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 گفتارپیش

 "داریباالترین مرحلهء سرمایه –امپریالیسم "پس از گذشت بیش از یک صد سال از نگارش اثر تاریخی 

های اندازیقطبی امروز بیش از پیش در چنبرهء دست-رسد که جهان تکتوسط لنین، به نظر می

ای در پروسهء لنین، امپریالیسم را از نقطه نظر اقتصادی به عنوان مرحله. پریالیستی گرفتار آمده باشدام

کند که در آن سرمایهء مالی نقش غالب را به دست داشته و تضاد میان کار و داری تعریف میرشد سرمایه

 .یابدوجهی اوج میبه شدیدترین ( دارییعنی تضاد بنیادین در شیوهء تولید سرمایه)سرمایه 

، و امروز از طریق (کشورهای مرکز)، سیستم مالی متمرکز در چند کشور امپریالیستی لنیناز دیدگاه 

، در پی استیالی کامل بر "بانک جهانی"و  "المللی پولصندوق بین"امپریالیستی نظیر /نهادهای مالی

سو، و از سوی دیگر تضاد دایماً رو به  رشد و تعمیق تضاد میان کار و سرمایه از یک.  سراسر گیتی است

های تاریخی خواهد های وسیع تحت ستم با کشورهای متروپل، از نظر لنین، به تنشتزاید میان خلق

 .نگردمی آستان انقالب اجتماعی پرولتاریااز این روست که وی به امپریالیسم به مثابهء .  انجامید

سرمایهء مالی جهانی شده بدیع بوده و کماکان نیز معتبر مانده اگرچه، از بسیاری جهات، ارزیابی لنین از 

انقالب اجتماعی "رسد که امپریالیسم تا به حال نه تنها توانسته است مانع از پاگیری است، اما به نظر می

گشته، بلکه حتا تتمّهء آن انقالبی را نیز که لنین خود نقشی کلیدی در به ثمر رساندن آن  "پرولتاریا

 .روفته و بدین ترتیب حضور خود را تقریباً به تمامی فضای موجود جهانی تسرّی داده است داشته،

تقسیم جهان، به دالیل -جنگ اول جهانی، که نزاعی بود میان نیروهای امپریالیستی در راستای باز

در نوامبر  هاخواه امپریالیست-به-گوناگون و از جمله وقوع انقالب کبیر اکتبر در روسیه بدون نتیجهء دل

داری جهانی که برای مدت تضادهای درونی سرمایه.  رها گردید "کاره-نیمه"به طور  ٩١٩١سال 

الشعاع پیروزی بالشویسم و وجود کشور شوراها قرار گرفته بود، اما، دیر زمانی نپاییده و بار کوتاهی تحت

بخش بزرگی از جهان را به کام  سوز دیگری راه برد کهدیگر سر باز نموده و سرانجام به جدال خانمان

 .های خویش فرو کشیدشعله

برای اعادهء به  "بازگرداندن دوبارهء عظمت آلمان"با وعدهء  "اعظم قائدِ"رایش سوم تحت والیت 

های امپریالیستی را به چالش های وسیعی از جهان، دیگر قدرتاصطالح حق حاکمیت خویش بر پاره

این جنگ نیز بار دیگر چهرهء پلید .  جهانی را بر بشریت تحمیل نمودسوز کشیده و دومین جنگ خانمان

اما، پایان جنگ جهانی دوم در .  گان بشریت به نمایش گذاردداری را به طور عریان در برابر دیدهسرمایه

 .، به طور کیفی متفاوت بود٩١٩١های جنگ در نوامبر مقایسه با فروکش کردن شعله

الجزایر ، به ویژه در مجمع٩١١١-٩١٩٩های پیروزی بر استعمار اسپانیا در سالایاالت متحده که پس از 

نمود، توانست به عنوان پیروز گاه امپریالیستی خویش را در جهان تثبیت میرفته جای-پین، رفتهفیلی
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و اش را در گردونهء امپریالیستی پشت سر نهاده بالمنازع از جنگ جهانی دوم خارج شده و تمامی رقبای

 .ها را هم به لحاظ نظامی و هم از نظر اقتصادی زیر نفوذ خویش درآوردآن

-بخش بسیاری بوده، در عین حال، شکستجهان دوقطبی پس از جنگ دوم، اگرچه شاهد مبارزات آزادی

های آسیا، آفریقا، و آمریکای التین را نیز به دست امپریالیسم جهانی به های خونین خلقها و سرکوبی

در این زمینه، تجربهء تاریخی .  گی امپریالیسم ایاالت متحده در کارنامهء خویش نهفته داردسرکرده

 .های کالسیک استکشور ما یکی از نمونه

های شوروی و محدود کردن ایاالت متحده که در قالب جنگ سرد خواهان مهار کردن اتحاد جمهوری

به ویژه در خاورمیانه بوده، و از این منظر ایران را حیطهء نفوذ این کشور و بلوک شرق در سراسر جهان، و 

چرا آن را قلمرو نفوذ خویش -و-گاه عمده در منطقه مدّ نظر داشته، بدون چونهمواره به عنوان یک گره

های پایه( شمسی)به همین سبب، هنگامی که در اواخر دههء بیست و اوایل دههء سی .  دانستمی

ها، از سوی دولت جبههء ملی حمدرضا پهلوی، پادوی فرومایهء امپریالیستاستبداد داخلی و در رأس آن، م

المللی را به ای به لرزه افتاده بود، ایاالت متحده تمامی تعارفات بینبه رهبری محمد مصدق اندک مایه

بداد و استقرار و بازسازی رژیم است تغییر رژیمکنار نهاده و به طور عریان به مداخله در ایران در راستای 

 .سلطنتی دست زد

به دنبال این هدف، ایاالت متحده در ابتدا با کمک استعمار پیر بریتانیا و دیگر کشورها و نهادهای 

امان اقتصادی قرار داده و اجازه نداد که دولت امپریالیستی، دولت ملی دکتر مصدق را تحت محاصرهء بی

.  های ملی خویش جامهء عمل بپوشانده میثاقجبههء ملی بتواند با فروش نفت تأمین بودجه نموده و ب

نکتهء بسیار باریک در این جا نقش بلوک شرق و مشارکت ضمنی این بلوک در محاصرهء نفتی دولت 

به هر حال، ایاالت متحده به موازات اعمال فشارهای خُرد کنندهء اقتصادی، رییس وقت .  جبههء ملی بود

، را به طور مخفیانه به ایران روانه کرد تا ٩ا، کرمت روزولتسازمان سیا در بخش خاور نزدیک و آفریق

گانِ دور فرانکلین و از وابسته  وی که نوّهء تئودور روزولت. کودتا بر علیه دولت جبههء ملی را تدارک ببیند

اش در تهران به شاه گاهبه طور غیرقانونی وارد کشور شده و در مخفی    ٩بود، در سال   دالنو روزولت

داده و هم زمان ایّادی و پادوهای داخلی ایاالت متحده و بریتانیا را در دربار و حوزه س کودتا میدر

پنجم مرداد که به اولین فرار شاه از ایران منجر -و-پس از کودتای نافرجام بیست. نموددهی میسازمان

-ها، قاچاقچیباش، التهشتم مرداد، با بسیج اراذل و او-و-شد، روزولت توانست سه روز بعد، در بیست

ها را به خیابان کشانده و با کمک ها، آنها و جاکشمخها، آخوندها، شعبان بیهای مواد مخدر، فاحشه

                                                           
٩
 Kermit Roosevelt 

 
 Theodor Roosevelt 

 
 Franklin Delano Roosevelt 
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پرداختهء رضا پاالنی را به کار گرفته و -هایی از ارتش مزدور ساختهاله زاهدی بخشمزدورانی مانند فضل

که از بیم )دتا و دستگیری محمد مصدق، شاه فراری متعاقب پیروزی کو.  کودتا را به پیروزی برساند

به ایران بازگشته و توسط رییس بخش خاور نزدیک و آفریقای سازمان سیا ( ها به ایتالیا گریخته بودتوده

پنج -و-ترین ایّادی امپریالیسم بود، گماشته شد و به مدت بیستدر رأس رژیم کودتا، که متشکل از سفله

رژیم گماشته شده از سوی سازمان سیا، باالخره در قیام .  کش درآوردهای زحمتودهسال دمار از روزگار ت

اگرچه، در پس این قیام نیز، .  به دست مردم به گور تاریخی خویش سپرده شد ٣١ ٩سلطنتی سال -ضد

 های علمیه و در جهت تداوم ویاران دیرین خود در حوزهها با دسیسه و دغل و با کمک دستامپریالیست

ترین گزینهء ممکن را به مردم تحمیل نموده و حفظ مشروعیت وضع موجود، توانستند تا بار دیگر سیاه

 .گزین سازندکار مذهبی جایکار سلطنتی را با یک رژیم تبهرژیم تبه

-های بیکنار جهان به مداخله-و-تر نیز اشاره شد، ایاالت متحده تا آن روز در گوشههمان گونه که پیش

این جنگ که .  توان از جنگ بر علیه خلق کره نام برددست زده بود که به عنوان نمونه میشماری 

 ای را به کام مرگ کشانده و سراسر بخش شمالی این کشور را به تلّی از خاکستر بدل کردهها کرهمیلیون

تنها  لق کرهبر علیه خ جنگ. و به مدت سه سال ادامه داشتآغاز شده  ٩١٣٩پنج ژوئن -و-بیستدر  ،بود

نامهء افقتو با امضاء و   ٩١٣ ءهفتم ژوییه-و-در بیست کمتر از یک ماه پیش از انجام کودتا در ایران،

در ایران، اما، اولین تالش موفق امپریالیسم ایاالت متحده  "تغییر رژیم". ترک مخاصمه خاتمه یافت

 .در این زمینه بوده است

، از آمریکای جهان سوم وهء اعمال قدرت در کشورهایاین شی ایاالت متحده س از این تجربه بود کهپ

اگرچه نمونه در این زمینه بسیار است، اما، شاید کودتا در اندونزی یکی .  التین تا آسیا و آفریقا دنبال نمود

گی ، رژیم کودتا به سرکرده٩١٩٣پس از وقوع کودتا در سال   .ترین موارد باشدترین و خونینرحمانهاز بی

به جرم عضویت و یا  را صدها هزار نفر های قرن بیستم،ترین نظامیکارنرال سوهارتو، یکی از جنایتژ

هایی را که و حتا آندر مدت زمان بسیار کوتاهی قتل عام نموده  ب کمونیست اندونزیهواداری از حز

.  ، نیز معاف نساختخواهانه داشتندهای ترقیصرفاً مظنون به هواداری از حزب بوده و یا صرفاً گرایش

اگرچه آمار دقیقی از تعداد قربانیان در دست نیست، اما، بر پایهء ارقامی که توسط منابع گوناگون ذکر شده 

 .شوداست، تعداد قربانیان بین چهارصد هزار تا سه میلیون نفر تخمین زده می

زمام امور کشور را به طور رسمی رسماً سوکارنو را از کار برکنار ساخته و خود  ٩١٩٩سوهارتو، که در سال 

لیندن  مامی روسای جمهور آمریکا، ازاز سوی ت ٩٩١ اش در سال به دست گرفته بود، تا هنگام مرگ

و بیل کلینتن، همواره به خاطر خدماتی که برای امپریالیسم انجام داده بود ( پدر)تا جورج بوش  جانسن

ناگفته نماند که این عنایت از سوی دیگر رهبران ریز و البته، .  دریغ قرار داشتمورد لطف و عنایت بی
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ها نثار امپریالیستگذار جانداری، نظیر ملکهء انگلستان، نیز شامل این خدمتهای سرمایهدرشت رژیم

 .بود

******* 

گرد کودتای سال خود به مناسبت پنجاهمین سال ٩٩٣ ویو در شمارهء دسامبر سال نامهء مانتلی ریماه

مطلب اول، مقالهء تحقیقی مفصلی است به قلم .  ر اندونزی دو مطلب را در این رابطه چاپ نمودد ٩١٩٣

بندی گی از ردهکه به تازه و وزارت خارجه مدارک سازمان سیابرخی از برادلی سیمپسن که با استناد به 

در سال  کهس شده است اقتبا های ویکتاب یکی از این مطلب از.  خارج شده بود نوشته شده است

برادلی سیمپسن استادیار دانشگاه پرینستن در   .توسط انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده بود ٩٩١ 

ای قرار دارد که برای انتشار تمامی وی هم چنین در رأس پروژه  .المللی استرشتهء تاریخ و امور بین

 .کندمی اسناد مربوط به دخالت ایاالت متحده در کودتای اندونزی فعالیت

گان حزب کمونیست اندونزی که پس از لینگ، یکی از بازمانده های است با تان سوییمطلب دوم مصاحبه

 .آزاد شده بود ٩١١١دان، در سال ها زنتحمل سال

هم چنین، اسامی .  اندمشخص گشته( م)هایی که توسط من به متن افزوده شده با تمامی زیرنویس

 .امها اضافه نمودهجا که الزم دیدم به شکل اصلی در زیرنویس ها را نیز هراشخاص و مکان

های این جنایت ادا کرده امیدوارم که ترجمهء این دو مطلب سهم کوچکی را در احترام به تمامی قربانی

 .باشد

 نیکو پورورزان

 ١٩ ٩تابستان 

                                                           
 
 Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, ٩١٩١–٩١٩٩ 

https://www.sup.org/books/title/?id=١١٣  

https://www.sup.org/books/title/?id=7853
https://www.sup.org/books/title/?id=7853
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های جمعی در اندونزی در سال-ایاالت متحده و کشتارهای دسته

 ٨٦٩١ـ٨٦٩٩
 

در اندونزی به  "کودتا" یک که حاکی از وقوع خبری به کاخ سفید مخابره شد ٩١٩٣اول اکتبر سال  روز در

  .تعلق دارند ٩ام سپتامبرجنبش سی اعالم کرده بودند که به جنبشی موسوم بهدست افسرانی بود که 

با  ، سرهنگ اونتونگظاهراً به رهبری  و کودتا به اصطالح یک شب پیش از وقوع در جاکارتا این جنبش که

پیشاپیش در حال  ،ندونزی آغاز شده بودهای فرماندهی عالی ارتش اربودن و کشتن شش تن از ژنرال

 ای که بهنحوه و این طرحخود .  جریانی در ابعاد بسیار کوچک بود ام سپتامبرجنبش سی.  فروپاشی بود

به عنوان طرحی ناموفق برنامه ریزی  عمد از رویرسد که بود که به نظر می آن چنان مضحک را در آمداج

به سرعت  دار بودعهده را  استراتژیک ارتشذخیرهء  سرلشکر سوهارتو که فرماندهی قرارگاه .شده باشد

نیروهای ناچیزی را که تحت فرمان اونتونگ قرار داشت متالشی نموده و کنترل تمامی ارتش را به دست 

نامید تماماً به گردن حزب می "برای کودتا اقدام"که وی  مسئولیت آن چه را وی بالفاصله.  تگرف

وسیعی از سوی ارتش و با حمایت هفته حرکت بسیار  در فاصلهء تنها دو.  انداخت  دونزیکمونیست ان

.  قمع حزب کمونیست اندونزی و هواداران حزب در سراسر کشور به راه افتاد-و-ایاالت متحده برای قلع

کمونیست در طی -های ضدهای دانشجویی، و دیگر سازمانهای اسالمی، گروهنکاری سازماارتش با هم

-بی کشتار سرکوبی و  .مسلح منتسب به حزب کمونیست را قتل عام نمود صدها هزار نفر افراد غیر ماه پنج

به دست  و راه را برای، سازی نمودهزمینه ٩١٩٩در ماه مارس  را سوکارنو ای که به راه افتاد، برکناریرحمانه

 ٣.خارجی اندونزی هموار ساخت سیاست داخلی و دهیتوسط ارتش و تجدید سازمان گرفتن حاکمیت

                                                           
 

 (م). شودبه کار برده می Gestapuکه با مخفف نام دارد  September Tigapuluh Gerakanبه گویش اندونزیایی، این جنبش  ٩
 
 Lieutenant Colonel Untung bin Syamsuri 

 
 KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat: "Army Strategic Command" 

KOSTRAD (م. )پنج هزار نیروست-و-های ارتش اندونزی است که در سطح فرماندهی سپاه بوده و دارای سیبندییکی از شکل. 
 

 (م) PKI(unis Indonesia Partai Kom(به گویش اندونزیایی   
٣
 Representative works include: 

Coen Holtzappel, “The  ٩ September Movement: A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence 

Operation?” Journal of Contemporary Asia ١, no.   (٩١١١):  ٩ –٩٩;  
Central Intelligence Agency, Indonesia—٩١٩٣: The Coup That Backfired(Washington, DC: CIA, ٩١٩١);  
John Hughes, Indonesian Upheaval (New York: David McKay, ٩١٩١);  
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های کمونیسم در جهان سوم در دههء ترین شکستشاید یکی از بزرگ"نابودی حزب کمونیست اندونزی 

از  . همراه داشت آمدهای سترگی را بههای بزرگ پیکه برای هر کدام از قدرتبود دادی و رخ هبود "شصت

 این و ء سیاسی جنگ ویتنام را کامالً بر هم زدهمحاسبهانهدام حزب کمونیست اندونزی  نظر ایاالت متحده،

ای در سراسر منطقه به تغییرات عمده بتواندویتنام بخش ملی هانوی و جبههء آزادیاحتمالی که پیروزی امر 

برای تأثیر گذاری این چنین  دیگر واقعیت این است که ،اما.  بینجامد را به طور جدی زیر سوال برده بود

-بر علیه جبههء آزادی] دامنه و شدت جنگ ءارتقا در راستایحکومت جانسن  بر روند سیاستنقطه نظری 

 .دیر بود بسیارگذارده شده بود  [بخش ملی ویتنام

این دو نیرو در ویتنام افزود تا هدام چپ در اندونزی بر اهمیت پایداری ان اما، از نظر اتحاد شوروی و چین،

 ٩.های انقالبی در منطقه بیش از پیش زایل گرددمبادا که اعتبارشان به مثابهء قدرت

درت سیاسی را بر هم زده، و موقعیت سوکارنو را به لحاظ داخلی، نابودی حزب کمونیست اندونزی موازنهء ق

، ظهور ارتش به اما.  برابر ارتش را از میان برد در موجود ایو تنها آلترناتیو توده به شدت تضعیف نموده

دار کشور، در عین حال، گویی به بحران اقتصادی ریشهعنوان نیروی سیاسی مسلط و نیاز فوری برای پاسخ

های غربی داد تا شرایطی را فراهم سازند که در تحت آن اهرم الزم را به دست ایاالت متحده و دیگر قدرت

 .نظامی مشروعیت بخشد ساخته و به نقش خود در رژیم نوپایپارچه ش را یکاارتش بتواند سیطره

جنگ اندونزی بوده، -سادر تاریخ پ ایاش وقایع تعیین کنندهآمدهای خونینو پی ام سپتامبرجنبش سی

-و-های ضدی که به جا گذاشت، تحلیلو میراث گیریشکل های آن، چگونگیریشه علل و در مورد که

حزب  به طور عمده پیرامون جزییات مشارکت و یا عدمِ دست داشتن هابحث  ١.به راه افتاد نقیض بسیاری

                                                                                                                                                                                           
Justus M. van der Kroef, “Interpretations of the ٩١٩٣ Indonesian Coup: A Review of the Literature,” Pacific Affairs   
(٩١١٩–٩١١٩): ١١–٣٣١;  
Daniel S. Lev, “Indonesia ٩١٩٣: The Year of the Coup,” Asian Survey٩٩– ٩٩ :(٩١٩٩) ٩;  

Peter Dale Scott, “The United States and the Overthrow of Sukarno, ٩١٩١–٩١٩٣,”Pacific Affairs٩–١   :(٩١١٣) ٣١ ; 
Brian May, Indonesian Tragedy (London: Graham Brash, ٩١١١);  
R. E. Elson, Suharto: A Political Biography (Cambridge: University of Cambridge Press,  ٩٩٩); 
W. F. Wertheim, “Whose Plot? New Light on the ٩١٩٣ Events,” Journal of Contemporary Asia ١, no.   (٩١١١): ٩١١–
 ٩٣. 
٩
 Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Time(Cambridge: 

Cambridge University Press,  ٩١٣ ,(٩٩٣; Telegram ١٩١ from Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,٣,Foreign Relations of the 

United States [FRUS], ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩ (Washington, DC: Government Printing Office,  ٩٩٩),  ٩١. 
١
 “The Legacy of Violence in Indonesia,” special edition of Asian Survey    (July–August  ٩٩ ). 
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برای  اقدام"پیشِ سوکارنو و یا سوهارتو از این به اصطالح ، میزان آگاهی از در این وقایع یست اندونزیکمون

ه متمرکز بود دادمی میدان جمعیدسته و های وسیعکشتاربه  که شرایط محلی هم چنین پیرامون ، و"کودتا

 .است

ها از آن المللی آناستفادهء سوهارتو، ارتش اندونزی، و حامیان بین ، اما،ام سپتامبرجنبش سیتر از مهم

از سوی ایاالت  برخی از اسنادِ مربوطه که اخیراً.  کردن حزب کمونیست اندونزی بود برای توجیه نابود

تر نقش ایاالت متحده و پادشاهی بررسی دقیق اند، بهخارج گشته از ردهء اسناد محرمانه متحده و بریتانیا

 .سازدتر را ممکن میهای دقیقنتیجه گیری ها کمک نموده وانگلستان در وقایع آن سال

و  ام سپتامبرجنبش سینخست، اگرچه شواهد موجود پای ایاالت متحده و بریتانیا را مستقیماً در جریان 

جرا پنهان واشنگتن در این ماهای دست جو برای یافتن-و-جستکشد، اما میان نمییا سرنگونی سوکارنو به 

ای، ایاالت متحده و بریتانیا در پی آن بودند که حزب کمونیست ههبی هیچ شب.  نیست مسئلهء اصلی

ای از این دست سوق داده به این اندونزی را به نحوی به سمت تالش برای یک کودتا و یا کار عجوالنه

و  در این راستا بود که عملیات مخفیانه.  بار ارتش را فراهم سازندالعمل خشونتید که موجبات عکسام

 حتا کهاست  واقعیتی این.  دهی شده بودهای وسیع تبلیغاتی تقریباً از یک سال پیش از آن سازمانتالش

 .به انکار آن نبوداتفاقات نیز قادر این وقوع  ابراز تعجب از سوی واشنگتن و لندن در هنگام

تمامی مظنونین به هواداری از حزب کمونیست  حمایت ایاالت متحده در کشتار همگانیدوم، تشویق و 

.  ی که در مورد بریتانیا نیز صادق است، امراندکه مورخین تا کنون پذیرفتهتر از آن بوده اندونزی بسا بیش

ه تمامی بازگو کنندهء اهداف که ب شی از ماجرا بودهمتحده در کشتار جمعی تنها بخ ایاالت اما، دست داشتن

 ه ارتش اندونزی دراش بهای، نحوهء رفتار واشنگتن و کمکدر واقع.  نیستمدت واشنگتن برای جاکارتا دراز

که  باشد، امریگر آمال ایاالت متحده میموازی است که به درستی بیان راستای ایجاد یک دستگاه حکومتی

 .اندندان توجهی به آن ننمودهچ تا کنون مورخین
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 گند این قضیه درآمده استبوی 

ها به عمد به یک گورشکافی این جنازه.  شد ی که به قتل رسیده بودند در سوم اکتبر پیداژنرال شش جنازهء

ها تاب پیرامون وضعیت جنازه-و-های زیر کنترل ارتش با آبروزنامه.  اتفاق عمومی بزرگ تبدیل شد

ها پیش از آن برخی از این ژنرالسعی نمودند تا نشان دهند که کذایی های ه و با چاپ عکسگزارش نوشت

شان از کاسه هایشان با تیغ بریده شده، چشم، بدنقرار گرفتهشکنجه مورد  گویا که که به قتل برسند

حزب و  ٩نانشاخهء جوا حزب کمونیست در "آشامفعاالن خون" به دستشان درآورده شده و اندام تناسلی

رفتار "در پنجم اکتبر طی گزارشی توصیف نمود که   روزنامهء ارتش  .بریده شده است  جبههء زنان

این توصیفات،   ".وراء مرزهای عواطف انسانی انجام شده است ابعادی بربرمنشانه در شکل شکنجه در

دعاها پیرامون به اصطالح شکنجه این ا  .دیگر با مبالغهء بسیار به کار گرفته شد  هایسپس، توسط روزنامه

به  غربکشورهای اندونزی و ارتش یافتهء  ها به خوراک ثابت کمپین تبلیغاتی سازمانو قطع عضو ژنرال

در تهاجم بر علیه حزب  همگانی حمایت به دست آوردن عمومی و منظور برانگیختن خشم و انزجار

ام جنبش سیهای ایاالت متحده پیرامون شگزار پای ثابتی در بههم چنین کمونیست تبدیل گشته، و 

جز کذب محض و  ها، اما، چیزیاین توصیف  ٣.متوالی مبدل شد یهاآمدهای آن برای سالو پی سپتامبر

های پزشک قانونی که بالفاصله پس از گورشکافی اجساد قربانیان آزمایشنبود، زیرا که  سازجعلیات دست

 ٩.را نفی نمود انجام شد وجود هر گونه عالیم شکنجه

نمودند واقف بود، و ی رها شده در اول اکتبر که حکومت وی را تهدید میسینیروهای سیا رنو به خطرسوکا

خواست در عین حال، رییس جمهور می.  به این خاطر به سرعت بر آن شد که ارتش را تحت کنترل درآورد

