
 

 

 یونیستی؛صه یمو رژ یرانا یاسالم یجمهور

 المللیندوگانه ورزش در عرصه ب
 70/97/9999 تاریخ پذیرش: 72/09/9999 تاریخ دریافت:

 بادیآیضف یعتیشر یمهد

 چکیده

است.  یرانا یبرا المللیندر عرصه ب یونیستیصه یمورزش رژ یوجود یدتهد یینتب این مقاله،هدف 

از نوع مطالعات  ،هاداده یگردآور شیوه از نظرو  یکاربرد که از نظر هدف، های این مقالهیافته

 نشدنارویدهه رو چهاراز  یشب بعد از یرانا یاسالم یجمهورورزش  دهدمینشان است،  یاکتابخانه

 .ستمواجه شده ا مهمی با چالش اکنونهم ،مختلف و میادین هادر رشته یونیستیصه یمرژ یندگانبا نما

و اعتبار  ژیمنظور کسب پرستدر عرصه ورزش به یونیستیصه یمروزافزون رژ گذارییهبا توجه به سرما

ر د یمرژاین ورزشکاران تبعه  چالش حضور گستردهبا  یرانورزش ا یندهآ یهادر سال المللی،ینب

خواهد  جودو و... مواجه ی،برداروزنه ی،مانند کشت یرانآور امدال یهارشته یژهومختلف به یهارشته

ورزش  یراب یندهآ یهااز بحران تواندیمعضل م ینمقابله با ا برای یمناسب در مقطع کنون تدبیرکه  شد؛

 المللیینب یادهانه یهتوج ،همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود کند. یشگیریپ یرانا

از  «نشناخت یتبه رسم»و « کردنیباز» یانم گذارییزتماکشورها و  یرسا تجاربورزش با استفاده از 

  نویسنده مقاله در این مورد ارائه کرده است.جمله پیشنهادهایی است که 

  مشروعیت. حاکمیت، شناسایی، یت،امن، ملی پرستیژورزش، واژگان کلیدی: 

                                                                                                   
 یرانتهران، ا ی،بدن یتگروه ترب ی،او حرفه یدانشگاه فن یاراستاد mahdishariatifeiz@gmail.com 
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 مقدمه
 ریورزشکاران سا یریکارگقدرت نرم خود از بستر ورزش و به یتتقو یبرا یلاسرائتالش 

ها و چالش یردر چند سال اخ المللیینب یورزش یدادهایدر رو یمل هاییمکشورها در قالب ت

پس از گذشت  وجود آورده است.ه ب یرانا یاسالم یورزش جمهور یرا برا یمشکالت مختلف

های عنوان یکی از اهرمشکوهمند اسالمی، ورزش ایران همواره بهدهه از انقالب  چهار

 9المللیویژه در ابررویدادهای بینبه نظام سرمایه اجتماعی و سیاسی انسجام ملی و کنندهتقویت

های المپیک و جام جهانی فوتبال مطرح بوده است. کسب مقام با مخاطبین میلیاردی مانند بازی

 702های المپیک در میان بار در تاریخ برگزاری بازیلندن برای اولین 7097هفدهم در المپیک 

های روسیه و تساوی در برابر پرتغال، مدال 7092کشور جهان، درخشش در جام جهانی فوتبال 

برداری و دو و میدانی، در کنار حضور نماینده های تکواندو، کشتی، وزنهالمپیکی در رشته یطال

ترین رویداد تلویزیونی جهان( عنوان پربیینده)به 7092های المپیک بازی متر 900ایرانی در دوی 

 است.  شدهمنجر به توجه بیش از پیش جهانیان به ورزش ایران 

در حضااور روزافزون نمایندگان تبعه اساارائیل در ورزش  ،های اخیرسااالدر  ،اینبا وجود 

ب گرفتن در کنار آنها موجن/ قرارنشدنالملل و پایبندی ورزشکاران ایرانی به رویاروعرصاه بین 

المللی ورزش از جمله از سوی نهادهای بین تهدیدهاییها و شاده تا ورزش ایران با محدودیت 

ل دلی به ،های جهانی مواجه شاااود که در آخرین نمونهالمللی المپیک و فدراسااایونکمیته بین

فدراسیون جودو ایران از شرکت جودوکاران ایرانی با نماینده رژیم صاهیونیستی،   نشادن رویارو

