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چکیده
هر انقالبى تأثیرات کم و بیش منطقهاى و بینالمللى دارد و براى ایجاد عمق استراتژیک خود ،پیامى را عرضهه
میکند .هرچه پیام انقالب پر جاذبهتر باشد ،انسانهاى بیشترى به پذیرش و الگوپهذیرى ا آن روى مهیآورنهد.
انقالب ایران این پیام را به دنیا عرضه میکند که بسیجکنندهترین ایدئولوژیها اسالم است و بر اساس این پیام
پیرو ی انقالب ایران ،مینهسا تحوالت گستردهای در میان مسهلمانان جههان بهوده و بسهیاری ا ن هامههای
سیاسی و جناحها و احزاب اسالمی در کشورهای همجوار و دور ،ا آن تأثیر پذیرفتهانهد .انقالب ایران در واقﻊ با
احیای تفﻜر اسالم و اسالم سیاسی بهعنوان یﻜی ا رخدادهای مهم در قرن بیسههتم تلقههی مههیشههود .هههد ا
نگارش این مقاله علتیابی با تاب محدود انقالب اسالمی ایران در کشور اندونزی براساس ن ریهه پخهش و بها
بهرهگیری ا روش توصیفی -تحلیلی و شیوه کتابخانهای جهت گردآوری اطالعات است .بنابراین در این مقالهه
سعی گردیده است با کاربست ن ریه پخش هاگراسترند به این سهاال پاسهد داده شهود «چهرا با تهاب انقهالب
اسالمی ایران در کشور اندونزی محدود بوده است» و فرضیهی «وجود مشﻜالتی ا جمله وجهود دیهدگاهههای
متفاوتی نسبت به جریان صدور انقالب و قدرتیابی ن امیان در مبدأ و مقصد پخش یعنی ایران و اندونزی مانﻊ
گسترش افﻜار و اندیشههای انقالب شده است» در پاسد مطرح میشود .یافتههای برآمده ا پژوهش مذکور این
بوده ،با توجه به مشﻜالتی که در ابتدای انقالب اسالمی در دو کشور وجود داشته است جمههوری اسهالمی بهه
تدریج سیاست صدور انقالب به اندونزی را کنار گذاشته و به سمت گسترش روابط اقتصادی با این کشور رفتهه
است.
کلیدواژهها :با تاب انقالب ،انقالب ایران ،ن ریه پخش ،جنوب شرق آسیا ،اندونزی ،اهل سنت.
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مقدمه
انقههالب اسههالمی ایههران در مههرهی یﻜههی ا بزرگتههرین رخههدادهای قههرن بیسههتم اسههت کههه عههالوه بههر
تغییرات بنیادین در ن ام سیاسهی و جامعهه ایهران ،در فراسهوی مر هها نیهز حرکهت کهرد و الههام بخهش
مسههلمانان در کشههورهای مختلههش شههد (کههامران و دیگههران .)38 :8032 ،ایههن انقههالب توانسههت ضههمن
طههرح اسههالم بهههعنههوان نیرویههی قدرتمنههد در جهههان مههدرن ،بههر ن ری ههی پایههان دورهی دیههن ،خههط
بطالن بﻜشد و رهیافتههای متفﻜهران غربهی در جهدایی دیهن ا سیاسهت را کهه بههطهور عمهوم تحهت
تأثیر تجارب غربهی قهرار داشهت ،بهه چهالش بﻜشهد .انقهالب اسهالمی در عصهری بها نیهروی محرکهه و
تحههول ای ار شهههای دینههی بههه پیههرو ی رسههید کههه آن را عصههر پایههان دیههن و باورهههای دینههی
می نامیدنهد و دیهن را بهه جوامهﻊ ابتهدایی بشهر نسهبت مهید ادنهد .بها انقهالب اسهالمی ایهران دیهن بهه
عنصههری تعیههینکننههده در حههو هی عمههومی نههدگی انس هان ا جملههه جامعههه و سیاسههت تبههدیل شههد و
جنبههههههای معنههوی و ربههانی وارد نههدگی رو مههره ،اجتمههاعی و سیاسههی شههد .اسههالم توانسههت هههم ا
جنبهی ن هری و ههم ا بعهد عملهی عینیهت یابهد و ههور و تجلهی و مصهداق بیرونهی و خهارجی پیهدا
کند (خرمشاد.)73 :8013 ،
انقالب ایران با توجه به ماهیتی که مبتنی بر دین جهان شمول اسالم است ،در پهی صهدور مفهاهیم و
ار شهای خود به جهان خارج میباشد .با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،کشورهای همجوار و منطقههای
خاورمیانه و جهان اسالم بهطور خاص و جهان بهطور عام تحت تأثیر ع مهت ایهن رخهداد قهرار گرفتنهد.
ابداعات سیاسی و فرهنگی ایران همچون هر نوآوری دیگر به شهدت بهرای مسهلمان جهذاب بهود .وقهوع
انقالب اسالمی در ایران باعث شد که ایران کانون پخش و تراوش حﻜومت دینهی بهه مقصهد کشهورهای
اسالمی و احزاب و جنبشهای مردمی مسلمان گردد و باعث مجموعهای ا تأثیرپذیریهای غیهرارادی در
مسلمانان شود و در سایه اسالم سیاسی ،افراد ،مراسمها ،مناسباتها ،سا مانهای انقالبی و طیش متنهوع و
وسیعی ا انواع تأثیرات فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را در رهبران و روشنفﻜران دینی ا طریهق
پخش جابجایی ،سرایتی و سلسلهمراتبی بهوجود آورد (رحمانی.)283 :8038 ،
یﻜی ا مناطق اسالمی که انقالب ایران در آنجا نمود داشت کشور اندونزی بود .کشوری که بهه لحها
مذهبی کثرتگرا است .کثرتگرایی مذهبی اندونزی عمدتاً در داخل خود جامعه مسهلمان دیهده مهیشهود
تقریباً  33درصد اندونزیاییها مسلمان سنی هستند و بقیه مسیحی ،هندو ،آنیمیست و بوداییانهد .در میهان
مسلمانان این کشور تقریباً شیعه وجود ندارد .احیاگری اسالمی در جنوب شرقی آسهیا در طهول سهه دههه
گذشته تحول یافته است؛ اگرچه حتی پیش ا جنگ جهانی دوم سوابق مشهودی بهویهژه در هنهد شهرقی
هلند (اندونزی فعلی) وجود داشت .این افزایش نفوذ اسالم را طیفی ا عوامل بهومی تسههیل کهرده اسهت؛
عواملی چون نارضایتی ا راهحلهای غیر مذهبی غربی برای مشﻜالت اجتماعی و سیاسی ،امتناع ا آنچه
جنبههای نامطلوب ن امهای ار شی مدرن غرب تلقی میشود؛ احساس هر چه بیشهتر غهرور و هویهت در
میان مسلمانان که با اهمیت یافتن بیش ا پیش دنیای اسالم در امور اقتصهادی و سیاسهی جههان مینهه
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مساعدی یافت و بسط تالش گروهها و حﻜومتهای مسلمان خارجی برای گسترش ایمان مذهبی ،احیای
اسالم به طرق متنوعی در اندونزی متجلی شده؛ ا نشانههای آشﻜار این حجهاب بسهیاری ا نهان؛ توجهه
هرچه بیشتر عموم مردم و نخبگان سیاسی به نما  ،رو ه و سایر عبادات اسالمی؛ برنامههای مذهبی بیشتر
در تلویزیون؛ استناد به اسالم در سخنرانیهای سیاستمداران و مشارکت بیشهتر در سها مانههای اسهالمی
بینالمللی است .باید تأیید کرد در حالیکه این پدیدهها در جامعه اسالمی اندونزی مشهود اسهت ،رهبهری
سیاسی برآن بوده است تا ا نقش محوری اسالم در سیاسهت داخلهی و امهور خهارجی بﻜاههد (اسهوو یتو،
.)277 :8011
انقالب ایران با وجود اینﻜه بیشترین تأثیر بر جنبشهای شیعی منطقههی خاورمیانهه گذاشهت ولهی در
جنوب شرق آسیا و طور خهاص در کشهور انهدونزی بعهد ا گذشهت چنهد دههه ا انقهالب ایهران ،شهاهد
تأثیرپذیری شگرفی ا مردم و احزاب این کشور ا انقالب ایران نبودهایم .بنابراین در ایهن پهژوهش مها بها
استفاده ا روش توصیفی -تحلیلی به دنبال علتیابی ،علل و عناصر ایهن عهدم تأثیرپهذیری بهودهایهم .در
نهایت با توجه به مطالعات و بررسیهای صورت گرفته توسط نویسندگان این مقالهه ،وجهود مشهﻜالتی در
مبدأ و مقصد پخش یعنی ایران و اندونزی ،علت اصلی عدم گسترش افﻜار و اندیشههای انقالب در کشور
اندونزی میباشد.
پیشینهی پژوهش
اسموک ( )2333در پژوهشی تحت عنوان «اعمال اصول اسالمی در قرن بیست و یﻜهم نیجریهه ،ایهران و
اندونزی» ،به نحوهی تطبیق و توضیح مسائل مهم معاصر ا جمله عدالت ،حقوق بشهر ،حاکمیهت قهانون،
تﻜثرگرایی و دموکراسی با شریعت اسالم ،توسهط اندیشهمندان مسهلمان در سهه کشهور نیجریهه ،ایهران و
اندونزی پرداخته است.
سلطانی نژاد ( )8037در مطالعهای با عنوان «سیاست نگهاه بهه شهرق و مناسهبات ایهران و کشهورهای
جنوب شرق آسیا  ،»8018-8032به افزایش ناگهانی روابط اقتصادی و تجهاری بهین ایهران و کشهورهای
جنوب شرقی آسیا ا سال  2333تا  2388و سقوط آن پس ا آن میپردا د .ا ن هر نویسهنده دو عامهل در
این امر دخیل بوده است :عامل اول ،اولویت سیاست نسبت به اقتصاد در سیاست خهارجی ایهران در طهول
این سالها ،که سیاست «نگاه به شرق» را به تصویب رساندند و عامل دوم ،روابط ایران با ایاالت متحهده
امریﻜا بر این اساس ،نویسنده معتقد است که پیشنهاد ایران برای ایجاد روابط اقتصادی با شرق به من هور
مدیریت و کاهش فشارهای سیاسی ا غرب ،دلیل افزایش ناگهانی روابط ایران و جنوب شرقی آسیا است.
خوش هیﻜل آ اد ( )8012در پژوهشی «با عنوان سابقهی تاریخی ایرانیان با منطقههی جنهوب شهرقی
آسیا» ،به بررسی روابط ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا بهویژه کشورهای اندونزی ،مالزی و برونئهی
در سه حو هی فرهنگی ،ادبی و بانشناسی میپردا د.
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محمدی ( )8010در مقالهی تحت عنوان «با تاب انقالب اسالمی در جهان اسالم» ،با توجه به گذشت
بیش ا ربﻊ قرن ا پیرو ی انقالب ایران ،به بررسی همه جانبه ا با تاب انقالب اسالمی بر جههان اسهالم
پرداخته و عنوان میکند که انقالب ایران بر دولت کشورهای اسالمی عموماً با تاب منفی داشته و آنهها را
ا تغییر وضﻊ موجود نگران کرده است و لذا سعی در کنترل و برخورد با امواج انقالب کردهاند.
مرتضوی امامی واره و جمالی ( )8037در پژوهشی با عنوان «ایران و اندونزی :مشابهتها ،تفاوتها و
با تابهای انقالب اسالمی» ،با بیان اینﻜه ایران و اندونزی بحرانها را پشت سرگذاشته و در برخی مهوارد
دارای شباهتهایی میباشند که در قبال یﻜسری جریانات خاص در هر یک ا این دو کشور شﻜل گرفته،
به ذکر اهم این موارد ا قبیل تئوری توطئه ،مشﻜالت اقتصادی ،سیاستهای قومی ،بحهران دوران گهذار،
ناهمگونی قومی و فرهنگی و نقش جامعه بینالمللی و غهرب پرداختنهد .در ایهن تحقیهق عهالوه بهر ایهن
شباهتها ،به برخی تفاوتها بین دو کشور مانند تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،بانی و نهژادی ،ههویتی و ...
نیز اشاره شده است.
برخال پژوهشهایی که در باال به آن اشاره گردید ،نگارندگان مقالههی پهیشرو ،بهه بررسهی علهل و
عواملی که مانﻊ با تاب انقالب اسالمی ایران در کشور اندونزی است ،پرداختهاند.
چارچوب نظری؛ نظریه پخش هاگراسترند

