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پیشگفتار
«تاریخ برای آینده برنامهای به ما نمیدهد ,اما میتواند درکی کاملتر از خود
ِ
بشری مشترکمان ارائه کند ،از این رو بهتر میتوانیم با آینده
ما و طبیعت
مواجه شویم».
ــ رابرت پِن وارن
شاعر و داستاننویس آمریکایی

در تاریخ هر ملت رویدادهای سرنوشتسازی وجود دارد که برای آن ملت در حکم
نقطة عطف است و تأثیری فراتر از مرزهای آن دارد .این رویدادها ــ که دربرگیرندة
طیف کاملی از خصایص بشری است ،از جمله خشونت ،طمع و جهالت ,و همچنین
رشادت ،دالوری و قدرت ــ تقریبًا همیشه پیچیده است و جنبههای مختلفی دارد.
دانشجوی تاریخ با مسائل چالشبرانگیز بسیاری مواجه است ،با رویدادهایی مانند جنگ،
جنبشهای اجتماعی و بالیای زیستمحیطی که دنیا را دگرگون میکند .اما درک این
رخدادهای مهم تاریخی در صورتی بهتر میشوند که از منظرهای گوناگون بررسی شوند؛
بررسی از دیدگاه افرادی که از نزدیک شاهد وقایع بودهاند یا از فاصلة مکانی و ِ
زمانی دور
آن را رصد کردهاند .این درک با فهم مباحث پیرامونی و کن دوکاو در رویدادها و مسائل
مهم از زوایای متفاوت بیشتر میشود .سرانجام ,درک واقعی رویدادهای مهم تاریخی
مستلزم اطالع از تأثیر رویدادها بر انسان ــ شیوههای اثرگذاری این رویدادها بر زندگی
روزانة مردم ــ در سراسر دنیاست.
مجموعه کتابهای «چشماندازهایی از تاریخ معاصر جهان» رویدادهای تاریخی دنیا
را از قرن بیستم به بعد با ارائة تحلیل و از دیدگاههای مختلف بررسی میکند .کتابهای
این مجموعه به دانشآموزان ,دانشجویان و افراد عالقهمند گزیدهای از رویدادهای مهم
تاریخ ارائه میکنند که پیشتر منتشر شده است ,البته با توجه به پوشش بینالمللی آن.
هر جلد با اطالعات زمینهای دربارة رویداد شروع میشود ،بعد به مباحث پیرامونی آن
میپردازد ,و با روایتهای اولشخ ِ
ص افرادی به پایان میرسد که در صحنه حضور
داشتهاند یا از آن تأثیر پذیرفتهاند .این مجموعه میتواند با استفاده از منابع اصلی مربوط
به زمان رویداد و نیز گزارشهای مناسب در آن زمینه در شکلگیری بحث ،کمک به رشد
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مهارتهای تفکر نقادانه ،افزایش آگاهی از جهان ,و افزایش درک چشمانداز بینالمللی
از تاریخ مفید باشد.
مطالب از منابع مختلف از جمله نشریات ،مجالت ،روزنامهها ،کتابهای غیرداستانی،
روایتهای شخصی ،سخنرانیها ،شهادتها در مجامع ،اسناد دولتی ،جزوات ،بولتنهای
خبری سازمانی ,و مقاالت انتخاب شدهاند .مقاالت برگرفته از این منابع بهدقت تصحیح
شده و برای تهیة متن استفاده شده است .هر جلد از کتابهای «چشماندازهایی از تاریخ
معاصر جهان» حاوی دیدگاههای مختلف دربارة رویدادهای پراهمیت دنیاست .بیشتر
مطالب از منابع بینالمللی و منابع ایاالت متحده است که پوشش بینالمللی وسیعی داشته
است.
هر جلد از سری کتابهای «چشماندازهایی از تاریخ معاصر جهان» دربرگیرندة موارد
زیر است:
•نقشة جهان که نمایی از متن و جغرافیا ارائه میکند.
•فهرست مطالب به شکل توضیحی که خالص ة کوتاهی از هر مقالة تحقیقی در کتاب ارائه
میکند.
•مقدمه که خاص موضوع آن کتاب ارائه شده است.
•برای هر دیدگاه یک معرفی کوتاه دربارة مؤلف و منبع نوشتار او با خالصهای از نکات
اصلی ارائه شده است.
•جداول ،نمودارها ،نقشهها و دیگر تصاویر مربوطه.
•کادرهای حاشیهای که اطالعاتی دربارة زندگی افراد محوری و رویدادهای تاریخی
میدهد یا به توضیح مفاهیم علمی یا فنی میپردازد.
•فهرست اصطالحات برای تعریف اصطالحات اصلی مورد نیاز.
•گاهشماری از رویدادهای مه ِم قبل ،همزمان و بالفاصله بعد از آن.
•کتابشناسی برای معرفی کتابهای بیشتر ،نشریات ادواری و وبسایتها برای
تحقیقات بیشتر.
•نمایة جامع برای دسترسی به افراد ،مکانها و رویدادهای نقلشده در متن.
«چشماندازهایی از تاریخ معاصر جهان» برای طیف وسیعی از خوانندگان طراحی شده
است ،افرادی که میخواهند نهتنها دربارة تاریخ بلکه دربارة رویدادهای جاری ،سیاست،
حکومت ،روابط بینالمللی ,و جامعهشناسی بیشتر بدانند ــ دانشآموزان و دانشجویانی
که برای انجام دادن تکالیف یا در مورد بحثهای کالسی تحقیق میکنند ،معلمان و
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کادر آموزشی که به دنبال مطالب تکمیلیاند ,و آنهایی که میخواهند تاریخ را بهتر
بفهمند .هر جلد از کتابهای «چشماندازهایی از تاریخ معاصر جهان» طوری تدوین شده
پس ِ
ِ
بشری ِ
پشت
تا رویدادی پیچیده را توضیح دهد ،جرقة بحث را بزند ,و دیدگاه
مهمترین رویدادهای جهان در دهههای اخیر را نشان دهد.

