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 Political  سياسی

  
  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ دسمبر ٢٠
  

 قتل عام سياست
پس از استعفای مستبد . با رضايت امريکا به تيمورشرقی حمله کرد  " سوھارتو"  سال قبل ديکتاتور اندونيزيا ۴٠

 بار ديگر حمام خون به ١٩٩٩ در سال "سوھارتو" ندونيزيا در يک ھمه پرسی  برای استقالل تيمور شرقی  نظاميان ا

  . کشته شدند "سوھارتو"در مجموع يک چھارم جمعيت تيمور شرقی  به دست نظاميان . راه انداختند 

 از راينر ورنينگ

  

  از رويتر: عکس 

 امريکا ۀرئيس جمھور اياالت متحد.  در حال پيشروی در تيمورشرقی١٩٧۵مزدوران جنگی اندونيزيا در دسمبر 

 به مستعمره  وظيفه دادند تا"سوھارتو" به رئيس دولت اندونيزيا " ھنری کيسينجر"  و وزير خارجه "جرالدفورد"

 .سابق پورتگال حمله کند 

ً جنوب شرق و شرق آسيا که قبال ۀروزنامه نگاری ست با تخصص دربار دانشمند علوم سياسی و" راينر ورنينگ  "

  در اندونيزيا نيز از وی نشر گرديده است "سوھارتو"مقاله ای درمورد  به قدرت رسيدن جنرال  

 اپريل ٢۵اما در . تد که يک آھنگ به حيث مشعل  مقاومت وقيام خدمت کرده باشد  کافی به ندرت اتفاق می افۀبه انداز

 شب از استيشن ۀزمانی که در نيم. ًدقيقا چنين چيزی واقع شد ) ليسبون(  در پايتخت  پرتگال در شھر ليزابون ١٩٧۴
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خوزه  " اعتراضی ۀز خواننا )شھر برنزه" (گراندوال ويال مورينا  "ۀ ممنوعآھنگ) راديو رنسانس(راديو کاتوليک 

  .پخش گرديد " افونسو

 يک مکان زيبا که در آن مردم  باالخره برضعف وناتوانی غلبه کرده  زوالنه ھا ۀمتن آھنگ در مورد ھمبستگی در بار

مام واحد ھای نظامی  که به فقط ھمين آھنگ زيگنالی شد برای اعتصاب ت. راشکسته وسرنوشت خود را تعيين می کنند 

  .شناخته شد ) ام اف ای( » ١جنبش نيروھای مسلح«نام 

ير دست ديکتاتور ھای قديمی مراکز تجمع تمام افسران وسربازان عادی که زياد تر ازاين خسته شده بودند که در ز

آنتونيو ده اليويرا  "وھم چنان  مؤسس آن» دولت جديد«افسران بدنام اطالعاتی فاشيست  ی غربی فرماندھان واروپا

تمام مکان ھای مھم ستراتيژيک کشور را اشغال  )ام اف ای(در ظرف چند ساعت  اعضای .   زندگی کنند "رساالزا

  . کردند 

خوشی عظيمی بود، خالف دستور حاکمان جديد که مردم را به ماندن در خانه ھا و آرامش دعوت می کردند  مردم به 

 ۀ از آن جائی که زنان ليزابون گل ميخک سرخ را درلول.پايان رژيم منفور را جشن گرفتند  جاده ھا سرازير شده و

  .متولد شد » ب گل ميخکانقال«تفنگ سربازان می زدند  اصطالح 

زراعتی  که از مدت ھا قبل مصارف لوکس جنگ ھای استعماری که در آن طرف  درکشورمتعصب کاتوليک ، فقير و 

  ١٩۶٠ سال ھای ۀاز نيم. دادند زير فشار قرار داده بود  کشور را  ھدر می ۀنيم بودج به راه می انداختند و ابحار

شد که  احساسات ضد جنگ  به طورمحسوسی به وجود آمده بود که غرش آن حتی در درون نيروھای مسلح شنيده می

 . به شکل انفجاربيرون شد ١٩٧۴در نھايت در آن ھمان  روزماه اپريل سال 

" گينه بيسائو"در ھمان سال . عمره ھای قديمی  شروع به جھيدن کرد در مست »انقالب گل ميخک«به زودی جرقه ھای 