تئوری پخههش توسط تورستن هاگراسترند جغرافیههدان سههوئدی ابتدا در سال  8330مطرح شههد و سوس در
سال  8311در کتاب «انتشار فضایی فرآیند نوآوری» اصههول تهها هی آن را مطههرح گردانید و سوس آن را
بسط داد (ابراهیم اده و بذرافشان.)33 :8011 ،
هاگراسترند ابتدا با همﻜاران خود« ،ن ریه پخش» را در مینههههیگسترش نوآوریها و پدیهههدهههههای
کشاور ی بهکارگرفت و سوس این ن ریه در نحوهی گسترش بیماری سل گاوی هم در سالهای مختلهش
به تجربیات پر ار شی دست یافت؛ که نهایتاً این ن ریه تا سال  8311به اصول تا ه و استواری نایهل آمهد.
اثر تحقیق هاگراسترند در کشورهای انگلیسی بان و بهویژه امریﻜا طرفداران بیشماری یافهت و شهیوهی
عملی آن در جغرافیای کاربردی بهکار گرفته شد (شﻜوهی .)032 :8018 ،اصول و قواعدی که هاگراسترند
در ن ریه خود بیان کرد ،قادر به بیان علت پخش خیلی ا موضوعات و رخدادهاست.
پخش عبارت است ا فرآیندی که بر طبق آن یک امر فرهنگی (یک نهاد یا یک اختراع فنی و جز آن)
که مشخصه یک جامعه است ،در جامعه دیگری به عاریت گرفته شده و مورد پذیرش قرار میگیرد (بر گر،
 .)72 :8012این ن ریه در واقﻊ به تبیین و تشریح کیفیت و چگونگی گسترش یک پدیهده یها نهوآوری در
طول مان و در گستره یک فضای جغرافیایی میپردا د تا ا این طریق ،علل و دالیل پخهش و گسهترش
یک رویداد یا پدیده را ا منطقهای به مناطق دیگر کشش کند .این ن ریه در بسهیاری ا مسهائل سیاسهی،
اجتماعی ،پزشﻜی ،اقتصادی و فرهنگی چون گسترش محبوبیت یهک نماینهده انتخابهاتی در بهین مهردم،
چگونگی پخش انواع مد لباس و رفتار در مﻜانهای شهری و روستایی ،دالیل گسترش یک نوع موسهیقی
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و ترانه در بین مردم ،پخش بیماریهای واگیر در بین چندین کشور و گسترش استفاده ا تلویزیون رنگهی
ا شهرهای بزرگ به مناطق روستایی بهکار گرفته شده است (حسینی و بر گر .)837 :8032 ،در مجمهوع،
این ن ریه گسترش هر نوع نوآوری فﻜری یا فیزیﻜی را تبیین میکند .هاگراسترند انواع پخش را این گونه
بیان میکند:
الش) پخش جابجایی :پخش جابجایی مانیکه افراد یا گروههای دارای یک ایهده مخصهوص ،بههطهور
فیزیﻜی ا مﻜانی به مﻜان دیگر حرکت کنند و به این طریهق ،ابهداعات و نهوآوریهها در سهر مین جدیهد
گسترش یابند .مذاهب با اعزام مبلغان مذهبی و با پخش جابجای ،اشاعه یافتهاند.
ب) پخش سلسله مراتبی :در این نوع پخش ،پدیدهها و نوآوریها در قالب سلسهله مراتهب و ا طریهق
توالی من م دستهها و طبقات ،منتقل میشوند و گسترش مییابند .ایدهها ا یک فرد مهم به فرد دیگر ،یها
ا یک مرکز شهری مهم به مرکزی دیگر گسترش مییابد (خواجهسروی و رحمنی.)07 :8038 ،
پ) پخش سرایتی یا واگیردار؛ این پخش در مقابل پخش سلسله مراتبی قرار دارد .در این نهوع پخهش،
گسترش عمومی ایدهها بدون در ن ر گرفتن سلسله مراتب صورت میگیهرد؛ ماننهد اشهاعه بیمهاریههای
مسری ،چون در این نوع ،پخش با تماس مستقیم منتشر میشود .این فرآیند به شدت تحت تهأثیر فاصهله
قرار دارد (بر گر .)73 :8012 ،همچنین ،هاگراسترند ا شش اصل بهعنوان اصول و مالفههای اساسی ایهن
ن ریه نام میبرد:
 )8حو ه و محیط اولیه پدیده؛ این محیط میتواند محیط همگرا یا واگرا باشد.
 )2مان پخش؛ مان عاملی است که میتواند بهصورت مداوم یا به حالت دورههای جهدا ا یﻜهدیگر و
متوالی در ن ر گرفته شود.
 )0موضوع یا پدیده پخش؛ موضوع پخش ممﻜن است بیماریهای واگیردار ،نوآوریهای کشهاور ی و
تﻜنولوژیک ن یر بذرهای اصالح شده یا تلویزیون ،رایانه ،اینترنت و ماهواره باشد.
 )7مبدأ پخش؛ مﻜانهایی است که بهعنوان خواستگاه یک نوآوری ،صدور پیام یا ار شها باشد.
 )3مقصد پخش؛ مﻜانهایی است که محتوای پخش یا جریان مداوم پخش به آنها میرسد.
 )1مسیر حرکت پدیدهها و مجاری انتقال نوآوری ا مبدأ به مقصد؛ فاصله جغرافیایی و فاصله اجتماعی
 اقتصادی مسئلهای مهم در ارتباط پدیدهها است.هاگراسترند در تبیین و تحلیل خود ا این ن ریه ،معتقد است که با استفاده ا این ن ریه مهیتهوان ههر
گونه فعالیت را در مان و مﻜان نشان داد و این ن ریه عالوه بر سادگی آن ،انعطا پذیر بوده و به راحتهی
قابل درک است (.)Hagersttrand,1986:12
ن ریهپردا ان انقالب مبحث صدور انقالب را یﻜی ا مباحث ذاتی انقالبها میدانند؛ یرا هر انقالبهی،
حتی اگر ایدئولوژی جهان شمولی نداشته باشد ،حداقل براساس ن ریه پخهش بهر روی کشهورهای دیگهر
تأثیر خواهد گذاشت و موجب تحرکات انقالبی در آنها خواهد شد؛ همهانگونهه کهه وقهوع انقهالب ایهران
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موجب برو ناآرامی و تحرکاتی در برخی ا کشورهای منطقه شد ولی با تاب محهدودتری در جنهوب شهرق
آسیا بهطور خاص در کشور اندونزی داشته است (جمال اده.)11 :8038 ،
بنابراین با توجه به مالفههای اصهلی ن ریههی پخهش هاگراسهترند (مبهدأ ،مقصهد ،مهان ،موضهوع و
شیوههای صدور پخش) و به دلیل مشﻜالت و موانعی که بر سر این پنج عنصر در کشور ایران (بههعنهوان
مبدأ پخش) و کشور اندونزی (به عنوان مقصد پخش) وجود داشهته اسهت مها بها با تهاب محهدود انقهالب
اسالمی ایران در این کشور روبهرو بودهایم.
مبدأ پخش

