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دوشــنبه 27 نوامــر 2017 در مراســم بزرگداشــت کهنــه رسبــازان ناواهــو دونالــد 

ترامــپ رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا در حالــی کــه در مقابــل عکــس 

ــود، از جانفشــانی  ــکا ایســتاده ب ــدرو جکســون هفتمیــن رئیــس جمهــور آمری ان

هــای آن هــا کــه بــه عنــوان code talker در جنــگ جهانــی دوم رشکــت کــرده 

ــن در حضــور آن هــا ســناتور دموکــرات،  ــی کــرد. ترامــپ همچنی ــد قدردان بودن

الیزابــت وارن را بــه شــخصیت تاریخــی پوکوهانتــس تشــبیه کــرد. بــرای کســانی 

ــه کار  ــدرو جکســون و ب ــد وجــود عکــس ان ــکا آشــنایی دارن ــخ آمری ــا تاری کــه ب

ــام پوکوهانتــس مفاهیــم زیــادی را بــه همــراه دارد.  بــردن ن

انــدرو جکســون یکــی از بزرگرتیــن تاجــران بــرده در زمــان خــود بــه شــار مــی 

آمــد. او کــه از ســال 1829 تــا 1837 پســت ریاســت جمهــوری آمریــکا را بــه خــود 

ــد  ــود و ی ــرده ب ــر 160 ب ــب ب ــک غال ــه 1820 مال ــود در ده ــاص داده ب اختص

طوالیــی در حــوزه تجــارت بــرده داشــت. قــرار داشــن تصویــر انــدرو جکســون 

ــر نگــرش و  ــوار دفــرت بیضــی شــکل ترامــپ در کاخ ســفید داللــت ب ــر روی دی ب

رویکــرد او دارد، تناقضــی کــه در حضــور کهنــه رسبــازان ناواهــو کــه متعلــق بــه 

یکــی از بزرگرتیــن قومیــت هــای رسخپوســت در آمریــکای شــالی هســتند کامــا 

مشــهود اســت. نیــاکان رسخپوســتان ناواهــو در مــدت چنــد قــرن گذشــته ماننــد 

بســیاری از اقــوام بومــی دیگــر در امریــکای شــالی، قربانــی رفتارهــای تبعیــض 

آمیــز اشــخاصی مثــل انــدرو جکســون و اســتعارگران بــوده انــد. 

ــوان  ــا عن ــرات ب ــناتور دموک ــدن س ــود و نامی ــوخی خ ــا ش ــن ب ــپ همچنی ترام

ــازان کــه خــود مناینــده بومیــان آمریــکا  پوکوهانتــس در حضــور ایــن کهنــه رسب

در دفــاع از متامیــت ارضــی ایــاالت متحــده در جنــگ جهانــی دوم بودنــد، رس و 

صــدای زیــادی را در رســانه هــا بپــا کــرد و بســیاری این ســخن او را اهانتــی بزرگ 

بــه بومیــان آمریــکا بــر شــمردند کــه در طــول چنــد قــرن حضــور اســتعارگران و 

شــکل گیــری ایــاالت متحــده علــی رغــم رفتارهــای نــژاد پرســتانه از ســوی 

آنهــا همــواره بــرای دفــاع از متامیــت ایــن کشــور آمــاده بــوده انــد. 

