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مقدمه
ــاالت  ــا ای ــن کشــور ب ــران در نتیجــه دشــمنی ای ــه شــرق« ای ــگاه ب سیاســت »ن
متحــده و مخصوصــا بعــد از خــروج امریــکا از برجــام در ســال 2018 میــادی 
و اعمــال تحریمهــا بــر ایــران، آغــاز شــد. ایــران بــا در پیــش گرفتــن سیاســت 
»نــگاه بــه شــرق« تــاش دارد از طریــق برقــراری روابــط سیاســی، دینــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی بــا شــرق از شــدت پیامدهــای انــزوای تهــران بکاهــد. در 
ایــن زمینــه، پژوهــش حاضــر بــه عوامــل تأثیرگــذار در روابــط دوجانبــه میــان 
ایــران و اندونــزی در دهــه هــای اخیــر پرداختــه و منافــع گوناگــون ایــران در 
ایــن کشــور و نیــز ابزارهایــی را کــه ایــران بــرای رســیدن بــه هــدف خــود بــه کار 
مــی گیــرد مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. همچنیــن ایــن پژوهــش، بــه موانــع و 
محدودیتهایــی کــه مانــع پیشــرفت ایــن رابطــه مــی شــود نیــز توجــه نشــان مــی 
دهــد. ایــن پژوهــش از ســه محــور اصلــی تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از: 
نخســت، عوامــل تأثیرگــذار در روابــط ایــران و اندونــزی. دوم، سیاســت قــدرت 

نــرم ایــران در قبــال اندونــزی. ســوم، ابعــاد روابــط ایــران و اندونــزی.
اندونــزی همــواره مــورد توجــه ایــران و بخــش مهمــی از سیاســتهای دینــی و 
ــه خــود معطــوف داشــته  ــران را ب اقتصــادی مخصوصــا سیاســت خارجــی ای
ــگاه  ــان سیاســت ن ــی هم ــران یعن ــن کشــور در سیاســت خارجــی ای اســت. ای
ــا دارا  ــن کشــور ب ــی رود. ای ــه شــمار م ــده ای ب ــن کنن ــل تعیی ــه شــرق، عام ب
بــودن 240 میلیــون مســلمان1، از لحــاظ جمعیــت مســلمان، در جایــگاه چهــارم 
قــرار دارد. غالبــا، پژوهشــگران و سیاســت ســازان، روابــط دو جانبــه ایــران و 
اندونــزی را بــر اســاس روابــط خارجــی آنهــا مخصوصــا بــا ایــاالت متحــده و 

عربســتان ســعودی ارزیابــی مــی کننــد.
ــم  ــی و سکوالریس ــل تعددگرای ــر اص ــزی ب ــی اندون ــام حکومت ــه نظ ــا ک از آنج
سیاســی بنــا شــده اســت، ایــن کشــور همــواره بعــد از انقــاب 1979 میــادی 
ایــران تــاش نمــوده جلــوی هرگونــه نفــوذ دینــی و مذهبــی ایــران را بگیــرد. امــا 
ایــن مســأله باعــث نشــده اســت کــه ایــران از تاشــهای خــود بــرای دســتیابی 
بــه اهــداف خــود در ایــن کشــور ماننــد ترویــج انقــاب ایــران و ترویــج آنچــه » 
دمکراســی دینــی« نامیــده مــی شــود در سیاســت و جامعــه اندونــزی و همچنین 

 (1) “Islam in Asia: Diversity in Past and Present Exhibition: Islam in Southeast Asia,” Cornell University Library, November 2016, accessed June 21,

.2022, https://guides.library.cornell.edu/IslamAsiaExhibit/IslamSEAsia

https://guides.library.cornell.edu/IslamAsiaExhibit/IslamSEAsia
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ــه از اصــول انقــاب ایــران دســت بــردارد. بــه  ترویــج افــکار مذهبــی بــر گرفت
عــاوه، ایــران تــاش دارد از روابــط بــا اندونــزی در راســتای کاهــش پیامدهــای 

تحریمهــای امریــکا بهــره گیــرد.
بیشــتر پژوهشــهایی کــه بــا موضــوع رابطــه ایــران و اندونــزی صــورت گرفتــه 
ــی از  ــه بخش ــد ک ــه ان ــه پرداخت ــن رابط ــه ای ــی ب ــی- سیاس ــر دین ــد، از منظ ان
تحقیقــات دربــاره تشــیع در شــرق آســیا محســوب مــی شــوند. بــه عنــوان مثال، 
عمــر الســقاف در پژوهشــی کــه انجــام داده بــه هویــت هــای اجتماعــی مذهــب 
شــیعه در اندونــزی در دوره بعــد از محمــد ســوهارتو توجــه نشــان داده اســت. 
الســقاف بــا ذکــر تاریخچــه ای، بــه ایــن موضــوع مــی پــردازد کــه چگونــه بعــد 
از انقــاب ایــران، نگاههــا بــه تشــیع در اندونــزی بــا شــک و تردیــد همــراه شــد. 
گفتنــی اســت کــه در آن دوره، رویکــرد انقــاب ایــران بــا سیاســت خارجــی ضــد 
ــن  ــود. همچنی ــا در تضــاد ب ــگ ســرد، کام ــزی در دوره جن کمونیســتی اندون
ایــن پژوهــش بــه ایــن مطلــب پرداختــه اســت کــه چگونــه انقــاب ایــران کــه در 
آن زمــان بــه عنــوان »پیــروزی اســام« بــر نظــام پلهــوی مــورد حمایــت غــرب 

مطــرح بــود، توجــه علمــای دیــن و دانشــگاهیان را بــه خــود جلــب کــرد1.
و پژوهــش دیگــری کــه توســط خانــم چایــرا فورمیچــی )Chiara Formichi( بــه 
ــازه  ــه تشــیع در ب ــزی ب ــردم اندون ــش برخــی از م ــه گرای ــده، ب ــگارش درآم ن
زمانــی دهــه شــصت تــا دهــه هشــتاد، پرداختــه و تأثیــر آن بــر مذهــب شــیعی 
معاصــر در حزیــره جــاوه اندونــزی کــه اکثریــت مــردم آن مســلمان هســتند را 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. ایــن پژوهشــگر مــی گویــد حکومــت اندونــزی 
نگــران ایــن امــر بــود کــه مبــادا انقــاب ایــران باعــث بــی ثباتــی کشــور اندونــزی 
شــود؛ غافــل از اینکــه، »انقــاب ایــران پیامدهــای تأثیرگذارتــری نیــز داشــت و 
آن، توزیــع کتابهایــی دربــاره تاریــخ و فلســفه ایــران بــود کــه مــورد اســتقبال 
افــرادی قــرار گرفــت کــه نــه از وضعیــت سیاســی آن روز بلكــه از دیــن ناراضــى 
بودنــد«. وی بــا ذکــر ماجــرای شــیعه شــدن چهــار اندونزیایــی بعــد از انقــاب 

 (1) Umar Assegaf,“ Aspects of Shiism in contempory Indonesia: A Quest for Social Recognition in Post-Suharto Era (1998-2008)”; in Shiism in

 Southeast Asia: Alid Piety and Sectarian Constructions, edited by Chiara Formica and Michael Feener, (New York: Oxford University Press, 2015), 160,

accessed June 20, 2022.



سیاست نگاه به شرق ایران؛ نمونه موردی: اندونزی 5

ایــران، بــه ایــن مطلــب مــی پــردازد کــه چگونــه شــیعه شــدن ایــن عــده، بــر نســل 
دوم » شــیعیان مخلــص« در جزیــره جــاوه تأثیــر گذاشــت1.

ــدارس  ــا، م ــا، گروهه ــه نهاده ــام داده ب ــه انج ــی ک ــف در پژوهش ــان لطی هیلم
ــه اســت. وی  ــران پرداخت ــاب ای ــد از انق ــزی بع ــارات شــیعی در اندون و انتش
همچنیــن نقــش شــخصیتهای دانشــگاهی و علمــای دیــن در ترویــج افــکار دینــی 
ــه  ــه بحــث و بررســی گرفت ــود، را ب ــران ب ــاب ای ــه انق ــن مای ــه ب و سیاســی ک

است2.
بــا بررســی پژوهشــهای موجــود بــا موضــوع روابــط ایــران و اندونــزی بــه ایــن 
نتیجــه مــی رســیم کــه بخــش اعظــم ایــن پژوهشــها از منظــر دینــی و تاریخــی 
بــه روابــط دو جانبــه دو کشــور پرداختــه انــد. و جــای پرداختــن بــه روابــط ایــن 
ــان باقیســت.  ــک همچن ــل و دیپلماتی ــن المل ــط بی دو کشــور در چارچــوب رواب
از ایــن رو، ایــن پژوهــش بــا بــه کارگیــری شــیوه تحلیلــی و توصیفــی تــاش 
دارد روابــط میــان ایــران و اندونــزی را زیــر ذره بیــن بــرده و اهــداف اصلــی 

سیاســت خارجــی ایــران در قبــال جاکارتــا را روشــن ســازد.

نخست: عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و اندونزی

عوامــل چنــدی بــر روابــط ایــران و اندونــزی تأثیــر گــذار هســتند کــه در اینجــا 
بــه مهمتریــن آنهــا نگاهــی خواهیــم داشــت:

یک. موقعیت راهبردی
کشــور اندونــزی در منطقــه آســیا و اقیانــوس آرام از موقعیــت راهبــردی بســیار 
مهمــی برخــوردار اســت. و تنگــه مــاکا کــه اقیانــوس هنــد را بــه اقیانــوس آرام 
پیونــد مــی دهــد در ایــن کشــور واقــع اســت. اندونــزی بــا داشــتن آبراهــه هــای 
بســیار مهمــی کــه بیــش از نیمــی از تجــارت بیــن الملــل از آنجــا عبــور مــی کنــد 
ــن  ــد، بزرگتری ــی ده ــد م ــاره اقیانوســیه پیون ــا ق ــوب آســیا را ب و شــرق و جن

 (1) Chiara Formichi,“ One Big Family? Dynamics of Interaction Among the Lovers of the Ahl Al-Bayt in Modern Java”; in Shiism in Southeast Asia:

 Alid Piety and Sectarian Constructions, edited by Chiara Formica and Michael Feener, (New York: Oxford University Press, 2015), 269, accessed June

20, 2022,

 (2) Hilman Latief, “The identity of Shi‘a sympathizers in contemporary Indonesia,” Journal for Indonesian Islam 2, no. 2 (December 2008), accessed

June 26, 2022, https://bit.ly/3xW3o5J.

