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 چکیده
مفروضه اصلی به وجود آمدن رشته روابط بین الملل بووده اسوتا از ایدواد یرسوی روابوط بوین الملول ق ویه  ،صلح     

وینترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مدادلات نظری و عملی در جهوان بووده اسوتااز مهمتورین تحولوات صلح 

بوین المللوی دولتوی و  نهادهوایروی داده در این زمینه یوار بوا ورود بوازینران جدیود در عرصوه جهوانی بوود، بوا ورود 

ا نمووده انودتری در عرصه بوین الملول ایفوا  پررنگ بین المللی غیردولتی نیز با اعتراف به نقش ،نهادهایتاثیرگذاری آنان

دیپلماسوی ورزش بوه  در این بوین، است، یه همان صلح جهانی استا بشریبه سوی اهداف حقوق  نهادهاحریت این 

ها و به تبوع آن افوزایش تفواهم روابط دولت یعنوان ابزاری یارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی، زمینه ساز ارتقا

تا هودف پوژوهش حاضور، بررسوی و تحلیول عملکورد نهادهوای ها و ایدواد صولح و ثبوات بوین المللوی اسومیان ملت

باشدا در راستای تحقق این هودف، سولال اصولی ایون پوژوهش ایون غیردولتی در برقراری صلح در سطح بین الملل می

سوطح بوین المللوی دارنود  در است یه نهادهای غیردولتی ورزشی به عنوان قدرت نرم  چه نقشی در برقراری صولح در 

شوود یوه، نهادهوای غیردولتوی ورزشوی از تریوق توسوعه تحلیلی این فرضیه مطرح می-پاسخ، بر اساس روش توصیفی

هوای ورزشوی بوین المللوی  فرهنگ هم گرایی باایداد تفاهم و دوسوتی بوین ملول مختلو  در نتیدوه برگوزاری فعالیوت

 باشنداتوانند نقش مهمی در برقراری صلح داشته می

 المللا های المپیک، روابط بینصلح، قدرت نرم، نهادهای غیردولتی، ورزش، بازی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

به ا بسیاری از مردم آن را تفریح شودمیورزش معمولًا به عنوان یک امر تفریحی شناخته      

سلامتی انسان و ورزش نه تنها یک امر حیاتی در جهت  امروزه ا در حالی یهحساب می آورند

ا رودمیسطح بین الملل نیز به شمار  عمومی در ؛ بلکه یک دیپلماسیگرددمیجامعه محسوب 

ابزار  تواندمیورزش  و معتقدند یه دانندمیاز اندیشمندان ورزش را بخشی از آموزش  برخی

 باعث تواندمییلان ملی قابل استفاده باشد، به تعبیر دینر ورزش  سیاست هایمهمی در جهت 

ستون  ورزش، اگردد ، صلحانتقال فرهننی، شناخت اقوام، ایداد حس همدلی و همبستنی ملی

، در عین یندمیای یه با خودش و در درون خود احساس آسایش جامعه ای سالم است؛جامعه

یرامت انسانی فعالیت داردا ورزش  و اصل برابری مبنای حقوق بشر و تنوع متحد است و بر

جهانی بهتر و صلح آمیز  دایدا نقش حیاتی در تواندمیه تنهایی مولد صلح باشد ولی ب تواندنمی

یاتالیزور  جوامع مختل  گردیده و به عنوان باعث تسهیل گفتنو میان تواندمیداشته باشد و 

 برای درک متقابل در جامعه عمل نمایدا

 هایفرصته برای خلق به دنبال رسوخ به تار و پود جامع ،امروزه بسیاری در دنیا     

، ترفه آنکه ورزش با الهام ایداد یندصلح و دوستی پایدار را  ارزشمندی هستند یه بتواند

گونه یه  ا آنباشد ملثردر این راستا  تواندمییه دارد  ایینندهبخشی و قدرت متحول 

مسلک نظی   ،آیدمیبه ما آموخته است، هر وقت یه صحبت از صلح به میان  شورز

 اتوسعه و صلح دانست هایآموزهراستا با  هم توانمیرا  ورزش

 رفیعی جایناه حاضر، عصر در الملل بین سیاست اریان از یکی مثابه نیز به نرم قدرت     

 علتا دارند زیادی تلاش آن به یابی دست برای سیاستمداران یه ای گونه به است، یافته
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 قدرت یلاسیک اشکال به نسبت نرم تقدر موفقیت و یارآمدی در توان می را امر این

 یردا جو و جست( برهنه و سخت قدرت)

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

 اناری، باب و مهدویا)یرد مشاهده افزاری نرم جنبه به را افزاری سخت جنبه از قدرت

 صرف تأیید یه است آن دهنده نشان ینونی های عیتواق دینر، عبارت به( 941: 9311

 از بسیاری اعتقاد بها ندارد دربر را پایداری موفقیت افکنی، قدرت در سخت قدرت بر

 قدرت آنکه منر ماند، نخواهند باقی ترین قوی همواره یشورها ترین قوی اندیشمندان،

 نرم قدرت به سخت قدرت تبدیل گفته، این ترجمانا ینند تبدیل حق به را خود

 در دگرگونی باعث یه دانست تهدیدی توان می را نرم قدرت( 22: 9311 عسنری،ا)است

 گلشن و بلیک) گردد،می سیاسی نظام یک قبول مورد رفتاری النوهای و فرهننی هویت

 های چهره قدرت، ابزارهای هویت تغییر با تاریخ تول در بنابراین( 922: 9311پژوه، 

 سه در را تغییرات این «قدرت جابدایی» یتاب در تافلرا است یافته یرتغی آن تبع به قدرت

 به یک هر یه است معتقد و یند می معرفی ارتباتات و اتلاعات و صنعتی یشاورزی، موج

 بحث نظری های استاریشه شده پیشین های تمدن یا ها فرهنگ محو باعث وسیعی مقیاس

 «قدرت سوم چهره» و گرامشی «سیطرة ای هژمونی» نظریه دو در توان می را نرم قدرت

 مطالب از الهام با خود قدرت نظریه در لویس استیونا یرد جو و جست لویس استیون

 اعمال گروه یا فرد بر قدرت قدرت، سوم چهره در یه یند می تصریح لویس و گرامشی

 اهر از یار این و باشد داشته وجود آگاهی قدرت اعمال این مورد در آنکه بی شود می

 اآید می وجود به قدرت اعمال بستر در تغییراتی ایداد
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 در آنچه از نداشتن آگاهی دلیل به شود، می قدرت اعمال او بر یه فردی عبارتی، به     

 بها یند می قدرت اعمال او خود یند می تصور گاه دهد، می رخ قدرت اعمال بستر

 اعمال از فرد گاه سیطره، ردا شود می عوض قدرت سوژه و ابژه جایناه دینر، عبارتی

 سوم چهره در اما یند، نمی مقاومت آن برابر در رضایت، دلیل به اما است خبر با هم قدرت

 او قواعد با مطابق و حری  زمین در شود، می قدرت اعمال او بر یه گروهی یا فرد قدرت،

 (921-929: 9311 قهرمانپور،ا )باشد داشته آگاهی آن از آنکه بی یند، می بازی

 به علمی، بندی تبقه و مفهومی نظر از را نرم قدرت پیدایش اخیر، علمی منابع اغلب در     

 او یه آن از تر پیش بسیار یه رسد می نظر به اما دهند می نسبت «نای جوزف» آثار

 به را قدرت این ماهیت ،«قدرت» یتاب در راسل برتراند نماید، ابداع را نرم قدرت اصطلاح

 نخستین یه است درست( 917: 9311ساعد،ا)است داده قرار تحلیل و تدزیه مورد تفصیل

 به را نرم قدرت مفهوم «آتلانتیک» نشریه در ای مقاله در 9111 سال در نای، جوزف بار

 پردازش و بررسی مورد را آن تفصیل به بعدی متعدد آثار در و یرد مطرح نظریه شکل

 دست فنون و ها تایتیک سازی شفاف و اصطلاح این بر ناظر بیشتر ابتکار، این اما داد قرار

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

 سه «فرهننی هژمونی» گرامشی، تعبیر به و فرهننی امپریالیسم نرم، قدرت( 917: 9311

 یلمات محتوای از آنچها هستند مشتریی بیش و یم معنایی حوزه دارای و نزدیک مفهوم

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

 داخلی عمومی افکار در اعتبار یسب خود، از موجه چهره ارائه مثبت، تصویرسازی برآیند

 تابع را دینران اراده بردینران، رضایت با توأم غیرمستقیم تأثیرگذاری قدرت خارجی، و

 قدرت مقابل در معمولاً قدرت اینا است سنخ این از هایی مللفه و ساختن خویش رادها
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 یار به خشن و سخت قدرت عبارتی به و اقتصادی قدرت مواردی در و تسلیحاتی و نظامی

 (212: 9314 هندیانی، و شعبانیا)رود می

 ارتباط است و سمحسو غیر اما رویت قابل یه است جذابیتی با همراه رفتار نرم، قدرت     

 نرم قدرت تعبیری، داردابه غیره و ایدئولوژی فرهنگ، نظیر شکل بی های قدرت با تنناتننی

 های جذابیت داشتن مثل ناملموس های دارایی با یه ای گونه به است، ها اولویت تعیین توانایی

 قابل های سیاست اینکه یا باشد همسو و مرتبط سیاسی، و نهادی های ارزش و شخصیتی فرهننی،

 قدرت مفهوم بنیادین هسته واقع، در( 92: 9314 ایزدی،ا )آورد پدید را معنوی اعتبار دارای و قبول

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

 اقتصاد رینا در ناپذیری شکست های اسطوره و فرماندهی قدرت مثال، برایا است مناسب راهبرد

 چنین آیدادر شمار به عمومی افکار و انظار در جذابیت برای مهم منبعی تواند می یارآمد و قوی

