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چکیده
صلح ،مفروضه اصلی به وجود آمدن رشته روابط بین الملل بووده اسوتا از ایدواد یرسوی روابوط بوین الملول ق ویه
صلح وینترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مدادلات نظری و عملی در جهوان بووده اسوتااز مهمتورین تحولوات
روی داده در این زمینه یوار بوا ورود بوازیاران جدیود در عرصوه جهوانی بوود ،بوا ورود نهادهوای بوین المللوی دولتوی و
تاثیرگذاری آنان،نهادهای بین المللی غیردولتی نیز با اعتراف به نقش پررنگ تری در عرصه بوین الملول ایفوا نمووده انودا
حریت این نهادها به سوی اهداف حقوق بشری است ،یه همان صلح جهانی استا در این بوین ،دیپلماسوی ورزش بوه
عنوان ابزاری یارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی ،زمینه ساز ارتقای روابط دولتها و به تبوع آن افوزایش تفواهم
میان ملتها و ایدواد صولح و ثبوات بوین المللوی اسوتا هودف پوژوهش حاضور ،بررسوی و تحلیول عملکورد نهادهوای
غیردولتی در برقراری صلح در سطح بین الملل میباشدا در راستای تحقق این هودف ،سولال اصولی ایون پوژوهش ایون
است یه نهادهای غیردولتی ورزشی به عنوان قدرت نرم چه نقشی در برقراری صولح در سوطح بوین المللوی دارنود در
پاسخ ،بر اساس روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه مطرح میشوود یوه ،نهادهوای غیردولتوی ورزشوی از ریوق توسوعه
فرهنگ هم گرایی باایداد تفاهم و دوسوتی بوین ملول مختلو

در نتیدوه برگوزاری فعالیوت هوای ورزشوی بوین المللوی

میتوانند نقش مهمی در برقراری صلح داشته باشندا
واژهگانکلیدی :صلح ،قدرت نرم ،نهادهای غیردولتی ،ورزش ،بازیهای المپیک ،روابط بینالمللا

 -9دانشدوی دیتری رشته حقوق بین الملل عمومی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علووم و تحقیقوات،
دانشااه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانا
 -2دانشیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق ،واحد تهران مریز ،دانشااه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانا(نویسنده مسئول)
brarfania@gmail.com

 -3استادیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشااه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانا
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مقدمه
ورزش معمول ًا به عنوان یک امر تفریحی شناخته میشودا بسیاری از مردم آن را تفریح به
حساب می آورندا در حالی یه امروزه ورزش نه تنها یک امر حیاتی در جهت سلامتی انسان و
جامعه محسوب میگردد؛ بلکه یک دیپلماسی عمومی در سطح بین الملل نیز به شمار میرودا
برخی از اندیشمندان ورزش را بخشی از آموزش میدانند و معتقدند یه ورزش میتواند ابزار
مهمی در جهت سیاست های یلان ملی قابل استفاده باشد ،به تعبیر دیار ورزش میتواند باعث
انتقال فرهنای ،شناخت اقوام ،ایداد حس همدلی و همبستای ملی ،صلح گرددا ورزش ،ستون
جامعهای سالم است؛ جامعهای یه با خودش و در درون خود احساس آسایش مییند ،در عین
تنوع متحد است و بر مبنای حقوق بشر و اصل برابری و یرامت انسانی فعالیت داردا ورزش
نمیتواند به تنهایی مولد صلح باشد ولی میتواند نقش حیاتی در ایداد جهانی بهتر و صلح آمیز
داشته باشد و میتواند باعث تسهیل گفتاو میان جوامع مختل

گردیده و به عنوان یاتالیزور

برای درک متقابل در جامعه عمل نمایدا
امروزه بسیاری در دنیا ،به دنبال رسوخ به تار و پود جامعه برای خلق فرصتهای
ارزشمندی هستند یه بتواند صلح و دوستی پایدار را ایداد یند ،رفه آنکه ورزش با الهام
بخشی و قدرت متحول ینندهای یه دارد میتواند در این راستا ملثر باشدا آن گونه یه
ورزش به ما آموخته است ،هر وقت یه صحبت از صلح به میان میآید ،مسلک نظی
ورزش را میتوان هم راستا با آموزههای توسعه و صلح دانستا
قدرت نرم نیز به مثابه یکی از اریان سیاست بین الملل در عصر حاضر ،جایااه رفیعی
یافته است ،به گونه ای یه سیاستمداران برای دست یابی به آن تلاش زیادی دارندا علت
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این امر را می توان در یارآمدی و موفقیت قدرت نرم نسبت به اشکال یلاسیک قدرت
(قدرت سخت و برهنه) جست و جو یردا
از نااهی اجمالی و مداقه در باب تعاری

ارائه شده از قدرت ،می توان تغییر پارادایم

قدرت از جنبه سخت افزاری را به جنبه نرم افزاری مشاهده یردا(مهدوی و باب اناری،
 )941 :9311به عبارت دیار ،واقعیت های ینونی نشان دهنده آن است یه تأیید صرف
بر قدرت سخت در قدرت افکنی ،موفقیت پایداری را دربر نداردا به اعتقاد بسیاری از
اندیشمندان ،قوی ترین یشورها همواره قوی ترین باقی نخواهند ماند ،مار آنکه قدرت
خود را به حق تبدیل ینندا ترجمان این گفته ،تبدیل قدرت سخت به قدرت نرم
استا(عساری )22 :9311 ،قدرت نرم را می توان تهدیدی دانست یه باعث دگرگونی در
هویت فرهنای و الاوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی میگردد( ،بلیک و گلشن
پژوه )922 :9381 ،بنابراین در ول تاریخ با تغییر هویت ابزارهای قدرت ،چهره های
قدرت به بع آن تغییر یافته استا تافلر در یتاب «جابدایی قدرت» این تغییرات را در سه
موج یشاورزی ،صنعتی و ا لاعات و ارتبا ات معرفی می یند و معتقد است یه هر یک به
مقیاس وسیعی باعث محو فرهنگ ها یا تمدن های پیشین شده استاریشه های نظری بحث
قدرت نرم را می توان در دو نظریه «هژمونی یا سیطرة» گرامشی و «چهره سوم قدرت»
استیون لویس جست و جو یردا استیون لویس در نظریه قدرت خود با الهام از مطالب
گرامشی و لویس تصریح می یند یه در چهره سوم قدرت ،قدرت بر فرد یا گروه اعمال
می شود بی آنکه در مورد این اعمال قدرت آگاهی وجود داشته باشد و این یار از راه
ایداد تغییراتی در بستر اعمال قدرت به وجود می آیدا
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به عبارتی ،فردی یه بر او اعمال قدرت می شود ،به دلیل آگاهی نداشتن از آنچه در
بستر اعمال قدرت رخ می دهد ،گاه تصور می یند خود او اعمال قدرت می یندا به
عبارتی دیار ،جایااه ابژه و سوژه قدرت عوض می شودا در سیطره ،گاه فرد از اعمال
قدرت هم با خبر است اما به دلیل رضایت ،در برابر آن مقاومت نمی یند ،اما در چهره سوم
قدرت ،فرد یا گروهی یه بر او اعمال قدرت می شود ،در زمین حری

