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مقدمه
اانی ارزیک 1هماهدگ کددوه امور جدوب شرقی آسییا ار وزارت خارجیه سیوئی
معتقو است که آسیا موتور نجات اقتصاا جهان است و کیشور محبوبانی 2وزیر خارجیه
اسبق سدگاپور نیز اظهار ااشته که مدطقه توسعه اقتصاای از اروپا به سمت آسییا رفتیه و
رفاه مرا صو برابر بیشتر شوه و ایگر انحصار سازمان توسعه و همکاری اقتصاای 3بیه
تاریخ اقتصاا پیوسته و طبقه متوسط او می یارا نفری ار آسیا شک گرفته است؛ لذا ای
مدطقه بازار و بازیگر مهمی ار جهان خواهو شیو .کیسییدجر 4سیاسیتموار آمریکیایی ار
بازتعریف سیاست ها ار قبال آسیا می گویو چهار کشیور مهیم ایی قیاره یعدیی چیی ،
ژاپ  ،هدو و انوونزی را بایستی به عدوان قورت های عموه ای قیاره میو نظیر ااشیت.
آمیتا وآچارایا ،استاا بدیاا آسیا  -پاسیفیک کانااا ،انیوونزی را بزرگتیری کشیور جدیوب
شرقی آسیا ،چهارمی کشور پر جمعیت جهان و بزرگتری کشور بیا جمعییت مسی مان
میاانو که یک اهه پ

از سقوط سوهارتو با شمای ی جوییو ،نقشیی مهیم نیه تدهیا ار

مدطقه آسیا  -پاسیفیک ب که ار سطح جهان ایفاء خواهو نموا( .کمال ونوی)0811 ،
نظا فع ی بی الم

پ

از فروپاشی نظا او قطبی وارا اوره انتقالی شوه است که

صحده بازی ،بازیگران و قواعو بازی تغییرات مهمی یافتیه و ییا ار حیال تغیییر اسیت.
ویژگی مهم ای اوره غیر قاب پیش بیدی بوان تحوالت ،فرآیدیوها ،رفتارهیا و ارنتیجیه
ابها ار برنامه ریزی برای رهبران است .مهمتیری قیورت تیا یر گیذار جهیان ،آمریکیا
ارگیر مشکرت چدو بعوی سیاسی ،اقتصاای ،فرهدگی و ارزشی شوه است؛ که به نظیر
میرسو تا سالهای زیاای ارگیر آن باشو و محوریت قورت بر مبدای اقتصاا از اروپیا و
آمریکا بتوریج ار حال انتقال به آسیا می باشو .ار ای راستا جدوب شرقی آسییا موتیور
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شتاب اهدوه قاره بواه و با ااشت آبراههای مهم و استراتژیک ماندو ماالکا 1و سونوا و...
که بیش از نیمی از انرژی و مبااالت جهانی از آن می گیذرا ،محی رقابیت هیای آتیی
قورت های جهانی است.
ار سامانوهی ای مقاله پ

از بررسی نظری موضوع به تبییی نظیا فع یی جهیانی،

اهمیت قاره آسیا و جدوب شرقی آسیا و سپ

انوونزی از او مدظر اسر سیاسی میانیه

رو و توان اقتصاای پرااخته خواهو شو .به عبارتی تمرکیز اصی ی تحقییق بیر انیوونزی
جویو خواهو بوا.

مکتب واقع گرایی
بونبال تضعیف مکتب آرمان گرایی و از میان رفت جامعه بیی الم ی ار قیرن ،02
شاهو حضور مکتب واقع گرایی با تاکیو بر نقش اولیت هیا کیه نمایدیوه م یت هیا ار
محوواه حاکمیت سرزمیدی خوا هسیتدو ،میی باشییم(Viotti & kauppi, 1987,34).

مکتب واقع گرایی بر نقش اولت ها و مدافع م ی آنها و آنارشی بوان نظیا بیی الم ی
بخصوص ار عصر حاضر که سیستم او قطبی جای خوا را به سیسیتم چدیو قطبیی ییا
مدظومه ای اااه است و هر اولتی ار ترش برای کسب حواکثر مدافع م ی خیوا اسیت،
تاکیو اارا(مشییرزااه)12-99 ،0811 ،و نکتیه ک ییوی میورا توجیه ار ایی پیژوهش
همگرایی و همبستگی پویوه ها بر اساس ساختار ااخ ی آنها و نه لزوما سیاختار بیی الم یی
(واقع گرایی ساختاری) 2قرار اااه شوه است .البته تاکیو بر واقع گرایی به معدای نااییوه
گرفت نقش بازیگران بی الم ی نیست و بخصوص غربی ها و آمریکایی هیا کیه نگیاه
خاصی به تحوالت ار اوره اصرحات ار انوونزی اارنو.
تح ی انوونزی جویو با ویژگی اقتصاای به عدوان اقتصیاا نوظهیور و عضیویت ار
. Malacca Strait
. Modern Realism
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گروه  02و ویژگی سیاسی سومی اموکراسی جهان و ویژگی فرهدگی بزرگتری کشور
اارای اکثریت مس مان با اسر میانه رو ،از مدظر مکتب واقع گراییی بیه خیوبی کمیک
کددوه است.
اول ایدکه ،نقش اولت های مخت ف انوونزی حتیی ار اوره اصیرحات بیا ریاسیت
جمهوری های مخت ف آن ،ک یوی بواه است و ار تقابی واقیع گرائیی و واقیع گراییی
ساختاری توجه اولتمراان انوونزی ،بهره برااری از وضیعیت سیاختار بیی الم یی بیه
عدوان متغیری انوی ار افزایش قورت و کسب نقش بیی الم یی انیوونزی و افیزایش
قورت م ی (امدیت و رشو و توسعه اقتصاای) بواه است .بیرای نمونیه حضیور فعیالتر
انوونزی ار آ سه آن 1و ح و فص مداقشات ارضی و اعزا نیروهای حیاف صی ح بیه
مداطق ارگیری ار نقاط مخت ف جهان و حضور فعال ار موضوع ف سیطی و برگیزاری
کدفران

های مخت ف بی الم ی ،که نوعی ایپ ماسیی سیازمانها میی باشیو و آمیوزش

ف سطیدی ها و اخیرا ار تحوالت خاورمیانه آموزش اموکراسی برای نخبیه هیای مدطقیه
قاب توجه است.
او ایدکه سیاست خارجی انوونزی هماندو هر کشور ایگر ااامه سیاست ااخ یی آن
و براساس قانون اساسی و ساختارهای ااخ ی ار جهت ارتقیاء جایگیاه انیوونزی بیواه
است و بر اساس ساختار ااخ ی و توان سیاسی ،اقتصاای و فرهدگی سیعی شیوه اسیت
تا ار تعام با واحوهای سیاسی ایگر و نظا بی الم  ،رشو و توسعه اقتصاای کشیور
استمرار یابو و با اسر میانه رو ار برابر جریانات راایکال و اسر نظامی و القاعوه بیه
ویژه پ

