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امروزه ورزش به عاملي تأثيرگذار در جامعه و روابط بينالملل تبديل شده است و مي توان سياست ورزشي را به
عنوان بعدي تازه از سياست خارجي مورد توجه قرار داد .پرسا محوري اين است که کشور چين چگونه توانسته
از قدرت نرم ورزش در عرصة بينالمللي در راستاي اهداف و منافع ژئوپليتيکي خود بهره برداري نمايد .فرضية
پيشنهادي مقاله اين است که چين با اتخاذ يک "راهبرد فعال ورزشي"در قالب سياست خارجي خود توانسته
است به خوبي از ظرفيتهاي بينالمللي ورزش براي اهداف ژئوپليتيکي خود بهرهگيري نمايد .در اين پژوها با
روشي توصيفي -تحليلي و با بهرهگيري از منابع کتابخانه اي به تجزيه و تحليل نقا و تأثيرات ژئوپليتيکي ورزش
در عرصه بينالملل و مشخصاً الگوي چين پرداخته ميشود .يافتههاي پژوها مؤيد اهميت خاص ورزش و
ديپلماسي ورزشي در راهبرد سياست خارجي چين و ارتقاء آن تا سطح يک ابزار راهبردي براي بهرهبرداري
ژئوپليتيکي از آن است .طبق مدل مفهومي طراحي شده کشور چين از طريق ديپلماسي ورزشي فعال ميدان
بينالمللي ورزش را به ميدان روابط بينالملل پيوند زده و از سرمايه هاي اين دو ميدان براي تحقق اهداف سياست
خارجي خود بهرهبرداري مينمايد.
واژههاي کليدي :ورزش ،قدرت نرم ،ژئوپليتيک ،سياست خارجي،
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سياست خارجي ميپردازد.
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 .1مقدمه
ورزش مدرن به عنوان يک مؤلفة مهم اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و بينالمللي شناخته
ميشود و نقا در حال گسترشي در جوامع و در روابط ميان کشورها ايفاء کرده و به عاملي
تأثيرگذار در جامعه و روابط بينالملل تبديل شده است .ورزش مدرن را ميتوان به عنوان
مفهومي چند وجهي با ابعاد سياسي ،اقتصادي و فرهنگي و حتي به عنوان بعدي تازه از سياست
خارجي که در گسترۀ وسيعي از تعامالت ميان دولت – ملتها به تدريج نقا پررنگتري ايفا
کرده و مينمايد ،مورد توجه و بررسي قرار داد .شايد بتوان ورزش و رقابتهاي ورزشي را
"ادامة جنگ اما به روش صلح آميز و متمدنانه" قلمداد کرد و يا آن را بديل و جايگزيني براي
جنگ دانست که درخدمت آرمانهاي بشري از جمله صلح و توسعه قرار دارد .ازاين رو برخي
براين باورند «اگرکماکان موضوع محوري روابط بينالملل را "جنگ وصلح"در نظر بگيريم،
ورزش با هر دو در ارتباط نزديک است»).)Zargar,2015:7