از خشم ارتش محافظت نموده  تر بود،نزدیک که نیروی هوایی را، که در بین نیروهای نظامی از همه به وی
                                                           

٩
 (م. )شدنامیده می (Pemuda Rakyat) جوانان خلقشاخهء جوانان حزب کمونیست اندونزی   

 
 پایه ٩١٣٩نام داشته و در سال  (Gerwis – Gerakan Wanita Indonesia Sedar) بش زنان آگاه اندونزیجنسازمان زنان حزب کمونیست که در ابتدا   

 (م. )تغییر نام داد (Gerwani – Gerakan Wanita Indonesia) جنبش زنان اندونزیبه   ٩١٣این سازمان، سپس، و در سال .  گذاری شده بود
 
 Angkatan Bersendjata 

 
 Berita Yudha 

٣
 Saskia Wieringa, “Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism” Journal of 

Women’s History ٩٣, no. ١٩–١٩ :( ٩٩ ) ٩.  
Accounts repeating the army’s propaganda claims include: 

Arnold Brackman, Communist Collapse in Indonesia (New York: Norton, ٩١٩١), ١١;  
Hughes, Indonesian Upheaval,   –٣١; and  

Paul F. Gardner, Shared Hopes, Separate Fears: Lyndon Johnson and the Wars for Vietnam (Chicago: I. R. Dee, 

٩   ,(٩١١٣. 
٩
 Benedict Anderson, “How Did the Generals Die?” Indonesia    (٩١١١): ٩٩١–  . 
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داد که باعث گیر نماید، امری که وی احتمال میپیشنیز سرکوب حزب کمونیست اندونزی هم چنین از  و

سوکارنو در گفتارهای رادیویی خود خواهان حفظ آرامش   .بر هم خوردن توازن قوای شکنندهء موجود گردد

باید هشیار "داد که می، و هشدار بود[ ام سپتامبرسی] جنبشدر شده، منکر دست داشتن نیروی هوایی 

بود تا مبادا که نیروی زمینی و نیروی هوایی بر علیه هم دست به اقدام بزنند، امری که حاصل آن تنها به 

د بودن گر رهبران نظامی، اما، عزم جزم کردهسوهارتو و دی  ١".ها خواهد بودنفع استعمارگران نو و امپریالیست

 حزب کمونیست اندونزی دست یازیده و قدرت را کامل ها به سرکوبآویز قرار دادن قتل ژنرالبا دست تا که

بنا بر .  برخوردار بودندنیز ، و در این امر از پشتیبانی متحدین محلی و خارجی نیرومندی قبضه کنند تماماً

مسئله این نبود که آیا ارتش واقعاً " ست کهآمده ا های سازمان سیا که بعداً منتشر شده بود،یکی از گزارش

آن را به عنوان یک ادعا مطرح کرده ن واقعه باور داشته باشد، بلکه به دخالت حزب کمونیست اندونزی در ای

های کمونیست، از جمله سازمان-های ضدرهبران ارتش به سرعت با گروه  ١".نمود و بر آن اساس نیز اقدام

ها را و سوماترا بودند، تماس گرفته و آن ها در جاوهرک برای مقابله با کمونیستها در تدااسالمی که ماه

کمونیست ترتیب داد که -ای را با رهبران ضددر دوم اکتبر جلسه ١سرتیپ سوتجپتو.  به اقدام نمودند تشویق

اولین دو روز بعد این گروه   .تشکیل شد ٩٩ام سپتامبرجنبش سی جبههء اقدام برای سرکوبدر طی آن 

به مناسبت  و اکتبر مای که برای پنچرژه  .، به راه انداخت٩٩یدیتی را بر علیه حزب و دبیر کل آن، آپیمایراه

ریزی شده بود، در عوض به مراسم بزرگی از تشییع جنازهء قربانیان بدل شد که در روز نیروهای مسلح برنامه

به همان اندازه که غیبت سوکارنو در .  ب شدنداز حزخواستار انتقام گرفتن  مرتّباًگان طی آن شرکت کننده

به  . گیر بودگان چشم، سفیر آمریکا در صف مقدم تشییع کننده ٩این مراسم آشکار بود، حضور مارشال گرین

تربیت شدهء ایاالت متحده  های مقتولاین که ژنرال فیر بریتانیا در اندونزی، گرین از، س ٩کرستگیل گفتهء

  ٩.نمودبراز مباهات میبودند دایماً ا

                                                           
١
 Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (Ithaca, NY: Cornell University Press, ٩١١١), ١ –١ ٩. 

١
 CIA Intel Memo OCI  ٩/٩٣ ١, November ٩١٩٣ ,١, National Security Files [NSF], CO Files, Indonesia, Memos, v. ٩, 

Lyndon Baines Johnson Library [LBJL]. 
١
  Brigadier General Sutjipto (م. )که بعداً به سمت وزارت کشاورزی در دولت کودتا رسید 

٩٩
 Action Front to Crush the Thirtieth of September Movement (KAP-Gestapu) 

٩٩
 Dipa Nusantara Aidit (Ahmad Aidit)  

٩ 
 Marshall Green 

٩ 
 Andrew Graham Gilchrist 

٩ 
 Telegram  ٩   from Jakarta to Foreign Office, October ٩١٩٣ , ٩, FO  ٩١ ٩١٩-١٩, United Kingdom National Archives 

[UKNA]. 
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رهبران ارتش ارتباط با سفارت آمریکا را بار دیگر برقرار ساخته و از آن پس این ارتباط را به طور مرتب و 

مقامات رسمی در واشنگتن با درک این نکته که احتماالً بهترین فرصت   ٩٣.روزانه حفظ نمودندبه طور غالباً 

به دست آمده، گروه کار ویژهء اندونزی را تشکیل دادند، اما، از  برای در هم کوبیدن حزب کمونیست اندونزی

آمریکا،  ، معاون وزارت خارجهء٩١جورج بال  ٩٩.آن بیمناک بودند که ارتش نتواند تا به آخر مسئله را پی بگیرد

اگر ارتش دست به اقدام بزند، .  بردارتش در یک مقطع خطیری به سر می"گفته بود که  ٩١به جیمز رستون

وقت شاید مجال  ، آناما، اگر سستی کند.  کندن قدرت را دارد که زمین را از شر حزب کمونیست پاک ای

 ٩١".دیگری دست ندهد

ای که پیشاروی حکومت جانسن قرار داشت یافتن بهترین روش برای تشویق ارتش به دست ء فوریمسئله

آگاهانه نسبت به کمک علنی به ارتش  [هایاالت متحد] وزارت خارجه  .ای از خشونت بودزدن به چنین درجه

، از بیم این که مبادا علنی شدن هر گونه کمکی باعث دردسر گشته کردجانب احتیاط را رعایت می[ اندونزی]

  .و به عاملی در دست سوکارنو و حزب کمونیست بدل شده و به اهداف درازمدت آمریکا در منطقه لطمه بزند

در مورد ارتباط ما با ارتش باید شدیداً محتاط "جاکارتا هشدار داده بود که جورج بال به سفارت آمریکا در 

ایاالت متحده در  کهش این بود نهادپیش نظر بودوزارت خارجه هم در این دغدغه با که گرین نیز  ٩ ".باشیم

که در  در خفا اطمینان داده شود ٩ ناسوتیونسوهارتو و  به خودداری نموده، اما آن حال از فرستادن کمک

اندازی زمان، سفیر آمریکا خواهان راههم  .است های پنهانیمادهء فرستادن کمکواشنگتن آ ،صورت نیاز

                                                           
٩٣

 Frederick Bunnell, “American ‘Low-Posture’ Policy Toward Indonesia in the Months Leading Up to the ٩١٩٣ 
‘Coup,'”Indonesia٣١ :(٩١١٩) ٣٩. Military attaché Willis Ethel and Deputy CIA Station Chief Joe Lazarsky met on a 

near-daily basis with aides of General Nasution and, apparently, Suharto as well. 
٩٩

 Telegram ١٩  from Jakarta to State, October  , ٩١٩٣; Telegram ١٣١ from Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,٣; and CIA 

Intel Memo OCI    ٩/٩٣, “The Upheaval in Indonesia,” October  , ٩١٩٣, all in NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, 
Memos, October-November ٩١٩٣, LBJL. 
٩١

 George Wildman Ball 
٩١

 James Reston 
٩١

 Telephone conversation between Ball and James Reston, October  , ٩١٩٣, Ball Papers, Box  , Indonesia, April 

٩١٩ –November ٩١٩٣, LBJL. 
 ٩

 Telegram  ٩٩ from State to Jakarta, October ٩١٩٣ ,٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, National 

Archives and Records Administration [NA]. 
 ٩

 Abdul Haris Nasution 
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وی  که شده بود "شانو قساوت گری، خیانتهاکمونیست مجرمیتروایت  ترویج"به منظور  تبلیغات سرّی

   ".به ارتش برساند در شرایط موجود توانداست که ایاالت متحده می ترین کمکیفوری" بر این باور بود که

پادشاهی بریتانیا پیشاپیش و از در واقع،   .ایاالت متحده و بریتانیا برای انجام چنین کمکی کامالً آماده بودند

ور در کش   .دی. آر. موسوم به آی یاطالعات ادارهء تحقیقات برای مأموران پایگاهی را  ٩١٩آغاز سال 

عملیاتی را موسوم به  ،این اداره به یاری متخصصین جنگ روانی ارتش أمورانم.  سنگاپور تدارک دیده بود

، همآهنگ   نورمن رِداَوی.  خلق اندونزی به راه انداخته بودنداز این پایگاه بر علیه  "عملیات تبلیغات سیاه"

سود خاطر کنندهء جنگ سیاسی بر علیه اندونزی، که قرار بود ماه نوامبر آن سال وارد سنگاپور شود، به 

  ٣ .جستن از تغییراتی که در جاکارتا در جریان بود پیش از موعد مقرر در پانزدهم اکتبر به محل کارش رفت

 های چاپی و رادیو اعمال کرده، واش را بر رسانهزمانی که وی وارد سنگاپور شد، ارتش اندونزی کنترل کامل

اعتبار کردن آن بود پاشی بر علیه حزب کمونیست و بیسم" بنا به گفتهء وزارت امور خارجهء استرالیا، سرگرم

در   ٩ ".کرد رییس جمهور بکاهدکاری کردن افکار عمومی از حیطهء نفوذ عملتا بدان طریق بتواند با دست

مقامات ایاالت  رِداَوی و.  ملیتی به راه افتاد-طی دو هفته پس از آن، عملیات تبلیغاتی بسیار پیچیده و چند

ر مرتب از سوی مأمورین امنیتی و کارمندان سفارت آمریکا در جاکارتا، و هم چنین گویا که با متحده به طو

  .گرفتندهای به اصطالح رادیویی واحدهای ارتش اندونزی، در جریان امور قرار میگوش دادن به گزارش

غاتی بریتانیا و ایاالت را که در راستای اهداف تبلی "نامستندمطلقاً "مقامات آمریکایی، آن گاه این اخبار 

متحده بود در اختیار نشریاتی از قبیل سنگاپور استریت تایمز، دیلی تلگراف، آبزرور، دیلی میل، و هم چنین 

قرار  ،نک، و یا سنگاپور مستقر بودندکُنگو در بانکوک، هُ هایی که از جاکارتا در رفتهآن دسته از ژورنالیست

منابع مقیم "یا  "منابع غربی"این مطالب را به نقل از  ز به نوبهء خودها نیاین ژورنالیست  ١ .دادندمی

دیگر مطالب نشریات آن  ١ .نمودندهای خویش درج میبه عنوان آگاهان در امور اندونزی در مقاله "بانکوک
                                                           
  

 Telegram ١٩١ from Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,٣; and Telegram ١٣٩ from Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,٣, both 

in RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA; Ralph McGehee, “The CIA and the White Paper on El 

Salvador, ”Nation, April ٩١١٩ ,٩٩. 
  

  Information Research Department (IRD) کمونیستی بود-دار تبلیغات ضدیک نهاد تحت پوشش در وزارت خارجهء پادشاهی بریتانیا که عهده. 
  

 George Frank Norman Reddaway 
 ٣

 Top Secret Telegram from the Political Adviser to CinCFE Singapore, October ٩١٩٣ ,٩, FO ٩٩٩٩- , UKNA. 
 ٩

 Memo for the Minister for External Affairs, “The Indonesian Situation,” October ٩١٩٣ , ٩, Series A١٩ /١ ٩١, Item 

 ٩  / /l/١/Pt.  , Indonesia—Political—Coup d’État of October ٩١٩٣, National Archives of Australia. 
 ١

 Telegram ٣ ٩١ from Foreign Office to POLAD Singapore, October ٩١٩٣ ,٩, FO IOII- , UKNA. 
 ١

 David Easter, “British Intelligence and Propaganda during the Confrontation ٩– ٩١٩,”Intelligence and National 

Security ٩٩, no.   ( ٩٩٩): ١١–١٩. Ian Stewart of the New York Times, writing from Singapore, cited “Western sources” 

who claimed that Sukarno “not only knew about the coup but was one of its prime movers” (Stewart, “Sukarno Seen 
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 . پین و یا پاکستان استدر فیلی شانشد تا این گونه القاء شود که گویا سرنخمیکاری جعل و دست گونه

زیر کنترل ارتش  ١ هایهایی را به نقل از روزنامهصدای آمریکا و وزارت خارجه نیز به طور معمول گزارش

جهت آلوده کردن اذهان عمومی در  "ام سپتامبرهای سیگری شورشیوحشی" نزی پیرامون به اصطالحاندو

 ٩ .کردندالمللی پخش میسطح بین

از  "امکانات تصویر و صدا"استفاده از  تیاق خود را دراش. سی. بی. عمدهء خبری نظیر ایهای شبکه

سفارت بریتانیا در واشنگتن به وزارت خارجه .  های مقتول اعالم نمودندگورشکافی و تشییع جنازهء ژنرال

از جمله چیزهای مورد عالقهء "نوشت که تبلیغات و فراخوان ارتش برای محو ساختن حزب کمونیست 

خارجهء بریتانیا به مأمورین مقر فرماندهی خاور دور این کشور در سنگاپور دستور وزارت   ".هاستآمریکایی

باید که در فعالیت بر ضد حزب کمونیست مفید باشد،  یغاتی و جنگ روانی راهر گونه فعالیت تبل"داده بود که 

ه که سفارت مشابه آن چ "های مناسب تبلیغاتیتم"، از جمله استفاده از فهرستی از "به کار گرفته شود

در اواخر دسامبر همان سال، رِداَوی با افتخار گفته   ٩ .نهاد کرده بودایاالت متحده در جاکارتا هم زمان پیش

دی استخراج . آر. یآ مطالب چاپ شدهءد که از خورَبود که غالباً در تبلیغات ارتش اطالعاتی به چشم می

-رد یک روزنامه بدهیم بالفاصله سر از اندونزی در میهر آن چه را که ما در این جا بتوانیم به خو"شده و 

   ".آورد

ها در آن.  را به پکن نسبت بدهند ام سپتامبرسیمقامات ایاالت متحده به ویژه مایل بودند که طراحان 

پرداخت کمک نموده و گزارش نمودند که ارتش هایی که به دخالت چین در این مسئله مینشر گزارش

گرین   ".اندکشف نموده" چکش-و-مقادیر زیادی اسلحه با مارک داس های بسیاری را باگاهاندونزی مخفی

های چینی را در ای نصیب ما شده که کمونیستشانس بادآورده"در گزارشی به وزارت خارجه نوشت که 

                                                                                                                                                                                           
Behind Coup,”New York Times, October ٩١٩٣ ,٣). Seth King cited “informed sources in Bangkok,” speaking on 

“information reaching them through private channels” in Jakarta (King, “Indonesian Army Battles Rebels in Key 

Java City,” New York Times, October ٩١٩٣ ,١). 
 ١

  Angkatan Bersendjata & Berita Yudha شدندشر میکه در هفتهء اول ماه اکتبر منت بودند هاییتنها روزنامه. 
 ٩

 Telegram ٣ ٩١ from Foreign Office to PO LAD Singapore, October ٩١٩٣ ,٩, FO ٩٩٩٩- , UKNA; Telegram  ٩٩ from 

State to Jakarta, October ٩١٩٣ ,٩, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; CIA Memo on Covert Assistance to 

Indonesian Armed Forces Leaders, November ٩١٩٣ ,١, FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩٩  ,٩. 
 ٩

 Letter from British Embassy in Washington to Southeast Asia Department of the Foreign Office, October ٩١٩٣ ,٣, 
Indonesia subseries of FO  ١٩ (DH) ٩٩٩٣5٩٩ , UKNA; Action Telegram  ٩٣ from State to Jakarta, October ٩١٩٣ ,٩, RG 

٣١, Central Files, ٩١٩٩–٩١٩٣, POL   -١, Indonesia, NA; Letter from British Embassy in Washington to Southeast Asia 

Department of the Foreign Office, October ٩١٩٣ ,٣, DH ٩٩٩٣5٩٩ , UKNA. 
  

 Memo, “Getting at Nasution,” December   , ٩١٩٣, FO ١-٩٩٩٩, UKNA. 
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به  "تداوم تبلیغات سرّی"وی در ادامهء گزارش خویش خواهان   ".بار اندونزی به دار بکشیموقایع فاجعه

شد، اتهامی که هنوز هم  "های چینییج ایدهء دست داشتن کمونیستبهترین ابزار برای ترو"عنوان یکی از 

این گونه اعمال، خواسته و یا     .شودپس از پنجاه سال از سوی مقامات پیشین آمریکایی تکرار می

در واقع   .شد [در اندونزی] چینی کارهایهای بومی و کاسبناخواسته، موجب تشویق حمله به اقلیت چینی

از "خواستند که میرهبران ارتش از لحن تند بریتانیا و ایاالت متحده نگران شده و از سفارت ایاالت متحده 

شدند که آور مییاد مدام و "خودداری کنند جویی استکه ارتش به دنبال انتقام آشکارا بر این نکته تأکید

اش در بدون آن که بخواهد ایجاد هیچ گونه ظنّی پیرامون نیت است بازگرداندن نظم و ثبات ارتش سرگرم"

   ".ها بیافریندکشتار کمونیست

-های مذهبی و ضداش را تثبیت نموده و گروهآوردهایدر طی چند هفته پس از آن، ارتش به سرعت دست

کردن بندی -هم-در حال سرِ زماننمود، در حالی که هم ای تهاجم به حزب کمونیست بسیجکمونیست را بر

خارجی بر بار یک دعوی عمومی بر علیه حزب بود مبنی بر این که گویا حزب کمونیست یک خطر مرگ

بعدها، هنگامی .  که باید از پیکر سیاست بریده شوداست سرطانی و یک غدّهء ، علیه جامعهء اندونزی بوده

تواند خود را به که چگونه وی می ه بودکه وابستهء نظامی سفارت پاکستان از یکی از بازجوهای ارتش پرسید

یک وظیفه در "را به عنوان  در پاسخ گفته بود که او این کار، وی کشتار شهروندان غیرمسلح راضی کند

سازمان جاسوسی ایاالت   ".کندد تلقی مینامتر میاز حیوان پست آن را کن کردن آن چه که ویریشه

های مقتول در نشستی ژنرالجنازهء های ارتش پس از مراسم تشییع گزارش کرده بود که ژنرال( سیا)متحده 

جبههء اقدام سه روز بعد از آن،   ٣ .برنامه ریزی کنند "ردن حزب کمونیستله ک"برای توافق نمودند که 

ها هزار نفر را به خیابان اش را در جاکارتا ترتیب داد که دهتظاهرات دوم ام سپتامبربرای سرکوب جنبش سی

یورش به دفتر مرکزی حزب کمونیست آن را به خرابه  گان بادر انتهای این تظاهرات، شرکت کننده.  دکشان

شعارهای بسیاری در سراسر شهر پخش گردید که خواهان پالکاردها و .  تبدیل نموده و به آتش کشیدند

فرماندهی اکتبر  ماهژنرال سوهارتو در دهم   ٩ .نابود کردن حزب کمونیست و به دار کشیدن آیدیت بود

                                                           
  

 Ralph McGehee, “Indonesian Massacres and the CIA, ”Covert Action ٣١ :(٩١١٩) ٣; Foreign Broadcast Information 

Service (FBIS), “Counterrevolutionary Documents Uncovered,” October  ٩– ٩ ,٩١٩٣ ,٣ ; Telegram ٩٩١٩ from Jakarta 

to State, October ٩١٩٣ ,٩١, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; Telegram ٩ ١ from Hong Kong to State, October  ١, 
٩١٩٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, XR POL   -١, Indonesia, NA; Gardner, Shared Hopes, Separate Fears,  l١. 
  

 Telegram ١٩  from Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, XR POL   -١, Indonesia, NA. 
 ٣

 Letter from British Embassy Jakarta to Foreign Office, November  ٩١٩٣ ,٣, FO  ٩١٩-١٩   , UKNA; CIA, OCI ٩١٣ ٩, 
October ٩١٩٣ ,١, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL. 
 ٩

 Telegram ١٩٩ from Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
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سازی وسیع دستگاه دولتی و را ایجاد نمود، که از طریق آن به پاک ١ ات برای اعادهء نظم و امنیتعملی

 .دستگیری هزاران تن از اعضاء و فعاالن حزب کمونیست دست زد

ای قهساب، دامنهء تبلیغات ارتش را به شکل بی١ مورتوپو، رییس عملیات ویژهء ارتش اندونزیزمان، علی هم

ها در سراسر و به اصطالح مُثله کردن آن هاای از قتل ژنرالهای مشمئز کنندهروایات و عکس.  وسعت داد

جمعی از حزب گورهای دسته فهرست مرگ و نشانیاز کشف  های ارتشکشور پخش شده، و روزنامه

-ها میکه گویا کمونیستدهد اند که نشان میکمونیست خبر داده و مدعی شدند که مدارکی به دست آورده

های یکی از محققین در بررسی خویش از قتل عام  .قمع کنند-و-اند که تمامی مخالفین خود را قلعخواسته

در فضای شدیداً مسموم آن روز این گونه به اصطالح "گیری کرده است که پس از کودتا این گونه نتیجه

نیروی اهریمنی جلوه دهد که تخریب آن در خدمت  کافی بود که حزب را در مجموع به مثابهء یک کشفیات

بندی شده در ایاالت رسی به بسیاری از مطالب طبقهاگرچه کماکان امکان دست  ١ ".به جامعه خواهد بود

متحده و بریتانیا وجود ندارد، اما به احتمال بسیاری قوی یکی از عناصر کلیدی در عملیات مخفیانهء ایاالت 

 ٩ .در داخل اندونزی بود "سیاه"چنین تبلیغات  این دوره پخشمتحده و بریتانیا در 

 دریس بالفاصلهکه در آن جا نیروهای قرارگاه ذخیرهء ارتش به فرماندهی ژنرال کمال ا ٩ به استثناء مدان

عمدتاً کارگران مزارع  – رحمانهء تمامی مظنونین به عضویت و یا هواداری از حزب کمونیستکشتار بی

 تنها رسد که سوهارتو در ابتداابعاد وسیعی پس از اول اکتبر آغاز کرده بودند، اما، به نظر میدر  را -کائوچو 

اتخاذ تدابیر ویژه بر علیه حزب کمونیست صادر کرده  رماندهان ارتشی در چند استان مبنی برفرامینی را به ف

ای در مرکز های عمدهبخشفرماندهان محلی ارتش در .  دست نبوددر واقع ارتش به هیچ روی یک    .بود

اما،   .سمپاتی داشتند ام سپتامبرجنبش سیو شرق جاوه به سوکارنو وفادار بوده و بعضاً حتا نسبت به 

هایی بیانیه از سوی دیگر از یک سو، و جبههء اقدامتشویق تبلیغات مستمر فرماندهی عملیات ویژهء ارتش و 

قمع سبعانهء -و-گیری رهبری ارتش در قلعر روشنی سمتکرد به طوکه سوهارتو خطاب به عموم صادر می

                                                           
 ١

 Operations Command for the Restoration of Order and Security (KOPKAMTIB) 
 ١

 Indonesian Army Special Operations Command (OSPUS) 
 ١

 Michael van Langenberg, “Gestapu and State Power,” and Robert Cribb, “Introduction,” both in Robert Cribb, ed., 

Indonesian Killings of ٩١٩٩–٩١٩٣: Studies from Java and Bali(Victoria, Australia: Monash University Center of 

Southeast Asian Studies, ١ –١  ,٣  ,١  ,(٩١١٩. 
 ٩

 Telegram ٩١٩  from Foreign Office to POLAD Singapore, October ٩١٩٣ ,١, FO ٩٩٩٩- , UKNA. 
 ٩

  Medan  (م)مرکز استان سوماترای شمالی 
  

 Airgram A-١  from Jakarta to State, August ٩١٩٩ ,٩١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
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در دست زدن به کشتار جمعی تردید  چه واحدهای محلیچنان.  گذاشتحزب کمونیست را به نمایش می

شدند، کفایت تشخیص داده میسوهارتو در انجام این امر بی نشان داده و یا این که اگر به قضاوت شخص

ها برای هار وفادار به خویش را به جای آن   نموده و واحدهای کماندویی لع یدها را خبالفاصله وی آن

اسالمی موسوم  خهء جوانان وابسته به جریان مرتجعیندر جاوهء شرقی، شا  .کرددهی کشتار روانه میسازمان

کاران چینی را هدایت نموده و اولین کشتار تهاجم به اعضاء حزب کمونیست و کاسب نهضت العلماءبه 

بار دیگر پا پیش نهاده    در استان آچیرهبران جریانات اسالمی   .عی را در نیمهء ماه اکتبر به راه انداختجم

