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 چکیده

 شرایط. شورها داردک خارجی سیاست در ايیژهو جایگاه امروزه که است عمومی هايیپلماسید انواع از ورزشی دیپلماسی
 انقالب از بعد يهادولت نماید.یمکارامد را دوچندان  ورزشی ایران، ضرورت پرداختن به دیپلماسی اسالمی جمهوري ویژة

 با و اندنداشته ناسبیمي مداکار زمینه این در اما ،اندبرآمدهقدرت نرم  هايیتظرف از در پی استفاده اسالمی همواره
 را در پیشبرد اهداف دولتمردانتواند یم. استفاده از دیپلماسی ورزشی درست و کارامد اندبوده رومختلفی روبه يهاچالش

 از است عبارت اصلی این پژوهش هانی یاري کند. سؤالالملل و ایجاد صلح جینبویژه در عرصۀ روابط سیاسی خود به
 این پژوهش در ؟است پس از انقالب اسالمی چگونه بوده ایران کارآمدةروي يهادولت ورزشی دردیپلماسی  جایگاه اینکه

 خارجی سیاست در جایگاه دیپلماسی ورزشی اسنادي به و ياکتابخانه منابع از استفاده و با تحلیلی- توصیفی روش با
 ن بود که دیپلماسیآشده است. نتایج حاکی از  جمهوري اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی پرداخته يهادولت در کشور،

 بدون توجه به مواضع هادولت ،گذردز صدر انقالب میکند، ولی هرچه اینمورزشی کشور از روند و الگوي خاصی پیروي 
 . اندآوردهسیاسی خود به استفادة بیشتر از این دیپلماسی در راستاي اهداف خود روي 

   
 يدیکل يهاواژه

 .ي ایران، سیاست خارجیهادولتانقالب اسالمی، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی، 
 

                                                           
 Email:dosti@umz.ac.ir                                        09113559386یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 



 1400، تابستان 2، شمارة 13مدیریت ورزشی، دورة                                                                                        582

 

 

 مقدمه
داراي ، 1357در سال  از پیروزي انقالب اسالمیپس ایران همواره جمهوري اسالمی سیاست خارجی 

نظام سیاسی  یريگزیادي بوده است. با توجه به تغییر نظام حاکم بر کشور و شکل هايیبفراز و نش

سیاست خارجی متفاوتی شاهد  رسیده در کشورقدرتدولت بهدر هر  المللیینجدید و شرایط داخلی و ب

سیاست  ،المللیینو ب ياداخلی، شرایط و مقتضیات منطقه هايیت. در هر دوره با توجه به قابلیمابوده

در هر  و گیري منافع خود پرداختهخارجی جمهوري اسالمی ایران متأثر از رویکردهاي اتخاذشده به پی

اول انقالب  ۀ. در دهه استدوره، سیاست خارجی جمهوري اسالمی با توجه به رویکرد مشخص اعمال شد

شروع جنگ ناشی از دیگر و از سوي  ییسو از پیروزي انقالب از متأثرکشور که  با توجه به شرایط متشنج

اتخاذ سیاست خارجی و متناسب  يرویکرد اجراي یتقابلبود؛  تحمیلی و برخوردهاي خصمانه با ایران

نیز  پس از اتمام جنگ هرچند مستقل، مدون، باثبات و هدفمند را از جمهوري اسالمی ایران سلب کرد.

امکانات الزم براي پیگیري سیاست خارجی مدون را از ایران ، سالههشتجنگ شرایط بغرنج حاصل از 

اقدام به  ،می ایران با توجه به تثبیت موقعیت و درك شرایطجمهوري اسال، اما با این حال سلب کرد

 ).1ه است (دکرپیگیري سیاست خارجی مدون و هدفمند 

ي دنیا در پی افزایش قدرت، ثروت، جایگاه و منزلت خود در بین کشورهاشود یمهمواره مشاهده 

در  کنند.یم استفادهیار دارند، در اختي متفاوتی که ابزارهاند و براي رسیدن به این مهم از املل مختلف

یابی به اهداف دستبراي  هاملتگذشته اغلب این ابزارها در کشورهاي مختلف بر پایۀ قدرت سخت بود و 

اما امروزه تحول عظیمی  کردند.یماستفاده  هاائتالفها و یزنیراالمللی خود از نیروي نظامی، ارتش، ینب

و عملی رخ داده، سبب شده است ابزار مورد استفادة کشورها براي  المللی از لحاظ نظريینبکه در نظام 

در کنار استفاده  هادولتشود یمنیز دستخوش تغییر شود. امروزه مشاهده  خودالمللی ینبنیل به اهداف 

ي فرهنگی هاارزش، به استفاده از قدرت نرم که مبتنی بر استگري ینظاماز قدرت سخت که مبتنی بر 

 هاخواستهتوان توانایی یک کشور در برآوردن یم). قدرت نرم را 2( اندآورده، روي شورهاستکو اجتماعی 

 و اهداف خود از طریق جاذبه و نه اعمال زور و کیفر دانست.

 خود با را افکار عمومی آن طریق از دارند سعی هادولتدیپلماسی عمومی قدرت نرمی است که 

رسالت ).3مواجه شوند ( کمتري مشکالت با خود خارجی سیاست اهداف به رسیدن براي تا کنند همراه

در واقع دیپلماسی . المللی استبنیادین دیپلماسی، مدیریت بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بین

هاي خود، مردم کشورهاي دیگر براي شناساندن ایده ۀعمومی فرایند ارتباط مردم یک کشور با عام
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هاي هاي ملی، معرفی نهادها، فرهنگ، هنجارها و تبیین اهداف سیاستو آرمانهاي آنها شناخت ایده

هایی همچون هنر، ورزش، دانش، فرهنگ، تاریخ و مذهب نقش در دیپلماسی عمومی مقوله. خود است

ایجاد  ۀنهاد، زمینهاي غیردولتی و مردمکلیدي دارند و مسئوالن یک کشور با میدان دادن به سازمان

آن کشور در  در موردکنند تا برداشت مردم دنیا ورزشی، فرهنگی، علمی و هنري را فراهم میارتباطات 

رفع  ۀها به یکدیگر، زمینشدن ملت مسیر درست و معقول شکل گیرد و از این مسیر و با نزدیک

 ).4د (ها فراهم شوهاي دولتاختالف

 کشورها و شودیممحسوب  گوناگون يهاحوزه در کشورها گیريیمتصمدر  مهم ارکان از افکار امروزه

در گذر ). 5کنند ( تکیه سنتی دیپلماسی قالب در دولتیبین بر تبادالت تنها گذشته همچون توانندینم

هاي مختلف جوامع بشري سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و مذهب در عرصه ،ها دیپلماسیواژه

اي فراگیر است که در سطح پدیده در میان انواع دیپلماسی، دیپلماسی ورزش .کندمی ینیآفرنقش

 ).4( شودارتباطی میان کشورها محسوب می ۀترین مؤلفدیپلماتیک پس از دیپلماسی رسمی مهم

 زمینه از این در و دهدیم پوشش قرارتحت  نیز را آنان از غیر مخاطبانی مسئوالن، کنار در ورزش

 اهداف پیشبرد براي بستر این از تواندیم و کندیماستفاده  هارسانه جملهاز مختلفی  تیتبلیغا ابزارهاي

 به و کند منتشر يکارپنهان بدون را افراد يهاخواسته تواندیم بهره گیرد. ورزش نیز خود دیپلماتیک

 جذابیت ارائۀ با ورزشی دیپلماسی .دهد پاسخ امتیاز یا اجبار جايبه کردن مجذوب طریق از نیازها این

شود که یم). امروزه مشاهده 6یابد ( دست مطلوب نتایج به مردم عامۀ بر تأثیرگذاري با تواندیم خود

عنوان ابزاري براي سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی ورزش ارتباط نزدیکی با سیاست پیدا کرده و به

کنند از ورزش براي اهداف گستردة خود در زمینۀ کسب قدرت، ثروت یمکشورها سعی  آید.شمار میبه

این عوامل سبب حضور دیپلماسی ورزشی در کنار انواع  المللی خود استفاده کنند.ینبو افزایش منزلت 

 ). 2دیگر دیپلماسی شده است (

 روابط ز ارتقايساینهزم خارجی، سیاست در پذیرانعطاف و کارامد ابزاري عنوانبه ورزش دیپلماسی

 ناکارامدي با امروزه است. المللیینبثبات  و صلح ایجاد و هاملت میان تفاهم افزایش ،آن تبعبه و هادولت

 این از استفاده به نیاز المللیینب امنیت برقراري جهانی و منازعات و هامناقشه حل در نظامی راهکارهاي

 نمایندگان تواندیم شود. ورزشیم احساس پیش از بیش هادولتمیان  در بنیادین یحلراه عنوانبه پدیده

 کنار در  ...و فرهنگ یدئولوژي،ا نژاد، رنگ، زبان، در آنها آشکار يهاتفاوت را وراي جهان کشورهاي همۀ

 قارة نماد پنج که هم به متصل حلقۀ پنج بیافریند. را انسانی شورانگیز يهاصحنه و دهد یکدیگر قرار
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 است انسانی ترکیب خواهان همین بسته، نقش است پاکی نماد که المپیک سفید پرچم روي و بوده جهان

موفقیت  چه؛ است بوده کشورها براي پرستیژ و افتخار کسب براي باشکوهی صحنۀ همواره ). المپیک7(

 بیانگرکه  آن باشکوه يبرگزار چه شود،یم کسب ايیچیدهپ دیپلماسی با خود آن که میزبانی کسب در

 و رژة متعدد هايیهسهم کسب در توانایی و است میزبان آن توسعۀ و توانمندي مدیریت، باالي سطح

 کسب همه باعث رنگارنگ، متعدد يهامدال کسب ترمهم آن از و کنندهشرکت کشورهاي میان در باشکوه

 ).8شود (یم پرستیژ و اعتبار افتخار،

 بوده و پرستیژ اعتبار کسب براي ياصحنه همواره آن در موفقیت و المپیک در حضور نیز ایران  براي

بوده  کشورها در این میدان ینترموفقجزء  همواره خاورمیانه و اسالمی کشورهاي بین است. ایران در

 با وجود هشت سال نیز و کرد تحریم را المپیک دوره، دو ایران اگرچه انقالب از پس يهاسالدر  است.

 ایران مختلف، اغلب حضور يهامجازات و هایمتحر در مقابل المللیینب فشارهاي تحمل تحمیلی و جنگ

توان المپیک یمها را یتموفقاین  ). اوج9است ( همراه بوده بزرگ هايیتموفق کسب با صحنۀ المپیک در

 سوئیس، ترکیه، برزیل،اسپانیا،  مانند، کشورهایی از باالتر برنز 2 و نقره 6طال،  5لندن دانست که ایران با 

 .قرار گرفت هامدالجدول  15و... در مکان  کانادا نروژ،

 با و داشته قرار المللیینب شرایط بدترین در ایران که وضعیتی هم در آن موفقیتی چنین کسب 

 و بزرگ بسیار موفقیتی خود نوع دره است، بود روهروب المللیینب فشارهاي و هایمتحر ترینینسنگ

 فناوري و هاي علمییشرفتپ ها مانندیتموفق دیگر کنار در موفقیتی چنین شود.یم قلمداد افتخارآفرین

 شده است تبدیل ياعرصه به نیز فوتبال مانند . ورزشیاست المللیینب اعتبار و پرستیژ کسب براي ابزاري

 جهانی جام در موفقیت براي کشورها رقابت و کنند. تالش مقایسه دیگران با را خود بتوانند هاملت که

 تعبیر جهانی جنگ  عنوانبه آن از مواقع برخی که است پرهزینه و شدید اول چنان مقام کسب و فوتبال

یر این مهم در پیشبرد اهداف سیاسی کشور، تأثبا توجه به مفهوم دیپلماسی ورزشی و ). 9( شودیم

ي مختلف جمهوري اسالمی ایران، هادولتپژوهش حاضر به اهمیت و میزان استفاده از این دیپلماسی در 

 پرداخته است.1357پس از انقالب اسالمی 

 

 روش پژوهش

 منابع، به مراجعه با ياکتابخانه و اسنادي روش با اطالعات و است تحلیلی -توصیفی حاضر، تحقیق

 مفهوم و اهمیت دربارة نظري يهابحث ارائۀ از پس این پژوهش است. در شده تحلیل و گردآوري
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ایران به  يهادولت خارجی سیاست در ورزشی دیپلماسی تحول سیر و پیشینه به ،یورزشدیپلماسی 

همچنین  .پرداخته شده است تاکنون 1357کارآمده پس از انقالب اسالمی سال تفکیک هر دولت روي

در ابررویدادهاي ورزشی (المپیک و جام جهانی فوتبال)  شایسته حضور و هایتموفق دلیل اینکه کسببه

 کند،یم کمک عرصهکشور در این  جایگاه تقویت دیگر به المللیینبو همچنین رویدادهاي ورزشی مهم 

عملکرد ورزشی کشور در زمان آن دولت پرداخته به رویدادهاي مهم ورزشی دنیا در دوران هر دولت و 

 شده است.