مجموع  در افريقا  و"  انگوال وموزامبيق"ـ "  گينه بيسائو"يک سال بعد تربه تعقيب . استقالل خود را به دست آورد 

تيمور "يا  در اقيانوس اطلس وباالخره در جنوب شرق آس "کيپ ورده"وھم چنان " سائو تومه وپرنسيپ"الجزاير 

  .استقالل خود را به دست آوردند " تيمورشرقی" ديگر  شرق تيمور تيا به عبار" پرتگالی 

ن آن را شتابزده وفاجعه بار ارزيابی کردند  ادر تمام مناطق آزاد شده جريان سياست مستعمره زدائی به راه افتاد که منتقد

ی ھا  جنگ ھای ويرانگر داخلی به وجود آمد که در برابر پس ًودقيقا به اين خاطر که با خروج سريع يا اخراج پرتگال

  .زمينه ھای جنگ سرد  حداقل به طور موقت شکل و کرکتر جنگ ھای نيابتی  را به خود گرفت 

تنھا در انگوال سه  گروه که خود را سازمان جنبش آزاديخواھی می  ناميدند به خاطر ھژمونی سياسی خود به ھمديگر 

" ٢ام پ ال ای " بودند، که ليزابون به داليل ايدئولوژيک در اين مورد جانب چپ ھای مارکسيست مسلحانه در ستيز

 ۀکه  اياالت متحد در حالی.   اتحاد جماھير شوروی وکيوبا نيز برخوردار شدند تآن ھا ھمچنان از حماي. راگرفت

   .کمک می کردند  را پشتيبانی و) ٣انگوال   ملی برای استقالل  کامل ۀاتحادي( ـ "اونيتا " "زئير"امريکا  ونوکرش  

  

  پيروزی جنبش رھائيبخش

بعد از آن ھمه اين احساس را به وجود می آورد ) سرزمين مادری(شادی وخوشی در شرق دور در تيمور شرقی و در

با اين نتيجه . د توسعه يابن  آزادانه  تکامل  و،تسلط  استعماری که اکنون  احزاب سياسی بدون مانع و کنترول ، نفوذ و

  .که  در اين جا ھم سه جريان متفاوت  ايدئولوژيک برای ھژمونی باھم  مبارزه می کنند
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 ۀديگران  جناح چپ اتحادي و"  نيکوال داس ريس لوباتو،فرانسيسکو خاوير دو آمارال" تحت رھبری ١٩٧۴ می ٢٠در

 انقالبی برای ۀجبھ( ماه سپتمبر  ھمان سال به ۀتشکيل گرديد  که در نيم) ۴ای اس  دی تی (سوسيال دموکرات تيمور 

  تغيير نام داد ) استقالل تيمور شرقی

ًآن ھا تا حد باالئی از بيشترين حمايت در بين مردم  برخورداربودند ومخصوصا در مناطق روستائی محبوبيت  زيادی 

مبر  نو٢٨ در .رأی دادند )  مادریسر زمين(ی بودند که برای جدائی سريع از وھم چنان يگانه سازمان سياسي داشتند

 استقالل جمھوری دموکراتيک  تيمور شرقی را اعالم کردند ، برای دريافت پشتيبانی  از طرف سازمان ملل ١٩٧۵

اولين صدراعظم  دولت " لوباتو "  به حيث اولين رئيس جمھور  وھمکارش"آمارال . " اطمينان کامل داشتند  متحد

 .جديد تعيين شدند 

تأسيس گرديد که پيوند با قدرت استعماری  )   دموکراتيک  تيمورۀاتحادي( می  به نام ١١نيروی  قوی سياسی  در دومين 

 انقالبی برای استقالل ۀجبھ( درگيری ھای خونينی را با ١٩٧۵سابقه را ترجيح می داد که اعضای  آن در تابستان 

ًکارا سکوت اختيار کرد ، از تشکيالت شرق تيمور که قبال برای  به راه انداختند ، از آن جا که ليزابون آش) تيمور شرقی