تمامی افراد حتا اعضاء حزب کمونیست و غالباً  "قمع کامل-و-جهاد برای قلع"و کاری را آغاز نمودند که به 

هزاران نفر را کشتند و در موارد بسیاری آن  در طی دو ماه این مرتجعین اسالمی.  شان تبدیل گردیدخانواده

 ٣ .گونه که گزارش شده، به طور کامل روستاها را از سکنه خالی نمودند

یام جاکارتا پ[ سفارت آمریکا در]به  تلگرافیدر سیزدهم اکتبر در  ،، وزیر خارجهء ایاالت متحده٩ دین راسک

جاری  اوضاع دادهای اخیر ون نگرش ما به رخبه ارتش اندونزی پیرامو زمان برای دادن سرنخ"فرستاد که 

ش برای ارت اگر که ارادهء"ه، و کارزار ارتش بر علیه حزب کمونیست در حال اوج گیری بود  ".مناسب است

تا به آخر دنبال نمودن کارزاری که بر علیه حزب کمونیست آغاز نموده، حال به هر نحوی، منوط به نوعی 

برای انجام  مناسب را خواهیم که این فرصت، ما به هیچ روی نمیتحده باشدمال نفوذ از سوی ایاالت معاِ

-در عین حال، وزارت خارجهء آمریکا هنوز در مورد دادن کمک  ١ ".باشد از دست بدهیم هر کاری که نیاز

هنوز به درستی روشن نبود که چه کسی کنترل دچار تردید بود، زیرا که اندونزی های اساسی به ارتش 

افزون بر آن، سوکارنو کماکان قدرت .  را به دست داشته و اهداف درازمدت ارتش نیز نامشخص بوداوضاع 

حکومت آمریکا بر این .  ای را در دست داشته و از وفاداری عناصر مهمی در ارتش برخوردار بودقابل مالحظه

باید که از دادن هر گونه می"های سرّی بسیار زیاد بوده و در عین حال نظر بود که خطر برمالء شدن کمک

بر  در کارزارش رتشو حزب کمونیست در مورد حمایت ایاالت متحده از ا ١ مدرک قابل ذکری به سوباندریو

 ١ ".علیه سوکارنو خودداری شود

                                                           
  

 RPKAD - Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat 
  

 Aceh 
 ٣

 Crouch, Army and Politics in Indonesia, ١ –  ٩. 
 ٩

  David Dean Rusk  (م. )کندی و لیندن جانسن عضویت داشت. های جان افبه عنوان وزیر خارجه در کابینه( ٩١٩٩ـ٩١٩١)به مدت بیش از هشت سال 
 ١

 Telegram  ٣  from State to Jakarta, October ٩١٩٣ , ٩, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL. 
 ١

  Dr. Subandrio  های مهم در مبارزهء ملی در اندونزی و وزیر خارجه، معاون نخست وزیر، و رییس اطالعات کشور در کابینهء سوباندریو یکی از چهره( جراح)دکتر
و سفیر اندونزی در اتحاد جماهیر شوروی خدمت کرده و در سازمان دادن به جنبش عدم تعهد نقشی وی پیش از آن نیز به عنوان نمایندهء سوکارنو در لندن .  سوکارنو بود
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.  یک روز پس از آن، سوکارنو مجبور شد که ژنرال سوهارتو را به عنوان فرماندهء نیروهای مسلح معرفی کند

امید داشتند که وی واقعیات سیاسی موجود را ان ارتش خواهان رویارویی با سوکارنو نبوده و بسیاری از رهبر

اما، خودداری مصرانهء .  را محکوم نماید ام سپتامبرجنبش سیپذیرفته و حزب کمونیست اندونزی و 

ی خواهان رهبر کبیر در دست زدن به چنین کاری ارتش را عمیقاً ناامید نموده و این گونه بود که برخ

دونزی اکنون در ان"در تلگرافی به وزارت خارجه نوشت که [ ایاالت متحده]سفارت   ٣٩.براندازی او شدند

از این رو مهم بود که به ارتش تفهیم نمود که ایاالت متحده در جانب کدام   ".است شده دوگانه مرکز قدرت

مرکز  سهکرد که با به زعم خود فکر می این در حالی است که ارتش اندونزی.  یک از آن دو ایستاده است

 ٣٩(.سیا)، و آژانس اطالعات مرکزی (پنتاگون)وزارت خارجه، وزارت دفاع : روست-به-قدرت رو

سرانجام، ژنرال ناسوتیون فرصت مناسب را برای ایاالت متحده فراهم ساخت هنگامی یکی از مشاورین وی 

  .ابل حمل برای ستاد فرماندهی ارتش درخواست نمودبا مراجعه به ژنرال گرین از وی وسایل ارتباطی ق

هایی است که سفارت وزارت خارجه در پاسخ ضمن موافقت اشاره نمود که این دقیقاً از آن گونه درخواست

که  وزارت خارجه با مالحظهء این امر.  تواند به سهولت و درعین حال به طور محرمانه برآورده سازدمی

های کمک"گوید که ه میهای ایاالت متحده بودخواستار در خفا نگه داشتن کمککماکان [ اندونزی]ارتش 

مخفی مبتنی بوده و به نیازهای -مدت باید بر اساس مناسبات مخفی و یا نیمه-ایاالت متحده در کوتاه

به ارتش پنهانی  کمک رسانیاین حرکت در جهت    ٣".مشخص، کوچک، و موارد ویژه محدود باشد

تلویحی ایاالت متحده از به رسمیت شناختن سوکارنو به عنوان رهبر  قع نشانهء روگردانیوا اندونزی در

 .قانونی کشور بود

                                                                                                                                                                                           
.  اما، ظاهراً به درخواست ملکهء بریتانیا این حکم به حبس ابد کاهش یافت.  او را به دالیل واهی محکوم به اعدام نمود ٩١٩٩رژیم کودتا در سال .  به عهده داشت اساسی

.  در جاکارتا دیده از جهان فرو بست  ٩٩ و به دلیل وضعیت بد جسمانی از زندان آزاد شد و سرانجام در سال  ٩١١٣در سال . ل در زندان باقی ماندوی به مدت سی سا
بینهء دکتر محمد مصدق استعماری و وزیر خارجه در کا-فاطمی، مبارز خستگی ناپذیر ملی و ضد حسینسرنوشت این مبارز آزادی از بسیاری جهات مشابه سرنوشت دکتر 

جمعیت "از سوی جانیان وابسته به گروه موسوم به  ٩  ٩نیز همواره از سوی مرتجعین اسالمی مورد تهدید قرار داشته و یک بار نیز در سال  فاطمی حسیندکتر .  است
از پس از کودتای ننگین امپریالیستی در ایران،  می جان به در برده بود، اما،توزان اسالاگرچه وی از ترور نافرجام کینه.  مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت "فداییان اسالم

پا قرص -و-، از هواداران پر"مخشعبان بی"ها در امان نمانده و به دست اراذلی مانند سرتیپ نصیری، تیمور بختیار و گزند استعمار و امپریالیسم جهانی و پادوهای داخلی آن
گردید؛ و سرانجام در بامداد نوزدهم آبان ماه پرورده به قتل محکوم -ساخته و انگلیس-در یک دادگاه فرمایشی سیایر و زندانی شده و سپس محمدرضا و اشرف پهلوی، دستگ

، استعماری-عی و ضدارتجا-و مبارز ضد البته، در مورد قهرمان نهضت ملی شدن نفت ایران.  به شهادت رسید ،هاپادوی امپریالیست ،محمدرضا پهلوی فرمان به    ٩سال 
 (م. )شرمانه دست بزندهای بینمایی-انسان به اش را پنهان ساخته وغیض ه بودپر واضح است که چرا ملکهء انگلستان نتوانست

 ١
 Telegram  ٩٩ from State to Jakarta, October ٩١٩٣ ,٩, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL. 

٣٩
 Telegram ١١٩ from Jakarta to State, October ٩١٩٣ , ٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 

٣٩
 Telegram from Jakarta to State, October ٩١٩٣ , ٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, DEF  ٩, Indonesia, NA; Memo 

from David Cuthell to William Bundy, November  , ٩١٩٣,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٣٩–١   ,٩. 
٣ 

 Telegram  ١٩ from State to Jakarta, October ٩١٩٣ , ٩, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; Telegram ٣٩١ from 

State to Jakarta, October   , ٩١٩٣,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩ –٩   ,٩. 
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از  حاکی ای کهبینی بر سر هر نشانهها دایماً میان خوشهای سیاسی سفارت در طول این هفتهگزارش

بر سر هر چیزی که اشاره واپسی یک سو و در سوی دیگر، دل ه درپاشی حزب کمونیست و سوکارنو بودفرو

بر این داشت که ممکن است که ارتش فرصت طالیی نابود کردن کمونیسم در اندونزی و وارد آوردن 

سازمان سیا در اوایل اکتبر نسبت به این خطر .  ضربهء نهایی بر سوکارنو را از دست بدهد، در چرخش بود

ها دست هایی که مستقیماً در قتل ژنرالعلیه آن به اقدام بر"هشدار داده بود که ارتش ممکن است که تنها 

وزارت خارجه نیز در   ".اند رضایت داده و دست سوکارنو را در بازپس گرفتن عمدهء قدرت باز بگذاردداشته

رسد به نظر می"که  گرانی گزارش کرده بودگرین چند هفته بعد با ن.  این نگرانی با سازمان سیا هم نظر بود

بخواهد به منظور حفظ  و ممکن است که "بوده ‘راه حلی سیاسی’یابی به یک ال دستکه ارتش به دنب

حتا تا آن  "مسکوت بگذاردرا  سپتامبر امسیجریان در [ سوکارنو]دخالت  مربوط به مدارک" وحدت ملی

آقای سفیر در    ٣.شده باز بگذارد ت اصالححزب کمونیسیک برای بازگشت  هرا شاید بخواهد که جا که

تواند با موفقیت به انجام برسد مگر آن نمی"نویسد که انهدام حزب کمونیست به دست ارتش ش میگرافتل

که سوکارنو و  در این جا مراد آقای سفیر این بود ".یورش برد به تمامی بخواهد که به کمونیسم[ ارتش]که 

هدف قرار  را به حزب انگهغیرمسلح و تمامی وابست تمامی اعضاء شامل ستتمامیت دستگاه حزب کمونی

با این وجود، ارتش سخت در کار نابود "کند که ها، گرین اشاره میواپسیاما، به رغم همهء این دل  .دهد

کردن حزب کمونیست اندونزی است و من، به نوبهء خود، به عزم راسخ و سازمان آهنین ارتش در اجراء این 

  ٣".ای قایل هستمتکلیف مهم احترام فزاینده

                                                           
٣ 

 CIA Information Cable, OCI ٩٩ ٩ , October ٩١٩٣ ,٩١, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; Telegram ١ ٩٩ from 

Jakarta to State, October ٩١٩٣ ,٩١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
٣ 

 Telegram ٩٩١٩ from Jakarta to State, October  ٩١٩٣ ,٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL ٩ , Indonesia, NA. 
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 و واکنش ایاالت متحده ام سپتامبرسی شتارهای پس ازک

 حزب کمونیست سرکوب علیه سوکارنو و کردند که ستیزهء ارتش برمقامات ایاالت متحده در ابتدا فکر می

-اما، شواهدی که در اواخر ماه اکتبر به سفارت می  .طی خواهد شد طوالنی سخت و اندونزی در مسیری

 هت محدود ساختنوی ج هایرتش با سرپیچی از سوکارنو و نادیده گرفتن تالشرسید حاکی از آن بود که ا

روی ، بدون هیچ گونه مشکلی در راستای در هم شکستن ستون فقرات حزب در حال پیشسرکوبی عملیات

را ممنوع اعالم کرده، در حالی  ههای حزبی و تشکیالت مربوطفرماندهان محلی ارتش شخصاً شاخه.  است

تنها یک ماه .  نمودنداعالم انحالل می خود گیری از نابودی کاملتر حزب جهت پیشی ضعیفکه واحدها

ممنوع و یا منحل شده بود، و سوکارنو، به  ٩والوسیها، حزب کمونیست در سراسر جاوه و سپس از قتل ژنرال

 یل عظیم سرکوبیخویش را در برابر این س، نتوانست متحد سیاسی رغم تمامی مانورها، تشویق و تهدیدها

توانست ارتش به ویژه به دنبال شکار سوباندریو بود، بخشاً به این دلیل که در شرایط روز نمی  .محفوظ بدارد

در مورد سوباندریو به   بریتا یودهامخبر سیاسی روزنامهء ارتشی .  مستقیماً سوکارنو را به چالش بکشد

ش خواهیم زاده را سرانجام در کف دستاین حرامحق "مقامات سفارت استرالیا در جاکارتا گفته بود که 

را از مقام وزارت  ر نهایتاً سوکارنو را راضی کردند که سوباندریورهبران نظامی در اواخر ماه اکتب  ".گذاشت

از سوی ارتش به بازداشت شده و سپس، هنگامی که او در صدد خروج از کشور بود، .  خارجه برکنار سازد

  .شد حبس خانگی محکوم

بر علیه حزب کمونیست مشاهده نمود تمامی  های ارتش را در کارزارشهنگامی که مارشال گرین موفقیت

از ارتش ]برای اثبات حمایت ایاالت متحده "اش زایل گشته و در پیامی به واشنگتن نوشت که هاینگرانی

در پاسخ به این  وزارت خارجه  ٣".باید امکان ارایهء یک کمک کوتاه مدت به ارتش را بررسی نمود[ اندونزی

در .  رسیده بود به سفارت در جاکارتا فرستاددین راسک  درخواست یک ارزیابی بسیار طوالنی را که به تأیید

گیرد ای که به تشویق ارتش صورت میدر مواجهه با حمالت توده"این ارزیابی آمده بود که حزب کمونیست 

                                                           
٩
 Sulawesi 

 
 Telegram ٩٩١٣ from Jakarta to State, October  ٩١٩٣ ,٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 

 
 Berita Yudha 

 
 Telegram ٩٩١٩ from Jakarta to State, October   , ٩١٩٣; and Telegram ٩٩٩٩ from Jakarta to State, October   , ٩١٩٣, 

both in NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; Australian Embassy, Jakarta Memo of Conversation with Mr. J. S. 

Hadie, October ٩١٩٣ , ٩, Series A١٩ /١ ٩١, Item  ٩  / /I/١/Pt.  , Indonesia—Political—Coup d’État of October ٩١٩٣, 
National Archives of Australia; Telegram ٩٩١  from Jakarta to State, October  ٩١٩٣ ,٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩ –
٩١٩٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
٣
 Telegram ١  ٩ from Jakarta to State, October  ٩١٩٣ ,١, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL 
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در حال حاضر ارتش مستقل از سوکارنو دست به تصمیم . ... فته استبا شتاب در سراشیب اضمحالل قرار گر

از آن گذشته، به  ".کندای عمالً نقش حکومت را ایفاء میزده و به طور فزاینده های سیاست گذاریگیری

برای دریافت  سرانجام که ای نداشت جز آنش چارهموازات تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی اندونزی، ارت

 ایاالت متحده و ژاپن پیشاپیش آمادهءه سوی غرب دراز کند، که در این میان به خصوص کمک دست ب

... ح و مهمات سبک سال"ارتش نیازمند مواد خوراکی، مواد خام، دریافت اعتبار مالی، و .  بودند کمک رسانی

در طی " جهر نتیء این ارزیابی آمده است که ددر ادامه  ".به حزب کمونیست بود باربرای زدن ضربات مرگ

با آن هایی که گیدر حالی که ارتش به تدریج به عمق مشکالت و پیچیده های آیندهها، و ماهروزها، هفته

هایی باورنکردنی در راستای اعمال نفوذ بر افراد و جهت دادن برد، برای ما، اما، فرصتپی می روست-به-رو

 تمامی حمالت سیاسی باید رتش عالمت داده شود کهکه به ا یعنی  ٩".دادها به وجود خواهد آمدبه رخ

های نفتی کمپانی ارایجاد اختالل در ک به متحده متوقف شده وایاالت  خطِ مشیبر علیه  [حکومت سوکارنو]

 ١.آمریکایی خاتمه داده شود

به  های سرّیکاخ سفید برای ایجاد همآهنگی جهت رساندن کمکمقامات ، [٩١٩٣سال ] ماه اکتبر در اواخر

ب کمونیست دست به ایجاد گروه کار برای حز عملیات تعقیب و سرکوب اندونزی برای حفظ تداومش ارت

 ،رسیدکه به سفارت آمریکا می های اولیهبسیاری از گزارشدر   .میان ادارات مختلف زد همآهنگی در

برای  عنوان تدارک به در برخی نقاط ابر تهاجمات مرتجعین اسالمی و ارتشبر در مقاومت حزب کمونیست

 گی الزم برایاگرچه حزب کمونیست در اکثر مناطق از هیچ گونه آماده  ١.دشآغاز جنگ چریکی تعبیر می

بُرد مبارزهء مسلحانه سازمان تهاجمات برخوردار نبوده و اصوالً هیچ گاه نیز خود را برای پیش این رویارویی با

چند روز پیش از اولین .  کردسرسختانه مقاومت می ء مرکزیجاوه ، در برخی جاها و از جمله درنداده بود، اما

ریزی در افزایش ناامنی و خون"نشست گروه کار، سفارت آمریکا چندین گزارش دریافت نمود که حاکی از 

٩٩جوگیا، و ٩٩، سمارنگ١جاوهء مرکزی، به ویژه در اطراف سولو
های بعدی حاکی از نبرد گزارش  .بود "

تعداد زیادی دو طرف هر از  بود که حزب کمونیست و جوانان وابسته به نهضت العلماء سخت میان جوانان

                                                           
٩
 Telegram ٣ ٣ from State to Jakarta, October  ٩١٩٣ ,١,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩   ,٩–  . 

١
 Ibid. 

١
 See Editorial Note, FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩ –١   ,٩. 

١
 Solo 

٩٩
 Semarang 

٩٩
 Jogia 
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سوهارتو در هژدهم اکتبر فرمان داد که چندین گُردان کماندویی به فرماندهی   ٩.کشته به جا گذاشته بود

م اعزاسمارنگ، مرکز استان جاوهء مرکزی  برای فرو نشاندن مقاومت حزب کمونیست به  ٩سرهنگ ادهی

 [در جاوهء مرکزی] اعضاء و هواداران حزب کمونیست وسیع قتل عام رسیدن این واحدها بود که از پس. شود

منطقه اعالم وضعیت جنگی  در این اندکی پس از رسیدن این واحدها، فرمانده عملیات نظامی.  آغاز گردید

  ٩.ه بودنمود

جنگ بر  اندازی و تداومد نیاز ارتش برای راهاز اقالم مور ه فهرستیگروه کار اندونزی از سفارت خواست ک

و  یابی به تجهیزات ارتباطیترین نیاز ارتش در آن شرایط دستفوری.  علیه حزب کمونیست تهیه نماید

گروه کار بر این .  های مرکزی و واحدهای صحرایی بودمیان قرارگاه مخابراتی برای برقراری و حفظ رابطه

از طریق یک کشور ثالث، نظیر تایلند، در و باید این وسایل را به طور مخفی آمریکا باور بود که حکومت 

برای رایزنی با سفارت و ارزیابی نیازهای ارتش  در اواخر اکتبر نیز یک کارشناس سازمان سیا  .اختیار بگذارد

را با سفارت اولین ارتباط در سطح باال  ٩٣دو روز پس از نشست گروه کار، ژنرال سوکندرو.  به جاکارتا رفت

-و جنگبرقرار نموده و خواهان کمک ایاالت متحده در مورد اقالمی مانند برنج، تجهیزات ارتباطی، دارو، 

رحمانه در حال نابودی بی"که ارتش  گرین، سفیر آمریکا، با یادآوری تأیید آمیز این نکته.  افزار سبُک گردید

 ٩٩.ها را در اختیار بگذاردد این کمکتوصیه نمود که حکومت آمریکا بای "حزب کمونیست است

باید که این بر سر این نکته که آیا می حاکمیت ایاالت متحده در درون ا این امر موافقت نمود، اماواشنگتن ب

پیوند زد  با ایاالت متحده، جاکارتا ءرابطه ، یعنی چارچوبترکوتاه مدت پنهانی را به مسئلهء بزرگ هایکمک

بر این نظر بودند که نباید هیچ گونه  [وزارت دفاع]پنتاگون  مقامات کاخ سفید و.  اختالف نظر وجود داشت

واجد اهمیت بسیار است " استدالل جناح مزبور این بود که.  ها در نظر گرفتشرایطی برای ارسال این کمک

شی کردن متال راستای ها درآن هایاز تالش در مورد حمایت کامل ایاالت متحده[ اندونزی] که به ارتش

در حالی که وزارت خارجه مخالفت نموده و بر این باور بود که   ".حزب کمونیست خاطر جمعی داده شود

ها تری با سوهارتو و ناسوتیون مناسب بوده و باید به آنگوی سیاسی وسیع-و-زمان برای گشودن باب گفت

                                                           
٩ 

 Telegram ٩٣ ٩ from Jakarta to State, October  ٩١٩٣ ,٩, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL. 
٩ 

 Lieutenant Colonel Edhie 
٩ 

 Telegram ٣٣ ٩ from Jakarta to State, October  ٩١٩٣ ,١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
٩٣

  General Sukendro (م. )از افسران ارشد اطالعاتی ارتش اندونزی 
٩٩

 Memo from Assistant for Indonesia to Deputy Assistant Secretary of Defense for ISA, October  ٩١٩٣ ,٩,FRUS, 

٩١٩١– ٩١٩, v.  ٣ –    ,٩; Telegram ١١ ٩ from Jakarta to State, November l, ٩١٩٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL 

  -١, Indonesia, NA. 
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های خصمانه بر علیه منافع سیاست ها انتظار دارد که اندونزی بهفهماند که واشنگتن به ازاء این کمک

-چند روز بعد، فرانسیس گَل  ٩١.ایاالت متحده خاتمه داده و در راستای منافع ایاالت متحده حرکت نماید

اگرچه ایاالت گفته بود یت برگَل در طی این دیدار.  این راستا مذاکره نمودبا رابط ناسوتیون در  ٩١یتبر

اما، اختالف  "ستایددهد توافق داشته و آن را میرتش انجام میدر مجموع نسبت به کاری که ا"متحده 

این  تواند به خاتمهء، وجود دارد که اگر رفع نگردد میمنافع نفتی آمریکا سر نظرهای جدی، به ویژه بر

 ٩١.ها بینجامدکمک

ت شناخته، اندونزی به رسمی تازه در کاخ سفید و سازمان سیا در حالی که ارتش را عمالً به عنوان حکومت

شان به ارتش جهت همیاری در سرنگون کردن های پنهاناما، کماکان نگران خطر علنی شدن ارسال کمک

و رابطی در بانکوک  ٩ ژنرال سوکندرو آمریکا باحکومت   ٩ .سوکارنو و متالشی کردن حزب کمونیست بودند

افزار سبُک و دیگر وسایل ی، جنگارتباط برقرار ساخته و پیرامون تقاضای ارتش در مورد تجهیزات مخابرات

الزم است که به این نکته اشاره شود که .  شد به مذاکره نشستکه مجموعاً بالغ بر یک میلیون دالر می

یافت، سوکندرو برای دیدار با مقامات چینی انتشار می سپتامبر امجنبش سیهنگامی که خبر مربوط به 

کاره رها کرده، ولی پیش از -سفرش را نیمه ،خبراین نیدن برد که بالفاصله پس از شدر پکن به سر می

   .ه بودسازمان سیا در بانکوک توقف نمود مقرّ بازگشت به جاکارتا ابتدا در

جورج گروه نظارت بر عملیات مخفی که کاخ سفید ترتیب داده بود و تحت ریاست مک)  ٩ کمیتهء 

های دارویی را تصویب نموده و بر فرستادن کمکدر پنجم نوام( ، مشاور امنیت ملی، قرار داشت  باندی

کاخ سفید هم چنین به مقرّ سیا در .  مکانیسم ارسال مخفیانه را نیز ایجاد نمود که دو هفته بعد آغاز شد

مسلح ساختن جوانان اسالمی و "افزار سبُک به سوکندرو را جهت بانکوک اجازه داد که ارسال جنگ

                                                           
٩١

 Telegram ٩ ٩  from Jakarta to State, November  , ٩١٩٣, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; Memo from 

Assistant for Indonesia to Deputy Assistant Secretary of Defense for ISA, October  ٩١٩٣ ,٩,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩, 
 ٣–٣٩ . 

٩١
  Francis Joseph Galbraith (م) .کرددر سنگاپور کار میبه عنوان سفیر در سفارت ایاالت متحده  آن ایامهای ایاالت متحده که در یکی از دیپلمات 

٩١
 Telegram ٩  ٩ from Jakarta to State, November  , ٩١٩٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 

 ٩
 Dean Rusk, for example, emphasized to Galbraith the need for a political channel with the army “as distinct from 

Indonesian Government”; Telegram ٣٩  from State to Jakarta, November ٩١٩٣ ,٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, 
POL   -١, Indonesia, NA. 

 ٩
 .سیا بود سازمان وی تحصیل کردهء دانشگاه پیتزبورگ و یکی از ارشدترین مقامات ارتش در ارتباط با  

  
 Bunnell, “American ‘Low Posture’ Policy Toward Indonesia,” ٣١; Telegram  ٩ ٣ from Jakarta to Foreign Office, 

November ٩١٩٣ , ٩, FO  ٩١٩٣٩١-١٩, UKNA. 
  