ــرت  ــس دخ ــرن 17 پوکوهانت ــاز ق ــرن 16 و آغ ــر ق در اواخ

پوهاتــان رئیــس ارشــد مجموعــه قبایلــی از اقــوام 

رسخپوســت در مســتعمره جیمزتــان بود 

کــه نخســتین قــرارگاه ثابــت 

قــاره  در  انگلســتان 

بشــار  آمریــکا 

مــی آمــد و ســنگ 

گیــری  شــکل  بنــای 

ــود.  ــکا ب ــاالت متحــده آمری ای

ــی رغــم رفتارهــای  ــات عل طبــق روای

نژادپرســتانه انگلیســی هــا بــا رسخپوســتان، 

ــاق  ــا چ ــت ب ــی خواس ــان م ــه پوهات ــی ک هنگام

جنگــی خــود، جــان اســمیت کــه یکــی از رسبــازان و 

ــرار  ــا ق ــس ب ــد، پوکوهانت ــود را اعــدام کن کاوشــگران انگلیســی ب

دادن رس خــود در مقابــل او مانــع از اعدامــش شــد. الزم بــه ذکــر اســت 

ــداوم  ــان و ت ــری مســتعمره جیمزت ــدی در شــکل گی جــان اســمیت نقشــی کلی

ــت.  ــد داش ــای جدی ــی در دنی ــتعارگران انگلیس ــور اس حض



بـا  رابطـه  در  امـا 
سرخپوسـتان ناواهـو و نقـش 

آنهـا در جنـگ جهانی دوم چه مـی دانیم؟

اغلـب وقتـی سـخن از ایـاالت متحـده آمریـکا بـه میان مـی آید، 
مفاهیمـی مثـل اسـتعمار، جنـگ، کودتـا، کاخ سـفید، اسـلحه و 
رئیـس جمهـور آمریکا در ذهـن متبادر می شـوند. آمریکا همانند 
هـر کشـور دیگـری الیـه هـای زیـادی بـرای بررسـی و پژوهـش 
دارد. مفاهیمـی مثـل سیاسـت، فرهنـگ، تاریخ، اقتصـاد، قومیت 
و امثـال آن، هـر کـدام زیرشـاخه هـای زیـادی را در بـر دارند که 
در جـای خـود قطعـه ای از پـازل کشـور شناسـی را تشـکیل می 
دهنـد. در این راسـتا حتی بررسـی و شـناخت یـک قومیت خاص 
مـی توانـد حـاوی نـکات ارزشـمندی باشـد. سرخپوسـتان ناواهو 
از جملـه قومیـت هـای برجسـته در امریـکا بـوده اند کـه در کنار 
سـایر عوامـل در بـازه های زمانـی مختلف نقش خـاص خود را در 

شـکل گیـری سـاختار ایالـت متحـده ایفا کـرده اند. جنـگ جهانی 
دوم از جملـه رویدادهایـی بـوده کـه سرخپوسـتان ناواهـو در آن بـا قـرار 
گرفتـن در جبهـه غـرب نقـش آفرینـی کردنـد و بـه دلیـل ویژگـی هـای 

منحصـر بـه فـرد خـود تاثیـر زیـادی را در روند جنگ داشـتند. 
از  بعـد  نفـر  هـزار  سـیصد  از  بیـش  بـا جمعیتـی  ناواهـو  سرخپوسـتان 
ایـاالت متحـده  سرخپوسـتان ِچروکـی بزرگتریـن قـوم سرخپوسـت در 
امریـکا هسـتند و قلمـرو اختصاصـی زندگیشـان بالـغ بـر هفتـاد و یـک 
کیلومتـر مربـع، نقطـه اتصـال سـه ایـاالت آریزونا، یوتـا و نیـو مکزیکو می 

. شد با
در بحبوحـه جنـگ جهانی دوم در سـال 1941 ژاپـن در حمله ای ناگهانی 
بنـدر پـرل هاربـر را بمبـاران کرد. ایـن حمله کـه از آن به عنـوان عملیات 
هاوایـی نیـز یـاد مـی شـود، اعـان جنگـی ناگهانـی بـود کـه پـس از آن 
آمریـکا عمـا بـه جنـگ جهانـی دوم ورود پیـدا کـرد. در سـالهای 1941 
و 1942 نیـروی تفنگـداران دریایـی آمریـکا اقـدام به جذب سرخپوسـتان 
ناواهـو بـرای مکاتبـات سـری کرد کـه باید کد گـذاری می شـدند. ویژگی 
خـاص زبـان ایـن بومیـان و تعـداد گویشـوران کـم آن باعث می شـد تا با 
کمـی تغییـر و خلـق زبان زرگری خاص، کدگشـایی از آن خیلی سـخت و 
حتـی امـکان ناپذیر شـود. از این افـراد در نیـروی نظامی آمریـکا با عنوان 
Code talker یـاد مـی شـود. البتـه تجربـه اسـتفاده از ظرفیـت منحصـر به 

