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  اندونيزياميادين قتل در 
  اندونيزيانگاھی به قتل عام ميليونی کمونيست ھا در 

  

  

  

عام ھای  يکی از خونين ترين قتل ١٩٦٦ و ١٩٦٥ در سالھای اندونيزيامونيست ھا يا مظنونين به کمونيسم در قتل ک

ن برآورد می کنند که بين يک تا سه ميليون امحقق. نگاه داشته شده است از جھان خارج پنھان قرن بيستم است که کامالً 

سخن نگفته ) مورددر اين (ات ئيدام به کشتن، قاتالن با اين جزلم مستند اقپيش از ف. ن کشتار جان سپرده اندنفر در اي

قاتالن . اعدام ھا می دھند و ھنوز به آن باور دارندۀ لم قاتالنی در شمال سوماترا داليل وحشتناکی درباردر اين ف. بودند

بسياری از .  می کردندزيرا حکومت و بخش بزرگی از جامعه از اقدامات آنھا پشتيبانی. اغلب خود را قھرمان می بينند

 ھا با تبليغات ضدکمونيستی بمباران می ئیاندونيزيادر سالھای پس از آن، .  توسط ارتش انجام می شداعدام ھا مستقيماً 

  . چه رخ داده استشدند، و حتی امروزه، بيشتر مردم نمی دانند واقعاً 

 جنايت عليه بشريت خواند، به بحث در اين باره که  کميسيون ملی حقوق بشرکه اين قتلھا رالم و گزارشی که اخيراً اين ف

   .بسيار دردناک خود کنار بيايد دامن زده اندۀ چگونه کشور بايد با اين گذشت

در روستاھای بسياری قاتالن و . گورھای دسته جمعی ھنوز بايد برمال شوند وبا قربانيان ھنوز بايد عادالنه برخورد شود

استپ . در کنار ھم زندگی می کنند" ھمسايه مان پدرم را کشت"اين واقعيت ناخوشايند که وابستگان قربانيان با دانستن 

 به - اغلب جوانان مسلمان–وسن از الجزيره با قاتالن سابق صحبت می کند و در می يابد که چرا بسياری از مردم 

 ھمچنان امروزه بسيار حساس نيزيااندوقاتالن خون ريز خونسردی تبديل می شوند، و چرا اين اپيزود تاريک از تاريخ 

   .و زنده است
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  اقدام به قتل توليد کننده، سيارينا حسيبوان

 مشارکت داشت گفت، حرف او را ١٩٦٥قاتلی که در قتل مظنونين به کمونيسم در ۀ مستندی دربارۀ وقتی دوستی دربار

 برسد به اين که مستندی در اين مورد در  چه- من ھرگز نشنيده ام کسی به اين موضوع اعتراف کرده باشد. باور نکردم

خوشبختانه، يکی از اولين کسانی بودم . برای ديدن اين مستند بسيار مشتاق بودم. جشنواره ھای جھانی به نمايش دربيايد

به . اقدام برای قتل در جاکارتا حضور داشتم) مستند(ۀ که ھمراه با گروه کوچکی از روزنامه نگاران در نمايش مخفيان

خونين ۀ  نسازيم، که اين موضوع نشان می دھد تا چه حد اين دورء را به داليل امنيتی افشافلم گفته شد که محل نمايش ما

از .  را ديدم، شوکه، گيج و خيانت ديده بودمفلمبعد از اين که اين .  حساسيت برانگيز مانده استاندونيزيادر تاريخ 

 مردمی که با ترس زندگی می کردند و قتلی -تناک بود شوکه شده بودمدريافت اين که چقدر موقعيت در آن زمان وحش

، چه فکر فلمانور کونگو، اعدام کننده در ۀ  گيج شده بودم زيرا نمی دانستم دربار،که در ھر جا و ھر روز محتمل بود

آن افراد کار ۀ او با کشتن ھم از او متنفر نبودم زيرا او را مردی نا آگاه، که توسط حکومت با اين اعتقاد که تقريباً . کنم

آشکار بود که اين عمل او را برای زندگی به دام . شوی مغزی داده شده است، می ديدم و درستی انجام داده است، شست