 پیشینۀ پژوهش

الملل، ینبدر زمینۀ دیپلماسی ورزشی و استفاده از آن در پیشبرد اهداف سیاسی و روابط 

کنند. یمیی در کشور صورت گرفته است که اغلب به اهمیت آن و ضرورت استفاده از آن اشاره هاپژوهش

عامل ورزش و سیاست در عصر جدید به یکی از موضوعات کند تیم) بیان 1391( فاضلیدر این زمینه 

مختلف بهره گیرند.  يهاآن به بهانه هايیتظرف تا از کوشندیها ممهم تبدیل شده است و حکومت

به افکار عمومی، نشان دادن  یدهکنترل و جهت ،ویژه ورزش فوتبالسیاسی ورزش به ةویژرکا ینترمهم

 .)10( است يسازمد از دولت و در نهایت ملتارکا ياچهره

جمهوري اسالمی ایران تاکنون بیان کردند ) در تحقیقی 1394آبادي و گودرزي (یضف شریعتی

 دیپلماسی ورزش و دید حیات خلوت به ورزش، بسیاري از ۀزمین واحد در راهبرديدلیل نداشتن به

) 1394صباغیان ( ).11( الملل خود از این طریق از دست داده استروابط بین ۀها را براي توسعفرصت

ها موجب شده بسیاري از ورزش شدن المللیینب داردیمبیان » دیپلماسی ورزشی«در پژوهشی با عنوان 

عنوان میدانی براي پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف المللی، بهاست تا کشورها به رقابت ورزشی بین

المللی خود توجه کنند. در این چارچوب مفهوم دیپلماسی ورزشی در کنار انواع سی و بینسیا

 ).2هاي دیگر ظهور کرده است (دیپلماسی

 جدید بازیگران از یکی عنوانبه دارند ورزشیم) در تحقیقات خود بیان 1395باقري و همکاران (

 بسزایی نقش عمومی دیپلماسی نوین هايیرشاخهزاز  یکی مثابۀبه ورزش دیپلماسی و المللینب عرصۀ

 عنوانبه نیز ایران اسالمی جمهوري د.دار کشوري اجتماعی و فرهنگی هر اقتصادي، سیاسی، توسعۀ در

 هايیمتحر و اتهامات مورد انقالب از پس يهاسال همواره طی که جهان ساالرمردم يهاحکومت از یکی

 کنار در المللینب عرصۀ در خود تصویر تقویت و بهبود منظوربهاهرم  این از تواندیم است، گرفته قرار ناروا

 عنوانبه خود معرفی المللی،ینب پرستیژ و برندینگ کسب حوزه مانند این در ورزش کارکردهاي سایر
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 سیاسی انزواي کاهش و جلوگیري فرهنگی، تبادالت و تعامل با نژادپرستی، مخالف و دوستصلح کشوري

کند  استفاده ملی انسجام و غرور هویت، افزایش آن، و تبلیغات ورزش از هایتحما افزایش و هایمتحرو 

 در ایران هاي ملییمت پررنگ دارند حضوریم) در تحقیق خود بیان 1396). شریعتی و گودرزي (12(

 فرصتی جهانی والیبال لیگ و فوتبال جهانی جام المپیک، هاييبازمانند  ینندهپرب المللیینب رویدادهاي

 در جایگاه ایران ارتقاي به کشور ورزش نخبگان جهانی، فشار جامعۀ کاهش ضمن تا است آورده وجودبه

 ).13( کنند کمک جهانی جدید ساختار

و  ینیازبب که) نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند 1398و همکاران ( چناريیبخش 

عنوان زارت خارجه بهووزارت ورزش و  ینب ی، هماهنگینهادهاي ورزش ییاجرا هاينامهیینبازنگري آ

تعامالت  یۀل اولاصو با کشور یورزش - یاسیس یرانآموزش مد ی،ورزش یپلماسید یان اصلیمتول

ارتقاي  ودر جهت گسترش  یبرنامه جامع و علم یک و اجراي ینتدو ی،در سطح جهان المللیینب

فعال در  یتدول نهادهاي ها وبه دستگاه یورزش یپلماسیمفهوم د یینو تب یفتعر یپلماسی ورزشی،د

ی ارجخ یاستدر س یورزش یپلماسید یتتوانمندسازي و تقو در راهکارهاي مهم یعموم یپلماسید ةحوز

دیپلماسی دارند یم) در تحقیقی بیان 1398فر و همکاران (یمانپ .)14هستند ( یرانا یاسالم جمهوري

هاي جدید و کمک ها و دیدگاهافزایش تعامل براي باز کردن افق در پیاست که  جدیدي ةورزش پدید

محوري و شناخت دیپلماسی که برنامهت. ایشان نتیجه گرفتند به درك فرهنگ بین مردم جهان اس

شورها کورزش  ۀسیاسی، سیاست خارجی و توسع یشناسجامعه ۀدر توسع ياعمده یامدهايورزشی پ

 . )15( برخواهد داشت در ابعاد مختلف در

پژوهشگران متعددي نیز در کشورهاي مختلف در تحقیقات خود به مسئلۀ دیپلماسی ورزشی 

 يهاسال در برزیل کشور قهرمانی مختلف يهامقام) در پژوهش خود، کسب 2013( 1؛ کاسترواندپرداخته

 کشور هوشمندانه این تقدر افزایش را موجبات ورزشی مختلف رویدادهاي و هايباز و میزبانی اخیر

 یجادشدها بردن مرزهاي میان از در آسیایی هاييباز نقش ) در پژوهش خود به2013( 2). چا16( داندیم

 توسعۀ براي ابزاري تقویتی را ورزش مطالعه این در کند. اویم آسیا اشاره در سرد جنگ پایانی دوران در

 ).17( نامدیم المللینب تعامالت

                                                           
1. Castro 
2. Cha 
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ارائه  ورزشی دیپلماسی از متفاوت يبندطبقه) در مطالعات خود، دو 2014( 1موراي و پیگمن

 ابزاري عنوانبه هاحکومت توسط که آگاهانه است المللیینب ورزش شامل مورد دهند؛ اولینمی

 عنوانبه تواندیم که دیپلماسی منزلۀالملل بهینب و ورزش طبقۀ دومین و شودیم دیپلماتیک استفاده

 داشته را گفتمان نمایندة و کنندهمذاکرهنقش  المللیینب ورزشی يهارقابت در غیرحکومتیبازیگري 

 المللیینبدر رویدادهاي  حاضر هايیمتدارد یمبیان  پژوهشی ) نیز در2014( 2. پیگمن)18(باشد 

). 19هستند (نیز  هادولت و مردم همۀ نمایندة بلکه خارجۀ کشورها هستند، وزارت نمایندگان تنهانه

 واز جامعه  ناپذیرییجدا یورزش به بخش دارندیم) در تحقیقات خود بیان 2018( همکاران و عبدي

 منابع اگر اندداشتههمچنین در ادامه بیان شده است.  یلدر سراسر جهان تبد یپلماسید يبرا يابزار

 سیاسی راهبردهاي با همراستا شدهانتخابمنابع  این و شوند و هدفمند انتخاب ورزشی خالقانه دیپلماسی

 ).20( باشد کشور هر موردنظر به مانند نتایج دیپلماتیک تواندیم آن باشند، نتایج هر کشور

 يهازشقدرت نرم فرهنگ، ار یسه منبع اصل داردیم یانب ) در پژوهش خود2019( ینسکیدوب

 یمعمو یپلماسید يفرهنگ برا ةاستفاد ةبه نحو یفرهنگ یپلماسیاست و د یخارج یاستو س یاسیس

و  یاسیس ی،به اهداف اجتماع یابیدست ي. کشورها، شهرها و جوامع براردو اهداف قدرت نرم اشاره دا

. اندکرده خود استفاده يو اهداف برندساز یعموم یپلماسید يکشور از ورزش برا ةچهر يو بهساز یمال

 یزآمصلح يهابر فرهنگ و ارزش تمرکز المللی،ینب جوامع ضمعر در گرفتن دارد قراریمهمچنین او بیان 

و بهبود  المللیینبه اهداف ب یلن ياستفاده از قدرت نرم برا يبرا یدمف يدر ورزش آن را به ابزار

 ). 21کرده است ( یلتبد یعموم یپلماسید

 

 تحقیق يهاافتهی

 )3/1360/ 31تا  15/11/1358(دیپلماسی ورزشی دولت اول 

این  شود.بررسی می ایران اسالمی جمهوري اول دولت در ورزشی دیپلماسی این قسمت نخستدر 

در پی  مردم مستقیم آراي که بااست  1357 انقالب اسالمی از بعد ایران در دولت دولت نخستین

با توجه به شرایط نوپاي کشور، مشکالت به قدرت رسید.  ،انتخابات ریاست جمهوري ایرانة نخستین دور

ي غربی هادولتوجودآمده در آن زمان و با توجه به سیاست خصمانۀ المللی بهینبداخلی و اختالفات 

                                                           
1. Murray & Pigman 
2. Pigman 
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ي در پی انقالب امنطقهین متحد تربزرگدلیل از دست دادن خصوص ایاالت متحده با ایران که بهبه

ساخت، نقش سیاست یم ناممکني ااندازهاتیک با غرب را تا اسالمی ایران بود و این امر ارتباط دیپلم

المللی در ینبنماید. شاید بهترین راه براي دستیابی به اهداف یمیت پراهمخارجی و دیپلماسی بسیار 

 ایران استفاده از دیپلماسی ورزشی بود. دولتمردانآن زمان براي 

المللی، مردم و حتی سیاسیون را ینبي هارسانهیکی از رویدادهاي مهم ورزشی که نظر بسیاري از 

هاي المپیک است. يباز، استکند و فرصت مناسبی براي ابراز مواضع سیاسی ملل نیز یمبه خود جلب 

ي آغازین تشکیل دولت نخست ایران در هاهفتهدر همان  زمستانی هاي المپیکيبازسیزدهمین دورة 

 متحدة ایاالت شهرهاي از یکی پالسید، نیویوركیکل در 1358بهمن  24میالدي مصادف با  1980

اي نداشت و به این سبب نتوانست از این فرصت براي یندهنما هارقابتآمریکا آغاز شد که ایران در این 

 گسترش روابط دیپلماتیک خود استفاده کند.

 در مسکو شهر در )1359تیر  28( 1980ژوئیۀ  19 از تابستانی ودومین المپیکچند ماه بعد بیست

 آلمان آمریکا،. شد برگزار جهان کشور 80 از مرد و زن ورزشکار 5179 حضور با و شوروي جماهیر اتحاد

 اتحاد جانب از نیرو اعزام محکومیت در اسالمی و غرب بلوك کشورهاي از بسیاري و ایران و ژاپن غربی،

به این ترتیب با توجه به وسعت این رویداد  کردند. تحریم را مسکو افغانستان، المپیک به شوروي جماهیر

ي پیش روي سیاست هافرصتتوان گفت یکی از بهترین یمي آن در سراسر جهان، ارسانهو پوشش 

 این در شرکت ایران، اسالمی جمهوري استقرار از خارجۀ ایران در عرصۀ دیپلماتیک از بین رفت. پس

 اسالمی جمهوري اما باشد، المپیک هاييباز در نکشورما ورزشکاران حضور اولین توانستیم المپیک

 و آمادگی با وجود و ها را تحریم کرديباز به اقدام اتحادیۀ جماهیر شوروي، اعتراض عنوانبه ایران

 . نکرد شرکت هايباز این در ورزشکاران شایستگی

 ورزش دستگاهزمان، بیان داشت  آن المپیک ملی کمیتۀ و یبدن یتترب سازمان یسرئدر این باره 

 کشور چندین مثل هم ایران  گرفتند تصمیم سیاسیون اما بود، هابازي آن در ایران حضور موافق ایران

 شوراي و دولت در« گوید:یم المپیک تحریم دربارة گیريتصمیم روند دربارة او. نشود مسکو راهی دیگر

 ايیمنف نظري هم وقت جمهوررئیس حتی و بودم تیم اعزام موافق من شد؛ بحث بارهاین در خیلی انقالب

 پس. »شویم جویا هم را هاافغان نظر تا باشیم داشته افغانستان به سفري ما شد قرار نهایت در و نداشت

 مسئوالن و هافدراسیون رؤساي از چندي همراهبه یبدن یتترب سازمان یسرئ فراوان هايقوسوکش از

 کشور این شوروي حمایت تحت دولت مخالف نیروهاي تا شدند افغانستان عازم یبدن یتترب سازمان وقت
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 حضور به معترض نیروهاي و افغان مجاهدین اما برود، المپیک به ایران تا کنند راضی را) زمان آن در(

 اسالمی کشورهاي که داشتند یدتأک و بودند المپیک در ایران حضور مخالفکامالً  افغانستان در شوروي

 ایران دولت اطالع به هاافغان خواستۀ این .کنند تحریم را مسکو المپیک افغانستان از حمایت در باید

 تجاوز به اعتراض در نیز ایران که کرد اعالم یبدن یتترب سازمان به بالفاصله خارجه امور وزارت و رسید

 اعزام مسکو به بود قرار که ورزشکارانی تمامی. کرد خواهد تحریم را 1980 المپیک افغانستان به شوروي

 المپیک ترتیب این به. داد توضیح را تحریم دلیل آنها براي جمهوریسرئ و شدند جمع هم دور شوند،

 .)22( رسید پایان به ایران براي مسکو

 آسیا درست مصادف با يهاملت جام هفتم هاي المپیک تابستانی مسکو دورةيبازاندکی بعد از  

 آغاز شد. به میزبانی کویت 1359 شهریور 24در  سالههشت تحمیلی جنگ ي ابتداییروزها

 پس ورزشی تیم اولین البته و انقالب از پس فوتبال ملی تیم اولین عنوانبه ایران فوتبال ملی تیم

 هیاهوي از پس تازه ملی تیم .شد اعزام کویت 1980 آسیا يهاملت جام يهارقابت به 1357 انقالب از

 آن انقالب شوراي و وقت دولت اما کرد، صعود 1980 مسکو المپیک به البته بود، شده تشکیل انقالب

 ایران که بود این نشد تحریم کویت چرا اینکه اما دلیل. کرد تحریم ورزشی هايیمت همۀ براي راها رقابت

 گذاشتینم آسیا فوتبال کنفدراسیون و فیفا الزامات و بود آسیا يهاملت جام قبلی دورة سه قهرمان

 سالم صباح ورزشگاه در و افتتاحیه مراسم در .کند تحریم را آسیا يهاملت جام يهارقابت ملی تیم

دلیلش  البته که شد وارد رژه مراسم در تیم اولین عنوانبه ایران .شد نواخته ایران جدید سرود الصباح

بود. آن مسابقات  آسیا يهاملت جام قبلی دورة سه قهرمان وها رقابت قبل دورة قهرمان که بود این

 عربی هايیمت دیگر اما نداشت، حضورها رقابت آن در عراق ملی تیم بود، ایران به عراق حملۀ با همزمان

 از که ایران را ملی تیم تا کنند استفاده فرصت از خواستندیم کویت خصوصبه و مسابقات در حاضر

 .)23بزنند ( کنار بود، قهرمانی مدعیان

 داشتیم تصمیم رسیدیم، يبندرده به اینکه از پس« گوید:یم باره این در ملی تیم وقت سرمربی

 از. بود ملی تیم بازیکنان علیهکالً  شرایط البته و نداشتند روحیه بازیکنانچراکه کنیم،  ترك را هايباز

 سید مرحوم اینکه تا. نبود تحمل قابل این و بزنند ضربه ما به که خواستندیم اعراب آسمان و زمین

 ایران فوتبال نمایندةچراکه  بمانیم، کویت در باید گفت و گرفت تماس ملی تیم اردوي با خمینی احمد

 اگر«گوید: یم یشهاحرف پایان در وي». بمانیم کویت درها رقابت پایان تا هست طور هر باید و هستیم

 در که سومی مقام آن .کند چهارگانه را اشیقهرمان توانستیم ایران که باشید شد، مطمئنینم جنگ
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در این باره  نیز ملی تیم زمان آن بازیکن فریبا، بهتاش. »ارزدیم خیلی آوردیمدست به جنگ روزهاي

 عراق تلویزیون فارسی اخبار کویت تلویزیون که بود این بود رفته ما اعصاب روي که چیزي آن«گوید: یم

 جنگ يهاههجب در یشهاشکست به ایران رژیم که دادندیم خبر دروغ به آنها و کردیم بازپخش را

 ).23» (نبود طوریناصالً ا کهیدرحال است، کرده اعتراف

وجود آمده، شاید بتوان گفت ها براي تیم ملی ایران بهيبازبا توجه به اتفاقاتی که در این دوره از 

ي هادولتاگر دولت در آن زمان روابط بهتري با  احتماالًرسد. یم نظربهجاي دیپلماسی قوي در آن خالی 

ي با همتایان خود در دیگر کشورها و ترمناسبداشت یا مسئوالن ورزش کشور ارتباطات یمهمسایه 

توانستند شرایط را طوري رقم بزنند که تیم ملی ایران در یمیون فوتبال آسیا و فیفا داشتند، کنفدراس

ها با آرامش بیشتري به مسابقات خود ادامه دهد و حتی قهرمان آن مسابقات شود. قهرمانی که يبازآن 

بخشی براي کشورمان شود و در روزهاي ابتداي جنگ تحمیلی نقطۀ قوت و روحیه سروصداتوانست پریم

 باشد.