  .  اصلی نيروھای مسلح آزاديبخش  ملی  تيمور شرقی را تشکيل دادند ۀارتش پرتگال خدمت می کردند ھست

  نيروھای ٢٠٠٢می  ٢٠تا زمان استقالل کامل کشور وبه رسميت شناختن بين المللی به عنوان يک کشور مستقل در 

 انقالبی برای استقالل تيمور ۀجبھ( آزاديبخش ملی تيمور شرقی  به عنوان بازوی نظامی  يا سازمان چريکی مسلح

  تشکيل ، به دوش داشت١٩٩٩ تا  ١٩٧۵که رھبری مقاومت تيمور شرقی در مقابل اشغال اندونيزيا را از سال ) شرقی

 .دادند 

 گروپی را تشکيل دادند  که اعضاء و ، دموکراتيک تيمورۀخرد ترين حزب سياسی ازجملۀ اين سه حزب ھمراه اتحادي

ًھواداران آن در طول جنگ عمومی دوم با اشغالگران جاپانی ھمکاری می کردند  وبعدا مواضع طرفداری از اندونيزيا 

  ۀاتحاديھمرا ه با اعضای .   برای اتحاد تيمور شرقی  با اندونيزيا فعاليت می کردند ١٩٧۵را گرفتند چنانچه در سال 

  . ئی در خدمت اشغالگران قرار گرفتند ندونيزيادموکراتيک تيمور به حيث فرماندھان سربازان اشغالگر ا

را )  انقالبی برای استقالل تيمور شرقیۀجبھ(جاگارتا در آن روز ھا رژيم استراليا در کانبيرا   واشنگتن  وۀ عالوهب

يک تيمور ) دروازۀ خانۀ شان(شان از اين بود که در برابر ترس . متھم می کرد که يک سازمان  مارکسيستی ست 

ًدقيقا در زمانی که  ابر قدرت امريکا   و اين بار در آسيای جنوب شرقی به وجود آيد) کيوبای دوم(شرقی کمونيست يک 

  .ُوالئوس از شکست مفتضحانه ورقت انگيزش رنج می برد ) کامبوج( در ويتنام  کمبوديا 

را در ) خود ۀنمايند( امريکا  از يک دھه پيش  تمام چرخ ھا را به حرکت در آورد  تا ۀ اياالت متحدپس از آن که دولت

يک طرفدار پروپاقرص غرب را در اندونيزيا به قدرت برساند ھيچ چيزی نزديکتر از " سوھارتو"قالب جنرال 

کمونيست ھا را  تصفيه ونابود  بار دوم  برای شان در منطقه نبود، به اين  متحد خود دست آزاد دادند  تا"سوھارتو"

 . کند

 تا نيمۀ ۶۶/١٩۶۵  جنايات خود را از سال ۀ وعساکر بی بند وبار وی ادام"سوھارتو"ماشين آدم کشی ضد کمونيستی 

،  نيروھای اندونيزيا ) انارشی وھرج ومرج (  جلوگيری از ۀًظاھرابه بھان.  در تيمور شرقی  به پيش بردند ١٩٧۵سال 

 ..ابستان ھمان سال به تدريج بخش ھائی از تيمور شرقی را اشغال کردند از ت

  ھفت روز بعد از اعالم جمھوری دموکراتيک  ـ جاگارتا  شيپور جنگ را به صدا در آورد ١٩٧۵به تاريخ ھفتم دسمبر 

 کرد که پس از آن  آن را اشغال١٩٧۶ودر نھايت تھاجمی به مقياس بزرگ در تيمور شرقی به راه انداخت  ودر جوالی 

  . تيمور يا تيمور شرقی  را به حيث  بيست وھفتمين  ايالت  اندونيزيا  ناميدند ۀمنطق
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 اندونيزيای اشغالگر 

که بعد از ( خوفناک ۀ سابق پرتگال تاريک ترين دوران تاريخ خود را آغاز کردند ، يک فاجعۀمردم غير نظامی مستعمر

ًتقريبا چنان به نظر می رسيد که اشغالگران  موفق شده اند نيرو ھای  ) يافت پايان١٩٨٨ در سال "سوھارتو"استعفای