 McGeorge Bundy 
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سیا، اما، در این مورد که ارتش واقعاً به .  آغاز نماید "علیه حزب کمونیست ناسیونالیست در جاوهء مرکزی بر

این سالح نیاز داشته باشد هنوز کامالً متقاعد نشده بود و در عین حال نگران قابلیت ارتش در کنترل و توزیع 

نظامی داده  های الزمهای دانشجویی بدون آموزشی اسالمی و گروهبود، که قرار بود به دست میلیشیاآن 

گیری اما، در تحلیل نهایی، نتیجه.  دادشود، که از این رو خطر افشا شدن تمامیت این عملیات را افزایش می

ممکن است در ازاء  کهمقایسه نمود  یتربا خطر بزرگ باید... "سیا این بود که این خطرات را  سازمان

سازمان سیا بر این .  "، به وجود آیداست هانآ که ارتش مدعی نیاز فوری به ،هااین گونه کمک نرساندن

   .گرفتنظر بود که در صورت وقوع چنین امری نفوذ واشنگتن در این منطقه در آینده مورد تهدید قرار می

 "نیاز فوری ارتش به تجهیزات مخابراتی"دو هفته پس از آن و برای بررسی   ٩ نشست بعدی کمیتهء 

شان در برقراری ارتباط با واحدهای نظامی در نه تنها در مورد توانایی سوهارتو و ناسوتیون  .برگزار شد

-ابراز نگرانی عمیق میبلکه هم چنین در مورد ارتباط با رهبران نظامی در جاکارتا نیز  های دورافتادهاستان

.  گردیدکمونیست می-باعث ضعف در ایجاد همآهنگی میان نیروهای ضد هاکردند، امری که از نظر آن

واحدهای  استفادهء قابل حمل برای های مکالماتینیاز خواهان دریافت دستگاهسوکندرو جهت رفع این 

های نظامی در سوماترا، جاوه، و شبکهء ارتباط صوتی برای وصل جاکارتا به قرارگاهنظامی در جاکارتا، 

سفارت   ٣ .زی شدسوالوسی؛ و تجهیزات مخابراتی تاکتیکی برای واحدهای ارتش در استان جاوهء مرک

جنگ ارتش بر علیه حزب  در آمریکا در جاکارتا سپارش نمود که این درخواست مورد قبول واقع شود زیرا که

بهای  اهمیت این تجهیزات به مراتب به"که  بوده و این گونه نظر داد "مهم"بسیار  کمونیست و سوکارنو

گیری از افشاء مبدأ این نمود اما برای پیشها موافقت با این کمک  ٩ کمیتهء   ٩ ".چربدشان میاندک

  .ها را برای چند هفته به تأخیر انداختشده و به همین دلیل ارسال آن "اکید کاریمخفی"خواهان  هاکمک

های سیّار و رادیوهای انفرادی را ها شامل آنتنسازمان سیا در اوایل ماه دسامبر اولین محموله از این کمک

بریتانیا وقت به گفتهء سفارت   ١ .پین به جاکارتا فرستاددر فیلی ١ پایگاه هوایی کالرک خریداری نموده و از

آن چنان مخفی است " هست بالغ بر یک میلیون دالر بودکرِدر واشنگتن، این معامله که بنا به تخمین گیل
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Department of External Affairs, “Arms Given to KAMI,” June   , ٩١٩٩, Cablegram, Series AIS Sh, Item  ٩  / /I/١ 
Pt. ٩٣, Indonesia–Political Coup  ٩٣-١-٩ Folder, National Archives of Australia. 
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 Clark Air Base 
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 Memo for the  ٩  Committee, November ٩١٩٣ ,٩١,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ١٩–٩١  ,٩. 
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ان ارتباطات ارتش های سازمان سیا افسرتکنیسین  ١ ".که حتا قرار نیست که به کنگره نیز اطالع داده شود

هایی تنظیم نمودند که از را اندونزی را در زمینهء کاربرد این تجهیزات تعلیم داده و رادیوها را بر طول موج

بدین ترتیب سازمان امنیت ملی آمریکا توانست تمامی .  تعیین شده بود ٩ پیش از سوی سازمان امنیت ملی

در بارهء عملیات  از این طریق اطالعات بسیار دقیقیمکالمات ارتش اندونزی را استراق سمع نموده که 

اختیار افسران در  شتن اعضاء حزب کمونیست اندونزی ارتش، از جمله دستورهای مشخص در مورد ک

 ٩ .قرار گرفت [ایاالت متحده] اطالعاتی

 که کامالً روشن شده بود که ها پس از آن اتخاذ گردیدتصمیمات حکومت جانسن در مورد تعمیم کمک

-دیگر نیروهای ضدجویی و های دانشهای اسالمی، گروهایاالت متحده به طور مستقیم به ارتش، سازمان

از آن گذشته، مقامات .  یاری خواهد رساندشهروندان غیر مسلح  جمعیکمونیست در کارزار برای کشتار دسته

این کارزار  بر دامنهء های مخفیکآمریکایی به خوبی بر این نکته آگاه بوده و انتظار داشتند که رساندن کم

تنها در هفتهء اول ماه اکتبر تعداد های ارتش اندونزی به سفارت آمریکا اطالع داده بودند که رابط.  بیفزاید

،   پنجاه تن از اعضاء حزب کمونیست در جاکارتا به دست نیروهای زیر امرِ ژنرال ادجی-و-بیش از صد

 برای کشتار عمومی های مرگدر جاهای دیگر نیز جوخه شده و ، اعدامفرماندهی نظامی جاوهء غربی

های متعددی به سفارت رسید که حاکی از حمالت وسیع بر تا آخر ماه اکتبر، گزارش    .نداهدهی شدسازمان

یکی از مشاورین نظامی ایاالت .  علیه هواداران حزب کمونیست در جاوهء شرقی، مرکزی، و غربی بود

اعضاء و هواداران حزب کمونیست را در "ها گشت گزارش نمود که روستاییباز می   نگمتحده که از بندا

٣ .دهند که تا اعدام شوندها را به دست نیروهای ارتش مینموده و آن روستاها جمع آوری
 

                                                           
 ١

 Top Secret Memo from the British Embassy in Washington to the Foreign Office, January  , ٩١٩٩, FO  ٩١١٣١-١٩ , 
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 General Ibrahim Adjie 
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State, October  ٩١٩٣ ,١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 



27 
 

به ارتش، در طی   ٩ تأیید شده از سوی کمیتهء  های دارویییک روز پیش از فرستادن کمک سفارت

به جوانان "ارت خارجه نوشته بود که نیروهای کماندویی زیر امرِ ژنرال ادهی در جاوهء مرکزی تلگرامی به وز

در حالی که   ".فرستندها را به مصاف بر علیه حزب کمونیست میمسلمان تعلیمات نظامی و سالح داده و آن

اما، به طور سیستماتیک ، "ترهای کوچکطعمه"قرار داشتند، و زیر بازجویی  های باالتر حزبی دستگیررده

وابسته جوانان از آن در سوماترای شمالی و آچی، چند روز بعد   ٩ ".شدنددستگیر و زندانی شده و یا اعدام می

رای یک کارزار سیستماتیک ب کمونیست وارد-و دیگر عناصر ضد ١ یداران استقالل اندونزلیگ پاس"به 

به وضوح تمام ارتش  ؛"راه داشته استرا به هم سیعیکه کشتارهای و... داغان کردن حزب کمونیست شدند 

پلیس ، رییس اطالعات ١ سرهنگ جوونو ١ ".به دنبال تمام کردن کار حزب است"که  فرستداین پیام را می

ها که در جاوهء شرقی و مرکزی هر شب پنجاه تا صد تن از کمونیست در سیزدهم نوامبر طی گزارشی گفت

 "خون آشام"اعضاء سه روز پس از آن .  شوندتأیید ارتش کشته میو با کمونیست -های ضدبه دست گروه

قصد "در مِدان اطالع دادند که [ آمریکا]گری به کنسول "داران استقالل اندونزیلیگ پاس"شاخهء جوانان 

منابع دیگری نیز به   ".شان بیفتد به قتل برسانندحزب کمونیست را که به دست ی ازدارند که هر عضو

گری این بود های کنسولبندی مقامجمع  ".رویه بسیاری در جریان استکشتار بی"گری گفتند که لکنسو

  ٩ .گیری بوددر حال شکل "حاکمیت واقعی ترور"ها، یک گویی-تمامی اغراق که حتا با به حساب آوردن

ونیست در جاوهء که اعضاء حزب کم گزارشی در اواخر ماه نوامبر گزارش نموده بود سازمان سیا نیز در

مذهبی در جاوهء شرقی به  مبلغین  ".گیرندبه محض مشاهده توسط ارتش مورد هدف قرار می"مرکزی 

در جاوهء    گاگونگها در شهر تولونگفتند که بیش از پانزده هزار تن از کمونیست ٩ گری در سورابایاکنسول

این بود که حتا با جمع و تفریق کردن ز گری، بار دیگر، حاکی اگزارش کنسول  .شرقی به قتل رسیدند

کشتار بسیار "تردیدی نیست که  در این هیچ اما، هایی که ممکن است شده باشدگویی اغراق تمامی

                                                           
 ٩

 Telegram ٩  ٩ from Jakarta to State, November  , ٩١٩٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
 ١

 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, or League of Upholders of Indonesian Independence 
 ١

 Telegram ١ ٩  from Jakarta to State, November S, ٩١٩٣, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, LBJL; Telegram ٩٩ ٩ from 

Jakarta to State, November ٩١٩٣ ,٩٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
 ١

 Colonel Budi Juwono 
 ٩

 Telegram ١  ٩ from Jakarta to State, November ٩١٩٣ , ٩; and Telegram ٩٣ from Consulate in Medan to State, 

November ٩١٩٣ ,٩٩, both in RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
 ٩

 Surabaya 
  

 Tulungagung 
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کرد به چندین مورد نیز که در جاوهء شرقی کار مییک افسر اطالعات اندونزی    .در جریان است "وسیعی

صد نفر از کشاورزان، ظاهراً به جایی که سی)   ست در کدیریاز کشتار جمعی فعالین و هواداران حزب کمونی

-نام می( صد کشتهدر حدود سی) ٩ گوک، و پونگ(دویست کشته-و-هزار) ٣ ، واتس(اشتباه قتل عام شدند

چیز زیادی  هستند که ایهواداران ساده... شوند هایی که کشته میبسیاری از آن"برد، که به گفتهء وی 

 .تازه آغاز کار بود این  ١ ".دانندنمی

مقامات رسمی پیشین .  بود نماییهمراه با راه و مشتاقانه ایاالت متحده به کشتار جمعی در اندونزیواکنش 

اند که یا ، رییس مرکز سیا در جاکارتا و برخی از مورخین ادعا نموده١ ت متحده، از جمله هیو تووارایاال

از شدت "اطالع بوده و یا این که -نمود از این کشتارها بی های مخفیانه را آغازواشنگتن هنگامی که کمک

این هر دو ادعا آشکارا   ١ ".می شده بودگُ-در-شد دچار سرخشونتی که در این سرکوب به کار گرفته می

های ادعاها حجم وسیعی از شواهدی که به وضوح گویای این است که گزارش گونه در این.  نادرست است

رسیده نادیده ها میخانهبه توسط منابع گوناگون به سفارت آمریکا و دیگر سفارت شماری از قتل عامبی

جمعی مثل هم چنین، این واقعیت خطیر نیز که واشنگتن حتا پس از آن که کشتارهای دسته.  شودگرفته می

الت متحده های ایااش با این انتظار ادامه داد که کمکهایروز برای همه روشن شده بود، کماکان به کمک

از آن گذشته، حتا یک نفر از این همه .  به خاتمه دادن نهایی به حیات حزب کمونیست اندونزی مدد برساند

جمعی مقامات ریز و درشت ایاالت متحده نیز، نه به طور علنی و نه در خفا، نسبت به این کشتارهای دسته

نشریات در ایاالت متحده نیز آن چه را که در  های سرسریگاه ابراز نگرانی ننمود، اگرچه حتا خوانندههیچ

                                                           
  

 CIA Intel Memo, OCI  ٩٣/  ١, “Indonesian Army Attitudes Toward Communism,” November   , ٩١٩٣, NSF, CO 

Files, Indonesia, v. ٩, LBJL; Telegram  ٩ from Surabaya to State, November  ٩١٩٣ ,١, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, 
POL   -١, Indonesia, NA; Telegram    from Surabaya to State, November ٩١٩٣ , ٩, NSF, CO Files, Indonesia, v. ٣, 
LBJL. 
  

 Kediri 
 ٣

 Wates 
 ٩

 Ponggok 
 ١

 Report from East Java,”Indonesia ٩ (April ٩١٩٩), ٩ –٣ ٩; see also Hermanawan Sulistyo, “The Forgotten Years: 

The Missing History of Indonesia’s Mass Slaughter (Jombang-Kediri ٩١٩٩–٩١٩٣),” (PhD diss., Arizona State 

University, ٩ –٩١١ ,(٩١١١ . 
 ١

  Hugh Tovarها در اندونزی مخفی نموده و با حرارت تمام از نقش ایاالت متحده در این جنایت تاریخی اش را از کشتار کمونیستتوانست شعف، کسی که نمی
 .نمودتعریف می

 ١
 Quoted in H. W. Brands, “The Limits of Manipulation: How the United States Didn’t Topple Sukarno, ”Journal of 

American History ١٩ :(٩١١١) ١٩ ; see also B. Hugh Tovar and J. Foster Collins, “Sukarno’s Apologists Write Again, 

”International Journal of Intelligence and Counterintelligence٣٣  :(٩١١٩) ١; Gardner, Shared Hopes, Separate Fears, 

  ٩–  . 
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، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به جانسن نوشته بود که ٣٩والت راستو  ٣٩.کردندگیری بود درک میشُرُف شکل

سیاست سکوت  را به دنبال داشت[ از سوکارنو به سوهارتو]گذار  ست ما در قبال کشتار سراسری کهسیا"

مقامات دستگاه او آن چنان آتشین بود که -و-اش از سوهارتو و دمحمایت در واقع، واشنگتن در   ٣".بود

در میان  هاپرستانهء آن-های وطنجنجال-و-از ترس این که مبادا این گونه حمایت به جار[ اندونزی]ارتش 

، "دست از ستایش ارتش بردارد"زد نمودند که بهتر است که گوش[ آمریکا]لطمه وارد سازد، به سفارت  مردم

ما نباید "که  نظر سازمان سیا این بود   ٣.ها یادآوری کرده بودندای که مقامات بریتانیایی نیز به آننکته

ها تردید ها و عالیق ارتش دچار بدبینی شده، و یا این که نسبت به گسترش دامنهء کمکنسبت به انگیزه

-ها مخفی باقی مانده و موجب شرمکمک این دقت الزم به کار گرفته شود که نشان دهیم، البته مادامی که

طالعات و تحقیقات وزارت خارجه در سال ادارهء ا بخش اندونزیِ ، کارمندِ ٣هاوارد فدرسپیل  ".ساری نگردند

شدند، کسی به آن اهمیتی ها بودند که در آن جا قصابی میمادامی که این کمونیست"گوید که ، می٩١٩٣

 ٣٣".دادنمی

-سالحشامل های پنهانی به ارتش اندونزی ادامه داده، که ظاهراً شتارها به کمکحکومت جانسن در اوج ک

وزارت خارجه در اوایل ماه دسامبر مبلغی   ٣٩.شدکه از ایستگاه سیا در بانکوک ارسال می های سبک نیز بود

ام سی جبههء اقدام برای سرکوب جنبشبه میزان پنجاه میلیون روپیه را به منظور کمک مالی پنهانی به 

بسیار  نقش" جبههء اقدامهای مارشال گرین با تأیید متذکر شده بود که فعالیت  .تصویب نمودسپتامبر 

                                                           
٣٩

 “Protest Awaited on Murder of Communists,” letter to Editor, New York Times, January ٩١٩٩ ,٩١; “Our ‘Anti-

Communism,'” letter to Editor, New York Times, March  ٩١٩٩ ,١; “Indonesia’s Purge,” letter to Editor, New York 

Times, May   , ٩١٩٩; “Indonesia’s Genocide,” letter to Editor, New York Times, June ٩١٩٩ ,٩١. 
٣٩

  Walt Whitman Rostow کمونیست سرسخت بود در شکل دادن به سیاست -وی که یک ضد.  مشاور امنیت ملی در دورهء ریاست جمهوری لیندن جانسن بود
 (م. )کردشرقی نقش مهمی به عهده داشته و به شدت از دخالت و حضور ایاالت متحده در ویتنام و ادامهء جنگ پشتیبانی می-تحده در آسیای جنوبخارجی ایاالت م

٣ 
 Memo with attachment from Rostow to Johnson, June ٩١٩٩ ,١, NSF, CO Files, Indonesia, v. ١, May ٩١٩٩–June ٩١٩١, 

LBJL. 
٣ 

 Telegram ٩٩ ٩ from Jakarta to State, November ٩١٩٣ ,٩٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA; 

Confidential Memo from H. S. H. Stanley, October ٩١٩٣ , ٩, FO  ٩-٣٣ ٩١٩-١٩, UKNA. 
٣ 

  Howard M. Federspiel وی در ابتدا .  دریافت نمود ٩١٩٩گیل در مونرآل در سال ق سیاسی را از دانشگاه مکوی که اصالً کانادایی است، درجهء دکترای حقو
 (م. )ر پرداختگیر امور خارجی و به ویژه در رابطه با اندونزی برای وزارت خارجهء آمریکا کار کرده و بعداً به عنوان استاد در دانشگاه اُهایو به کابه عنوان تحلیل

٣٣
 Memo prepared in the CIA, November ٩١٩٣ ,١,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ٩–٩٩  ,٩ ; Federspiel, quoted in Kadane, “Ex-

Agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, ”States News Service, May ٩١١٩ ,٩١. In a letter to biographer 

Kai Bird, William Bundy wrote, “I don’t suppose that certain people would forgive what we did, but I thought that it 

was eminently justified” (Kai Bird, Color of Truth: McGeorge Bundy and William Bundy—Brothers in Arms [New 

York: Simon and Schuster, ٣  ,[٩١١١ ). 
٣٩

 In interviews with Bunnell in ٩١١–٩١١٩ , Sukendro confirmed that the CIA station in Bangkok did deliver the small 

arms; Bunnell, “American ‘Low Posture’ Policy Toward Indonesia,” ٣١. 
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، به ویژه در جاوهء مرکزی که نقش رهبری در حمله به حزب کردهمی "ایفا در برنامهء ارتش را مهمی

بیش از آن چه که یک عملیات "خطر رسوایی در این مورد  از نظر آقای سفیر.  ت را به عهده داشتکمونیس

ایتل، وابستهء  به ولیس ٣١ام بود که ژنرال احمدتقریباً در همین ای  ٣١".مخفیانه ذاتاً به همراه دارد نیست

هزار نفر تنها در سوماترای شمالی و جاوهء -زند که بیش از صدنظامی سفارت، گفته بود که وی تخمین می

این باره گفته بود که اگر این رقم درست باشد به این معنا خواهد  ایتل در  باشند مرکزی و شرقی کشته شده

اند بیش از تعداد کل کشته شده در طی دو ماه گذشتهتنها در اندونزی که  ییهاتعداد کمونیست"بود که 

 ٣١".اندویتنام تا کنون کشته شده جنگ هایی است که درکمونیست

در اختیار ارتش  اء و کادرهای حزب را به طور غیرمستقیماسامی هزاران تن از اعض ی ازسفارت نیز فهرست

آوری ها بر این باور بودند که ارتش اندونزی در جمعمقامات ایاالت متحده سال ٩٩.اندونزی نهاده بود

مارشال گرین در تلگرافی به وزارت خارجه در سال .  ناکفاست اطالعات، به ویژه در حوزهء محلی، عمیقاً

فاقد حتا اطالعات بدوی از رهبری حزب  هنوز هم رسد که مقامات اندونزیبه نظر می" نوشته بود که ٩١٩٩

گر سازمان سیا، با استفاده از ، وابستهء سیاسی سفارت و تحلیل ٩رابرت مارتنز  ٩٩".کمونیست اندونزی باشند

ای و هدر سطح ملی، منطقمنابع منتشر شده فهرست مفصلی از سازمان حزب و نهادهای وابسته به آن 

، که داد  ٩کم مالاز مشاورین اَد  ٩ی به نام تیرتا کنتیانامارتنز این لیست را به فرد.  ه بوداستانی تهیه نمود

سفارت متعاقباً تهیهء   ٩٣.سپردبه دست سوهارتو ها وی نیز آن را برای تعقیب، دستگیری و اعدام کمونیست

الت زیادی جهت تبرئهء ایا هایمقاله ده نیز در طیهای عمرسانه فهرستی را انکار نمود، هم چنان که چنین

 .نمودند متحده انجام چنین کاری را نفی
                                                           
٣١

 Telegram ١ ٩٩ from Jakarta to State, December  , ٩١٩٣,FRUS, ٩١٩١– ٩١٩, v.  ١٩–١١  ,٩. 
٣١

 General Achmad 
٣١

 Telegram ٩٩٣٩ from Jakarta to State, December  , ٩١٩٣, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL   -١, Indonesia, NA. 
٩٩

 ، مقامات سیا در آن جا نیز به همین سیاق به مأموران امنیتی مدد رساندند که فهرست مشابهی از ٩١٣ساخته بر علیه دولت آربنز در گواتماال در سال -پس از کودتای سیا  
 :نگاه شود به.  را برای هدف مشابهی فراهم سازد( نزدیک به هغتاد هزار نفر)مخالفین 

Stephen Streeter, Managing the Counterrevolution: The United States and Guatemala, ٩١٩٩– ٩١٣(Athens, OH: Ohio 

University Press,  ٩ –١  ,(٩٩٩. 
٩٩

 Airgram A-١  from Jakarta to State, August ٩١٩٩ ,٩٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL ٩ , Indonesia, NA. 
٩ 

 Robert J. Martens 
٩ 

 Tirta Kentjana Adhyatman 
٩ 

  Adam Malik (م. )یکی از وزیران کابینهء سوکارنو 
٩٣

 Kadane, “Ex-Agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians”; Michael Wines, “CIA Ties Asserted in 

Indonesia Purge, ”New York Times, July ٩١١٩ , ٩; Stephen Rosenfeld, editorial, Washington Post, July ٩١١٩ , ٩; 
Robert Barnett note to Green, Green Papers, Box ٩٣, HI; Robert Martens, unpublished manuscript, Green Papers, 

Box ٩٣, HI. 
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کودتا به درجات بسیاری به -های پسااند، میزان قتلِ عامنشان داده های متعددیهمان گونه که بررسی

اولین حمالت  ای که در دست استبر اساس شواهد پراکندهبرای نمونه،   ٩٩.ای بستگی داشتشرایط منطقه

 که غالباً های مذهبی اسالمی بر علیه حزب کمونیست در جاوهء شرقی و سوماترای شمالی به راه افتادگروه

 از مرکز با پشتیبانی واحدهای محلی ارتش همراه بوده که در بدو امر و تا رسیدن نیروهای کمکی نیز

صله پس از ورود به جاوهء مرکزی و بالی در بالفا ، اما،نیروهای کماندوی ارتش  .کردندمحتاطانه عمل می

 های اسالمی و دیگربه گروه افراد مرتبط و تعلیم مسلح کردن اقدام به با [٩١٩٣سال ] مبراوایل دسا

به پیش انداختن این آن گاه با .  را تدارک دیدند هاکمونیست قتل عام برنامهء کمونیست-نیروهای ضد

هایی را که مظنون بودند دستگیر ها زده و تمامی آناز وجود کمونیستسازی روستاها دست به پاک مرتجعین

های ساخته شده از چوب خیزران، این کشتارها معموالً با استفاده از زوبین.  بالفاصله کشتند یا زندانی و و

.  گرفتهای دور و نزدیک صورت میبود بر علیه همسایه هایی که ارتش در اختیارشان نهاده، و یا سالحقداره

کار  ٩١در روستای پاسوروآن ٩١ریسی گراتیتکه در کارخانهء نخ ٩١یک مهندس بریتانیایی به نام راس تیلور

شده بود این گونه روایت را که در همان روستا واقع  ١٩تکسکرد کشتار کارگران کارخانهء نساجی نبریمی

ته شده و مظنونین به عضویت در فرماندهء محلی ارتش با استفاده از فهرست اسامی اعضاء شناخ.  نمود

تمامی کسانی .  بندی نمودها را در پنج گروه دستههای وابسته به حزب، آنحزب، اتحادیهء کارگری، و گروه

بر اساس .  شده و بقیهء افراد در دو گروه آخر دستگیر و زندانی شدند گرفتند اعدامکه در سه گروه اول جا می

 ١٩.در حدود دو هزار نفر در اطراف کارخانه به قتل رسیده بودند گفتهء وی از اواخر ماه نوامبر

های وابسته در آن جا قدرت زیادی افتاد که حزب و سازمانبه راه می یدترین کشتارها معموالً در مناطقیشد

های حزبی، به ویژه در زمینهء اصالحات ارضی و مسایل کارگری، در جاهایی که فعالیتهم چنین و  دداشتن

کودتا در این -آن طور که یکی از محققین کشتارهای پسا.  بود موجود اجتماعیعمده برای روابط خطری 

 زسازی تمام عیار جامعهءخواهان با حزب تهاجم به حزب کمونیست به این خاطر بود کهعلت "گوید، باره می
                                                           
٩٩

 See Kenneth Young, “Local and National Influences in the Violence of ٩١٩٣,” in Cribb, Indonesian Killings of 

٩٩٩– ٩ ,٩١٩٩–٩١٩٣ and passim; on Bali see Geoffrey Robinson, The Dark Side of Paradise (Ithaca, NY: Cornell 