جمهوري ي دولت نخست سکاندارافتاده در دوران یدادهاي ورزشی اتفاقروبا نگاهی اجمالی به 

دنبال سیاست یدادهاي ورزشی بهروتوان دریافت دیپلماسی ورزشی ایران در تقابل با یماسالمی ایران 

از اتفاقات سیاسی و جو متشنج آن زمان کشور بوده است.  متأثرۀ آن زمان بسیار بسته و کارانمحافظه

وع از سه نظر شایستۀ سرزنش مسکو دانست. این موض 1980 توان تحریم المپیکیمنقطۀ اوج این امر را 

ین رویداد ورزشی ترمهمرسد؛ اول آنکه خود کشور افغانستان که ایران به بهانۀ حمایت از آن در یم نظربه

ها حضور داشته است؛ دوم آنکه با توجه به شرایط نامساعد و متشنج ایران يبازدنیا شرکت نکرد، در این 

کشور  خصوصبهنی به روابط دیپلماتیک با سایر کشورها توانست کمک شایایمحضور در این رویداد 

به آمادگی و  با توجهمیزبان این رویداد براي جمهوري اسالمی ایران به ارمغان بیاورد و در آخر آنکه 

 مسکو به عظیم کاروانی توانست بامی ها به این دوره از مسابقات، ایرانیمتیابی برخی ورزشکاران و راه

 حضور یابد. هابازي آن برود و در

 )8/6/1360تا  12/5/1360دوم ( دیپلماسی ورزشی دولت

 . داشت دوام روزه 28 مدتکوتاه دورة یک تنها ایران اسالمی جمهوري دوم دولت

یري وي دانست، وزنخستدولت دوم را اگر همان سیاست دوران  جمهور دریسرئ سیاست خارجی

شد، هنگام معرفی کابینه به مجلس شوراي اسالمی ارائه  که 1359 یورماهدر شهرباید به سخنان او 

اتکا به اصل نه  ،خطوط و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی دولت ۀبرنامدارد یماستناد کرد. او بیان 
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ها در چارچوب ها و دولتو روابط جمهوري اسالمی با سایر ملتاست شرقی نه غربی، جمهوري اسالمی 

. باید توجه کرد که سیاست خارجی مبتنی بر اصل مزبور مخالف هر نوع ودبنظام ارزشی اسالم خواهد 

مثبت در سیاست خارجی و مخالف سازش با یک ابرقدرت براي مبارزه با ابرقدرت یا قدرت طاغوتی  ۀموازن

چاپ جمهوري اسالمی  ۀدر روزنام 7/7/1360که در تاریخ  وي ۀمصاحببا توجه همچنین  ت.دیگر اس

گونه موضع هاي کلی برخورد با کشورهاي خارجی در ابعاد کلی قضیه اینشیوه وي در خصوصشد، 

خصمانه نداریم، مگر اینکه آن کشور در برابر انقالب اسالمی  ۀما با هیچ کشور خارجی رابط«: گیردمی

ما وابستگی به غرب و شرق را «دارد: یموي همچنین بیان . »ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده باشد

برخورد  ةشیو ةشهید رجایی دربارنویسد ی، م19/6/1359مورخ نیز اطالعات  ۀروزنام. »کنیممی محکوم

خورد ما حتی با کشورهاي اسالمی نسبی بر«: کندسیاست خارجی با کشورهاي اسالمی چنین اظهار می

روابط ما با آنهاست و به سمت  ةکننداست. میزان اعتماد و عمل کشورهاي اسالمی به اسالم تنظیم

طور کلی میزان تولی و تبراي ما براساس دوري و کنیم و بهکشورهاي متجاوز به خودمان حرکت نمی

نزدیکی کشورها به اسالم است و شکی نیست برخورد ما با یک کشور کافر که با ما در حال جنگ است، 

 ).24( »اردهمانند برخورد با یک کشور عربی نیست که با ما جنگ ند

ي این دولت و عدم وقوع رویداد ورزشی مهم در آن زمان سکاندارمدت بودن دوران با توجه به کوتاه

توان تحلیل درست و منطقی ینمتوان به مطالب مذکور و اظهارات سیاسیون اتکا کرد. از این نظر یمتنها 

ۀ آن دوران کارانمحافظها با شرایط گرفته در این زمان کوتاه داشت. امدر زمینۀ دیپلماسی ورزشی صورت

در صورت تداوم این دولت شرایط  احتماالًو همچنین با توجه به مواضع مسئوالن کشور در آن زمان 

 داد. ینمدیپلماسی ورزشی همانند شرایط آن در دولت قبل بود و تفاوت چشمگیري در این عرصه رخ 

 )12/5/1368تا 17/7/1360دیپلماسی ورزشی دولت سوم و چهارم (

و  سیاست خارجهمواضع مستحکم خود را در خصوص با دولت قبلی بود و  همراستااین دولت نیز 

 يهاعنوان دولت تثبیت انقالب اسالمی و حفظ ارزشاز این دولت به .آمریکا تغییر نداد ۀمقابله با سلط

بود  المللینصهیونیسم بمواضع سرسختانه در قبال آمریکا و هاي این دولت یژگیواز . شودییاد م آن

از انقالب، جنگ تحمیلی و اتفاقات داخلی ایران، سیاست خارجی مشابه با  متأثر). این دولت نیز 25(

 شود.یمدولت پیشین اتخاذ کرد. با توجه به این موارد دیپلماسی ورزشی این دولت بررسی 

اهداف دیپلماتیک کشور  توانست در پیشبردیماز اتفاقات مهم ورزشی در دوران دولت سوم که 

یدادهاي روبود. این رویداد از اولین جام جهانی فوتبال هاي يباز ةدوازدهمین دوربسیار مؤثر واقع شود، 
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ۀ ژوئی 11تا ) 1361خرداد  23( 1982ژوئن  13از افتاده در این دولت بود که مهم ورزشی اتفاق

و با وجود وسعت  ها حضور داشتندبازي تیم در این وچهاریستانجام گرفت. ب )1361تیر  20(1982

توانست فرصت مناسبی براي ارتقاي جایگاه جهانی ایران یمي این رویداد در سراسر جهان ارسانهپوشش 

 عراق با نظامی جنگ دلیلبه این رویداد هاي مقدماتیيبازتیم ملی فوتبال ایران در  متأسفانهگردد. اما 

هاي مقدماتی این دوره يبازبا عدم حضور در  ایران فوتبال فدراسیون کشور حضور نیافت، بودنناامن  و

 گرفت.ها رقابت این از یريگکناره به تصمیم

 که بود آسیایی هايبازي دورة نوبت نهمین بار یناي جام جهانی هارقابتبا گذشت چند ماه بعد از 

آغاز شد.  آسیایی کشور 32 حضور با )1361 آبان 28( 1982نوامبر  19 در هندوستان نویدهل شهر در

هاي يبازهاي آسیایی شرکت کرد. این اولین حضور ایران در يبازهاي المپیک در يبازایران برخالف 

 رشتۀ چهار در هاي آسیایی تنهايبازاین دوره از  در ایران ورزشی کاروان یایی بعد از انقالب بود.آس

 گرفت. قرار جدول هفتم مکان در برنز 4 و نقره 4 طال، مدال 4 با کسب و کرد ورزشی شرکت

ي این دولت زمامدارهاي المپیک تابستانی نیز در زمان يبازوسومین دورة حدود دو سال بعد بیست

 در )1363مرداد  21( 1984 اوت 12 ) تا1363مرداد  6( 1984 ژوئیۀ 28 ها ازيبازاتفاق افتاد. این 

 جماهیر اتحاد .شد برگزار جهان کشور 140 حضور با و اآمریک کالیفرنیاي ایالت در آنجلسلس شهر

 1980 تابستانی المپیک هايبازي در آمریکا متحدة ایاالت تحریم تالفی به آن متحدین برخی و شوروي

 تصمیم ایران نیز اسالمی جمهوري دولت هیأت .کردند امتناع هابازي از دوره این در شرکت از مسکو

 جهان و مداخلۀ آمریکا در جنگ تحمیلی ورزشکاران نقاط از بعضی در آمریکا تجاوزهاي سبببه گرفت

 و مربیان ورزشکاران،تنها نه هايباز از دوره این در روندهد، ازاین شرکت هايباز از دوره این در را خود

 نیافتند. حضور نیزشده دعوت داوران بلکه سرپرستان،

 1984 المپیک هاييباز در ایران شرکت عدم« کرد: اعالم ایران اسالمی جمهوري یر وقتوزنخست

در  متوالی ةدور دو در ایران ترتیب این به .»گرفت قرار وزیران یأته قاطع تصویب مورد ،نجلسلس

 موقع آن« گوید:می بارهاین  وقت در یبدن یتترب سازمان ). ریاست26نکرد ( شرکت المپیک هاييباز

در  کهیهنگام آورممی خاطر به من و بدهند مسابقه هاآمریکایی با ایرانی ورزشکاران که نبود رسماصالً 

 مسابقه اشآمریکایی حریف با و کرد عمل رویه این خالف ما گیرکشتی یک کشتی، جهانیمسابقات 

 ما ازشدت به ورزش و ارزش نام به موقع آن نشریات از یکی و شد توبیخ کشتی فدراسیون یسرئ داد،

 .)22( بود 1984 المپیک تحریم دربارة اصلی گیرندةتصمیم خارجه امور وزارت وي گفتۀ به ».کرد انتقاد
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 تنها ایران بوده است؛فرد منحصربه المپیک، المللیینب کمیتۀ عضو کشورهاي تمام بین در اتفاق این

و  آشوب تالطم، ةدهندنشان موضوع این کرد، تحریم را هايبازاین  دوره دو هر که است جهان کشور

بستري براي زوال روابط دیپلماتیک  است که خود زمان آن برنامگی در سیاست خارجه و ورزش دریب

 ).11(المللی جمهوري اسالمی ایران بود ینب

ي مناسب در هافرصتي گذشته شاهد از دست دادن هادورهبه این ترتیب در این دولت نیز همانند 

ي قبل در ارتباط با جوامع هادولترسد سیاست بستۀ یم نظربهزشی بودیم. عرصۀ دیپلماسی ور

ي غربی در این دولت نیز همچنان ادامه داشته هادولتخصوص المللی و رابطه با کشورهاي جهان بهینب

ي در این دوران امالحظهاز آن در موضوع دیپلماسی ورزشی نیز دستاورد شایان  متأثررو و ینازااست. 

. شاید با اتخاذ رویکرد استی گواه آن سادگبهخورد که از دست دادن دو ابررویداد ورزشی ینمچشم به 

هاي مقدماتی جام يبازهاي المپیک و شرکت در يبازدر خصوص ورزش کشور و حضور در  ترمنعطف

یز با کشورهاي آممسالمتتوانست فصل نوینی را در روابط دیپلماتیک و ارتباط یمجهانی فوتبال ایران 

غربی رقم بزند که این امر میسر نشد. البته باید به این امر نیز توجه شود که شرایط بغرنج کشور در 

یزي مناسب در مورد ربرنامهاوایل انقالب و جنگ تحمیلی عراق با ایران نیز از عواملی بودند که بر عدم 

 . اندبودهدیپلماسی ورزشی کشور در آن زمان مؤثر 

ت چهارم نیز انتظار رویکرد جدید در رابطه با سیاست خارجۀ کشور به چند دلیل دور از در دول

ي متخاصم با ایران تغییري نیافته بود؛ دوم آنکه جنگ هادولتآمد؛ اول آنکه سیاست یم نظربهدسترس 

وم آنکه بود و س پابرجاالسابق یکمافتحمیلی عراق با ایران و در پی آن شرایط داخلی و خارجی سخت، 

ین ترمهمکه از جمله  اندشدهو در پست خود ابقا  اندبودهسابق  دولتمردانبسیار از ارکان این دولت همان 

یعتاً وقتی مواضع افراد همان طبیر و وزیر امور خارجه اشاره کرد. وزنخستجمهور، یسرئتوان به یمآنان 

نی نداشت، سیاست خارجۀ کشور نیز مواضع قبلی بود و شرایط داخلی و خارجی کشور تغییر چندا

الملل بود و در تعامل با ینب صهیونیسم و آمریکا قبال در سرسختانه همانند دولت قبل مبتنی بر مواضع

از  متأثررسد و یم نظربهي طبیعی تا حدکرد که البته این امر یمو بسته رفتار  کارانهمحافظهسایر ملل 

 شرایط کشور در آن زمان بود.