در رشتة روابط بينالملل به پديده ورزش بينالملل به عنوان پديدهاي فراگير و رو به گسترش
کمتر توجه شده است« .واقعيت اين است که هنوز به طور مطلوبي به ورزش و پوياهاي مرتبط
با آن در روابط بينالملل توجه نشده و اين مفروض قابل طرح است که علي رغم وجود
کارکردهاي شگرف ورزش در زندگي اجتماعي انسانها و روابط بين جوامع خرد و کالن
خصوصاً ًملتها ،نوعي غفلت در زمينه پژوها و مطالعه در بارۀ ارتباط ورزش و روابط بينالملل
وجود دارد»( .)Zargar,2015:9وجود اين «غفلت متقابل ميان ورزش و سياست در پي تحريم
بازيهاي المپيک مسکو 1980/و لس آنجلس 1984/فرو پاشيد و به تدريج ظرف سه دهه گذشته
شاهد افزايا مطالعات و پژوهاهاي آکادميک ورزش در عرصة بينالملل بودهايم»
).(Cha,2009:1582با وجود اين به نقا و جايگاه ورزش درسياست خارجي و روابط بينالملل
در محافل علمي و پژوهشي کشورمان توجه چنداني نشده است .اين عدم رغبت به مقولة ورزش
نزد انديشمندان و نظريه پردازان سياست خارجي و روابط بينالملل مشهود است ،به گونهاي که
تقريباً درهيچ يک از نظريههاي جريان اصلي در رشتة روابط بينالملل ردپائي از مقولة ورزش به
چشم نميخورد .به رغم اين بيتوجهي ورزش از جنبههاي مختلف بر روابط خارجي و بينالملل
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کشورها تأثيرگذار است .يکي از تأثيرات قابل مالحظة قدرت نرم ورزش برجنبههاي ژئوپليتيکي
سياست خارجي کشورها يا به عبارت ديگر استفاده از ظرفيتهاي نرمافزارانة ورزش در سطح
بينالملل در راستاي اهداف ژئوپليتيکي ازسوي کشورها است .الگوهاي مهم بهرهگيري از ظرفيت
قدرت نرم ورزش در راستاي اهداف ژئوپليتيکي را ميتوان در سياست خارجي چين ،قطر،
اسرائيل(رژيم اشغالگر فلسطين) مشاهده کرد .حال اين پرسا محوري را ميتوان مطرح کرد که
جمهوري خلق چين چگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عرصة بينالمللي در راستاي اهداف
و منافع ژئوپليتيکي خود بهرهبرداري نمايد .فرضية پيشنهادي مقاله اين است که کشور چين با
اتخاذ يک "راهبرد فعال ورزشي"در قالب سياست خارجي خود توانسته است به خوبي از
ظرفيتهاي بينالمللي ورزش براي اهداف ژئوپليتيکي خود به ويژه در ارتباط با تايوان بهرهگيري
نمايد .مشخصاً دو الگوي تاريخي"ديپلماسي پينگ پنگ" ميان چين و آمريکا و"فرمول
المپيک"ميان چين و تايوان مهمترين نمونههاي کاربست قدرت نرم ورزش در راستاي اهداف
ژئوپليتيکي چين محسوب ميشوند .يافتههاي پژوها نيز مؤيد اهميت خاص ورزش و
ديپلماسي ورزشي در راهبرد سياست خارجي چين و ارتقاء آن تا سطح يک ابزار راهبردي براي
بهرهبرداري ژئوپليتيکي از آن است .هدف اصلي از پژوها حاضر جلب نظر و عطف توجه به
ظرفيتهاي قدرت نرم ورزش درعرصة بينالمللي و ارتقاء رويکرد نسبت به ورزش تا سطح
يک مؤلفه راهبردي و تجويز اتخاذ يک راهبرد کالن ورزشي در راستاي اهداف ژئوپليتيکي
کشورمان است.
اتخاذ نگرشي نو و رويکردي بديع به ورزش به مثابه يک منبع قدرت نرم و ابزاري راهبردي در
راستاي اهداف و منافع ژئوپليتيکي را ميتوان دستاورد اصلي پژوها حاضر عنوان کرد .اجماالً
ً اين که استفاده از قدرت نرم ورزش در سطح بينالملل جهت"ارتقاء منزلت ژئوپليتيکي" يا
"تحميل انزواي ژئوپليتيکي" از جمله جنبههاي مهم و مورد توجه نوشتار حاضر است.
 .2روش تحقيق
روش پژوها نوشتار حاضر روش توصيفي -تحليلي با اتکاء به منابع مکتوب کتابخانهاي و
مقاالت اينترنتي است .پژوها از نوع مورد پژوهي است که در آن دادهها و اطالعات گردآوري
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شده از منابع مذکور به روش کيفي(به صورت ذهني و نه کمي و آماري) و استنباطي مورد تحليل
و ارزيابي قرار گرفته و از مجموع مباحث ارائه شده استنتاج نهائي به عمل ميآيد.
 .3ادبيات و پيشينة پژوهش
در ارتباط با موضوع ورزش و نسبت آن با روابط بينالملل و سياست خارجي به خصوص
درمنابع فارسي زبان ،آثار مکتوب و پژوها چنداني انجام نشده است .يکي از معدود مقاالت
در زمينه ابعاد و پيامدهاي سياسي و ژئوپليتيکي ورزش مقالة "مفهومسازي ژئوپليتيک
ورزش"( )Ahmadi Pour et al,2013است .هدف از مقالة مذکور بررسي کارکردهاي سياسي-
اجتماعي رقابتهاي ورزشي در چارچوب گفتمان ژئوپليتيک ورزش است وطبق نتايج اين
پژوها  28کارکرد سياسي و اجتماعي ورزش شناسائي و احصاء شده است .مقاله "فوتبال و
ژئوپليتيک " به ابعاد وآثار ژئوپليتيکي ورزش فوتبال و تأثير متقابل فوتبال و ژئوپليتيک ميپردازد.
امروزه فوتبال به عاملي براي مشروعيت يابي ،شناسائي و تعيين موقعيت در نظام بينالملل تبديل
شده ودرکنار ديگر معيارها و شاخصها ازجمله جمعيت ،توسعه فناوري ،اقتصاد و قدرت نظامي
به عنوان معياري براي تعيين ميزان قدرت بينالمللي کشورها در نظرگرفته ميشود که ميتوان از
آن براي کسب شناسائي بينالمللي  ،بهبود روابط با کشورها يا تشديد خصومت استفاده کرد
واين تأييدي است بر نسبت و رابطة ميان فوتبال با ژئوپليتيک ( .)Scutti and Wendt,2016مقالة
"سياست خارجي ورزشي چين :اولويت امنيت ملي وتماميت ارضي درارتباط با مساله تايوان
"( )Yu,2008از معدود مقاالتي است که با رويکردي ژئوپليتيکي و از منظري راهبردي به موضوع
سياست ورزشي چين پرداخته است و بيانگر اهميت ورزش در سياست خارجي چين و کاربست
آن در موازنة قدرت در برابر نظام بينالملل برسر موضوع تايوان است و از اين نظر يک مقالة
ارزشمند است که ميتواند مدل مطالعاتي مناسبي را در ارتباط با جنبه ژئوپليتيکي ورزش ارائه
نمايد .نويسندگان مقالة "چين کمونيست :ورزش ،سياست و ديپلماسي "( Hong and

 )Xiaozheng,2002معتقدند که در نظام و روابط بينالملل عالوه بر دو شيوۀ حل و فصل
اختالفات يعني"تقابل نظامي" و"مذاکره در سطوح عالي" راه حل سومي هم وجود دارد و آن
"ورزش" است که به عنوان ابزاري قدرتمند ميتواند هم در خدمت تقابل و هم حل منازعه قرار
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گيرد .به طور کلي نويسندگان چيني متفاوت از نويسندگان غربي به ورزش از منظري امنيتي
مينگرند و براي ورزش در سطحي باالتراز ديپلماسي ورزشي قائل به کارکردي ژئوپليتيکي نيز
هستند.
.4يافتههاي پژوهش پيرامون برخي ابعاد و آثار ژئوپليتيكي ورزش
گسترش رقابتهاي سياسي ،ايدئولوژيک و ژئوپوليتيکي کشورها و قدرتهاي بزرگ به ميدان
بينالمللي ورزش ،به يکي از مشخصههاي ورزش مدرن در دوران معاصرتبديل شده است و
«دولتها مکرراً از رقابتهاي بينالمللي ورزشي به مثابه ميداني براي اعتبار بخشيدن به سيستمها
و ايدئولوژيهاي خود و همچنين براي پي جوئي اهداف سياست خارجي استفاده
کردهاند»( )Merkel,2016:29در تعبيري خاص از ورزش به عنوان يک"ارز معتبر بينالمللي" نام
برده ميشود که کشورها از آن براي تقويت ناسيوناليسم در داخل و افزايا مشروعيت و کسب
منزلت درسطح بينالمللي استفاده ميکنند( )Bainvel,2005:8برخي جنبههاي کاربست ورزش
در عرصة بينالملل را ميتوان اين چنين دسته بندي کرد)Bainvel,2005:10( :
الف) جنبههاي مثبت استفاده از ورزش به عنوان:
 ابزار سياسي (براي ب بود روابط بينالملل و حمايت از صل )
 ابزار ديپلماتيت (براي تقويت دوسکي ميان دولت  -ملتها)
 ابزار اجکماعي (براي تحکيم انسجام اجکماعي و هويت ملي)
ب) جنبههاي منفي کاربست ورزش به عنوان:
 اسلحه سياسي (براي تشديد تنشها و اسکفاده به عنوان ابزار تحريم)
 مکانيزم ماشه ديپلماتيت (براي از بين بردن صل و دوسکي ميان کشورها)
 سالح اجکماعي (براي تشديد تنشها و فعال کردن شکااهاي اجکماعي).
به طور اجمالي ،درخصوص نقا و تأثير ورزش بر ابعاد ژئوپليتيکي ميتوان به موارد ذيل اشاره
کرد:


