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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  حميد محوی: فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ٢٨

  :تاريخ ھای برگ

 اندونيزيا در کمونيست ھزار ٥٠٠ عام قتل ۀدربار امريکا سکوت

  
  

 ميالدی ٦٠ سالھای در اندونيزيا خونين رويدادھای ۀدربار خود گر حليلت پلخانوف، ايلياۀ مقال "اينوسمی" روسی سايت

 :کند می تقديم شما به را آن متن اسپوتنيک که کرده منتشر را

 گران سينما و بشر حقوق فعاالن و مدافعان فشار زير در )امريکا واشنگتن جرج دانشگاه( ملی امنيت آرشيو امسال پائيز

 يادداشت از سند ٣٠ از متشکل اسناد، نوبتی بخش امريکائی سناتورھای از تعدادی مچنينھ و اندونيزيائی و امريکائی

 ٣٠ مجموع در که را ١٩٦٨ تا ١٩٦٤ سالھای ۀدور در کشور اين رويدادھای ۀدربار اندونيزيا در امريکا سفارت ھای

  .کرد منتشر است، صفحه ھزار

 عام قتل برای اندونيزيا ارتش عمليات از و داشت زمان آن دادھایروي ۀدربار خوبی تصور امريکا اسناد، اين به توجه با

  .کرد می حمايت کشور اين در کارگری جنبش سرکوب و ھا کمونيست
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 قتل و نافرجام کودتای وقوع از پس ١٩٦٥ سال در اندونيزيا گرای اسالم ھای گروه و مسلح نيروھای شويم می يادآور

 در که دادند انجام را بيستم قرن تاريخ در ھا ستمگری بزرگترين از يکی کشور، اين ارتش ھای نرالج از تعدادی

 اين ۀدربار غرب در اما شدند کشته سال چند طی نفر ميليون ٤ تا ھزار ٥٠٠ بين گوناگون ھای ارزيابی طبق جريان

 سوماترای و بالی جاوا،ۀ جزير غرب و مرکز و نبود محدود جاکارتا به فقط ھا پاکسازی .کردند اختيار سکوت عام قتل

  .گرفت بر در نيز را شرقی

 رئيس اولين سوکارنو، از قدرت و شده نيست سربه کشور اين در سوسياليسم ۀايد ھواداران و اندونيزيا کمونيست حزب

 جمھور رئيس سوھارتو، به بود، آمده نايل لنداھ از اندونيزيا استقالل به دوم جھانی جنگ از پس که اندونيزيا جمھور

  .داشت ادامه سال ٣٠ مدت وی حکومت که شد منتقل جديد

 ھا کمونيست نفوذ با حزب توسط حکومت کامل تصرف و چين به اندونيزيا بيشتر ھرچه شدن نزديک از نگرانیً ظاھرا

   .است شده مطرح سرد جنگ زمان در خونين رويداد اين وقوع ازداليل يکی عنوان به بيجينگ حمايت با

 دارائی و اموال و گرفته قرار پاکسازی مورد نيز اندونيزيا تباران چينی ،ھا کمونيست موازات به زمان آن در گفت بايد

  .شد مصادره آنھا ھای

 عمليات جريان اندونيزيا، کمونيست حزب رھبران سرنوشت از امريکا سفارت در شده، ءافشا اسناد به توجه با

 نه را مربوطه اطالعات امريکائی ھای ديپلمات .بودند اگاه یبخوب آنھا جمعی دسته ھای اعدام و ھا کمونيست دستگيری

 به و نموده بررسی را اوضاع امريکا سفارت در .آوردند می دست به "مطمئن منابع "طريق از بلکه ھا رسانه ار فقط

 گرای راست عناصر و مسيحی و اسالمی ھای گروه با ھا کمونيست سازی نابود برای ارتش که کردند می درک خوبی