حالت تعلیق درآمد. پس از گذشت قریب به چهار دهه  در تمامی مسابقات جهانی محروم و به

در برهه حساس  هاییبا ورزشکاران اسرائیلی، سؤال نشدنرویارو رویکردمیالدی( از  9929)از 

نیت ملی جمهوری تواند امآیا ورزش می آید:کنونی ورزش جمهوری اساااالمی ایران پیش می

نشادن ورزشااکاران ایرانی با همتایان  ؟ فواید رویاروکند یا کاهش دهداساالمی ایران را تقویت  

ر دعد خرد و برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در بُ ایران برای ورزش صهیونیستی خود،

ها و توصاایهچه  اینکه ؟ در نهایت، ممکن اساات چه پیامدهایی به دنبال داشااته باشاادکالن بُعد

                                                                                                   
1. Sport Mega Events (SMEs) 
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تناقض وضعیت دوگانه و مگیران سیاسی کشور در رابطه با این تصمیم توان بهپیشانهادهایی می 

 ارائه کرد؟

 

 ورزش و امنیت ملیالف. 
امنیت بیش از آنکه مفهومی قابل توضای  و تعریف باشاد، امری نهنی، محسوس و قابل در    

است که حیات خودآگاهانه دارند؛ لذا  اسات. گساتره در  این مفهوم به اندازه تمام موجوداتی  

(. 9992فر، عنوان ابزاری برای حفظ تاداوم و بقای حیات قابل در  اسااات )مقدم امنیات باه  

گیری نظم نوین جهانی، ظهور بازیگران فراملی و غیردولتی، روند نگ ساارد، شااکلجگذراندن 

نیتی و چیسااتی آن گرانه پیرامون مطالعات امشاادن و غیره موجب شااد تا بحای کاوش جهانی

 (. در حالی که الگوی وستفالیا با ابعاد نظامی در گذشته9992، دیگرانصورت گیرد )آنرشب و 

چار مفهوم امنیت د ،اند، امروزه و در دوران پساجنگ سردبودهمسالط  امنیت  مرتبط باادبیات  بر

ی امنیتی هاچالش ،تحوالت نوظهور امروزی (.9992، و دیگران دگردیساای شااده اساات )مبینی

(. همسو با این تغییرات بنیادی، 9992وجود آورده اسات )بهرامی و عراقیی،  ه جدیدی را نیز ب

به حدی اساسی است که گاه ادعا  اتامنیت کشاورها نیز دستخوش تحول شده است. این تغییر 

 ،ظهور بازیگران غیرملی در قالب نهادهای سیاسی و غیرسیاسی، ملی و فروملی به دلیلشود می

، انو دیگر شااوند )مبینیرو میههای مختلف روبهای مختلف یک کشااور با چالشامنیت بخش

 .های نگرش مدرن و سنتی به امنیت در جدول زیر آمده است(. ویژگی9992

های حیاتی در تقویت امنیت فرهنگی و به تبع آن امنیت ملی عنوان یکی از مؤلفهورزش به

 که ورزش در تمامی کردتوان انعان با توجه به نظریه کپنهاگ می ،ایران مطرح است. از یک سو

ی ساایاساا تصااادهای جهان(، اقگانه این نظریه اعم از نظامی )برگزاری مسااابقات ارتشپنجابعاد 

های المپیک و جام جهانی و ساااایر شاااهرهاای میزباان بازی  )میراث برگزاری و ساااود کالن

شااادن حق پخش تلویزیونی( اجتماعی )ورزش و رویدادهای بزرگ ورزشااای از زمان مطرح

 اندازیزیستی )راههای مختلف ورزشای اجتماعی و غیره( و محیط اندازی کمپینکاهش بزه، راه

با توجه به  ،ورزی و ...( نقشی پررنگ دارد. از سوی دیگرجدید مانند پا  های ورزشای رشاته 
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المللی عنوان نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته بینحضاااور پررنگ نهادهای ورزشااای به

( رژیم صهیونیستی نیز تالش 9991، دیگرانعضو( )خبیری و  799عضاو(، فیفا )  709المپیک )

رای الملل بعالوه بر ایجاد پرسااتیژ بین، ورزشااکاران سااایر کشااورهاکارگیری کرده تا ضاامن به

به اهداف کالن حکومتی خود دست  ،های چندگانهخود، با اتخان راهبردهای چندالیه و سیاست

 هویتی جمهوری اسالمی «دگر»ترین حضاور رژیم صهیونیستی به عنوان مهم  ،در این میان .یابد

