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 چکیده
پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که نهادهای ورزشی بهه ههه نحهوی و ههونهه سهبع توسهعه      

گهردد  در حقیقهت ههدی ایهن روابط سیاسی جمههوری اسهلامی ایهران می روابط سیاسی در سطح بین المللی بالاخص

تحقیق شناسایی کارکرد نهادهای ورزشی )به عنوان قدرت نرم(در ایجاد و توسهعه روابهط سیاسهی بهود  بایسهتی عنهوان 

سهت، بهه عنهوان ابهیاری مهورر بهرای توسهعه روابهط بهین المللهی مهورد تاکیهد ا نظام سیاسیرزش در نمود که امروزه، و

توانهد موجهع تلطیه  و عهادی خصوصاً برای آن دسته از کشورهایی که دارای فضای سرد سیاسی متقابلی هستند مهی

همانند مسابقات فوتبال یا کشتی که بین ورزشکاران کشهورمان بها دیههر دولهت ههایی  سازی رابطه میان دو کشور شود

  از لحاظ تهاریخی از ورزش و جهذابیت آن حسنه ای نبوده اندکه روابط سیاسی با هم نداشته  یا دارای روابط دوستانه و 

گیهری تهوان گفهت سیاسهت در اسهال شهک مهی  شهودهای سیاسی استفاده میبه عنوان یک روش برای پیشبرد برنامه

هها المپیهک باسهتان ای که از هندین روز پهیش از برگهیاری بهازیرویدادهای ورزشی، هون المپیک مورر بوده به گونه

ههایی ها در صلح کامه  برگهیار شهود  ورزششد تا بازیلات نظامی و جنهی بین دولت شهرهای یونان متوق  میتعام

و در مدیریت کلان سیاسی بهه کارکردههای آن  به خود گرفتههای سیاسی پررنهی که جنبه هند سالی استفوتبال  مث 

 شود  توجه می
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 مقدمه

های مطالعاتی مهم، طی سده گذشته فراز و  به عنوان یکی از حوزه 9المل  روابط بین     

رو  های محتوایی و شکلی متنوعی روبه نشیع بسیاری را پشت سر گذاشته و با دگرگونی

این رشته مطالعاتی در پرداختن ها و قابلیتهای  توان به ظرفیت بوده است؛ در این راستا نمی

هایی است که  ورزش یکی از حوزه  توجه بود به طی  گوناگونی از موضوعات بی

کارکردهای آن در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و تاریرات آن در روابط 

المللی، امروزه تا حدودی مورد توجه صاحبنظران و پژوهشهران این حوزه  بازیهران بین

 ( 12: 9314ت)شریعتی و گودرزی،فته اسقرار گر

المل  پس از جنگ جهانی دوم، دستخوش تغییرات و تحولات شهرفی شد که نظام بین     

داده در این زمینه ورود بازیهران جدید در عرصه جهانی بود  با  ترین تحولات رویاز مهم

های المل ، سازمانینو تأریرگذاری آنان در عرصه ب 0المللی دولتیهای بینورود سازمان

المل  ایفا کرده و جایهاه درخوری تری در عرصه بیننیی نقش پررنگ 3المللی غیردولتیبین

 ( 092: 9312)قاسمی و تسخیری،اندالمل  از آن خود نمودهرا در حقوق بین

شک تثبیت اصول با توجه به نقش و نفوذ انکار ناشدنی ورزش در جهان امروز، بی     

المل  مانند عدم تبعیض نژادی و حرکت در جهت توسعه، که مبین توجه قوق بیناساسی ح

المللی غیردولتی های بینتوان گفت که امروزه سازمانحق توسعه است، میاین سازمان به

ها المل  بوده و دلی  این امر، حرکت این سازمانطور ضمنی از بازیهران اصلی حقوق بینبه

 )اکبرپور،المل  ازجمله صلح جهانی و ساختن دنیایی بهتر استنسوی اهدای حقوق بی به

9314 :3 ) 
                                                           
1- International Relations 
2- International governmental organizations 
3- International non-governmental organizations 
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 حوزه مناسبات از بسیاری ورزش، پنهان و عیان کارگیاران قامول در ها دولت نقش     

 عنوان به ورزش ویژه کرد کار به نو ای دریچه و کرده معنادار جدی شک  به را ورزش

)شاه است گشوده جهان سراسر در مردم ذیرشپ مورد های مقوله ترین محبوب از یکی

 ( 998: 9317رضایی و شیرزادی،

 را ها دولت موارد بسیاری در سیاست، در ورزش آفرینی نقش و کارکرد هنین هم     

 افراد سوی از اجتماعی عرصه در دسترل، در ابیاری عنوان به یا نموده یاری و منتفع

 از است گرفته قرار توجه و بهره مورد خود تمطالبا و ها خواست تعقیع منظور به جامعه

 و گذاشته تاریر المل  بین روابط محوری و اصلی موضوعات در ورزش دیهر، سوی

 ( 320: 9387 )ملکوتیان،نماید می نقش ایفای

 هایفرصت خلق برای جامعه پود و تار به رسوخ دنبال به دنیا، در بسیاری امروزه     

 الهام با ورزش آنکه طرفه کند، ایجاد را پایدار دوستی و صلح بتواند که هستند ارزشمندی

 که گونه آن  باشد مؤرر راستا این در تواندمی دارد که ایکننده متحول قدرت و بخشی

 نظی  مسلک آید،می میان به صلح از صحبت که وقت هر است، آموخته ما به ورزش

  دانست صلح و توسعه هایآموزه با راستا هم توانمی را ورزش

 رفیعی جایهاه حاضر، عصر در المل  بین سیاست ارکان از یکی مثابه به نیی نرم قدرت     

 علت  دارند زیادی تلاش آن به یابی دست برای سیاستمداران که ای گونه به است، یافته

 کلاسیک اشکال به نسبت نرم قدرت موفقیت و کارآمدی در توان می را امر این

 کرد جو و جست( هنهبر و سخت قدرت)قدرت

 پارادایم تغییر توان می قدرت، از شده ارائه تعاری  باب در مداقه و اجمالی نهاهی اب     

 باب و مهدوی )کرد مشاهده افیاری نرم جنبه به را افیاری سخت جنبه از قدرت
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 تأکید که است آن دهنده نشان کنونی های واقعیت دیهر، عبارت به( 972: 9312اناری،