University Press, ٩ – ١  ,(٩١١٣ ; Robert W. Hefner, Political Economy of Mountain Java (Berkeley: University of 

California Press, ٩١١٩); Sudjatmiko, “The Destruction of the Indonesian Communist Party: A Comparative Analysis 

of East Java and Bali,” (PhD diss., Harvard University, ٩١١ ); Sulistyo, “Forgotten Years.” 
٩١

 Ross Taylor 
٩١

 Gratit Cotton Spinning Factory 
٩١

 Pasuruan 
١٩

 Nebritex Textile Factory 
١٩

 Letter from British Embassy Jakarta to Foreign Office, December ٩١٩٣ ,٩٩, FO  ٩١٩-١٩   , UKNA. 
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 امی نظم موجود اجتماعی وح هایی کهاز میان آناش را و برای انجام این چنین کاری قربانیان هاندونزی بود

سازمان سیا بر این عقیده بود که مخالفت    ١".برگزیده بود پیشاپیش داد، خوددر آن تشخیص می ذینفع

ضع ضد اموبه  اًصرف آن است که بخواهیم آن را تر ازبسیار پیچیده"ارتش اندونزی با حزب کمونیست 

این  رهبران ارتش –ارتش بود  گاهر تحکیم جایبه واقع، این نبرد بر س  ".مونیستی آن ربط داده شودک

ن در ابعاد استراتژیک های آاز میان بردن رهبریت حزب کمونیست و نابود کردن زیرساخت را که برای کارزار

  ".دیدندنه به عنوان یک مبارزهء ایدئولوژیک، بلکه به مثابهء یک جنگ قدرت می"به راه انداخته بودند 

به  از دیدگاه ارتش که به راه انداخته شده بود یک مرکز قدرت رقیب در اندونزی جنگ قدرتی که بر علیه

ان جنگ کنسول بریتانیا در مِد  .ارتش قرار داشت در برابر مدرنیزه کردن کشور تحت زعامت عنوان مانعی

ئوچو و ی و امالک کابنادر محلبه کنترل در آوردن  در چارچوب را در سوماترا ارتش بر علیه حزب کمونیست

ستیابی به ذخایر و به منظور د "رأس فرماندهی اقتصاد اندونزی قرار گرفتن در برای"قلع به عنوان نبردی 

جای تعجب از این رو   .قلمداد نمود دیگری که چنین کنترلی طبعاً به دنبال خواهد داشت منابع ارز خارجی و

ه رین حمالت بر علیه هواداران حزب بودتنیست که مناطق کائوچو و قلع در شمال سوماترا صحنهء فجیع

سه هزار تن از اعضاء و هواداران حزب را دستگیر نموده، و "ارتش هر هفته به طور متوسط نزدیک به .  باشد

بایست که اما، ارتش در عین حال می   ١".نمودکاری ساخته و یا سر به نیست میها را یا مجبور به همآن

 از سوی دیگر و مطرح از یک سو حزب به عنوان یک نیروی سیاسی ملکا میان خواست خویش در امحاء

رهبران ارتش از اواسط دسامبر به این .  نوعی تعادل ایجاد کند به اش در بازگرداندن ثبات سیاسینیاز محتوم

ن است که به فروپاشی استیالی حاکمیت سو نگرانی خویش را از این که کشتارهای کورکورانه ممک

. کردند، بیان می"اند را رها سازدای که عمدتاً به دست خود حاکمیت آفریده شدههیوالهای تازه"انجامیده و 

های دانشجویی که ممکن بود که به عنوان مراکز قدرت تازه سر هیوالهایی نظیر اسالم سیاسی و جنبش

، ارتش به شکلی بدین دلیل   ١.گی و استحکام حاکمیت ارتش را به مخاطره بیفکنندپارچه برآورده و یک

نامتوازن دست به اقداماتی برای تحت کنترل مستقیم درآوردن کشتارها زده، اگرچه کشتار هواداران حزب و 

 .ادامه داشت ٩١٩٩تر کماکان تا اواخر سال ها در ابعادی کوچکزندانی

                                                           
١ 

 Cribb, Indonesian Killings of ٩ ,٩١٩٩–٩١٩٣; Cribb, “Unresolved Problems in the Indonesian Killings of ٩١٩٣–
٩١٩٩,”Asian Survey   ( ٩٩ ): ٩–٣٣٩ . 
١ 

 See Airgram A-٣٩  from Jakarta to State, February ٩١٩٩ ,٩٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, DEF ٩, Indonesia, NA; 

Dispatch from Medan to Foreign Office, January  , ٩١٩٩, FO  ١ ٩١٩٩-١٩, UKNA; Letter from British Consulate 

Medan to Jakarta, January  , ٩١٩٩, FO  ٩ ٩١٩٩-١٩, UKNA. 
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Foreign Office and Commonwealth Relations Office to Certain Missions, January ٩١٩٩ ,٩١, FO  ١ ٩١٩٩-١٩, UKNA. 
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که در اندونزی ی و ابعاد کشتار میزان توحش"در اظهار نظری گفته بود که،  ٩١٩٩سفارت استرالیا در سال 

.  ن وسیعی در نوسان استزاها به میتخمین تعداد کشته  ١٣".به راه افتاد تا کنون سابقه نداشته است

هشت هزار نفر، که سوکارنو -و-این تعداد بین هفتاد.  ها در دست نیستمتأسفانه، آمار دقیقی از تعداد کشته

ار ارتش اعالم کرده بود، تا مرز یک میلیون نفر که در اواخر دسامبر و بسا پیش از پایان یافتن عملیات کشت

-انجام شده بود، برآورد می ٩١٩٩در سال  ١٩گیری تحقیقاتی بود که به خواست پلیس مخفی اندونزینتیجه

ها تا اواخر دههء هفتاد در ها هزار نفر از آنکم تعداد یک میلیون نفر نیز دستگیر شده بودند که دهدستِ.  شود

هیچ تردیدی در این نیست که مقامات آمریکایی و بریتانیایی از همان اوایل سال   ١١.داشته شدندزندان نگاه 

در  ، رابط سازمان نیروهای مسلح١١بولاستمسرهنگ .  به کشته شدن صدها هزار نفر آگاهی داشتند ٩١٩٩

مقامات   .داده بودستهء نظامی سفارت بریتانیا خبر بیش از نیم میلیون نفر کشته را به واب اواسط ژانویه

ها را تنها در بالی بالغ استرالیایی مدعی بودند که گزارشی را از پلیس اندونزی در دست دارند که تعداد کشته

کرِست سفیر بریتانیا به مارشال گرین گفته بود که وی تعداد گیل  ١١.زندهشت هزار نفر رقم می-و-بر بیست

 بوده که "کامالً باورنکردنی"، شمارشی که به نظر سفیر سوئد زندها را چهارصد هزار نفر تخمین میکشته

والت   ١٩.شماری شده بود-ن رقم به شدت کموی در مناطق روستایی ای شخصی بر پایهء مشاهدات گویا

هزار نفر را ذکر -سیصد خود به لیندن جانسن حتا رقم کمترِ راستو، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گزارش

گذار در جاوهء مرکزی و شرقی و -و-نگار آمریکایی، پس از یک گشت، یک روزنامه ١کارنااستانلی   ١٩.نمود

ها بر اساس نظرات مقامات ، گفته بود که تخمینی که رسانهکاردار سیاسی سفارت ،  ١بالی به ادوارد مَسترز

.  ر نفر استچهارصد هزا کمها دستِو به نظر وی تعداد کشته "بسیار پایین بوده"کنند غربی مطرح می

                                                           
١٣

 Draft, “Indonesia Internal Situation,” undated, Series A١ ٩١/ , Item  ٩  / /I/١/Pt. ٩٣, Indonesia—Political Coup  ٩-
٩٣-١ Folder, National Archives of Australia. 
١٩
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Restoration of Security and Order" 
١١
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١١
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١١
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کم اهمیت جلوه دادن  مطلوب بودن"ک برای بحث بر سر م مالبا یکی از مشاورین اَد اتفاقاً، مَسترز تازه

های تر آن است که تخمینما بر این باور هستیم که عاقالنه"گفته بود که مالقات کرده و  "وسعت کشتارها

به ذکر  الزم   ١".شویمواقع میها مورد پرسش کمتر را به کار بگیریم، به ویژه هنگامی که از سوی رسانه

شود صد هزار نفر که از سوی ایاالت متحده قید میک نیز معتقد بود که رقم سیاست که حتا خود اَدم مال

 .ای استرقم بسیار محافظه کارانه

ها نالیستهای اسالمی و ناسیوتحت فرمان وی، و در کنار آن گروهشک، ژنرال سوهارتو و ارتش اندونزی بی

جنبش دادند، مسئولیت اصلی کشتارهایی را که در پس به اصطالح را تشکیل می نظامی-شبهکه نیروهای 

های دیرینهء اگرچه این کشتارها به طور عمده ریشه در کینه  .به راه افتاد به عهده داشتند ام سپتامبرسی

کشتارها در این چنین ابعاد "اند، شاره نموده، اما، همان گونه که هارولد کراوچ و دیگر محققین امحلی داشت

قمع حزب کمونیست اندونزی یک -و-قلع  ١٣".بودمی ای بدون دخالت و ترغیب ارتش ناممکنگسترده

اش به کمپین نظامی بود که به دست نیروهای مسلح برای از میان برداشتن مانع اصلی بر سر راه عروج

، و های غربیخالف آن چه که سفارت ایاالت متحده، ژورنالیستبر .  ریزی و اجرا شده بودقدرت برنامه

آن " رحمانه ناشی از  به اصطالحاند، کشتارهای بیبسیاری از محققین اندونزیایی سعی در القا آن داشته

شناسی که ریشه در آسیباست آمیزی و جنون عبارت از تشنه به خون بودن ذاتی رگهء عجیب ماالیی، که

"و باعث شد که مردم به پا خیزند داشته فرهنگ اندونزی
 .نبود ١٩

های جمعی در قرن بیستم معموالً شریک جرم داشته، و از پشتیبانی فعال و یا اما، مرتکبین به جنایت

.  کشتار در اندونزی نیز از این قاعده مستثناء نبوده است.  اندهای خارجی برخوردار بودهغیرفعال قدرت

با فشار بر  توانستند، تردیدی نیست که میدانستندخویش مینزی اگر به صالح المللی اندوحامیان بین

اما، از نظر ایاالت متحده نابودی کامل حزب کمونیست .  اندونزی از وسعت و ابعاد این کشتارها بکاهند

نطقه، عروج دوباره به اندونزی در اقتصاد سیاسی م ناپذیر برای جا دادننیاز اجتناباندونزی و حامیان آن پیش

در حقیقت، واشنگتن هر چه که در توان   .یک رژیم مدرن نظامی، و فلج کردن و یا سرنگونی سوکارنو بود

در واقع امر، تنها نگرانی .   داشت برای تشویق و تسهیل کشتار اعضا حزب به دست ارتش به کار انداخت
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اندازهء کافی صورت نگرفته و زمینه را برای مقامات ایاالت متحده این بود که مبادا کشتار هواداران حزب به 

برای  هایی را که حکومت آمریکابازگشت دوبارهء سوکارنو به قدرت فراهم ساخته و بدین ترتیب تمامی نقشه

تروری که در اندونزی به راه افتاده بود برای ایاالت   ١١".نقش بر آب سازد کشیده بود سوکارنو-اندونزی پسا

های نولیبرالی بود که ایاالت متحده بر اندونزی وده و به واقع سنگِ بنای سیاستمتحده بسیار سودمند ب

ای از سوی ارایهء هر گونه کمک پنهانی قابل مالحظه یالبته، مقامات آمریکای.  سوکارنو تحمیل نمود-پسا

نیز مسئلهء به ارتش اندونزی در طی مدتی که درگیر کشتار مخالفان بوده را همواره نفی نموده و واشنگتن 

روابط  بسیاری از کارشناسانِ  ١١.را کامالً نادیده گذاشته است ام سپتامبرسیهای پنهانی پیش از کمک

-پذیرفته به طور عمده این ادعاها را رسی به مدارک مهم سیا،اندونزی به سبب عدم دست-ایاالت متحده

دهد که عملیات مخفیانهء ه روشنی نشان میسازمان سیا ب بندی شدهءطبقه محدود اسناد اما، انتشارِ  ١١.اند

به عالوه، این اسناد به   .تر بدان اقرار شده بوداین سازمان در اندونزی بسا فراگیرتر از آن است که پیش

خونی که در قرن بیستم به  حمّامِترین در یکی از بزرگگر این واقعیت است که حکومت جانسن خوبی نشان

 .چرا دست داشته است-و-و بی چون تقیمراه افتاده بود به طور مس

حمام "در انجام وظیفهء خویش در این مورد سنگِ تمام گذاشته و  ، طبق معمول،اصلی نیزبستر های رسانه

 "هایکی از بهترین خبرها برای غرب پس از سال"را که در اندونزی به راه افتاده بود به عنوان  "خونی

به نقل از  ای عمیقاً نژادپرستانه و مشمئز کنندهکه نوشته را با جملهمورد نباشد شاید بی  .عرضه نمودند

 هایه حتا در معیارحجم کشتارها به حدی بود ک"شرمانه نوشته بود که نیویورک تایمز خاتمه دهیم که بی

 آفرین یشگفت ،ارزدبه پشیزی نمی هاو حیات انسان یک امر عادی بودهدر آن جا خشونت  آسیا نیز که

١٩".است
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 Memo of Conversation, February ٩١٩٩ , ٩, RG ٣١, Central Files, ٩١٩٩– ٩١٩, POL  , Indonesia, NA. Cribb 

(“Unresolved Problems in the Indonesian Killings”) argues that there is no evidence that Washington’s assistance 

led to greater levels of killing. 
١١

 Gardner, Shared Hopes, Separate Fears,   ١; Marshall Green, Indonesia: Crisis and Transformation, ٩١٩٣–
٩١٩١ (Washington, DC: Compass, ٩١١٩), ٩١; Tovar and Collins, “Sukarno’s Apologists,”  ٣٩; Tovar, “Indonesian 

Crisis of ٩١٩٩–٩١٩٣: A Retrospective, ”International Journal of Intelligence and Counterintelligence١, no.   (٩١١ ). 
١١

 Robert J. McMahon, The Limits of Empire: The United States and Southeast Asia Since World War II(New York: 

Columbia University Press, ٩٩ ,(٩١١١ –  ; H. W. Brands, The Wages of Globalism: Lyndon Johnson and the Limits of 

American Power (New York: Columbia University Press, ٩١١٣), ٩١٩; John Subritzky, Confronting Sukarno (New 

York: St. Martin’s,  ٩١٩ ,(٩٩٩; exceptions include Bunnell, “American ‘Low Posture’ Policy Toward Indonesia,” ٣١–
٩٩; and Bird, Color of Truth,  ٣– ٣ . 
١٩

 Vengeance with a Smile,” Time, July ٩١٩٩ ,٩٣; C. L. Sulzberger, “When a Nation Runs Amok.” 
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 نیست حقیقت میسر آشتی ملی بدون اقرار به
 (در اندونزی ٨٦٩١پیرامون کشتارهای  تان سوییه لینگمصاحبه با )

 مقدمه

، به خانهء هفت گرایی بودندمدعی چپیکانی از نیروهای ارتشی که  ٩١٩٣در ساعات بامدادی روز اول اکتبر 

ها کشته شش تن از ژنرال مجموعاً در این جریان . رتبهء ارتش در جاکارتا یورش برد-های عالیتن از ژنرال

یک  ربایی کشته شده، و سه تن دیگر بهبر اثر تیراندازی در هنگام عملیات آدم هاسه نفر از آن.  شدند

نفر هفتم، .  پادگان نیروی هوایی به نام لوبانگ بوآیا در جنوب جاکارتا برده شده و در آن جا به قتل رسیدند

، از رادیوی ملی اندونزی پخش شد ای کهطی بیانیه مجریان این عملیات. رار شدموفق به ف ژنرال ناسوتیون،

ها حفاظت از رییس جمهور در برابر ها نیروهای وفادار به سوکارنو بوده، و هدف آناعالم نمودند که آن

ه ادعای شورایی که ب –کند دست راستی وی را تهدید می "هایشورای ژنرال"خطری است که از سوی 

-جنبش سیاین افراد خود را .  ریزی کودتای نظامی بر علیه رییس جمهور بوددر حال طرح گویا این افراد

نامیده، و سرهنگ اونتونگ، فرماندهء گارد ریاست جمهوری را به عنوان رهبر این جنبش  ام سپتامبر

 ٩.معرفی نمودند

از همان ابتدا در پروسهء فروپاشی ه بتواند قوام بگیرد آن ک ازپیش ، و هبسیار کوتاه بود ، اما،ر این جنبشعم

به طور اعجاب "کسی که  –سرلشکر سوهارتو، فرماندهء نیروهای ذخیرهء استراتژیک ارتش .  بود فرو رفته

 – "بایستی که هدف نخستین بوده باشدمنطقی می"؛ اگرچه به طور "گان نبودآوری در زمرهء دستگیر شده

به رغم    .ش را به دست گرفت و به سرعت این به اصطالح جنبش را در هم کوبیدبالفاصله کنترل ارت

 دریات آن چه که یزجباورهای گوناگون و از جمله این که این عملیات نتیجهء اختالفات درونی ارتش بوده، 

ته کامالً با این حال، یک نک   .کماکان در پردهء ابهام قرار داردپس پردهء این جنبش رخ داد  واقع امر در
                                                           
٩
 See John Roosa, Pretext for Mass Murder (Madison: University of Wisconsin Press,  ٩٩٩); Robert Cribb, 

“Genocide in Indonesia, ٩١٩٩–٩١٩٣,” Journal of Genocide Research  , no.   ( ٩٩٩):  ١ –٩١; Saskia Eleonora Wieringa, 

“Sexual Slander and the ٩١٩٣/٩٩ Mass Killings in Indonesia,” Journal of Contemporary Asia  ٩, no.   (November 

 ٩٣–  ٣ :(٩٩٩. 
 
 Wieringa, “Sexual Slander and the ٩١٩٣/٩٩ Mass Killings in Indonesia,” ١ ٣; The Editors, “September  ٩١٩٣ ,٩,” 

Preface to Benedict Anderson, “Petrus Dadi Ratu,” New Left Review   (May–June  ٩٩٩): ٣. 
 
سودیسمان مدعی بود که از نظر .  کندپیش از رفتن به دادگاه نظامی اشاره می( یکی از رهبران حزب)، روسا به سخنان سودیسمان Pretext for Mass Murderدر   

به عالوه، سودیسمان گفته بود که .  دانستبنابراین گفته، حزب به عنوان یک نهاد چیزی در بارهء این جنبش نمی  ".جنبش چیزی جز یک نزاع داخلی ارتش نبوداین "حزب 
ری حزب صرفاً بر اساس مواضع فردی خواه ارتش بر اساس نیات خویش دست به اقدام زدند، و برخی از اعضاء حزب نیز، بدون اطالع و یا همکاگروهی از افسران ترقی"
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نو و قدرت گیری سوهارتو سرنگونی سوکارزمینهء پیشرخ داد  ٩١٩٣آن چه که در اول اکتبر : روشن است

هایی که با برای آناحتماالً .  را بر اندونزی تحمیل نمود بود که بیش از سه دهه حاکمیت استبداد نظامی

.  ای نیستتازه نظم نوین سوهارتو خبر حبه اصطال عیت رژیمبُکشور اندونزی آشنا هستند، سُ تاریخ معاصر

مشخصاً با روایتی همراه است عروج سوهارتو به قدرت "نموده،  اشاره نیز بدان اما، آن گونه که جان پیلجر

بودی کمونیسم نا این روایت عبارت است از.  "کلی به فراموشی بسپرد دهد که آن را بهترجیح میکه غرب 

ترین خبری آن را خوش ٩١٩٩در سال  تایمای که مجلهء پدیده ه راه افتاد؛و کشتار وسیعی که در پی آن ب

، و یا آن گونه که مقاله نویس نیویورک "ها از آسیا دریافت کرده بودکه غرب پس از سال... " اعالم نمود

  ."در آسیا بارقهء امیدی": اش نوشته بودتایمز در عنوان مقاله

را به دست گرفت اعالم نمود که حزب کمونیست معرکه گردان جریان   پس از آن که سوهارتو کنترل اوضاع

های حکومت سوهارتو سال  ٣.است؛ اتهامی که هرگز سندی در مورد آن ارایه نشد بوده ام سپتامبرسی

بود، بلکه هم ( بیرون از حاکمیت)جهان حزب کمونیست ترین بزرگنه تنها شاهد تخریب که از پی آمد 

  ٩.به همراه داشت ونزی و بسیاری را که صرفاً مظنون بودندهای اندهزار نفر از کمونیست چنین کشتار صدها

                                                                                                                                                                                           
ترین محتمل"گیرد که های سازمان سیا و سفارت ایاالت متحده در جاکارتا این گونه نتیجه میگابریل کالکو با استناد به گزارش(.   ١) "ها یاری رساندندخویش به آن
ای و سوکارنو هر دو رابطه( دبیرکل حزب)مسئلهء درونی ارتش بود که آیدیت  این است که این جنبش در وهلهء نخست یک نوشتتوان برای این وقایع شرحی که می

 ".محتاطانه، اما فرصت طلبانه را با آن حفظ نمودند
Gabriel Kolko, Confronting the Third World (New York: Pantheon Books, ٩١١١), ٩١١. 

 
 :گرفته شده است حاکمان جدید جهانجهانی شدن با عنوان  نقل قول جان پیلجر از فیلم مستند وی در بارهء اندونزی و  

The New Rulers of the World,  ٩٩٩, http://johnpilger.com 
 کندمی نقل "[ویتنام در جمله از] آسیا در دیگر جاهای در مفید تحوالت" پیرامون گزارشی متن در را سوهارتو رسیدن قدرت به ماجرای رستان جیمز مقالهء

James Reston, “A Gleam of Light in Asia,” New York Times, June ٩١٩٩ ,٩١ 
 .است شده گرفته "لبخند با ورزی کینه" مقالهء از شده تایم مجلهء از که قولی نقل

“Vengeance with a Smile,” Time, July ٩ –   ,٩١٩٩ ,٩٣ 
نفرتی که سوکارنو نسبت به غرب داشت "از نظر نویسندهء این مقاله .  در این مقاله به قدرت رسیدن سوهارتو و خاتمهء حکومت سوکارنو با نظری مساعد گزارش شده است

دهد که سرِ بریدهء قربانیانی که به ظن کمونیست در ادامه، نویسنده بدون هیچ اعتراضی به کشتار در جاوهء شرقی پرداخته و شرح می  ”.کرملین را هم سفید کرده بودروی 
قاله، سپس، با دادن خاطرجمعی نسبت به این که از این م  .ها مایهء عبرت باشدشان به میخ شده بود که تا برای بازماندهگان آنبودن کشته شده بودند در مقابل درب خانه

ترین خبری است که خوش": ای که اندونزی اکنون برگزیده است نیازی به تعدیل نداردموضع تحسین برانگیز تازه": یابدکشتارها کسی دچار ندامت نبوده این گونه خاتمه می
 ".ها از خاور دور به غرب رسیده استپس از سال

٣
 Scholars who argued that this accusation was unsupported by evidence include Benedict Anderson, Ruth McVey, 

and Harold Crouch; see Roosa, Pretext for Mass Murder, ١ . 
٩
 Rex Mortimer, Indonesian Communism under Sukarno (Ithaca: Cornell University Press, ٩١١ ), ٩١. 

 .رسماً زاده شد ٩ ٩١سوم مه سال -و-در بیست "سنتز مارکسیسم و جنبش کارگری اندونزی"حزب کمونیست اندونزی به عنوان 
D.N. Aidit, Kibarkan Tinggi Panji Revolusi! (Jakarta: Yayasan Pembaruan, ٩١٩ ), ١. 

های اش را به عنوان یک سازمان سوسیالیستی در مستعمرهشروع جنگ جهانی اول، هنگامی که فعالیتهای بالفاصله پیش از گردد به سالاما، تشکیل حزب را در واقع برمی
ترین حزب عمده در اندونزی و اولین جنبش توان کهن سالحزب کمونیست را می".  آغاز نموده بود( شودآن چه که امروز اندونزی نامیده می)هلند موسوم به هند شرقی 

 "ر آسیا و ماوراء مرزهای امپراتوری سابق روسیه ایجاد شده بودکمونیستی دانست که د

http://johnpilger.com/videos/the-new-rulers-of-the-world
http://johnpilger.com/videos/the-new-rulers-of-the-world
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الجزایر، به ویژه در جاوهء شرقی، ، یک رشته کشتارهای وسیع در سراسر مجمع٩١٩٣ـ٩١٩٩های بین سال

ایات رخ داد، ترین جندر جاوهء مرکزی و شرقی، جایی که فجیع  ١.بالی، و سوماترای شمالی به راه افتاد

 نظامی-های شبهیژه نیروهای کماندوی ارتش، و جریانها به دست واحدهای ارتش، به وعمدهء این جنایت

بود که به اصطالح بخش جوانان جنبش  انصارها موسوم به یکی از این گروه.  کمونیست صورت گرفت-ضد

می در تهیهء سالح، آموزش و یار مهبه طور کلی، ارتش نقش بس  ١.رفتبه شمار می نهضت العلماءاسالمی 

پس از و به طور عمده کشتارها معموالً .  کمونیست در مناطق مختلف کشور داشت-ضد هایتشویق جریان

 ١.شدد واحدهای ارتشی به منطقه آغاز میورو

 و بریتانیا نیز که خواهان آن بودند که در گرماگرم این چنین کشتاریدر این میان نقش ایاالت متحده 

کرست، سفیر وقتِ ندرو گیلاَ.  حایز اهمیت است میزان به گور سپرده شود نیز به یکاندونزی در کمونیسم 

تبلیغات و جنگ روانی، تخریب و به گور سپردن حزب  توسل به"باید با که  ر اندونزی گفته بودبریتانیا د

دخالت مستقیم سیا، همکاری "ایاالت متحده نیز با   ".کمونیست اندونزی به دست ارتش را تضمین نمود

به  "نمودهای الزم از سوی شورای امنیت ملی جانسننزدیک سفارت و وزارت خارجهء آمریکا، و با ارایهء ره

در مورد  توصیه نمود که ٩١٩٣سازمان سیا در طی یادداشتی در نوامبر سال .  نیروهای سوهارتو یاری رساند

های کمک مادامی که" از سوی ایاالت متحده [هار کمونیستبه ارتش اندونزی در امر کشتا]ارایه کمک 

مسلح "های اندونزی برای از این رو، هنگامی که ژنرال  ".پذیر است، نباید تردید جایز نیستمخفیانه امکان

از  "های اسالمی و ناسیونالیست در جاوهء مرکزی بر علیه حزب کمونیستساختن جوانان وابسته به سازمان
                                                                                                                                                                                           
The Rise of Indonesian Communism (Ithaca: Cornell University Press, ٩١٩٣), xi. 

