ینظام  ۀمطلق در آلمان، به توسع  پس از کسب قدرت    هیتلر   ی،بار
  آنکه با مشکالت    ظ و فرانسه بلحاانگلیس    ی سابقه بود سامان داد. کشورهای ب  ،زاتیاظ نفرات و تجهلح 

 گذشت نکردند. یم  ی لریتهآلمان به آنچه در  یبودند، توّجه  بانیخود دست بگر 

ارتش   مارس    ازدهمیدر  آلمان  سرانجام  ماه  شانزدهم  حمل1939و  بایك    کشور    آسا برق   ۀ، 
  نیاحساس خطر نکردند تا آنکه در نخست  یاروپائ  ی هاهمه قدرت  نیشد. با ا  فرّ متصرا    یچکسلواک

کشور لهستان را اشغال نمودند و دو روز پس    رینظکم   یبا سرعتآلمان    ی روز ماه سپتامبر همان سال، قوا 
  جنگن  الاعآلمان  به    لند،یوز ین  فرانسه، استرالیا و  ،انگلیس  ی در روز سّوم سپتامبر کشورها  یعنیاز آن،  

 . آغاز شد رسماً  ،دّوم ی  جهان دادند و جنگ  

 
 

 

 (روز جوانان)برگ ندر نور  یاز تجمعات حزب ناز یکیدر مردم  حضور میلیونی



 

  
 

 
 مغزها  نبرد

 

 

با به قدرت رس  میگفت آشفته شد و دانشمندان    انی هود یدر آلمان، روزگار    نازی وحزب    هیتلر  دنیکه 
  ل یبه دلآمریکا  کشور    (در آن روزگار )مثل امروز  ؛شدند  ریناگز آلمان  به مهاجرت از خاك    ،ی هود ی

ها و دانشگاه   دارا بودن    به سبب    نیو همچن  یو اجتماع  ی فرد  ی های و وجود آزاد   یکراسمو د   حاکمّیت  
 بود.    نی مهاجر   جهان به چشم    کشور    نیتر جّذاب   ،یترقّ   ی فرصتها  و  هیوجود سرما  متعّدد و  قیمراکز تحق

برسانند اآمریک ها آن بود که خود را به  نازیبات  از تعّص   ختگانیو گر   نیمهاجر   ی  سع  ل،یدل  نیهم  به
بود   ، انگلیس  و دّوم  ممهاجرت   نیا  ی  اصل   ۀبرندآمریکا    قت،یدر حق  ؛انتخاب  و  بود    و   علم  راث  یها 

 .دیرسآمریکا  ها در زمان جنگ و بعد از آن به  فعل و انفعال  نیطی  ا ، آلمان رفته و برتر  شیپ ی  تکنولوژ

ت  ج    ی مدرن، تکنولوژ ی هاسالح   و یفضائ عی صنا  و یموشک ی  تکنولوژ  ،یقطع نظر از بمب اتم
وتا  ی روگاههاین  ،یدرژنیو بمب ه تکنولوژ  مي  آمریکا   یآلمان   ی را، علم و علما  گر ید   ی صدها   1در 

 جنگ و   ختم    ازنماندند و پس    بینصی ب  زین  3هاروس   و  2ان یها و فرانسو بوجود آوردند. البته انگلیس 
و سهم خود    افت ی دست    ی ص آلمانّص دانشمند و متخ   ی کشورها به تعداد   ن یآلمان، هر یك از ا  اشغال  

 

 . افتیاو توسعه  یهمکاران آلمان توسط پروفسور فون براون وآمریکا یموشک یتکنولوژ  1.

احان آلمان ژ،رای م  یماهای اپل هو و  نسل ا .2  .پدید آمد  یتوسط طر 

 یآلمان  ن  ی سی صدها تکن   اب(  Grottrop)  پروفسور گروتراپ  و  (Umpefen Bach)ن باخ  اومپفپرفسور    ،نی ستور ژوزف استالبد  .3
اح شورویبه   . کردند یزیر ه یها را پاروس ی  موشک عیصنا R-2و  R-1بالستیك  ی موشکها ی  رفتند و با طر 



 193                                                                                                                                                    نبرد مغزها

 

کشورها در    ریو سا گلیس  اناّول بود و    ۀبرند  ،به تحقیقآمریکا  اّما    ؛نمود   افتینعمت در   را از آن خوان  
 .رندیگی مراحل بعد قرار م

به وضع    ،یاسیس  نیمخالف  قدرت، پس از نابود کردن    ی هااهرم  در دست گرفتن    به محض    هیتلر
سال    لی بتاریخ شنبه اّول آور   ان یهود یداد و ستد با    م  یحرکت، تحر   نینخست  ؛ پرداخت  هود ی  ضّد   نیقوان

بزرگ در دست داشتند   ی تابلوئ  و  ستادهی ا  ان یهود ی   ی هامقابل مغازه   نازی   سربازان    ،در آن روز   ؛ بود   1934
 شده بود:  ریبه خط درشت تحر   ریعبارات ز   ،آن ی که بر رو

 ". بخر ی فقط از آلمان ،آمیز دفاع کن انتیخ  غات  یاز خود در مقابل تبل ،یآلمان ی ا"
 

  مت یآنها جستجوگر جنس بهتر و ق ؛مطالب بدهکار نبود  نیاه گوششان ب یآلمان ی هااّما خانواده
  ر یتاث  ،می تحر   نیا  روازین   ؛بود   انی هود یکسب و کار    ل یروز تعط  ی هاگذشته شنبه  نیاز ا   ؛مناسبتر بودند

ا  ی ائغرّ   ی  اننگذاشت. گوبلز سخنر   ی بر جا  یچندان نیر در مقابل خبرنگاران  یود  ماد  آور شد که  اد و 
مانع  آلمان    هیعل  ،زیآمانت یخ  غات  یکشورها از تبل  ریخود را در سا  ی  هود یآلمان، دوستان    ان  یهود یچنانچه  

 انتقام خواهد گرفت.  یآلمان ان یهود ی از  نازی   آلمان   نشوند، دولت  

اجرا گذاشته   به موقع    یخدمات اجتماع  ی زپاکسااد شده، قانون  ی   می تحر   یك هفته پس از اعالم  
که  ی انیجمیع یهود  ؛بود   یدولت ی اهمنصب در دستگاه داشتن   شرط   ،بودنی ائی شد که به موجب آن آر 

 کردند اخراج شدند. ی نهادها کار م نیدر ا

قانون  1933  ل یآور   23روز   ادار   ان یهود یاخراج    ،  از    نیاختراعات و همچن  ثبت    ۀاز  آنها  اخراج 
 به اجرا گذاشته شد.  یدولت مهیادارات ب یخدمات پزشک 

 . افتی  لیتقل  ، در مدارس  ی هود ی  تعداد کودکان    ،وضع شد که به موجب آن  ی قانون  ل یآور   25روز  

  سات  از خدمت در موّس   ی هود ی یها نیسیها و تکندندانپزشك   یروز دّوم ژوئن، به موجب قانون 
 معاف شدند.  یدولت مهیب
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ها به موقع اجرا از ورود به دانشگاه   ی هود ی  ی  افتخار  ممانعت استادان    ن  انو ، قیروز ششم ماه م  
 درآمد.

 . دیگرد  ی جرم   ی زن( به مشاغل دولت )مرد و انیائی غیرآر  عدم قبول    سپتامبر، قانون   28روز  

 محروم اعالم شدند.  ی هنر و  یاز کلّیه مراکز ادب ان یهود ی ی، به موجب قانون امبرسپت 29روز  

ها  نازی آلمان در کنترل    د  یجرا  ّیۀمنع شدند و کل  ی از خدمات روزنامه نگار  ان یهود ی،  اکتبرروز اّول  
 درآمد.

اجرا   و بموقع    ب ینازی تصو   در آلمان    هود یضّد    قانون      400  ب  یقر   ی کوتاه سخن، در اندك مّدت
 شد. ذاشتهگ

فرهنگ    ،یغیر آلمان   ۀشیآلمان از اند  فرهنگ    ی  پاکساز  ۀشیدر اند  ،رهبرهدایت   به    نازی حزب  
 ی هاستمیدچار آمد که س  یانحطاط فرو انداخت و به همان خطائ  بیآلمان را به سراش  ی ایو پو   ایزا
 از او دچار آمده بودند.  شیپ ،دئولوگیا

 ج ی را   یاسالم   ی در کشورها  یعقل  ۀمنطق و فلسف  م  عل  ان، یونانی  ی ها شهیاند   تحت نفوذ    ی روزگار
معرفت را در    ابواب    ،یران یا  ریالخصوص( و غ)علی   یرانیا  ن  دانشمندایونان،    حکمت    ی شده و بر مبنا

  ی در آن دوره آثار   انیرانیا؛  ناب مشعشع ساختند  را به انوار خرد    یمختلف گشودند و جهان  ی هانهیزم
ا ناگهان، اهل مدرسه و امّ   ؛در وصول معرفت بودند  انیاروپائ  ت  یاهد  ها چراغ  آوردند که تا قرن  دیپد

و در برانداختن آن دامن همت   افتندیعقل را با منافع خود در تخالف  ۀدیپد  قدرت، گسترش    دستگاه  
 زدند.  بر کمر
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 ۀائم   نیکه نافذالکالم تر   1ی طوس  ی د غزالامام محمّ   ی عقل به سپهساالر  مخالف    انیصفوف سپاه
  ی کند  و  سیناابن و    یرونیو ب  ی رازو    یفاراب   آمدند و در مقابل    دانیدر سرتاسر جهان اسالم بود به م  نید 
 .دندیاندك آنها صف برکش اصحاب   و

  ونها یلیذهن م  ( عقل وی)امام غزال  یکی   .ش معلوم است یدست، از پ  نینابرابر از ا   یجنگ  ۀج ینت
ی  گر یدوزخ در دست داشت و د   بیم    به بهشت و   دیو امّ   مانای  و  همعجزو    روح   ۀاسلح   انضمامنفر را به  
 .نداشتند  در دست یسالح د خر مشعل  جز   ،(یعقل ی )حکما

 ی هاش یو گرا  یشك اسلوب  و  یارسطوئ  و منطق    یعقل  حکمت  ت،  معرف  ی در کربال،  حاصل آنکه
  اعدام به    و  ریتکف  ،گرانیو د   ی راز  سینا وآنها، ابن   ندگان ینما  و  دیشه  یعلم  قیتحق  ی هاوه یو ش  یآزمون 

 . دندیمحکوم گرد 

ی بعد  ۀانحطاط فرو افتاد و حادث  ب یمنطقه به سراش  ت  یّ مدن  ،دروس مربوط به آن  فلسفه و  م  یبا تحر 
فلسفه توسط    ریتکف  یعنیدو واقعه    نیا  حاصل    ؛نمود   عی انحطاط را تسر   نی ا  حرکت    -مغول    ۀحمل  یعنی-
  د  یجوامع از تول نیرخت بربست و ا  یاسالم  معرفت از جوامع    آن شد که علم و  ، تاتارها هجوم    الی و ز غ

 ماندند.   می قع یجهان بزرگ و ی هاشهیاند

: ری نظ  ی سندگانیبرپا نمودند و آثار نو   ی در یك حرکت سمبولیك، جشن کتابسوز  هانازی دستگاه  
آندره  جك  ،پروست  مارسل  د،یفرو   گموندیز   اینشتین،  آلبرت  ،ی نگو  یهم  ارنست  م یماکس  د،یژ   لندن، 

 پاك سازند.   یائی آر   ریغ  ی هاشه یرا از اندآلمان  را در آتش سوختند تا کشور    گرید   ر  صدها متفکّ و    یگورک

 

  م ی از حک  ریز   اتی با خود دارد، اب  ار ی بس  یهااز آن نشانه   رانی ا  ششم و هفتم    قرن    گسترده بود و ادب    ار ی عقل، بسش ضد   جنب   .1
 :آوریمی را به عنوان نمونه م یغزنو  ییسنا

 یمانـی پش ی،مانـی پش ،نانیدیب نئی آ نیاز                         ـی لمان ـ مس   ، ی لمان ـ مسلمانان، مسلمانان، مس 
 ی مان یـ ذوق ا   ش یـ به پ   ان ـ ون ی د حکمت  ـ چه باش                      شو   مان ی ا   ق  ذو   ی بسو ،  یعقالنطوق    برون کن 

 ی ونان ی   ان وی گ س هو   ، عشرت   ن ی محرومند از   که                    ن ـ ی د   م  ـ ی در حر ـ د ان ی خور   ی رع ـ ش   راب حکمت  ــ ش 
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را آلمان  و دستگاه او مّلت    هیتلر  ؛ها نبودندنازي   مورد نفرت    تنها گروه    انی هود یمقصود آن که  
  ؛بود  ی محکوم به نابود  ی ادهیهر پد ن،ی خواستند و جز ا ی م «رهبری »ها شهیمطیع اند  تسلیم و  کپارچهی

  ۀ ه حلقبطور روزمرّ   هانازی   داشتند و  یخاّص   تیّ به آنها اشاره شد، وضع  الً که مفّص   یبه دالئل  انی هود یاّما  
 .نمودندیرا در حیات آنها تنگتر م ق یمضا

ی ائ یك آر یکه    یکتمین ی نشستن بر رو حّق   ی ك یهود یکه    دیرس یا بجائت  هود یضّد   ن  یوضع قوان
مرگ    ی هاو به اردوگاه   ریبهانه دستگ  نی با کوچکتر   انی هود ی است    یعی نداشت. طب  ،بر آن نشسته بود 

 شدند. ی روانه م

که با    ی فیزیکدان  ، اتو فریش  جز فرار از آلمان نداشتند.  ی اچاره   ی هود ی  دانشمندان    انه،یم  ن یدر ا
به کار مشغول    هامبورگاز فرار از آلمان، در    شیپ  ،تفسیر نمود   اهان ر   ش  ی آزما  ۀج ی، نتتنریما  زیاش لهعمّ 
 است:   نوشته نیچن یداشتاد ی او در  ؛بود 

  هود ی  ضد    ن  یوضع قوان  ؛شوندیبه حرف و سخن ختم نم  ،هیتلر  هود  یضّد    غات  یمعلوم شد که تبل  ی بزود "
اتو  ؛آغاز شد  هستم   ی هود یمن    دیفهم  یوقت  (فیزیکدان معروف است  1استرن  دوستم استرن )مقصود 

ن  ؛ب شدمتعجّ   اریبس ناوئر فر »فقط  هامبورگ  ما در دانشگاه    م تیاز    ؛بود   ی هود ی   ز یاو  چون  -  «دریك 
 ". م یماند و ما مجبور به فرار شد ی باق  -بود  ی ائیآر 

 ۀ زیالرد )که دربار   بنام لئو  یمجارستانۀ  برجست  به انگلیس رفت، در آنجا یك فیزیکدان    شی فر   اتو
بعمل آورد، با کمك ارنست    لندندانشگاه    اءیکه با اّول  تیبا مذاکرا  (گفت  میسخن خواه  لیاو به تفص
کادمیك را به وجود آورد   ی کمکها  تۀآلمان، کمی   ی  هود یهت کمک به دانشمندان  ، جرادرفورد    ۀ فیظو   ؛آ

مال  تهیآن کم با کمك  ای م  فهیوظ  انجام  آمریکا    ی  که   دانشمندان    جهت خروج    التیتسه  جاد  ی نمود، 
آنها بود.  ی شغل و مسکن برا  یافتن    وآلمان از  ی هود ی

  

 

1 ● Otto Stern 
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 آورده است: اد یب نی، چن1« کورت مندلسن» یآلمان فیزیکدان -

راحت و   یخواب-به خواب رفته بودم    یدرازمّدت   د،یتابی شدم آفتاب بر صورتم م داریاز خواب ب  یوقت"
 ".بودم  افتهی به یك خواب راحت دست    SSاز    بدون وحشت   هابعد از مّدت ،  بودم  لندنمن در    -  قیعم

از آنها    یکوتاه  ستیو به ل  ستین  ریّس م  جا  ن یکه آلمان را ترک کردند در ا  یآوردن نام همه کسان
  فریش، رودلف   اتو الرد،  یز   ه، لئو ـت ب   تش آلبر  بور، هانس   زلیلر، نت ادوارد   ،اینشتین آلبرت  :میکنی بسنده م

 مهاجرت نمودند. آمریکا  هب گر ید   ی اریو بس 3گنری و  ، یوجین2اوالم  السینرلز، استایپ

بور،  کهیزمان ف  نیلز  بزرگ  ژانو   یاتم  كی ز یدانشمند  با1939سال    هیدر    اتم    شکستن    مهّم   خبر    ، 
  ، خبر  نی ا   در آمریکا بودند و نزد آنها استماع    اکثراً   میرا که نام برد   یوارد آمریکا شد، دانشمندان  ومیاوران

 . دی گرد  یالعاده تلقّ با اهمّیت فوق 

جرا را ما  اروپا، هر کدام مستقالً   ی علم  قات  یو مراکز تحق  افتیخبر در جهان انتشار    نیا  ی بزود 
شکستن   دهیرا در پد  ی که گام بعد  شهیاند  نیدر ا  یو انگلیس  ی و فرانسو   یمانفیزیکدانان آل  ؛گرفتند  یپ

  و که ذکرشان رفت، د   ی از آمریکا و کشورهائ  رون یآغاز نمودند. ب  ریگی پ  یاتم چگونه بر دارند، تالش
 نداشت.   یت چندانشّد   ت واّما ماجرا حّد   ،موضوع جلب شد  نیتوّجهشان به ا  زین  هیکشور ژاپن و روس

همان شکستن اتم که در )  تهیو یواکتیاثر راد   که بر  ی االعاده فوق  ی  انرژ   ،نیاز ا  شیسالها پ  رادرفورد 
 ی  به معن  ،ومیاتم اوران  شکستن    نیبنابرا  ؛شد محاسبه نموده بود یم  دیلتو   ( رد یگی صورت م  یمّدت طوالن

.نموده بود  ینیب ش یپ ،معروف خود  در فرمول   اینشتینفوق العاده بود که مقدار آن را  ی  انرژ د  یتول

 ی را روشن م   ی مطرح بود که جواب دادن به آنها مراتب بعد  نهی زم  نیدر ا  ی اریاّما سئواالت بس
خواهد شد؟ دو   رّس یچگونه م  238 ومیاز اوران  235 وم یاوران ی آن بود که جداساز لسئوا نینخست ؛نمود 

تواند  یکه م  یزانیحّداقل م  ،(235  ومیشده )اوران یغن  وم  یتن اوراندر دست داش  فرض    بر  ،که  نیا  گرید 

 

1 ● Kurt Alfred Georg Mendelssohn 
2 ● Stanisław Marcin Ulam 

3 ● Eugene Wigner 
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  وم یاوران  ۀهست  چه قدر است. سّوم آنکه سرعت نوترون، در بمباران    ،دینما  جاد یرا ا  ی ریزنج   فعل و انفعال  
 نوترون سریع؟   ایمناسبتر است   1کند نوترون  ای آ  ؛باشد  ی چه حّد  ر د  بایستی

 ز یآمصلح  ۀاستفاد  یکیذهن دانشمندان به دو مورد توّجه داشت،   ،یمات ی انرژ دیدر ارتباط با تول
ن  رینظ   دانشمندان مهاجر    ی؛و ساختن بمب اتم  ینظام  ۀاستفاد   ی گریبرق، د   دیتول  ی هاروگاه یساختن 

  تصّور خود اّطالع داشتند اندك اندك از    ی  آلمان   دوستان ی  های ساکن آمریکا که از گستره دانش و توانائ
گاه کنند  نیگرفتند دولت آمریکا را نسبت به ا  میلمانها به وحشت افتادند و تصمآ   یبمب اتم   ؛ خطر آ

رمیشد    شقدمی کار پ  نیکه در ا  یکس  نینخست رمی  ؛بود   انریکو ف    ی ، با مقامات نظام1939در ماه مارچ    ف 
با خطر احتمال   نگتنآمریکا در واش بآلمان  ی از سو   ی، بمب اتم  ی  تماس گرفت و در ارتباط  ا آنها  ها 

رمی  کامل نبود،   نهیزم  نیدر ا   قاتیاّما چون تحق  ؛سخن گفت را    یئآمریکا   ینتوانست مقامات نظام  ف 
به    ؛ دیوادار نما  وم یاوران  فلزّ   و  یاتم   فیزیك    ۀزمین  در   قاتیمورد متقاعد و آنها را به تحق  ن یدر ا او که 

  ی مهریگرفته نشد، بلکه مورد ب   ی بود نه تنها جّد   کرده  در واشنگتن مراجعه  ی ائیدر   ی روین  ی سرفرمانده
توه ب  یاّما کس  ؛2دیواقع گرد   زین  نیو  را  مطلب  و  یتلق  ی اندازه جّد ی که  فعال  نمود  از    بر   تیّ دست 

او در   ی هات یّ در ارتباط با فعال  ،نیاز ا  شیبود که پ  یلهستان  دانشمند معروف    زیالرد   لئو  ،داشتینم
 .  میفتسخن گ هاجرلندن در امر کمك به دانشمندان م

 ** *  

 

 باشد. در نسخه چاپی کتاب، نوترون بطئ آورده شده که به همین معنی می  ● 1

ت  دنید  ی را که برا  رمی«ف  »     .2 خود گفت   فوقبه ما  ی که افسر   دی در انتظار گذاشتند و به گوش خود شن  یمقامات رفته بود، مد 
است  wopك  ی منتظر  در  توه  wop.  بیرون  ااس  یزی آمنی اصطالح  مورد  در  که  مییای تالیت  بکار  به    ،برندیها  که  همانگونه 

 . ندیگو ی به سر( م چارقد) Rag Headها به عرب )لوبیاخور( و Beanerها  یکیمکز 
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 لئو  زیالرد 

 ی مات مقّد   التیآمده بود. او پس از تحص  ای، در شهر بوداپست مجارستان بدن1898بسال    لئو زیالرد 
جنگ    ان ی بعد وارد ارتش شد و تا پا  کسالیاّما    ،کرد   یسینو ، در دانشگاه فّنی بوداپست نام 1916سال  ب

در    یمهندس  ۀدر رشت  مجدداً خود را    التیتحصاو    ؛دیجنگیمّتفقین م  هیمجارستان عل  در ارتش    ،اّول
یهود    ی اّما فضا  ،از سر گرفت  بوداپستدانشگاه   نمود   ضّد  ترك وطن  به  را مجبور  او  او    ؛مجارستان 

او در   ی ز دکتراـ ت   ؛لو بود نف ماکس پالنك و ،اینشتینشاگرد  ،فیزیك ۀرفت و در رشت  نیسرانجام به برل
تحس  ، كیمنایترمود   ۀرشت مورد  ب   ؛واقع شد  اینشتین  نیسخت  با  دکترا  ن یتر االاو  از    خود   ی نمرات،  را 

  ی همکار  ،پرداخت. پس از سه سال  كی   زیف  س یکرد و در همان دانشگاه به تدر   افتیدر   برلین  دانشگاه  
با   را  خود  نمود   اینشتیندرازمّدت  ب   ی همکار  ؛آغاز  او  اینشتینفّنی  که   ،ا  شد  منجر  اختراع  چند  به 

طلبد یرا م  ی بلند  ست یل  ابداعات او   قات ویقآوردن کلّیه تح   ؛بدون موتور بود   خچال  یآنها    ن یمعروفتر 
ب  ن یا  ۀکه از حوصل با  1935تا    1924  ی سالها  نیب  زیالرد که    میگوئی قدر م  نیهم  ؛است  رونیمقال   ،

  1نگر یشرود   ن یارو   ، لیز مایتنراز آن جمله    ؛ و تبادل نظر داشت  ی از بزرگان فیزیك در آلمان همکار  یجمع
  ، نیبه چ  ژاپن  و علیه تجاوز  به آمریکا آمد    1933بسال    و. اندهست  مشهورتر  گرانیاز د   2ن اوم یون نفجان    و

.کرد  ار یبس  تیّ فعال

 

 

1 ● Erwin Schrödinger 2 ● John von Neumann 

 آمریکایی -فیزیکدان و مخترع مجاری لئو زیالرد،
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مان را ترك نمود آل  جامعه،اوضاع و احوال    ۀبار به آلمان مراجعت نمود و با مشاهد  گرید زیالرد  
مهاجر، به کشف فعل    کمک به دانشمندان  نۀ  رده در زمیگست  ی هات یفعالو به انگلستان رفت. او ضمن  

، در آن  رینظی ب   م  ن عال  آ  سر چشمه گرفت که  رادرفورد   ۀمقال  زنجیری نائل آمد؛ ماجرا از یک   و انفعال
  اء به استهز   ،دهیپد  نیمعتقدان به ا  ر نموده و در حّق ممکن تصّو ریرا غ  یاتم  ی  به انرژ  یابیدست  امکان  

خود او    کهیرفت و بطور   ابانیواندن مقاله، به منظور قدم زدن به خپس از خ  زیالرد سخن گفته بود.  
 جاد یو ا  ی ریفعل و انفعال زنج   ۀشیاند  ،بودم  ن یعابر   وصمخص  منتظر چراغ سبز    کهیدرحال":  نوشته است

 ". از ذهن من گذشت یاتم ی انرژ

زاد کند، ك نوترون، دو نوترون آی  كی که بر اثر شل  افت ی   ی عنصر  بتوان  فکر کرد که اگر  زیالرد 
ثبت اختراعات    ۀبه ادار   1934. او در روز دوازدهم ماه مارچ  وستیع خواهد پو قو ب  ی ریفعل و انفعال زنج 

 رفت و مطلب را بنام خود ثبت کرد.  لندن

آزما  ی اّما تالشها انجام   روبرو شد و  رد رادرفو با مخالفت    -جیدر کمبر -الزم    شاتیاو جهت 
بخش    ت یرضا   جهیاّما نت  ؛1آغاز نمود   برلیوم  ی رو  خود را بر  ی هاش ی، آزمالندندریك بیمارستان    اً اجبار 

 .بود ن

کسفورد، تحق  افتیاجازه    زیالرد   ،بار   نیخود را ادامه دهد و ا   قاتیکه در البراتوار دانشگاه آ
داشت   نانیاطم ی اتم ی انرژ د ی. او بدان حد به تولدیانجامین  ی ریزنج  به فعل و انفعال    زین  م یو ندیبمباران ا

 ی اتم  ی به انرژ   یاب یدست  . او مراتب  ندینما  یتلق  ی دولت انگلیس تقاضا نمود ثبت آن اختراع را سّر که از  
 گذاشت.  انیبور در م زنیل فرمی و انریکو ،خود  ۀرا با دو دوست نابغ

کسفورد او در   که   دیرس  جهینت  نیسرانجام با ا  وداد  ادامه    ایندیوم  فلّز   ی را بر رو  خود   قاتی تحق  آ
بسال    یقته نیویورك رفت و و ب،  1938ندارد. او بسال    را  یاتم  ی انرژ  دی شکستن و تول  تی قابل  ،فلز  نیا

نت  1939 آ هش ی آزما  ۀج یاز  یگ ا  فلّز   ینیبش یپ  افت، اهی  انفعال    جاد یا  ت یقابل  وم یاوران  نمود که  و  فعل 
  ی ور   رب  ا یکلمب  خود را در دانشگاه    دیجد  قاتیتحق  زیالرد را داراست.    یاتم  ی انرژ  دیو تول  ی ریزنج 

 

رمی شیهنوز آزما  1.  . انجام نشده بود ومی اوران فلز   ی رو  ف 



 201                                                                                                                                                    نبرد مغزها

 

  جاور م  ی اتمها  الزم جهت شکستن    ی هابمباران، نوترون   ر یز   ،فلز  نیآغاز کرد و نشان داد که ا  ومیاوران
 بماند.   ی سّر  قاتشیتحق ۀج یکند و از مقامات دانشگاه خواستار آن شد تا نتی م دیرا تول

رمیبا    زیالرد  و همواره از    خود را آغاز نمود   ی همکار   ،به آمریکا آمده بود   داً ی که جد  انریکو ف 
رمیسخن گفت که  ینگران نیتا بدان حد از ا زیالرد  ؛ها بیمناك بود آلمان  یبمب اتم ساخت امکان  ف 

امر   در  با خود  و    ی، جوئچاره   را  رمی همراه ساخت  وارد    ینظام   مقامات  با گفته شد  همانگونه که    ف 
 گرفته نشد. ی اّما، سخن او جّد  دیمذاکره گرد 

رمیو    زیالرد  ؛ تلر تماس گرفتند  ادوارد   و   گنرویینوجی  یعنی  گر،یانشمند مجاري االصل د دو د   با   ف 
ورنر  »  رینظ  ی اوجود فیزیکدانان نابغه   که با  دندیرس  جهینت  نیچهار فیزیکدان بزرگ به ا  نیسر انجام ا
توّجه    دندیاست و آنها خود را موظف د   ی خطر واقع  نیا   گر،یدهها تن د   و  1« هارتك پل  »و    « هایزنبرگ

بر    قاتی، تحق 1939  ی ماه جوالئ  یعنی. در آن زمان  ندیمهم جلب نما  نی را با   یئآمریکا  هیت بلند پامقاما
نزد    یومی اوران  ی  من یك بمب اتاختضمن آنکه احتمال س  بود و  یماتقّد در مرحله م  ومیفلز اوران  ی رو

ای  نتیجهاست هنوز    ازیمورد ن  ومیاوران  زانیکه چه م  ن یاّما در ا  ، شده بود   ی ممکن تلق  ی دانشمندان امر
  ی وقت  ر این پایهب  میداد،خالص را نشان    ومیها تن اوراندانشمندان تا ده  ی هاحاصل نشده بود. ارزیابی 

فرض سخن را آغاز کردند   نای  با   نمودند،  مالقات جدد  تلر( م  و  الرد یز   گنر، ی)و   ی ه دانشمند مجارس
معادن   نیتر یکه غن  دانستندیسه تن م  نی امند است.  ازین  ومیاوران  ی اد یبه مقدار ز   یکه ساختن بمب اتم

آفر   وم،یاوران بود   و«کنگ»   یقائیدر کشور  بلژیك  از مستعمرات کشور  آن روزگار  در  ؛  واقع شده که 
  ؛ بود   اریبس   ،دینما  هیته  «کنگو»خود را از    ازیمورد ن  ومیاوران  ،امکان آنکه آلمان  -بنظر آن سه تن -  نیبنابرا

 با پادشاه بلژیك دارد.   یکینزد  ی  دوست ،اینشتینآلبرت  مشیدقدوست که  دانستی م زیالرد  ی،از سوئ

  

 

1 ● Paul Harteck 
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قضا مجار  ی از  در ی روزگار،  تعطاینشتینکه    افتندیها  گذراندن  جهت  از    ی، تابستان  الت  ی، 
 د یکه به نظر آن سه تن رس  ی فکر  نیتر عاقالنه  نیبنابرا  ؛ آمده است  ورکیو ین  «لند  یآالنگ »به    نیوجرسی

بلژیك نوشته و او را نسبت به محافظت    ۀبه ملک  ای تا نامه   ندیرا وادار نما  اینشتین  آن بود که دوست خود 
گاه نما وم  یاوران ر یاز ذخا  . دیکنگو آ

 ی و از او وقت مالقات گرفت. روز شانزدهم جوال   کرد   تماس حاصل  ا اینشتینبالفاصله ب   زیالرد 
  ، وارد شدند و مباحثات   اینشتینل  به منز  ویگنرو    زیالرد سه بعدازظهر،    اعت، به حدود س1939سال  

با آزما   حات یتوض  ۀهم  زیالرد   ؛دیز گرد بالفاصله آغا  بمب    جاد یو امکان ا  هان  ش  یالزم را در ارتباط 
من  "  او گوش فرا داده بود گفت:  ت به سخنان  دقّ   با  کهیدر حال  اینشتین  ؛بعمل آورد   ها توسط نازی   یاتم

 ".بودم دهیشیندیمطلب ن نیا بههرگز 

اشاره   ضمن    ،کرد و در آنء به دولت بلژیك انشا  یلمفّص  ۀبالفاصله دست بکار شد و نام اینشتین
 ت و مراقبت  دقّ   ، کنگو  وم  یاز دولت بلژیك خواست تا در مورد معادن اوران  ،یبمب اتم  یبه خطر احتمال 

 .فتدین ها بدست نازی ،الزم یوم  بعمل آورند تا اوران یکاف

 را جهت ترجمه برداشته و از منزل او خارج شدند.  اینشتین ۀنام ،ویگنرو  زیالرد 

 ی  باز   نیبدون ا  ؛ندبخود گرفت  ی گریشکل د   ،عی قضا و قدر، وقا  ایسرنوشت    ی  انیپادرم  با   نجا،یدر ا
  مطابق   زیهمه چ  راگ  ؛شود   ریتحر   گرید   ی اجهان به گونه   ۀندیآ  خ  یامکان داشت که تار   اریسرنوشت، بس

و آنها    دیرسی بدست مقامات بلژیك م  اینشتین  ۀ نام  تاً ینها   رفت،ی م  شیپ  ویگنر و    زیالرد   شنهاد یو پ  طرح
  ر یاّما تاث  ؛نمودندی کنگو محروم م  ومیاوران  ریبه ذخا   ی ها را از دسترسآلمان  -شکل قضیه  ن یدر بهتر -  زین
  بلژیك   ی های دارائنمود و    ریخ چون چند ماه بعد، ارتش آلمان، بلژیك را تس  ،دیپائی نم  ی ری اقدام د   نیا

معلوم نبود    چیشد و هی را در داخل آمریکا سبب نم  یاقدام  اینشتین  ۀآنکه نام  گر یبدست آلمان افتاد. د 
  ن ی دولت که به ا  نیکه نخستم است آنست اّما آنچه مسلّ   ؛بود ی م   نیاّول  یدر ساختن بمب اتم   یچه دولت

 ی متعارف، امر  ۀبا اسلح   یاتم  آن قدرت    نداد   شکست  و  جنگ  قاطع  برندۀ  یافت،ی م  یمهم دسترس
 هست(.  بود )ویمحال م
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از دوستانش مراتب را با دکتر   یکی نامه اشتغال داشت،    ۀبه کار ترجم  زیالرد   کهیدر زمان  ، ی بار
م در  ساخز  اصالً   انیالکساندر  که  ساخز  الکساندر  ب  یروس   گذاشت.  و  اقتصاددان    ست یولوژ یبود، 

پرز   ی مشهور دولت  با  که  سخنراننزدیك    ی همکار  روزولت  دنتیبود  متن  و  رئیهای داشت    س ی 
آن -نمود که    شنهاد یپ  اً یقّو   ،با زیالرد   و گفتگو   دارینوشت. دکتر ساخز ضمن د   یرا او م  ی جمهور

 قتضیشود و قول داد که در یك فرصت م  ریتحر   فرانکلین روزولت   رزیدنتبهتر است خطاب به  پ  -نامه
 م خواهد ساخت.أتوضیحات الزم تو  و آنرا با  دیخواهد رسان ی جمهور استیمه را به ر نا -خود -

تماس گرفت و از او خواست تا به اتفاق    تلر  ادوارد بالفاصله با    و  رفتیرا پذ  ساخز  شنهاد  یپ  زیالرد  
 بروند.  اینشتین داریبد

 

 

* ** 

 

سالح   دیگام در جهت تول نینخست کرد. قیرا  به نوشتن نامه به روزولت تشو نینشتیا ،الردیز لئو
 برداشته شد.  یاهسته
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ضمن عودت    زیالرد رفتند و دکتر    اینشتین  دار یبه د   تلر  و  زیالرد ،  1939گست سال  آ در روز دّوم  
 اینشتین  ؛نمود   گرید   ی انامه  ی تقاضا  اینشتین، از  ساخز  ی  شنهاد یپ  ی ماجرا  توضیح    و  ن یشیپ  ۀدادن نام

 کرد:  ر یوقت تحر  ی جمهور  استیرا خطاب به ر  ریز  ۀبالفاصله قلم بدست گرفت و نام

 
 اینشتین   آلبرت                                              . روز ولت  ی . د اف 

 نت ی لد گرو رود. ناسوپو ا                                       آمریکا    ی جمهور   است ی ر 
 لند ی النگ آ   - ك ی پکو ن                                                               د ی کاخ سف 

   ۱9۳9دّوم اگست سال                                                 ی . س   ی واشنگتن. د 
 

 جناب  یعال
رمی  قاتیقتح   نیآخر   دست نوشت    مطالعه به ا  ،زیلرد   و  ف   امر متقاعد نموده است که عنصر    نیمرا 

آ  وم،یاوران تول  یمهمّ   ۀسرچشم  ،كی نزد   ۀندیدر  بود   ی انرژ  دیدر    ن یا  ی آمدهاپی ابعاد و   بعض    ؛خواهد 
بنابر اازیبه امعان نظر و اقدامات عاجل دولت آمریکا ن  دهیپد که    دانمی خود م  ۀفیوظ  ن، یمند است. 
 : مینما جلب ریرا به موارد ز  یرتعالحض ّجهات  تو 

رمی  ی شهایدر فرانسه و آزما  تیژول  قاتیدر طی  چهار ماه گذشته، تحق   امکان    ،در آمریکا   زیلرد   و  ف 
انفعال    جاد یا و  فلز  تدر    ی ریزنج   فعل  اثبات رسان  ومیاوران  ودة  به  اده یرا  در  صورت، مقدار   نیاند که 

  ن یاز آنست که ا  ی امر حاک  ظاهر    ؛خواهد شد  دیتول  « ومیراد »مشابه    ی بانضمام عناصر   ی انرژ  یمیعظ
  د یجد یدۀ دکه پ -ستین یگر چه قطع-  توان تصور نمود ی م ؛دینزدیك محقق خواهد گرد  ۀندیامر در آ 

العاده، قابل حمل  وزن فوق   ۀنوع بمب، بواسط  نیالعاده منجر خواهد شد. افوق   با قدرت    یبمب  دیبه تول
 ۀ حمل و در آنجا منفجر شود، ساحل و کلیّ   ی ربه بند  یکشت  ۀلیود اّما چنانچه بوسنخواهد ب  یینقل هواو  

 مناطق اطراف را منهدم خواهد ساخت. 
ی  لحاظ غن  نیاز ا   یمعادن کانادا و چکسلواک  کهیدر حالند  ر ی، فقاا کیف   و کماا   ، آمریکا  وم  یمعادن اوران

 ی  ارتباط دائم  ط،یشرا  نی. با توّجه به ارود ی بشمار م  ومیاوران  ۀسرچشم  نیمهمتر   کنگو  ، کشور  هستند
خواهد   دیمف  اریکنند، بسیکار م  ی ریکه در آمریکا در ارتباط با فعل و انفعال زنج   ینیقبا محقّ   تدول
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و  -برخوردار است به انجام رسد   یکامل حضرتعال  از اعتماد    که  یتواند توسط شخصی مهم م  نیا  ؛بود 
 دار شود: ا عهدهر  ریز  فیوظا - یرسم ریغ ی اهم او بگونه

کو    یباتماس مدام با دوائر دولت  (الف آمریکا    از یمورد ن  ومیاوران  هینه در تهآیه، هر  قضیبر اهمّیت    دیتأ
 کوشش کند. 

و    ع یحاضر را تسر   تحقیقات و آزمایشات   امر   ،یدولتر یغ  ی اتماس با نهاده  قی بودجه از طر   یۀبا ته(  ب
 امر استفاده کند. ن یدر ا یمراکز صنعت زاتیو تجه ل یدر صورت لزوم از وسا

ه  خت آن کشور را ممنوع سا  وم یفروش اوران  ،یچکسلواک  ریاخیرا معلوم شده است که آلمان، بعد از تسخ 
امور خارجه آن کشور به    ریفرزند معاونت وز   ،1ساکر ز یافون و   یکیآلمان را با توّجه به نزد   ۀز یانگ  ؛است
م  ۀسموسّ  ویلهلم  در ی قیصر  بعض  ئیجا آنجا    رایز   افت، یتوان  که  فلزّ   ان یئآمریکا   ی هاش ی آزما  ست    بر 
 است.  ی مورد بررس ،ومیاوران

 

   آلبرت اینشتین. ؛ادتمند شماار                                                                                                      

 

به دکتر    ۀنام  زیالرد  بالفاصله  را  ا  د،یرسان  ساخزباال  ده هفتاّما  تا  موفّ   ۀو  د بعد  به    س ی رئ  دنیق 
  ، یکاف  حاتینائل آمد، ضمن توض  روزولت   دار ی، بد1939اکتبر    11در روز    ی وقت  ساخز نشد.    ی جمهور

تحت تاثیر   ار یبس  ود،قرائت نم اینشتین ۀو در نام  دیاز آنچه شن روزولتداد.  ل یرا به او تحو  اینشتین ۀنام
 ". ود اقدام ش" :نامه نوشت ر یقرار گرفت و ز 

 ** *  

 

1  ●  Carl Friedrich von Weizsäcker وی عضو خانواده برجسته وایزساکر، فرزند دیپلمات ارنست فون وایزساکر، برادر ،
( و پدر ارنست اولریش فون وایزساکر، فیزیکدان و ۱994-۱984بزرگتر ریچارد فون وایزساکر ششمین رئیس جمهور آلمان )

 محقق محیط زیست بود. 
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 و  ی ریفعل و انفعال زنج   جاد  یا  ۀمسئل  افت،یانعکاس    اینشتین  ۀدر آن زمان همانگونه که در نام  اّما
ق خواهد  بر چه وجه محقّ   ندیفرآ  نیا  دانستی نم  چکسیمبهم بود و ه  ی امر  ،یاتم  ی  به انرژ  یابیدست
 شد. 

پ که  ا  شیهمانگونه  سو   نیاز  دو  در  شد،  تالش   انوسیاق  ی گفته  در   ی هااطلس،  دانشمندان 
رمی  زیالرد   ی هاش یآزما   ، در آمریکا  ؛بود   انی در جر   یاتم  ی حصول انرژ  ی چگونگ ارتباط    ن یدر ا  و ف 

 نوشته است:  یادداشتی در  زیالرد  ادامه داشت.