 در آن از حمایت به و نموده اتخاذ ایدابی رویکرد عامل، قدرت به نسبت هدف بازینر وضعیتی،

 ،9ریافتخاا)نماید می اقدام نمایند،می مخالفت یا و مقاومت یه متصلبی های ساخت مقابل

 می تدلی پذیرش شکل به است، استوار جذابیت و اقناع بر یه نرم قدرت بنابراین،( 21: 9311

 نفوذ توانایی بدون تواند نمی پذیرش و یردن جذب قدرت البته، و( 74: 9311 ،2افتخاری)یابد

 اگردد پذیر امکان و یابد تحقق

 های حل راه به نیل ایراست در نرم قدرت به معطوف راهبردهای مقابل، نقطه در     

 و هامناقشه مدیریت جهت آمیز مسالمت ابزارهای مشترک، سیاسی های ارزش بر مشترک

 خود نظر مورد مقاصد به تواند می یشور یک پایه، این برا دارند تأیید اقتصادی همکاری

 آن از و پذیرند می را آن های ارزش دینر، یشورهای چون آید، نایل جهانی سیاست در
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 نتیده در و گیرند می قرار آن اندیشی آزاد و پیشرفت تأثیر تحت نوعی به و ینند می تتبعی

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

دیپلماسی ورزش به عنوان ابزاری یارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی، امروزه،      

و ایداد صلح و ثبات  هاملتتفاهم میان  آن افزایش واسطه  و بهها دولتساز ارتقا روابط زمینه

و منازعات جهانی و  هامناقشهدر حل  ا امروزه با نایارآمدی راهکارهای نظامیگرددالمللی بین

بنیادین در میان دولتها  حلیالمللی نیاز به استفاده از این پدیده به عنوان راهبرقراری امنیت بین

های المللی، از جمله بازیی در سطح بینرزشوهای فعالیتا شودمیبیش از پیش احساس 

های آشکار آنها در زبان،  ورای تفاوت نمایندگان همه یشورهای جهان را تواندمی المپیک،

شوراننیز انسانی  هایصحنهرنگ، نژاد، ایدئولوژی، فرهنگ وااا در ینار یکدینر قرار داده و 

 نهادهایهای ورزشی، ارتباط با فدراسیون راهبردی یه در ایتوسعه هایسیاستا ایداد نمایدرا 

المللی و ملی است، بررسی یاریرد صلح، توسعه و ورزش، نیروهای ایدئولوژیک را دولتی بین

ا در دهدمیسیاسی شکل  هایدستورالعملو  هابحثیه از این تریق به  گذارندمیبه نمایش 

منابع مکتوب و اینترنتی استفاده ، مبتنی بر فیش برداری از اییتابخانهاین پژوهش از روش 

نهادهای غیردولتی ورزشی چه نقشی در  یه شودمیمطرح  سلالگردیده استا این جا این 

 برقراری صلح در سطح بین المللی دارند 

 

 چارچوب نظری-8

علوم  هرشت مهمهای  نهادگرایی از رهیافت تعاری  ارایه شده در متن مقاله با توجه به     

 مطالعات سیاسی قدمت دارداه انداز ه، بهاین رشت بزرگان از برخی عقیدهبه  و بودهسیاسی 
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 شکل در مستقل متغیر عنوان یک به نهادها نقش بر تأیید نهادگرایانه، تحلیل ثقل نقطة

 ااست سیاسی و های اجتماعی پدیده و جمعی و فردی های ینش نتایج و روندها به دادن

 اصطلاحات و رژیم در المللى بین هاىسیاست ردنی عقلانى عمده ثمرات از یکى     

 براى قدرت هاىسیاست از دور دیسپلین خرده در منازعه حریت به یه است این نهادى

 اندازچشم اینا یندمى یمک خاص سیاسى ف اهاى در حداقل هماهننى مورد در تفکر

 به تغییری ندى،ببلوک سیستم اتمام با و است مهم سرد جنگ اتمام از بعد خاصى تور به

 یک جهانا گرفت صورت آنها، همه نه اگر سیاست ف اهاى بیشتر یردن المللى بین سمت

 حال در الملل بین هاىسیاست اقتصادى و اجتماعى ابعاد اما است، نشده مساعد یاملاً مکان

 ظاهر مساعدتر رژیم تحلیل براى نهادی رهیافت در سیاست مناتق و هستند شدن ترمهم

 هاىسیاست به ترمشابه المللى بین هاىسیاست شدن ساخته یه خوبى همان بهااشوندمى

 به توجه رشته، این در تفکر المللى بین هاىشیوه یاربرد شد،مى ظاهر مرزى درون یا محلى

 الملل بین حوزه در تفکر یردن مسلط به نزاع و قدرتا دادمى نشان را هاارزش جایناه

ا ینندمى عمل حوزه این در یه دارند وجود مهمى هاىش ارز همچنین اما دارند، تمایل

خاص به مانند نقش نهادهای  علمى اجتماعات براى است ممکن هاارزش این از برخى

 براى اما باشند، ورزشی در توسعه ونیز ایحاد بستر صلح سازی با یمک به حفظ آن

 تور بها باشد ترعمومى است ممکن جنگ، تول در صلح برترى مثال، براى دینران،

 ینندمى یمک هارژیم بر و ینندمى بازى نقش الملل بین هاىسیاست در هاارزش عمومى،

 ابسازند ترىروشن نقش یه
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 مفهوم نهادگرایی-8-8

رسمی یا  قواعدنهاد  مفهوم رایج تریناارائه شده استنهاد  ازمختلفی  تاینون مفاهیم     

یه  بودهاجتماعی  ارتباطیافته  نظام سازماند، ر، نهادین مفهومیدر  باشدامی غیررسمی

را  اجتماعاز  مشخصی احتیاجاتو  بوده مشخصعمومی  هایرویهها و  ارزش دربردارنده

رسمی یا غیررسمی رفتار یارگزاران  فروضیه  می باشد پروسه ایییا  محقق می نماید

 9نورث موثر استا به عقیده آنها هایبرنامهو  هااندیشهو بر  تشکیل می دهدسیاسی را 

از می یننداو ساختارمند های متقابل انسانی را بدیع بشری هستند یه ینش تعهداتنهادها 

 گردیده اندا پس تاسیس شان ییاجرا ویژگیعنوان و  ارسمی و غیر رسمی ب مقررات

 آن ماهیتیه  دادرا تشکیل  نهادهایی بایستینهاد سیاسی  یکتداوم  نیز وپاسداشت  جهت

نهاد را  لفظویلیامسون یکی از اقتصاددانان نهادگرا  ابه تداوم آن نهاد باشد فمعطو

 دربردارندهرا  اولسطح  اوا نمایدارائه می وح مختلفیسط درداده و نهادها را  گسترش

اساسی  تاثیریه مذهب  می داندو هندارها  هاسنتآداب و رسوم،  مثلنهادهای غیر رسمی 

به اعتقاد  می تواند جایناه خاصی داشته باشداا زبان نیز در این سطح می نمایددر آن ایفا 

بشری به زبان  از نهادهای بنیادین  محسوب می گردد اقتصاددانان نهادگرایه  از جانسر 

 ا می داندو تئوریهای اجتماعی را بدون درنظر گرفتن آن ناتمام  شمار آمده

قوانین   قانون اساسی مثلنهادهای رسمی  هدربردارندیه  بودهیط نهادی حم بعدیسطح      

قرار می در سطح سوم نهادهای مرتبط با امر حایمیت می باشدا مالکیت  نیزرسمی و 

 انتهاا در ت تایید می ینددول تقنییویلیامسون به ساختارهای اجرایی و  بارهاین  ا درگیرند

                                                           
1- North 
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 تحولاتر این مرحله ا دمی باشد  جاری ترقسیاستها و  حاوی یه جای داشتهسطح چهارم 

 (Dixon, 2013: 65) می گیرددر زمانی یوتاه اندام 

 خصوصیات نهادها-8-2

 بوده رسمی قادر است ساختار این اجتماع می باشندا یک ساختاری هایجنبه نهادها -9

 ساختاری ابعاد بودها غیررسمی یا قانونی چارچوب یا عمومی بورویراسی قانوننذاری،

 توسعه بینی پیش قابل النومند تعاملات اگروه ها ب از دسته ای به را افراد یه است نهاده

 دهدامی

 می باشدا زمان تول در نسبی استمرار و ثبات ، نهاد خصوصیات از :استمرار و ثبات -2

 نبوده نهاد یک متنوع وجوه همه خصوصیت استمرار و ثبات یه توجه داشت  باید  اگرچه

می  تغییر زمان تول در نهادها شکل و ظاهری ساختار ژهوی به نهادی وجوه  از قسمتی و

 هر در داشته و وجود نیز ساختار و شکل در نسبی ثبات نوعی صورت هر به ولی یابندا

 از قسمتی شکل به یه هستند رفتاری ثابت النوهای و هندارها مشتمل بر نهادها حال

  ندمنتقل می گرد بعدی هاینسل به وآمده  در اجتماع هر فرهنگ

 و بوده  پذیری انعطاف و پذیری تحول پویایی، در بردارنده نهادها :پذیری انعطاف -3

 در یه گسترده خانواده مثلا دارند؛ زمان تی در را بشری متغیر نیازهای با انطباق  قابلیت

 ،بوده  ایهسته خانواده شکل به پیشرفته اجتماعات دراند،   مرسوم یشاورزی اجتماعات

 تغییر یافته استا  صنعتی به یشاورزی جامعه از گذر در انوادهخ شکل منظور

 رعایت آنراوبوده   اع ا مقبول یه دارند هندارهایی و ها ارزش نهاد هر :اجبار و الزام -7