و مطابق با قواعد او

بازی می یند ،بی آنکه از آن آگاهی داشته باشدا (قهرمانپور)921-929 :9381 ،
در اغلب منابع علمی اخیر ،پیدایش قدرت نرم را از نظر مفهومی و بقه بندی علمی ،به
آثار «جوزف نای» نسبت می دهند اما به نظر می رسد یه بسیار پیش تر از آن یه او
اصطلاح قدرت نرم را ابداع نماید ،برتراند راسل در یتاب «قدرت» ،ماهیت این قدرت را به
تفصیل مورد تدزیه و تحلیل قرار داده استا(ساعد )917 :9311،درست است یه نخستین
بار جوزف نای ،در سال  9111در مقاله ای در نشریه «آتلانتیک» مفهوم قدرت نرم را به
شکل نظریه مطرح یرد و در آثار متعدد بعدی به تفصیل آن را مورد بررسی و پردازش
قرار داد اما این ابتکار ،بیشتر ناظر بر این اصطلاح و شفاف سازی تایتیک ها و فنون دست
یابی به آن در پرتو وضعیت معاصر ،آن هم با تکیه بر وضعیت راهبرد آمریکا استا (ساعد،
 )917 :9311قدرت نرم ،امپریالیسم فرهنای و به تعبیر گرامشی« ،هژمونی فرهنای» سه
مفهوم نزدیک و دارای حوزه معنایی یم و بیش مشتریی هستندا آنچه از محتوای یلمات
اندیشمندان در توضیح واژه قدرت نرم بر می آید این است یه قدرت نرم ،محصول و
برآیند تصویرسازی مثبت ،ارائه چهره موجه از خود ،یسب اعتبار در افکار عمومی داخلی
و خارجی ،قدرت تأثیرگذاری غیرمستقیم توأم با رضایت بردیاران ،اراده دیاران را تابع
اراده خویش ساختن و مللفه هایی از این سنخ استا این قدرت معمولاً در مقابل قدرت
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نظامی و تسلیحاتی و در مواردی قدرت اقتصادی و به عبارتی قدرت سخت و خشن به یار
می رودا(شعبانی و هندیانی)212 :9384 ،
قدرت نرم ،رفتار همراه با جذابیتی است یه قابل رویت اما غیر محسوس است و ارتباط
تنااتنای با قدرت های بی شکل نظیر فرهنگ ،ایدئولوژی و غیره داردابه تعبیری ،قدرت نرم
توانایی تعیین اولویت ها است ،به گونه ای یه با دارایی های ناملموس مثل داشتن جذابیت های
فرهنای ،شخصیتی و ارزش های نهادی و سیاسی ،مرتبط و همسو باشد یا اینکه سیاست های قابل
قبول و دارای اعتبار معنوی را پدید آوردا (ایزدی )92 :9384 ،در واقع ،هسته بنیادین مفهوم قدرت
سوای جنبه های گوناگون آن ،به یارگیری منابع در راستای تحقق نتایج مطلوب با عط

به

راهبرد مناسب استا برای مثال ،قدرت فرماندهی و اسطوره های شکست ناپذیری در ینار اقتصاد
قوی و یارآمد می تواند منبعی مهم برای جذابیت در انظار و افکار عمومی به شمار آیدادر چنین
وضعیتی ،بازیار هدف نسبت به قدرت عامل ،رویکرد ایدابی اتخاذ نموده و به حمایت از آن در
مقابل ساخت های متصلبی یه مقاومت و یا مخالفت مینمایند ،اقدام می نمایدا(افتخاری،9
 )21 :9381بنابراین ،قدرت نرم یه بر اقناع و جذابیت استوار است ،به شکل پذیرش تدلی می
یابد(افتخاری )74 :9381 ،2و البته ،قدرت جذب یردن و پذیرش نمی تواند بدون توانایی نفوذ
تحقق یابد و امکان پذیر گرددا
در نقطه مقابل ،راهبردهای معطوف به قدرت نرم در راستای نیل به راه حل های
مشترک بر ارزش های سیاسی مشترک ،ابزارهای مسالمت آمیز جهت مدیریت مناقشهها و
همکاری اقتصادی تأیید دارندا بر این پایه ،یک یشور می تواند به مقاصد مورد نظر خود
در سیاست جهانی نایل آید ،چون یشورهای دیار ،ارزش های آن را می پذیرند و از آن
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تبعیت می ینند و به نوعی تحت تأثیر پیشرفت و آزاد اندیشی آن قرار می گیرند و در نتیده
خواهان پیروی از آن می گردندا()Nye, 2004: 5-8ا
امروزه ،دیپلماسی ورزش به عنوان ابزاری یارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی،
زمینهساز ارتقا روابط دولتها و به واسطه آن افزایش تفاهم میان ملتها و ایداد صلح و ثبات
بینالمللی گرددا امروزه با نایارآمدی راهکارهای نظامی در حل مناقشهها و منازعات جهانی و
برقراری امنیت بینالمللی نیاز به استفاده از این پدیده به عنوان راهحلی بنیادین در میان دولتها
بیش از پیش احساس میشودا فعالیتهای ورزشی در سطح بینالمللی ،از جمله بازیهای
المپیک ،میتواند نمایندگان همه یشورهای جهان را ورای تفاوت های آشکار آنها در زبان،
رنگ ،نژاد ،ایدئولوژی ،فرهنگ وااا در ینار یکدیار قرار داده و صحنههای شورانایز انسانی
را ایداد نمایدا سیاستهای توسعهای راهبردی یه در ارتباط با فدراسیونهای ورزشی ،نهادهای
دولتی بینالمللی و ملی است ،بررسی یاریرد صلح ،توسعه و ورزش ،نیروهای ایدئولوژیک را
به نمایش میگذارند یه از این ریق به بحثها و دستورالعملهای سیاسی شکل میدهدا در
این پژوهش از روش یتابخانهای ،مبتنی بر فیش برداری از منابع مکتوب و اینترنتی استفاده
گردیده استا این جا این سلال مطرح میشود یه نهادهای غیردولتی ورزشی چه نقشی در
برقراری صلح در سطح بین المللی دارند

-8چارچوب نظری
با توجه به تعاری

ارایه شده در متن مقاله نهادگرایی از رهیافت های مهم رشته علوم

سیاسی بوده و به عقیده برخی از بزرگان این رشته ،به اندازه مطالعات سیاسی قدمت داردا
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نقطة ثقل تحلیل نهادگرایانه ،تأیید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل
دادن به روندها و نتایج ینش های فردی و جمعی و پدیده های اجتماعی و سیاسی استا
یکى از ثمرات عمده عقلانى یردن سیاستهاى بین المللى در رژیم و اصطلاحات
نهادى این است یه به حریت منازعه در خرده دیسپلین دور از سیاستهاى قدرت براى
تفکر در مورد هماهناى حداقل در ف اهاى سیاسى خاص یمک مىیندا این چشمانداز
به ور خاصى بعد از اتمام جنگ سرد مهم است و با اتمام سیستم بلوکبندى ،تغییری به
سمت بین المللى یردن بیشتر ف اهاى سیاست اگر نه همه آنها ،صورت گرفتا جهان یک
مکان یاملاً مساعد نشده است ،اما ابعاد اجتماعى و اقتصادى سیاستهاى بین الملل در حال
مهمتر شدن هستند و منا ق سیاست در رهیافت نهادی براى تحلیل رژیم مساعدتر ظاهر
مىشونداابه همان خوبى یه ساخته شدن سیاستهاى بین المللى مشابهتر به سیاستهاى
محلى یا درون مرزى ظاهر مىشد ،یاربرد شیوههاى بین المللى تفکر در این رشته ،توجه به
جایااه ارزشها را نشان مىدادا قدرت و نزاع به مسلط یردن تفکر در حوزه بین الملل
تمایل دارند ،اما همچنین ارز شهاى مهمى وجود دارند یه در این حوزه عمل مىینندا
برخى از این ارزشها ممکن است براى اجتماعات علمى خاص به مانند نقش نهادهای
ورزشی در توسعه ونیز ایحاد بستر صلح سازی با یمک به حفظ آن باشند ،اما براى
دیاران ،براى مثال ،برترى صلح در ول جنگ ،ممکن است عمومىتر باشدا به ور
عمومى ،ارزشها در سیاستهاى بین الملل نقش بازى مىینند و بر رژیمها یمک مىینند
یه نقش روشنترى بسازندا

 / 854دو فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم ،سال دهم ،شماره دوم (پیاپی  ،)23پاییز و زمستان 8311

-8-8مفهوم نهادگرایی
تاینون مفاهیم مختلفی از نهاد ارائه شده استارایج ترین مفهوم نهاد قواعد رسمی یا
غیررسمی میباشدا در مفهومی دیار ،نهاد ،نظام سازمان یافته ارتباط اجتماعی بوده یه
دربردارنده ارزش ها و رویههای عمومی مشخص بوده و احتیاجات مشخصی از اجتماع را
محقق می نماید یا پروسه ایی می باشد یه فروض رسمی یا غیررسمی رفتار یارگزاران
سیاسی را تشکیل می دهد و بر اندیشهها و برنامههای آنها موثر استا به عقیده نورث