و  المللیینمسابقات ورزشی بي جنگ تحمیلی ایران، امکان برگزاري هاسالبا توجه به اینکه در 

توان به اتفاقات مهم یم المللی وجود نداشت، اماینب هايیسیونهاي اجتماعی وکمبرگزاري مناسبت

، 1364سال  ورزشی این دوران که در پیشبرد اهداف سیاسی بسیار مؤثر بوده است اشاره کرد. مسابقات
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فجر را با حضور  ۀده المللیینمسابقات ب ،ایران براي نشان دادن امنیت و قدرت تأمین آنجایی که 

شاید بتوان برگزاري  .)27(هاي امید رومانی و لهستان، تیم ملی سوریه و پاکستان و غنا برگزار کرد تیم

انست. این مسابقات که در ایام دهۀ این رویداد را برگ زرینی در دیپلماسی ورزشی کشور در آن دولت د

بر آن ایران با برگزاري این یزي شد، توانست انقالب اسالمی را به دنیا یادآور شود و عالوهربرنامهفجر 

 . استرویداد نشان داد امنیت در کشور در سطح مطلوبی 

 فوتبال جهانی جام رقابت سیزدهمین به توانیم دولت این زمان در دیگر ورزشی مهم اتفاقات از

 کرد. اشاره شد، برگزار مکزیک در) 1365 تیر 8(ژوئن  29 تا) 1365 خرداد 10( 1986 می 31 از که

 ایران که بود ايعرصه دوره این. نکرد شرکت نیز جهانی جام فوتبال مسابقات دوره این مقدماتی در ایران

 ایران توسط هم مسابقات این اما یابد، حضور آن در توانستمی شماربی ستارگانی و بزرگ تیم یک با

 بر بود، جنگ درگیر کشورهاي دربارة ايبیانیه صدور و فیفا اجبار مسابقات، این تحریم علت. شد تحریم

 بیانیه این .نداشتند را فیفا نظر زیر رسمی مسابقات در میزبانی حق جنگ درگیر کشورهاي اساس این

 مشهد میزبانی به مسابقاتی در را امنیت حفظ توان بود کرده اعالم که ایران شد، صادر 1984 سال در

عدم شرکت  ).27(نکرد  شرکت هايبازمقدماتی این دوره از  مسابقات در تصمیم این به دارد، در اعتراض

توانست یمۀ انصراف از یک رویداد مهم ورزشی دیگر بود؛ رویدادي که مثاببههاي مقدماتی يبازایران در 

 در عرصه دیپلماسی ورزشی براي ایران باشد.فرصت مناسبی 

 سئول شهر در )1367شهریور  26( 1988سپتامبر  17تابستانی که از  وچهارمین المپیکبیست

ي این دولت بوده است. حضور زمامدارشد نیز در زمان  برگزار جهان کشور 160 حضور با و جنوبی کره

ورزشکاران  حضور اولین المپیک و هايبازي در ایران کاروان حضور دورة دهمینایران در این مسابقات 

المپیک توسط جمهوري اسالمی ایران  هايياز دو دوره تحریم باز بعد .بود اسالمی انقالب از بعد ایرانی

المپیک  هاييورزشی از کشور در باز یأتآنجلس)، این اولین حضور یک هالمپیک لس و (المپیک مسکو

 عنوان کسب و نقره مدال یک تنها در چهار رشتۀ ورزشی حضور یافت و با ایران ورزشی کاروان .بود

 . داد پایان خود کار به وششمیسی

کل دیپلماسی ورزشی و استفاده از آن در پیشبرد اهداف سیاسی کشور در این دوران را  طوربه

اري مسابقات فوتبال توان در برگزیمهاي دانست، نقطۀ مثبت این امر را یبنش فراز وتوان همراه با یم

ها مشروعیت و امنیت کشور را به دنیا ثابت يبازدهۀ فجر یافت؛ جایی که دولت توانست با برگزاري این 

توان عدم حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال دانست؛ جایی یمکند. اما نقطۀ منفی آن را نیز 
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که ایران در اعتراض به بیانیۀ فیفا در مسابقات انتخابی جام جهانی شرکت نکرد تا فرصت خوب دیگري 

 براي ورزش و دیپلماسی کشور از بین برود. 

 )1376 /12/5تا  12/5/1368سازندگی ( دیپلماسی ورزشی دولت

 و رفتاري الگوي اما ماند، ثابت دوران این در اسالمی جمهوري خارجی سیاست مبانی و کلی اصول

. گرفت نظر در یی رازداتنش و اقتصادي اولویت دو توانیم گفتمان این. در بستر یافت تغییر هایتاولو

خارجی و  يتعامل با کشورها توان گفتیم یزآمو همزیستی مسالمت ییزداسیاست تنش حوزة در

اقتصادي و روابط نزدیک با همسایگان از رئوس  ۀخارجی و توسع گذاريیهدر جهت سرما ییزداتنش

وگو و مفاهمه، دیدگاهی ناشی از از طریق گفت ییزداسیاست تنش دوران سازندگی بود. يهابرنامه

ها نیز باشد و با تمرکز در سطوح مختلف پاسخگوي ارزش توانستیبود و در عین حال م ییگراواقع

 هايیتبا فاصله گرفتن از اولو این دولت. اشدمنافع ملی نیز ب کنندةیناقتصادي و اجتماعی تأم، فرهنگی

بیشتري  هايینهجانبه پیش رفت و در نتیجه زمامنیتی و ایدئولوژیکی به سمت همگرایی و همکاري همه

  ).28( حکومتی فراهم آوردبین ۀها و همگرایی چندجانبمیان دولت يوگورا براي گفت

 فوتبال جهانی جام مسابقات دورة توان به چهاردهمینیماز اتفاقات مهم ورزشی در دوران این دولت 

برگزار شد، اشاره  ایتالیا در 1369تیر  17تا  1369خرداد  18مصادف با 1990 ژوئیۀ 8 تا ژوئن 8 از که

دلیل عدم صعود حضور بهها حضور نداشت که این عدم يبازکرد. تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از 

ژوئیۀ  25 تابستانی نیز در دوران این دولت از وپنجمین المپیکها بود. بیستيبازاز مرحلۀ انتخابی این 

 169 اسپانیا با حضور در بارسلون، شهر در )1371مرداد  18( 1992 اوت 9 ) تا1371مرداد  3( 1992

 به موفق و کرد شرکت ورزشی رشتۀ 7 در ورزشکار 44 ها بايباز در این ایران .شد برگزار جهان کشور

 44منجر شد. با این تفاسیر رتبۀ  هامدال جدول در وچهارمچهل رتبۀ مدال شد که به کسب 3 کسب

 یرمنطقی براي ورزش ایران نبود.غجهان، رتبۀ 

علی پروین پیشکسوت ي هاصحبتتوان به یمجمهور این دوره یسرئدر خصوص اهمیت ورزش نزد 

وقتی براي بازي مقابل االتحاد به این کشور رفته «کند: یمکرد. او در خاطراتش بیان  اشارهفوتبال کشور 

میلیونی به من دادند من هم این موضوع را به محض  50ها سراغ من آمدند و یک پیشنهاد بودیم، عرب

ان یک روز من را خواست و گفت مطرح کردم. ایش وقت سازمان تربیت بدنی یسبرگشتن با رئ

بگیرد و بماند. من هم جواب  خواهدیعلی پروین هرچه دلش مند تماس گرفتند و گفت جمهوریسرئ

موارد  ).29( »و برود کندیرا ترك نم خود دادم به حاج آقا سالم برسانید و بگویید پروین تیم محل
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بیان کند. با این حال در زمینۀ دیپلماسی مذکور شاید بتواند اهمیت جایگاه ورزش را نزد دولت وقت 

. به هر حال رویکرد تعامل سازنده با ملل اندنداشتهي نوازچشمورزشی مسئوالن این دولت نیز دستاورد 

ي االعادهفوقتوان انتظار اتفاق ینمشده به نظام کشور بود، از این نظر یقتزرمختلف رویکردي نوپا و تازه 

 زمان داشت.  در آنشور را در دیپلماسی ورزشی ک

 یزآمو همزیستی مسالمت ییزداتنشهاي سازندگی، یاستسنیز کار خود را با  دولت دوم سازندگی 

هاي دولت در عرصۀ دیپلماتیک و این موضع یاستسبا کشورهاي منطقه و غرب ادامه داد. این 

کرد. از یمها و دیپلماسی ورزش در آن زمان نیز سرایت یاستسیعتاً به طبیز دولت با دنیا آممسالمت

یز دولت کمک آممسالمتتوانست در پیشبرد اهداف دیپلماتیک و یمطرفی ورزش و دیپلماسی ورزشی 

 شایانی کند.

 1995 توان به سالیمدر خصوص اتفاقات مهم در ورزش و دیپلماسی ورزشی این دوران نیز 

 آمادگی اعالم جهانی جام مسابقات در حضور براي ایران کشتی ملی تیم کهاشاره کرد، جایی  )1374(

. شد اعالم آمریکاها رقابت میزبان نام که گرفت خود به ناممکنی شکل وقتی سادة قضیه ظاهر. بود کرده

 اما شوراي. کرده بودند انصراف اعالم را آمادة خود بدنی تربیت سازمان يرؤساو  ایران کشتی مدیران

 يهاگروه و هایمت براي کشور از خارج به سفر مجوز صدور مسئول که بدنی تربیت سازمان يمرزبرون

 به«گوید: یمدر این باره  بدنی تربیت سازمان سابق ورزشی فنی معاون. داد سفر به رأي بود، ورزشی

 جمهوریسرئ از شما باشد، داشته تبعاتی آمریکا به سفر موضوع دارد احتمال گفتم طبا هاشمی آقاي

 پرسیدم. بروید بود؛ کلمه یک جمهوریسرئ جواب و پرسیدم بله گفتند ایشان نه، یا برویم که ایدیدهپرس

 مقام باالتریناند گفته جمهوریسرئ که دادند جواب کنیم، چکار را خارجه امور وزارت کمیته

 ایران کشتی تیم صورت این به .»دهید انجام را کار .است ورزش دستگاه خود ورزش براي گیرندهیمتصم

 ایرانی تیم یک سفر رسمی تجربۀ اولین. کرد دریافت را سفر مجوز دیگري نهاد هیچ از مجوز اخذ بدون

 برآمده ابهامات به پاسخگویی پی در جمهوریس. رئشد منعکس جمعه نماز در انقالب از پس آمریکا، به

 سفر آمریکا به -جمهوریسرئ -من تصمیم به بنا ورزشی هیأت این«کرد:  اعالم جمعه نماز يهاخطبه در

  ).30( »است جهانی امر یک ورزش و رفتیم باید ما تیم. است کرده

 در و داده پاسخ ایران کشتی فدراسیون دعوت به آمریکا کشتی فدراسیون سفر این از پس بالفاصله

 جهانی، نامطلوب تبلیغات به توجه با کرد؛ شرکت سال همانماه بهمن در فجر دهه المللیینبمسابقات 

 را جاسوسی النۀ سابقۀ مدام آنها. بودند تیم اعضاي سالمت حفظ تضمین خواهان آمریکا کشتی مدیران
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 آنها به« گوید:یمفائقی در این باره  شد؛ حل متمادي مذاکرات با نیز معضل این که کردندیم مرور

 دولت این بلکه ندارند مشکلی آمریکا مردم با ما مردم. کنیدیم فکر شما که نیست طورینا اصالً گفتیم

 استقبال با آمریکا کشتی ملی تیم اعضاي ورود ».است مواجه مشکل با مردم ذهن در که است آمریکا

 برخوردي چنین با کردندینم گمان حتی آمریکا کشتی ملی تیم اعضاي. شد همراه ایران مردم چشمگیر

 از مدام بود و آمده تهران به تیم همراه آمریکا پارلمان نمایندگان از یکی حتی سفر این در. شوند مواجه

 اخبار جمهوریسرئ یکایی،آمر کشتی هیأت اقامت مدت طول در. گفتیم سخن ایران مردم ينوازمهمان

 داشت تأکید و گرفتیم قرار حواشی تمام جریان در لحظه هر او. کردیم دریافت ورزش مدیران از را

  ).30( نیاید پیش آمریکا کشتی ملی تیم اعضاي براي مشکلی هیچ که

 1996 اوت 4 تا) 1375تیر  29( ژوئیه 19 از نیز 1996 تابستانی المپیک هاييباز هاسال آن در

 .شد برگزار جهان کشور 197 حضور با متحده ایاالت در جورجیا آتالنتا، شهر در) 1375 مرداد 14(

 3 کسب به موفق و کرد شرکت ورزشی رشتۀ 6 و در ورزشکار 18 ها بايبازاین  کاروان ورزشی ایران در

 .ها به کار خود خاتمه دادمدال جدول در سوموچهل در پایان با کسب رتبۀ شد که مدال

ة دولت در زمینۀ آن شاید بتوان این دوره اتخاذشدبا توجه به اتفاقات ورزشی این دوران و سیاست 

با  همراستااز سیاست خارجی دولت وقت و  متأثررا فصل نوینی در روابط دیپلماتیک ورزشی دانست که 

گیران ایران در جام جهانی کشتی و حضور تیم کشتی آمریکا در مسابقات آن بوده است. حضور کشتی

بود که به دنیا فهماند دولت و مردم ایران مشکلی  گراملتعادهۀ فجر، زادة دیپلماسی ورزشی منعطف و 

 رسمی تجربۀ اولین. هاملتو نه  هاستدولتبا ملل غرب ندارند و اگر هم اختالفی وجود دارد، اختالف با 

آمریکا براي حضور در جام جهانی کشتی سبب شد راه براي حضور ایران در  به ایرانی تیم یک سفر

که چند ماه بعد از این رویداد آغاز شد، هموار شود و کاروان ایران در این مسابقات  آتالنتا 1996المپیک 

حضور یابد. این مطالب گواهی از موفقیت نسبی دیپلماسی ورزشی در این دولت است که به آن اشاره 

خصوص با کشورهاي المللی خود بهینبشد. دولت وقت با استفاده دیپلماسی ورزشی به بهبود روابط 

 ربی که از اهداف این دولت بود، کمک کرد و گامی در این راستا برداشت. غ

 )12/5/1384تا  12/5/1376اصالحات ( دولت ورزشی دیپلماسی

 کردن مطرح جمهور بایسرئ کرد. آغاز رسماً را خود کار 1376 مرداد 12 در اصالحات اول دولت

 ایران و آمریکا .آورد فراهم را متحده ایاالت ویژهبه غرب با ایران روابط تقویت موجباتها تمدنگوي وگفت

 روابط یخ کردن ذوب برايجمهور یسرئنداشتند.  دیپلماتیک روابط یکدیگر بود که با دهه دو از بیش
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در همین زمینه  ).32،31کرد ( موافقت آن با آمریکا و نمود پیشنهاد را ملت دو وگويگفت کشور، دو بین

توان به مسابقات کشتی جام تختی اشاره کرد که در سراسر آن  استفاده از ابزار ورزش براي اهداف یم

 شود. دیپلماتیک کشور مشاهده می

 در شرکت براي ایران کشتی فدراسیون رسمی ۀنامدعوت با آمریکا کشتی ملی تیم ،1998 فوریۀ در

 آمریکایی، يهارسانه در اندکی خبري پوشش رویداد این اگرچه. شد ایران وارد تختی جام مهم مسابقات

 مجموعۀ در را عدة زیادي که آمدیحساب مبه ایران در مهم داشت، رویدادي ورزشی بخش در حداقل

. کردندیم تشویق خود کشور تیم اندازة به را آمریکا کشتی تیم که مردمی کرد؛ جمع آزادي ورزشی

 پرچم آمریکا کشتی ملی تیم ستارة جونز، زیک کهطورهمان شد، دیده آزادي استادیوم در آمریکا پرچم

 نشان با تا گرفتند آغوش در را یکدیگر آمریکایی و ایرانی گیرانیکشت مسابقه، از پس. داد تکان را ایران

 .)31بودند ( ناتوان آن تقلید از سیاستمدارانشان که بگذارند نمایش به را چیزي ورزشکاري، روحیۀ دادن