تأثير ورزش در ملتسازي ،تثبيت مرزهاي سياسي و تداوم نظام دولت – ملتها ( Levermore
)and Budder,2004:15
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نقا ورزش در تقويت صلح و کاها تناهاي بينالمللي( Shabani and Farahani,2015:

) (Zargar,2015:42) ،122و ()Sadjadi,2013:89-90


ورزش ،عامل تقويت سلطه و هژموني قدرتهاي بزرگ ( ) Behmanesh,1987:155و ( Taylor,
1986:29).



ورزش ،عرصة عرض ِاندام کشورهاي کوچت)(Zargar,2015:38



تأثير ورزش بر تشديد تناهاي سياسي ميان کشورها)،)Levermore and Budder,2004:24

) (Shariati and Goodarzi,2017:92و ))Kobierecki,2013:52


ورزش و تروريسم)،(Shabani and Farahani,2015:82) ،Ahmadi Pour et al, 2013: 19
) (Jackson and Haigh, 2008: 351و (Murray and Pigman,2014:1105-1106).

 .5يافتههاي پژوهش :ابعاد ژئوپليتيكي سياست ورزشي چين
 .5-1راهبرد ورزشي چين در خدمت اهداف ژئوپليتيكي

اغلب کشورها متناسب با راهبرد کالن سياست خارجي خود و منافع و اهدافي که در سياست
خارجي خود تعريف و تعيين ميکنند" ،ورزش" به مثابه يک منبع قدرت نرم را در سياست و
روابط خارجي خود با سايرکشورها به کار ميبندند« .ورزش از سوي بسياري ازکشورها براي
ارتقاء وجهه و ايجاد نفوذ مورد استفاده قرار ميگيرد»).(Jarvie et al,2017

پژوهشگران حوزۀ ورزش بينالملل وديپلماسي ورزشي براين باروند که دولتها به ارزش ِورزش
به عنوان يک ابزار نوين ديپلماسي بيا ازپيا پي برده و آن را به عنوان يک ابزار مهم سياست
خارجي تلقي ميکنند که به واسطه آن ميتوان به مديريت روابط بينالملل پرداخت.
کشور چين يک مورد مطالعاتي مهم درعرصة کاربست قدرت نرم ورزش در سياست و روابط
بينالملل است و شناخته شده ترين الگوي ديپلماسي ورزشي موسوم به"ديپلماسي پينگ پنگ"
قريب به نيم قرن پيا ميان اين کشور و اياالت متحده آمريکا تبديل به نمادي از پيوند ورزش
و سياست در جهان شد و به عنوان الگوئي موفق در زمينه ارتباط ميان ورزش با ديپلماسي و
سياست خارجي وارد ادبيات روابط بينالملل گرديد .با وجود اين «ديپلماسي ورزشي خيلي
وسيعتر و غنيتري از مورد تاريخي ديپلماسي پينگ پنگ است و خيلي فراتر از ميز پينگ پنگ
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رفته است .با ورود مجدد چين به صحنة روابط بينالملل از اوايل دهه  1970ميالدي بستر مناسبي
براي حضور فعال واثرگذاري اين کشور در عرصة ورزش بينالملل فراهم شد .پس از بيست
سال تحريم رقابتهاي ورزشي بينالمللي  ،حضور مجدد جمهوري خلق چين در رقابتهاي
المپيک آسيائي تهران در سال  1974نقطة آغاز و سکوي پرشي براي اين کشور بود و از آن زمان
به بعد چين به طور مستمر نقا پر رنگ و برجستهاي در عرصة ورزش بينالملل ايفاء نموده
است .ميزباني رويداد مهم فوتبال جام ملتهاي آسيا  2004 /و مهمتر از آن ميزباني ابر رويداد
المپيک پکن 2008 /دو اتفاق بسيار مهم در نمايا قدرت نرم چين در عرصة ورزش بينالملل
محسوب ميشود و به عنوان سمبل پذيرش و ادغام اين کشور در جامعه بينالملل و پذيرش
اصل " بينالمللي شدن" از سوي چين تلقي ميشود.
«...نفوذ منحصربه فرد چين به واسطه توسعة اقتصادي و سياسي در منطقة آسيا – اقيانوسيه و
حتي جهان زماني که پکن ميزبان بازيهاي المپيک تابستاني در سال  2008شد ،بسيار بيشتر
احساس گرديد»(« .)Jalali Farahani,2017:249اشتياق زياد چين نسبت به المپيک اصوالً ناشي
از اهتمام اين کشور براي تضمين پذيرش اين کشور از سوي نظام بينالملل به عنوان کشوري
بال ومسئوليت پذيراست»( .(Allison and Monnington,2005:19لي و گريکس ميزباني
بازيهاي المپيک از طرف چين را «نه به عنوان تالشي براي معرفي يک ملت متحول شده به
جامعه بينالمللي ،بلکه بياتر نشانهاي از انتقال يک قدرت منطقهاي به يک قدرت جهاني» تفسير
و تحليل ميکنند .با ميزباني رقابتهاي بينالمللي ورزشي چين تبديل به کشوري فعال و
کنشگري مؤثردر امورجهاني شد و اعتماد به نفس اين کشور افزايا يافت و به بازيگري کليدي
در سازمانهاي بينالمللي تبديل شد .در واقع چين تالش نميکند تا بخشي از هسته مرکزي
قدرت جهاني که توسط کشورهاي سرمايهداري اشغال شده باشد ،بلکه هدف چين برآمدن به
عنوان قدرتي بديل به جاي قدرتهاي غربي در هسته مرکزي قدرت است» .(Lee and