9

نهادها تعهدات بدیع بشری هستند یه ینشهای متقابل انسانی را ساختارمند می یننداو از
مقررات رسمی و غیر رسمی با عنوان و ویژگی اجرایی شان تاسیس گردیده اندا پس
جهت پاسداشت و نیز تداوم یک نهاد سیاسی بایستی نهادهایی را تشکیل داد یه ماهیت آن
معطوف به تداوم آن نهاد باشدا ویلیامسون یکی از اقتصاددانان نهادگرا لفظ نهاد را
گسترش داده و نهادها را در سطوح مختلفی ارائه مینمایدا او سطح اول را دربردارنده
نهادهای غیر رسمی مثل آداب و رسوم ،سنتها و هندارها می داند یه مذهب تاثیر اساسی
در آن ایفا می نمایدا زبان نیز در این سطح می تواند جایااه خاصی داشته باشدا به اعتقاد
جانسر یه از اقتصاددانان نهادگرا محسوب می گردد زبان از نهادهای بنیادین بشری به
شمار آمده و تئوریهای اجتماعی را بدون درنظر گرفتن آن ناتمام می داند ا
سطح بعدی محیط نهادی بوده یه دربردارنده نهادهای رسمی مثل قانون اساسی قوانین
رسمی و نیز مالکیت می باشدا در سطح سوم نهادهای مرتبط با امر حایمیت قرار می
گیرندا در این باره ویلیامسون به ساختارهای اجرایی و تقنیی دولت تایید می یندا در انتها

- North

1
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سطح چهارم جای داشته یه حاوی سیاستها و رق جاری می باشد ا در این مرحله تحولات
در زمانی یوتاه اندام می گیرد ()Dixon, 2013: 65
-2-8خصوصیات نهادها
 -9نهادها جنبههای ساختاری یک اجتماع می باشندا این ساختار قادر است رسمی بوده
قانوناذاری ،بورویراسی عمومی یا چارچوب قانونی یا غیررسمی بودها ابعاد ساختاری
نهاده است یه افراد را به دسته ای از گروه ها با تعاملات الاومند قابل پیش بینی توسعه
میدهدا
 -2ثبات و استمرار :از خصوصیات نهاد  ،ثبات و استمرار نسبی در ول زمان می باشدا
اگرچه باید توجه داشت یه ثبات و استمرار خصوصیت همه وجوه متنوع یک نهاد نبوده
و قسمتی از وجوه نهادی به ویژه ساختار ظاهری و شکل نهادها در ول زمان تغییر می
یابندا ولی به هر صورت نوعی ثبات نسبی در شکل و ساختار نیز وجود داشته و در هر
حال نهادها مشتمل بر هندارها و الاوهای ثابت رفتاری هستند یه به شکل قسمتی از
فرهنگ هر اجتماع در آمده و به نسلهای بعدی منتقل می گردند
 -3انعطاف پذیری :نهادها در بردارنده پویایی ،تحول پذیری و انعطاف پذیری بوده و
قابلیت انطباق با نیازهای متغیر بشری را در ی زمان دارند؛ مثلا خانواده گسترده یه در
اجتماعات یشاورزی مرسوم اند ،در اجتماعات پیشرفته به شکل خانواده هستهای بوده،
منظور شکل خانواده در گذر از جامعه یشاورزی به صنعتی تغییر یافته استا
 -7الزام و اجبار :هر نهاد ارزش ها و هندارهایی دارند یه مقبول اع ا بوده وآنرا رعایت
می ینند ،خواه در استقرار آنها مشاریت داشته باشند یا نها این ارزشها و هندارها و
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رفتار شخص را شکل داده و افراد را راهنمایی و نیز محدود مینمایند ،به عبارتی نهادها
دارای خصیصه اجبار آمیز و الزام آور می باشند (قلی پور)971 :9381 ،ا
 -2نهادها بر عملکرد شخصی تأثیر دارندا رفتار اشخاص در حیطه نهادها محدود گردیده
و ساختار نهادی گزینشهای شخصی را جهت می دهدا نهاد مدموعهای از امکانات و
فرصت ها و محدودیتها را در برابر شخص قرار میدهد و شخص در این چارچوب
دست به انتخاب میزندا محدودیتهای نهادی می توانند رسمی و یا غیررسمی باشندا
 -2نهادهای غیردولتی
دولتها بطور سنتی بازیاران اصلی و صاحبان قدرت بوده،واز این منظر تامین امنیّت در
عرصه داخلی و بین المللی بعهده ایشان بوده استا در ی قرن گذشته در ینار دولت ها
بازیاران جدیدی در سطح داخلی و بین المللی پا به عرضه گذاشته اند یه به لحاظ ماهیت
با دولت ها متفاوت هستندا نهادهای بین المللی دولتی ،نهادهای غیردولتی ،شریت های
چند ملیتی ،نمونه ای از بازیاران جدید بین الملل می باشندا این سازمانها ،نمایندگان
دولت نبوده و در سطح فروملی ،ملی و فراملی عمل می نمایندا در قرن بیست و یکم،
دولت ها ،نقش بازیار اصلی را در روند امور و شکل دادن مسائل را نداشته ،بلکه نهادهای
متعددی در سطوح فروملی ،ملی و فراملی در راستای تقویت ،حمایت نهاد دولت و یا ایداد
چالش و تهدید برای دولت ها اقدام مینمایند یه نهادهای غیردولتی از جمله این نهادها
محسوب می گردندا
-8-2مفهوم نهادهای غیردولتی
سازمانهای غیردولتی ،به عنوان سازمانهایی یه به وسیله دولتها یا توافقات میان آنها
به وجود نیامده اند معرفی می گردندا بق نظر هارولد جایوبسون ،این سازمان ها به مانند
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سازمانهای بین الدولی دارای جلسات زمان بندی شده بین اع ا ،نمایندگان ،تصمیم
گیران مشخص و یک هیأت مدیره دائمی بودها به علاوه اع ای آنها معمولاً افراد و
ملسسات خصوصی می باشند و تقریب ًا همای ارتبا ات زیادی با سازمانهای دیار برقرار
می نمایند (عباسی و موسوی فرد)12 :9319 ،ا
سازمانهای غیردولتی عبارتند از ،تشکلهایی خودجوش و مردمی یه با هدف و انایزه
یا یاربرد خاصی از سوی گروهی مستقل از دولت و اجزای آن به صورت غیرانتفاعی به
وجود می آیند و برای توسعه ،پیشبرد و بهینه سازی علت وجودی خود درچارچوب قوانین
موضوع یشورها فعالیّت می نمایندا در یارگاه آموزشی سازمان های غیردولتی ک در
سال  9118در شهر بانکوک تایلند برگزار شد ،تعری

های زیر برای سازمانهای غیردولتی

ارائه شد :سازمانهای مستقل ،مردم سالار و غیرفرقهای است یه برای توانمندسازی گروه
های حاشیهای از منظر اقتصادی ،فرهنای و اجتماعی تلاش می نمایندا سازمان از افراد
خصوصی معتقد به اصول عمده اجتماعی معینی تشکیل یافته و فعالیّت خود را برای توسعه
جامعهای یه در آن زندگی میینند ،متمریز می ینندا
-2-2شخصیت حقوقی نهادهای غیردولتی
مساله شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی ،در چارچوب خود این سازمانها نیز
مورد توجه قرار می گیردا در این رابطه ،ملسسه حقوق بینالملل (یه خود از این نوع
نهادها در سطح بینالمللی میباشد) در اجلاسهای  9199مادرید و  9192اسلو ،مأمور تهیه
پیشنویس ینوانسیونی در این خصوص گردیدا پیشنویس تهیهشده توسط این سازمان با
عنوان «پیشنویس ینوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی اندمنهای بینالمللی» در  9123به
اجلاس برویسل ارائه گردیدا بق ماده یک این پیش نویس ،هر دولت متعاهد در سرزمین
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خود ،در حدود مقرراتش با اعطای شخصیت حقوقی به سازمانهای غیردولتی ،از آنها
حمایت قانونی می نمایدا همچنین در پیشنویس دیار یه در  9121توسط اتحادیه
اندمنهای بینالمللی در مورد مشورت یونسکو با سازمانهای غیردولتی به آن نهاد
بینالمللی تقدیم شد ،باز به این مسئله توجه گردید ،ولی مقبول قرار نارفته،و به نتیده
ملموسی مندر ناردید (شیرازی)27 :9311 ،ا سپس ،اتحادیه اندمنهای بینالمللی ،به یار
خود ادامه داد و پیشنویس دیاری را در مورد وضعیت حقوقی اندمنهای بینالمللی با
یک مقدمه و  98ماده تهیه و جهت تصویب به دولتها ارائه دادا با هدف ،اعطای وضعیت
بینالمللی به این سازمانها در سرزمین هر یک از دول متعاهد ،یه با در نظر گرفتن منافع
جامعه بینالمللی در جهت توسعه این سازمانها تقریر یافته است ا
با توجه به این پیشنویس ،به نظر میرسد یه این سند ،تکلی