فـرد بومیـان سرخپوسـت بـه جنـگ جهانـی اول بر مـی گردد کـه در آن 
سرخپوسـتان ِچروکـی و چاکتـاو بـه عنـوان پیشـگامان مکاتبـات رمـزی 
بودنـد. تجربـه موفقیـت آمیز آنهـا در واحد هـای ارتباط تلفنی باعث شـد 
تـا ایـن ایـده بـه ذهـن فیلیـپ جانسـون کهنه سـرباز جنـگ جهانـی اول 
برسـد. او کـه در یکـی از اقامـت گاه هـای ناواهـو در کالیفرنیـا زندگی می 
کـرد، ایـن پیشـنهاد را به نیـروی تفنگـداران دریایی داد که سرخپوسـتان 

ناواهـو مـی تواننـد کمـک زیادی بـه حفظ اسـرار مکاتباتـی بکنند.



از  پـس 

نیـروی  آن 

تفنگـداران دریایـی 

مبـادرت  متحـده  ایـاالت 

رسخپوسـتان  گیـری  بـکار  بـه 

ناواهـو کـرد و آنهـا را بـرای فعالیـت 

در واحـد هـای مکاتباتـی از جملـه پسـت 

تلفـن چـی، متصـدی رادیـو و همچنیـن ناظـران 

داد.  قـرار  فـرده  هـای  آمـوزش  تحـت  مقـدم  خـط 

در حالـی کـه جنـگ بـه جلـو پیـش مـی رفـت بالـغ بـر 400 

رسخپوسـت ناواهـو بـه دلیل ویژگـی زبانی خـود، برای ارسـال پیام 

هـای کـد دار بـه زبـان زرگـری بـه خدمـت گرفتـه شـدند و بـا گذراندن 

دوره هـای فـرده در زمینـه مکاتبـات و حفظ رمز به نیـروی تفنگداران 

بـا وجـود اعـال محدودیـت سـنی  ایالـت متحـده پیوسـتند.  دریایـی 

حداقـل 18 سـال، در میـان آن هـا حتـی نوجوانانـی با سـن 15 سـال نیز 

شـد.  مـی  مشـاهده 

تـا قبـل از جنـگ جهانـی دوم بسـیاری در آمریـکا این دیدگاه را داشـتند 

از  پـس  امـا  نابـود شـود.  بایـد  زبـان هـا و فرهنـگ رسخپوسـتان  کـه 

اتفاقاتـی کـه در جنـگ جهانی دوم افتـاد و نقش آفرینـی بومیان آمریکا 

در ایـن جنـگ، دیـدگاه غالـب نسـبت به ویژگـی های فرهنگـی و زبانی 

بومیـان تغییـر یافت و بسـیاری درصدد حفـظ آن ها برآمدنـد. این نکته 

خـود نشـان دهنـده اهمیـت قومیـت ها در شـکل گیـری قـوام ملی چه 

در دوران جنـگ و چـه در دوران صلـح مـی باشـد. ویژگـی هـای خـاص 

هـر یـک از قومیـت ها مـی تواند به گونه ای در شـکل گیـری همگرایی 

ملـی نقـش افرینـی کند. 

»تاریـخ همیشـه در شـگفت خواهد بـود که چگونه رسخپوسـتان ناواهو 

در مـدت خدمـت خـود در نیـروی تفنگـداران دریایـی آمریـکا از زبـان 

بومـی خـود بـرای سـاخت کـدی اسـتفاده کردنـد کـه قابـل رمزگشـایی 

نبـود و نقـش مهمـی را در پیـروزی متفقین در نرد ایووجیا و آن سـوی 

اقیانـوس آرام ایفـا کردند«

                                            سناتور جان مکین 