https://bit.ly/3xW3o5J
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ــره،  ــه 17000 جزی ــه شــمار مــی رود ک ــان ب ــری در جه ــع الجزای کشــور مجم
در مســافتی برابــر بــا 3200 مایــل از شــرق تــا غــرب امتــداد یافتــه انــد1. ایــن 
موقعیــت راهبــردی اندونــزی نقــش اساســی در راهبــرد ایــاالت متحــده در قبــال 
منطقــه جنــوب شــرق آســیا و اقیانــوس آرام دارد. تنگــه مــاکا، ســنگاپور، شــبه 
ــد داده و  ــر پیون ــه یکدیگ ــزی را ب ــوماترای اندون ــره س ــزی و جزی ــره مال جزی
مســافت میــان منطقــه خاورمیانــه و بازارهــای بــزرگ آســیا را کوتــاه مــی كنــد. 
ایــن تنگــه بــا پیونــد دریــای چیــن جنوبــی، اقیانوس هنــد و اقیانــوس آرام ارتباط 
ــا توجــه  ــد. ب ــن مــی کن ــی را تأمی ــن و کــره جنوب ــن، ژاپ ــان کشــورهای چی می
ــوب  ــه جن ــی در منطق ــن کشــور دریای ــوان بزرگتری ــه عن ــزی ب ــه اندون ــه اینک ب
آســیا از موقعیــت ژئوراهبــردی مهمــی برخــوردار اســت، یکــی از طرفهــای مهــم 
منطقــه ای در ســاختار امنیتــی ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود. گفتنــی اســت 
ســاختار امنیتــی ایــن منطقــه را ایــاالت متحــده و کشــورهای غربــی دیگــر ماننــد 

کشــورهای اروپایــی و اســترالیا ترســیم کــرده انــد.
ــرای  ــوده ب ــاش نم ــا ت ــران باره ــه ای ــر اینک ــی ب اســنادی در دســت اســت مبن
پیشــبرد فعالیتهــای غیــر قانونــی و فرامــرزی خــود از موقعیــت راهبــردی 
ــای  ــه ه ــررات »آبراه ــزی براســاس مق ــات اندون ــد. مقام ــزی اســتفاده کن اندون
مجمــع الجزایــر« کــه اختصــارا »AIKI« نامیــده مــی شــود، در ســال 2021 
ــه ســوی  ــزی ب ــای اندون ــور از آبه ــن عب ــی را در حی ــادی دو نفتکــش ایران می
چیــن توقیــف كردنــد. یکــی از آنهــا نفتکــش پانامایــی بــه نــام ) ام تــی فریــا / 
ــران  ــم ای ــا پرچ ــورس MT Horse( ب ــي ه ــش )إم ت ــری نفتک MT Freya( و دیگ
ــه ای  ــای منطق ــون در آبه ــه برخــاف قان ــه ظــن اینک ــش ب ــن دو نفتک ــود. ای ب
اندونــزی در حــال انتقــال نفــت از یکــی بــه دیگــری بودنــد، کــه نقــض مقــررات 
ــه از  ــد ک ــزارش دادن ــا گ ــد2. رســانه ه ــف شــده ان ــرور اســت، توقی ــور و م عب
ــی و خامــوش کــردن سیســتمهای  ــزار پرچــم مل ــا عــدم اهت ــات آنه ــه تخلف جمل
شناســایی شــان بــوده اســت. گفتنــی اســت کــه بــرای نظــارت بــر کشــتیهایی کــه 

(1) “Facts and Figures,” Embassy of Indonesia, Washington, DC, DOI: July 2021, accessed June 23, 2022, https://bit.ly/3rdCByd

(2) “Indonesia seizes tankers from Iran, Panama for alleged oil smuggling,” La Prensa Latina Media, January 25, 2021, accessed June 25, 2022, https://bit.

ly/3UIu6bJ

https://bit.ly/3rdCByd
https://bit.ly/3UIu6bJ
https://bit.ly/3UIu6bJ
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در آبراهــه هــای اندونــزی عبــور مــی کننــد، بایــد هویــت آنهــا بــرای وزارت راه 
ــری ایــن کشــور روشــن باشــد. و تراب

»دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل / UNODC« در گزارشــی 
آورده اســت کــه باندهــای بیــن المللــی مــواد مخــدر ایرانــی بــه تولیــد قرصهــای 
»مــت آمفتامیــن« روی آورده انــد و اخیــرا عرضــه ایــن مــاده مخــدر در منطقــه 
جنــوب آســیا افزایــش یافتــه و در هــر منطقــه ای بــه وفــور یافــت مــی شــود1. 
ــاد  ــواد مخــدر و اعتی ــر م ــز نظــارت ب ــه توســط »مرک ــه هــای پژوهشــی ک یافت
اروپــا« انتشــار یافتــه نشــان مــی دهــد کــه ملیــت ایرانــی یکــی از دو ملیتــی اســت 
کــه بیشــترین بازداشــتیهای مرتبــط بــا قاچــاق قرصهــای »مــت آمفتامیــن« در 
اندونــزی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن پژوهــش همچنیــن از افزایــش 
گزارشــات دربــاره قاچــاق »مــت آمفتامیــن« از ایــران بــه اندونزی حکایــت دارد2.

ــواد مخــدر  ــام قاچــاق م ــه اته ــان ب ــادی از ایرانی ــداد زی طــی دهــه گذشــته، تع
توســط پلیــس اندونــزی دســتگیر شــده انــد. بــه عنــوان نمونــه، در ســال 2009 
میــادی گزارشــاتی منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه پلیــس اندونــزی هفــت ایرانــی 
ــی، دســتگیر  ــره بال ــه جزی ــن« ب ــه اتهــام قاچــاق 371 قــرص »مــت آمفتامی را ب
کــرده اســت3. در همــان ســال، پلیــس اندونــزی 10 ایرانــی را کــه در یــک 
ــی بــه مقصــد جاکارتــا قرصهــای »مــت آمفتامیــن« بــه ارزش  پــرواز بیــن الملل
10 میلیــون دالر بــه همــراه داشــتند، دســتگیر کــرد4. در ســال 2014 میــادی 
دو ایرانــی دیگــر در اســتان جــاوه بــه اتهــام حمــل 70 کیلوگــرم »مــت آمفتامیــن 
کریســتال« دســتگیر شــدند کــه قیمــت آنهــا 9.5 میلیــون دالر تخمیــن زده مــی 
ــر از  ــی اندونــزی حکــم 12 نف شــد5. در ســال 2021 میــادی یــک دادگاه محل
ــرم  ــاق 400 کیلوگ ــرم قاچ ــه ج ــن را ب ــاق هروئی ــی« قاچ ــد 9 بال ــای »بان اعض
»مــت آمفتامیــن« صــادر کــرد. در میــان دستگیرشــدگان و محکومــان، دو ایرانی 

(1) Robert Bristel, “Gangs from Africa, Iran muscle in on Southeast Asia drugs: U.N.,” Reuters, November 29, 2011, accessed June 22, 2022, https://reut.

rs/3fpniQ7

 (2) European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Methamphetamine developments in South Asia: the situation in Iran and the

implications for the E.U. and its neighbours, (Lisbon, Agency of the European Union, 2021), 15, accessed June 20, 2022, https://bit.ly/3xV2SoG

(3) “Indonesia’s Bali customs arrest seven Iranians with drugs,” Trend News Agency, December 10, 2009, accessed June 21,2022, https://en.trend.az/

iran/1597628.html

(4) “Indonesia arrests 10 Iranians for methamphetamine trafficking,” Hindustan Times, October 21, 2009, accessed June 20, 2022, https://bit.ly/3CdYiV6

(5) “Iranian Citizen Arrested to Smuggle Drugs,” Bali Antara News, February 27, 2014, accessed June 21, 2022, https://bit.ly/3dNl8to

https://reut.rs/3fpniQ7
https://reut.rs/3fpniQ7
https://bit.ly/3xV2SoG
https://en.trend.az/iran/1597628.html
https://en.trend.az/iran/1597628.html
https://bit.ly/3CdYiV6
https://bit.ly/3dNl8to
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یعنــی حســین ســاالری و همســرش نیــز بودنــد. رئیــس دفتــر دادســتانی شــهر 
ســوکابومی، ایــن دو را »طــراح ایــن عملیــات« خوانــده اســت1.

دو. اهمیت اندونزی در جهان اسالم

اندونــزی بــه عنــوان پرجمعیــت تریــن کشــور اســامی، از اهمیــت ویــژه ای در 
جهــان عــرب و جهــان اســام برخــوردار اســت. همیــن امــر اهمیــت ایــن کشــور 
را در »ســازمان همــکاری اســامی« پــر رنــگ نمــوده و آن را بــه صحنــه رقابــت 
ــب  ــامی رقی ــورهای اس ــت. کش ــاخته اس ــدل س ــامی ب ــورهای اس ــان کش می
تــاش نمودنــد بــا علمــای مســلمان، دانشــگاهیان و نهادهــای دینــی خصوصــی 
و دولتــی در اندونــزی ارتبــاط برقــرار کننــد. بــرای بیــان ماهیــت ایــن روابــط، 
بایــد بــه آثــار ایــن روابــط نگاهــی داشــته باشــیم کــه از جملــه آنها می تــوان کمک 
بــه مــدارس دینــی و دانشــگاههای اندونــزی در راســتای آمــوزش زبــان عربی و 
علــوم اســامی و جمــع آوری کمــک بــرای ســاخت مســاجد اشــاره کــرد؛ به ویژه 
اینکــه کشــورهای اســامی مطــرح ماننــد عربســتان ســعودی، قطــر، امــارات و 
ترکیــه بــرای ســاخت مســاجد، کمکهــای ســخاوتمندانه ای اختصــاص مــی دهند. 
ملــک ســلمان بــن عبــد العزیــز پادشــاه عربســتان ســعودی در جریــان یــک ســفر 
رســمی بــه اندونــزی 13 میلیــارد دالر بــرای حمایــت از فعالیتهــای آموزشــی، 
تجــاری و مؤسســات دینــی در اندونــزی کمــک كردنــد2. کشــور امــارات متحــده 
عربــی نیــز ســرمایه گــذاری هــای هنگفتــی در اندونــزی انجــام داده اســت و بــه 
پــاس تاشــهای جوکــو ویــدودو رئیــس جمهــور کنونــی اندونــزی در راســتای 
تقویــت روابــط دو کشــور، یــک مســجد در محلــه ســفارتخانه هــا در ابوظبــی بــه 

نــام وی نامگذاری شــد3.
ــت  ــا همــکاری دول اتحادیــه جهــان اســام کــه مقــر آن در شــهر مکــه اســت، ب
اندونــزی و ســازمانهای خصوصــى در طرحهــای ســازندگی، آمــوزش و بخــش 

(1) “Indonesia sentences Iranian-led drugs gang of 12 to death by firing squad,” Al Arabiya English, April 7, 2021, accessed June 21, 2022, https://bit.

ly/3DWOEY9

 (2) Asmiati Malik and Scott Edwards, “Saudi Arabia’s influence in Southeast Asia – too embedded to be disrupted?” The Jakarta Post, November 16,

2018, accessed June 20, 2022, https://bit.ly/3BQtF6E.