حزب کمونیست اندونزی  –ن نمود بر علیه هلند امپریالیستی که متعاقباً حزب را قدغ ٩ ٩١های سال به ویژه شورش –های شکست خوردهء انقالبی در طی چند دهه تالش
حزب، سپس، و مدت کوتاهی پس از ماجرای .  اش اعدام شده و یا به تبعید فرستاده شدندرا اجباراً به یک تشکیالت زیرزمینی تبدیل ساخته و بسیاری از رهبران و کادرهای

حزب تحت رهبری وی .  رهبری حزب را به دست گرفت ٩١٣٩ای جوان خویش در سال آیدیت به همراه رفق.  بار دیگر به یک سازمان علنی تبدیل گردید ١ ٩١مادیون در 
 .های وابسته عضویت دارندها نفر نیز در سازماناعالم نمود که تعداد اعضاء حزب به سه میلیون بالغ شده، در حالی که میلیون ٩١٩٣به سرعت رشد نموده و در اوت 

Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno, ٩٩  ,  –٩.  
١
شان پیرامون کشتارهای هایمعموالً در بحث ٩١٩٣ـ٩١٩٩محققین از دورهء زمانی .  رودام سپتامبر و وقایع پس از آن به کار میبرای اشاره به جنبش سی "٩١٩٣"واژهء   

تعداد قربانیان . الجزایر ادامه یافتدر نقاط مختلف مجمع ٩١٩١کماکان تا سال  "یگاه-کشتارهای گه"اما، .  کنندای که اوج قتلِ عام بوده، استفاده میجمعی به عنوان دوره
 .شودهزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می-اما، این تعداد عموماً بین پانصد.  انداین کشتارها را بسیاری با ارقامی متفاوت اعالم نموده

Robert Cribb, “Introduction: Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia,” in Robert Cribb, ed., The 

Indonesian Killings, ٩١٩٩–٩١٩٣ (Clayton, Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, ٩١١٩),  , 
٩ . 

واقعیت، اما، این است که تمامی این .  ها به سه میلیون نفر رسیده استبود که تعداد کشتهای در کشتارها داشت، خود مدعی فرمانده واحدهای کماندوی ارتش که نقش عمده
 .ارقام تخمینی است

John Roosa “No careful, comprehensive investigations have been conducted”; Pretext for Mass Murder,  ٩٩. 
١
 See Cribb, “Introduction,”  ٩; Wieringa, “Sexual Slander and the ٩١٩٣/٩٩ Mass Killings in Indonesia,” ٣٣ ,٣ ٣ . 

١
 Cribb, “Genocide in Indonesia, ٣   ”,٩١٩٩–٩١٩٣. 
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مواد ’تحت عنوان "ها ده اسلحه درخواست نمودند، ایاالت متحده بالفاصله با ارسال کمکایاالت متح

 ".عی در اندونزی کامالً حمایت آمیز بودبه کشتار جمنسبت ایاالت متحده  نظر"  ٩٩".موافقت نمود ‘دارویی

یکی از "وان دادی است که سازمان سیا خود از آن به عنو نباید فراموش کرد که سخن بر سر همان رخ –

"ترین کشتارهای جمعی در سدهء بیستمفجیع
 .نام برده بود ٩٩

مبنای "نیم میلیون نفر در طول یک دهه صرفاً بر -و-یکبیش از .  این فجایع در همین جا خاتمه نیافت

هایی هم که در آن.  دستگیر، شکنجه، و غالباً بدون محاکمه زندانی شدند "هاداشتن ارتباط با کمونیست

ها به ها از چنگال مرگ گریختند و شانس آزاد شدن از زندان را داشتند، حیات پس از زندان برای آنانزند

این افراد به طور دایم، هم از سوی حکومت و هم به دست جامعهء .  شکلی دردآور دشوار بوده است

  ٩.قرار داشتنددایم ، مورد تبعیض و آزار ی که در آن احاطه شده بودندستیز-کمونیست

زاده شده بود یکی از این زندانیان   ٩گاندر شهر پکالون ١ ٩١که در دوازدهم سپتامبر  لینگ تان سوییه

، یکی از رهبران حزب که تا آن موقع جان ٩٣به همراه سودیسمان ٩١٩٩وی در ششم دسامبر    ٩.سیاسی بود

                                                           
٩٩

 Bradley Simpson, “International Dimensions of the ٩١–٩١٩٣ Violence in Indonesia,” in Douglas Kammen and 

Katherine McGreggor, eds., The Contours of Mass Violence in Indonesia (Honolulu: University of Hawai’i Press, 

 ٩– ٩ ,٣١ ,( ٩٩ ; The Editors, “Notes from the Editors,” Monthly Review ٩١, no. ٣ (October  ٩٩٣): c ; 
Kolko, Confronting the Third World, ٩١٩. 
٩٩

 Simpson, “International Dimensions of the ٩١–٩١٩٣ Violence in Indonesia,” ٩ ; The CIA quote was cited in Jonah 

Weiner, “The Weird Genius of ‘The Act of Killing,’” New Yorker, July ٩٩  ,٩٣ .  http://newyorker.com 
٩ 

 Cribb, “Genocide in Indonesia, ٩   ”,٩١٩٩–٩١٩٣. Cribb’s estimate for the number of people in detention was also 

used by Roosa in Pretext for Mass Murder. 
٩ 

 Pekalongan 
٩ 

-های اولیه جوانی، به طور فعال در حیات سیاسی جامعه شرکت نموده و کنشاما، از سال.  برخوردار نبود "صحیح"رسی به آموزش تان که در فقر بزرگ شده بود از دست  

 انجمن مشورتی جوانان اندونزیو در آن جا به سمت دبیر کل به جاکارتا نقل مکان نمود   ٩١٩وی در سال .  گری همواره بخشی جداناپذیر از حیات وی بوده است

-نگریسته می گروه مشاوره برای شهروندی اندونزیهای مجموعه-اگرچه این انجمن یک سازمان مستقل است، اما، غالباً به عنوان یکی از زیر.  شروع به کار نمود

فعالیت این سازمان به طور عمده پیرامون مسایل .  اش ایجاد شده فعال استط خود وی و همکاران، تان در سازمانی که توس٩١١١پس از سقوط سوهارتو در سال .  شود
به انستیتوی مطالعات برای همکاری شهروندان   ٩٩ این سازمان از سال .  ها، متمرکز استهای اندونزی، از جمله تبعیض نژادی بر علیه آنپیچیدهء مربوط به جامعهء چینی

 :های زیر نام بردتوان از عنوانتان چندین کتاب نیز نوشته که از جمله می.  ام یافت که وی کماکان یکی از روسای آن استاندونزی تغییر ن
The September  ٩th Movement ٩١٩٣, the Cold War, and the Destruction of Nationalism: Thoughts of a Chinese 

Plebeian, a Victim of the New Order (Jakarta: Komunitas Bambu,  ٩٩٩) 
The Dark Period of Pancasila: The Face of Indonesian Nationalism (Depok: Ruas,  ٩٩ ) 
٩٣

 Sudisman 
عنوان  سوکارنو به (Guided Democracy)وی هم چنین، در دورهء دموکراسی هدایت شدهء .  سودیسمان از اعضاء کمیتهء اجرایی حزب کمونیست اندونزی بود

آیدیت، .  به دست گرفت ٩١٣٩رهبری حزب را در سال  –آیدیت، لوکمان، انجوتو، و ساکیمان  –اش وی به همراه چهار تن دیگر از رفقای.  دبیرکل حزب خدمت نمود
 )rderMu Mass for Pretext ,Rossa , ١ ,٩ ٩.  )به قتل رسیدند ٩١٩٣لوکمان، و انجوتو به طور مخفیانه به دست ارتش در اواخر سال 

خود وی نیز توسط دادگاه نظامی در .  سودیسمان در دفاعیات متین و پرشور خویش در برابر دادگاه، بدون هراس از مرگ به دفاع از رفقای به خاک افتادهء خویش برخواست
 )Sukarno Under Communism Indonesian ,Mortimer , ٩– ٩(.. به مرگ محکوم شد٩١٩١سال 

http://dx.doi.org/10.14452/MR-067-05-2015-09_0
http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-weird-genius-of-the-act-of-killing


41 
 

سیزده سال در زندان به سر برد تان مدت   .کردند دستگیر شدگی میبه در برده بود و با هم در یک جا زنده

وی در مدت این .  از زندان آزاد شد ٩١١١وی در سال .  که چند سال اول آن در زندان ارتش در جاکارتا بود

 .گرسنگی را تحمل نمود و از یک بیماری خطرناک نیز جان به در بردو های شدید، انزوا، سیزده سال شکنجه

باید به آن پاسخ  هایی که دستگیرش کردندالی است که تنها آنجرم وی چه بود؟  به گفتهء وی این سو

در سحرگاه یک  آورم کهبه یاد می.  مشود، هیچ جرمی مرتکب نشدتا آن جا که به من مربوط می".  دهند

 آن از.  ام نشانه رفته است، دیدم که تفنگی به سمت پیشانیبه محض گشودنِ در.  زدکسی در می روز

که  ام دادم جلبی دریافت کردم و نه کسی کاغذی به دستا زمانی که آزاد شدم، نه حکت ء دستگیریلحظه

نیز  هااز دیگر زندانی عین این مسئله برای صدها هزار نفر.  ام در آن شرح داده شده باشددلیل دستگیری

ما صرفاً "  .شدندانسان محسوب نمی [رژیم] گوید از نظر صاحبان قدرت، مخالفینوی می  ".اتفاق افتاد

 ".شدیمکن میآمدیم که باید ریشهحشراتی به حساب می

تجارب شخصی در این مصاحبه، تان   ٩٩.در جاکارتا با تان مالقات کردم ٩١٩٣پنجاه سال پس از وقایع 

خویش به عنوان یک زندانی سیاسی را در میان گذاشته، و هم چنین تحلیل خویش از جریان موسوم به 

 .ا، به ویژه در ارتباط با امپریالیسم، مطرح ساخته استوقایع پس از آن رو  ام سپتامبرسی

                                                                                                                                                                                           
ها را محاصره کرده بودند یکی های مسلح که آنبانالبداهه و در میان انبوهی از زندانشد، تان توانست که فیاز زندان ارتش به مقصد اعدام منتقل می دیسمانسوزمانی که 

همیشه در خاطر من باقی خواهد ماند،  برای سودیسمان "نویسد، وی می.  را به عنوان بدرود به رفیق محبوب خویش بخواند( ای برای حزبچکامه)از سرودهای حزبی 

 )٩G ,Tan S ٩١٩٣, Nasionalisme Kehancuran dan ,Dingin Perang ,١٣ (.. یک رهبر کمونیست که مورد ستایش و احترام من است
٩٩

 .برگردانده شده است انجام شد و توسط خود من به انگلیسی (باهاسا اندونزیا)به زبان رسمی اندونزی  و ٩٩٣ ام اوت این مصاحبهء در سی  
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 در بارهء زندانی سیاسی

 

ات، مانند بندهای-تجارب خودت و هم ای؛، در بارهء تجارب هولناکی نوشته٩اتهایدر یکی از کتاب: اینتان

چه چیزی در این مدت .  غیره جه و به سر بردن در سلول انفرادی، نامعلوم بودن مدت زندان، وتحمل شکن

 کمک نمود که زنده بمانی و امیدت را از دست ندهی؟

است که آیا  پرسش اساسی این.  گی استفرد در زنده ، البته، گزینهء خودِترین عاملمهمبه نظر من : تان

م؟  من در ی جدی باشیگمصمم هستیم که در زنده یا این که ،بگذرانیم را به بطالت گیزندهخواهیم که می

دوم، به .  ، اگرچه شاید نتوانم به طور منسجم چرایی این گزینه را شرح دهمشق دوم را برگزیدم گیزنده

-محض آن که یقین پیدا کردم که باید مدت زمان درازی را در زندان بگذرانم، باید گام بعدی را تعیین می

گی است، مشکل اصلی مشکل گرسنگاه  آن، ی که سخن بر سر زندان درازمدت در میان باشدزمان.  کردم

-در چنین شرایطی باید دید که چگونه می.  است ترین نیاز بشردرست؟  مسئله بر سر چگونگی رفع ابتدایی

 ؟توان و باید با این مشکل کنار آمد

[ از سوی خانواده و یا دوستان]هنگامی که برخی .  ها بودزندانیگرسنگی نگرانی عمدهء تمامی  ،در یک دوره

ها مثالً اگر این.  شدندها خیره میهای دیگر با چشمانی از حدقه در آمده به آن، زندانیکردندغذا دریافت می

ها را برای آن وقت، این تیله.  کردندمی اش را کنده و تیلهخوردند، پوستداشتند سیب زمینی شیرین می

علت این که .  اوضاع به این اندازه بد بود.  ردندخومی با ولع ها همانداختند که آنهای گرسنه میزندانی

 –کردند چه بود؟  برای این که در هراس بودند ها حتا از پوست سیب زمینی هم صرف نظر نمیزندانی

اما، این را .  بنابراین، چگونگی برخورد با این معضل بسیار مهم بود.  بمیرند[ از گرسنگی]این که  هراس از

به خاطر این دوستان بود که من لباس بدون .  ام نگذاشتندداشتم که هیچ گاه تنهای بگویم که من دوستانی

 .پینه بر تن داشتم-وصله

شوند، ابتدا از فکر این که باید ها وقتی که زندانی میآدم. دتوانند تغییر کنناما، نباید فراموش کرد که افراد می

-اگر غذا به دست.  دهدفردگرایی سوق می سمت ا بهها راین ترس آن.  افتندگرسنگی بکشند در هراس می

با گذشت زمان همین  ،اما.  کردند تا آن را به تنهایی در دل شب بخورندرسید، ظرف غذا را قایم میشان می

شان را با توانند که غذایکه هر قدر هم که گرسنه باشند، باز هم می کم یاد گرفتندکم.  افراد تغییر کردند
                                                           
٩
 Tan, G ٩S ٩١٩٣, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme. 

 .توان سوای چیزهای دیگر، به عنوان مروری مختصر بر این کتاب دانستبنابراین، این مصاحبه را می.  اماین کتابی است که من در سراسر این مصاحبه به آن اشاره کرده
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-اش میآن وقت کار به جایی رسید که وقتی که کسی یک تخمِ مرغ پخته برای.  کنند دیگران قسمت

هایی که کسی را نداشتند که این گونه بود که آن.  کرداش تقسیم میفرستادند، او آن را با هفت تن از رفقای

توان بر این هراس از می بنابراین،.  توانستند در زندان دوام بیاورند از جمله خودم، شان خوراکی بفرستد،برای

همین عمل خالصانهء تقسیم کردن یک تخمِ مرغ .  مرگ با روحیهء درست، یعنی همبستگی، غلبه نمود

خواستند که با تحمیل گرسنگی ما صاحبان قدرت می.  گی بسیاری را نجات دادپخته با هفت نفر دیگر زنده

.  ها شدتوان تقسیم نمود مانع از مرگ زندانیا را میاما، درک این ایده که غذ.  را به مرگ تدریجی بکشانند

 .تجربهء فراموش ناشدنی استیک برای من این 

مقامات زندان به زندانیان   .شدها مجال اندیشیدن داده نمیای که به زندانیهم چنین اشاره کرده  :اینتان

شما تنها اجازهء خواندن .  دادندمیهای ذهنی را نرسی به مواد مورد نیاز برای فعالیتسیاسی اجازهء دست

حتا بازی شطرنج نیز غالباً .  های دیگر قدغن بودانجیل و کتب مقدس را داشته در حالی که کتابقرآن، 

برای این که فکرت را .  ساختها برای شما فرصت اندیشیدن را فراهم میغیرمجاز بود چون که از نظر آن

 کردی؟خواستند تن در ندهی چه کار میمی فعال نگه داری و به آن چه که مقامات

وسایل .  کردیماش میخوب، اگر ورود وسایل بازی شطرنج قدغن بود، آن وقت باید خودمان درست: تان

-من دنبال یک میخ بلند می.  های کهنه و پوسیده همه جا ریخته بودصندلی.  متفرقه توی زندان زیاد بود

کردم با قدری کلنجار رفتن به شکل ابزار تیزی برای تراشیدن چوب  گشتم و بعد از این که یکی را پیدا

البته، مأمورهای زندان هنگام .  ساختم خودم های شطرنج رااین جوری بود که مهره.  اش کردمتبدیل

گرانی نبود چون که در مدت کوتاهی یکی دیگر ولی جای ن.  کردندها را جمع میهای ضربتی آنبازرسی

 .شدمیدوباره ساخته 

ای که برای حفظ تحرک گذشت؟  نوشتهمی ، زمان چه گونهزمانی که در سلول انفرادی بودی: اینتان

 .زدیذهنی دایم توی سلول قدم می

در طی .  ام بودپاهای دادن به ورزش هدف.  اش این است که این کار در ابتدا ناخودآگاهانه بودحقیقت: تان

که نقش زمین  ه بودام کوبیدبازجو با چوب کلفتی چنان به پشت زانوهای های اولیه، افسریکی از بازجویی

.  افتادهر کسی هم که جای من بود می.  کندبُری که درخت بزرگی را قطع میچوبشدم، دقیقاً مانند یک 

ن ام ایهنگامی که در سلول انفرادی زندانی بودم، تالش.  اه رفتن مشکل دارمبه این خاطر هنوز هم موقع ر

توی سلول .  این بود که دایم حرکت کنم به نظر من اشتنها راه.  بود که وضع پاها را اندکی بهبود بخشم
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دایم به چپ و  و شده به ستونی بسته از کمر میمونی هستم که مثل کردم کهبه آن کوچکی احساس می

ام رسید این پرسش بود ه به ذهناولین چیزی ک.  اما، بعد از مدتی، مغزم را به کار انداختم  .چرخدراست می

واقعیت این .  پس از آن بود که فکرم را به طور منظم به کار انداختم  "برای فرار از زندان چه باید کرد؟"که 

سعی کردم که آن چه را که در گذشته آموخته بودم، آن چه را که به  –ها بسیار محدود بود است که گزینه

این گونه بود .  ام مرور کنمایی را که با خواندن کتاب یاد گرفته بودم در ذهنمن تعلیم داده شده بود، و چیزه

را برای خود مطرح کرده و تالش [ اجتماعی و تاریخی-سیاسی]های پرسش.  ام را به کار گرفتمکه ذهن

 .این تمرینی بود که سالمت ذهنی مرا حفظ نمود.  ها را بیابمنمودم که پاسخ آن

ام سیکه یک زندانی سیاسی  راجع به مسایلیاز زندان چطور بود؟   یپس از آزادتجارب تو : اینتان

و این که تو چطور با این  شد بگو؛رو می-به-باید که پس از آزادی از زندان با آن روسابق می سپتامبری

 ها مقابله کردی؟دشواری

گی زنده[ در خارج از زندان]نه باید حیات بود، این که حال چگو ها در زمینهء ادامهءیکی از این سختی: تان

های سیاسی سابق در برآوردن نیازهای بسیاری از زندانی.  گردیمباز می "مشکل شکم"بار دیگر به .  کرد

-تعداد آن.  بسیاری در این راه به تقلّا افتادند.  اندهابتدایی خویش، از جمله سیر کردن شکم، دچار مشکل بود

من هم مثل آن همه دچار مشکالت بسیاری بودم، اما، تنها شانسی .  ر اندک استهایی که موفق بودند بسیا

کوشی او به خاطر سخت.  سامان داد-و-گی من سرکه من داشتم همسرم بود که با فداکاری بسیار به زنده

 .رو شوم-در-بود که من توانستم با این مشکالت رو

برای .  مردم از من هراسان بودند ز آزادی از زندانه پس امشکل دیگری که با آن مواجه بودم این بود ک

گروه  کردم، نقش مهمی درگی میگان زندهمثال، پیش از زندانی شدن، هنگامی که هنوز در پکالون

های مقیم که به طور عمده درگیر مسایل چینی ، سازمانیداشتم  اندونزی مشاوره برای شهروندی

رام بوده و کاری لی جوان بودم، اما، در درون این تشکیالت مورد احتاگرچه آن موقع هنوز خی  .اندونزی بود

                                                           
 
 “Baperki” which stands for Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (“The Consultative Body for 

Indonesian Citizenship”). 

 دانشگاه.  ، این تشکیالت در نظم نوین سوهارتو ممنوع گردیدام سپتامبرسیبعد از جریان .  ه بودایجاد شد  ٩١٣این تشکیالت توسط چینی تبارهای اندونزی در سال 

گان به شدند، زیرا که به این سازمان به عنوان یکی از وابسته ام سپتامبرسیاین سازمان در جاکارتا به آتش کشیده شد و بسیاری از رهبران آن قربانیان ماجراهای پس از 

 :نگاه شود به.  شدحزب کمونیست نگریسته می
Joseph Saunders, Academic Freedom in Indonesia (New York: Human Rights Watch, ٩١١١). 
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نگریستند، و از به من به دیدهء تحقیر می هاآدم اما، پس از زندان همان.  مقبول همه بود دادمرا که انجام می

 .شددردی دیده نمیهم هیچ کس هم ابراز

مسئلهء در آن زمان، .  باز گردمگری کنشکه بار دیگر به حوزهء  از زندان تالش کردم پس از آزادی

که در  لی بود، و خواست من این بودیکی از معضالت اص  تبار اندونزی-های چینیشهروندی برای اقلیت

 یگام در بند ششم قانون اساسی اندونزیتغییر در ابتدا، ایجاد به نظر من، .  باشم سهیم این معضل روند حل

تبارها را -ی بود که صرفاً چینیلغو قانون ، و در مرحلهء بعدی مبارزه برایمهم در این راستا به شمار رفته

.  در آن موقع این هدفی بود که من در نظر داشتم  .نمودقانونی شهروندی می داشتن مدارکمجبور به همراه 

ف این گونه اگرچه حذ   .های چینی بوداین بند از قانون اساسی، به واقع، ریشهء تبعیض نژادی بر علیه اقلیت

تبار اندونزی درخواست شده بود، اما -های چینیتر نیز از سوی تنی چند از شخصیتقوانین تبعیض آمیز پیش

چیزی که باید انجام   .برخوردار شد ٣این خواسته از فوریت بیشتری در زمان ریاست جمهوری که مگاواتی

تواند یک فرد نمی ساً، صرفاً به دستکار سیاسی، اسا.  ساخته نبود ، البته از من به تنهاییاین کار.  شدمی

تبارها رجوع -به بسیاری از تشکیالت چینی.  راهی کنندبنابراین، از دیگران خواستم که هم.  انجام شود

بود  کاری اینها برای رد همالبته، بهانهء آن.  کاری با من خودداری کردندام از همکردم که به خاطر پیشینه

در .  کی استآری، موضوع کوچ"ها این بود، پاسخ من به آن.  هست "یک موضوع کوچکی"که این 

مثل   .تر استاین موضوع حتا از یک موضوع کوچک هم کوچک.  تر گفته باشمدرست حقیقت، بگذارید تا

ی که راه رفتن را حال، اگر این خال جایی روی کف پا قرار گرفته باشد به طور.  خالی روی بدن آدمی است

.  کاری شدسر آخر، تنها انجمن بدمینتن اندونزی راضی به هم  "مشکل کند، آن وقت چه خواهید کرد؟

                                                           
 
 Tionghoa 

 
به خاطر وضعیت .  اندگرفتهقرار می "گاهیتبعیض، نابرابری و آزار و کشتارهای گه"پنجاه سال گذشته همواره مورد -و-های چینی در اندونزی در طول دویستاقلیت  

 :نگاه شود به ".شدندوان بز قربانی به قربانگاه فرستاده میهای اجتماعی به عندر بحبوحهء ناآرامی"اند غالباً پذیری که داشتهآسیب
Cribb, “Genocide in Indonesia, ٣   ”,٩١٩٩–٩١٩٣; Dan La Botz, Made in Indonesia (Cambridge, MA: South End Press, 

 ٩ ,(٩٩٩ . 
تان به .  های تبعیض نژادی قرار گرفتکماکان به عنوان ابزاری در خدمت سیاست نوین نظمرفتار تبعیض آمیز که میراث دورهء طوالنی از استعمار بود در دورهء به اصطالح 

از جملهء این دستآوردها باید از اصالح .  های تبعیض آمیز ایفاء نمودگر اجتماعی نقش مهمی در کسب دستآوردهای سیاسی برای مبارزه بر علیه این سیاستعنوان یک کنش
در راستای تعیین حقوق سیاسی و  "هابومی-غیر"با اتکاء به این دو مادهء قانون اساسی بود که تبعیض بر علیه .  ن اساسی اندونزی نام بردششم قانو-و-مواد ششم و بیست

لغو به .  ین طرح را پذیرفتپارلمان ا.  اصالحیهء مزبور را به پارلمان اندونزی ارایه نمود ٩٩٩ تان هماهنگی تیمی را به عهده داشت که در سال .  شدشهروندی اعمال می
رسی به حقوق بنیادین شهروندی به واسطهء این قانون تبعیض آمیز بود که بسیاری از دست.  اصطالح قانون ارایهء مدارک حقوقی شهروندی  از دیگر دستآوردهای وی بود

 :نگاه شود به. صویب رسیدنیز به ت ٩٩٩ به دنبال این موفقیت بود که مقررات نوین شهروندی در سال .  محروم بودند
Tan, G ٩S ٩١٩٣, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme,  ١٩–٩١  , ٩  , ٩–٩١. 

