
 

 

نقش ورزش در توسعه روابط خارجی کشورهای اقتصاد نوظهور 

 (بریک)

  ، مهدی دستگردی ، میثم رحیمی زاد مهدی شریعتی فیض آبادی

5/6/9318   :تاریخ دریافت 9/4/9318 :تاریخ پذیرش          

 چکیده

مقایسه آن با  هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مبتنی بر مدل بردی دیپلماسی ورزشی در کشورهای بریک و

 55 از بیش بررسی با که بود به لحاظ هدف کاربردی حاضر پژوهشوضعیت دیپلماسی ورزشی در ایران بود؛ 

 به دستیابی برای .شد انجام بردی روش از استفاده با 9311 تا 9385 های سال طی...  و خبر یادداشت، کتاب، مقاله،

پژوهش نشان داد  های یافته شد؛ آوری جمعمیالدی  8598 سال انپای تا فارسی و انگلیسی متون نیاز مورد اطالعات

جامع و در قالب استفاده از  ای برنامهبا ارائه ( برزیل، روسیه، هند و چین)کشورهای دارای اقتصاد نوظهور 

تحقق اهداف کالن سیاسی خود در بستر ورزش  به دنبالورزشکاران، مربیان، داوران و حتی ورزش دانشجویان 

                                                           
 (نویسنده مسئول) صفادشت( ع)بدنی امام علی  ای، دانشکده تربیت استادیار دانشگاه فنی و حرفه - 9

Email: mahdishariatifeiz@gmail.com 

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران - 8

 تصفادش( ع)بدنی امام علی  دانشجوی دکتری و مدرس دانشکده تربیت -3
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برای سرگرمی و تفریح  صرفاً ای پدیده عنوان بهتصمیم گیران جمهوری اسالمی ایران از ورزش  آنکه حال؛ هستند

 .اند کردهاز فضای ورزش جهان بسنده  «ادراک»بجای  «مندی عالقه»استفاده و هنوز به 

 اقتصاد نوظهور، قدرت نرم، دیپلماسی ورزشی، تطبیقی، کشور :کلیدی های واژه

 مقدمه

مینی بر قرار گرفتن  «8بازی با جهان»در کتاب ( 8595) 9بیر مارکووینتس و رنسمنشاید تع

گفت که امروزه  توان می راستی بهاست، اما  آمیز اغراقکمی  «بخشی از ورزش عنوان بهجهان »

در این بین اگر به تعریف جامعه جهانی . دارد ناپذیر جداییجامعه جهانی با ورزش پیوندی 

دهقانی فیروزآبادی، ) «مشترک های ارزشبا منافع و  ها دولتگروهی از »یم دقت نمای خوبی به

ارزش مشترک جوامع امروز سبب شد تا  ترین بزرگپرواضح است که ورزش  (54: ، ص9318

جهانی با شتابی روزافزون صورت  واقع به ای دهکدهرنگ قومی و نژادی، تحقق  هرگونهفارغ از 

برلین تا  9136ز پروپاگاندای نازی در المپیک تابستانی ا. (954: ص ،9319سجادی، ) گیرد

جهان بوده تا  های قدرتابزاری در دست  عنوان بهپکن، ورزش همواره  8558در  «المپیک قرن»

شریعتی و ناظمی، ) خود را نیز تقویت نمایند پرستی میهنو  ملی غرورعالوه بر نمایش قدرت، 

وگیری از در گسترش صلح و جل ورزشخی از پیشینه تاری نظر صرف؛ (968: ، ص9316

اش ابزار قدرتمندی است که  مختلف جهانی های ظرفیتورزش و  میان کشورها، های دشمنی

 شان سیاسیو منافع ملی و  ها خواستهگسترده از آن برای پیشبرد  صورت بهند توان می ها دولت

                                                           
1-Markovits & Rensmann 

2- Gaming the World 
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. (841: ، ص8593، 9رد و گیتسنایگا) رندپیدا و پنهان آن سود بب های ظرفیتاستفاده کنند و از 

نوین دیپلماسی ورزشی  المللی بیندر روابط  شود مینجا اهمیت دارد که گفته این موضوع تا آ

که کشورها با استفاده هوشمند از دیپلماسی  طوری بهدارد،  ها دولتتأثیرات بسیار سودمندی برای 

و همچنین  گسترش دهند شان سیاسیستای اهداف توانند نفوذ فرهنگی خود را در را ورزشی می

شان را به نمایش بگذارند و حتی با استفاده از دیپلماسی ورزشی صلح را پرورش دهند های ارزش

 چهره با آدرنالین ترشح با اگرچه ورزشکاران( 8598) 3از دید مورای (.358: ، ص8558، 8مرکل)

 مصلح و آرام جو با ورزشی های استادیوم اما هیاهوی متفاوتند؛ ها دیپلمات آرام ژست و

میز  دور به ها دیپلماتو  دوند مییک وجه تشابه دارد؛ ورزشکاران به دور زمین  ها دیپلمات

در پژوهش خود ( 8596) 4و پاستلتویتگریکس . تا اهداف و منافع ملی را محقق سازند نشینند می

 :رده استطی نیم قرن گذشته گزارش ک الملل ینبدلیل را برای ورود ورزش به روابط  4

برساند و نقش  یاستمدارانسد صدای یک ملت را رساتر به گوش سایر توان میورزش -9

 .داشته باشدرا  ها دولت های یاستسمکمل برای 

مهم دیپلماتیک عمومی را مهیا  یها فرصترویدادهای بزرگ ورزشی برای ملت میزبان،  -8

 .نمایند یم

                                                           
1- Nygard & Gates 

2- Merkel 

3- Murray 

4- Grix & Postlethwaite 
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 8بکر مکانییا  9اضافه ای پدیده به چشمورزش دیگر به  ها دولتسومین دلیل این است که  -3

 گانه جهانی شدن را به 6قدرت مطلق تبدیل شده و یکی از ابعاد  ینوع بهامروز ورزش . نگرند ینم

 .تندسه ها حکومت نمونه بارز این موضوع برای 3فدرر، بکام و مسی اختصاص داده است؛ خود

را  یتوجه قابل یریپذ انعطافتا  دهد یماجازه  ها حکومتورزشی به  یها رشتهدیپلماسی  -4

وضعیت سیاسی از خود  یسو آن، در استضعیف یا قوی  ها آندر زمانی که روابط دیپلماتیک 

. نشان دهند؛ تعامالت دیپلماسی ورزش مسیری نرم برای کشف تغییرات سیاسی محتمل است

و در مواردی ابزاری برای  مسیرهای جایگزین برای گفتگو میان ملل و افراد ناآشنا ایجاد ها آن

 .آورند میم هرا فرایا تنبیه یک ملت  تحریک

ش آن از یک سو نق. رودورزش نمونه مطالعاتی مهمی برای جامعه جهانی امروز به شمار می

و از سوی دیگر نقش ابزاری این پدیده در جهت سنجش و  در تحکیم روابط میان کشورها

 یا مؤلفه عنوان بها امروزه پژوهشگران از ورزش مقایسه کشورها با یکدیگر باعث شده ت

جدانشدنی از تمامی ارتباطات و تعامالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای 

دارد و  مرز یبورزش کیفیتی (. 885: ، ص9315،، باقری و نظریانشریعتی)مختلف جهان یاد کنند 

رهبران  ها یژاپنو  متحده یاالتا، ها ژرمن که یحالهستند؛ در  مند عالقهبه آن  ها حکومتتمامی 

دیپلماسی ورزش به فهم . تا از آنان پیروی نمایند نمایند یماین حوزه هستند، سایر کشورها سعی 

                                                           
1- Niche 

2 - Backwater  
3-Messi, Beckham & Federer 
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، خطر کم»ابزاری  ورزش. برد یم یناز بو تعصب را  ها یشهکلکمک و  ها یدوستو  الملل ینببهتر 

 (.9515: ، ص8594، 9و راف پیگمن)ماتیک است دیپل های یتفعالبرای  «و پرمحتوا ینههز کم

 ملی غرور ایجاد با و است ارتباط در دولت یک «برند» و «تصویر» با شفاف صورت به ورزش

 نیز سایرین برای که المللی بین صحنه روی بر خاص هویتی ایجاد و مختلف دستاوردهای طریق از

: ، ص9315ی، باقری و نظریان،شریعت) آورد می فراهم را« ملی ساخت» موجبات است جذاب

 یا فرانس توردو رالی مانند باشد کشور یک تصویر کننده تداعی دتوان می رویداد یک(. 885

 نیویورک در هرساله که ماراتن دوی مسابقات مانند سازد بازنمایی اذهان در را شهر یک تصویر

 یا شهر یک شهرت و دنش برند مایه خود خودی به ورزشی مسابقات و رویدادها ؛شود می انجام

 ذهن در ها آن گرفتن قرار باعث که است مسابقات این ای رسانه انعکاس بلکه ،شود نمی کشور

 (.1: ، ص8598، 8پریش) شود می جهان مردم

که تا با استفاده از  دهد میورزش بدان این امکان را  3سابژکتیو تأثیرگذاریماهیت  در واقع

در ابزارهای سخت همچون نیروی نظامی، سیاست  گذاری یهسرماکمتر از  ای هزینهرسانه با 

 تصاویر از یکی «ورزشی ملت» .(95: ص :9316خبیری، ) خارجی مورد نظر دولت را به پیش برد

 گزارش به بنا. گذاشت برجای خود از المپیک های بازی از بعد و خالل در پیش، استرالیا که بود

 تصویر بهبود استرالیا برای 8555 المپیک موفق یبرگزار ماحصل استرالیا گردشگری کمیسیون

 توسط صحیح «تصویر مدیریت» دهنده نشان خود این که بود سال 95 اندازه به استرالیا ملی

                                                           
1- Pigman & Rofe 

2- Parrish 

3- Subjective 
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پوشش  (8593)و همکاران  8کینگ (.96: ، ص8598، 9رو) بود مسابقات این برگزارکنندگان

 8558المپیک  های یبازعیت برگزاری از وض «نیویورک تایمز»و  «تایمز لندن»خبری دو روزنامه 

موضوعات ذکر شده درباره چین درصد مقایسه . اند کردهبررسی  8558تا دسامبر  8551از ژانویه 