مخا بین به اعطای

شخصیت حقوقی ،حقوق داخلی را برای سازمانهای غیردولتی پیشبینی نموده ،ولی در
مورد شخصیت حقوقی بینالمللی آنها سایت استا ماده  ،94این گفته را تا حدودی
مخدوش یرده ،چون اعلام مینماید« :سازمانهای غیردولتی میتوانند از تصمیم هر یک
خودداری نموده ،به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت نمایندا» باید در نظر داشت یه
تنها تابعان حقوق بینالملل ،همچون دولتها حق رجوع به دیوان دادگستری را دارندا البته
دادن شخصیت حقوقی بینالمللی برای سازمانهای غیردولتی ،حداقل با اساسنامه ملی آنها
مت اد بوده و به همین جهت برخی از یشورها سعی داشتهاند این ت اد را با دادن شخصیت
حقوقی به سازمانهای غیردولتی ،در مقررات خود از میان بردارندا البته بعد از آن نیز تدربه
چنین تلاشهایی در سطح نظام بینالملل برای قائل شدن شخصیت حقوقی به این نوع
نهادهای نوظهور در سطح نظام بینالملل را داشته ایما ازجمله این تلاشها میتوان به قانون
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 9197انالستان ،قانون  9191بلژیک ،قانون اساسی دانمارک و قانون  9189فرانسه اشاره
نمودا مطابق قانون  ،9191این نوع سازمانها با توجه به ویژگیها و نیازهای شان ،دارای
امتیازاتی ،بمانند امتیازات مالی ،بوده اندا
نمیتوان گفت یه این سازمانها قطع ًا دارای شخصیت حقوقی یاملاً مستقل بینالمللی
می باشند ،ولی همان ور یه قبلاً اشاره نمودیم ،اجازه مقام مشورتی با شرایطی برای
همکاری شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد بوده و با توجه به تلاشهای
صورت گرفته در جهت دست یافتن به چنین شخصیتی قدم می نهندا قابل ذیر است یه با
توجه به ویژگی هایی بمانند حوزه ،قلمرو و اهداف اینگونه سازمانها در حوزه بینالمللی،
این موضوع بنظر می رسد یه بع ی از این سازمانها توفیق یافته اند یه چنین شخصیتی را
بدست بیاورند و حتی به جرأت میتوان گفت نفوذ آنها و یسب پرستیژ بینالمللی آنها
در یلیه ابعاد ،از سازمانهای بینالمللی بینالدولی دیار یه شخصیت بینالمللی یاملاً
مستقل و شناختهشدهاند ،نیز افزون گردیده است ابا توجه به اهداف بشر دوستانه و
نوعدوستانه ،به چنین جایااه و منزلتی در سطح نظام بینالمللی نائل شده اندا فی المثل
میتوان به صلیب سرخ به عنوان نمونه جهانی و فراگیر اشاره داشت یه دارای شخصیتی
بوده است یه در تمام یشورها نمایندگی داشته و از مهمترین نهادهای بینالمللی محسوب
می گرددا فعالیتها و اهداف این سازمان از بع ی سازمانهای بینالمللی بینالدولی نمایان
تر می باشد ادر مقام مقایسه میتوان به چنین اصلی اذعان نمود یه به تبع اعطای شخصیت
حقوقی مستقل به این نوع نهادهای بینالمللی ،تشکیک به فقدان شخصیت و جایااه آنان
در نظام بینالملل ،اسشتباهی نابخشودنی بوده و این امر نشان از نداشتن شناختی عمیق از
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چنین مخا بی می باشد یه این دیدگاه را دارندا بنابراین با درک اقعیتها و بنابر نیازها در
تمامی ابعاد با احترام به این جایااه می بایست آن را به رسمیت شناختا
-3-2انواع تقسیمبندی نهادهای بینالمللی غیردولتی
هر سازمان بینالمللی یه درنتیده انعقاد قرارداد بین دولتها ایداد نشود ،به موجب
قطعنامه  288شورای اقتصادی اجتماعی ،مورخ  24فوریه  ،9121سازمان بینالمللی غیردولتی
به حساب نمی آیدا سازمانهای بینالمللی غیردولتی را در یک نااه یلی می توان به دو
دسته منشعب یرد:
9ا سازمانهای بینالمللی غیردولتی غیرانتفاعی
امروزه سووازمان هووای بین المللووی غیردولتی به دلیل ماهیووت غیرانتفاعی و داو لبانه
خود مورد توجه بازیاران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته اند در شووکل
گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایندا
یک سازمان غیر دولتی ،شخصیتی غیرانتفاعی است یه اع ای آن ،شهروند یا مدموعه
ای از شووهروندان یک یا چند یشووور است یه نوع فعالیت آن به منظور پاسخ گویی به
احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی یه سازمان مذیور با آن همکاری می نماید ،تعیین می
شودا و اما اداره ا العات عمومی سازمان ملل متحد تعری

زیر را ارائه می دهد :به هر

سازمان غیر دولتی و داو لبانه ای ا الق می شود یه در سطح محلی ،ملی یووا بین المللی
فعالیت دارد و افرادی با عالیق مشووترک آن را اداره می ینندا خدمات انسووان دوستانه،
توجه دادن مردم به اعمال دولت ،نظارت بر سیاست های اتخاذ شده از سوووی دولت و
تشویق به مشاریت سیاسی در امور خارجه ،در شمار فعالیت های این سازمان قرار می
گیردا این گونه سازمان ها ،با تحلیل و یارشناسی امور ،نقش مشابه ساز و یارهایی هشدار
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دهنده را بازی می ینندا در خصوص جایااه و اهمیت سووازمان های غیر دولتی یافی
است یادآوری گردد یه در سال ( 72 ،)9178سووازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد
سازمان ملل متحد یسب یرده بودند و در حال حاضر  2491سازمان دارای مقام مشورتی
نزد شورای اقتصادی و اجتماعی(ایوسوووک) بوده و حدود  711سووازمان غیر دولتی نیز
دارای مقام مشووورتی نزد «یمیسیون توسعه پایدار» می باشندا
2ا سازمانهای بینالمللی غیردولتی انتفاعی
در بین سازمانهای بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی یه مبحث اصلی ما میباشند و برابر
تقریرات فوق الذیر ،فراملی و فراوستفالیایی عمل می نمایند ،در سطح نظام بینالملل ،چند
سازمان نمایان تر می باشند ،یه این به معنای فقدان سازمانهای دیار یا زیر سلال بردن
اهداف و عملکرد دیار نهادهای غیردولتی بینالمللی قلمداد نمی گردندا این تقسیمبندی،
به عملکرد فراگیر و عام این سازمانها در سطح بینالمللی اشاره داردا با توجه به نقشی یه
امروزه این نوع نهادها بر عهده دارند و درک این موضوع یه اع ای بیشتری از مردم
جهان ع و این نهادها می باشند ،بر یسی پوشیده نیست (سی

زاده)91:9384 ،ا

با توجه به منابع مطالعاتی موجود ،مبانی تشکیل اینگونه نهادهای بینالمللی غیردولتی
مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،در نهایت سعی میشود بع ی از آنها یه نقشی نمایان تر
در زندگی مردم دارند و برای مخا ب جایااه ویژه دارد ،بدین صورت ارائه گردند :یمیته
بینالمللی صلیب سرخ؛ اندمن بینالمللی انتقال خون؛ اتحادیه بینالمللی سر ان؛ اندمن
بینالمللی حقوقدانان؛ سازمان بینالمللی فوتبال فیفا؛ سازمان بینالمللی یشتی فیلا؛ آیادمی
بینالمللی دیپلماتیک و111
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در ادامه باید اشاره نمود یه منظور از نهادهای بینالمللی غیردولتی ،شریتهای
چندملیتی می باشند یه فعالیت تداری و بازرگانی گسترده ای در سطح جهان دارندا البته
چنانکه در منابع دیار شاهد هستیم ،هدف مان از معرفی شریتهای چندملیتی یارتلها و
بنااههای بزرگ اقتصادی در سطح جهان می باشد،یه به دلیل اهداف صرف اقتصادی و
تدارت ،خارج از بحث ما می باشندا