تن، چند   دو  هستند( هر  هامنظور نوترون )  دمیشده را د   دیتول  ی هاجرقه  م،یما دستگاه را روشن کرد "
  ی د یترد   ن ی. آنشب کوچکتر میبعد دستگاه را خاموش کرده به منزل رفت  ،میشد  به صفحه خیره  قهیدق

 ".دارد یگام بر م ی تراژد  ی در ذهن من نماند که جهان بسو 

گروه    نیهم  ،بعد  ماهکی  و  دندیرس  جهینت  نیو همکارانش به هم  «وتیفردریك ژول»در فرانسه  
با آزاد شدن نوترون   رد، یمناسب قرار بگ  طی در شرا  ومیاوران  یدر کافقها، چنانچه بگزارش دادند که 

 است.  ریپذامکان ی ریانفعال زنج  فعل و جاد یا

فعل و    امکان    ۀفیزیکدانان آمریکا دربار   ۀدر جامع  یسخنران  كطّی ی  بور  نیلز،  1939  لی آور   29در  
 . دیبه چاپ رس  دیاو در جرا یسخنران سخن گفت و متن   ی ریانفعال زنج 

منتشر ساخت و در آن خاطر نشان کرد که   ی ادر پاریس مقاله  «نیپر   سیفرانس»،  هدر اّول ماه م  
، 1939  ی کار است. در ماه جوال   رورت  ض  ومیاوران  دین اکستُ   40  ی،ری فعل و انفعال زنج   جاد یجهت ا 
کرد و  شنهاد یپ گرافیتدر  های اورانیومی ُکرهقرار دادن  ق  ی را از طر  ی اهسته روگاه ین نیطرح اّول زیالرد 

رمی،با دوستش   خود را آغاز کردند. ی هاش ی آزما ف 

ا  ش یب  ی  علم  ی هاآوردن گزارش  م  نیهم  ؛مالل خواهد شد  سبب    ،نیاز  که سال   میگوئیقدر 
وجود    یدر امکان ساختن بمب اتم   ی د یترد   ،اروپا و آمریکا  نزد دانشمندان    د،یرس  مهیکه به ن  1939

. در  دیگرد   لمبدَّ   تیحالیس ت  یعلم  ۀك مسابقبه ی   ی، با توّجه به شروع جنگ جهانشهیاند  نینداشت و ا
وحشت از آنکه    یکینمود.  یم  یتلقّ   ی از حد جّد   شی موضوع را ب  لیدولت انگلیس به دو دل  انه،یم  نیا
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  ی ائیرو   - قتاً یحق-سالح برنده    نیبه ا  یآنکه دسترس   ی گرید   ند،ینما  دایپ   یدسترس  ی ها به بمب اتمآلمان
در   ،ممکن  آغاز نمود و تا حّد   نهیزم  نی در ا  ی رادیشد  تیّ لیس فعالدولت انگ  ه،یپا   نیبود. بر ا  یطالئ

و   ختهی که از آلمان گر   یز جمله فیزیکدانان بزرگا  ؛دیکوشی م  از آلمان  ی دانشمندان فرار  شت بزرگدا
  .می او سخن گفت ۀدربار  نیاز ا  شیبود که پ  فریش اتو  ز ین یکیمشغول شدند،  در انگلستان بکار

 * 
 نی بدست داده بود و بابت ا   هان  شی از آزما  یدرست  لیتحل  ،مایتنر  خانم با  بود که    یکس  فریش 

کرد، یم   قیانگلیس تحق  نگهامیکه در دانشگاه برم  شی فر   ؛کسب کرده بود   ی اریبس  هرت ، شلیتحل
محاسبات    ی بر مبنا  ،ی ریفعل و انفعال زنج   جاد یالزم جهت ا  ومیمقدار اوران  ۀدربار   جیرا  دیعقا رغمیعل
چند صد   ،یو نشان داد که جهت ساختن یك بمب اتم  انجام  ی دیجدمحاسبات    «لزر یپ»  و  «نیپر »

  کند.ی م تیکفا ومیاوران -تن   صد نه چند  - گرم

 

 

 .1946 –از سمت چپ: ویلیام پنی، اتو فریش، رودولف پیرلز، جان کوکرافت 

بار   نینخستبرای  تنریما  زهیو ل رلزیرودولف پ یبا همکار شی اهل اتر کدان یزیف شیاوتو فر)
 ( درک حیرا تشر یاشکافت هسته  ندیآرف یتئور
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 نوشته است:   نیچن فریش-

  ... الزم است   ومیاوران  زانیچه م  ،ی ریبودم که جهت یك فعل و انفعال زنج   شهیاند  نیهمواره در ا  من"
 جهینت  نی اه  ب بکرده بود استفاده کردم... با کمال تعجّ   حیآنرا تصح   رلزیکه پ  ن یپر   سرانجام از فرمول  

 ". است ازمندین 1ند او که به چند پ ،ننه به چند ت    ،عمل  نیا که انجام   دمیرس

شده   لیتشک  یاتم  قات  یتحق  خاّص   ،شدی خوانده م  Maudکه به اختصار    ی اتهیمدر انگلیس ک
 لو رپو  یبه دانشگاه ل  فریش بعد که    کسالی  قرار گرفت و  یمورد بررس   ی بطور سّر   فریشبود. گزارش  

  افت یکاشف نوترون( کار کند، در یک« )چادو   مزیر ج  س  »  ی منتقل شد تا با دانشمند معروف انگلیس
  ی  بررس  از نو   فریشاست. در آمریکا محاسبات    افتهیبه آمریکا انتقال    ی که محاسبات او به طور سّر 

 ند است. و پا  هشت ،ميتك انفجار ای  جاد یجهت ا یحرانکه جرم ب دیشد و معلوم گرد  قیدق

* * * 

 

  

 

 باشد. گرم می کیلو  ۰.۵معادل به تقریب هر پوند  ● 1
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 ی ب   ن یا  ؛بودند  دهیانزوا برگز   است  ی نموده و س  یطرفی اعالم ب   ،دّوم  در شروع جنگ    ان یآمریکائ
آنکه هنوز زخمها   لیچند دل  یطلب  انزوا  و  یطرف اّول  اّول  یناش  ی داشت،  پ  ،از جنگ    ۀ جامع  کریبر 

ا  مردم    جمهور    بود و  افتهین  امیالت  ییآمریکا بر  اروپائ  بودند که حل    نیآمریکا   ردن بر گ  انیمشکالت 
آن بود   گرید   لیدل  ؛به جنگ نخواهند رفت  انیبخاطر اروپائ  -گریبار د - است و فرزندان آنها    انیاروپائ

  ، دو جنگ  نینظیر آلمان را نداشت. در فاصله ب  یبا قدرت  ییارو یرو   ی  آمادگ  ،یکه آمریکا به لحاظ نظام
اّما با    ؛چندان توّجه نشده بود   ینظام  ع یشده و به صنا  ی اقتصاد   ی بازساز  صرف    انیئآمریکا   ی هاش کوش

و ماه  شروع جنگ  شدن  هوشیار  دانا  ی استمداریس  که  روزولت  نیفرانکل  ،هانازی   تیظاهر  بود،   و 
صورت    افتیدر   یبدرست در  اروپا،  آلمان  ی  روزیپ  که  اثرنازی   در  آزاد   ی ها  جا  ی از  هند نخوا  ی بر 

  ی  نگران  یۀآنچه ما  ،گذشته  نیاز ا  ؛دیخواهند کشان  زیآمریکا ن  ۀجنگ را به قار   ۀدامن  تاً یگذاشت و نها
بار در    نینخست  ی انگلیس بود که برا  یعن یآمریکا    ریپ  ی سرنوشت عموم  ،را فراهم آورده بود   روزولت 

 قرار داشت.  ی در معرض نابود  داً ی، شدخیتار 

نژاد   انگلیس لحاظ  فرهنگ  ی به  ب  نینزدیکتر   ،یو  و  آمریکاست  به                                   قول کشور 
برنارد شاو» یك کشورند ک"  «:جرج  انگلیس  و  از هم جدا شده   یزبان  با  هآمریکا                  که   ، "اندمشترك 

 آمریکا و انگلیس وجود ندارد.  نیب ی تفاوت چیه دیگو ی شاو م  ؛واضح است -البته–آن   یمعن

وارد شدن آمریکا به   ،ی تنها راه نجات آن کشور را از نابود   ،انگلیس  ر  یوز نخست   چیل، چر   ، ی بار
م هی جنگ  به  آمریکا  مّلت  اّما  ا  ی رو  چیدانست  به  نبودند  نیحاضر  دست    ۀدیعق  ؛امر  عموم، 

  ده ینام 1« جارها-قرض»که  ی ایك برنامه   طّی  روزولت ،همه نیبا ا ؛امر بسته بود  نیاستمداران را در ایس
ت به آن کشور شروع  ت و حّد انگلیس را با شّد   ازیلوازم مورد ن  ریود، از همان آغاز، ارسال اسلحه و ساب

 نموده بود. 

 ی ئ آمریکا   ی های کشت  که منجر به غرق شدن    یائیدر   ۀآمریکا به جنگ، چند حادث  ود قبل از ور 
عموم نسبت به جنگ    ۀدیعق  رییکم اهمّیت در تغ  حوادث    نیاّما ا  ؛وستیبوقوع پ  ،ها شدتوسط آلمان 

 

1 ● Lend-Lease Policy 
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هاربر را  پرل  بندر    ،ژاپن  یی  هوا  ی روی، ن1941که در هفتم دسامبر سال    نی تا ا  ؛نگذاشتند  ی بر جا  ی ریتاث
ا  ی هوائ  ملهمورد ح تعداد ح  نیقرار داد. در    قریب    غرق شدند و   یئکا آمری  ی  جنگ  ی هایشتک    ی مله 

را به خشم آورد و    ان یئآمریکا  ،حادثه  نی . ادندیآمریکا بقتل رس  ییایدر   ی روین  ین از ابواجمعت    2400
 . وست یکه دولت انگلیس در انتظارش بود بوقوع پ ی امعجزه

 

 
  

رزم ناو نیروی دریایی آمریکا در اثر حمله نیروی  5فروند هواپیما و  300بیش از 
 نابود شدند   ژاپن به پرل هاربرهوایی 
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 نوشت:   نیچندر خاطرات خود   ،خبر دنیپس از شن لیچرچ-

  ن یتا آخر   وارد جنگ شد... جنگ    که آمریکا تا خرخره  دانمیلحظه، م  نی.... اّما اکنون.... در ا"
وحشتناك    ی ماجرا، بعد از سقوط فرانسه، بعد از  1« دانکرك»بله، بعد از    ؛م ی شد  روز یپ  نفس... ما سرانجام 

  ، م یملّتي فاقد اسلحه بود   ،یائ یو در   یهوائ  ی رویما جز ن  کهیبعد از خطر اشغال کشور، زمان  ،2« اوران»
.  م یشد  روزیما سرانجام پ  ،ییماه جنگ در تنها  ۱۷ها، بعد از  3« وتب»یو  بعد از تلش مرگبار جنگ با  

بر  ماند،  خواهد  زنده  ماند  ایتانی انگلیس  خواهد  امپراطور  ی اکشوره  ؛زنده  و  المنافع  زنده   ی مشترك 
ت،  فایخواهد    انیو چگونه پا  دیچه مّدت بطول خواهد انجام  جنگ  داندینم  چکسیه  ؛خواهند ماند

خود، هر چند   ت  درازمدّ   خ  یدر تار   -گری بار د -   ما  ۀر یمهم آنست که جز   ؛ندارد   ی من اهمّیت  ی برا  نیا
  شد و   می پاك نخواه  یتیگ  ۀما از صفح   را در آغوش خواهد گرفت.  ی روزیتکه پاره و مصدّوم، شاهد پ

  ن یبا ا  ؛برد   میمهلکه جان بدر خواه  نیاز ا   ،حتّی ما شهروندان انگلیس ؛دیسنخواهد ر   ان یما به پا  تاریخ  
  ها یرقم خورد، ژاپن  ی نیموسول  شت  نو رقم خورد، سر   هیتلرورود آمریکا به جنگ( سرنوشت    ی عنیواقعه )

  ، آمریکا  ۀحدمتّ   االتیو اکنون ا  ی شورو  ریحاد جماهاتّ   ا،یتانیبر   ی ل خواهند شد... امپراطوربد  به پودر م  
  ی که روزگار   نیدر ا   ؛دشمنان خواهند بود   برابر    نیچند  یخود، قدرت  ی ها رو ین  ۀهم  با  ،دست  ردست د 

 

فقین و آلمان   یقوا نی فرانسه، ب ای به همین نام دردر منطقه ،نبرد دانکرک ● 1   ک یرخ داد. ارتش آلمان با عبور از بلژ  یناز  مت 
هزار    4۰۰  ورشی  نی ا  کرد؛ با   ری را غافلگ  ا ی تانیفرانسه و بر   یهاسر درآورد و ارتش   «نو یماژ دفاعی  »   از پشت خط  رانه ی و هلند، غافلگ

ا    ،گرفتار شدند  هاآلمان  ۀ درمحاصر   یو فرانسو   ییای تانیبر   ربازس مدت   یبرا   اتی عمل  نیا  ،هیتلر   زی انگ  رتی ح  بناگاه با فرمان  ام 
فقین  یروهای ساعت متوقف شد و ن  72  ، روز  ۳  یط   ا،ی تانیبر   ۀهزار نفر   سیصدارتش    .به در ببرند  ملجان سا  ،توانستند از مهلکه  مت 
 رسانید.  ا ی تانی... خود را به خاک بر قیقا  و کمک تخته پارهبا 

های  از عملیات منجنیق، کشتی  بخشی در پی سقوط فرانسه در نبرد متفقین، نیروی دریایی انگلیس تصمیم گرفت در    ●  2
  اساالر یدر نسوی بود.  های فراالجزیره از بین ببرد. هدف، جلوگیری از دستیابی ارتش آلمان به کشتی  فرانسوی را در ساحل اوران  

ا  ام    اجازه نمیدهد آلمانها به این ناوگان دست یازند،  داد که  نانی اطم  سی فرانسه، به انگل  یی ایدر   یرو ی فرانسوا دارالن، فرمانده ن
ها به ناوگان نیروی دریایی فرانسه، بر قدرت  بیم آن داشتند که چنین نشود و با دستیابی نازی  ،و وزارت جنگ بریتانیا  لی چرچ

افزوده گردد این عملیاتآلمان  پنج کشتی دیگر تَ   ۱297  ،. در  به  و  فرانسوی غرق شد  فرانسوی کشته شدند، یک کشتی  ن 
تن از افسران انگلیس کشته شدند. این    2نج فروند هواپیمای بریتانیا، تعداد  همچنین در اثر سقوط پ  ؛خسارات شدید وارد آمد

 نبرد به مرسی الکبیر معروف است. 

3  ●  U-boatم اطالق ، در آلمانی به معنای زیردریایی و در زبان انگلیسی صرفًا به زیردریایی های آلمان در جنگ جهانی دو 
 شود.می
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  ؛ اکنون روشن است از هم   جهیاّما نت  ؛ستین  ی دیاست، ترد   ش یم با درد و رنج در پأتو   ی سخت و طوالن
  درت آمریکا را دست  قفقط مردمان ابله    ؛ نمود...  میخواه  یرا در جهان خنث  تی در قما سه قدرت، هر  

  : او گفت   ،کنمی گفت که من هنوز به آن فکر م  یمطلب  ی گر  ادوارد   شیسال پ  ی س  ؛... رندیگیکم م
یك   آمریکا» مثابه  عظبخ   ن یماش  به  ن  میار  آمد،  جوش  به  اگر  که  ح   حدّ ی ب  ی رویاست  تولصو   د یر 
 "«.کندیم

 

 :دسینو ی م لیچرچ-

یك نجات    دنی... خواب  دمیبود به بستر رفتم و خواب  زیید لبر مّ ا  وجودم از شوق و  ی سراپا  کهیمن در حال" 
 ".  شکر گزار ... ۀافتی
 

* ** 

  



 213                                                                                                                                                     نبرد مغزها

 

آمریکا به ناگهان به   ی اقتصاد   و  ی نظام  ی قوا  ۀهم  بالفاصله به ژاپن اعالن جنگ داد وآمریکا  
و    انگلیس  یاند که هم دستگاه اّطالعاتده یعق  نیدانان بر ا خ یو تار   یاسیحرکت درآمد. بعض ناظران س

شخص   حملروزولتفرانکلینهم  از  پرل   های ژاپن  ۀ،  اّطالع  به  داشتند  هاربر  عمداً   ؛کامل   ی اقدام  اّما 
 ا به جنگ بدست آورند. مریکآ   د رو و جهت   ی انکردند تا بهانه 

به سالح    یابی دست    ل،یدل  نیه همب و    دید ی تنها م  ، کشور انگلیس خود را کامالً 1939اّما، در سال  
اهمّیت  ی برا  یاتم کشور  کم  یاتیح  آن  تحق  Maud  ۀتیداشت.  بررس   قاتیفعاالنه  را    ی دانشمندان 

  فرانکلین روزولت که    میگفت  ن یاز ا  شی گذاشت. پی م   انیدرم  ان یئنمود و حاصل کار را با آمریکایم
کوتاه    ی دستور   ،نامه  ریواقع شد و ز   ری، تحت تاث1939نوامبر سال    11  خی بتار   اینشتین  ۀنام  ۀپس از مطالع

 ". اقدام شود " صادر کرد که 

نامه   ن یا  ی گوئ  نکهیه شده، چناتکّ   ،فزون از حد  اینشتین  ۀ نام  نیبر ا  ی بمب اتم  ش یدایپ  خ یدر تار 
  جاد ینامه فقط سبب ا نیآنست که ا قتیاّما حق ؛است دهیرا سبب گرد   ی امات بعداقد ۀهم -ی تنهائ به  -

  ۀ تیکه کم  تهیکم  نیا  ؛دینما   یدگیتا به موضوع رس  دیگرد   1« گزیبر   منیل»   نظر دکتر  ریز   یکوچک ۀتیکم
دکتر    حضور  درهمان سال    اکتبر  21خود را در روز    اییگردهم  نیشد، نخست  دهینام  وم یاوران  ی  مشورت
  « رابرتز  چارد یر »بنام    یییك فیزیکدان آمریکا   و   گنریو   نیوجیلر،  ت  دکتر ادوارد   ،زیالرد دکتر  ،  ساخز

 حضور داشتند.  زین  ییایدر  ی رویارتش و ن ندگانینما کهیدرحال ،کرد  ی اپبر 

دولت   خیبس. در آن تار  و جهت تحقیق بود  اندک اریبس ای جهبود  بی تصو  ،تنشس  نیحاصل ا
اوضاع    ر ییاّما با تغ  ؛قرار نگرفت  تیّ امر در اولو   نیجنگ فاصله داشت و ا  باسال    دو  ب  یآمریکا هنوز قر 

نظر    ،لهستان و فرانسه توسط آلمان و به خطر افتادن انگلیسو    یچکسلواک ریتسخ   و احوال در اروپا و
 دگرگون شد.  زین  یآمریکا نسبت به تحقیقات اتم ارتش   منصبان  صاحب  و دولت  ان  گیبلندپا

که ذکرش   ی ابود، بگونه   هانگلیس را در دست گرفت  ی  ز سقوط فرانسه رهبرکه پس ا  چرچیل
  ی از همان روزها  لی دل  نیبه هم  ؛دید یم  یکشورش را حتم  ی رفت، بدون کمك آمریکا شکست و نابود 

 

1 ● Lyman James Briggs 
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پرز   ،نخست ت  روزولت  دنتیبا  مرتباً   بود   ماسدر  را  او  جر   و  م  حوادث    ان  یدر  قرار  به  ی اروپا  و  داد 
 .نمود ی م ی پافشار ها نازیر در مقابله با خطر دو کشو  ی  همکار

تنگاتنگ    ی ابگونه  ،دو کشور  ی  علم  ی  آن بود که همکار  زین  یکی  چرچیل  ی هاشنهاد یاز جمله پ
  ان یئآمریکا   اریدر اخت ی،و تکنولوژ معل  خود را در امر   ات  یّ و کشف هاشرفت یپ ۀو انگلیس هم ابدیادامه 

امر موافقت    ن یکه گفته شد، با ا  ی لیبه دال   ز ین  روزولت   ؛کنند  نیل، چندر مقاب  ز ین  ان یئقرار دهد و آمریکا
 نمود.

او در    ؛دار شود عهده   ا ی ر علم  دستو  داد    نیا  ۀفیمور نمود تا وظأرا م  1«زارد تی  ی هنر  رس  »   چرچیل،
را با خود   شانیکارها  نمونه مختلف با    ی هاصان رشتهکوچك از متخّص  یمتی،  0419اواخر تابستان سال  

  ان یئبا خود برده بودند که بنظر آمریکا  یابداعات فّنی که دانشمندان انگلیس   انیآمریکا برد. در مبه  
شده    یطّراح   نگهامیدانشگاه برم  البراتوار  ( که در  2ن مگنوترو   یتیو ک  بود بنام )  یمهم آمد، دستگاه  اریبس

فوق    زانی دوست( به م  ایدشمن )  ی ماهای هواپ  صیرا در تشخ   ینیزم  ی رادارها  ی  دستگاه کارآئ  نیا؛  بود 
 برد.ی باال م ی االعاده

ها  آلمان   ، حمالت  ی تکنولوژ  ینمخترع رادار بودند و به لطف هم  -د ی دان ی همانطور که م -  هاانگلیس 
انگلیس را به بعد   تسخیر    ۀگورنیك، پروژ   و  هیتلرکه    ی نمودند به نحو   یخنث  «ای تانیبر جنگ  »  دررا  

 ساختند. اتحاد جماهیر شوروی ّجه خود را متو  ی روهاین ،موکول نموده

 وا  به همراه نداشت، اّما سفر    نهیزم  ن یدر ا  ی با اّطالعات  یاتم  با خود دانشمندان    تیزارد سفر،    نیدر ا
 گرفت. ی صورت م Maud ۀتیکم قی که از طر  ندهیآ ی داد و ستدهابود جهت  ی باب فتح  

  

 

1 ● Sir Henry Thomas Tizard 

2 ● Cavity magnetron 
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 ی سالح اتم   دیتول  ۀنیدر زم  انیئآمریکابا    ی ، در ارتباط همکار1941  ی شده در ماه جوال   اد ی  یتۀکم
 اشاره شده بود: ریبه موارد ز   ،نمود که در آن  هیته یگزارش

  ی تاثیر قاطع  است و  ریذامکانپ  ی ومیاوران  ی  است که ساختن بمب اتم  دهیرس  جهینت  ن یبه ا  تهیکم  (الف
 در سرنوشت جنگ خواهد داشت. 

در   ی اندهیها بطور فزاکوششو    رد یقرار گ  تیّ اولو   نیامر، در باالتر   نیآنست که ا  هیتکم  هیتوص  (ب
 زمان متمرکز گردد. نیجهت ساختن بمب، در کوتاهتر 

 توسعه یابد.  ی، شگاهیآزما   کار   ۀنیدر زم ژهیبو  ان یئبا آمریکا  ی همکار (پ

 آورده بود:   نیچن  گرید   ی گزارش در جا ینهم-

  ر یکامل امکان پذ  ، ومیپاوند اوران  ۲۵  یبی با مقدار تقر   یکه ساختن بمب اتم  میاده یرس  جهینت  نیبه ا ما"
 ، زین  ویاکتو یراد   مواد    ی اد یخواهد داشت و مقدار ز   T.N.Tن  ت    ۱۸۰۰۰برابر با    یقدرت  یبمب  نیچن  ؛است

 ".پراکنده خواهد کرد 

م  نیا و  ارسال  آمریکا  به  ا  انیگزارش   ی  علم   تیّ جمع  گرچه  .دیگرد   عی توز   ،فن  ن یدانشمندان 
اهل فن در آمریکا متفاوت بود. در   دینداشتند اّما، عقا  یاتم  مبب  بودن    ریانپذدر امک  ی دیترد   ،یانگلیس

رمیو    زیالرد   رینظ  ی افراد   کهیحال  ۀ دیبد  هیقض  نیبه ا  زین  یارتباط نداشتند، گروه  نیدر ا  ی دی، ترد تلر  و  ف 
ساختن بمب  به    ومیاوران  ۀتیکم":  بعدها گفت  «گز ین بر م  یل»  ،انهیم  نی در ا؛  ستندینگر ی انکار م  و  ینف
  ی و کارهائ  یائیدر ر یساختن ز   رینظ  یهائاستفاده  یاتم  ی رویبود که از ن  نیو نظر او بر ا  ، "دیشیاندینم

 نوع شود.  نیاز ا

  



 216                                                                                                               تا هیروشیما آتناز 

را به   ت یّ موقع  ،را بر عهده داشت  روزولت  یعلم  یزنیمت رادکتر بوش، که س    ،اّما در آن روزگار
را بر عهده    M.I.T  دانشگاه  ی  بخش مهندس  ستا یمقام مهم ر   ی ارکه روزگ   بوش  ؛درك کرده بود   یکین

بوش( در ارتباط با مسائل    ی عنی)  ، خود   است یبه ر   ی علم  ۀتیك کمی را قانع نمود که    روزولتداشته بود، 
  است  یر   ،بنیاد کرد و خود   NDRCبنام    ی اتهیکم  بوش، دکتر  روزولتدهد. با موافقت    لیتشک  یدفاع

 دار شد.آنرا عهده 

بو   ی مرد   بوش ریاضیات و مهندس  ید که سوابق خوب اهل عمل  اهمّیت    یدر  به  و  داشت  برق 
  ی ست یبا  ،ومیاوران  قات  یتحق  ۀ (. او بر آن شد که مسئلگزیواقف بود )خالف بر   یکیبه ن  یاتم  قات  یتحق
  وش بدکتر    ه،یپا   نیاداده شود. بر    انیباره پا  نیمتخالف و متضاد در ا  د  یثابت برسد و به عقا   ۀج یك نتیبه  

  آرتور نمود. اّما    قیتحق  نیمور اأرا م  1«آرتور کامپتون»بنام دکتر    شیکاگو،  دانشگاه    ک  یز یف  یك استاد 

نشد و  وس أی م بوشدکتر  ؛واحد برساند ۀنتوانست کار را به یك نتیج  ،بود  دیکامپتون که خود دچار ترد 
  ها ت یالفعّ   نیا   غمر یاّما عل  ؛آنرا برعهده گرفت  ی  رهبر  ،داد و خود   لیتشک(  OSRDی )گرید   ی  علم  ۀتیکم
)مهاجرین(    یئاّول آمریکا  ، دانشمندان طراز  1941اواخر تابستان سال    یعن ی  ،که تا آن زمان  قتیحق  نیو ا

  تا آنکه گزارش  ؛  مهم در آمریکا انجام نگرفت  ی دانستند، کاریم  یحتم  ی را امر  یساختن بمب اتم
در آن گزارش از    ؛افتاد   بوش ت دکتر آن بدس زو یك نسخه ا  دیآمریکا رس( به  Maud)ی  انگلیس  ۀتیکم

 سخن رفته بود.   یاتم به سالح   یابیدست ۀنیها در زمآلمان  قاتیتحق شرفتیپ

 ،فیزیکدان نبود اّما  روزولت ؛گزارش داد  روزولتبه  لیمراتب را به تفص ی،در مالقات بعد بوش
مورد   نیدر ا  ولت روز   هک  ی درك نمود. دستور  یکیبه نکه داشت اهمّیت مطلب را    یرتیبه حکم بص

  ، ی جمهور  سی رئ  معاون    ( وNDRC  دی جد  س  ی کونانت، )رئمزیبه اتفاق ج  بوشآن بود که دکتر    ،داد 
  ی  اتم   است  یس  (،مارشال  ارتش )ژنرال  ستاد    سی( و رئمسونیس  ی وزیر جنگ )هنر  واالس و  هنری   یعنی

ذکر شده را    ارد  مو   قم  ُس   ت وصّح   ،(Maud)  یانگلیس  ۀتیگزارش کم  ۀو دربار   ندینما  نیآمریکا را تدو 
 کنند. قیتحق

 

1 ● Arthur Compton 
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را   قاتیتحق  حاصل    ،بوش  ی وقت  ؛ انجام گرفت و جواب مثبت بود   NAS  1  تحقیقات الزم توسط 
ساختن بمب   شروع   فرمان   ،2کرد ی که از چند کلمه تجاوز نم ی او طّی دستور ،گزارش کرد  روزولت به 
 را صادر نمود.   یاتم

 

 
 

 

 

1. National Academy of Science 

            : است نی چن  وزولتر  دنتیدستور پرز  نی ع 2.
                                                                                        V.B 

      Ok- Returned- I Think you had best. Keep this in your own safe 

علوم    ی (، مهندس، مخترع، مجر1974  -   1890ونوار بوش )
روشنفکر بود که در طول جنگ    تیبغا  یو دانشمند  ییکایآمر

ردوّ  یجهان تحق  استیم،  علم  قاتیدفتر  توسعه    کا یآمر  یو 
(OSRDرا بر عهده داشت ).  ی و توسعه نظام  قاتیتحق  بیشتر 

  جمله ، از  در سایه این دفتر محقق شد  در زمان جنگ   کایآمر
  پروژه منهتن.   هیّاول  تیریتحوّالت مهم در رادار و آغاز و مد

اهم  یو رفاه   یملّ  تیّامن  یبرا   یعلم  قاتی تحق  تیبر  و 
 جادیکه منجر به ا  یجنبش  یاصل  تیّو مسئول  دیتأک  یصاداقت
 علوم شد را بر عهده داشت.  یملّ ادیبن



 

  
 

 

 یبمب اتم  و آلمان

در اروپا و آمریکا بود،    ی مباحث علم  ینتر داغ   ،ومیاوران  م فلزّ ، موضوع شکستن ات  1939که بسال    ی زمان
  گذشته از نظرتان گذشت، در قلمرو    ی در بخشها   لیدّوم آغاز شد و همانگونه که به تفص  یجنگ جهان

کرده بود.    ور ا د چشمه  ی اریخواب و آرام را از بس  ،یها به سالح اتمآلمان   ی  ابیدست  ۀشیاند  ،مّتفقین
او    ؛خرواراز    یو مشت  ار یاست از بس  یاندک  ،)کاشف نوترون(  یانگلیس  چادویك    ور از پرفس  ییادداشت

 نوشته است:  نیچن

  ،زود   ای ری د   ؛است  ریناپذچاره   یقتیحق  ه است بلک  ریامکانپذ  یکه نه تنها ساختن بمب اتم  افتمیمن در "
را خواهد   آن   ی آن فکر خواهند کرد و سرانجام کشور  به  ی اریبس  ؛ما عادي خواهد شد  ی مسئله برا  نیا

  اا . اجبار دانستمی آنرا م ی مدهایامطلب خواب را از چشمان من ربود به جهت آنکه من پ  ن یساخت... ا
 ".  برد...ی آور شدم و هنوز بدون آنها خوابم نمخواب  ی هادست به دامان قرص 

خود  ی  هود ی ر یغ  با دوستان دانشمند   ،شدند که در آمریکا ساکن ی آلمان، زمان ی  هود ی دانشمندان
  ن یاّما ناگهان پس از شروع جنگ، ا  ؛ادامه داشت   ی، فکر  ی ها  ستدو  داد    د ودر آلمان تماس داشتن

م چه  تا  شکستن    یۀضقدر ارتباط با    ،آلمان  ی  در مراکز علم  دانستینم  چکس یها قطع شد و هارتباط 
 .د گذر یم

در آلمان    كی ز یعلم ف ف  یتضع  تاً نتیج   و  ی هود ی  ت فیزیکدانان  از مهاجر   -ل یبه تفص-   نیاز ا  شیپ 
درصد افزون نبودند،   20از    تاً ینها  و  15رشته از    نیدر ا  انیهود یآنست که تعداد    قتیاّما حق  ؛میسخن گفت

  ی و جمع  یتپرسوطن   ۀبه سابق  یجمع، گروه  نیاز ا   ؛بودند  ی هود ی  ریغ  ی،درصد فیزیکدانان آلمان  80
پل هارتك،    ر،ینظ  ی خود ادامه دادند. افراد  یعلم  قاتیماندند و به تحق  یك آلمان باقدر خا  ،به ناچار
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والتر لون فو   ماکسهان،    اتو ا ا،  1بوث   ،  فردری   ،2سو یبراهام    ، هایزنبرگ  ، ورنر 3اکر س یز وافون     كکارل 
  آلمان را ترك   ،ندبود   یشهرت و اعتبار جهان  ی که دارا  گرید   ی اریالنك و بسپ، ماکس  4بنریکرت دا
   نکردند.

از شروع جنگ تحق  یزمان  ،پس  پ  ت  ّد ح  با  آالموسلوسدر    انیئآمریکا   قاتیکه  به    ش یتمام 
بمب    یۀسا  رفت،یم فضاآلمان  مي ات هراسناك  بر  همواره  س  ۀشیاند  ی ها  و    ی  اّطالعات   ی هاستمیرهبران 

اتخاذ کردند. در   یختلفم  ماتیباره جلسات متعّدد تشکیل دادند و تصم  نیآنها در ا  ؛مّتفقین ظاهر بود 
بود و آن وارنر هایزنبرگ    ختهیمّتفقین را برانگ  نامها هراس    ۀاز هم  شییك نام ب  ،فعل و انفعاالت  نیهمه ا

؛  دینجامایطرحها به عمل ن  ن یاز ا  چکدامی اّما ه  ،او را طرح نمودند  دنیا دزد ی قتل    ۀفقین بارها نقشبود. متّ 
بال س ی ب  سابق    دان و قهرمان  را که زبان   5« رگ مو ب  »  بنام    یسجاسو   انیئها، آمریکا برنامه  نیاز ا   یکیدر  

به    زین تا در یك سخنران  زوریخ بود،  با اجاز   هایزنبرگ   ی  فرستادند  آلمان بسال    ۀکه  ، در  1933دولت 
م  زوریخ کندی انجام  شرکت  رگ  ؛گرفت  حضور    ب  جلسه  در  مسّلح  تا  داشت  سخنان    ابدی دستور    و 

بدقّ   هایزنبرگ  دهدن  مد  ت  را  قرار  سخنان    ؛ظر  در  چنانچه  داشت  دستور    ن ی کوچکتر   ،هایزنبرگ  او 
ب  ۀپروژ   به  ی ااشاره  برساند  ابدیبمب  به قتل  را  او  او در    روز  سخن آن   ،هایزنبرگاز شانس    ؛بالفاصله 

 . افتی  یمرگ رهائ بود و او از خطر    یاضی ر  ی  ارتباط با یك تئور

 ی دوستان   پافشاری   اصرار و  رغمیر خود بود که علروزگا   دان  فیزیك -یاضیر   نیبزرگتر ، هایزنبرگ
رمی  رینظ خود   در وطن    ،جنگ  انی خاك آلمان نشد و تا پا  حاضر به ترك    ،گرانیو د   و نیلز بور  انریکو ف 
 . ماند یباق

 ** *

  

 

1  ● Walther Wilhelm Georg Bothe 

2  ● Abraham Esau 

3  ● Carl Friedrich von Weizsäcker 

4 ● Kurt Diebner 

5 ● Morris (moe) Berg 
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 هایزنبرگ 

او   یابتدائ  التیتحص  ؛آلمان بدنیا آمد  ی ای باوار   التی، در ا1901بسال    « هایزنبرگ  کارل  ورنر»
اّول  آغاز    بواسطه ومتوقّ   ،جنگ  قحط  هایزنبرگ  ف شد  با  مبارزه  به کمك   یناش  ی  جهت  از جنگ 

مبارزه    هاست یط کمونعلیه تسلّ  ،كیدموکرات  ی هاجنبش   ۀاو در جبه  ،پس از جنگ  ؛ کشاورزان شتافت
 کرد.  ار یتالش بس  ،اّول جنگ   طن از خاکستر  و   ی  سازدر دوباره  ،جوان شاهنگانیپ روه  نمود و در گ

پرداخت و پس از    لیبه تحص  اتیاضیر   ۀرفت و در رشت  مونیخبه دانشگاه  هایزنبرگ  ،  1920ال  بس
 ستم، یقرن ب  از بزرگان فیزیك    ی اریبا بس  ،رهگذر  نیو در ا  دیرا برگز   ی نظر  رشته، فیزیك    رییبا تغ  ی چند

رمی  ،رن، آلبرت اینشتینو ماکس ب  ،یل و ولفگانگ پانیلز بور،  منجمله   نوس  أم  گرید   ی اریو بس  انریکو ف 
 لوف شد. أم و

  ر یز   ك ینامیدرود یه  ۀنیاو در زم  ی دکترا  ز  تدکترا در فیزیك نائل آمد،    افتی، به در 1923او بسال  
سامرفیلد   و،ا  زـت   ی ابی است. در ارز   شی در نوع خو   ،کالسیك  ی از کارها  ی کی  ،1لد ینظر پرفسور سامرف

 نوشته است:   نیچن

ط او  تسلّ   ؛خود را نشان داده استۀ  خارق العاد   استعداد    -گر یبار د -هایزنبرگ    د،یجد  ۀدر حل مسئل"
 "مانند است. یب  ،فیزیك او به علم   عی بد ی هانگرشو   کیز یف-یاضیعد ر در ب  

پرداز  هیك نظر ی  ،عمر  فیزیك عالقمند نبود و تا آخر   ی  تجرب ساله، به بخش   21  هایزنبرگاّما دکتر 
داستان    ی باق د   وا  یآزمون شفاه   ماند.  فیزیكتوسط  استاد بزرگ  و  ، و    ن ی پرفسور وا  پرفسور سامرفیلد 

را    دایکاند  ،واحد  ۀنمر   كی   با  -شی پس از آزما-  دو استاد   ،مونیخدانشگاه    رات  برابر مقّر   ؛مشهور است
  واین   ۀبر عهد  ی و امتحان عمل  سامرفیلدبا    ی نظر  آزمون    ،هایزنبرگ  در ارتباط با   ؛کردندیرد م  ا یقبول  
بر هر سئوال،   هایزنبرگ  ؛آزمون را آغاز نمود   سامرفیلد  ؛ابل دو استاد قرار گرفتدر مق  هایزنبرگبود.  

  هایزنبرگ ّما  ا  د،یرس  واینسپس نوبت به    ؛ختیدو استاد را برانگ  ن  یکه تحس  ی بحّد   ،جواب استادانه داد 

 

1 ● Arnold Sommerfeld 
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  نبرگ هایز حاصل آنکه سامرفیلد،    ؛نداد   ی پاسخ درست  ی،تجرب  فیزیك    ۀاز سئواالت او در رابط  كیچ یبه ه
 ( او را مردود شناخت. F)ه با دادن نمر   ،واین( قبول و A) یعنینمره   نیرا با باالتر 

سامرفیلد استدالل   ؛ دانشجو در گرفت  نیا   و قبول    رّد   دو استاد بر سر    ۀ مشاجر   ، هایزنبرگ  اب یدر غ
  »واین« اّما    ؛ندارد   یاهمّیت  ی،ط او در امور تجربپرداز است و عدم تسلّ هییك نظر   هایزنبرگکرد که  یم

  ی گری( د Fو )  یکی(  Aشدند که نمره )  یامر راض  نیاستاد به ا  ود سرانجام    ؛کرد ی امر مخالفت م  نیبا ا
 ، او یتبریك در قبول  و ضمن گفتن    رفتندیرا به حضور پذ  هایزنبرگشود. آنها    ل مبدَّ (  C)  یقبول  ۀبه نمر 

تافته شد و جلسه را    یمعن  نینداشت از ا عادت  ،یگیما انیکه به م  هایزنبرگ  ؛لع ساختندرا از ماجرا مّط 
افتخار دکتر    ندچ  ؛ترك کرد  بعد پرفسور سامرفیلد، به  بعمل    یدعوت  ، هایزنبرگساعت  در منزل خود 

بورن    خود را به دفتر پرفسور ماکس  ماً یشد و مستق   نگنیگوت  ی  راه  ،با عرض پوزش  هایزنبرگاّما    ،آورد 
 . دیرسان نگنیدر دانشگاه گوت

  ورت  قول داده بود که در ص  هایزنبرگرفت به  ی فیزیك بشمار م  ی هاخود از غول   که  ماکس بورن
 خود انتخاب خواهد کرد.   ی  اریبه دست او را -خوب   ۀنمر با -ا دکتر  ۀاخذ درج

 

 

سبب   ک،ی واضع کوانتوم مکان زنبرگ،ینبوغ ها
 جنگ بود  یهاسال  یدر ط نیوحشت متفق
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و در دانشگاه    دیواقع گرد   ماکس بورنماجرا، مورد قبول    پس از شرح    هایزنبرگکوتاه سخن،  
  نمود و شهرت    جاد یرا ا  « كیمکانم  و کوانت»  د  یعلم جد  ، یسالگ  23او در    .مشغول کار شد   گوتینگن

که نه تنها انقالب در    افتی انتشار    «قطعّیتعدم  اصل  »مشهور او بنام    ی تئور   ،دبع  یاندک  ؛افتی  یجهان
 بوجود آورد.   یانسان تبار   ی  و فلسف یمذهب ی  نیبدر جهان  یکه انقالب  ی،اتم کیز یف

توان از وضعیت حال او ی یك سیستم را م  ۀندیآ  بود که عملکرد    ن ینظر، فرض بر ا  نیاز ا  شیتا پ
 .خود را از دست داد  یمطلب ارزش علم نیا  ،قطعّیتاصل عدم  ی  تئور  انتشار  اّما با  ؛کرد  ینیبشیپ

 گر، یبعبارت د   ؛بود   ینید   ی هاشهیاند   اد  یجهان توسط پروردگار، بن  ۀندیآ  ی  نیبش یگذشته، پ  نیاز ا
ی دیتوح  انیکه در اد  یرا بوجه یتیکار گ ان  یسرنوشت جهان را در دست داشت و پا جهان،    دگاریآفر 

باور ترك برداشت و    نیا  ، هایزنبرگ  دیعقا  اّما با انتشار    ؛نموده بود   ی زیر برنامه   و  ینیبش یپ  ،است  آمده
 از آن فاصله گرفتند.  ی اریبس

و سرعت آن    ت یّ موقع  نییذره، تع  یک   ۀآنست که در مطالع  قطعّیتاصل عدم    ۀجوهر   عصاره و
از سرعت آن    د،یت کندقّ   شتریآن ب  تیّ موقع   در شناخت    رهر قد  ممکن است و شماریغ  -در آن واحد-
ی  تیگ  غیرممکن است و سرنوشت    ی امر  ،یهست  ۀندیآ  ی  نیبش یپ  نیبنابرا  ؛ و بر عکس  دیاغافل شده   شتریب

 باشد. ی م رییدر حال تغ -هیدر هر ثان-

م بزرگ،  دو عال    انه،یم نیو در ا را به خود جلب نمود  ی اریمکانیك، توّجه بسم و علم کوانت انتشار  
  ، ل یدل  نیبه هم   نگر ید و شر   ؛دندیخود، آنرا به کمال رسان  قاتیتحقبا  «پل دیراكو »  «نگریشرود   نیارو »
 م مکانیك لقب گرفته است. و کوانت وتون  ین

 ی تکرار اهمّیت آن ضرورت   و   میکرد   علم اشاره   نیا   ی وردهاادست  و   قی عم  راتیبه تاث  ن، یاز ا  شیپ
 ندارد.