مبدأ پخش مﻜانی است که خواستگاه نوآوری و صدور پیامهای و ار شهایی جدید است .پیرو ی انقهالب
اسالمی ایران در کشور ایران بهعنوان مبدأ پخش در بهمن  ،8033بهه دالیهل گونهاگون دارای تهأثیرات و
با تابهای گسترده در منطقه بوده است؛ اول ،یک انقالب بزرگ و تمام عیار و مطابق با تعهاریش انقهالب،
در ایران رخ داد .دوم؛ دارای داعیه بینالمللی و فرامر ی و بشری است و پسوند «اسالمی» انقهالب ایهران
هم این انت ار را ایجاد میکند  .سهوم؛ موقعیهت اسهتراتژیک و سهوق الجیشهی ایهران و موقعیهت حسهاس
منطقهای آن ،سبب میشود که هرگونه تغییرات ساختاری در ایران دارای تأثیرات منطقهای باشهد (بر گهر،
 .)07 :8011ایران و انقالب اسالمی با شعارها و گفتمانهایی ن یهر تهالش در جههت برقهراری حﻜومهت
جهانی اسالم ،نفی سلطه و سلطهجویی ،حمایت ا مستضعفان و نهضتهای آ ادی بخش ،تبلیغ اسهالم و
دعوت به مذهب شیعه ،کانون پخش و تراوش در منطقه شد و چنان تأثیرات قوی در منطقهه داشهت کهه
کسانی هم که عالقهای به انقالب اسالمی نداشتند ،تحت تأثیر آن قرار گرفتند (حسهینی و بر گهر:8032 ،
.)833
ا مان انقالب 8033و در نتیجه تغییر در دولت ،گفتمانهای مختلش و رقابت بر سیاسهتههای ایهران
غالب شدهاند ،هر کدام ا این گفتمانها دیدگاه متفاوتی نسبت به جریان صهدور انقهالب داشهتهانهد .امهام
خمینی رهبر انقالب اسالمی ضمن تأکید بر تﻜلیش بودن «صدور انقالب» ضهرورت ایهن امهر مههم را در
راستای منافﻊ کشور و بهرهگیری ا توان ملتها و بهویژه مسلمانهها بهرای تحقهق اههدا بهرون مهر ی
انقالب اسالمی مورد توجه قرار داده و بر ابعاد سیاسی و فرهنگی انقهالب در مینههههای تبلیهغ ،آمهو ش،
الگوسا ی و انتقال تجربیات انقالبی به دیگر جوامﻊ تأکید کردند (صحیفه امام ،جلد77 :7و .)31امّا گذشهته
ا دیدگاه بنیانگذار انقالب ایران چهار دیدگاه دیگر نیهز در چههار دهههی اول انقهالب نسهبت بهه صهدور
انقالب مطرح بود این دیدگاهها را میتوان به شش دوره تقسیم کرد؛ دوره اول را میتوان «گفتمهان عهدم
تعهد ملتگرایانه لیبرال» ( )8013-8033نامید ،که با دولت موقت آغا شد .اولویت نخست این دوره پایان
دادن به «اتحاد عملی و چاکرمنشانهی رژیم شاه» با امریﻜا و استوار ساختن مناسبات دو کشور بهر پایههی
برابری بود ( .)Rezaee, 2009: 268در این دوره کوتاه ،سیاست خارجی بر پایهی تهوا ن اسهتوار گردیهد
(اسدی .)01 :8013 ،سیاست کلی این دوره تمایل به غرب و نگرانی ا نفوذ بلوک شرق ،عهدم دخالهت در
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امور داخلی دیگران و بهبود مناسبات ایران و امریﻜا بود (امیهری .)33 :8013 ،در عمهل سیاسهت خهارجی
دولت موقت مبتنی بر عدم بﻜارگیری ور ،صهدور انقهالب و مسهالمتجهویی مفهرط بهود کهه حﻜایهت ا
خوشبینی به سیاست بینالملل ،مینمود (دهقانی فیرو آبادی.)833-831 :8011 ،
دوره دوم ،تحت عنوان «گفتمان آرمانگر و ار شمحور» ( ،)8011-8013با کنهار رفهتن ملهیگراهها ا
قدرت آغا میشود .رمضانی معتقد است ،اشغال سفارت امریﻜا ،بوته آ مایش سیاسهت خهارجی انقالبهی و
آرمان گرایانهای شد که ایران را در مقابل بیشتر کشورهای جهان قرار داد (اسهدی .)03 :8013 ،ایهران در
این سالها تالش میکرد بدون توجه به ن ام حاکم در روابط بینالملل ،هنجارهای موجود را بهرهم ده و
ن م مورد ن ر خود را جایگزین آنها نماید .بنابراین ،سیاست خارجی جدید ایران مخاطبین خود را ،ملتهها
قرار داد با این امید که با ایجاد ارتباط با ملتها قادر خواهد بود به اهدافی همچون صدور انقالب اسالمی،
جهاد در دو بعد فرهنگی و ن امی ،استﻜبار ستیزی و بیداری ملل مستضعش ،بیداری ملل مسهلمان جههان
به خصوص بیداری ملل حاشیه خلیج فارس دسهت یابهد (ا غنهدی .)8377 :8031 ،در ایهن دوره ،الگهوی
منحصر به فرد نه شرقی نه غربی حاکم و ا جایگاه بسیار واالیی در سیاست خارجی انقالبی برخوردار بهود
(صدوقی.)833 :8011 ،
دوره سوم سیاست خارجی با حاکمیت «گفتمان واقﻊگهرا و سها ندگیمحهور» ( )8031-8011ا مهان
پذیرش قطعنامه  331آغا گردید .در این دوره رهبران سیاسی ایران در صدد بودند تا مینهی ال م جههت
همگرایی در ن م بینالمللی جدید را فراهم آورند .رهبران در این دوره ،بهر مالفههههایی ماننهد دیولماسهی
سا نده تأکید داشتند (احتشامی .)33 :8031 ،ا سال 8011به بعد مجریان سیاسهت خهارجی ،در چهارچوب
واقﻊگرایی نسبی سعی کردند سیاستههای آرمهانگرایانههی دهههی اول را بها سیاسهتههای کارآمهدتری
جایگزین کنند .ضرورت عنایت به مسائل اقتصادی و تأمین منافﻊ ملی در بعد اقتصهادی موجهب شهد کهه
ایران برای دستیابی به اعتبار و قدرت ،سیاست عملگرای همزیستی با دیگهران را دنبهال کنهد (ا غنهدی،
 .)83 :8031با آغا هفتمین دورهی ریاست جمهوری «گفتمان اصالحات یا فرهنگگرای سیاست محهور»
( )8017-8031در کشور حاکم گردید .در واقﻊ دورهی چهارم سیاسهت خهارجی شهروع شهد .در ایهن دوره
واقﻊگرایی در سیاست تعدیل اقتصادی و قائل شدن به توسعهی صنعتی ،جای خود را به توسعهی سیاسهی
داد و در روابط خارجی پذیرش پلورالیسم به معنی نفی ن ام تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنهگهها ،بهه
محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد (ا غندی.)877 :8031 ،
دورهی پنجم سیاست خارجی پس ا انتخابات نهمین دوره ریاسهت جمههوری آغها گردیهد« ،گفتمهان
اصوالگرایی عدالتمحور» ( )8032-8017بر سیاست خارجی حاکم شد .در این دوران ایهران در سیاسهت
داخلی و خارجی خود درصدد احیاء ار شههای و آرمهانههای صهدر انقهالب برآمهد .آنچهه کهه گفتمهان
اصولگرایی را ا دوره سوم و چهارم سیاست خارجی ،متمایز میکند اولویت یهافتن اههدا ایهدئولوژیک و
تغییر در ن م جهانی ،در سلسله مراتب اهدا سیاست خارجی ایران بود .در این دوران اصولگرایان چنهین
استدال میکردند که ا آنجا که در دو دورهی پیشین سیاست خارجی ،تعادل بهین منهافﻊ ملهی و مصهالح

.......................................... 50

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،00بهار 98

اسالمی ،برهم خورده است ،بنابراین تالش برای با یابی توا ن ،موجب ارتقهای اولویهت و اهمیهت مصهالح
ایدئولوژیک معطو به ن م جهانی در سیاست خارجی میشود (دهقانی فیرو آبادی.)208-203 :8011 ،
دورهی ششم تحت عنوان «گفتمان اعتدال و تهنش دایهی» بها پیهرو ی حسهن روحهانی در انتخابهات
یا دهمین دوره ریاست جمهوری شروع شد .با توجه به انگارههای واقﻊنگر وی ،سیاست خهارجی ایهران در
این دوران به سمت بیطرفی مثبت و فعال خارجی ،تأمین مناسبات دوستانه مبتنی بر همﻜهاریههای دو و
چند جانبه با همسایگان و سایر کشورهای عالقهمند ،رکن مههم و اصهلی رویﻜهرد خهارجی و دیولماتیهک
دولت روحانی بوده است (باقری دولت آبادی و شفیعی.)028 :8030 ،
با توجه به شش دورهای که در باال به آن اشاره شده ،با گذشت مان ا وقوع انقالب اسالمی رهبران و
سیاستمداران ایران ،دیگر صدور انقالب را جزء آن ا دسهته اههدا اساسهی و حیهاتی در حهو ه سیاسهت
خارجی ،اولویتبندی نمیکردند .حتی شیوه صدور انقالب نیز با توجه به کیش شخصیت این رهبران تغییر
میکرد بهطوریکه امام خمینی الگوی سیاسی و فرهنگی برای جهان بهویژه شهیعیان خاورمیانهه مناسهب
میدانستند ،مهدی با رگان نخست و یر وقت تمایل به صدور انقالب به هیچ کشوری را نداشهت و بیشهتر
اهدا ناسیونالیستی و منافﻊ ملی در سر میپرورانند ،در حالیکه آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی به دنبال
الگوی توسعه اقتصادی بودند تا بتواننهد رکهود اقتصهادی و خسهارتههای گسهتردهای وارد شهده بهه یهر
ساختهای کشور که ناشی ا جنهگ هشهت سهاله ایهران و عهراق بهود ،جبهران کهرد .بها گذشهت مهان
سیاستهای اقتصادی جایگزین سیاست صدور انقالب و احیای جنبشهای مذهبی درکشورهای مسهلمان
آسیای جنوب شرقی ،بهویژه اندونزی و مالزی شد .بنابراین تجارت را بهعنوان عنصر اصلی تعریهش کننهده
روابط ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا ا جمله اندونزی شد .گفته میشهود کهه وضهعیت کشهورهای
آسیای جنوب شرقی در اولویتهای تجاری و اقتصادی ایهران تها بهه حهال همیشهه پایهدار نبهوده اسهت.
تالشهای ایران برای اصالح روابط با کشورهای جنوب شرقی آسیا بها ریاسهت جمههوری اکبهر هاشهمی
رفسنجانی آغا شد ،که بیشترین عامل پراگماتیست در میان نخبگان سیاسی ایران اسهت .بنهابراین عصهر
جدید در روابط ایران و اندونزی با به قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی در ایران افزایش یافهت .آغها کهار
عملی در ایران و تسخیر احساسات انقالبی همراه با آغا گسهترش صهنعتی در انهدونزی بهود کهه نیا منهد
جستجو برای با ارهای جدید مصرفی و منابﻊ انرژی بود .همه اینها راه را برای تحوالت جدیهد در روابهط
هموار کردند .بهعنوان نشانهای ا پیشرفت در روابهط ،رئهیس جمههور انهدونزی ،سهوهارتو در سهال 8337
( ،)8030که اولین سفر یک رئیس جمهور اندونزی به ایران ا مان انقالب ایران بود ،به تهران سفر کهرد.
در طی سفر سال بعد ( )8333هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران به اندونزی ،یک کمیسیون مشهترک
برای همﻜاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شد .در عین حال ،ایجاد سا مان  D-8با عضهویت
در ایران و اندونزی ،محل جدیدی برای همﻜاری بین دو کشور بود .در طی ریاست سهید محمهد خهاتمی،
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مگاواتی سوکارنوپوتی ،8رییس جمهوری اندونزی در سال  ،)8010( 2337ا تهران دیدار کرد تا در اجالس
 D-8شرکت کند .با این وجهود ههیچ تغییرعمهدهای در رابطهه دو جانبهه تها پایهان دوره خهاتمی رخ نهداد
(.)Hunter, 2010: 136