من احساس خيانت ديدن می کردم زيرا حکومت وقتی ما در حال بزرگ شدن بوديم ھرگز به ما حقيقت را . انداخت

   .تا بيشتر بدانمو حاال من می خواستم . نگفت

 شده بود که ءس جمھور سوھارتو بزرگ شد، به من القائيرژيم ر" نظم نوين"که در دوران  ئیاندونيزيايک به عنوان 

بود، خشن بود و اعضايش به خدا ١٩٦٥، که يکی از بزرگ ترين احزاب سياسی در )pkl (اندونيزياحزب کمونيست 

 به اين معنا که ما -.ز کسی متنفر بوديم عادت داشتيم که او را کمونيست بناميموقتی کودک بودم، وقتی ما ا. باور نداشتند

 ٣٠در دبستان ھر سال در . ديمشوی مغزی داده شده بو و ما تا اين حد شست. م آن شخص ھيوال استيفکر می کرد

اين بود ۀ  شده بود و دربار سه ساعت و نيمه ای که با پشتيبانی حکومت ساختهفلممبر، معلم ھا از ما می خواستند تا سپت

 نشان می داد که چگونه در يک روز درسال فلم. که حزب کمونيست چگونه قصد براندازی حکومت را داشت، ببينيم

١٩٦٥ ،PKIشب ربودند، يک نفر از آنھا را در برابر چشمان ھمسر ۀارتش را در نيمۀ  ھفت نفر از اعضای بلندمرتب 

در تمام اين .  کائوچو بردند که در آنجا شکنجه و ضرب و شتم شدندۀقی را به مزرعو فرزندانش به قتل رساندند و با

سپس پيکرھای بی جان آنھا را در !". بکش! بکش! بکش"مراحل آنھا آواز ميخواندند، می رقصيدند و فرياد می زدند 

   .چاھی انداختند

اما حدس می زنم ھدف اين بود که .  خشونت بارتر از آن بود که کودکان دبستانی آن را تماشا کنندفلمبسياری ازمباحث 

 در مغز ما حک شود تا ھر وقت ما از فلمشوی مغزی دھند، تا بيشتر بخش ھای وحشتناک  و نسل جوان تر را شست

PKIجواب داد) ين شيوها(و برای مدتی طوالنی، .  می شنويم به موجوداتی ھيوال مانند فکر کنيم.   

 چه رخ داد؛ نمی دانستم که شايد در حدود سه ميليون نفر کشته شدند ١٩٦٥من بزرگ شدم بدون اين که بفھمم واقعا در 

اين موضوع می دانستند نيز، ۀ اگر والدين يا پدربزرگ و مادر بزرگ من دربار.  بودندPKIزيرا متھم به ھمکاری با 

  .ھر گز به من چيزی نگفتند

با قربانيان، قاتالن، شاھدان، و . مئيعد از تماشای اقدام به قتل، احساس کردم بايد روايت ھای خودمان را از قتل ھا بگوب

و ھر چه بيشتر با مردم در اين مورد حرف . آنچه به واقع رخ داده بود دريابمۀ محققان صحبت کردم تا بيشتر دربار

   .حشتناک تر می شد و،زدم، تصويری که در سر من شکل گرفته بود

 در ھمه جای PKIقتل ھفت مرد ارتشی بوده است، اعضای ۀ  را متھم کرد که پشت صحنPKIبعد از اين که ارتش 

از شھروندان و طالب مدارس .  به دام افتادند، بدون محاکمه به زندان افتادند، شکنجه شدند يا به قتل رسيدنداندونيزيا
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شد و ارتش تعدادی از خشن ترين مجرمان را از زندان آزاد کرد و به آنھا دستور داد  دينی به عنوان قاتالن استفاده می

   .ھر روز صدھا پيکر بی جان شناور در رودخانه ھا يافت می شد. تا اعدام ھا را انجام دھند

دشمنی ا فردی با او  می شد، به زبان ساده زيرPKIاوضاع آنقدر آشفته بود که شخص به سھولت متھم به عضويت در 

  . در ميان اعضای خانواده ھا ھم رخ می داداقتل حت. داشت

او به ما گفت که يک . او تنھا دو دندان دارد، اما بسيار می خندد. نداران مرد مسنی است که سن واقعی خود را نمی داند