از حاا ه ییازاه سیپتامبر  0220چهیره ای بیوی اراییه شیوا و ار جریانیات

سیاسی هم نقش تا یرگذار ار سطوح مدطقه ای و جهانی ااشته باشو.
سومی الی ار برتری مکتب واقع گراییی بیر مکتیب سیازه انگیاری اجتمیاعی 2ار
). Association of South East Asian Nation (ASEAN
. Social Constructivism
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تح ی تحوالت ای کشور به ویژه انوونزی جویو ار اوره اصرحات ،ایی مهیم اسیت
که با شک گیری اصرحات ،انوونزی ار تعام با ساختار یا نظا بی الم ی مدافع خوا
را ترسیم و ار صوا کسب قیورت و نفیوذ اسیت .مکتیب واقیع گراییی مدیافع م یی را
برحسب نظر اولت و آن هم بر اسیاس سیاختار ااخ یی و تیوان سیاسیی ،اقتصیاای و
فرهدگی کشور تبیی می کدو و صرف توجه به فرهدیگ و بوجیوا آمیون هوییت هیای
جویو ار مکتب سازه انگاری پاسخگو نیست؛ به ویژه که تعام اولت -ساختار را هیم
ار ای رابطه می پذیرا .به عبارتی ایگر اگر چه انگاره ها و باورهای کدشیگران ااخ یی
می توانو موجب اگرگونی بدیاای ار سیاست بی الم

شیوا و حتیی سیسیتم را بیاز

تولیو کدو ،ولی نکته مهم ای است که ای باورها و انگاره ها ار خیرء و ذهدیی ایجیاا
نمی شونو؛ ب که ار مثال رفتیار گوربیاچف ار مکتیب سیازه انگیاری وی بیا مشیاهوه
ناکارآموی سیستم کمونیستی ار اقتصاا و سیاست و فرهدیگ کیه متکیی بیر اااه هیای
ساختار ااخ ی کشور بوا ،اصرحات یا اگرگونی یا تعریف مجوا از مدافع م ی را شک
ااا .ار مورا انوونزی نیز وضع مشابه اسیت؛ جامعیه بسیته و حاکمییت رژییم توتیالیتر
متکی بر توسعه اقتصاای سوهارتوست که با بروز بحران مالی شرق آسییا ار سیال ،99
نیروهای سیاسی جامعه با فرصت شداسی به موقیع خیوا بیر اسیاس شیداخت اقییق از
ساختار جامعه موجب سقوط وی شوه و هویت جویوی را به نیا اصیرحات تعرییف
میکددو .پ

انگاره جویو بر اساس ساختار ااخ ی انوونزی شک گرفیت و نکتیه مهیم

ای بوا که اولت سوهارتو به توسعه سیاسی توجه نواشت و جامعه را بسته نگاه ااشیته
بوا .پ

ار ااامه ای رونو مشاهوه می کدیم که بر اساس تغیییرات ار جامعیه از جم یه

ظهور طبقه متوسط با رفاه و توسعه خوب متکی بر اولویت توسیعه اقتصیاای و ارتقیاء
انتظارات و اغوغه های اقشار مخت ف مرا و عوامی ایگیر ااخ یی ار جهیت توسیعه
سیاسی که مورا غف ت رژیم بوا ،سیوهارتو سیاقط شیو .ار اوره اصیرحات نیروهیای
مخت ف سیاسی سعی کراه انو بیر اسیاس وضیعیت ااخ یی ،قیورت خیوا را از طرییق
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اولتهای مدتخب مرا تثبیت کددو.
چهارمی الیی ایدکیه اولیت هیا ار اوره اصیرحات از پیشییده و سیابقه تیاریخی
ساختارهای ااخ ی جوا نیستدو؛ لذا به طیور حیواکثری ار جهیت اصیرح فرآیدیوها ار
ترش بواه انو .برای نمونه اسر سیاسی میانه رو انوونزی اارای سابقه طوالنی تاریخی
از مدازعه اسر گرایی و م ی گرایی ار جامعه است؛ ولی ساختار ااخ ی انوونزی نشان
اااه است که اسر سیاسی میانه رو بر اسر سیاسی راایکال و نظیامی غ بیه یافتیه ،بیا
اقبال عمومی روبرو شوه است .و به ویژه ار اوره اصرحات نیز اولت ها با توجیه بیه
ای مهم و همچدی بهره برااری از آن ار نظا بی الم ی ار جهت مدیافع م یی کشیور
استفااه کراه انو .ار فضای توسعه سیاسی کشور ،بر اساس ساختار ااخ ی کیه قیبر ار
اوره سوهارتو احزاب به سه حزب مشخص استه بدوی شوه بوانو؛ اهها حزب ظهیور
یافتدو که ار حال حاضر به حووا  22حزب نهاایده شوه رسیوه است؛ کیه ایی فرآیدیو
نشانه اهمیت مکتب واقع گرایی و واقع نگری اولتمراان و اقشار مرا انیوونزی اسیت.
به ویژه ار اوره اصرحات چهره های شاخص انوونزی تغییرات اساسی نیافتدیو و همچدیان
ار سیستم سیاسی ،اقتصاای و حتی فرهدگی به حضور خوا ااامه ااانیو؛ اگرچیه بخشیی از
نیروهای تحت ستم سوهارتو توانستدو به قورت رسیوه و ار ساختار ااخ ی کشور به عدیوان
نمایدوه مج

و اولت و عضویت ار احزاب و ...به ایفای نقش بپراازنو.

تصویری اجمالی از نظام بین الملل ،اهمیت آسیا ،جنوب شرقی آسیا و اندونزی
ار ای تصویر حرکت از نظا بی الم

به انیوونزی ،ار واقیع حرکیت از نظیا بیه

واحو سیاسی است؛ ولی ای مهم به معدای پذیرش مکتب واقع گرایی ساختاری والتیز

1

نیست؛ ب که یک واحو سیاسی ار تبیی سیاست خارجی و کسب حواکثری مدافع خیوا
ناگریز از شداخت سطوح مدطقه ای و بی الم ی است.
. Waltz

1
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با فروپاشی شوروی ،حرکیت ب یوب بدیوی هیای جوییو از سیاسیی -اییوئولوژیک
(ژئوپولتیک) به سوی توسعه اقتصاای (ژئواکونومی) رفت .و جدگ هیا و رقابیت هیای
اقتصاای ار ارون ب وب غرب توسط آمریکا ،اتحااییه اروپیا و ژاپی بیه الیی کیاهش
اهمیت مسای سیاسی بروز کرا.ار ای راستا کاهش قورت آمریکا و ظهور شیرق آسییا
به رهبری آسیا و اتحاایه اروپا قاب توجه بوا( .نقی زااه)01-02 ،0894 ،
آمریکا ار شرق آسیا قب از فروپاشیی شیوروی بیا سیو نفیوذ کمونیسیم ،سیعی ار
حضور ار مدطقه ااشت (بیکر)4 ،0892 ،؛ ولیی پی

از فروپاشیی و تبیوی متحیوی

استراتژیک به رقبای اقتصاای ) ،(Brenson, 1994,17با ساز و کارهیای مخت یف مثی
اپک 1و مجمع مدطقه ای آ سه آن 2و اخیرا مشارکت فراپاسیفیک 3با محوریت آن کشیور
ار برابر مشارکت مدطقه ای جامع اقتصاای 4با محوریت چی  ،سعی ار کدترل اقتصیاای
و امدیتی و رواج مرا ساالری ار مدطقه اارا .اما ار اوره بوش پسر با اهمیت مبارزه بیا
تروریسم و تجاوز به افغانستان و عراق عمر چی با فرصت شداسی مداسیب ار مدطقیه
مس ط شو که آمریکا ار اوره اوباما با تجویو راهبرا آن کشور ،بازگشت جوی به آسییا
و مهار چی را مو نظر قرار ااا(Clinton, 2011).