 :در جدول زیر آمده است 8551-8و  8558-3 های سالدر روزنامه تایمز لندن در بین 

 2002تا  2002سال  2002تا  2002سال  موضوعات

 5/00 22 دیپلماسی/اقتصاد

 2/22 2/22 سیاست

 2/2 2/9 حقوق

 2/2 5/2 تغذیه/سالمت

 2/02 2/2 آموزش/هنر/فرهنگ

 0 2/2 نظامی

 5/2 2/2 ورزشی یها رشته

 0 2/2 فناوری

 2/2 9/6 مردم

 2/6 2/0 زیست یطمح

 2/02 0 المپیک های یباز

 6/5 2/2 موضوعات اجتماعی

 9/2 9/00 سایر

 هر در ژاپن بازیکنان ،شد می برگزار چین در که 8554 لسا در آسیا های ملت جام در

 سرودهای ها ورزشگاه در ها چینی ؛شوند می مواجه چینی تماشاگران دشمنانه های پیام با ای مسابقه

                                                           
1- Rowe 

2- Qing & et al 
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 خود تاریخچه به» بود شده نوشته ها آن روی بر که بنرهای دادن نشان با و دادند می سر ژاپنی ضد

 تحقیر را ایشان( 16: ، ص9318، شناس گیاه) «نمایید ذرخواهیع آسیا مردم از و کنید نگاه

 .کردند می

 منظور به ورزش دیپلماسی از استفاده نرم؛ قدرت» عنوان بای پژوهش در ،(8593)9فیلد ستر

 است معتقد عمومی، دیپلماسی مجله در «دختران و زنان توانمندسازی برای جهانی ای شبکه ایجاد

 :گیرد می صورت زیر حوزه سه در ورزش طریق از اندختر و زنان توانمندسازی

 به خدمات ارائه برای ورزشکاران و مربیان اعزام شامل که: ورزشی های رشته نماینده (9

 .است جوانان

 در جوانان و مربیان به خدمات ارائه و زنان دعوت: ورزشی های رشته بازدیدکنندگان (8

 فرهنگی تعامالت منظور به متحده ایاالت

 های رشته رهبران عنوان به زنان ظهور: متحده ایاالت جهانی ورزشی های رشته نظارتی برنامه (3

 .افتد می اتفاق حوزه این در آمریکایی زنان پیشگامی با جهان ورزشی

نوظهور  اقتصاد کشور دو عنوان به هند و برزیلنیز با بررسی ( 8594)گریکس و هولیهان 

 سال در المپیک های بازی و 8594 سال در فوتبال جهانی جام یمیزبان با برزیل که گزارش کردند

 توانست 8595 سال در المنافع مشترک کشورهای های بازی میزبانی طریق از نیز هندوستان و 8596

 حوزه کوچک کشورهای دیگر سوی از آنکه حال دهد، افزایش را خود المللی بین پرستیژ

                                                           
1- Satterfield 
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 نیز( 9 فرمول مسابقات) بحرین و( 8588 سال در فوتبال جهانی جام) قطر مانند فارس خلیج

 جهان نقشه روی بر را خود و نمایند استفاده المللی بین پرستیژ ایجاد برای ورزش بستر از توانستند

چهار سال پیش از ( فیفا رئیس) بالتر به ای نامه در برزیل جمهور رئیس 9داسیلوا لوال. نمایند مطرح

 (:8593 استرو،ک) نویسد میبرگزاری جام جهانی 

 و هستیم زندگی عاشق که چنان آن هستیم؛ ورزش و فوتبال عاشق ملتی ما !من عزیز بالتر»

 و بجنگیم زندگی برای ما اگر شود؛ بهتر نیز همواره دتوان می زیباست زندگی که چنان آن معتقدیم

 مردان و زنان میان همبستگی ایجاد برای ورزش قدرت به ما! ننماییم سکوت عدالتی بی مقابله در

 .«داریم اعتقاد تعصبات بردن بین از و

 طریق از «اذهان و قلوب بر پیروزی» برای برزیل راهبرد یپژوهش در نیز (8593) 8کاسترو

 جام قبیل از ورزشی مختلف رویدادهای و ها بازی میزبانی و اخیر های سال دررا  فوتبال و ورزش

 جهانی جام ،(8593) جهان ای حرفه دوندگان مانیقهر بیستمین ،(8593) فیفا های کنفدراسیون

 آمریکن پان های بازی دوره پانزدهمین ،(8596) پاراالمپیک و المپیک های بازی ،(8594) فوتبال

 قدرت افزایش موجبات را( 8599) نظامی های بازی دوره پنجمین ،(8551) آمریکن پاراپان و

وهشی با مطالعه دیپلماسی ورزشی کشورهای پژ در( 8593) 3چا. داند می کشور این هوشمندانه

 مروری ضمن ورزش، تاریخ المللی بین نشریه در آسیایی های بازیکره، چین و روسیه و جایگاه 

 ایجاد مرزهای بردن میان از در آسیایی های بازی نقش به پکن 8558 المپیک های بازی به کوتاه

                                                           
1- Lula Da Silva:  8599تا  8553رییس جمهور برزیل طی سال های  

2- Castro 

3- Cha 
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 یک عنوان به را ورزش ادامه در وی. کند می اشاره آسیا در سرد جنگ پایانی دوران در شده

 اهداف به راه این از و باشند تأثیرگذار اجتماعی بتواند ها سیاست و ها دولت تا داند می «ملی نشان»

 یمیزبان برگزاری ازاهداف بریتانیا  ترین مهم( 8593)گریکس  .نماید پیدا دست خویش

 :استزیر خالصه کرده لندن را در موارد  8598بخصوص المپیک  ورزشی رویدادهای

 گردشگران افزایش •

 صادرات افزایش و داخلی گذاری سرمایه رشد •

 کشور سیاسی نخبگان خودباوری افزایش •

 جهان های قسمت سایر با میزبان تفاوت و تمایز نمایش •

 ملی هویت و پرستی وطن حس تقویت و بهبود •

 المپیک و آلمان 8556 فوتبال نیجها جام های بازی مقایسه ضمن( 8594) هولیهان و گریکس

 نقش میالدی بیستم قرن در ورزش از سیاست از استفاده در را ها آلمان لندن، 8598 تابستانی

 موضوع این از کمونیست – سوشالیست غربی آلمان و نازیسم دوره 8 در ها آن ؛اند داشته مهمی

 فوتبال 8556 جهانی جام گزاریبر در آلمان موفقیت برای دلیلسه  ایشان. گرفتند بهره خوبی به

 :کردند گزارش

 میزبانی مزایای راستای در کشور مردم به مناسب بخشیدن آگاهی و اطالعات ارائه .9

 بود شده پذیرفته ها ژرمن توسط خوبی به که ها بازی کمیته توسط محور هوادار نگرش .8

 ها بازی این برگزاری هفته 4 طی خوب بسیار هوای و آب .3
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 در سریع اقتصادی رشد دارای که داند میکشورهایی  را 8بریک کشورهای (8593) 9مورای

 توسعه و شکوفایی برای ورزشی رویدادهای میزبانی از بوده و جدید هزاره دوم دهه فاصل حد

 :نمایند می استفاده خود اقتصاد بیشتر هرچه

 بود تابستانی المپیک های بازی میزبان چین=  8558 سال

 بود المنافع مشترک کشورهای های بازی میزبان نده=  8595 سال

 بود زمستانی المپیک های بازی میزبان روسیه=  8594 سال

 بود فوتبال جهانی جام میزبان برزیل=  8594 سال

 تابستانی المپیک میزبان برزیل=  8596 سال

 بود خواهد فوتبال جهانی جام میزبان روسیه=  8598 سال

 برای استرالیا را ورزشی بزرگ رویدادهایفایده میزبانی  5دیگر در پژوهشی ( 8593) مورای

 :خالصه کرده است چنین این

 میل جوانان ویژه به اجتماع از عظیمی توده تا شود می باعث ورزشی رویدادهای در موفقیت .9

 .شود ساخته پویاتر و بهتر ای جامعه نتیجه در و دهند نشان ورزش به بیشتری اشتیاقی و

 .دهد می افزایش را گردشگران ورود و بوده سودآور مسابقات این ریبرگزا .8

 .دهد می برگزارکننده شهر مردمان به «خوب حسی» ورزشی مسابقات این برگزاری .3

                                                           
1- Murray 

2- BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
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 .شود می پیگیری بیشتری سرعت با طریق این از شهری بازسازی .4

 را «نرم قدرت» اتموضوع این تمام که یابد می افزایش ملی جذابیت و الملل بین روابط .5

 .کشد می جهانیان رخ به گذشته از بیش

 «ورزش در موردی مطالعات» عنوان با خود کتاب هفتم فصل در( 8591)9همکاران و اشریک

 است؛ پرداخته امریکا متحده ایاالت با ایران دیپلماتیک روابط توسعه در ورزش نقش بررسی به

 به ادامه در و بررسی مورد را 9118 سال در فوتبال جهانی جام تفصیل به فصل این در ایشان

 پرداخته بود زده قلم امریکا و ایران بازی درباره که آمریکایی وقت نویسنده مارکس جان مطالب

 عنوان به را فوتبال بازی این ابتدای یادگاری عکس و فرانسه 9118 جهانی جام بازی او است؛

 به کتاب این از دیگری قسمت در ؛داند می فوتبال جهانی جام ادوار در فوتبال مسابقه ترین سیاسی

 ورزشکاران میان المللی بین مسابقات برگزاری زمان در...  و روادید صدور پیچیده شرایط

 .است شده اشاره کشور دو این پوش ملی

داخلی نیز تاکنون مقاالت اندکی پیرامون حوزه دیپلماسی ورزشی و ورزش  های پژوهشدر 

 سازی مفهوم» عنوان با پژوهشی در( 9318) همکاران و پور احمدیاست؛  چاپ شده الملل بین

 توسعه قلمروخواهی، حس تقویت ،گرایی ملی تقویت ،ژئوپلیتیک فصلنامه در «ورزش ژئوپلیتیک

 انزوای ،ژئوپلیتیکی هایژست بروز کنار در را ملی دیگر های هویت تقویت شدن، جهانی

 تضعیف و همگرایی تقویت تروریستی، های فعالیت رواج ،یکیژئوپلیت منزلت ارتقای ،ژئوپلیتیکی