 بسیاری اعتقاد به  ندارد دربر را پایداری موفقیت افکنی، قدرت در سخت قدرت بر صری

 قدرت آنکه مهر ماند، نخواهند باقی ترین قوی همواره کشورها ترین قوی اندیشمندان، از

 نرم قدرت به سخت قدرت تبدی  گفته، این ترجمان  کنند تبدی  حق به را خود

 در دگرگونی باعث که دانست تهدیدی توان می را نرم قدرت( 20: 9312 عسهری، )است

 گلشن و بلیک) گردد،می سیاسی نظام یک قبول مورد رفتاری الهوهای و فرهنهی هویت

 قدرت های ههره قدرت، ابیارهای هویت تغییر با تاریخ طول در بنابراین( 902: 9381پژوه،

 موج سه در را ییراتتغ این «قدرت جابجایی» کتاب در تافلر  است یافته تغییر آن طبع به

 به یک هر که است معتقد و کند می معرفی ارتباطات و اطلاعات و صنعتی کشاورزی،

 بحث نظری های ریشه است شده پیشین های تمدن یا ها فرهنگ محو باعث وسیعی مقیال

 «قدرت سوم ههره» و گرامشی «سیطرة یا هژمونی» نظریه دو در توان می را نرم قدرت

 مطالع از الهام با خود قدرت نظریه در لوکس استیون  کرد جو و جست لوکس استیون

 اعمال گروه یا فرد بر قدرت قدرت، سوم ههره در که کند می تصریح لوکس و گرامشی

 راه از کار این و باشد داشته وجود آگاهی قدرت اعمال این مورد در آنکه بی شود می

  یدآ می وجود به قدرت اعمال بستر در تغییراتی ایجاد

 در آنچه از نداشتن آگاهی دلی  به شود، می قدرت اعمال او بر که فردی عبارتی، به     

 به  کند می قدرت اعمال او خود کند می تصور گاه دهد، می رخ قدرت اعمال بستر

 اعمال از فرد گاه سیطره، در  شود می عوض قدرت سوژه و ابژه جایهاه دیهر، عبارتی

 سوم ههره در اما کند، نمی مقاومت آن برابر در رضایت، دلی  به اما است خبر با هم قدرت
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 او قواعد با مطابق و حری  زمین در شود، می قدرت اعمال او بر که گروهی یا فرد قدرت،

 (922-929: 9381 قهرمانپور،  )باشد داشته آگاهی آن از آنکه بی کند، می بازی

 به علمی، بندی طبقه و مفهومی نظر از را نرم قدرت پیدایش اخیر، علمی منابع اغلع در     

 او که آن از تر پیش بسیار که رسد می نظر به اما دهند می نسبت «نای جوزی» آرار

 به را قدرت این ماهیت ،«قدرت» کتاب در راس  برتراند نماید، ابداع را نرم قدرت اصطلاح

 نخستین که است درست( 924: 9312ساعد، )است داده قرار تحلی  و تجییه مورد تفصی 

 به را نرم قدرت مفهوم «آتلانتیک» نشریه در ای مقاله در 9112 سال در نای، جوزی بار

 پردازش و بررسی مورد را آن تفصی  به بعدی متعدد آرار در و کرد مطرح نظریه شک 

 دست فنون و ها تاکتیک سازی شفای و اصطلاح این بر ناظر بیشتر ابتکار، این اما داد قرار

 ساعد،  )است آمریکا راهبرد وضعیت بر تکیه با هم آن معاصر، وضعیت پرتو در آن به یابی

 سه «فرهنهی هژمونی» گرامشی، تعبیر به و فرهنهی امپریالیسم نرم، قدرت( 924: 9312

 کلمات محتوای از آنچه  هستند مشترکی بیش و کم معنایی حوزه دارای و نیدیک مفهوم

 و محصول نرم، قدرت که است این آید می بر نرم درتق واژه توضیح در اندیشمندان

 داخلی عمومی افکار در اعتبار کسع خود، از موجه ههره ارائه مثبت، تصویرسازی برآیند

 تابع را دیهران اراده بردیهران، رضایت با توأم غیرمستقیم تأریرگذاری قدرت خارجی، و

 قدرت مقاب  در معمولاً قدرت این  است سنخ این از هایی مؤلفه و ساختن خویش اراده

 کار به خشن و سخت قدرت عبارتی به و اقتصادی قدرت مواردی در و تسلیحاتی و نظامی

 (010: 9387 هندیانی، و شعبانی )رود می

 ارتباط و است محسول غیر اما رویت قاب  که است جذابیتی با همراه رفتار نرم، قدرت     

 نرم قدرت تعبیری، به دارد غیره و ایدئولوژی رهنگ،ف نظیر شک  بی های قدرت با تنهاتنهی
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 های جذابیت داشتن مث  ناملمول های دارایی با که ای گونه به است، ها اولویت تعیین توانایی

 قاب  های سیاست اینکه یا باشد همسو و مرتبط سیاسی، و نهادی های ارزش و شخصیتی فرهنهی،

 قدرت مفهوم بنیادین هسته واقع، در( 90: 9387 اییدی،)  آورد پدید را معنوی اعتبار دارای و قبول

 به عط  با مطلوب نتایج تحقق راستای در منابع کارگیری به آن، گوناگون های جنبه سوای

 اقتصاد کنار در ناپذیری شکست های اسطوره و فرماندهی قدرت مثال، برای  است مناسع راهبرد

 هنین در آید شمار به عمومی افکار و انظار در بیتجذا برای مهم منبعی تواند می کارآمد و قوی

 در آن از حمایت به و نموده اتخاذ ایجابی رویکرد عام ، قدرت به نسبت هدی بازیهر وضعیتی،

 ،9افتخاری )نماید می اقدام نمایند،می مخالفت یا و مقاومت که متصلبی های ساخت مقاب 

 می تجلی پذیرش شک  به است، استوار ذابیتج و اقناع بر که نرم قدرت بنابراین،( 02: 9381

 نفوذ توانایی بدون تواند نمی پذیرش و کردن جذب قدرت البته، و( 47: 9381 ،0افتخاری)یابد