پ

از فروپاشی شوروی صحبت از قطب بدیوی آیدیوه سیاسیی جهیان اسیت؛ کیه

تعواای از انویشمدوان نظا تک قطبی با رهبری هژمونیک آمریکا و برخیی ایگیر نظیا
چدو قطبی را با حضور چی  ،ژاپ و اتحاایه اروپا موجب نظم بسیار متفیاوتی ار قیرن
 00تصور می کددو .اما مهم ایی اسیت کیه سیاختارهای جوییو ااخ یی ار واحیوهای
سیاسی موجب بروز تحوالتی نوی شوه است که هژمونی آمریکا را به چالش می کشیو
و حتی برخی ار آرزوی امدیت استه جمعیی هماندیو اتفیاق (کدسیرت) م ی اروپیا ار
1

. Asia-Pacific Economic Cooperation
. Asean Regional Forum
3
. Trans Pacific Partnership
4
. Regional Comprehensive Economic Partnership
2
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 0101هستدو( .ابراهیمی فر)8188080-08118841،
ار چدی وضعیتی از نظا بی الم  ،اهمیت آسیا و جدوب شرقی آسیا قابی توجیه
است .اهمیت آسیا و سابقه تمونی آن و تا یرات غیرقابی انکیارش بیر ظهیور رنسیان
اروپائی ار قرون  01تا  09آشکار است .استقرل کشورهای شرق آسییا ار برابیر 122
سال استعمار غربی را شاهویم و ار ای راه تا ظهور رنسان

آسیائی شاهو ترش هیای

فرهدگی و سیاسی ای جوامع شرقی هسیتیم کیه کدفیران

آسییا -آفریقیا ار بانیوونگ

انوونزی نمونه ای از ای حرکت است( .خوش هیک آزاا)010-012 ،0891 ،
آسیای پ

از جدگ جهانی او  ،است به انقرب صدعتی ظرف  12سیال زا کیه ار

اروپا  022سال طول کشیو (هالوران )089188،و از مدظر بانک جهیانی ،معجیزه شیرق
آسیا نا گرفت( .شاهدوه )089081،و ار سال  0202فقط ار جدوب شرقی آسیا (آ سه
آن) حجم تجارت به  0تری یون االر رسیو که ار سیال  0918فقیط  018می ییارا االر
بوا (Aseansec, 2009-2010).ار سال  0200از  09/9تری یون االر صاارات انییا،
سهم آمریکا  0/0و اروپا  4/4و آسیا  1/1تری یون االر بواه است و ار واراات از کی
 01تری یون االر ،سهم آمریکا  8و اروپیا  4/1و آسییا  1/1تری ییون االر بیواه اسیت.
)(World Trade Report, 2012, 23-28

اما انوونزی  022می یون نفری بزرگتری مجمع الجزایر جهان ار مدطقه اسیتراتژیک
تدگه ماالکا به طول  2122کی ومتر و عرض  0222کی یومتر ،روزانیه شیاهو عبیور 42
ارصو از نفت جهان و  12ارصو از کاالهای انیا می باشو .انیوونزی ار انتقیال انیرژی
انیا از خ یج فارس به آسیای شرقی و از جم ه مصرف خوا و به عدوان اروازه وروا به
آ سه آن مهم می باشو .وجوا ابیرخانه آسیه آن ار جاکارتیا و همچدیی حضیور فعیال
انوونزی ار مجامع بی الم ی ،عمیر بهیره بیرااری اولیت از سیاسیت خیارجی را ار
جهت سیاست ااخ ی با هوف تثبیت امدیت و بات سیاسی و توسیعه اقتصیاای کشیور
فراهم نمواه است.
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انوونزیایی ها با  884گروه نژاای و  022زبان مح یی بیا بییش از  812لهجیه بیه
واسطه تع یمات پانچاسیر ار کدار هم زنوگی میی کددیو .اصیول پیدج گانیه پانچاسییر
عبارتدو از اعتقاا بیه خیوای واحیو ،انسیانیت (عااالنیه و متمیون) ،وحیوت انیوونزی،
اموکراسی (بر اساس خرا و اجماع) و عوالت اجتماعی (بیرای همیه) .انیوونزی اارای
حکومت اسرمی نیست و حتی ار قانون اساسی آن ،اسر ای رسمی نیست ولی ک ییه
مذاهب از آزاای برخوراار هستدو و از جهت ای که ار بی کشیورهای اسیرمی اارای
بیشتری جمعیت مس مان می باشو و اسر آن با تسامح و میانه روی همراه است ،خوا
را کشور اارای اکثریت مس مان و نه اسرمی می نامو( .مظفری)0-00 ،0892 ،
ار اوره اصرحات و پ
سومی رئی

از استعفای سیوهارتو" ،بیی .جیی .حبیبیی" 1معیاون وی

جمهور انوونزی شو .با برگزاری انتخابات عمومی ار اکتبر  ،0999زمیدیه

تشکی اولی اولت مدتخب احیزاب سیاسیی فیراهم گراییو و "عبیوالرحم وحییو"
چهارمی رئی

2

جمهور انوونزی شو .وی به الی ناتوانی جسمی و بیدیایی و همچدیی

سوء استفااه از قورت و ...از سیوی پارلمیان استیضیاح شیو و ار سیال ( 0220میرااا
 )0812برکدار گرایو .ار نتیجه برکداری وحیو ،خانم مگاواتی سوکارنو پیوتری 3فرزنیو
سوکارنو و معاون عبوالرحم وحیو ،نخسیتی رئیی
رئی

جمهیور زن انیوونزی ،پدجمیی

جمهور کشور شو .و بیاالخره ار انتخابیات ریاسیت جمهیوری  0222و 0229

آقای "یوایونو" (رئیی

جمهیور فع یی) از حیزب امکراتییک بیه ریاسیت جمهیوری

انوونزی انتخاب گرایو.