-3رویکردهای عملی نهادهای ورزشی در برقراری صلح
در عصر حاضر ،ورزش مدرن ارتباط زیادی را با سیاست داخلی و بین المللی داشته و این
عقیده بوجود آمده یه ورزش و نهادهای غیردولتی ورزشی می توانند جایااه مهم در اعتلای
سطح توسعه ،برقراری صلح و حل یشمکشها بین دولت ها داشته باشندا ورزش بین المللی یه
دربردارنده ترییبی از عوامل دولتی و غیردولتی می باشند ،در برخی اوقات به عنوان موضوع
درخور مباحث دیپلماتیک در نظر گرفته شوندا گردهمایی های بزرگ ورزشی همانند المپیک
و جامهای جهانی می توانند دولت ها را ینار هم جمع نموده و منتج به ایداد و برقراری
تعاملات نزدیک و دوستانه میان دولت ها گردند ،با این ذهنیت مسابقات ورزشی مناسب ترین
یارایی خویش را بروز داده و ملتها می توانند صلح ،دوستی و تعاون خویش را نمایان ینندا
هم چنین همکاری سازمان ملل با یمیته بین المللی المپیک و فدراسیونهای ورزشی به ویژه فیفا
می تواند نقش مهمی را در این باره اندام دهدا
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 -8-3توسعه و نهادینه کردن فرهنگ صلح در سطح بین المللی
صلح 9و امنیت 2مفهومی ثابتی در ول تاریخ زندگی بشر در این یره خایی نداشته و معنی آن
براساس شرایط مختل

جمعیتی ،جغرافیایی ،نژادی واااا دچارتغییر و تحول شده استااز

متمایزترین ویژگی های جنبش صلح میتوان گفت علاوه بر این یه جزء جنبشهای اجتماعی
جدید محسوب می گردند ،ماهیت جهانی ،و غیر ایدئولوژیکی داشته و نتیده نقش فعال سازمان
های غیردولتی و جامعه مدنی می باشندا با توجه به نقش و اهمیت صلح ،متفکران و روشنفکران
بسیاری از یشورهای مختل

در جهت گسترش روند صلح گامهای اساسی برداشتهاندا اولین و

مهم ترین هدف در روابط بین الملل حفظ صلح و امنیت بین المللى می باشد یه این مهم بق
ماده  27منشور سازمان ملل متحد برعهده شوراى امنیت می باشدا این مفهوم از یک رویکرد واقع
گرایانه-3صلح منفى به رویکرد لیبرالى-7صلح مثبت در فرداى پس از جنگ سرد تغییر یافته استا
به علاوه ،تحول از موضع لیبرالى صلح به رویکرد پسالیبرالی از زوایاى مطالعات صلح جدید می
باشدا همچنین به خا ر ح ور عناصر نظرى موجود در اندیشه ایرانى-سلامی ،رویکرد حاضر
واجد مطالعه و ارائه چارچوب هاى در قاموس مطالعه صلح بومى می باشد (زال پور)39:9312 ،ا
اخیرا با وجود اینکه شاهد جناى بین یشورها بطور گسترده نیستیم ،ولى ممکن است
روابط صلح آمیزى بین یشورها نداشته باشیم و این بدین معنا می باشد یه مفهوم صلح در
روابط بین الملل دچار تغییر وتحول گردیده استا واژه صلح به تنهایى در لغت به معناى
آشتى ،دوستى ،سازش واااا باستفاده می شود (دهخدا ،9344 ،ذیل واژه صلح)ا
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در فرهنگ سیاسى صلح به معناى حالت آرامش در روابط عادى با یشورهاى دیار و
نبود جنگ و نیز نبود نظام تهدید استا همزیستى مسالمت آمیز در روابط بین یشورهای
دارای نظامهای مختل

به معناى رعایت اصول حق حایمیت ،برابرى حقوق ،مصونیت،

تمامیت ارضى هر یشور یوچک یا بزرگ ،عدم مداخله در امور داخلى سایریشورها و
فیصله دادن به مسائل بین المللى می باشد (آقابخشی)271:9317 ،ا
در عصر جهانى شدن بسیارى از مفاهیم به ویژه صلح دستخوش تحول مفهومى گردیده
استا مرزهاى وستفالى 9دچار فرسایش شده و مفاهیم جدیدى بمانند امنیت انسانى،
غیرامنیتى یردن وااا وارد قاموس سیاست بین المللى شدها حتى صلح سازى و ایداد صلح
از مقولاتی است یه در پرتو این تحولات دچار تحول اساسى گردیده استا صلح مفهومی
مطلق نبوده و بر اساس جهان بینیهای مختل

دینی و فرهنای تعری

متفاوتی می تواند

داشته باشدا صلح را از جنبههای مختلفی می توان مورد مطالعه قرار دادا در فرهنگ
سیاسی ،صلح به معنای برقراری آرامش در روابط عادی با دیار یشورها و فقدان جنگ و
نیز نبود نظام تهدید تعری

می گرددا از منظر روابط بین الملل مراد از صلح ،دوری از

اختلاف و جلوگیری از برخورد شدید با دیار یشورهاستا از نظر حقوق بین الملل نیز
صلح با یک سند تعهدآور ملزم یننده یشورها و رعایت یک سلسله ترتیبات در روابط بین
الملل بدست می آید (میریوشش و نوری صفا)41:9312 ،ا
مرز باریکی بین حفظ صلح و صلح سازی (ایداد صلح) وجود دارد؛ حفظ صلح در پی
محدود داشتن خشونت است و ایداد صلح پس از جنگ به دنبال دوباره سازی و بازسازی

Westphalia

1-
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تار و پود یک جامعه ،بعد از مناقشات ویرانار بین المللی و یا پدیدارشدن یک جنگ
داخلی می باشد (برات علی پور)31:9317 ،ا
در بادی امر ،صلح سازی فراگردی مکمل در حفظ صلح می باشد؛ در حالی یه حفظ
صلح ،وجود نیروهای نظامی آماده توسط رف سومی در تلاش برای پیش گیری از
خشونت می باشدا صلح سازی شامل رحهای اجتماعی ،فرهنای ،فیزیکی و ساختاری
است یه میتواند منتج به بازسازی و آشتی گردد(بلوم)219 :2192 ،9ا
یالیر و هافلر 2معتقدند حدود قریب به  77درصد از درگیریها ،حتی پس از توافقات و
پیمانهای صلح دوباره از سر گرفته شود و این نمایان گر فقدان عاملی برای رسیدن به
صلحی ماندگار است و محتملا این عامل را بتوان عنصری فرهنای به حساب
آورد(فویوشیما)1 :2199 ،3ا
در مورد الزام دادوستد فرهنای و مراودات فرهنای در عصر جهانی شدن می بایست اشاره
یرد ،تبادل فرهنای باعث پویایی فرهنگها ،شناخت جوامع از هم ،تسهیل روابط ملتها و
دولتهاست و زمینه مناسبی برای صلح و امنیت جهانی فراهم می نمایدا زمانی فرهنگ در
بردارنده ایسیر صلح باشد ،قادر می باشد یه به جلوگیری و حل اختلافات ،بازسازی جوامع پس
از جنگ به هدف دست یابی به صلح پایدار و یاستن از تعداد جنگهای مکرر یمک نمایدا
فعالیت دیپلماتیک بین یمیته بین المللی المپیک و سازمانهای دیار غیردولتی ،بصورت گسترده
بیان شده استا تبلور «اجلاس جهانی آموزش و ورزش جهت فرهنگ صلح »7یه بصورت
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مشترک با همت یونسکو و یمیته بین المللی المپیک به عنوان قسمتی از نیروی یمکی جهت
فرهنگ صلح سازماندهی شده بود ،نمایان بوده استا
 -2-3نهادهای غیردولتی و همگرایی کشورها و آرمان جهانی صلح
برای بیان یکی از پدیده های مهم ورزشی یه نشان گر رابطه صلح جهانی و ورزش بوده
و همواره یک ارتبا ی نزدیک با مفهوم صلح را داشته است میتوان به المپیک اشاره
نمودا حلقه های پنداانه المپیک ،با هدف همبستای قارههای جهان راحی گردیده است؛
همان ور یه رنگهای این حلقهها گوناگون اند ،ورزشکاران جهان از رنگ و نژاد
گوناگون با شروط سیاسی و اجتماعی مختل  ،در هر چهار سال یک بار در بزرگ ترین
اتفاق ورزشی جهان گرد هم آمده و جنگ و رقابت آنها هم صلح و دوستی را با خود
همراه داردا از دیدگاه اصول بنیادین المپیزم :9المپیک به دور از هرگونه تبعیض نژادی،
سیاسی و جنسیتی بوده و در ف ای یاملاً صلح آمیز اندام می گیردا ورزش سمبل صلح و
همزیستی ،تحمل و یکدیارپذیری ،بستر ساز و شکل دهنده ارتبا ات قومیت و نژادهای
مختل