 
٣ Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri  یا به طور خالصهMegawati Sukarnoputri دختر سوکارنو و رییس جمهور اندونزی ،

به .  گی غالباً مرسوم نیستست که به این نکته اشاره شود که در کشور اندونزی، افراد معموالً با اسم کوچک خوانده شده و اسم خانوادهخوب ا.  ٩٩٩ - ٩٩ های بین سال
 .اندشناخته شده )Megawati(این دلیل است که ایشان به اسم کوچک خود 
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پس از آن که سرانجام به .  این انجمن و چند تن از قهرمانان کشور از طرح من پشتیبانی کردند ٩رییس

ها پایان آناین پیروزی نتیجهء زحمات بی شماری در آمدند که گویاهای بینتیجه رسیدیم، به ناگاه گروه

نیازی به مباهات : ام این است کهاما، یک چیزی را که از روایات هنرهای رزمی چینی آموخته!  بوده است

تواند برای دیگران و این که دستآوردهای تو چگونه می.  نیست؛ آن چه که مهم است انجام دادن کار است

 .مفید باشد

مردم از من هراس  .  کردمها عبور میمن باید از آنموانعی که ها و اینبود،  از این قرار به هر حال، اوضاع

.شدمسر ظاهر می-ها من یک دیو سهدانم، شاید در نظر آننمی... یعنی از آدمی مثل من .  داشتند

                                                           
٩
 Tan Yoe Hok 
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 کمونیسم های امپریالیستی و اضمحاللدر بارهء قدرت

، که به تفصیل راجع به آن در ام سپتامبرجنبش سیی راجع به حال شاید بهتر باشد که کم: اینتان

منظورم  –امیدوارم که بتوانی در این جا به طور خالصه توضیح بدهی .  ای، صحبت کنیماش نوشتهکتاب

 .این است که نظر خودت راجع به این واقعه چیست، و این که از نظر تو واقعاً چه اتفاقی افتاد

را دستآویزی قرار داد تا بتواند چند  ام سپتامبرجنبش سینظم نوین سوهارتو این نکته روشن است که 

ها، حزب کمونیست به عنوان مغز متفکر این در روایت آن.  را بر علیه کمونیسم به راه اندازد "جنگ"دهه از 

احساسات و این روایت بود که به انهدام حزب و کشتارهای دسته جمعی، و متعاقباً .  متهم شده است جنبش

سوهارتو آن چنان قدرتمند بود که حتا  به گفتهء خودت، تبلیغات نظم نوین  .کمونیستی وسیع راه برد-ضد

.  باور کرده بودند که در این مورد باید حزب را شماتت نمودنیز  ت حزبی که در اسارت بودندبرخی از مقاما

داشته، حزب و رهبران اصلی آن  ها و اشتباهاتی که وجوداما، خودت مدعی هستی که به رغم ضعف

های گران اصلی پشت صحنه قدرتدر اساس، بازی.  نداشتند ام سپتامبرجنبش سیمسئولیتی در قبال 

خواستند کمونیسم را در اندونزی و در بودند که می( سیابه ویژه ایاالت متحده به دستِ سازمان )ی امپریالیست

 ی کمی در این باره توضیح بدهی؟توانآیا می.  سراسر جهان از پا درآورند

یکی از این دالیل مسئلهء .  یک امر محوری بود به دالیل متعدد دخالت ایاالت متحده طور خالصه، به: تان

اگر که .  اندفعال را در نظر بگیر که در حال حاضر نیزتمامی معادنی  –استخراج منابع طبیعی اندونزی است 

اش را هم حرکت حتا یک انگشترون بیاید، مطمئن باش که ایاالت متحده بی "طال"قرار نبود که از این جا 

آن قربانی  پای ها را درکه انسان انگیزهء اصلی اقتصادی بود، معبدی در این تردیدی نیست که.  دادنمی

 .کردند

 نیست، اما، شاید بتوان به این مسئله این گونه مسئلهء سادهیک ایاالت متحده به هیچ روی  قضیهء

 ی کهملت . در نظر گرفت "مدرن"یک ملت  توان این کشور را به عنوانمیمنظورم این است که .  نگریست

 که "اکتشافی".  ایجاد گردید –خودشان  به اصطالح –توسط کریستف کلمب  آمریکاکشف قارهء  از پس

، به داریط سرمایهتوان از بسرا نمی "اکتشاف"این .  های آمریکا پی گرفته شدکشی بومیبا نسل سپس

جهانی "یا به عبارتی  –گسترش .  در وراء مرزهای اروپا، جدا ساخت خصوص نیاز سرمایه به گسترش

در  "ماندهعقب"همواره و از همان آغاز به عنوان ابزاری برای کنترل، سرکوب، و استثمار جوامع  – "شدن

 .خدمت سرمایه قرار داشته است
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این مأموریت تاریخی کدام .  قایل است "مأموریت تاریخی"خویش یک  از این رو، ایاالت متحده برای

ایاالت متحده .  داری نیستبرد توسعه و گسترش سرمایهاست؟  ای مأموریت چیزی جز امر حفاظت و پیش

به هر قیمتی که شده باشد به  خشونت و یا بدون آن، یعنی با توسل بهتحت هر شرایطی، و در صورت نیاز 

 از اشنهایی یابی به این هدفبرای دست.  نگرممن به قضیه این گونه می.  پردازدمیفع سرمایه منادفاع از 

رای ب.  دهدهیچ کاری فروگذار نکرده و چنان چه نیاز ببیند در انهدام ممالک دیگر به خود تردید راه نمی

اگر این کشورها به منزلهء مانعی .  عراق چه آورده است نمونه به خاورمیانه بنگریم تا ببینیم که بر سر کشور

.  شدندکنم که به این چنین سرنوشت شومی دچار میفرض نشده بودند، فکر نمی "مأموریت"بر سر راه این 

اش دانسته و به این خاطر یابی به اهدافاما، ایاالت متحده این ممالک را به عنوان مانعی در مسیر دست

 .های یک امپریالیست استگیویژه این از.  ها گرفتتصمیم به انهدام آن

-به مثابهء مانعی تشخیص داده شده و از این رو می[ در آن برههء تاریخی]یعنی این که اندونزی : اینتان

 ها دچار شده و عواقب آن را تحمل کند؟ام سپتامبریسی "سرنوشت"بایستی که به 

توان دید که برای نمونه می... ر نظر بگیریم های ایاالت متحده را داگر طعمه.  در این تردیدی نیست: تان

دنده بود، به این خاطر باید از میان صدام مثل یک قاطر یک.  رفتارشان با صدام حسین چگونه بوده است

آدمی مثل فردیناند مارکوس چگونه برخورد کردند؟  البته که او با  ببینیم کهدر عوض، .  شدبرداشته می

کرد در صفا می وی در حالی که در ایالق که ها بگذارندکه این طبیعی است کامالً پس صدام حسین نبود،

، بنابراین ایاالت متحده هم صدام حسین نبوداو   چه وضعی داشت؟ یا این که، سوهارتو  .آرامش بمیرد

وی با شکوهی .  ای، عمر را به پایان بردرضایت داد که وی به شکلی اشرافی، یک آریستوکرات جاوه

-ها میآیا هیچ کدام از این.  رس قانون تا پایان عمرش مصون ماندوکراتیک به گور رفت، و از دستآریست

-های امپریالیستی، اتفاق بیفتد؟  من فکر نمیتوانست بدون رضایت ایاالت متحده، به عنوان یکی از قدرت

این نقشی .  ا بسته استهها به این چنین تصمیمسرنوشت یک ملت، حیات افراد، و بسیاری از این.  کنم

 .کنداست که امپریالیسم در جهان بازی می

ای های امپریالیسم بود، نوشتهرابطه با این ایده که اندونزی مانعی در برابر منافع و هدفباز هم در : تاناین

توانی در این مورد توضیح می.  ای برای سرنگون کردن سوکارنو بودکه نابودی حزب کمونیست وسیله

 و حزب کمونیست چه بود؟سوکارنو  "جرم"های امپریالیستی از نقطه نظر قدرتی؟  بده
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 کرد؛های آتشین میرانیوی در همه جا سخن.  شاید بتوان سوکارنو را به یک بلندگو تشبیه کرد: تان

.  شدمی مشخص است که باید ترتیب افرادی مانند او داده.  هایی که ایاالت متحده از آن بیزار بودرانیسخن

وی خالص شود، اما بسیار  "تبلیغات سیاسی"سوکارنو به خاطر ایاالت متحده در ابتدا بر آن بود که از شرّ 

حزب  –اش این بود که ایاالت متحده دریافته بود که بدون از میان بردن حافظ او دلیل.  فراتر رفت

-باید اول به حزب کمونیست حمله می . نخواهد توانست که خود را از شرّ سوکارنو رها سازد –کمونیست 

 .شددند، و بقیهء چیزها به دنبال آن حاصل میکر

صدا بود، آیا دلیل دیگری نیز وجود داشت که وی از -و-اما، سوای این واقعیت که سوکارنو پر سر: تاناین

چه  ٩عهدت-تشخیص داده شود؟  در مورد نقش مهم وی در ایجاد جنبش عدمِ "خطرناک"ها نظر امپریالیست

 توان گفت؟می

.  گی خویش ادامه دهندتوانند به زندهغرب بدون مکیدن حیات دیگران نمی ایاالت متحده و.  تردیدبی: تان

-استعماری و ضد-ددر مواضع ض به خاطر پایداری وی.  کردتأکید می سوکارنو همواره بر این نکته

که در آن دوره در اندونزی امپریالیسم دشمن انقالب بپذیریم  اگر  .اش همواره آماج اصلی بودامپریالیستی

های امپریالیستی به شدت قدرت  .دشمن امپریالیسم به شمار آورد را سوکارنوتوان می، پس شناخته شده بود

ها طبعاً آن.  نداهیابی به حق حاکمیت ملی خویش مخالفت نمودبا تالش ملل تحت ستم در راستای دست

در مرکز توجه قرار داشت یک نمونهء عینی جنگ ویتنام که در آن زمان .  ی بودندمخالف تحقق چنین امر

اما، هدف .  ها، هدف رها شدن از قید امپریالیسم بودنکتهء اصلی این جنگ چه بود؟  از منظر ویتنامی.  است

-ای پیشاز نظر ایاالت متحده تحمیل این جنگ در راستای تالش بر.  ایاالت متحده از این جنگ چه بود

به این خاطر بود که با اندونزی .  امپریالیستی در میان ملل زیر ستم بود-گیری از گسترش مبارزهء ضد

ای ما ایاالت متحده صدای رس.  بود کردیم پُر مخاطرهکاری که ما در آن زمان می.  کردند "تصفیه حساب"

:  امپریالیستی بود-ن بر طبل ضدنقشی که ما به عهده گرفته بودیم کوبید.  را به تشنج انداخته بود

یابی به بدین ترتیب، از یک طرف، ایاالت متحده قویاً بر علیه دست  "!دژخیم آمریکای! ددمنش آمریکای"

                                                           
٩
اولین کنفرانس "اما، ایده اصلی در .  در بلگراد پا گرفت ٩١٩٩کشورهای تازه به استقالل رسیده بود، در سال تعهد، که به طور عمده متشکل از گروهی از -جنبش عدمِ  

نه کشور شرکت داشتند که اندونزی در زمرهء -و-در این کنفرانس بیست.  در باندونگ در اندونزی شکل گرفته بود ٩١٣٣در سال  "کشورهای در حال توسعهء آفریقا و آسیا
به  "های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسیکارییابی مردم خویش به همچگونگی دست"این کشورها گرد آمده بودند که تا بر سر .  ر سازمان دهندهء کنفرانس بودپنج کشو

در بازتاب  "مواضع مستقل خویش بندیفرمول"های حاضر در کنفرانس به افزون بر آن، دولت.  قطبی دوران جنگِ سرد به بحث بنشینند-عنوان ملل مستقل در دنیای دو
 :نگاه شود به. شان به مثابهء کشورهای در حال توسعه دست زدندمنافع

Odette Jankowitsch and Karl P. Sauvant, “Introduction: The Non-Aligned Countries,” in Jankowitsch and Sauvant, 

eds., The Third World without Superpowers, vol. ٩ (Dobbs Ferry: Oceana Publications, ٩١١١), xxxi–xxxii. 



49 
 

های پیشین به حق حاکمیت ملی ملل تحت ستم بوده، و از سوی دیگر، سوکارنو دایماً بر نیاز مستعمره

-قبول داری که این دو با هم در یک جا نمی.  ورزیدستی تأکید میمتحد برای رهایی از قیود امپریالی ءمبارزه

حال، چرا حزب کمونیست اندونزی هدف واقع شده بود؟  حزب کمونیست مدافع سوکارنو بوده، و در .  گنجند

-و-قضیه بیش.  کردندعین حال از صدای او به عنوان بلندگویی جهت اشاعهء تبلیغات خویش استفاده می

 .بودکم این گونه 

 خورد؟ها بر علیه کمونیسم گره میاین همه چگونه به جنگ امپریالیست: تاناین

مبارزه برای کسب حاکمیت ملی در  اساسی را در یتی نقشهای کمونیسواقعیت این است که جنبش:  تان

ای سرخره"بنابراین، ایاالت متحده به این نتیجه رسیده بود که .  داشتند های پیشین به عهدهمستعمره

ها را له کرده و پس به این نتیجه رسیده بودند که باید آن.  ها نیستندکسی جز این کمونیست "نشناسنمک

 .از صحنهء گیتی محو نمود

اکرات در مذ  تسن نیّکمیتهء حُو هنگامی که در زیر لوای [ ١ ٩١]تر ایاالت متحده کمی پیش اندازیدست

در  ت متحده به ناگاه تصمیم به مداخلهچرا ایاال  .د، آغاز شده بودکرمی جوییمیان اندونزی و هلند مداخله

بتوان به این پرسش پاسخ روشنی  هرگز کنم کهفکر نمیمیان این دو کشور گرفته بود؟   "مسئلهء داخلی"

یکی از این منافع، .  صرفاً به خاطر منافع خودشان بود: ش این است کهدانی، معنایهمان طور که می.  داد

  .وگیری از اشاعهء کمونیسم توسط اندونزی بودجل

های بعد در سیاست در سال هاجوییاگر اجازه بدهی، خوب است که در مورد تداوم این مداخله: تاناین

شان برای از میان بردن کمونیسم های امپریالیستی در راستای هدفقدرت.  داخلی اندونزی صحبت کنیم

                                                           
 
 Good Offices Committee (Komisi Tiga Negara) 

های استعماری هلند و عملیات نظامی آن بر علیه اندونزی کماکان ادامه داشت که به اندازی، دست٩ ٩١پس از امضاء قرارداد میان جمهوری اندونزی و استعمار هلند در سال 
این کمیته شامل سه کشور .  گردید تسن نیّکمیتهء حُگری نمود که منجر به تشکیل به این خاطر، شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد میانجی.  زدج در منطقه دامن میتشن

بس بود که گری موافقت دو طرف بر سر آتشمیانجیحاصل این .  بود( از سوی دو طرف)، و ایاالت متحده (به انتخاب هلند)، بلژیک (به انتخاب جمهوری اندونزی)استرالیا 
نامه را نیز زیر پا گذاشته و کماکان به عملیات دولت استعماری هلند، اما، این موافقت.  معروف شد( برگفته از ناو جنگی ایاالت متحده به همین نام)ویل نامهء رنبه مواففت

و به دنبال مبارزات مسلحانهء چریکی خلق اندونزی از خاک این کشور بیرون رانده  ١ ٩١ت استعماری هلند در سال سرانجام، دول.  نظامی خویش بر علیه جمهوری ادامه داد
 (م. )شد

 
 Tan (G ٩S ٩١٩٣, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme, ٩٣– ٩٩) explains that the United States took 

advantage of its position as the head of UN-formed Good Offices Committee (KTN) in the Renville Agreement in 

١ ٩١. Their aim was to take control of the conflict resolution between Indonesia and the Netherlands, in line with 

U.S. interests of preventing the spread of Communism—the fundamental basis of U.S. foreign policy in the Cold 

War era, following the end of the Second World War. 
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محلی استفاده نمودند؟  و مباشرین  یهااز کانال چگونه ندونزی نفوذ کرده ودقیقاً چگونه در سیاست داخلی ا

 ارتش، بورژوازی محلی، احزاب سیاسی مذهبی؟ –امپریالیسم چه کسانی بودند 

در این مورد .  های امپریالیستی و ارتش اندونزی امر کامالً روشنی استکاری میان قدرتخوب، هم: تان

-جوی خارجی، فارغ از توان نظامییک نیروی مداخله.  دیگر نیاز داشتند-یک ها بهاین.  ابهامی وجود ندارد

در درون نیروهای سیاسی آن  "نینخائ"وجود  اندازی در یک کشور مورد نظر، همواره به، برای دستاش

-نمی نه تنها.  پذیرند که کارشان خیانت بوده استکار هرگز نمیهای خیانتالبته، طرف.  کشور نیاز دارد

ایاالت متحده نیز آشکارا به استفاده از ارتش محلی .  شوندبازی برای وطن نیز میبلکه مدعی جان، پذیرند

 .اگر غیر از این بود، آن وقت ما مشکلی نداشتیم.  برد اهداف خویش اقرار نخواهد کرددر پیش

اندونزی پا به عرصه گذاشت و پس از آن که جمهوری .  و آری، احزاب سیاسی هم در این ماجرا سهیم بودند

طبعاً، این .  های خودشان را داشتندتوانستیم که حزب سیاسی ایجاد کنیم، خوب این احزاب شخصیت

در این میان، روشن است که یک حزبی .  منافع احزاب خویش خواهند بود ها و این افراد به دنبالشخصیت

.  پریالیستی، و از جمله ایاالت متحده، نخواهد بودهای امکاری با قدرتمانند حزب کمونیست حاضر به هم

-در واقع، به نفع.  اما، برای اکثر احزاب دیگر وضع به این منوال نبود.  این حزب طبعاً بر علیه آن خواهد بود

.  مالی یک مسئلهء عمده بوددر آن دوره، تأمین منابع .  های امپریالیستی نزدیکی کنندشان بود که با قدرت

ای خائنانه کردند تا در این چنین حیاتِ پست امپریالیسم را پیشه هایی که نوکریرو، کم نبودند آن از این

 .ارتزاق نمایند

خواهم بدانم که اما، پیش از آن، می.  در مورد حزب کمونیست اندونزی باید بیشتر صحبت کنیم: تاناین

 حزب و سوکارنو تا چه اندازه به هم نزدیک بودند؟

نجوتو، یکی اِیکی از شواهدی که دال بر این مدعاست این است که .  دو واقعاً به هم نزدیک بودنداین : تان

هر بار که سوکارنو نطقی در پیش داشت، از .  نوشتهای سوکارنو را میرانیاز رهبران اصلی حزب، سخن

امر کوچکی نبود، به ویژه ین ا.  تهیه کند را رانیخواست که متن سخننجوتو میجمله برای روز استقالل، از اِ

از آن گذشته، حزب نیز .  زدیک سال آینده را رقم می ءمشینطق روز استقالل، که به نوعی خط  در مورد

.  و صداقت سوکارنو تردید نکردگاه در مورد دوستی گرفت، تا آن جایی که هیچاین اعتماد را جدی می

متأسفانه، این امر برخی از   ".در و هم رفیق من استحزب کمونیست هم برا"سوکارنو نیز گفته بود که، 

او به .  رف نبوداما، بر اساس مشاهدات خودِ من، سوکارنو تنها ح.  مقامات حزبی را به خود مغرور ساخته بود
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وی تا آخرین لحظه .  به انحالل حزب تن ندادگاه به رغم فشارهای بسیار، وی هیچ.  کردگفتارش عمل می

اما، باید این را .  بنابراین، پاسخ این است که سوکارنو و حزب به هم بسیار نزدیک بودند.  موداز حزب دفاع ن

بودند  –در درون حزب و به ویژه در میان اطرافیان سوکارنو  –که در هر دو گروه نیز به خاطر داشته باشیم 

قدر کافی است که به دخترش، در این مورد نیازی نیست که دور برویم، همین .  بودند "ناصادق"افرادی که 

 های پدرش وفادار ماند؟آلآیا وی هرگز به ایده.  مگاواتی نظری بیفکنیم

قرار داشتند؟  و  "در مسیر درستی"از دیدگاه تو، آیا سوکارنو و حزب، در مبارزه بر علیه امپریالیسم، : تاناین

 ؟توانست اتفاق بیفتدها میآیا بدون دخالت واشنگتن این قتل عام

[.  خنده]شدیم را شاهد می صلح ایاالت متحده در امور ما دخالت نکرده بود، ماخوب، به نظر من، اگر : تان

حزب خود به طور .  در مورد این که آیا سوکارنو و حزب در مسیر درستی قرار داشتند، پاسخ من منفی است

ترین یکی از مهم.  کنمذکر مییک نمونهء کوچک را در این جا .  کامل از عناصر بورژوایی رها نبود

که  ه بودگفت اما، وی بعداً   .رهنمودهای حزب در رابطه با انقالب اندونزی بود که آیدیت آن را نوشته بود

تردید این یک مثال عینی از بی؟  هدف وی از این کار چه بود.  بوددون تسهمائو  این رهنمود در واقع کار

آیدیت گویا این گونه فکر .  کماکان در میان رهبران ما ریشه داشت بورژوایی است که-های خردهگرایش

 .بیشتر خواهد بود های او را بپذیرندحرف بزرگ مائو، احتمال این که مردمکرد که با به میان کشیدن نام می

زب آن چه را که در درون حدر واقع، .  در مسیر درستی قرار نداشتند هابنابراین، پاسخ من این است که آن

و در مورد .  های کمونیستی نامیداندیشه "آلایده"من تردید دارم که بتوان آن را به عنوان ... وجود داشت 

ه نمود، المللی استفادتوان انکار نمود که وی از حزب برای کسب شهرت در صحنهء بینسوکارنو نیز نمی

 .کردند "سوء استفاده"دیگر -کاین دو از ی یعنی این که  "آد، چرا که نه؟حاال که تو بدت نمی"

ترین ضعف حزب که آن حال که صحبت به برخی مسایل درونی حزب کشیده شده، از نظر تو بزرگ: تاناین

 ساخت کدام بود؟پذیر میرا آسیب

.  ور بودندهای حزب کماکان در اقیانوس بورژوازی غوطهام، کلّه گندهتر اشاره کردههمان گونه که پیش: تان

عالیم این بیماری چه بود؟  .  ها انتظار داشت که از این بیماری به راحتی جان به در برندد از آنشو نمی

                                                           
 
 Dipa Nusantara Aidit (referred to as D.N. Aidit) was the chairman of the PKI Central Committee (see also notes ٩ 

and ٩ ). He joined the illegal PKI in ٩١  , and was elected to the PKI Central Committee in ١ ٩١. In early September 

١ ٩١, he became a full member of the Politburo; Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno,  ١ –٣. 
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بگذار که آیدیت را به عنوان یک ...منظورم این است که .  عمیق بود "باوری-ذهنیت"یکی از این عالیم 

از  ء یک در کوبا برسد، ویگاه فرد شمارههنگامی که فیدل کاسترو توانست به جای.  نمونه در نظر بگیریم

این یک اندیشهء   "چرا فیدل توانسته، اما من نتوانستم؟"ه ک اندیشیدمی او!  تاده بودبه رشک اف این موضوع

 .و این است که آیدیت را به عقوبت رسانید.  ناب بورژوایی است

چندانی برای امپریالیسم  واقع خطر که حزب به توان گفتبا توجه به تمامی این نقاط ضعف، آیا می: تاناین

، ٩١٣٣ها واقعاً یک نیروی مبارز بودند، و یا این که پس از موفقیت در انتخابات شد؟  آیا اینمحسوب می

 شان در پارلمان متمرکز شده بود؟های قدرتشان صرفاً بر تحکیم پایهتمامی توجه

ها بر این باور بودند که با آن.  ال بوداین هم یکی از عالیم بیماری بورژوایی است که حزب بدان مبت: تان

بر خالف، مثالً، چین که به   ٣.توان انقالب را به پیروزی رساندهای انتخاباتی مییابی به پیروزیدست

حزب، اما، دچار  – "!حتا به قیمت تالفات زیاد نیز نباید دست از مبارزه کشید" –مبارزهء واقعی متعهد بوده 

به این خاطر، .  ها را به موفقیت انقالبی برساندتواند آنویا سیستم انتخاباتی میاین توهم شده بود که گ