 از یکی در ،(9314) رییسی و چشمه باران؛ نامید ورزش کارکردهای ترین مهم از را واگرایی

                                                           
1- Escheric & et al  Bereday 
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 مسابقات، تاریخچه، به فصل هفت در نظامیان، الملل بین ورزش درباره موجود فارسی منابع معدود

 بدنی تربیت ساختار نهایت در و ایران وضعیت ورزشی، های رشته تشکیالت، و ساختار عناصر،

 مفهوم این به پژوهشی در( 9314) گودرزی و آبادی فیض شریعتی .است پرداخته مسلح نیروهای

 دتوان می یا ؟دانند می ؟خواهند می ایران، اسالمی جمهوری ورزش سیاستمداران که ندپرداخت

 پژوهش انتهای در که استفاده خود دیپلماتیک طرواب توسعه در ابزاری عنوان به ورزش از چگونه

 به مندی عالقه صرفاً و ورزشی ادراک فقدان دلیل به ایشان که رسید نتیجه این به خود آمیخته

 .نمایند استفاده ورزشی دیپلماسی از خوبی به انقالب پیروزی از پس و قبل اند نتوانسته ورزش

بزرگ و کوچک مرتبط با امر ورزش و  های هدستگاکه  ادنشان د( 9314)آبادی  شریعتی فیض

پیشبرد مقاصد سیاسی  جهت درکه باید از ظرفیت جهانی ورزش  طور آن ایرانسیاست خارجی 

و تصادفی بوده و این کار به شکل علمی، مستمر و  ای حاشیه ها فعالیت اکثر. اند نبردهبهره 

یک متولی مشخص با  یرانابخش دیپلماسی ورزشی  بعالوه. نبوده است شده ریزی برنامه

 .شده ندارد گذاری هدفمدون از پیش  های برنامه

بخشی از  عنوان بهورزش را  پس از گذشت حدود دو قرن از عصر طالیی دیپلماسی، امروزه

اخیر بحث دیپلماسی ورزش در جمهوری  های سالدر ؛ دانند یممدرن  زندگی اجتماعی جهان

خاص با محوریت موضوع  ییها برنامهختصاص اسالمی بیش از پیش پررنگ شده است؛ ا

علمی پیرامون این موضوع ورزش را  یها کتابو  ها مقالهدیپلماسی ورزشی در کنار نگارش 

معرفی کرده است؛ در این میان نکته حائز  الملل ینبدر توسعه تعامالت  مؤثرابزاری  عنوان به

 ای پدیده عنوان بهند از ورزش نه نتوا میکه تصمیم گیران سیاسی ایران چگونه  آن استاهمیت 
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ایران استفاده  خارجه، پرمخاطب و اثربخش در توسعه روابط ینههز کم ینمایشی بلکه راهبرد

در اوایل سال  متحده ایاالت «پساتحریم»با گذراندن دوران پسابرجام و رسیدن به مقطع . نمایند

 یها اهرمن، بیش از پیش نیاز به ابزار و و تبلیغاتی علیه ایرا یا رسانهمیالدی و آماج حمالت  8591

در  متحده ایاالت یدو نوبتگسترده  های یمتحر؛ شود یمغیرسیاسی و مطلوب مردم احساس 

ب شده تا ورزش جمهوری اسالمی ایران نیز مورد آسیب و تهدید موج 9311 آبان ماهدادماه و مر

شکالت و تنگناهای اقتصادی تحریم م یلبه دلورزشی  یها اعزامواقع شود تا جایی که بسیاری از 

از مرزهای  رفتن فرادولتی که مدعی  عنوان بهجمهوری اسالمی ایران لغو گردد؛ در این میان 

 ای شبکهنخبگی و دارای رسالت جهانی برای همه مردمان است، ناگزیر از تطبیق با فضای جدید 

ی چند سال گذشته ط رو ایناز . جوامع بشری در سازوکارهای سیاست خارجی خود است

 هیئت حاکم برمعطوف به  صرفاًکه سوگیری دستگاه دیپلماسی خود را  اند بودهدر تالش  ها دولت

ایجاد تحول در این . سازند متأثرنیز  را  آناجتماعی و ذهنی مردم  های سازهابل نساخته و کشور مق

دیپلماسی . دیپلماسی سنتی داردابزار نوینی است که ماهیتی متفاوت از  کارگیری بهنیازمند  ها سازه

را دارا است و در نتیجه نیل  ها ملت اهدافورزش یکی از این ابزارهاست که توان مشروع سازی 

لذا پژوهش حاضر در نظر دارد . سازد میبا سهولت بیشتری ممکن به اهداف سیاست خارجی را 

بیات سازی تا ضمن بررسی کارکردهای دیپلماسی ورزشی در کشورهای منتخب ضمن اد

 ایرانجمهوری اسالمی ایران، تصمیم گیران سیاسی روابط خارجه پیرامون دیپلماسی ورزشی در 

 .را به استفاده بهینه از این ابزار ترغیب نماید
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 پژوهش شناسی روش

مقاله، کتاب،  55با بررسی بیش از  9311پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که در سال 

این روش از . انجام شد با استفاده از روش بردی 9311تا  9385 های السطی ... یادداشت، خبر و 

در مرحله توصیف . (9شکل ) است شده تشکیلو مقایسه  جواری همچهار مرحله توصیف، تفسیر، 

کافی برای بررسی  های تدارکو  برداری یادداشتتحقیق بر اساس شواهد و اطالعات  های پدیده

شده در مرحله اول  آوری جمعدر مرحله تفسیر اطالعات . شود میو نقادی در مراحل بعدی آماده 

 منظور بهاطالعاتی که در مرحله قبل آماده شد  جواری همدر مرحله . شوند میوارسی و تحلیل 

و در نهایت در  گیرند میهم قرار  کنار درو  بندی طبقه ها تفاوتایجاد چهارچوبی برای مقایسه و 

 سؤاالتو دادن پاسخ به  ها تفاوتا توجه جزییات در زمینه شباهت و مرحله مقایسه مسئله تحقیق ب

 .شوند میتحقیق بررسی و مقایسه 
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 (20: ص: 2002، 0آنترا)مدل بردی . 0شکل 

 آوری جمع 8598برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز متون انگلیسی و فارسی تا پایان سال 

فارسی و انگلیسی زبان گوگل اسکالر، سایس  های پایگاهاستفاده از  شد؛ جستجوی الکترونیکی با

، «دیپلماسی»، «قدرت نرم»مانند  هایی واژهو با استفاده از ... و  8دایرکت، نورمگز، مگیران، سید

جستجو و کلیه مقاالت ... و  «دیپلماسی فرهنگی»، «دیپلماسی ورزشی»، «دیپلماسی ورزشی»

 .مرتبط وارد مطالعه شدند

                                                           
1- Sofia Antera 

2- Google Scholar, Science Direct, Noormags, Magiran, SID 
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 پژوهش های یافته

و ( ، ژاپن، استرالیامتحده ایاالت)یشرفته پتصاد به کشورهای دارای اق ها دادهاوری گرد منظور هب

در کنار کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه توجه شده  (روسیه، چین) کشورهای اقتصاد نوظهور

؛ نمایند میاستفاده  خود سیاسی اقتصادزاری برای توسعه اب عنوان بهاز ورزش  اند توانستهاست که 

 :جدولی در زیر ارائه گردیدند صورت بهو  بندی طبقهمورد نظر گردآوری،  های دادهدر ادامه 

 کشورهای منتخبدر دیپلماسی ورزشی راهبردهای . 0جدول 

 کشور راهبردهای استفاده از دیپلماسی ورزشی

 عنوان بهکامل در استفاده از دیپلماسی ورزشی  ای نمونهتوان استرالیا را می

 الملل بینابزاری در اختیار سیاست خارجه دانست؛ دپارتمان تجارت و امور 

متولی اصلی مدیریت دیپلماسی ورزشی در وزارت خارجه  9(تی.ای.اف .دی)

؛ این دپارتمان در تالش است تا با استفاده از ورزش، باشد میاین کشور 

ل، کره کشورهای برزی ویژه بهارتباطات و تعامالت خود با سایر کشورها 

. جنوبی، ژاپن، روسیه، پرو و کشورهای خاورمیانه را بیش از پیش تقویت نماید

عالوه بر انتشار اولین برنامه راهبردی چهارساله  8595بعالوه این کشور در سال 

، تالش کرد تا از ورزش در 8591رسمی دیپلماسی ورزش خود تا سال 

 :مسیرهای ذیل استفاده نماید

 استرالیا

                                                           
1- Department of Foreign Affairs and Trades (DFAT) 
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استرالیا تالش دارد : مختلف مرتبط با ورزش با یکدیگر اتمؤسسارتباط مردم و 

تقویت خود رد منطقه هند و  منظور بهابزاری دیپلماتیک  عنوان بهتا از ورزش 

سند راهبردی دیپلماسی ورزش، ارتباط  انداز چشمپاسیفیک استفاده نماید؛ در 

 عنوان به با مردم سایر کشورهای منطقه هندو پاسیفیک ویژه بهمردم با یکدیگر 

 :یکی از نکات اساسی این سند آمده است

تصویر استرالیا پس از برگزاری : نمایش استرالیا به مردمان جهان از طریق ورزش

کشوری موفق در میزبانی رویدادهای ( المپیک سبز)سیدنی  8555المپیک 

درصدی ورزش از تولید ناخالص داخلی  3بزرگ ورزشی است؛ عالوه بر سهم 

ورزش . جهان مشهور است «ملت ورزشی» عنوان بهاسترالیا امروزه این کشور، 

معرفی  «آزاد برای تجارت»استرالیای امروز توانسته است این کشور را فضایی 

 .نماید

 های نامه تفاهمانعقاد : حمایت از خالقیت و تحقق انسجام از طریق ورزش

 ورزشی های هرشتورزشی، خالقیت  های رشتهورزشی، برنامه اتحاد و انسجام 

تقویت ارتباطات رهبران  منظور به: ورزشی های رشتهبرنامه نظارت رهبران 

 مدیران و متخصصان فنی حوزه ورزش با یکدیگر های بخشنوظهور، شرکای 

 توسعه استرالیا منظور بهتقویت ورزش 

 ورزشی استرالیا های رشتهبورسیه 
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 ورزشی های رشتهبرنامه نظارت رهبران 

