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 ٢٠١۵ اکتوبر ٢٠
  

 ١٩۶۵بن و کودتا در اندونزيا 

  

  * پوالخ – بن –جاکارتا 

ھمان سال جاری اندونزيا که م در کودتای خونين ١٩۶۵ در سال BND المانسازمان اطالعات و امنيت / گزارش ويژه

 آشکار می الماناين موضوع را اسناد مخفی مجلس . فرانکفورت می باشد، دست داشته است در الماننمايشگاه کتاب 

ِچاپی سخنرانی رئيس آنزمان بی ان دی، گرھارد وسل، در يکی از جلسات دربستۀ که از نسخ چنان. سازند ِ  مجلس ۀِِ

اختن حزب کمونيست آن کشور که  در نابود ساندونزياِ آمده است، بی ان دی فقط به ارتشيان ١٩۶٨ سال جون در المان

ّمنجر به کشته شدن صدھا ھزار و شايد يک ميليون تن گشت، از طريق مشورت، وسائل فنی و حمايت مالی ياری 

ِديکتاتور پس از کودتا، سوھارتو، بخش اعظم موفقيت در کودتا را مديون بی ان دی دانسته است. نرسانده است تا کنون . ِ

 سال ٣٠سقوط رئيس جمھور پيشين و .  به انجام کودتای مزبور کمک کرده اندامريکائیت چنين مشھور بود که مقاما

ِ بدان کمک می شد، محتوای کتب شماری از نويسندگان مشھور المانديکتاتوری به دنبال آن که با خيال راحت از جانب 
 تا به امروز نيز حاضر به بر المانت دول.  می باشد که در نمايشگاه کتاب امسال در فرانکفورت عرضه شده انداندونزيا

  .جام داد، نيستنِمال ساختن ياری بی ان دی به کودتاچيان و فشار و خفقانی که ارتش متعاقب آن ا
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 در ١٩۶۵بر ونرال سوھارتو را به دنبال داشت در اکتج ديکتاتوری حاکم توسط ١٩٩٨ که تا سال اندونزياکودتای 

مبر آن سال به کشته شدن چندين افسر ارتش  سپت٣٠ رژيم سابق بود که در گونیعکس العمل مقابل کوششی در سرن

پس از آن ارتشيان با .  نسبت داده بودنداندونزياِاقدام سرنگونی مزبور را به غلط به حزب کمونيست . انجاميده بود

ن را نسبت داده  و طرفداران واقعی حزب کمونيست  يا افرادی که به آنھا عضويت در آءخشونتی شديد عليه اعضا

ِشمار . بودند، دست به کار شده، صدھا ھزار و بلکه يک ميليون به قتل رسيده و يا در کمپ ھای وسيع زندانی گشتند
  .جنايات آنروز ارتشيان تا حال نيز روشن نشده است. دقيق آنھا تا به امروز نيز معلوم نيست

  

   کشته١٠٠ تا ۵٠شبی 

ّالبته تا حدی کمک . کمک قدرت ھای غرب به انجام کودتای سوھارتو می باشدچيزی که ھنوز نيز روشن نشده است، 

کارشناسان بدين ۀ بنا به گفت.  بود به کودتا روشن شده استاندونزيا که دارای بھترين ارتباط با نيروھای مسلح امريکا

يافتند و درجه داران  تعليم امريکا در مؤسسات آموزش نظامی اندونزيا افسر ۴٠٠٠ قريب به ١٩۶۵صورت تا سال 

 ١٩۶۵مبر  دس٢در ]. ١[امريکا تربيت گشتند نخبگان مطابق روش ھا و کتب نظامی ارتش ۀ  در مؤسسات ويژاندونزيا

گروه «وی ۀ اعالم نمود که به گفت»  گشتاپو–کاپ « در جاکارتا توافق خويش را با تأمين مالی جنبش امريکاسفير 

ِنی بود که مايل به نظاميگری بوده و کار اعمال فشار عليه اعضاء حزب کمونيست عملياتی تربيت يافته از غير نظاميا
اين امر می بايست برای سفير مزبور روشن بوده باشد که اين به چه معناست؛ زيرا ]. ٢[» را بر عھده گرفته بودند