  گردد پذیر امکان و یابد تحقق

 های ح  راه به نی  راستای در نرم قدرت به معطوی راهبردهای مقاب ، نقطه در     

 و هامناقشه مدیریت جهت آمیی مسالمت ابیارهای ک،مشتر سیاسی های ارزش بر مشترک

 خود نظر مورد مقاصد به تواند می کشور یک پایه، این بر  دارند تأکید اقتصادی همکاری

 آن از و پذیرند می را آن های ارزش دیهر، کشورهای هون آید، نای  جهانی سیاست در

 نتیجه در و گیرند می قرار آن یاندیش آزاد و پیشرفت تأریر تحت نوعی به و کنند می تبعیت

 ( Nye, 2004:p.5-8 )گردند می آن از پیروی خواهان

 با توسعه روابط سیاسی عرصه در ورزش کارکردهای شناخت و علمی مطالعه منظر این از     

  تحقیق حاضر قصد بررسی است اهمیت حائی ورزش و المل  بین روابط رابطه به عنایت

 دهای ورزشی را در توسعه روابط سیاسی مورد کنکاش قرار بدهد جایهاه و نقش ورزش و نها
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 روش شناسی پژوهش

مشی روش شناختی و روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، شیوه خط     

، که در این راه با تحلیلی است-ای و به صورت توصیفیاطلاعات، کتابخانه گردآوری

های اینترنتی به گردآوری کتوب و استفاده از سایتبرداری از منابع ماستفاده از ابیار فیش

 اطلاعات اقدام شده است 

 نظریات حاکم بر روابط ورزش و سیاست

 توان نمی که است ناپذیر تفکیک واقعیتی اجتماعی امر که است معتقد، 9بوردیو پیر     

 از پویا ترکیبی باید بلکه کرد، تحلی  ابیار و رویکرد دید، یک از صرفا را آن

 آورد پدید سیاسی و اقتصادی شناختی، روان شناختی، انسان شناختی، جامعه رویکردهای

 ( 323: 9387ملکوتیان، )

 سر بر رقابت برای میدانی و پهنه است، سیاسی غیر ظاهرا که را ورزشی امر بوردیو،     

 طریق از و گردیده ورزشی های سازمان وارد داوطلبانه مردم ،یو گفته به  داند می قدرت

 ( 34: 9314)زرگر،کنند می تخلیه را خود خشونت رقابت،

 اجتماعی امری ورزش هند هر که این آن، و است لازم نکته یک به توجه اینجا در     

 با باید اجتماعی علوم های نظریه و ها فرضیه مبنای بر پدیده این تحلی  در ولی است،

 پدیده تحلی  در زیرا ،کرد برخورد هردی اجتماعی امور از خیلی به نسبت بیشتر احتیاط

 شک بدون که هرا کنیم؛ عم  ای رشته بین های پدیده تحلی  مبنای بر باید ورزش

 غیره و سیاست اقتصاد، روانشناسی، شناسی، جامعه ،فرهنگ با ویژه طور به ورزش امروزه

 ( 323: 9387)ملکوتیان،است یافته پیوند

                                                           
1- Pierre Bourdieu 
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 و ها هیجان تخلیه با ورزش ،است معتقد نیی 9اییکارکردگر شناختی جامعه دیدگاه     

 در نقش دارای اجتماعی مثبت هایارزش بر تاکید و افراد گری پرخاش انرژی و تنشها

 گرددمی اجتماعی تعادل و ربات و ملی وحدت تقویت باعث بوده سیاسی پذیری جامعه

 ( 10: 9371، 0)جانسون

 متن یک بلکه نیست، ساده ماجرای یک تنها شورز که اند گفته نیی دیهر افراد برخی     

 ( 74: 9381،سجودی)دارد نقش جامعه هویتی دادن شک  در که است لایه هند

 رویکردهای عملی ورزش و نهادهای ورزشی در عرصه سیاست بین المللی

نهادهای ورزشی تاریرات مختلفی اعم از اجتماعی و سیاسی در ابعاد داخلی و بین المللی      

 ه است  داشت

 نهادهای ورزشی و همبستگی -8

 و اقتصادی شکوفایی و رشد تبع به و امنیت ایجاد در مورر عاملی عنوان به همبستهی     

و  ورزشی رویدادهای  است بوده ها دولت های تاولوی از همواره کشور، در سیاسی

 ضمن انسان، طلبی کمال به توجه با ای منطقه و خرد های شک  در نهادهای ورزشی

 و مشارکت روحیه تقویت و ترویج با را ملی همبستهی قومی، گرایی هم و هویت تحکیم

 مشترک آرزوی گرد گوناگون های قومیت با افراد و بخشد می قوام جمعی تعلق احسال

 بر شده، مند بهره ملی یکپارههی احسال لذت از خود، کشور ملی تیم پیروزی هون

 به افراد ترغیع باعث امر این و آیند می فائق مدت هکوتا هند هر خود تنهایی و ها ترل

 ( 38-37: 9314رگر،)زگردد می جمع در امنیت احسال مجدد تجربه

 

                                                           
1- Functionalism 
2- Johnson 
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 نهادهای ورزشی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات-0

 آمده 0متحد مل  منشور سه و سی ماده در 9اختلافات آمیی مسالمت فص  و ح  طرق     

 سازمان 0102 قطعنامه صدور به منجر اختلافات آمیی متمسال فص  و ح  اهمیت  است

 هادولت بین همکاری و دوستانه روابط به مربوط المل  بین حقوق اصول اعلامیه نام به مل 

 ( 329-322: 9312موسی زاده، ) گردید

 به را خود اختلافات که هستند ملیم متحد مل  عضو کشورهای قطعنامه این مطابق     

 صدد در المللی بین سازمانهای و اشخاص   اخیراً کنند ح  آمیی مسالمت طرق به توس 

 ورزش از منازعه قربانیان به کردن کمک با دارد جریان خشونت که مناطقی در اندبرآمده

 ( Borsani,2009, 8کنند) استفاده

 برآورده نیازها این که زمانی تا و است نیاز تئوری بر مبتنی هاکشمکش فص  و ح      

 به اجتماعی روابط و جامعه سطح در عمده تغیرات پس  کرد خواهد بروز کشمکش شدهن

 سازی صلح یافت ره همان ربات و صلح به دستیابی و نیازها این کردن برطری منظور

 ( Borsani,2009,4)باشدمی

 هر از قب   اختلای و نهرش ،رفتار :دارد وجه سه کشمکشی هر 3گالتونگ جان نظر از    

 دامن خصمانه روابط به که است یکدیهر به نسبت اختلای یک طرفین نهرش این هییی

  کنند ایجاد تغییر خود نهرش در اول وهله در باید اختلای رفع برای طرفین پس  مییند

 فهمیدن یابد افیایش خشونت مییان هه هر گیرد می قرار رفتار تأریر تحت نهرش خود

                                                           
1- Peaceful settlement of disputes 

المللی را به خطر طرفین هر اختلای که ادامه آن متحم  است حفظ صلح و امنیت بین»منشور مل  متحد:  33ماده  -0