 و هندارها و هاارزش این نها یا باشند داشته مشاریت آنها استقرار  در خواه ،می ینند 
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 نهادها یعبارت به ،نمایندمی محدود نیز و راهنمایی اداده و افراد ر شکلرا   شخص رفتار

 (ا971: 9311، قلی پور) می باشند آور الزام و آمیز اجبار دارای خصیصه

 گردیده محدود نهادها حیطه در اشخاص رفتار دارندا  تأثیر عملکرد شخصی بر نهادها -2

 و امکانات از ایمدموعه نهاد می دهدا  جهت را شخصی هایگزینش نهادی ساختار و

 چارچوب این در شخص و دهدمی قرار شخص برابر در را هامحدودیت و ها فرصت

 ادنباش غیررسمی یا و رسمی می توانند نهادی هایمحدودیت ازندمی انتخاب به دست

 نهادهای غیردولتی -2

یّت در امنواز این منظر تامین ،بوده اصلی و صاحبان قدرت بازینران بطور سنتی هادولت     

ها  در ینار دولت گذشتهقرن  ا در تیبعهده ایشان بوده استالمللی  و بین یداخل هعرص

ماهیت  حاظل به پا به عرضه گذاشته اند یه  المللی بازینران جدیدی در سطح داخلی و بین

 هایشریت غیردولتی،  نهادهایالمللی دولتی،  بین نهادهایا هستندتفاوت مها  با دولت

ها، نمایندگان دا این سازمانمی باشنالملل  بین از بازینران جدیدای نمونه چند ملیتی، 

، ا در قرن بیست و یکمنمایند میفراملی عمل  و در سطح فروملی، ملی و نبودهدولت 

، بلکه نهادهای نداشتهروند امور و شکل دادن مسائل را  ، نقش بازینر اصلی را درها دولت

و فراملی در راستای تقویت، حمایت نهاد دولت و یا ایداد فروملی، ملی  متعددی در سطوح

 این نهادهااز جمله   غیردولتی نهادهاینمایند یه ها اقدام میت برای دول چالش و تهدید

 امحسوب می گردند

 مفهوم نهادهای غیردولتی-2-8

 آنها میان توافقات یا هادولت وسیله به یه هاییسازمان عنوان به، غیردولتی هایسازمان     

 انندبه م ها سازمان این جایوبسون، هارولد نظر تبق معرفی می گردندا اند نیامده وجود به
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 تصمیم نمایندگان، اع ا، بین شده بندی زمان جلسات دارای الدولی بین هایسازمان

 و افراد معمولاً هاآن اع ای علاوه به بودها دائمی مدیره هیأت یک و مشخص گیران

 برقرار دینر هایسازمان با زیادی ارتباتات همنی تقریباً  و می باشند خصوصی ملسسات

 (ا12: 9319، عباسی و موسوی فرد) نمایند می

 هاننیز دف وبا هه و مردمی ی شخودجو هاییتشکلاز، ند غیردولتی عبارت هایسازمان     

 هفاعی بانتریا یاربرد خاصی از سوی گروهی مستقل از دولت و اجزای آن به صورت غی

درچارچوب قوانین د سازی علت وجودی خو بهینه، پیشبرد و هو برای توسع می آیندوجود 

غیردولتی ک در  های آموزشی سازمان ها در یارگامی نمایندموضوع یشورها فعالیّت 

های غیردولتی سازمان زیر برای هایتعری   ،شهر بانکوک تایلند برگزار شد در 9111ل سا

 گروه ای است یه برای توانمندسازیسالار و غیرفرقه مستقل، مردم هایسازمان شد: هارائ

سازمان از افراد  نمایندا می شاقتصادی، فرهننی و اجتماعی تلا منظر از ایحاشیهای ه

 هو فعالیّت خود را برای توسعیافته اجتماعی معینی تشکیل  ل عمدهاصو هخصوصی معتقد ب

 می ینندامتمریز  ینند،در آن زندگی می هی ایجامعه

 شخصیت حقوقی نهادهای غیردولتی-2-2

ها نیز در چارچوب خود این سازمان ،های غیردولتیمساله شخصیت حقوقی سازمان     

الملل )یه خود از این نوع حقوق بین ا در این رابطه، ملسسهمی گیرد توجه قرار مورد

 اسلو، مأمور تهیه 9192مادرید و  9199های باشد( در اجلاسالمللی مینهادها در سطح بین

شده توسط این سازمان با نویس تهیهدا پیشگردینویس ینوانسیونی در این خصوص پیش

به  9123در « المللیهای بیننویس ینوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی اندمنپیش»عنوان 

متعاهد در سرزمین  نویس، هر دولتیک این پیش ا تبق مادهارائه گردیداجلاس برویسل 
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ها های غیردولتی، از آنخود، در حدود مقرراتش با اعطای شخصیت حقوقی به سازمان

 توسط اتحادیه 9121یه در  دینرنویس دا همچنین در پیشنمای حمایت قانونی می

های غیردولتی به آن نهاد المللی در مورد مشورت یونسکو با سازمانهای بیناندمن

 به نتیده و،فتهقبول قرار ننرم، ولی گردیدی تقدیم شد، باز به این مسئله توجه المللبین

المللی، به یار های بیناندمن ، اتحادیهسپس(ا 27: 9311، )شیرازی نردیدملموسی مندر ن

المللی با های بیننویس دینری را در مورد وضعیت حقوقی اندمنخود ادامه داد و پیش

هدف، اعطای وضعیت با ا دادها ارائه ماده تهیه و جهت تصویب به دولت 91یک مقدمه و 

ها در سرزمین هر یک از دول متعاهد، یه با در نظر گرفتن منافع المللی به این سازمانبین

 ا تقریر یافته استها این سازمان المللی در جهت توسعهبین جامعه

رسد یه این سند، تکلی  مخاتبین به اعطای نویس، به نظر میبا توجه به این پیش     

، ولی در نمودهبینی های غیردولتی پیششخصیت حقوقی، حقوق داخلی را برای سازمان

، این گفته را تا حدودی 94 ا مادهسایت استها المللی آنمورد شخصیت حقوقی بین

از تصمیم هر یک  توانندهای غیردولتی میسازمان»نماید: ، چون اعلام مییردهمخدوش 

یه  باید در نظر داشتا« نمایندالمللی دادگستری شکایت خودداری نموده، به دیوان بین

ها حق رجوع به دیوان دادگستری را دارندا البته الملل، همچون دولتتنها تابعان حقوق بین

ها ملی آن های غیردولتی، حداقل با اساسنامهالمللی برای سازمانشخصیت حقوقی بین دادن

شخصیت  دادناند این ت اد را با داشته به همین جهت برخی از یشورها سعی مت اد بوده و

 تدربها البته بعد از آن نیز ردارندهای غیردولتی، در مقررات خود از میان بحقوقی به سازمان

الملل برای قائل شدن شخصیت حقوقی به این نوع هایی در سطح نظام بینچنین تلاش

توان به قانون ها میا ازجمله این تلاشرا داشته ایمالملل ادهای نوظهور در سطح نظام بیننه
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فرانسه اشاره  9119بلژیک، قانون اساسی دانمارک و قانون  9191اننلستان، قانون  9197

دارای شان،  ها و نیازهایها با توجه به ویژگی، این نوع سازمان9191ق قانون ابطمنمودا 

 اوده اندامتیازات مالی، ب بمانندزاتی، امتیا

المللی ها قطعًا دارای شخصیت حقوقی یاملاً مستقل بینتوان گفت یه این سازماننمی     

 رایشرایطی ب امقام مشورتی ب ، اجازهنمودیمیه قبلاً اشاره  تور، ولی همانمی باشند

های با توجه به تلاش و بودههمکاری شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد 

است یه با  ذیرقابل ا قدم می نهندصورت گرفته در جهت دست یافتن به چنین شخصیتی 

المللی، بینحوزه ها در گونه سازمانحوزه، قلمرو و اهداف این ویژگی هایی بمانند توجه به

شخصیتی را یه چنین  توفیق یافته اندها از این سازمان بع ییه  بنظر می رسداین موضوع 

ها المللی آنها و یسب پرستیژ بینتوان گفت نفوذ آنو حتی به جرأت می بدست بیاورند

المللی یاملاً یه شخصیت بین دینر الدولیالمللی بینهای بینابعاد، از سازمان یلیهدر 

دوستانه و  بشربا توجه به اهداف ا افزون گردیده استاند، نیز شدهمستقل و شناخته

 لمثالفی اندا نائل شده المللی دوستانه، به چنین جایناه و منزلتی در سطح نظام بینعنو

شخصیتی  داراییه  داشتجهانی و فراگیر اشاره  عنوان  نمونه توان به صلیب سرخ بهمی

محسوب المللی ترین نهادهای بینو از مهم اشتهاست یه در تمام یشورها نمایندگی د ودهب

نمایان  ولیالدالمللی بینهای بینها و اهداف این سازمان از بع ی سازمانفعالیتا می گردد

تبع اعطای شخصیت  یه به اذعان نمودتوان به چنین اصلی در مقام مقایسه میا تر می باشد

شخصیت و جایناه آنان فقدان به  یکشکتالمللی، حقوقی مستقل به این نوع نهادهای بین

 ی عمیق ازشناخت از نداشتنو این امر نشان بوده  اسشتباهی نابخشودنیملل، الدر نظام بین
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در  نیازهاها و بنابر اقعیت درک دا بنابراین بانیه این دیدگاه را دار می باشدچنین مخاتبی 

  اآن را به رسمیت شناخت می بایست ناهیجا ا احترام به اینتمامی ابعاد ب

 المللی غیردولتیبین نهادهایبندی انواع تقسیم-2-3

موجب  ها ایداد نشود، بهالمللی یه درنتیده انعقاد قرارداد بین دولتهر سازمان بین     

المللی غیردولتی بین ، سازمان9121 فوریه 24مورخ  شورای اقتصادی اجتماعی، 211 قطعنامه

