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رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﺨﺶ دوم(

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻪ آن .در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان در داﻧﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن
اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ،راﻫﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺶﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎرﺗﺮ از ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺘﻮان در
ﻓﻨﺎوری رادار ،ﭘﺮدازش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و )ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ و درﯾﻎ( در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،ﭘﺮوژه ﻣﻨﻬﺘﻦ از ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ(

اﻣﻨﯿﺖ اﻧﯿﮕﻤﺎ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﯿﮕﻤﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ آن ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﯿﮕﻤﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮐﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ دو ﺣﺮف ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ در

اﻧﯿﮕﻤﺎی واﻗﻌﯽ )ﺑﺎ  26ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﺳﺎﺧﺖ؟ ﺳﻪ ﭼﺮخدﻧﺪه را در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ
 6ﺷﯿﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان روی ﯾﮑﯽ از  26ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ ﻗﺮار داد .ﭘﺲ
در ﻣﺠﻤﻮع  26×26×26×6آراﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  105456ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
دﯾﺴﮏﻫﺎ )ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در دوران ﺟﻨﮓ دوم آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎر اﻓﺰود .اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ )ﯾﺎ اﺗﺼﺎلﻫﺎ(
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﮐﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﮑﻞ  4ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  5و ) 6ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ
اﻧﯿﮕﻤﺎ (ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ در ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه ،زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮف ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺳﻮراخ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق( روی ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺳﺮ آنﻫﺎ ﯾﮏ دوﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺮف روی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺟﺎی آن دو ﺣﺮف ﭘﯿﺶ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﻣﯿﺎن ﺣﺮفﻫﺎی  Fو  Yوﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ
 Fروی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﭘﺎﻟﺲ ﺣﺮف  Yﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن  Yﻧﯿﺰ ﭘﺎﻟﺲ  Fﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﯾﺪه
اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ رﻣﺰﮔﺬاری اﻧﯿﮕﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه
رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻞ( روش ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎه را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﺑﺘﺪای اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ،ﺷﺶ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﺶ ﺟﻔﺖ ﺣﺮف وﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺜﻼ ً  Hﺑﻪ  Pو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن( .اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪهﺑﻮد :آراﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ.
ﭘﺲ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ و ﺣﺮف روی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺶ ﺟﻔﺖ
ﺣﺮف ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ روی ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ
آﻟﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮ واﺣﺪی ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﯿﮕﻤﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن آن
ﻃﺒﻖ ﮐﻠﯿﺪ روز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
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آزﻣﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺠﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﺧﻮرد
آزﻣﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟ از ﻣﯿﺎن  26ﺣﺮف ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺶ ﺟﻔﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﺎﺧﻪای از رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ ) (combinatoricsﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺴﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ در واﻗﻊ داﻧﺶ ﺷﻤﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ! اﮔﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﺷﻤﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﻻ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪد  100391791500اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺪد را در ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰ اﻧﯿﮕﻤﺎی ﺳﻪ دﯾﺴﮑﯽ
)ﺑﺪون ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ( ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺪدی ﺑﺰرگﺗﺮ از ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن )ده ﺑﻪ ﺗﻮان ﺷﺎﻧﺰده(
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻗﺪر زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد؟ اﮔﺮ آدم ﺳﻤﺠﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،آزﻣﻮدن اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و در واﻗﻊ ﻫﻢ در ﺧﻼل ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﯿﮕﻤﺎ در
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻨﻮدﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺖزده ﺷﺪﻧﺪ و از رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎ
درﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺖزدﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﻳﻨﮓ
در ذﻫﻦ ﭘﺪر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟

رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ
ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﯿﮕﻤﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،رودوﻟﻒ ﺗﯿﻠﻮﺷﻤﯿﺖ ﻧﺎم داﺷﺖ .وی در دوران
ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ در ارﺗﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺶ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﻠﻪﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .رودوﻟﻒ ﺑﺮادری ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎﻧﺲ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از او در ارﺗﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرده ﺑﻮد .رودوﻟﻒ ﺑﺮای ﻫﺎﻧﺲ،
ﮐﺎری در اداره رﻣﺰﻧﮕﺎری ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻫﺎﻧﺲ دﺷﻮار ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺳﺮی
ارزﺷﻤﻨﺪی در دﺳﺘﺮس داﺷﺖ .ﻫﺎﻧﺲ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮاﻧﺴﻮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ازای درﯾﺎﻓﺖ
ده ﻫﺰار ﻣﺎرک )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ ﻫﺰار دﻻر اﻣﺮوزی( دو ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﮕﺬارد از آنﻫﺎ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر دروﻧﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ دروﻧﯽ
ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺶ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ارزش اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ را ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﻤﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دو ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ
زﻣﺎن ارزش اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﯽ از رﯾﺎﺿﯽﭘﯿﺸﮕﺎن
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪار دروﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﻫﻢ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﺣﻤﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﯿﮕﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی از اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ از آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺮﻗﯽاش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دارای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن
داﺷﺖ.