) Grix,2013:536چين از شکوه ناشي از موفقيتهاي ورزشي براي کسب اعتبار و معتبرسازي
ايدئولوژي سياسي استفاده ميکند»( .(Lee and Grix,2013:534در واقع ورزش اينک به بخشي
از برنامه ملي آموزشي و تحصيلي اين کشور تبديل شده و رئيس جمهور کنوني چين ،شي جين
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پينگ خود از عالقمندان استفاده از قدرت نرم چين است(« .(Wan,2015:11دولت چين براي
استفاده از ورزش به عنوان قدرت نرم ،برنامه و اقداماتي را از سالها پيا در دستورکار خود
قرار داده است( )Jalali Farahani,2017:255ازجمله:
 افزايا تعداد و ارتقاء رده نمايندگان چين در نهادهاي بينالمللي ورزشي،
 تالش جهت کسب ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي،
 تالش در بينالمللي و فراگير کردن ورزش پينگ پنگ ،به عنوان ورزش ملي چين.
در واقع برگزاري المپيک  2008پکن را ميتوان اوج نمايا قدرت نرم چين محسوب کرد .چرا
که انتخاب پکن به عنوان ميزبان بازيهاي المپيک از سوي اعضاي کميته بينالمللي المپيک،
همچون انتخاب ديگر کشورهاي مغضوب و شکست خورده جنگ جهاني دوم براي ميزباني اين
بازيها (رم ،1960/توکيو 1964/و مونيخ )1972/به عنوان نشانهاي از بازگشت اين کشورها به
جامعة بينالملل و پذيرش و ادغام آنها در سيستم جهاني تلقي ميشود .لذا براي جمهوري خلق
چين ،انتخاب پکن به عنوان ميزبان بازيهاي المپيک  2008يک پيروزي سياسي و ژئوپليتيکي
مهم و گامي اساسي در مسير تبديل به قدرتي بزرگ و قابل احترام در سطح جهان بود .از اين
رو رهبران چين تمام تالش خود را براي برگزاري موفقيت آميز و کسب رتبه برتر اين مسابقات
به عمل آوردند تا بتوانند بازيهاي المپيک پکن را به ميداني براي اثبات توانمندي مديريتي،
اقتدارسياسي ،شايستگي نظام حکومتي و توسعه يافتگي اقتصادي تبديل کنند و ازاين طريق به
افزايا اعتبار ،احترام و منزلت چين در سطح جهان کمک نمايند« .المپيک پکن براي حزب
کمونيست چين ،يک موضوع اعتباري و افتخارآفرين تلقي ميشود ...ميتوان اين رويداد عظيم
ورزشي را بزرگترين اپيزود ازداستان چين از زمان پيروزي انقالب کمونيستي در سال  1949به
رهبري مائو زدونگ تصور کرد»( .)Yu,2008:303در واقع همان گونه که روابط خارجي و
بينالمللي جمهوري خلق چين را ميتوان به دو دوره قبل و بعد از ديپلماسي پينگ پنگ تقسيم
کرد ،شايد بتوان عصرچين مدرن را نيز به دو دوره قبل و بعد از المپيک پکن 2008 /تقسيم کرد.
المپيکي که به رغم فشارهاي سنگين سياسي از سوي اردوگاه غرب به رهبري آمريکا و انگليس
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و زمزمه هائي مبني بر تحريم چين به دليل مسائل حقوق بشري و موضوع تبت و عدم حضور
رهبران و مقامات ارشد کشورهاي عمدۀ غربي در مراسم افتتاحيه آن به شکل با شکوهي برگزار
شد و موفقيت بزرگي براي چين به دنبال آورد .مهمترين بهره و دستاورد اين ابر رويداد بينالمللي
ورزشي براي اين کشور ارتقاء چشمگير جايگاه و منزلت چين در سطح بينالمللي است .لذا
برگزاري موفقيتآميز المپيک  2008توسط دولتمردان و مسئولين چيني را ميتوان نمونه عالي
کاربست ورزش به مثابه قدرت نرم در راستاي تحقق اهداف سياسي – ژئوپليتيکي دانست.
جوزف ناي ،واضع مفهوم قدرت نرم ،در کتاب"آينده قدرت" به کشورچين به عنوان نمونه و
الگوئي موفق از کاربرد نرمافزارانه ورزش(به مثابه قدرت نرم) اشاره ميکند« .در اکتبر 2007
هوجين تائو از قصد چين براي ارتقاي قدرت نرم خود سخن گفت و از بازيهاي المپيک به
عنوان بخا مهمي از اين راهبرد ياد کرد ...نظرسنجيها گوياي ارتقاي وجهة بينالمللي اين
کشور بودند .چين با تلفيق پوياي قدرت سخت و خوانشي گيرا از قدرت نرم ،چشم به قدرت
هوشمند دوخته .)Nye,2016:12(»...
.2-5ديپلماسي ورزشي چين و آمريكا در راستاي موازنهسازي جهاني قدرت

"ديپلماسي پينگ پنگ"در سال  1971ميان چين و آمريکا به نمادي از ديپلماسي ورزشي و شايد
مهمترين نمونة آن تبديل شده و پارادايمي از آن چه ورزش ميتواند براي سياستمداران و رهبران
کشورها انجام دهد ،را شکل داده است( .(Scrambler,2005:15ديپلماسي موسوم به پينگ پنگ
ميان چين و آمريکا را ميتوان تأئيدي بر نقا"يخ شکن" ورزش در ايجاد گشايا سياسي تلقي
کرد(.)Lee and Grix,2013:536