 (3) Heru Andriyanto, “Jokowi Thanks UAE for Naming a Street after Him on 6th Anniversary as President,” Jakarta Globe, October 20, 2020, accessed

June 28, 2022, https://bit.ly/3DWUrgw.

https://bit.ly/3DWOEY9
https://bit.ly/3DWOEY9
https://bit.ly/3BQtF6E
https://bit.ly/3DWUrgw
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خیریــه فعالیتهــای زیــادی انجــام داده اســت1. بــه عنــوان نمونــه، در ســال 2020 
میــادی اتحادیــه جهــان اســام و مؤسســه ســیره نبــوی در اندونــزی تفاهمنامه 
ای بــرای راه انــدازی »مــوزه هــا و نمایشــگاههایی بــا موضــوع ســیره نبــوی 
و تمــدن اســامی« در جاکارتــا پایتخــت اندونــزی بــه امضــا رســاندند. گفتنــی 
ــت  ــین ریاس ــاون پیش ــف کاال مع ــور یوس ــا حض ــه ب ــن تفاهمنام ــه ای ــت ک اس
ــن  ــای ای ــأت امن ــه در حــال حاضــر ریاســت هی ــه امضــا رســید ک ــوری ب جمه

مؤسســه را بــر عهــده دارد2.
ــور  ــن کش ــلمانان، بزرگتری ــت مس ــاظ جمعی ــزی از لح ــه اندون ــم اینک ــی رغ عل
اســامی بــه حســاب مــی آیــد، امــا ایــن کشــور بــر اســاس پلورالیســم قومــی و 
دینــی بنــا شــده اســت و اصــل »اندونــزی اعتــدال گــرا« کــه بــه اصــل » مجمــع 
ــا قــرار مــی دهــد. در ایــن مــورد،  ــز یــاد مــی شــود را مبن الجزایــر اســام« نی
ــات و حقــوق دانشــگاه اســامی شــریف  احمــد رومــادی اســتاد دانشــکده الهی
هدایــت اهلل مــی گویــد: » در زمانیکــه بســیاری از کشــورهای اســامی در 
سرتاســر جهــان درگیــر رقابتهــای سیاســی و جنگهــای داخلــی و دیگــر انــواع 
ــا در پیــش گرفتــن پلورالیســم الگــوی یــک کشــور  نزاعهــا هســتند، اندونــزی ب
مســلمان اســت. دمکراســی نــه تنهــا بــر ایــده خرافــی عــدم ســازگاری اســام 
و دمکراســی خــط بطــان مــی کشــد، بلکــه نشــان مــی دهــد چگونــه مــی تــوان 
ــزی  ــت جمیعــت اندون ــرد. اکثری ــظ ک ــی مــدرن حف ــت مل ــک دول اســام را در ی
مســلمان هســتند کــه تعــداد آنهــا بــه 230 میلیــون نفــر مــی رســد و ایــن تعــداد 
87.2 درصــد کل جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. امــا اســام 
دیــن ملــی ایــن کشــور نیســت و قانــون اساســی نیــز هیــچ دینــی را بــه عنــوان 

دیــن رســمی کشــور معرفــی نکــرده اســت«3.

(1) “MWL Initiatives,” Muslim World League, 2022, accessed June 29, 2022,

https://themwl.org/en/mwl-initiatives
 (2)  “Indonesia, MWL sign agreement on Prophet Museum construction,” Union of OIC News Agencies, October 26, 2020, accessed June 29, 2022,

https://bit.ly/3rbRhhg

 (3) Ramadi Ahmad, “Nusantara Islam: Seeking a New Balance in the Muslim World,” The Hudson Institute, January 20, 2021, accessed June 23, 2022,

https://bit.ly/3raqlOV

https://themwl.org/en/mwl-initiatives
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https://bit.ly/3raqlOV
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سه.اقلیت شیعه در اندونزی

اندکــی پــس از پیــروزی انقــاب ایــران در ســال 1979 میــادی، جمهــوری 
ــون  ــه فراســوی مرزهایــش را در قان ــده صــدور اندیشــه انقــاب ب اســامی ای
اساســی گنجانــد و خواهــان برپایــی انقــاب در تمــام جهــان اســام شــد. آیــت 
اهلل خمینــی بــه عنــوان اولیــن رهبــر ایــران، از مــردم ایــران خواســت »ســختی هــا 
و فشــارها را تحمــل کننــد« تــا رژیــم ایــران بتوانــد مهمتریــن وظیفــه خــود کــه 

همانــا نشــر اســام در سرتاســر جهــان اســت، را بــه انجــام برســاند1.
ــل و  ــر« در داخ ــرح رهب ــیدن »ط ــق بخش ــرای تحق ــه را ب ــران، زمین ــاب ای انق
خــارج ایــران فراهــم ســاخت. و نظــام نوپــای ایــران راهبــردی اتخــاذ کــرد 
ــه  ــی ب ــرزی خمین ــردن طــرح فرام ــی ک ــرای عملیات ــای شــیعی را ب ــت ه و اقلی

ــت2. ــت گرف خدم
اندونــزی بــا اکثریــت جمعیــت مســلمان، پیــروان ادیــان دیگــری چون مســیحیت، 
هنــدو، بودایــی و کنفســیوس را نیــز در خــود جــای داده اســت. اکثریــت 
مســلمانان ایــن کشــور را اهــل ســنت تشــکیل مــی دهنــد. حــدود یــک میلیــون از 
جمعیــت ایــن کشــور را شــیعیان تشــکیل مــی دهنــد کــه اکثــر آنهــا در جاکارتــا، 

ماکاســار و باندونــگ زندگــی مــی کننــد.
پیشــینه شــیعیان در اندونــزی بــه قــرن نهــم میــادی بــاز مــی گــردد. گفتــه مــی 
ــر صــادق امــام  ــوه امــام جعف ــد ن شــود کــه احمــد بــن عیســی مهاجــری فرزن
ششــم شــیعیان، از بصــره عــراق بــه حضرمــوت یمــن مهاجــرت نمــود. بعدهــا، 
فرزنــدان احمــد بــن عیســی راه شــرق را در پیــش گرفتــه و در جــاوه ســکنی 
گزیدنــد3. امــا انقــاب ایــران در هویــت شــیعیان اندونــزی تأثیــر بســزایی داشــت 
و بعــد از انقــاب، شــیعیان اندونــزی بــا اعتمــاد بیشــتر بــه فعالیتهــای خــود ادامه 
ــه در ســخنرانیهای  ــا جاییک ــزی وارد تعامــل شــدند؛ ت ــه اندون ــا جامع داده و ب
دینــی مــردم اندونــزی را بــه مذهــب تشــیع فــرا مــی خواندنــد. و بســیاری از 

(1) Ali Ansari and Kasra Aarabi, “Ideology and Iran’s Revolution: How 1979 Changed the World,” Tony

Blair Institute for Global Change, February 11, 2019, accessed June 23, 2022, https://bit.ly/3cAa4LB
 (2) Mohammad Saqr Alsulami, “Militarization of Shiism,” in Military Institution in Iran between Revolution and Statehood, edited by Mohammad

Alsulami and Fathi Almaraghy (Riyadh: Rasanah International Institute for Iranian Studies, 2018), 114.

(3) Chiara Formichi, “Lovers of the Ahl al-Bayt,” Inside Indonesia, September 25, 2011, accessed June 24, 2022, https://bit.ly/3RhskvB

https://bit.ly/3cAa4LB
https://bit.ly/3RhskvB
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ــل  ــی و تحصی ــران زندگ ــه در ای ــی ک ــاب دین ــگاهیان و ط ــجویان، دانش دانش
کــرده بودنــد، در ایــن حرکــت نقــش بســیار پــر رنگــی ایفــا نمودنــد.

برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بعــد از انقــاب ایــران، دو گــروه اصلــی نقــش عمــده 
ای در ترویــج اندیشــه شــیعی در اندونــزی ایفــا کردنــد. گــروه اول: طــاب قــم 
ــروه  ــزی بازگشــتند. و گ ــه اندون ــم، ب ــل در حــوزه ق ــد از تحصی ــه بع ــد ک بودن
ــرای  ــد کــه ب ــاوری باندونــگ« بودن دوم: تعــدادی از دانشــجویان »مؤسســه فن
تبلیــغ و نشــر تشــیع و تعالیــم انقــاب ایــران جلســات معرفــت افزایــی برگــزار 

کردنــد1.

دوم: سیاست قدرت نرم ایران در اندونزی

ایــران در تــاش اســت بــا تبلیــغ و ترویــج اندیشــه انقــاب ایرانــی، بــرای خــود 
در میــان مســلمانان نفــوذ و محبوبیــت کســب کنــد و در ایــن راه هــم از قــدرت 
ــری قــدرت  ــه هــای بکارگی ــرد. نمون نــرم و هــم از قــدرت ســخت مــدد مــی گی
ســخت، زیــاد اســت و در چندیــن کشــور بــه وضــوح نمایــان اســت. بــه عنــوان 
ــد،  ــت آن را شــیعیان تشــکیل مــی دهن ــر جمعی ــه اکث ــراق ک ــران در ع ــال، ای مث
ــد » نیروهــای حشــد شــعبی« و دیگــر گروههــای شــبه  ــی مانن گروههــای نیابت
ــراق  ــای کشــور ع ــا در نهاده ــق آنه ــا از طری ــرده اســت ت ــاد ک ــی را ایج نظام
رخنــه کــرده و بــا اســتفاده از خشــونت و انجــام حماتــی بــه منافــع کشــورهای 
غربــی و عربــی2، نفــوذ خــود در کشــور عــراق را تقویــت نمایــد. ایــران حتــی 
شــیعیان کشــورهایی را کــه در اقلیــت هســتند ماننــد پاکســتان و افغانســتان نیــز 
بســیج نمــوده اســت و ایــن افــراد بــه نیابــت از ایــران در ســوریه و عــراق مــی 

جنگنــد3.
ــی داشــته  ــران نگاه ــرم ای ــدرت ن ــال ق ــای اعم ــه ابزاره ــه ب ــا دارد ک ــون ج اکن

ــد از: ــه عبارتن ــیم ک باش

(1) Latief, Journal for Indonesian Islam, 307.