 حمل کشور ورزشکاران توانمند دو توسط بار این شد،یم ایران سوزانده در این از آمریکا که تا پیشپرچم 

ها ده حضور در آمریکایی گیریکشتداگالس  توسط رهبري معظم مقام تصویر گرفتن دست در شد،یم

 مردمان برايخاص  شکل به جهان مردمان براي بزرگی سالن پیام در حاضر تماشاگران و خبري دوربین

 ).11شد ( تقویت بارها و بارها هشتم و هفتم در دولت که پیامی داشت، کشور دو

از دیگر اتفاقات مهم ورزشی در این دولت که از آن در پیشبرد اهداف سیاسی نیز استفاده شده 

 1998 جهانی جام براي ایران هاي جام جهانی فوتبال فرانسه اشاره کرد. تمهیداتيبازتوان به یماست، 

 هايپایکوبی و هاجشن با رسید، ثمر به استرالیا بر )1376(آبان 1997 نوامبر در ایران پیروزي با که

 انتخاب واسطۀبه که آزادتري جو از استفاده با ایرانیان. شد همراه ایران در اينشدهبینییشپ

 قالب در که جهانی جامعۀ به پیوستن براي را یلشانتما بود، شده حاصل ایران جدید جمهوريیسرئ

 یک در مسابقات نخستین در آمریکا، و ایران فوتبال هايتیم وقتی. دادند نشان یابد،می نمود جهانی جام

 . آمد فراهم آمریکا و ایران روابط به جدید روح دمیدن براي مساعدي شرایط گرفتند، قرار گروه

زده خواهیم کرد. وقت آن رسیده جهان را شگفتقبل از جام، سخنگوي تیم ایران ادعا کرد که ما 

شد از آن براي تصحیح تصویر بدي میو  بود که سنت جوانمردي تختی از کشتی به فوتبال سرایت کند

تنها با تعصب با استفاده کرد. ورزشکاران ایرانی نه ،ها وجود داشتکه از ایرانیان در ذهن آمریکایی

تاري بسیار مؤدبانه و حتی دوستانه اتخاذ کردند و قبل از هر بازي مواجه نشدند، بلکه رف یزبانانشانم

 کردند.هدیه می یشاندسته گلی را به رقبا
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بینی کرده بودند، اما مقامات توزانه پیشاي کینهمسابقهرا محافل مطبوعاتی، بازي ایران و آمریکا 

باشند و فدراسیون جهانی فوتبال بازي رسمی ایران و آمریکا به ورزشکاران دستور دادند که آرام و مؤدب 

بازي جوانمردانه را در اول  ةاز طرف فیفا جایز روز اول تیر را روز بازي جوانمردانه نامید و دو تیم مشترکاً

قبل از بازي، پیامی فرستاد و در آن پیام اظهار امیدواري کرد  نیز کلینتون ، دریافت کردند.1999 ۀفوری

پس از پایان بازي نیز که با ». ي پایان بخشیدن به دوري بین دو ملت باشدسوگامی به«که این بازي 

را با هم عوض کردند. در ایاالت  هایشانیراهنبازیکنان دو کشور پ ،دو بر یک به نفع ایران تمام شد ۀنتیج

اظهار داشت  جمهوریسرئ نیز، پیروزي تیم ایران را تبریک گفت. در ایران جمهور وقتیسمتحده رئ

 .)32(آن است که این تالش و کوشش به پیروزي منجر شده است  ،چه باعث مسرت بیشتر استآن

 المپیک هايتوان به آن اشاره کرد، بازيیمیکی دیگر از اتفاقات مهم ورزشی در این دوران که 

 سال 22 از پس شد و ایران آغاز ناگانو شهر و ژاپن ) در1376 بهمن( 1998 فوریۀ زمستانی است که در

 پس ایران حضور نخستین کرد؛ این شرکت جهان زمستانی رویداد ترینبزرگ در دوباره نماینده یک با

هاي المپیک بازي بود. اتفاق مهم ورزشی دیگر در این دوران هايباز این در انقالب اسالمی پیروزي از

 از ورزشکار 10651و با حضور  سیدنی استرالیا در شهر 1379شهریور  25 از است که 2000تابستانی 

که  وششم دست یافتمدال طال و یک برنز به مقام بیست 3ایران با کسب . کشور جهان برگزار شد 199

 . استها پس از انقالب اسالمی در آن زمان بود و از این نظر قابل ستایش يبازبهترین رتبۀ ایران در این 

به مواضع وي براي  جمهوریسرئاتیک هاي تعاملگرانۀ دولت وقت و مواضع دیپلمیاستسدر ادامۀ 

عنوان که از ورزش به ه بودپیشنهاد کرد 1998در سال  جمهوریسرئخوریم. یبرمبهبود روابط با غرب 

 پنگپینگهمانند دیپلماسی  (ایران و آمریکا) ابزار دیپلماسی براي بهبود روابط سیاسی بین دو کشور

 ). 11( نیکسون استفاده شود

توان این یمپیوسته و مواضع و تصمیمات مسئوالن در قبال آن وقوعاتفاقات ورزشی بهبا توجه به 

صورت مناسب استفاده کرده است. از اتفاقات دولت را دولتی دانست که از قدرت دیپلماسی ورزشی به

توان به مسابقات کشتی جام تختی و جام یممهم و قابل تقدیر این دولت در عرصۀ دیپلماسی ورزشی 

که مفسران سیاسی این دولت را دولت اصالحات در عرصۀ سیاست طورهمانهانی فوتبال اشاره کرد. ج

توان این لقب را در عرصۀ دیپلماسی ورزشی نیز به آن اختصاص داد و آن را یمدانند، یمالمللی ینب

ظیمی در یی قادر به تحول عتنهابهدیپلماسی وزشی  هرچنددولت اصالحات دیپلماسی ورزش نامید. 

. دولت اصالحات توانست با اتخاذ دیپلماسی ستروابط تاریک کشورها نیست، اما گامی مؤثر در این راستا
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گرایانۀ ایران را به رخ جهانیان بکشاند و گامی هرچند کوچک در راستاي مناسب ورزشی رویکرد تعامل

 ي غرب بردارد.هادولتبهبود روابط با 

 خارجی بعد در و مدنی جامعۀ تقویت داخلی بعد در ورة پیشینمانند د نیز اصالحات دوم دولت

 جهت در ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست داد. قرار خود سرلوحۀ را ییزداتنش سیاست از پیروي

 ).1(شد  خود خارجی سیاست تاریخ از جدیدي مرحلۀ وارد جهان کشورهاي دیگر با ییزداتنش رویکرد

) 1394توان به تحقیقات شریعتی و گودرزي (یمدر خصوص دیپلماسی ورزشی دولت اصالحات 

 ورزش ایران در ياندازپوست و دگردیسی خاتمی با محمد سید انتخاب«اشاره کرد. آنها بیان داشتند: 

 از اصلی حامی را کشور دو مردم الملل،ینب روابط در نوین ارائۀ بدعت با وي بود، همراه المللیینب عرصۀ

 غیردولتی ایاالت و دولتی بزرگي هاسازمان از تعدادي که بود زمان این .در نامید هاخصومتبردن  بین

. آنان در ادامه به روایت یک »سازندگی چراغ سبز نشان دادندن گفتما براي دعوت ایران به متحده

 تیم که آمریکاي گزارشگر و نگارهروزنام مارکس جان گزارشگر آمریکایی از حضورش در ایران پرداختند.

 بود آنجا« گوید:یمکرد یم تهران همراهی کشتی جهان جام براي مسابقات را متحده ایاالت کشتی ملی

 نسبت را خود عقیدة راحتیبه توانندیم مردمان یک کشور که است ياعرصه تنها ورزش شدم متوجه که

 ).11( »دارند ابراز دیگر کشور مردمان به

 13 ازبوده است که  2004هاي المپیک تابستانی بازياز اتفاقات مهم ورزشی دیگر در این دوران 

 برگزار شد.کشور جهان  202ورزشکار از  11099و با حضور  یونان شهر آتن ) در1383مرداد  23( اوت

 نظربهکه رتبۀ معقولی  ونهم جاي گرفتبیست ةبرنز در رد 2نقره و  2مدال طال،  2تیم ایران با کسب 

 رسد.یم

توان دریافت دولت اصالحات و مسئوالن یمبا نگاهی به اتفاقات این دوره و دورة قبل در ورزش 

و از این قدرت استفادة  انددهرا به دیپلماسی ورزشی کشور تزریق کر گراتعاملورزش آن نگاهی نو و 

صوص بلوك غرب داشتند. استفاده از دیپلماسی ورزشی خابزاري مناسبی براي بهبود روابط خود با دنیا به

، تا استي دیپلماسی ابزارهادر پیشبرد اهداف سیاسی کشورها ابزاري بسیار مهم و مؤثر در بین دیگر 

دانند که باید اظهار داشت یمین ابزار بعد از روابط دیپلماتیک معمول کشورها مؤثرترحدي که آن را 

ی استفاده کرد و در موارد متعددي از این ابزار براي پیشبرد اهداف درستدولت اصالحات از آن به

 المللی خود استفاده جست.ینب
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 )1392 /12/5تا  12/5/1384دیپلماسی ورزشی دولت مهرورزي (

 قبل دولت از متفاوت جهتی در خارجی، سیاست هايیکتاکت در ایران اسالمی جمهوري نهم دولت

 دانست.یم همراه ایرادهایی با و ناچیز خارجی سیاست عرصۀ در را ایران دستاوردهايچراکه  گرفت، قرار

 نیز را ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست بر حاکم گفتمان ،1384 مرداد در نهم دولت کار به آغاز

 متفاوت و متمایز خود از پیش يهاگفتمان از گفتمان که این ظهور. کرد درونی تحول و تغییر دستخوش

  .)33( گرایی قرار داداصول گفتمان بستر ایران را در خارجی سیاست حقیقت، در است،

دخالت  .آبادي سپردبدنی را به محمد علی یتاو سازمان تربجمهور یسپس از روي کار آمدن رئ

مسائل  یرشدت ورزش را در این دوره تحت تأثها بهها و برخی عزل و نصبمستقیم در کار فدراسیون

دخالت مستقیم  ،منفی در این دوران ۀشاید بتوان گفت بارزترین نقط .ورزش، سیاسی کرد ۀخارج از حیط

 تعلیق تا را ایران فوتبال که بود 1385خرداد  31در امور فدراسیون فوتبال و عزل محمد دادکان در 

ته الب شد،رد. با برکناري دادکان، کیومرث هاشمی به سرپرستی فدراسیون فوتبال منصوب ب پیش کامل

اعالم  ايیانیهاین اتفاق فیفا را مجاب به برگزاري نشستی ویژه و تعلیق کامل فوتبال ایران کرد. فیفا در ب

 ۀاساسنام 17 ةدلیل دخالت دولت در امور فوتبال که برخالف مادفدراسیون فوتبال ایران به« :کرد

خواست  جمهوریساتفاقات ابتدا رئدر پی این . »شودیمحروم م المللیینب هايیتست از تمام فعالفیفا

که دید براي احراز این پست با موانع جدي ولی زمانی ،بر عهده بگیردخود تا ریاست فدراسیون فوتبال را 

و تا فیفا  شدآبادي کاندیداي ریاست فدراسیون علی سپس. از این کار منصرف شد ،روستهقانونی روب

ماجرایی پیچیده مانع از حضور مصطفی آجرلو در انتخابات کنار نرفت. او در  ،رسماً او را منع نکرد

. شود فوتبال فدراسیون یسرئ رقیب نفره و بدونفدراسیون فوتبال شد تا کفاشیان در انتخاباتی تک

ولی از او خواسته شد تا این مسئولیت  رد،به فوتبال ندا ياصراحت اعتراف کرد که هیچ عالقهبه بعدها او

 ).34( دار شودرا عهده

 2008 تابستانی از رویدادهاي مهم این دوران که در عرصۀ ورزشی در سطح جهان رخ داد، المپیک

 تقریبی حضور با چین در پکن شهر در) 1387 شهریور 3 تا مرداد18( 2008 اوت 24 تا 8 که از بود

 جاي ویکمپنجاه ردة در برنز مدال یک و طال مدال یک کسب ایران با برگزار شد و تیم ورزشکار 10500

 شد.ینمگرفت که رتبۀ مناسبی براي کاروان ایران تلقی 

شود، اقدام فدراسیون تنیس یمرخداد قابل توجه دیگري که جاي پاي سیاست در آن احساس 

 سال در تنیس جهانی يبندرده ونهمردة چهل در ایران گرفتن قرار از ایاالت متحدة آمریکا بود که پس
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 کرد و در وگاسالس در مشترك آموزشی يهادوره برگزاري دعوت به پیشنهادي بارا  ایران تیم 2008

). با توجه به 31شد ( دعوت آمریکا بهوگاس الس تورنمنت در بازي براي ایران تیم سال، همان اواخر

سیاسی دانست.  کامالًتوان ورزش کشور در این دوران را ورزشی یمرخدادهاي ورزشی در این دولت 

درست است که امروزه ورزش در سراسر دنیا با سیاست گره خورده است و اجتناب از این امر ممکن 

کنند که در امور ورزشی ادعاي می هادولتیست و نصورت رسمی و علنی رسد، اما این امر بهینم نظربه

ه اهمیت دیپلماسی ورزشی واقف ها دخالتی ندارند. دولت مهرورزي و مسئوالن ورزشی دولت بیونفدراس

یرگذار خواهد بود. از این تأثدانستند این ابزار مهم چه اندازه در پیشبرد اهداف سیاسی آنان یمو  اندبوده

صورت مستقیم در این امر وارد شدند، اما باید گفت با اینکه دولت و به بودندنظر خواستار استفاده از آن 

ی و زدگشتاب، اندبودهالمللی خود ینباز این ابزار در پیشبرد اهداف و مسئوالن وقت خواهان استفاده 

ي اپارهدلیل نداشتن تخصص و ناآشنایی با برخی قوانین جهانی بود، در تصمیمات اشتباه آنان که به

 مواقع موجب متضرر شدن ورزش کشور شد. 