اهميت کاربست ديپلماسي ورزشي (ديپلماسي پينگ پنگ) ميان چين و آمريکا زماني بهتر درک
ميشود که بدانيم در جمهوري خلق چين به علت آن چه انقالب بزرگ فرهنگي پرولتاريائي
خوانده ميشد و در سال  1966ميالدي به رهبري مائو زدونگ رهبرانقالب چين آغاز شده بود،
ورزش اين کشور به طورکامل به محاق رفته ،اعزام تيمهاي ورزشي به رقابتهاي بينالمللي
ممنوع اعالم شده ،وزير وقت ورزش اين کشور دستگير و بيا از هزار نفر از مديران و مربيان
ورزشي به اردوگاههاي کار اجباري تبعيد شده بودند .با وجود اين ،تغيير و تحوالت قدرت در
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عرصة بينالمللي در اواخردهه  1960ازجمله درگيريهاي مرزي ميان ارتا شوروي با نيروهاي
نظامي چين ،تشديد جنگ ويتنام و شايعات مطرح شده از منابع اروپاي شرقي مبني براحتمال
حمله شوروي به پايگاههاي هستهاي چين باعث شده بود تا اين پرسا براي رهبران چين مطرح
شود که بهترين راه براي تأمين امنيت ملي کشور چين در اين اوضاع و احوال دشوار و پيچيده
چيست .رهبران چين از درگيريهاي مرزي با شوروي درسال  1969اين درس را آموخته بودند
که نيروهاي مسلح اين کشور احتماالً قادر به دفاع مؤثر و کارآمد در برابر يک حمله بزرگ از
سوي ارتا سرخ شوروي نيست .بنابراين برقراري روابط خوب با واشنگتن ميتوانست
محاسبات روسها درحمله به جمهوري خلق چين را برهم زند .لذا درسال  1970بازگشائي
مجدد برخي مسيرهاي ارتباطي با اياالت متحده آمريکا در ذهن مائو نقا بست .يکي از اين
کانالها ،تبادل هيات هاي ورزشي ميان دوکشور بود که در قالب سفر تيم پينگ پنگ آمريکا به
پکن شکل گرفت( .)Hong and Xiaozheng,2002:333-334در واقع ديپلماسي پينگ پنگ به
مثابه پوشا و توجيهي بود براي انجام اولين سفريک هيات آمريکائي به کشور چين پس از 22
سال قطع رابطه ميان دو کشور (از سال  1949ميالدي و به واسطه پيروزي انقالب کمونيستي در
چين) .گرچه ممکن است مسابقه پينگ پنگ ميان دو کشور ناچيز و کم مايه به نظر رسد ،اما در
واقع راه را براي ديدار محرمانه هنري کسينجرمشاور امنيت ملي آمريکا از چين در جوالي همان
سال و سپس سفر رسمي و علني نيکسون به اين کشور در فوريه  1972هموارکرد ،سفري که
نيکسون از آن به عنوان "سفري که دنيا را تغيير داد" نام برد ( .)MacMillan,2008:3در واقع،
رهبران چين و آمريکا ورزش را به خدمت سياست درآوردند .مالقات ژوان الي نخست وزير
چين با اعضاي دو تيم و پوشا آن در رسانهها ،نقطه اوج اين ديپلماسي بود .ژو دراين ديدار
دراظهاراتي حاوي پيام دوستي گفت":شما فصل تازهاي را درتاريخ روابط مردم چين و آمريکا
باز کرديد .من مطمئن هستم که اين مرحله تازه ازدوستي مان مورد حمايت مردم دوکشورخواهد
بود"( )Hong and Xiaozheng,2002:334ساعاتي بعد از اين ديدار ،واشنگتن به پنج اقدام مثبت
و جديد دست زد که از جملة آنها لغوتحريم  22ساله تجاري چين بود.
«ديپلماسي پينگ پنگ نه تنها سبب بهبود روابط چين و آمريکا شد ،بلکه همچنين نقطة عطفي
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براي بازگشت چين به جامعة بينالملل و پذيرش آن به عنوان عضوي مشروع و مسئول بود .با
تصويب قطعنامه  2758در مجمع عمومي سازمان ملل در  25اکتبر  1971کرسي دائم شوراي
امنيت مجدداً ًبه جمهوري خلق چين تعلق گرفت»(.)Shabani and Farahani,2015:66

اين چنين بود که ديپلماسي پينگ پنگ به گونهاي غيرمنتظره باعث گشايا درهاي ديپلماتيک
شد .پس از سفر تاريخي  21فوريه  1972نيکسون به چين و ديدار سرنوشت ساز رهبران دو
کشور وي طي اظهاراتي گفت توافق  1972پلي به اندازه  16هزارمايل ميان دوکشور ساخت و
به  22سال دشمني ميان دو کشورخاتمه داد و باعث تغييردنيا شدHong and ( "...

 )Xiaozheng,2002:335از آن زمان چين يک شعار اساسي در ورزش انتخاب کرد":اول دوستي،
بعد رقابت" .وزارت ورزش چين درتوضيح اين شعارگفت" :دوستي يعني سياست .اول دوستي
يعني اول سياست .ما از رقابتِ{ورزشي} براي پيشبرد تصوير تازهاي از کشور سوسياليستيمان
استفاده ميکنيم و هدف ما ايجاد و جذب دوستانمان در جهان است" .به عبارت روشنتر يعني
اين که رقابتهاي ورزشي بايد درخدمت مقاصد سياسي