یاههورگ رثکا هدحتم تالایا .دنتسه گنهامه ناریا نارادساپ هاپس اب و دنرادروخرب ناریا تیامح زا هک تسا قارع رد یماظن هبش هورگ لهچ زا یفالتئا :یبعش دشح یاهورین (2) 

.تسا هدرک یدنب هقبط یتسیرورت یاههورگ تسیل رد ار یبعش دشح هعومجم ریز

 (3) Daniel Dayan, “Afghan Migrants in Iran Get a Simple Choice: Fight in Syria or be Deported,” Iran Wire, February 04, 2021, accessed June 28, 2022,

https://iranwire.com/en/features/68842/

https://iranwire.com/en/features/68842/
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یک. تبلیغ الگوی ایرانی

ــت  ــل جمعی ــد روى عام ــی توان ــه نم ــزی ک ــون اندون ــورهایی چ ــران در کش ای
ــاش  ــران ت ــی آورد. ای ــرم روی م ــدرت ن ــه اســتفاده از ق ــد، ب ــاز كن حســاب ب
نمــوده بــا اســتفاده از روشــهای گوناگــون، اندیشــه انقــاب ایــران و ســاختار 
ــن  ــد. ای ــغ نمای ــی اســت، تبلی ــک ســاختار سیاســی ترکیب ــه ی سیاســی آن را ک
ســاختار ترکیبــی کــه از آن بــا عنــوان »دمکراســی دینــی« یــاد مــی شــود، بــرای 
قشــر دیــن مــدار اندونــزی چــه مســلمانان دیــن مــدار و چــه محافظــه کاران، 
بســیار جذابیــت داشــت1. البتــه پژوهشــگری بــه نــام فاریــش نــور ایــن شــیفتگی 
را مربــوط بــه یــک مرحلــه تاریخــی مــی دانــد کــه » جوامــع اســامی بــا مشــکل 
ــا  ــد ت ــی کردن ــرم م ــه ن ــد از دوره اســتعمار دســت و پنج ــاد مدرنیســم بع ایج
ــی  ــرده و بوم ــظ ک ــود را حف ــت خ ــال، اصال ــن ح ــند و در عی ــدرن باش ــم م ه
بماننــد«. وی همچنیــن توضیــح مــی دهــد کــه گاهــی برخــی اصطاحــات معنــای 
مدرنیســم را در خــود خاصــه مــی کننــد2. بــا بــه ثمــر نشســتن انقــاب ایــران، 
سیاســتگران مرتبــط بــا اخــوان المســلمین و رهبــران دینــی در جنــوب شــرق 
آســیا بــه اســتفاده از گفتمــان انقــاب ایــران روی آوردنــد زیــرا بــر ایــن بــاور 
بودنــد کــه بــا ایــن روش مــی تواننــد طرفــداران بیشــتری در انتخابــات کســب 
کننــد. نــور همچنیــن مــی افزایــد: »عجیــب نیســت کــه حکومتهــای جنــوب شــرق 
آســیا بــه تحــوالت انقــاب ایــران روی خــوش نشــان ندادند. احزاب و جنبشــهای 
اســامی مخالــف مالــزی، اندونــزی و فیلیپیــن بــه طــور علنــی حمایــت خــود را 
ــی  ــزی گروههای ــد. در اندون ــام کردن ــه آن اع ــول اولی ــران و اص ــاب ای از انق
ــن  ــران ب ــی چــون عم ــه اســامگراهای آشــوب طلب ــاد« ک ــدو جه چــون »کومان
ــه  ــدام ب ــران اق ــاب ای ــام از انق ــا اله ــده داشــتند، ب ــر عه ــری آن را ب ــن رهب زی

بســیج و مســلح نمــودن اتبــاع خــود کردنــد«3.

(1) S.M. Mirmohammad Sadeghi and R. Hajimineh, “The Role of Iran’s ‘Soft Power’ in Confronting

Iranophobia,” MGIMO Review of International Relations 12:4, 2019, 220, accessed June 25, 2022,DOI: 
10.24833/2071-8160-2019-4-67-216-238.

 (2) Farish A. Noor, The Malaysian Islamic Party PAS 1951-2013: Islamism in a Mottled Nation (Amsterdam: Amsterdam University Press, 117, 2014), 67

, accessed June 29, 2022, http://www.jstor.org/stable/j. ctt12877qq.1

(3) Farish A. Noor, The Malaysian Islamic Party PAS 1951-2013: Islamism in a Mottled Nation, 117.

http://www.jstor.org/stable/j.%20ctt12877qq.1
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دو. همکاری در حوزه آموزش و تحقیقات

بعــد از بــه ثمــر نشســتن انقــاب ایــران، توزیــع کتابهــا و نشــریات ایرانــی در 
دانشــگاههای اندونــزی بــه صــورت قابــل ماحظــه ای افزایــش یافت. ایــن کتابها 
حــاوی مطالبــی دربــاره ماهیــت نظــام حکومتــی پــس از انقــاب و فعالیتهــای 
ــز شــیعیان  ــد. برخــی از محافظــه کاران مســلمان و نی ــی بودن ــی و فرهنگ دین
اندونــزی شــیفته الگــوی سیاســی ایــران یعنــی »دمکراســی دینــی« شــده بودنــد. 
ــوی  ــه نظــام رضــا پهل ــاب علی ــروزی انق ــای چــپ پی ــن برخــی گروهه همچنی
ــکا  ــام امپریالیســتی امری ــر نظ ــروزی ب ــه پی ــه منزل ــکا را ب ــت امری ــورد حمای م
تلقــی کردنــد. ســوفجان نوشــته اســت کــه بعــد از انقــاب ایــران، روحانیــون و 
نظریــه پــردازان ایرانــی همچــون مرتضــی مطهــری، علــی شــریعتی و طباطبایی 

طرفــداران زیــادی کســب کردنــد1.
»مرکــز فرهنگــی اســامی« که توســط ســفارت ایــران اداره می شــود، مطبوعات 
ایــران را در اندونــزی توزیــع مــی کنــد و اکنــون ایــن مطبوعــات بــه وفــور در 
ــزی در  ــه هــای عمومــی سرتاســر اندون ــه هــای دانشــگاهی و کتابخان کتابخان
دســترس هســتند و برخــی از آنهــا بــه زبــان اندونزیایــی یعنــی زبــان بهاســایی 

ترجمــه شــده انــد.2
چندین دانشــگاه اندونزی مانند دانشــگاه اندونزی و دانشــگاه اســامی شــریف 
ــگاه  ــادا و دانش ــا م ــگاه گاج ــز دانش ــا و نی ــا و یوگیاکارت ــت اهلل در جاکارت هدای
ــا و  ــه در جاکارت ــوب ســوالویزی و دانشــگاههای محمدی ــن در جن حســن الدی
ماالنــگ و یوگیاکارتــا مراکــز پژوهشــی بــه نــام » غرفــه هــای ایــران« دایــر 
کردنــد کــه کتابهایــی بــا موضوعــات دینــی و سیاســی را در اختیــار عاقمنــدان 
قــرار مــی دهنــد. گفتنــی اســت کــه ایــن آثــار توســط پژوهشــگران ایرانــی تدویــن 

یافتــه اند3.

 (1) Dicky Sofjan, “Forty Years After the Islamic Revolution of Iran: An Indonesian Perspective,” Jurnal Studi Agama-agama 9 no. 2 (2019): 165, accessed

June 29, 2022, http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/653/589

 (2) Mohamad Rezky Utama , Yon Machmudi & Muhamad Syauqillah “Islamic Cultural Center Jakarta: A Unique Type of Iranian Public Diplomacy,”

School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, October 24-26, 2018, accessed June 29, 2022, https://bit.ly/3Rgtfwb

(3) “Iran Corner reopens at Indonesian university,” Tehran Times, Novermber 06, 2010, accessed June 25, 2022,

https://www.tehrantimes.com/news/229919/Iran-Corner-reopens-at-Indonesian-university

http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/653/589
https://bit.ly/3Rgtfwb
https://www.tehrantimes.com/news/229919/Iran-Corner-reopens-at-Indonesian-university
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البتــه در ایــن میــان، تعــدادی از اشــخاص و ســازمانهای اندونزی نقش بســزایی 
در نشــر و ترویــج محصــوالت فرهنگــی ایــران در دانشــگاههای اندونــزی بــر 
عهــده داشــتند و تــاش کردنــد تــا زمینــه همــکاری در حــوزه آمــوزش میــان دو 

کشــور فراهــم گــردد.
الــف. حســین حبیشــی: او یــک روحانــی اندونزیایــی اســت کــه بــه 
مذهــب شــیعه گراییــد و مؤسســه آموزشــی اســامی بــه نــام » مؤسســه 
مدرســه اســامی« را در اســتان بانگیــل در جــاوه شــرقی تأســیس کــرد. 
حبیشــی یــک شــبکه هــم فکــر بــا روحانیــون شــیعه در ایــران ایجــاد و 
ــران را فراهــم کــرد1.  ــی در ای ــه اندونزیای ــل هــزاران طلب ــه تحصی زمین
ــی در  ــین حبیش ــای حس ــد: » فعالیته ــی گوی ــه م ــن زمین ــقاف در ای س
اســتان بانگیــل بســیار گســترش یافــت و در ترویــج تشــیع در اندونــزی 
نقــش بســزایی داشــت«. او در ادامــه مــی گویــد: »هیــچ تحلیلــی در علــم 
انســاب شــیعه در مجمــع الجزایــر )اندونــزی( بــدون ذکــر نــام حســین 

حبشــی، کامــل نیســت«2.
ب. جــال الدیــن رحمــت: اســتاد دانشــگاه پادجادجــاران در باندونــگ 
اســت. مقــاالت و کتابهــای او نقــش اساســی در ترویج فرهنگ شــیعه در 
مناطق روســتایی و شــهری اندونزی داشــته اســت. او بر دانشــجویانی 
کــه بعــد از انقــاب در ایــران بــه تحصیــل علــوم دینــی و سیاســی مــی 
ــن  ــت جــال الدی ــاور ســقاف، فعالی ــه ب ــارت داشــت3. ب ــد، نظ پرداختن
رحمــت در ترویــج تشــیع در محیــط دانشــگاهها و در میــان طبقــه 
متوســط مســلمانان تحصیلکــرده اندونــزی، از همــه پــر رنــگ تــر بــوده 

اســت«4.
ج. مؤسســه فاطمــه: ســازمانی اســت کــه در ســال 1997 میــادی 
تأســیس شــد و مقــر آن در جاکارتــا اســت. ایــن مرکــز ســالنامه ای بــه 
نــام »النبــأ« بــه زبانهــای بهاســای اندونزیایــی، عربی و انگلیســی منتشــر 

(1) Latief, Journal for Indonesian Islam, 306.

(2) Assegaf, “Aspects of Shiism in contempory Indonesia,” 254.

(3) Latief, Journal for Indonesian Islam, 306.