ی از طریق مذاکره، میانجیهری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توس  به مؤسسات یا اندازد باید قب  از هر هی

 « آمیی بنابه انتخاب خود راه ح  آن را جستجو نمایندای یا سایر وسائ  مسالمتترتیبات منطقه

3- John Galtung 
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 عواملی یا علت سرانجام و بود خواهد دشوارتر مخاصمه یک پایان برای مشترک منافع

 و ساختاری مستقیم، خشونت بین گالتونگ زنند می دامن اختلای به مستقلاً  که هستند

 بر اغلع المللی بین منازعات فص  و ح  در فعال افراد شود می تفکیک به قائ  یهفرهن

 پردازند می تاریساخ و فرهنهی خشونت به کمتر و هستند متمرکی مستقیم هایخشونت

 صلح و است خشونت شک  سه هر بردن بین از هدی صلح یافت ره در که حالی در

 اول وهله در گالتونگ نظر از مثلث این شکستن برای  میابد تجلی اینصورت در تنها مثبت

 :است اصلاحات از متفاوت شک  به انجام به نیاز

 هاییآسیع درمان برای روانی، و اجتماعی ،یحمایت هایپروژه طریق از درمانی روان -

  است شده تحمی  طرفین بر جنگ و منازعه دوره در که

 مؤسسات و هاشبکه ساختمانی، تأسیسات افیاری سخت بازسازی-0

 هایزیرساخت بردن بین از و اجتماعی ساختار کردن دموکراتیک و سازی ساخت زیر-3

 صلح حامی نهادهای ایجاد و هستند صلح به دستیابی مانع که جنگ از پیش

 Johan) بشری حقوق موضوعات در سطوح تمام در مردم آموزش و سازی فرهنگ-4

Galtung, 2009, 76 ) 

 سازی محدود و درمان که مدت طولانی است فرآیندی که است سازش دوم مرحله     

 ینیرو مداخله با مرحله این  است فص  و ح  مرحله، آخرین اما  دارد پی در را هادشمنی

 تنها مرحله این در  است همراه میانجی عنوان به رالث شخص مداخله یا انتظامی نظامی،

 صلح به رسیدن سازشی و اصلاحی اقدامات سایر انجام با که شد خواهد ایجاد منفی صلح

 ( 420: 9314ضیایی بیهدلی، ) است میسر پایدار
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 روابط ساختن در اندتومی ورزش سازش و اصلاحات فص ، و ح  مرحله سه هر در     

 و گفت برقراری و تنش کاهش تحم ، و شکیبایی افیایش پذیری، اجتماع ارتقاء مثبت،

 ورزش است، مستقیم خشونت توق  هدی که فص  و ح  مرحله در  باشد مؤرر گو

 را کننده فص  و ح  دیهر ابتکارات پیشرفت ایجاد امکان بهتر، محیط ایجاد با تواندمی

 به ورزشی میادین در ملاقات فرصت داشتن با توانندمی جامعه ضایاع  ببخشد توسعه

 شعبانی مقدم،کنند) کمک تنش کاهش و مشترک هایزمینه یافتن جدید، ارتباط استقرار

9313 :21 ) 

 گنجانده سازی صلح برای آموزشی برنامه عنوان به تواندمی سازش مرحله در سرانجام     

 بین مطلوب رابطه برقراری سلامتی، تقویت برای ورزشی مداوم هایفعالیت  شود

 اجتماعی تغییر یک ایجاد و تنفر باط  دور بردن بین از برای متفاوت قومی گروههای

   پایدار صلح به رسیدن برای خشونت از کننده ممانعت

 نهادهای ورزشی و مشارکت سیاسی-9

 مشروعیت مییان شنمای عنوان به کشور یک مردم عمومی سیاسی مشارکت امروزه     

 جذب برای مختل  احیاب تلاش دیهر سوی از شود، می قلمداد کشور آن بر حاکم نظام

 بر گذاری تاریر در را ورزش نقش گوناگون، امکانات و ابیارها از استفاده و طرفدار

 ( 321: 9387ملکوتیان،)است کرده رنگ پر سیاسی مشارکت و فرهنگ

 به تواند می سیاست، عرصه به ورود برای قهرمانان و نورزشکارا تمای  دیهر سوی از     

 کرده متمای  جناح یا حیب یک سیاسی هواداری به را ورزش هواداران غیرمستقیم طور

 توانایی سیاست، در ورزش مهم های ویژه کار از یکی   کند تشویق سیاسی مشارکت به و
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 است حکومتی نظام یک مقبولیت و مشروعیت به نسبت جامعه مردم عقاید تغییر در آن

 ( 27: 9313، بودر و لورمور)