اتخاذ کرد و مواضع خود هاي همانند دولت قبلی را یاستسنیز  ایران اسالمی جمهوري دهم دولت

هاي ورزشی دولت دوم مهرورزي نیز همان سیاست قبلی یاستسرا در رابطه با غرب تغییر نداد. در مورد 

دارد؛ یمدر گزارش خود در مورد این موضوع چنین بیان  خبرگزاري ایلناي که اگونهبهپابرجاي بود، 

از روي ناچاري در این  یرورزشیتر از هر زمان دیگري بود و مسئوالنی غسیاسی این دولتورزش در 

بدنی و  یتترب سازمان یسرئدو  مهرورزيدولت  ۀسالهشت ةدر طول دور .کار گرفته شدندهبخش ب

دوران  شایان توجه این اولین وزیر ورزش، دوران پرفراز و نشیبی را براي ورزش کشور رقم زدند. از نکات

اختالف آنها در این دوره به اوج ، بود یکالمپ یمل ۀو کمیت یبدن یتسازمان ترب یسفات شدید رئاختال

این  هاي آسیایی گوانگجو بروز کرد.هایی را به راه انداخت که اوج آن در بازيخود رسید و مناقشه

ها تا آنجا تالفاخ ورزش کشور لطمه زد و حواشی بسیاري را به راه انداخت. ۀشدت به بدنبه اتاختالف

بی آ دخالت سعیدلو در امور دو باشگاه سرخ رفت. تعلیق پیش ۀتا آستان یرانا شدت پیدا کرد که ورزش

را به پرسپولیس باز کرد و در سوي  یکاشان یبپایتخت هم از دیگر اتفاقات این دوره بود. او پاي حب

نشستن  قصدسعیدلو . در چالش جدي بودهاي پایتخت همیشه زاده در باشگاه آبیاهللادیگر با علی فتح

 AFC ت اجراییأاز هی یانکفاش یکنار رفتن عل موجبدر نهایت  و داشت در سرنیز را  AFCبر کرسی

 ).34( دست نیاوردشد و خود هم توفیقی در کسب این کرسی به
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محمد  1391اردیبهشت  31در توان به تعلیق فدراسیون قایقرانی اشاره کرد؛ یماز دیگر موارد  

عباسی، وزیر وقت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، رئیس فدراسیون قایقرانی را از سمت خود برکنار 

زمان بود که پاي مراجع جهانی آن محمد شروین اسبقیان را در رأس این فدراسیون نشاند.  کرد و سید

هاي خود باز ماند. به ایران باز شد و قایقرانی کشورمان به مدت بیش از یک سال از تمامی فعالیت

سهمگینی به ورزش کشور وارد  ۀفدراسیون جهانی کانوئینگ) تعلیق و ضرب(ICF سوي از ایران قایقرانی

  .)35( شد

تهران به چشم  کشتی جهانی جام مسابقات عمومی این دولت، در دیپلماسی در مالحظه شایان نکتۀ

متحده  ایاالت کشتی ملی تیم اعضاي جمع در مدال توزیع هنگام ایران، جمهوریسرئکه زمانی خورد،یم

 در تواندیم متحده ایاالت تیم با کشتی مسابقۀ .اقدام کرد آنها با یادگاري عکس گرفتن شد و به حاضر

 فضاي در متحده ایاالت کشتی تیم با توانیمیم که حال که باشد نکته القاکنندة این عمومی اذهان

. باشیم نداشته یکدیگر با دیپلماتیک عرصۀ در را رابطه این چرا دهیم، مسابقه صمیمیت و دوستی

در یک اتفاق نادر اعضاي تیم «: خبرگزاري آسوشیتدپرس پس از پایان جام جهانی کشتی آزاد نوشت

  ).36( »دست دادند نژاديملی کشتی آزاد آمریکا با محمود احمد

 دشمنان میان همکاري ن اشاره کرد،توان به آیمنادر در دیپلماسی ورزشی این دوران که  يالحظه

 در موفقیت براي کشور سه این کهزمانی شود؛یم دیده کشتی در روسیه و متحده ایاالت ایران، یعنی

 يهارقابت از ورزش این الوقوعیبقر خروج از تا شدند متحد یکدیگر با المپیک المللیینب کمیتۀ برابر

 کشور سه این ریل روي بر هیاهو لقب باپرسروصدا  مسابقات سري یک در. کنند جلوگیري المپیک

ها صحنه این. گذاشتند نمایش به 2013 سال در نیویورك مرکزي بزرگ ایستگاه در زیبایی مسابقات

 .)31کرد ( مجاب المپیک تقویم در باستانی ورزش اینداشتن نگه باقی به را المپیک المللیینب کمیتۀ که بود

آبان  16هاي آسیایی گوانگژو بود که از بازي قابل ستایش این دوران نیزق ورزشی ترین اتفامهم

 در ایران کاروان و آمدنائل  بانوان بخش در ویژهبه متعدد هايمدال دریافت به ایران و شد آغاز 1389

 2012 اوت 12ا تژوئیه  27که از  2012المپیک تابستانی همچنین . ایستاد آسیا چهارمی ممتاز جایگاه

نیز  کشور برگزار شد 204ورزشکار از  10000بیش از  باانگلستان  شهر لندن در) 1391مرداد  22تا  6(

 6 مدال طال، 5 ها با کسبکاروان ورزشی ایران در این رقابتکه  استنکتۀ قابل ستایشی در این دوران 

هاي آسیایی و رتبۀ پانزدهم يبازرتبۀ چهارم ایران در  .کرد خود آن از را پانزدهم جایگاه برنز 2 نقره و

بود، از نکات قابل تقدیر در  هارقابتدر المپیک تابستانی که بهترین رتبۀ ایران بعد از انقالب در این 
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 به دوم دولت در توفیقی نداشت، مهرورزي اول دولت در ورزش باید گفت اگر .استورزش این دولت 

 شد. بدل قوت آن نقطۀ

ین دولت گرترمداخلهتوان دولت مهرورزي را یمي دولت در عرصۀ ورزش، هادخالتبا توجه به اما 

شود ورزش یمدر امور ورزشی دانست. با نگاه به رزومۀ مسئوالن ورزشی کشور در این دوران دریافت 

ها در این زمینه، ورزش کشور را تا مرز تعلیق يانگارسهلاین دوره تا چه اندازه سیاسی است و برخی 

توان سیاست این دولت را در مورد دیپلماسی ورزشی نیز صادق دانست، ینمست. با این حال سوق داده ا

اي را در تعامل با کشورهاي غرب یمنفتوان گفت ورزش کشور در این دوره ارتباط ینمبه این صورت که 

 ست.جیمرقم زده است و باید اظهار داشت دولت از ورزش براي پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده 

ي بیش از حد سیاسیون در امور هادخالتاگر بتوان خاموشی بخشی از ورزش کشور را که در نتیجۀ 

توان این دولت یمهاست، از کارنامۀ سیاسی ورزشی این دولت حذف کرد، یونفدراسمربوط به ورزش و 

 رسد.ینم نظربهرا دولتی موفق در دیپلماسی ورزشی دانست که این امر ممکن 

 ) تاکنون 12/5/1392ی ورزشی دولت تدبیر و امید ( دیپلماس

وگو گفت و مفاهمه تعامل، بریهتک با خارجی مسائل پیگیري یازدهم دولت يهابرنامه ینترمهم از

 قرار خود اوج در ایران علیه تنبیهی اقدامات بود و بستهوگو گفت درهاي که شرایطی در هم آن بود،

 و تـنش از دوري همچون محورهـایی شـامل جهـان بـا سـازنده تعامـل دولت این ایـدة .داشت

 و تصـویر چهـره، بهبود اعتمادسازي، خـارجی، سیاسـت عرصـۀ در تـدبیر و عقالنیـت یـی،زداتـنش

 روابـط بهبـود و ساختن متـوازن براي تالش پویا، و فعـال دیپلماسـی عرصـۀ جهـانی، در ایـران پرسـتیژ

 با مبارزه عامل ینترمهم را فرهنگی اقدامات جمهوریسرئ که آنجا از. )37( بود جهـان کشـورهاي بـا

 فرهنگ ملی هايگاهیتجل ینترمهم از ورزش المللیینب عرصۀ و داندیم جهانی و خشونت گريیافراط

معرفی  جامعۀ جهانی به آن طریق را از خود دوستصلح و سازصلح فرهنگ تواندیم است، دولت کشور هر

 ).7کند (

 والیبال ملی تیم سابق کاپیتان محمودي تحلیل دیپلماسی ورزشی در این دوره را با سخنان بهنام

چنین  امید و تدبیر دولت در کشور ورزش يدستاوردها و هاموفقیتدر خصوص کنیم. وي یمایران آغاز 

 و داشت همراهبه را خوبی بسیار ثمرات کشور اجرایی مدیریت در جمهوریسرئ حضور« کند:یمبیان 

 از خیلی در قهرمانی حوزة در که بود ورزش کرد، عمل موفق بسیار بین این در که هاییحوزه از یکی

 گیريمدال بخش در گذشته سال چهار آوریم. در دستبه را چشمگیري هايموفقیت توانستیم هارشته
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 که بود توجهی حسن خاطربه این و بود مطلوب بسیار ما وضعیت هارشته از بسیاري در رکوردشکنی و

 از یکی که آنجا از». دارند کشور در جاریه اوضاع به جوانان و ورزش وزیر شخص بالطبع و جمهوریسرئ

 توانست تدبیر و امید دولت مدت این در است، ورزشکاران افتخارآفرینی کشوري هر در موفقیت عوامل

 جامعۀ این براي افتخار کسب و آوريمدال ساززمینه ورزشکاران به دادن بها و مناسب بستر ایجاد با

 ایران نیز ورزشی دیپلماسی در ،کشورها دیگر با کشورمان یپلماسید شدن قوي با همچنین. باشد بزرگ

 رفع فرسلطانی حضور با بود، شده نهادینه ما ورزش در که مشکالتی از خیلی و کرد عمل موفق بسیار

 در حضور جواز توانستند ما بسکتبالیست بانوان اسالمی انقالب از بعد بار اولین براي مثال براي. شد

 ).38( کنند دریافت را المللیبین هايرقابت

 1392جمهور با بالتر در سال یسرئتوان به دیدار یماز موارد دیگر دیپلماسی ورزشی در این دولت 

بیان کرد:  فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) وقتیس بالتر رئسپي با در دیدارجمهور یسرئ اشاره کرد.

امروز فوتبال دیگر  د.کن تریکها و کشورهاي مختلف را به هم نزدتواند روابط و فرهنگ ملتفوتبال می«

هاي درخشان فوتبال، همان سفیران صلح کشورها هستند که در صرفاً یک ورزش نیست، بلکه ستاره

ویژه دیپلماسی ما و شما باید به دیپلماسی ورزشی به، حضور دارندنقاط مختلف دنیا در میادین مسابقه 

هاي یونفدراسي رؤسایدارها در سطوح مقامات عالیۀ کشور و د). این 39( »مفرهنگی بیشتر اهمیت دهی

توان یمو با ایجاد روابط حسنه بین ایشان در آینده  استدر مسائل ورزشی  راهگشاورزشی جهان بسیار 

 یجادشده بهرة مناسبی جست که دولت در این زمینه موفق بوده است.اات از این ارتباط

 جهانی مسابقات قالب در آمریکا والیبال ملی از دیگر اتفاقات مهم ورزشی در این حیطه حضور تیم

 را ایران آمریکا تیم مربی بازگشت، از پس بود. کشورمان ملی تیم با دیدار دو ایران و برگزار والیبال در

 آمریکا و ایران روابط از هارسانه که ايچهره که دانیممی همه«کرد:  تعریف گونهینا هموطنانش براي

 و ایران ملت بین روابط. استطور ینهم طرف دو هر براي. احتماالً نیست دقیق چندان اندکرده ترسیم

 پیامی و است خوبی بسیار جاي اینجا بله. نیست هایشاندولت بین روابط از بازتابی وجهیچهبه آمریکا

 فکر و بیاییم اینجا به دوباره که مشتاقیم بسیار و بود نظیريبی است، سفر این بریممی خانه به ما که

 ).4( »ایمیدا کردهپ گذردمی ورزشگاه خارج و داخل آنچه از بهتري درك کنممی

 توان بعد از فرمانیمایران در عرصۀ دیپلماسی ورزشی این دولت را  پرافتخاري هابخشیکی دیگر از 

 یريتأث دانست. این تصمیم آمریکا به هایرانیا موقت سفر ممنوعیت جمهور آمریکا برايیسرئ اجرایی

 ینتربزرگ که وگاس يهارقابت از ایران کمان با تیراندازي تیم و گذاشت ایران ورزشی هايیمت بر فوري
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بازماند. اما ایران در مقابل به تالفی آن کار اقدام  بود، جهان کمان با مسابقات تیراندازي معتبرترین و

دانستند، یمکه همگان احتمال حضور تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات کرمانشاه را کم نکرد. زمانی

 مشکل این که خواست جوانان، و ورزش وزیر به يانامه طی ایران، کشتی فدراسیون یسرئ خادم، رسول

 دیپلماسی تواندیم ایران ها،یکاییآمر ویزاي مشکل حل با که کرد استدالل نامه این در او. شود حل

 ايیهاطالع در ایران خارجۀ امور وزارت فوریه، 5 روز در. کند تقویت جهانی صحنۀ در را خود ورزشی

براساس  جمهور ویسرئ اجرایی دستور رد در آمریکا فدرال قاضی یک تصمیم به توجه با کرد اعالم کوتاه

). 31کرد ( خواهد صادر را آمریکایی گیرانکشتی ویزاي ایران، کشتی فدراسیون يهادرخواست

دنیا دید که ورزشکاران ایرانی «گوید: یمکند و یمجمهور ایران در سخنانی به این موضوع اشاره یسرئ

گیران آمریکایی ویزا دادند و مردم را شرمنده کردند. به کشتی در کرمانشاه چه کردند. دولت آمریکا

آیا این عظمت ایران بود یا عظمت دیگران. ما  ،کردند و دنیا هم قضاوت کرد نوازيیهمانکرمانشاه چه م

پایدار قرار  ۀتواند ما را در مسیر توسعو ورزش می خواهیمدر کنار ورزش تعامل سازنده با جهان می

 ).40( »دهد

یکا خواهان حضور در این رویداد شده بود و آمردر همان ایام قبل از مسابقات نیز فدراسیون کشتی 

این رخداد، بازتاب  دولت متبوعشان را نقد کرده بودند. هايیاستخود س هايينگارصراحت در نامهبه

و ملت ایران دولت  ییجودیپلماسی ورزشی، صلح ۀداشت و کشتی در عرص المللینب ۀمثبتی در جامع

به ورزش با نگاهی  دولتمردانیانگر آن بود که ب. این اتفاقات و اظهارات، )41( را به جهانیان نشان داد

 کوشند از این فرصت در راستاي اهداف دیپلماتیک خود بهره جویند.یمنگرند و یم جوصلحو  گراتعامل

است  ریو 2016المپیک تابستانی توان به آن اشاره کرد، یماز رویدادهاي ورزشی مهم این دوران که 

مدال  3ها با رقابتدر این  ایران. ار شدزبرگ برزیل در) 1395مرداد  31تا  15( 2016اوت  21تا  5از  که

گرفت، هرچند این رتبه از رتبۀ ایران در  ها قرارجدول مدالوپنجم بیست ةبرنز در رد 4نقره و  1طال 

ها اولین مدال المپیک در این رقابت رسد. درینم نظربه، اما جایگاه بدي استتر یینپا المپیک پیشین

ة اهمیت ورزش بانوان در این دولت دهندنشانتواند یمآمد که دست به نیز تاریخ ورزش بانوان ایران

 باشد.