(4) Assegaf, “Aspects of Shiism in contempory Indonesia,” 253.
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مــی کنــد و تــا کنــون چندیــن مقــاالت فرقــه گــرا کــه احساســات جامعــه 
محلــی را جریحــه دار کــرده اســت، در ایــن نشــریه بــه چــاپ رســیده انــد 
کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه مقاالتــی چــون »انحرافــات اصــول 
اهــل ســنت و جماعــت«، » اصــول پــر از اشــکال وهابیــت« و » اشــتباهات 

صحابــه محمــد« اشــاره کــرد1.
ــگ در  ــن ســازمان در باندون ــر ای ــواد: مق ــی اســامی الج د. مؤسســه مطالعات
ــه » هــدف  ــح شــده اســت ک ــرار دارد. در اساســنامه آن تصری ــی ق جــاوه غرب
ایــن مؤسســه، ترویــج تعالیــم اهــل بیــت در زندگــی روزانــه فــردی و اجتماعــی 
و نیــز نشــر و تبلیــغ گســترده آمــوزه هــای اهــل بیــت در جامعــه اســت«2. 
مارسینکووســکی بــر ایــن بــاور اســت کــه رویکــرد سیاســی مؤسســه الجــواد 

ــران اســت«3. ــوری ای ــه از »مشــی رســمی جمه برگرفت
همچنیــن دیپلماتهــا و مقامــات ایرانــی بــه صــورت منظــم از دانشــگاههای 
اندونــزی بازدیــد کــرده و دربــاره مســائل داخلــی و بیــن المللی ایران ســخنرانی 
ــگاههای اندونــزی  ــکاری دانش مــی کننــد. ســفارت ایــران در جاکارتــا بــا هم
و ســازمانهای غیــر دولتــی، مراســم زیــادی را از ایــن گونــه برگــزار کــرده 
اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه رویدادهــای مشــابهی در دانشــگاههای ایــران نیــز 
برگــزار شــده اســت کــه مــورد اســتقبال گســترده طــاب، دانشــگاهیان و مقامات 
ــوی  ــه گفتگ ــوان ب ــی ت ــا م ــن فعالیته ــه ای ــه اســت. از جمل ــرار گرفت ــزی ق اندون
ملــی در ســال 2018 میــادی بــا عنــوان » پایــه گــذاری وحــدت در اندونــزی و 
تحقــق عدالــت اجتماعــی« اشــاره کــرد کــه در مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امــام خمینــی در قــم برگــزار شــد. اوکتاویــان علیــم الدیــن ســفیر اندونــزی در 
ــی  ــل م ــران تحصی ــه در ای ــزی ک ــدادی از دانشــجویان اندون تاجیکســتان و تع

کننــد، در ایــن مراســم حضــور داشــتند4.
حکومــت ایــران بــرای تحصیــل دانشــجویان اندونــزی در ایــران بورســیه هــای 
تحصیلــی اعطــا مــی کنــد کــه اکثــر آنهــا در شــهر مذهبــی قــم بــه تحصیــل مــی 

(1) Latief, Journal for Indonesian Islam, 312, 313.

(2) Ibid., 306.

(3) Christoph Marcinkowski, Shi’ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts (Piscataway: Transaction Publishers, 2010), 207.

 (4) “The Indonesian Embassy in Tehran and the Students Association are organizing a national dialogue,” Newsbreezer, August 11, 2018, accessed June

30, 2022, https://bit.ly/3fpl7fp

https://www.google.co.in/search?hl=en&sxsrf=ALiCzsZGKaZHJ6daD7qWLYmWT0h33k935w:1656605634910&q=inauthor:%22Christoph+Marcinkowski%22&tbm=bks
https://bit.ly/3fpl7fp
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پردازنــد. در اقدامــی مشــابه، حکومــت اندونــزی نیــز در ســال 2019 میــادی 
اعــام کــرد کــه دانشــجویان ایرانــی مــی تواننــد بــرای کســب بورســیه تحصیلــی 
ــر،  ــی، هن ــان اندونزیای ــد و در رشــته هــای زب DARMASISW1 درخواســت دهن

موســیقی و صنایــع دســتی بــه تحصیــل بپردازنــد2.

سه. رسانه و فرهنگ

بــا اینکــه اولیــن و مهمتریــن ابــزار قــدرت نــرم و تبلیغاتــی ایــران در اندونــزی 
در کتابهــا و مطبوعاتــی خاصــه مــی شــد کــه بــه زبــان اندونــزی بازگردانــده 
ــران ســرمایه گــذاری هــای کانــی در  ــا گذشــت زمــان، ای ــد، امــا ب شــده بودن
رســانه هــای چاپــی و الکترونیکــی اندونــزی انجــام داد. و دیگــر تنهــا روزنامــه 
هــا و مجــات ســازمانهای شــیعی نبودنــد کــه در حمایــت از سیاســت خارجــی 
و اندیشــه هــای سیاســی و دینــی تهــران بــه نشــر مقــاالت و دیگــر مطالــب مــی 
ــوذ  ــز نف ــزی نی ــران توانســته در رســانه هــای مطــرح اندون ــه ای ــد بلک پرداختن

کنــد.
در ســال 2021 میــادی روزنامــه »Gerusi« کــه بــه زبــان بهاســای اندونزیایــی 
ــه ای چــاپ کــرد کــه نویســنده آن خواهــان برقــراری  منتشــر مــی شــود، مقال
تبــادل فرهنگــی میــان اندونــزی و ایــران شــده بــود. ایــن مقالــه، ضمــن ارائــه 
اطاعاتــی دربــاره فرهنــگ تشــیع، ســفر عــده ای از نویســندگان اندونــزی بــه 
شــهر قــم کــه بــه دعــوت حکومــت ایــران صــورت گرفتــه بــود، را پوشــش داده 
بــود. نویســنده ایــن مقالــه از موضــع تهــران در قبــال جنــگ ســوریه و عــراق 
ــا بــر شــمردن ســه ویژگــی ایــران پــس انقــاب،  حمایــت کــرده و در نهایــت ب
ــن ســه ویژگــی  ــود. ای ــه کــرده ب ــزی توصی ــرای اندون ــو ب ــوان الگ ــه عن آن را ب

ــد از: عبارتن
ــادات و  ــر خطــرات خارجــی همچــون اعتق ــران در براب ــت ای ــت مل ــف. مقاوم ال

ــگان. سیاســت بیگان
عوجر یلیصحت هیسروب نیا دروم رد رتشیب تاعالطا یارب :دنک یم اطعا ،دراد کیتاملپید هطبار اهنآ اب هک ییاهروشک یجراخ نایوجشناد هب یزنودنا هک تسا یلیصحت هیسروب (1) 

:هب دینک

Hendarman, “ About Us,” DARMASISWA Scholarship Program, accessed September 7, 2022.

 (2) Lachin Rezaian, “Indonesia to provide Darmasiswa Scholarship for Iranian students,” Mehr News Agency, January 19, 2019, accessed June 22, 2022,

https://bit.ly/3SjKSfK

https://bit.ly/3SjKSfK
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ب. علــی رغــم اینکــه از دیــر زمانــی ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی 
ــت اســتقال  ــه برک ــا ب ــد، ام ــوده ان ــران وضــع نم ــر ای ــای اقتصــادی ب تحریمه
اقتصــادی ایــران، ایجــاد زیــر ســاختها در ایــن کشــور بســیار ســرعت داشــته و 

ــرده اســت. ــن کشــور وارد نک ــوان ای ــی در ت ــا خلل تحریمه
ج. ایرانیــان همچنــان بــه فرهنــگ منحصــر بــه فــرد خــود چنــگ زده و بــه زبــان 

خودشــان یعنــی همــان زبــان فارســی صحبــت مــی کننــد1.
ســفارت ایــران در جاکارتــا هــر ســاله، زمینــه همــکاری روزنامــه نــگاران 
و رســانه هــای ایرانــی و اندونــزی را فراهــم مــی كنــد. بــه عنــوان نمونــه، 
دولــت ایــران در ســال 2009 میــادی تیمــی از روزنامــه نــگاران ایرانــی را بــه 
اندونــزی اعــزام کــرد کــه مهــدی صرامــی رئیــس مرکــز رســانه هــای دیجیتــال 
ــن ســفر،  ــود. در ای ــأت ب ــن هی ــگ و ارشــاد اســامی در رأس ای وزارت فرهن
اعضــای هیــأت ایرانــی از رســانه هــای اندونــزی خواســتند کــه »بــرای مقابلــه 
بــا دروغ پراکنــی هایــی کــه بــا هــدف خدشــه دار کــردن وجهــه ایــران صــورت 

مــی گیــرد«، بــه کمــک ایــران بشــتابند2.
در ســال 2015 میــادی وزارت ارشــاد اســامی ایــران از طریــق ســفارت ایران 
در جاکارتــا، تعــدادی از روزنامــه نــگاران معــروف اندونــزی را بــه کشــور 
ــی  ــانه ایران ــن رس ــران از چندی ــه ای ــان ب ــراد در سفرش ــن اف ــرد. ای ــوت ک دع
ــی  ــر دولت ــزاری غی ــا و خبرگ ــون«، ایرن ــی«، »فایننشــال تریب ــران دیل ــد »ای مانن
»مهــر« بازدیــد کردنــد. محمــد تقــی روغنــی هــا مدیــر عامــل مؤسســه فرهنگــی 
مطبوعاتــی ایــران گفــت: »حضــور رســانه هــای اندونــزی در ایــران بســیار 
مهــم اســت تــا مســتقیما اطاعــات را دریافــت کننــد و بــا تبلیغــات غربیهــا علیــه 
ایــران مقابلــه نماینــد. زیــرا آنچــه روزنامــه هــای غربــی مــی نویســند، واقعیــت 

رویدادهــای ایــران را بازتــاب نمــی دهــد«3.
ــب  ــرای جل ــان فارســی و ب ــگ و زب ــگاه فرهن ــت جای ــرای تقوی ــران، ب ــت ای دول
ــی زده  ــه ابتکارات ــی، دســت ب ــش سیاســی و دین ــر گرای ــزی از ه ــردم اندون م

(1) Elva Nurrul Prastiwi,“Dialog Budaya Indonesia – Iran,” Gerusi, September 05,2021, accessed June 29, 2022, (Bahasa Indonesia), https://bit.

ly/3xRmBW7

(2) Ary Hermawan, “Iranian press offers to cooperate with Indonesia,” The Jakarta Post, May 12, 2009, accessed June 30, 2022, https://bit.ly/3DZ13eo

 (3) “Indonesia, Iran strengthen media interaction,” Embassy of the Republic of Indonesia in Havana, The Republic of Cuba, March 25, 2015, accessed

June 28, 2022, https://bit.ly/3SBIL6R

https://bit.ly/3xRmBW7
https://bit.ly/3xRmBW7
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اســت. بــه عنــوان مثــال، ســفارت ایــران هــر ســاله در کتابخانــه ملــی اندونــزی 
مراســم جشــن نــوروز را بــا حضــور مســئولین ایرانــی و اندونزیایــی برگــزار 

مــی کنــد1.
همچنیــن افــام ایرانــی در اندونــزی طرفــداران زیــادی بــه خــود جلــب کــرده 
انــد و در ســال 2009 میــادی خانــه فرهنــگ ایــران تعــدادی از ایــن فیلمهــا را 
بــرای دو روز متوالــی در کتابخانــه ملــی اندونــزی بــه نمایــش گذاشــت. مهــرداد 
رخشــنده رایــزن فرهنگــی ســفارت ایــران در جاکارتــا گفــت کــه ایــن رویــداد، 
روابــط میــان دو کشــور را تقویــت نمــود زیــرا ایــن فیلمهــا بــه ارزشــهای دینــی 
ــم ایرانــی در  و فرهنگــی مشــترک پرداختــه بودنــد2. یــک ســال بعــد، هفــت فیل
ــش  ــه نمای ــره جــاوه ب ــک در جزی ــن جشــنواره آســیایی جوگجــا -نتپ پانزدهمی
درآمــد. و در ســال 2021 میــادی چهــار فیلــم ایرانی در چهاردهمین جشــنواره 

ســینمایی بالــی بــه نمایــش در آمــد3.
در ســال 2017 میــادی ایــران پخــش زنــده ســخنرانیهای مراســم محــرم را بــه 
زبــان بهاســای اندونــزی آغــاز کــرد. از آن زمــان، شــیعیان اندونــزی هــر ســاله 
ــد. ایــن مرکــز در ســال 2002  در »مرکــز فرهنــگ اســامی« گــرد هــم مــی آین
میــادی بــا بودجــه ایــران و بــرای برگــزاری مراســم مــاه محــرم ســاخته شــد4.