 از اعم آن مختل  های شک  از نظر صری ها حکومت همه دارد عقیده جانسون     

 خود های سیاست از حمایت و پشتیبانی برای ورزش از دموکراتیک غیر و دموکراتیک

 ( 23: 9319ودرزی و همکاران، )گبرند می سود

 تحکیم و تثبیت در تواندمی المللی بین رقابت عرصه در رزشیو رشته یک در پیروزی     

 و محبوبیت سطح به امر این البته باشد، تاریرگذار حاکم دولت یا کشور آن سیاسی شرایط

 ( 39: 9387 ملکوتیان،) دارد بستهی ورزشی رشته آن به نسبت کشور آن مردم توجه

 ورزش و مبارزه با استعمار-4

فیت و پتانسی  سیاسی و ارزش های بی آلایش توانسته است به وسیله ورزش به دلی  ظر     

دولتهای ضد اسعتماری یا ورزشکاران مل  جهان سوم و استعمار زده در معرفی ههره کریه 

 ( 9382استعمار و عاملان آن نقش ایفا کند)مافی،

 عقاید حاکم بر سیاسی شدن ورزش در نظام بین الملل

 در مشارکت به جوانان تشویق به است مربوط ورزش در هادولت دخالت زمینه عموماً      

 هر از کنندگان شرکت سایر و ورزشکاران فرهنهی رشد اجتماعی، ارزشمند هایفعالیت

 المللی، بین مبادلات هون، مفاهیمی تقویت المللی، بین و ملی منیلت ایجاد گروهی،

 ( Coakley,2009, 31) دولتی ارکان و سیاسی رهبران از حمایت مییان افیایش

 گروهای مختل  هایخواسته بیان برای مفری به ورزش متعددی موارد در علاوه به     

 هندان سیاست و ورزش یعنی پدیده دو این تلاقی حال این با  است شده بدل اجتماعی

 عرصه در را خود مختلفی اشکال به سیاست  نیست نیست دوستان ورزش آیند خوش
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 ورزشکاران که وقتی مث  است عریان مداخله این ههره گاهی  دهدمی نشان ورزش

 مداخله این گاه و کنندمی خودداری صهیونیستی رژیم ورزشکاران با مقابله از ایرانی

 جام مسابقات برگیاری امتیاز بردن برای مخفیانه معاملات انجام مث   دارد پنهانی ههره

 ( 320: 9387 ملکوتیان،جهانی)

 از مالی بحران دلی  به اروپایی کشورهای که شرایطی در اول، انیجه جنگ سپ     

0 هیتلر ،9استالین  کردند ظهور بیرگ دیکتاتور سه ،اندگرفته فاصله دموکراتیک حکومت

 در قهرمانی اند بوده ورزش کردن سیاسی دنبال به دیکتاتورها این سه هر ،3موسولینی و

 خود انطباق همین و داشت مطابقت کاملاً آریایی انانس ابر بر مبتنی هیتلر اندیشه با ورزش

 پی در آمدن کار روی از پس نیی موسولینی  داد نشان برلین 9132 المپیک برگیاری در را

 شهرهای در هاورزشهاه این از بسیاری  بود ایتالیا سطح در مدرن هایورزشهاه ساختن

 وجه ماجرا این اما  شد ساخته ایتالیا در او حکومت هنهام در جنوا و تورین رم،

 مثال طور به  انجامید کشورها این در ورزش نابودی به که دارد نیی دیهری ناخوشایند

 بازی آلمان تیم برای که کرد مجبور را کشور این بازیکنان اتریش، اشغال از پس هیتلر

 بازی نآلما تیم مقاب  قبلاً که اتریشی فوتبالست 4اسیندرل ماتیال اما بین این در  کنند

 بازیکن این جان بی پیکر هفته یک از پس  نشد آلمان تیم برای بازی به حاضر بود نکرده

 ( 23: 9382خلجی و دیهران،بود ) رسیده قت  به مشکوکی طرز به که شد پیدا اشخانه در

 حد تا باید پس ،کندمی فاجعه ایجاد ورزش عرصه به ورود با سیاست برخی معتقدند،     

 ظاهر در گرهه که معتقدند برخی دیهر سویی از اما  کرد جلوگیری آنها لتقاطا از امکان

                                                           
1- Stalin 
2- Hitler 
3- Mussolini 
4- Matthias Cinderella 
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 امروز دموکراتیک کشورهای در حتی اما نمایدمی خوش ورزش از سیاست جدایی شعار

 ( 94: 9312حسینی،است) ناشدنی انکار سیاست از ورزش مداخله

 شور از اینحوه مدرن نجها در که است اجتماعی بودگی هم با از نوعی فوتبال جوهر     

 از ورزش جدایی گذارد می نمایش به را واسطه بی تعلق احسال و تعصع و شیدایی و

 جاهایی در هم و خوردمی گره جاهایی در هم سیاست با نهاد این  است محال سیاست

 باید پس شود می دیده بسته هم و باز هایرژیم در هم پوشانی هم این  دارد همپوشانی

 با خواهدمی دولت که جایی  است شک  هه به پوشانی هم این نحوه که کنیم واکاوای

 مطلوب مداخله این طبیعتاً  برباید را آن در مستتر سرمایه خود نفع به ورزش در مداخله

 اجتماعی نیروی یک که شودمی باز هاییروزنه ورزش عرصه در گاهی اما ،نیست

 ( 92-94: 9312حسینی،کند) مطرح را خود مطالبات آن از استفاده با خواهدمی

 شده منتهی موفقی تجربه به مطالبات بیان برای ورزش از استفاده زیادی بسیار موارد در     

 بوستون مارتون در شرایطی در میلادی شصت دهه در 9سوییتیر کاترین مثال طور به  است

 فاش که دیهری نام با او  نداشتند را مسابقات این در شرکت حق زنان که کرد شرکت

 در او جنسی هویت گرهه  کرد شرکت ماراتن مسابقات در نباشد اشجنسی هویت کننده

 جامعه تا شد بدل آمییی اعتراض نماد به او حرکت ولی شد فاش مسابقه آغاز همان

 سوییتیر کاترین اینکه  بشناسد رسمیت به را ورزش میادین در زنان شرکت حق جهانی

 دقیقاً  و شودمی تلقی سیاسی پدیده یک دیدمی محق مارتن در شرکت برای را خود

 نحو به سیاست  دارند تلاقی یکدیهر با بشر حقوق و سیاست ورزش، که است جایی

 از هاییبخش تا شودمی سبع بودگی هم با این و شودمی هااستادیوم وارد ناگییری

                                                           
1- Catherine Schweizer 



 029/   رسول افخمی و همکاران؛ یاسیعنوان قدرت نرم( در توسعه روابط س )بهیورزش ینقش نهادها 

 

 استادیوم در و آورده دیا به را است فریاد قاب  غیر عادی حالت در که روزمره سیاست

 با ولی ندارد وجود یک به یک تناظر ورزشی مسابقات و هاخواسته بین گرهه  بینند فریاد

 ( 0224پرگار،) شوند مرتبط یکدیهر به توانندمی زاویه یک

 و کسع برای مردان دولت مداخله معنای به ورزش در سیاست مداخله گرهه پس     

 راه یک عنوان به ورزش از استفاده ولی ،رسدنمی نظر به مطلوب مشروعیت افیایش

 خشونت رفتارهای مییان از تواندمی سیاسی مطالبات و هاخواسته طرح برای آمیی مسالمت

 آمیی مسالمت شیوه این گرهه  بکاهد اجتماعی مختل  هایگروه به هیینه تحمی  و آمیی

 شود می هکشید خشونت به گاهی 9توتالیتر نظام با کشورهایی در نیی

 جایگاه ورزش در تغییر ماهیت سیاسی کشورها

 از دور اول وهله در باشد، اررگذار سیاسی نظام یک ماهیت در بتواند ورزش اینکه     

 فراگیر پدیده این که برد خواهیم پی ورزش تاریخ دقیق مطالعه با اما رسد می نظر به ذهن