 ی ار یو به افتخارات بس  ددرآم  المللیبین  بزرگ    ۀبصورت یك چهر   ان، یدر طّی سال  هایزنبرگ  ی، بار
او اعطاء نمود   ۀخود در رشت  زه ی، جا1932نوبل بسال    ۀ. کمیتافتیدست   را به  بر  او عالوه    ؛فیزیك 

 . افت یقیصر ویلهلم دست    سه مهّم مؤّس   تیّ ر ی ، به مد1991مختلف، بسال    ی هادر دانشگاه   ی مت استاد س  



 223                                                                                                                                                      لمان و بمب اتمیآ

 

ماند و  ی و در آلمان باقا ، آنهااصرار  رغم یاو از آلمان آغاز شد، عل ی هود یمهاجرت دوستان   یوقت
   او قائل بود، اسباب هراس مّتفقین را فراهم آورده بود. ی برا کیز یکه علم ف یاهمّیت

به   هایزنبرگ    در آلمان کمر بست و   ک یز یعلم ف  ی بازساز  بعد از جنگ، در مناصب مختلف، 
ادامه    یفیزیك اتم   ۀنیخود را در زم  قاتیتحق  افتیآلمان اجازه    کهیالعاده شد. زمانمصدر خدمات فوق 

م مقّد   ف  ص در    یاتم  ی روگاههاین  دیدر کمتر از ده سال در تول  آن کشور  ، هایزنبرگ  ی دهد، تحت رهبر
  فیزیك    ی تو یانست  دینام جد  ریز   قیصر ویلهلم ّسسه معروف  ، مؤ 1955جهان قرار گرفت. بسال    ی کشورها
مد  پالنك   ماکس جا   ، هایزنبرگ  . افت ی انتقال    مونیخ به    هایزنبرگ،  ت  یّ ر ی با  از  نظر  و   ۀز یقطع    نوبل 

نمود    افتیمعتبر جهان در   ی از دانشگاهها  زین  ی اریبس  ی  افتخار  ی که گرفت، دکتراها  یعمتنّو   ی هامدال
  ر، آخر عم  ی در سالها  هایزنبرگ   ی کوشش علم  شتریاست. ب  رون یمقال ب  ن یا  ۀآنها از حوصل  ۀکه ذکر هم

 ، درگذشت. 1979بسال   هایزنبرگبود.  «پالسما»و  ی«لدتئوریف» نهیدر زم

 

 
 ** *  

  انگذاران یاز بن  ی کیو    کیزینوبل ف  زهجایو برنده    ینامدار آلمان   کدانیزیف  زنبرگ، یورنر ها
  . شودمحسوب می   ن ینو  کیزیدر ف  رگذاریتاث  کدانیزیاز پنج ف  ی کی. او  یومکوانت  کیزیف

 است.  تقطعیّ عدم مشهورنامعادله  ،زنبرگیکشف ها نیترمهم
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موضوع تحقیق فیزیکدانان اروپا    ن یبه بعد، بزرگتر   1939گفته شد، از سال    نیاز ا  شیکه پیبطور 
  بود. در آلمان دانشمندان    یاتم  ی به انرژ  یابیدست  یو چگونگ  ومیاتم اوران  نمطلب شکست  ،و آمریکا

 ی قیعم  قاتیرهگذر، به تحق  نیگرفتند. دو گروه در ا  یرا پ  هان  ش  ی آزما  ،علم فیزیك بطور مستقل
 نظر پرفسور پل هارتك.  ریز  ی گریو د  سویبراهام اآنظر پرفسور  ری یك گروه ز  ؛دست زدند

ر نمود و با تماس با  صّو ترا ممکن    یاتم  ی به انرژ  یابیم، دستالز   قاتیپس از تحق  ویس اپروفسور  
جنگ    رتبه وزا  ی اشد. پروفسور هارتك در نامه   ومیاوران  سّوم، خواستار    شی را  ت  یّ ترب  و  میوزارت تعل
 نوشت:  نیآلمان چن

ما" به آخر   م یلیما  را  اتم   قات یتحق  نیتوّجهات شما  فیزیك  ما    دهیپد  ن یا  ؛میجلب کن  یدر  به گمان 
 "است منجر شود. یمعمول ی هاتر از بمب رومندین  یبس  ،که از لحاظ قدرت یتواند به ساختن بمبیم

ارتش آلمان،   ندگان ینما  و  هارتك  هان،  ، هایزنبرگل از  متشکّ   یئتی، ه1939سپتامبر سال    26در روز  
جلسه    . در آنندیاتخاذ نما  یمیمربوط به آن تصم  قات  یو تحق  ومیبرقرار نمودند تا درباره اوران  ینشست

اعالم   نهیزم  نیدر ا  ینظرات  زین  گرانیسخن گفت و د   یاتم  ی به انرژ  یاب یامکان دست  ۀدربار   هایزنبرگ
در   ،هاوس« روسیو » ی نام سّر   با ق،یتحق نیخاص ا  ی نشست آن بود که البراتوار  نیحاصل ا ؛نمودند

  وم یاوران  ی را بررو  قیهرگونه تحقتش  د. ار امر بپرداز   ن یبه ا  هایزنبرگ نظر    ر یقیصر ویلهلم ز   ۀ سمحل موّس 
ممنوع اعالم نمود.    ،نهیزم  نیدر ارا    ی اجزو اسرار دولت قلمداد کرد و چاپ و انتشار هرگونه مقاله

  235 ومیاوران ی کارآمد، جهت جداساز  ی اطریقه افتنیکوشش خود را مصروف  هّم ا  تیم او،  و هارتك
 الزم پرداختند. ی شهایبه کار آزما  «،هاوس سرو یو »در  هایزنبرگ  مینمودند و ت  238 زوتوپ یاز ا

و استفاده   ش یدر مراحل آزما   ،یاتم  ی و کنترل سوخت و سازها  جاد یاز عناصر الزم جهت ا   یکی
ها  نوترون   کننده، کنترل سرعت  ل یتعد  فهیوظ  ؛شود ی م  دهینام  «کنندهلی تعد»اصطالحًا    روگاهها،یدر ن

سوخت و ساز در    ،که مقصود   یمتا  ی ها شود. در بمب ی م  ی ریزنج   ند  کُ   است که سبب فعل و انفعال  
 کننده وجود ندارد.  لیبه عنصر تعد  ی ازیزمان است، ن نیکمتر 
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آلمان  ی زمان دانشمندان  مرحله   ،یکه  وجود    دندیرس  ی ابه  به  افتاد،   ازین  «نندهکیل تعد»که 
 نجا یدر ا  ؛است  یآلدهیا  ۀکنند  لیتعد  «،گرافیت»حدس زدند که    یبدرست  ،روسیو   ۀخان  فیزیکدانان  

دانسته   چیه  ؛ محروم ساخت  یاتم  به بمب    یاب یها را از دسترخ داد که آلمان  ی احادثه   ،روزگار  ی از قضا
که نیآن واقعه ا؛  دیکشی بشر به کجا م  خی ر سرنوشت جنگ و تا  ،وستپیی حادثه بوقوع نم  نیاگر ا  ستین

دلخواه   ۀج یگذاشت و نت  شی داشت به آزما  اریرا که در اخت  یتی، فیزیکدان بزرگ، مقدار گرافثوالتر بو 
بوده    یمورد استفاده والتر بوث، فاسد و دچار آلودگ  ت  یکه گراف  افتندیها در بعدها، آلمان   ؛امدیبدست ن

 است. 

دادند که   صیتشخ   نیرا آب سنگ  آلترناتیو  تنهااو    م یت  و  هایزنبرگ   ،شی آزما  نیپس از شکست ا
 مقرون بود.  ،اد یز   ۀنیمشکل و با هز  اریآن بس یۀته

 ۀبود در منطق  یبرق  دیتول  ۀشد، کارخانی م  دیتول  نیسنگ  آب    ،آن زمان  که در جهان    ی تنها مکان
کارخانه    نیسنگآب    دیتول  ها،ها بود. به سفارش نازی در اشغال آلمان   -در آن روزگار -که    نروژ  مارك  تل  

تعطیل شد. در  ،دیتول نمودند و کار   نحاصل نشد، چون مّتفقین منطقه را بمبارا ی اجهیاّما نت ؛باال رفت
بین    مرتباً   ،هایزنبرگدائر نمودند و    پزیك یمنظور در ال   نیبه هم  ی گری، آلمانها البراتوار د 1940اکتبر سال  

 د بود. در ترّد  پزیكیال  و برلین

نمود که در آن به   میدولت آلمان تسله  ب  یگزارش  1« هوترمانز  تزی فر »  ،1419در ماه اگست سال  
که در    ی(کرده بود )بدرست  بینی  پیش  اشاره شد بود و او  نیپر   با استفاده از فرمول    ی، بحران  جرم    ۀمحاسب

 ی گزارش او جّد   -اّما–خواهد شد    دیتول  ومیفلز پلوتون  وم،یاوران  فلّز   با  یصورت ساختن یك نیروگاه اتم 
 نشد.  یتلقّ 

سوئد که در اشغال   تختیپا  ،كبه کپنها  وایسزاکربه اتفاق    هایزنبرگ،  1941سپتامبر سال    اهدر م
بود به کپنهاک آمده بود.    انیئآمریکا   قات یتحق  ان یکه در جر   نیلز بور در آن زمان    ؛ها بود رفتندآلمان

 

1  ● Friedrich Georg "Fritz" Houtermans 
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  بور اّما    ،دیشک  انیرا م  ومیاوران  قات  یتحق  ۀدوستانه، مسئل  ی ضمن گفتگو   به مالقات او رفت و  هایزنبرگ 
 نگفت.  یسخن اعتماد نکرد و زنبرگهایها بود، به آلمان  ط که کشورش تحت تسلّ 

 جه ینت  ،نیبا استفاده از آب سنگ  الیپزیك  یشیآزما   روگاهی، ن1941و هشتم ماه اکتبر سال    ستیدر ب
که آلمانها    ییهاش ی نبود. کوتاه سخن آنکه، هیچیك از آزما  ی اّما کاف  ،بدست داده بود   ی اکننده  دواریام

که )بخش تیرضا ۀج یبوث به نت ت همان اشتباه والتر آوردند، بعلّ به عمل   برلینالیپزیك و  البراتوار   ودر د 
 . امدیبدست ن (باشد  ومیفلز اوران ها، براثر بمباران  تزاید نوترون  ۀمشاهد

ب  ،هایزنبرگ او در    ؛عالقمند نبود   یاو بدان اشاره شد به مسائل تجرب  یوگرافیهمانگونه که در 
حل    فرضیات و  قی زد و از طر   یاضیدست به محاسبات ر   ،ی ریفعل و انفعال زنج   ۀمسئل  کّل   اارتباط ب 

  ی خود بخود کاست   ،جاد یدر صورت ا  ،یریکه فعل و انفعال زنج   دیرس  جه ینت  نیبه ا  لیفرانسیمعادالت د 
انفجار   یك  به  و  شد  لمبدَّ گرفته  همچن  ؛نخواهد  راستا  نیاو  در  خود  محاسبات  جرم  »  افتنی   ی در 

 .دی نرس یدرست ۀج یبه نت ی«،بحران

 

 

 

فر وا  شیدریکارل  ف  کدانیزیف  ،کراسزیفون    لسوفیو 
هسته آلمان تحقیقات  تیم  عضو  رهبری  ایی،  به    آلمان 

 .تسالگی درگذش  95در سن    2007بسال    . ویهایزنبرگ
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تار  آلمان در آن  از درگ  خ،یارتش  نظر  حمله   شوروی به    قا، یفر آاروپا و    ی هادر جبهه  ی ریقطع 
بنابرا  ی اپروژه  نیجهت چن  یکاف  ۀبودج  فرصت و  ،کرده تار   نیرا نداشت.  پنجم دسامبر سال    خیبه 
 ی اروژهنمود که ارتش از پ  اعالم  گرانیو د   هایزنبرگارتش آلمان، به    حاتیاداره تسل  کّل   سی، رئ1941
نت بزود   یبانی دهد پشتیمثبت بدست نم  ۀجیکه  تعط  ومیاوران  قات  یتحق  ی نخواهد کرد و  خواهد   لیرا 
 نمود.

  است یاندرکار به ر دست   ی  آلمان  ، دانشمندان  1942سال    هیو هشتم ماه فور   ستیتا ب  26  ی در روزها
  هایزنبرگ   ؛ بود شرکت نمودندکرده    ی برپا   برلیندر    ، ارتش  حات  یتسل  ۀکه ادار   یدر کنفرانس  ، هایزنبرگ
ارائ ه  ،به همکاران  ی علم  نظرات    ۀ ضمن  ن  كیچ یاعالم نمود که  تول  ی شیآزما  روگاه یاز سه   د  ی تاکنون 

نمود.    دی نوترون تولد  صدر   13  ،الیپزیك   ی روگاههایاز ن  یک ی،  1942  لیدر آور   نهمهیباا  ؛اندنکرده   نوترون
  1ی بحران  - اصطالحاً –   روگاهین  ،نسنگی  آب  ُتن  5و    نیوماوران  تُ   51کرد که با وجود    ینیبش یپ  هایزنبرگ

 . افت یبا آن خاتمه    زیآلمان ن  ی  بمب اتم  ۀشد و پروژ   قیدچار حر   روگاهین   نیا  ،بعد  کماهیاّما    ؛خواهد شد

 * 

  ان ی تا پا  م، یکه نام برد   یبزرگ  دانشمندان    ود  آلمان و وج  یصنعت  رومندین  مّتفقین باتوّجه به اساس    اّما
مهاجر    دبه خاك آلمان وارد شدند، یك دانشمن یئآمریکا  ی روهاین یمدام بودند. وقت  راس  در ه  ،جنگ

داشت،    می قد  ی  تدوس  یاز دانشمندان آلمان  گری د   ی اریو بس  هایزنبرگ   که با  2« تیداسمو گل ساموئ» نام  ه  ب
آلمان را   ی  به آلمان فرستادند تا دانشمندان اتم 3« پاش.یبوریس ت»دّوم سرهنگ   یسرپرست ریز  یمیبا ت

 نموده به خارج از آلمان بفرستند. ی اند جمع آوردهیبه انجام رسان نهیزم  ن یکه در ا یقاتیبا جمیع تحق

  

 

 شود.که به شروع  فعل و انفعال زنجیری اطالق می  ت اس یفن   مي یك اصطالح  تدر فیزیك ا Critical ای  یبحران .1
2. Samuel Abraham Goudsmit 

3 ● Boris Theodore Pash 
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ل  بزرگ متشکّ   م  یت  نیا  ؛د آغاز به کار نمو   ،لندن  ت  یّ مرکز  با   MissionAlsosی   نام سّر   تحتپروژه  
ها  نشدند تا بدانند آلما  لیدال   ی  آورجمع  مشغول مصاحبه و  ،دانشمندان و افسران و سربازان  ی از تعداد 

آلمان    ی  گروه نشان داد که دانشمندان اتم   نیا   قاتیاند. تحقرفته  ش یتا کجا پ  یبمب اتم  دیتول  ۀنیدر زم
 ۀ ر یذخ  نی اّول  Alsos،  1945سال    لیو روز هفدهم ماه آور   ،در جنوب آن کشور هستند )به علت بمباران(

  در استراسفورد بدست آورد. یك کارخانه  را در نزدیك   ومیاوران

شد وارد غار  ی م  یکه به یك غار منته  یاز راه  ،او  م  یت  و  «پاش»و سّوم، سرهنگ    ستیدر روز ب
  افت یادامه    ی ریگیرا کشف نمودند. پ  یش یآزما  مربوط به یك نیروگاه    زات  یتجه  یبعض  شدند و در آنجا

اتو  ،  1لو فون  نام و اعتبار بودند، نظیر ماکس   صاحب    ،آلمان که در جهان  اّول    دانشمندان طراز    و جمیع  
کاهان اصل ،  اتم  یشف  داسیز وا   ،شکستن   5ورتز ،  4ب گ ،  3گرالک  ،2نگیکورشهارتك،  ،  بنریاکر، 

  ی آورجمع   اسناد    ،   Alsos  م یت  شد.   گرفتار  1945  ی در روز سّوم ماه م    هایزنبرگ نیز   ؛ شدند  ی آورجمع 
را در   یدانشمندان آلمان  عی، جم1945سال    ی روز سّوم جوال   .به انگلستان بردندشده و دانشمندان را  

 6.ساکن ساختند ،آماده نموده بودند -جیمجاورت کمبر -در   شیبزرگ که از پ  ۀیك خان

 ه یسمع تعب  استراق    ی هاها، دستگاه اتاق   ۀ! در همهمانانیاز ورود م  شیانگلیس پ  یدستگاه اّطالعات
  ی ساعت نوار حاو   200فزون بر    . اخیراً ند یدانان را ضبط نمافیزیک  ی  خصوص  کرده تا بتوانند مکالمات  

  ی تا بعض  ستیمناسبت نی ب  نجایدر ا  ؛است  یدنیشن  اریقرار گرفته که بس  جامعه  ار یمکالمات آنها در اخت
  :می اور یغرب ضبط شده ب  ی  دستگاه اّطالعات ی نوارها ی را که بر رو یمکالمات فیزیکدانان آلمان

  

 

1 ● Max von Laue                             2 ● Horst Korsching 
2 ● Horst K orsching  

3 ● Walther Gerlach                          4 ● Erich Bagge                           5 ● Karl Wirtz 
4 ● Erich Bagge 
5 ● Karl Wirtz  

انجام شد که طی  آن ده تن دانشمندان آلمانی یاد شده، اسیر و  ( Operation Epsilonرمز اپسیلون )این عملیات با اسم  ● 6
 . شدند ینگهدار )به شرح فوق(  مزرعه ک یدر  یاخانه  در
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 : گفته است هیروشیما  خبر    پس از استماع   ،گروه دان  یمیتنها ش  اتوهان-

  ... دیدست دّوم هست  ی هاساخته باشند، پس شما یك عده آدم  یومیاورانها بمب  ی ئاگر آمریکا   ... "
 "هایزنبرگ. چارهیب

 "مظلوم هایزنبرگ ... " :لون ف ماکس-

   "به کار بردند؟  یماهیروشرا در ارتباط با انفجار  ومیاوران ۀآنها کلم ا یآ" ...: هایزنبرگ-

 ".ریخ ..." :هادانفیزیک-

رسد آنست که یك  ی که به فکر من م  یتنها مطلب ...  به اتم ندارد   یواقعه ربط  نیا   ... پس"  : هایزنبرگ-
  T.N.Tن  ت    هزار  بیستبرابر    یروئیمنفجر شود ن  یبمب  نیگفته است اگر چن  حیتفر   محض    ،نفر در آمریکا
   ".ست ین رسّ یم ی زیچ نینچ  قتیاّما در حق ؛خواهد داشت

بهتر است بساط   ؛دیدست دّوم هست ی هاه آدم شما یك عدّ   ،هایزنبرگ ی در هر حال، آقا .. .": اتوهان-
 ".دیخود را جمع کن

 "تو موافقم.   با...  " : هایزنبرگ-

 * 

العمل   نیاز نخست  یبخش  نیا به پخش خبر    یآلمان  دانشمندان    ی هاعکس  ارتباط   هیروشیمادر 
با گذشت    اّما ر نموده است.  بلوف تصّو   یو خبر را نوع   رفتهیآن را نپذ هایزنبرگکه    د ین د توای م  ؛ است

یك واقعیت است، بخصوص    هیروشیماکه داستان    افتندیکم در ها کم یآلمان   شتر،یب  زمان و وصول اخبار  
کامال   ی دبع  ی هاالعمل عکس   نیبنابرا  ؛نمودند   افتیدر   زیرا ن  ناگاساکیانهدام    که سه روز بعد، خبر  

 متفاوت است. 
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من  د؟ینساختیم ناراحت هست یکه ما بمب اتم نیشما از ا   ایآ ... " گرالک:ه پروفسور  خطاب ب هان-
   ". میرا نساخت ی ادهیپد نیشکرگزارم که چن زنم وی که در مقابل خدا زانو م

کنند...  ی م  ی همکار  گریکد یبا    یبه خوب   آمریکائیاندهد که  ینشان م  نیا   ..."  :نگیکورش  پروفسور-
 ".را قبول نداشت  ی گرید  چکسیه ...دانشمندان نبود  نیب ی همکار  حس    نیما، ا در آلمان  

 "( ومیاوران ۀتیکم یعنی )ما  ی!؟گوئی را نم نیما که ا در حق  ... " گرالک:-

 ".کنم( ی خیر ) عرض نم رسماا ... " :نگیش کور-

 "با شما مخالفند.  نیحاضر ی... وئرا بگ ی زیچ نیچن ی هم حق ندار یرسم ریغ... " گرالک:-

 ".میحد کار کن  نیدر ا م یما قادر نبود  میمنصفانه است که بگوئ... " :هان-

که    یزمان ؛بود  ۱9۴۲ما قرار گرفت، همان بهار    ار یدر اخت  یدولت  ۀبار که بودج  نیاّول...  "  : هایزنبرگ-
 "است. یعمل  ،که کار میوزارت فرهنگ را قانع کرد 

 "شد... بعد بمب. یساخته م روگاهین  یستیبای ل موّ ا ... " :هارتك-

 "را به بعد موکول کردند. روگاهیها اّول بمب را ساختند و نی ئاّما آمریکا ... " :هان-

 ".میکار نداشت ی نفر برا   ۵۶۰۰۰هرگز  ما... " :هارتك-

  "کردند؟ی چند نفر کار م V2و  V1 ی رو...  " :اکرس یز وا-

نفر آدم  -  هزار  ۱۲۰  میبگوئ  دولت  به  ۴۲در سال    میتوانستی هم نم  یخلقما از نظر ا...  "  :هایزنبرگ-
 ".میالزم دار 

و به ساختن بمب اعتقاد  م یدل نبود  كی آن بود که همه   ،میکه ما موفق نشد  ن یا ت  علّ ...  " :اکرس یز وا-
 ".می هم برده بود  و جنگ را میوگرنه ما بمب را ساخته بود  مینداشت

 "شکرگزارم که نشد. نهیاّما هر آئ ،نمکی من باور نم... " :هان-

اگر ما    ی دولت و دانشمندان وجود نداشت. حت  نیکه اعتماد الزم ب  نجاستیمسئله ا...  "  : هایزنبرگ-
 "نبود. ریپذکه گفتم امکان  ی لیبه دال   میکه بمب را بساز  میخواستی صد درصد م
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   "درازمّدت نداشت. است  یمثل آمریکا س ؛بود  ی فور ۀج یدولت دنبال نت... " :بنریدا-

چون همه   ،میدیرسی که به آمریکا م  ستمیمطمئن ن  ،میاگر امکانات هم داشت  یحتّ ...  "  :اکرس یز وا-
 ".ستین رسّ یم ،جنگ در زمان   ،کار نیکه ا میکرد ی فکر م

  من هرگز به ساختن    ؛کردمی فکر م  یومیمن به ساختن موتور اوران   ؛کنمینه من فکر نم ...  ":  هایزنبرگ-
 "قلب خوشحالم که نشد. م  یماز ص ؛کردمی فکر نمبمب 

 

انه و کوشش مجّد   ،که آنها  افت یتوان در ی به وضوح م   یدانشمندان آلمان  مجموع مکالمات    از
بوده    یاتم   روگاهیمتوّجه ساختن ن  شتریو ذهن آنها ب  ،نگرفتند  یرا پ  یبه منظور ساختن بمب اتم  مانهیصم

  از کامال    ز،ین  رهیالزم و غ  از لحاظ بودجه و پرسنل    ، جنگ  مشکالت جامعه آلمان در روزگار    ؛است
 سخنان آنها مشهود است.  

در آن    ی فیزیکدانان آلمان  مکالمات   ساعت   200حدود    نیمکشوفه و همچن  لی اسناد و دال   مجموع
اّما    ؛اندها فاصله داشتهسال   ، یها تا ساختن یك بمب اتمامر قانع نمود که آلمان  نیرا به ا  خانه، مّتفقین

باشد که هنوز به طور روزمره مورد یآلمان م یاتم ۀدر پروژ  هایزنبرگ نقش   ست،ین ریپذ یآنچه کهنگ
کتاب  و  مقاالت  موضوع  و  نمابحث  و  گروها  هاشنامه یها  هایزنبرگ  یست.  که  آنند  واسط  ،بر    ۀ به 

را نسبت    نازی   لت آلمان  گمراه کننده، دو   محاسبات    هبا ارائ  ها داشته، عمداً نازی   ستم یکه با س  یمخالفت
کّل  توقّ   و  نمود دلسرد    ،هیقض  به  تحقسبب  است  قاتیف  ا  گرید   گروه    ؛شده  که دهیعق  نیبر  اند 

 قات  یتحق  اّما او و همکارانش بودجه و مراکز    ، بوده  ی اتم  مب ب  عالقمند به ساختن    شدیداً   هایزنبرگ، 
دوستانش بر مشکالت    گر ید   ی طاهادر محاسبات و خ  هایزنبرگنداشته و اشتباهات    ار یدر اخت  یکاف

 ساخته است. محروم  یبه سالح اتم یابیها را از دستآلمان  ،معضالت در مجموع نیافزوده و ا

تئاتر و   با مشارکت هنرمندان    ،به نام کپنهاك  ی اشنامه ینما  ،فصل  ن یصفحات ا  حریر  با ت  همزمان
  .  به اجرا درآمده است گر ید  ی و شهرها وركیو یچند فیزیکدان در ن
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، در کپنهاك  1941در سپتامبر سال    نیلز بورو    هایزنبرگ  نیاست که ب  ی داریداستان، د   یاصل  هسته
 ی اتم  ۀدر پروژ   هایزنبرگ  تینقش و ن  شنامه،ی. نمامی اشاره کرد   بدان  ن یشیداد و در صفحات پ  ی رو

افزوده    بحث  ی ه غناخان، بدانان و موّر کی ز ینظر ف  اظهار   انهیم  نینموده است. در ا  یرا بررس  نازی   آلمان  
که گفته    ی طور  به  هـتهانس ب  ؛  می بر یم  انیفصل را به پا  نی، ا1با آوردن نظر هانس بته   نجایاست. در ا

ب  ، به آمریکا رفت.  1939از فیزیکدانان مهاجر آلمان است که بسال    ،شد فعل و    با کشف    هـتهانس 
 نوبل گرفت.  ۀز یجا  د،یخورش سطح   ی  انفعال اتم

 

 
  

 

ا  یاهسته   یهابمب  یحابته در طر تاثیر بسیار    رغمی عل  ●  1   حات ی تسل  نیرا به عدم استفاده از ا  استمدارانی س  همواره  وی  ام 
  مان ی پ  یو امضا  ۱96۳بسال    کایآمر   یاز سو   یاهسته  یهاسالح  شیعدم آزما  مانی پ  رشی تا آنجا که پذ  ،کردیم  ترغیب،  بارمرگ
 . انجام شد ،ری بص دانشمند   ن یا  یهاو کوشش  هاتی فعال ۀجی در نت  ،۱972بسال  ،کی ضد موشک بالست  یهاموشک دی تول عمن 

  ، جنگ  ۀمهاجر پس از خاتم  کدان یزیف  ت، یساموئل گوداسم
دانشمندان    یریبه آلمان رفت و در دستگ  یمیبه همراه ت

 کرد. اریکوشش بس ،آلمان یاتم
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 گفته است:  هایزنبرگ ۀار او درب-

سخنا  از" فهمیم  ، هایزنبرگ  ن  مجموع  راست   دیتوان  به  او  اند  یکه  اتم   ۀشیدر  بمب  نبوده   یساختن 
 ". است

 

 

 

 ساخت رسّیرا م یدروژنیبمب ه طراحی د،یهانس بته با کشف فعل و انفعال سطح خورش



 

  
 

 

 در لوس آالموس   ی و تراژد حماسه

 

آلمان   ؛آمدندی جنگ دّوم، دو قدرت بزرگ به شمار م  نینخست  ی هامّلت ژاپن و آلمان در سال  دو
را  ی کشورها د   یک ی  اروپا  از  منطقی م  ریتسخ   ی گریپس  در  ژاپن  و  تسخ   انوسیاق  ۀنمود  با    ر یآرام، 

  ان یداخکارگردانان نبرد و    تیّ رفت. در ذهنی مشابه به شمار م  یقدرت  ،نیپیو فل  نیاز خاك چ  ییهابخش 
  ی ، از سو 1941اّما به سال    ؛وجود نداشت  ی نهائ  ی  روزیدر پ  ی دیگونه ترد چ یه  ،جنگ در آلمان و ژاپن

  گر ید   یسرنوشت جنگ را به راه  ،هم  ی بزرگ ظهور نمود که رو  یشده، خطائ  اد ی یك از دو قدرت    هر
 انداخت.  

 ؛ حمله کردند  ی بارباروسا، به شورو  ی  نام سّر   عنوان    ر  یآلمان ز   ی قوا  ،و دّوم ژوئن آن سال  ستیب  در
  ۀ و توسع  1سالو ا   نژاد    بردن    ان یاز م  داده بود، به منظور    حیتوض  «نبرد من»   همانگونه که در کتاب    هیتلر
  او رسماً   ؛باره مشهور است ن یاو در ا  یاقدام دست زد. سخنران  نیبه ا  یشرق  ی هااز جبهه   ،آلمان  خاك  

ژانرال دستور    ی هابه  م  خود  حال  ی  شورو  ۀسکن  بردن    انیاز  در  و  نمود  صادر  را  نقش  یسابق   ۀکه 
طرح    هیروس  ی  بندمیتقس عام    و  )باق  قتل  آن  طر جنگ  ندگان  ما یمردم  از  آلفرد   ، یگرسنگ  ق ی(   توسط 

 حمله به آن کشور را صادر کرد.  کامل شده بود، فرمان   گورینگو  2نبرگ روز  

 

اروپا    یقوم  ●  1 شرق  نژاد  در  جمهور   ،بالروس  ه،ی روس  ساکنان  .یی هندواروپااز  اسلواک  یلهستان،   ،یناسلوو    ،یچک، 
 ... غالبًا از این تبار هستند. و ن یو هرزگو  یبوسن  ،یوگسالو ی

2●   Alfred Ernst Rosenberg  ، با    زی ن  یاست و کتاب  ییاینژاد آر   ی هاتبازگشت به سن  ،  معتقد بود تنها راه نجات آلمان  ی و
م به شمار  سو    ش یرا   کیدئولوژ یکتاب ا  ن یتر مهم  ،نبرد مننوشته بود که در کنار کتاب    باب   نی هم  در   «ستمی قرن ب  ۀ افسان»   نام  

را بعنوان    ت ی حی اسالم و مس  انیو اد  کندی م  یقوم ژرمن معرف  ی باستان  انیرا اد  ییاینژاد آر   ی اصل  ن یدر کتابش د  ی. و رفتیم
 .کندیم فی انسان توص را مادون   -هایخصوصًا لهستان- ها اسالو؛ همچنین او در این کتاب، کندی م ینف ی،هودی  یهانید
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 ، و یاز راد   رسماً   هیتلرکه    ی بحّد   ، کننده به بار آورد ره یخ  ییهای روزیها پآلمان   نیحمالت نخست
نمود   کسرهیرا    یشرق  دشمن    کار   وقت  ؛اعالم  دروازه آلما  ان یسپاه  یاّما  به  و    ی هان  سن  »مسکو 

ها  به شکست آلمان  شد و نهایتاً   گر ید   ی ا گونه جنگ به   اوضاع و احوال    دند،یرس  (1نگراد یلن)  «پترزبورگ 
 .  دیمنجر گرد  یشرق ۀدر جبه

 ی ز یآمصلح  که روابط    ی ، در حال1941ژاپن به تاریخ هفتم دسامبر سال    ی  امپراطور  گر،ی د   ی سو   از
آمریکا را وارد    ، کار  ن یحمله قرار داد و با ا  مورد    یهاربر را در هاوائ پرل  ان بندر  با آمریکا داشت، ناگه

 جنگ نمود. 

د   دیسبب گرد   ،ینظام  ی دو خطا  نیا با هم  ی  کشور صنعت  وتا  و   ینظام   توان    وتوش    ۀبزرگ، 
لیس  دو حادثه سبب نجات انگ  نیوارد جنگ شوند. ا  ،2محور   حدین  متّ   ه  یعل  ،خود   ی  و انسان  ی اقتصاد 

 نمود.    یاظهار خوشحال ، و دولت انگلیس از هر دو واقعه دیاز چنگال ارتش آلمان گرد 

 ** * 
  

 

پ  روس این شهر که    ●  1 ربورگ مـها به آن    ۱7۰۳  در سال  پترزبورگ  پس از مسکو است.   هی روس  بزرگ    شهر    نی م دو    ند،یگو ی ت 
  ، ۱924تا    یالدی م  ۱9۱4سال  از    ؛ این شهربود  هی روس  تخت  یپا  ،۱9۱8تا    ۱7۱2  یهابنا شد و در سال   کبیر«پتر  » توسط    ی،الدی م

 .شودیپترزبورگ خوانده م سن  ،و از آن پس گرادنی لن  ،۱99۱ سالتا   سپسپتروگراد و 

2  ●  Axis Powers: Rome-Berlin-Tokyo  ،یناز   آلمان    ن ی ب  یاه یاتحاد، نیحدمت    ا یمحور   ی هادولت   ای محور    یروها ی ن،  
ا  و  ای تالیا ا  خود نداشتند،    انی م  ی کامل  ی  هماهنگ  نکه یکشورها با ا  نی ژاپن بود.   یعن یبر سر جنگ با دشمنان  مشترک  خود )ام 

نظر داشتندنی متفق اتفاق  آرمان(  نازی،؛ درکنار  آلمان     س  ی تأس  خواهان    ی،ن ی موسول  ی  تحت رهبر   نیز  ستی فاش  یای تالیا   های 
 ی. شرق یای و آس ن ی چدر صدد  گسترش خاک خود از طریق بود و ژاپن  قایبالکان و آفر  درروم  یامپراطور  ۀدوبار 
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 وم یشکستن اتم اوران  ی شدن ماجرا  یگفته شد، دولت انگلیس پس از علن  نیاز ا   شیپ  چنانکه
کوشش خود را جهت    ی نتهابود، م  افتهی که در مقابل آلمان    یخطرناک  ت ی ، با توّجه به وضع1939بسال  

 ی احظهقابل مال   قات  یتحق  ،در انگلیس  ی آلمان  برد و دانشمندان مهاجر  ی بکار م   یبه سالح اتم  یابیدست
توسط    ،وم یاوران  ی  رم بحرانج    افتنی  ،نهیزم  نیدر ا  عی وقا  نیاز مهمتر   یکی  ؛بعمل آورده بودند  نهیزم  نیدر ا

وقت،    ی  جمهوراست یر   ولت،روز شد و    دیو تائ  ی بازنگر  در آمریکا  ،میگفت  کهیطور   به  وبود    فریش
 خود، صادر کرد. ی  علم زن  ی، را بوشرا به دکتر  یدستور ساختن بمب اتم

م  ی رو  بر اوای هم  در  تحق1942سال    ل یتوان گفت که  بلحاظ  انگلیس  از    یاتم  قاتی، کشور 
، و  از آن  یناش  ی با آلمان و ضعف اقتصاد   ی ریدرگ  ۀواسط  به  اّما دولت انگلیس  ؛تر بود شرفتهیآمریکا پ

به انجام    ی  آلمان بود، توانائ  ی هوائ  ی رویهدف حمالت ن  ،طور مدام  اش بهی مراکز صنعت  که  این حقیقت
ی  فنّ   بر آن شد تا اّطالعات    چرچیل   ،لیدل  نیدست را نداشت و به هم  نی از ا  یمیعظ  پروژه فّنی    رساندن  

   . امر شد  ن یدار اعهده   ،Maud  ۀتیکمقرار دهد و    ان یئآمریکا   ار یامر را در اخت  ن یمربوط به ا  و دانشمندان  

 * 

 (ی جمهور   ریاست )  روزولتاز    -دیکاخ سف  یعلم  زنیرا -  بوش، دکتر  1941ر آمریکا به سال  د   اّما
  افت یت در به فراس    بوش سامان دهد.    یاتم   سالح    دیدر ارتباط با تول  ،را  قات یتا تحق  افتیکامل    اریاخت

با   بوش   دکتر ، راستا ن یدر ا ؛ ستین ریامکانپذ ی نظام ت یّ ر یدبدون م  ،درجه از اهمّیت ن یبا ا ی اکه پروژه
ل  ژنرال رو  ر   1سام  لجس  استیکه  عهده  ی  تکیخدمات  را  بود ارتش  او    ،دار  از  و  نمود  حاصل  تماس 

 .  دینما یرا به او معرف نیچن ی کار  ۀستیشا ی خواست تا افسر

ل  ژنرال مناسب   گروزلی سل، سرهنگ  سامرو  مد  ،فرد   نیتر را   ی معرف  ،پروژه  ی  نظام  ت  یر یجهت 
در آن زمان    «،نتیست پو و  »   ی  نظام  ۀدانشکد   لیالتحصفارغ   ساله و   46،  گروزلی سلسرهنگ    ؛نمود 

  ساختن    ت  یّ ر یاو نظارت و مد  ت  ی مامور   نیآخر   ؛دار بود ارتش آمریکا را عهده   ی  اداره مهندس  کّل   معاونت  
 

1  ●  Brehon Burke Somervellم بود پست، پس از  واشنگتن   .، وی فرمانده کل  خدمات ارتش آمریکا در جنگ جهانی دو 
 یاد کرد. ، است حده تولید کردهمرگ سامرول، ازو بعنوان تواناترین افسری که ارتش ایاالت مت  
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نام پنتاگون )= پنج ضلع بزرگ،    کار    نیا  دن  یدر به انجام رسان  گروز  .( بود یوزارت دفاع آمریکا به 
در ارتباط با    همانگونه که  زین  گروز   ؛احسن به اثبات رسانده بود   خود را به نحو    ت یر یمد  ی رویو ن  اقتیل

ارتش، مستلزم    ۀندیآ   ّقی  تر   ،گفتیم  پارسونزان  سرو  در  را  به همی م  یجنگ  دمات  خخود   ن یدانست و 
ا ژنرال  امّ ؛  آرام بدست آورد   س انو یا اقی در اروپا    ،ینظام   ی فرماندهد تا یك پست  و ب  تیّ در فعال  ، جهت

ل  نیماجرا را چن  گروز  بزرگ انتخاب شده است.ژۀ  ك پروی   تیّ ر یمد  الع داد که جهت  به او اّط   سامرو 
 آورده است: 

دا" بودم و در  از ده   شتریب  ت  یمسئول؛  کردمی دمت مخارتش    ی  مهندس  ۀر ئمن در آن زمان سرهنگ 
را    تیمسئول  نیا  ۀمن ادام  ؛من بود   متوجه    ی،مراکز نظام  در ساختن    تشار   ی  ساختمان  ۀدالر بودج  د ار یلیم

روز هفدهم سپتامبر   کنم.  یبا واشنگتن خداحافظ  شهیهم  ی بودم که برا شداشتم و در تلی دوست نم
  ی، نظام   اختمان  مسئول در رابطه با یك س   ۀتیکم  رفته بودم تا در مقابل    ندگانینما   ، به مجلس  ۲۴۱9سال  

ژنرال سامر   ساختمان    دوریدر کر م؛  بده  یگزارش د و  مجلس،  ب  ؛ دمیل را  اطّ ه  او  داد که وز من    ر ی لع 
مد  مرا  ،جنگ پروژ ی   ت  یّ ر یجهت  برگز   ۀك  کجا؟»  :دمیپرس  ؛است   دهیمهم  در  »  :گفت  «؛در 

  ،یکن  فهیظو   انجام    یاگر بدرست»ژنرال گفت:    «؛دنمن در واشنگتن نخواهم ما»  :گفتم«؛  واشنگتن
 ". «برد  میجنگ را خواه

قبول  به    -ی باطن  ل یم  رغم یعل-   چند  یجواب  و   سوالاز  پس    گروز  ، ی بار ارتشی،  انضباط    سابقۀ 
های آسا، خستگی ناپذیر بود؛ مأموریت و علیرغم پیکر  غول   بود   مندتنو  اریبس  ی مرد   گروزکرد.    فهیوظ

 نظیر بود. و در کار  مدیریت، بی رسانید محّوله را همواره به بهترین وجه به انجام می 
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 نموده است:   ف یتوص نیرا چن گروزاو،  دست   ریاز افراد ز  یکی-

داشت    ی انیپای ب  ی  آسا، انرژهیکل غول  رغم  یاو عل  ؛بودم  دهیبود که در عمرم د   ...مادر  نیتر گنده  او"
در  ؛کرد ی گذشت نم ی اهذرّ  ،فهیوظنداشت و در مورد انجام ر ینظ یطلبدر جاه  ؛شدی و هرگز خسته نم

حال    ن  یدر ع  اّما  م،یاز او نفرت داشت  گرانیمن و د   ؛قادر بود   ،مشکلت  قاطع و در حّل   ی ریگمیتصم
ام دوباره  را که کرده  ی مجبور باشم کارهائر  کنم اگی اوقات فکر م  یبعض  ؛میکرد ی را درك م   گریهمد

 "نخواهم خواست.  گروزجز ژنرال  یسیانجام بدهم، رئ

 نی نظر داد که ممکن است ا  بوشو    افتین  انیپا  یبه خوب  بوشو دکتر    گروز  برخورد    نینخست
، صفات  1گروز را متقاعد ساخت که ژنرال    بوش ،  گروزاقدامات    ن یاّما اّول  ؛ نباشد  رکا   مناسب    مرد    ،ژنرال

  خام    ۀماّد   ن تُ   1250  دیخر   گروز،   اقدام    نی آن دو به وجود آمد. اّول  نیب  یک ینزد   یالزم را داراست و دوست
 ی هااستهارتش که خو   بود به دوائر مربوط به امور لجستیك    ی اارسال نامه   ،وا  اقدام    گریبود و د   ومیاوران  فلّز 

قرار داد. تیّ مانهاتان را در اولو  ۀپروژ 

 
 

 

 آمد. نائل  یپ ی سرت  ۀبه درج  زمباحث، گرو  نیا در کوران  . 1

 ، ونوور بوش   کونانتمزیجاز چپ: لزلی گروز ، 
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درآمد که ساختن   یبمب اتم  د  یآمریکا در تول   ۀجامع  ۀمحرک  ی رو یبه صورت ن  گروزلزلی  ژنرال
  ش، یساختن بمب، آزما  ، یکنترل اّطالعات  ،انسانینیروی   ت یّ ر یالزم، مد  زات یتجه  ۀکلیّ   د  یر البراتوارها، خ 

  ارتش شد، در دست او قرار گرفت.  یمورد نظر و خالصه آنچه مربوط به آن پروژه م  ی هاهدف  یبررس
بمب    اختن  س  ۀنمود و پروژ   جاد یعمل ا  نیا  را مختّص   1« مانهاتان  یمهندس  یۀناح»  نامبه    ی ادائره   ،آمریکا

2« مانهاتان ۀپروژ » ،به بعد  نیاز ا یاتم
 شد.  دهینام 

 ** * 

همراه است.    238  ومیاورانبا    235  وم  یاوران  در طبیعت، همواره  که  می موضوع اشاره کرد   نیا  به  قبالً 
اتم    139، تعداد  235اورانیوم    هر اتم    ی در ازا   گر،یاست. به عبارت د   1:139  گریدو به یکد  نیا  نسبت  

در حال238  ومیاوران و  دارد  در مخلوط وجود  اوران  ی،  دارا235  ومیکه  و    ی داریناپا  ۀهست  ی ،  است 
  ؛ ستیخاصّیت ن  نیا  ی دارا  238  ومیاوران  رد،یمورد استفاده قرار گ  ی،تواند در فعل و انفعاالت اتم یم

ا فقط  آنه  وت  است که تفا  238از    235جدا ساختن عنصر    ،یاّول در ساختن یك بمب اتم  شرط    ن یبنابرا
نوترون    3تعداد   قبالً   و  باشدمی عدد  دستگاه  همانگونه که  ا  ی اهاشاره شد،  به  در   نیمربوط  عمل، 
با آن مواجه شدند،    40  ۀدر اوائل ده  یکه دانشمندان آلمان  یاز مشکالت  ی ک ی.  است  ی معدود   ی هادست 

 بود.  یخود باق   ت  مشکل به قّو  نیا زیبود و در آمریکا ن ی عمل جداساز ینهم

رمیمشهور    ش  یبه آزما   ن، یاز ا  شیپ رمیکه    میو گفت  میاشاره کرد   ایتالیدر ا  ف  کشف کرد   انریکو ف 
  ش، ی آزما  نیا  ی  ریگیدر پ  ؛دینمایم  دیتول  «ومیفوق اوران»براثر بمباران نوترون، عناصر    وم،یاوران  که عنصر  

آمریکا   ،3«میالن  مك   نیادو » اوران  ،1940بسال    یئفیزیکدان  بمباران  اوران  عنصر    ، ومیاز    4وم  یفوق 
مك   «ومینپتون» آورد.  بوجود  همکارش  را  و  آزما  ،5« آبلسون  پیلیف»میالن  که   افتندیدر ی  شیضمن 

  انسان یك عنصر    ،بار  نی نخست  ی شود و برایم  لمبّد   239  ومیبه اوران  ،یك نوترون  ، باجذب  238  ومیاوران
در طب  یمصنوع آورد که  نداشت  عتیبوجود  قرار  ه  ب  ومینپتون  به  عنصر  نیا  ی  نامگذار  ؛وجود  جهت 

 

1.  Manhattan Engineering District. 

2.  Manhattan Project 

3 ● Edwin Mattison McMillan 

4 ● Transuranium element 

5 ● Philip Abelson 
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از اورانوس است  ۀار یس  گرفتن   بعد  ا  ؛نپتون  بود و    داریپا  ی ، عنصرU238مانند    د،ی جد  عنصر    نیاّما 
اوران نداشت.    235  ومیخاصّیت  بعد  ینیبشیپ  میالنمک را  بمباران    ی کرد که عنصر  از    وم ی اوران  که 

 قات  یاّما تحق  ؛را خواهد داشت  یاتم  ۀاد استف  ت  یّ ود و قابلخواهد ب  داریناپا   ،اد یبه احتمال ز   د، یبوجود آ
 ناتمام ماند.  ی،بعد عنصر    افتن  یدر  النیممک

نموده   دار ید   م یدعوت شد تا با آن ت  النیمرادار، مك   ی  و تکنولوژ  یدانشمندان انگلیس  م  یبا ورود ت
 مشارکت کند.   یئآمریکا  ی رادارها ۀو در طرح و توسع

دکتر از همکارانش به نام    یکی  نهیزم  نیاو را در ا  قاتیتحق  ،برکلیاز    النمیمکاز رفتن    پس
سگل  » کرد   1« رگو بین  دکتراو بیس  ؛دنبال  که  بسال    یمیش  ی رگ  را  دانشگاه    ، 1937خود    برکلی   از 

  اتو هان   مهّم   کشف    ر  یتحت تاث  داً یاو شد  ؛نمود یم  قیتحق  ویواکتیراد   عناصر    ۀنیکرده بود، در زم  فتایدر 
 را نزد او سبب شده بود.   ی شتریب ت  یّ فعال ۀز یداشت و آن کشف، انگقرار 

 وم یاوران  دچار کمبود    ،خود   شات  یآزما   ی گرفت اّما همواره برا  یرا پ  میالنمک   قات  یتحقسیبورگ  
  و بصورت   یگرم  200  ی هاشهیدر ش  معموالً   ،آورد ی بدست م  برکلی  قات  یکه مرکز تحق  یومیاوران  ؛بود 

در    سیبورگجهت  ن یبد  ؛شدیم  ی داری خر   یائیمیمواد ش  ۀکنند  دیتول  ی های از کمپان  ومیاوران  تراتین
 کرد.ی م تیّ فعال -شخصاً - شتریب  اورانیوم   ی جستجو 

 ید یجد  عنصر    وم،ی، با بمباران اوران1940سال    یۀفور   و سّوم ماه    ستیب  کشنبهیدر شب    ،ی به هر رو
)شکستن   «ژنیف»که خاصّیت    ی دیجد  و عنصر    توس یپ  قتیبه حق  میالنمک   ی  نیبش یرا بدست آورد. پ

ا و  ی انرژ  جاد یو  آمد  بدست  داشت  کاشفان    ی کیبعنوان    سیبورگ(  تار   ،بزرگ  از  .  افتیراه    خیبه 
و    یدانشمند آلمان  ،ترو کالپآوردند که    اد یب  ،ی نامگذار  ۀشیدر اند  ،2«وال   ورآرت»و دوستش    سیبورگ
 ی، بعد  ۀ ار یّ کشف خود را از س  نام    النیمرانوس گرفت و مك مکشوفه را از او   نام عنصر    وم،یاوران  کاشف  

و سپس آن را با پلوتونیوم    دینام ومیرا ابتدا پولوت  دیعنصر جد  سیبورگ  ن ینپتون اقتباس کرد. بنابرا  یعنی
 عوض کرد. 