سوم: ابعاد روابط میان ایران و اندونزی

اینــک بــه مهمتریــن ابعــاد مناســبات ایــران و اندونــزی مــی پردازیــم کــه عبارتنــد 
از:

روابط اقتصادی در شرایط تحریمی یک. 

ــت  ــرای تقوی ــدی خــود را ب ــه من ــن مناســبت عاق ــزی در چندی ــران و اندون ای
روابــط دو جانبــه مخصوصــا در بخــش انــرژی اعــام کــرده انــد. امــا تحریمهای 
غــرب و امریــکا علیــه ایــران، مانعــی بــر ســر ایــن امــر اســت. صــادرات ایــران 

(1) “Iranian Nowruz Festival kicks off in Indonesia,” Iran Press News Agency, March 28, 2022, accessed June 27, 2022, https://bit.ly/3SCbHM8

(2) Nur Yasin, “Indonesians Get a Taste of Iranian Cinema During Jakarta Screening,” Jakarta Globe, October 2, 2019, accessed June 25, 2022, https://

bit.ly/3xX7PgC

(3) “Berlinale to screen four movies from Iran,” Tehran Times, November 6, 2021, accessed June 23, 2022, https://bit.ly/3LLGW52

 (4) Krithika Varagur, “Iran-Funded Center a Lifeline for Jakarta’s Marginalized Shia Minority,” Voice Of America, October 3, 2017, accessed June 26,

2022, https://bit.ly/3LJ3mEd
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بــه اندونــزی در ســال 2020 میــادی 16.1 میلیــون دالر بــوده اســت. ایــن در 
حالیســت کــه در ســال 1995 میــادی، 221 میلیــون دالر بوده اســت. در لیســت 
کاالهــای صادراتــی از ایــران بــه اندونــزی در ســال 2020 میــادی، کک نفتــی 
ــون  ــه ارزش 4.19 میلی ــوه هــای اســتوایی ب ــون دالر، می ــه ارزش 8.07 میلی ب
دالر، مشــتقات کربــن بــه ارزش 1.14 میلیــون دالر بــه چشــم مــی خــورد. بــا 
ایــن همــه، در طــول 25 ســال صــادرات ایــران بــه اندونــزی بــه طــور میانگیــن 
ــون دالر در  ــی از 132 میلی ــت. یعن ــته اس ــش داش ــد افزای ــاالنه 1.63 درص س
ــادی رســیده  ــون دالر در ســال 2020 می ــه 198 میلی ــادی ب ســال 1995 می
اســت. در لیســت صــادرات اندونــزی بــه ایــران در ســال 2020 میــادی، آجیــل 
بــه ارزش 113 میلیــون دالر، روغــن پالــم بــه ارزش 18.7 میلیــون دالر و 

روغــن جــوز هنــدی بــه ارزش 9.79 میلیــون دالر بــه چشــم مــی خــورد1.
ــن  ــکاری اقتصــادی فیمابی ــه هم ــن زمین ــان اساســی تری ــرژی همچن بخــش ان
اســت. دو کشــور در طرحهــای صنعتــی بــا یکدیگــر همکاری داشــته و تفاهمنامه 
ــد. دو کشــور،  ــه امضــا رســانده ان ــف ب ــای مختل ــه در حــوزه ه هــای دوجانب
در ســال 2008 میــادی و تنهــا یــک روز پــس از ســفر سوســیلو بامبانــگ 
یودهویونــو بــه ایــران، تفاهمنامــه مشــترکی بــرای ســاخت پاالیشــگاه نفــت بــا 
ظرفیــت پاالیــش 300 هــزار بشــکه در روز، بــه امضــا رســاندند. گفتنــی اســت 
ایــن تفاهمنامــه بخشــی از طرحهــای مشــترک میــان »شــرکت ملــی نفــت ایــران« 
و »شــرکت ملــی نفــت اندونــزی/ پرتامینــا« اســت. همچنیــن قــرار اســت طرفیــن 
در زمینــه ســاخت یــک پاالیشــگاه بــا ظرفیــت پاالیــش روزانــه 360 هــزار بشــکه 
گاز مایــع در بنــدر عبــاس ایــران و کارخانــه ای بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه یــک 

میلیــون تــن اوره در جنــوب ایــران همــکاری كننــد2.
در ســال 2015 میــادی کــه ایــران بــا کشــورهای )5+1( برجــام را امضــا كــرد، 
اندونــزی از ایــن توافــق اســتقبال نمــود. الزم بــه یــاد آوری اســت کــه )1+5( 
متشــکل از پنــج عضــو دائــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد یعنــی چیــن، 
فرانســه، روســیه، بریتانیــا، ایــاالت متحــده بــه عــاوه آلمــان هســتند. بــر اســاس 

(1) ‘’Indonesia/Iran,” The Observatory of Economic Complexity, 2020, accessed June 28, 2022,

https://bit.ly/3SCIxwc
(2) “Iran and Indonesia Sign Refinery Deal,” Middle East Business Intelligence, March 11, 2008, accessed June 29, 2022, https://bit.ly/3UJL3Te

https://bit.ly/3SCIxwc
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ــت و در  ــی یاف ــش م ــران کاه ــه ای ــی علی ــن الملل ــای بی ــام، فشــار تحریمه برج
مقابــل، تهــران نیــز محدودیتهایــی بــر برنامــه هــای هســته ای خــود وضــع مــی 
کــرد. در آن زمــان، وزارت خارجــه اندونــزی در بیانیــه ای تصریــح کــرد: »ایــن 
توافــق ثابــت کــرد کــه راه حلهــای مســالمت آمیــز بــرای حــل مشــکات کارســاز 
هســتند و موضــع کشــور اندونــزی نیــز در همیــن راســتا بــود کــه همیشــه بــر 
راه حــل دیپلماتــيک و گفتگــو بــرای یافتــن راه حلــی بــرای برنامــه هســته ای 
ــران و  ــان ای ــه می ــد داشــت«1. از آن زمــان، روابــط تجــاری دوجانب ــران تأکی ای
ــل از  ــاه قب ــرد. دو م ــه ســرعت پیشــرفت ک ــوب شــرق آســیا ب کشــورهای جن
امضــای برجــام، یــک هیــأت بازرگانــی اندونــزی بــرای شــرکت در »کمیســیون 
اقتصــادی ایــران – اندونــزی« بــه ایــران ســفر کــرد. محمــود واعظــی وزیــر وقــت 
ــزی  ــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اندون ــل وزی ــران و ســفیان جلی ارتباطــات ای
ــا دو  ــن ت ــه موجــب آن حجــم تجــارت فیمابی ــد کــه ب توافقنامــه ای امضــا کردن

میلیــارد دالر افزایــش یابــد2.
اندکــی بعــد از امضــای برجــام، اندونــزی همــکاری بــا ایــران در بخــش نفــت را 
گســترش داد. دو کشــور توافقنامــه ای امضــا کردنــد تــا در طــرح مشــترکی بــه 
ارزش 8.4 میلیــارد دالر و نیــز احــداث پاالیشــگاهی بــا ظرفیــت پاالیــش روزانــه 
300 هــزار بشــکه نفــت در اندونــزی همــکاری نماینــد3. همچنیــن در ســال 
ــاخت  ــرای س ــران ب ــزی و ای ــن، اندون ــان چی ــه ای می ــادی توافقنام 2015 می
ــاوه  ــره ج ــزار بشــکه در جزی ــه 50 ه ــش روزان ــت پاالی ــا ظرفی پاالیشــگاهی ب

شــرقی اندونــزی بــه امضــا رســید4.
ــادی از برجــام خــارج  ــد ترامــپ در ســال 2018 می بعــد از اینکــه اداره دونال
ــازه و  ــای ت ــد تحریمه ــی را بازگردان ــای قبل ــه تحریمه ــر اینک ــاوه ب ــد، و ع ش
ــه از  ــه هــر کشــوری ک ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــران وضــع ک ــر ای ــز ب هوشــمندی نی
ایــران نفــت خریــداری کنــد و هــر مؤسســه مالــی کــه بــا بانکهــای ایرانــی تعامــل 
داشــته باشــد نیــز تحریــم مــی شــود، اندونــزی بــا صــدور بیانیــه ای ایــن اقــدام 

(1) “Indonesia Welcomes Iran’s Nuclear Agreement,” Antara Indonesian News Agency, July 15, 2015, accessed June 20, 2022, https://bit.ly/3DXzRN8

(2) “Indonesia Eyes Iran Post-Sanctions Market Share,” Financial Tribune, July 25, 2015, accessed June 21, 2022, https://bit.ly/3dRTvPH

(3) “Iran, Indonesia clinch lucrative oil deal,” AZERTAC News Agency, August 11, 2016, accessed June 30 ,2022,

https://bit.ly/3fnMiap
(4) “Iran to Build $8.4b Refinery with China, Indonesia,” Financial Tribune, August 09, 2016, accessed June 23, 2022, https://bit.ly/3LLHcB2
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ــه وزارت خارجــه اندونــزی برجــام را  ــد1. بیانی ــه »تأســف« خوان امریــکا را مای
موفقیــت بــزرگ دیپلماتیــک خوانــده بــود کــه بــا تقویــت راه حــل منــع گســترش 
ســاح هســته ای، ایجــاد ثبــات جهانــی را بــه دنبــال داشــت. پیداســت کــه ایــن 

موضعگیــری اندونــزی بــه نفــع ایــران بــود2.
امــا در نهایــت، شــرکتهای اندونزیایــی نیــز از پیامدهــای خــروج امریــکا از 
برجــام در امــان نماندنــد. در ســال 2019 میــادی دادگاهــی در ایالــت کلمبیــای 
امریــکا یــک شــهروند اندونزیایــی بــه نــام »ســوناركو كونتیگورو« و ســه شــرکت 
 PTKandiyasa Energi Utama و PT MS Aero Support اندونزیایــی بــه نامهــای
ــرای  ــی ب ــاوری امریکای ــل صــدور کاال و فن ــه دلی وPT Antasena Kreasi، را ب
شــرکت هواپیمایــی »ماهــان ایــر« بــه نقــض تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران متهــم 
كــرد. شــرکت ماهــان ایــر بــه دلیــل ارائــه خدمــات مالــی، مــادی و فنــی به »ســپاه 
قــدس« کــه بخشــی از ســپاه پاســداران اســت، قبــا در » لیســت SDN یعنــی افراد 
و شــرکتهایی کــه دارایــی هایشــان در امریــکا بلوکــه شــده و هرگونــه معاملــه بــا 
آنهــا ممنــوع اســت« طبقــه بنــدى شــده بــود3. دو ســال بعــد نیــز دادگاه فدرالــی 
امریــکا در منطقــه شــرقی ایالــت ورجینیــا دو شــهروند ایرانــی بــه نامهــای 
صهیــب علــی موالیــی و محســن فقیهــی و دو شــهروند اندونزیایــی بــه نامهــای 
آرنولــد کنانــگ و آلفریتــس کنانــگ را بــه 19 مــورد در خصــوص صــادرات لوازم 
یدکــی هواپیماهــای امریکایــی بــه ایــران کــه نقــض قوانیــن صــادرات امریــکا و 
نیــز نقــض تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران اســت، متهــم و محاکمــه کــرد. در رأی 
دادگاه بــه ایــن مطلــب نیــز اشــاره شــده اســت کــه برخــی »شــرکتهای وهمــی« 
بــرای مخفــی کــردن هویــت شــان، نمایندگــی هایــی در اندونــزی دایــر کــرده انــد 
تــا از ایــن طریــق بتواننــد لــوازم یدکــی هواپیمــای ســاخت امریــکا را خریــداری 

و ســپس بــه ایــران صــادر نماینــد4.

