
 هٌْذس، داى، ضیوی( ایتالیا سهَ، ساى ،۷ۺ۲۹ دساهثش ۲۱ – سَئذ استکْلن، ،۲۹۴۴ اکتثش ۳۲) ًَتل تشًاسد آلفشد

 سٍص تا ۵ۺ۲۹ سال اص اٍ. ضَد هی ضٌاختِ دیٌاهیت هختشع عٌَاى تِ کِ است سَئذی ساص اسلحِ ٍ هثتکش

 تَپخاًِ یک تِ آّي رٍب کاسخاًِ یک اص آى تغییش دس ٍ تَد تَفَسس تضسگ ساصی اسلحِ صاحة فَتص

 خَد ًاهِ ٍصیت آخشیي دس ٍی. داضت اساسی ًقطی ضیویایی هَاد تَلیذ کاسخاًِ یک ٍ هذسى ساصی

 احتشام تِ ًَتلین ضیویایی عٌصش. داد اختصاظ ًَتل جایضُ ّای ّضیٌِ تاهیي تشای سا اًگیضش حیشت سشهایِ

 .است ضذُ گزاسی ًام اٍ

 ًَتل اهاًَئل سَم فشصًذ ،(۲۸۱۹-۲۷۴۱) سٍدتک اٍالس هیالدی، ّفذّن قشى داًطوٌذاى اص یکی ًَُ ًَتل،

 .تَد( ۺ۲۹۹-۲۹۱۶) آلسل آًذسیتِ ٍ( ۲۹۱۲-۲۹۸۳)

 جا آى دس. کشد هْاجشت پیتشصتشگ سٌت تِ ۲۹۵۳ سال دس اش خاًَادُ تا ّوشاُ تَد، استکْلن هتَلذ کِ اٍ

 ٍ تَد کشدُ ایجاد ساصی تسلیحات کاسخاًِ یک( تَد کشدُ اختشاع سا چٌذالیی تختِ اٍلیي کِ) پذسش

 .ساخت هی آتی ّای هیي

 کاسخاًِ ،ۺ۲۹۶ سال دس. پشداخت ضیوی هطالعِ تِ صیٌیي ًیکالیَیچ ًیکالی ًظش تحت ضْش آى دس آلفشد

 قاتل ٍسعت سا آى کِ ضذ گزاضتِ( ۲۹۹۹-۲۹۴۲) ًَتل لَدٍیگ دٍم، پسش عْذُ تِ ّا آى خاًَادگی

 آهشیکا تِ اش خاًَادُ ّوشاُ تِ آلفشد ٍ ضذ ٍسضکستِ هذتی اص تعذ خاًَادگی ضشکت ایي. تخطیذ ای هالحظِ

 اص تْتش استفادُ ٍ ساصی ایوي هخصَصاً هٌفجشُ، هَاد دستاسُ تحقیق تِ سا خَد ٍقت توام ٍی. سفت

 اص یکی سٍ، سَتش آسکاًَ تَسط ۲۹۵۸ سال دس( ًیتشٍگلیسیشیي) هادُ ایي. پشداخت ًیتشٍگلیسیشیي

 .تَد ضذُ کطف تَسیٌَ داًطگاُ دس پلَتسِ یَلس-تیَفیل داًطجَیاى

 تِ تَدًذ خشیذُ تَسگ ّلي دس اش خاًَادُ کِ ای کاسخاًِ دس اًفجاس چٌذیي گًَاگَى، ّا آصهایص پی دس

 کاسگشاى اص ًفش چٌذ ٍ آلفشد کَچک تشادس ۲۹۷۵ سال دس ّا؛ اًفجاس آى اص یکی پی دس کِ پیَست ٍقَع

 .ضذًذ کطتِ

 .سسیذ ثثت تِ ۲۹۷۸ سال دس ٍ اختشاع( آلواى ّاهثَسگ،) کشٍهل دس ۲۹۷۷ سال دس دیٌاهیت سشاًجام

 چْاس تشاطدی یک کِ دسآٍسد تحشیش سضتِ تِ ًثش قالة دس سا «ًوسیس» ًام تِ ای ًاهِ ًوایص ّوچٌیي ًَتل

 اص گشفتِ تش حذٍدی تا کِ ًثش ایي. است «سٌسی تیاتشیسِ» ًام تِ ایتالیایی ای صادُ ًجیة تاسُ دس ضخصیتی

 تواهی ًسخِ، سِ جض تِ. سسیذ چاج تِ ًَتل عوش آخش ّای سال دس است، ضلی تیطِ پشسی اثش سٌسی دسام

 ًسخِ سِ اص یکی. گشدیذ ًاتَد ٍی فَت اص تعذ تالفاصلِ هقذسات تِ تَّیي اتْام تِ کتاب ایي دیگش ًسخ

 .سسیذ چاج تِ سَئذ دس ۳۱۱۴ سال دس تاس اٍلیي است، اسپشاًتَ ٍ سَئذی صتاى دٍ تِ کِ هاًذُ تجا