 

1 ● Glenn Theodore Seaborg 2 ● Arthur Charles Wahl 
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 ی ها انفجار داشت و سازندگان بمب   تیّ قابلکه    نیبه لحاظ ا  ،العاده مهم بود فوق   ومیکشف پلوتون
نمود.  یخالص م  ومیکردن( اوران ی)غن  ی  جداساز ت و مشکالت فّنی و مخارج  از رنج و مشقّ  را یاتم

 اعطاء نمود.   سیبورگمیالن و به مك  مشترکاً  1951خود را به سال  یمیش  زهیجا ،نوبل ۀکمیت

  از به کار   شیپ  اّما  ،بود   ی ریگتمام در حال شکل   ت  با حّد   گروز ژنرال    است  یمانهاتان، به ر   ۀپروژ 
و   دیرسیبه اثبات م   یستیبای یك مطلب م  ،یبمب اتم  د  یجهت تول  ی،صنعت  البراتوارها و مراکز    انداختن  

 بود.   ومیاوران در فلّز  ی ریفعل و انفعال زنج  جاد  یا ،آن

رمی ع،که در آن مقط میگفت نیاز ا شیپ  م  آمریکا، استاد مسلّ  ساکن    ی  ائیتالیا فیزیکدان   ،انریکو ف 
  وم یاوران  نوترون را در فلّز   د  یتول  ،کلمبیا  در دانشگاه    زیالرد   لئودکتر    بود که با کمک    یناسشعلم نوترون 

رسان اثبات  رمی  ن یبنابرا  ؛بود   دهیبه  ف  عهده   یمیت  ی  سرپرست  افتی  ت یمأمور   ،انریکو  با  را  و  شده  دار 
برر   ومیدر اوران  ی ریزنج   انفعال    و  موجود، امکان فعل  وم  یاز اوران  دهاستفا رمی   .دینما  یسرا  از  ف  پس 
  ی  خ یبزرگ و تار   ش  یرا جهت انجام آزما   کاگویش  دانشگاه    ی  ورزش   وم  یاز استاد   ی اه یالزم، ناح  ی های بررس

با ا  یخوانندگان  ؛دی ، آغاز گرد 1942و کار در شانزدهم نوامبر سال    دیخود برگز    گانه یمطالب ب  ن یکه 
 .ندیم نماتجّس   ریرا به وجه ز  یخ یتار  شی آزما نیتوانند ایهستند م

رمی  مقصود    دیکن  فرض   فوت   19آن    ۀقاعد  بنا کند که قطر    نیزم  ی بر رو  ،که یك گنبدآن بوده    ف 
)گرافیت یك نوع  بوده   تیخشت و آجر، گراف ی ساختن گنبد به جا مصالح   ؛ستین شتریمتر( ب 5.80)

 ،گنبد  ۀبدن  اختن  در س  -مانند آجر-  حدالشکلجداگانه و متّ   کربن خالص است( که بصورت قطعات  
رمی  ه،یبعد از اتمام هر ال   ؛رفته استی مبکار    جاد یگنبد ا  ی  تیگراف  ۀدر بدن  ای حفره   ،یمخصوص   هبا متّ   ف 

  وم، یشده از اوران  دیتول  ی هانوترون   ؛داده استی م  ی حفره جا  آماده را درون    ی  ومیاوران  ی هارهکرده و کُ 
با بدن به کُ از سرعتشان کا  ی،تیگراف  ۀپس از برخورد  با سرعت کمتر  مجاور    ی  وم ی ورانا  ۀر سته شده و 

  نوترون    د  یها، تولاتم   شکستن    ۀکند، بواسط  ی هانوترون   با برخورد    ومیره اورانهر کُ   ؛اندنمودهی برخورد م
به    روگاهینموده و ن  جاد یها اتوده   را در کّل   ی ریرفته رفته فعل و انفعال زنج   ، عمل  نینموده و ا  شتریب
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  ی اد یز   ی با به کار افتادن فعل و انفعال، انرژ  ت اس  یهی است. بد  دهیرسی م  ،(Critical)  ی نبحرا  ۀمرحل
 شده است.  ی م دیها تولاز شکستن اتم 

 

 

 ** * 
  

 دپارتمان انرژی ایاالت متحده  -CP-1 ای ای میلهاولین راکتور هسته با مقیاس واقعیماکت 
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باال( به    ش یکه گاه )نظیر آزما   است  ی اتم  ی  انرژ  د  یتول  شد، اساس    انیوجه ب  ن یتر به ساده   آنچه
  برق،   د  یتول   ی هاروگاه یشود. در نیم  دی( تولیبمب اتم  ر  ی)نظ  یناگهان  کنترل شده و گاه بطور    صورت  

  ابد یی ادامه م  ی متماد   ی هاکه اساس آن گفته شد( سال   ی)به وجه  یاتم  ۀ در کور   ی ریفعل و انفعال زنج 
حرارت   جر   دیتول  و  )نظ  اطراف    آب    انیشده،  را  حرارت  لیاتوموب  اتوریراد   ریکوره  درجه  به  الزم    ( 

حرکت در    هبرق را ب  د  یتول  ی هانیتورب  ی،( خاص Momentum)  یبا جرم حرکت  ،آب  رساند و بخار  یم
 د یتول  ی  انرژ   جمع    حاصل    شود وی رها م  هیثان  م  یو ونیلیها در یك ماتم   ی  انرژ  ،یآورد. در یك بمب اتمیم

 . رد یگینام م  یشده از هر اتم، انفجار اتم

رمی  ، ی بار کنترل    ف  تعداد    ی تعّدد م  ی هاها سوراخ نوترون   حرکت    جهت  و  نمود  ایجاد  بدنه  در 
رمیکار اختصاص داد.    نیداشتند به ا  «میو کادم»  از فلّز   یکه روکش  نیچوب  ی هالهیم  یمخصوص و   ف 

با فرو بردن ای دوستانش م  ها و در  نوترون   در بدنه، حرکت    ن یچوب  ی هاله یم  ن یتوانستند در هر لحظه 
  یۀ در ال   روگاهیکرد که ن  ینیییش با محاسبات خود پ  رمی ف  را متوقف سازند.    ی ریفعل و انفعال زنج   جهینت

  ، ی ومیاوران  ی هاگلوله   هیو تعب  تیبا استفاده از گراف  روگاهیخواهد شد. ساختن ن  یبحران  ،پنجاه و هفتم
گرفت.  ی م  ی لحظه فزون  ره  ،کنندگانسازندگان و مشاهده  جان  یو شور و ه  افت ییبه الیه ادامه م  هیال 
 ی  ریگها و اندازهنوترون   حرکت    ۀرفته جهت مشاهدشیپ  متنوع و  کوره، تجهیزات    ن یاست در ا  یهیبد

 تحت کنترل بود.   زیبکار رفته بود و همه چ ز یها ننیحرارت و امثال ا

 

 
 CP-1 انریکو فرمیراکتور  طرح
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رمی اتم  ۀ که کور   ی ، زمان1942شب اّول دسامبر سال    در   فوت ارتفاع   20  ،(میکه گفت  ی )گنبد  ی  ف 
و    6)قریب   قطر  25متر(  ال   .627)  فوت  به  داشت  رس  یۀمتر(  هفتم  و  اندرسندیپنجاه  هربرت   .1، 
رمی ی که از سو  یفیزیکدان  نوشته است:  نیکار را بر عهده داشت چن تیّ ر یمد ف 

رمیمن دستور دادم تا کار متوقف شود، قول و قرار من و   د،یرس  انیپنجاه و هفتم به پا   یۀال   ی وقت" بر    ف 
.  له یم  كیبه جز    دندیکش  رونیرا از بدنه ب  یچوب  ی هالهیم  ۀ هم  من دستور دادم  ؛میکن  نیبود که چن  نیا

به من    یمیعظ وسوسه و هیجان    ؛خواهد شد  یکوره بحران  ،لهیم  نیآخر  دنیکش  رونیدانستم با بیمن م
رمی اّما  ؛باشم خیشخص تار  نیاّول ،ی ر یفعل و انفعال زنج  ۀکار را بکنم و در مشاهد نیدست داد تا ا   ف 

 ؛ را تکان ندهم  یومیدمکا-یچوب  ی هالهینکنم و م  ی کار  نیول مردانه گرفت که چناز من ق  شیشاپیپ
 ".کنم سندهو مشاهدات خود ب جینتا  ادداشتیاو از من خواسته بود تا به  

از برف به تن کرده بود،   میضخ   ی پوشتن   ، کاگویش  که شهر  ی، درحال1942دسامبر سال    دّوم    روز
رمی ورزشگاه آمد تا    زنان به محّل فاتح، گام   ی دکاران، همچون سپهب  هم  گروه    ش  یشاپیدر پ  انریکو ف 

 .  رد یجشن بگ  را، اتم توسط انسان عصر   فتح  

رمی  یاتم  ۀکور   در و یك    ومیاوران  خالص    ن فلّز تُ   6  وم،یاوران  د  ین اکستُ   50  ت،ین گرافتُ   350  ،ف 
رمی بکار رفته بود.    ،نهیمیلیون دالر هز  ر پروژه کار کرده بودند بر اطراف که د   ی کسان  ۀو هم  زیالرد و    ف 

تجربه    نی اّول  نیکه ا  ن یا  لیباشند. به دل  یاتم  ۀکنترل شد  فعل و انفعال    نی کوره مجتمع شدند تا شاهد اّول
چه  ،ی ر یفعل و انفعال زنج  و شروع   یومیکادم ۀلیم نیآخر  دنیکش رونیدانست با بیکس نمچیبود، ه
بنابرا  ی احادثه  داد.  خواهد  م  فزون  نیرخ  آن  بزرگ  کنترل  ی هالهیبر  میله  یك  شد،  گفته  که  کننده 
خارج    شده بود تا در صورت    هیتعب  ی انهکوره بگو   ی توسط فیزیکدانان ساخته شده و بر باال   یومیکادم
ها، فعل و انفعال نوترون   شده و با جذب    کوره  از باال وارد جدار    -به طور خودکار-کوره از کنترل    شدن  

رو  ی طناب  ۀل یبوس  ی گرید .  سازد متوقف  را   باال   ی اقرقره   ی از  بر  و  آو   ی گذشته  یك    زانیکوره  و  بود 
  ۀ لیم  انداختن    طناب و فرو  ، با قطع  لزومصورت  تا در    ،بود   ستادهیباش اآماده  به حالت    ی با تبر  ،فیزیکدان

 

1. Herbert L. Anderson 
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بزرگ    ی هاسه فیزیکدان با ظرف  ،هانیزون بر اف  ؛ در جدار کوره، فعل و انفعال را متوقف کند  یومیکادم
با ریختن آن   ،یتیامن  ی هاستمیس  ۀکار نکردن هم  آماده بودند تا در صورت    وم،یکادم  سولفات    ی  حاو

 .  ندیرا مختل نما ی ریزنج  محلول، کار فعل و انفعال  

 دهیکش  رونیب  یکی  یکی  ،یومیکادم-یچوب  ی هالهیصبح آغاز شد و م  10نزدیك ساعت    ،کار
ها فعل و انفعال را  دستگاه   دند،یکش  رونیرا تا وسط ب  لهیم  نیآخر   .ندما   یباق   که  لهیم  نیشدند تا آخر 

 . ندد دای نشان م ی بحران حّد  ریز 

مجار دانشمند  زیالرد   ی،دو  فعال  گنر،یو   نیوجیو    لئو  با  دولت    یاتم  ۀبرنام  ود،خ  ی هات یکه 
 بودند.   یخ یمهم و تار  ۀواقع  كی  گر  و مشاهده  ستادهیا ی آمریکا را باعث شده بودند، در کنار

کوره از حد   ۀتیو یواکتیراد   زانیشد، م  دهیکش  رونیب  لهیم  نیکه آخر   یزمان  11:30حدود ساعت  
 . دیمتوقف گرد  ،و انفعال لفع خودکار فرو افتاد و ی  ومیکادم ۀلیانتظار باالتر رفت و م معمول و قابل  

رمی  ؛فوق العاده بود   جانیه  از ناهار موکول کرد.   را به بعد  شی آزما  ۀاعالم استراحت نمود و ادام  ف 

رمیآغاز شد.    بعد از ظهر، کار مجدداً   2  ساعت به  -کنترل کننده    ی هاله یم  ۀدستور داد تا هم  ف 
  گرفت یم   ی ها فزونحرکت نوترون   له،یهر م  آوردن    رون یبا ب  ؛شدند  دهیشک  رون یکوره ب  از جدار    - یکیجز  

رمی  به دستور    ؛دیرسی نم  ی بحران  ۀکوره به مرحل  شد، اّما کّل ی م  کنواختیو سپس     ز ی را ن   لهیم  ن یآخر   ، ف 
 گزارش کرده است:   نی. هربرت اندرسون، آن لحظات را چندندیکش رون یکوره ب ۀاز بدن

فعل و انفعال خیره شده    شمارش و ثبت    همه به دستگاه    ؛فضا را اشباع کرده بود   یپرمهابت  سکوت  "
  ؛ ها عقب افتاده بود نوترون   ان  ی دستگاه از ثبت جر   ؛همگان را فراگرفته بود   وجود    ی دیشد  جان  یه  ؛بودند

رمیناگهان   ".نداشت  ی دیترد کس در آن   چیشده بود و ه  یخود را باال برد... کوره بحران ی دستها ف 

رمیشده بود و    جاد یا  -سرانجام–ی  ریو انفعال زنج   فعل  ی هالهیدستور داد م  ،میو ن  قه یپس از سه دق  ف 
  د.ختنرا متوقف سا  یاتم انند و سوخت و ساز  خود برگرد  ی را به جا یتیامن



 246                                                                                                                تا هیروشیما آتناز 

  1و کاگیدانشگاه ش  البراتوار    ریدکتر کامپتون که مد
رمیبود، به     ی ک یرفت تا    شیخو   گفته و به دفتر    کی تبر   ف 

مهمتر  انجام    ستمیب  قرن    تلفنی    مکالمات    ن یاز  به  را 
رمی  ی هاش ی آزما  ۀج ی مور بود تا نتأم  کامپتونرساند.   را   ف 

NDRC  ۀتیبه کم
بود    3کونانت   مزیآن با ج  استیکه ر   2
بدال  م  نی ا  ،یتیامن  لی گزارش کند.  با    یستیبای مکالمه 

  کونانت مز یج  یوقت  نیبنابرا  ،رد یاستعاره صورت بگ  زبان  
برداشت،  ی  گوش  -NDRC  رئیس  - را  کامپتون    تلفن 

 گفت: نیچن

   "نهاد.  امگ، دیجد  ی ایبه دن  یائیتالیا که جهانگرد   میخواستم بگو ی ! م...جیم"

 :4شرمسارانه ادامه داد یسپس با لحن-

 ". د ی جدید رس   ی ا ی او زودتر از زمان موعود به دن   ؛ کردم نبود ی که من فکر م   ی به آن بزرگ   ن ی البته زم "

 کونانت باهیجان گفت: -

 "دوستانه بودند؟  یمحل لی قبا... طور  ن یس اپ"

 : کامپتون در جواب گفت-

 ". دندیسر  دیجد نیهمه سلمت و خوش به سرزم "

 
  

 

1  ● Metallurgical Laboratory (Met. Lab)                 2  ● National Defense Research Committee 
2  ● National Defense Research Committee  

3  ● James Bryant Conant 
وقت  شتری ب ای شدن کوره، یك هفته  ی تا بحران کهاعالم کرده بود  NDRC ۀت ی کامپتون به جهت آن بود که در کم ی  شرمسار  4.

 الزم است. 

 فیزیکدان مجاری پروژه منهتن  ،گنریو نیوجی
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منتقل شده بود،   کاگویکه به البراتوار دانشگاه ش  ،ومیکاشف پلوتون  سیبورگ،آن هنگام دکتر    در
 . دیگرد   ر ّس یم  یصنعت  در حّد   ومیپلوتون  دی تول  ش،ی آزما  نیکه با ا  افتیخوشحال بود و در   شی آزما  نیاز ا

  ق  ی توف  نیا  ،همه ب  ی کاغذ ی هاوانیل باز کرده و فیزیکدانان با زدن   ی نیشامپا  ی  ، بطریوجین ویگنر
 ، سپس همه حاضرین، روی بطری را امضا کردند.بزرگ را جشن گرفتند.

رمیبه کار خود رفتند.    پرسنلصبر کرد تا همه   زیالرد دکتر  - فشردند و تبریك    رادست هم    زیالرد و    ف 
 گفت: زیالرد  .گفتند

 "بت خواهد شد. انسان ث خیدر تار  اه یبه عنوان یك روز سامروز  ،همه نیا با "

خود را بکار    ی  انرژ  ۀهم  گروزدر آمریکا سرعت گرفت، ژنرال    ی بمب ساز  ۀتوفیق، پروژ   نیا  با
  ز یرا ن  تی ر یمد  هنر    ،یعلم  ی های طراز اّول بود که فزون بر توانائ  یفیزیکدان  افتن  یاو    از  ین  نیاّول  ؛انداخت

 بود.   «مر یپنهاو رابرت ا»جی ر دکت ،شد و آن  یبه یك نام منته ،ژنرال قات  یتحق  ؛دارا باشد

 
 

  
 یارهیواکنش زنج قیاز طر یانرژ دیتول یجهان برا یاتم کوره نیاول
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انشگاه شیکاگو بمناسبت چهارمین سالگرد نخستین حضور دانشمندان اتمی در مقابل تاالر برنارد د
 .1946بسال  Chicago Pile-1 (CP-1) ای ای شکافت هستهواکنش زنجیره
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 ***

اهدای این  .  زدیآوی او م  نه یبر س  اقتیمدال ل  ،ی فرم  کوی انر  ت یّپروژه منهتن، به پاس موفق  ر یگروز، مد  یلزل
به نقوش    ن یّکه مز  انجام شد   کاگوینه دانشگاه شکتابخا  ژهیو  یهامجموعه   قاتیسالن مرکز تحقمدال در  

 . باشدی باستان م رانیا
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 اوپنهایمر رابرت 

بود   وركیو ی، در ن1904به سال    «رابرت اوپنهایمر  ی.ج»  دکتر اش در سال خانواده  ؛بدنیا آمده 
 ی اد یثروت ز   ،وارد ساختن پارچه و لباس از اروپا  قی، از آلمان به آمریکا مهاجرت نموده و از طر 1898

  یجامعه ط  و مفاسد    اهویثروت خانواده به دور از ه  ی  منیاوپنهایمر در حفاظ ا  ی  . کودکدبودن  اندوخته
اس  حّس  اریبس یبود. او جوان  هیرایپی ساده و ب یشد، جوان   هاروارد   وارد    ی سالگ 18در سن    ی شده و وقت

  وست د   را   است یو هنر و س  خیتار   رینظ  ،مختلف  ی هانهیکه مطالعات در زمالعاده باهوش بود  و فوق 
  ، در فلسفه، ریاضیات   ی اد یز   ی واحدها  ی، میش  ۀدر رشت  لیتحص  ضمن    هاروارد،در    اوپنهایمر داشت.  یم

 ی به حّد   یبود و در نوجوان  فینح   اریبس  یکیز یاو به لحاظ ف  ؛فرانسه برداشته بود   زبان    یفیزیك و حت
 ی او در صحرا  اده بود تدا  یبیترت  هاروارد،از رفتن به    شیکه پدرش پ  دیرسی الغر و رنجور به نظر م

و    دیرش  به یك جوان    هاروارد   ش دراقامتطّی    دراّما    ؛دینما   ی و اسب سوار  ی صحراگرد   ك،ی ومکز ین
 از او زائل شد.  ی ضعف و رنجور گشت و حاالت   لمبدَّ سالم 

گرفت تا    م یشد و تصم  لیالتحصفارغ   هاروارد ها از  نمره   ن یتر یپس از سه سال با عال   اوپنهایمر
او سرانجام از دانشگاه    ؛کند  متیعز   -اروپا   ی عن ی - علوم  ۀ  توسع  خود، به مرکز    الت  یتحص  ل  یجهت تکم

البراتوار    افت یدر   ی رشیپذ  کمبریج در  و  افتخار    کاوندیش، کرد  آمد  رادرفورد   ی  شاگرد   به  اّما    ؛نائل 
 ؛ بود   ی خش نظربه ب  شتریاو ب  لی داشت و تمای علم را دوست نم  ی  بخش تجرب  -هایزنبرگ   ر  ی نظ -  اوپنهایمر

کادمیك   ط  یمح  ،گذشته نیاز ا    او نبود. ۀقیذوق و سل مطابق   شیکاوند البراتوار   آ

 ی ک ی  و را نزد  اش اخانواده   ؛انتحار افتاد   ۀشیشد و به اند  دیشد  ی  رفته رفته دچار افسردگ  اوپنهایمر
مشهورتر  غلط  روانپزشکان    نیاز  به  او  و  فرستادند  جوان»  ص  یتشخ   ،لندن    اوپنهایمر   ؛داد   1ی« جنون 

در    لیبرد. او قطع نظر از تحصی رنج م  یافسردگ  یاز نوع  ، عمر  اّما تا آخر    ،افتیسالمت خود را باز 
ن  گوتینگن در دانشگاه    ج،یکمبر  فاصله    ی تجرب  کم از بخش  کم   اوپنهایمر  ؛کرد ی م  لیتحص  زیآلمان 

اقامت    ی ها سال  . او در طّی نمود   کوانتوم  ۀ فیزیك در رشت  ی  نظر  بخش    گرفت و وقت خود را مصروف  

 

1. Schizophrenia 
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و موضع خود   ،منتشر یعلم ۀ مقال شانزده، 1929 -1926 ی سالها  نیدکترا، ب ۀدرج در اروپا، ضمن اخذ  
   مستحکم ساخت. ،کیز یف بزرگ در علم   پرداز  هییك نظر  را بعنوان  

به  برکلی،و  1لتك او ک هاروارد  معروف   سه دانشگاه   ی به آمریکا مراجعت نمود و از سو  اوپنهایمر
 . دیبه کار مشغول گرد  برکلی و   كلت  ا او در هر دو دانشگاه ک ؛کار دعوت شد

 

 
  

 

1  ● California Institute of Technology (Caltech) 

 . ملقب به پدر بمب اتمیمریاوپنهارابرت 
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به   ت  از نظرات اوست که چند دهه پس از انتشار، صّح   یک یدر فضا،    1چالهسیاه   ی  نیبشیپ آن 
 ۀ لقآشنا شد و در ح  سمیبا مارکس  «،تات الك  نیج»اش خانم  معشوقه  قی از طر   یدر برکل  ؛ اودیاثبات رس

  د ی اّما به عقا  شتچپ ندا  در احزاب    یتیّ گرچه او هرگز عضو   ؛بدست آورد   ی اد ی ز   دوستان    ،چپ  فعاالن  
 او عالقه داشت.  یطبقات ی  مارکس و تئور

قرار داده بود و پس    ریتاث  تحت    داً ی بود، شد  ی هود ی را که خود    اوپنهایمر  ان،ی هود یها با  رفتار نازی 
  ن ی بنابرا  ؛رد یبه کار گ  یجهان  جنگ    هیگرفت تا دانش خود را عل  میتصمهاربر  ها به پرل یژاپن  ۀ از حمل

 کار بود.  ۀآماد  او رفت، کامالً  دنی، به د 1942ماه اکتبر سال  در روز گکه ژنرال  یزمان

 

رهبر  اوپنهایمر،  گروز ژنرال    یوقت تا  نمود  دعوت  عهده   ۀپروژ   فّنی    ی  را  را  شود، مانهاتان  دار 
کند که در آن گروه دانشمندان و  یبزرگ طلب م  یشگاهیآزمای  اپروژه  نیبه او گفت چن  اوپنهایمر

تبادل نظر کنند  ی،بتوانند به راحتمهندسان   بر آن بود که دوائر مختلف    ؛کار و    ی، و تجرب  ی نظر  او 
حل و    ی،را بدون اتالف وقت و کاغذباز  یدر یك محل باشند تا بتوانند مشکالت فّنی و علم  یستیبا

نما پذ  اوپنهایمر   شنهادات یپ  گروز ژنرال  .  ندیفصل  او خواست  و    رفتیرا  ر تاز  پرو  است  ی ا  را  فّنی  ژه 
سوابق و   ی  به بررس  ازین  -عتاً یطب-  نوع  نی از ا  ی سّر   ی اپروژه  است  یاّما ر   ؛رفتیپذ  زیدار شود و او نعهده 

 نشد.   دییتا   ،چپ  ناصر  اش با عروابط دوستانه   ۀبواسط  اوپنهایمر   ت یّ داشت و صالح  یاّطالعات  دوائر    د  ییتا

 فشرد که تنها فیزیکدان    ی مسئله پا  نیبه او داده بود، بر ا  دیکه کاخ سف  ی، با قدرت گروز  ژنرال
 ، ندارد   ی همطراز  اوپنهایمرمطلب که    ن یا  انیب  او ضمن    ؛است  اوپنهایمر  ی،ستپُ   نیچن  ی برا  صالحیذ 

 دارد.  اه نگ ی کنترل اّطالعات ریقول داد که همواره او را ز 

 مناسب آغاز شد.  یمحلّ  افتنیژنرال و او بر سر  نیبحث ب ،اوپنهایمرشدن موضع  یاز قطع  سپ

 200حّداقل    ی، الملل  نیب  ی نفر که از مرزها  265  ت یبود با ظرف  ی البراتوار  ،خواستی م  گروز  آنچه
  اوپنهایمر   اّما   ؛در نظر گرفته بود   یپی سی سی م  الت ی ا  در غرب    ی محلّ   ،او خود   ؛فاصله داشته باشد  ل یما

 

1. Black Hole 
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نام    یمحلّ  در صحراوا  آالموسلوس به  پ  ومکزیك ین  ی قع  ا  ؛ نمود   شنهاد ی را  با  روزگار    ن یاو  از    منطقه 
محل،   ۀن یپس از معا   گروز  .رفتیبه آنجا م  ی جهت اسب سوار  ،میآشنا بود و چنانکه گفت  ینوجوان 

  بمب    نی اّول  د  یجهت تول  ،توارالبرا  ساختن    ات  ی، عمل1942  سال    ز  یموافقت خود را اعالم نمود و در پائ
 دانشمندان پرداخت. ی  آوربه جمع  زین  اوپنهایمر ،یساختمان  اتی عمل با شروع   ؛آغاز شد یاتم

رمی  رینظ  ی افراد   ؛قرار داشتند  ستیل  مهاجر در صدر    رهگذر، دانشمندان    نیدر ا لئو   ،انریکو ف 
تــه  ،زیالرد  ب  آالموس دعوت  یکا ساکن بودند، به لوس که در آمر   گر ید   ی اریو بس  تلر   ادوارد ،  هانس 

 ،Maud  ۀتیتوسط کم  یانگلیس  ۀبانضمام فیزیکدانان برجست  ،رفته بودند  نکه به انگلستا  ی شدند و کسان
قضایا    ری و سا  یرم بحرانج    ۀدر ارتباط با محاسب  نیاز ا  شیکه پ  شی فر  اتوشدند.    یآالموس معرفبه لوس 

گزارش   نیمسافرت خود به آمریکا را چن  ی او ماجرا  ؛تان بود ع در انگلسدر آن مقط  م،یاز او سخن گفت
 :  ستکرده ا

  « ؟ یدر آمریکا کار کن  یخواهی م»  :مه گفتمن آمد و بدون مقدّ   شیچادویك پ  مزیرجروز س    یك"
   "« !...چه بهتر»گفتم:  ،ی«بشو   انگلیس ۀتبع یستیکار با  نیا  ی برا»  :گفت ،ی«آر» :گفتم

 
 لوس آالموس یدروازه اصل 
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 هیاهمّیت قض   ۀو انتظار بود، اّما بواسط  ی ها کاغذبازسال   دن مستلزمانگلیس ش  ۀآن زمان تبع  در
باره نوشته   ن یدر ا  فریش.  دیرسی کارها ظرف چند روز به انجام م  ۀهم  ،یاتم  در ارتباط با دانشمندان  

 است:  

تو  »  :به من گفت  س یهمان پل  در ظاهر شد و مشخصات مرا گرفت...  م  د    یسیپل  ،چند روز  ظرف"
  «. تو را به انجام برسانم  تیّ تبع  ،اند ظرف یك هفتهچون به من دستور داده  ی، باش  ی مهمّ   ی لیخآدم    ی ستیبا

چمدان   كیام را در  ی شخص  لیوسا   ۀیك هفته بعد، دستور آمد که خود را به لندن برسانم، من هم هم
خانم بلند قد به    مربوطه رفتم، یك   ی  دولت  ۀآن روز، به ادار  ی فردا  ؛داده با قطار شبانه به لندن رفتم  ی جا

به   ،به علیاحضرت ملکه انگلیس  ی وفادار سوگند   ی پس از ادا  ؛داد ی دانشمندان را انجام م  سرعت کار  
در    ،آمریکا فرستادندانگلیس شدم. بلفاصله مرا به سفارت    ۀاز آن که تبع  یدادند حاک  یمدارک  من

 ".مرا صادر کرد  ی زایو  ،ورود  منتظرم بود و به محض   یآنجا شخص

دانشمندان    ذشتهگ رشته   یعلم  ی استعدادها  نیبهتر   اوپنهایمر،  ، مهاجر  از  در  را   ی هاآمریکا 
کار در   جهت   خ،یتار   ی  علم  میت نیتوان گفت بهتر ی م ؛نمود  ی آورجمع   زین  یو مهندس یمیش ک،یز یف

 کار شد.  ۀآماد   ،آالموسلوس   البراتوار  

سرهنگ    نظر  ریداده شود و همه ز   ینظام  ۀدانشمندان درج  ۀبر آن بود که به هم  گروزژنرال  نظر
ا  ؛ندی نما   فهیانجام وظ  ی نظام  رات  برابر با مقّر   ، رابرت اوپنهایمردّوم   و   دینظر را نپسند  ن یاّما اوپنهایمر 
 موضوع را نگرفت.   ۀهم دنبال گروز

،  1943  سال  لیاز آور   ی البراتوار و آماده بودن دانشمندان، کار به طور جّد   ی  ساختمان  اتمام کار    با
  ر ی مختلف بکار گماشت، غ  ر ئآنها در دوا  یدانشمندان را بر حسب سوابق علم  اوپنهایمر  ؛دیآغاز گرد 
استخدام   آالموسلوسدر    زین  مختلف  ی ها صاز تخّص   نیمهندس  یگروه  ،یو عمل  ی نظر  ی هااز بخش 

اعزام    آالموسلوس به    یشناساسلحه  ص  متخّص   بعنوان    زین  پارسونز  تانیکاپ  ی،شده بودند. در اواخر ماه م  
 . دیمشغول بکار گرد  ی،در امور اجرائ اوپنهایمر مت معاونت  سشد و با 
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حد بود متّ   از ملل    ی در واقع سازمان  ، رابرت اوپنهایمردکتر    ت  یّ ر یتحت مد  آالموس لوس   البراتوار  
  آن ؛  دندنمو ی م  فهیانجام وظ  ،واحد  مختلف با یك هدف    ی هاکشورها و فرهنگ  ندگان  ینما  ،که در آن

 بود.  یجهان  دادن به جنگ   ان یو پا سم یو ناز  سم یهدف، شکست دادن فاش

 * 

جرج    مانهاتان، در دانشگاه    ۀپروژ   ی  ریگشکل   در روزگار    ،روژنیدیپدر بمب ه-  تلر   ادوارد دکتر  
 نیچن  ،شده   اد ی  مشارکت خود را در پروژه  ۀز یانگ  ،ی ادر مصاحبه  راً یاو اخ  .کار مشغول بود ه  واشنگتن ب

 : تکرده اس انیب

را در جمع    یمهمّ   یسخنران  روزولت   دنتیبه من اّطلع داد که پرز   یدوست  -در واشنگتن-شب    یك"
و   رفتمیمن پذ  ؛میخواهد نمود و از من خواست تا به اتفاق در آن جلسه شرکت کن  راد یا  ،دانشمندان

  ن ر داشتند. روزولت ضممختلف حضو   ی ها دو هزار دانشمند از رشته  ب  ی قر   م،یبه جلسه وارد شد  یوقت
ممکن است    ،ینکوش  ی داشته باش دوست دانشمند من، اگر تو در دفاع از آزاد   اد یب»  سخنانش گفت:

 .«برود   انیمه جهان از مدر ه ی آزاد 

سخنان را   نیا  روزولت   دنتیدر آن جلسه وجود ندارد و پرز   یدریك لحظه گمان کردم که جز من کس
   ". مشارکت کنم ی نظام ی هام شدم که در پروژهمصمّ  در همان لحظه ؛دیگو ی من م به شخص  

هرگز   هااّما مطابق قرارداد، یکشنبه  افت،یی هر روز از صبح آغاز شده تا شب ادامه م  یعلم  کار
  دانشمندان بصورت    ؛رفتی م  ابانیکوه و به  شد و بیاسب خود را سوار م  اوپنهایمر  ؛کرد یکار نم  یکس

  ی غیرعلم  ا ی  یممکن بود علم  ،پرداختند و مباحثات و مکالماتی منیك  و پیك  ی رواده یبه پ  یگروه
رمی   ؛باشد   ن یرفقا را به ا  ابانیداشت و در کوه و بیمربوط به فیزیك را دوست م   ی  علم  همواره مباحث    ف 

م منازل    بود که معموالً   یباش و خوش   ی خواری م    شب    ها معموالً شب کرد. شنبهی مباحث سرگرم  در 
بود.    نیمناسبتر   یهائنشست   نیچن  ی  بزرگ و جهت برگزار  اریبس  پارسونز   تانیکاپ  نزل  م  ؛شدی انجام م

از    یکوچک  ی  هدارنمود و ب  ی ارزان برآورده م  ی هامت یالبراتوار را با ق  ۀسکن  از  ین  یارتش  یك فروشگاه  
 .دیرسانی به انجام م  گانیرا ی ارتش، خدمات پزشک ی سو 
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تا اواخر    تیّ ممنوع  نیمنع کرده بود و ا  مایاز مسافرت با هواپ  را  پارسونزو    اوپنهایمر،  گروزژنرال  
کردند، بعدها در خاطرات  ی کار م  آالموسلوس ها در  که طّی آن سال  یکسان  ۀ. همافتیادامه    45سال  

شخص وجود  و  روابط  نوع  از  در    ی هاتیّ خود  ن  آالموسلوس جالب  از    یکی  ؛اندکرده   اد ی  یکیبه 
 او نوشته است:    ۀدربار   شیفر   اتو  .بود   یئ جوان آمریکا  فیزیکدان    ،1ینمنا ف   چارد یر جالب،    ی هات یّ شخص

 دن  یشن  قی توانست از راه دور، از طر یاو م  ؛آموخته بود   یرا به خوب  ی رمز   ی هاقفل   سمیمکان  ینمناف"
  ی گاه  ؛کرد ی دوستان را باز م  ی هاقفسه  ی هااوقفل   ؛ها رمزها را کشف کندقفل   باز و بسته شدن    ی صدا

  ،یتیامن  س  یپل  وردن  آ  انیمه  آنها و ب  ۀقفس  با باز گذاشتن    یو گاه  ب یو غر   ب یعج   ی هاامیگذاشتن پبا  
 "آورد...! ی همکاران را فراهم م ی بعض  و خجالت   رتیاسباب ح

در    قات  یتحق انفعال    که امکان    دیآغاز گرد   یزمان  آالموس لوس دانشمندان  و  در    ی ریزنج   فعل 
رمی، توسط  235  ومیاوران ، با  239  ومیبه نام پلوتون  دیجد  یك عنصر    ، افزون بر آن  و  دهیاثبات رس  به  ف 

مربوط    ع  ی و صنا  یاتم  در فیزیك    ی دیبزرگ، ابواب جد کشف    ن یبا ا  .کشف شده بود   ، همان خاصّیت
 به آن گشوده شد. 

 

 

 

1 ● Richard Phillips Feynman 

 های شبانه دانشمندان در لوس آالموس.مهمانی
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آزما  از  رمی  ش  یبعد  ش  ف  دانشگاه  ا  کاگو،یدر  رس  یمعن  نیبالفاصله  اثبات  ا  دیبه  با   جاد یکه 
 یعیبه طور طب  توانمی ،  درصد دارد   5نزدیك به    ی، که خلوص 235  وم  یبا سوخت اوران  1یاتم  ی هاروگاهین

  - لیتبد-  هسته  ها درن نوترو   جذب    خود بر اثر    هب  خود ،  238  ومیاوران  .2افت ی  یدسترس  239  ومیبه پلوتون
 . ندیگو یم Breeder »3»  یا »زاینده«ها را اصطالحًا روگاهین نیا لیدل  نیبه هم ؛شود ی م ومیبه پلوتون

تول  میتصم  گروز   ژنرال کارخانه جهت  دو  پلوتون  U235  دیگرفت   ن ینخست  . دینما  جاد یا  ومیو 
مشغول بکار شد که دو تکنیك   1943در سال    ی ستن    ایالت    4« اوك ریج  »در    ، ومیاوران  ی  جداساز  ۀ کارخان

  اده د   شنهاد یپ  ،ی دانشمند مجار  گنر یو   وجینی  وم، یرفت. در مورد پلوتونی بکار م  ی مختلف در جداساز
از هر    ،گرفت و در آن صورتیوترون قرار من  بمباران    ریز   -روز  100  به مّدت  -  ومیاوران  فلّز   ۀبود که تود 

 ۀمخلوط پس از دو ماه سرد شدن به طریق  ؛شدیل مبدَّ اتم به پلوتونیوم مُ   كی   وم یاوران  هزار اتم    چهار
 شد. ی م ی جداساز ،هحاصل  وم  یپلوتون و هیتصف یائیمیش

پا  ی اه ، کارخانگروز  د  یبه صوابد دهکد  ندیفرآ  نیا  یۀبر  ا،  5هانفورد   کوچك    ۀدر  در    الت ی واقع 
 شد. ی م نیکارخانه تأم ن یاز ا آالموس،لوس  ر  البراتوا   از  یمورد ن و مواد خام   دیواشنگتن دائر گرد 

 ی هاساختن بمب   آالموس لوس وار  البراتۀ  وظیف  ی، ها و اّطالعات علمنهیزم  ۀهم  ش یدایپ  باوجود  
 بود.   239 وم  یپلوتون ای  235 وم  یبا اوران یاتم

  

 

 ثابت است.  ،بر حسب زمان لیتبد زانی سوخت و ساز کنترل شده است و م  یاتم  روگاه  ی در ن ،یبمب اتم  برعکس   1.

 . است 2۳8 وم  ی اوران ه،ی درصد  بق 9۵بخش اعظم   .2

م در خر   ی کشورها  ل  ی از دال   یک؛ یوانی ح  ایمثل است، در انسان    د  ی تول  یمعنابه    «Breed»   ۀواژ  .3   ی هاروگاهی ن  د  یجهان سو 
 است.  یجهت استفاده در بمب اتم ومی به پلوتون یابی دست  ی،اتم

4  ●  Oak Ridge,Tenessee   دور    :منجمله  ،وجود داشت  ییهای نگران  ،کارخانه  ن ی احداث ا  ی در انتخاب مکان مناسب برا
  ی امنطقه  جیر اوک   ی. احتمال  یی  حمالت هوا جاسوسی و  آن در مقابل    تی  کارخانه و حفظ امن   برق    نی تام  ت،ی  دن از مراکز پرجمعبو 

 یکیبود که در نزد  دور از انظار عموم  و  باشد(  ییعوامانه و روستا  ی ، تا نامبا هوشیاری انجام شد)انتخاب نام شهر هم    ییروستا
کرد، سپس    هی تخل  دامنطقه را بدون سروص  ،یبه کشاورزان محل    ت اشت. دولت ابتدا با پرداخت غرامبرق وجود د  ی روگاههای ن  ،آن

 ساخته شد. ،کارمندان در آن محل  یبرا  انهی مخف یو شهر  ی اتم یمجموعه ساختمانها و  رعت آغازساخت و سازها به س
5 ● Hanford -   نتون« احداث گردید.این سایت در جنوب  ایالت واشنگتن، روی رودخانۀ کلمبیا و  در استان »ب 
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 . یتنس جیاوک ر یپرسنل خدماتدر حال سخنرانی برای  زگرو یلسل

 ی.حقوق یچک ها افتیکارگران هانفورد درحال در
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کارخانه .  Y-12( در پروژه  Calutron Girle)  دختران کالوترونمعروف به  شاغل در واحد کالوترون    زنان
 یآگاه  ومیاوران  دیافراد از مقصود تول  نیپروژه منهتن را برعهده داشت؛ ا  یبرا  ومیاوران  دیتول  فهیوظ  ستمنیا

عکس منتشر    نیسال که ا  50آوِنز، پس از    سیبنام گالد  نشسته،  ریتصو  نیا  یکه در جلو  یینداشتند. بانو
 .   است و فتمن مشارکت داشته یبوتلیل یاتم یهادر ساخت بمب یمتوجه شد که و دیگرد

 Y-12تغییر شیف کاری زنان شاغل در کارخانه مهندس کلینتون پروژه 

 تن در این کارخانه واقع در اوکریج مشغول بکار شدند.  82000 
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 ***  

 1947، ینستونپر – یشرفتهموسسه مطالعات پو ج. رابرت اوپنهایمر.  نیشتن یآلبرت اتاریخ در یک قاب. دو نابغه 



 261                                                                                                                 حماسه و تراژدی در لوس آالموس 

 

داغ بود،   آالموس لوس در    ی راجع به شکستن اتم و تولید انرژ  ،مباحث تئوریكدر همان زمان که  
بمب    ا ی،  «بمب  رـ با»  دانشمندان گذشت که چند سال بعد سبب تولید  ی بعض  از ذهن    ی گری د   ۀشیاند

  ب ی کند عبارت است از ترکی عمل م  Fissionکه درست به عکس    Fusion  ی  . تئوردیگرد   یدرژنیه
  ی شود. انرژ ی رها م  ند،یدر فرآ   ی االعادهفوق   ی بزرگتر که انرژ  ی هاکوچکتر و بدست آوردن اتم   ی هااتم 

  ت  علّ   ،به هلیوم  درژنیه  Fusionیل  شود که در آنها تبدی محاصل    ی ندیفرا  نیو ستارگان از چن  دیخورش
در سطح    ؛ درجه حرارت استها  ونیلیم  ازمندیفعل و انفعال، ن  ن یاّما شروع ا  ؛نور و حرارت است  جاد  یا

  جاد یگاز ا ی هامولکول  ع  ی حاصل از حرکت سر  حرارت بر اثر اصطکاك    نیا گر،یو ستارگان د  دیخورش
  گردد.یم

رمی ،  آالموسلوس   در مباحثات    ی،درژنیبمب ه  د  یدر ارتباط با امکان تول  ارد تلرادو و    انریکو ف 
مورد   فعل و انفعال   جاد یالزم جهت ا درجه حرارت   ون یلیکه چند م دندی رس جهینت ن یکردند و به ا ار یبس

  ی ومیاوران ی  مبود که یك بمب ات نیا شنهاد یپ گر، یبه عبارت د   ؛گرفت یتوان از یك بمب اتمی نظر را م
.  د ینما  نی را تام  Fusionالزم جهت    حرارت    تاردد  گ  هیتعب  ی درژنیدر بمب ه  یبعنوان چاشن  یومیپلوتون  ای

رمی  ی اریبس  ما،یروشیه  ۀاّما پس از فاجع  ؛نهاد   انیدرم  ادوارد تلر الزم را بدست آورد و با    ی هاشرطش یپ  ف 
رمینظیر  ،اّول طراز از دانشمندان   تــه، ف  از مشارکت در   گران،یو د  رنیلز بو  ،زیالرد  ،اوپنهایمر، هانس ب 

  ق ی سال به تعو  5  ب  یقر   یدروژنیه  بمب    دیتول  ،لیدل  نیهمه  و ب  دندیامتناع ورز   یدروژنیه  بمب    ساختن  
 افتاد.