به دو  می توان در یک نناه یلیرا المللی غیردولتی های بینا سازمانبه حساب نمی آید

 یرد: منشعبدسته 

 المللی غیردولتی غیرانتفاعیهای بینسازمان ا9

 داوتلبانه و غیرانتفاعی ماهیووت دلیل به غیردولتی بین المللووی هووای سووازمان امروزه     

 شووکل در اند توانسته و اند گرفته قرار بین الملل حقوق اصلی بازینران توجه مورد خود

 نمایندا ایفا را مهمی نقش المللی بین واعدق اجرای و گیری

 مدموعه یا شهروند آن، اع ای یه است غیرانتفاعی شخصیتی دولتی، غیر سازمان یک     

 به گویی پاسخ منظور به آن فعالیت نوع یه است یشووور چند یا یک شووهروندان از ای

 می تعیین نماید، می یهمکار آن با مذیور سازمان یه جوامعی یا و جامعه افراد احتیاجات

 هر به :دهد می ارائه را زیر تعری  متحد ملل سازمان عمومی اتالعات اداره اما و اشود

 المللی بین یووا ملی محلی، سطح در یه شود می اتالق ای داوتلبانه و دولتی غیر سازمان

 وستانه،د انسووان خدمات اینند می اداره را آن مشووترک عالیق با افرادی و دارد فعالیت

 و دولت سوووی از شده اتخاذ های سیاست بر نظارت دولت، اعمال به مردم دادن توجه

 می قرار سازمان این های فعالیت شمار در خارجه، امور در سیاسی مشاریت به تشویق

 هشدار یارهایی و ساز مشابه نقش امور، یارشناسی و تحلیل با ها، سازمان گونه اینا گیرد
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 یافی دولتی غیر های سووازمان اهمیت و جایناه خصوص درا ینند می بازی را دهنده

 نزد مشورتی مقام دولتی غیر سووازمان 72(، 9171) سال در یه گردد یادآوری است

 مشورتی مقام دارای سازمان 2491 حاضر حال در و بودند یرده یسب متحد ملل سازمان

 نیز دولتی غیر سووازمان 711 حدود و بوده (ایوسوووک)اجتماعی و اقتصادی شورای نزد

 اباشند می «پایدار توسعه یمیسیون» نزد مشووورتی مقام دارای

  یالمللی غیردولتی انتفاعهای بینسازمان ا2

برابر باشند و المللی غیردولتی غیرانتفاعی یه مبحث اصلی ما میهای بیندر بین سازمان     

الملل، چند د، در سطح نظام بیننماین مل میفراملی و فراوستفالیایی ع تقریرات فوق الذیر،

یا زیر سلال بردن  ی دینرهاسازمان فقدان، یه این به معنای ایان تر می باشندسازمان نم

بندی، دا این تقسیمگردن المللی قلمداد نمیاهداف و عملکرد دینر نهادهای غیردولتی بین

نقشی یه با توجه به دا اشاره دارالمللی نها در سطح بیبه عملکرد فراگیر و عام این سازمان

اع ای بیشتری از مردم  درک این موضوع یه دارند و امروزه این نوع نهادها بر عهده

 ا(91:9314 سی  زاده،) ستیبر یسی پوشیده ن می باشند،جهان ع و این نهادها 

المللی غیردولتی ینگونه نهادهای بوجود، مبانی تشکیل اینممنابع مطالعاتی  با توجه به     

 نمایان ترها یه نقشی از آن ع یشود بنهایت سعی می ، درگرفتهبحث و بررسی قرار  مورد

 یمیته: ارائه گردند صورتدارد، بدین  ویژهدر زندگی مردم دارند و برای مخاتب جایناه 

اندمن ؛ سرتان المللیبین اتحادیه ؛المللی انتقال خونبین اندمن ؛المللی صلیب سرخبین

 آیادمی ؛المللی یشتی فیلاسازمان بین؛ المللی فوتبال فیفاسازمان بین؛ دانانالمللی حقوقبین

 111و دیپلماتیکالمللی بین
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های شریت المللی غیردولتی،بین نهادهایمنظور از  در ادامه باید اشاره نمود یه     

ا البته دارندی در سطح جهان گسترده ارگانی یه فعالیت تداری و باز می باشندچندملیتی 

ها و های چندملیتی یارتلشریت هدف مان از معرفیچنانکه در منابع دینر شاهد هستیم، 

به دلیل اهداف صرف اقتصادی و  یه،می باشد های بزرگ اقتصادی در سطح جهانبنناه

 امی باشنداز بحث ما  ، خارجتدارت

 

 رزشی در برقراری صلحرویکردهای عملی نهادهای و-3

و این  داشتهزیادی را با سیاست داخلی و بین المللی  ارتباطورزش مدرن  عصر حاضر،در      

 اعتلایمهم در  جایناه می توانند و نهادهای غیردولتی ورزشی یه ورزش بوجود آمده عقیده

المللی یه دا ورزش بین نداشته باش بین دولت ها هایشمکشصلح و حل  برقراریسطح توسعه، 

به عنوان موضوع  برخی اوقات، در می باشنددولتی و غیردولتی  عواملترییبی از دربردارنده 

المپیک  همانند ورزشی گردهمایی های بزرگا شونددیپلماتیک در نظر گرفته  مباحث درخور

 ایداد و برقراریبه  منتجو  نمودهجمع  هم را  ینار  دولت ها می توانندجهانی  هایجامو 

 مسابقات ورزشی مناسب ترین با این ذهنیت ،گردند دولت ها میان دوستانهنزدیک و  عاملاتت

ا نمایان ینندرا  خویشصلح، دوستی و تعاون  می توانندها و ملت دادهرا بروز  خویش یارایی

فیفا  ویژههای ورزشی به نسازمان ملل با یمیته بین المللی المپیک و فدراسیوهمکاری هم چنین 

 اندام دهدا بارهرا در این  مهمی نقش واندمی ت

 

 

 



 813/   رسول افخمی و همکاران؛ ... صلح یدر برقرار به عنوان قدرت نرم یورزش یردولتیغ یعملکرد نهادها 

 توسعه و نهادینه کردن فرهنگ صلح در سطح بین المللی -3-8

آن  معنیثابتی در تول تاریخ زندگی بشر در این یره خایی نداشته و  یمفهوم 2و امنیت 9صلح     

استااز  شدهشرایط مختل  جمعیتی، جغرافیایی، نژادی واااا دچارتغییر و تحول  راساسب

اجتماعی  هایجنبشبر این یه جزء  علاوهگفت  توانمیهای جنبش صلح  ویژگی تمایزترینم

 نقش فعال سازمان داشته و نتیده غیر ایدئولوژیکی و ، ماهیت جهانی،محسوب می گردندجدید 

 متفکران و روشنفکرانح، ا با توجه به نقش و اهمیت صلمی باشندهای غیردولتی و جامعه مدنی 

اولین و  اندابرداشتهاساسی  هایگامیشورهای مختل  در جهت گسترش روند صلح  ری ازبسیا

یه این مهم تبق  می باشدترین هدف در روابط بین الملل حفظ صلح و امنیت بین المللى  مهم

 ا این مفهوم از یک رویکرد واقعمی باشدمنشور سازمان ملل متحد برعهده شوراى امنیت  27ماده 

استا  یافتهصلح مثبت در فرداى پس از جنگ سرد تغییر -7ح منفى به رویکرد لیبرالىصل-3گرایانه

می از زوایاى مطالعات صلح جدید  ی، تحول از موضع لیبرالى صلح به رویکرد پسالیبرالعلاوهبه 

 حاضر ، رویکردسلامی-عناصر نظرى موجود در اندیشه ایرانى ح ور خاترا همچنین به باشد

 (ا39:9312 )زال پور، می باشدهاى در قاموس مطالعه صلح بومى  ائه چارچوبواجد مطالعه و ار

، ولى ممکن است بطور گسترده نیستیمجننى بین یشورها شاهد اینکه  ا وجودب اخیرا     

مفهوم صلح در   می باشد یه معنا دینو این ب نداشته باشیمها رروابط صلح آمیزى بین یشو

به معناى  تواژه صلح به تنهایى در  لغ ااستگردیده تحول روابط بین الملل دچار تغییر و

 ، ذیل واژه صلح(ا9344دهخدا، ) استفاده می شودآشتى، دوستى، سازش واااا ب

                                                           
1- Peace 
2- Security 
3- A realistic approach 
4- Liberal approach 
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در فرهنگ سیاسى صلح به معناى حالت آرامش در روابط عادى با یشورهاى دینر و      

ی یشورها بینروابط  نظام تهدید استا همزیستى مسالمت آمیز در نبودجنگ و نیز  نبود

مختل  به معناى رعایت اصول حق حایمیت، برابرى حقوق، مصونیت،  هاینظام دارای

داخلى سایریشورها و  تمامیت ارضى هر یشور یوچک یا بزرگ، عدم مداخله در امور

 (ا271:9317 )آقابخشی، می باشدفیصله دادن به مسائل بین المللى 

 گردیده مفاهیم به ویژه صلح دستخوش تحول مفهومىعصر جهانى شدن بسیارى از  در     

9استا مرزهاى وستفالى
امنیت انسانى،  بمانندو مفاهیم جدیدى  شدهدچار فرسایش  

وارد قاموس سیاست بین المللى شدها حتى صلح سازى و ایداد صلح  اااغیرامنیتى یردن و

 یصلح  مفهوم ااستگردیده دچار تحول اساسى  تحولاتاین  است یه در پرتو مقولاتیاز 

می تواند های مختل  دینی و فرهننی  تعری  متفاوتی و بر اساس جهان بینی بودهمطلق ن

مورد مطالعه قرار دادا در فرهنگ  می توان مختلفی هایجنبهداشته باشدا صلح را از 

سیاسی، صلح به معنای برقراری آرامش در روابط عادی با دینر یشورها و فقدان جنگ و 

از  دوریاز صلح،  رادنظر روابط بین الملل مماز   تعری  می گردداود نظام تهدید نیز نب