جهان ،تحت چتر صلح پذیری و امنیت خواهد بودا نمایان ساختن ابعاد مثبت

ورزش در سطح بین المللی بمانند برقراری ارتبا ات دوستانه بوده و میتوان با راه مناسب و
استفاده از سیاستهای مناسب ،موجب برقراری شرایطی شد یه ورزش ،پایی خود را
حفظ و در مسیر حل اختلافات بین المللی و برقراری صلح نقش برجسته ای را ایفا یندا
منافع مشترک انسانی و هماهنای منافع انسان ها و یشورها موجب همارایی یشورها و
نوع بشر می گرددا

Olympus
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با این وجود ،در روابط بین الملل می بایست همارایی ملتها مورد توجه و تایید قرار
گیردا صلح آرمانی جهانی و از اصلیترین الزامات دنیای امروزی بودخ و اساس زندگی
بشری را تشکل میدهدا توسعه جامعه ،آرامی و خوشبختی تمامی برای تحقق پیدا نمودن
نیاز به صلح داشته و صلح تنها ارتباط نبوده بلکه صلح عبارتست از دادوستد افکار و
ذهنیات ،محبت دوجانبه و قبول هم بوده ،در روابط سیاسی بین یشورها همیشه می توان از
صلح بعنوان یکی از نکات مهم و قابل ذیر مسابقات ورزشی نام برده و نقش آن
انکارناپذیر دانست (یاردگاری)93 :9311 ،ا
زمانی مسابقه های ورزشی برای میلیاردها انسان اهمیت یسب می یند ،دیار نباید تنها
یک بازی قلمداد شودا ورزش فوتبال هیچ زمان تنها فوتبال نبوده ،این رویداد ،صلح و
دوستی بدنبال داشته ،انقلاب یرده و مدنظر نهادهای غیردولتی ،دولتها و دیکتاتورها بوده
و می تواند با ا مینان سببی جهت نشست و گفتاو قرار گیردا قدرت ورزش را میتوان به
عنوان یک فایتور مهم جهت پیش گیری از مناقشات و نیز به عنوان یک رین جهت ایداد
صولح استفاده و به شکلی تاثیرگزار اعمال نمودا این موارد ارزشهای مهمی می باشند یه
جهت صلح پایدار لازم بوده و در محیط بعد از درگیری به ور خاص قادر است جهت
یاهش تنش ها و تسهیل گفتاو تاثیر شارفی داشته باشدا در رقابت های آسیایی 2197
میلادی اینچئون یره جنوبی ،مردم و مسللین این یشور با احترام ویژه ای با ورزشکاران
یره شمالی تعامل داشتندا به نحوی یه در هناام رژه ورزشکاران در افتتاحیه این رقابتها
تمامی تماشاگرانی یه در ورزشااه ح ور داشتند با ایستادن در جای خویش و در دست
داشتن پرچم یره شمالی به تشویق آنها مبادرت نمودندا مسابقه تیم هایی روی یخ آمریکا
با تیم هایی شوروی در رقابت های زمستانی المپیک  9181میلادی یه برخلاف انتظار منتج
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به شکست تیم شوروی شد ،ولیکن به مدموعه سیاسی آمریکا این امکان را داد تا خود را
از سایه تیرگی و تردیدی یه بعد از حمله شوروی به افغانستان تعاملات دو یشور را در بر
گرفته بود ،رها یندا این رقابت شرایط ویژه ای در راستای بازگشت به گرمی تعاملات بین
این دو یشور و حتی نشست و گفتاو ایداد نمود (الخولی)927 :9389 ،ا
ورزش قادر است در حوزه دیپلماسی عمومی تاثیرگزار بوده و منتج به تبادلات فرهنای
و تعاملات عمومی میان مسئولین شودا به معنای دیار ،ورزش فرصتی را جهت مدیران
سیاسی ایداد می نماید تا با یکدیار دیدار و گفتاو نمایندا آن گونه یه تاریخ عنوان
داشته ،همواره هم این گونه نبوده یه ورزش سبب برقراری صلح و گفتاو گرددا در منطقه
آمریکای مریزی یونکایاف ،9یکی از بارزترین رویدادهای ناخوشایند یه در این حوزه
اتفاق افتاد ،رویدادی است یه شاید دیار مثل آن آن تکرار نارددا دو یشور هندوراس 2و
السالوادور 3در سال  9111میلادی بعد از یک مسابقه فوتبال و حوادث میدان و داخل
استادیوم به یک دیار اعلان جنگ یردند و با ادوات ستاین نظامی بمانند تانک و توپ و
هواپیما به مرزهای هم حمله نمودندا این جنگ یه بعدا به جنگ فوتبال مشهور شد حدودا
سه هزار تلفات بدنبال داشته و هزاران بی خانمان نیز در پی داشته (فتحی)22 :9388 ،ا
-3-3ایجاد تفاهم و دوستی بین ملل مختلف
امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی ،جایااه اجتماعی خود را در
جامعه نمایان نموده استا تربیت بدنی در ساختار جامعه وجود دارد ،تحول و تکامل پیدا
یرده ،قوانین و مقررات و آئین نامههای خاص خود را داشته و براساس آن نیز برنامههای
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خاص خود را اجرا میینندا تربیت بدنی و ورزش با پدیدههای اجتماعی دیار به عنوان
یک واقعیت اجتماعی  ،روابط متقابل برقرار مییند ،یاریردهای خاص خود را در جامعه
به عهده گرفته و تمامی ساختار جامعه و هر یک از ابعاد اجتماعی از حاصل و ثمرة
فعالیتهای آن بهره برداری می نمایندا امروزه از سرفصلهای اصلی رابطه سیاست و
ورزش ،وجود فدراسیون های ورزشی بین المللی می باشدا در دهه  11میلادی رژیمهای
حقوقی بین المللی توسعه پیدا یرده و در حیطه جهانی دارای جایااه والا شدندا در حوزه
ورزش هم روند مشابهی ی گردیدا فدراسیونهای ورزشی توسعه پیدا نکرده و قدرت
افزون تری بدست آوردندا برخی صاحب نظران یه ورزش های مدرن را شبه دین می
دانند ،و اقتدار نهادهای ورزشی را با یلیسا مقایسه می ینند ،زیرا این فدراسیونهای جهانی
به ابعاد خاصی از ینشهای ورزشی مشروعیت داده و ملاک هایی در جهت بیان این ینش
ها معین مینمایند ،مرزهای بین خوب از بد و نیز صحیح از غلط را روشن ساخته و به
استقرار سنتهای ورزشی خاصی یمک می ینند ،تحسین نموده پاداش میدهند و یا با
تقبیح مدازات می نمایند (روزخوش)32 :9381 ،ا
فدراسیونهای ورزشی (فیفا ،فیپا ،فیال وااا) به عنوان اریان بین المللی غیردولتی جایااه
خیلی مهمی را میتوانند داشته باشندا فیفا به عنوان یکی از پرنفوذترین فدراسیونها می
تواند جایااهی سترگ در گسترش صلح جهانی داشته و علی الاظاهر فیفا در راستای اقتدار
خویش از ابزارهای قوی تر نسبت به سازمان ملل جهت اعمال قدرت برخوردار میباشد،
چنان یه دولتها را به دنباله روی از مقررات خویش وامیداردا وزارت خارجه فدرال

9

آلمان برای اولین بار در سال  9119از ورزش به عنوان «ابزاری سیاسی و صلح آمیز» در
Federal
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یشورهای در حال توسعه و منا ق بحران زده استفاده نمود تا از این مسیر تعصب را درهم
نوردیده و در پی نزدیک نمودن اقلیتها به هم باشدا تأسیس جی لیگ ژاپن از دید
مانزنریتر 9یکی از اهداف و خواست وزارت خارجه ژاپن شمرده می شود تا از این ریق
پس از  71سال جنگ سرد ،فوتبال بتواند موجب تقویت دستاوردهای اقتصادی و موجبات
پیشرفت و صلح در ژاپن گرددا از دیار فعالیتهای این لیگ ،ینار هم قرار دادن بازیکنان
جوان فلسطینی و اسرائیلی در یمپهای تمرینی خود در ژاپن بوده تا از این راه در ینار
ایداد شناخت آنها از «یکدیار» ،صلح را در جامعه جهانی تقویت نماید (شریعتی فیض
آبادی)19:9387 ،ا
در دهه های اخیر ،نظام سازمان ملل به یاری معتقدان به ارزشهای تربیتی ورزشی،
جهت همراه ساختن نهادهای ورزشی خصوصی و دولتی ،در جهت برقراری باور در نقش
حیاتی ورزش در توسعه سطح تحصیلات ،بهبود سلامت بشریت ،حفظ پیشرفتهای انسانی
و صلح پایدار نیازمند میباشدا در خصوص جایااه ورزش در توسعه صلح جهانی به اعتقاد
آدول