اما فضای روابط ایران با کشور اندونزی ،با روی کار آمدن محمود احمدی نهژاد دچهار تغییهر شهد و بهه
صورت معناداری مناسبات میان ایران و این کشور ارتقاء پیدا کرد .مناسبات بین دو کشور با سهفر محمهود
احمدینژاد به جاکارتا در اردیبهشت  8017و دیدار رئیس جمهور اندونزی ،سوسیلو بامبانهگ یودویونهو 2ا
ایران در اسفند  ،8011بهصورت معناداری گسترش پیدا کرد .اندونزی در مناسبات خود با ایران ،بیشهتر بهه
دنبال جذب سرمایهگذاری ایران در بخش نفت و گا خود و سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران بود .یﻜی
ا نتایج ملموس این عالقه دوجانبه ،ساخت یک پاالیشگاه نفهت در اسهتان بهانتن انهدونزی بها مشهارکت
شرکت پاالیش و تو یﻊ نفت ایران ،شرکت دولتی نفت اندونزی و شرکت پتروفیلد ریفاینینگ 0مهالزی بهود
( .)Hunter, 2010: 136جهش در مبادالت ایران و کشور اندونزی را میتوان با مطالعه میزان مبهادالت
اقتصادی و تجاری ایران و این کشور در فاصله سالهای  8018تا  ،8032به خوبی مالح ه کهرد .هرچنهد
این افزایش مراودات پایدار نبوده و پس ا دو تا سه سال (بین سالهای  8011تها  )8033بهه حالهت قبهل
برگشت .بنابراین بررسیهای مناسبات تجاری غیرنفتی ایهران و انهدونزی نشهان ا آن دارد کهه مهراودات
تجاری و اقتصادی غیرنفتی در دو حو هی صادرات و واردات ا الگوی فرا و نشیب پیروی میکرده اسهت
(سلطانینژاد.)83 :8037 ،
در حالیکه تحریمهای یﻜجانبه غرب علیه ایران و فشهارهای وارد شهده بهه ایهران بهه دلیهل موضهوع
هستهای که غرب آن را به اشتباه تهدیدی امنیت خود معرفی مهیکهرد ،ا سهال  2382( 8038مهیالدی)
عوارض جانبی خود را بر اقتصاد داخلی و خارجی نشان داد و برخهی سیاسهتهها و مهدیریتههای داخلهی
ناکارآمد ،پیامدهای رفتار مغرضانه غرب علیه ایران را تقویت کرد .با روی کار آمدن دولت یا دهم در سهال
،8032که وعده داده بود به تنشها با جهان پایان میدهد و حل موضوع هستهای با توافهق برجهام ،مسهیر
توسعه روابط ایران و اندونزی نسبت به سالهای پیش هموارتر شد و لغو تحریمهای یﻜجانبه غهرب علیهه
ایران ،برخی توسعهها در مناسبات تجاری دو کشور مشاهده شد .ا این رو ایران و اندونزی ا سهال 8030
قدمهای یادی برای تقویت دوباره مناسبات برداشتند و مذاکرات مختلفهی در بخهش انهرژی و اقتصهادی
انجام شد .این تالشها در حالی اتفاق افتاد که اندونزی ا نخستین رو ههای سهال  )2387( 8030درگیهر
برگزاری دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود و جوکو ویهدودو 7بها پیهرو ی در انتخابهات توانسهت
بهعنوان رئیس جمهوری جدید اندونزی در مهر ماه سﻜان هدایت این کشور را در دست گیهرد (رضهاپیمان
یغمایی.)www.irna.ir ،8033 ،
1. Megawati Sukarnoputri
2. Susilo Bambang Yudhoyono
3. Pertofield Refining
4. Joko Widodo
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موضﻊ اندونزی در مورد حهل موضهوع هسهتهای ایهران در چهارچوب همﻜهاریههای ایهران و آژانهس
بینالمللی انرژی اتمی و برنامه اقدام مشترک و مذاکرات گروه  3+8و درخواست این کشور مبنهی دخالهت
نﻜردن کشورهای غیر درگیر در مذاکرات ایهران و گهروه  3+8نشهان ا قهدرت انهدونزی و همچهین اراده
سیاسی مثبت در ایجاد تعامل دوجانبه با ایران داشت .تالشها برای افزایش مناسبات تههران -جاکارتها در
سال  8030بستر مناسبی ایجاد کرد تا با سفر حسن روحانی رئیس جمههوری اسهالمی ایهران ،مههمتهرین
رخداد در روابط ایران و اندونزی در سال  8037در جاکارتا رقم بخورد .پس ا این سفر بود که ویدودو یک
و یر ارشد امور اقتصادی اندونزی خود را مأمور تالش برای توسعه همﻜاریهای اقتصادی با ایهران کهرد و
قدمهای سریعی برای افزایش مناسبات اقتصادی برداشته شد .در فاصله سفر روحانی تا سفر جوکو ویدودو
رئیس جمهوری اندونزی به تهران که در آذر ماه  8033انجام شهد ،مناسهبات دوجانبهه شهاهد رویهدادها و
تبادالت هیأتهای مهمی بود .این سفرها راه صادرات نفت و گا ایهران را پهس ا چنهد سهال بهه سهمت
جنوب شرق آسیا گشود و انرژی ایران در چرخه مصر اندونزی قهرار گرفتهه اسهت .بههطهور کلهی سهفر
هیأتهای سیاسی ایران و اندونزی به دو کشور در دولت یا دهم که دیولماسی را جزو اولویهتههای خهود
برای رسیدن به روابط اقتصادی پویا قرار داده بود ،نشان دهنده بستر مناسب توسعه روابط دو طهر اسهت
(رضاپیمان یغمایی.)www.irna.ir ،8033 ،
ترکیب سفرهای انجام شده و مناسبات اقتصادی دو کشور نیز نشان میدهد دولت حسن روحانی نسبت
به دولتهای پیش ا آن توفیق بیشتری در توسعه روابط سیاسی ایهران بها انهدونزی داشهته کهه افهزایش
مناسبات تجاری دو کشور میتواند ثمره این روابط باشد ،محصولی که اگر ا آن به درستی حراست شود و
در مسیر درست مدیریت گردد ،میتواند بخشی ا اهدا اقتصادی ایران را ا جنهوب شهرق آسهیا محقهق
سا د.
مقصد پخش

اندونزی بعد ا فروپاشی شوروی سابق ،چهارمین کشور پرجمعیت جهان و سهومین کشهور پهر جمعیهت در
حال توسعه و پرجمعیتترین کشور اسالمی میباشد .مسلمانان حدود  %11ا جمعیت این کشور را تشﻜیل
دادهاند .مذهب رسمی در اندونزی مذهب شافعی ،یﻜی ا مذاهب چهارگانهی اهل سنت میباشهد (ن هری،
 .)232 :8033اسالم ا طریق تجار مسلمان عرب ،ایرانی و هندی ا قرن سوم هجری وارد ایهن سهر مین
شد .در مجموع میتوان گفت یﻜی ا عوامل پیرو ی اسالم در سر مینی چون انهدونزی ،روابهط با رگهانی
مسلمانان عرب ،ایرانی و هندی ا دریای سرخ ،خلیج فارس و هندوستان با مردم این سر مین بهوده اسهت
(الهیاری و دیگران.)80-3 :8032 ،
مسلمانان اندونزی ا طریق افﻜار سید جمالالدین اسدآبادی و همچنهین تعهالیم شهید محمهد عبهده و
رشیدرضا با جریان اصالح طلبی و احیای تفﻜر دینی در مصر و هند آشنا شدند و نهضهتههای فرهنگهی،
اجتماعی و سیاسی متنوعی را ا اواخر قرن 83میالدی در برخورد با انحطاط داخلی و بهیش ا آن اسهتعمار

انقالب اسالمی و محدویتهای ...

50 ........................................................................................... .......................................................... ...............

