ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،ﭘﺮوژه ﻣﻨﻬﺘﻦ از ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و آﺧﺮ(

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

ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﭼﺮاﮐﻪ
»ﺗﺎرﯾﺦ را ﻫﻤﻮاره ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ«؛ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﯾﻔﺴﮑﯽ و ﯾﮑﯽ دو ﺗﻦ از
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ ،ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻣﺪتﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوﺑﺎره آواره ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن و در ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،ﺻﺪﻫﺎ رﯾﺎﺿﯽدان ،زﺑﺎنﺷﻨﺎس ،ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎز ،آﻣﺎردان و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ از ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﺮد ﻫﻢ آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ روی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ
اﻧﯿﮕﻤﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای داﺷﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺧﻮد روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻏﺎز ﻫﺮ ﭘﯿﺎم را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﮐﻪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن
ﺳﻪ ﺣﺮف ﻫﻢﺟﻮار روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،(QWEﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدن از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﯾﮏ روز ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﺮوف اول ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰد اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ!(.
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آزﻣﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺠﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﺧﻮرد
آزﻣﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری آﻧﺎن
را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ دوم و ﺑﺎ وﺟﻮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺪﻫﺎی آن را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﻧﯿﮕﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ و از آن ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ،رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺣﺘﯽ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در آﻏﺎز ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽاﺛﺮ ﺷﺪن روش رﯾﻔﺴﮑﯽ
ﺑﻮد .ﺗﻮرﯾﻨﮓ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ از ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﻠﭽﻠﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد و در اﻧﺪﯾﺸﮕﺎه ) (think tankآن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ روی دﺷﻮاریﻫﺎی ﺗﺎزه ﯾﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از
اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮد .روﻧﺪ ﺟﺎری در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر رﯾﻔﺴﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺗﮑﺮاری در آﻏﺎز ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﺑﻮد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪزودی
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز از
ﺗﮑﺮار ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در آﻏﺎز ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮرﯾﻨﮓ در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ او ﮐﺎر ﮐﺮدن روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽﺷﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
روی زﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎم و ﻣﻨﺒﻊ آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ آن را از روی رﺷﺘﻪ رﻣﺰیاش ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  ،۶ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺶ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎوی واژه ) wetterواژه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای آب و ﻫﻮا( ﻣﯽﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺟﺎی واژه  wetterرا ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
در ﭘﯿﺎم رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه ﺑﯿﺎﺑﺪ .وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺎدی ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺜﻼ ً  kpjdfﺑﺎ  ،(wetterآن ﺑﺨﺶ را  cribﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ ،crib
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻣﺰﮔﺬاری را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﮐﻠﯿﺪ،
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد و ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ آنﻫﺎ را آزﻣﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﻧﺎم آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻫﻤﺘﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽاش Bombe ،ﻧﻬﺎد .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮوﻟﺪ ﮐﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻮرﯾﻨﮓ در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن
آوازه وی در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﻠﭽﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺘﺮ ﻫﯿﻠﺘﻮن ،وی را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :آﻟﻦ

ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪای ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارد و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮﺗﻪاﻧﺪﯾﺶ ﻧﺒﻮد و از اﯾﻦ روی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از
داﻧﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد«.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ آن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺗﻮرﯾﻨﮓ )ﯾﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( ﯾﮏ رﻣﺰﮔﺸﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ او ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰﮔﺸﺎی ﮐﺸﻮرش در آن زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در ﮔﻮﻧﻪای ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﻣﺎدرش ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آراﯾﺶ ﻣﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ژوﻟﯿﺪهاش را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻠﭽﻠﯽ را ارﺗﺶ اداره ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻨﮓ در ﻣﺤﯿﻂ آن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﺣﻤﺖ اﺻﻼح ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽداد ،ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺶ آﻟﻮده ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻪاش ﭼﺮوک.
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،1941ﭘﺎﻧﺰده دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻤﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ،ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻠﯿﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ
را ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی آن روز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ دﺷﻮاریﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﻣﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﻳﻨﮓ
در ذﻫﻦ ﭘﺪر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺴﺘﻦ  cribاﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪس
زدن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ  cribﻣﺸﺨﺺ ،ﺣﺘﻤﺎ ً درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً در
ﺑﺨﺶ درﺳﺖ ،در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف وﺟﻮد داﺷﺖ.(.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ روش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﺟﺎی  cribدر رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ﺣﺮفﺑﻪﺣﺮف آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ رﻣﺰﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﯾﮏ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮدش رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ در
ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ  cribﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم رﻣﺰﺷﺪه ،دو ﺣﺮف ﯾﮑﺴﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از دو رﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
 wetterو  (oeylqﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن  cribدر رﺷﺘﻪ درﺳﺖ ﺣﺪس زده ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﭘﺮوژه رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ اوﻟﺘﺮا
) (Ultraﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰی ارﺗﺶﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺟﻨﮓ دوم ﮐﺮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ،زﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ را در ﻧﺒﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭼﺮﭼﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﭼﻪ ﻗﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد )ﮐﺘﺎب او ﯾﮏ ﺑﺎر
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺳﻮق داده ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ درس ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد( ،دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد از اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪانﺷﺎن را ﺑﺮﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺰد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از
ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻧﯿﮕﻤﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از U-boatﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از U-boatﻫﺎ از ﺣﻤﻠﻪﺷﺎن
در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ  U-boatﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
رزﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن U-boatﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر از دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻣﯽرﻓﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﮐﺪﻫﺎی
اﻧﯿﮕﻤﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  9ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮاﺑﺮی و ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻓﺎش ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت  7ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ داده ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻏﺮق ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎوﭼﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ً ﺑﻪ دو ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و

آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻏﺮق ﮐﺮدﻧﺪ! اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و دﺳﺘﻮر ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ داده ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﮔﺰارش
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮا ً دور از ﺗﺼﻮر آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
از راه ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺪﻫﺎی اﻧﯿﮕﻤﺎ ،ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﺷﻮار ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ ،از ﺣﻤﻠﻪ U-boatﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻻ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده
و در ﺟﻨﮓ ﺗﺎب آورد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ اول(

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦﺗﺎن را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮوژه ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻼ ً ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﺮﭼﯿﻞ دﺳﺘﻮر داد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﻤﺐ اوراق ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻗﻄﻌﻪای از آن ،ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻧﺪازه ﺑﺎزوی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ .در واﻗﻊ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﯿﮕﻤﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎیﺷﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖﻫﺎی آنﻫﺎ )ﺑﻪ ﭘﻨﺪار اﻣﻦ ﺑﻮدن اﻧﯿﮕﻤﺎ( از آن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ! اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﻧﮑﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﮔﻮش ﻣﯽداد.

در اواﯾﻞ دﻫﻪ
 ،1970ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن
وﯾﻨﺘﺮﺑﺎتﻫﺎم )F.W.
(Winterbotham
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖآﻣﺪه از ﭘﺮوژه
اوﻟﺘﺮا ﺑﻮد ،از دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ او
داده ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری از اﻧﯿﮕﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ
ﻟﺰوم ﯾﺎ ﺳﻮدی
ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ اﺟﺎزه
)ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ( ﺻﺎدر
ﺷﺪ و وی در ﺳﺎل
 ۱۹۷۴ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان The Ultra
 Secretدر اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،آﻟﻦ
ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯽداﻧﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺆﺛﺮ در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺣﺴﺎبﮔﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و از
آن ﭘﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ وی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰﮔﺸﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺟﻨﮓ دوم و ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،او دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺒﻮد
ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداد( .دو دﻫﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﺳﯿﺒﯽ زﻫﺮآﻟﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺑﺎر وی ﭘﺎﯾﺎن داده ﺑﻮد!
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