ًمقاومت را  يعنی نيروھای مسلح آزاديبخش  ملی  تيمور شرقی را کامال نابود کرده اند ، تا آن که  نيروھای مسلح 

 چريکی را در پيش ھدفمندانه  تاکتيک ھای" خانانا گوشمائو"آزاديبخش ملی تحت رھبری قومندان منتخب  شان 

  . ندگرفت

  ١٩٨٠جنايات ديگر نيروھای اشغالگر  در تابستان   حقوق بشر وۀپس ازآن چريک ھا موفق شدند  با وجود نقض گسترد

" ديلی"بار ھای اسلحه در نزديک پايتخت ان  ، به  دستگاه تلويزيون  تأسيسات  نظامی وزندضد حملۀ  خود را به راه اندا

  .شان دھند که در اين جنگ صعب ھنوز از پا نيفتاده اند تھاجم  کردند تا ن

با توجه به تحقيقات سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر وانسان ھای ديگر و سازمان ھای  حقوق مدنی  در 

  نفر٨٠٠.٠٠٠  ھزار نفر از جملۀ  ٢٠٠.٠٠٠ حدو١٩٩٨ تا بھار سال  ١٩٧۵  اشغال اندونيزيا از پايان سال ۀنتيج

 .نفوس تيمور شرقی  جان خود را از دست دادند 

ارزش ھای جامعه (اين نسل کشی و نابودی توسط نيروھای امنيتی  رژيمی که رھبر آن  در جنوب شرق آسيا  عزيز 

بزرگترين کشور در  اندونيزيا پرجمعيت ترين و" ھنری کيسينجر" سابق امريکا ۀنظر وزير خارج بنا بر .بود ) غربی

ويروس (ًد حتما  يک پاسگاه مرزی برای حفظ منافع غرب باقی بماند که يک بار وبرای ھميشه  ما را ازمنطقه  باي

  آزاد بسازد         ) براندازی و بی ثباتی

درپايتخت  کشور "  سوھارتو"خارجی  در دوران فرمانروای به ھمين سبب از تمام سياست ھای شرم آور  داخلی و

در نھايت نمی خواستند تجارت  وقرار دادھای سود آور خود را در جاگارتا به . ی شد ھای غربی چشم پوشی وتحمل م

 .خطر اندازند 

 جان"بدون شک  دولت ھای امريکا واستراليا  نزديکترين  متحدين فرمانروای جاگارتا  بودند  در لندن بنا به گفتار 

چند باره در مجامع   حوادث  تيمور شرقی  دوباره وسفير  سابق انگليس در اندونيزيا با داشتن جنجال پيرامون" فورد

ً  بحث اندونيزيا را دور نگه دارند ، مخصوصا انگلستان که ،عمومی می کوشيدند تا از سياست بين المللی و ديپلماسی

  رياست شورای امنيت سازمان ملل متحد را به دوش داشت 

در تيمور شرقی به دست نيروھای امنيتی اندونيزيائی کشته ١٩٧۵حتی مرگ دو روزنامه نگار بريتانيائی  که در اکتوبر 

قطعنامه يا تعھد در حمايت از جمعيت . شده بودند مرگ شان برای لندن ارزش يک تحقيق وبررسی جدی را نداشت 

  غير نظامی تحت ستم تيمور شرقی توسط سازمان ملل  در ھر صورت تمسخرشد   

از " خوزه راموس ھورتا"ه لی به تيمور شرقی مبذول گرديد  ، زمانی ک کمی توجه بين المل١٩٩۶تنھا پس از سال 

  جمھوری دموکراتيک  تيمور شرقی وۀ انقالبی برای استقالل تيمور شرقی  و وزير امور خارجۀبنيانگذاران  جبھ

 "خيمنسکارلوس فيليپی " مقاومت تيمور شرقی در سازمان ملل در نيويارک و ھموطن  وی اسقف شھر  ديلی ۀنمايند

  . صلح نوبل را دريافت کردند ۀجايز

 

  بود» عمليات سريع «کيسينجر خواستار 
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. ه است در عقب اين قتل پوليس اندونيزيا  قرار داشت يک طرفدار استقالل تيمور شرقی که قبل از رفراندوم  کشته شد