خارجی آغا کردند .بهطور کلی احزاب و گروههای اسالمی در گرایشهای مختلش اصالحطلبانه ،بنیهادگرا،
و سنتگرای محاف ه کار با تعدادی ا رهبران سیاسی برجسته ن یر جریانهای ملهی و ضداسهتعماری بهه
رهبری احمد سوکارنو نقش ار نده و بسیار مهمی در استقالل اندونزی ایفا کردند.
تا قبل ا پیرو ی انقالب اسالمی و در دوران حﻜومت سهوهارتو ،بها تمایهل ههر دو کشهور بهه توسهعه
مناسبات خود با جهان خارج و همچنین نزدیﻜی ن رات دو کشور در خصوص برخی ا تحوالت بینالملهل،
روابط فیمابین نسبت به مان سوکارنو که تنها همﻜاری سیاسی دو کشور شرکت ایران در کنفرانس 8333
باندونگ بود گسترش پیدا کرد .دیدار سوهارتو ا ایران و سفر شاه به اندونزی ،سفر متقابل و رای خارجه و
رؤسای مجالس دو کشور ،حمایت ایران ا الحاق منطقه ایریان جاوه به اندونزی و حمایت ا مواضهﻊ ایهن
کشور در خصوص تیمور شرقی ،ا موارد همﻜاری سیاسی در این دوران است .وقوع انقالب اسالمی ایهران
به رهبری امام خمینی(ره) با نگرانی جدی مقامات جنوب شرقی آسهیا ا جملهه انهدونزی روبههرو گردیهد.
معهذا هیچ یک ا این دولتها مشخصاً به دنبال انتقاد علنی ا پیرو ی اسالم بر اموریالیسم غربی و مشهی
سﻜوالر نبودند .واکنش رسمی اولیه دولت اندونزی سﻜوت بود و سران آنها ا ا هار ن ر در مورد خلﻊ شهاه
و یا تالشهای معطو به آ ادی گروگانهای امریﻜایی احترا میکردند .حتهی در طهول جنهگ ایهران و
عراق موضﻊ غیرعملی و بیطرفانهای در قبال دو طر مخاصمه در پیش گرفت .همچنین سوهارتو ،رئیس
جمهور وقت اندونزی مایل نبود که نقش میانجی را در این امور ایفا کند .به قول شارون صهدیق« :قضهیه
گروگانها برای هیچ یک ا این دو کشور (اندونزی و مالزی) موضهوع سهادهای نبهود» (رو نامهه رسهالت،
.)8033/3/1
در مان انقالب  8033ایران ،برخی نا ران حو ه اسالمی جنوب شرقی آسیا پیشبینی مهیکردنهد کهه
کشورهایی چون اندونزی میتواننهد دقیقهاً «ایهران دیگهری» باشهند .در عمهل انقهالب اسهالمی ایهران و
رویدادهای متعاقب آن ،با تابی که در آغا پیشبینی میشد ،نداشت .بهطهوریکهه اگهر صهرفاً بیانههههای
رسمی حﻜومتهای ایران و اندونزی را که درباره رفتوآمدهای دولتمردان انتشار مییافت مطالعه کرد بهه
ن ر میرسد که تقریباً چیزی بر اثر انقالب تغییر نﻜرده است .اما این افهراط معمهوالً نگرانهیههای جهدی
مقامات اندونزیایی را ا تأثیر رویدادهای ایران بر مردم کشورشان پنهان مهیکنهد .بها ایهن همهه ،جاکارتها
نمیخواست علناً به چشم منتقد پیرو ی اهری اسالم براموریالیسم غهرب و مشهی غیرمهذهبی نگریسهته
شود (اسوو یتو.)270 :8011 ،
در ابتدا در اندونزی ،انقالب اسالمی هم ایدئولوژی و عقاید سیاسی اسالمی را برانگیخته و هم توانهایی
حﻜومت محلی را در توجیه ن ارت و سرکوب جنبشهای مخالفان اسالمگرا تقویت کرد .فعهاالن مسهلمان
در آسیای جنوب شرقی همچون همگنان خود به انقالب  8033متوسل شدند و تههران را واداشهتند پاسهد
توجهات و احترامات آنها را به آیتاهلل خمینی بوردا د .با ایهن حهال ،در مهدت مهان کوتهاهی ،فعهاالن در
اندونزی سریعاً ا آیتاهلل خمینی فاصله گرفتند؛ یرا نسبت بهه جههتگیهری و یهادهرویههای حﻜومهت
روحانیمدار ایران نگرانی داشتند و حﻜومت اندونزی نیز برای بیاعتبار ساختن هر گونه مخالش اسالمی به
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طرح اتهامهاتی چهون «خمینیسهم» یها «اسهالم رادیﻜهال» مهیپرداخهت .انقهالب ایهران همچهون دیگهر
موقعیتهای اسالمی ،اثر مهمی بر عناصرآگاه مذهبی داشت .این انقالب ،یک سلسهله نیروههای دیگهر را
تقویت کرد که ا احیا اسالم در این منطقه قوت میگرفتند .در همان حالی که یادهرویهای نسهبت داده
شده به رژیم جدید تهران و جنگ طوالنی ایران و عراق جاذبه انگیزشی اولیه ا فعاالن را نسبت به تجربه
ایران تضعیش کرد (اسوو یتو.)21- 23 :8011 ،
با توجه به آنچه که در باال ذکر گردید ،در مجموع میتوان سه عامل عمده در اندونزی را مهانﻊ با تهاب
انقالب اسالمی ایران در این کشور دانست:
 .8ایدئولوژی شیعی انقالب اسالمی ایران ،چون انقالب اسالمی ایران در کشوری با اکثریهت جمعیهت
شیعه مذهب شﻜل گرفت .ا این رو اصول و ایدئولوژی حاکم در انقالب اسالمی کهامالً براسهاس اصهول،
احﻜام و آمو ههای مذهب شیعه تعریش شده بود ،در حالیکه ا یک سو فقهط حهدود  %8ا جمعیهت %11
مسلمانان اندونزی را شیعیان تشﻜیل میدادند .ا سوی دیگر در میان همین  %8جمعیت شیعیان انهدونزی
نیز گرایشات صوفیانه وارد شده بود بهطوریکه خیلی ا شیعیان اندونزی با توجه به این گرایشهات صهوفی
مسلﻜانه ا حضور فعال در عرصه فعالیتههای سیاسهی و اجتمهاعی خهودداری مهیکردنهد .بهراین اسهاس
ایدئولوژی شیعی انقالب اسالمی ایران مورد استقبال اکثریت جمعیت شافعی مذهب اندونزی قرار نگرفت.
 .2قدرتیابی ن امیان در اندونزی؛ ا اواسط جنهگ جههانی دوم تها آخهر جنهگ ،انهدونزی بهه اشهغال
نیروهای ژاپن درآمد و پس ا پایان جنگ و تسلیم ژاپن ،سالحهای ارتش ژاپهن بهه دسهت ملنیهون افتهاد.
سوکارنو بهعنوان چهرهی ملی و میانهرو ،رهبری ملنیون را بهدست گرفت و در سال  8373اعالن استقالل
کرد ،بعد ا پذیرفتن استقالل ،سوکارنو بهعنوان رئیس جمهور اندونزی برگزیده شهد؛ وی یﻜهی ا فعهاالن
نهضت استقالل اندونزی و رهبر حزب ناسیونال و جزء ناسیونالیستهای بیتفاوت به مذهب بود کهه دیهن
را ا سیاست جدا میدانست .سوکارنو دموکراسی و ن ام پارلمانی غربی را تأییهد مهیکهرد و دموکراسهی را
بهعنوان هد طبیعی تالش اندونزی برای استقالل ذکر میکرد .به اعتقاد وی بهترین راهحل بهرای رفهﻊ
اختال ها و تضادهای موجود در جامعه ،دموکراسی نوین بود که او آن را بهعنوان اصهل واقعهی حﻜومهت
اسالمی و بهعنوان ایدئولوژی نوین تلقی میکرد .وی معتقد بهود در کشهوری مثهل انهدونزی فقهط بهرای
سیاست دو راه چاره باقی است :وحدت دین و سیاست .اما بدون دموکراسی ،یا دموکراسی همراه با سیاست
بدون مذهب؛ به خاطر همین اعتقادات بود که او در سال  )8001( 8333سیاسهتههای مبتنهی بهر نهوعی
دموکراسی جدید با عنوان «دموکراسی هدایت یافته» را رسهماً اعهالم کهرد .یﻜهی ا مشهﻜالت سهوکارنو
فعالیت حزب کمونیسم اندونزی بود ،این حزب علیه دولت فعالیتهای فراوانی داشت که در نهایهت منجهر
به کودتای آنان در  03سوتامبر  1( 8313مهر  )8077شهد امها ایهن کودتها توسهط سهوهارتو کهه فرمانهده
نیروهای استراتژیک بود سرکوب گردید .سوهارتو بعد ا سرکوبی کودتا حزب کمونیست را منحهل نمهود و
خود یک کابینه جدید تشﻜیل داد .در ادامه به خاطر اختالفاتی که بین او و سوکارنو وجود داشت ،سبب شد
تا سوکارنو ا برنامههای کابینه جدید حمایت نﻜند لذا با فشار سوهارتو مجمﻊ مشورتی مردم سهوکارتو را ا
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مقام ریاست جمهوری برکنار و سوهارتو را بهعنوان کفیل ریاست جمهوری انتخاب نمود .سوهارتو در سال
 )8071( 8313بهعنوان رئیس جمهور انتخاب و دولت وی با استراتژی ن م نوین آغا بهکهار کهرد .دولهت
وی طبق قانونی در همین سال برای ساده کردن سیستم سیاسی کشور خطمشیهایی را تعیهین کهرد کهه
جهت به حداقل رساندن درگیریهای عقیدتی میان سا مانهای سیاسهی ،تمهام ایهن سها مانهها بایهد ا
پانچاسیال (اعتقاد به خدای واحد ،انسانیت ،وحدت اندونزی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی) را بهعنوان اصل
اساسی خود بوذیرند .جهت ساده کردن ن م سیاسی بخصوص به من ور انتخاب سها مان سیاسهی توسهط
مردم در انتخابات عمومی تعداد سا مان ها و احزاب ا طریق ادغهام بها یﻜهدیگر کهاهش یابنهد .بهه دلیهل
تأثیرات منفی فعالیتهای سیاسی بر روستاها و حیات اجتماعی اقتصهادی روستانشهینان ،روسهتاها بایهد ا
فعالیتهای به دور باشند.
با توجه به این مطالب احزاب متعدد اندونزی به سه حزب تقلیل یافتند:
الش) حزب گلﻜار که اتحادیه گروههای نماینده کشاور ان ،جوانان ،سربا ان ،تعاونیها و با رگانان بهوده
که بیشترین قدرت را در مان سوهارتو به دست داشت.
ب) حزب متحد توسعه که ا بهم پیوستن چهار حزب نهضتالعلمها ،حهزب مسهلمین انهدونزی ،حهزب
اسالمی شرکت اندونزی و حزب اسالمی پرتی تشﻜیل شده بود.
ج) حزب دمﻜراتیک اندونزی که در اثر ادغام احزاب سیاسی ملیگرایان ،مسیحیان ،کاتولیهک ،حامیهان
استقالل و مردم تشﻜیل شده بود.
دولت اندونزی در طول بیش ا  02سال مانداری ژنرال محمد سهوهارتو ،ا میهان راهﻜارهای مختلش،
جهت ایجاد و تعمیق همگرایی اجتماعی و برپایی دولت -ملت واحهد ،سیاسهت «شبیه سا ی» را برگزید و
تالشی فراگیر در جهت استحاله ار شها و ممیزهای هویتی گروههای قومی در ار شهای عمده ملی بهه
کاربسهههت و در ایهههن راه ههههدفی را جز سلطه یک گروه قومی بر دیگر گروههای قومی ،تعقیهههب نﻜهههرد
(ابوطهالبی.)811: 8031 ،
تحمیل بان «باهاسا اندونزیا» اولین اقدام فرهنگی -ساختاری بوده است .سهه دههه حاکمیت ن امیان
سبب شد تا فرهنگ ن امی در تمام شئون نهدگی سیاسههی آن کشههور احساس شود .شﻜنجه ،اعههدامهههای
بدون محاکمه ،با داشتهای غیر قانونی ،غارت ،قتهلعام ،جابجایی جمعیتی ،اعمال سیاست مین سوخته،
بﻜارگیری جوخههههای شهبهن هامی ا جمله سا وکارهای عادی حل و فصل مسایل سیاسی  -اجتماعی و
قهههومی در این دوران بوده است .در تیمههور شرقی این رفتارها بهصورت علنیتر و سا مانیافتهتههر اعمال
میشد .بدین ترتیب همه تالشهای جنبشهای اسالمی و آرمهانههای یﻜصهد و پنجهاه میلیهونی مهردم
اندونزی که نود درصد آنها مسلمان بودند ،در مسلد افﻜار ملیگراهای قربانی شد (مرتضوی امهامی واره و
جمالی.)701 :8037 ،
 .0عدم وجود رهبران برجسته جهت سا ماندهی گروههای متعرض در اندونزی؛ رهبری بسیج هماهنگ
کنندهی نیروهای درگیر منا عه انقالبی است؛ یرا بدون وجوه رهبری ،نیروهای درگیر در منا عهه انقالبهی
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به جای اینﻜه اعتراض و عمل سیاسی خود را متوجه حﻜومهت مسهتقر کننهد ،ممﻜهن اسهت آن را متوجهه
یﻜدیگر کنند .ا سوی دیگر ،حرکت انقالبی یﻜسره جنبش تودهای نبوده بلﻜه ترکیبی ا سا مان و جنبش
تودهای است و رهبری عمدهترین عنصر سا مان دهندهی بسیج محسوب میشود (احمدوند.)87 :8011 ،
رهبران ،اهدا جنبش را روشن میکنند؛ دربارهی شیوهی برخورد با حﻜومت تصمیم میگیرنهد؛ وضهﻊ
موجود را براساس ایدئولوژی بسیج تحلیل میکنند؛ تصویری ا جامعهای برتر ترسیم مینمایند و ههواداران
خود را متقاعد میسا ند که جنبش پیرو خواهد شد (بشیریه.)11 :8013 ،
بنابراین ،با گذشت چهار دهه ا انقالب اسالمی ایران ،چه در همهان دهههی ابتهدای انقهالب اسهالمی
ایران و چه در دهههای بعد ،در اندونزی شاهد هور رهبری یا رهبرانی که دارای چهره کاریزماتیک چه ا
ن ری مذهبی و سیاسی باشند که بتواند افراد و گروههای متأثر ا انقالب اسالمی ایهران را در ایهن کشهور
رهبری و سا ماندهی کند نبودهایم و به دلیل عدم وجود همین رهبران فرصت و مینه بهرای قهدرتیهابی
ن امیانی چون سوکارنو و سوهارتو فراهم شد.
زمان پخش