 .توانسته که به طور مشخص تهدید کننده باشدشان میدانم که کدام وجهنمی

ها به عنوان یک هدف های امپریالیستی کماکان به اینای، قدرتاما، همان گونه خودت نیز گفته: اینتان

 .ندنگریستعمده می

-که قدرت شد شاید این بودحزب به عنوان یک تهدید نگریسته می به به نظر من یکی از دالیلی که: تان

ها اما، آن.  کردندبا کشورهایی امثال الئوس و کامبوج، و غیره مقایسه میتنها های امپریالیستی اندونزی را 

، اگر صورت گرفته ایاین چنین مقایسه.  کردندرا با ویتنام مقایسه ن[ ونزیاییکمونیسم اند]به اشتباه ما را 

 .شدگی میقطعاً باعث شرمنده بود،

                                                           
٣
، و (مذهبی)گرا ، اسالم(ونالیستیناس)گرا رو با عناوین توسعهاین سه نی.  یکی از سه نیروی اصلی در درون جنبش ملی اندونزی بود ٩١٩٣حزب کمونیست در سال   

-به طرز بی"جنبش اصالحات ارضی به رهبری حزب کمونیست که  – ١ ٩١در سال  (Madiun) اونبار مادیحزب پس از ماجرای فاجعه.  شدندکمونیست شناخته می

.  نمودحمایت می "ای در برابر قدرت ارتشبه عنوان موازنه"یاط را در پیش گرفته و صادقانه از سوکارنو رفتاری با حزم و احت  -شده بود  "ای به دست ارتش سرکوبرحمانه

ام جنبش سیاز این رو، هنگامی که پس از ماجرای .  آمیز تکیه نموده و تمامی تمرکزش را بر کسب قدرت در پارلمان معطوف نموده بود-های مسالمتحزب بر روش
تان مدعی است که حزب به رغم   ".ها پیش خصلت انقالبی خویش را از دست داده بودزیرا که از مدت"قرار گرفته بود، یارای مقاومت را نداشت  مورد یورش سپتامبر

کردش ریالیسم، چگونگی عملنتوانست شکل عینی امپ"حزب .  ور شده بودغوطه "رقص پارلمانی"های مکرر پیرامون دفاع از خویش در برابر تهاجم، بیش از اندازه در حرافی
ها از منابع نقل قول.  را که الزمهء مبارزهء انقالبی است از کف داده بود "بقا طبقاتی"در نتیجه، حزب دشمن را دستِ کم گرفته و توانایی   ".و درجهء توان آن را درک نماید

 :زیر
Cribb, “Genocide in Indonesia, ٩   ”,٩١٩٩–٩١٩٣. 
Kolko, Confronting the Third World, ١٩–٩١١ , ٩١. 
Tan, G ٩S ٩١٩٣, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme, ٩١٣. 
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نیامده و خوب  "روایات رسمی"هست که در  ام سپتامبرجنبش سیبه نظر تو چیزی در مورد : اینتان

 است که مردم اندونزی و جهان بدانند؟

از میان .  به شما گفته دروغ بوده است خواهم بگویم که تمامی آن چیزهایی را که نظم نوینفقط می: تان

گفته شد که گویا  هایی که به هم بافته شد باید از دروغی نام برد که در مورد زنان جروانیترین دروغزننده

-به رغم تمامی این دروغ  ٩.رقصیدند، زیر شکنجه گرفته بودندرا در حالی که عریان می[ معدوم]های ژنرال

تعداد تنها   ١.زدگانه دم می-به اصطالح اصول پنج "تقدس"نظم نوین کماکان از های مشمئز کننده، افیب

 .بازی بوده است-ها تماماً حقهاند که این حرفاندکی به این حقیقت آگاه

بریم؟  آیا های رذیالنه امروز در چه وضعیتی به سر میدر برخورد با عواقب این گونه شیادی: اینتان

-هست، یا این که هنوز در خواب غفلت به سر می ه بودن چه که به واقع اتفاق افتاداندونزی آمادهء پذیرش آ

 برد؟

صورت  ام سپتامبرسیهایی که پس از جنایتپیرامون حقوق بشر و  های داغیگی بحثبه تازه: تان

ین باورند برخی بر ا.  کرد به این موضوع بسیار استبحث بر سر چگونگی روی.  به راه افتاده است گرفته بود

به این معنی که مرتکبین به این . گاه قضایی برخورد نمودکه باید به این موضوع از مجرای حقوقی و دست

که تا چه اندازه  هنوز کسی پیدا نشده که به این پرسشاش را بخواهی راست.  جنایات را به دادگاه بکشانیم

گویا راه درست برخورد با  که اندسانی هم مدعیک.  پاسخ مناسبی داده باشد توان در این زمینه موفق شدمی

اما، من بر این باورم که بدون کشف و بیان .  است "[ملی]آشتی "ها میراث به جای مانده از آن جنایت

 .مصالحه ممکن نیست –یعنی روایت درست از آن چه که رخ داد  –حقیقت 

                                                           
٩
است که یک سازمان سوسیالیستی و فمینیستی بود که به حزب  (Gerakan Wanita Indonesia)مخفف جنبش زنان اندونزی  (GERWANI)جروانی   

شد این بود که گویا اعضاء این جنبش آلت هایی که توسط نظم نوین در مورد این جنبش بافته شده بود و دایماً تکرار میی از افسانهیک.  کمونیست اندونزی بسیار نزدیک بود
 :نگاه شود به.  های شهوانی بودندها را از حدقه در آورده در حالی که عریان در حال رقصهای مقتول را بریده و چشم آنتناسلی ژنرال

Wieringa, “Sexual Slander and the ٩١٩٣/٩٩ Mass Killings in Indonesia,” ٣٣٩. 
١
  Pancasila  سالی که اندونزی – ٣ ٩١گانه در سال -این اصول پنج.  دهدهای جمهوری را تشکیل میبه عنوان فلسفهء دولتی است که پایه "گانه-اصول پنج"یا

الجزایر پراکنده که در سراسر مجمع "از ناسیونالیسم گوناگونی هایجریان"های قومی و ایجاد وحدت در میان گروهتوسط سوکارنو و با هدف  -استقالل خویش را باز یافت 

جنبش سیستم به اصطالح نظم نوین سوهارتو وقایع مربوط به .  بند استاعالم نمود که به این اصول پای  ٩١٣حزب کمونیست اندونزی در سال .  بودند اعالم شده بود
 "تقدس"داشت عرضه نموده و به این بهانه، از آن پس روز اول اکتبر را به عنوان روز ملی بزرگ "گانه-اصول پنج"را در قالب خیانت حزب کمونیست به  سپتامبر امسی

 :نگاه شود به.  تعیین نمود "خائنین کمونیست"گانه و شکست -اصول پنج
Mortimer, Indonesian Communism under Sukarno, ٩١–٩٩; J.D.  

Legge, Sukarno: A Political Biography (New York: Praeger, ٩١١ ), ١٣– ٩١. 
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یهء انسانی که در آن ماجرا صورت گرفت در نقض حقوق اول.  به نظر من باید مسیر سیاسی را در پیش گرفت

های زمینه-توان پیشنمی.  قلمرو سیاست زاده شد بود، و از این رو باید به همان محمل باز گردانده شود

گی نباید فراموش کرد که ارتش به سرکرده . سیاسی چنان نقض وحشیانهء حقوق انسانی را نادیده گرفت

و این منشاء ممنوع شدن برخی   ١.را قبضه نمود (مجمع مشورتی خلق) ناسوتیون قدرت پارلمانیژنرال 

-ایسم"شان به این ها را به بهانهء تعلقامری که کشتار انسان . از جمله کمونیسم در اندونزی بود "هاایسم"

هر از این رو، پیش از آن که بتوان هیچ کار موثری انجام داد، باید که ابتدا و پیش از .  مشروع ساخت "ها

های بعدی سخن به میان توان از قدمپس از آن است که می.  ملغی نمودرا  "هاایسم"چیزی ممنوعیت این 

خواهد جایگاه بهتری را برای خود رسید که میمنظورم این است که حکومت فعلی در ابتدا به نظر می.  آورد

مردم خواهان آن هستند که رییس  . رفتی مشاهده نشده استاما، تا کنون هیچ گونه پیش. پا کند-و-دست

به نظر من انجام چنین کاری   ١.هایی که در آن زمان انجام شد پوزش بخواهدجمهور فعلی به خاطر جنایت

ر به این آن چه که الزم است اقرا.  کافی نیست به تنهایی پوزش خواستناما، .  حرکت بسیار مهمی است

باید به آن چه که واقعاً .  تا کنون به مردم گفته نشده است ادنکته است که روایت درستی از آن چه که رخ د

است که به این خاطر .  بدون پذیرش حقیقت امکان آشتی واقعی به هیچ وجه وجود ندارد.  رخ داد اقرار کنند

 .رکت سیاسی اولویت داده شودحباید به 

این نکته به نظرم .  شته باشدهراسی ربط دا-رسد که این مسئله به قضیهء کمونیستبه نظر می: اینتان

مرتباً ظاهراً این یک امر طبیعی است که  –از جمله در غرب  –رسد که برای مفسرین و ناظران بسیاری می

گوییا که .  را محکوم کنند "به کمونیست مظنونین" به اصطالح های گستردهءکشتارهای جمعی و حبس

                                                           
١
اما، سوکارنو او را به این خاطر که عمیقاً خواهان کنترل کشور به دست ارتش بود در نیمهء سال . ژنرال عبدل هارض ناسوتیون رییش ستاد ارتش در زمان سوکارنو بود  

 .جایگزین نمود "کی کم خطرتریک رییس اند"با   ٩١٩
Kolko, Confronting the Third World, ٩١٩. 

ربایی بگریزد، بعداً با رجوع به سفیر ایاالت متحده از طریق وی که توانسته بود از اقدام آدم.  داد، ناسوتیون وزیر دفاع بودرخ می ام سپتامبرسی ماجرایهنگامی که 

 ".ها قرار دهدهای ارتباطی جهت استفادهء فرماندهی عالی ارتش در اختیار آندستگاه"ایاالت متحده معاونین وی خواستار آن شده بود که 
Bradley Simpson, “International Dimensions of the ٩١–٩١٩٣ Violence in Indonesia,” ٣١. 

شد که قادر شناخته می صیتیعموماً به عنوان شخ"روفیت جهانی یافته بود های پنجاه و شصت معناسوتیون به واسطهء چاپ کتابی با عنوان اصول جنگ چریکی در دهه
 .گراها به مقابله برخیزدهای جنگ چریکی با هر گونه شورش چپاست با استفاده از تاکتیک

Robert Cribb, “Military Strategy in the Indonesian Revolution,” War and Society ٩١, no.  (October  ٩٩٩): ٩  . 
رسماً به  ٩١٩١سوهارتو را به عنوان کفیل ریاست جمهوری برگزید و سپس در سال  ٩١٩١به ریاست پارلمان اندونزی رسید، همان نهادی که در سال  ٩١٩٩وی در سال 

 . مقام ریاست جمهوری منصوب نمود
١
[ ٩٩٣ ]وی در اول اکتبر .  خواهی را رد نموده استاساساٌ پوزش ،شودمی شناخته Jokowiکه هم چنین با اسم رییس جمهور فعلی اندونزی  Joko Widodoدر واقع   

 ".خواهی را ندارم، تا این لحظه چنین چیزی اصالً به فکرم خطور نکرده بودبه هیچ وجه قصد پوزش"به خبرنگاران گفته بود که 
Ina Parlina and Fedina S. Sundaryani, “Jokowi rejects apology, promotes stability,” Jakarta Post, October  ,  ٩ ,٩٩٣. 
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-ببندها اشکالی نمی-و-ت بودند، این کشتارها و بگیریساین است که اگر قربانیان واقعاً کمون شانفرض

.  ها سزاوار چنین برخوردی بودندیعنی این که کمونیست.  بودتری برخوردار میداشت، یا الاقل از اشکال کم

 نظرت در این مورد چیست؟

 "حقوق بشر"دوستانی که در مورد .  تر اندیشیدبه این خاطر است که باید در مورد مسئله اندکی بیش: تان

شان این است که مسایل تاگر نیّ.  کنند، موظف هستند که توضیح بدهند که مقصدشان کجاستصحبت می

.  افتدتری بیافرینند، آن وقت این چیزها نیز اتفاق میتر کرده، یا این که مشکالت بیشناروشن را مخدوش

 .د کنار گذاشتها را بایاما، اگر قصد حل مشکالت باشد، آن وقت این گونه فرض

ها در اندونزی کجای کمونیست بودن خطاست؟ کمونیستاگر هم که کمونیست بودیم، خوب که چه؟  

هایی که تحت تعقیب بودند، اما، هیچ گاه دست از فعالیت نکشیده و به این آن.  اندهمواره تحت تعقیب بوده

 دم بزنیم، یا به فکر "قانون"از  اگر صرفاً  .اگر وا داده بودند، کارشان تمام بود.  دلیل بود که رشد کردند

به طور حقوقی، آیا هیچ وقت شنیده شد : آن وقت باید این پرسش را مطرح نمود که، باشیم سیستم حقوقی

مثالً از زمان  –از همان آغاز !  گز؟  هر"گوییمکمونیسم عزیز، با آغوش باز به تو خوش آمد می"که بگویند 

مسئله فقط ممنوع   .اندبوده ها همواره ممنوعکمونیست – ٩ ٩١ها در سال ندیقیام دهقانی بر علیه هل

ها افرادی بودند این.  هایی که در آن قیام شرکت داشتند، دستگیر، زندانی و یا تبعید شدندبودن نیست، آن

زمان نطفه اما، پنداشتی وارونه در آن .  خویش خواهند پرداخت نستند که چه بهایی برای گزینهءداکه می

ها کسانی بودند که این!  کار نبودندها جنایتاین.  کاران خطرناکی بودندبست، که گویا این افراد جنایت

.  ها از حق این ملت برای کسب استقالل دفاع نمودنداین.  اندبرای کشور خویش بوده ء خدمات وسیعیمنشا

کمونیسم تنها .  گاه به کمونیسم حق حیات نداده استهیچ  قانون.  باید این نکته را دریابند رفقای جوان ما

 .در مسیر پر تالطم مبارزه است که زنده مانده و رشد کرده است



 و آیندهء چپ ملی پیرامون مسئلهء حاکمیت

، در "جهان سوم"ای که اندونزی، مانند بسیاری از ملل در ات تأکید نمودهچندین بار در کتاب: اینتان

ما به درون جریان جنگ سرد کشانده شده .  گرفتار آمده بود [های بزرگقدرت] یچنبرهء سیاست خارج

.  های امپریالیستی مردم اندونزی را با هدف نابود کردن کمونیسم به جان هم انداخته بودندقدرت-ابر.  بودیم

ی همیشه بازیچهء حاکمیت ملی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، تا برابنابراین، بر این باور هستی که 

تر در مورد حاکمیت ملی صحبت کنی، و چگونه کشوری مثل ممکن است که بیش.  دست دیگران نباشیم

 زند؟بتواند روی پاهای خویش به ایستد و سرنوشت خویش را خود رقم اندونزی می

شنویم می ٩گانه-سه این روزها زیاد در مورد نیروی  .بسیار خوب، ابتدا باید به یک نکته اشاره کنم: تان

 دایماً پیرامون آن شعاری که رژیم فعلی –[ استقالل اقتصادی، حاکمیت سیاسی، و خودگردانی فرهنگی]

توان بدان دست یافت؟  هنگامی که اکثریت مردم کی می.  ها بوددر واقع این شعار کمونیست   .زندالف می

آن چیزی را که باید پذیرفت بپذیرند، و یعنی : کنند موضع اتخاذ بتوانند که داشته باشندتوان و شهامت آن را 

مسئلهء کلیدی در مورد حاکمیت ملی کدام است؟  به نظر من .  آن چه را که باید کنار نهاده شود رد کنند

اگر نتوانیم محصوالت مورد نیاز خود را تولید کنیم، آن گاه تمامی .  مسئلهء کلیدی توان تولید داخلی است

و ما این معرفت را .  های میان تهی نیستشود چیزی جز حرفمورد حاکمیت ملی زده میهایی که در حرف

نگ جهانی دوم سوکارنو از پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان در ج.  از کجا به دست آوردیم؟  از اتحاد شوروی

ست که تنها در سایهء حاکمیت ملی ا.  ای استدرس آموخت و دریافت که حاکمیت ملی یک مسئلهء پایه

آن گونه که به نظر ]بنابراین، حاکمیت ملی یک شعار صرف نیست .  آوردهای درخشانی داشتتوان دستمی

 [.رسد مراد رژیم فعلی باشدمی

توضیح .  اندازدای میاین بحث در مورد حاکمیت ملی مرا به یاد آن چه که درمورد سرمایه گفته: اینتان

و در .  ها بدان باور دارندای که مارکسیستایده –کند شان تعریف میها را شرایط مادیای که انسانداده

.  دنبال کنند منش انسانی خویش را از دست خواهند داد ه جوامع انسانی اگر راه سرمایه راای کادامه گفته

 سرمایه مبارزه کنند؟ توانند بر علیه قوایپرسش این است که ملل تحت ستم چگونه می

                                                           
٩
 Trisakti 

 
 :نگاه شود به.  "گی فرهنگیاقتصادی، حاکمیت ملی در سیاست، و خودویژه( استقالل)خودکفایی ": شعار این است  

Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, Vol.   (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, ٩١٩٣), ٣١١. 
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برای دست یافتن به .  تواند بر تولید خویش سیطره داشته باشدکه آزاد و مستقل است میتنها ملتی   :تان

"تکامل انقالب"این امر چه باید کرد؟  از دیدگاه من الزم است که به اصول 
اگر که نتوان به .  رجوع کنیم  

ت که باید دور حاکمیت از استنباط آن عاجز باشیم، آن گاه اس که ، اگرافت، یا از آن بدترچنین مهمی دست ی

یک  "رسالت تاریخی"و برای درک این اصول، باید برگردیم به آن چه که من آن را .  ملی را خط کشید

-و برای دست. اندونزی چیست؟  باید خود را از قیود امپریالیستی رها سازیم[ تاریخی]رسالت .  امملت نامیده

  .نیاز فوری است یابی به این مهم ایجاد یک سازمان سیاسی نیرومند

ها در میان آمد، و خوب است اشاره کنم سخن از مبارزه برای رها ساختن خویش از انقیاد امپریالیست: اینتان

پس از برگزاری  شصت سال.  بود( باندونگ)آفریقا -داشت شصتمین سالگرد کنفرانس آسیاکه اخیراً بزرگ

توانیم کماکان به ، می"جهان سوم"یا به عبارتی  آن کنفرانس تاریخی، به نظر تو آیا ما ملل تحت ستم،

 مبارزهء خویش بر علیه امپریالیسم ادامه داده و جنبشی پایدار و همبسته را سازمان دهیم؟

.  اما، عمالً امر بسیار دشوار است.  اش دادآل چنین چیزی شدنی است و باید که انجامبه طور ایده: تان

حادی میان ملل تحت سلطه وجود نداشته باشد، دست یازیدن به چنین واقعیت این است که مادامی که ات

 .از اتحاد هنوز خبری در میان نیست –ترین مشکل است و این بزرگ.  مهمی ممکن نخواهد بود

گیری بعدی بر اساس آن چه در انتها، شاید بهتر باشد که اندکی نیز در مورد آینده، پیرامون سمت :اینتان

و هفتاد سال از اعالم  ام سپتامبرسیماجرای  پنجاه سال از.  گو کنیم-و-ایم گفتتهکه از گذشته آموخ

-ایم چه درسی میبه عنوان یک ملت، از تمامی تجارب دردناکی که داشته.  استقالل اندونزی گذشته است

 ات برای چپ اندونزی چیست؟و امروز پیام.  توان گرفت

و عروج به اصطالح نظم نوین سر بریده شدن چپ  ام سپتامبرسیترین تبعات ماجرای یکی از شوم: تان

ما  –تصورش را بکن .  گیر شده و به مدت پنجاه سال قادر به انجام هیچ کاری نبودیمما زمین.  اندونزی بود

                                                           
 
 Pembangunan Revolusi 

 
.  ای که در زمان سوکارنو نیز مطرح بود، ایدهنامید "ملی هویتملیت سازی و ایجاد " ترجمانای است که شاید بتوان آن را در این جا بحث تان به طور عمده پیرامون ایده  

وده است که کارش به هیچ عنوان کامل نبوده، بلکه باید این موضوعات را از دیدگاه مارکسیستی و در در این مصاحبه، تان اشاره نم.  خواندمی "ناسیونالیسم"خود وی آن را 
 "رسالتی"از دیدگاه وی کشورهایی مانند اندونزی، در مقابل کشورهایی مانند ایاالت متحده و یا کشورهای اروپای غربی، از .  نمود گیریپیچارچوب ماتریالیسم تاریخی 

ها را در مبارزه بر علیه استثمار های اندونزی راه برده و آنبایستی که به آگاهی خلقاین امر می.  اندونزی در بطن سرکوب و تجاوز امپریالیستی زاده شد.  ارندمتفاوت برخورد
 .گرفتبر علیه استعمارگر شکل یک مستعمره مردم یک ملت در متن مبارزهء  مثابهنکته این است که اندونزی به .  ساختو سرکوب امپریالیستی متحد می

 :نگاه شود به
Tan, Masa Gelap Pancasila,   – ١. 



58 
 

زنی که به کف رینگ شده که مشت بارها.  روی پاهای خود به ایستیم ای نتوانستیم دوبارهحتا برای لحظه

برای ما، اما، . اش ایستاده و به مسابقه ادامه داده استروی پاهای دیگر پیش از پایان شمارش داور بارافتاده، 

شکست خوردهء اندونزی  ، چپِام سپتامبرسیپس از ماجرای   .ایمنیم قرن است که روی زمین افتاده

مسایل به پای او نوشته  تمامی.  انگشت اتهام به سمت آیدیت بود کاری که توانست بکند دراز کردن تنها

که وی به عنوان فرد شمارهء  واضح است.  رد شماتت قرار گرفتشد و وی برای هر چیز ریز و درشتی مو

اما، .  حزب به راستی شکست خورده بود.  یک در ساختار حزب باید که بار مسئولیت اصلی را به دوش بگیرد

ی جز شماتت و خود ااین طرز تفکر نتیجه.  بدانیماست که این گونه اندیشیده و تنها یک تن را مقصر خط

اگر به من گوش داده بودند، یا اگر از "د زبان همه این بود که در آن دوره ور.  بینی نداشته و ندارد-بزرگ

یعنی هر  – بینی چیز دیگری نیست-جز خود بزرگ این  "!افتاد، این نکبت انفاق نمیمن پیروی کرده بودند

بر این .  این گونه بود ام سپتامبرسیاوضاع بعد از .  داندتر از دیگران بداناتر و محق کس صرفاً خودش را

اش، هیچ راست.  اساس شاید بتوان توضیح داد که چرا پس از به زمین خوردن نتوانستیم دوباره برخیزیم

گی ت بزرگ سرخوردهاش شاید به خاطر ابعاد به غایعلت.  امای از عروج چپ را تا کنون ندیدهگونه نشانه

دانم که اگر بتوانیم این مانع را پشت سر بگذاریم، آن اما، می.  دانم که آیا این درد را عالجی باشدنمی.  اشدب

پاسخ   .ما را برای همیشه با خود خواهد برد( سونامی)وگرنه، این زلزلهء دریایی .  گاه وضع بهتر خواهد شد

 ین طور نیست؟ام، اای ندادهشاد کنندهچندان دل

 خواهم بدهم این گونه به نظردانم که این پیامی که میخوب، می –اما . خوب، به واقع چپ نابود شده است

گی نباید دچار تسلیم و واداده –که از سوی کسی که در انتظار مرگ نشسته صادر شده باشد خواهد رسید 

هدف چیست؟  بنای یک سازمان سیاسی .  به کجا؟  خوب، به سمت هدف.  باید به حرکت ادامه داد.  شد

.  نسل جوان بستگی دارد ام بهتمامی آن چه که گفته –اما، یک نکته هست که نباید فراموش شود .  نیرومند

های گذشته مشکالت زیادی دارند، مشکالتی بسیار نسل.  ها نباید حساب کردروی آن  چطور؟ نسل پیر

 .پیچیده

 .دارد دوجواما، هنوز امید : اینتان

پالس خود را جمع کرده و -و-اگر این هم نباشد، آن وقت بهتر است که جُلّ!  داردوجود البته که : تان

 [.خنده]برویم دنبال خواب غفلت خویش 
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که جنبشی ، رسد در حال عروج باشدکه به نظر می از جنبش جهانی سوسیالیستی آخرین پرسش؛: اینتان

 توان گرفت؟هایی میچه درس شود،می ی سوسیالیسم یاداز آن با عنوان حرکت به سوبعضاً 

در دههء شصت، بسیاری موارد وقتی که اتحاد شوروی .  دیگر اصطکاک ایجاد نمود-نباید بر علیه یک: تان

داد که اتحاد یا مثالً یوگسالوی کاری انجام می.  خاست و بر عکسکرد، چین به مخالفت برمیکاری می

دهد ببینیم، آن گاه به اما، اگر ما واقعیت آن چه را که در آمریکای التین رخ می.  ودشوروی با آن موافق نب

به جای رشک .  اند بیاموزیمنظر من نیاز داریم که از چیزهای مشخصی که رفقای ما در آن جا انجام داده

جربه کسب های موجود میان ملل مختلف تبه این ترتیب است که از طریق چندسانی.  بردن باید آموخت

نکته بر سر .  گذاریمدیگر قدر ب-آوردهای یکو به دست دیگر آموخته-از یک باید ما همواره.  خواهیم نمود

 .های سراسر جهان استبستگی میان سوسیالیستهم
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