  .کند می ھمکاری افراطی

 ھای کمونيست ۀمنتشر اعترافات که کردند می خاطرنشان خود داخلی مکاتبات در امريکائی ھای ديپلمات اين بر عالوه

  .ندارند مطابقت سليم عقل با چون ھستند جعلی بوضوح دستگيرشده سرشناس

 کمونيست از ھواداری اتھام به را تئاتر بازيگران که اند نوشته گرايان اسالم ھای ددمنشی ۀدربار امريکائی ھای ديپلمات

 شبيه شرقی جاوای در عام قتل که اند کرده خاطرنشان امريکائيان .بريدند می سر اسالمی ضد ھای ديدگاه داشتن و ھا

 خون به نمادين طوره ب را خود صورت قاتالن و شده محسوب بھشت به ورود جواز کافران کشتن آن در که بود جھاد

 می فرا کسانی ۀھم کشتن به مساجد در کرد اعالم شمالی سوماترای در امريکا کنسول .کنند می آغشته شدگان کشته

 می محسوب ھا جوجه قتل رازتھم آن قتل و گرديده محسوب مطلق کافر ھا کمونيست .باشند کمونيست شايد که خوانند

 .شد

 در )سيا( امريکا اطالعات مرکزی سازمان با زديکن روابط دارای المللی بين اقتصادی شرکت رئيس ھينس، اليوت

 ماه طی که کردند می شکايت وی با خصوصی ھای صحبت در اندونيزيا رسمی مقامات نوشت خود ھای يادداشت

 حزب رسمی ھای فھرست در آنھا اسامی که اند شده کشته نفری ميليون سه از کمونيست ھزار ٢٥٠ فقط برواکت

 آنھا ھواداران از نفر ميليون ٢٠ حدود و کمونيست حزب عضو نفر ميليون ٢.٧٥ گفتند می آنھا .داشت وجود کمونيست

  .ھستند خطرناک اندونيزيا نوين حکومت برای افراد اين و اند مانده زنده

 بازداشتی ھای کمونيست ١٩٦٥ مبردس ماه در شود می گفته امريکا سفارت به شرقی یجاوا از رسيده ھای گزارش در

  .کردند می دفن مخفيانه را آنھا اجساد و نموده اعدام ھا ستمگری از ماه دو گذشتن از پس را
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 .دادند می نظامی غير افراد به خودسرانه سرکوب برای و کرده خارج زندان از را شدگان بازداشت از برخی ھمچنين

 اعدام نفر ھزار ١٥ حدود نھمزما طوره ب گاھی .شد می دريافت جمعی دسته اعدام ھای محل ۀدربار اطالعاتی ھمچنين

  .شدند می

 ۀرتب عالی امرای و کمونيست حزب رھبران کشتار برای خود ھای طرح اندونيزيا نظاميان منتشره، اسناد به توجه با

 .دادند می قرار بحث مورد امريکا سفارت کارمندان با آشکار طوره ب را ارتش در کشور جمھور رئيس اولين ھوادار

 طرح با رابطه در متحده اياالت که کند می مطرح را موضوع اين به مربوط مسائل خود ھای ارشگز در امريکا سفير

  .کند اتخاذ بايد را موضعی چه کشور اين در کارگری جنبش سرکوب برای اندونيزيا ارتش ھای

 به ويژه ۀمخفيان نظامی کمک رساندن ھای گزينه کرد توصيه واشنگتن به حتی اندونيزيا در امريکا سفير اين بر عالوه

 صورت در که دھد وعده اندونيزيا نظاميان به و دھد قرار بررسی مورد را ھا کمونيست پاکسازی در اندونيزيا ارتش

 ھای کمک جمله از تر گسترده ھای کمک پارتيزانی جنگ آغاز و ھا ستمگری برابر در ھا کمونيست شديد مقاومت

  .برساند اآنھ به را تسليحات و ارتباطی وسايل و مالی

 و ترس مرج، و ھرج اندونيزيا کمونيست حزب صفوف در که کردند دريافت اينباره در اطالعاتی ھا امريکائی ًضمنا