 :خالصه کرد توان میزیر  موارد در را ورزش در استرالیا موفقیت دالیل

 مطبوع هوای و آب 

 عالی تسهیالت 

 دولت قوی حمایت 

 (طال مدال کارخانه) استرالیا ورزش انستیتو 

مانند  آن .سه.همواره در منطقه آسیا پاسفیک با چین و کشورهای آ ها ژاپنی

مسائل اقتصادی تنازعات بسیاری فیلیپین، اندونزی و تایلند بر سر انرژی و 

از  ازحد بیشاستفاده  دلیل به؛ تا پیش از جنگ جهانی دوم رهبران ژاپن اند داشته

ملتی استعمارگر و  عنوان بهنظامی تصویر و برند این کشور را  افزار سخت

به  معرفی کرده بودند؛ پس از جنگ جهانی دوم و الملل بینجنگجو در عرصه 

بیش  الملل بینژاپنی تصویر و اعتبار این کشور در عرصه شکست رهبران  دنبال

سبب شد تا  ای ن مسئله در کنار کابوس حمالت هستهاز پیش تخریب شد؛ ای

با عضویت در  زمان هم 9158به فکر استفاده از قدرت نرم افتاده و در  ها ژاپنی

ه مورد نیز نامزد شوند ک 9164المپیک  های بازیسازمان ملل متحد برای میزبانی 

نقطه عطفی در  9164المپیک قرار گرفت؛ المپیک  المللی بینموافقت کمیته 

کشور  18هزار نفر از  15بود چرا که بیش از  الملل بینبازگشت ژاپن به جامعه 

 ژاپن
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از  ها ژاپنیجهان برای دیدن این مسابقات وارد توکیو شدند؛ از آن زمان تاکنون 

ورزش در راستای توسعه دیپلماسی  استفاده از منظور بهراهبردهای مختلفی 

 :از اند عبارت ها آن ترین مهمکه  اند نمودهعمومی خود استفاده 

مرکز تعامالت فرهنگی  ترین مهم عنوان به 9118در  9بنیاد ژاپن تأسیس .9

 کشور جهان تا به امروز 98دفتر در  91 اندازی شی و راهو ورز

 خارجیان مربیان و بازیکن حضورو  9118در  8تشکیل جی لیگ .8

فرانسه، برزیل،  کشورهای از... مطرح مانند فیلیپ تروسیه، زیکو، زاکرونی و 

 ...ایتالیا و 

و نمایش دیپلماسی موفق فوتبال با  8558میزبانی مشترک جام جهانی  .3

 مشکالت دیرینه دو کشور رغم بهکره جنوبی 

 ترانسفر موفق بازیکنان به سایر کشورها مانند هیده توشی ناکاتا به .4

 در ایتالیا ایتالیا و استفاده از وی در مراسم فرهنگی ژاپن

سازی تحوالت ورزشی داخل کشور مانند جی لیگ و لیگ  ای رسانه .5

 جودو در کشورهای فیلیپین، مالزی و اندونزی

کشورهای  خصوص بهدوستانه در کشورهای هدف  های بازیانجام  .6

 ، چین و کره جنوبیآن .سه.آ

                                                           
1- The Japan Founation 
2- J League 
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و تالش این شورا برای عقد  9ژاپنتشکیل شورای عالی ورزش  .1

 سی .او.ورزش از جمله آی المللی بینبا نهادهای  نامه تفاهم

گیران سیاسی امریکا  تصمیم تأثیرگذارترینیکی از  توان میهیالری کلینتون را 

دیپلماسی ورزش نامید؛ وی با مطرح کردن  ویژه بهدر حوزه قدرت هوشمندانه و 

به در زمان وزارت خود در وزارت خارجه امریکا،  اصطالح قدرت هوشمندانه

با استفاده از تمامی ابزار  متحده ایاالتمحقق ساختن تمامی منافع ملی  دنبال

دو کارکرد عمده ورزش برای  توان میکلی  صورت به. دیپلماتیک بود

در : ابزاری برای سلب مشروعیت عنوان بهورزش ( 9: متصور شد متحده ایاالت

دخالت نظامی را  های هزینهتا  کوشد میتگاه دیپلماتیک این کشور این شیوه دس

ابزاری برای تحریم و جریمه سایر کشورها استفاده  عنوان بهکاهش و از ورزش 

ورزش ابزاری برای ( 8. مسکو اتفاق افتاد 9185نماید مانند آنچه در المپیک 

ظرفیت ارتباطی  توان میتقویت تعامالت دیپلماتیک؛ نمونه بارز این موضوع را 

در  ویژه بهدید؛ پس از آن و  وضوح بهاجتماعی ورزش در زمان جنگ سرد 

زمان ریاست جمهوری کلینتون دستگاه دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه 

در اداره آموزش  «ورزشی متحد های رشته»با مطرح کردن برنامه  متحده ایاالت

از ظرفیت  برداری بهرهبرای  مختلفی را های برنامهو فرهنگ این وزارتخانه 

 :اشاره شده است ها آنورزش تدوین که در زیر به 

متحده ایاالت  

                                                           
1- Japan Sport Council 
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با  بال بیسمانند دیپلماسی : تقویت روابط دیپلماتیک منظور بهاستفاده از ورزش 

 با چین و یا کشتی و فوتبال با ایران پنگ پینگکوبا، 

ه خارجی سیاسی برای ورزشکاران نخب های بورسیهمانند : تحصیلی های بورسیه

مرکز فولبرایت که در آن با همکاری انجمن ملی ورزش  های برنامهمانند 

دانشگاهی ورزشکاران نخبه جوان شناسایی و برای ادامه تحصیلی در خاک 

 .شود میبورسیه داده  ها آنامریکا به 

به ترتیب  وگاس السو  آنجلس لوسسه شهر شیکاگو، : گردشگری ورزشی

با کسب  ها آمریکایی هستند؛ متحده ایاالتورزشی مقاصد گردشگری  ترین مهم

از میراث این  گیری بهرهورزشی تالش دارد تا با  های رشتهمتعدد در  های میزبانی

 .اقتصاد خود را بیش از پیش شکوفا نماید و جذب گردشگر بیشتر، ها بازی

ورزشی مانند المپیک زمستانی که  رویدادهای ابرمشارکت فعال و مداوم در 

 عنوان بهشده تا بسیاری از ورزشکاران این کشور رکورددار و امریکا  سبب

 .المپیک تابستانی و زمستانی مطرح باشد های بازیقطب اصلی 

 8595-8598 های سالکشور طی  45ورزشکار به  935اعزام : سفیران ورزشی

پذیرش ورزشکاران و سفیران ورزشی سایر کشورها از : بازدیدکنندگان ورزشی

 ...وسیه، کره شمالی، بالروس، چین و جمله ر

ورزشی  های رشتهسینمایی پیرامون  های فیلمبسیاری از : صنعت سرگرمی ورزش
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ارائه پیامی خاص به مردم و  به دنبال... و  بال بیسمانند بوکس، هاکی، بسکتبال، 

 «بچه میلیون دالری»نمونه فیلم هالیوودی  عنوان بهجوانان جهان هستند؛  ویژه به

جایزه  4شخصیت اصلی در خود داشت توانست  عنوان بهبوکسور زنی را  که

فیلمی کالسیک درباره بسکتبال  9فیلم رویاهای حلقه. آن خود کند اسکار را از

است که تالش دارد تا فارغ از رنگ پوست و طبقه اجتماعی افراد به بیننده این 

ید به توان می شوید میهد زمانی که شما به هدفی واالتر متع موضوع را القا نماید

 «آمریکایی رویای»دقیقاً همان مفهوم نتایج چشمگیری دست پیدا نمایید؛ این 

 .مشهور در اذهان مردم جهان است

 هزینه کمابزاری  عنوان بهاز رسانه  ها آمریکایی: الملل بینکردن ورزش  ای رسانه

مونه با پخش ن عنوان بهو  نمایند میبرای حل و فصل منازعات خود استفاده 

NBA  برای خود در عرصه جهانی اند توانستهمیالدی  9115دهه  اواخراز 

در سایر  متحده ایاالت های خانه سفارتورزشی در  های میهمانیبرگزاری  

و ... ، چهارم جوالی، کریسمس و گذاری شکرکشورها در روزهای جشن 

 دعوت از ورزشکاران کشور میزبان

ورزشکار  5نمونه  عنوان به: خیرخواهانه های فعالیتشرکت ورزشکاران در 

درباره  رسانی اطالعکیلومتر را در شمال اتیوپی با پیامی پیرامون  888 آمریکایی

 .ایدز دویدند و برای بیماران آن کشور کمک جمع کردند

                                                           
1- Hoop Dreams 
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سال ناکامی ترکیه در کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مانند  95پس از 

 عنوان بهالمپیک تابستانی و قهرمانی فوتبال اروپا، امروزه ترکیه  ایه بازی

گردشگری متفاوت شایسته میزبانی ابر رویدادهای  های جاذبهکشوری با 

 رأساست؛ تصمیم گیران سیاسی ترک و در  شده شناختهورزشی در جهان 

ز یکی از روسای جمهور با ادراک باال ا توان میرجب طیب اردوغان را  ها آن

او برای کسب  های تالشفضای ورزشی در جهان نامید؛ در یکی از آخرین 

ساعت مذاکره با اعضای  98، طی دو روز 8584المپیک  های بازیمیزبانی 

المپیک در بوینیس آیرس آرژانتین انجام داد تا بتواند  المللی بیناجالس کمیته 

رچه این کشور در رقابت اعتماد به استانبول متقاعد نماید؛ اگ رأیرا برای  ها آن

و پاریس ( 8585المپیک تابستانی )، ژاپن (8584یورو )با کشورهای آلمان 

 احتماالًبرای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بازنده بود اما ( 8584المپیک )