مقدمه
بمباران اتمی دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناگازاکی در سال  1945یکی از بحثانگیزترین
رویدادهای تاریخ ایاالت متحده است .برخی معتقدند ماهیت این عمل با دیگر اعمال
نظامی انجامگرفته در جنگ جهانی دوم متفاوت بود و نباید چنین اتفاقی رخ میداد.
آنها این عمل را غیراخالقی میدانند و بر این باورند اگر از بمب اتمی استفاده نمیشد،
اجتناب از مسابقة تسلیحات هستهای در سالهای بعد امکانپذیر بود .عدهای هم نظرشان
کامالً مخالف آن است :به عقیدة آنها این بمباران اتمی هولناک مانع از آن شد که جنگ
سرد به جنگی واقعی تبدیل شود و همین امر زندگی بسیاری را در سال  1945نجات داد،
چرا که استفاده از بمب اتمی باعث خاتمه یافتن سریع جنگ شد.
کشتن دویستهزار نفر با دو بمب بدتر بود یا مرگ پانصدهزار نفر یا بیشتر با
بمبهای بیشتر؟ اکثر مردم در آن زمان چنین فکر نمیکردند .از نظر آنها ,و همچنین
هری اس .ترومن رئیسجمهور ایاالت متحده و مشاورانش ،این سالح محرمانه صرفًا
یک بمب جدید با قدرتی مهیب بود ،که از نظر نظامی تفاوتی با سایر سالحهای نظامی
پیشین نداشت .در بمباران توکیو با بمبهای آتشزا نسبت به بمباران دو شهر هیروشیما
و ناگازاکی افراد بیشتری کشته شدند ،و اگر به ژاپن حملة زمینی صورت میگرفت،
تلفات دو طرف جنگ بسیار بیشتر میبود .آمریکاییها خوشحال بودند که دیگر به حملة
برنامهریزیشده نیازی نیست.
در سال  ،1945مفهوم جنگ اتمی مانند امروز برای همه امری شناختهشده نبود .واژة
«حملة اتمی» هنوز ابداع نشده بود .سالحهای هستهای که بعدها ساخته و انبار شدند
بسیار قدرتمندتر از بمب هیروشیما بودند ,و پرتاب آنها توسط ناوگانهای هوایی یا
موشکهای دوربردی که پیوسته به سوی شهرهای کشورهایی نشانه میرفتند که خطرناک
پنداشته میشدند بیوقفه ادامه داشت ،شهرهایی که آمریکاییهای دهة  1940فکرش را
هم نمیکردند .امروز مردم سراسر دنیا متوجه شدهاند که جنگ اتمی تا چه حد میتواند
هولناک باشد و از این رو مصمماند به هر قیمتی شده از آن دوری کنند و این به سبب
تجربهشان از گذشته ــ و نگاه به آینده ــ است که در آن دوران برای مردم ممکن نبود.
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این احساس فراگیر که بمباران اتمی ژاپن بدتر از بمبارانهای دیگر بوده چند دلیل
دارد .دلیل اول گستردگی مشکالت پیشآمده و مرگ ناشی از آلودگی با تشعشع است که
در سالهای پس از بمباران رخ داد .آمریکاییها ابتدای امر از تشعشات مرگبار بمبهای
اتمی خبر نداشتند و در گزارشهای خبری حرفی از آن زده نمیشد تا آنکه نتایجش
آشکار شد .با گذشت زمان و پی بردن به پیامدهای درازمدت قرار گرفتن در معرض
تشعشع ،برخی از ناظران به این فکر افتادند که شاید مرگ سریع بر اثر بمب معمولی بهتر
از مرگ تدریجی ــ یا حتی زندگی ــ در نتیجة آلودگی با تشعشع باشد.
دوم ،مردم بهتدریج به این فکر کردند که اگر در آینده دو طرف جنگ نه از یک یا
دو ،بلکه از تعداد زیادی بمب اتمی استفاده کنند چه اتفاقی خواهد افتاد .در سال 1945
آمریکاییها خدا را شکر میکردند که هیتلر زودتر از آنها به بمب اتمی دست نیافته
است ،خطری که پروژة منهتن آن را دفع کرده بود؛ آنها میپنداشتند دستیابی آلمان نازی
به بمب اتمی ممکن بود به غلبه بر ایاالت متحده و حتی شاید نابودی آن بینجامد .اما
هنوز تصور نابودی کامل تمدن را نداشتند تا چه رسد به نابودی کرة زمین .با سهمناکتر
شدن سالحهای هستهای و موفقیت اتحاد شوروی در ساخت این تسلیحات ،آمریکاییها
کمکم احساس کردند باب کردن این رسم با استفاده از اولین بمب ایدة چندان خوبی هم
نبوده است .این مسئله که ناکامی در استفاده از آن باعث بروز تهدیداتی در آینده میشد
جای بحث دارد.
سوم ،در دهة  ،1960در جنگ ویتنام ،سیاست جنگی ایاالت متحده در مجموع به
مسئلة سیاسی تفرقهافکنانهای تبدیل شد .انتقادات از آن بیشتر ــ و بیپردهتر ــ از قبل
بود .بسیاری به وقایع گذشته فکر کردند و به ارزیابی دوبارة بمباران هیروشیما و ناگازاکی