(1) “Indonesia Regrets U.S. withdrawal from Iran Nuclear Deal,” Republika, May 10, 2018, accessed June 20, 2022, https://bit.ly/3SCIXCM

(2) MoFA Indonesia Twitter post, May 9, 2018, 2:28 p.m., accessed June 21, 2022, https://bit.ly/3TiZ1dj

 (3) “Indonesian Citizen and Three Indonesian Companies Charged with Violating U.S. Export Laws and Sanctions Against Iran,” The United States

Department of Justice, December 17,2019, accessed June29, 2022, https://bit.ly/3xUe7h4.

 (4) “Four Foreign Nationals Charged with Iran Sanctions Violations,” The United States Attorney’s Office: Eastern District of Virginia, August 28, 2020,

accessed June 29, 2022, https://bit.ly/3Cdiczz.
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در ســال 2020 میــادی اندونــزی بــه قطعنامــه شــورای امنیــت مبنــی بــر تمدیــد 
ــنهاد  ــه پیش ــور ب ــه مذک ــن جلس ــع داد. ای ــران رأی ممتن ــلیحاتی ای ــم تس تحری
 Grata Endah امریــکا دایــر شــده بــود. بــه عقیــده خانم گراتــا انــدا وردانینگتیــاس
Werdaningtyas مدیــر بخــش امنیــت بیــن الملــل و خلــع ســاح در وزارت 
ــود،  ــر برجــام ب ــکا مغای ــه طــرح پیشــنهادی امری ــزی، از آنجــا ک خارجــه اندون
ــف در  ــد جــواد ظری ــد، محم ــک ســال بع ــداد1. ی ــه آن طــرح رأی ن کشــورش ب
جریــان ســفری کــه بــه اندونــزی داشــت موضــع اندونــزی در حمایــت از برجــام 
و اجــرای قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت ســازمان ملــل را ســتود2. و اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه بــا ایجاد کمیســیون فعالیتهای مشــترک و امضــای تفاهمنامه 
هــای دیگــر، روابــط تجــاری میــان دو کشــور شــاهد بهبــودی بیشــتری باشــد3.

از همــان ابتــدای مذاکــرات برجامــی، اندونــزی حمایــت خــود را از توافــق میــان 
ــم الدیــن فرســتاده  ــو علی ــران و طرفهــای غربــی اعــام کــرد. آقــای اوکتاوین ای
اندونــزی بــه تهــران، از برجــام بــه عنــوان تنهــا راه حلــی نــام بــرد کــه بــه ایــران 
امــکان مــی دهــد در زمینــه هســته ای پیشــرفت نمایــد و جامعــه بیــن الملــل نیــز 
مــی توانــد بــر فعالیتهــای هســته ای صلــح آمیــز آن نظــارت داشــته باشــد. وی 
همچنیــن افــزود کــه اکنــون بــر اســاس برجــام کــه تحریمهــا را برداشــته اســت، 
اندونــزی مــی توانــد از ایــران گاز مایــع خریــداری کنــد در حالیکــه پیــش از ایــن، 
ــش تجــارت  ــن گام، افزای ــود. و ای ــن امــری ممکــن نب ــا چنی ــه خاطــر تحریمه ب

دوجانبــه میــان ایــران و اندونــزی را بــه دنبــال داشــته اســت4.
آقــای درمانســجاه دجومــاال نماینــده دائــم اندونــزی در ســازمان ملــل در جلســه 
شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای در وین، حمایت کشــورش 
ــا  از برجــام را اعــام کــرد. وی عــاوه بــر اینکــه از ایــاالت متحــده خواســت ت
گفتگــو بــا ایــران را از ســر بگیــرد، از پیشــرفتهای مثبتــی چــون تفاهمنامــه فنــی 
دوجانبــه بــا ایــران یــاد کــرد کــه بــه بازرســان آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته 

 (1) “Indonesia abstains on U.S. Resolution Extending Iran Arms Embargo,” Antara Indonesia News Agency, August 15, 2020, accessed June 28, 2022,

https://bit.ly/3dPgmeY.

.دناسر بیوصت هب ناریا یا هتسه همانرب صوصخ رد ار (JCPOA) ماجرب همانقفاوت 2231 همانعطق رودص اب للم نامزاس تینما یاروش م2015 یالوج 20 رد (2)

(3) “Iran praises Indonesia’s stand on Nuclear Deal,” Antara Indonesian News Agency, April 20,2021, accessed June 28,2022, https://bit.ly/3RlKWKB.

(4) “Indonesia Reiterates Support for JCPOA,” Tasnim News Agency, January 23, 2018, accessed June 24, 2022, https://bit.ly/3RoS09G.
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ای اجــازه مــی دهــد بــه فعالیــت خــود در نظــارت بــر برنامــه هســته ای ایــران 
همچنــان ادامــه دهنــد1.

ــر امــور  ــاون وزی ــب مع ــا حضــور رضــا زبی ــه ب ــک نشســت مجــازی ک طــی ی
ــوس آرام  ــه آســیا، اقیان ــر کل منطق ــی مدی ــادر جیان ــد الق ــران و عب خارجــه ای
و آفریقــای وزارت خارجــه اندونــزی در ســال 2021میــادی برگــزار شــد، دو 
کشــور توافــق کردنــد تــا گفتگوهــا در مــورد »تفاهمنامــه تجــارت ترجیحــی« را 

بــه ســرانجام برســانند2.
ــه سرپرســتی  ــزی ب ــأت اندون ــک هی ــادی ی ــی 2022 می ــاه م ــن، در م همچنی
رحمــت گوبــل نایــب رئیــس مجلــس نماینــدگان مــردم اندونــزی در امــور 
صنعــت و توســعه بــه تهــران ســفر کــرد. در ایــن دیدارهــا، هیــأت ایرانــی بــر 
ضــرورت تشــکیل کارگــروه متخصــص بــا هــدف ایجــاد نقشــه ای بــرای تقویــت 
همکاریهــای دوجانبــه تأکیــد کــرد. طــرف ایرانــی همچنیــن بــر ایــن مســأله تأکیــد 
نمــود تعهــدات تجــاری كــه در جریــان ســفر رئیــس جمهــور ویــدودو در ســال 

2016 میــادی صــورت گرفــت، تــا کنــون عملیاتــی نشــده اســت3.
دو. برنامه سفرها و نشست های دوجانبه

ــبت  ــواره نس ــزی هم ــه اندون ــم اینک ــی رغ ــم، عل ــز گفتی ــا نی ــه قب ــور ک همانط
ــا ارزشــهای ســکوالر و  ــی« کــه ب ــه انتشــار الگــوی سیاســی »دمکراســی دین ب
ــا باورهــای اکثریــت مســلمانان ایــن کشــور  ــن ب تکثرگــرای اندونــزی و همچنی
همخوانــی نــدارد، نگــران بــوده اســت امــا روابــط دیپلماتیــک رســمی میــان ایران 
ــه توانســته  ــران ک ــد4. ای ــان پابرجــا مان ــز همچن ــاب نی ــد از انق ــزی بع و اندون
ــد، در جریــان ســفر  اســت همدلــی بخــش زیــادی از مــردم اندونــزی جلــب کن
مقامــات رده بــاالی ایرانــی بــه ایــن کشــور، از ایــن مســأله بهــره بــرداری کــرده 

اســت.

 (1) “Indonesia urges for a Return to Multilateral Diplomacy for Nuclear Iran,’’ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, March 8, 2021,

accessed June 30, 2022, https://bit.ly/3BQIDth.

(2) “Indonesia, Iran agree to complete Preferential Trade Agreement Negotiations,” Indonesia Window, June 29, 2022, accessed January 21, 2021, https://

bit.ly/3dK2dPY.

(3) “Iran, Indonesia discuss ways to boost mutual trade,” Tehran Times, May 07, 2022, accessed June 20, 2022, https://bit.ly/3C9RurA.