نیز ر یشورهاستا از نظر حقوق بین الملل دینو جلوگیری از برخورد شدید با  اختلاف

صلح با یک سند تعهدآور ملزم یننده یشورها و رعایت یک سلسله ترتیبات در روابط بین 

 (ا41:9312 و نوری صفا،)میریوشش  بدست می آیدالملل 

 در پی وجود دارد؛ حفظ صلح (ایداد صلح)حفظ صلح و صلح سازی  بینمرز باریکی      

محدود داشتن خشونت است و ایداد صلح پس از جنگ به دنبال دوباره سازی و بازسازی 

                                                           
1- Westphalia 
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بین المللی و یا پدیدارشدن یک جنگ  ویراننر مناقشاتاز  بعدتار و پود یک جامعه، 

 (ا31:9317 )برات علی پور، ی باشدمداخلی 

؛ در حالی یه حفظ می باشدمکمل در حفظ صلح  گردی، صلح سازی فرابادی امردر      

از پیش گیری برای  تلاشدر  سومیصلح، وجود نیروهای نظامی آماده توسط ترف 

اجتماعی، فرهننی، فیزیکی و ساختاری  هایترحا صلح سازی شامل می باشد خشونت

 (ا219: 2192، 9گردد)بلومبازسازی و آشتی منتج به   تواندمیاست یه 

، حتی پس از توافقات و هادرگیریدرصد از  77 قریب به معتقدند حدود 2یالیر و هافلر     

به  رسیدنعاملی برای  فقدان مایان گرو این ن از سر گرفته شود صلح دوباره هایپیمان

به حساب  توان عنصری فرهننیاین عامل را ب محتملاصلحی ماندگار است و 

 (ا1: 2199، 3آورد)فویوشیما

اشاره  ستبایمی  نجهانی شد عصرفرهننی و مراودات فرهننی در  دادوستد مورد الزامدر      

و  هاملت، تسهیل روابط هم، شناخت جوامع از هافرهنگ، تبادل فرهننی باعث پویایی یرد

فرهنگ در  زمانیا می نمایدجهانی فراهم  مناسبی برای صلح و امنیت زمینهو  هاستدولت

، بازسازی جوامع پس اختلافاتبه جلوگیری و حل  قادر می باشد یهبردارنده ایسیر صلح باشد، 

 نمایدامکرر یمک  هایجنگتعداد  ستن ازیابی به صلح پایدار و یا دست هدفاز جنگ به 

گسترده  صورتب غیردولتی، دینر یهاسازمانالمللی المپیک و  ن یمیته بینبیفعالیت دیپلماتیک 

 صورتیه ب «7فرهنگ صلح جهتجهانی آموزش و ورزش  اجلاس»تبلور شده استا  بیان

                                                           
1- Blom 
2- Caller & Hofler 
3- Fukushima 
4- World Summit on Education and Sports for Peace Culture 
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 جهتاز نیروی یمکی  قسمتیبین المللی المپیک به عنوان  هیونسکو و یمیتا همت مشترک ب

 ااستنمایان بوده فرهنگ صلح سازماندهی شده بود، 

 ی کشورها و آرمان جهانی صلحهمگراینهادهای غیردولتی و  -3-2

رابطه صلح جهانی و ورزش بوده  شان گرهای مهم ورزشی یه ن یکی از پدیده بیانبرای     

  اشاره المپیک به توانمیبا مفهوم صلح را داشته است  ی نزدیکو همواره یک ارتبات

 است؛ گردیده تراحی جهان هایقاره همبستنی هدف با های پندنانه المپیک، حلقها نمود

و نژاد  رنگاز  جهانورزشکاران  ،گوناگون اند هاحلقه این هایرنگ یه تور همان

 بزرگ ترین در بارهر چهار سال یک در ، مختل سیاسی و اجتماعی  شروطبا  گوناگون

جنگ و رقابت آنها هم صلح و دوستی را با خود  گرد هم آمده وورزشی جهان  اتفاق

المپیک به دور از هرگونه تبعیض نژادی،  :9المپیزم یادینبناصول از دیدگاه داردا همراه 

  صلح و سمبلورزش اندام می گیردا صلح آمیز  یاملاًو در ف ای  بودهسیاسی و جنسیتی 

 ارتباتات قومیت و نژادهای و شکل دهنده ساز بستر و یکدینرپذیری، تحمل همزیستی،

 ابعاد مثبت مایان ساختنن اخواهد بود امنیت و پذیری چتر صلح تحت جهان، مختل 

مناسب و  راهتوان با و می بودهدوستانه  ارتباتات برقراری بمانندبین المللی  سطح در ورزش

را  خودیه ورزش، پایی  شدشرایطی  برقراری موجبهای مناسب، سیاستاستفاده از 

ا یندرا ایفا  برجسته ایصلح نقش  برقراری بین المللی و اختلافاتحل مسیر حفظ و در 

همنرایی یشورها و موجب ها و یشورها  مشترک انسانی و هماهننی منافع انسان نافعم

 اگردد مینوع بشر 

                                                           
1- Olympus 
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تایید قرار  همنرایی ملتها مورد توجه و می بایست، در روابط بین الملل با این وجود     

زندگی  اساس و دنیای امروزی بودخ الزامات تریناصلیجهانی و از  یصلح آرمانا گیرد

 نمودنبرای تحقق پیدا  تمامیجامعه، آرامی و خوشبختی  توسعها دهدمیرا تشکل شری ب

افکار و  دادوستداز ست بلکه صلح عبارت نبودهارتباط  تنهاصلح  داشته ونیاز به صلح 

می توان از  یشهدر روابط سیاسی بین یشورها هم ،بوده هم قبولو  دوجانبهذهنیات، محبت 

 و نقش آننام برده مهم و قابل ذیر مسابقات ورزشی  یکی از نکاتصلح بعنوان 

 (ا93: 9311، یاردگاری) دانست انکارناپذیر

 تنها نباید، دینر یند می یسباهمیت  انسانبرای میلیاردها  مسابقه های ورزشی  زمانی     

، صلح و رویداداین  نبوده،فوتبال  تنها زمان ا ورزش فوتبال هیچشود قلمدادیک بازی 

 بوده و دیکتاتورها هادولت، نهادهای غیردولتی مدنظرو  یرده، انقلاب بدنبال داشته دوستی

 به توانمیا قدرت ورزش را قرار گیردنشست و گفتنو  جهت سببیبا اتمینان  می تواندو 

 ایداد جهت رینعنوان یک  به نیزو  مناقشاتاز  پیش گیری جهت فایتور مهمعنوان یک 

یه  می باشندهای مهمی ارزشموارد ا این نمود اعمال تاثیرگزار شکلی صولح استفاده و به

 جهت قادر استتور خاص  به درگیریاز  بعدو در محیط  بوده لازمصلح پایدار  جهت

 2197آسیایی  رقابت های در اباشد شنرفی داشته ریثتاگفتنو  تسهیلها و  تنش یاهش

با ورزشکاران  ویژه ایبا احترام اینچئون یره جنوبی، مردم و مسللین این یشور  میلادی

 رقابتهارژه ورزشکاران در افتتاحیه این  در هننامیه نحوی  به تعامل داشتندایره شمالی 

و در دست  خویشجای  در ایستادنتماشاگرانی یه در ورزشناه ح ور داشتند با  تمامی

ی یخ آمریکا هایی رو تیممسابقه  مبادرت نمودندا آنهاپرچم یره شمالی به تشویق  داشتن

منتج  یه برخلاف انتظار میلادی 9111زمستانی المپیک  رقابت های هایی شوروی در تیمبا 
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سیاسی آمریکا این امکان را داد تا خود را  مدموعهبه  ولیکن شد،شوروی  تیم به شکست

بر دو یشور را در  تعاملاتاز حمله شوروی به افغانستان  بعداز سایه تیرگی و تردیدی یه 

 بین تعاملاتبازگشت به گرمی  شرایط ویژه ای در راستای رقابتا این رها ینده بود، گرفت

 (ا927: 9319، )الخولی ایداد نمود نواین دو یشور و حتی نشست و گفت

فرهننی  تبادلات منتج بهو  تاثیرگزار بودهدیپلماسی عمومی  حوزهدر  قادر استورزش      

 مدیران جهت، ورزش فرصتی را معنای دینر بها شود مسئولین میانعمومی  تعاملاتو 

عنوان یه تاریخ  نمایندا آن گونهو گفتنو  دیداردینر یک تا باایداد می نماید سیاسی 

ا در منطقه گرددصلح و گفتنو  برقراری سببیه ورزش  نبوده این گونههم  همواره، داشته

حوزه یه در این  ندناخوشای رویدادهای بارزترین ، یکی از9آمریکای مریزی یونکایاف

و  2ا دو یشور هندوراسننرددآن تکرار  مثل آنیه شاید دینر  رویدادی است، اتفاق افتاد

فوتبال و حوادث میدان و داخل  مسابقهاز یک  بعد میلادی 9111در سال  3السالوادور

تانک و توپ و  ادوات ستنین نظامی بمانند و با یردندجنگ  استادیوم به یک دینر اعلان

 احدود مشهور شدبه جنگ فوتبال  بعداا این جنگ یه نمودند حملهپیما به مرزهای هم هوا

 (ا22: 9311، )فتحی نیز در پی داشتهخانمان  و هزاران بی داشته بدنبال تلفاتسه هزار  

 فایجاد تفاهم و دوستی بین ملل مختل-3-3

 در را خود اجتماعی ناهجای ای اجتماعی، هتربیت بدنی و ورزش به عنوان  پدید هامروز     

تربیت بدنی در ساختار جامعه وجود دارد، تحول و تکامل پیدا  نمایان نموده استا جامعه

 هاینیز برنامه آنو براساس  اشتهخاص خود را د هاینامهیرده، قوانین و مقررات و آئین 

                                                           
1- Concacaf 
2- Honduras 
3- El Salvador 
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عنوان  به اجتماعی دینر هایپدیدها تربیت بدنی و ورزش با ندینخود را اجرا میخاص 