  .ارتش ھمه پرسی برای استقالل جزيره را با  ترورھای بی رحمانه تر از پيش تھديد کرد 

  ) ديلی  تيمور شرقی درپايتخت٠٨/٢۶/  ١٩٩٩(  

  لماناعکس از خبرگزاری 

نه تنھا برای  "ھنری کيسينجر"  امريکا ۀارجو وزير خ "جرالد فورد " امريکا ۀرئيس جمھور آن وقت  اياالت متحد

 ی در سفر١٩٧۵در آواخر  "فورد وکيسينجر" سالح برای جاگارتا  پافشاری کردند  بلکه  سران رژيم ۀفروش گسترد

" سوھارتو" از ١٩٧۵ دسمبر ٧ اندونيزيا به تيمور شرقی درۀکوتاه به آسيای  جنوب شرقی فقط  يک روز قبل از حمل

  .ديدن کردند 

 فورد"اين سفر کوتاه  نه تنھا  در مورد قدردانی سياسی وديپلماتيک از متحد نزديک خود در جاگارتا بود بلکه 

ند وعالوه بر اين به صراحت  تھاجمی که در پيشرو بود در روشنی قرار داده شدۀبه طور کامل در برنام" وکيسينجر

) ینيروھای مسلح آزاديبخش  ملی  تيمور شرق(را در اين مورد صحبت شد که يک جنگ چريکی " سوھارتو " ھمراه

  .تا چه وقت می تواند ادامه دھد 

داد ، اول  جاگارتا " سوھارتو "دو وظيفه برای " کيسينجر"مھمانان  ھيچ گونه انتقادی مطرح نکردند  عالوه براين 

که فقط ھمين طور اتفاق . ه باشند دوباره در واشنگتن  رسيد) دوستان امريکائی( خود را زمانی آغاز کند که ھر دوۀحمل

 برش جراحی جم خود را از سريع ترين راه  مثلارتش بايد تھا.  سريع نمود ۀرا مجبور به حمل" سوھارتو"افتاد   دوم  

  ..انجام دھد 

ثر اين واقعيت را پوشش دروغ دھد   ومی تواند پنھان ؤتنھا مشکل  اين بود ، که چه گونه به طور م "کيسينجر"برای

پس از .  امريکا صورت نگرفته است ۀً اندونيزيا به ھيچ صورت  با استفاده از سالح ھای قبال ارسال شدۀنمايد ، که حمل

بازگشت به واشنگتن  در اوايل دسمبر  رقابت وبحث  داغی  بين وزير خارجه و ستاد کارکنان وزارت خارجه شروع 

  . ت گرديد که آيا روش جا گارتا قانونی وقابل تأئيد اس

 در آرشيو امنيت جلسهبا ستاد وزارت خارجه  وی را بسيار تحريک کرد ، ثبوت آن ثبت اين " کيسينجر" ِاين بحث (

 اسناد سری را به دسترس ٢٠٠۵ و٢٠٠١ملی  که يکی از مراکز تحقيقاتی يونيورستی  جارج واشنگتن است که درسال 

با   از پرسش ھای انتقادی از وی ازاين اقدامات دفاع کرد ورئيس ديپارتمنت خارجی وزارت  خارجه) ھمگان قرار داد

  . دانم چه قانون است  خشونت جواب داد که من می

 ممکن است در منافع ملی ما چنين باشد که به خاطر تيمور شرقی  اندونيزيا را جزا بدھيم ؟آيا 
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  کماندوی اندونيزيا با  تأئيدۀی نخب ، حدود شش ھفته قبل از حمله به تيمور شرقی واحد ھا١٩٧۵ًقبال در اکتوبر 

که من باور : از دوستان قابل اعتماد خود التماس کرد " کيسينجر"به اين سبب . عمليلت مخفی  انجام دادند " کيسينجر"

  ًدارم  که شما در اين زمينه آرام می باشيد  و واقعا دھان تان را می بنديد 

سفير آن وقت  امريکا در جارگارتا قبل از  " ديويد نيوسام"جه  وزير خار،  مخصوصۀدر يک ياداشت وتفاھم نام