باشد( and

Hong

 .)Xiaozheng,2002:336در واقع شعار"اول دوستي ،بعد رقابت" تبديل به يک نظريه شد که
بازتاب دهندۀ مالحظات راهبردي وديپلماتيک چين بود ....اين نوع ديپلماسي ورزشي پس از 22
سال انزواي سياسي درهاي چين کمونيست را به روي دنيا غرب گشود .حتي تا حدودي اين
ديپلماسي ورزشي بود که بستر و زيربناي مناسب براي سياست درهاي باز چين در دهه 1980
را فراهم ساخت و توسعة اقتصادي اين کشور را زمينه ساز شد .ازهمان اوايل دهه 1970
ديپلماسي پينگ پنگ به بخشي از ديپلماسي ورزشي و سياست دوست يابي چين در ميان
کشورهاي آفريقائي و آسيائي و آمريکاي التين تبديل شد(.)Hong and Xiaozheng,2002:337
نتيجه و پيامد سياست چين در برقراري دوستي با ديگرکشورها از طريق ورزش ،يعني شرکت
در ده ها تورنمنت ورزشي و برگزاري ده ها رويداد ورزشي و ...اين بود که فقط ظرف يک سال
درسال  1972ميالدي ،جمهوري خلق چين توانست روابط دوستانه خود را با  79کشور از طريق
ورزش برقرار يا توسعه دهد .در اين دوران ورزش نقا مهمي هم در تقويت ناسيوناليسم و
هويت ملي چين ايفاء ميکرد و هم باعث پيشبرد اهداف ژئوپليتيکي سياست خارجي و ارتقاء
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جايگاه بينالمللي اين کشور شد .ورزش در اين دوران وسيلهاي براي برقراري ارتباط چين با
دنياي خارج بود و در شرايطي که کانالهاي معمول و متداول ارتباطي شکست خورده بودند،
کانال ورزش راهي براي گشايا به سوي دنيا بود .بنابراين در مورد چين بايد اذعان کرد که
"ورزش" منبع بسيار ارزشمند قدرت نرم و ديپلماسي ورزشي نيز ابزاري کارآمد در خدمت
ديپلماسي رسمي و سياست خارجي بوده است .ورزش سبب بازسازي و بهبود وجهة آسيب
ديدۀ چين هم در داخل کشور و هم در خارج شده است و به تحقق اهداف سياسي و ديپلماتيک
اين کشور مدد رسانده است .لذا درکشور کمونيستي چين ،چه درعصر مائو و چه پس از آن
ورزش هميشه و درهمه حال يک ابزارسياسي و وسيلهاي براي اجراي خط مشيهاي سياسي و
ديپلماتيک بوده است( .)Hong and Xiaozheng,2002:338ديگر اقدام برجستة دولت چين در
چارچوب راهبرد ورزشي اين کشور در قبال کشورهاي آسيائي و آفريقائي ،اعطاي کمکهاي
توسعهاي ورزشي براي ساخت سالنها و استاديومهاي ورزشي است که براي مثال درکشورهائي
مانند پاکستان ،مراکا و تانزانيا ساخته شده است .خوان آنتونيو سامارانا ،دبيرکل وقت کميته
بينالمللي المپيک گفته بود":بهترين استاديومهاي ساخت چين نه در اين کشور بلکه درآفريقا
قرار دارند"( .)Hong and Xiaozheng,2002:337سايمون چادويک از سياست ورزشي چين به
عنوان"ديپلماسي استاديوم در آفريقا" تعبير ميکند که درحکم ابزاري جهت دستيابي چين
به"منابع طبيعي"به خصوص نفت در اين کشورها عمل ميکند ).)Chadwick,2018

.3-5ژئوپليتيک ورزشي؛ ابزار کارآمد چين در برابر تايوان

شايد بتوان گفت مهمترين و برجستهترين جنبة و جلوۀ کاربست قدرت نرم ورزش در راستاي
اهداف ژئوپليتيکي چين ،در ارتباط با مسالة تايوان به منصة ظهور رسيده است .جمهوري خلق
چين از زمان تأسيس در سال  1949ميالدي و متعاقب پيروزي انقالب کمونيستي به رهبري مائو
زدونگ ،همواره با چالا ژئوپوليتيکي ،سياسي وامنيتي بزرگي به نام تايوان مواجه بوده است .در
واقع با پيروزي انقالبيون ،جمهوري خواهان چيني موسوم به کومين تانگ که از اوايل دهة 1920
ميالدي قدرت را در کشور چين در اختيار داشتند ،مجبور به فرار به جزيره تايوان شدند ودر آن
جا مبادرت به تشکيل حکومت مستقل خودخواندۀ"جمهوري چين " کردند .اما نظام کمونيستي
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چين از همان ابتدا با ايدۀ دوکشور مستقل مخالفت و با آن مقابله نموده و از هيچ کوششي براي
تحقق اصل"چين واحد" فروگذار نکرده است .ميدان ورزش بينالملل ازجمله عرصههاي تجلي
ديپلماسي تقابلي و موازنه ژئوپليتيکي چين دربرابر تايوان بوده است .به عبارت ديگرجمهوري
خلق چين از راهبرد و ديپلماسي ورزشي خود درکنارديگرابزارهاي سياسي ،اقتصادي ،نظامي و
بينالمللي براي مقابله با استقالل تايوان و تحقق اصل"چين واحد" به نحو چشمگيري استفاده
کرده است .در واقع راهبرد ورزشي چين به طورکلي و به خصوص در ارتباط با قضيه تايوان
موضوع"امنيت ملي وتماميت ارضي" را سرلوحه و هدف اساسي خود قرار داده
است( .)Yu,2008:296نکته قابل توجه اين که «به طور سنتي پژوها درخصوص سياست
ورزشي اغلب پيرامون ِمفاهيم و موضوعاتي از قبيل منزلت ،رفاه اقتصادي و حمايت از حقوق
بشر يا حقوق اقليتها انجام ميگيرد .اما سياست خارجي چين در زمينه ورزش از همان ابتدا
موضوع ژئوپليتيک ،امنيت ملي و تماميت ارضي(درارتباط با تايوان) را دراولويت نخست خود
قرارداده است»( .)Yu,2008:294دولت چين از"فرمول المپيک" و اصل چين واحد ،براي روشن
ساختن اين نکته استفاده ميکند که در سياست خارجي چين مسالة تايوان يک خط قرمز
است( .)Yu,2008:297در واقع از همان آغاز شکلگيري همزمان ِدو کشور جمهوري خلق چين
و جمهوري چين (يا همان تايوان) رقابت و مجادلة فيمابين آنها به عرصه و ميدان بينالمللي
ورزش نيز کشيده شد« .کشمکا ميان جمهوري خلق چين و جمهوري چين برسرمسائل سياسي
و نظامي براي اولين بار در المپيک هلسينکي در سال  1952ميالدي به صحنه ورزش بينالملل
کشيده شد و اختالف بر سراين مساله بود که کدام يک بهتر ميتواند نماينده مشروع کشور چين
در اين رقابتها باشد .درآن زمان کميته بينالمللي المپيک به جمهوري خلق چين اجازه شرکت
در اين رقابتها را داد و بدين ترتيب تايوان در اعتراض به اين تصميم از عضويت در اين کميته
خارج شد» ( .)Yu,2008:296اما «پس از شکست تالشهاي ديپلماتيک جمهوري خلق چين
براي اخراج ورزشکاران تايواني از المپيک ملبورن درسال  1956اين بار جمهوري خلق چين
شرکت دراين بازيها را تحريم و متعاقباً ً از کميته بينالمللي المپيک هم خارج
شد»(.)Yu,2008:297
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به دنبال موفقيت ديپلماسي پينگ پنگ و احياي مجدد کرسي دائم جمهوري خلق چين در
شوراي امنيت سازمان ملل دراکتبر  ،1971با هماهنگي ايران و ژاپن عضويت اين کشور در
نهادهاي ورزشي آسيائي و بينالمللي دومينو وار آغاز و متقابالً تايوان از اين نهادها حذف شد...
هرچند کميته بينالمللي المپيک درسال  1975درخواست چين براي عضويت مجدد و در مقابل
اخراج تايوان را نپذيرفت( .)Yu,2008:296نهايتاً در نشست شوراي اجرائي کميته بينالمللي
المپيک درسال  1979در مونته ويديو اروگوئه ،اين کميته به جمهوري خلق چين تحت
عنوان"کميته المپيک چين ،پکن" اجازه عضويت دوباره داد و به تايوان نيز به شرط فعاليت تحت
عنوان "کميته المپيک چين ،تايپه" اجازه ادامه عضويت داد .بدين ترتيب با سياستها و اقدامات
و ديپلماسي فعال چين ،تايوان ديگر نميتوانست تحت نام جمهوري چين يا تايوان و پرچم و
نماد و سرود ملي قبلي خود در رقابتهاي بينالمللي ورزشي حضور پيدا کند و اين تحقق همان
سياست دنگ شيائو پينگ مبني بر"يک کشور ،دو سيستم" بود .اين ترتيبات به "فرمول المپيک"
شهرت يافت(.)Yu,2008:297