اﮔﺮ آدم ﺳﻤﺠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮدﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻧﮕﯿﻤﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﻨﺪ ،آزﻣﻮدن ﮐﻞ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی آن ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!

ﮔﺮﭼﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )در ﺟﻨﮓ دوم ﺑﻪ اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن درآﻣﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﺷﻮروی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ( ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺮاس از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺮوه ،رﯾﺎﺿﯽدان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﯾﺎن رﯾﻔﺴﮑﯽ )(Marjan Rejevskiﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1932روﺷﯽ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .وی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
از ﮐﺎر ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ )اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه( ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ .اﻣﺎ
ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯽ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ را ﺧﻮد آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ دادﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،آﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای را ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ اﻓﺰودهﺑﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﻪﺣﺮﻓﯽ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آراﯾﺶ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﺮای آن ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻪﺣﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ روز ،ﺳﻪ ﺣﺮف
 KHWرا در آﻏﺎز ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ،ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ روز،
ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ را روی  KHWﻗﺮار ﻣﯽداد و ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺪ روز را داﺷﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﻧﯿﮕﻤﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺮف ) ،(KHWاداﻣﻪ ﭘﯿﺎم
را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ را درﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
را دو ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
رﯾﻔﺴﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ :ﻫﺮ روز ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ آن روز
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد داﺷﺖ .رﯾﻔﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ آرﺷﯿﻮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻣﺰﮔﺸﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ) Bombaﻫﻤﺎن ﺑﻤﺐ در زﺑﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻌﺪی آن در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ده ﺳﺎل ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺮای ﺧﻮد ﻟﻬﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪان ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی اﻧﯿﮕﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ:۴
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎده
ﺷﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
اﻧﯿﮕﻤﺎ ﮐﻪ
ﯾﮏ
»ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ«
ﻫﻢ ﺑﻪ
آن
اﻓﺰوده
ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ آرﺷﯿﻮ رﯾﻔﺴﮑﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ درون ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از
اﻧﯿﮕﻤﺎی ﺗﺎزه ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮی )ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد( ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺎزه را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .رﺋﯿﺲ اداره
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺳﺮﮔﺮد ﻟﻨﮕِﺮ ) ،(Langerﻧﻘﺶ ﻋﺠﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داﺷﺖ .وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﻣﺎه ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﻧﺨﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎﻧﺲ ﺗﯿﻠﻮﺷﻤﯿﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ رﯾﻔﺴﮑﯽ و دﯾﮕﺮان را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه
ﻧﻤﯽﮐﺮد .او ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ درﮔﯿﺮد ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰ از ﺗﯿﻠﻮﺷﻤﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ

رﯾﻔﺴﮑﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ ورزﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ!
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ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ اول(
در روز ﺳﯽام ژوﺋﻦ  ،1939ﻟﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮاف زد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .در
ﻟﻬﺴﺘﺎن ،آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﻨﺪارﺷﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﯿﺰهای
از ﺷﺎدی و ﺷﺮم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮐﺪﺷﮑﻦ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮاﻧﺴﻮی )ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰی رﮐﺲ( از ﺗﯿﻠﻮﺷﻤﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ آن را دارای ارزش ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪی
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﻟﻬﺴﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺒﺎه ﻧﺸﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻟﻨﮕﺮ در ورزﯾﺪه ﮐﺮدن ﺗﯿﻤﺶ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ ،دراﯾﺖ او در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه اﻧﯿﮕﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ( ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ داده ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
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ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،ﭘﺮوژه ﻣﻨﻬﺘﻦ از ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و آﺧﺮ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 19دى 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/are-network/11363/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86-

%D9%83%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%8A%DA%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85