 -های ورزشیهای اخیر با چالشورزش ایران نیز در سال( سابب شده تا  9992ایران )احمدی، 

 شود. سیاسی مختلفی مواجه

 . مقایسه دو نگرش مدرن و سنتی به امنیت1جدول 

 بعد از جنگ سرد )مدرن( قبل از جنگ سرد )سنتی( امنیت

غایردولتی، داخلی، فرامرزی، دولاات در مقاااباال   های رقیبدولت هاریشه تهدید

 شهروندان خود

غیرنظامی، اقتصااادی، داخلی و ساایاساای، فراملی،   های نظامیتوانمندی هاماهیت تهدید

جهانی مانند مهاجرت، مواد مخدر، محیط زیساات، 

 گری و تکایر سالح کشتار جمعیجنایت، تارش

سازی و بازار غیرنظامی، توسعه ودموکراسی، دولت ها(نظامی )سالح و ائتالف هاپاسخ

 آزاد جهانی

 المللی و مالحظات چندجانبهنهادهای بین دولت مین امنیتأمسئول ت

اسااتقالل ملی، تمامیت ارضاای،   های اصلیارزش

 حاکمیت، مرزها

شکوفایی اقتصادی  حقوق و نیازهای اسااسی بشر، 

 و حفاظت از محیط زیست

 9992 و دیگران، مبینیمنبع: 

 

 المللکرد ایران و رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش بینعملب. 
های های المپیک، بازیورزش جمهوری اسااالمی ایران در ابررویدادهای ورزشاای مانند بازی 

ه ها باستعدادهای ورزشی در برخی از رشتهآسایایی و مسابقات جهانی همواره به واسطه وفور  

ای و واره با دستاوردهمدوومیدانی ه برداری، فوتبال، والیبال و اخیراًویژه کشاتی، تکواندو، وزنه 

 ،لندن 9912های المپیک پس از اولین حضاااور در بازی .افتخارات مختلفی همراه بوده اسااات
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مدال رنگارنگ  27ین سط  ورزش جهان دهه حضور در باالترهفت 2در بیش از  توانسته ایران

پس از ساه کشاور برتر شرق آسیا )چین، ژاپن و کره( در غرب آسیا    نظراز این  تا ؛کندکساب  

را  9های مکابیابازی نیز یهودیان .شاااودعنوان قدرت بالمنازع رویدادهای ورزشااای قلمداد به

برای ورزشااکاران یهودی افتتاح  9997 سااال بار درگونه برای اولینعنوان رویدادی المپیکبه

 9941در سال  هرچند .شودبار برگزار میکه توسط رژیم صهیونیستی هر چهار سال یک ندکرد

حدود  ویتعضاما این  ،توانست به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآید صاهیونیستی  رژیم

  شد.بیست سال بعد لغو 

پس از  9920های آساایا شااد و در  لتقهرمان جام م 9921 سااال رژیم صااهیونیسااتی در 

بال دنهب .زبان با این تیم، توانسات وارد جام جهانی فوتبال شود کشاورهای عرب  نشادن رویارو

کنار گذاشته و این موضوع نقطه عطفی  9922های آسایایی  از بازی رژیمتیم این  ،فشاار اعراب 

میالدی همراه با  9990دهه  .الملل بوددر ساارخوردگی ورزشااکاران این رژیم در عرصااه بین 

ترین ورزش یهودیان در اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( عنوان محبوببه اسااارائیل پذیرش فوتبال

عنوان عضو کامل یوفا معرفی و به 9991در ساال   ،رغم حضاور در سارزمین آسایا   و آنها بهبود 

صهیونیستی در حمایت مالی رژیم  هرچند .مسابقات اروپایی حاضر شدند پس از آن همواره در

در چهار رشته ورزشی  رژیماما این  ،مقایساه با ساایر کشاورهای غربی از ورزش ناچیز اسات    

های ازیهای المپیک و بالمللی مانند بازیفوتبال، بسکتبال، جودو و قایقرانی در رویدادهای بین

   .آسیایی )در گذشته( صاحب عنوان بوده است

 دوه بود های آسیایی توانسترژیم صاهیونیساتی در بازی  گذشاته تیم بساکتبال   ر د برای نمونه،

عنوان عنوان قهرمانی در اروپا به 2آویو با مدال طال کسااب یا امروزه باشااگاه بسااکتبال مکابی تل 

سااته توان رژیمهای المپیک نیز این در بازی. یکی از مدعیان بسااکتبال در قاره ساابز مطرح اساات 