پرداختند ،که حتی چپهای افراطی هم از آن پشتیبانی کرده بودند ،و آن را نهتنها
غیراخالقی بلکه غیرضروری دانستند.
آیا استفاده از بمب اتمی عملی غیرضروری بود؟ نظرها بهشدت متناقضاند .البته تا
حد زیادی بستگی به آن دارد که «ضروری» چگونه تعریف شود .بهیقین استفاده از بمب
اتمی برای پیروزی در جنگ ضرورت نداشت ،چون معلوم شده بود ژاپن نمیتواند پیروز
شود .اما در آن زمان گمان بر این بود ــ و هنوز بسیاری باور دارند ــ که جلوگیری از
حملة ژاپن که ممکن بود تلفات فاجعهباری برای هر دو ِ
طرف درگیر در جنگ به بار آورد
امری ضروری است .گرچه توجیههای انجامگرفته برای استفاده از بمب اتمی عمومًا بر
نجات زندگی آمریکاییان تأکید داشت ،باعث نجات زندگی ژاپنیهای غیرنظامی زیادی
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همشد :غیرنظامیانی که ساکن شهرهایی بودند که با بمبهای متعارف بمباران میشدند،
برای جنگیدن با مهاجمان با سرنیزه آموزش میدیدند.
دونالد سنسینگ افسر بازنشستة ارتش ــ در حال حاضر کشیش کلیسا ــ در وبالگ
خود به نام درک رویدادها میگوید از آنجا که ناوگان دریایی ایاالت متحده ژاپن را
محاصره و ارتباط آن را با انبار غذای آسیا قطع کرده بود ،اواخر بهار  1945قحطی داشت
در ژاپن شروع میشد .پاییز آن سال طوفان به مزارع برنج ژاپن صدمه زد .اگر جنگ باز
ادامه پیدا میکرد میزان تلفات افزایش مییافت و احتمال داشت مردم گرسنه در مخالفت
با حکومت شورش کنند که قتل و خونریزیهای بیشتری در پی داشت .او مینویسد« :اگر
رئیسجمهور ترومن دستور بمباران اتمی را نداده بود ،جز تشدید بمبارانهای معمولی و
محاصره کاری از دست ارتش ایاالت متحده برنمیآمد .از این رو احتماالً نمیشد ژاپن
را آرامتر از این به مرحلة پایانی جنگ سوق داد .اگر بعد از اوایل اوت  1945جنگ ادامه
پیدا کرده بود ،بهیقین غیرنظامیان بیشتری کشته میشدند و شاید تعدادشان تا آخر سال
به صدها هزار یا حتی میلیونها نفر میرسید .به احتمال زیاد ,بدون بمباران اتمی ،ژاپن
درگیر جنگ داخلی میشد که بسیار مهلک بود».
بعضی بر این باورند که کشتن غیرنظامیان حتی در صورت نجات جان تعداد بیشتری
از غیرنظامیان توجیهپذیر نیست .از این گذشته ،برخی مورخان بر این باورند که ژاپن در
آن زمان آمادة پذیرش شکست بود و حتی اگر بمباران اتمی انجام نگرفته بود ،جنگ بیش
از چند روز دیگر طول نمیکشید .هیچکس نمیتواند در این باره با اطمینان سخن بگوید،
زیرا رهبران ژاپن نظر یکسانی نداشتند .بعضیها از جمله امپراتور هیروهیتو خواهان صلح
بودند .هرچند ژاپنیهای آن زمان امپراتور خود را همچون خدایی زنده تکریم میکردند،
او فرمانروای مطلق نبود و نمیتوانست با صدور یک فرمان جنگ را پایان دهد .این
تصمیم را باید کابینة ژاپن میگرفت که فرماندهان نظامی هم جزو آن بودند و میخواستند
به جنگ ادامه دهند و برایشان اهمیتی نداشت چه تعداد از مردمشان در این راه کشته
شوند .بعد از ویرانی هیروشیما و ناگازاکی که امپراتور تمایل خود را برای تسلیم شدن
بهروشنی نشان داد ،بعضی از افسران ارتش چنان سرسختانه مخالفت کردند که حتی سعی
کردند او را سرنگون کنند ،تالشی که به سبب وفاداری دیگر افسران ناکام ماند .اگر بمباران
اتمی انجام نمیگرفت ،آیا احتمال داشت که ژاپن تسلیم شود؟ اگر امپراتور از دیدن درد
و رنجی که به قول خودش «بیرحمترین بمب» به وجود آورده بود متأثر نمیشد ،ممکن
بود چنین قدم غیرمنتظرهای بردارد؟ مورخان در این مورد با هم توافق ندارند .درست مثل
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دیگر بزنگاههای تاریخ ،اگر رویدادها در مسیر دیگری پیش میرفت ،چه اتفاقهایی ممکن
بود روی دهد؟ بهیقین کسی نمیداند.
میان دیدگاه سالخوردگانی که جنگ جهانی دوم را به یاد دارند و آنهایی که در آن
زمان به دنیا آمدند شکاف عمیقی وجود دارد .تصمیمگیران آن زمان را باید با اطالعاتی که
در آن زمان داشتند قضاوت کرد نه اطالعاتی که اکنون وجود دارد یا به آنها باور داریم.