برخی اندیشمندان بر این اعتقادند که با تابهای انقالب ایران و به تعبیهر گراههام فهولر «تهأثیر رفلﻜسهی
انقالب» (فولر ،)831 :8030 ،تنها در نخستین سالهای انقالب بسیار گسترده و فزاینده بوده و پهس ا آن
به تدریج ،با گذشت مان شعاع این اثرات محدودتر شده اسهت .آنهها در بررسهی عوامهل کهاهش دهنهده
تأثیرات در کنار افزایش مسافت ،گذشت مان را نیز عامل مهمی در کاهش تعداد پذیرندگان تلقی میکنند
و معتقدند میزان پذیرش با افزایش مان کاهش مییابد (جردن و راونتری .)21 :8013 ،بههعنهوان نمونهه
«نیﻜی کدی» معتقد است تأثیرات محسوس انقالب اسالمی و الهام بخشهی ،بهرای بسهیاری ا جریانهات
اسالمی در جهان اسالم صرفاً محدود به مان وقوع انقالب و چند ماه بعد ا پیرو ی آن است ( Keddie,
.)1980: 118

ا دیدگاه این نوشتار نگاه خطی در با اندیشی اثرات پدیدههایی همچون انقالب اسالمی و سادهسها ی
آن در تحلیلهای این چنینی ،ضمن خدشه در درک و دریافت ا واقعیات ،بینی نتهایج و آثهار را در عمهل،
دچار ضعشهایی میکند .این با تابها در مانهای متفاوت ،شرایط متغیر ایران ،کشهور مقصهد ،منطقهه و
ن ام بینالملل بهگونهای سیال دچار قبض و بسط میشود که بایسهتی در تجزیهه و تحلیهل ایهن موضهوع
لحا شود .در مطالعه موردی کشور اندونزی با تاب انقالب اسالمی در دورههای مانی ،ا وقوع انقالب تا
دو دههی اول ا این واقعه تجربههای تأثیرگذار متفاوتی برجای گذاشته است .هر چنهد ایهن دوره نیهز بهه
با ههای مانی جزییتری را در بر میگیرد .دهه اول انقالب ا پیرو ی انقالب تا حمله عراق بهه ایهران (ا
 22بهمن  8033تا  08شهریور  )8033تأثیرپذیری احزاب و گروهها و فعالن سیاسهی اسهالمی ا انقهالب
اسالمی در داخل کشور اندونزی چشمگیهر و روبهه رشهد بهود امها بها حملهه عهراق بهه ایهران ،ترورههای
شخصیتهای سیاسی توسط گروهها تندرو اسالمی در اوایل انقالب در ایران و محدودیتها و فشهارههای
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که دولت وقت اندونزی بر این گروههای اسالمی در خاک خود اعمال نمهود و عهالوه بهر ایهن فشهارهای
بینالمللی بر انقالب ایران ،به تدریج ا میزان این تأثیرپذیری کاهش یافته است .در دهه دوم انقهالب کهه
آتشبس با پذیرش قطعنامهی  331شورای امنیت ا سوی دو طر و پایان جنگ در  23مرداد  8013و با
شروع دوران رهبری آیتاهلل خامنهای و ریاست جمهوری آیهتاهلل هاشهمی رفسهنجانی ،دوران تها های ا
تالشهای ایران برای رهایی ا انزوای بینالمللی آغا شد و به این من ور ،برنامههایی که با هد صهدور
طراحی میشد ،مورد کنترل بیشتری قرار گرفت .با آغا به کار هاشهمی رفسهنجانی در  82مهرداد  8011و
اتخاذ سیاست خارجی تنش دایی و همﻜاری مبتنی بر توسعه و نوسا ی اقتصادی در عرصه روابط خهارجی
چه در سطح منطقه و فرامنطقه گرفتند .ا ایهن رو هاشهمی رفسهنجانی در کنهار سیاسهت تهنش دایهی ا
شعارهای ایدئولوژیک و صدور انقالب ،در ابتدای انقالب نیز فاصله گرفت .عالوه بر اینهها اجهرای اولهین
برنامه پنجساله توسعه اقتصادی بعد ا انقالب در این دولت انجام گرفت .اجرای این برنامه پنجساله توسعه
ایجاب میکرد ،دولت سیاست با اقتصادی را برای ورود سرمایهگذاران خارجی در جهت سرمایهگهذاری در
بخشهای مختلش اقتصاد ایران را در پیش بگیرد .بنابراین ا این تارید به بعد شهاهد شهﻜلگیهری روابهط
خارجی ایران با طیش گستردهای ا کشورهای جنوب شرق آسیا و بهاالخ کشهور انهدونزی بهوده و ایهن
روابط بیشتر حول محور جذب سرمایه و توسعه اقتصادی با این کشورها بوده است .در دورههای مامداری
سه رئیس جمهوری بعدی ایران (سید محمد خاتمی ،محمود احمدی نژادی و حسن روحانی) روابهط میهان
ایران و اندونزی ،ا دو عامل اولویت سیاست بر اقتصاد و نوع کنشگری قدرتههای بهزرگ تهأثیر پذیرفتهه
است .بر این اساس مناسبات میان ایران و اندونزی در این دوران دارای فهرا و نشهیبههای بهوده اسهت.
چنانکه در مقطﻊ مانی بین  8011تا  8033دورهی ریاست جمهوری محمود احمدینهژاد و همچنهین در
با ه مانی  8030تا  8031دورهی ریاست جمهوری حسن روحانی با افزایش ناگهانی مناسبات و مهراودات
اقتصادی بین دو کشور روبهرو بودهایم .در واقﻊ این امر نتیجه تالشهای ایران بهرای برقهراری پیونهدهای
محﻜم اقتصادی با شرق در جهت کاستن ا فشارهای غرب و ناپایدار بهودن آن ،نتیجهه فشهارهای غهرب
برای تحریم ایران ا یک سو و اولویت چین در سیاست نگاه به شرق ایران ا سوی دیگر است .ا ایهن رو
در این دوران ،تحوالت در روابط با دنیای غرب ا یک سو و نوع مناسبات با چین ،تعیینکننده نهوع روابهط
ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ا جمله کشور اندونزی است (سلطانینژاد.)83-3 :8037 ،
موضوع پخش

