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 ورزش، سیاست، روابط بین الملل

 دیعلی رضا احم
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

ورزش دیگر صرفاً کنشی بدنی نیست بلکه بسته به فضای شکل گیری آن دارای . مورد عالقه مردم دنیا است ای جذاب وورزش وسیله

اقتصاد و طه فرهنگ و سیاست، های علمی از رابگونه که در بررسی(. همان1ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... است)

الملل نیز گفتگو کنیم. این توانیم از روابط متقابل ورزش با سیاست و روابط بینکنیم، میسیاست، اقتصاد و فرهنگ و مانند آن گفتگو می

   ا.ههای مختلف و اثرات متقابل این رابطهالملل و جنبهای است بر رابطه ورزش با سیاست و روابط بینمقاله مقدمه

برای آن دسته از  کید است، خصوصاًأبرای توسعه روابط بین المللی مورد تآمیز و صلحثر ؤدیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری م ورزش در

از لحاظ  سازی رابطه میان دو کشور شود.تواند موجب تلطیف و عادیکشورهایی که دارای فضای سرد سیاسی متقابلی هستند می

 . (2) شودهای سیاسی استفاده میرد برنامهبذابیت آن به عنوان یک روش برای پیشتاریخی از ورزش و ج

ای که از چندین روز پیش از برگزاری گیری رویدادهای ورزشی، چون المپیک مؤثر بوده به گونهتوان گفت سیاست در اساس شکلمی

(. هیتلر 3ها در صلح کامل برگزار شود )شد تا بازیتوقف میها المپیک باستان تعامالت نظامی و جنگی بین دولت شهرهای یونان مبازی

تر المپیک را فراهم آورد تا بستری برای تبلی  حزب سیاسی خود باشد. سیاه پوستان در زمینه برگزاری هر چه باشکوه 1936در سال 

نیکسون  1921درسالنشان دادند.  های نژاد پرستانه آمریکامکزیک با اجرای حرکات خاص، ضدیت خود را با سیاست 1962المپیک 

رئیس جمهور وقت ایاالت متحده برای آغاز دوباره روابط میان دو کشور آمریکا و چین نسبت به اعزام تیم پینگ پنگ ایاالت متحده به 

متحده تحت  کشور چین اقدام نمود که فصل جدیدی را در روابط مردم ایاالت متحده و چین باز کرد. از این عمل سیاسی دولت ایاالت

 . (2) شودعنوان دیپلماسی پینگ پنگ یاد می

 

 
 بادامی که به دیپلماسی پینگ پنگ شهرت یافترویارویی آمریکا و چشم

 

مثال مهم دیگری است. این دولت کوشید با برگزاری باشکوه این جام از سوی و  1922های آرژانتین از جام جهانی گیری دولت ژنرالبهره

یج احساسات، خود را مشروع یز سوی دیگر، چهره مثبتی را از این رژیم عرضه کند و با ایحاد نوعی همگرایی ملی و تهقهرمانی در آن ا

  (.2جلوه دهد )
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تحوالت در اتحاد شوروی و بلوک شرق کمونیست پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف در شوروی نیز زمینه فروریختن دیوار 

  (.2ها کردند )یک تیم مشترک روانه بازی 1992آلمان را فراهم ساخت. در این میان دو آلمان در سال برلین و اتحاد دوباره دو 

ها و ( از سوی ایران به ترتیب به دلیل اشغال افغانستان توسط روس1922( و لس آنجلس)1922های المپیک مسکو )تحریم بازی

ی بدلیل نامشروع بودن غاصب صهیونیست رژیمایرانی در مقابل حریفان  عدم رویایی ورزشکارانهای آمریکا به کشورمان و زورگویی

توان به از آن جهت حائز اهمیت است که در فضای دیپلماسی عمومی از طریق ورزش می(. مورد آخر 2موجودیت این رژیم اشاره کرد )

  .ختشناندیپلماسی عمومی به رسمیت  در هر دو عرصه دیپلماسی رسمی ورا ها اثبات غاصب بودن این رژیم جعلی پرداخت و آن

مریکا در آگیری اعضای سفارت مریکایی بودند که پس از ماجرای گروگانآمریکایی نخستین ورزشکاران آگیران نیز کشتی 1992در سال 

قرار گرفتند.  گران ایرانیو مورد استقبال و تشویق تماشا سال قبل از آن اتفاق افتاده بود، در ایران به رقابت پرداختند 22تهران که حدود 

دهد چگونه ی است که نشان میامریکایی در ایران، نمونهآگیران جان مارکس، کارشناس حل بحران بر این باور است که رقابت کشتی

 . (5)ثر برای مقابله با بحران مورد استفاده قرار گیردؤتواند به عنوان یک وسیله مورزش می

های به ظاهر غیرسیاسی های دو دولت ایران و آمریکا در حوزهترین تماسو رشته فوتبال و کشتی مهمهای ورزشی به خصوص در دتماس

های خصمانه دولت آمریکا علیه دولت ایران تا کنون نتوانسته نقشی در برقراری رابطه میان دو طرف  همانند بوده که به دلیل سیاست

  دیپلماسی پینگ پنگ داشته باشد.

رغم تمام های اقتصادی و سیاسی است. بدین جهت، کشور علیهای اخیر، تحریمی ایران در سالهای جامعهن چالشترییکی از مهم

تواند حضور ها برای حضور در معادالت جهانی، نتوانسته جایگاه مطلوبش را به دست آورد. این مطالبه که ایران چگونه میتوانمندی

 رود.ی ملی به شمار میبات کند یک دغدغهی جغرافیای انسانی اثخودش را بر نقشه

سیس فدراسیون ورزش همبستگی زنان مسلمان أتمانند:  در نظر گرفته استی برای راهبری دیپلماسی ورزشی یساز و کارهاکشور ما نیز 

 در سالای های زورخانهسیس فدراسیون بین المللی ورزشأتو  1326سال  درسیس فدراسیون ورزشی غرب آسیا أت، 1322در سال 

 اند نقش مطلوبی در توسعه روابط بین الملل داشته باشند.های نسبی نتوانستهرغم موفقیترسد این اقدامات علینظر می(. به 2)1323

ی بشری مستقل و مجزا نبوده و نیست، اما ساز و کارهای بین المللی دنیای هر چند ورزش از قلمروهای دیگر جامعهگیری: نتیجه

ها و مقابله با سیاست انزوا و  گسترش تعامالت در مانندی برای دور زدن تحریمامکان را به وجود آورده است که فرصت بیورزش این 

ی ایرانی در عرصه ی بین المللی، علی رغم تواند فرصت یکتایی برای خودنمایی جامعههای بین المللی فراهم نماید. ورزش میعرصه

ها تواند روابط شکننده خود، با کشورهایی که با آنمیهمچنین بوسیله ورزش  دی و سیاسی، فراهم آورد،های گسترده اقتصاوجود تحریم

 د و در صورت لزوم زمینه گسترش آن را فراهم آورد.رندارد را حفظ کوجود رابطه دیپلماتیک رسمی 
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