فرهنگ اسالم سیاسی میانه رو
ار راستای مکتب واقع گرایی و ار بررسی بعم آمیوه بیر اسیاس سیاختار ااخ یی
1

. Bacharuddin Jusuf Habibie
. Abdurrahman Wahid
3
. Megawati Sukarnoputri
2
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انوونزی ار اوره اصرحات ،اسر سیاسی میانه رو مورا تشویق همه قشیرهای جامعیه
بواه و عمر ای نوع از اسر ار ای اوره و به ویژه پ

از حاا ه یازاه سپتامبر 0220

ار برابر جریانات اسر نظامی و خواهان حکومت اسرمی قرار گرفت و اولت از ایی
مهم ار جهت بات همه جانبه جامعه و بهیره بیرااری ار سیطح بیی الم یی از جم یه
مبارزه با تروریسم استفااه نموا .و البته مورا استقبال جامعه جهانی از جم یه آمریکیا و
کشورهای غربی نیز قیرار گرفیت و از انیوونزی ارخواسیت مییانجیگری ار مداقشیات
خاورمیانه شو و مول اسر میانه رو انوونزی تحسی شو تا صوای جهانی اسر باشو.
نکته بسیار مهم ار مکانیسم تغییر جایگاه انوونزی و نوع رفتیار اقشیار مهیم جامعیه
انوونزی ای است که برغم رهیایی از حکومیت بسیته  80سیاله سیوهارتو و وروا بیه
جامعه باز اوره اصرحات با ظهور صوها حزب و روزنامه هایشان و مج ی

پیر نقیش

ار برابر اولت و تحرکات بسیار سازمان های بزرگ اسیرمی و تمرکیز زااییی سیسیتم
اااری اولت به جای سیستم متمرکز سوهارتویی ،به اییوه حکومیت اسیرمی و مدشیور
جاکارتا وقعی نهااه نمی شوا و بالعک

بر اسر سیاسی میانه رو تاکییو میی شیوا .ار

ای بی برخی احزاب و گروه ها و سیازمانهای کوچیک اسیرمی ،بیه جیای حکومیت
اسرمی نوعی جامعه اسرمی با اجرای شریعت را مطرح میی کددیو و ایگیر صیحبتی از
تشکی جمهوری اسرمی مث نهضت ااراالسر ار اهه  12ار اوره سیوکارنو نیسیت.
اسر نظامی انوونزی به ویژه پ

از تحرکات القاعوه عربستان و ارتباط با برخی ع ماء

و طرب سدی برخیی پسیانترن هیا و اراییه آمیوزش هیای الز  ،موجیب بیروز برخیی
انفجارات ار نقاط مخت ف انوونزی ع یه مدافع آمریکایی هیا و اسیترالیایی هیا شیو کیه
عمر ک یه اقشار کشور انوونزی خوا را از آن مبری اانستدو.
اولت انوونزی با توجه به ساختار ااخ یی و مدازعیه قیویمی اسیر گراییی و م یی
گرایی و شائبه تشکی حکومت اسرمی مث اهه  ،12با تاکیو بیر اسیر سیاسیی میانیه
رو ،زمیده الز را ار سیاست ااخ ی جهت مقاب ه با اسیر سیاسیی تدیورو یافیت .و ار
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سیاست خارجی خوا بر اساس همی زمیده ااخ ی به اسر سیاسی میانیه رو بیا تاکییو
ایدکه با اموکراسی و مورنیته هماهدگی اارا ،توجیه کیراه و سیعی ار کسیب نقیش ار
صحده بی الم ی و به تبع آن افزایش قورت م ی نموا .اما بایسیتی بیه ایی نکتیه مهیم
توجه ااشت که اولت انوونزی با توجه به حساسیت اقشار مخت ف مرا  ،بیش از انوازه
نمی خواهو به وضعیت مس مانان ار سایر کشورها بپیراازا ،چیرا کیه نتیجیه آن توجیه
بیشتر به اسر سیاسی ار کشور و بالطبع سیاسی شون جامعه و ار صورت عو کدتیرل
آن با غ به تفکر طیف هایی از اقشار مرا به صورت حواق ی اولتی با گیرایش اسیرمی
قوی و به صورت حواکثری اولتی با گرایش اجرای شریعت اسرمی و حتیی حکومیت
اسرمی مواجه خواهو شو.اولت حتی عرقمدو است اسر فرهدگیی تیا سیاسیی میورا
توجه مرا باشو .به همی الی است که اولت ها ار ای کشور همواره سعی نمواه انو
تا با اقت بیه موضیوع اسیر پاسیخ اهدیو .و ایدکیه اولیت انیوونزی بیرغم اکثرییت
مس مانانش خوا را اسرمی نمی نامو ،ولی کشوری اارای اکثریت مس مان میی خوانیو،
اارای چدی حکمتی است.

اسالم سیاسی در سیاست خارجی اندونزی
اسر سیاسی ار صحده عم ار سیاست خیارجی انیوونزی هیم مهیم اسیت .برخیی
انویشمدوان ،نقش اسر را انویه ایوه و سیاست خارجی کشور را بر اساس پانچاسییر و
سکوالریسم می ااندو؛ اگرچه ار سیاست ااخ ی ،اولت نقش ک یوی ااشته است( .لطفیی،
 )0200انوونزی نظیم نیوی سیوهارتوئی خیوا را حکیومتی پانچاسییریی میی اییو تیا
حکومت اسرمی ،ف ذا ار سیاست خارجی خوا خالی از هر لحی اسیرمی بیوا؛ اگرچیه
پ

از انقرب اسرمی ایران؛ از سال  92رنگ و لعاب اسرمی تقویت شو و انیوونزی بیه

عضویت سازمان همکاری اسرمی ارآمو تا حمایت گروه های مسی مان ااخ یی را ج یب
کدو.
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ار واقع ار اوره اصرحات شاهو افزایش حضور و نقش میرا  ،تعیوا کدشیگران و
غ به مدافع اقتصاای و سیاسی ار اولویت های تصمیم گیری ار سیاست خارجی هستیم
که متا ر از سیاست ااخ یی انیوونزی اسیت .ییانی ،اسیتاا روابیط بیی الم ی اانشیگاه
پاجاجاران ،معتقو است ار اوره حبیبی شاهو اولویت سیاست ااخ ی بر تحرب خارجی
به الی شرایط پ

از بحران مالی  99بیوایم .عبیوالرحم وحییو بیه جیای توجیه بیه

سیاست ااخ ی با سفرهای بسیار و بوون هوف و اولویت ها ار سیاست خارجی ،اعتبار
کشور را ار صحده بی الم ی نابوا کرا .خانم مگاواتی موجب بازگشت اعتبار و احترا
به انوونزی شو و به سیاست ااخ ی و خارجی ،هر او توجه نموا .اوره یوایونو ،انتقال
از اولت مرکزی اقتوارگرا بسوی اولت اموکراتیک و مرکزگریز بیوا کیه ضیم طیرح
هویت بی الم ی انوونزی با همبستگی و همسازی اسیر  ،اموکراسیی و مورنیتیه ،بیر
نقش م ی گرایی انوونزی ار سیاست خارجی کشور با ویژگی های بیاز ،میورا اعتمیاا،
میانه رو ،با تسامح و برونگرا تاکیو نموا(Yani, 2009,1-24) .