اوگی ،2مشاور ویژه دبیر یل سازمان ملل« :در واقع اگر ورزش را به عنوان بخش

ضروری و حیاتی از آموزش و پرورش به شمار آوریم ،می بایستی عنوان نمود یه امروزه
آموزش در گستره جغرافیایی جهانی به شکل ابتر اجرا میگردد»ا به اعتقاد ایشان ،در هزاره
سوم تنها از این رهاذر میتوان قادر بود نسلی شایسته تربیت نمود تا بتواند با چالشهای
زندگی مواجه گردند(اوگی)117 :2117 ،3ا
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قطع نامه  28/2اجلاس عمومی سازمان ملل ،از ورزش بعنوان وسیلهای برای ترویج تعلیم
و تربیت ،سلامتی ،توسعه و صلح قلمداد نام می برد (نیک شعار)29:9384 ،ا
ورزش بستری برای به اشتراک گذاردن احساسات ،نزدیکی جوامع و توانمندسازی محرومان
آماده می یندا اهمیت منشور بین المللی ورزش و تربیت بدنی یونسکو نیز در تقویت حق
دسترسی به تربیت بدنی ،فعالیت بدنی و ورزش برای آحاد جامعه می باشدا روح فعالیتهای
یونسکو در مبارزه با دوپینگ و حذف آن در ورزش از ریق ایداد صندوق ریشه ینی دوپینگ
در ورزش و تدوین ینوانسیون ضد دوپینگ 9یه  941یشور جهان تاینون آن را ام ا نمودهاند،
نیز بر پایه همین اصل استوار می باشدا یونسکو با همکاری شهرداری ناندینگ در آگوست ،2197
مدمع جهانی جوانان در زمینه ورزش ،فرهنگ و صلح را برگزار نمودا این رویداد موفق شد زنان
و مردان جوان را از سراسر جهان دور هم جمع نماید تا درخصوص چالشها و راه حل های
مشترک بحث و بررسی نمایندا
یمیته بین المللی المپیک در سال  9817در دانشااه سوربن فرانسه توسط بارون پیر دویوبرتن

2

تأسیس و اولین دوره بازیها در شهر آتن یونان در سال  9811با ح ور  221ورزشکار از
یشورهای مختل
مختل

استارت خوردا این بازیها ویترینی برای نمایش ورزشکاران از دولتهای

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

جوانان جهان و آموزشهای اخلاقی قرار داده استا یمیته بین المللی المپیک ،با توجه به شباهتی
یه با یک بنااه چندملیتی و نیز با سازمانی چون سازمان ملل متحد دارد ،دارای ویژگیهای
خاصی می باشدا این یمیته یه در اواخر قرن  91میلادی تأسیس شده است ،نمونه نوعی از سازمان

Anti-Doping Convention
Baron Pierre de Cucumberton
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غیردولتی بین المللی استا فعالیت دیپلماتیک 9میان یمیته بین المللی المپیک و سازمانهای دیار
به ور گسترده تعری

شده استا وارد صحنه شدن «اجلاس جهانی آموزش و ورزش برای

فرهنگ صلح» یه به ور مشترک به همت یونسکو و یمیته بین المللی المپیک به عنوان بخشی از
نیروی یمکی برای فرهنگ صلح سازماندهی شده بود ،متمایز و چشم گیر استا در خصوص
بازی های سیدنی ،نقش یمیته بین المللی المپیک در نزدیک ساختن دو یره و رژه مشترک در
مراسم افتتاحیه ،به عنوان مثالی از تأثیر همیشای سازمان در خصوص ویژگی بین المللی بسیار مهم
بود (شرفی)8 :9314 ،ا
امروزه ،نقش ورزش در امور بین المللی و ایداد تفاهم متقابل بین ملل مختل

دنیا بیش از پیش

محسوس می باشدا به وری یه میتوان از ورزش همچون ابزار ارتبا ی بین ملل مختل

جهان

استفاده یردا زمانی یه ورزشکاران از گوشه و ایناف جهان برای شریت در مسابقات ورزشی
جهانی ،المپیک ،قارهای یا مسابقات دوستانه بین یشورها گردهم میآیند و وارد میدانهای
ورزشی می گردند ،برای آنها فرصتی ایداد می گردد یه از مرزهای ملّی گذشته و مبادرت به
برقراری روابط دوستانه در صحنههای بین المللی نمایند ،این خود در تحکیم مبانی صلح و
همزیستی مسالمت آمیز 2در سطح جهان موثر است).(coakly, 2009: 4544
 -4-3برقراری و توسعه دیپلماسی ورزشی
زمانی یه دیپلماسی و دستااه دیپلماتیک دولتها در راستای اداره بع ی فعالیتهای
ورزشی و پیشرفت امور مربو ه به ورزش مورد استفاده قرار می گیرد ،میتوان بیان نمود
یه دیپلماسی در خدمت ورزش قرار گرفته ،اما آن گونه یه عنوان گردید تعامل ورزش با
دیپلماسی یه در دیپلماسی ورزشی شکل می گیرد ،متقابل میباشدا ورزش دارای این
Diplomatic
Peaceful coexistence
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پتانسیل می باشد تا در خدمت دیپلماسی و توسعه بع ی مقاصد دستااه سیاست خارجی
دولت ها قرار گیردا چنین موضوعاتی در حیطه نمونه های گوناگونی قابل تصور می باشدا
نشانه شناسی دیپلماسی ورزشی ،دربرگیرنده مدموعه نشانههای پیچیده و تأثیرگزار بر
یکدیار می باشدا رقابت های ورزشی قادر می باشند تا این نشانهها را به حوزه مخا بان
اش منتقل ینندا در بادی امر ،برگزاری رقابت میان دو یشوری یه بازه زمانی خاص دارای
اختلاف هستند ،نشانه مشخصی می تواند باشد یه مدیران دو یشور درصدد تعری

مددد

و بازبینی روابط شان قرار گیرندا ورزش محیطی آماده و مناسب و عامل تلطی

یننده

یشمکش ها و مدرایی بیعی برای ملاقات بین المللی محسوب می گردد (التیامی نیا و
محمدی عزیرآبادی)911 :9317 ،
یشورها از دیپلماسی ورزشی هم جهت تحت فشار قرار دادن دولت های دیار استفاده
می ینند و هم از آن جهت ،افزایش تعاملات و ارتقای دوستیها و ارتبا ات ،حل مع لات
و مشکلات و موارد سیاسی دیار و در یل به منظور رسیدن به صلح و حفظ آن سود
میبرندا تحریم بع ی رقابت های ورزشی یا عدم شریت دادن با ورزشیاران دولتهای
دیار از جمله این حالات می تواند باشدا در دوره های بازی های المپیک در موارد
متعددی برخی دولت ها در اعتراض به میزبان یا دولت های شریت یننده دیار در
المپیک ،دست به تحریم آن دوره زده و با این یار با ورود دیدگاه های سیاسی خویش به
حوزه ورزش ،المپیک را سیاسی نمودهاندا نخستین تحریم معروف المپیک مربوط به سال
 9121می باشد یه سه دولت سوئیس ،هلند و اسپانیا در اعتراض به اعمال اتحاد جماهیر
شوروی در سریوب نمودن انقلاب مدارستان و شریت یردن شوروی در این رقابت ها،
ورزشیاران خویش را به المپیک ملبورن نفرستاده و آن دوره را تحریم نمودند همچنین
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دولت های عراق ،یامبوج ،مصر و لبنان هم به جهت مشکل یانال سوئز و حمله نظامی
اسرائیل ،فرانسه و انالستان به مصر اقدام به تحریم دوره ای خاص در المپیک نمودندا چند
روز مانده به رقابت ها نیز جمهوری خلق چین در اعتراض به شریت یردن تایوان بهعنوان
«جمهوی چین» در این رقابت ها این المپیک را تحریم نمودا اگرچه مسئله ح ور
ورزشیاران تایوان و جمهوری خلق چین در المپیک بعد از آن نیز در رقابت های بعدی
یکی از چالشهای سیاسی بوده و در دوره های مختل