 ۀاياالت متحد: ً تقريبا نه ماه قبل از حمله به تيمور شرقی مشخص ساخت که مسأله از چه قرار است ١٩٧۵مارچ 

  .امريکا منافع مھمی در اندونيزيا دارد ونه در تيمور شرقی 

ومدير پروژۀ مستند سازی آرشيف   "مريلند "، مؤرخ در يونيورستی  "براد سيمپسون" بال فاصله پس از اعالم اسناد

اندونيزيا و تيمور شرقی برای نياز بين المللی و روشنگری واقعی برای تعيين مرتکبين درد ورنج غير قابل بيان در 

 .تيمور شرقی 

  

 رفراندوم خونين 

ات  بحران مالی در جنوب شرق  و شرق آسيا در پس از نا آرامی ھای سياسی گسترده به دليل تأثير" سوھارتو"وقتی 

 عطفی ۀنقط را معرفی کرد ، بازگشت و "برھان الدين يوسف حبيبی" از صحنه کناررفت  وجانشين خود١٩٨٨ماه می 

  .در سياست اندونيزيا در برابر تيمور شرقی به وجود آمد 

 در عرض چند ماه در يک ھمه پرسی  برای طرحی را اعالم کرد که مردم تيمور شرقی " حبيبی "١٩٩٩در آغاز سال 

وی برای اين اولويت داليل اقتصادی وسياسی  را ذکر . خود مختاری ، استقالل  ويا باقی ماندن با اندونيزيا رأی دھند 

 .کرد 

او تيمور شرقی را منحيث بار اضافی  اقتصادی  می ديد ومی خواست تصوير منفی که به خاطر الحاق تيمور شرقی   

می خواست  با در نظر داشت انتخابات نزديک  پارلمانی ورياست   کشورش را از آن  خالص  کند  و،وجود آمدهبه 

  .جمھوری خود را به عنوان يک اصالح طلب  دموکرات معرفی کند 

 دوگانه رئيس جديد دولت اين را ناديده گرفته  واز نظر دور داشته است  که ارتش قدرتمند  مانند قبل با دکترين  وظايف

اش خود را موظف  می داند که نظر به اين  وظايف دوگانه در داخل کشور از لحاظ سياست اجتماعی در مفھوم آرامش 

  . ثبات وھمزمان يکپارچگی ملی حقيقی وتضمين حاکميت بی قيد وشرط  دستگاه دولتی را گرانتی کند  آن  ، نظم و

 انمخالفت  نمی کردند اما در پشت صحنه  ھرچه از دستش" حبيبی" اگرچه نيروھای مسلح به صورت رويا روی با

 .د برای تضعيف  ھمه پرسی تيمور شرقی وبی ثبات کردن وضعيت انجام می دادند مبرمی آ

 فيصد ٧٨،۵با نتيجۀ قريب به اتفاق  .  ھمه پرسی برگزار گرديد ١٩٩٩ست  اگ٣٠ندين بار تأخير باالخره در پس از چ

با چنين نتيجه ای  حاکم جديد در کاخ رياست جمھوری . ور شرقی از اندونيزيا  رأی دادند مردم  برای استقالل تيم

  .اندونيزيا  حساب نکرده بود 

نيروھای نظامی مستقر در تيمور شرقی چنين چيزی را پيش بينی کرده بودند وبرای آن اقدامات مناسب را در نظر 

الفت کرد شبه نظاميان طرفدار اندونيزيا دست به غارت و قتل زدند و  رفراندوم مخۀارتش در برابر  نتيج. گرفته بودند 

   .مجبور به کناره گيری شد  "یحبيب".  ھزارنفر را از تيمور شرقی آواره ساختند٢۵٠.٠٠٠

فرمان توقف  رأی برای استقالل تيمور شرقی را پذيرفت  ھرچند او"  عبدالرحمان  وحيد"دولت جديد تحت رھبری 

برای تيمور شرقی اين ھمه پرسی يک پيروزی به شمار می رفت ھرچند . ان را نخواست  صادرکند غارتگری نظامي

  .ماه ھا اين پيروزی کسی را متأثر نساخت وآن را به رسميت نشاختند  
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 سپتمبر خبرگزاری فرانسه به نقل از يک رھبر شبه نظامی طرفدار اندونيزيا که ستراتيژی جاگارتا را بی پرده ٧در 