به عبارتی ایگر ،حبیبی راه سوهارتو را انبال کرا و عبیوالرحم وحییو بیا انتخیاب
ع وی شهاب وزیرخارجه مس مان ،ای تصور را ایجاا کرا که سیاست اسرمی ار پییش
خواهو گرفت ولی ریی

جمهور با سفرهای زیاا خارجی و بیویژه بیه اسیرائی عمیر

گرایشات غربی خوا را عیان ساخت .خانم مگاواتی برغم انتخاب حمزه ح به عدیوان
معاون خوا از حزب اسرمی متحو توسعه ،ار رفتار سیاست خارجی خوا اچیار ابهیا
بوا و تحرب اسرمی خاصی نواشت و حتی ار مبارزه با تروریسیم مشیخص نشیو کیه
موافق یا مخالف حرکت جدگی آمریکا است.
اما یوایونو برخرف گذشتگان ،ار برنامه هسته ای ایران ،حمیاس و مییانجیگری ار
برقراری ص ح بی اسرائی و ف سطی و گروه ای  1بصورت فعال شیرکت نمیوا .اوی
فورتونا ،معاون بخش ع و انسانی و اجتماعی موسسه ع یو انیوونزی و رییی

مرکیز

تحقیقاتی حبیبی ،نیز معتقو است ار طول تاریخ انیوونزی از اسیتقرل تیاکدون ()0202

اندونزی قدرتی نو ظهور در آسیا و پویا در نظام بین الملل

44

اسر تا یر زیاای بر سیاسیت خیارجی کشیور نواشیته اسیت ،مگیر ار میوارا خیاص.
یوایونو هویت بی الم ی انوونزی را کیه همسیازی اسیر  ،اموکراسیی و مورنیتیه ار
کشور است ،مطرح کرا و بویژه بعیو از  00سیپتامبر چهیره ای بیوی از اسیر میانیه رو
انوونزی را ار سطح جهانی عدوان نموا .ار سفر وزرای خارجه آمریکیا و انگ یی

و ...از

انوونزی جهت میانجیگری ار مداقشات خاورمیانه ارخواست شو و مول اسیر میانیه رو
انوونزی تحسی شو تا صوای جهانی اسر باشو(Fortuna Anwar, 2010, 37-54).

فریو زکریا ،سرابیر مج ه تایم ،نیز می گویو انوونزی به الیی بزرگیی ،پیچییوگی،
جدبش های بدیااگرای اسرمیش و جدوب شرقی آسیا ،کاری توان فرسا را انجیا اااه و
نشان ااا که ار عی اسرمی بوان می توان اموکراتیک بوا و حاال عرب ها سیئوال میی
کددو ،وقتی انوونزی می توانو ،پ

ما چرا نتوانیم .لذا نقش انوونزی نقشیی قورتمدیو و

مثبت ار ای رونو می باشو .انوونزی کشور بزرگی است که موج اموکراسی ار آن بیی
تعاالی ها را که جدبش های ضو تعاال بوجوا می آورنو ،به تعاال می کشیو .جریانیات
اسرمی و راایکال ار انوونزی هستدو ولی جریانات مورنیست ار ب دو میوت قورتمدیو
تر از قب موجب تعاال ار جامعه می شونو(Zakaria, 2011, 129-130).

توان اقتصادی اندونزی
انوونزی ار سطح تح ی ااخ ی و یا م یی اارای ظرفییت الز بیرای رفیع نیازهیای
خوا و استفااه از ای ظرفیت جهت ایفای نقیش ار سیطوح مدطقیه ای و بیی الم یی
است .وسعت بسیار انوونزی با  0922جزیره ،چهارمی جمعیت انییا بیا  022می ییون
نفر و بویژه جوان بوان جمعیت آن  44ارصو بی  01تا  42سال که بعدوان نیروی کار
مهم انو ،اارای مدابع معونی فراوان نفت و گاز ،روغ نخ  ،کائوچو و از صاار کددوگان
اص ی ار جهان می باشو.
بر اساس ارزیابی گ وم ساچ  ،شیرکت مشیورتی سیرمایه گیذاری آمریکیایی ار
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نیویورب ،تولیو ناخالص ااخ ی انوونزی  929می یارا االر یا بر اساس قیورت برابیری
خریو  0تری یون االر ار سال  ،0202ار سال  0212بیه  9تری ییون االر میی رسیو و
رتبه هفتم انیا را پ

از روسیه کسیب خواهیو کیرا و بیر اسیاس ضیریب نمیو تولییو

ناخالص ااخ ی از رتبه  02ار سال  0224به رتبیه  4ار سیال  0212خواهیو رسییو.
تولیو ناخالص ااخ ی سیرانه از  0121االر ار سیال  0224بیه  00891االر ار سیال
 0212می رسو که رتبه انوونزی  04و رتبه هدو  09می باشو(BRICS, 6-9).

استفان شوارتز ،نمایدوه ارشو سابق صدووق بی الم ی پیول ار جاکارتیا ،0222-0221
طی مقاله ای ضم تاکیو بر لزو ارتقاء زیر ساخت ها ،مبارزه بیا فسیاا ،میویریت صیالح و
تقویت نهااها ار انوونزی ،ار بررسی خوا مجموعه کشورهایی را با عدوان" عقاب ها " کیه
شام چی  ،هدو ،برزی  ،انوونزی ،کره ،روسیه ،مکزیک ،مصر ،تیایوان و ترکییه هسیتدو ،میو
نظر قرار می اهو که  10ارصو رشو جهانی (ار مقایسه بیا  02ارصیو گیروه  )9را بیا 20
تری یون االر تولیو ناخالص ااخ ی بر اساس قورت برابری خرییو ار اختییار اارنیو ،کیه ار
میان ای عقابها ،انوونزی ار رتبه چهار  0/8ارصو به رشو جهانی پی

از کیره ،روسییه و

مکزیک کمک می کدو(Schwartz & Garcia-Herrero, 2011, 26-31).

اقتصاا انوونزی همگرای با جهانی شون و اتخاذ سیاست توسعه مبتدی بیر صیاارات
بجای جایگزیدی واراات و ار مقیاس وسیع تر همگامی با مول غازهای پرنیوه 1و کپیی
برااری از مول ژاپ و پشت سیر گذرانیون بحیران هیای میالی آسییا ار  99و آمریکیا
 0221-0229با استمرار رشو اقتصاای  1تا  4ارصو و ار قبی از بحیران  9ارصیو،
برای سالیان متماای است .اولت انوونزی از اوای اهه  12یک مجموعه خط مشی هیا
و حذف و تسهی مقررات را با هوف افیزایش صیاارات غیرنفتیی ،سیااه سیازی نظیا
مالیاتی ،کاهش یارانه ها ،افزایش هزیده های بهره وری ،جذب سرمایه خارجی بیشتر بیا
بواجه پویا و با بات ،تقویت بخش مالی و ارتقیاء تیا یر گیذاری و کیارایی موسسیات
. Akamatsu’s Flying Geese
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مخت ف اولتی اقوا کرا(banxico org, 2003, 1-2).