، یاریردهای خاص خود را در جامعه یندمی، روابط متقابل برقرار  یک واقعیت اجتماعی

ساختار جامعه و هر یک از ابعاد اجتماعی از حاصل و ثمرة  تمامیو  گرفتهبه عهده 

رابطه سیاست و  اصلی هایسرفصلامروزه از  نمایندا میآن بهره برداری  هایفعالیت

 هایرژیم میلادی 11ا در دهه می باشدهای ورزشی بین المللی  فدراسیونوجود ورزش، 

 حوزهدر  والا شدندا جایناه دارای جهانی  حیطه و در توسعه پیدا یرده یحقوقی بین الملل

و قدرت  پیدا نکردهورزشی توسعه  هایفدراسیونا تی گردیدورزش هم روند مشابهی 

می  های مدرن را شبه دین زشیه ور صاحب نظران برخیا افزون تری بدست آوردند

جهانی  هایفدراسیوناین  می ینند، زیرا مقایسهورزشی را با یلیسا  نهادهایاقتدار  و ،دانند

 این ینشبیان  در جهت ملاک هایی داده وورزشی مشروعیت  هایینشخاصی از  ابعادبه 

به  خته وسااز غلط را روشن  صحیح نیز خوب از بد وبین ، مرزهای نمایندیم معینها 

یا با  و دهندمیپاداش تحسین نموده ، می ینندورزشی خاصی یمک  هایسنتاستقرار 

 (ا32: 9311، )روزخوش می نمایندمدازات  تقبیح

 جایناهبین المللی غیردولتی  اریانبه عنوان  ()فیفا، فیپا، فیال وااا ورزشی هایفدراسیون     

می  هافدراسیونبه عنوان یکی از پرنفوذترین  ا فیفاتوانند داشته باشندمیمهمی را  خیلی

اقتدار  راستایفیفا در  علی الاظاهر و صلح جهانی داشته گسترشدر  جایناهی سترگ تواند

، باشدمیاعمال قدرت برخوردار  جهتتر نسبت به سازمان ملل  از ابزارهای قوی خویش

 9وزارت خارجه فدرال اوامیدارد خویش مقرراتاز  دنباله رویرا به  هادولتیه  چنان

در  «صلح آمیزو سیاسی  یابزار»از ورزش به عنوان  9119آلمان برای اولین بار در سال 

                                                           
1- Federal 
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تعصب را درهم  مسیرتا از این  نمودیشورهای در حال توسعه و مناتق بحران زده استفاده 

از دید  ا تأسیس جی لیگ ژاپنباشد همه ب هااقلیت در پی نزدیک نمودن نوردیده و

تا از این تریق  شمرده می شودخواست وزارت خارجه ژاپن و یکی از اهداف  9زنریترمان

دستاوردهای اقتصادی و موجبات  موجب تقویت فوتبال بتواند، سال جنگ سرد 71پس از 

این لیگ، ینار هم قرار دادن بازیکنان  هایفعالیتدینر  ازدا گردپیشرفت و صلح در ژاپن 

 در ینار راهتا از این بوده های تمرینی خود در ژاپن ر یمپاسرائیلی د جوان فلسطینی و

)شریعتی فیض  نماید، صلح را در جامعه جهانی تقویت «یکدینر»ایداد شناخت آنها از 

 (ا19:9317 آبادی،

تربیتی ورزشی،  هایارزشمعتقدان به  یارینظام سازمان ملل به  در دهه های اخیر،     

باور در نقش  برقراری جهت درشی خصوصی و دولتی، همراه ساختن نهادهای ورز جهت

انسانی  هایپیشرفتبشریت، حفظ  سلامت، بهبود تحصیلاتسطح  توسعهحیاتی ورزش در 

به اعتقاد ورزش در توسعه صلح جهانی  جایناه خصوصدر  باشدامیو صلح پایدار نیازمند 

رزش را به عنوان بخش اگر و در واقع» :، مشاور ویژه دبیر یل سازمان ملل2اوگی آدول 

یه امروزه  نمود عنوان بایستی می ،به شمار آوریمضروری و حیاتی از آموزش و پرورش 

، در هزاره اعتقاد ایشان به «اگرددمیاجرا ابتر  شکله جغرافیایی جهانی به گسترآموزش در 

 هایچالشتا بتواند با  نمودنسلی شایسته تربیت  توان قادر بودمیاز این رهنذر  تنهاسوم 

 (ا117: 2117 ،3مواجه گردند)اوگیزندگی 

                                                           
1- Manzner 
2- Adolf Ogi 
3- Ogi 
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 تعلیم ترویج برای ایوسیله بعنوان از ورزش ملل، سازمان عمومی اجلاس 2/21 نامهقطع      

 (ا29:9314، ر)نیک شعا نام می بردتوسعه و صلح قلمداد  سلامتی، تربیت، و

 ع و توانمندسازی محرومانگذاردن احساسات، نزدیکی جوام برای به اشتراک بستریورزش      

المللی ورزش و تربیت بدنی یونسکو نیز در تقویت حق  اهمیت منشور بین آماده می یندا

 هایفعالیتا روح آحاد جامعه می باشددسترسی به تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش برای 

دوپینگ ینی  یونسکو در مبارزه با دوپینگ و حذف آن در ورزش از تریق ایداد صندوق ریشه

، اندنموده یشور جهان تاینون آن را ام ا 941یه  9در ورزش و تدوین ینوانسیون ضد دوپینگ

، 2197ا یونسکو با همکاری شهرداری ناندینگ در آگوست می باشدنیز بر پایه همین اصل استوار 

نان دا این رویداد موفق شد زنموجهانی جوانان در زمینه ورزش، فرهنگ و صلح را برگزار  مدمع

های  حل و راه هاچالش درخصوصتا  دور هم جمع نمایدو مردان جوان را از سراسر جهان 

 نمایندامشترک بحث و بررسی 

 2در دانشناه سوربن فرانسه توسط بارون پیر دویوبرتن 9117یمیته بین المللی المپیک در سال      

از  ورزشکار 221با ح ور  9111 سال در شهر آتن یونان در هابازیاولین دوره  و تأسیس

 هایدولتویترینی برای نمایش ورزشکاران از  هابازیا این استارت خوردمختل   یشورهای

گسترش صلح و دوستی بین  مختل  جهان شد، یمیته بین الملل المپیک هدف خود را توسعه و

شباهتی  توجه به بایمیته بین المللی المپیک،  اقرار داده است اخلاقی هایآموزشجوانان جهان و 

 هایویژگی داراییه با یک بنناه چندملیتی و نیز با سازمانی چون سازمان ملل متحد دارد، 

تأسیس شده است، نمونه نوعی از سازمان  میلادی 91ا این یمیته یه در اواخر قرن می باشدخاصی 

                                                           
1- Anti-Doping Convention 
2- Baron Pierre de Cucumberton 
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یک و سازمانهای دینر میان یمیته بین المللی المپ 9غیردولتی بین المللی استا فعالیت دیپلماتیک

جهانی آموزش و ورزش برای  اجلاس»به تور گسترده تعری  شده استا وارد صحنه شدن 

یه به تور مشترک به همت یونسکو و یمیته بین المللی المپیک به عنوان بخشی از  «فرهنگ صلح

استا در خصوص  متمایز و چشم گیرنیروی یمکی برای فرهنگ صلح سازماندهی شده بود، 

در  و رژه مشترک دو یره نزدیک ساختنهای سیدنی، نقش یمیته بین المللی المپیک در  یباز

 بین المللی بسیار مهم خصوص ویژگیسازمان در  همیشنیاز تأثیر  مثالیمراسم افتتاحیه، به عنوان 

 (ا1: 9314، شرفی) بود

ل مختل  دنیا بیش از پیش المللی و ایداد تفاهم متقابل بین مل امروزه، نقش ورزش در امور بین     

از ورزش همچون ابزار ارتباتی بین ملل مختل  جهان  توانمیتوری یه  ا بهمی باشدمحسوس 

جهان برای شریت در مسابقات ورزشی  از گوشه و اینافیه ورزشکاران  زمانیا استفاده یرد

های رد میدانو وا آیندمی همیا مسابقات دوستانه بین یشورها گرد ایقارهجهانی، المپیک، 

به  مبادرت وشته یه از مرزهای ملّی گذ  ایداد می گرددند، برای آنها فرصتی گرد ورزشی می

این خود در تحکیم مبانی صلح و  ،نمایندالمللی  بین هایصحنهبرقراری روابط دوستانه در 

 ).4544coakly :2009 ,(موثر استسطح جهان  در 2آمیز همزیستی مسالمت

 توسعه دیپلماسی ورزشیبرقراری و  -3-4

 فعالیتهای بع یاداره  راستایدر  دولتهادیپلماسی و دستناه دیپلماتیک  زمانی یه     

 بیان نمودتوان میمورد استفاده قرار می گیرد، به ورزش  همربوت امورورزشی و پیشرفت 

با ورزش  تعامل عنوان گردیدیه آن گونه  اما، گرفتهیه دیپلماسی در خدمت ورزش قرار 

دارای این ا ورزش باشدمیمتقابل  شکل می گیرد،دیپلماسی یه در دیپلماسی ورزشی 

                                                           
1- Diplomatic 
2- Peaceful coexistence 
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دستناه سیاست خارجی  مقاصد بع ی توسعهدر خدمت دیپلماسی و  پتانسیل می باشد تا