را تصاحب  8588شهری درحال توسعه بتواند میزبانی یورو  عنوان بهاستانبول 

مختلف اقتصادی خود برای میزبانی  های هانگیزدر کنار  ها ترک .نماید

رویدادهای ورزشی مختلف در چند سال اخیر، همواره از برگزاری مسابقات 

خود از  جوار همتسهیل روابط با کشورهای  منظور بهورزشی مختلف  های رشته

نمونه دیپلماسی فوتبال  عنوان به. جمله ارمنستان، یونان و سوریه بهره برده است

یپلماتیک از ورزش موفق استفاده د های نمونهارمنستان یکی از  این کشور با

 ترکیه
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 .برای ترکیه است

 باکو، و ایروان مابین 9114 سال مه ماه در بس آتش قرارداد امضاء جود و با

 با مرزها این ماندن بسته. ماند بسته همچنان ارمنستان و ترکیه مشترک مرزهای

 برای اقتصادی نظر از آزاد، های آب به ارمنستان مستقیم دسترسی عدم به توجه

 سال سپتامبر هفتم روز در. است بوده ای مالحظه قابل منفی نتایج دارای ایروان

 ایروان، در جهانی جام فوتبال مقدماتی مرحله در ارمنستان و ترکیه ،8558

 رئیس گل، عبداهلل غیرمنتظره حضور. گرفتند قرار هم روبروی ارمنستان پایتخت

. بخشید خاصی سیاسی رنگ مسابقه آن به ورزشگاه در کیهتر وقت جمهوری

 آنکارا و ایروان همسایه، کشور دو مابین فوتبال دیپلماسی آغاز از پس سال یک

( 8591) 9اوزساری و همکاران .اند داده رضایت جانبه دو روابط سازی عادی به

 :نماید میتمرکز دیپلماسی ورزشی ترکیه را بر موارد زیر خالصه 

 ورزشی المللی بین های سازمانتعامالت با  توسعه 

 تقویت تصویر ملی 

 استفاده از فناوری رسانه 

 معرفی سفیران ورزشی به جامعه جهانی 

  مختلف اروپایی های کمیسیونتوسعه و تقویت حضور در 

                                                           
1- Ozsari  The Games of the New Emerging Forces   
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از ورزش  خوبی بهدر تاریخ تعامالت خود با سایر کشورها همواره  ها چینی

در  توان میو نمونه بارز آن را نیز  اند شده مند بهرهخود  تقویت سیاست منظور به

 به ها چینی 9141و ژاپن دید؛ تا  متحده ایاالتبا  پنگ پینگخالل دیپلماسی 

 الملل بینخانگی و جنگ جهانی دوم نتوانستند در عرصه  های آشوب دلیل

 غمر بهورزش فعالیت خاصی داشته باشند؛ از آن زمان تا به امروز این کشور 

میالدی، توانست از ورزش  15و  65 های دههمواجهه با معضلی بنام تایوان در 

 المللی بینکسب مشروعیت ( 8دیپلماسی انقالبی خود، ( 9اهرمی برای  عنوان به

 .استفاده نماید الملل بینتسهیل کننده روابط ( 3و در نهایت 

دیپلماتیک چین اوج استفاده ( نوظهور آسیایی های قدرت های بازی) 9فوگ گان

 9168آسیایی  های بازی که حالیابزاری انقالبی بود؛ در  عنوان بهاز ورزش 

و تایوانی  صهیونیستیویزا ندادن این کشور به ورزشکاران  دلیل بهجاکارتا 

چین مسابقات گانفو را با تمرکز بر  حمایتلغو شد، اندونزی با  IOCتوسط 

المپیک را  المللی بینکرد تا کمیته  زیاندا راهکشورهای آسیایی و شمال آفریقا 

 .نهادی در دست امپریالیسم جهانی معرفی نماید عنوان به

ورزشی چین و عضویت این کشور در  های فدراسیون تأسیسو با  9111از 

در مسابقات  «تایپه»ست با نام توان میالمپیک، تایوان تنها  المللی بینکمیته 

 گرای ملیی بزرگ برای دولت المپیک حاضر شود و این موضوع شکست

 چین

                                                           
1-Kung fu 
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 .کومینتانگ و مشروعیت بخشیدن به چین بود

، کره متحده ایاالت ویژه بهابزاری تسهیل کننده با سایر کشورها  عنوان بهش زور 

میالدی و  9165دهه  اواخر در ها چینیو ژاپن؛ وضعیت وخیم امنیتی  جنوبی

ویتنام سبب شد تا  در جنگ ها آمریکاییتهدید شوروی از یک سو و گرفتاری 

با تغییر نگرش خود از موقعیت استفاده و از مشاورین نظامی خود با  ها چینی

 ها آنباز و  آمریکاییدرهای خود را به روی  پنگ پینگمطرح کردن دیپلماسی 

. استقبال تا خطر قدرت گرفتن شوروی کمرنگ گردد موضوعنیز از این 

مشت » های فیلمبروسلی و نمایش  در این زمان با مطرح کردن شخصیت ها چینی

توانست از قدرت ورزش  کنگ هنگدر سینمای  «رییس بزرگ»و  «خشم

رزمی و شمشیربازی برای تقویت قدرت خود در فضای  های ورزش ویژه به

 .چنگ سرد استفاده نماید

مقام  توانستندتهران  9114آسیایی  های بازیدر اولین حضور خود در  ها چینی

نیز با اعزام  آنجلس لس 9184المپیک  های بازیآورند و در  دست بهسوم را 

مدال بر جایگاه چهارم تکیه که موجبات تغییر  38ورزشکار و کسب  896

را  8555المپیک  های بازیپکن میزبانی . نگرش مردمان جهان به این کشور شد

سال بعد توانست المپیک  8به سیدنی واگذار کرد اما  رأی 8تنها با اختالف 

در زمان  «المپیک سبز، المپیک انسانی و المپیک علمی»پکن را با شعار  8558

ریاست جمهوری هوجین تائو با شکوه هرچه بیشتر برگزار تا جایی که این دوره 
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 .المپیک را المپیک قرن نامیدند های بازیاز 

 9191به منظور بررسی جایگاه ورزش در روسیه در ابتدا بایستی به انقالب اکتبر 

بازگشت جایی که موجبات پیوند ناگسستنی ورزش با حکومت شوروی را 

بود که  حکومتیفراهم کرد؛ در آن دوران کمیته ملی المپیک شوروی نهادی 

ونیست و یکی از اعضای حزب کم انتخاب را آنکمیته ورزش شوروی اعضای 

ورزش در حکومت  گانه پنجکلی کارکردهای  صورت به. کرد میاداره  را آن

 :از اند عبارتشوروی 

موافق خارجی و تضعیف  های گروهارتقا روابط با جامیان شوروی، همکاری با 

 قدرت بورژوازی و سوسیال دموکراسی

 دالیل بهبا شوروی  مرز همی ها دولتترویج روابط همسایگی مناسب با 

 تراتژیکاس

آن در میان کشورهای در حال توسعه  های سیاستجلب حمایت از شوروی و 

 آفریقا، آسیا و آمریکای التین

 و وضعیت سرآمدی آن سوسیالیستیحفظ و اتحاد جماهیر 

-یک دولت عنوان به المللی بینورزشی در محیط  های موفقیتآوردن  دست به

ی در خارج از مرزهای از طریق المپیک برای تقویت شورو ویژه بهملت 

 کمونیستی

 روسیه
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میراث دار اصلی آن تالش  عنوان به، روسیه 9119پس از فروپاشی شوروی در 

نگرش نظامی گذشته خود را تغییر و از قدرت  9111کرد تا با انتخاب پوتین در 

خود در هزاره جدید استفاده  ژئوپلیتیکابزاری برای حفظ موقعیت  عنوان بهنرم 

وتین به کسب میزبانی رویدادهای ورزشی طی دو دهه پ های تالشنماید؛ 

 8598و جام جهانی فوتبال در  8594زمامداری در میزبانی المپیک زمستانی 

 .کشوری متمایز از شوروی سابق گردیده است عنوان بهموجبات معرفی روسیه 

 

 گیریبحث و نتیجه

و ( MNCs)لیتی چندم یها شرکت، (NGOs)غیردولتی  یها سازماندر ازدحام 

فرا افیون سیاسی و یک نمایش  توان میهزاره سوم، ورزش را ( IGOs)بین حکومتی  یها سازمان

یک آغازگر،  عنوان بهامروزه دیپلماسی ورزشی توانسته است خود را . در نظر گرفت یپلماتیکد

گاهی به با نمعرفی نماید؛  کشورهای مختلف الملل بیندر روابط  دهنده شتابو  کننده تقویت

کشورهایی نظیر برزیل، روسیه و چین را  توان می خوبی بهسایر کشورهای جهان  عملکرد

خود از این  سیاسی اقتصاد کشورهایی هدفمند در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و توسعه

: ص ،9314شریعتی، ) نمود اشاره باره دراین خوبی نکته به ها یادداشت از یکیدر مسیر نام برد؛ 

993): 

 حرکت یک و نافذ زبان یک دارند قبولش دنیا همه که المپیک منشور مبنای بر ورزش»

 بین روابط در ها آن نقش. است کمتر دیگر های حوزه در که چیزی. است جوامع بر تأثیرگذار
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 و اقتصادی سیاست، های حوزه از یک هیچ در دارد یکدیگر به ها ملت صدای رساندن و کشورها

 اهمیت و ورزش جهانی مخاطب گستردگی ولی باشد ورزش از پس هنر شاید. ندارد وجود... 