در طول دهههاي گذشته ،سياست و ديپلماسي ورزشي چين به شدت با هرگونه بروز و ظهور
کشور مستقل تايوان يا جمهوري چين در ميدانهاي ورزش بينالمللي مخالفت و مقابله کرده
است ...مخالفت شديد با حضور شخصيتها و مقامات سياسي تايوان در رقابتهاي بينالمللي
ورزشي ،مخالفت با هرگونه درخواست تايوان براي ميزباني رويدادهاي بينالمللي ورزشي ،عدم
اعزام هياتهاي ورزشي چيني به مسابقات ورزشي در تايوان و مقابله با هرگونه تالش تايوان
براي نابودي"فرمول المپيک"( .)Yu,2008:300-301موفقيت در کسب ميزباني ابررويداد المپيک
پکن 2008 /و برگزاري با شکوه و بدون بحران امنيتي اين رويداد بزرگ ،اوج هوشمندي و
پختگي سياست و ديپلماسي ورزشي جمهوري خلق چين محسوب ميشود زيرا اين کشور به
رغم فشارهاي سنگين سياسي و رسانهاي غرب توانست با برقراري موازنهاي ظريف و حساس
با موضوع تايوان اين رويداد عظيم را به خوبي سازماندهي ،مديريت و اجرا کند« .هدف ِکسب
ِمنزلت و منافع بالقوۀ اقتصادي براي چين ،بدون در اولويت بودن امنيت ملي و تماميت ارضي
دست نيافتني است .المپيک پکن دقيقاً ً نشانگر تقال وکشمکا ميان "فرمول المپيک" و"اصل
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چين واحد" است»(« .)Yu,2008:303تمامي کناها ،فعاليتها و تصميمات جمهوري خلق چين
در ارتباط با بازيهاي المپيک پکن و به ويژه درخواست ميزباني المپيک  2008پکن با يک هدف
راهبردي انجام ميشد و آن بازگرداندن تايوان به خانواده چين است» (« .)Yu,2008:304چينيها
با توجه به اولويت امنيت ملي و تماميت ارضي براي هر وضعيتي آماده بودند و با تشکيل واحد
ويژۀ مديريت بحران با حضور همه دستگاههاي نظامي ،سياسي و امنيتي پيا از اين بازيها اين
پيام محکم را به رهبران و مردم تايوان دادند که آنها از حاکميت مليشان به هر قيمتي دفاع
ميکنند»( .)Yu,2008:306-307چرا که مقامات تايواني نيز با بهره گيري از يک ديپلماسي فعال
درصدد بودند تا از فرصت رويداد المپيک پکن در سال  2008به نفع تثبيت موقعيت خود به
عنوان کشوري "مستقل از چين" استفاده نمايند .اجماالً ً اينکه «جمهوري خلق چين که از ابتداي
تأسيس درسال  1949ادعاي اعادۀ حاکميت برتايوان داشته است و همين رويکرد را در عرصه و
ميدان بين المللي ورزش نيز با شدت و قدرت پيگيري کرده است .يعني در جائي که منزلت،
منافع اقتصادي ،رفاه و ديگر اهداف تابعي از ژئوپليتيک ،امنيت ملي وتماميت ارضي هستند .چين
از سياست"چماق و هويج" و حرکت نوساني ميان "فرمول المپيک" و"اصل چين واحد" در
سياست خارجي خود به خصوص در قبال تايوان استفاده ميکند»(.)Yu,2008:308