 تن ١٠٠ تا ۵٠اين که شبی ليس اندونری را مبنا بر ومبر آن سال به وی اطالعات کسب شده از پنو ١٣ھمکاران او در 

 سفارت اپريل ١۵آنگاه در . از اعضای حزب کمونيست در بخش شرقی و مرکز جاکارتا به قتل می رسند، رسانده بودند

بيشتر به صدھزار نزديک است تا «درستی نمی داند که رقم کشته شدگان وفعاالن کمونيست امريکا اعالم نمود که کسی ب

 به واشنگتن گزارش نمود که ١٩۶۶ت گس ا١٠ارتا در  در جاکامريکان کشتار عظيم سفير علی رغم اي. »به يک ميليون

  ].٣[به مأموران دولتی جاکارتا ليستی از اعضای رھبری حزب کمونيست را داده اند 

  

  المانۀ دوستان امتحان داد

ِ اشپيگل گزارش نمود که بی ان ۀ مجل١٩٧١ چدر ماه مار. ی نيز پيشاپيش از کودتای مزبور آگاه بوده اندالمانمقامات 
 به ًمجموعا( با دادن مسلسل، دستگاه ھای بی سيم و کمک مالی ١٩۶۵ در سال اندونزيادی به سازمان اطالعات ارتش 

 ھفته نيز ١٢و پس از گذشت ]. ۴[در سرکوب کودتای چپ در جاکارتا ياری رسانده است )  ھزارمارک٣٠٠ش ارز

 را آموزش داده و جای ھمکاران اندونزياِيک گروه عملياتی بی ان دی مأموران اطالعاتی ارتش «گزارش نمود که 
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اسلحه ھای ساخت شوروی و مھمات « با ارسال و]. ۵[»  خود را که تحت فشار تبليغاتی بوده اند، گرفته استامريکائی

ًفنالندی آموزش دھندگان بی ان دی عمال ِبا توجه به سخنان بنيانگذار بی ان دی، . » در جنگ داخلی دخالت کرده بودندِ ِ
ِراينارد گھلن، آنزمان بن دارای بھترين ارتباط با سران نظامی  به قتل  تن از افسران ٣٠بين زيرا در .  بوده استاندونزياِ

نرال ج در بن، اندونزيا نظامی ۀ بوده اند، از جمله وابستالمانمبر، دوتن از آنھا مورد اعتماد  سپت٣٠ در اندونزياۀ رسيد

ِپنجايتن، که گھلن در خاطرات خويش در سال  ِبی ان دی به ھنگام کودتا اين شانس را « .  از وی نام برده است١٩٧١ِ
  ].۶[»  گزارش نمايدً مشروحاالمانقع، جريانات واقعه را برای دولت داشته است که توانسته بوده به مو

  

  موقعيت اعالی سفارتخانه

ِ انبورن، و کارشناس سياسی، ماتياس -ِاطالعات فراتر در اين زمينه را کارشناس دستگاه ھای جاسوسی، اريش شميدت
ِتوان ھمکاری بسيار نزديک ميان بی ان دی و سيا را اثبات  بنا بر اطالعات اين دو می. ريتسی، به دست آورده اند

 اطالع داد که مقر ١٩۶١ اپريلبه سيا در ) پوالخ (المانِ انبورن مرکز بی ان دی در - به گزارش اشميدت. نمود

ه دست سيا بر اين باور بوده است که گزارش مزبور ب.  در جاکارتا در موقعيت بسيار مناسبی قرار داردالمان ۀسفارتخان

ِنام رودلف ابسگره شخصی ب موران نازی ھا أِ رودر نوشته شده است که پيش از آن، در زمان جنگ دوم جھانی از م- ُ

ِ به معاونت گھلن، بنيانگذار بی ان دی درآمده و سپس در نقش ١٩۴٨ بوده و پس از جنگ در سال الماندر ارتش 
وزنامه سويسی نويه زوريخر سايتونگ گزارش می کرده ی زود دويچه سايتونگ و رالمان ۀگزارشگر برای روزنام