(4) Sumanto Al Qurtuby, “Saudi Arabian and Indonesian Networks: Migration, Education and Islam,” (Dublin, I.B Tauris, 2020), 28.
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ســفر رســمی محمــود احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور پیشــین ایــران بــه اندونــزی 
در ســال 2006 میــادی نشــان داد کــه ایــران در میان مــردم اندونزی محبوبیت 
دارد. پیامهــای تلگرافــی محرمانــه دیپلماتیــک امریــکا کــه در وبســایت »ویکــی 
ــی  ــژاد؛ مهمان ــدی ن ــران« و »احم ــزی و ای ــی چــون »اندون ــا عناوین لیکــس« و ب
ــرای  ــود ب ســرکش« منتشــر شــد حاکــی از آن اســت کــه اندونــزی در صــدد ب
حــل مشــکل ایــران و ایــاالت متحــده نقــش میانجــی را بــازی کنــد. علــی رغــم 
اینکــه اندونــزی تمایــل داشــت تــا در ایــن مســأله بــه طــور جــدی وســاطت كنــد، 
ــه رفتارهــای  ــب اشــاره داشــتند ک ــن مطل ــه ای ــکا ب ــی امری ــای تلگراف ــا پیامه ام
ــان  ــل میزبان ــژاد در مقاب ــدی ن ــه احم ــی ادبان ــار ب ــد و رفت ــکار تن ــه، اف خصمان
اندونزیایــی اش، سوســیلو بامبانــگ یودهویونــو رئیــس جمهــور وقــت اندونــزی 
را غافلگیــر کــرد. احمــدی نــژاد بــا »ســخنان خصمانــه و زیــر پــا گذاشــتن 

پروتــکل، موجــب رنجــش رئیــس جمهــور یودهویونــو شــد«1.
احمــدی نــژاد در جریــان ســفر بــه اندونــزی از ســوی دانشــجویان و گروههــای 
اســامی ایــن کشــور بــه گرمــی اســتقبال شــد. وی در دیدارهــا و جلســات 
ــاد  ــوان »غــده ســرطانی« و » رژیــم دیکتاتــوری« ی ــه عن عمومــی از اســرائیل ب
کــرد. او همچنیــن گفــت کــه دمکراســی لیبرالیســتی کــه بــه عنــوان ایدئولــوژی 
برتــر جهــان اســت، بــه زودی بــه نفــع اســام کنــار خواهــد رفــت. وی همچنیــن 
از همــه مســلمانان خواســت کــه الگوی دمکراســی لیبرالیســتی غربــی را نپذیرند. 
پیامهــای تلگرافــی امریکایــی از قــول رئیــس جمهــور یودهویونــو آورده بــود کــه 
احمــدی نــژاد در نشســت گــروه 8 در بالــی بــرای اینکــه در مــورد برنامــه هســته 
ای کشــورش، حمایــت کشــورها را کســب کنــد، از همیــن گفتمــان اســتفاده کــرد. 
گفتنــی اســت کــه »گــروه کشــورهای اســامی در حــال توســعه کــه از آن بــا نــام 
ــی متشــکل از  ــن الملل ــاد مــی شــود، یــک ســازمان بی ــز ی اختصــاری »D-8« نی
8 کشــور اســامی اســت کــه بــرای تقویــت همــکاری اقتصــادی میــان یکدیگــر 
فعالیــت مــی کننــد. پیامهــای تلگرافــی درز کــرده، همچنیــن بــه ایــن مطلــب 
ــادا رابطــه  ــه مب ــود ک ــران ب ــو نگ ــور یودهویون ــس جمه ــه رئی اشــاره داشــت ک

(1) “Indonesia/Iran: Ahmadi-Nejad A Difficult Guest,” WikiLeaks, May 14, 2006, accessed June 23, 2022, https://bit.ly/3DZ1KEw.
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کشــورش بــا احمــدی نــژاد، بــه اعتبــار یودهویونــو و اعتبــار اندونــزی در جهــان 
آســیب بزنــد1.

ــه  ــب پرداخت ــه ایــن مطل ــی ب در بخــش دیگــری از پیامهــای درز کــرده امریکای
شــده اســت کــه پاتــی جــال مشــاور رئیــس جمهــور اندونــزی در امنیــت ملــی 
ــرا از نظــر او، احمــدی  ــود« زی ــده ب ــو »رنجی ــور یودهویون ــس جمه ــت: »رئی گف
نــژاد بــا برخــی لفاظــی هــا علیــه اســرائیل و رفتارهــای زننــده ای کــه در کشــور 
ــه  ــده گرفت ــی را نادی ــان اندونزیای ــرام میزبان ــروز داد، احت ــزی از خــود ب اندون
بــود. امثــال ایــن ســخنان تنهــا در میــان مــردم در داخــل ایــران خریــدار دارد. 
امــا اینکــه در جریــان ســفر بــه کشــور دیگــری همــان ســخنان را تکــرار کنــد، 
نوعــی بــی احترامــی بــه میزبــان اســت. یودهویونــو اکنــون نگــران ایــن مطلــب 
ــان  ــر زب ــده را در اندونــزی ب ــژاد ایــن ســخنان زنن اســت کــه چــون احمــدی ن

رانــده اســت، مبــادا اعتبــار کشــور اندونــزی در جهــان خدشــه دار شــود«2.
احمــدی نــژاد همچنیــن مهمــان »دانشــگاه دیبــوک« بــود. او در ســخنرانی خــود 
از برنامــه هســته ای ایــران دفــاع نمــوده و اســرائیل را بــه بــاد انتقــاد گرفــت. 
ســخنان او مــورد تشــویق دانشــجویان پرشــور قــرار گرفــت. در ایــن جلســه، 
برخــی دانشــجویان پاکاردهایــی کــه روی آنهــا نوشــته شــده بــود »ایــران در 
ــدی  ــا خــود داشــتند. احم ــح« ب ــراى صل ــرژی هســته ای ب ــب ماســت« و »ان قل
نــژاد کــه از ســؤال یکــی از دانشــجویان حاضــر بــه وجــد آمــده بــود، در همــان 
جلســه بــه وی بورســیه تحصیلــی اعطــا کــرد و ایــن امــر مــورد تشــویق گــرم 

حاضــران قــرار گرفــت3.
یــک ســال بعــد از اجــرای برجــام، آقــای جوکــو ویدودو رئیــس جمهــور اندونزی 
در دســامبر 2016 میــادی یــک ســفر رســمی بــه ایــران داشــت. در ایــن ســفر، 
نشســت هــای دو جانبــه ای بــا حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران داشــت 
کــه طرفیــن راههــای همــکاری در بخــش انــرژی را مــورد بررســی قــرار دادنــد4. 
در ایــن دیــدار رئیــس جمهــور اندونــزی وعــده داد کــه 500 هــزار متریــک تــن 

(1) Ibid

(2) Ibid

(3) Ibid

(4) “Indonesian President arrives in Iran,” Iran Daily, December 13, 2016, accessed June 29, 2022, https://bit.ly/3CcH9ek.
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گاز مایــع از ایــران خریــداری کنــد1. همچنیــن در ایــن ســفر 60 تــن از تاجــران 
اندونزیایــی رئیــس جمهــور را همراهــی مــی کردنــد کــه زمینــه هــای تجــارت و 
ســرمایه گــذاری در ایــران را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد. همچنیــن در 
ایــن ســفر، رئیــس جمهــور ویــدودو بــه طــور جداگانــه، بــا رهبــر ایــران آیــت اهلل 
ــدار  ــن دی ــی ای ــه مطبوعات ــری در بیانی ــر رهب ــدار كــرد. دفت ــه ای دی ــی خامن عل
یــادآور شــده بــود کــه ســطح پاییــن مبــادالت اقتصــادی میــان ایــران و اندونــزی 
ــده  ــن آم ــه همچنی ــن بیانی ــاالی دو کشــور نیســت. در ای ــت ب ــدازه ظرفی ــه ان ب
اســت: »بایــد بــا تعییــن بــازه هــای زمانــی مشــخص، حجــم مبــادالت اقتصــادی 

میــان دو کشــور را بــه حــدود 20 میلیــارد دالر در ســال رســاند«2.

برآیند

در پایــان، ایــن پژوهــش دو مطلــب را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد. اول: 
اندونــزی در صــدد اســت در ســطح بیــن الملــل، جایــگاه و اعتبــار خــود را 
ــط  ــن راســتا رواب ــد و در ای ــت نمای ــی طــرف« تقوی ــدرت ب ــک ق ــوان » ی ــه عن ب
دوجانبــه و چندجانبــه ای بــا ایــران برقــرار مــی کنــد. اندونــزی در صــدد اســت 
بــه عنــوان کشــوری کــه بیشــترین تعــداد جمعیــت مســلمان در جهــان را دارد، 
ــری  ــال ت ــش فع ــرب پیشــگام باشــد و نق ــران و غ ــان ای ــات می در حــل اختاف
ــد. بحــران کنونــی روســیه و اوکرایــن نشــان داد کــه  ــا نمای ــه ایف در ایــن زمین
اندونــزی ســخت در تــاش اســت تــا نقــش فعــال تــری در صحنــه بیــن الملــل 
ایفــا کنــد. و ســفرهای رئیــس جمهــور ویــدودو بــه مســکو و کــی یــف بهتریــن 

گــواه ایــن مدعاســت.
دوم: جاکارتــا بــا هرگونــه رفتار»پوپولیســتی« ایرانــی و یــا گفتمانهــای انقابــی 
در داخــل خــاک اندونــزی بــه شــدت مخالفــت مــی کنــد. بعــد از ســفر پرماجــرای 
محمــود احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور پیشــین ایــران در ســال 2006 میــادی، 

(1) Ina Paulina, “R.I. to buy LPG from Iran, team up on energy,” The Jakarta Post, December 15, 2016, accessed June 23, 2022, https://bit.ly/3CdBl4v.

 (2) “Ayatollah Khamenei in meeting with Indonesian president: Islamic countries must strengthen one another,” The Office of The Supreme Leader,

December 15, 2016, accessed June 21, 2022, https://bit.ly/3DWF4EB.
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ــر  ــن ام ــرده اســت و همی ــزی ســفر نک ــه اندون ــی ب ــور ایران ــس جمه ــچ رئی هی
بهتریــن گــواه ایــن مدعاســت.

آینــده روابــط میــان ایــران و اندونــزی در گــرو احیــای برجــام اســت. جاکارتــا بر 
اســاس سیاســت »عملگرایــی اقتصــادی« خــود، تــاش دارد مناســبات اقتصــادی 
ــا  ــام احی ــر برج ــد. و اگ ــت كن ــرژی تقوی ــه ان ــا در زمین ــران را مخصوص ــا ای ب
شــود، دولــت و شــرکتهای اندونزیایــی بــه بــازار انــرژی ایــران ورود خواهنــد 
کــرد. امــا بــه دلیــل تجــارب ناخوشــایند پیــش آمــده پــس از خــروج اداره ترامــپ 
ــین  ــده پیش ــلیمانی فرمان ــم س ــرور قاس ــون ت ــر همچ ــوادث اخی ــام، ح از برج
»ســپاه قــدس« کــه بــه تنشــها میــان ایــران و ایــاالت متحــده دامــن زده اســت، و 
نیــز افزایــش حمــات شــبه نظامیــان حوثــی مــورد حمایــت ایــران بــه عربســتان 
ســعودی و امــارات، شــاید ایــن بــار اندونــزی بــه ماننــد دوره قبــل یعنــی بعــد 
از امضــای برجــام در ســال 2015 میــادی، بــرای ورود بــه بــازار نفــت ایــران 
شــور و اشــتیاق چندانــی نداشــته باشــد. و اکنــون کــه در ســایه جنــگ روســیه 
و اوکرایــن، مذاکــرات برجامــی نیــز بــه بــن بســت خــورده اســت، ایــن وضعیــت 
ــن اوضــاع،  ــا ای ــه ب ــرا ک ــرار داده اســت زی ــت ســختی ق ــا را در موقعی جاکارت
سیاســت »عملگرایــی اقتصــادی« بــا تهــران دیگــر بــه جایــی نمــی رســد. در عیــن 
حــال، ایــران بــرای تقویــت جایــگاه و نفــوذ خــود در اندونــزی بــه بهــره گیــری 
از همــه امکانــات از اقلیــت شــیعه اندونــزی گرفتــه تــا گفتمــان انقابــی و ضــد 

غربــی خــود ادامــه خواهــد داد.
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