انگ  د ادوار  به  از روس ی ب  نفرت    ۀز یتلر  دانشمندان  حساب  با کمك  کار ساختن بمب    گر،ید   ها، 
   اّما گام اّول در   ؛شد  ش ی آزما  ،1952به سال    ، یدرژنیبمب ه  نیرا به انجام رساندند و نخست  یدرژنیه

ساخته    یاتم   ی هابمب   ،شتریهر چه ب  باشتاب    ،Pu239و    U235  ۀآالموس آن بود که از دو ماد لوس 
   شود.
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ا  قاتیتحق به  مطمئن  دیرس  جهینت  نیدانشمندان  اتم   نیتر که  بمب  یك  ساختن  جهت   یراه 
قسمت    ؛ شود   میبزرگتر )هدف( و کوچکتر )گلوله( تقس  به دو قسمت    یرم بحران آنست که ج    ی، ومیاوران

از آنکه تصادم بطور کامل    شیبزرگتر شلیك شود و پ  ۀتود   به  ی کوچکتر در زمان انفجار، توسط تفنگ
شود  ها بر هر دو قسمت شلیك  از نوترون   ی رگبار  وم،یو پلون  ومیساخته شده از برل یانجام شود، از منبع

   گردد. یعمل ،بمب انفجار   تا

 

 
 

 ادوارد تلر ، پدر بمب هیدروژنی  
تلر   در  2003  –   1908)ادوارد  یهودی  ثروتمند  خانوده  در   بوداپستِ( 

بدلیل قوانین ضد یهود در  ل،  پس از جنگ جهانی اوّ زاده شد. مجارستان
، تلر هجده سالهن، یهودیان اجازه ورود به دانشگاه نداشتند، لذا  مجارستا

در  آلمان    به او  دانشگاه    23رفت.  از  فیزیک  دکترای  درجه  به  سالگی 
آ نائل  آلمان  آلمان،  الیپزیگ  یهودیان در  تیره شدن روزگار  از  مد. پس 

، به آمریکا  1935ادوارد تلر برای بار دوّم مجبور به مهاجرت شد و در سال  
 فت و تا پایان عمر در آنجا زیست. ر
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بود که   دهیرس  ثبوتامر به    نیشد، ای خوانده م  «اژدها  ش  یآزما »که    یشیآزما ، طّی  آزمایشگاه  در
  واضع    ،فریش  اتو  .کندی م   جاد یرا ا  ی زنجیر  فعل و انفعال    وم،یاوران  دو قسمت    یناگهان  ساختن    نزدیك

 نوشته است:   نیدر ارتباط با آن چن  ش،ی آزما نیا

بخش بزرگتر،    ؛رد یصورت گ  یاتم  شوند و انفجار    کیبه هم نزد   ومیقطعه اورانبود که دو    نیا  ،مقصود "
بخش کوچکتر    ؛حادث نشود   ، موقعی ب  ها بتوانند فرار کنند و انفجار  در وسط داشت که نوترون   ی سوراخ

را انجام    شی آزما  ن یا  ی ستیما با  شگاه، یآزما   در  کرد.ی شد و آن را پر می بزرگتر م  قسمت    ناگهان وارد  
  ك انفجار  شدن به ی   ک ینزد   -عمل  نیا-   قتیدر حق  ؛ است  یکه کار شدن  میکرد ی و معلوم م  میداد یم

قسمت کوچکتر در بخش بزرگتر فرو   یوقت   ؛بخش بود   تی رضا  کاملا   جهینت  ؛امکان  است در حدّ   یاتم
 "چند درجه باال رفت.  ،و حرارت دها فعل و انفعال را آغاز کردنافتاد، نوترون 

 تانیبعمل آمد و کاپ   ،مورد نیاز  تفنگ    ی های ژگیجهت و   الزم   محاسبات  ها،  ش ی زماآ   ن یاز ا  بعد
 قرار دهد.  یبخش مهندس اریدر اخت ،نموده هیّ را ته مزبورتا تفنگ  افت ی  تی مور أم پارسونز، 

 * 

آمد و فاش ساختن ی بحساب م یرم بزرگ ُج   یزمان ،یبمب اتم سم  یگفتن در ارتباط با مکان سخن
 ن یمقاالت متعّدد در ا  اّما با گذشت زمان و چاپ    ؛مرگ را بدنبال داشت  ح، مجازات  سال  نیا  اسرار  

  ی م  ظرساده بن اریبس ظاهراً  یتکنیك سوار کردن اجزاء یك بمب اتم ؛دی بمب فاش گرد  سم  یمورد، مکان
.  العاده مشکل استفوق ی کند، امریکار طلب م عت  یکه طب  ظرافتیوجود  ۀامر به واسط نیاّما ا ؛رسد
  ب ی که قر   یکیبا تکن  وم،یاوران  ی  یك بمب اتم  سم  یاز مکان  یاّطالع عالقمندان، به قسمت  محض    نجایدر ا
 .  میکن یبه کار رفت، اشاره م آالموس لوس در  شیسال پ 58

و قسمت کوچکتر )گلوله(   لندریس   کیبخش بزرگتر( به شکل    ای)    اورانیومثابت    ۀتود   میکن  فرض
  رم ج    است که  ل ی( بدان دلیرم بحران)ج    وم یاوران  کردن    دو قسمته  ؛ ه استساخته شد  ستونیبسان یك پ
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در آن    اّول آنکه گلوله کامالً   ؛دارد   یعلم  لی دو دل  زین  لندریس  ۀباشد و حفر   1ی بحران  رم  ج    ر  یپاره، ز   هر
از سوخت    ی ناش  ی هاحفره، نوترون   نی آنکه از ا   گریو د   دیآی بدست م   ،دلخواه  و شکل    رد یگی م  ی جا
شده است   هیتعب ی اگونه هتفنگ در داخل بمب ب ۀشوند. لولی م تیهدا رون یبه ب وم یاوران ی  عیطب ساز  و 

وارد   ،اد ی شده با سرعت ز   کی( شلۀ)گلول  ستون  یندارد و پ  ی افاصله  لندریس  ۀتفنگ با دهان  ۀکه دهان
  ی رم بحران از ج    ترشیدو پاره، ب  وزن    حاصل جمع    -نانیاطم  محض  -ی  اتم  ی هادر بمب   ؛شود ی م  لندریس

طّراح   ؛(ی است )جرم بحران  ازیمورد ن  ومیاوران  لوگرمیک  12حّداقل    ،تر اگر به فرضبه عبارت ساده؛  است
 برد. ی ( را بکار ملوگرمیک 14)مثال  ی شتریب  بمب، مقدار  

 هی ثان  م  یو ونیلی یك م  جمعاً   ان،یتا پا  ی ریفعل و انفعال زنج   شروع    ۀانفجار از لحظ  ،یبمب اتم  در
م با شکستن    شروع    نیبنابرا  ؛رد یگی زمان  انفعال که  و  آغاز    فعل  نوترون(  برخورد یك  اثر  )بر  اتم  یك 

بایم اوران  یزمان  یستیگردد،  پاره  دو  که  شود  وضع  ومیواقع  بگ  یدلخواه  ت  یّ در  از    یکی  ؛ رندیقرار 
  ، فعل و انفعال  نیدر ا  ی ریچون اندك تاخ  ؛نکته است  نیدر هم  یسالح اتم  طرح    مشکالت    نیبزرگتر 
بمب    ۀگلوله، پوست   اد ی و سرعت ز   ومیاوران  مخصوص    شلیك شده با توّجه به وزن    ستون  یشود تا پی سبب م

ر  را در محیط پراکنده سازد. اگر فعل و انفعال بر اث  ومیات اورانمقابل بشکند و ذّر   ۀرا درست در نقط
و حساب    ق یگلوله به محل دق  دن  یرساز    شیپ  ی عنیزودتر از زمان الزم    ط، یوجود یك نوترون در مح 

شود صورت  ی م  دهینام  «انفجار زودرس»اصطالحًا    که  شده آغاز گردد فعل و انفعالي ناتمام و ناقص 
 است.  طیدر مح  ویواکتی راد  ات  ذّر  بمب و پراکنده شدن   ۀپوست ذوب شدن   ،اشجهیکه نت رد یگیم

منتشر ساخت که   ی امقاله   هیروشیما  ی اپس از ماجر   ت،یبه نام دکتر اسم  ی ئیك فیزیکدان آمریکا
مقاله در سراسر جهان   نیداد و ا حیسم آن را توضیو مکان یمحاسبات مربوط به بمب اتم ۀهم ،طّی آن

در    یمقدار اسرار نظام  نیا   ،خیاز تار   یزمان  چیه  در":  با خواندن مقاله گفته بود که  پارسونز   ؛پخش شد
 "یك مقاله فاش نشده است.

 

اقل مقدار اوران 1.  شود. ی م دهی نام  ی«رم بحرانج  »  ی،اتم یك انفجار   جهت ایجاد   ،الزم پلوتونیوم   ای ومی حد 
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 ی هاهدف، نوترون   ی  نچ یا  6  ۀگلوله در فاصل  دن  یخود گفته است که با رس  ۀمقال  در  تیدکتر اسم
در    ومیبمب را ذوب نموده و اوران  ،زودرس  و انفجار    دینمایبرخورد م  ی گریبه د   یکیپرتاب شده از  

 را چند ده هزارم    نچیا  6  ۀاو با توّجه به حداکثر ممکن سرعت گلوله، طی  فاصل  ؛شود پراکنده می  طیمح 
کند می  شنهاد یپ  اسمیتاست. دکتر    یطوالن   اریبس  یزمان   ،یدانسته که نسبت به زمان انفجار اتم  هیثان

بمب طّراح  نبودن    یستیبا  ،که  ا  از  در  سرچشم  نانیاطم  ی،نچ یا  6فاصله    نینوترون  کند،   ۀ حاصل 
است.    یهان یتشعشعات ک  ی، گریموجود در بمب و د   وم  یاوران  دو قسمت    ی، کی  ،ناخواسته  ی هانوترون 

 ن یع از سطح زمدر هر فوت مربّ   هیعدد در هر ثان  12را    یهانیک  ی هامحاسبات انجام شده، تعداد نوترون 
  50تا    5  نیب  یشده را دو دانشمند روس  یغن  وم  یآزاد شده از اوران  ی هاتعداد نوترون   ؛نشان داده است
 اند.گزارش کرده  هیدر هر ثان ومیگرم اورانلو ینوترون از هر ک

گذشته، طّراح    ن یاز ا  ؛دانداز حد خطرناك نمی   اده یرا ز   ی هانیک  ی هاوجود نوترون   اسمیت  تردک
  . دیو خطر را دفع نما   جاد یا  ی هانیک  ی هادر مقابل نوترون   ی سپر  ن،یسنگ  ات  تواند با بکار بردن فلزّ می
است و اضافه  کرده    هیها را توصبمب   کوچك ساختن    ،ومیپرتاب شده از اوران  ی هانوترون   ۀدربار   وی 
 .ابدیمی  یسرعت گلوله کاست کردن   اد یبا ز   ،که مشکل دینمامی

رو  به زنج   ،ی هر  انفعال  و  ا  ی ریفعل  زمان  جاد یو  کامل،  می   ی انفجار  گلولحاصل  که   ۀ شود 
گرفته باشد و در همان   ی جا  ،هدف  ۀدر حفر   شده است( کامالً   جاد یا  ۀحفر   ۀ)که کامال انداز یومیاوران

  جاورت  که در م   ومیپلون-ومیمنبع برل  ی هانوترون   ه گلوله از حفره عبور کند، رگبار  از آنک  ش یزمان، پ
 . زد یر  فرو ومیاره اورانپ شده، بر مجموعه دو هیهدف تعب

 رممکنیساختن آن را بر آماتورها غ  ،ییک بمب اتم  فّنی    نکاتشاره شده،  ا  که قبالً   همانطور
  ی شده، قادر به طرح و ساختن بمب اتم   یغن  ومیوردن اورانفّنی با به دست آ   ۀتجربی سازد و یك تیم بیم

 نخواهد بود. 

 



 

  
 

 

 

 1آزمایش اتمی ترینیتی

 

ادامه   زین   پلوتونیوم  فلزّ   ۀ بود، مطالع  ان یدر جر   یومی ساختن یك بمب اوران  ی بر رو  قاتیکه تحق  ی زمان
نظرات    ؛شده بود   پلوتونیوم جلب  ی توّجهات به سو   ۀهم  ،ومیاوران  ی بر رو  قاتیتحق  ۀبا خاتم  ؛داشت
اوران  نینخست به ش  ی عنی  ی ومیآن بود که تکنیك بمب  از تفنگ  در بمب    د که ذکر ش  ی اوه یاستفاده 
آن تکنیك نیست    ی رایپذ  وم،یپلوتون  دار  ی ناپا   نشان داد که فلّز   قاتیتحق  ۀاّما هم   ؛بکار رود   زین  یومی پلوتون

زودرس    انفجار    جاد  یبه هدف، ا  دنیبل از رسکه به هدف پرتاب شود، ق  ی با هر سرعت  یومیپلوتون  ۀو گلول
 پاشد. یبدون انفجار از هم م ، نموده و بمب

 جاد  یا ومیپلوتون فلّز  در توانی ه مو چگون ست یحل چ امر، راه   نیدانست باتوّجه به ای نم چکسیه
زنج  انفعال  و  حلّ   ؛نمود   ی ریفعل  راه  ناگهان  گذشت   نبوغ   یاّما  دانشمندان  بعض  نظر  از                       آسا 

ره ساخته و ناگهان با فشار  را به صورت یك کُ   ازی که مقدار پلوتونیوم مورد ن  نی( و آن ا 2ر یندرما  تس)
ره از هر  کوچك شدن کُ   .رساند  التربا  ی را به وزن مخصوص  یوم یپلوتون  ۀر کُ ،  TNT  حاصل از انفجار  

و    3شود ی ها در واحد حجم من گرفتن تعداد نوترو   یفلز و فزون   طرف، سبب باال رفتن وزن مخصوص  
دلخواه    ۀج یکدام به نتچ یو ه  دیها بطول انجاممّدت   اتشیگردد. آزما یحاصل م  ازیمورد ن  ی  حالت بحران

فشرد که شعاع کره از همه   ی طور  ،ی از همه سو   کنواختیرا بطور    ی ره فلز که یك کُ   نیا  ؛دیرسینم
در حل    آالموسلوس بود و البراتوار    یل مشک   اریکوچك شود، امر فّنی بس  کسانیو    کنواختیجهات  

. دیرسینم جهیمشکل به نت نیا

 

1 . Tritnity Test 
2 ● Seth Henry Neddermeyer 

 .ندیگو  Implosionعمل را  نی ا ی در اصطالح علم .3
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دانشمند    سرانجام یك  بنام  یروس   از  ک»االصل  در    1ی« کاوسکایستیجرج    س ی تدر   هاروارد که 
  شات یپس از مطالعات و آزما  یکاوسکای ستیشد. ک  دهیمواد منفجره بود کمك طلب  ص  نمود و متخّص یم

 ی دارد. او توانست با ساختن لنزها  یکل  ریموج انفجار تاث  جاد یدر ا  نفجرهکه شکل مواد م  افتیدر   اریبس
حاصل خسته و آزرده  ی ب  ی هاش ی که از تکرار آزما  اوپنهایمر  ؛دلخواه را بدست آورد   ۀج ینت  ی انفجار

ید. رس  ی بندکار به شرط   ،کرد و سرانجامی و انکار نگاه م  ینف  ۀدیبه د   ی اکاوسکیستیک  ی بود، به کارها
 آورده است:   نیدر خاطرات خود چن یکاوسکایستکی

نداشتم با او شرط    ی دیترد   جهیمن که در نت   ؛بود   نیبدب  ،کار  ۀج یو نسبت به نت  یعصب  اریبس  اوپنهایمر"
 "   ده دالر  او...!من در مقابل   یك ماه حقوق   ؛بستم

اّول  رفتیشرط را پذ  اوپنهایمر با یك بمب  جهان را    یاتم  شیآزما  نیو قرار بر آن گذاشتند که 
 ، سامان دهند. 1945سال  ی جوال  16در روز  ومکزیکین ی در صحرا یومی پلوتون

در    محّل  شده  اسپان  آالموس لوس   جنوب    ی  لیما  210انتخاب  زبان  به  و  داشت                     یول یقرار 
 شد. خوانده    «Trinity» آالموسلوس  ی  سّر   اّما به زبان   »روز مردگان«، ای «2مورتو ورنادا دل خ»

                              

                                     

 

1 ● George Kistiakowsky 2 ● Jornada del Muerto 

 ییکایآمر-ینیاستاد اوکرا یاکوفسکیستیک
 هاروارد که در پروژه منهتن شرکت داشت 

 ست ندرمایر 
 آالموستصویر کارت شناسایی وی در لوس
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 100به ارتفاع  نیآهن  یبرج ما،یانداختن بمب از هواپ ی برآن شدند تا به جا  رنده،یگ میتصم تیأه
  ل ی از اواخر آور   یساختمان   اتی. عملندیازما یب  نیآهن  را در برج    یوم یو بمب پلوتون  ساختهمتر(    30.5)    اپ

 شد. هیدر برج یاد شده تعب ،الزم ی هادستگاه  ۀو هم دیآغاز گرد  45سال 

اوائل جوال  از  نظر  مورد  ه  شی آزما  ۀآماد   ی بمب  اّما  موفق  چیبود،  به  اعتماد   شیآزما   تیکس 
 چه خواهد بود.  ،انفجار در صورت توفیق ی هاامدیدانست پی نم یکس زینداشت و ن

انتقال   یآهن برج    ی به محل حمل و به باال   یومی پلوتون  یبمب اتم ش،ی از انجام آزما  شیروز پ  دو
  جمع شدند تا شاهد    ش یآزما   پروژه در محّل   اندرکاران  دست   ۀهم  ،1945  ی جوال   16  . صبح روز  افت ی

 باشند.  خیتار   ی  اتم ش  ی آزما نیاّول

نظر  ریرا ز  اناتیجر  ،یقیدور ضمن گوش دادن به موس ۀاز فاصل ،خود نشسته  ل  یدر اتومب فریش
ابر  یعصب  یدر حالت  گروزو    اوپنهایمر  ؛داشت آسمان  ام  ستندینگر یم  ی به  آن    دیو  به صاف شدن 

 داشتند.

ب  1« جیبر ن ب    تکن  » بمب    سبب انفجار    است   و برق ممکن  آن داشت که رعد   م  یمسئول برنامه، 
رمی  ،انهیم  نیگردد. در ا ژنرال   م  خش  وحشت کرد و اسباب   انداخت که همه را دچار    انیبه م  یسخن   ف 

رمی   ؛را فراهم آورد   گروز را به    نیزم  ۀکر   ی هوا  احتماالً   ای   التیا  ی گفت که انفجار ممکن است هوا   ف 
 یکباره بسوزاند. 

 3یپائ  هزاربیست از ارتفاع   B-29ی  مایدر هواپ پارسونز تانیو کاپ 2ز دکتر آلوار   ،دان مشهورفیزیک
ی  لی ما  25  ۀو فاصل

  15  ۀکه به فاصل  یمانیس  ی در سنگر  ؛جار بودند انف  ۀصحن  دنیمرکز صفر، منتظر د   4
، معاونش ژنرال  گروزژنرال    ،اوپنهایمرمرکب از    یفرمانده  أتیمرکز صفر ساخته شده بود ه  ی  پائ  هزار

 . بودند  ستادهیا ش یآزما   در انتظار زمان   گر،ید  ی تعداد فارل و 

 

1 ● Kenneth Bainbridge 

2 ● Luis Walter Alvarez 

3 ● 6 km 

4 ● 40 km 
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 گر ی د   ی را به جا  لر  معاونش فا  -نانیمحض اطم-  گروزصبح بود و    5:30زمان انفجار، ساعت  
 نروند.  ان یهر دو از م ار،ناگو  ی افرستاد تا در صورت حادثه 

رمی تا قدرت انفجار بمب  داده بود    بیرا ترت  ش یمات یك آزما مقّد   ،یل ی ما  25در فاصله    ، انریکو ف 
 کند. ی ریگرا اندازه

دست   ،یلی ما  20فاصله    در تــ1الرنس ارنست   ر  ینظ  ی افراد   ،اندرکاراناغلب  ب  هانس  جه،   مزی، 
دراز   نیزم   ی رو  ادوارد تلربر چشم، در انتظار بودند.    ی جوشکار  ی هانکیبا ع  گر،ید   ی اریچادویك و بس

 بود.   دهیکش

دوخته بود.    یآهن  نشسته چشم به برج    و به حالت    دهیرسان  یلیما  14  ۀخود را به فاصل  فریش  اتو
و   قهیو نه دق  ستیو ب  5ساعت    ؛شدبه هوا شلیك    ،یك دقیقه تا انفجار  به عالمت    یراکت  5:29ساعت  

 بمب با هم منفجر شدند.   اطراف   ۀمورد منفجر  قسمت     32اتوماتیك بکار افتاد و  د  یکل ه،یثان 45

حاصل    یفوق بحران  را از هر سو به طرف داخل فشرد و حالت    ی ومیره پلوتونکُ   ،ی انفجار  موج
را آغاز    ی ر یزنج   فعل و انفعال    ع، یسر   ی هاوترون از ن  یداخل بمب، باران  ومیبرل- ومیآمد و از دستگاه پولون

  گزارش کرده است:  نیرا چن یخ یتار  ۀصحن فریش  اتونمودند. 

  محّل   مخالف    ی بودم به جهت  دهیرا پوشان  م یکه با انگشتها، گوشها   ینشسته و در حال  نیزم  ی رو  من"
ناگهان    و؛    ......   یكچهار، سه، دو،    ؛ ......ناگهان شمارش معکوس شروع شد  ؛کردمی نگاه م  ،بمب

به    هینور تا دو سه ثان  ؛گرفتند  دنیصحرا درخش  یشن  ی هاطلوع کرد، تپه  دیدر سکوت کامل، خورش
  ی ئ یش  ؛من صورت خود را به سمت محل انفجار برگرداندم  ؛شد  فیضع  یاندک  ،همان حالت بود و بعد
به خورش که  افق  درخشان ی م  یکوچک   د  یدر  هنوز  که  مانست  بود  آن  از  کرد تر  نگاهش  من   ؛بشود 

  روغن    کم شد و به شکل    ئ آن ش  ور  ن  هی بعد از ده ثان  نم،یزدم تا بتوانم بهتر ببی چشمان خود را به هم م
   ".دیکشی م رآسمان س    مانست که به سمت  یم ی اآتش گرفته

 

1 ● Ernest Lawrence 
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 ی ل یما   6  ۀکه در فاصل  یکاوسک ایستیک؛  از برق انفجار، موج انفجار در همه سو پراکنده شد  پس
 . پرتاب شد نیضربه به زم  ت  ماجرا بود از شّد  گر  اهدهمش

رمی -  گزارش کرد: نیخود را چن  شیآزما  ۀج ینت انریکو ف 

  ، انفجار   اثر موج    آنها را بر  ی  جابجائ   زانی خواستم می م  ،یپائ  ۶کاغذ از ارتفاع    ی هاتکه  ها کردن  با ر    من"
انفجار    من قدرت    ،حساب  نیبا ا  ؛ر جابجا کرد مت  ۲.۵  بایکاغذها را تقر   ،انفجار  موج    ؛کنم  ی ریگاندازه

 "زدم. ن یتخم TNT نت    ۱۵۰۰۰بمب را 

او   ؛مشهور شد  اریزمزمه کرد که بس  ،هند  بزرگ    ۀحماس  ،تایاز کتاب گ  تیلب عبارا  ریز   اوپنهایمر-
 گفت:

 ".ی تیگ ۀمرگم، منهدم کنند ن  یمن ع اکنون"

 د به اوپنهایمر گفت: بریج که مسئولیت  آزمایش را برعهده گرفته بو ن ب  -

".میهست ... مادر  ،اکنون ما همه......  "

 

 
 ترینیتی.  در یومیپلوتونبمب  شیآزما -اتمی تاریخ انفجار  نیلاوّ
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قارچ    ؛کردندی نگاه م  نیبه پائ  مایهواپ  ی هاشهیابرها و از پشت ش  ی از ورا   پارسونز  تانیو کاپ  زآلوار  
صعود کرد و   ی هزار پائ  چهلو تا ارتفاع    دیو به آسمان سر کش  لیمختلف تشک  ی هابه رنگ   ی انفجار

 ".دندیدمی به آن م نی از پائ ی،برق ۀبود که با یك پنک چتری  همچون" وارز،آلبه گفته 

از یك توپ    یبس -پلوتونیوم    ۀر کُ   كی بال  کوچکتر  با    یبا قدرت  -سافت   TNT  نتُ   19000برابر 
 ل ساخته بود.را به بخار مبّد  ی فوالد  ی  پائ  100و برج  ،شهیصفر را به ش ۀاز نقط ی امنفجر شده و منطقه

 

 

 ** * 

  

های سفید رنگ برای جلوگیری از چسبیدن نفجار صورت گرفت. پاپوش ( از نقطه صفر ا 1945سپتامبر ) دیبازداین 
 ذرات آلوده ناشی از باران رادیواکتیو به کف کفش پوشیده شده است. 
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 B-29  افتهی  رییتغ  ی ماهایهواپ  و  او  ۀدیآموزش د   م  یو ت  بتز  تی داد که کلنل    ی رو  یواقعه زمان  نیا
 1.بودند افتهیانتقال  انینیت  ۀر یبه جز 

با بمب   ی هاش یهمه آزما  ژاپن   ی بر شهرها  اد ی از ارتفاعات ز   ،یکدوئ   ی  ندو پ  ده هزار   ی هاالزم 
تشک در  بود.  گرفته  ته  آالموس،لوس البراتوار    التیانجام  بمب  آماد   هیّ دو  بود   ۀو    ی ک ی  ؛انفجار 

  ساخته شده بود. ومیکه از پلوتون «منت ف  » ی گری بود و د   یومیاوران یبکه بم ی«بو لیتل»

 ی هاجبهه   ی فقین و ارتش آمریکا بسو متّ   توّجهات    ،1945ه سال  جنگ در اروپا در م    افتنی  ان یپا  با 
کتاب به آن اشاره شد، در آن    نیونه که در فصل اّول اآرام جلب شده بود. همانگ  انوسیجنگ در اق
با    اپن،ژ   ی واقع شده و بمباران شهرها  یئ آمریکا   نیسنگ  ی هابمب افکن  ررسیژاپن در ت  ی مقطع شهرها

 ت هرچه تمامتر ادامه داشت.شّد 

ها  س توّجه به تجارب انگلی  آرام، با انوسیاق ۀرد منطقهوابُ  21لشکر  ۀفرماند ی«م  ل   سیرتکُ »ژنرال 
نداشت، به   اریشب رو در اخت ی ماهایکه کشور ژاپن هواپ نیآتش زا و با توّجه به ا ی هابمب  یاز کارآئ

قرار داد. در روز دهم ماه مارس   زاآتش   ی هابمب  باران بمژاپن را هدف    ی که گفته شد، شهرها ی شرح
بر    ،B-29ی  ماهایهواپ  فروند  334تعداد    ،1945سال   بر روش آت  بمب    ،نتُ   2000فزون  شهر فرو    ی زا 

  ی هادر طوفان آتش سوختند و قسمت  نفر   یکصد هزار  بی قر ساعت،    6کمتر از    یدر زمان  ختند،یر 
 ل به خاکستر شد.بدَّ مُ  ،شهر مهّم 

 ی ک یژاپن    ی زا، شهرهاآتش   ستماتیك یبر آن بود که با توّجه به حمالت س  ی کارشناسان نظام  نظر  
  انوس یاق  استراتژیك    ر  یخواهد شد. اشغال جزا  مین مجبور به تسلخواهند رفت و ژاپ  نیاز ب  ی گریاز د   سپ

 . احتمال افزوده بود  نیا بر  ،ژاپن یی  و هوا ییایدر  ی روین ی  کل شکست   ،آرام

 

ت.  1 از آزما  ی مد  و  » شده،    اد ی  ی  اتم  شی بعد  به    ،گریتن د   2۰۰  ب یو قر   «واردی سوزان ه»   به اتفاق    ،معروف  ۀ شی هنرپ  «،نیجان 
جهت    ،ماه  ک یمحل انفجار چادر زدند و نزدیك به    ی  کیمغول بود، در نزد  زخانی چنگ  ی  که راجع به زندگ  «فاتح»   لم  ی ف  هی منظور ته

باب    ن یدر ا  زی ن  انی در جامعه مطرح نبود و دولت   هیت و ی واکت ی در آن زمان مسائل مربوط به راد  ؛دندیدر آنجا اقامت گز   ی بردار   لمی ف
 وارد ی سوزان ه ؛درگذشت ی مار ی و آخراالمر بر اثر همین ب دچار آمد ه یر  به سرطان   نیکار، جان و  پس از اتمام   ؛گفتندی نم یسخن 
 ها مبتال شدند و جان خود را از دست دادند.به انواع سرطان زی ن گریتن د ۱۰۰ بیو قر 
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آنها با    ؛بودند  ختهیصلح و تسلیم برانگ  هیجنگ در ژاپن، ذهن عموم را عل  ان  ی از آنسو، خدا  اّما
  به قتل و تجاوز و اسارت    ی، روزیدر صورت پ  انیئند که آمریکا چنان وانمود کرده بود   ن،یدروغ  غات  یتبل

ها دست به  یپناژ   ،آرام  انوس  یاق  ریتسخیر جزا  ی در ماجرا  لیدل  نیبه هم  ؛ژاپن خواهند پرداخت  مردم  
 . نشوند  انیئآمریکا  زدند تا اسیر  ی م یخودکش

 گفته است:  نیچن ی ادر مصاحبه  اتیعمل  نیا افتگانیاز نجات  یکی-

  گر یو نه تن د  ینمودند، من و س  ریرا تسخ  رهیجز   ،انیئباز ماند و آمریکا  رهیما از دفاع جز  ارتش   یوقت"
ما    ؛میگرفت  یبه خودکش  م یتصم  ،های ئگرفتار شدن به دست آمریکا  از ترس    م،ی پنهان بود   ی که در غار

 دهبیچس  م به هکه تنگ    یدر حال   ،و هر گروه  م ینفره شد  ۸  گروه    ؛ ... پنجمینارنجك داشت  ۵  جمعاا 
ها ی ئبدست آمریکا  نفر    ۸  ما   نارنجك ما عمل نکرد و  ؛ ها را منفجر نمودند و کشته شدندنارنجک   ،بودند

  ار یبسمن    ،بردند و به ما غذا و دوا دادند  مارستانیما را به ب  ی،ئسربازان آمریکا  یوقت  ؛... م یگرفتار شد
 "... . تعجب کردم

ها  لمیف  یصورت گرفته و بر رو  ، به انواع مختلفها که  یژاپن  ی  خودکش  ع  یفج  ی هاصحنه
  ن یا  یۀدّوم به شماراند. دولت ژاپن بر پا یجنگ جهان  اسناد    نیتر دهندهازجمله تکان  ،ضبط شده

نظر یك ژنرال،    ریبود و هر قسمت از کشور ز   ختهیژاپن را به دفاع از نیاخاك برانگ  مردم    ،غاتیتبل 
 کردند. یل مرا دنبا یعمتنّو  ی  دفاع ی هانامهبر 

 ی قوا  فرمانده کّل   ، آرتورگالس مك اژنرال د   نظر    و استفسار    اریبس  آمریکا پس از مطالعات   دولت
کشته    ،هزار تا یك میلیون نفر  500  نیژاپن ب  ی  که اشغال نظام  دیرس  جهینت   نیآرام به ا  انوسیآمریکا در اق

 خواهد گذاشت.   ی برجا

بدین داشت    ی نرماند  ۀشباهت تام به حمل  «،ات المپیكعملیّ »  ی  حمله به ژاپن با نام سّر   ۀبرنام
 شد و پس از نابود کردن  ی م م أتو   یائیدر  ی رویحل ژاپن با آتش نسوا نی که طّی آن، بمباران سنگترتیب 

 شدند. ی م ادهیمدافع، سربازان در ساحل پ ی روهاین

 اظهار نظر کرده بود:  نیچن ،مورد  نیدر ا  چرچیل-



 274                                                                                                                تا هیروشیما آتناز 

قدم به قدم، ممکن است به    ،کشور  تن به تن و گرفتن    ها در جنگ  یژاپن  کردن مقاومت    ی... خنث"
 ".  منجر شود... یتعداد انگلیس نیو نصف ا یئآمریکا ونیلیقتل یك م

  ان  ی و در جر   دیرس  ی جمهور  استیترومن به ر   ی ، هر1945سال    لیدر ماه آور   روزولت  مرگ    با
شدن بساط    دهیآلمان و برچ  شکست  نگ در اروپا و  ج  افتنی   ان یبا پا   ؛ آمریکا قرار گرفت...  یاتم  ۀپروژ 

( به منظور  شوروی   ،انگلیس  ، )آمریکا  سه قدرت بزرگ   دار  یسّوم، د   ش ی حکومت را  وحشت و ترور  
 شد.  ی ضرور گری د  بار    كی ،ژاپن  نقشه جهت شکست   آلمان و طرح   در سرنوشت   ی ریگمیتصم

در نظر داشت   هری ترومن  ؛آلمان بود   2رگ و نبند  ابر   الت  یا  مرکز،  1تسدامو پ  بار شهر    نیا  دار،ید   محّل 
و    دیرسی م  جهیبه نت  ی اتم  ۀاّما اگر پروژ   ؛دیآن کشور شریك نما   تا روسها را در حمله به ژاپن و تسخیر  

گذاشت  ی م  رونیها را از معادله بروس   ترومنشد،  ی انجام م  نیبا استال  داریاز د   شیپ  ،یاتم  شیآزما   نیاّول
  گروز همواره با ژنرال    دیکاخ سف  ،هیپا  نیبر هم  ؛دیرهی ت ژاپن ممالکیّ در    هیروس  ی و از دردسر ادعاها

 تحت فشار قرار داده بود. ی فور شیدر تماس بود و او را جهت یك آزما 

 کی جهت    دیکاخ سف  ی از سو   گروزدهد که  ی نشان م  اوپنهایمربا دکتر    گروزژنرال    مکالمات 
م  ی فور  ش یآزما  یك  در  است.  بوده  فشار  جلو    48  را جهت    اوپنهایمر ،  گروزکالمه،  تحت  ساعت 

او در آن    ؛گرفته است  دهیرا ناشن  اوپنهایمر  ی  منطق  ل یفشار گذاشته و دال   ر یز   ی،اتم  ش یآزما   انداختن  
 : است تهمکالمه گف

 ". رد ی انجام بگ   هر چه زودتر   ش ی آزما   ن ی که ا   د ی آ ی الزم م   که از اختیار من بیرون است   ی ل ی به دال "

  

 

1. Potsdam 

2. Brandenburg 
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جنگ مسّلح   ۀآمریکا را نه تنها به یك سالح برند  و دولت    ترومن  ،ی جوال   16  ز  یآمت یّ قموف  ش  یآزما 
و   چرچیل ، جراما ن یدر ا گر ید  ۀبرند ؛نهاد  ترومن  ب یدر ج زین است یس قمار   ۀبرند  آّس  ك یکه   ،ساخت

بدون صرف   ،فّنی  اّطالعات  مقداری و  دانشمند    20  و ارسال    استیسن سدولت انگلیس بود که با ُح 
 شدند.  ی درژنیو بمب ه یو تحقیقات گسترده، صاحب بمب اتم نیسنگ ی هانهیهز 

 

 

 شیرا در محل آزما مریژنرال گروز و اوپنها ،یخیعکس تار نای
اتم  نینخست م  ی بمب  دیگر    .دهدی نشان  باتفاق  بازدید  این 
و ماه پس از انجام آزمایش ترینیتی )د  1945قین در سپتامبر  محقّ

 اکی( صورت گرفت. سو پس از انهدام هیروشیما و ناگا



 

  
 

 

 دامـتسوپ کنفرانس

آن  ی اـآمدهیپ و

  ل یچرچ  نستونیبا و   نیخود و همچن   ۀنیکاب  ی دو تن از اعضا  یک یبه آلمان با    متیاز عز   شیپ  هری ترومن
  ؛ ها صحبت و تبادل نظر نمود نظر روس از    یموضوع بمب اتم  برمال کردن    ای در ارتباط با پنهان داشتن  

ندهد، ماجرا    قرار روسها    ار  یدر اخت  ی اد ی که اّطالع ز   ی به نوع  ترومن،مکالمات آن شد که    نیحاصل ا 
 ۀ یك مکالم  مناسب، ماجرا را در حّد   ت  یّ گرفت تا در یك موقع  میتصم  ترومنگزارش کند.    استالینرا به  
 ه بکاهد.  ت قضیآورد و حداکثر از اهمیّ   انیبم ی عاد 

 یکسان   ؛آلمان اتفاق افتاد   پوتسدام    در شهر    ،1945سال    ی ماه جوال   24روز  در    ،سران مّتفقین  دار  ید 
سر   یك  ز یم  که  هر  و  داشتند  حضور  نوع  ، مذاکره  به  را  از  ندنمود ارش  گز   یماجرا  بودند  عبارت   ،

  ر ی وز   1دنای  آنتون  حده،متّ   االت ی ا  رئیس جمهور  ،هری ترومن  ،انگلیس  ریوز نخست   چرچیلوینستون
 ، پنج تن  نیآمریکا. ا   ۀامور خارج  ریوز   3جیمز برنز   و  ترومنمترجم    2چارلز بوهلن  ،انگلیس  جهامور خار 

 چه خواهد بود.  ترومن خبر   بزرگ، در مقابل   کتاتور  یالعمل د د آن بودند که عکس رّص مت

را   نی و ژوزف استال  بزرگ را دور زرد   ز  یخاست و م  ی به پا  هری ترومنپس از انجام مذاکرات،  
  اد یز   یل یبا قدرت خ یما به ساختن بمب"گفت:    ی عاد   اریبس  یچند گام با خود همراه ساخت و با لحن

 

1 ● Anthony Eden 

2 ● Charles E. Bohlen 

3 ● James F. Byrnes 
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بودند بر   ستادهیا یچند قدم  ۀفاصل درکه  گریآن سه تن د  و نگاه   چرچیل چشمان نافذ    ؛"میاموفق شده 
 .دننیاو را بب العمل  تا عکس  ندشده بود   رهیخ استالین صورت  

 ن یدارم از آن به بهتر   دیام"  از خود بروز نداد و گفت:  یگونه عکس العملچیه  -اّما-  استالین
عل کن  هیوجه  استفاده  پا  "دیژاپن  به  مکالمه  او خداحافظ  ترومن  .دیرس  انی و  به    یاز  یك  هر  و  نمود 

 بازگشتند.   ،خود   استراحت   ی هامحل

که   نیفکر داشتند و آن ا   در یك امر اشتراك  که نوشتند و منتشر ساختند،    ی تن، در آثار  پنج  نیا
پیروزی و  »  کتاب  در    چرچیل  ؛ از آن گذشته است  ده،یشیندینبرده و ن  یموضوع پ  به عظمت    استالین
 نوشته است:   نیچن 1«تراژدی 

چه    استالینبه    ترومن  نکهیا  ستم،ی نگر یتن را م   متر دورتر بودم و با دقت تمام هر دو  پنج  بایتقر   من"
آن شب چنان زنده    ۀخاطر   ؛ اهمّیت داشت  استالینالعمل  من عکس   ی برا   ؛ر من روشن بود گفت ب یم

مطمئن  من  ؛از خود بروز نداد   یگونه حالتچ یه  استالین  ؛اتفاق افتاده است  روزید  نیهم  یاست که گوئ
توّجهات او    ۀهم  ، هیروس  ۀاوضاع و احوال جامع  ی نابسامان  دیشا  ؛ بودم که او به عظمت کار واقف نشد

داشت،  یم   یاندك اّطلع  یالمللنیب  ۀدر صحن  یاگر او از نقش سلح اتم  ؛را به خود معطوف داشته بود 
را   یاّطلع نیمتشکرم که به من چن» دی توانست بگو  یاو م ؛کرد یم انی هر چند کوتاه ب یمطلب حّداقل

ص را بفرستم تا با متخصّ صان خود  از متخصّ   یکیمن    دیدهی اّما من اّطلعات فّنی ندارم، اجازه م  د،یداد 
 ". افتی  انیپا  ی به زود   ،نکرد و مکالمه آن دو  ی رییگونه تغچ یه  استالینصورت    «؟...شما گفتگو کند

  

 

1.  Triumph & Tragedy 
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منتشر ساخت    ،1«گویمصادقانه می »  به نام  ی دو سال بعد کتاب  ،آمریکا  ۀامور خارج  ریوز   ،زبرن    مزیج-
نمود:  ریتحر  نیو ماجرا را چن

مدّور و بزرگ را دور زد تا با استالین  جوالی، ترومن میز    ۲۴در بعدازظهر    بعد از ملقات سه بزرگ"
سخن بگوید؛ مکالمه بسیار کوتاه بود و ما به محّل اقامت  خود بازگشتیم؛ من از پرزیدنت ترومن در 

خیالی   این مورد سئوال کردم، او گفت که استالین هیچگونه سئوالی نکرد و مطلبی نگفت؛ ترومن از بی
ه او فردا در ارتباط با موضوع سخنی خواهد گفت، اّما تصّور   الین تعجب کرده بود؛ من فکر کردم کاست

ها، تحقیقات نظامی   من خطا بود و استالین، موضوع را مطرح نکرد. گمان من این بود که چون روس 
یل  فضولی دانسته دهند، استالین قیاس به نفس کرده و طرح  هر سئوال را دلخود را بطور سّری انجام می 

 "است. 

 گفته است:   2« خاطرات آنتونی ادن»انگلیس در کتاب خاطرات خود به نام    ۀخارج  ریوز   دن،ا    ی آنتون-

بر آن    چرچیلاّما    ،مخالف بودم  ،گذاشته شود   انیها در مبا روس   یامر که موضوع بمب اتم  نیبا ا  نم"
 آن  ؛ما بودند پنهان بماند  یار    ،که در جنگ  هااز روس   یستیدرجه از اهمّیت نبا  نیبا ا  یبود که مطلب
و   دقّ   چرچیل شب من  به چهر به  ن  یالعملعکس   چیه   ؛میستینگر ی م  استالین  ۀت  نت  ؛داد نشان   جهیما 

 ".موضوع را درك نکرده است  ت  اهمیّ  ،روس کتاتور  یکه د  میگرفت

 
  

 

1 ● Speaking Frankly 2 ● Memoirs of Anthony Eden 

 از راست: وینستون چرچیل، هری ترومن و ژوزف استالین
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نگ دّوم، در کتاب خود به  ج  مشهور  قهرمان    1«مارشال ژوکوف»ماجرا،    نیو پنج سال بعد از ا  ست یب-
 گونه نوشت:    نیمطلب را بد «،خاطرات مارشال ژوکوف»نام 

العمل ند تا عکس ستینگر ی م  استالین  ۀبه چهر   ترومن و    چرچیل غرب آمده،    ی هاکه در نوشته   همانطور"
  ی هر به نادانتظا  نیا  کن،یآمر - آنگلو  سندگان  ینو   ۀهم  ؛کرده بود   یتظاهر به نادان  استالیناو را بخوانند، اّما  

ع در گزارشتصوّ   ینادان  ن  یرا  به    استالینآنست که    قتیقاّما ح  ؛نوشتند  نیخود چن  ی هار کردند و 
با مولوتوف راجع به گزارش    محض مراجعت به محّل  بحث و گفتگو    ترومناقامت، در حضور من 

در  میاو بخواه و از  میسخن بگوئ 2با کورچاتف  ی فور یلیخ یستیما با :  مولوتوف در آخر گفت ؛نمود 
 ".ندیگو ی سخن م یاتم قاتیکه آن دو راجع به تحق افتمی در  من؛ برنامه بکوشد  عی تسر 

م  ژوکوف  مارشال  گزارش  فهمیاز  تجاهل   بقول    استالینکه    دیتوان  و  معروف،  کرده  العارفین 
  ی شورو  ی  اتم  ی هاکه برنامهیدرحال  ،را گمراه کند  ترومنو    دنو ا    چرچیل  نظیر    ی توانسته افراد هوشمند

 در حال توسعه بوده است. 