توان یمبا توجه به اتفاقات ورزشی این دوران و اتخاذ تصمیمات توسط مسئوالن وقت و بیانات آنان 

دانست.  گراتعاملدیپلماسی ورزشی کشور را همراستا با مواضع سیاست خارجۀ این دولت دیپلماسی 

جهانی  در مسابقات جام 2017گیران آمریکایی در سال یکشتتوان حضور یماوج این دیپلماسی را 
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کشتی آزاد کرمانشاه دانست، جایی که ورزش ایران به جهانیان نشان داد ملت ایران ملتی متمدن است 

یم که مسئوالن ابوده. در این دوره شاهد آن در بین جوامع دنیاستصلح و دوستی یابی به دستدنبال و به

کنند. یمجهانی اتخاذ شدة تعامل یمترسسیاست مدون و از پیش  براساسورزشی تصمیمات خود را 

خواستار روابط حسنه نباشند، دیپلماسی ورزشی  هادولتکه اشاره شد، وقتی مسئوالن طورهمان

تواند در یمخوبی وجود بیاورد، ولی بهتواند تحول عظیمی در ارتباطات این کشورها بهینمیی تنهابه

 . هاستدولت رأسحول ارتباطات در یرگذار باشد که خود گامی براي تتأث هاملتارتباطات جوامع و 

 و مفاهمه تعامل، پایۀ بر گذشته دورة مانند به را خود خارجۀ سیاست نیز روحانی جدید دولت

 بخش در دیپلماسی مورد در. قرار داد خود روي پیش را مصالحه با جهان سیاست ساخت و بناوگو گفت

در این  .دانست قبل دولت مانند توانیم نیز را دوره این عملکرد و خوردینم چشم به تفاوتی نیز ورزش

 یداردر د1396سال  جمهوریسرئیس جدید فیفا اشاره کرد؛ رئجمهور با یسرئتوان به دیدار یمخصوص 

 یکدر نزد تواندیو نشاط بوده و همواره م یسالمت آوریامورزش پ ینکهبا اشاره به ا ینفانتینوا یانیبا ج

 براي فوتبال ةالعادفوق یتبا توجه به جذاب« :داشت یانباشد، ب یرگذارتأث یگریکدها به کردن روابط ملت

ها ملت یشتردر ارتباط هرچه ب یینقش بسزا تواندیفوتبال م یجهان یونجوانان، فدراس یژهوبه وها ملت

ها به کردن ملت یکدنبال نزدبه یدبا يامنطقه هايیونفدراس کرد یانب وي. »داشته باشد یکدیگربا 

 ).42( باشند هایدوست یشو افزا یکدیگر

 سخنانی در وي. پردازیمیمدر مورد دیپلماسی ورزشی این دولت به مواضع وزیر ورزش و جوانان 

 هايتیم دربارة نگاهش و دانست ملی غرور افزایش و وحدت تحکیم براي ابزار ترینمناسب را ورزش

 ملت شعف و شور باعث ورزش در موفقیت« کرد: بیان گونهینا را ولیسپرسپ و استقالل مانند پرهواداري

 تومان، میلیارد 80 حدود جاري هزینۀ با پرسپولیس و استقالل باشگاه دو. شودمی اقوام یکپارچگی و

. دهدنمی دولت هم را هاهزینه این از ریال یک البته و کنندمی پر را نفر میلیون 40- 50 فراغت اوقات

 ).43( »دارد وجود قوي برد این با ارزانی ابزار چنین دیگر حوزة کدام در

 توانیم نیز را انتقاالت و نقل پنجرة دو در حضور از پرسپولیس باشگاه محرومیت موضوع به پرداختن

 سنگین (شکایت پروندة خصوص این دانست؛ در دولت این ورزشی دیپلماسی ة سیاست دراستفاداز موارد 

 باشگاه سرپرست وقت تیم) این بازیکنان از یکی انتقال سبببه پرسپولیس از ترکیه اسپور ریزه باشگاه

 جوانان، و ورزش وزیر کردند، سفر ایران به ترکیه جمهوريیسرئ کهزمانی«کند: یمپرسپولیس بیان 

 پیگیري اختالف، و مشکل رفع براي شد مقرر و مطرح ایشان با را اسپوریزهر باشگاه با پرسپولیس اختالف
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 سفر ترکیه به المللبین و حقوقی کمیتۀ اعضاي با همراه جلسه، همین راستاي در که گیرد صورت الزم

 هايپیگیري براي را خوبی شرایط که شد همزمان ترکیه به جمهوريیسرئ سفر با نیز ما سفر .کردیم

 موضوع و گرفتیم کمک موضوع این براي سیاسی دیپلماسی همچنین بیان داشت از وي ».کرد ایجاد ما

 مختص تنها فوتبال، هايباشگاه به لطمه از پیشگیري براي ورزش وزارت هايپیگیري .شد حل

 سهمیۀ شدن کم موضوع. است داده جواب نیز دیگر هايتیم دربارة ورزشی دیپلماسی و نبوده پرسپولیس

 را ایران فوتبال اخیر، وقت چند در که بود موضوعی جدید، فصل براي آسیا قهرمانان لیگ در ایران

 فوتبال فدراسیون کنار در که شخصی هايرایزنی با وزیر ورزش میان، این در. قرار داد خود الشعاعتحت

 ).43( است شده تراکتورسازي و استقالل حذف و ایران سهمیۀ شدن کم از مانع داشته، AFC مسئوالن با

 به عمومی دیپلماسی قالب در را ورزشی دیپلماسی کرد در این زمینه بیان نیز وزیر ورزش و جوانان

 دیپلماسی در را فوتبال بار ترکیه، این جمهوريیسرئ و ایران جمهوریسرئ دیدار یم. پیامداگرفته خدمت

 این قالب در .منجر شود ترکیه و ایران کشور دو ورزشی روابط گسترش به تا داد مشارکت ورزشی

 تدارکاتی بازي برپایی با قرن نیم به نزدیک از بعد ورزش عرصۀ در ترکیه و ایران روابط ورزشی دیپلماسی

 نیز ورزش امید، و تدبیر دولت عمومی دیپلماسی این از که است آن واقعیت. خورد رقم ترکیه -ایران

 هم زیادي چندان هايینههز نیازمند آن تحقق که ورزش دیپلماسی توجه شایان مزیت از و برد بهره

 تبلیغاتی، ابعاد در آن باالي ظرفیت و ورزش طریق از که است این ما رویکرد کردیم. استفاده نیست،

 را ورزش عرصۀ. برسانیم ظهور منصۀ به المللیینب پرستیژ و اعتبار افزایش براي را خود توانمندي و هنر

 جمله از مختلف هايیتظرف از منظور همین به و داریم باور اسالمی ایران توانمندي تجلی براي

 ایران ورزش سود به فنی ابعاد درتنها نه ایران ورزشی دیپلماسی. بریمیم بهره نیز ورزشی دیپلماسی

و دیگر  اجتماعی فرهنگی، سیاسی، زمینۀ در را ایران عظمت و اقتدار که است آنتر مهم بلکه است،

 ).41( ازدسیگر مجلوه جهانی دید در تبلیغاتی وسیع گسترة دلیلموارد، به

با توجه به اهتمام سیاستمداران این دولت به دیپلماسی ورزشی ایران و همچنین استفاده از 

یی از آن پرداخته شد، باید هانمونهدیپلماسی عمومی براي پیشبرد اهداف ورزشی در این دولت که به 

گفت استفادة ابزاري از ورزش براي پیشبرد اهداف سیاسی و ملی و همچنین استفاده از دیپلماسی 

عمومی و ارتباطات مناسب با مقامات عالیۀ دیگر کشورها براي پیشبرد اهداف ورزشی کاري بود که در 

نات خود به اهمیت دیپلماسی ورزشی این دولت صورت گرفته است. مسئوالن این دولت بارها در بیا

  .اندکردهید تأکبراي پیشبرد اهداف ملی 
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 . وقایع و مواضع شاخص و مؤثر در دیپلماسی ورزشی هر دولت پس از انقالب1جدول 
رویدادهاي ورزشی مهم در هر دولت  

هاي آسیایی و جام جهانی (المپیک، بازي
 فوتبال)

زشی هر دولتاتفاقات و مواضع بارز در دیپلماسی ور  

ت 
دول ول

ا
 

. 2عدم حضور. -1980مسکو تابستانی . المپیک1
-1980نیویورك پالسید،لیک لمپیک زمستانی

 عدم حضور

کویت در روزهاي  1980 آسیا هايملت . مقام سوم در جام1
 تابستانی . عدم حضور در المپیک2ابتدایی جنگ تحمیلی. 

 . 1980مسکو

وم
ت د

دول
 

 

ي ما با هیچ کشورجمهور مبنی بر اینکه . سخنان رئیس1 ورزشی مهم در آن زمان.. عدم وقوع رویداد 1
خصمانه نداریم، مگر اینکه آن کشور در برابر انقالب  ۀرابط

 .اسالمی ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده باشد

رم
ها

 چ
م و

سو
ت 

دول
 

عدم -1984آنجلس . المپیک تابستانی لس1
 کسب-1988تابستانی سئول  . المپیک2حضور. 

 زمستانی . المپیک3. هادر جدول مدال 36 رتبۀ
 زمستانی . المپیک4. عدم حضور-سارایوو 1984
جام جهانی . 5. عدم حضور-کالگري 1988

 . جام6. انصراف -حضورعدم -اسپانیافوتبال 
عدم -عدم حضور-مکزیک1986 فوتبال جهانی

 1982 هاي آسیایی. بازي7حضور در مقدماتی. 
. هامدالدر جدول  7کسب رتبۀ -حضور-نو دهلی

 کسب-حضور-سئول 1986 آسیایی هاي. بازي8
 .هامدالدر جدول  4 رتبۀ

هاي آسیایی بعد انقالب، . اولین حضور ایران در بازي1
. عدم حضور 2 هندوستان. نو،دهلی1982 آسیایی هايبازي

. سخنان 3. 1984آنجلس در المپیک تابستانی لس
 1984 المپیک در ایران خصوص عدم شرکتوزیر در نخست

، 1364سال دهۀ فجر  مسابقات. برگزاري 4 آنجلس.لس
هاي در سالبراي نشان دادن امنیت و قدرت تأمین آن 

 انقالب از بعد ایرانی ورزشکاران حضور. اولین 5. جنگ
حضور . عدم 6 ).1988تابستانی (سئول  المپیک در اسالمی

در حضور . عدم 7. اسپانیاجام جهانی فوتبال  و انصراف از
 مکزیک. 1986 فوتبال جهانی مقدماتی جام

 

گی
ند

ساز
ت 

دول
 

 -حضور-بارسلون 1992 تابستانی . المپیک1
 . المپیک2ها. مدال جدول در 44 کسب رتبۀ

 در 43 رتبۀ کسب-حضور-1996آتالنتا  تابستانی
 ویلالبرت زمستانی . المپیک3 ها.مدال جدول
 هامرلیل زمستانی . المپیک4 عدم حضور.–1992
 1990فوتبال جهانی . جام5. عدم حضور–1994
 . جام6عدم صعود از انتخابی.  -عدم حضور–ایتالیا

عدم  -عدم حضور-آمریکا 1994 فوتبال جهانی
 1990 آسیایی هاي. بازي7صعود از انتخابی. 

. 8ها. در جدول مدال 5 کسب رتبۀ -حضور-پکن
-حضور-هیروشیما 1994 آسیایی هايبازي

 .هامدالدر جدول  6 کسب رتبۀ

 پس آمریکا، به ایرانی تیم یک سفر رسمی تجربه . اولین1
 در حضور براي ایران کشتی ملی (تیم انقالب اسالمی از

 در آمریکا . حضور تیم کشتی2). 1374جهانی جام مسابقات
یک نماینده  . حضور3. 1374 فجر دهۀ المللیمسابقات بین

و  کشتی آمریکا در تهران تیم همراه آمریکا از پارلمان
 تیم سفر خالل در وقت، جمهور. سخنان رئیس4سخنان او. 

کرد  اعالم جمعه که نماز هايخطبه در آمریکا به کشتی ملی
 آمریکا جمهور بهمن رئیس تصمیم به بنا ورزشی هیأت این
 جهانی امر یک ورزش و رفتمی باید تیم. است کرده سفر

 است.
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 -حضور–سیدنی 2000المپیک تابستانی . 1
المپیک . 2 ها.در جدول مدال 26کسب رتبۀ 

در  29 رتبۀ سبک -حضور-آتن  2004 تابستانی
 1998. المپیک زمستانی ناگانو3. هاجدول مدال

 2002. المپیک زمستانی4نماینده.  1 -حضور–
 . جام5ماینده. ن 2-حضور-سالت لیک سیتی

 امج. 6. 20رتبۀ  -حضور-1998فرانسه  جهانی
عدم صعود -عدم حضور-2002جهانی کره و ژاپن 

– 1998 هاي آسیایی بانکوكازي. ب7 از انتخابی.
. 8 .هامدال در جدول 7کسب رتبۀ  -حضور
کسب  -حضور– 2002 بوسان آسیایی هايبازي
 ها.در جدول مدال 10رتبۀ 

 
 

 

 رسمی نامۀدعوت با آمریکا کشتی ملی . حضور تیم1
 (فوریۀ تختی جام مسابقات ایران در کشتی فدراسیون

آزادي  استادیوم در آمریکا کشتی تیم . تشویق2 ).1998
 ستاره توسط ایرانیان و در دست داشتن پرچم ایران توسط

در  ایرانهاي حضور فوتبالیست. 3آمریکا.  کشتی ملی تیم
ه دسته گل ب اهداي دوستانه و رفتاري با جام جهانی فوتبال

و  مقامات رسمی ایراندستور . 4 .قبل از هر بازي رقبایشان
 مبنی بر آنکهبه ورزشکاران  1998در جام جهانی  آمریکا

سط . انتخاب بازي ایران و آمریکا تو5 .آرام و مؤدب باشند
جایزه بازي  و دریافتبازي جوانمردانه  به عنوان فیفا

جمهور . تبریک رئیس6 .1999ر اول فوریه جوانمردانه د
پیشنهاد . 7. پیروزي تیم ایران برایی ایاالت متحده،

عنوان  که از ورزش بهمبنی بر آن 1998در سال  جمهوررئیس
 اایران و آمریکابزار دیپلماسی براي بهبود روابط سیاسی 

 در انقالب از پس ایران حضور نخستین. 8 .استفاده شود
ضور . اولین ح9 ).1998 ناگانوزمستانی ( المپیک هايبازي

 . بهترین10). 1998(فرانسه  جهانی فوتبال ایران در جام
پس از انقالب  المپیک تابستانیرتبۀ ایران در 

  ).26رتبۀ  -سیدنی2000(

زي
ور

هر
ت م

دول
 

کسب -حضور-پکن 2008 تابستانی . المپیک1
المپیک تابستانی . 2. هامدالدر جدول  51رتبۀ 

در جدول  15 رتبۀکسب  -حضور-لندن 2012
-تورین 2006. المپیک زمستانی 3. هامدال

 2010زمستانی  . المپیک4 نماینده 2-حضور
جهانی  . جام5 نماینده 4-حضور-ونکوور
 . جام6. 25کسب رتبۀ -حضور-آلمان2006

عدم  -عدم حضور -آفریقاي جنوبی 2010جهانی 
 2006 آسیایی هاي. بازي7صعود از انتخابی. 