 با ارتباطی ھيچ آن یئ منطقه رھبران چون است حکمفرما جاری اوضاع از کامل اطالعی بی و ارادگی بی ، وحشت

 شدن کشته که بود درحالی اين .بودند نشنيده چيزی ھيچ "مبرسپت ٣٠ جنبش"ۀ دربار و نداشتند جاکارتا در کودتا تالش

 امريکا سفير.بود شده ھا کمونيست عام قتل آغاز برای دستاويزی جنبش، اين اعضای توسط اندونيزيا ارتش نرالج شش

 ارتش و نداشته دست ھا نرالج قتل در  بيجينگکه بود داده اطالع آشکار طوره ب امريکا ۀخارج وزارت به ھمچنين

  .زند می دامن موضوع اين به تبليغات خاطر به اندونيزيا

 کشتارھای نکوھش برای تالشی ھيچ ، جاکارتا حوادث در کمونيست نفر ھا ميليون دخالت عدم درک وجود با امريکا

 .بود زيااندوني ارتش اقدامات از حمايت فکر به عکسه ب و نداده انجام آنھا از جلوگيری و بيگناه افراد جمعی دسته

 و ارتش در داخلی درگيری ،"سپتامبر ٣٠ جنبش" اقدامات ھا روايت از يکی طبق شود می گفته ھا گزارش از يکی در

 .ندارد ھا کمونيست با ارتباطی گونه ھيچً واقعا و داده بازتاب را اندونيزيا دولت

 و مذھبی ھای سرکوبگری به اما بوده اندونيزيا خونين رويدادھای جريان در بخوبی امريکا که شود می واضح اکنون

  .است کرده اختيار سکوت آنھا ۀدربار امروز به تا و داده نشان اعتنائی بی ھا پاکسازی جريان در قومی

 با مبارزه ھای کانون از يکی را آنھا و نگريسته اندونيزيا رويدادھای به سرد جنگ ديدگاه از امريکائيان که نيست شکی

 داده اجازه که بود آن از تر چرب و تر بزرگ بسيار ای لقمه اندونيزيا آخر .دانستند می ھانیجۀ صحن در ھا کمونيست

 ھای شرکت اقتصادی ًصرفا مندیه عالق منتشره اسناد در ھمچنين .کند انتخاب را چين و اتحادشوروی رشد راه شود

  .شود می خاطرنشان اندونيزيا غنی طبيعی ذخاير به دسترسی برای امريکائی

 نکات از جھانيان ًاحتماال .شود منتشر موضوع اين به مربوط اسناد از ديگری بخش ٢٠١٨ سال در رود می تظاران

 جمعی دسته کشتارھای و ستمگری روزھای آن در گرايان اسالم و اندونيزيا ارتش امريکا، روابط ۀدربار ديگری جالب

 .شد خواھند آگاه

  

  :يادداشت
در پھلوی آن که بخشی از تاريخ غم انگيز جنبش کارگری را در عرصۀ بين المللی ه منتشر کرديم چما اين گزارش را 
، می تواند بھترين نمونه برای درس آموزی از تبانی امپرياليزم و ارتجاع به شمار رفته، به آن عده از بازتاب می دھد
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نشانده، حزب شان را رجستر نيروھای به اصطالح چپ که با بردن کارتھای ھويت مردم به وزارت عدليۀ دولت دست 
 متحدانۀ امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی در ه و، که تا دير نشده از تجارب اعمال جنايتکارانی باشدمی نمايند، ھوشدار

گوشت دم توپ امپرياليزم و ارتجاع دھن دريده را اندونيزيا و ساير کشور ھا آموخته، با علنی گری ھای شان، مردم ما 
  . نسازندھم قطارانش ھا و "نگلبدي"در وجود 

  AA-AAادارۀ پورتال
 