قابل تصور می باشدا  نمونه های گوناگونی حیطهی در اتموضوع چنینقرار گیردا  دولت ها

ار بر زپیچیده و تأثیرگ هاینشانهمدموعه  دربرگیرنده، شناسی دیپلماسی ورزشی نشانه

 مخاتبانحوزه را به  هانشانهاین  قادر می باشند تاورزشی های  رقابت امی باشد یکدینر

ازه زمانی خاص دارای دو یشوری یه ب میان رقابت، برگزاری بادی امرا در منتقل ینندش ا

دو یشور درصدد تعری  مددد  مدیران باشد یه مشخصی می تواند نشانه،  هستند اختلاف

آماده و مناسب و عامل تلطی  یننده  یا ورزش  محیطقرار گیرندشان  و بازبینی روابط

التیامی نیا و ) محسوب می گردد المللی تبیعی برای ملاقات بین دراییها و م یشمکش

 (911: 9317، محمدی عزیرآبادی

استفاده  دولت های دینر قرار دادنشار ف جهت تحتاز دیپلماسی ورزشی هم  یشورها     

مع لات ، حل و ارتباتات هادوستی ارتقایو  تعاملات افزایش جهت،د و هم از آن ینن می

به صلح و حفظ آن سود  رسیدن به منظور و در یلدینر سیاسی  مواردو  و مشکلات

 لتهایدویاران دادن با ورزش شریتورزشی یا عدم  رقابت های بع یبرندا تحریم می

 مواردالمپیک در  بازی های دوره های ا درمی تواند باشد حالاتدینر از جمله این 

در دینر شریت یننده  دولت هایدر اعتراض به میزبان یا  دولت ها برخی متعددی

به  خویشسیاسی  دیدگاه های ورودبا  با این یارو  زده دوره به تحریم آن دست ،المپیک

مربوط به سال  المپیک معروفتحریم  نخستیناندا دهنموی ورزش، المپیک را سیاس حوزه

اتحاد جماهیر  اعمالسوئیس، هلند و اسپانیا در اعتراض به  دولتیه سه  می باشد 9121

، رقابت هاشوروی در این  شریت یردنانقلاب مدارستان و نمودن شوروی در سریوب 

همچنین  را تحریم نمودند نفرستاده و آن دورهرا به المپیک ملبورن  خویشیاران ورزش
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نظامی  حملهیانال سوئز و  مشکل جهت عراق، یامبوج، مصر و لبنان هم به دولت های

چند ا اقدام به تحریم دوره ای خاص در المپیک نمودنداسرائیل، فرانسه و اننلستان به مصر 

نوان عتایوان به شریت یردننیز جمهوری خلق چین در اعتراض به  رقابت هامانده به  روز

مسئله ح ور  اگرچها نمودرا تحریم  این المپیک ها رقابتدر این « جمهوی چین»

بعدی  رقابت هایاز آن نیز در  بعدیاران تایوان و جمهوری خلق چین در المپیک ورزش

 و در دوره های مختل  موجب تحت الشعاع قرار دادنسیاسی بوده  هایچالشیکی از 

 9111توان به تحریم المپیک تابستانی تر میلبورن مهما از المپیک مگردیده استالمپیک 

حوزه)تحریم نمودن شریت در این  اتفاقات معروف ترینیه  یکی از  نمودمسکو اشاره 

 (ا12: 2199، 9در بازی های المپیک( بوده است)بوگدان 

به تداوز نظامی ارتش اتحاد جماهیر  اعتراضیشور( در  12) ها دولتاز  بسیاری     

اعتراض و  به این راه،تا  ینندرا تحریم  ها رقابتاین  مصمم شدند تای به افغانستان شورو

 ها رقابتآن  در دنیا های دولتاز  بسیاریا بیان نمایندرا  تداوزنسبت به این  خود رامخالفت 

و یشور میزبان وارد  رقابت هابه اعتبار این  سننینیلطمه  به این صورتو  هشریت نکرد

یننده المپیک مسکو با پرچم  تحریم دولت هایاز  بع ییاران ورزش چهاگرا نمودند

روح حایم بر ورزش و المپیک یه مبتنی  همچنانتا  یردندشریت  رقابتهاالمپیک در این 

شود)دولت جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از داعیه داران حفظ  می باشدبر صلح و دوستی 

ا چهار سال بعد در المپیک و دوره بعدی بود( این دیدگاه و تحریم ینندگان این دوره

را  رقابتهااین  شرقیشور بلوک  97همراه آندلس نیز اتحاد جماهیر شوروی بهلس 9117

این  غربی پاسخ دادندا در هر دو دوره های دولتبه اقدام  به این شکل و نمودندتحریم 

                                                           
1- Bogdanov 
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از اعزام  داشتهبا میزبانان  اعتراض و مخالفتی یه جهت ، جمهوری اسلامی ایران بهرقابتها

ا اصل حایم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خودداری یرد خویشیاران ورزش

مسابقاتی  این گونهانقلابی ایران شریت در  یشورو برای  است« نه شرقی و نه غربی»ایران 

به ورزش  آسیب سننینیاز یارشناسان بسیاری  عقیده یه به یارید، گرد نمی تلقیجایز 

ایداد سال فاصله  92بین هشتمین و نهمین ح ور ایران در المپیک  زیرا، ساختیران وارد ا

 بودآندلس نقش وزارت امور خارجه ایران پررنگ لس 9117ا در تحریم المپیک شد

 ادواریننده المپیک در تحریم دولت هایاز دینر بسیاری  خصوصدر  عملیچنین ا

یاران و متولیان ورزش با توجه به علاقه وافر ان مثالبه عنوا  می توان مشاهده نمود گذشته

 نهایت الامردر المپیک،  شریت جهت ااندمن المپیک بریتانی به ویژهورزش بریتانیا 

 گردیدتحریم المپیک مسکو مندر به  همراهی با ایالات متحده دردیپلماسی دولت تاچر 

 (ا931: 9319 )لورمور و بودر،

 

 نتیجه گیری

 اند مواجه غیرعادلانه های جنگ از ناشی خطرات به بشریت یه جهانی رد امروز     

تلاش می ینند  یه دمی باشن ورزشی عالی اندریاران دست و ورزشکاران صلح، قهرمانان

 محروم جوامع بهبه عنوان مولفه ای جدید و به اصطلاح قدرنی نرم  ورزش تریق از تا

 از بوده و جهان سراسر در جوانان بخش لهاما و قهرمان النو، افراد این اینند یمک جهان

 می استفاده جهانی صلح های برنامه تبلیغ و ایداد در خود ورزشی تدارب و محبوبیت

 جامعه پود و تار به رسوخ دنبال به دنیا در صلح داران دوست از بسیاری امروزه اینند

 سوی از ،ه یننداقام را دوستی و صلح بتواند یه هستند ارزشمندی های فرصت خلق برای
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 راستا این در تواندمی دارد یه ای یننده متحول قدرت و بخشی الهام با ورزش دینر،

 به صلح از صحبت یه وقت هر است، آموخته ما به ورزش یه گونه آن اشود واقع موثر

 صلح و توسعه های آموزه با راستا هم میتوان را ورزش نظی  مسلک آید،می میان

 یمال دریای به را انسان یه است خروشان و سیال رود همان ورزش یه چرا دانست،

 عنوان به همچنین ورزش ابخشد می نفس عزت و دهد می التیام را آلام و یندمی رهنمون

 از یکی و دارد مختل  جوامع توسعه و فرهنگ با نزدیکی ارتباط اجتماعی، فعالیت یک

 منابع از یکی مدازی، دنیای در و ومس هزاره در ااست توسعه بر میان ابزارهای ترین عمده

 و دوستی های اندمن ها، ملت و یشورها اهداف تحقق و گسترده ارتباتات برای جهانی

 در ای یننده خیره تأثیرات الملل بین روابط صحنه در یه باشندمی دولتی غیر نهادهای

 غیررسمی یپلماسید ارائه دار داعیه غیردولتی نهادهای این ااند داشته المللی بین معادلات

 غیردولتی نهادهای و دوستی های اندمن اهستند شهروندی دیپلماسی دینر عبارت به و

 با توانند می همواره و هستند ورزشی دیپلماسی ورود برای ملثری سازویار المللی بین

 و جوانان جهان، ورزشی نخبنان با ارتباتات گسترش همچنین و اندیشه و فکر تولید

 گام ملتها روابط تقویت جهت در ملثری نهادهای عنوان به فرهننی و یاجتماع فعالان

 ارتقای برای مسیری عنوان به ورزشی دیپلماسی نمودن دنبال اساس این بر ابردارند

 به و تقویت را جوان نسل جسمانی بنیه رود، می یار به بیماری از پیشنیری و بهداشت

 برابری دهد، می پرورش را عیاجتما مشاریت یند، می یمک آنها تحصیل و رشد

 دید از ایند می ایداد صلح و فراهم را معلول افراد مشاریت یرده، ایداد جنسیتی

 و مسائل همه تقریبا یردن حل و اجتناب برای مساعدی ابزاری ورزش ورزشی، واعظان

 چنین توان می نهایت در ااست جامعه در افراد زندگی یلی ییفیت ارتقای نیز و مشکلات
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 یه است واقعیت این نشاننر ورزش عرصه در اخیر های دهه تحولات یه نمود نباطاست