 .«است آن خاص ویژگی جهان مردم برای آن

یک سرگرمی و  عنوان بهگفت تا پیش از جنگ جهانی دوم ورزش  توان میدر بعد سیاسی 

ده قرار نشان دادن قدرت و برتری مورد استفا منظور به صرفاً ها حکومتابزاری در دست  عنوان به

المپیک نوین مبنی بر ایجاد صلح و  های یباز؛ حتی ورای ادعای عامیانه تشکیل گرفت یم

المپیک  های یبازهیتلر در . را دید ها یفرانسو 9توسعه قدرت و اقتدار های یشهر توان میوحدت، 

فوتبال، ورزش را دستمایه تثبیت و نمایش  9134و موسولینی در جام جهانی  9136تابستانی 

به هیتلر در پس اندیشه ضدیهود خود، همواره . قراردادندخود به جهانیان  یها حکومتقدرت 

آن بود تا انتقام خود را از یهودیان به نوعی گرفته و ورزش بهترین فرصت را برای وی  دنبال

اجازه حضور هیچ ورزشکار یهودی را در  9136المپیک  های یبازفراهم کرد تا جایی که او در 

و  «المپیک هیتلر» عنوان به ها یبازنداد و این موضوع سبب شد تا آن  ها ژرمنملی  های یمتترکیب 

. (89: ، ص9314، شریعتیو  خبیری) المپیک نقش بندد های یبازبر پیکره  «المپیک برلین»نه 

در آن زمان بود چرا که تا بعد از  الملل ینببهترین تعبیر ورزش  «ورزش سیاسی» مفهومشاید 

نمایش قدرت  منظور به صرفاًو  المللی ینبابزاری دون مباحث  عنوان بههانی دوم ورزش جنگ ج

 .کشورها در آن زمان بود

                                                           
المللی  اقتدار به وجه و تصویر بین. مفاهیم قدرت و اقتدار به لحاظ واژه شناسی سیاسی متفاوت و منفک از یکدیگر هستند-9

 . کشور گفته می شود حال آنکه قدرت میزان نیروی داخلی یک حکومت استیک 
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 9165المپیک  های یبازاولین پخش زنده تلویزیونی در  به دنبالپس از جنگ جهانی دوم و 

ی، ورزش رم، در کنار مطرح شدن مفاهیمی مانند قدرت نرم، دیپلماسی نوین و دیپلماسی عموم

 روابط« از سرگیری» ساز ینهزمابزاری کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجه  عنوان بهبه تدریج 

نمونه بارز و تاریخی این اتفاق را . (9985: ص ،8594مورای و پیگمن، ) گردید ها دولتمیان 

شاهده کرد؛ نام گرفت م پنگ ینگپدیپلماسی  عنوان بهبه آنچه بعدها  و 9119 یلآوردر  توان می

پیشنهاد داد پس از مالقات  متحده ایاالتاین مالقات تاریخی را ابتدا کمیته ملی غیرانتفاعی 

جهان یعنی ژوانگ  پنگ پینگدوره مسابقات  3با قهرمان  9بازیکن آمریکایی گلن کووان

بعدها این پیشنهاد توسط . در شهر ناگویای ژاپن صورت گرفت 9119که در مارس  8زدونگ

ابزاری برای سنجش از بین بردن سردی روابط میان چین  عنوان به 4و نیکسون 3مائو یها حکومت

در واقع راه را برای مالقات مشاور دبیر ملی  پنگ پینگدیپلماسی . استفاده گردید متحده ایاالتو 

 9118و بازدید او از چین و بعدها بازدید رییس جمهور نیکسون در سال  5آمریکا متحده ایاالت

 و مورای و پیگمن( 8593)گریکس و هولیهان  (.9983: ، ص8594پیگمن و مورای، )وار نمود هم

 9119در سال  پنگ پینگدیپلماسی  ها آنتعبیر جالبی از این اتفاق تاریخی دارند؛ از نظر ( 8594)

 .را داشت متحده ایاالتروابط میان چین و  «6ذوب کننده یخ»نقش 

                                                           
1-Glen Cowan 

2-Zhuang Zedong 

3-Mao 

4- Nixon 

5- Kissinger 

6- Ice Breaking 
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و رقبای غیررسمی کشورهای  ها سازمانابتدا توسط  دیپلماسی ورزش در عصر جدید در

: ، ص9314صباغیان، ) شود یمرسمی پذیرفته  یها حکومتو سپس در  گیرد یمپیشرفته صورت 

کشورهای در حال توسعه مانند  گذاری یهسرماپس از پشت سر گذاشتن دوره جنگ سرد، . (945

بانی رویدادهای بزرگ ورزشی در برای کسب میز( بریک)برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی 

 ها آنیکی از منابع قدرت غیرملموس  عنوان به المللی ینب های یصندلکنار تصاحب کرسی ها و 

ابزاری برای دستیابی به اهداف خود در  عنوان بهاین کشورها از ورزش . در حال افزایش است

. (55:، ص8591، 9اندرسون) ندنمای یمو تغییر ماهیت نظامی روابط خود استفاده  الملل ینبعرصه 

 :نویسد یم( 9314)شریعتی 

یکی از مصاحبه شوندگان با مقایسه رویدادهای ورزشی و غیرورزشی به نکته خوبی در این »

و  ها کرسیبرای کسب این  ها آنکالن  های هزینهنگاه کشورهای پیشرفته دنیا و ینه اشاره کرد؛ زم

زمان به  ترین کوتاهدر  المللی بینشما در یک رقابت  .است نهناباورا المللی بین های رقابتمیزبانی 

رویدادهای غیر ورزشی  که حالیدر . خواهید رسید... بسیاری از اهداف اقتصادی، سیاسی و 

 .«نیست چنین این

و  ها کنش، ها آندر میان کشورهای مختلف دیپلماسی ورزشی حسب جغراسیاست 

در کشورهایی مانند برزیل، بریتانیا،  ها دولتحمایت کارکردهای متفاوتی وجود دارد؛ میزان 

، ژاپن، کانادا و استرالیا در مقایسه با کشورهایی مانند کوبا، هند، کره شمالی یا حتی متحده ایاالت

گفت کشورهای فراصنعتی، با اقتصاد در حال  توان میبه تعبیری . متفاوت است کامالًپاکستان 

                                                           
1- Anderson 
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ابزاری تهاجمی، آورنده اقتدار و در  عنوان بهاز ورزش  لمللا ینبدر عرصه  نام خوشتوسعه و 

سایر  که یحالدر . نمایند یمنهایت تثبیت کننده یا بهبود دهنده وضعیت اقتصادی خود استفاده 

؛ نمایند یمحکومتی خود استفاده  یها زخمدرمانی موقت برای  عنوان بهکشورها از این پدیده 

ستاره سابق انجمن بسکتبال ملی ) 9، دنیس رودمن8593در اوایل سال نمونه  عنوان به

رهبر کره شمالی  8سفری را به کره شمالی داشت و در آنجا با کیم جونگ اون( متحده ایاالت

رشته بسکتبال و تیم  ریکیم که از طرفدا. دیدار و با یکدیگر به تماشای مسابقه بسکتبال پرداختند

از تیم او، مورد تحسین  یطرفدارمایکل جردن به دلیل است، پیش از این نیز توسط  3شیکاگو بولز

یک رهبر  عنوان بهقرار گرفته بود و وی از این طریق توانست به مردم کشور خود نشان دهد که او 

اید ی ندارند نیز ارتباط برقرار نمد حتی با کشورهایی که با کره شمالی رابطه چندان خوبتوان می

 .(818: ، ص8593جکسون، )

، (داستان هولوکاست)مانند آنچه برای کشور آلمان  توان میبارز این موضوع را  یاه نمونه

اتفاق افتاد و ( موضوعات حقوق بشری)و قطر ( ناعدالتی و فقر)، هند (آپارتاید)آفریقای جنوبی 

از طریق کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی دید جهانیان را نسبت به خود عوض  ها آن

جام جهانی ) (میلیون و دویست هزار نفر 8با جمعیتی حدود )وظهور مانند قطر کشورهای ن. کردند

نیز تالش دارند تا با ( 8595فرمول یک ( )با جمعیت یک ونیم میلیون)یا بحرین ( فوتبال 8588

: ، ص8595، 4ندلوو) استفاده از ورزش جایگاهی را برای خود بر روی نقشه جهانی پیدا نمایند

                                                           
1- Dennis Rodman 

2- Kim Jung -Un 

3- Chicago Bulls 

4- Ndlovu 
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ابزاری  عنوان بهگزاف از ورزش  یا نهیهزتالش دارند تا با  9در حال توسعه این دو کشور. (955

و سکویی برای عرضه خود به جامعه جهانی استفاده  یساز تیهو، یالملل نیببرای کسب پرستیژ 

 .نمایند

ابرقدرت جنگ  عنوان بهخود را  اند توانسته خوبی بهقرن،  3به رقم قدمت کمتر از  ها یکاییآمر

ورزشی  یها مارکستارگان سینمایی و هالیوودی مانند چارلی چاپلین و مدنا، ی نمایند؛ نرم معرف

کارتونی  های یتشخصمعروف این کشور مانند نایک، قهرمانان ورزشی چون مایکل جردن و 

جذابی چون میکی ماوس و دانلد داک به عنوان منابع بارز قدرت نرم آمریکا از زمان جنگ 

 عنوان بهسپتامبر از ورزش  99سیاستمداران این کشور پس از حادثه . ه استجهانی اول تاکنون بود

، جذاب و پرمخاطب برای جذب مسلمانان آفریقایی و خاورمیانه استفاده کرد تا از ینههز کمراهی 

در عرصه جهانی،  «چندملیتی آرام»کشوری  عنوان بهاین طریق عالوه بر تقویت تصویر خود 

نمونه اخیر این . ین و تروریستی را در کشور خود کاهش دهنداحتمال خطرات آشوب آفر

در بین زنان فوتبالیست افغان ( متحده ایاالت خارجهوزیر )شرکت جان کری  توان میموضوع را 

دارد تا از ورزش در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده  ای برنامهاین کشور . مشاهده نمود

                                                                                                                                                  
 

تفاوت وجود دارد؛ بعنوان نمونه عربستان با داشتن صنایع نفتی بعنوان تنها  در ادبیات اقتصادی میان دو مفهوم رشد و توسعه -9

منبع مالی استراتژیک خود یک کشور رشد یاقته به حساب می آید در حالیکه کشوری مانند نروژ با توجه به تعدد و گوناگونی 

 .منابع مالی خود یک کشور توسعه یافته است
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جکسون، ) دینما یمعمل  شیوه 3است که به  9ورزشی یها رشتهاالت ای  برنامهنماید و نام این 

 (:811: ، ص8593

 ورزشی یها رشته کنندگان مالقاتبرنامه 

 ورزشی یها رشتهنماینده سیاسی  برنامه( 8

 ورزشی یها رشتههزینه  کمک( 3

وسعه داران و پیشگامان استفاده از دیپلماسی ورزش در ت طالیه توان میرا  ها یلیبرزو  ها ینیچ

غربی به ویژه  یها رسانه یپاش سمبه رغم  ها ینیچ. چندجانبه و پایدار کشورهای خود نامید

در برگزاری موفق  العاده خارقتوانستند با نمایش  (سی.بی.بی) خبری بریتانیایی یها شبکه

قطب جدید اقتصاد سیاسی جهان تثبیت  عنوان بهپکن، بار دیگر خود را  8558المپیک  های یباز