نقشة جهان
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دیدگاه اول
شرح مختصری از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی
دایره..المعارف تاریخ جهان گِیل

1

بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در  6و  9اوت  1945تنها حمالت هستهای تاریخ است .این
دو حمل ه ژاپنیها را وادار به تسلیم کرد و باعث پایان یافتن جنگ جهانی دوم و نجات زندگی
هزاران نفری شد که ممکن بود طی حمالت دیگر کشته شوند .بمب اتمی در اصل به این دلیل
ساخته شد که دانشمندان میترسیدند نازیها زودتر به آن دست پیدا کنند ،از این رو فرانکلین
دی .روزولت رئیسجمهور وقت ایاالت متحده را ترغیب به راهاندازی پروژة فوقسری منهتن
کردند .وقتی بمب آماده شد ،آلمان تسلیم شده بود و رئیسجمهور بعدی ,هری اس .ترومن،
تصمیم گرفت از آن در ژاپن استفاده کند و پیشنهاد نمایش قدرت صرف را رد کرد .بمب اول
تقریباً  70,000نفر و بمب دوم  40,000نفر را درجا کشت .هزاران تن دیگر مجروح و بیخانمان
شدند .بعد از آن بود که امپراتور هیروهیتو از رهبران نظامی ژاپن خواست دست از مقاومت
بردارند و در خطابهای رادیویی از اتباعش خواست «آنچه را تحملناپذیر است تحمل کنند».