 نقش 0دموکراسی به گذار و هادیکتاتوری علیه مبارزه در توانسته اندازه هه تا مردمی و

 فوتبال تأریر بررسی به که ورزش تاریخ زمینه در آرار ترینطلایی از یکی  کند ایفا کلیدی

 3کوپر سایمون از است کتابی پردازدمی هادیکتاتوری با مبارزه در آن نقش و سیاست در

 مختل  کشور دو و بیست به سفر با انهلیسی نویسنده این  دشمن علیه فوتبال نام به

 سیاسی هاینظام ماهیت تغیر بالأخص و سیاسی مناسبات در را فوتبال پای رد توانسته

 دیکتاتوری نظام یک ماهیت در ورزش اررگذاری هاینمونه بهترین از یکی  کند روشن

 مییبانی به که دید 9178 جهانی جام در توانمی را دموکراسی به گذار فرآیند به کمک و

                                                           
1- Totalitarian system 
2- Democracy 
3- Simon Cooper 
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 مییبانی 72 دهه اوای  در فیفا  است شده اشاره بدان کتاب این در و شد برگیار انتینآرژ

 کودتا با آرژانتین ارتش 9171 سال در و کرد اعطا آرژانتین به را 9178 جهانی جام

 ( 302: 9310کوپر، گرفت) دست در را قدرت

 هایپروژه کلیه طیلیتع قیمت به که هاورزشهاه سازی آماده برای کلان هایهیینه با     

 این ساخت حین در که فراگیری و گسترده فساد نیی و شد انجام کشور سطح عمرانی

 گروهی دوم دور در  شد برگیار آرژانتین در جهانی جام نهایتاً  بود یافته رواج هاپروژه

 به تا دادمی شکست را حری  حداق  باید که رفت پرو مصای به شرایطی در آرژانتین

 به غیرممکن نتیجه این کسع بازی آن در پرو موفق حضور به توجه با  کند عودص فینال

 مالی مشک  پرویی هاییژنرال و بردمی را جهانی جام باید نیآرژانت ولی رسید می نظر

 و سی بازی این برد برای آرژانتین کردند می استقبال کودتاگران به کمک از و داشتند

 مرکیی بانک که این ضمن  فرستاد پرو به اسلحه تمالاًاح و مجانی گندم تن هیار پنج

 کلان رشوه این نتیجه در و داد قرار پرو اختیار در اعتبار دلار میلیون پنجاه هم آرژانتین

 ( 323: 9310 )کوپر، کرد پیدا راه فینال به و برد را خود رقیع 0-6 آرژانتین

 قرار تأریر تحت را جهانیان و کشورشان مردم تا کردند مییبانی را جهانی جام هاژنرال      

 هم پرتعدادش کودتاهای حتی که آوردمی کشور به را خبرنهار هیار جهانی جام  بدهند

 بود قرار اگر که بود معتقد هاژنرال از یکی  داشت بازتاب خارج جهان در ندرت به

 که است دیرویدا تنها جهانی جام شود تصحیح داشتند آرژانتین از جهانیان که تصوری

 ( 20: 9382خلجی و دیهران،)دهدمی نشان را هاآرژانتینی واقعی زندگی شیوه

 گیارشهر دو شدند، آور یاد را هیتلر و برلین المپیک ماجرای مقالات از بسیاری     

 از یکی  کردند صحبت شدگان گم پیرامون بینندگانشان برای افتتاحیه مراسم در آلمانی
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 شنیده را دور از تیراندازی صدای افتتاحیه مراسم برگیاری حین رد فرانسوی نهاران خبر

 جام کلی طور به  بود داده خبر ورزشهاه از خارج هایخیابان در مردم کشتار از و بود

 و گذاری سرمایه لحاظ به و گذاشت نمایش به را هاژنرال حکومت واقعی ههره جهانی

 جهانی جام پایان با نهایت در  بود خوب ربش حقوق نظر از ولی بد آرژانتین برای توریسم

 دیکتاتورها گرهه  پرداخت شادمانی به دست یک طور به جامعه ک  آرژانتین قهرمانی و

 افیون فوتبال که رسیدمی نظر به  کنند استفاده سوء شادی آن از که بودند آن دنبال به

  شد خواهند عاشقتان آنها و کنید برگیار جهانی جام دستانتان زیر برای  بود هاتوده جدید

 بازیکنان هاآن  نکردند برقرار ارتباط نظامیان و ملی تیم بین هاآن مردم، شادی علیرغم اما

 هو را او ورزشهاه به نظامیشان جمهور رئیس ورود با که حالی در کردندمی تشویق را

 یرنظامیغ حکومت یک به را خود جای دیکتاتورها جهانی جام از بعد سال پنج  کردند

 ( 392-328: 9310، )کوپر دادند

 دموکراسی به دیکتاتوری از گذار در مهمی بسیار نقش آرژانتین جهانی جام تردیدبی     

 به برای دولتمردان تلاش علیرغم شده باعث پدیده این بالای هایظرفیت  است کرده ایفا

 توجه جالع نکته  ندک حفظ مردم توده با را خود ارتباط همچنان آن، آوردن در کنترل

 به مردم مطالبات آمیی مسالمت انتقال برای جامعه یک های مکانییم قدر هر که است این

 طرح برای مفری به کمتر سینما و ورزش هون هاییپدیده باشد ترقوی حاکمیت سطح

 ( 28: 9312مقصودی، ) شودمی بدل سیاسی هایخواسته

  است برخوردار بالایی بسیار اهمیت از ورزش هخاورمیان مث  جایی در جهت همین به     

 سپری جوانان دیهر با را خود فراغت اوقات باید که خاورمیانه در جوان مرد یک برای

 شانملی تلویییون و ماهواره طریق از مدام هاعراقی  است ممکن تفریح تنها فوتبال کند،
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 هلسی، منچستریونایند، هایبالل با خیابان در هاخیلی  میکرند تماشا را اروپایی فوتبال