 .ایندنم

 المپیک های یباز برگزاریبرای را پکن  یجا بهانتخاب سیدنی  ها چینیدر ابتدای هزاره سوم 

این . خودداری از به رسمیت شناختن موقعیت جهانی جدیدشان تلقی کردند منزلهرا به  8555

عنوان که به منزله تأیید جایگاه بازیافته چین به  به چین 8558سال  های یبازتوهین را سپرده شدن 

پس از شکست پکن در  .(414: ، ص8558، 8ردکر)یک قدرت بزرگ تعبیر شد، جبران نمود 

سیدنی که به دلیل تمرکز دولت وقت بر ابعاد بومی از قبیل  8555المپیک  های بازیکسب میزبانی 

                                                           
1- Sports United States 

2- Redeker 



 86                             ...  نوظهور وابط خارجی کشورهای اقتصادنقش ورزش در توسعه ر

 

 یها فرصتشهر میزبان، رشد اقتصاد بومی و توسعه ورزش داشته و کمتر به  یها رساختیز

دولت جوان در چین، ورزش نه  کار آمدنو به روی  یانداز پوستحال پس از  ود،بدیپلماتیک 

 یا پروژهبلکه به عنوان  دیآ یمتنها برای آنان به عنوان کسب و کار، تفریح و سرگرمی به حساب 

 8558 های بازیدر این بین دولت جدید این کشور از  .ه استگردید یزیر طرحبا هدف ملی 

حمایت نمود بلکه یکی از اهداف مهم آن از کسب از ورزش اد مالی و سیاسی پکن نه تنها در ابع

در سال  9اکسپو در اجالس جهانی خودکمک به موفقیت پکن  8558المپیک  های بازیمیزبانی 

ر نقطه دیگری از جهان استرالیا توانست تصویری جدید از د (.9185: ، ص2013، 8لی)بود  8595

یکی از تصاویر بودی که استرالیا  «3ملت ورزشی»برجای گذارد؛ خود در اذهان مردمان جهان 

بنا به گزارش کمیسیون . المپیک از خود برجای گذاشت های بازیپیش، در خالل و بعد از 

 95برای استرالیا بهبود تصویر ملی استرالیا به اندازه  8555المپیک موفق  ، نتیجهگردشگری استرالیا

این مسابقات  برگزارکنندگانصحیح توسط  «4مدیریت تصویر» دهدهن نشانسال بود که این خود 

 (.515: ، ص8594گریکس و هولیهان، )بود 

از ورزش و اهرم دیپلماسی  خوبی بهپرواضح است که کشورهای قدرتمند در عرصه اقتصاد 

 خود الملل نیباجرایی در توسعه روابط  کامالًیک برنامه هدفمند، طوالنی مدت و  عنوان بهورزش 

 ها آن یا رشته تکمتعدد و متنوع رویدادهای چند و  یها یزبانیم. دینما یمبا سایر کشورها استفاده 

یک  عنوان بهاتفاقی که . تغییر نگرش جامعه جهانی به ورزش است دهنده نشاندر دو دهه گذشته 

                                                           
1- EXPO 

2- Li 
3- Sporting Nation 

4- Image Management 
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ی کشور عنوان بهکشور میزبان به جامعه جهانی /بازی دو سر برد از یک سو ضمن معرفی شهر

الزم طی  یها رساختیزدیگر با ایجاد و تقویت  یاز سومدرن، توسعه یافته و با اقتدار سیاسی و 

المپیک تابستانی، همای سعادت را برای مردمان میزبان  های بازیساله مانند میزبانی  93 یا پروسه

 .آورد یم به همراه ها یباز

جغرافیای سیاسی ایران وابسته به  شویم میمتوجه  خوبی بهبا نگاهی کوتاه به جغراسیاست ایران 

وضعیت یکسانی نداشته و در هر عصر و ... عواملی چون انسان، فرهنگ، حکومت، حاکمیت و 

در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ما گاهی این دو . زمانی پذیرای تحول و تطور گردیده است

نی از ثبات و قدرت را در تاریخ در چنین مواردی دورا ،اند بودهموقعیت جغرافیایی برهم منطبق 

داخلی،  یها آشوببه دالیل مختلفی از جمله  ها سالدر اکثر  آنکه حال. ایران شاهد هستیم

 .اند بودهاین دو مقوله از یکدیگر جدا ... ی بیگانه و ها دولتدخالت 

س از گفت چه قبل و چه پ توان میسیاسی  فعالیتی عنوان بهورزشی  های یتفعالاستفاده از در 

انقالب سازوکارهای ما شکلی منفعالنه داشته و در حقیقت پیچیدگی سیاست خارجه ما موجبات 

قربانی شدن دیپلماسی عمومی به شکل عام و دیپلماسی ورزشی به شکل خاص در عرصه 

شاید نقطه درخشان ورزش ایران پیش از انقالب را بتوان میزبانی . گردیده است الملل ینب

در حالی در تهران برگزار گردید  9114آسیایی  های بازیتهران دانست؛  9114 آسیایی های بازی

. دادند یا رسانهرا پوشش  ها یبازآژانس خبری سه قاره جهان این  11از  یا رسانهنماینده  885که 

، فناوری پیشرفته، (تهران)شهر میزبان  العاده فوقآمادگی  یلبه دل (419: ، ص8555)امیرتاش 
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 ها یبازاجتماعی مناسب، این  –مناسب در کنار روابط سیاسی  یده سازمانیتی دقیق و اقدامات امن

 .کند یمگزارش را همواره در خاطر مردم آسیا 

و در بحبوحه جنگ سرد با الگو ( 9351( )9111)پس از انقالب  های سالدر اولین  ها یرانیا

 های بازی «ه شرقی نه غربین»قرار دادن دکترین سیاست خارجی و شعار رهبر کبیر انقالب 

تحریم نمودند  «کنیم ینمما بازی »را با شعار ساده  آنجلس لس 9184مسکو و  9185المپیک 

که این موضوع تا به امروز در بین تمام کشورهای عضو کمیته ( 85: ، ص9388شهابی، )

را  ها یبازه این المپیک، منحصر به فرد بود؛ ایران تنها کشور جهان است که هر دو دور المللی ینب

در آن  برنامگی یببخشی از تالطم، آشوب و  دهنده نشاناین موضوع خود . تحریم نموده است

ساله در کنار ادبیات تحریم و ترور غرب، خود بستری را برای انزوای  8این انزوای . زمان است

 .نمود یما فراهم .ا.روز افزون ج

توسط رژیم غاصب صدام، نه تنها ( 9351)شمسی و با شروع جنگ تحمیلی  65اواخر دهه 

به  صرفاًکشور  یها بخشا همانند سایر اجزا و .ا.ورزش بلکه مجموعه سیستم روابط خارجه ج

ورزش را  دوستی یهنمو  یپرست وطنکارکرد . مقاومت نظامی در برابر دشمن متخاصم بودند دنبال

 9188 های بازیدر »: مشاهده نمودان ورزشکاران ایرانی در می خوبی به توان میدر آن زمان را 

پس از پیروزی بر حریف عراقی و در اوج جنگ تحمیلی بر روی سینه  ایران گیر کشتیدهلی نو 

 «.وی به نشانه پیروزی نشست

ورزشی بزرگ  المللی ینب یها سازماناولیه پس از جنگ،  های سالدر دوران سازندگی و 

 یژهو بها و غرب .ا.میان ج ها یدشمننار گذاردن پیشنهاد میانجیگری در از سرگیری روابط و ک
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در آن زمان و تصویر مخوف  ها یکاییآمر 9را دادند که با توجه به جنایت هولناک متحده ایاالت

در اذهان مردم ایران، این موضوع به هیچ عنوان در دستور کار تصمیم گیران سیاسی وقت  ها آن

 :ا نبود.ا.ج

ود که حاضر است در رابطه با روابط ایران و آمریکا نقش اعالم نم 61سامارانش در سال »

آمریکا را  جمهور رئیسمرتبط را بازی کند و حتی پیشنهاد کرد که ترتیب مالقات نماینده ایران با 

دلیل پاسخ منفی به ایشان  همین بهاین امر در دستور کار سیاست خارجی ایران نبود و  طبعاً. بدهد

 .«داده شد

سئول، عسگری  9188المپیک  های بازیا در .ا.و پس از حضور ج ها سالاگرچه در همین 

در فرنگی و آزاد کشتی گرفته بود، در  زمان همایرانی که  گیر کشتیآخرین  عنوان بهمحمدیان 

دوربین خبری پس از شکست از بالگازوف روس، با  ها دهفینال مسابقات کشتی و در حضور 

 :ایران را تا حدودی در میان تماشاگران حاضر بهبود بخشید للیالم بینتصویر  العاده خارقحرکتی 

تلویزیون کره این . دور در سالن چرخاند 1عسگری محمدیان بالگازوف را روی دوش »

اگرچه . اصل ورزش معرفی کرده بود عنوان به ها آنتصویر را لید خبر ورزشی خود گذاشته بود و 

بعدها در المپیک سیدنی به واسطه کار . آورده بود تدس بهایران تنها یک مدال در آن مسابقات 

 .«زدند میعسگری محمدیان برای او دست 

                                                           
بر فراز  655هواپیمای مسافربری شماره  9361عنوان نمونه در یکی از بزرگترین فجایع تاریخ پرواز، در دوازدهم تیرماه ه ب-9

. جان باختند( ارجیخ 46ایرانی و  844) سرنشین آن  815خلیج فارس توسط ناو وینسنس ایاالت متحده سرنگون و تمامی 

 .آمریکایی ها هیچ وقت بابت این جنایت هولناک از دولت ایران عذرخواهی نکردند
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ورزش ایران در  اندازی پوستبا دگردیسی و ( 9111( )9316)انتخاب سید محمد خاتمی  

موجبات ایجاد و تقویت روابط  ها تمدناو با مطرح نمودن گفتگوی . همراه بود الملل بینعرصه 

وی با ارائه بدعتی نوین در . را فراهم آورد متحده ایاالتبا غرب به ویژه  ها ایرانیفرد به فرد 

، 9111، 9مارکس) نامید ها خصومت، مردم دو کشور را حامی اصلی از بین بردن الملل بینروابط 