همکاری و هماهدگی ای کشور با صدووق بی الم ی پول و بانک جهیانی و اشیاره
بانک جهانی به انوونزی که تا  0201جزء  4اقتصاا نوظهور بیه همیراه برزیی  ،چیی ،
هدو ،کره جدوبی و روسیه نیمی از رشو جهانی را ایجاا خواهدو کرا ،قاب توجه اسیت.
)(world bank org, 2011, 1

تعریف گروه  02از اقتصاا نوظهور ای است که ایی کشیورها بیه الیی همگرائیی
اقتصاای و بازارها از طریق جهانی شون و تحوالت ااخ ی شان ،قورت مهیم اقتصیاای
شوه انو و تا یرات مهمی فراتر از مرزهیای خیوا ااشیته انیو .واژه اقتصیاا بیازار هیای
نوظهور یا قورت های اقتصاای نوظهور (EME)1ار سیال  0910توسیط آگ ماسی ،2
کارشداس شرکت مالی بی الم

بانک جهانی ابیواع شیو و اشیاره وی بیه کشیورهائی

است که هم اصرحات و هم توسعه ااشته انو و از اقتصاا بسته بسوی اقتصیاا بیازار آزاا ار
حرکت انو و پاسخگوئی ار نظا خوا ایجاا کراه انو .و ار عی حال جیذب کددیوه خیوب
سرمایه های ااخ ی و خارجی مستقیم و همچدی اارای رشیو روز افیزون تولییو صیدعتی و
تولیو ناخالص ااخ ی می باشدو و ار زمیده فرهدگی نیز متا ر از رونوهای انیا هستدو و خیوا
را مثر ار موسیقی و غذای فوری و ...تطبیق می اهدو(Heaked, 2011, 1-3).

بخش کشاورزی انوونزی  04/1ارصو تولیو ناخیالص ااخ یی 22،ارصیو نییروی
کار ،و بخش تولیوی و صدعتی بیا  24/2ارصیو از تولییو ناخیالص ااخ یی ار صیدایع
نساجی و پوشاب ،مصیالح سیاختمانی ،کیوا شییمیایی ،تیایر ،محصیوالت الکتریکیی و
الکترونیکی ،صدایع غذایی و ...و بخش خومات هم  89/0ارصو را به خوا اختصیاص
اااه است.
بر اساس گزارش صدووق بیی الم یی پیول ،انیوونزی ار سیال  0202پیانزاهمی

. Emerging Markets Economy
. Antoine W.Van Agtmacl
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اقتصاا جهان بر اساس قورت برابری خریو بواه است که ار نتیجه رشو انیوونزی پی
از بحران  99با نرخ  1/0ارصو و با بحران  0221با رقم  2/1ارصو طی چدوی سیال
بواه است .کاهش بوهی های اولتی از  022ارصو به  04ارصو پی

از بحیران  99و

افزایش ذخایر ارزی به  000می یارا االر و تدوع بازارهای صااراتی و تقسیم متعیاال آن
بی آمریکا ،اروپیا ،ژاپی و سیایر مدیاطق آسییا نییز از جم یه اقیوامات انیوونزی بیوا.
)(Schwartz & Garcia-Herrero, 26-31

یوستی لی  ،1اقتصاا اان ارشو بانک جهانی ،معتقو است با رشو سیریع اقتصیااهای
نوظهور مراکز رشو اقتصاای میان اقتصااهای توسعه یافته و ار حال توسیعه ار نوسیان
خواهو بوا و حقیقتا انیای چدو قطبی 2محقق می شوا کیه چدیو م یتیی هیای نوظهیور،
صفت جهانی را تغییر شک می اهدو .برای نمونه صاارات انوونزی تا سیال  0201او
برابر می شوا و واراات آن کشور بیش از یک و نییم برابیر افیزایش میی یابیو .اسیتف
کوبرله ،3رئی

کشوری بانک جهانی ،می گویو :انوونزی یکی از سریعتری رشو هیا را

ار طبقه متوسط ار میان همقطاران خیوا اارا و نیرخ آن بیا توجیه بیه تعیواا نفیرات
وروای به طبقه با ارآمو متوسط و کمتر از  0222تاکدون بیش از  9می یون نفر ار سال
است .مارتی اسپریدگ نیز ار خصوص جذب سرمایه خارجی به انوونزی کیه ار سیال
 0202رقم  01می یارا االر بواه اسیت ( 01ارصیو از سیرمایه خیارجی جیذب شیوه
توسط چی ) به ظرفیت های بسیاری برای رشو ،مث جمعیت انوونزی که ار شیهرها از
سال  0991او برابر شوه است و تا سال  0201مجواا او برابر خواهو شیو و بیه 42
ارصو جمعیت می رسو ،اشاره اارا .نرخ کم تور و بیوهی خیارجی کیم ( 09ارصیو
تولیو ناخالص ااخ ی) و مصرف ااخ ی باال هم قاب توجه است(Spring, 2009, 2- .
)3

1

. Justin Yifu Lin
. Multipolar
3
. Stefan Koeberle
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فریو زکریا می گویو" :قرن  00قرن اقیانوسیه است و الز اسیت تیا آمریکیا توجیه
خوا را به ای مدطقه افزایش اهو و ار ای راستا انیوونزی بیه االیی مداسیبی بایسیتی
مورا توجه قرار گیرا .انیوونزی ار اهیه اخییر توانسیته اسیت تیا ترکیبیی قورتمدیو از
اموکراسی ،بات سیاسیی ،میویریت مثبیت و سیازنوه ار حی مشیکرتی مثی آچیه و
عم کرا قاب توجهی ار اقتصاا کرن از خوا بر جای بگذارا .بیوهی هیای انیوونزی از
 022ارصو به  82ارصو کاهش یافته است؛ ار حالی که بیوهی کشیورهای غربیی ار
حال افزایش است .البته مبارزه با فساا و الیگارشی سرمایه ااری و رانت های اقتصیاای
که یک شبه می یارار بوجوا می آورا ،ار استور کار اولت انوونزی هست ولی بایسیتی
ترش ها مضاعف شوا" (Zakaria, 2011, 129-130).ار ای راستا کیارن بیروک

1

ار مج ه فاری افرز طی مقاله ای اشاره اارا که انوونزی ار ارزیابی همه موسسات بیی
الم یی مهییم چییون گ یوم سییاچ  ،نکسییت ایییی لیون ،پییرای

واترهییاوس کییوپرز،

اکونومیست و سیتی گروپز به عدوان یک اقتصیاا برتیر آیدیوه رتبیه بدیوی شیوه اسیت.
)(Brooks, 2011, 109-118