پس از تسلیم آلمان در ماه مه [ 2،]1945ژاپن ماند
عکس صفحة قبل :اولین بمب اتمی را ایاالت و متفقین که تمام توجهشان حاال دیگر روی آن
متحده در  6اوت  1945روی هیروشیمای
ژاپن انداخت .این حمله  70,000نفر را متمرکز بود .بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی که
درجا کشت و پایان یافتن جنگ جهانی دوم  6و  9اوت  1945انجام گرفت ژاپن را مجبور به
را تسریع کرد)Getty Images.( .
تسلیم کرد بیآنکه متفقین هزینة حملهای خونین به
این جزیره را بپردازند .این دو بمباران ،که
این دو بمباران  ...آغازگر دورانی
تنها بمبارانهای اتمی تاریخ هستند ،آغازگر
جدید بود و برای همیشه ماهیت جنگ،
دورانی جدید بود و برای همیشه ماهیت
سیاست و دیپلماسی بینالمللی را
جنگ ،سیاست و دیپلماسی بینالمللی را
دگرگون ساخت.
دگرگون ساخت.
1. Gale Encyclopedia of World History: War (2 Volume Set). © 2008 Gale, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

 .2قالبهایی که در متن آمده از ِ
متن اصلی است .ــ م.
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ــــ مسیر بمباران هیروشیما ,اوت 1945
 ---مسیر بمباران ناگازاکی ,اوت 1945گوآم

محل افتادن بمب

پروژة ساخت بمب اتمی در سال  1939شروع شد ،زمانی که گروهی از دانشمندان،
از جمله فیزیکدان مشهور آلبرت اینشتین ( ،)1955-1879که متوجه شده بودند آلمان
برنامهای برای ساخت سالح اتمی دارد ,به فرانکلین روزولت رئیسجمهور آمریکا مراجعه
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کردند .از نظر این دانشمندان ،ساخت چنین سالحهایی از لحاظ نظری امکانپذیر بود و
بهتر آن بود ایاالت متحده کمیتهای پژوهشی تشکیل دهد و توسعة چنین فناوریای را
قبل از دستیابی نازیها به آن مد نظر داشته باشد.
پروژة منهتن

روزولت توصیة دانشمندان را پذیرفت و کمیتة پژوهشی پروژة منهتن شکل گرفت ,برنامة
فوقسری دولت که در آن دومیلیارد دالر برای ساخت سالح اتمی اختصاص یافت.
با انفجار بمب اتمی در  6اوت آوریل  ،1945تحت نظارت گروهی از فیزیکدانان برجسته،
 1945که شهر هیروشیما را با این نظریة اتمی در آستانة تحقق بود که رئیسجمهور
خاک یکسان کرد ,از ساختمان روزولت درگذشت.
ِ
صنعتی استانداری
تاالر ترویج
به هری ترومن که بهتازگی مراسم تحلیف ریاستجمهوری
شهر فقط اسکلتش باقی ماند.
()Associated Press.
را به جا آورده بود دربارة بمب و پتانسیل ویرانگرانة آن
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اطالعات الزم داده شد .به او اطالع دادند بمب تا چهار ماه دیگر آماده خواهد شد .در این
اثنا آلمان نتوانست بیشتر از آن مقاومت کند و در  8مه تسلیم شد .در این زمان هدف مورد
نظر برای انداختن بمب روی آن از عرصة نبرد خارج شده بود ،از این رو بهسرعت این
سؤال مطرح شد که از این سالح در ژاپن استفاده شود یا خیر.
اعالمیة پوتسدام