در . ِ از کارکنان بی ان دی بوده است١٩۶٠ رودر تا سال -  انبورن و ريتسی، ابسگر–به گزارش اشميدت ]. ٧[است 

سازمان سيا به سراغ گھلن رفته و جويای اطالعات او از تحوالت ۀ  يکی از نمايندگان برجست١٩۶۴ جنوریاواسط ماه 

المان گزارش  وقايع آنجا به دولت ۀگھلن در آن زمان در پاسخ او گفته بود که او مرتب در بار.  گشته استزيااندون

  . در قبال آن وقايع چيستالمان، اما نمی داند که موضع دولت کرده

  »ِسھم بزرگ بی ان دی«

 ١٩۶٨ جنوری ٢١رد وسل، که در ِجزئيات ديگر در اين زمينه را می توان از سخنرانی رئيس آنزمان بی ان دی، گرھا

 انبورن و ريتسی نوشته اند، وسل در -به طوری که اشميدت.  ايراد نموده است، اخذ نمودالمانمجلس ۀ  دربستۀدر جلس

 را اندونزياِآنجا چکيده ای از جزئيات فعاليت بی ان دی در ياری رساندن به سازمان ھای ھمرديف دستگاه خود در 

 روابط موجود با سازمان ھای ١٩۶۵بر سال ودر اکت«رانی مزبود اين عبارت آمده است که در سخن. شرح داده است

 موجب کمک از طريق مشورت، امکانات فنی و به لحاظ مالی گشت و به سازمان ھای اندونزياِھمرديف بی ان دی در 

 انداختن و ھدايت تظاھرات  و برکنار نمودن سوکارنو از طريق به راهاندونزياارتش در سرکوب حزب کمونيست ۀ ويژ

 و ءشامل بود بر قتل صدھا ھزار و شايد يک ميليون اعضا» اندونزياسرکوب حزب کمونيست «]. ٨[ياری رساند 

 سخنرانی خود گفته ۀِرئيس سابق بی ان دی، وسل، در ادام. طرفداران واقعی آن حزب يا افرادی که متھم بدان بوده اند

ِبی ان دی سھم بزرگی در موفقيت ) سوھارتو، ناسوسيون و سلطان (ارتشيان انرونزيبه نظر سياستمداران و ا«: بود
  .کودتا داشته است

  

ِستايش از مرکز بی ان دی    )پوالخ(ِ

 که نابودی تمامی حزب کمونيست اندونزياموفقيت ارتش «: ِبنيانگذار بی ان دی، گھلن، جنايت مزبور را بدينگونه ستود

  ].٩[» به نظر من بيش از آن اھميت دارد که بتوان آن را تحسين نمود...  نمودءارا با جديت و قاطعانه اجر
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  اولويت ھای برلين

 در الماندولت .  تا به امروز نيز از بر مال کردن دخالت اين کشور در جنايات مزبور خودداری می نمايدالماندولت 

 مستقيم از قتل عام مزبور از جانب دول خارجی و  حمايت ھای مستقيم و غيرۀپاسخ اين پرسش که چه اطالعاتی در بار

 پس از بررسی ھمه جانبه الماندولت «:  اعالم نمود٢٠١۴دستگاه ھای جاسوسی يا سازمان ھای ديگر دارد، در ماه مه 

به لحاظ رازداری «می بايد » اطالعات مطلوب«و . »ال ممکن نيستؤبدين نظر رسيده است که پاسخ علنی به اين س

 محافظت از مأخذ برای انجام وظايف سازمان ھای اطالعاتی يکی از مبانی بسيار مھم اين کار ۀالزم«و . »نندمخفی بما

 کمک ھای خارجی به قتل عام ۀ به روشنگری و شفافيت در باراندونزيا ۀاز قرار معلوم نياز جامع]. ١٠[» می باشد

  .ی باشد کم اھميت تر از حفظ منبع اطالعاتی مالمانمزبور برای دولت 

  
  :زيرنويس ھا

  
نام اين سازمان به المانی . ِ  بی ان دی استBundesnachrichtendienstپوالخ واقع در جنوب مونيخ مقر سازمان اطالعات و امنيت المان * 
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