 ھزار نفر مردم تيمور را با جبر در کوه ھا برانيم  ٣٠٠.٠٠٠ھدف اين است که تا    : ر ساخت  گزارش داد که شکاآ

  . اندونيزيا ست تبعيد کنيم و مردم اندونيزيا  را در تيمور شرقی اسکان دھيم ءويا در بخش غرب جزيره که جز

مکالمات راديوئی " بی بی سی"، به غير از مسايل ديگر ارتباط مستقيم بين شبه نظاميان  وارتش غير قابل انکار بود 

ترسناکتر ازھمه اين بود که نظارت بر اجرای مناسب رفراندوم به . ضبط شده بين دو طرف را به درستی ارائه داد 

 به اين ترتيب بار ديگر به"  غربیۀارزش ھای جامع"حشت اعالم شده به جريان افتاد وو! اندونيزيا اعتماد شده بود 

  .            ديگر سو نگاه کرد 

 کشور متشکل بودند به نام نيروھای بين المللی در شرق تيمور در ١۵اولين  نيروھای نظامی که از   سپتمبر٢٠تنھا در 

ھای ديگر اين نيروھا برای ديدن مرده ھا وشاھد تخريب گسترده يدر آن جا وجا. رسيدند  " ديلی" پايتخت تيمور شرقی

  . شدند به کار گرفته

پس . در آن جا باقی ماندند ٢٠٠٢واحد ھای سيار نيروھای بين المللی به زودی کشور را تحت  کنترول گرفت وتا سال 

 اپريل  به ١۴در انتخابات رياست جمھوری در   "خانانا گوشمائو"  انقالبی برای استقالل تيمور شرقیۀاز آن که جبھ

حيث اولين  رئيس جمھور، جمھوری دموکراتيک تازه استقالل يافتۀ   به ٢٠٠٢ می ٢٠صورت قاطع پيروز شد   ودر 

 .       تيمور شرقی سوگند ياد کرد 

  

  شکست سازمان ملل متحد 

 ۀ در بار١٩٩٩ُاز فرار دسته جمعی اجباری نسل کشی سيستماتيک وحتی از يک آشويتس جديد  در بھار سال 

  . می شد  ء پر ھزينه  وغير قابل انعطاف تبليغ واجرا، سريعيوگوسالويا  صحبت می شد و به نام حقوق بشر اقدام

 سال دوام وعاملين مسؤول ٢۴  دولتی  در برابر تيمور شرقی که با شدت ھای مختلف در طول ۀدر مورد ترور دوبار

  . ود  ھمه چيز متفاوت  ب،آن که تمام محکوميت ھای سازمان ملل متحد را با مصونيت از مجازات ناديده گرفته بودند

يننشال   فاۀدوھفته قبل از رفراندوم  به گزارش روزنام" تونو سورتمن"دگروال " ديلی"فرمانده نيروھای اندونيزيا  در

اجازه دھيد :  راديوئی با صراحت و با صدای بلند وبی خيال گفت ۀ در يک مصاحب١٩٩٩ست  اگ١۴ريويو استراليا در 

 سال ٢٣واين بار بدتر از . الل  برنده شوند  ھمه چيز نابود  خواھد شد اگر نيروھای طرفدار استق: به روشنی بگويم 

 . خواھد شد ،قبل که نيروھای اندونيزيا در اولين موج ترور در تيمور شرقی به راه انداخت

 ۀرئيس جمھور اياالت متحد و"  آنتونی بلر"مدافعان پر سروصدای جنگ ناتو عليه يوگوسالويا  از صدراعظم بريتانيا 

ھمصدا باھم  در "  يوشکا فيشر" و "رودلف شارپنگ"لمان ا ۀتا وزرای  دفاع  وخارج"  ويليام  بيل کلينتون"مريکا ا

حتی پس از وقوع خشونت دبير  . را ترجيح می دادند " ديپلماسی آرام  " خود ۀمسأله تيمور شرقی سياست مورد عالق