موجب تحت الشعاع قرار دادن

المپیک گردیده استا از المپیک ملبورن مهمتر میتوان به تحریم المپیک تابستانی 9181
مسکو اشاره نمود یه یکی از معروف ترین اتفاقات در این حوزه(تحریم نمودن شریت
در بازی های المپیک) بوده است(بوگدان )82 :2199 ،9ا
بسیاری از دولت ها ( 12یشور) در اعتراض به تداوز نظامی ارتش اتحاد جماهیر
شوروی به افغانستان مصمم شدند تا این رقابت ها را تحریم ینند تا به این راه ،اعتراض و
مخالفت خود را نسبت به این تداوز را بیان نمایندا بسیاری از دولتهای دنیا در آن رقابتها
شریت نکرده و به این صورت لطمه سناینی به اعتبار این رقابت ها و یشور میزبان وارد
نمودندا اگرچه ورزشیاران بع ی از دولت های تحریم یننده المپیک مسکو با پرچم
المپیک در این رقابتها شریت یردند تا همچنان روح حایم بر ورزش و المپیک یه مبتنی
بر صلح و دوستی می باشد حفظ شود(دولت جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از داعیه داران
این دیدگاه و تحریم ینندگان این دوره و دوره بعدی بود)ا چهار سال بعد در المپیک
 9187لسآندلس نیز اتحاد جماهیر شوروی بههمراه  97یشور بلوک شرق این رقابتها را
تحریم نمودند و به این شکل به اقدام دولت های غربی پاسخ دادندا در هر دو دوره این
Bogdanov
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رقابتها ،جمهوری اسلامی ایران به جهت اعتراض و مخالفتی یه با میزبانان داشته از اعزام
ورزشیاران خویش خودداری یردا اصل حایم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی
ایران «نه شرقی و نه غربی» است و برای یشور انقلابی ایران شریت در این گونه مسابقاتی
جایز تلقی نمی گردد ،یاری یه به عقیده بسیاری از یارشناسان آسیب سناینی به ورزش
ایران وارد ساخت ،زیرا بین هشتمین و نهمین ح ور ایران در المپیک  92سال فاصله ایداد
شدا در تحریم المپیک  9187لسآندلس نقش وزارت امور خارجه ایران پررنگ بود
اچنین عملی در خصوص بسیاری از دیار دولت های تحریمیننده المپیک در ادوار
گذشته می توان مشاهده نمود ا به عنوان مثال با توجه به علاقه وافر ورزشیاران و متولیان
ورزش بریتانیا به ویژه اندمن المپیک بریتانیا جهت شریت در المپیک ،نهایت الامر
دیپلماسی دولت تاچر در همراهی با ایالات متحده مندر به تحریم المپیک مسکو گردید
(لورمور و بودر)938 :9319 ،ا
نتیجه گیری
امروز در جهانی یه بشریت به خطرات ناشی از جنگ های غیرعادلانه مواجه اند
قهرمانان صلح ،ورزشکاران و دست اندریاران عالی ورزشی می باشند یه تلاش می ینند
تا از ریق ورزش به عنوان مولفه ای جدید و به اصطلاح قدرنی نرم به جوامع محروم
جهان یمک ینندا این افراد الاو ،قهرمان و الهام بخش جوانان در سراسر جهان بوده و از
محبوبیت و تدارب ورزشی خود در ایداد و تبلیغ برنامه های صلح جهانی استفاده می
ینندا امروزه بسیاری از دوست داران صلح در دنیا به دنبال رسوخ به تار و پود جامعه
برای خلق فرصت های ارزشمندی هستند یه بتواند صلح و دوستی را اقامه ینند ،از سوی
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دیار ،ورزش با الهام بخشی و قدرت متحول یننده ای یه دارد میتواند در این راستا
موثر واقع شودا آن گونه یه ورزش به ما آموخته است ،هر وقت یه صحبت از صلح به
میان میآید ،مسلک نظی

ورزش را میتوان هم راستا با آموزه های توسعه و صلح

دانست ،چرا یه ورزش همان رود سیال و خروشان است یه انسان را به دریای یمال
رهنمون مییند و آلام را التیام می دهد و عزت نفس می بخشدا ورزش همچنین به عنوان
یک فعالیت اجتماعی ،ارتباط نزدیکی با فرهنگ و توسعه جوامع مختل

دارد و یکی از

عمده ترین ابزارهای میان بر توسعه استا در هزاره سوم و در دنیای مدازی ،یکی از منابع
جهانی برای ارتبا ات گسترده و تحقق اهداف یشورها و ملت ها ،اندمن های دوستی و
نهادهای غیر دولتی میباشند یه در صحنه روابط بین الملل تأثیرات خیره یننده ای در
معادلات بین المللی داشته اندا این نهادهای غیردولتی داعیه دار ارائه دیپلماسی غیررسمی
و به عبارت دیار دیپلماسی شهروندی هستندا اندمن های دوستی و نهادهای غیردولتی
بین المللی سازویار ملثری برای ورود دیپلماسی ورزشی هستند و همواره می توانند با
تولید فکر و اندیشه و همچنین گسترش ارتبا ات با نخباان ورزشی جهان ،جوانان و
فعالان اجتماعی و فرهنای به عنوان نهادهای ملثری در جهت تقویت روابط ملتها گام
بردارندا بر این اساس دنبال نمودن دیپلماسی ورزشی به عنوان مسیری برای ارتقای
بهداشت و پیشایری از بیماری به یار می رود ،بنیه جسمانی نسل جوان را تقویت و به
رشد و تحصیل آنها یمک می یند ،مشاریت اجتماعی را پرورش می دهد ،برابری
جنسیتی ایداد یرده ،مشاریت افراد معلول را فراهم و صلح ایداد می یندا از دید
واعظان ورزشی ،ورزش ابزاری مساعدی برای اجتناب و حل یردن تقریبا همه مسائل و
مشکلات و نیز ارتقای ییفیت یلی زندگی افراد در جامعه استا در نهایت می توان چنین
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استنباط نمود یه تحولات دهه های اخیر در عرصه ورزش نشانار این واقعیت است یه
نقش اندمن ها و نهادهای بین المللی در معادلات صلح جهانی رو به گسترش استا از
آندایی یه این اندمن ها در دو عرصه یلیدی یعنی روابط میان ملتها و محیط بین المللی
ایفای نقش می نمایند؛ لذا حوزه فعالیت و ینش گری آنها رو به افزایش میباشد و
مسئولان حوزه سیاست خارجی می توانند بدانها توجه خاصی داشته و قبول نمایند یه در
جهان مدرن و پسامدرن ،آنچه بیش از هر عامل دیار جهت و روند امور را در روابط
میان دولت ها و بخصوص ملت ها تعیین مییند قدرت اندیشه ،گفتاو ،قلم ،درک
متقابل ،و ارتبا ات انسانی به ویژه از ریق ورزش استا بنابراین باتوجه به موارد فوق
الذیرو تاثی ر و عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی دربرقراری صلح در سطح بین الملی
بعنوان قدرت نرم میتوان ورزش را برای همزیستی مسالمت آمیز ،تامین و تحکیم وحدت
ملی ،مبارزه با پدیده های منفی اجتماعی ،برای تامین و تحکیم صلح و اخوت ،برادری و
برابری و توسعه استفاده نماییما

پیشنهادات کاربردی
در راستای یافته های مقاله حاضرچنانچه نهادهای غیردولتی ورزشی بتوانند نقشی مستقل
نر از دولت های موسس ایفا یرده و از تبعات سیاسی و اختلافات دولت ها به دور باشند می
توان به نقش و تاثیر بی بدیل انها امیدوار بودا
با توجه به تاثیر میزبانی مسابقات جهانی و المپیک از منظر اقتصادی به عنوان قدرتی نرم،
می توان در پذیرش ارزش های دولت های میزبان از جانب دیار یشورها امیدوارتر بودا
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با توجه به تاثیر عملکرد نهادهای غیر دولتی ورزشی با توجه به مفهوم قدرت نرم یه بر
اقناع و جذابیت استوار است ،و می تواند به شکل پذیرش تدلی یابد ،یشورهای جهان سوم
بالاخص در منطقه خاورمیانه ،برای یاهش سطح اختلافات در ینار افزایش قدرت اقتصادی
داخلی ،می تواند بعنوان اهداف سیاسی درجه یک مدنظر باشدا
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