 ی اهیّ در ارتباط با آلمان  پس از جنگ، به اعالم  نیمّتفق  ی هااست یس  نییکنفرانس پوتسدام، قطع نظر از تع
 3ل یترومن و چرچ  ی هر  « مشهور است.پوتسدام  ۀیّ اعالم»  منجر شد که اصطالحًا به   زیژاپن ن  هیعل

  ۀ ماده منتشر نمودند. ترجم  12، در  1945  ی و ششم جوال   ستیب  روزدر    و   ی زیر را طرح  هیّ اعالم  ی محتوا
 :شود ی عینًا آورده م ،هیّ متن آن اعالم

  

 

1 ● Georgy Konstantinovich Zhukov 

2.  Igor Kurchatov، در آن دوران بود. شوروی یاتم ۀ پروژ  سی رئ 
 شک«، رئیس جمهور چین تنظیم و اعالم شد.این اعالمیه با همراهی »چیانگ کای ● 3

Chiang Kai-shek      ی، مقام ریاست جمهوری چین ا علیرغم رهبری چین در  ۱92۵  را بسالبا گرایشات مل  ، بدست آورد، ام 
م، جایگاه مناسبی در داخل کشور نداشت.»کای  شک« سرانجام، عرصه سیاسی و نظامی را به حزب  دوران جنگ جهانی دو 

ا کرد و  رسمًا جمهوری کمونیستی خلق چین را بن   ونگ«ت»مائو تسه ،  ۱949کمونیست چین باخت و با فرار او به تایوان در سال  
 حکومت دیکتاتوری دیگری، پا به عرصه وجود گذاشت. 
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  ر یوز و نخست   نیچ  یدولت ملّ   ی جمهور  استیر   ،آمریکا  ۀحدمتّ   االتیا  ی جمهور  استی( ما، ر 1
  م ی وافق نمود ت  ، اری، پس از مباحثات بسیشتن شهروندان خو  ونیلیصدها م یندگیبه نما ر،یکب  ی ایتانیبر 

 دادن به جنگ داده شود.  انیجهت پا یکه به کشور ژاپن فرصت

به    ینهائ  ۀحمل  ۀآماد   ،نیو چ  ا یتانیبر   ی  ورتحده و امپرامتّ   االت ی ا  یو هوائ  یائیدر   ،ینیزم  ی روهای( ن2
به جنگ ادامه   ،ژاپن  ی هام است تا در هم شکستن مقاومتمصمّ   یقدرت نظام  نیا  ؛ کشور ژاپن هستند

 دهد. 

هراسناك    ت  جهان به صورت یك واقعیّ   ملل آزاد    ی رویآلمان، در مقابل ن  ۀ( حاصل مقاومت نابخردان3
از هست  که مّلت    یقدرت  ؛در مقابل چشم مّلت ژاپن ظاهر شد از آن کشور    یآلمان را  ساقط نمود و 

ل بّد مُ   وبهبه مخر   ژاپن را  نیآماده است تا سرزم  -ترافزون   ی بس  با توان  -نهاد، اکنون    ی جا  بر  ی اغوله یب
 سازد.  

و خودخواه    خرد ی ب  1ی هاست یتار یلیم  ی هاخواسته   نیژاپن، ب  است که مّلت    دهی( اکنون زمان آن رس4
 .نندیرا برگز  یکیو طریق عقل و استدالل،   ،کشانده ی نابود  ۀغلط، ژاپن را به ورط  که با محاسبات  

 د:هستن ریما به قرار ز  ی  فور ر والیتغیّ  ی هاخواسته

  ان یپا  شهیهم   ی اند برارا دنبال کرده  ی ر یجهانگ  ۀشیمّلت ژاپن، اند  بی که با فر   ی( به قدرت کسان5
زدودن    هدف، بدون    نیو حصول ا  میبر صلح و ثبات و عدالت معتقد  یمبتن  یداده شود. ما به جهان

 بود. نخواهد رّس یم ی،تیگ ۀاز صفح  تیمسئولی ب ی هاستیتار یلیم

 

1  ●  Militarism    ی  باور دارد آمادگ  و  است  تی  امن همۀ انواع    ۀسرچشم  ی،که معتقد است توان ارتش  اییدئولوژ یا  ی،گر ی نظامیا  
م تماماً   .به صلح است  یابی دست  راه   (تنها) ن یبهتر  ی،نظام بدست نظامی گران افتاده بود و  کنترل ژاپن در زمان جنگ جهانی دو 

شد و پس  ها، این مقام بیشتر تشریفاتی بوده و تصمیمات توسط نظامی گران اتخاذ می علیرغم جایگاه واالی امپراتور نزد ژاپنی
 آمد.از تائید و پشتیبانی امپراتور به اجرا در می



 281                                                                                                                        آن  ی آمدها  یو پ   کنفرانس پوتسدام 

 

در   ی مراکز  ده،یژاپن به کمال نرس  ی  جنگ   توان    حاصل نشده و انهدام    مقصود   نیکه ا  یزمان  ( تا6
 ق شود. محقّ  ،میکنی را که امروز اعالم م ی اخاك ژاپن به تصرف مّتفقین در خواهد آمد تا برنامه 

قّو   ۀ( مفاد اعالمی7 به  باق  ت  قاهره  بود ونخواه  یخود  به جزا  ت  مالکیّ   د  ،  دوینشو، هوکاا ه  ریژاپن، 
 1محدود خواهدبود.  ،کرد  میکه معلوم خواه یکوچک ریو جزا وکوک یکیوشو، ش

  ا ی زا  ات  یخود بازگشته و ح  ی هاسالح، آزاد خواهند بود تا به خانه   مسّلح ژاپن پس از خلع    ی روهای( ن8
 را ادامه دهند. ی زیآمو صلح 

 

پنج     . آرام  یانوسدر امتداد ساحل اق  یلومترک  ۳۰۰۰به طول    یرهجز   68۵2متشکل از    یری است کشور ژاپن مجموعه جزا  ●  1
درصد   98  یب . قر یناوا کوچک اوک  یره کیوشو و جز   یکوکو،هونشو، ش  یدو،ژاپن از شمال به جنوب عبارتند از هوکا  ی اصل  یره جز 

 نامند. می  فتادهدور ا  یرجزا  را  کوچکتر  یرهجز 6847( قرار دارد.  یوشو و ک  یکوگو هانشو، ش  یدو،چهارگانه )هوکا  یرژاپن در جزا  یتجمع
م هوکایدو، ✓  .کشور واقع شده است ینبخش ا ترین یبزرگ ژاپن است که در شمال یرۀجز  یندو 
  ین است؛ امروزه ا  یو ز آن شهر توکبزرگ  جهان است که مرک  یرۀ جز   ینژاپن و هفتم  یرۀ جز   ین و بزرگتر   ی اصل  هونشو،جزیرۀ ✓

م ی،جاوا کشور اندونز یرۀپس از جز  یره،جز   .است  یامعت دنپرج یرۀجز  یندو 
تجمعو کم  ینتر کوچک شیکوکو، ✓  .ژاپن است ۀ چهارگان یراز جزا  یرهجز  ترینی 
م کیوشو، ✓ ن ژاپن   یش  زا ی  بزرگ ژاپن است که آنرا مکان اصل یرۀجز  ینسو   .دانندیم یتمد 
ا  ترینیجنوب  اوکیناوا، ✓ است.  ژاپن  جز   یناستان   یرجزا  یرهزنج  .یشودم  یوکیو ر   یرجزامجموعه  از    یرهاستان شامل صدها 

. طول عمر ساکنان یابد  یامتداد م  یوانبه سمت تا  یوشو داخل آن قرار دارد، از جنوب ک  یناوااوک  یرهکه جز   یوکیو ر   یآتشفشان
 .شود ی طول عمر در جهان شناخته م یها نرخ ین از باالتر   یکیعنوان  به یتالیادر غرب ا یاساردن یره مانند جز  یرهجز  ینا
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  ۀ اّما عدالت دربار   ؛میپرورانیژاپن را در سر نم  نژاد و مّلت    کردن    برده  ایبردن  ن  ایاز م  خیال( ما  9
  دولت    ؛لمانه رفتار کردند اجرا خواهد شد اظ  یجنگ  ی سراکه با اُ   یبانضمام کسان  یجنگ  تکاران یجنا

راه    از سر    ،اپنمّلت ژ   انیدموکراتیك در م  التیتما  کردن    اد یموانع را جهت بن  ۀژاپن موظف است هم
 . دیخواهد گرد  اد یبشر بنحقوق  یه مبانو احترام ب شهیاند ی مذاهب و آزاد  ی آزاد  ان،یب ی آزاد  .د بردار 

و ژاپن   ندینمای م  نیکشور را تام  ی اقتصاد   اتیرا که تداوم ح  ی عی( ژاپن اجازه خواهد داشت تا صنا10
مسّلح کردن کشور    تیّ که ظرف  ی عیاّما صنا  ؛نگه دارد   ،دنساز یتوانمند م  ی را به پرداخت غرامات جنگ

خواهد داشت تا    ه ژاپن خواهد بود و کشور اجاز   ار یاد خام در اختال نخواهند بود. کنترل مو فعّ   ،را دارند
 فعال باشد.  یجهان  ی  در بازرگان

  اراده آزاد    ۀندیکه نما  ی کار آمدن دولت  ی و بر رو  جینتا  نیا  حصول    به محض    یاشغال  ی هارو ی( ن11
 خواهند نمود.   هیمّلت ژاپن باشد، ژاپن را تخل

 

 
 

 کنفرانس قاهره،در  لیچرچ روزولت ودر کنار  شکیکا انگیچتصویر 
 . )حدود دو سال قبل از کنفرانس پوتسدام(1943نوامبر  25 
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جهت    یکاف  ل یو دال   دیو شرط نما  دی ق  بال  که بالفاصله اعالم تسلیم    م یخواهی ( ما از دولت ژاپن م12
  ی کلّ   جز انهدام    ،ژاپن  ی برا  ویآلترنات  درغیراینصورت  امور را عرضه کند  ن یخود در ا  ر  یخ  ت  یّ صداقت و ن

 د.  و نخواهد ب ی زیچ

 

 ی که انهدام کل   ی و یتاّما از نظر آن دولت، آلترنا  ، به دولت ژاپن بود   ی ا، اخطار منصفانه هیّ اعالم  نیا
بود   برده شده  نام  آن  ژاپن  - ه روزمرّ جز آنچه به طور  - از  سر  بمباران ی بر  از  مآتش   ی هاها  معن ی زا    ی رفت، 

  ن یکه در فصل اّول ا  ی بطور  نکرده بود.  ی ااشاره   یبه بمب اتم  هیّ در آن اعالم  ترومننداشت و    ی گرید 
 تانیکاپ  یبه فرمانده  س یپولانایندیا  ی، کشت45ال  س  ی جوال   26  روز   یعنیکتاب آورده شد، در همان روز،  

ی مک داده   لیتحو  یئبه مقامات آمریکا  انینیت   ۀر یرا در جز   ی«بو لیتل »به نام   یبمب اتم  نیاجزاء اّول  ،و 
 بود.  

هرگز به شکست    ،شد که اکثراً یاداره م   ی نفر شش  زمان جنگ توسط یك گروه   درژاپن    دولت
سبب شد تا بالفاصله    ،آمریکا  ی  آنها از سالح اتم  ی  خبری ب  ۀر باضافطرز تفکّ   نیا  ؛دندیشیاندی نم  م یا تسلی

 .  ندیتسدام را مردود اعالم نماو پ ّیۀاعالم

 یماتومیژاپن نداشت وگرنه اولت  ی  جز بمباران اتم  ی اچاره   عمل، ظاهراً   نیا   آمریکا در مقابل    دولت  
 د.  بو ی نم یمفهوم چیهی دارا ،با آن درجه از شداد و غالظ

  ش یآمریکا که پ  ؛خاذ شده بود آلمان اتّ   شکست    از زمان    ،بمب علیه ژاپن  بکار بردن    میتصم  هالبتّ 
  ی هاتیّ و ظرف  روهاین  ۀبا بکار انداختن هم  ،رفتی قدرت درجه دّوم به شمار م  ک ی  ،یاز جنگ جهان

مقام    زا  -ر ی کب   ی ا ی ان ت ی بر - که    یدر حال   ،ل گشتبدَّ طراز اّول مُ   ، به یك قدرت  1945خود در سال    ع  یوس
 شامخ خود ساقط شده بود. 

بود و در نظر داشت تا    افتهیدر   یرا بدرست  یمعن  نی، اترومناز    شیپ  ی جمهور  استی ر   روزولت،
استفاده از بمب    ن یبنابرا  ؛ به انجام رساند  چرچیل   بارا بدون مشارکت    استالین خود با    مالقات    نیآخر 

قطب    وجهان به د   ،قتیدر حق  ؛از آن بود   یشنا  ی  اس یس  ی هاابراز قدرت و استفاده  ۀو یش  نیبهتر   یاتم
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  االت یالملل، در مقابل انیب  سم  یکمون  ۀندینما   ی،ستیالیسوس  ی  شورو  ریحاد جماهشده و اتّ   میتقس  رومندین
 شده بود.  ارویرو  سم،یتالیکاپ ی ایدن ۀندینما نیحده، بزرگتر متّ 

 ،دی دهد که کاخ سفی نشان م  ی به خوب  ، دوره  دولت آمریکا از آن   ۀ مانده و آزاد شد  ی اسناد بر جا
به طور    یاّطالعات   ی هانگران بوده و سازمان   سابق   ی  شورو  ی  و نظام  ی اقتصاد   ۀتوسع  بههمواره نسبت  

 ی هالیو تحل   هیها پس از تجز گزارش  ن یکرده و ایم  هیّ باال بلند ته  ی هاگزارش  ،موارد   نیدر ا  وستهیپ
 شته است. گذیم ی جمهور   استیاز نظر ر  ،یعلم

ژاپن   ر  یرا در تسخ   هیروس  مشارکت    ،وجهچیبه ه  آن بود که آمریکا  ی استفاده از بمب اتم  گر  ید   لیدل
خود   ی برا  ی روزیپ  نیاز ا  ینظیر آنچه در آلمان گذشت، سهم  ی صورت شورونیچون در ا  ،دیپسندینم
 خواست. یم

که در ماه   ،1التا یکنفرانس  در    ؛نموده بود   یطرفی ب  آمریکا و ژاپن اعالم    از آغاز جنگ    هیروس
آمریکا و انگلیس   دو دولت   ،انجام گرفت )حدود پنج ماه قبل از کنفرانس پوتسدام( 1945سال  هیفور 
از    ز یها نمّتفقین به ژاپن، روس  ۀهمزمان با حمل  یعنی   ،جنگ  کردند که در فاز آخر    شنهاد یپ  استالینبه  
  38ره، مناطق شمال مدار  ها از کُ یژاپن  راندن    رونیبا بد و  نحمله کن  یپنژا  ی روهایبه ن  ی منچور  ق یطر 

خود    هیروس  نیبنابرا  ؛دیدرآ  انیئدر اشغال آمریکا  ،درجه  38خط    ها و مناطق جنوب  درجه، سهم روس 
 دانست. ی م میرا در حمله به ژاپن سه

یکا  جستجو کرد که دولت آمر   ینیتوان در مخارج سنگی مرا    یاستفاده از بمب اتم  لیدل نیمسّو 
کار    نی ا  ۀنیدالر هز   د ار یلیم  دو فزون بر    ان، یپروژه تا پا   نیاز آغاز ا   ؛ل شده بود مانهاتان متحمّ   ۀدر پروژ 

  نیهدر نرفته و ا  هکالن ب  وجه    نیبود به شهروندان خود نشان دهد که ا  لیشده بود و دولت آمریکا ما
 بوده است.  نی رد قر با بُ  ی«، بزرگ علم قمار  »

 

 . برگزار شد مهی کر   ۀر یواقع در شبه جز  التایدر شهر  لیوادیادر کاخ  مه،یکر   ای  التایکنفرانس  ● 1
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کشورها منصب    کیدموکرات  ی در  رأ  که  به  بستگ  ی  دولتیان  از    ی اریبس  ،دارد   یشهروندان 
  ۀ آنها در دور   اعتماد    ی  دهندگان و به منظور گرفتن رأأی ر   ت  یرضا   جلب    در جهت    ی اسیس  مات  یتصم

 شود.  ی خاذ ماتّ  ،ندهیانتخابات آ 

و  یی ریکاآم  ی ژنرالها ی هاینیبش ی محاسبات و پ -گفته شد نیاز   شیهمانگونه که پ- گر ید   لیدل
ارقام، تعداد کشتگان   نیا  ؛ ژاپن بود   ریمّتفقین در تسخ   در ارتباط با تعداد تلفات    ، یکارشناسان انگلیس

  ل ی دل  نی ژاپن، ا  یبمباران اتم  طرفداران  بین    ؛داد ی هزار تا یك میلیون تن نشان م  پانصد  نیرا ب  ئی آمریکا
  ، اّما همانگونه که اشاره شد  ؛شود ی اشاره مبوده است که در همه مباحثات به آن   یقاطع   همواره برهان  

 شود.  ی داشت که کمتر به آنها اشاره م ریدولت تاث یی  نها  میتصم ی  ریگدر شکل  ی گرید  ل یدال 

م  گرید   لی جمله دال   از اشاره کرد، جنبی که  آن  به  از    ان یئآمریکا  ؛است  هیقض  ی  قاتیتحق  ۀتوان 
را در    یانفجار اتم   کیو عواقب    راتیبودند تاث   ل ی آمده و ما  جانیسخت به ه  ی اتم  ی رویبه ن  یدسترس

 . ندینما شی آزما ی انسان ۀیك جامع

 پرل  ی از ماجرا  انیئآمریکا  ؛برد   اد یاز    دینبا  زیو انتقام را ن  یکشآخر، عنصر کینه  لیبه عنوان دل  اّما

بر ا  انوس یآنها در اق  نیبودند و تلفات سنگ  نیخشمگ  اریهاربر بس   ؛ ده بود افزو   نیخشم و ک  نیآرام، 
در  ی روزیگرفتن انتقام و پ در لهیوس نی بهتر  م،یو وادار کردن ژاپن به تسل یاستفاده از بمب اتم نیبنابرا

   جنگ بود.

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 هدف  تهیکم

 

نی ب  نجایا  در دال   وهیتا ش  ست یمناسبت  در گز   انیئآمریکا   ل یو  ژاپن   ی هاهدف  نش یرا  در  نظر  مورد 
 . میکن یبررس

اّول  شیپ نام    ی اتهیکم  ومکزیک،ین  ی در صحرا  یاتم  ش یآزما   نیاز    ل ی تشک  «هدف  تهیکم»به 
  ی هائ ژاپن، هدف  بزرگ    ی شهرها  ی  و انسان  ینظام  ی،صنعت  ی،ائیجغراف  اوضاع و احوال    ۀتا با مطالع  دیگرد 

او    تر  در دف  ها معموالً بود و نشست   اوپنهایمربا دکتر    تهیکم  نیا  استی. ر دن  یبرگز   یاتم  جهت بمباران  
 شد. ی گزارش م گروز ها به ژنرالی ریگجهینت و مراتب   انجام

 ی  سّر   سند فوق  ؛میکنینشست، بسنده م  نیدّوم  ۀجلسبه آوردن خالصه متن صورت   نجایما در ا
 عموم قرار گرفته است.  ت  یّ خارج و در مالک ی،اسناد طبقات ۀ، از رد 1971به سال  لیذ 
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 1945مه سال  ازدهمی  خیهدف در تار  ۀتیکم نشست
 ی  سّر  یکلّ  به

ی  12  1945م 
 یادداشت به: ژنرال ال. آر. گرو 

ی  11و  10در هدف  ۀتیکم ماتیتصم ی ریگ جهینت   :  موضوع  1945م 
در دفتر   ریماه مه، با حضور شرکت کنندگان ز   11صبح روز    10هدف، ساعت    تهینشست کم  نیدّوم

تــه   فزون بر اعضاء ثابت، از دکتر   ؛ دیگرد   ل یتشک  ی، نهائ  ی  ریگم یمنظور تصمبه  ،دکتر اوپنهایمر   هانس ب 
 . ندیصورتجلسه، نظرات خود را اعالم نما  ن یالف ا دعوت شد تا در مورد بند   زیو دکتر براد ن

 :نندگانکشرکت 

 نم  ی س سرهنگ
  یپن دکتر

 پارسونز  تانیکاپ
 ویلسون  دکتر
 اوپنهایمر  دکتر

 استرن  دکتر
 ن لم  و ت دکتر
   ومنئن نفو  دکتر

 ی رد   سرگرد 
 

است:  ریشامل موارد ز  دهیبحث و تبادل نظر که توسط دکتر اوپنهایمر مطرح گرد   موضوع

 ( ارتفاع انفجار  الف
 وعملیات   ی ( گزارش هواشناسب
   ی اضطرار ط ی( شراپ

 ( مشخصات هدف  ت
 هدف   ی  ( اهمّیت روانث
 .... رادیولوژیك  راتیتاث (ج
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 ( ارتفاع انفجار:  الف
کارانه محافظه  اعضاء موافقت نمودند تا یك رقم    ست،یمعلوم ن  بمب دقیقاً   نفجار  جهت که، قدرت ا  نیبد

پا در    2400و    1550دو ارتفاع    ،ی بو لیتل   ی  نیبا توّجه به قدرت تخم  دیگرد   موافقتدر نظر گرفته شود...  
 نظر گرفته شود. 

 : اتیو عمل ی جو  تیّ ( گزارش در ارتباط با وضعب
 ؛ رد یصورت گ  ی«نیع» صاف و بصورت    ی در هوا  ،یه بمباران اتمحاضر، موافقت نمودند ک  ی اعضا
 ل بماند. معّط  اتی عمل ،صاف و بدون ابر  ی هوا در انتظار   یستیبا   نیبنابرا

  ی فرمانده  را به مرکز   ت یّ و وضع ی هر سه هدف را بررس ی فضا ی هواشناس ی ماهایهواپ ات، یروز عمل در
هرگاه    ؛شود ی م  هیصورت نامساعد بودن هوا توص  لحظه، در  ن یتغییر هدف در آخر   ؛گزارش خواهند داد 

  ز ی دّوم ن  فهد  ی و فضا  افتین  ینیع  بمباران    حامل به هدف نزدیك گردید و فضا را مناسب    ی مایهواپ
بر باند    ،فّنی  مشکالت   خود بازگردد و در صورت عدم  گاه  یبالفاصله به پا   ی ستیبا  مایمساعد نبود، هواپ

  بمب    ،حامل   ی مایصورت وجود نقص فّنی و عدم امکان فرود، هواپدر    ؛دیفرودگاه مورد نظر فرود آ 
هدف آنست که همواره  تهیکم یۀتوص نی بنابرا  ؛فرو خواهد انداخت «هدف»بر   ،خود را با کمك رادار

  ، دکتر استرن موافقت نمود تا بطور دائم   ی آقا  ؛کند  یهمراه  ،رادار  مجهز به  ی مایحامل را هواپ  ی مایهواپ
 ی هاستمیبهتر، س  ی رادارها  ساخته شدن    و درصورت    ی، رادار را بررس  ی  تکنولوژتحوالت در    نیآخر 

 .د ینما  ضیتعو   ،دیرا با جد میقد

 ی اضطرار ط ی( شراپ
 ی اضطرار  طی حامل را در شرا  ی مایموافقت شد تا خلبان، هواپ  ،بمب  و رها ساختن    ی در مورد فرود اجبار

  د، یبعمل آ  ی تیهمه اقدامات امن  -از فرود   شیپ-  نیزم  ی و مراقبت فرود آورد و بر رو  دّقت  ی در منتها
ست اّما  اموجود در آن    ی ماهایو هواپ  گاهیپا  ی برا  ین خطر احتمالعمل )فرود آمدن( متضمّ   نیگرچه ا

 است.  هیکم و قابل توج  ار یبس  ،خطر نیا
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خود را در  بمب    ی ستیم است، باأتو   اریبس  که فرود با خطر    افتیدر   ،در مراجعت  مایچنانچه خلبان هواپ
کار آنست که آن    ن یبهتر   «،Fat Man » در مورد    ؛دیمراجعت نما   گاهی مطمئن رها نموده و به پا  یمحل

در آب خطرناك است و سبب  «  Little Boy»  اّما انداختن    ،اندازد   روکم عمق ف  یرا از ارتفاع کم در آب
مرطوب هستند،   ،اتیعمل  ۀحوز آمریکا در    تحت نفوذ    که مناطق    نینظر به ا  ؛انفجار خواهد شد  جاد یا

 ، آنست که خدمه  تهیکم  شنهاد  یپ  نبنابرای  ون کند؛ممکن است سرنوشت جنگ را دگرگ  ،ناگوار  هر اتفاق  
اتم  باروت    ۀ در لحظ  یستیبا  مایسرعت هواپ  ؛دینما  ی و خلبان فرود اضطرار  مودهن  هیرا تخل  یتفنگ 

 خود حرکت نکند.  ی از جا یوم ی اوران ۀبرخورد با مانع، گلول حّداقل باشد تا درصورت   ،فرود 

 ت( مشخصات هدف 
 : است ریآن به قرار ز   ۀو خالص دهیرس جهیها به نتهدف تیّ دکتر استرن در مورد وضع ی آقا تحقیقات

 تر باشد.  افزون  لیکه شعاع آن از سه ما   یژاپن انتخاب شود به شرط ی شهرها  انیاز م یستیهدف با -1
 صدمات به آن وارد گردد.    نیشتر یباشد که ب ی اهگونه  ب  یستیبا ،هدف ی اجغرافی -2
 حمله نبرد.  انتخاب گردد که دشمن به آنها گمان   یشهرهائ انیهدف از م -3

 : دینما  یم هیرا توص ر یز  هدف   ی، چهارهوائ ی رویظر با ناسترن، پس از تبادل ن دکتر

 :Kyoto وتوی( ک1)
منطقه مسکون  وتویک نف  یو صنعت  ییك  میلیون  با یك  بوده است  تختیپا  ؛ر سکنهاست  ژاپن    ؛ سابق 

از    ی اریبس  محّل   وتویک  ؛اندافتهیمنطقه انتقال    نیبه ا  ر،یاخ  ی هابمباران  ۀژاپن بواسط  عیاز صنا   ی اریبس
شناخته خواهد    هترما ب   دیاهمّیت و قدر سالح جد  ، لیدل  نیژاپن است و به هم  سندگان  یروشنفکران و نو 

را هدف    وتویک  نیبنابرا  ؛حداکثر خواهد بود   ی،الملل  نیب  ۀژاپن و جامع  ۀآن بر جامع  ی  روان  ر  یشد و تاث
(AAم )مینامی. 
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 : Hiroshima مایروشی( ه2)
که بخش    ستیاشهر به گونه   ی ایجغراف  ؛ است  اریاهمّیت بس  ی دارا  یو صنعت  یبه لحاظ نظام  زیشهر ن  نیا

  ، موج انفجار بر مرکز شهر  تمرکز    در  ،شهر  اطراف    ی هامنهدم خواهد شد و تپه  ،اعظم شهر با یك بمب
زا  آتش   نجهت بمبارا  ،متعّدد   ی هاها و کانال وجود رودخانه  ۀشهر به واسط  ؛خواهد نمود   اریبس  کمک  

 حساب است. به  AA ی،اّما جهت بمباران اتم ،ستیمناسب ن

 :Yokohama وکوهامای( 3)
  « وکوهاما»ی   ؛ بمباران نشده است  است که تاکنون  یو صنعت  ی تجار  مهّم   از مراکز    گرید   یک یشهر    نیا

از    ی اریها بسنیفزون بر ا  ؛ها است و پاالیشگاه   یبرق  زاتیتجه  ،یدکی  لی وسا  ،ی سازمایهواپ  عی مرکز صنا
  ؛ شهر موجود است نیاّما دو اشکال در ا  ؛اندشهر منتقل شده   نیزا به اآتش   ی هاپس از بمباران   ، عیصنا

  یی  ضّد هوا  دفاع    نیتر نیآنکه سنگ  گریاند، د از هم جدا شده ها  کانال  لهیبه وس  یآنکه مراکز صنعت  یکی
 ( بشمار آورد.  A)  هدف   یستیرا با  «وکوهاما»ی نیبنابرا   ؛باشدی شهر م مدافع   ،ژاپن

 : Kokura Arsenalکورا و کزّرادخانۀ ( 4)
  فوت   4100  ر د   2000  این زّرادخانه  ابعاد   ؛باشدی ژاپن م   ی  سازاسلحه   مراکز    نیتر از بزرگ   ی کیشهر    نیا

کاکورا در زّرادخانۀ  ،ی بنددر رده ؛شود ی نابود م کسرهی  ،اسحّس  ۀبا انفجار یك بمب در نقطاست که 
 .( قرار دارد A) حّد 

 : Niigata( نیگاتا 5)
است؛بندر هونشو  جزیرۀ  غربی  شمال  در  واقع  شده    خودروسازی صنایع    ی  واقع  آنجا   ی دارا  ودر 
 (B شده بعنوان هدف   ی ه بند)طبق.  است  ینفتمخازن و  شگاه یپاال 

 کاخ امپراتور ژاپن  (6)
سخن بمیان آورد که مورد توافق جمع قرار نگرفت، اّما هرگونه  ر  بمباران کاخ امپراتو   مکان درباره ا  ی و

سیاسیتصمیم مسئوالن  توسط  بایستی  خصوص  این  در  شد - گیری  مقرر  گردد؛  انجام  نظامی 
 د. درخصوص این هدف مطالعات بیشتری صورت پذیر 



 291                                                                                                                      کمیته هدف                          

 

بر حسب    ی شنهاد یپ  ی هاموافقت نمودند که هدف  تهیاعضاء کم ز   را  به طریق   ی بندرده  ،ریاّولویت 
 :ندینما

  وتوی( ک1)
 ( هیروشیما 2)
 هاما  و وکی( 3)
 ( کاکورا 4)

  ، را به انجام رسانده   ی شتریب  قاتیتحق  ،یاد شده   چهار هدف    ۀموافقت نمودند تا دربار   استرندکتر    ی آقا
 خود مطلع سازند.  قات  یز تحقهدف را ا تهیکم

 هدف   ی  ( اهمّیت روانث
 ،اند که هدفدهیعق  نیالقولند و بر افقمتّ   ی،بمباران اتم  ی  روان  ریهدف، درباره اهمّیت تاث  تهیکم  ی اعضا

تاث  ی طیدر شرا  ی ستیبا درجه    ای ژاپن و جهان در منته  ۀبر جامع  یروان  ریباشد که انهدام آن از لحاظ 
 ۀ در مرتب  هیروشیماو  است    تیاّولو   ی دارا  «وتویک»  ،شده  اد ی  ی هاهدف  انیدر م  اه دگید   نیاز ا  ؛باشد

 .رد یگی بعد قرار م

 ج( تاثیرات رادیولوژیک 
با   ی ماهایهواپ فاصله   یستیمأمور،  منطق  ی ادر  خدمه  ۀاز  که  باشند  داشته  قرار  صدمات    ،صفر    از 
 در امان باشند.  تهیو یواکتیراد 

 
پارسونز   تانیبه کاپ  زینسخه ن  کیو    دیژنرال گروز ارسال گرد   به دفتر    باال  ۀجلسنسخه از صورت   یك

  داده شد. 
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 ناگاساکی کاکورا و    ،هیروشیمامربوط به بمباران ژاپن، سه شهر    معلوم شد در فرمان  بعداً   کهیطور ب
  ی اشتها ادد یاز    یکیدر    هری ترومنبود.    بیترت  نیبه هم  زیآنها ن  تیها قرار داشتند و اّولو هدف  ستیدر ل

  . و اخالق به دور بود   تیّ از مدن  (کیوتو)سابق    تختیژاپن و پا  یفعل  تختیخود نوشته است بمباران پا
را از    وتویشهر ک  ترومن،  گروهدف و ژنرال    تهیکم  یۀتوص  رغمیکه عل  دیتوان فهمی م  ،عبارت  نیبنابرا

 برده است.  رونیب اهداف، ست  یل

 * 

توان به یدانشمندان که م  بعض    افت،ییژاپن انجام م  ی  جهت بمباران اتم  اتیعمل  نیکه ا  یزمان
  ن ی با چن  یانسان  ۀبمباران یك جامع  ر  آنها دانست، از تصّو   شگام  یرا پ  ی دانشمند مجار  لئو زیالرد،تحقیق  

 ت زدند. وجدان شدند و دست به فعالیّ ی  دچار وحشت و ناراحت ی سالح مرگبار

 ی انرژ   ۀدیو تحریض دولت آمریکا نسبت به پد  قیو کردن و تش  داریدر ب  ی که روزگار  زیالرد    لئو
او    ؛ بود   ن یتر ال فعّ   ، زین  ی بار در مخالفت با استفاده از بمب اتم  نیها بود، اشخصیت   ن  یتر ال فعّ   ی،اتم

  سالح    اگوار ن  ی امدهایها و پجنبه  ۀرفته و او را از هم  روزولت   دنتیبه مالقات پرز   برآن شد که شخصاً 
لع سازد. مّط  یاتم

 ؛بدست آورد   روزولترا با    ی تا وقت مالقات  افت ی   ق یمتعّدد، باالخره توف  ی هانامه   ر  یبا تحر   رد زیال
  یی آشنا  ترومن  دولت   ۀکه در حلق زیالرد .  افتیوفات   زیالرد با   داریاز د  شیپ روزولت  ،اّما از بخت بد

مندان را در مخالفت  دانش  گرید   آن شد تا وجدان    رنبود، ب   ر ّس یم  شیبرا  ی جمهور س ی رئ  نداشت و مالقات  
آن    مشهور    از فیزیکدانان و دانشمندان    ی تعداد   ه،یپا   نیبر ا  ؛زد یبرانگ  یانسان   ریعجیب و غ  عمل    نیبا ا

دولت    ،ی لمفّص   اریبس  ۀطی  نام  45ژوئن سال   ازدهمی  خیتار بساخت و آنها    دهیروزگار را با خود هم عق
 .حذر داشتندبر   ،دشمن ی شهرها  ه  یعل  یرا از استفاده از بمب اتم



 293                                                                                                                      کمیته هدف                           

 

  زیالرد رگ،  و بیس  گلن  ،3کسونی ن  ی.جی. ، ج2هیوز   ، دونالد1فرانك   مزیج  ی امضا  با  نامه که  نیدر ا
استفاده از   ه  یلمانه و مبسوط، علا ع یلیطّی تحل ،دانشمندان ؛دیارسال گرد  دیبه کاخ سف ، گرید  و دو تن  
 نمودند.   لی اقامه دل ی بمب اتم

جهان است، اّما  یرچه آمریکا در آن مقطع تنها دولت اتمبه دولت خاطرنشان ساختند که گ  آنها
و آمریکا در صورت استفاده از    افت یسالح مرگبار دست خواهند    نیبه ا  ز ین  گرید   ی کشورها  ی به زود 

ن عمل  ی گذشته، ا   ن یخواهد داد و از ا  لوهرا مشروع ج  گرانیتوسط د   ی بعد  ی هاسالح، استفاده   نیا
 خواهد نمود.  دیرا تهد تیبشر  ۀندیدر سطح جهان خواهد شد که آ یحات یتسلۀ  مسابق ك ی  جاد یسبب ا

 ی هامّلت   ندگانیاز نما   ینمودند که دولت آمریکا دعوت  شنهاد یو دوستانش در آن نامه پ  زیالرد 
اقدام نموده قدرت مخرب و غیر قابل دفاع اتم    یآنها به یك انفجار اتم  جهان بعمل آورد و در حضور  

ا   ؛قرار دهد  نیمدعو   دگانیرا مقابل د  با   دیاعالم نما  ان یبه جهان  ش،ی نما  نیپس از    که دولت آمریکا 
 واهد نمود. با ژاپن استفاده نخ  از آن در جنگ   -ی بلحاظ انسان - ن یچن نیا  یوجود داشتن سالح

 ّیۀدانستند، اّول آنکه روحی م  دهیچند فا  ی قدرت بمب را دارا  نمایشعمل    ،شده  اد ی  دانشمندان
ا  ،انیئیکا آمر   ۀدوستانانسان  م  نی با  اثبات  به  اتم  ؛دیرسی عمل  دارندگان سالح  آنکه  ،  آینده در    یدّوم 

 .دانستندی مشروع مریرا غاستفاده از آن 

قطع نظر از آنکه   ،ژاپن  بودند که دولت   نیبر ا سندگانیمربوط بود، نو   پنبه جنگ ژا  کهیتا آنجائ
 دیدست از جنگ خواهد کش ی، بمب اتم ی  قدرت انفجار دن  یخواهد شد، با د   رایشکست را پذ اجباراً 

 مّتفقین موافقت خواهد کرد. ی هاو باخواسته

  

 

1 ● James Franck 2 ● Donald J. Hughes 3 ● James Joseph Nickson 
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دولت قرار گرفت، به تاریخ   اریو در اخت  ریتحر   1945ماه ژوئن    ازدهمی نامه که در    نیا   مقابل    در
  گر ید دو تن    یکیالرنس و    ،رابرت اوپنهایمر  ،انریکو فرمی  ی نسبتا کوتاه از سو   ی اشانزدهم ژوئن، نامه 

در    یاز بمب اتم  ی امنظ  ۀدولت آمریکا به استفاد   ، که در آن  دیگرد   می تقد  یو به مقامات دولت  ریتحر 
ۀ جز استفاد   یعمل  چینامه نظر داده بودند که ه   نیا  سندگان  ینو   ؛و تحریض شده بود   قیتشو   ،جنگ

نخواهد بود.   دهیفا دیمف ی،اتم از بمب   ینظام

  قات یکه در مراکز مختلف تحق  یدوستان   ۀنایستاد و با هم  تیّ فعالآن نامه، از    ر یپس از تحر   زیالرد 
داشت  یاتم عل  ،آمریکا  را  آنها  و  نمود  حاصل  اتم  ه  یتماس  بمب  از   رو یپ  ؛ختیبرانگ  یاستفاده 

  ،1945و در سال    می از آن نام برد   ریج که قبالً اوك   قات  یاز مرکز تحق  ینامه مفصل  ،لئو زیالرد   ی هات یفعال
دولت  و به    ریتحر   ،از دانشمندان  ی اد یشده بود، با امضاء تعداد ز   یغن  وم  یاوران  د  یتول  محّل   نیبزرگتر 

طبق    ،ژاپن  ی  اتم  ننهاد و عملیات بمباران    ی تقاضاها وقع  ن یدولت آمریکا به هیچ یك از ا  ؛ دیگرد   میتسل
 رفت. ی م شیبرنامه پ

 

 
  

 .پرداخت سیو به کار تدر دیدست کش یاتم قاتیاز تحق مایروشیپس از واقعه ه ی فرم کویانر

 



 295                                                                                                                     کمیته هدف                           

 

نمود   یکرد، سعی ت دفاع من به شّد ژاپ  یبمباران اتم  ۀدیکه از ا  گروزجنگ، ژنرال    ۀپس از خاتم
پرونده  زیالرد،برا  ی اتا  لئو  نیکنفس    ی  و  بزرگ  ُج   ی مجار  دانشمند  به  را  او  و  و    انتیخ  رم  ساخته 

نمود و   ری تحر  زیالرد به دوستان سابق  ی ار یبس ی هانامه  ، ارتباط نیاو در ا ؛دیزندان نما ۀروان ی، جاسوس
 ؛ص کرد ّح و تف  قیتحق  ، با آنها  زیالرد   ۀ گذشت  سال    دچن  مات و محاورات  مکال  نیدر مورد کوچکتر 

حت گروز  برانگ  FBI  سازمان   ی ژنرال  قد   ختیرا  دوست  از  اینشتین-  زیالرد   میتا    ی  بازجوئ   -آلبرت 
آمده و    رونیب  ،شده  ی اسناد طبقه بند  ۀاز رد   ی جوئباز   ن  یع  ،الحدر ارتباط با او بعمل آورند که    یلمفّص 

 در دسترس است. 