. 8ها. در جدول مدال 6کسب رتبۀ -حضور-دوحه
کسب  -حضور-ژوگوانگ 2010 آسیایی هايبازي
 ها. در جدول مدال 4رتبۀ 

. رتبۀ 2 .هاي آسیایی گوانگژوبازي. رتبۀ چهارم ایران در 1
که بهترین رتبۀ ایران لندن  2012در المپیک تابستانی  15

دخالت مستقیم در . 3بود.  هارقابتبعد از انقالب در این 
خرداد  31امور فدراسیون فوتبال و عزل محمد دادکان در 

. 4 .منجر شد ایران فوتبال کامل به تعلیق که 1385سال 
سبب دخالت به ICFتعلیق فدراسیون قایقرانی توسط 
قصد . 5 فدراسیون.مستقیم وزیر ورزش در امور 

حضور . 6 .ریاست فدراسیون فوتبالجمهور براي یسرئ
 تیم اعضاي جمع در مدال توزیع هنگام ایران، جمهورسیرئ

 ایاالت ایران، میان همکاري. 7متحده  ایاالت کشتی ملی
 ي از خروجریجلوگبراي  کشتی در روسیه و متحده

 (مسابقاتالمپیک  يهارقابت از ورزش این الوقوعبیقر
 ). 2013 نیویورك،
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سب ک -حضور-ریو 2016المپیک تابستانی . 1
. المپیک 2ها. مدالجدول در  25 جایگاه

. 3 اینده.نم 5-ضورح -سوچی 2014زمستانی 
 .4 نماینده. 4-حضور-2018 زمستانی المپیک

. 5 .28رتبۀ  -ضورح-برزیل 2014 جهانی جام
. 6. 18رتبۀ  -ضورح-روسیه 2018 جهانی جام
کسب -حضور-اینچئون 2014 آسیایی هايبازي
 آسیایی هاي. بازي6 ها.در جدول مدال 5رتبۀ 

ر جدول د 6کسب رتبۀ -حضور-اندونزي 2018
 ها.مدال

 
 

فدراسیون  یس وقتبالتر رئسپجمهور با یسرئ. دیدار 1
ه مبنی بر اینک جمهوریسرئ. اظهارات 2جهانی فوتبال 

ها و کشورهاي مختلف تواند روابط و فرهنگ ملتفوتبال می
 الوالیب ملی تیم سخنان مربی. 3 د.کن تریکرا به هم نزد

 ممنوعیت. 4ایران.  آمریکا پس از مسابقات جهانی والیبال
 ورزشی هايتیم بر و تأثیر آن آمریکا به هاایرانی موقت سفر
 ستورپس از د آمریکایی گیرانکشتی . صدور ویزاي5 ایران

جیانی با  جمهوررئیس یدارد. 6 جمهور آمریکا.رئیس
 اولین مدال. 7 .فوتبال یجهان یونفدراس اینفانتینو رئیس

شخصی  هايرایزنی. 8. المپیک در تاریخ ورزش بانوان ایران
 نمسئوال با فوتبال فدراسیون کنار در وزیر ورزش و جوانان

AFCلیگ در سهمیۀایران شدن کم خصوص موضوع ، در 
. 9 شد. ایران سهمیه شدن کم از آسیا که مانع قهرمانان
ترکیه  جمهوررئیس در دیدار جمهور ایرانرئیس پیگیري

 اسپور ریزه باشگاه با اختالف پرسپولیس و مشکل رفع براي
 شد. منجر کشور دو ورزشی روابط گسترش به که

 

 يریگجهینتبحث و 

 حضور آن دنبالبه و کرد زیادي توجه ورزش امر در یژهوبه عمومی دیپلماسی به باید امروز دنیاي در

. کندمی پیدا نمود دوچندان المپیک هايبازي و فوتبال جهانی جام مانند جهانی مسابقات در ورزشکاران

 و بازي طریق از است، جهانی اجتماعی عظیم نهضت یک اصلی کانون که المپیک هايبازي واقع در

 همیاري نتیجۀ که المپیک کند.می تقویت را المللیبین تفاهم و انسانی تکامل ورزشی، هايفعالیت

 خواستار است، همفکر هايسازمان سایر و ورزشی المللیبین هايفدراسیون المپیک، ملی هايکمیته

 .باشد ینآفرنقش هادولت حتی و هاملت روابط گسترش در تواندمی و است المپیک آرمان و هابازي ترویج

 مختلف هايفرهنگ با جهان قارة پنج از مختلف کشورهاي نمایندگان تجمع محل که المپیک هايبازي

 بلکه نیست، راه یک به محصور تنها ارتباطات تبادل که است این گواه ورزشی دیپلماسی منظر از است،

 المللبین بازیگران نگرش تغییر در که کندمی ایجاد هادولت و هاملت بین ارتباطات براي محلی حضور این

 بر گذاشتن دست با تا نداتالش در دنیا کشورهاي از بسیاري امروز اساس این بر .کندمی ایفا نقش هم

 در خارجی سیاست عرصۀ در ینوعبه جهانی، و ايقاره اي،منطقه چارچوب در ورزش جمله از موضوعاتی

 اسالمی انقالب پیروزي از نیز پس ایران اسالمی جمهوري کنند. در استفاده مناسبات سطح افزایش جهت

 فدراسیون یستأس جمله از ورزشی دیپلماسی راهبري براي ییسازوکارها ورزشی دیپلماسی زمینۀ در
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 در سال تهران در آسیا غرب ورزشی فدراسیون یستأس ،1370 سال در مسلمان زنان همبستگی ورزش

 ملی آکادمی در محل 1383 سال در IZSF يازورخانه يهاورزش المللیینب فدراسیون یستأس و 1376

 .)4( است گرفته صورت پارالمپیک و المپیک

 براي همۀ مردم وقتی. کنند خود نیز استفاده مدنظر سازيیتهوبراي  ورزش از توانندیم هادولت

دهند یمبه کشور نشان  پایبندي خود را شوند،یم همراستا شانیمل قهرمانان یا ملی هايیمت برد و پیروزي

کشور  ملی سرود کهیهنگام گیرند،یمدست  به را کشورشان پرچموقتی هواداران  کنند ویم تقویت و آن را

بر زبان  افتخار با را کشور نام و ایستندیم شود، به احترام آنیم برافراشته پخش  و پرچم کشورشان

این امر سبب همگراي و تعامل و صلح بین مردم آن کشور با هر مذهب، عقیده و گروه سیاسی آورند. یم

ي جمهوري اسالمی ایران هادولتند. ادنبال تحقق آنبه آن نیاز دارند و به هادولتشود؛ موضوعی که یم

 .اندجستهبارها و بارها از این محبت که ورزش در اختیار آن قرار داده است، استفاده 

ي مختلف ایران بعد از انقالب اسالمی در تعامل با سایر هادولتهاي متفاوت یاستسبا توجه به 

هایی را یبنش فراز واز آن دیپلماسی عمومی و در ادامه دیپلماسی ورزشی نیز  متأثرکشورها جهان و 

که باید گفت دیپلماسی ورزشی هر دولت تابعی از دیپلماسی عمومی و طوريمتوجه خود داشته است. به

هاي یاستسشود یممشاهده  موضوعهاي خارجۀ آن دولت بوده است. با بررسی دقیق این یاستس

هایی یبنش فراز وکشورهاي غربی و آمریکا با  خصوصبهي مختلف در مقابله با کشورهاي دیگر هادولت

اند. این اختالف رویکرد در کردهینمراه بوده است و از سیاست یکنواختی پیروي در دوران بعد انقالب هم

 ي ایرانهادولت که رسدینظر مبه زمینه این در نیز صادق است و هادولتمورد دیپلماسی ورزشی این 

شی در مورد دیپلماسی ورز حال ینا. با اندنداشته ورزش دیپلماسی از گرفتن بهره براي مشخصیسازوکار 

ي فاحشی بدون هاتفاوتگاهاً  هادولتخورد، آن هم این است که سیاست خارجۀ یمتفاوتی به چشم 

توجه به مقطع زمانی و فاصلۀ آن دولت با ابتداي انقالب اسالمی باهم دارند، اما در خصوص دیپلماسی 

بودن  کارمحافظهسته و ورزشی شاهد آنیم که هرچه از اوایل انقالب فاصله ایجاد شده، این دیپلماسی از ب

 کارمحافظهي هادولتتوان گفت حتی یمیی حرکت کرده است. در این خصوص گراتعاملبه سمت باز و 

عنوان دشمن یی که از آنها بههادولتو در مواجهه با ورزش و ورزشکاران  اندکردهنیز از این اصول پیروي 

یر مثبت دیپلماسی ورزشی تأثاز  هادولت. دلیل آن نیز آگاه شدن اندکردهشود، با نگاه تعاملی رفتار یمیاد 

 .استالمللی ینبالمللی خود و همچنین مشروع جلوه دادن خود در محافل و جوامع ینبآنان در روابط 
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ي بعد آن هاسالیی در رویکرد دیپلماسی ورزشی دهۀ اول انقالب اسالمی با هاتفاوتبا توجه به اینکه 

توان گفت یمیم، اما ابودهورهاي غربی و همچنین حضور در رویدادهاي مهم ورزشی شاهد در مقابلۀ کش

رویکردي در این خصوص وجود دارد که به یک قانون ورزشی تبدیل شده و هیچ دولتی نیز براي تغییر 

شکاران ها و ورزیمتایرانی با  ورزشکارانهاي ورزشی و یمتآن عملی انجام نداده است، آن هم عدم تقابل 

رژیم اشغالگر قدس است؛ موضوعی که ورزش ایران را در برخی موارد با ضررهایی روبرو ساخته است، اما 

داند، اهم را به مهم ترجیح یمبا این حال ورزشکاران و ملت ایران که یکی از اهداف ورزش را صلح جهانی 

 ورزند. یمورزش این رژیم خودداري  با جنایات و عدم مشروعیت آنان از مواجهه با مقابلهدهند و در یم

المپیک و جام جهانی فوتبال و سایر رویدادهاي مهم ورزشی  در شایسته حضور و هایتموفق کسب

 با ارتباطات سبب بهبود هم و کندیم کمک المللیبین ۀدر عرص کشورها جایگاه تقویت جهان نیز به

ي جمهوري اسالمی ایران در هادولت .شودیمو همچنین جوامع مختلف  سایر کشورها سیاسی دستگاه

ي ابتدایی انقالب فاصله ایجاد هاسالکه هرچه از طوري، بهاندبودهرو هایی روبهیبفرازونشاین زمینه نیز با 

ها چه در المپیک و جام جهانی فوتبال و چه در خصوص سایر رویدادهاي یتموفقو  وردهاادستشود، یم

ي سوم و هادههي هادولتهاي بیشتر مواجه شد که بیانگر اهتمام بیشتر یتفقمومهم ورزشی با توفیق و 

دلیل ي اول و دوم در این زمینه است، البته بخشی از آن نیز بههادههي هادولتچهارم انقالب نسبت به 

ي ابتدایی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی کشور بوده است که خود مسبب اصلی هاسالشرایط سخت 

 بود. هاسالقیت ورزش کشور در آن عدم موف

توان گفت استفاده از دیپلماسی ورزشی و بهره جستن از آن براي پیشبرد اهداف یمکلی  طوربه

توجه نبوده یبخورد و هیچ دولتی به آن یمي مختلف پس از انقالب اسالمی به چشم هادولتسیاسی در 

و سپریکردن شرایط بغرنج کشور، رو به فزونی ي پس از جنگ تحمیلی هاسالاست، اما توجه به آن در 

المللی بیشتر ینبشود، شاهد ارتباط و تعامل یمکه هرچه از آن دوران فاصله ایجاد طوريگذاشت، به

 یم.هستدر این عرصه  دولتمردان

منزلۀ ي آتی کشور به دیپلماسی ورزشی بههادولتشود یمدر انتها با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد 

المللی خود توجه بیشتري معطوف ینبینه براي نیل به اهداف سیاسی و هزکمبزاري مناسب، ضروري و ا

را در خصوص باثبات و هدفمند  ،متناسب يرویکرد مدون و شفاف، هاينامهیینآ دارند و با تدوین

که به همراستایی این مهم در ادوار مختلف جمهوري اسالمی ایران کمک  دیپلماسی ورزشی دنبال کنند

، دیپلماسی ورزشی کشوهاو مواضع سایر  هادولتدر کشور و همچنین با تغییر  دولتکند تا با تغییر 
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مداوم حرکت  طوربهي اعتبار کشور ارتقادوستی و دستخوش تغییر چندانی نشود و بتواند در راستاي صلح

المللی ینب یاسی و ورزشی و آشنا کردن آنان با قوانینس یرانآموزش مدشود با یمین پیشنهاد کند. همچن

 ورزش، موجب پیشرفت و مانع متضرر شدن ورزش کشور شد.
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Abstract 
Today, sports diplomacy is one of the types of public diplomacy that has a 
special place in the foreign policy of countries. The special circumstances of 
the Islamic Republic of Iran redouble the need for effective sports diplomacy. 
Governments after the Islamic Revolution have always sought to use the 
capabilities of soft power, but they have not been effective in this regard and 
or they have faced various challenges. The use of correct and effective sports 
diplomacy can help politicians to achieve their political goals, especially in 
the field of international relations and world peace. The main question of this 
research is what was the position of sports diplomacy in Iranian governments 
after the Islamic Revolution? In this research, the position of sports diplomacy 
in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran after the Islamic 
Revolution that has been studied by descriptive-analytical method and using 
library and documentary sources. The results showed that Iranian sports 
diplomacy does not follow a specific trend and pattern, but as time goes on 
since the beginning of the revolution, governments, regardless of their 
political positions, have resorted to using this diplomacy to their advantage. 
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