در ژوئیة  ،1945در کنفرانس متفقینِ پیروز در پوتسدام آلمان ،ترومن به ژاپن هشدار داد
بالدرنگ تسلیم شود وگرنه با «ویرانی کامل» مواجه خواهد شد ،اما به جزئیات نپرداخت.
در این میان در آالموگوردوی نیومکزیکو اولین بمب اتمی در  16ژوئیه با موفقیت
آزمایش شد.
اوت  1945ماه تعیین سرنوشت جنگ در منطقة اقیانوس آرام بود .اتحاد شوروی
مطابق توافق یالتا داشت آمادة ورود به جنگ با ژاپن میشد .اینکه این مسئله در تصمیم
آمریکا برای استفاده از بمب اتمی نقش داشته یا خیر معلوم نیست.
دلیل اصلی استفاده از بمب اتمی به تسلیم واداشتن سریع ژاپن بود ،در این صورت
نیازی به حملة زمینی نبود .قرار بود این
حمله در ماه نوامبر آغاز شود .پس از به
دلیل اصلی استفاده از بمب اتمی به
راه افتادن حمام خون در اوکیناوا ،چشمانداز
تسلیم واداشتن سریع ژاپن بود ،در
این صورت نیازی به حملة زمینی
ِ
ژاپنی مصمم
جنگ با وجود دو میلیون
نبود.
برای دفاع از سرزمینشان با پشتیبانی 5000
یا بیشتر جنگجوی کامیکازه [انتحاری]،
آمریکاییها را برانگیخت تا مانع اقدامی شوند که احتمال کشته شدن میلیونها نفر ژاپنی
و هالکت دهها میلیون نفر دیگ ر در آن وجود داشت.
چند گزینه برای نشان دادن قدرت بمبها به شیوهای غیرمهلک ــ انفجار آن در مقابل
گروهی از ناظران بینالمللی یا انداختن آن در خلیج توکیو ــ مطرح شد ،اما هیچکدام
پذیرفته نشد ،زیرا شکست در انفجار ممکن بود ژاپن را مصممتر کند.
ترومن در اوایل اوت دستور استفاده از بمب را صادر کرد .چند شهر که بمباران آنها
به لحاظ نظامی و روانی مؤثر بود برای این منظور انتخاب شدند ،از این فهرست شهر
یـ صنعتی مهمی بود به عنوان اولین هدف انتخاب شد ،تا حدی
هیروشیما که مرکز نظام 
بدین سبب که تنها شهر فهرست بود که اردوگاه اسرای جنگی در آن وجود نداشت.

 / 26بخش اول :زمینة تاریخی بمباران اتمی

هیروشیما و ناگازاکی

اوایل صبح روز  6اوت  ،1945بمبافکن بیـ  29اِنوال ِگی همراه دو بمبافکن دیگر
حامل تجهیزات کمکی و عکاسی از مقر خود در جزیرة تینیان از زمین بلند شدند.
ساعت  8:15صبح بمبافکنها به آسمان هیروشیما رسیدند و بمب اتمی را روی شهر
رها کردند .انفجار ،معادل  12,500تُن تیاِنتی ،تودهای آتشین به وجود آورد که دمای
آن به حدود  3000درجة سانتیگراد میرسید و  70,000نفر را درجا کشت .در شعاع
 1/5کیلومتری انفجار ،آتش بهسرعت گسترش یافت و مساحتی معادل  10کیلومترمربع
از شهر را سوزاند.
در  8اوت ،همانطور که مقامات توکیو کمکم داشتند متوجه عمق فاجعة رخداده
میشدند ،اتحاد شوروی وارد جنگ شد ،به منچوری حمله برد و پایگاه ارتش کوانتونگ
ژاپن را زیرورو کرد .روز بعد ،با پیشبینی یک هفته هوای بد ،بمب دوم را با عجلة هرچه
تمامتر روی شهر ناگازاکی انداختند .انفجار دوم تا حدی به سبب وجود تپههای اطراف
کانون انفجار محدود شد ،حداقل  40,000نفر بالفاصله کشته شدند ،از جمله تعدادی از
جان به در بردگان انفجار هیروشیما که سه روز قبل به این شهر گریخته بودند.