انوونزی ار سطح مدطقه ای بطور آشکارا ار جدوب شرقی آسیا و اتحااییه آسیه آن
بعدوان براار بزرگتر به الی ظرفیت آن کشور ار مقایسه بیا سیایر کشیورهای مدطقیه و
وجوا ابیرخانه آسه آن ار جاکارتا شداخته شوه است؛ اگرچه بعضا ار برخیی شیاخص
ها برخی از کشورهای جدوب شرقی آسیا مث تای دو و مالزی از جهت حجیم صیاارات
بر انوونزی برتری اارنو ولی توسط محققان مالزیایی پیش بیدی می شوا ار سال 0202
آنها ار ای شاخص هم برتری یابدو .ترش جهت مرکزییت آسیه آن و تشیکی جامعیه
آسه آن ار سال  0201و حتی طرح "تعام پویا" 2بیا مرکزییت آسیه آن و اعیوت بیر
حضور روسیه و آمریکا ار مدطقه و به نوعی ایجیاا امدییت ار رقابیت هیا و تعارضیات

. Karen Brooks
. Dynamic Equilibrium

1
2

11

پژوهشدامه روابط بی الم

آمریکا و چی و ح و فص مداقشیات بیا رهبیری آسیه آن و حتیی ارجیاع مسیای از
سازمان م

به ای سازمان مدطقه ای مث برخیورا میرزی تای دیو و کیامبوج ار جهیت

احیاء و عو از بی رفت نقش آ سه آن و راه ح آ سه آنی می باشو.
انوونزی ار سطح بی الم ی به عدوان عدصر فعال نهضت عو تعهیو و هیم چدیی
عضویت ار گروه  02و اعزا نیروهای حیاف صی ح بیه مدیاطق ارگییری و برگیزاری
کدفران

های بی الم ی چون محیط زیست و اقیانوس ها و ...عیروه بیر انگییزه ایی

کشور جهت کسب نقش ار صحده بی الم ی ار واقع از نگاه ابرقورت ها بعدوان یکیی
از قورت های مهم مدطقه جدوب شرقی آسیا و ار کدار تدگه مهم ماالکا و ار کدیار هدیو
میتوانو برای مهار چی مطرح باشو.
اساساً معیارهای گروه  02برای انتخاب کشورهایی نظیر انوونزی به عدوان اقتصیاای
نوظهور ریشه ار بحران های مالی  99و ار ااامه آن بحران  0221-0229آمریکا و ار
عی حال ظرفیت بالفع و بالقوه ای کشور اارا .به عبارتی ایگر ،با کاهش نقش گیروه
 9ار ح بحران ها ،ای گروه به ای حقیقت است یافت که قیورت هیای نوظهیور را
هم بایو ار ح بحرانها اخالت اهدو تا بر اساس ظرفیتشیان کمیک کددیوه باشیدو؛ لیذا
گروه  02شک گرفت تا  92ارصو تولیو ناخالص م یی جهیان و  12ارصیو تجیارت
جهانی و او سو جمعیت جهان را بخصوص که از همه مداطق جغرافیایی و بیه نیوعی
نقش نمایدوگی اارنو ،مث انیوونزی از آسیه آن و آفریقیای جدیوبی از قیاره آفریقیا ،ار
است ااشته باشو)20 group org, 2012 ( .
صدووق بی الم ی پول از  01اقتصاا برتر جهان همه اعضیای گیروه  02را شیام
ای کشورها اانسته است .و البته ار مقابی آن شیک گییری بیریک  1ار سیال 0224
متشک از اقتصااهای نوظهور شام برزی  ،روسیه ،هدو ،چی و بعوها آفریقای جدیوبی
(شریک مهم چی و با هوف وروا به آفریقا) براساس مهدوسیی پیوتی رییی

جمهیور

. BRICS
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روسیه شک گرفته و به نوعی مقاب ه با گروه  02ارزیابی شوه است20 group org, ( .

 )2012بر اساس آمارهای صدووق بی الم ی پیول و بانیک جهیانی ،تولییو ناخیالص
ااخ ی (اسمی) ار گروه  9ار سال  0912از  40ارصو به  19ارصیو ار سیال 0224
رسیوه است و گروه  02از  04ارصو به  02ارصو و تجارت گروه  02ار سال  90از
 22ارصو به  40ارصو ار سال  0224رسیوه است و ار گروه  02مدهای گیروه  9از
 00ارصو به  09ارصو رسیوه است .ذخایر ارزی گروه  9از  80ارصو ار سال  90به
 00ارصو ار سال  0224رسیوه است ،ولی ار گروه  02از  02ارصو بیه  28ارصیو
رسیوه است .به عبارتی ایگر شاخص ها حکایت از ای ااشت که گیروه  9پی

از 02

سال ،ایگر توانایی پاسخ به مسای اقتصیاا جهیانی را نیوارا و بایسیتی بیه اقتصیااهای
نوظهور توجه نمایو و از آنها ار ح بحران ها و تدظیم و طراحی بازارهای مالی و پولی
و نوعی ایپ ماسی پیشگیرانه ار مویریت اقتصاا جهانی بکوشیو .لیذا از جدیوب شیرقی
آسیا ار ای گروه ،انوونزی بعدوان یک اقتصاا نوظهور قوی انتخاب شیو(Powell & .
)Etal, 2007, 1-5

نتیجه گیری
ار بررسی انوونزی جویو به عدوان یک قورت نوظهور پی

از  80سیال حکومیت

متمرکز و نظامی ژنرال سوهارتو ،شاهو تغییر جایگاه ای کشور ار نظیا بیی الم ی ار
اوره اصرحات بوایم که االی عموه آن نقش اساسی فرهدگ اسر سیاسی میانه رو و
توان اقتصاای انوونزی بوا.
اولتمراان انوونزی بر اساس مکتب واقع گرایی با تبیی مدافع م ی بر اساس ساختار
ااخ ی به ویژه ار شرایط فع ی نظا بی الم

که سیسیتم او قطبیی جیای خیوا را بیه

سیستم چدو قطبی یا مدظومه ای اااه است ،همواره سعی کراه انو تا با تاکییو بیر اسیر
سیاسی میانه رو که مورا حمایت اکثر قشرهای جامعه بواه (سازمان های بزرگ اسرمی

42

پژوهشدامه روابط بی الم

و ع ماء و روشدفکران ایدی و اانشجویان و نظامیان و احیزاب و )...عمیر ایی نیوع از
اسر را ار اوره اصرحات و بویژه پ

از ییازاه سیپتامبر ار برابیر تقوییت جریانیات

اسر نظامی و خواهان حکومت اسرمی قرار اهدو و ار جهت بات همه جانبه جامعیه
و بهره برااری ار سطح بی الم ی از جم ه مبیارزه بیا تروریسیم اسیتفااه نمایدیو .لیذا
انوونزی همراه با استقبال جامعه جهانی از جم یه آمریکیا و کشیورهای غربیی از میول
اسر میانه رو انوونزی به عدوان صیوای جهیانی اسیر و ارخواسیت مییانجیگری ار
مداقشات خاورمیانه ،ار سیاست خارجی خوا با تاکیو بر ایدکه اسیر بیا اموکراسیی و
مورنیته هماهدگی اارا و م ی گرایی انوونزی هم باز ،مورا اعتمیاا و بیا تسیامح اسیت،
سعی ار کسب نقش ار صحده بی الم ی و به تبع آن افزایش قورت م ی نموا.
البته اولت برغم مدازعه قویمی اسر گرایی و م ی گرایی ار کشور و شائبه تشکی
حکومت اسرمی مث اهه  ،12و همچدیی عیو توجیه بیه اسیر ار رژییم  80سیاله
سوهارتو مگر ار اواخر عمر رژیم ،ار اوره اصرحات بیا نضیج اسیر و گیروه هیای
اسرمی با طیف های مخت ف آن به ویژه پ