 از ااست گسترش به رو جهانی صلح معادلات در المللی بین نهادهای و ها اندمن نقش

 المللی بین محیط و ملتها میان روابط یعنی یلیدی عرصه دو در ها اندمن این یه آندایی

 و باشدمی افزایش به رو آنها گری ینش و فعالیت حوزه لذا نمایند؛ می نقش ایفای

 در یه نمایند قبول و داشته خاصی توجه بدانها توانند می خارجی سیاست حوزه مسئولان

 روابط در را امور روند و جهت دینر عامل هر از بیش آنچه پسامدرن، و مدرن جهان

 درک قلم، ،گفتنو اندیشه، قدرت یندمی تعیین ها ملت بخصوص و ها دولت میان

باتوجه به موارد فوق  بنابراین ااست ورزش تریق از ویژه به انسانی ارتباتات و متقابل،

الذیرو تاثیر و عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی دربرقراری صلح در سطح بین الملی 

 وحدت تحکیم و تامین آمیز، مسالمت همزیستی برای را ورزش توانمی بعنوان قدرت نرم

 و برادری اخوت، و صلح تحکیم و تامین برای اجتماعی، منفی های پدیده با مبارزه ملی،

 انماییم استفاده توسعه و برابری

 

 پیشنهادات کاربردی

در راستای یافته های مقاله حاضرچنانچه نهادهای غیردولتی ورزشی بتوانند نقشی مستقل      

فات دولت ها به دور باشند می نر از دولت های موسس ایفا یرده و از تبعات سیاسی و اختلا

 توان به نقش و تاثیر بی بدیل انها امیدوار بودا 

 ،با توجه به تاثیر میزبانی مسابقات جهانی و المپیک از منظر اقتصادی به عنوان قدرتی نرم     

 می توان در پذیرش ارزش های دولت های میزبان از جانب دینر یشورها امیدوارتر بودا
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 بر یه نرم تاثیر عملکرد نهادهای غیر دولتی ورزشی با توجه به مفهوم قدرت با توجه به     

یابد، یشورهای جهان سوم  تدلی پذیرش شکل است، و می تواند به استوار جذابیت و اقناع

اقتصادی طح اختلافات در ینار افزایش قدرت در منطقه خاورمیانه، برای یاهش س بالاخص

 سیاسی درجه یک مدنظر باشدامی تواند بعنوان اهداف  ،داخلی
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 منابع
 .رانیتهران: مریز اتلاعات و مدارک علمى ا اسى،یفرهنگ علوم س ا(9317) یآقابخشى، عل (1

 مدازی؛ ف ای و ایران اسلامی جمهوری»(ا 9311) ماشاءالله حیدرپور، محمد و ترابی، افشین؛ آزادی، (2

 .941-974، صص3، شماره 1مقدس، سال  دفاع مطالعات مهفصلنا ،«هاچالش حل برای راهکارهایی

 نیدر روابط ب یدوست یهاو نقش اندمن یفرهنن یپلماسید»ا (9311اله ) ی، حبیبرازیش ابوالحسن (3

 .الملل( نیالملل )پژوهشنامه روابط ب نیمطالعات روابط ب ،«الملل

و تسریع یننده ورزش در فراهم نقش تبعی » ا(9317)ی مهد ،یرآبادیعز یرضا و محمد ا،ینیامیالت (4

 .22، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره «یردن شرایط صلح در بین دولتها

 .انتشارات سمت :تهران ،یخیورزش و جامعه، ترجمه محمدرضا ش ا(9319) امین انور الخولی، (5

 نیج  ی، در قدرت نرم و عدم خشونت، تأل«قدرت بدون خشونت» ا(9311) (9اصغر) ،یافتخار (6

 .تهران، انتشارات دانشناه امام صادق )ع( ،یرضا مرزان دیشارپ، ترجمه س

در منابع  ،«رانیا یاسلام یدر جمهور یاجتماع هیجامعه، دولت و سرما» ا(9311) (2اصغر) ،یافتخار (7

 .انتشارات دانشناه امام صادق )ع( :تهران ،یمحسن رداد  یدر اسلام، تأل یاجتماع هیقدرت نرم، سرما

سال  ج،یفصلنامه مطالعات بس ،«رانیا یاسلام یقدرت نرم در جمهور یمبان» ا(9314) حدت الله ،یزدیا (8

 ا79 زمستان، شماره ازدهم،ی

سال  ،یجهان استیفصلنامه س ،یجهان یاسیو عدالت س داریصلح پا ا(9317)ی پور، مهد یبراتعل (9

 ا9چهارم، شماره

 یهامولفه(ا »9311) لیمحمداسماع ان،یو نبات یعل ،یزدییعسنر ؛یمصطف ان،یملکوت ؛یبذریار، مهد (11

انقلاب  یهافصلنامه پژوهش ،«رانیا یانقلاب اسلام یهادر گسترش ارزش یفرهنن یپلماسید یاساس

 ا47-23، صص 39، شماره 1دوره  ،یاسلام

 استیس یدر راستا یشنهادینرم: پ دیدرت نرم، تهدق» ا(9311) ژانت و محمودرضا گلشن پژوه ک،یبل (11

 .22 فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، تابستان، شماره ،«یساز

 الغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشناه تهران ا(9344) ایبر یعل دهخدا، (12

 انریا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمللفه»(ا 9314فرزانه ) ی،دشت ی ومهد ی،ذولفقار (13

 ا927-924 ، صص2، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنن یپلماسیدر د

 ،ی، فصلنامه علوم اجتماع«رابطه کیمختل   یهاهیسو است،یورزش و س» ا(9311) محمد روزخوش، (14

 .31شماره
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 رواق نشر ،«عراق مورد–و سازمان ملل متحد  یدسته جمع تینظام امنا »(9312) پور، خسرو زال (15

 .39شماره شه،اندی

به  ،یمل یدر جنگ نرم در عرصه دفاع ،«یالملل نیب یجنگ نرم و نظام حقوق» ا(9311) نادر ساعد، (16

 .انتشارات دانشناه امام صادق )ع( :تهران ،ییوشش محمود عسنر

 منظر از مقدس دفاع عرصه در ایرانی زنان فرهننی نقش»(ا 9311ا )احمد سید سیر، حسینی سپهرنیا، رزیتا و (17

 .921-919 ، صص3، شماره 3مقدس، سال  دفاع مطالعات فصلنامه ،«نرم قدرت بر مبتنی عکاسان آثار

 .نزایمتهران:  الملل، نیاصول روابط با (9314) نیحس دیس ،زاده  یس (18

 ،«یصلح جهان دادیبر نقش ورزش در ا یالملل نیب یردولتیغ یسازمان ها ریتأث» ا(9314)یهاد ،یشرف (19

 .یصلح پژوه یالملل نیینفرانس ب نیاول

فرهنگ صلح ساز ورزش در  میمفاه یتراح» ا(9311) اریماز ،یو ناظم یمهد ،یآباد ضیف یعتیشر (21

 .27شماره  ،یفرهنن ی، فصلنامه راهبرد اجتماع«الملل نیتوسعه روابط ب

ورزش  یپلماسیدهنده د لیتشک یمولفه ها یو مدل ساز یتراح ا(9317) یمهد ،یآباد ضیف یعتیشر (21

 .دانشناه تهران ،یالملل، رساله دیتر نیوسعه روابط بدر ت

، در قدرت «نرم داتیتهد تیریشناخت و مد ج،یبس» ا(9314) یانیمحمدرضا و عبدالله هند ،یشعبان (22

 .، تهران، انتشارات دانشناه امام صادق)ع(3جلد ت،ینرم، فرهنگ و امن

 یردولتیغ یالمللنیب یهاسازماننقش »(ا 9319) دمحمدرضایفرد، س یو موسو د،یمد ،یاشلق یعباس (23

 ا19-13 ،(21)1 ،یاسیعلوم س ،«شدن اقدامات بشر دوستانه یدر جهان

حقوق  دگاهیمطالعات صلح از د یهاستهیضرورت و با» ا(9312) لدای ،یو خسرو ایپور ،یعسنر (24

 .22الملل، شماره نیروابط ب یها، پژوهش«المللنیب

 یپژوهشکده مطالعات راهبرد :تهران ،یدارندگ یبرا یالزام ؛یقدرت افکن ا(9311) محمود ،یعسنر (25

 .ریریبیانتشارات ام :در ورزش، تهران ینژاد ضیتبع ا(9311) هوشنگ ،یفتح (26

 .چاپ سوم ،یدولت تیریچند مقاله، تهران: مریز آموزش مدا (9311) یعل پور،یقل (27

در عراق پس از صدام و  ،«در قبال عراق پس از صدام هیتری استیس» ا(9314پور، رحمان )قهرمان (28

 .92پژوهش  ک،یاستراتژ قاتیپژوهشکده تحق ،یمنطقه ا نرانیباز

 ی، ینفرانس مل«یشورها نیب یصلح ودوست دادینقش ورزش در اا »(9311) زهره ،ییاردگار (29

 .29قرن  نینو یکردهایرو
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و ایبر  یه سدادنصرالل دیترجمه س الملل،نیورزش و روابط ب ا(9319) نیروگر و بودر، ادر لورمور، (31

 .یتهران: نشرعلوم ورزش ،یدریح

 کردیاستکبار؛ رو هییاربرد قدرت نرم از ناح» ا(9311)ی بابا نار ینادر یاصغرآقا و مهد ،یمهدو (31

 .(97 یاپی)پ 2و زمستان، شماره  زیسال هفتم، پائ ،یاسیفصلنامه دانش س ،«یقرآن

در بستر فرهنگ  المللنیصلح ب یسشنا یهست» ا(9312) شهرزاد صفا یهوشنگ و نور ریوشش،یم (32

 .11فصلنامه راهبرد، شماره  ،«یرانیمدارا و صلح ا

دوره هشتم،  ،یبدن تیمدله رشد آموزش ترب ،«یورزش و صلح جهان» ا(9314) شعار، ایرم کین (33
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