 نیی آنها هایورزشهاه در فوتبال بازی کیفیت کردند می آمد و رفت ... و مادرید رئال

  بود برانهیی تعجع بسیار

 ملی تیم که حالی در فرستاد، المپیک به را ورزشکار ههار ،0222 سال در کشور این     

 در حتی هاعراقی کرد می شرکت المللی نبی دیدارهای در راحتی به نیی کشور این فوتبال

 در شدند می سرگرم عراق فوتبال لیگ با نیی بودند آمریکا هوایی حمله منتظر که شرایطی

 زودی به بستهانتان است قرار که کنید فراموش موقتاً  تا بود مناسبی مح  هاورزشهاه واقع

 جمهور رئیس  شود دنابو آمریکا هایبمع زیر کشورتان یا شود شکنجه صدام توسط

 از تلفیقی  بود کرده واگذار پسرش عدی به را ورزش به مربوط امور حسین صدام عراق

 در را زندانی بود عراق المپیک ملی کمیته مسول که او  گر شکنجه و عیاش یک

 رسیدندنمی مطلوبی نتیجه به که را ورزشکارانی و بود کرده ایجاد کمیته ساختمان

 ترل از عراقی ورزشکاران از بسیاری دوران این در جهت همین به داد می شکنجه

 در حالا که عراق والیبال ملی تیم بازیکن الدیوان تأمر عصام  گذاشتند کنار را ورزش

 شام  فهرستی کرد اقرار 9ایلوستریتد اسپورت مجله با مصاحبه در کندمی زندگی آمریکا

 فیفا اند شده کشته صدام خانواده دست به که دارد اختیار در ورزشکار دو و پنجاه

 توسط دروغین نمایشی با  فرستاد کشور این به شکنجه درباره تحقیق برای را گروهی

 کند بازی المللی بین دیدارهای در تا کرد پیدا را فرصت این دیهر بار عراق وقت دولت

 ( 499-492: 9310)کوپر،

                                                           
1- Sports Illustrated 
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 خارجی سیاست و ایمنطقه تحولات زا ناشی بیشتر عراق در سیاسی نظام تغیر اگرهه     

 که جامعه در ذهنی فضای کردن فراهم در اقدامات گونه این حال این با بود، آمریکا

 صلاحیت ورزشکاران حقوق جمله از بشر، حقوق ناقض ترین سفاک عنوان به صدام

  است نبوده تأریر بی ندارد را کردن حکومت

 نقش ورزش در سیاست خارجی

 کلی طور به  دارد بیشتری نمود سیاست با ورزش آمیختهی خارجی یاستس زمینه در     

 بازتاب تواندمی و دهدمی بازتاب هادولت کارکرد ورزشی، میادین در رفتار نوع هر

 از سیاسی برداری بهره و منفی جوانع همه علیرغم  باشد هادولت سیاسی مواضع دهنده

 که طوری به  نیست پوشیده کسی بر کشورها بین روابط تحکیم در ورزش نقش ورزش،

 ورزش که هرا کنند می استفاده ورزش از المللی بین هاینیاع ح  برای جهانی سطح در

 بین هایملاقات برای طبیعی مدخلی و است هاکشمکش تلطی  عام  و آماده محیطی

 و سابق الفدر آلمان بین مسابقه برگیاری به توانمی مثال طور به آید می شمار به المللی

 دو بین تنش کاهش به و شد برگیار 9آگسبورگ شهر در که کرد اشاره سابق شوروی

 شهرت که خود سرشنال ورزشکاران از کشورها از بسیاری علاوه به  کرد کمک کشور

 عنوان به یا المللی بین های هیأت در خود کشور نماینده یا دیپلمات عنوان به دارند جهانی

 تبلیغ مانند غیررسمی دیپلماتیک مأموریت آنها از برخی مثلاً کنند یم استفاده سیار سفیر

 و هین کشورهای در روش این گردند می دار عهده را خود کشور برای مستقیم غیر

 ( 904-900: 9387، کاظمی )اخوان است مرسوم آمریکا

                                                           
1- Augsburg 
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 تابوی و باشد مؤرر سیاسی روابط بهبود در توانسته ورزش موارد از بسیاری در علاوه به     

 تنش دهار یکدیهر با خود رابطه در سالها که کشورهایی بین سیاسی روابط سرگیری از

 طرفهای میان مشکلات ح  در فراوانی سهم تاریخ طول در ورزش  بشکند را اندبوده

 ( 902: 9389الخولی، ) دارد ریشه ورزش طبیعت در امر این  است داشته درگیر

 کشور دو شد، خواهد حذی المپیکی هایورزش از کشتی که قعهوا این اعلام از پس     

 سری یک ورزشی رشته این در فعال کشورهای پرافتخارترین عنوان به آمریکا و ایران

 حیثیت از دفاع مقام در و کردند برگیار آمریکا و ایران در را ای جانبه دو مسابقات

 عنوان به آن از صاحبنظران از ایعده تا شد سبع امر این  آمدند بر رشته این عمومی

 این شاید که بود شده روشن بسیاری دل در امید کورسوی این  ببرند نام کشتی دیپلماسی

 خبر تهران، جهانی جام از قب   بینجامد آمریکا با ایران ارتباط تابوی شکستن به جریان

 برای ریکاام و ایران اتحاد از دنیا هایخبرگیاری تا شد باعث المپیک از کشتی حذی

 باعث که اتفاقی دهند، خبر المپیک المللی بین کمیته منطقی غیر تصمیم این از جلوگیری

 قرار هم کنار بار این ندارند هم با دیپلماتیک رابطه هاستسال که کشوری در تا بود شده

 ( 78: 9312شاهنده،) بهیرند

 حذی از جلوگیری یبرا را کشور دو هایتلاش تهران، در جهانی جام هایرقابت     

 که اتحادی بهیرد، شک  کشور دو بین نانوشته اتحاد یک تا شد باعث و کرد بیشتر کشتی

 در خصوص به  است آن از سیاسی برداری بهره دنبال به واشنهتن رسدمی نظر به

 مستقیم مذاکره وارد ایران با شده راهی هر از تا کوشدمی شدت به 9اوباما که روزهایی

 مشترک موضع همچنین و تهران جهانی جام هایرقابت رسدمی نظر به هم بار این و شود

                                                           
1- Obama 
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 تا آورده فراهم هاامریکایی نهاه از را فرصتی المپیک از کشتی حذی درباره کشور دو