  . ھشدار داد که مطابق تعھدات خود عمل کند تنھا به اندونيزيا" کوفی عنان "کل سازمان ملل متحد 

 اکتوبر لوموند ۀ در شمار١٩٩٩در سال "  نوام چامسکی" امريکا ۀمنتقد  طوالنی سياست خارجی اياالت متحد

ً امريکا که در يوگوسالويا  اھداف غير نظامی  را دقيقا نابود کرده می ۀنيروی ھوائی اياالت متحد: ديپلماتيک  نوشت 

در است مواد غذائی برای مردم گرسنه که به خاطر ترور نيروھای مسلح اندونيزيا که در کوه ھا  رانده شده اند  تواند ، قا

  .ی که توسط اياالت متحده امريکا ومتحدان امريکا مجھز و آموزش ديده اند ئپرتاب کند ـ قوا

اين رقم .  نفر کشته شدند ۵٠٠٠ تا ٣٠٠٠  ست نظر به منابع قابل اطمينان  کليساماه ھای قبل از رفراندوم  ماه اگدر 

حتی  چھار برابر آن اگر در ارتباط با کل جمعيت در نظر  در دورۀ قبل از بمبارد ناتو  وکوسوودوبرابر کشته ھای 
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ترور ھا جامع وساديستی  بود و ھشدار واشاره ای بود که ھمه  را شا مل  می گردد ، که اگر جرأت . گرفته شود 

  .تورات ارتش اشغالگر را داشته باشد سرپيچی از دس

 ۀارزش ھای  جامع(سال ھای بسيار زياد ملل متحد از اشغال تيمور شرقی توسط اندونيزيا چشم پوشی کرد  وھم چنان 

 اندونيزيا سياست ۀجاگارتا را در ارزيابی ھای خود به طور کامل تأئيد کرده بود ، که آن ھا خالف ميل وعالق) غربی

در خواست تأئيد سوھارتو روائی رژيم زير فرمانآن ھا از يک رژيم ديکتاتوری مثل .  را دنبال نکند ضد اندونيزيا

 را ديوانگی وغير کوسوواما چنين درخواستی در مورد . وتصويب  برای استقرار نيروھای حافظ صلح را می کنند

  .     دانند  ضروری  می

. اندوم قادر به جلوگيری  از وقوع خشونت در تيمور شرقی  بود ًاحتماال استقرار نيروھای حافظ صلح قبل از رفر

 توسعه وھمکاری زوريخ ۀ ماھانۀ در مجل١٩٩٩وکيل قوانين بين المللی و قانون اساسی در اکتوبر  "دانيل تيورر"

ا بدون نوشت که جاگارتا ھمواره نيروھای حافظ صلح را رد کرده بود قوانين بين المللی  می توانست چنين نيروھا ر

  .رضايت اندونيزيا در تيمور شرقی مستقر کند 

در دست داشت تا با فشاردر برابردولت اندونيزيا استدالل کند که استقرار پوليس  "کوفی عنان"افراد مورد نياز را

 ، که حقوق بشردر مورد تيمور شرقی درس ديگری ست " دانيل تيورر"نتيجه گيری جدی . پيشگيری کننده را تأئيد کند 

دموکراسی وحقوق بين المللی کمک ھای بشر دوستانه وقتی احترام وبه آن توجه گردد که کار از کار نگذشته  وناوقت 

  .نشده باشد 

 و" کيسينجر" جھانی  عليه  ترور را دارند  بايد حداقل در موردۀامروز کسانيکه با تظاھر ادعای ضرورت مبارز

  .ندونيزيا ،  در کمبوديا  ، چلی ودر جاھای ديگر خاموش نماند سياست واقعی  وی  ونقشش در تيمور شرقی وا

  

1) MFA                    جنبش نيروھای مسلح                                

2) MPLA                  چپ ھای مارکسيست                                    

3) UNITA               رای استقالل  کامل انگوال  ملی بۀاونيتا ـ اتحادي       

4) ASDT                 سوسيال دموکرات تيمورۀاتحادي  

Fretilin :  انقالبی برای استقالل تيمور شرقیۀجبھ  

Falintil :   نيروھای مسلح آزاديبخش  ملی  تيمور شرقی          

                     

 

 
 