من ور ا موضوع پخش مجموعه رفتارهایی است که ن هام جمههوری اسهالمی ایهران انت هار دارد دیگهر
مسلمانان آن را بوذیرند و مورد قبول اذهان عمهومی واقهﻊ شهود .بنهابراین ار شههای انقهالب اسهالمی،
مجموعه پنداشتهایی است که مورد پسند و مقبول ن ام جمهوری اسالمی ایران میباشد .بهه ههر تقهدیر
«اسالم سیاسی» و قدرت ایدئولوژی آن پیامی بود که انقالب اسالمی ایران بهرای مسهلمانان ارائهه کهرد.
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انقالب ایران ،تقویت شگفتانگیز عقاید ضد غربی و محاف هکارانه را در پی داشهت (فهالح اده و منیهری،
.)810 :8037
بر این اساس میتوان مصادیقی ا جلوههای تأثیرپذیری اجتمهاعی انهدونزی ا انقهالب اسهالمی را در
رفتارهای مذهبی ا جمله گرایش به حجاب اسالمی در میان نهان و افهزایش اقبهال عمهومی نسهبت بهه
فرائض دینی مشاهده کرد (اسوو یتو .)8011 ،امّها ایهن تحرکهات اجتمهاعی فﻜهری و فرهنگهی بیشهتر در
سالهای اولیهی انقالب نمود بیشتری داشت و با گذشته یک دهه ا عمر انقالب اسهالمی ا شهدت ایهن
تحرکات کاسته شد .و روابط دو کشور در سطح دولتها و بیشتر در حو ه اقتصهادی و تجهارت پهیگیهری
گردید .در واقﻊ در ابتدای پیرو ی انقالب اسالمی ،نگاه ایران به اندونزی هماننهد دیگهر منهاطق ،بها ایهده
ترویج ایدههای انقالبی همراه بود ،اما به مرور منطق اقتصادی جایگاه خود را در تعیین نوع مناسهبات بهین
دو کشور بهدست آورد .انقالب اسالمی ایران ،در دوران اوج احیای جنبشهای مذهبی در کشورهای دارای
جمعیت گسترده مسلمان منطقه جنوب شرق آسیا به خصوص اندونزی و مالزی رخ داد و ا ایهن رو ،خهود
بهعنوان یک عامل الهام بخش برای اسالمگرایی رو به هور عمل کرد .در اندونزی ،انقالب ایران در کنار
حرکت «اخوان المسلمین» ،ایده مخالفت با حﻜومت سوهاتو را در میان جمعیت روشنفﻜهر مسهلمان ایهن
کشور نده کرد ( .)Porter, 2002: 71با این حال دو عامل ا میزان اثرگذاری انقالب ایران بهر تحهوالت
این کشور کاسته و به با گشت عامل تجارت بهعنوان صورت تعیینکننده مناسبات ایران و اندونزی کمهک
کرد :نخست ،توانایی دولتهای منطقه ا جمله کشور اندونزی در کنترل جریانهای اسالمگرا در سالهای
نخست پس ا پیرو ی انقالب اسالمی ایران و دوم سرمایهگذاریههای عربسهتان سهعودی بهرای تهرویج
اسالم سلفی در کشورهای جنوب شرق آسیا بهویژه اندونزی و مالزی (.)Abuza, 2007: 18
شیوههای صدور پخش
پخش سرایتي

بهطور طبیعی محیط پخش ،گاه پذیرا (دارای تجانس فﻜری ،فرهنگی ،دینی ،اجتماعی و اقتصادی) و گهاه
ناپذیر است .عوامل پذیرا موجب ایجاد مینههای مساعد و همگرایی و عوامل ناپهذیرا موجهب تهأثیر پهذیر
نبودن ا پیامهای انقالب اسالمی و واگرایی ا آن میشوند (رفیﻊ پور .)11 :8031 ،ا طرفی نباید وضعیت
جغرافیایی این دولتها و دوری و نزدیﻜی آنها با ایران انقالبی فراموش کرد ،بدین معنها کهه ههر چقهدر ا
ن ر جغرافیایی به ایران نزدیکتر بودند و خطر صهدور انقهالب و نفهوذ آن را در میهان مهردم خهود بیشهتر
احساس میکردند مواضﻊ سختتری را اتخاذ مینمودند.
البته میزان تأثیر و با تاب انقالب اسالمی بر همه جوامﻊ اسالمی یﻜسان و یﻜنواخت نبود بلﻜه با توجه
به قرابتهای فﻜری ،فرهنگی و جغرافیایی درجه تأثیر آن متفاوت بوده است و ا آنجا که این انقهالب بهر
پایه تعالیم دین اسالم و مﻜتب اهل بیت به پیرو ی رسید مینه تأثیرگذاری آن بها توجهه بهه همهین امهر
متفاوت بود .این انقالب بر مسلمانانی که پیرو مﻜتب اهل بیت بودند یعنی شیعیان جهان تأثیر فوق العهاده
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و شگفتی داشت و میتوان ادعا کرد که جایگاه شیعیان جهان را ا حاشیه و پیرامون به مرکز ثقل تحوالت
جهان اسالم منتقل نمود.
دولت اندونزی نیز علیرغم اکثریت جمعیت مسلمان اهل تسهنن ،ایهدئولوژی سهﻜوالر دارد ،و در بهین
مقامات دولتی ،نوعی بدبینی نسبت به مسلمانان وجود دارد .ا این رو است که دولت ا مدتهها قبهل ،بهه
دنبال «سیاست دایی ا اسالم» بوده است و ا تهدید گرایشات اسالمی نام میبهرد و بعضهاً ا آن بهه نهام
«اسالم هراسی» هم تعبیر میشود (محمدی .)383 :8013 ،بنهابراین بها توجهه بهه اینﻜهه یﻜهی ا پهیش
شرطهای پخش سرایتی نزدیﻜی جغرافیایی و اشتراکات مهذهبی و فرهنگهی بهین مبهدأ و مقصهد پخهش
میباشد و در رابطه با اندونزی و ایران هم به دلیهل دوری جغرافیهایی و قهرار گهرفتن کشهور انهدونزی در
جنوب شرق آسیا و ایران در جنوب غرب آسیا و ارتباطات ضعیش ،همچنین به دلیل عدم اشترکات مهذهبی
و فرهنگی بین این دو ،چون ایران دارای مذهب شیعه دوا ده امامی و اندونزی دارای مهذهب اههل تسهنن
(مذهب شافعی) میباشد .براین اساس میتوان گفت پخش سرایتی نقشی در با تاب انقالب اسالمی ایران
در کشور اندونزی نداشته است.
پخش جابهجایي

در پخش جابهجایی ،افراد و یا گروههای دارای یک ایده مخصوص ،بهطهور فیزیﻜهی ا مﻜهانی بهه مﻜهان
دیگر حرکت میکنند و به این طریق ابداعات و نوآوریها در سر مین جدید گسترش مهییابنهد (روانتهری،
 .)812 :8013هرچند با اختراع و رواج پدیدههای جدید ارتبهاطی ،الگهوی پخهش جابههجهایی تها حهدودی
کمرنگ شده ،ولی کماکان پخش جابهجایی میتواند خهود را بها شهرایط جدیهد تطبیهق داده و عهالوه بهر
روشهای قبلی ،ا امﻜانات ارتباطی جدید نیز در سطح وسیﻊ استفاده نماید.
دولت اندونزی هم ا ابتدای انقالب فعالیتهایی را در جهت محدود کردن روابهط نهامطلوب بها ایهران
انجام داد و ا سفر شهروندانشان به ایران ،چه بهعنوان دیدارهای خصوصی و چه برای دانشهجویان عها م
فراگیری علوم اسالمی مخالفت میکرد .در نخستین سالهای پیرو ی انقالب این سیاسهت بهه طهور غیهر
رسمی اجرا میشد .گزارشها حاکی ا آن است؛ شهروندانی که ا ایران بها مهیگشهتند ،ا ن هر مقامهات
م نون تلقی میشدند .با این حال ا اواسط دهه  8013دولت انهدونزی رسهماً شههروندانش را ا تحصهیل
درسی در تعدادی ا کشورها منﻊ کرد .ایران نیز در این لیست قرار داشت (رو نامه رسالت.)8033/3/1 ،
همچنین در سال  8013در جریان پیگرد قانونی افراد متهم به بمهبگهذاری در ماالنهگ ،ادعاههایی در
مورد یک شبﻜه شیعی به رهبری دو واعظ مسلمان مطرح گردید .همچنین ادعا شهد کهه یﻜهی ا ایهن دو
واعظ به ایران گریخته است .یعنی در همان جاییکه وی اهراً در سالهای  8018تها  8010طلبهه بهوده
است .اتهاماتی نیز مطرح بود مبنی بر اینﻜه مسلمانان تندرو در صدد تشﻜیل دولتی اسالمی طبهق الگهوی
ایران هستند .در یک مورد معرو « ،عرفان سوریاهاردی» سردبیر مجله جوانان مسلمان اندونزی بهه نهام
«والرماله» به اتهام براندا ی به سیزده سال حبس محﻜوم شد .ا جمله اتهامات وی انتشار مقالهای در این
مجله با عنوان آیتاهلل خمینی بود .محاکمه کنندگان مدعی بودند که این مقاله بههگونههای تحریهکآمیهز
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توصیه کرده« :توان مشابه انقالب اسالمی در جهت نابودی حﻜومتهای غیرمبتنی بر اسالم بهکار گرفتهه
شود و ا مسلمانان سراسر جهان خواسته شود که انقالب اسالمی را بهه ثمهر بنشهانند» (رو نامهه رسهالت،
.)8033/3/1
پخش سلسله مراتبي