 اختلافات حال این با  کنند مخابره تهران به ایران با ارتباط برای را هاییپالس دیهر بار

 در گرهه  است شده روابط بهبود از مانع کنون تا کشور دو میان ایدئولوژیکی تاریخی

 خورد می هشم به زدایی تنش از هاینشانه ایهسته توافق از پس هایماه

 نتیجه گیری

و تبعات آن بر روابط و  نتایجو  می گرددتر ورزش در زندگی اجتماعی بیش جایهاه قدرهر      

اهیت با توجه به میابد، ها افیایش میملت ها ودولت به خصوص گوناگونتعاملات در سطوح 

  می گرددتر المل  نیی بیشتوجه به آن در رشته روابط بین قدرت نرم اهمیت فاکتور ورزش،

ها رغم همه توصیهشود و علیهاست که به انحای مختل  دیده میارتباط ورزش و سیاست مدت

نوعی دیهر تاریرگذار است و امروزه بهو تاکیدات، سیاست بر ورزش و متقابلاً ورزش بر سیاست 

المل  اشاره کرد  ورزش از تر به ارتباط متقاب  ورزش و روابط بینتوان شاید از آن هم جدیمی

تواند برای المل  در ارتباط است و برخی از کارکردهای ورزش میهای مختل  با روابط بینجنبه

 د المل  مهم و قاب  توجه باشمحققین روابط بین

کنشی بدنی  تنها  ورزش دیهر می باشدورزش وسیله ای جذاب و مورد علاقه مردم دنیا      

نیست بلکه بسته به فضای شک  گیری آن دارای ابعاد سیاسی، فرهنهی، اقتصادی، اجتماعی 

و    است  همان گونه که در بررسی های علمی از رابطه فرهنگ و سیاست، اقتصاد و 

، می توانیم از روابط متقاب  ورزش با وجود داردو مانند آن سیاست، اقتصاد و فرهنگ 

ورزش در دیپلماسی عمومی به عنوان ابیاری  سیاست و روابط بین المل  نیی گفتهو کنیم 

مورر و صلح آمیی برای توسعه روابط بین المللی مورد تاکید است، خصوصاً برای آن دسته 

لی هستند می تواند موجع تلطی  و عادی از کشورهایی که دارای فضای سرد سیاسی متقاب
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سازی رابطه میان دو کشور شود  از لحاظ تاریخی از ورزش و جذابیت آن به عنوان یک 

می توان گفت سیاست در اسال   روش برای پیشبرد برنامه های سیاسی استفاده می شود

روز  شک  گیری رویدادهای ورزشی، هون المپیک مورر بوده به گونه ای که از هندین

پیش از برگیاری بازی ها المپیک باستان تعاملات نظامی و جنهی بین دولت شهرهای یونان 

 متوق  می شد تا بازی ها در صلح کام  برگیار شود  

در روابط بین المللی از جمله ایجاد همبستهی، مبارزه با اسعتمار، افیایش  نقش ورزش     

تواند مورد توجه مطالعات هستند که می از جمله کارکردهایی مشارکت سیاسی و       

ای برای گسترش و تحکیم وابستهی تواند عرصهالمل  قرار گیرد  ورزش میروابط بین

طلع مؤرر باشد  امروزه گرایی صلحالمل ها باشد و در ترویج اندیشه بینمتقاب  بین ملت

وی محققین و های پیشارالمل  از جمله ضرورتتئورییه کردن ورزش در روابط بین

هون همیشه که خود را المل  بایستی همالمل  بوده و نظریه روابط بیناندیشمندان روابط بین

سازد، امروزه با توجه به تحول و تغییر در روابط و تعاملات اجتماعی و انسانی سازگار می

گ تواند جنالمل  را افیایش دهد، هون ورزش میامکان طرح مقوله ورزش در روابط بین

ای تر صحنهبدون تیراندازی باشد، یا جایی بین اقتصاد و جنگ قرار گیرد و از همه مهم

در جهت ارائه پیشنهادی در خصوص  .ها باشدبرای اعتلای تفاهم، دوستی و صلح بین ملت

عنوان اهرمی  تواند بهدر فضای پرفشار تحریم، ورزش ایران میموضوع، می توان گفت، 

روابط با سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه و اروپایی مورد  برای تسهی  و تقویت

عنوان  المل ، ایران را بهاستفاده قرار گیرد تا علاوه بر تقویت تعاملات ورزشی در عرصه بین

 د  کشوری با پتانسی  بالا در جهت تعام  سازنده و محترمانه در جهان مطرح گرد
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 کاربردی پیشنهادات

 نر مستق  نقشی بتوانند دولت ها و نهادهای ورزشی حاضرهنانچه مقاله های افتهی راستای در     

با توجه   باشند دور به ها دولت اختلافات و سیاسی تبعات از و کرده سیاست های اعلامی ایفا از

بی اعتمادی بین به تاریر ارتباطات ورزشی در آب شدن یخ روابط دوجانبه و سست شدن دیوار 

  بود امیدوار انها بدی  بی تاریر و نقش به توان می م،دولت های متخاص

 ،نرم قدرتی عنوان به اقتصادی منظر از المپیک و جهانی مسابقات مییبانی تاریر به توجه با     

  بود امیدوارتر کشورها دیهر جانع از مییبان های دولت های ارزش پذیرش در توان می

 تواندمی ورزش ،افیایش ارتباطات سیاسی با توجه به نقش ورزش در ایجاد همبستهی و

 محسوب گردد  هاملت بین متقاب  وابستهی تحکیم و گسترش برای ایعرصه

 بر که نرم قدرت مفهوم به توجه با ورزشی دولتی غیر نهادهای عملکرد تاریر به توجه با     

 سوم جهان یکشورها, یابد تجلی پذیرش شک  به تواند می و است، استوار جذابیت و اقناع

 اقتصادی قدرت افیایش کنار در اختلافات سطح کاهش رای، بخاورمیانه منطقه در بالاخص

  باشد مدنظر یک درجه سیاسی اهدای بعنوان تواند می داخلی،
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