 که سربازھا ئی جا-رفتيمما با او به الونگ تيکوس يا ھمچنان که اھالی آن را می خوانند، گودال موشھا . جالد بوده است

   . می شناخت، بکشد نفر را، که برخی از آنھا را شخصاً ٤٠او را وادار کردند تا بيش از 

ا ھشدار می داد نزديک تر نرويم، او سرگذشت خود را برای م متر، در حالی که مدام به ٤٢در برابر گودالی به عمق 

در تاريکی راه رفته بودند با دستھای بسته توسط ارتش به اينجا که ساعتھا  مظنونين به کمونيسم بعد از اين. ما گفت

سپس، تک تک، نداران ھر کدام از آنھا را با چماق از پشت سر . آنھا در برابر گودال به صف شده بودند. آورده شدند

. ند که خواھند مرداو می گفت، آنھا به ندرت مقاومت می کردند، گويا پيشاپيش پذيرفته بود. زد و به داخل گودال انداخت

 ٢٠٠٢گودال تا . ان در دوردست نمی توانستند آن را تحمل کنندئياست آنقدر بد بود که روستااز گودال برمی خ که ئیبو

  .پوشانده شده بود پس از آن فعاالن حقوق بشر آن را گشودند و استخوان ھا و اسکلت ھای انسان ھا را در آن يافتند

قربانيان و سازمانھای . ال پيش، مردم با احتياط شروع کردند به سخن گفتن در اين باره س١٤پس از سقوط سوھارتو در 

   . پوزش بخواھد،حقوق بشر از حکومت خواستند تا حداقل برای آن چه رخ داده بود

 ساله را در اين باب ترتيب داد و نتيجه ٤ سال بعد از حوادث آن سالھا، کميسيون ملی حقوق بشر تفحصی ٥٠نزديک 

  .يت داشته استمسؤولرفت که جنايت عليه بشريت رخ داده و ارتش در اين مورد گ

 که ما  را ھای تبليغاتیفلمخوشحالم که کودکان دبستانی ديگر مجبور نيستند تا ھمان . ر چندانی رخ نداده استييھنوز تغ

کمونيست ھا ھمچنان . غايب مانده است از کتاب ھای تاريخ اندونيزيا" ميادين قتل"اما .  تماشا کنند،موظف بوديم ببينيم

 ھا ھيوال مانند ھستند و نوادگان اعضای حزب کمونيست ھنوز نمی خواھند در مال عام ئیاندونيزيادر نظر بسياری از 

   .اين را اعالم کنند

د زخم آنھا می گويند چرا باي.  رخ داد سخن نگويند١٩٦٥آنچه که در ۀ ھنوز کسانی ھستند که ترجيح می دھند دربار

   .ھای کھنه را باز کنيم؟ بگذاريد ھمچنان آنھا را مدفون نگاه داريم

آنچه که .  ھای فراوانی نيز، ھمچون من، ھستند که می خواھند آنچه که به واقع رخ داد را بدانندئیاندونيزيااما ھمچنين 

 بسيار قدرتمند PKIوقعيت کشور ما را برای دوره ای چنين طوالنی دوپاره کرده است چيست؟ گرچه در آن زمان م

 را تا اين حد خواھان اندونيزياکودتا و قتل ژنرال ھای نظامی را داشت؟ چه چيزی مردم ۀ  واقعا نقشPKIبود، اما آيا 

   قتل ھمديگر کرد آن چنان که حتی اعضای خانواده ھا نيز يکديگر را به قتل برسانند؟

اما گورھای دسته جمعی بسياری . کردند و اسکلت ھا را يافتندخوشحالم که از الونگ تيکوس تا حدودی خاک برداری 

االتی که داريم راھی سؤ پراکنده شده اند، ھنوز باقی مانده اند و ما برای پاسخ دادن به تمام اندونيزياکه در سرتاسر 

تاريخ خود ۀ را دربارباور دارم که اگر ما بخواھيم از گذشته بياموزيم بايد حقيقت . طوالنی برای پيمودن در پيش داريم

  .بدانيم
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