تسلیم شدن ژاپن

دولت ژاپن ،که از طریق مسکو باب صلح مشروط را گشوده بود ،به امر امپراتور هیروهیتو
تقریبًا بدون هیچگونه شرط و شروطی تسلیم شد .تنها شرطی که ژاپنیها در این زمان بر
آن پای میفشردند حفظ جایگاه امپراتوری بود .با خواستة آنها موافقت شد و هیروهیتو
در یک خطابة رادیویی در  14اوت ــ پس از تالش نافرجام برای کودتای نظامی به
منظور ممانعت از پخش رادیویی سخنرانی ــ تسلیم شدن ژاپن را اعالم کرد و از اتباع
حیرتزدهاش خواست «آنچه را تحملناپذیر است تحمل کنند».
اینکه بمباران اتمی آمریکا و حملة شوروی در تسلیم شدن ژاپن چقدر نقش داشته،
بحثهایی طوالنی برانگیخته است .حتی به نظر میرسد ارزیابیهای مقامات ژاپنی ،در
مصاحبههای بعد از جنگ ،از این حمالت ضد و نقیض است .حمالت اتمی در پایان
بخشیدن به جنگ تأثیرگذار بود ،اما مصایب بعد از آن را نمیتوان انکار کرد.
در ساعات سراسیمگی پس از حمله به هیروشیما ،رادیو توکیو اولین گزارشها را
دربارة پیامدهای بمباران ارائه کرد:
با استقرار تدریجی نظم و آرامش پس از ویرانی مصیبتباری که شهر هیروشیما را در
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پی حملة دشمن با بمب جدید صبح روز دوشنبه در هم کوبید ،مقامات هنوز قادر به
تعیین دقیق میزان کشتهها و مجروحان در میان غیرنظامیان نشدهاند .سازمانهای امداد
پزشکی که از مناطق مجاور خود را به شهر رساندهاند نتوانستهاند کشتهها را از مجروحان
تشخیص دهند چه رسد به تعیین هویت افراد .اثر بمب چنان هولناک بوده که همة
موجودات زنده ،انسان و حیوان ،در نتیجة حرارت وحشتناک و فشار ایجادشده بر اثر
انفجار به معنی دقیق کلمه کام ً
ال سوختهاند .کشتهها و مجروحان بر اثر شدت سوختگی
قابل تشخیص نیستند .خانهها و ساختمانها خراب شدهاند ،از جمله تأسیسات اورژانس
پزشکی .مقامات با وجود مشغلة بسیار ،هر گونه کمکی که از دستشان برآید انجام
میدهند .اثر بمب بسیار گسترده بوده .آنهایی که بیرون بودند سوختهاند و آنهایی که
درون ساختمانها بودند بر اثر فشار و گرمای بسیار زیاد جان باختهاند.

دیدگاه دوم
اولین انفجار آزمایشی بمب اتمی
1

وزارت جنگ ایاالت متحده

 16ژوئیة  ,1945برای اولین بار بمب اتمی آزمایش شد .بعد از آن ,به دنبال اعالم وجود بمب،
اطالعیة رسمی وزارت جنگ ایاالت متحده خبر آن را منتشر کرد .خبر به صورت مشروح به
آزمایش و علت ساخت بمب اتمی پرداخته است ،و تأکید دارد آزمایش بسیار تماشاییتر از آن
بود که بیشتر ناظران انتظارش را داشتند .دانشمندان با شوق و ذوق به هم تبریک میگفتند زیرا
کاری که به نظر غیرممکن میرسید سرانجام انجام شده بود .آنها مصمم بودند از این قدرت
جدید در راههای درست استفاده کنند ,و همنظر بودند که هر اتفاقی هم بیفتد ،حاال دیگر پایان
سریع جنگ و نجات جان هزاران آمریکایی امکانپذیر است.