از یازاه سپتامبر مواجه شو؛ لیذا بیا توجیه

به حساسیت اقشار مخت ف مرا  ،اولت ضم توجیه بیه اسیر  ،بییش از انیوازه نمیی
خواهو به وضعیت مس مانان ار سایر کشورها بپراازا ،چرا که نتیجه آن توجه بیشتر بیه
اسر سیاسی و بالطبع سیاسی شون جامعه و ار صورت عو کدترل آن بیا غ بیه تفکیر
طیف هایی از اقشار مرا به صورت حیواق ی اولتیی بیا گیرایش اسیرمی قیوی و بیه
صورت حواکثری اولتی با گرایش اجرای شریعت اسیرمی و حتیی حکومیت اسیرمی
مواجه خواهو شو .اولت حتی عرقمدو است اسر فرهدگیی تیا سیاسیی میورا توجیه
مرا باشو.
ع ت ایگر تغییر جایگاه انوونزی ار نظا بی الم  ،توان اقتصاای ای کشور بیرای
رفع نیازهای خوا و استفااه از ای ظرفیت جهت ایفیای نقیش ار سیطوح مدطقیه ای و
بی الم ی است که ارزیابی کارشداسان سازمان ها و شیرکت هیای معتبیر بیی الم یی،
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صدووق بی الم ی پول و بانک جهانی مویو آن است.
شاهو ایگر بر تغییر جایگاه انوونزی ار ابعاا اقتصاای ،عضویت ای کشور ار گروه
 02است که ار تعریف ای گروه اقتصاا نوظهور کشوری است که بیه الیی همگرائیی
اقتصاای و بازارها از طریق جهانی شون و تحوالت ااخ ی شان ،قورت مهیم اقتصیاای
شوه و تا یرات مهمی فراتر از مرزهای خوا یافته است .لذا توان اقتصاای انیوونزی نییز
ار  02سال آیدوه بر اساس تح ی های ارایه شوه ،ای واحو سیاسیی را ار گیروه برتیر
اقتصاای جهان قرار خواهو ااا که فرصتی برای بهره برااری سیایر واحیوهای سیاسیی
است.

40

پژوهشدامه روابط بی الم

منابع
 ابراهیمی فر ،طاهره ،)0811( ،سیاست بین الملل ،تهران ،انتشارات جهاا اانشگاهی بیکر ،جیمز" ،)0892/00/09( ،چشمواشت های آمریکا ار آسیا" ،روزنامهاطالعات
 خوش هیک آزاا ،محمو( ،تیر " ،)0891ابعاا اقتصاای -فرهدگی هویت آسیاییار مدطقه جدوب شرقی آسیا" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،اانشکوه روابط بی الم
وزارت امور خارجه
 شاهدوه ،بهزاا (" ،)0890قورت های اقتصاای آیدوه ار شرق آسیا" ،ماهنامهاطالعات سیاسی -اقتصادی ،شماره  1و  ،4سال نهم
 -کمال ونوی ،بهروز 08( ،بهم

" ،)0811اندونزی قدرت میانه در حال

ظهور" ،مباحث اتاق فکر افتر مطالعات سیاسی و بی الم ی وزارت خارجه
 لطفی( ،فوریه " ،)0200بررسی نقش اسر ار سیاست خارجی انوونزی از 0921تاکدون"  ،ترجمه محمو ربانی ،رایزن فرهدگی جمهوری اسرمی ایران ار
جاکارتا ،فصلنامه مرکز مطالعات خاورمیانه و اسالم ،اانشگاه انوونزی
 مشیر زااه ،حمیرا ،)0811( ،تحول در نظریه های روابط بین الملل ،تهران،انتشارات سمت
 مظفری ،محمورضا ( ،)0892اندونزی ،تهران،انتشارات وزارت خارجه (کتابسبز) ،چاپ او
 نقی زااه ،محمو ،)0894( ،بسوی قرن  ،15تهران،نشر سهامی انتشار هالوران ،ریچارا (" ،)0891/2/02رستاخیز شرق" ،مجله فارین افرز ،ترجمههاشمی ،روزنامه سالم

14

اندونزی قدرتی نو ظهور در آسیا و پویا در نظام بین الملل

-Brenson, John, From Dominoes to Dynamos: The
Transformations of Southeast Asia, N.Y., Council of Foreign
Relations Press, 1994
-Brooks, Karen, “Is Indonesia Bound for the BRICs?”
Foreign Affairs, Nov/Dec. 2011
-Clinton, Hillary, “Back in Asia - The US Steps up its Reengagement”, Strategic Review, Vol.1, No.1, August 2011
-Fortuna Anwar, Dewi, “Foreign Policy, Islam and
Democracy in Indonesia”, Journal of Indonesian Social
Sciences and Humanities, Vol.3, 2010
-Powell, James & Etal, The Group of Twenty: A history,
Kleinmond, Western Cape, South Africa, 2007
-Schwartz, Stephan & Garcia-herrero, Alicia, “Indonesia’s
Economy let to fly like an EAGLE”, Strategic Review, August 2011
-Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V., International Relations
Theory: Realism, Pluralism & Globalism, New York,
Macmillan, 1987
-Yani, Yan Yan Mohammad, “A Framework for Analysis to
Indonesia’s Foreign Policy in the Reformation Era”, Universitas
Pelita Harapan, Verity, Vol.1, No.2, July-December 2009
-World Trade Report, 2012
-Zakaria, Fareed, “GPS Tracking of the Middle East, China
and Indonesia”, Strategic Review, Vol.1, No.1, August 2011
-“About BRICS”, 2011, Available at:
http://www.answers.com/topic/bric-7#ixzz1b931mMNG
-“About G20”, Available at: http://www.g20.org/about-whatis-g20.aspx
-G20 Case Study, 2003, “The case of Indonesia,
Globalization; the Role of Institution Building in the
Financial Sector”, (http://www.banxico.org.mx)
-“G20 Major Economies”, Available at:
http://en.wikipedia.org/wiki/G-20-major-economies
-Heaked, Reem, “Emerging Market Economy”, Available
at:

پژوهشدامه روابط بی الم

42

http://www.investopedia.com/articles/03/073003.asp#1kzz1b9M
o88NH
-Intra Asean Trade (2009-2010), Available at:
www.Aseansec.org
-“Progress is of CPS Engagement”, the World Bank group,
2011, Available at:
http://web.worldbank.org/website/external/countries/EastAsia
Pacific
-Spring, Martin, “Indonesia: One emerging market to
watch closely”, Money week, Sept.2009, Available at:
http://www.moneyweek.com/investments/stockmarkets/Indonesia-one-emerging-market-to-watch93806