به  متحده ایاالتبزرگ دولتی و غیردولتی  های سازماندر این زمان بود که تعدادی از . (548: ص

و  نگار روزنامه (9111) مارکس. نشان دادند «چراغ سبز»وی برای گفتمان سازی دعوت 

را برای مسابقات جام جهانی کشتی در سال  متحده ایاالتگزارشگر آمریکایی که تیم ملی کشتی 

 :نویسد میمردمانی مهربان  عنوان به ها ایرانیضمن تمجید از  نمود میتهران همراهی  9118

وارد ایران  9111آمریکایی پس از سال  هیئتکه نه تنها یک تیم بلکه یک  این اولین بار بود»

ناطق نوری  که حالیدر  دادند میسر  (خاتمی-خاتمی) شعاردر حین ورود به سالن همه . شد می

در ابتدای ورود کشتی گیران . انتخابات نیز در سالن حضور داشت خورده شکستنامزد 

تغییر و سرتاسر سالن به تشویق کشتی گیران  ها آنم که شعار آمریکایی به سالن ناگاه متوجه شد

است که مردمان یک کشور  ای عرصه؛ آنجا بود که متوجه شدم ورزش تنها پردازند میآمریکایی 

 .« دارندند به راحتی عقیده خود را نسبت به مردمان کشور دیگر ابراز توان می

که  متحده ایاالتنامیدند؛ پرچم  «شتیدیپلماسی ک»را  9118مطبوعات مسابقه کشتی فوریه 

-کاران تنومند این دو کشور حمل می، این بار توسط ورزششد میپیش از این در ایران سوزانده 

 ها دهدر دست گرفتن تصویر مقام معظم رهبری توسط داگالس کشتی آمریکایی در حضور . شد

                                                           
1- Marks 
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رای مردمان جهان و به شکل دوربین خبری و سیزده هزار تماشاگر حاضر در سالن پیامی بزرگ ب

. خاص مردمان دو کشور داشت، پیامی که در دولت هفتم و هشتم بارها و بارها تقویت گردید

فرانسه،  9118و در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی فوتبال  ها بازیپس از این  ماه چند

و برای اولین ( رژانتینآ 9118بعد از جام جهانی )سال  85ایرانی توانستند پس از  های فوتبالیست

 جهان راه پیدا نمایند ای رشتهرویداد ورزشی تک  ترین بزرگبار پس از انقالب اسالمی به 

 .(33: ، ص9314شریعتی، )

 های کرسیکمبود نمایندگان ایرانی در با دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی ایران ساختار 

کرسی را در  855ن در این زمینه تعداد یکی از متخصصی ؛است روبروورزشی  المللی بیناثرگذار 

برای مسئولین ایرانی گزارش،  المللی بینو  ای قاره، ای منطقهورزشی  های سازماننهادها و 

شریعتی ) را به اندازه تعداد انگشتان یک دست گزارش کرد مؤثر های کرسیوی تعداد  آنکه حال

جهانی سه رشته  های اسیونفدربا بررسی ساختار سازمانی  .(985: ، ص9314و گودرزی، 

 کنیم میمشاهده ( برداری وزنهکشتی، تکواندو و )آسیایی و المپیک  های بازیایران در  آور مدال

رییس، )تنها یک نماینده آن هم نه در سطوح فوقانی فدراسیون جهانی  برداری وزنهکه در رشته 

 ها کمیسیونعضو یکی از  انعنو بهبلکه تنها ...( و  ها کمیسیوننواب رییس، دبیرکل، روسای 

حتی در  ها آن برداران وزنه گاه هیچکه  هایی ملیتاز سوی دیگر در این ساختار افرادی با . داریم

نمونه  عنوان به. (6: ، ص9314خبیری و همکاران، ) گردد میالمپیک نیز وزنه نزدند، مشاهده 

ن آموزش و توسعه از رییس کمیسیون مقررات فدراسیون جهانی از اردن یا رییس کمیسیو

های سیاسی برای کسب این نوع اهمیت و زدوبند دهنده نشانز پیش که خود بیش ا! سیرالئون



  0                              ...  نوظهور وابط خارجی کشورهای اقتصادنقش ورزش در توسعه ر

 

المپیک است که  های بازیما در  آور مدالفدراسیون تکواندو دیگر فدراسیون . است ها صندلی

ما در رده  به رغم حضور. جهانی شایستگی خود را اثبات کرده است و ای قارهمیادین  بارها در

 ای نمایندهاین فدراسیون  های کمیتهجهانی این رشته، ما در هیچ یک از سطوح و  بندی رتبهدوم 

 کنگ هنگنمونه کشورهایی مانند  عنوان بهنداریم که این موضوع خود جای تعجب فراوان دارد؛ 

این  های سیکرما در  که حالیمختلف است در  های کمیسیوندر این فدراسیون دارای نماینده در 

رشته  ترین مدال پر عنوان بهدر رشته کشتی . ورزشی گمنام هستیم های رشتهرشته نیز همانند سایر 

را در کارنامه  8594در سال  جهان( آزاد) قهرمانیو نایب ( فرنگی)قهرمانی  که حالیالمپیکی در 

ی نمایندگان کشت المللی بینفدراسیون  های کمیسیونخود داریم، اگرچه وضعیت بهتر و در 

ورزشکاران، مربیان، کشتی ساحلی، تاالر مشاهیر، فنی، علمی،  های کمیسیوندر )متعددی داریم 

رییس، نواب رییس، )اما هنوز هیچ ایرانی عضو سطوح فوقانی ( گذاری قانونپزشکی، رسانه و 

صصین که یکی از متخ. این فدراسیون نیست( ای قاره، روسای شوراهای دار خزانهکمیته اجرایی، 

حضوری فعال  ای قارهدر مسند ریاست فدراسیون ملی و عضویت در کنفدراسیون  ها سالخود 

 :دارد، در این باره به نکته خوبی اشاره کرد

المللی در عرصه ورزش یک موضوع مهم و ملی است و نیازمند  های بین کسب کرسی

نان و وزارت امور خارجه های ملی المپیک و پارالمپیک، وزارت ورزش و جوا همکاری کمیته

ها بپردازیم اما در ادامه و  هایی را برای به دست آوردن کرسی ما نیاز داریم در ابتدا هزینه. است

 :وی در ادامه گفت .بعد از به دست آوردن آن کرسی، دیگر نیازی به هزینه کردن نیست
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 بهغرب آسیا  گیری رأیدر مثال من  عنوان به. تمام تعاملی است ها فدراسیوندر دنیا انتخابات »

. دادند می رأیدر نهایت به خودشان  ها آنکشور عرب شرکت نکردم چرا که  98شرکت  دلیل

برای اینکه انتخابات غرب آسیا باشد و نه انتخابات اعراب شرط من را  ها آندر دوره جدید 

 «.شرط من این بود که ریاست را به ایران بدهند. پذیرفتند

دهه از انقالب شکوهمند اسالمی، سیاستمداران  4از گذشت قریب به  پس رسد میبه نظر 

سایر کشورها مانند برزیل، روسیه، چین و حتی کشور  برخالف عرصه روابط دیپلماتیک کشور ما

مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان  «ادراک ورزشی»همچنان  مجاور ترکیه

و غیرمستقیم سایر هنوز به رغم استفاده ابزاری  ما ندارند و ورزشی های سازمانرکلی و به طو

برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک  کشورها از ورزش

 الملل بیناز یک سو نبود ارتباط میان دو بخش روابط . قرار گرفته است توجهی بیمورد کشور ما 

گیران حوزه دیپلماتیک  به ورزش در بین تصمیم «خلوت حیات»و ورزش و از سوی دیگر دید 

نبود یا نداشتن ضمانت . شود میدیپلماتیک  هزینه کم های فرصتکشور موجبات از دست رفتن 

( ای جرقهو نه ) افزا هماجرایی مناسب برای داشتن یک استراتژی کالن و یک تالش دیپلماتیک 

مانند سایر ابعاد دیپلماسی عمومی مغفول مانده ا سبب شده تا ورزش نیز ه.ا.در وزارت خارجه ج

 .اقتصادی برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مطرح نماید-اهرمی سیاسی عنوان بهو نتواند خود را 

آن رییس جمهور ترامپ ورزش ایران  رأسو در  متحده ایاالتدر فضای پرفشار پساتحریم دولت 

روابط با سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه  اهرمی برای تسهیل و تقویت عنوان بهد توان می

، ایران الملل بینو اروپایی مورد استفاده قرار گیرد تا عالوه بر تقویت تعامالت ورزشی در عرصه 
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کشوری باز و با پتانسیل باال در جهت توسعه گفتگو و پایداری به جهانیان معرفی  عنوان بهرا 

 .نماید
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ورزش در روابط اه دیپلماسی جایگ(. 0292. )شریعتی فیض آبادی، مهدی و گودرزی، محمود

، دانش سیاسی فصلنامه دوجمهوری اسالمی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا،  الملل بین

 95-022: سال یازدهم، شماره دوم، صص
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طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در (. 0296. )شریعتی فیض آبادی، مهدی و ناظمی، مازیار

ریاست  گری افراطیو  خشونترح ویو جهان عاری از مطالعه موردی ط) الملل بینتوسعه روابط 

 062-022: ، صص22، سال ششم، شماره فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، (ایرانجمهور 

دیپلماسی ورزشی جمهوری  دهنده شکل های مؤلفهطراحی (. 0292. )شریعتی فیض آبادی، مهدی

 راندانشگاه ته بدنی تربیترساله دکترا دانشکده اسالمی ایران، 

 های مؤلفهنرم  سازی مدل(. 0295. )شریعتی فیض آبادی، مهدی، باقری، یوسف و نظریان، عباس

 292-220: 22، 5، شماره 2، دوره نشریه مدیریت ورزشیدیپلماسی ورزش، 

، 22، شماره فصلنامه گفتگوو ایران،  متحده ایاالتدیپلماسی ورزشی بین (. 0222. )شهابی، هوشنگ

 2-22: صص

: ، صص20، شماره ارتباطات-نشریه مطالعات فرهنگدیپلماسی ورزشی، (. 0292. )علی صباغیان،

050-020 

، ماهنامه صنعت و توسعهپیش رو،  های فرصتدیپلماسی ورزشی و (. 0292. )، جوادشناس گیاه

 26: ، ص62شماره 
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