خود را گرفته و   میدوست قد  جانب    ،حیها همواره به تعریض و به تصر ی بازجوئ  نیدر ا  اینشتین
 بر زبان نرانده است.   ،باشد زیالرد  ی برا  یمشکل جاد ین اکه متضمّ  یگونه حرف و سخنچ یه

همچنان   زیالرد،و    دینرس  ی جائ  بهزیالرد    در به دام انداختن    گروزژنرال    ی سخن، تالشها  کوتاه
 ماند.  ی باق  ی،ستفاده از بمب اتما  مخالف   نیبزرگتر 

نیك    گر شده و نام  بزرگ جلوه   یمجارستان، به صورت قهرمان  ،دانشمند بزرگ که در مولدش  نیا
  ك ی ز یوفیو در رشته ب  دیدست کش  یاتم  قات یاز تحق  ما یروشیه  ی پس از ماجرا  ، مانده  ی او در جهان برجا

کالم خواهد   ۀنمود که ذکر آنها سبب اطال  کسب   یدرخشان  ی هاق یتوف  ، راه  ن یرداخت و در اپ  قیبه تحق
 بود. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 ناگاساکیانفجار در 

 

 

  ، بود   یو شرط مبتن  دیق  بال  تسدام را که بر تسلیم  و پ  یۀمشهور به اعالم  ماتومیکه دولت ژاپن، اولت  میگفت
 نوشته است:  نیمورد چن نیجنگ آمریکا در ا  ر یوز  1مسون یاست ؛رد کرد 

از سو و پ  یۀاعلم  مقابل ردّ   در" ما    ماتوم  یاولت  مینشان ده  آنکه  جز  مینداشت  ی اژاپن، ما چاره   ی تسدام 
ژاپن بدنبال خواهد    ی  کلّ   ب  ی ما را تا تخر   ی  تهاجم  قبول، عملیات    عدم    همانگونه که ذکر شد در صورت  

 ".بود  لهیوس نیبهتر   یمقصود، بمب اتم ی در اجرا ؛داشت

ژاپن از وزارت جنگ آمریکا به ژنرال   یبمباران اتم  آمد، فرمان   لی که در گذشته به تفص  همانگونه
اعالم    انینی ت  ۀ ر یآمریکا در جز   ی قوا  ی  او به فرمانده   ی و از سو   یاسپاتز به ژانرال لم    قی اسپاتز و از طر 

واقعه توسط    ن ین خبر اینخست  .دیمنفجر گرد   هیروشیما  ی در فضا  ی بمب اتم  نیاّول  ، گستآ   6شد و روز  
 . دیرس انیانگلیس به گوش جهان مریکا و دولت  دولت آ ی  رسم یۀاعالم

خبر   یاو وقت  ؛کرد ی از آلمان به آمریکا سفر م  ی ائیدر   ی روین  ی  با یك کشت  هری ترومن  ،آن روز  در
   ".است که تاکنون اتفاق افتاده است  ی احادثه نیبهتر   نیا" فت:گ دیرا شن

 

1 ● Henry Lewis Stimson 
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ها به گوش مردم رسانه   قی ، از طر واشنگتن  از شهر    - نوار  ی رو  بر –   او  ۀآماد   شیاز پ  گزارش    اّما
 گفته بود:  نی. او چندیآمریکا و جهان رس

ها و مراکز ها، کارخانه ما اسکله   ؛میو برد   می نمود   خیتار   ی  قمار علم  نیدالر صرف بزرگتر   میلیارد دو    ما"
  م ید خواهجنگ نابو   ۀژاپن را در ادام  ی  ما توانائ   ی دیترد   چیبدون ه  ؛برد   میخواه  انیآنها را از م  یارتباط

آنچنان بر سرشان ببارد که هرگز   ،حشتو   منتظر آن باشند که باران    یستی با  رندیما را نپذ  طیاگر شرا  ؛کرد 
 ". سابقه نداشته است   خیدر تار 

 ی اه ینیز اّطالع  ی(شریك کوچک آمریکا در برنامه اتم)   دولت انگلیس  ی ، از سو ترومن  ام  یپ  جز
 .  دیها قرائت گرد رسانه  ق  ی از طر  ،شده بود   نوشته  چرچیلکه توسط  

رخ داده   ی اچه واقعه   هیروشیمادانست که در  ینم  یکس بدرستچیه  ه،یّ دو اّطالع  نیوجود ا  با
یك بمب بتواند    نکهیا  ؛ آشنا بودند  ی،اتم  ی رویب بنام نمخرّ   ی ادهیبا پد ی معدود   ،جهان  ۀ در هم  ؛ است
ابتدا   انی ئها گمان برده بودند که آمریکای ناز ژاپ  ی اریبس  ؛نبود   هیمنهدم سازد، قابل توج  کسرهیرا    ی شهر

که ساکنانش به    یاّما تنها مکان  ؛اندسپس گاز را منفجر کرده  ،شهر رها ساخته  ی یك نوع گاز در فضا
 بود.  آالموس لوس افتاده، البراتوار  یچه اتفاق مایروشیدانستند در هی م یکین

 *** 
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 نموده است: های خود را چنین گزارش  اتو فریش نخستین شنیده-
گروهی  تقریبا سه هفته بعد از آزمایش نیومکزیک، ناگهان در البراتوار سر و صدای زیادی بپا شد؛  "

زنان گفت:  گفتند؛ یکی از همانها، در  اتاق  مرا باز کرد و نفس زدند و مطالبی میدوان دوان فریاد می 
ری از دوستان من در تلفن نمودن به بسیا  .»هیروشیما منهدم شد و تقریبا صدهزار نفر به قتل رسیدند«

شتند؛ من حالت  ناراحتی و  هتل الفوندا و رزرو نمودن میز به منظور جشن گرفتن، شتابی عجیب دا
 "کنم.ای که از اعمال آنها به من دست داد را فراموش نمی سرگیجه

 نوشته است:  نیچن گرید  ینیشاهد ع  یك-
 یسخنران  ،همکاران  ی هازدنکف  و  قی تشو   ان  یالبراتوار، درم  تئاتر  یروز اوپنهایمر در سالن آمفهمان "

چه بوده است، اّما    مایروشیانفجار در ه  جهینت  میزود است که بدان  یلیهنوز خ  ،جا گفت  کیکرد و در  
 " ...! امدهی خوششان ن یل یها خیاز قرار معلوم ژاپن

 یتنها ناراحت ،  جا گفت  ک ی  در  او؛  نمود ی حس را پنهان نم  نیکرد و ای غرور م   احساس    اوپنهایمر
   .ها بکار رود بمب ساخته نشد تا علیه آلمان   ،که چرا زودتر نستیاو ا

خبر به حالت    دن  یکه از شن  دیاز دوستان خود را د   یکیدر همان شب،    اوپنهایمراست که    مشهور
 ع خود را تغییر داد.او از آن لحظه به فکر فرو رفت و کم کم موض   ؛ استفراغ افتاده است

  العمل  عکس   نیو اّول  دیبطول انجامساعت    48قریب    ت، یّ و جذب واقع  هضم ،  ندولت ژاپ  نزد 
گست ی  رسم و   دینام تیّ داشت و آن را دشمن بشر  یبه بمب اتم  میاشاره مستق ،دولت در روز هشتم آ

 نمود:   انیب  ریچند به شرح ز   یقیحقا  ات،یدر ذکر جزئ

برده است... جمیع    انیرا از م  وانیت زنده از انسان تا حبوده است که تمام موجودا  ی بمب بحدّ   ریتاث"
 "... .ختندیها فرور ساختمان   ؛سوخته و زغال شدند ی،از مرده و زخم انی قربان
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بین در دولت  ژاپن را برانگیخت تا نسبت به پایان دادن  جنگ، اقدامی واقعۀ هیروشیما، عناصر واقع 
 یك بعمل آورند. عاجل و دیپلمات

اتوّجه    با  ب  ی،که دولت شورو   ن یبه  بود، وزارت امور    ۀطرفانی موضع  خود را هنوز حفظ کرده 
 ها سود برده خود با روس   ۀسفارت خود در مسکو، از روابط حسن  ق یژاپن تصمیم گرفت تا از طر   ۀخارج

 کند. یانیپادرم ،صلح جاد یدر ا یبخواهد که به نوع ی از دولت شورو و

گوست،   5در ساعت    اد ی با زحمت ز ژاپن در مسکو توانست    ریکب  ریسف بعدازظهر روز هشتم آ
  به محض ورود سفیر ژاپن به او اعالم   مولوتوف  ؛دیرا مالقات نما   ی شورو  ۀامور خارج  ر یوز   مولوتوف

گوست( به دولت ژاپن اعالن جنگ    8  ی عنیهمانروز )  شب    همین  12در ساعت    ی که کشور شورو  کرد  آ
 . خواهد داد 

ژاپن در    ریکب  ریکه ساتو، سف  یدر همان زمان  ؛دچار آمده بود   ی بد  اری بس  تیّ ژاپن به وضع  دولت
  افسر   ،ینئیسو   رلزچاسرگرد    د،یرا شن  ی اعالن جنگ شورو   ۀرمترقبیبد و غ  اریخبر بس  مولوتوفدفتر  

  با اندازه و شکل    یبمب خنث  کی  انداختن    ن  یمشغول تمر   ،B-29ی  مایدر یك هواپ  ،آمریکا  ییهوا  ی روین
گوست )فردا  9کاکورا در روز  شهر   یبمباران اتم  جهت    بود تا «فتمن»  ( آماده شود.ی همانروزآ

 

 
 )راست(   ی اک س )چپ( و مردچاق در ناگا   ما ی روش ی پسرکوچک در ه   اتمی انفجار  ابر قارچی ناشی از  
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گوست  9  روز  BocksCar  به  معروف،  B-29ی  مایصبح، هواپ  10:50مقارن ساعت    ،آ
 ی به خلبان  1

 ژاپن نمود.  کاکورا، آهنگ   شهر   برخاست و به قصد انهدام   انینی تۀ  ر یاز جز  ،2ی نئیسو سرگرد 

 )مرد چاق(  «،منفت »بود که اصطالحًا    یومی پلوتون  بمب    ک ینمود  ی حمل م  مایاپهو   ن یکه ا  یبمب
 شده که دچار کمبود    اد ی   ی مای. خلبان هواپمیابه آن اشاره کرده  ،گذشته  ی هادر بخش   شد وی م  دهینام
که    ی فزون بر ابر  ؛دیند  اتیشهر را مناسب عمل  ی ، هواکاکورا  ی به فضا  دنیبود، پس از رس  زین  نیبنز 

  ر ب ی،  سوزاز یك آتش   یناش   ظ  یغل  پنهان ساخته بود، دود    مایهواپ  ۀخدم  دیسمت اعظم شهر را از د ق
بکار افتاد   زیشهر ن ی  ، دفاع ضّد هوائکاکورا ی به فضا مایبه محض ورود هواپ  ؛افزوده بود  ینائیمشکل ب
 ی را بر فضاگرفت بمب خود    میتصم  ی نئیلحظه، سو   نیشد که در آخر   جاد یا  یطیشرا  ،هم  ی و بر رو

 منفجر کند.   ناگاساکی

          

                
  

 

 نامگذاری شده بود. Frederick C. Bockاسم فرمانده آن   بواسطه این هواپیما  ● 1

2 ● Charles W. Sweeney 

                 حامل بمبهواپیمای سوئینی، خلبان چارلز 
 ( Fat Man) مرد چاق

را به پایان رساند. هواپیمای  هواپیمایی که جنگ جهانی دوم 
B-29   سوئینی   چارلزبه خلبانی   کارباکسمعروف به 
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به علت اضطرار  مهندس به خلبان اّطالع داد که  فقط    ما،یسوخت هواپ  تیّ بودن وضع  ی پرواز 
صاف    ،شیپ  که چهار ساعت    زین  ناگاساکی  ی قضا، هوا  از  ؛دارد   ناگاساکی  فرصت یك پرواز را بر فراز  

ابر ابر فضا  یمیضخ   ۀپرد   شده و   ی گزارش شده بود،   ص  متخّص   ،1هان یباّما    ؛شهر را گرفته بود   ی از 
داد   صیکرده بود تشخ   تی شده و منطقه هدف را قابل رو   جاد یابرها ا  ن یکه در ب  یشکاف   مب،پرتاب ب

گوست   9روز    12:01به حدود ساعت    و بمب خود را  نیبعد دّوم  هیچند ثان  ؛هدف رها نمود   ی بر فضا   ،آ
 .  آورد ن را به قتل ها هزار ت  از شهر را منهدم نمود و ده  یمیظبخش ع  ،یانفجار اتم

 * 

مسموم و    ی فضا  ،هیروشیما  ۀحادث ماندگان ینفر از باق ستیآنکه تعداد ب  ی کینکات قابل ذکر،   از
  اما یسوموتو »  ،پناهندگان  نیاز ا  یکی  ؛پناهنده شده بودند  ناگاساکیشهر را رها نموده و به    آلود  مرگ 
  ؛ م یان کرد یب  هیروشیما  ۀاز مشاهدات او را در حادث  ی اپاره   ن،یاز ا  شی بود که پ  یتطّراح کش  ی«گوچ

 ی خاطرات خود از ماجرا  ،ناگاساکی  او مقارن انفجار    جان بدر برد.  زین  ناگاساکی  از انفجار    یگوچامای
پاسخ    ی با ناباور   همکار وی اّما    ،کردهی م  فی تعر   ناگاساکیاز همکاران اهل    ی کی  ی را برا  هیروشیما

 : میداده که

چگونه    نمی! حساب کن ببی تو مهندس  - یوچگ امای  ی آقا-کند  یرا قبول نم  ی زیچ  نیسالم چن  عقل"
  کند؟ تو حتماا ی رها م   ی انرژ  زانیمگر یك بمب چه م  ؛را خراب کند  ی تواند شهری م  یی تنهاه  بمب ب  کی

  ی بود که ناگهان برق کلمات نیاو در حال گفتن ا ...؛کرده استیو مغزت کار نم ی شده بود  یزخم
   ".کرد  نیو او هم چن دمیپر   زیم ر  یمن بلفاصله ز  ؛فضا را روشن کرد  ،هیروشیما برق   مشابه  

 زنده ماندند.   هیتن کشته شد و بق  کیبودند فقط   ی که شاهد انفجار دو بمب اتم ی نفر  ستیب از

 

1 ● Kermit Beahan 
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گوست گر   9که در روز    ی اعه یضا  نیدّوم بود که حمالت خود   هاژاپن شد، حمله روس   ریگبان یآ
  قبالً   عقب نشاندند. همانگونه که  ،ژاپن را در منطقه  ی روهایآغاز نمودند و ن  منچوری   ۀمنطق  قیرا از طر 

را بر آن داشت تا مقارن    نیاستال  ا،یتانیبر   دولت آمریکا )روزولت( با موافقت    التا،یدر کنفرانس    ،گفتیم
را صادر کرده  یژاپن ی روهایحمله به ن سرخ فرمان   به ارتش    زیژاپن، او ن  ر  یجهت تسخ  ، حمالت آمریکا

درجه را صاحب شود و    38مدار    ی راو    ۀکردنشان، منطق  م یتسل  ا یره  راندن آنها از کُ   رون یو پس از ب
 . ندیا درجه را اشغال نم 38مدار  ر  یره در منطقه ز کُ  خاك    انیئآمریکا

دو قدرت    ۀمعامل  نیکه ا   میگوئیم   قدر   نیاست، هم  رون یمختصر ب  ن یا  ۀماجرا از حوصل  نیا   شرح
 جهان با آن روبروست.  ،نمود که هنوز جاد یرا ا  یره، مشکلکُ  بر سر خاك  

برابر فلسف  اشغال  ها سرانجام شمال کره و آمریکا جنوب آن کشور را روس   ۀنمودند و هر یك 
دو   کپارچه،ی  مّلت    کی  از  حاصل آن که  ؛دو کشور پرداختند  نیابه اداره    ،خود   ی  اسیو س  ی اقتصاد 
 مخالف.  ی دئولوژیبا دو ا ،بوجود آمد  یو جنوب یکره شمال  کشور  

سال، تالشها    75  بی قر   معامله بود و امروز پس از گذشت  ن یا  امد یپ  نیره، اّولکُ   ن یخون  جنگ
کشور، منطقه را    کی   دو قسمت    ن یب  گری د   ی خطر جنگ  و   دهینرس  ییدو کره بجا  حد ساختن  جهت متّ 

 کند.ی م دیتهد

عضو، به دو قسمت   شش شامل  جنگ   ی  عال  ی شهر، شورا  نیدر ژاپن، پس از انهدام دّوم  ، ی بار
بود که   یتسنّ   ی کشور اساساً  ژاپن؛ جنگ ۀطرفدار ادام گرید  م یاز آن موافق صلح و ن یمین ؛شد میتقس

 . ابدیدست   زین تهیو مدرن یاحترام به آداب و سنن، به انقالب صنعت و داشتنگه  توانسته بود به موازات  

کهن،   ی برابر باورها  ؛ها دارد ی دوستوطن   گریمتفاوت با د   یلی مردم ژاپن، اساس و دال   ی  دوست  وطن
 شده  دیبهشت تول   ۀبر درواز   گی«زانایا»و    ی«زانامیا»  ی فرشته بنامها  دو  کشور ژاپن از عشق و ازدواج

  ن یا  ؛نگرندی م   خاّص   ۀدیبا د   بدان  انیو خدا  یبهشت  ۀجوهر   ی است دارا  یخاک  ،ژاپن  نیبنابرا  ؛است
  بعنوان مثال، مغولها که   ؛شده بود   تیّ تقو   یخ یبعض حوادث تار   با  های از ژاپن  ی اریدر ذهن بس  یمعان

ژاپن   ریبه تسخ   می، تصمخان  ی البو ک  روزگارداده بودند، در    لی جهان را تشک  خیتار   ی امپراتور  ن یبزرگتر 
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  کسره ، یا ی در   بر اثر طوفان    دندیژاپن که رس  به سواحل    یجنگ  ی هایکشت  بر   مغول سوار  انیسپاه  ؛گرفتند
ماند و    جه ینتی ب  نهیزم  نیدر ا  زیها نمغولی  تالش بعد  ؛دیآنها به سواحل ژاپن نرس  ی غرق شدند و پا

 ژاپن بوده و خواهد بود. خاك   ی  همواره حافظ و حام ،انی خدا دست   بر آن شدند که اً ها جّد یژاپن

  نتو یش  نیها همواره آئیژاپن  ی  ملّ   ن  یداشته، اّما آئ  ار یفداران بسبودا همواره طر   ن  یژاپن گرچه آئ  در
که در راه   یبه کسان  ژهیه دارد و بو تگذش  ی هابر احترام به اجداد و نسل  هیتک  نتویش  نیآئ  ؛بوده است

 نگرد.ی خاص م ۀدیاند به د دهیجنگ به قتل رس ی ها دانیژاپن جان خود را از دست داده و در م

ور  تم است، امپراأو عشق به خاك ژاپن تو   یدوستوطن   ها، که با یژاپن   ینید   دیعقا  ۀهم  در مجموع  
 بوده است.   انیخدا  فیخاص و مرتبت او در رد  یزلتمقام و من ی دارا

 نبا فرو گذاشت  ،ی زد یا  ۀدرباره پادشاهان سابقه داشته، اّما فرّ   ی«زد یا  ۀفرّ »اعتقاد به    م،یقد  رانیدر ا
او سبب شد    از حّد   ادهیز   غرور    د،یجمش  چنانکه در داستان    ؛شده استی ور ماز پادشاه د   یانسان  لیفضا
شد و او را بقتل آورد و کشور را    روزیبر او پ  ی تاز  اك  ضّح   ،لیدل  نیاز او جدا شود و بهم  ی زد یه ا تا فرّ 

 ف شد. متصرّ 

 ،و اوامر او  تا یّ مطلق از ن محسوب بوده و اطاعت   ریو فسادناپذ ری ور خطاناپذتژاپن، مقام امپرا در
هر امپراتور و  بدون م    یدوستژاپن، وطن   رهنگ  سخن در فگر یبه د   ؛رفته استی واجب بشمار م  یفرض
 بوده است.    یفاقد معن ،و اوامر او ات یّ کامل به ن اد  یو انق میتسل

 ۀ نیدر زم  زیانگت یر ح  قیکه ژاپن بر اثر توف  ی روزگار  یعنی  ستم،یقرن ب  لیها، اوانیا  ۀبر هم  فزون
و عشق به ژاپن   یوطن دوست ی بر مبنا گری د  ینیبود، آئ افتهی العاده دست فوق  ی به قدرت  ی،قالب صنعتان

 . افتیدر سرتاسر ژاپن شیاع و رواج   «امو»م ور، به ناتو امپرا

  



 304                                                                                                                تا هیروشیما آتناز 

به جهانگیژاپن  ن،یآئ  نیا  نیدکتر   ۀجوهر  را  مسلّ   ی ریها   ی تیگ  بر کل    امپراتور  مقام  کردن  ط  و 
 کرد.ی دعوت م

است    یبه جهت آنکه او تنها کس   ؛میجهان کن  کّل   که امپراتور ژاپن را حاکم    میدر صدد آن هستما  "
 ". ما به ارث برده است ی  را از اجداد آسمان  ی و معنو  یروحان ت  یمور أکه م

سمرقند   آن کشور تا حّد   انیزد و سپاه  یدست به کشورگشائ  ستمیژاپن در اوائل قرن ب   ه،یپا  نیهم  بر
 نمودند.  ریسخ و بخارا را ت 

بنگر   چون و  ی ریجهانگ  م، ینیك  وطن   ی تجاوزهاها  بر  دو  هر  آلمان،  و  ژاپن  کشور   ی  پرستدو 
 استوار بوده است.  یو افراط مارگونهیب

 ۀ شی در اند  ،یالملل  نیب  نیقراردادها و مواز   یۀکل  رغم  یاّول، دولت ژاپن عل  ی  از جنگ جهان  پس
 ۀمنطق  منجر گردید، کّل   ینظام  ر  یها هزار غده  به قتل    که  ی،یك لشکرکش  خود، طيّ  ی گسترش امپراتور

ف را به تصرّ   نیاز شرق چ  یبزرگ  ی هابخش   ژاپن  ان  یسپاه  ، هانیفزون بر ا   ؛ف شدره را متصرّ و کُ   منچوری 
 . خود در آورده بودند

 او  ۀو کابین  ریوز کشور نداشت و نخست   یی در امور اجرا  ی حاکم، دخالت  ن یامپراتور ژاپن برابر قوان
را صادر    ی فرمان  ایگرفت  یم  ی به دخالت در امر  میاگر امپراتور تصم  ،همه  نیبا ا  ؛امور بودند  نیا  مسئول  

 طاع بود. و مُ  ء الزم االجرا د،یگونه شك و ترد چ ینمود، اوامر او بدون هیم

کانتارو »ژاپن    ریوز نخست   ،منچوری ها به  روس   ۀو پخش خبر حمل  ناگاساکی  یاز بمباران اتم  پس
 است.  دهیصلح فرا رس ی و برقرار پوتسدام یۀل مفاد اعالمکه زمان قبو  افتیدر  یبدرست  ،ی«کسوزو 
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  ب ی خود به تخر   نیو ا  هستند  جنگ  ۀخواهان ادام  ،طلبجنگ   دانست عناصر  ی که م  یسوزوک
زع  بر آن شد تا از مقام و قدرت بالمنا  د،یخواهد انجام  یژاپن  ها هزار شهروند  ده  رفتن    انیشهرها و از م

  ، یپنهان  در یك نشست    یسوزوک  ؛مّتفقین استفاده کند  ی هاخواسته   صلح و قبول    جاد یدر ا  ی امپراتور
ا  «هیروهیتو»امپراتور   به  راه    تیّ واقع  نیرا  تنها  گاه ساخت که  قبول    انیپا  آ به جنگ،  ّیۀ  اعالم  دادن 
  ، انجام خواهد یافت  ی که بزود   نهیکابۀ  ندیآ  ۀخواست نمود تا در جلساو از امپراتور در   ؛باشدیم  پوتسدام

 دهد.  جنگ  شرکت نموده و فرمان به ختم  

 ی رو ین  ر یامور خارجه، وز   ریوز   ر،ی وز دولت، چند ساعت بعد، مرکب از نخست   ی اضطرار  ۀجلس
 . دیگرد  لیدر حضور امپراتور تشک یائ یدر  ی روین ۀستاد ارتش و فرماند  سیارتش، رئ ری وز  ،یائیدر 

 

 

 1935 در سالامپراتور هیروهیتو تصویر 
بین (،  1989  –  1901)هیروهیتو   ژاپن  امپراتور  چهارمین  و  بیست  و  یکصد 

در دوره امپراتور مِیجی، دولت   نوه امپراتور مِیجی بود.  و  1989تا    1926سالهای  
میالدی، 1868اصالحات مِیجی از سال    شد؛گروهی از نخبگان اداره می   توسط 

 ژاپن را طیّ دو دهه به کشوری نیرومند و صنعتی مبدّل ساخت.  
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؛ جنگ دادند  ۀرأي به ادام  ،دّوم  به صلح و سه نفر    ی اّول را  سه نفر    ی،از مباحثات طوالن  پس
ژاپن    امپراتور  ؛دیمورد صادر نما  نیرا در ا  ینهائ  أی  تقاضا نمود تا ر   امپراتوراز    ی رار قبلبرابر ق  ،یسوزوک

 گفت:  نیچن  ،و آرام حیفص  یانیبا ب

خود در داخل و خارج از کشور   تیّ ضعدر ارتباط با و   یمن بقدر کاف   ؛موافقم   ریوز نخست   ی من با رأ  "
 نخواهد   ژاپن  ی شهرها  ب  ی گناهان و تخر ی ب  جز مرگ    ی حاصل  ،جنگ  ۀام که ادامافته یو در   دهیشیاند

با    ط  یشوم که شرای آور ماد یژاپن هستند    نبرد در خاك    نیآخر   که خواستار    یبه کسان ...  داشت حال 
برا  ن یاز ا  شیب  یتمشقّ   دنید   ل  و من تحمّ   ستین  کسانیگذشته   به   دادن  انی پا  ؛ژاپن ندارم  مردم    ی را 

 "  ...!ها است و رنج  ق یمضا نیجنگ تنها راه خروج از ا 

 

  

گرفته شد. اگرچه  مک آرتور    قبلی  ریزیبرنامه   ها، بابرخالف خواست ژاپنی عکس  این  
آرتور   بعنوان خدا    جایگاهمک  امّرا در ذهن مردم  امپراتور  مقام وی  أا ششکست،  و  ن 

  عملِ وی، این    و از محاکمه وی جلوگیری نمود.  را پاس داشتت ژاپن  ملّ  بعنوان امپراتورِ 
ت ژاپن از خاکستر باعث خیزش دوباره ملّ  ژاپنیان جلوگیری کرد وی  سرخوردگی ملّاز  

دوّم   جنگ امپراتور   جهانی  آرتور،   شد.  ژاپن    به خواست مک  به مردم  در نطقی خطاب 

 "!ممن خدا نیستم، من هیروهیتو هستم و بابت اشتباهاتم متاسف" :چنین گفت
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فشرد که   ی نکته پا  نیاّما در جواب به مّتفقین بر ا  ،شد  رایجنگ، نظر امپراتور را پذ  یعال  ی شورا
واقع    رییض و تغ مّلت، مورد تعرّ   ن حاکم  امپراتور ژاپن بعنوا   مستلزم آنست که مقام    ،تسدامو پ  ّیۀاعالم  قبول  

 نشود. 

گوست به کاخ سف  ،ژاپن  دولت    ام  یپ ژاپن مورد قبول   دولت    ی و تقاضا  دیرس  دیصبح روز دهم آ
 چنین گفته شد:  ،واقع، اّما در جواب

 ". خواهند نمود   ن یّ ژاپن را ملّت ژاپن، در یك انتخابات آزاد مع   دولت    یی  نها   شکل "

 ** *  
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گوست روز بعدازظهر  نی از ا ی اریبس ؛ژاپن را صادر نمود  ی  اتم بمباران    قطع   فرمان   ترومن ،دهم آ
 به   او  ؛و خوشحال بود   یماجرا راض  نیخود از   ترومن  ؛دندیکش  یبراحت  ی خوشحال شدند و نفس  شامدیپ

وحشتناك بوده و او به مرگ    اریبس  ،گری د   هزار نفر    ر کشتن صداش گفته بود که تصّو نهیکاب  ی اعضا
 نبوده است. یدکان ژاپن راضکو 

  خت یطلب را برانگجنگ   ی اعضا  ،دولت در ژاپن  مبهم آمریکا در ارتباط با شکل    غامیآن سو، پ  از
رّد  از  سخن  دوباره  خواستار    ؛بزنندّیه  اعالم  تا  سو   ی ضمانت  آنها  م  انیئآمریکا   ی از  که  ۀ  سّس ؤ بودند 

 ض واقع نخواهد شد. مورد تعرّ  ،در ژاپن ی امپراتور

 

 
  

وزیر سوزوکی( قبل از  )پیش روی آنها نخست ژاپن یامپراتور ندگانینما
 امضای سند تسلیم کشورشان روی عرشه ناو میزوری حاضر شدند. 
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مطرح شد و سخن به   هعّد   آن  انیدر م  یسوزوک  بحث کودتا و سرنگون ساختن حکومت    حّتی
 ی  او در یك سخنران  ؛اد خاتمه د  زیغائله ن نیبه ا  ،«تویهیروه»امپراتور    د  مجّد   ی  انیاّما پا درم  ؛دیدرازا کش

  ۀمود که ادامو اضافه ن  فشرد ی  از جنگ پا  یناش  ی هایدادن به بدبخت  انی ل، به لزوم صلح و پامفّص 
 یدر پ  ی علیه ژاپن بکار گرفته جز مرگ و انهدام، حاصل  خیراً ا  که دشمن  ی اتوّجه به اسلحه با  ،جنگ

انهدام    قتیتسدام، درحقو پ  ّیۀاعالم  نخواهد داشت. اعالم قبول   از  حاصل    هیروشیما  هشت روز پس 
 . دیگرد 

    

 
 

 ** *  

( نامیده شد.  V-Pیا  V-Jر ژاپن )که اعالمیه اولیه تسلیم ژاپن اعالم شد، روز پیروزی ب 1945آگوست  15و  14روزهای 
معروفترین ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند. تصویر سمت راست، یکی از  در این روزها مردم جهان به خیابان 

که تاکنون توسط    ستییهاعکس   نیاز معروف تر  یکی های تاریخ است که در میدان تایمز گرفته شد؛ این تصویر  بوسه 
Life  از   یبه عنوان نماد  که است    یدنیس  زابت یال  ابانی، عکس مرد رقصنده در خ  گریعکس مشهور د .منتشر شده است

 به خود گرفته است.  نینماد گاهیجا ،ایو فرهنگ استرال خیدر تار ،در جنگ یروزیپ
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استفاده از   ای موضوع که آ ن یاّما ا ، گذرد ی م ساکی ناگا و  هیروشیما سال از انهدام   هشتاد به   نزدیك
- باب    نیدر ا   ؛نه، هنوز مورد بحث و گفتگو است  دادن به جنگ بوده یا  ان یضرورت پا  ، یبمب اتم

 ی رو ین  وزارت،  ترومن  ۀنیکه در کاب  1یه یل    اساالریدر   ؛ارتش نظرات مختلف دارند  گانیبلندپا  -حّتی 
 نظر داد: ،جنگ  افتن  ی  انیاز پا مّدتها پس  بود، داررا عهده  یائیدر 

و  " هیروشیما  علیه  اتمي  وحشیانۀ  سلح   از  نداشت؛    ناگاساکیاستفاده  تاثیری  جنگ  سرنوشت  در 
های مؤثر، شکست خورده بودند. احساس شخصی من این بود  ها بر اثر محاصرۀ نظامی و بمبارانژاپنی

از دیدگاه اخلقی در سطح   این سلح،  بردن  با بکار  ما  های قرون وسطی سقوط کردیم.  وحشی که 
تل  زنان و کودکان حاصل شود... یکی  آموزش جنگی من اینچنین نبود؛ پیروزی در جنگ نبایستی با ق

کرده است که ساختن  سلح میّسر  اندرکار به من گفت در طول برنامه، آرزو میاز دانشمندان  دست
 "بود.گویم ای کاش چنین می نشود؛ من هم می 

    

 
  

 

1 ● William D. Leahy 

 میزوری   مامورو شیگِمیتسو، وزیر امور خارجه، در حال امضای سند تسلیم ژاپن مقابل ژنرال ساترلند روی عرشه رزم نام
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ناو   پرل هاربر، »پرچم پری« روی عرشه  قربانیان  بزرگداشت  برای  آرتور  بدستور مک 
پری« که    نصب شد )گوشه سمت راست تصویر(. این پرچم مربوط است به دریادار »متیو

های ژاپن را بروی جهان خارج گشود و دوره انزوای دویست ساله  ، دروازه1854بسال  
ایان رسانید. مک آرتور در این مراسم سخنرانی کرد و از صلحی  ژاپن )دوره ادو( را به پ

 پایدار در جهان و ساختن دنیایی بهتر بر پایه آزادی، تحمل و عدالت... سخن گفت. 

  



 

 

 

 

 

 

 یاتم ی تکنولوژ  گسترش

 
در استخدام   یاتم  ۀپروژ   ۀتوسع  جهت  آلمان رااز    ی دانشمندان فرار  ،انگلیس  که دولت    ی در روزگار  اّما،

  ۀ خود را در رشت  ی که تازه دکترا  ستیز ی در انگلیس م  1« کسفو   س و کال»بنام    ی فیزیکدان  ،گرفتیم
و به کشور    ختهیاز آلمان گر   ،1933سال  ب هیتلر    فتن  پس از قدرت گر   فوکس  .کرده بود   افتیفیزیك در 

انگلستان پناهنده شده بود. 

  ت  یّ حصول قدرت و قبل از پرداختن به وضع  او آمد، به محض    یوگراف یهمانگونه که در ب  هیتلر،
شناخته    ی اآنکه چهره   بلحاظ    ،فوکسها پرداخت و  دموکراتال یسوس  و  هاست یبه حذف کمون  ان،یهود ی

  ؛ کرده بود   متیآلمان را ترك و به انگلستان عز   ،فراهم آورده بود   شی که حزب برا  یالت یبا تسه  شده بود،
  . انگلیس درآمد دولت   و به استخدام   لیتکم را  خود   التیاو در انگلیس تحص

 

1. Klaus Emil Julius Fuchs 



 313                                                                                                                         گسترش تکنولوژی اتمی        

 

کم  یاتم  قات  یتحق  کار    ،کسفو  و  نمود  آغاز  انگلیس  در  البراتوار    او  ،Maud  ۀتیرا  به    را 
 ی فیزیکدان  فوکس   ؛شود   استفاده  ص اواز تخّص   ،ومیاوران  ی  جداساز  ا در بخش  فرستاد ت  آالموس لوس 

 ی  اریاو را به دست  اوپنهایمرآالموس،  در لوس   .متین و کم سخن بود   ی حال مرد   ن  یبرجسته و پرکار و در ع
تــه اسرار    ۀبه هم   ی،ومیپلوتون  بمب    ی  تئور  ی ضمن کار رو  ،فوکسفرستاد و    ی نظر  ۀر یدر دا  هانس ب 

  ، انگلیس   ی  اتم  قات  یجنگ، او به انگلیس مراجعت نمود و در مرکز تحق   انی. پس از پاافتیست  د 
  ی جاسوس  رم  را به ُج   کسفو   ،انگلستان  ی  اّطالعات   دستگاه    ،1950سال    یۀدر ماه فور   ؛مشغول بکار شد

  ی  جاسوس   ماموران    ر ایمّتفقین را در اخت  ی  اتم  که اسرار    بود   آن   فوکس هامات  اتّ   ؛نمود   ریها دستگروس   ی برا
K.G.B داده است. ی قرار م 

آمد و   به گناهان خود مقّر   یاّما پس از اندك مّدت  ،اتهامات شد  ۀر هممنک    ،امر  ی  در باد   فوکس
جامع   ی اد یز   ی سروصدا در  انگلیس  ۀرا  و  حلقی عل  ،آمریکا  در  سابق    ۀالخصوص    ، خود   همکاران 

اعتراف کرد که از همان    دیانجامینعت به طول  از چند سا  ش یکه ب  ی ادر محاکمه  فوکس  . ختیبرانگ
او اضافه نمود که در آمریکا واسطه    ؛ داده استی قرار م  K.G.B  ار  یاخت  در  خود را  آغاز، جمیع اّطالعات  

مشخصات و    ۀرا با هم  یومی بوده و او طرح دقیق بمب پلوتون  1« لدگُ   ی هر »به نام    یارتباط او، شخص
 داده است. ی العات را به او ماّط  ر یسا  محاسبات مربوط به آن و

 

 

 

1. Harry Gold 

 کالوس فوکس، نخستین جاسوس اتمی
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 14با دولت انگلیس روابط دوستانه داشت، حداکثر مجازات که    ی که شورو  نیبلحاظ ا  دادگاه
 به زندان افتاد.  فوکساو در نظر گرفت و  ی برا ،سال زندان بود 

  نمود و او در   ریگلد را دستگی ، هرF.B.Iفدرال آمریکا    تحقیقات    ۀاعترافات، ادار   نیاز ا  پس
روزنبرگ و    وسیژول  ؛داده استی م  روزنبرگ  واصله را به آقا و خانم    معترف شد که اّطالعات    یبازجوئ

ها  روزنبرگمعلوم کرد که    ی تحقیقات بعد  ؛ ساکن نیویورك بودند  ست  ی کمون  ان  ی هود یاز    ،1همسرش اتل 
قطعات    ی بوده و جوشکار   یکه نظام  2گلس نیگر   دیو ید   اتل به نام  برادر    قی لد، از طر ارتباط با گُ   بر  فزون
اند.دادهی ها مگرفته و به روس یداده، اّطالعات م ی انجام م آالموسلوس را در  یاتم ی هابمب 

قرن بوده است و    نیمحاکمات ا  نی صداتر   و  از پر سر  یکی  ،و اتل روزنبرگ  وسیژول  ۀمحاکم
از شن  ؛هنوز مورد بحث و گفتگو است متّ   دنیدادگاه پس    ل، یدال   ۀد و مطالع و شهو   نیمهاظهارات 

دادگاه، تظاهرات    ی  سال حبس محکوم نمود. مخالفان رأ  یگلس را به سنیو گر   مرگ  ها را بهروزنبرگ 
  د یفرجام آن دو، همه نظرها متوّجه کاخ سف  ی در سرتاسر آمریکا برپا نمودند و با رد شدن تقاضا  ی اریبس

 ها را مورد عفو قرار دهد. برگ روزنخود استفاده کرده،  از قدرت   ی جمهور  استیر  دیشا   تا شد

 

 

 

1  ● Julius and Ethel Rosenberg 2 ● David Greenglass 

 های اتمی، با صندلی الکتریکی اعدام شدندجاسوس  روزنبرگ اتل و وسیژول 
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نکرد و آن زن و شوهر که   یتن معتقد بود، اقدام  وقت، که به گناه دو  جمهور  سیرئ  1آیزنهاور 
  از   اعدام شدند.  ی کیالکتر   ی صندل  با  ،« نگیس  نگ یس»  در زندان    ،خردسال بودند  دو کودک    ی دارا

  تا سال   او ؛برود  یشرق تا به آلمان   شد زه دادهسال از زندان آزاد شد و به او اجا  9، پس از فوکسسو ـآن
 فیزیك اشتغال داشت.  ( در آلمان به تدریس  1987مرگ خود )

ده سال به جلو    ی،اتم  به سالح    یاب یدر دستها را  ، روس فوکس  ی گفته است که کمکها  ادوارد تلر
  خود ی   اتم   قاتیگ، تحقو داشتن دانشمندان بزر   انیئآمریکا   به اّطالعات    یابیها با دستروس   ؛انداخت

دولت    ، شیآزما   نیبا ا  ؛شد  شی آزما  1949بسال    RDS »2-1»بنام    هیروس  ی  اتم  بمب    نیگرفتند و اّول  یرا پ
، 1952بسال    جهانی   ژنودر یبمب ه  نیرا صادر نمود و نخست   یژنور دیفرمان ساختن بمب ه  ترومن  هری 

 قرار گرفت.  ش یمورد آزما 

که قبل    دیرس  یجائه  کار ب  و  دیاز همان زمان آغاز گرد   ی روآمریکا و شو   نیب  یحات یتسل  ۀمسابق
 دادند.یرا ده ها هزار نشان م  نیطرف ی  اتم ی هاتعداد کالهک ،منتشره ی آمارها  ،ی شورو ی  از فروپاش

 

 

 

1 ● Dwight D. Eisenhower 

میخواندند که    «۱-شد؛ آمریکائیان این بمب را »جو « و »اولین صاعقه« نیز نامیده می۵۰۱های »دستگاه  این بمب به نام   ●  2
 برگرفته از نام جوزف استالین بود. 

ین ، سی و چهارمهاورـزنـیآ
 جمهور آمریکا رئیس 
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 ی هاادخانه زّر   ،ی گریپس از د   یکی   ،نیانگلیس و فرانسه و چ  ی نظر از دو ابرقدرت، کشورها  قطع
از بمب  را  )  و هند و  لیاسرائ  ی انباشتند. کشورها  یدروژنی و ه  ی اتم  ی هاخود  کره    اخیراً   وپاکستان 

به    یابیتالش جهت دست   به  مظنون ،  انهیخاورم  ی اکنون بعض کشورهاشدند و هم   یاتم  زین  1( شمالی
 . هستند یقدرت اتم

 

 

 ** * 

 

این    اتمیاین کتاب، کرۀ شمالی هنوز به سالح اتمی دست نیافته بود. نخستین آزمایش  نخست  در زمان نگارش و چاپ    ●  1
 انجام شد.   2۰۰6در اکتبر سال  ،کشور

به  فیزیکدان هستهآندره ساخاروف،   پدر بمب  ای روس، ملقب 
از خود    کین  ینام  خواهانه،یآزاد  یهابا تالش   ،یشورو  یدروژنیه
 یمدافع آزادوی پس از طراحی بمب هیدروژنی،     نهاد.  ادگاریب

مدن اصالحات  شورو  یو  روشد  یدر  ازین  اذ  ،  و  آزار    ت یبا 
آزادیخواهانه    ردید. گمواجه    یانحکومت تالشهای  پاس  به 

 به او اهدا شد.  1975سال ساخاروف، جایزه صلح نوبل در  
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بوده   مات ابها  ۀهم  که روشنگر    یقیو دق  ح یمبهم است و اّطالعات صر   لی شدن اسرائ  یاتم  داستان  
نگفته و در    یسخن  نهیزم  نیتاکنون در ا  لیدولت اسرائ  ؛ستیدر دست ن  ،و به جمیع سواالت پاسخ دهد

 است.  نشده مورد برپا نیدر ا ی ابحث و مناظره  ،لحظه ن یتا بد لی اسرائ مجلس  

 ن ی اطراف ا  جهت بحث و مناظره در  ، چپ  فیط  ندگانیچند توسط بعض نما  یگذشته، تالش  در
 مربوطه مطرح نشدند. و موضوعات   دندیف گرد اقدامات همواره متوقّ  نیاّما ا  ،آمد موضوع بعمل 

بحث و   ی  مجلس، متقاض  ل  یو وک  «شد  ح  » عضو حزب    1« ولاخم  ام سع» ،  2000سال    ل یاوا  در
  ی  عال  وان  یاز د   ،نشود   یدگیاو رس  ی نمود چنانچه به تقاضا  د یو تهد  دیگرد   ی عموم  ۀدر جلس  ی امناظره
  ۀ در جلس  ،و موضوع دیاو گرد  شنهاد یپ ی رایپذ - الجرم-مجلس  سیرئ  ؛خواهد نمود  یدادخواه کشور
  اعتراض دست    ن،ینخست  ۀقیاز همان دق  اّما ؛  مطرح شد  2000سال    هیمجلس در روز دّوم فور   ی  عموم
 . دیمعقول گرد  ۀر ظ یك منا ی مانع برقرار ، اهانتجنجال و  و اد یم با فر أها تو یراست

 شنهاد یبعد پ  ۀهفت  ؛موکول شد  بعد  ۀجلس را ترك نمودند و جلسه به هفتبه اعتراض، م  ی اهعّد 
پ  دیگرد  رأ  باب    از گشودن    شیکه  به  را  ماجرا  نما  ی  مناظره،  واگذار  و    یریگی رأ  ؛ندیاعضاء  انجام 

 ماند.  یق باقل و معلّ معّط  ی،موافق تا اّطالع بعد ی  رأ 16مخالف در مقابل  ی  رأ 91موضوع با 

مصر  ریمنطقه نظ عرب   ی هاموضوع، دولت  نیدر ارتباط با ا  تیّ افست که شفّ نیر اب لی اسرائ دولت
 ، دارد   قرار  ابهام  ۀکه مطلب در پرد   یاّما تا زمان  ،دینمای م   یاتم  یحاتیتسل   ۀرا وارد یك مسابق  هیو سور 

 د شد.منطقه نخواه متوّجه   ی خطر

مصون مانده و  یالمللن یراضات بها و اعت سو از اصطکاک   کی از  است،ی س ن یعمال ابا ا    لیاسرائ
 خود را توسعه داده است.  ی  اتم ی روین  ،گرید  ی از سو 

 

1 ● Issam Makhoul لی اسرائ تی ونسی ، رهبر حزب کم . 
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 ی اتم   اندازد، در باب  یبه راه م  یالمللنیب  ی اهو یه  ،گونه موارد نی در ا  آمریکا که معموالً   دولت
باط  توان در ارتی آمریکا را م است یس نی البته ا ؛نگفته است   یکرده و سخن ار یسکوت اخت ل یشدن اسرائ

 درك و توجیه نمود. ،سرد  جنگ   آن دولت در روزگار   ی با استراتژ

به   ی شورو  ی  احتمال  تهاجم    نمودن    یدر خنث  یعامل مهمّ   رومند،ین   ل  ییك اسرائ  ،انیئآمریکا  دید   از
تصّو  م منطقه  و  ی ر  ا  ل ی اسرائشد  از  استفاده  به سالح    ت  یّ موقع  ن یبا  را  خود  مسّلح    یاتم   ژئوپولیتیك، 

  ساخت.