برخي محققين چيني به"ورزش" هم پاي قدرت نظامي و ديپلماسي به عنوان ابزاري قدرتمند
که ميتواند هم در راستاي تقابل و هم در خدمت حل منازعه قرار گيرد ،مينگرند و آن را يک
منبع با ارزش سياسي و ديپلماتيک به شمار ميآورند .در واقع اين ورزش بود که اين امکان و
فرصت را به چين کمونيست داد که از اين منبع قدرت هم براي مقابله با امپرياليستهاي غربي
و هم براي نزديکي و تعامل با همان امپرياليستهاي غربي استفاده کند .همچنين ورزش باعث
تقويت انسجام اردوگاه سوسياليستي شده است و شعار"اول دوستي ،بعد رقابت" خدمت بزرگي
به تحقق اهداف ديپلماتيک و ژئوپوليتيک چين در کشورهاي جهان سوم کرده و به بازسازي و
نوسازي چهره تخريب شده چين در داخل و خارج ازاين کشور کمک شاياني کرده است .بنابراين
ورزش نقا مهمي در تحقق اهداف سياسي و ژئوپليتيک چين داشته چرا که ورزش همواره در
چين کمونيست يک ابزار سياسي قدرتمند به حساب آمده و ميآيد( Hong and
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 .6جمع بندي بحث
يافتههاي پژوها حاضر مؤيد آن است که جمهوري خلق چين با برقراري رابطة معناداري ميان
"ميدان سياست خارجي" با "ميدان ورزش بينالملل" از طريق کاربست هوشمندانة قدرت نرم
ورزش توانسته است دست کم در چهار حوزه و زمينه به اهداف ژئوپليتيکي مهمي دست يابد.
اين کشور توانست با ديپلماسي موسوم به "ديپلماسي پينگ پنگ" (به عنوان ديپلماسي مکمل و
پوششي براي ديپلماسي رسمي) در دهة  1970ميالدي به بازطراحي مناسبات با ابرقدرت آمريکا
(و تنظيم مجدد رابطه با ابرقدرت شوروي) بپردازد و از اين طريق با بازگشت مجدد به جامعه
جهاني جايگاه خود را در سطح بينالملل(با عضويت مجدد در شوراي امنيت و  )...تثبيت نمايد.
همچنين اين کشور با استفاده از عرصه بينالمللي ورزش و در قالب "فرمول المپيک" توانسته
است درکنار ديگر اهرمها و ابزارهاي قدرت سخت خود ،به کنترل و مديريت "مسالة
تايوان"بپردازد .سومين بعد از راهبرد و ديپلماسي ورزشي چين موسوم به"ديپلماسي
استاديوم"سبب شده تا ظرفيت و عرصه وسيعي در کشورهاي کمترتوسعه يافته به خصوص در
قاره آفريقا براي حضور فعال اقتصادي و نفوذ سياسي در اختيار اين کشور قرار گيرد .نهايتاً
ًديپلماسي"کسب و ميزباني ابررويدادهاي ورزشي"(از جمله المپيک) به ارتقاء جايگاه کشور
چين در سطح بينالملل به عنوان يک کنشگر مسئول و توانمند کمک شاياني کرده است .لذا
ميتوان چنين استنتاج کرد که راهبرد و ديپلماسي ورزشي چين تا سطح يک ابزار قوي سياسي
و مقولهاي ژئوپليتيک ارتقاء يافته و اين کشور به خوبي توانسته از سرمايههاي حاصل از ميدان
بينالمللي ورزش(منزلت بين المللي ،منافع اقتصادي ،نفوذ سياسي و  )...در راستاي منافع کالن
راهبردي و اهداف سياست خارجياش بهرهبرداري نمايد .بنابراين ميتوان جمهوري خلق چين
را از جمله موفقترين کشورها در زمينة کاربست قدرت نرم ورزش از طريق طراحي راهبرد
کالن ورزشي و اجراي آن به وسيلة ديپلماسي ورزشي در تأمين اهداف سياست خارجي به
خصوص اهداف ژئوپليتيکي دانست.
.7نتيجهگيري
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مقولة "ورزش" ازجمله موضوعات مغفول درحوزه مطالعات روابط بينالملل محسوب ميشود
و نوعي بي اعتنائي به موضوع ورزش و تأثيرات آن در رشته و نظريه روابط بين الملل به چشم
ميخورد .درحالي که در ميدان عمل ،ورزش (رقابتي ،حرفهاي و بينالمللي) نقا و تأثير درحال
گسترشي بر عرصة روابط بينالملل و مناسبات ميان دولت – ملتها از حيث سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و حتي امنيتي دارد .با وجود اين ،نظريهها و رويکردهاي نظري در رشته روابط بينالملل
و مشخصاً ً نظريههاي سياست خارجي براي توضيح و تبيين چرائي اهميت ورزش در سياست
خارجي و چگونگي تعامل ميان اين دو کفايت نميکند.
در محافل مطالعاتي و پژوهاهاي آکادميک بينالمللي به موضوعاتي از قبيل رابطة ورزش با
جهاني شدن ،تأثير ورزش بر توسعة اقتصادي و اجتماعي ،و تأثيرات مثبت و منفي ورزش
برمناسبات ميان کشورها پرداخته شده است .اما به ابعاد راهبردي ورزش وکاربست قدرت نرم
ورزش از طريق ديپلماسي ورزشي براي تحقق اهداف سياست خارجي به ويژه اهداف
ژئوپليتيکي آن توجه چنداني (به خصوص در آثار و پژوهاهاي داخلي) نشده است .لذا پرداختن
به موضوع تأثير قدرت نرم ورزش بر ابعاد ژئوپليتيکي سياست خارجي ،با تمرکز بر مطالعة
موردي چين ،موضوع ابتکاري و بديعي است و دراين مقاله سعي شده به تبيين و توضيح
چگونگي کاربست قدرت نرم ورزش از سوي کشور چين در راستاي تأمين اهداف ژئوپليتيکي
آن پرداخته شود.
پيشنهادات

ميتوان به تأثيرات ورزش برابعاد ژئوپليتيکي زيراشاره کرد که ميتواند دستماية مطالعات و
پژوهاهاي علمي قرار گيرد:





نقش ورزش در تحکيم نظام بينالملل وسکفالياپي مبکني بر دولت – ملتها،
نقش ورزش در کاهش يا افزايش تنش ميان کشورها،
نقش ورزش در تشويق و تشديد قوميگراپي /مليگراپي و تقويت هويت قومي /هويت
ملي،
نقش ورزش در تحکيم و تثبيت مرزهاي ملي ميان کشورها،

____________________________ قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپليتيكي199..............

 نقش ورزش در يذيرش و شناساپي بينالمللي دولت – ملتها.
.8قدرداني
نويسندگان مقاله الزم ميدانند از مسئولين محترم گروه روابط بينالملل ،دانشکده حقوق و علوم
سياسي دانشگاه تهران و همچنين کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزي دانشگاه به واسطه همکاري
در انجام اين پژوها تشکر و قدرداني نمايند..
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