 16ژوئیة  ،1945در مقابل چشمان نگران گروهی دانشمند مشهور و نظامیانی که در
بیابانهای نیومکزیکو گرد آمده بودند تا با چشم خود شاهد اولین آزمایش پروژة دومیلیارد
دالریشان باشند ،بشر با موفقیت وارد عصر جدید ،یعنی عصر اتم شد .در دورافتادهترین
قسمت پایگاه هوایی آالموگوردو ،تقریباً در  200کیلومتری جنوبشرق آلبوکرکی ،اولین
بمب اتمی ساختة دست بشر ،دستاورد چشمگیر علم هستهای ،در ساعت  5:30صبح
منفجر شد .آسمان تیره و تار و حجم عظیم باران و نوری که در لحظة انفجار به هوا
برخاست همه را غرق در هیجان کرد.
ف تغییر سرنوشت جنگ ،یا شاید
این سالح انقالبی ،سوار بر برجی فوالدی ،با هد 
هم وسیلهای برای پایان دادن به همة جنگها ،با چنان شدتی منفجر شد که نشانة ورود
ی فیزیک نوین بود .موفقیت آزمایش حتی فراتر از برآوردهای بلندپروازانه
انسان به دنیا 
بود .مقدار اندکی ماده ،محصول زنجیرهای از نیروگاههای عظیم صنعتی که برای منظوری
خاص ساخته شده بودند ،باعث رها شدن انرژیای شد که کائنات از آغاز زمان در اتم به
دام انداخته بود .دستاوردی باورنکردنی برای بشر بود .تئوری خطرناکی که پیش از جنگ
صرفًا در آزمایشگاه اثبات شده بود عملیاتی شد.
1. “War Department Press Release on New Mexico Test, July 16, 1945,” US War Department, 1945.
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این مرحله از پروژة ساخت بمب اتمی ،تحت سرپرستی ژنرال لِسلی ریچارد گرووز،
زیر نظر دکتر جِی .رابرت اوپنهایمر فیزیکدان نظری دانشگاه کالیفرنیا قرار داشت .شهرت
او به سبب دستاوردش یعنی عملی کردن استفاده از انرژی اتمی برای اهداف نظامی است.
فشار روحی و اضطراب قبل از انفجارِ واقعی بهشدت باال بود .شکست امری کام ً
ال
محتمل به نظر میرسید .همچنین موفقیت بزرگ ،که بعضی از حاضران پیشبینی
میکردند ،میتوانست به معنی سالحی مهارنشدنی و غیرمعمول باشد.
مونتاژ بمب اتمی

مونتاژ نهایی بمب اتمی شب  12ژوئیه در یک خانة روستایی قدیمی شروع شد .با رسیدن
قطعات مختلف از نقاط دوردست ،نگرانی میان دانشمندان بهشدت باال گرفت .از همه
خونسردتر فردی بود که مسئولیت مونتاژ واقعی هستة سرنوشتساز را بر عهده داشت،
دکتر رابرت فاکس بَچِر که در مواقع عادی در دانشگاه کورنل تدریس میکرد.
بمب آزمایشی و اجزای آن نمودی بود از کل هزینة صرفشده در پروژه ،یعنی تأسیس
ش بیسابقه .آن
شهرها و نیروگاههای نوساز پراکنده در حومه از اساس ،به اضافة آزمای 
خانة قدیمی کانون این ماجرای پرخطر بود .هیچ کشور دیگری در دنیا تا این حد قدرت
سرمایهگذاری روی چنین مغزها و فناوریای را نداشت.
این دانشمندان اهمیت لحظات قبل از آزمایش نهایی را فراموش نکردند و از جایگاه
خود در مقام پیشگامان عصر جدید کام ً
ال آگاه بودند .میدانستند یک حرکت خطا ممکن
است آنها و تمام تالششان را تا ابد نابود کند .قبل از شروع مونتاژ ،ژنرال توماس اف.
فَرل ،جانشین ژنرال گرووز ،پای برگهای بسیار مهم را امضا کرد؛ برگة انتقال رسمی این
وسیلة منحصربهفرد از دانشمندان به ارتش.
در طول اقدامات ابتدایی برای مونتاژ نهایی ،اوضاع چند دقیقهای خوب پیش نرفت،
زمانی که مونتاژ قطعة مهمی از بمب به تأخیر افتاد .آن قطعه در بینقصترین شکل و
اندازه تراش خورده بود .زمانی که قطعه بهظاهر سر جای خود محکم شد و دیگر جایی
برای حرکت نداشت جایگذاری تا حدی کامل شد .دکتر بَچر نترس بود و گروه را
مطمئن کرد که مشکلی پیش نخواهد آمد .حرف دکتر بَچر بعد از سه دقیقه ثابت شد و
مونتاژ اولیه بدون حادثة دیگر کامل گردید.
گروههای تخصصی ،متشکل از افراد برجست ه با تخصصهای علمی متفاوت ،شروع
به تکمیل بخشهای ویژة خود کردند .هر گروه ماهها و حتی سالها روی کاری که باید
انجام میداد تمرین کرده بود.

آنهایی که پیشگام ساخت بمب اتمی بودند ــ از جمله لئون اسمیت ،در این تصویر ،با مدلی از بمب
استفادهشده در ناگازاکی ــ این کار را در خفای کامل انجام دادند)Associated Press.( .