گذاشتن موضوع    انیدرم  به  بود که همواره  یتیتنها شخص  «رایگلدا م»خانم    ، یلیمقامات اسرائ  زا
آمریکا داشت  ان یئبا  زمان   ؛اصرار  نخست   یاو  به  با    د،یرس  ی ریوز که  را  ن»موضوع    « کسونیریچارد 

  در  زین  ان یئآمریکا   ؛داد   حیتوض  را  «تی عدم شفاف»  استیت سنهاد و علّ   انیجمهور وقت در مس یرئ
ا  برگز   ۀطریق  است،یس  نیمقابل  ا  ؛دندیسکوت و تجاهل را  و    ی به تکنولوژ  ل یاسرائ  ی  ابیکه دستنیاّما 
 .میکنی م به آن اشاره  اختصاراً  دارد که یسرگذشت جالب توّجه ،بر چه وجه بوده است یاتم سالح  

 * 

راب، نزد ها و مناقشات اعمخالفت   شیدایو پ  لی دولت اسرائ  ل  یجنگ دّوم و تشک  ۀاز خاتم  پس
اسرائ دولتمندان  سالح    ل، یبعض  به  شدن  خ  ی، اتم  مسّلح  و    ، 1ون یگور بن   ؛بود   یطالئ   الیخواب 

از آن    یمناسب   فرصت   داد و در هرینشان م  یفتگیامر ش  نیبه ا  گرانی از د   شیب  ،یلی اسرائ  استمداریس
  ی هود یدانشمندان  ری و سا تـلر ادوارد و  لئو زیالرد  رینظ ی بود که اگر افراد  نیآورد. او بر ا انیسخن بم

  ل یاسرائ  را در حّق   ی کار  نیچن  ی ستیکنند، چرا نبا  ی آمریکا نقش سازنده باز  ی  اتم  ۀکه توانستند در پروژ 
ی   جمهور  استیر   بر عهده گرفتن    شتین به منظور  که دعوت از آلبرت این  ستین  ی دیترد   ؛انجام دهند

  تباط نبوده است.ار ی ب ،مقصود  نیبا ا  - که به آن اشاره رفت- لیاسرائ

 

1 ● David Ben-Gurion 
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نها  ی ادر اواسط دهه پنجاه، حادثه به   ونیگور بن  رینظ  ی افراد   ال  یخواب و خ  تاً یرخ داد که  را 
 مقرون ساخت.  قتیحق

ر   ،ی ، جمال عبدالناصر رجل مشهور مصر1956سال    در  ؛ دی آن کشور رس  ی جمهور  استیبه 
او مشهور است، در    ی  ضّد استعمار  عرب و مبارزات    سم یونالیناس  ختن  ی او در برانگ  ی ناصر که تالشها

 ی های کمپان  ت  یّ کانال سوئز در آن زمان در مالک  ؛اعالم نمود   یسوئز را ملّ   کانال    ،خود   اقدام مهم    نیاّول
  ن ی ا  ؛ساختی را به هر دو کشور وارد م  ی االعاده فوق   ان  ی ز   ،آن  شدن    ی بود و ملّ   ی و فرانسو   یانگلیس

  فرانسه و انگلیس فرود آمد و آتش خشم    یعنی  ر،یپ  فرق دو استعمارگر  بر    ی اناصر، بسان صاعقه   اقدام  
طراز اّول از   ی بعد از جنگ مواضع خود را بعنوان قدرتها ،دو دولت  نیاّما ا  ؛برافروخت  هر دو دولت را

را    ی منافع سرشار  از  یپوشچشم   گر،ید   ی از سو   ؛نبودند  میقد  ۀدست داده و قادر به اقدامات خودسران
 دانستند.ی ممکن م ریغ ی امر ،نمود یم  جاد یا آنها ی سوئز برا که کانال

 یک یطرح که مسموم کردن ناصر توسط    نیاّول  ؛ناصر پرداختند  هی به توطئه عل  ، دو دولت  ن یبنابرا
 انداختند.  انیبم  ی گریبرمال شد و الجرم طرح د  ،بود  ی جمهور است یر  کاخ   از کارکنان  

                           

                                                        
وزیر  گلدا مایر، نخست

 1974-1969اسرائیل   

(          1973 – 1886داوید بن گوریون، )

 وزیر اسرائیل اولین نخست
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و پس    ندیو تحریض نما   قیرا به حمله به مصر تشو   لیاسرائ  نهایت سفیهانه، آن بود کهطرح  بی این  
 ینینشعقب   ی،تالق  ی از مرزها  بخواهند که  نیدو دولت از طرف  نیچند روز اّول، ا  ی  نظام  ی از برخوردها

 ینینشعقب   ،خود   در کشور    مسلماً   ،کند و چون مصر  ینینشل بالفاصله عقب اسرائی   نصورتیدر ا  ؛ندینما
اس  ناصر قرار داده به مصر حمله نموده و مواضع حّس   ی  جنگ طلب  ۀامر را بهان  ن ینخواهد نمود، آنها ا

 کشور را اشغال کنند.

تماس    لیاسرائ  با کشور  کنند،  لعنقشه مّط   نیکه آمریکا را از ا  نیدولت فرانسه و انگلیس بدون ا  دو
،  رجال سه کشور، در انگلیس و فرانسه برقرار شد و سرانجام بینی متعّدد  ی هانشست  ؛حاصل نمودند

قرار دهند.  لیئاسرا  اریدر اخت  یاتم  ی  عمل شد که آنها، تکنولوژ نیحاضر به انجام ا یبه شرط لیاسرائ
مهم را بر عهده    نیر بود و فرانسه اعمل معذو   نیاز ا  ،که با آمریکا داشت  یبرابر قراردادهائ  ،انگلیس
 گرفت. 

 

 
  

  ،مصر جمهورسیرئ نیمدوّ ،جمال عبدالناصر
 . عرب بود جوامع ربسیا مورد احترام و عالقه 
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  و جنگ    کرد حمله  به مصر    ،1ان یداموشه  یفرماندهبه    لی، ارتش اسرائ1956اکتبر سال    29روز    در
 ی ر یجلوگ  کردند که به منظور    شنهاد یفرانسه و انگلیس پ  دو دولت    ، آن روز  ی فردا  ؛کشور آغاز شد  ود 

که هر    تندو از دو کشور خواس  ندیسوئز اعزام نما   را به کانال    خود   ی روهاین  لندیاز گسترش جنگ، ما 
  ، پرداخت  ینینشبالفاصله به عقب   لیاسرائ  ؛کنند  ینینشعقب   ،جنگ  دان  یم  از  ل یما  15  یك به مسافت  

 نرفت.  شنهاد یپ نیبار ا  ر  یاّما دولت مصر ز 

 (د یرت سعو پسعید« )  دربن»  و  ور شدند  به مصر حمله  ی و فرانسو   ی انگلیس  ی روهایاکتبر، ن  31  روز
 ی بانیبا مصر بسته بود، اعالم نمود که به پشت  ی دوست  مانیکه پ  شوروی   دولت  ؛را به اشغال خود درآوردند

 خود را به مصر اعزام خواهد نمود.  ی روهاین ،از آن کشور

مصر تحت    خبر تافته شد و بالفاصله سه کشور متجاوز را به ترك    نیا  دنیاز شن  ،آیزنهاور  ژنرال
ی  کیمّتفقین در جنگ دّوم بود و خود    ی کل قوا  یاو فرمانده  میکه منصب قد  آیزنهاور  ؛شار گذاشت ف

مقام    ،رفت و در آن زمانی ها به شمار مگران بزرگ نجات فرانسه و انگلیس از چنگال نازی یباز   از
آنها    نکهیارانه و  سفیهانه و مزّو   ۀنقش  نی جهان غرب را داشت، از ا  ی  و رهبرآمریکا    ی جمهور  استیر 

آمریکا به    ی هاکمک  ۀدستور داد هم  که  نگذاشته بودند، چنان به خشم آمده بود   انیاو را در جر   ابداً 
   گرفته شود. دهیناد  ،وام انگلیس جهت گرفتن   ی انگلیس و فرانسه قطع شود و تقاضا

  

  

 

1 ● Moshe Dayan 

دایان، فرمانده برجسته اسرائیلی که بعدها به  موشه 
 سمت وزیر امور خارجه آن کشور منصوب شد 
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یکا را در معرض  آمر   ل،یآن بود که فرانسه و انگلیس بدون دل آیزنهاور  خشم    لی از دال   گری د   یکی
 ها قرار داده بودند. روس  ناخواسته و هولناك با  یك جنگ  

گذاشت و   ریتاث  ،انگلیس و فرانسه  مردم    ی  اقتصاد   ی زندگ  بالفاصله در  آیزنهاور  ماتیتصم  جهینت
 نمود. جاد یرا ا  ینابسامان ت  یّ وضع

به سازمان ملل    ماجرا را  ست،یشریك ن  ی استعمار  ی هابه قصد آنکه نشان دهد با قدرت   آمریکا
اشغالگران از مصر را داد. خالصه   ی نظر به اخراج فور ز،یسازمان ملل ن  تیّ امن ی و شورا دیحد کشانمتّ 

مصر شدند و   ۀمجبور به تخلیّ   ،تمام  به فضاحت    ،پس از یك هفته  ،میقد  ی کشور استعمار  وآن که د 
ا   ی  استعمار  ۀنقش با  شد.  روبرو  شکست  با  قدرت    نیآنها  به  در    ن یا  ی  تعماراس  شکست  کشور  دو 

 داده شد.  انیپا  ،انهیخاورم

پ  دولت    اّما برابر قرار  آغاز    ، لیبا اسرائ  یاتم  ی  تکنولوژ  ۀنیخود را در زم  ی همکار  ن،یشیفرانسه 
و    زاتی و تجه  افتیاالنه ادامه  فعّ   1«لیاسرائ   ی اتم  آژانس »از طریق    ،نهیزم  ن یداد و ستدها در ا  ؛نمود 

نام  به    یمهمّ   ی یك مجتمع صنعت  ،رفته  شد و رفته  ر یسراز   ل یاسرائ  ی بسو   ، انسهساخت فر   یاتم  ی  تکنولوژ
. نداشت  گاوات الکتریسیتهم 26 دیجز تول ی وجود آمد که ظاهرا مقصود ب ل یدر اسرائ 2مونا ید  روگاهین

و خواستار آن   دیآمریکا رس  ی جمهور  استیبه ر   ی کندجان   ،1961سال    هیژانو   ستمیب  خیدر تار 
  اسرائیل   دولت   ؛دقیق به عمل آمده و ماجرا به او گزارش شود   قاتیتحق  روگاه ین  نیکار ا  ۀنیشد که در زم

تا بدان    ی کند  ؛رد یرا بپذ  یئصان آمریکا از متخّص   یمیآماده شده تا ت  د،یبازد   نیبودن ا  ی سّر   به شرط  
 ش یپ  ردای د   كی  ی را برا  لیاسرائ  رینخست وز   ،ونیگور بن   ی داشت که تقاضا  تیمسئله حساس  نیبه ا  حّد 

ص به دو متخّص   ،آمریکا  یاتم  ی انرژ  ونیسیکم  ی سرانجام از سو   ؛نپذیرفت  ،شده  اد ی گزارش    از وصول  

 

1. Israel Atomic Agency 

و« )ای  هسته   قاتی مرکز تحق  ●  2 گ  واقع ،  و نگ    ی در صحرا  ی ساتـی تاس(،  Dimona Reactorدیمونا )معروف به   (،  Negev»ن 
گباشدمیسیزده کیلومتری جنوب شرقی  شهر  دیمونا    در  ، به احترام رئیس جمهور فقید اسرائیل و برنده2۰۱8ست سال  و . در آ

   .یافتر ز« تغییر ـپ   جایزۀ صلح نوبل، نام این مرکز به »شیمون
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  ، ی لیاسرائ  ص  متخّص   دوی   رفتند و به راهنمائ  لیبه اسرائ  ،2«کروچی جس» و     1« بلراست   سیسول  »ی  ی نامها
 قرار دادند.  یرا مورد بازرس روگاهین

تن  نیا  گزارش بود   یحاک  ،دو  آن  ن  از  تول  اد ی  روگاه  یکه  د   ،برق  دیشده جز  انجام    ی گریعمل 
  سبب شد   مونا،ید   روگاهیعملکرد ن  بودن    زیآمبر صلح  نهیاعضاء کاب  یبعض  دیگزارش و تائ  نیا  ؛دهدینم
 نکند. ی ریگیمتقاعد شده و قضیه را پ ی کند تا

 ز ین  یاتم  ی  بر انرژ  نظارتی   المللن یب  ی ، آغاز بکار نمود و سازمانها1963بسال    موناید   روگاهین
مربوط    عات یبدست ندادند. از اوائل دهه هفتاد، شا  ،کرد ی م  ادعا  لیگزارش خالف آنچه دولت اسرائ

هم  ل یاسرائ  شدن    ی اتم  به را   ۀ در  اسرائ  ،بود   جیجهان  دولت  ا    لیاّما  هستهاست  یسعمال  با  ابهام    ای 
(Opacity،)  ابهام نگه داشته بود.  ۀماجرا را در پرد 

مقاله   ،1986سال  ب آن  «مزیتا  ی ساند»در    ی اناگهان  در  که  شد  منتشر  اعمال   اتیجزئ  ،لندن 
ن با  از رو  و  ذکر شده  ،شده  اد ی   روگاهیاسرائیلیان در رابطه  برداشته شد  ی پرده  نام    یشخص   ؛ماجرا  به 

ظور به من روگاهین نیروشن ساخت که ا ،مذکور کار کرده بود  روگاهیکه سالها در ن 3و« ون وان ی خاُمرد  »
اتم  د  یتول بمب  و  از سال    یپلوتونیوم  و  ا1964ساخته شده  به  مردخا  نی،  است.  بوده  مشغول   ی کار 

. بوده است  لوگرمیک  40 ،در هر سال لیرائاس وم  یپلوتون دیگزارش داد که حّداقل تول

 

را   وم یپلوتون  یۀدستگاه تصف  «Saint Gobain Technique»  ی  شد که شرکت فرانسو   یعاو مّد 
 کرده است. ی سال در آن کارخانه کار م  8به مّدت  ،برپا نموده و او خود   روگاهیندر محل 

 گرملو یک  320  ی دارا  لی، دولت اسرائ1977در سال    ُمردخای از استخدام    ش یپ  ،گریعبارت د   به
 زه یشهادت داد که کارخانه دو بار مدرن  ُمردخای بوده است.    یبمب اتم  دیخالص جهت تول  وم یپلوتون
اضافه نمود که   مز، یتای او در مصاحبه با ساند  ؛است  دهیمگاوات رس  70آن به    برق    د  یتول  تیّ و ظرف  شده

 

1 ● Ulysses Staebler 2 ● Jesse Crouch 3 ● Mordechai Vanunu 
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هفته    34و صد و هفتاد گرم در هفته بوده و    لویک  کی  ،دیمونا  روگاه  ین   وم  یپلوتون  د  یتول  ت  یّ ظرف  نیآخر 
گزارش    لوگرمیک  770  ،را  لیاسرائ  پلوتونیومی  دارائ  مجموع    ُمردخای   ؛ادامه داشته است  دیدر سال، تول

بکار    ومی پلوتون  گرم  400و    لو یک  4مقدار    ی،در هر بمب اتم  ی لیاسرائ  دانشمندان  داد و اضافه نمود که
  ی بمب اتم   175  ی ( دارا1986)در سال    لیاسرائ  دولت   آن بود که  ُمردخای حاصل محاسبات  ؛  برندیم

پس    ُمردخای و    افت ی   ی دیشد در جهان انعکاس   ُمردخای   ۀگزارش تکان دهند  ؛بوده است یومی پلوتون
 شد.  دیاز چند روز ناپد

 ؛ نمودندیل نقل مکان  ئاسرا  اش به، باخانواده1954بوده که در سال    یمراکش  اصالً   ،وانونو  ی خارد  مُ 
سال    ُمردخای  درج1979تا    1971از  با  اسرائ  یکمیگروهبان    ۀ،  ارتش  و  لی در  نمود  ضمن   خدمت 

به مسائل    اً دیاو در دانشگاه شد  ؛کرد   لی تحص  ی جغراف  فلسفه و   ۀدر رشت  ونیگور خدمت، در دانشگاه بن 
حقوق در جامعه معتقد   وی اس و تعدالت   رینظ  یبه مسائل عالقمند شد و مخصوصاً  یو اجتماع یاسیس

 ن  یلسطفکردن یك    ی محترم داشت و بر پا  یستیرا با  نیفلسط  ت  بر آن شد که حقوق ملّ   ُمردخای   ؛دیگرد 
دانشگاه،    ُمردخای   ؛ استآنها    حّق   ،آزاد و مستقل از  استخدام   زین  یفنّ   ۀدور   کیپس  به  و  گذراند 

از کار    ، 1985در نوامبر سال    وم،یپلوتون  یۀسال کار در قسمت تصف  8او پس از    ؛درآمد  دیمونا  روگاه  ین
شد و پس از    آشنا   1نایت مک   بنام   یشیکش  با   ایبه مسافرت پرداخت. او در استرالو  خود استعفا کرد  

بود   اد ی   شیکش  ؛درآمد   تیّ ح یمس  نیآئبه    یمدت نموده  حاصل  اطالع  او  سوابق  از  که  را    ،شده  او 
 بگذارد.   اتی نشر  اریدر اخت -یبنام صلح جهان-  تا اسرار خود را ختیبرانگ

اسباب مسافرت او را به لندن فراهم   هیآن نشر   ؛ماس برقرار نمود ت   مزیتای ساند  یۀبا نشر   ُمردخای 
چاپ    و  ستندینگر ی انکار م  و  د یترد   ۀدی به د   ُمردخای معتبر، به سخنان    یۀر ن نشآمسئول    رانیمد   ؛آورد 

 ُمردخای را در مورد  الزم قاتیتحق مز،ی تا ی ساند ؛دندید ی الح نمص یکاف قات  یمطالب او را بدون تحق
  ا ی تالیخود به ا  جان    م یاز ب  ُمردخای خود را منتشر نمود.    ۀمقال  ،بعمل آورد و پس از اعتماد به سخنان او

 عودت داده شد.  ل یو به اسرائ دهیموساد دزد  ن  یمور أم  ط  خت و در آنجا توّس یر گ

 

1 ● Tom and John McKnight 
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سال زندان  18به   ،انتیو خ یهام جاسوسرا به اتّ   ُمردخای  ی،سّر  ۀ در یك محاکم ل،یاسرائ دولت  
 ن یسال به هم  12  شد و مّدت    یمتر زندان  3در    2ابعاد    ی بهدر یك سلول انفراد   ُمردخای   ؛ محکوم ساخت

  ی المللنی ب  ابعاد    ،او  ۀرانیو دل  یرا فراموش نکرد و عمل انسان  ُمردخای خارج    ی ایدن  اّما؛  ال گذشتمنو 
  ی هاتیّ از شخص ی اریبس ، دیگرد  لیبخاطر او تشک و یآو که در تل  ی از تجمعات ی کی به خود گرفت. در 

و ضمن تشکر  فرستاد    یغامیاز زندان پ  ُمردخای   ؛شرکت داشتند  ،و طرفدار صلح  ی حقوق بشر  مشهور  
 گروه، از عمل خود دفاع نمود. ناز آ

  ط  ینوع بشر و مح   دشمن    نیاختراع انسان و بزرگتر   نیتر   بیمه  ،ی است که اسلحه اتم  نیبر ا  او
  ی ه افراد او گفته است گناهکار ن    ؛مهلکه است  نینجات از ا  تنها راه    ی،بوده و خلع سالح اتم  ستیز 

دولتهائ  ر  ینظ بلکه  با  یاو،  که  معرض    نوع    ،مرگبار   سالح    نیا  د  یتول  هستند  در  را  قرار   ی نابود   انسان 
 دهند.یم

افشاگر  لی اسرائدولت   با  ارتباط  س  وت سک  ُمردخای   ی های در  اعمال  به  و  عدم   است  ینموده 
به   لیدولت آمریکا از اسرائ  ؛دهدی ادامه م  تیافشفّ  تا  اّما دولت    ،خاتمه دهد  ومیپلوتون  دیتول  خواست 

 دهد. ی ادامه م ومیپلوتون دیبه عمل تول ،! دموناز  یآمصلح روگاه  یدر ن ،ناسرائیل همچنا



 

 

 

 

 جان یو نجات آذربا یاتم بمب

 

  خ یتار   ۀن یدر آئ  یانسان  و غیر  هیکر   ی ری از خود تصو   ،ناگاساکیو    هیروشیما  با انهدام دو شهر  آمریکا  
زدوده نخواهد شد و    خیفظه تار هرگز از حا  ی، دو جامعه انسان  نینهاد. داستان پر آب چشم ا  ادگار یب

هزاران انسان    جان    سبب حفظ    ، عمل  نی باب که ا  نیدر ا  ی تراژد   ن یا  بانانیطرفداران و پشت  ی هااستدالل 
 را متقاعد نخواهند ساخت.   فیاس و انفاس لطحّس  ی هان، طبعتق  هر چند مُ  ،شده است

 نی به ا   ی،صنعت  ملل    انی از م  ی رکشو   ،زود   ای  ریو انکار است که د   ی قابل نفر یغ  ،شهیاند  نیا  اّما
 شد. ی م ریتحر  گر ید   یبه نوع  یاتم ی و یسالح مجهز و سنار 

آلمان  تصّو   نیا نازی ر که  انرژ  ، از سقوط  شی پ    هولناك    ی رتصّو   ، افتیی م  یدسترس  یاتم  ی  به 
در صورت    ستین  ی دیل نبودند و ترد قائ    تیّ بر انسان و انسان  ی ارج  نیصحاب او کمتر ا هیتلر و    ؛است

با خاک    یهولناك، جهان  سالح    ن یح شدن به امسلّ    ستم یس  ،گذشته  هااز آلمان   ؛نمودندیم  کسانیرا 
 ونیلیم  20فزون بر    سم،یکمون  نجاتبخش    دستگاه    ساختن    ی نام بر پاه  که ب  ینیرحم استالیو ب  دئولوگیا

هراسناك    یوئی سنار   ، یاتم  ی انرژ  1انحصاری   تیّ مالکدر صورت    د،یچشان  روس را شربت مرگ  شهروند  
 است.  سهی قابل مقا کامالً  ،نیشیپ که با فرض   دینمایم ممجّس  ،ذهن در را

 

1 ● Monopoly 
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شناخت  ی نم  ی و مرز  حّد   یخواهو افزون   یطلببعد از جنگ در توسعه   استالین،  ی  استبداد   دستگاه
محبوس و هرگونه    ،نیآهن  ی واریخواست آنها، در پشت د   رغمیها انسان را علون یلیم  ی، و در اندك مّدت

 رد و نابود نمود. ها ُخ تانك  ی رهایزنج  ریز  ،را یقاومتم

داد ی توسعه م فارس ج  یگرم خل ی خود را تا آبها  ی مرزها ،نیقیبه   بیبه احتمال قر  ،یاتم ن  یاستال
جامعه که به    نیشکرگزار بود که نخست  توانیم  نیبنابرا  ؛بود ی چند و چون نم  ی ارای را با او    یو کس

 داشت.تاریخی  یمخالفت ،با استعمار بود آزاد که  یاجامعه ،افتی  العاده دست  قدرت فوق نیا

 ** * 

بروز و ظهور نمود   ،قدرتو  م، د دّو   ی گفته شد، از خاکستر جنگ جهان  نیاز ا   شیهمانگونه که پ
 در تقابل و تخالف بودند. گریدک یبا    ی،انسان ی هاآل دهیو ا یفلسف ی  نیبو جهان عتیکه در طب

او، قصد حاکم   ی خ یتار   سم یالیدیالکتیك ماتر   ۀفلسف  مارکس و  کارل  ی  طبقات  ی  تئور  ی بر مبنا  یکی
و در  دیپرورانی جهان را در سر م ۀدر هم ی داره یسرما ستم  یس برانداختن   و 1ا یپرولتار  ی  کتاتورید  ساختن  

م و احترا ی و اجتماع  ی فرد   ی  آزاد   اصول    ی بر مبنا ی گرید   ؛گردان نبود ی رو  یتیجنا  چیرهگذر، از ه  نیا
 داشت. ی داره یسرما  ستم  یس  بر گسترش    قصدبنا شده،  ،آزاد  رقابت   و یخصوص ت یّ به مالک

داد.   ی در کشور ما رو  ،و متضاد   ر ی متغا  ستم  یدو س  نیا  ی  و زورآزمائ  ی روئای رو   نیشگفتا که نخست
 ۀ خلیتبه  روسها    لیم و عدم تمادّو   دوران جنگ    ّی در ط  رانیا  راجع است به اشغال    یروئایرو   نیا  ی ماجرا
 .میپرداز یبه آن م   که اختصاراً  جان،یآذربا 

 

  کارگران   ۀطبق  ا یمقصود از پرولتار ":  «ستی کمون  فستی مانمارکس در کتاب » یکتاتوری کارگران. تعریف پرولتاریا از دید  د  ●  1
. نقطۀ مقابل پرولتاریا،  "فروشدی م  یزندگ  نی تأم  یکار خود را برا   یرو ی و ن  ست ی ن  ی د ی تول  ۀلی وس  چی است که مالک ه  ید جدی  مزدور
 باشد. دار میی یا همان طبقۀ سرمایه بورژواز قشر 
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ر جهت  تبر آن شدند که هر چه زود   نیفقمتّ   ی ، دولتها1941بسال    شوروی به  آلمان    ۀپس از حمل
  ق ی از طر   یرسان آنها نشان داد که کمك   مطالعات  ؛  ندیاقدام نما  ،به ارتش سرخ  ی ظامن  ی هارساندن کمك 

 نقشه پرداختند. به طرح   ،باب  نیراهها است و در ا نیتر نهیهز و کم  نیتر عیسر  ،رانیا

 ی ناز   آلمان    با دولت    ، در جنگ  یطرفی شاه، ضمن اعالم ب  رضا  ی  ررهبه  ب  رانیا  دولت آن روز  
  ؛ بودند  ار ینفوذ بس  و  اعتبار  ی دارا  رانیدر ا  نازی   داشت و عناصر    یکینزد   ی  و اقتصاد   یاس یس  مراودات  

انگل بهانه  نیهم  س یدولت  را  و    امر  داد  او  رضاشاه قرار  به طرفدار  و حکومت  ناز  ی را  هم  متّ   های از 
 . دیاخراج نما  ،را از کشور یلمانآ اتباع  یۀخواست تا کل رانیا ساخت و از دولت  

های نازی، ها، نه بواسطۀ گرایش شاه با آلمان  اساس بود. عّلت  مراودات  رضابی  -البته–این اتهام   
 نمود.ی بود که او نسبت به دو کشور  روس و انگلیس، احساس می ابلکه بواسطه بیزاری و کینه

دو  ی های ستمکارو ها که خیانت   ی رانیا دوستان  روشنفکران و وطن  ،ی جنگ جهان ودر مقاطع د 
 ی آلمان طرفدار  فراموش نکرده بودند، از دولت    ،رانیا  ت  ملّ   را در حّق   سی و انگل  روس  استعمارگر    دولت  

ا   ،آلمان  ی  روزیپ  نمودند و آرزومند  یم   ، ران یکه آلمان در ا  قتیحق  نیا  ؛دبودن  میقد  دشمن    دو  نیبر 
  ی اشتراك معن  نها،یا  ۀفزون بر هم؛  ده بود افزو   رانای  در  کشور  وبّیت  آننبود بر محب  ی سوابق استعمار  ی دارا

  ان یرانیا  ،همبر روي نبود و    ریتاثی ب  ،انیرانیآلمان نزد ا  ت  ملّ   ی  کینزد   حّس   جاد  یدر ا   ،زین  ی نژاد   در امر  
 آنها بودند.  ی  روزیپ دار  تسو د  ،آورده  حسابب 1نژاد دوست و هم  تیها را ملّ آلمان

 

بوده   «رانی ا» به    (Persia)  «پرشیا»   نام    تغییر  ،صورت گرفت  تی  نحسن    با  که قطعاً ،  رضاشاه  از اقدامات ناصواب روزگار    ی کی  .1
کشور را    ی  خیتار   ت  ی  هو   ،رانیاست به ا  نی زمرانیا و افتخارات    ی خیتار   مت  ظع  نی  که مب   «ا ی پرش»   ک  ی و رمانت   بایز   ۀواژ  ر  یی است. تغ

 ات  ی  و در ادب  انی جهان  ا نزد  ام    ؛دی رسانی وطن را م  س  مقد    همواره مفهوم    انی رانینزد ا  «،رانیا»   یبایز   ۀواژ  ؛زدوده است  ،آن  از نام  
 شناخته و نوشته شده است.   «ای پرش» همواره  رانی ا سرزمین   ،جهان

است   یهیبد  .مشهور است «Egypt» به  ،جهان خیا در تار ام  «، مصر»  ،انی مصر  تواند باشد که نزد  یم یکشور مصر، مثال روشن 
 گذارد.ی م یبر جا  ،مصر ی  خیتار  ت  ی  به هو  ریناپذجبران  یانیز  ی،المللنی ب ی  رسم یهامصر در نوشته به Egypt تغییر  

 . گرفته است هی ما یائیآر  نژاد   ی  در ارتباط با برتر  هانازی   ۀنژاد پرستان غات  ی تبل ر  ی رضاشاه، از تاث عمل   نیا
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ارسال   کایآمر   ی جمهور  استیبه ر   ی اه یشکوائ  ،س یانگل  ی تقاضا  شاه ضمن رّد   رضا  دولت    ،ی بار
از    ی کار  روزولت،ه  ب  رضاشاه   ت  ی فقین منظور شده و شکامتّ   ۀدر برنام  ،رانیا   ریتسخ   صمیم  تا  امّ   ؛نمود 

 .نبرد  شیپ

ب ن1941ست سال  و گآ و ششم    ستیدر روز  ن  ی شورو   ی روهای،  و  از    سی انگل  ی روهایاز شمال 
 نیا  ؛درآمد  نیفقمتّ   ر  یکشور به تسخ   ی،گونه مقاومتچ یور شدند و بدون هحمله   رانیبه کشور ا  ،جنوب

در خاطرات خود به    لیون چرچوینست  ؛ختیرا برانگ  نیفقمتّ   ی  انجام گرفت که شگفت  یبه سهولت  مرا
به    رانیا  ی ایجغراف  ت  یّ که وضع  دیتوان د ی بوضوح م  چرچیل  ی هااز نوشته  ؛امر اشاره نموده است  نیا

 کرده   رانیشش ماه نبرد در ا  ۀرا آماد   نی فقمتّ   ، العبور  صعب   ی هامرتفع و گردنه  ی کوهها  لحاظ وجود  
 بود. 

تا مّد ی م  ،«پاتاق»  ۀدر گردن  -بعنوان مثال-  یحد نظامك وای،  سدینو ی م  چرچیل ها  ت توانست 
ن  ،دیگو یاو م  ؛ف کند را متوقّ   نیفقمتّ   ی  شرویپ افسران    سی گلان  ی روهای بمحض ورود    ی رانیا  از مرز، 

 .ختندیخود را انداخته و با اتوبوسها گر  ی تفنگها

 
 ه بود. ها شدباعث خشم انگلیس اعمال رضا شاه  
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را   ی ا حکومت پهلو تبر آن شدند    ،بودند  نیخشمگ  اریبس  رضاشاه  ها که از حکومت  س یانگل
نموده پادشاه  ،ساقط  قاجار  تنها کاندامّ   ؛انتخاب کنند  یاز خاندان  نفر شاهزاد   ی دایا  یك   ۀ آنها که 

که در کار بود،    ی عجالت  وقت و   ه به ضیق  توّج   با  ؛ نداشت  یآشنائ   یبا زبان فارس  اً ابد  که  بود   ی اجارق
 .نندیبرگز   ی پادشاهرا به    درضااو محمّ   فرزند    ،رضاشاه  ی  ریگکه پس از کناره   دها موافقت نمودنس یانگل

 * 

درضاشاه  رضاشاه از سلطنت استعفاء نمود و محمّ   ،(رانیا   رینخست وز )  یفروغ  ی  گریانج یم  با
  ، نازی عناصر    ی  ریتعقیب و دستگ  اعمال مربوط به حکومت و   . پس از انجام  دیدار سلطنت گرد عهده 

  2داردانل   و  1ر بسفُ   که راه    4519ا سال  و ت  دیآغاز گرد   ی به شورو  رانیات از جنوب امهمّ   حمل و نقل  
  ی کی نیا ؛شد لیها تحو به روس  رانیا ق  ی از طر  ،زاتیات و تجهن مهمّ تُ لیون یم پنج بیر قگشوده شد، 

 لقب گرفت.  «ی روزیپ لپُ ، »رانیا لیدل  نید و بهمو آلمان ب  ها در جنگ  روس  ی  روزیاز عوامل پ

متّ  تحریض  ا به  سپتامبر    ران ی فقین،  به 1943در  ا   ،  با  و  داد  جنگ  اعالن  کار    ن ی آلمان 
ملل    افت ی اجازه   سازمان  در  سال   اندکی   یابد.   ت یّ عضو   ، حد متّ   تا  همان  نوامبر  در    ، بعد، 

شرکت    کنفرانس   با  کشور    ندگان ی نما   تهران  آمر   شوروی   ، س ی انگل   سه  وینستون    ی عن ی   ، کا ی و 
استالین  ژوزف  آن   د ی گرد   ل ی تشک   روزولت فرانکلین  و    چرچیل،  در  ا به    ، و  وعده    ران ی دولت 

که   پا   شش داده شد  از  ا   ی ا و ق   ، جنگ   ان  ی ماه پس  تخل   ران ی اشغالگر،  تمام   ه ی را  و    ت یّ نموده 
 محترم شمرده خواهد شد.   ، کشور   استقالل    و   ی ارض 

 

دو    سازد ورتبط می مرمره م   یا یرا به در   اه ی س  یا یکه در   ه ی در کشور ترک  یستآب  که ی( بار Bosporus)  بوسفور  ای   بسفر  ۀ تنگ  ●  1
 تنگه قرار دارد.  ن ی. شهر استانبول در دو طرف اکندی جدا م گریکدیرا از   ای اروپا و آس ۀقار 

بار   یاتنگه  (،Dardanellesداردانل )  ●  2 امروزیترک  یدر شمال غرب  کیاست  به در   یایکه در   یۀ  رتبط مرمره م  یایاژه را 
تنگه   قیتنها از طر   به آبهای آزاد،  اهی س  یایاز در  هایکشت عبور    زی داشته و امروزه ن  نفراوا  تی  اهم  ربازیاز د  ،یراه آب  نیاسازد.  می

ر است بسفر و داردانل   ل جهانیپولی . نبرد پرتلفات گالمیس  محل عبور و نبرد   ،این آبراه  اتفاق افتاد.  راه ـاین آبدر    ی در جنگ او 
 پ.م( بوده است.  ۳۳4ونی اسکندر مقد -پ.م  48۰سپاهیان ایران و روم )خشایارشاه یکم  



 331                                                                                                                                   می و نجات آذربایجان         بمب ات

 

 ی  اس یس  ی که بر فضا  یقیرضاشاه، مضا   ی  کتاتورید   ستم  یس  رفتن    ان یه به از مدر آن مقطع، با توّج 
  ی، اسیس  ی و رقابتها  یحزب  ی هاتیالرفته و فعّ   انیاز م  ،حمیل شده بود ت  ی و قانون اساس  دیجرا  کشور و

ا  داً مجّد  در  بود.  شده  توّج   ،انهیم  ن یآغاز  نبا  حضور  به  و   یروس  ی روهایه  مازنداران  و  گرگان  در 
  ی  اسیآن روزگار، احزاب س  ران  یدر ا  ؛بود را آغاز نموده    ی داردامنه  ی هات ی الحزب توده فعّ   جان،یآذربا 

س -  قتیدرحق  ،یسیانگل  یك مورخ    ۀبوجود آمدند که به گفت  ی اریبس   بودند و حزب    -ی اس ی باشگاه 
 . توده بود  ، همان حزب  یبه تمام معن  ی  اسیس

از آنها،    یبانیدر کردستان و پشت  یو حزب مشابه   جانیآذربا   دموکرات    ۀفرق  کردن  ی ها با برپاوس ر 
 . دار بودند ر رخو ب ز یجنبش چپ ن ی  بانیاز پشت ،رهگذر نیو در ا ختهیکشور را ر  زیۀج تطر ح 

 

 
 

 .1943وینستون چرچیل، فرانکلین روزولت و ژورف استالین در کنفرانس تهران، 
  نهایی همه برگزار شد. هدف    التایپوتسدام و    یهاز کنفرانس ا  شیکنفرانس قاهره و پ  پس ازکنفرانس    نیا
  ی ارض  تیّم بود. استقالل و تمامدوّ  یجنگ جهان  انیاپ  از  پس  جهان  چهرهتوافق درباره    ،هاکنفرانس   نای

 .دیگرد نیتضم تهران  کنفرانس انیدر پا یاه یّبا صدور اعالم رانیا
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از    ،جنوب داشتند  نفت  ها از  سیآنچه انگل   مشابه    ی ازیشد که امت  یعرفته رفته مّد   استالین  دولت  
دوستان را بخشم آورد،  ن، ضمن آن که وطنل  به ع   یزورگوئ نیا ؛نفت شمال به روسها اعطا شود  ریذخا

 کردند.ی م یفرسائقلم  هاروس  ت  یانحقّ  در باب   ،چپ پردازان  ه یبرخوردار بود و نظر  ،چپ ی  بانیاز پشت

به لحاظ   ران یداردانل گشوده شد و اهمّیت ا ور بسفُ  ، راه  1945بسال   یعنی ،جنگ  ی  ان یدر سال پا 
 رفت.  ان یها از مبه روس   یرسانکمک

  ، باب   نیها در اا روس امّ   ،بردند  رونیب  ،رانیا  خود را از جنوب    ی  فقین قواجنگ، متّ   افتنی  انی با پا
و  با دادن  دفع   مسامحه  از حرکت  تخل  ی قوا  الوقت  م  ،رانی ا   ّیۀخود و  و    کا یآمر   ی هادولت   ؛زدندی تن 

  استالین   ا دولت  امّ   ؛فشار گذاشتند  ریز   رانیروسها را بخروج از ا  ،پلماتیكید   ی هاکانال   ق  ی از طر   س،یانگل
 .  نمود ی م ی پافشار ،نفت از  یتام حّق  ۀن اخطارها نداشت و بر مسئلیبه ا یه توّج 

ها را وادار به اخراج روس   ی،اسیس   ی بر آن شد تا با ترفندها  ران،یا  ریوز نخست   ،1لطنهالّس قوام  احمد
  خود و برقرار نمودن    ۀنیتوده به کاب  حزب    ی تهایّ شخص  ر  ین از مشاهت    چند  او با وارد کردن    ؛دینما  رانیاز ا

ها را  روس  سوءظّن   اً ظاهر   عرضه نمود و  2سوفیل و ر   ای از خود چهره   ،شوروی   دوستانه با دولت    مراودات  
 زائل نمود. 

شمال  ت  نف  ۀمسئل  بر سر    استالینشد و مذاکرات خود را با    شوروی   عازم    هیأتی  ی  قوام به سرپرست
را    هیآهنگ آن کرد که روس  ،قوام  گفت وی ن سخن مفرعُ در آغاز با خشونت و ت    استالین  ؛آغاز نمود 

دوستانه    ی د و مذاکرات در فضائموضع خود را تغییر دا  نیاستال  ؛ دیاعالم نما  جهینتی مذاکرات را ب  ترك و
بحث و مناظره در   مستلزم  ی،نفت شمال به شورو  ازیقوام استدالل نمود که اعطاء امت  .دیبه انجام رس

 

او به محمدرضاشاه، پس از خروج    ۀ نام ؛دو چربدست ب  یسیمجرب و خوشنو   یب یبزرگ، اد  ی استمدار ی لطنه، سام الس  احمد قو  .1
انه مستبد    شاه را از تمایالت    درضامحم    ،نامه  نیقوام در ا  ؛بشمار است   ستمی ب  قرن    ی  اسی س  یهاین ی بش ی پ  یاز شاهکارها  ،رانیاز ا

کرد که در صورت استقرار    ین ی بش ی پ  او   ؛ فشرد  یپا  ی از قانون اساس  انتی کشور برحذر داشت و بر لزوم ص  یی  الت در امور اجرادخ  و
حکومت   قادر به حفظ    ،یدولت   سرکوبگر    یروهاین  ،دچار خواهند آمد و در آن روز  یمل    خشم  ه  و با  شاه و حکومت    ،یکتاتور ید

  ۀ قوام را بواسط  اهانت تحریر و  و  سزاسرتاپا نا  یبصیر، جواب  گر  است ی آن س  حت  ی نص  نظر در  امعان    یجاه  ب  ،نخواهند بود. دربار
 رفت آنچه رفت.  و وستی پ قتی سال بعد به حق یس بیقر  ،قوام ی  ن ی بشی سرزنش نمود. پ ،اعلیحضرت  کار   در یفضول

 شیفتگان انگلیس نیز انگلوفیل خطاب میشوند. – Russophilia، دوست روس ● 2
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  استالین   ؛ شدنخواهد    ل یتشک  ،رانیاز ا  ی شورو   ی است و مجلس تا خروج کامل قوا  یملّ   ی مجلس شورا
 برد.   رونیب ی،اشغال  مناطق   را از جمیع   ی شورو ی واقُ  و رفتیاستدالل را پذ نیا

  ا هنفت به روس   ازیآراء، با اعطاء امت  تیّ و با اکثر   دیگرد   لیها، مجلس تشکروس   پس از رفتن  
به    ،تدر دول  هاست یکمون  حضور    جنوب علیه    ر  یعشا  ختنیقوام با برانگ  گر، ید   ی از سو   ؛مخالفت کرد 

 کنار گذاشته شد.  ی ر یوز نخست   از مقام   ،بعد یاندک زیآنها خاتمه داد و خود ن نفوذ  

بقوام، روس   ۀخردمندان  ی  پلماسینمود که د ی قضیه چنان م  ، ظاهر  نیبنابرا از مملکت  را   رون یها 
  ، آن زمان  ی هاخ یدر تار   یروزمره و حتّ   ات  یّ در ادب  ،گذاشته  کاله   هاسخن که قوام سر روس   نیا   ورانده  

 . ختیدر هم آم« جانیآذربا»  ۀشد و نام قوام السلطنه با واژ   جیشه راییك کل ورت  صب

 ۀبه مسئل   دیجد  ینگرش  ،پشت پرده  اسرار    دهه و آشکار شدن    نی چند  پس از گذشت    ،ا امروزامّ 
 کند.ی را طلب م یقیدار و عمدامنه ق  یاست و تحق ریناپذاجتناب  ی ها، ضرورترفتن روس  رونیب

 

  

 ، سیاستمدار بصیر ایرانی لطنهالسّ احمد قوام
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را از    رانیا  خاك    خورد و  بی فر   ،مبهم قوام   ی هابا وعده   -صرفاً -  استالینمطلب که    نیا  رفتن  یپذ
 به لحاظ سوءظن در حّد   استالینه که  خاّص   ؛لوحانه استساده  ،نموده  هیسرخ تخل  ارتش    ی قوا  اشغال  
  ی حاک   ،روسها از آغاز  حرکات    ۀهم  ؛ اعتماد نداشت  ، خود   ان  یاز اطراف  چکسیبود و به ه  یروان   مار  ییك ب

  - از روز نخست -  دئولوژیكیا  غات  یتبل  ؛درا نداشتن   رانیا  خاك    ۀقصد تخلیء  از آن است که آنها از ابتدا
  در جمیع    یباورنکردن  یبا سرعت  ،حزب توده  و  دیآغاز گرد   یروس  ی ماهای ها از هواپهیّ اعالم  ختن  یر   با فرو

 بود.  ی شروی پ در حال   یرانیا  ۀجامع طبقات  

  ان ، عربست هیسور   ران،یا  ریقصد تسخ   استالینبودند که    دهیرس  جهینت  نیدر آن سالها به ا  انیکائیر آم
 به وحشت افتاده بودند.  یازین معن و عراق را داشته و ی سعود 

 ".ردی گی م   شکل   ران ی در ا   ی خطرناک   ت ی  وضع " : نوشته است یادداشتی، در 1946 در ماه مارچ  ترومن-

 "کنند. ها با امتناع از تخلیۀ ایران، ما را به جنگ وادار می روس ": تنوشته اس   گرید  ییو در جا -

ها، ا روس امّ   ،حل کنند  پلماتیك ید   ق  یرا از طر   تا ماجرا  نمودند  یسع   سی و انگل  کایدولت آمر   ود 
 اخطارها نداشتند. نیبه ا  یتیعنا اً ابد

نشست   یکیدر   ملل    تیّ امن  ی شورا  ی هااز  امتّ   سازمان  به  که  بود،   لیتشک  منظور  نیحد  شده 
 . ترك نمود  راجلسه  ی،شورو  ۀندینما و،کیگرومآندره 

 خود نوشت:  ی ادداشتهایاز  یکیدر   ،ها به خشم آمده بود روس  که از رفتار   ترومن-

   ". خسته شدم   دم ی کش ها را  روس   من از بس ناز  "

 : بعد گفت یاو اندک هم و-

 "نخواهد بود.  ن ی آهن   مشت  و  درشت    ها جز با کالم  من با روس   ۀ معامل "
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و با خود   دهییك شب را تا صبح نخواب  ترومن(،  دین به نظر نرسآ  سند  آنچه مشهور است )و  بنابه
قاطع    یمیصبح تصم  ی های کیاو در نزد   ؛ها در جدال بوده استبه روس   یاتم  ۀ حمل  بر سر موضوع مهّم 

 است.  دهیرا به حضور طلب وکیو گروم کرده خاذ اتّ 

کنند   هیتخل  را  رانیا ایساعت وقت داده که    48ها داده و به آنها  به روس  سخت  یماتومیاولت  ترومن
 24  ف  خود را ظر   ی قوا  ،بودند  مناكیسخت ب ،ترومنها که از  روس   باشند. کایآمر  ی  اتم  ۀحمل  ا منتظر  ی

 . افت یبردند و ماجرا خاتمه   رونیب  رانیاز ا ،ساعت

را    ناگاساکی   و    هیروشیمااز یك سو انهدام    که   ،کایدر دست آمر   ی درت اتمق  ی  مونوپول  ، نیبنابرا
 ها شد. از دست روس  ،رانیکشور ا نجات   سبب   گری د  ی از سو  د،یسبب گرد 
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