در پخش سلسله مراتبی ،پدیدهها و نوآوریها در قالب سلسله مراتب و ا طریق تهوالی مهن م دسهتههها و
طبقات ،منتقل و گسترش مییابند .ایدهها ا یک فرد مهم به فرد دیگر یا ا مرکز شهری به مرکز دیگری
گسترش مییابد؛ بنابراین نوآوریها ابتدا در طبقات بهاالی اجتمهاع و سهوس در طبقهات پهایینتهر منتشهر
میشود .برخی بدان «انتشار ریزشی» نیز گفتهاند (بر گر03 :8038 ،؛ سهعیدی نسهب .)1 :8032 ،بنهابراین
ابزارها ،افراد و نهادهایی بهطور طبیعی و یا ارادی در این رابطه عامل شیوع اندیشه واقﻊ شدهانهد (بر گهر و
حسینی .)833 :8032 ،بهن ر میرسد ،باالترین سرعت انتشهار در پخهش سلسهله مراتبهی اسهت ،یهرا بها
پذیرش نوآوری ا سوی افراد مهم ،پدیده به سرعت به کل قاعده منتقل میشود .در مهورد پخهش عقایهد
انقالبی در اندونزی به شیوه سلسله مراتبی ،میتوان گفت هیچ شخصیت برجسهته سیاسهی و اجتمهاعی ا
ایدههای انقالبی ایران الگوبرداری نﻜرده است .البته این بیشتر به دلیل فشارها و محدودیتهایی میباشهد
که دولت وقت اندونزی بر هرگونه تحریک انقالبی و سیاسی ناشی ا انقهالب اسهالمی اعمهال مهیکهرده
است.
نتیجهگیری
نویسندگان این مقاله به دنبال بررسی چرایی با تاب محدود انقالب اسالمی ایران بهر کشهور انهدونزی بهر
اساس ن ریه پخش تورستن هاگراسترند بودهاند .با بهرهگیری ا اصول و مالفههههای عمهده و مههم ایهن
ن ریه یعنی مبدأ ،مقصد ،موضوع ،مان و شیوههای صدور پخش به این ساال پاسد دادهاند.
بنابراین این مقاله به دو بخش کلیدی تقسیم میگردد ،در بخش نخست ابتدا در قالب چارچوب ن ری،
ن ریهی پخش هاگراسترند به همراه اصول آن توضیح داده شد .در بخهش دوم بهه دنبهال اثبهات فرضهیه
پژوهش یعنی ،وجود مشﻜالتی در مبدأ و مقصد پخهش یعنهی ایهران و انهدونزی مهانﻊ گسهترش افﻜهار و
اندیشههای انقالب شده است ،براساس پهنج مالفهه ن ریهه هاگراسترند (مبهدأ ،مقصهد ،موضهوع ،مهان و
شیوههای صدور پخش) بودهایم .در ابتدا عنصر مبدأ پخش یعنی ایران مورد بررسی قهرار گرفهت ،در ایهن
قسمت با ه مانی پیرو ی انقالب اسالمی ایران در سال  8033تاکنون یعنی دوره دوم ریاسهت جمههوری
حسن روحانی مورد مطالعه قرار گرفته است .در نتیجه تغییر دولتها در ایهران ،گفتمهانههای مختلهش بهر
سیاستهای ایران غالب شدهاند ،هر کدام ا این گفتمانها دیدگاه متفاوتی نسبت به جریان صدور انقهالب
داشتهاند .بهطوریکه بخشی ا این گفتمانها به دنبال صدور انقالب در قالب الگوهای سیاسی و فرهنگی
بودهاند و برخی دیگر به دنبال الگوی توسعه اقتصادی و افزایش مراودات تجاری بها کشهورههای دیگهر ا
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جمله اندونزی هستند .بنابراین همین گفتمان یﻜی ا عهواملی اسهت کهه در ایهران مهانﻊ با تهاب انقهالب
اسالمی در کشور اندونزی شده است.
در قسمت بعد عنصر مقصد پخش یعنی کشور اندونزی مورد تحلیل قهرار گرفهت ،در مجمهوع عوامهل
وجود ایدئولوژی شیعی در انقالب اسالمی ایران ،عدم وجود رهبران برجسته و به قدرت رسهیدن ن امیهان
در اندونزی ،ا موانﻊ با تاب محدود انقالب اسالمی ایران در این کشور دانسته شده است .در قسهمت بعهد
به عنصر سوم یعنی مان پخش پرداخته شده .ا این رو ،تنها در نخستین دههی پیرو ی انقالب اسهالمی
ایران با تاب آن در کشور اندونزی تا حدودی پر رنگ بوده است و پس ا آن به تدریج ،بها گذشهت مهان
شعاع این اثرات محدودتر شده است .تا جایی که دیگر سیاسهتمداران کشهور بهه جهای صهدور انقهالب بهه
اندونزی در پی توسعه روابط اقتصادی با این کشور بودهاند .در قسمت بعدی عنصر موضهوع پخهش مهورد
بررسی قرار گرفت و براساس مطالعات صورت گرفته ،میتوان مصادیقی ا جلوههای تأثیرپذیری اجتمهاعی
اندونزی ا انقالب اسالمی را در رفتارهای مذهبی ا جمله گرایش بهه حجهاب اسهالمی در میهان نهان و
افزایش اقبال عمومی نسبت به فرائض دینی مشاهده کرد .امّا این تحرکات اجتمهاعی ،فﻜهری و فرهنگهی
بیشتر در سالهای اولیهی انقالب نمود بیشتری داشت و با گذشته یک دههه ا عمهر انقهالب اسهالمی ا
شدت این تحرکات کاسته شد و روابط دو کشور در سطح دولتها و بیشهتر در حهو ه اقتصهادی و تجهارت
پیگیری شد .در نتیجه این خود یﻜی ا علل با تاب محدود انقالب اسالمی ایران در کشور انهدونزی مهی-
باشد.
در پایان نیز به آخرین مالفه ن ریه پخش یعنی شیوههای صدور پخش بهعنوان آخرین عاملی که مانﻊ
با تاب انقالب اسالمی ایران در کشور اندونزی شده ،پرداخته شد و در این قسمت دوری جغرافیایی و قهرار
گرفتن کشور اندونزی در جنوب شرق آسیا و ایران در جنوب غرب آسیا و ارتباطات ضهعیش ،همچنهین بهه
دلیل عدم اشترکات مذهبی و فرهنگی بین این دو کشور ،چون ایران دارای مذهب شهیعه دوا ده امهامی و
اندونزی دارای مذهب شافعی میباشد و همچنین عهدم الگهوبرداری شخصهیتههای برجسهته سیاسهی و
اجتماعی اندونزیایی ا ایدههای انقالبی ایهران را علهل دیگهر با تهاب محهدود انقهالب اسهالمی ایهران در
اندونزی میدانند.

منابع
 ابراهیم اده ،عیسی و بذرافشان ،جواد (« ،)8011مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضای عفران در
خراسان» ،مجله جغرافیا و توسعه.33-33 ،
 ابوطالبی ،علی (« ،)8031حقوق قومی ،اقلیتها و همگرایی» ،ترجمه علی کریمی مله ،فصلنامه مطالعات ملهی،
سال اول ،شماره  2و .0
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 احتشامی ،انوشیروان ( ،)8031سیاست خارجی ایران در دوران سا ندگی ،مترجمان ابراهیم متقی و هره پوستین
چی ،تهران :انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 احمدوند ،شجاع (« ،)8011بسیج سیاسی در انقالب اسالمی ایران و انقالب ساندنیستی نیﻜاراگوئه» ،پژوهشنامه
علوم سیاسی ،سال چهارم ،شماره.77-3 ،7
 ا غندی ،علیرضا (« ،)8031تنش دایی در سیاست خارجی ،مورد جمهوری اسهالمی ایهران» ،فصهلنامه سیاسهت
خارجی ،سال سیزدهم.
 اسوو یتو ،جان ال ( ،)8011انقالب ایران و با تاب جهانی آن ،مترجم محسن مدیر شانهچی ،تهران :انتشارات با .
 اسدی ،بیژن ( ،)8013سیاست خارجی دولت اصالحات :موفقیتها و شﻜستها ،تهران :انتشارات با .
 امیری ،عبداهلل ( ،)8013سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :نشر علوم نوین.
 باقری دولت آبادی ،علی و شفیعی ،محسن ( ،)8030ا هاشمی تا روحانی ،بررسی سیاست خارجی ایران در پرتو
ن ریه سا ه انگاری ،تهران :انتشارات تیسا.
 بر گر ،ابراهیم (« ،)8012ن ریه پخش و با تاب انقالب اسالمی» ،دو فصلنامه پژوهش حقوق و سیاسهت ،سهال
پنجم ،شماره .03-32 ،1
 بر گر ،ابراهیم ( ،)8038ن ریههای با تاب جهانی انقالب اسالمی ایران ،تهران :دانشگاه امام صادق.
 بر گر ،ابراهیم ،حسینی ،سید محمد صادق (« ،)8032ن ریه پخش و با تاب انقالب اسالمی ایران بر عربستان
سعودی» ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اسالمی ،سال دهم ،شماره .830-811 ،00
 بشیریه ،حسین ( ،)8013انقالب و بسیج سیاسی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 جردن ،تری و راونتری ،لستر ( ،)8013مقدمهای برجغرافیای فرهنگی ،مترجم سیمین توالیی و محمد سلیمانی،
تهران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات.
 جمال اده ،ناصر (« ،)8038قدرت نرم انقالب اسالمی ایران و ن ریهی صهدور فرهنگهی انقهالب» ،پژوهشهنامه
انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره .18-11 ،7
 خرمشاد ،محمدباقر ( ،)8031انقالب اسالمی ایران و اسالم سیاسی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق.
 خواجه سروی ،غالمرضا و رحمنی ،مریم (« ،)8038انقالب اسالمی ایران و گفتمان سیاسهی شهیعه در عهراق»،
پژوهشنامه انقالب اسالمی ،شماره .23- 31 ،0
 دهقانی فیرو آبادی ( ،)8011سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :انتشارات سمت.
 رحمانی ،محمدجواد ( « ،)8038تأثیر انقالب اسالمی بر حزب النهضه تونس بها تأکیهد بهر افﻜهار حضهرت امهام
خمینی» ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره نهم ،شماره .283-202 ،21
 ر گر ،ابراهیم (« ،)8011پیشبینی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر خاورمیانه» ،فصلنامه دانهش سیاسهی ،سهال
پنجم ،شماره .00-33 ،8
 رفیﻊ پور ،فرامر ( ،)8031توسعه و تضاد ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ چهارم.
 رو نامه رسالت.8033/3/1 ،
 سعیدی نسب ،تورج (« ،)8032راههای گسترش و نفوذ اسالم در اسناد عصر اموی» ،پایاننامه دوره کارشناسی
ارشد ،دانشگاه آ اد اسالمی واحد تهران مرکز ،دانشﻜده ادبیات و علوم انسانی.
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 سلطانینژاد ،محمد (« ،)8037مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ( :)8032-8018سهنجش نگهاه بهه
شرق ،فصلنامه روابط خارجی» ،سال هفتم ،شماره .3-08 ،0
 شﻜویی ،حسین ( ،)8018اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا ،تهران :انتشارات گیتاشناسی ،چاپ پنجم.
 صدوقی ،ابوالفضل ( ،)8011سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ا آغا تا سال  ،8011تهران :انتشارات
مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 فالح اده ،محمدهادی و منیری ،حمیدرضا (« ،)8037حج ابراهیمهی و صهدور انقهالب اسهالمی (فرصهتهها و
موانﻊ)» ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال دوا دهم ،شماره .833-831 ،70
 فولر ،گراهام ( ،)8030قبله عالم ژئوپلیتیک ایران ،مترجم عباس مخبر ،تهران :نشر مرکز ،چاپ اول.
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