کرد ورزش ایران و رژیم عمل 7جدول  .یر آمده اسااتزجدول که در  کندمدال کسااب  9تاکنون 

 .ترین رویداد ورزشی جهان مقایسه کرده استعنوان بزرگهای المپیک بهصهیونیستی را در بازی

                                                                                                   
1. Maccabiah Games 
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 های المپیک؛کرد ورزش ایران و رژیم صهیونیستی در بازی. مقایسه عمل6جدول 

 (1006) در این رویداد از زمان حضور رژیم صهیونیستی

ف
ردی

 

های بازی

 المپیک

 رشته ورزشی نوع مدال رشته ورزشی نوع مدال

 جمهوری اسالمی ایران رژیم صهیونیستی

 کشتی برنز 7نقره،  جودو نقره، برنز بارسلون 9997 9

 کشتی طال، نقره، برنز های بادیقایق برنز آتاالنتا 9992 7

9 
برداری، کشاااتی، وزنه  طال، برنز 9 قایقرانی کانو برنز سیدنی 7000

 تکواندو

1 
برداری، کشاااتی، وزنه برنز 7نقره،  7طال،  7 قایق بادی، جودو طال، برنز آتن 7001

 تکواندو

 کشتی، تکواندو طال، برنز های بادیقایق برنز پکن 7002 4

2 
برداری، کشاااتی، وزنه نقره، برنز 4طال،  2 - - لندن 7097 

 تکواندو، دوومیدانی

2 
برداری، کشاااتی، وزنه برنز 1نقره،  9طال،  9 جودو برنزدو  ریو 7092

 تکواندو

 برنز 99نقره،  90طال،  92 :مدال 92 برنز 2نقره و  9طال،  9 :مدال 9 مجموع

 

 رژیم صهیونیستیو تقابل ورزش ایران ج. 

های و رژیم صااهیونیسااتی متحد یکدیگر بوده و در زمینه  پهلویرژیم  اسااالمی، پیش از انقالب

و به رسمیت  9940مارس  2پس از تشکیل رژیم صهیونیستی در  .مختلف با هم همکاری داشاتند 

اتحاد استراتژیک این دو رژیم بر  «دوفاکتو»شاناختن آن از سوی دولت شاهنشاهی ایران به شکل  

پس از  .شکل گرفته و تا سقوط حکومت پهلوی ادامه یافت «بن گورین»اسااس دکترین پیرامونی  

حالت  ،و در تقابل با اساارائیل شااد دچار دگرگونی اساااساای ایران یاساات خارجی  ساا ،انقالب

(. پس از پیروزی انقالب اسااالمی ایران در 9922جویانه به خود گرفت )آقایی و رسااولی، منازعه

اصله بالف ،و اسرائیل جمهوری اسالمی ایرانرادیکالیسم عربی علیه  هایرغم تهدیدبه 9942/9929

ع و سافارت اسارائیل در تهران در اختیار فلسطینیان قرار گرفت. ایران پس از آن   روابط این دو قط

گر سرزمین فلسطین و و اشغالویژه امریکا در خاورمیانه این رژیم را عامل استعمار غرب به ،زمان

 (.  9922داند )آقایی و رسولی، میقدس 
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های گروه و اهللحمایت از حزب و هایی از قبیل مخالفت با روند صاال  خاورمیانهشاااخ 

های جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل در دوران پس از گر تقابل سیاستفلساطینی و غیره بیان 

از یک سو به طرد و  ،طلب انقالب اسالمیهویت مساتقل و عزت  ،انقالب بوده اسات. در واقع 

دربرگیرنده ایده و  ،هاا و ارکان هویت ملی رژیم پهلوی پرداخته و از ساااوی دیگر نفی ارزش

 تضاد با أها و اصاول اساالمی بود که خود منشا   آرمان تأسایس هویت ملی نوین بر پایه ارزش 

(. تاریخ معاصاار ایران و رفتار 9922رژیم صااهیونیسااتی پس از انقالب بود )آقایی و رسااولی، 

 ادرا  نشانده آن یعنی اسرائیل موجباتهای استعمارگر از جمله امریکا و دستتهاجمی قدرت

(. این موضوع سبب شده تا 9922در منطقه اسات )آقایی و رسولی،   رژیممنفی از حضاور این  

های جمهوری اسااالمی ایران را با چالش کندهای اخیر حکومت صااهیونیسااتی تالش در سااال

 تچهار دهه اس حدود .که عرصه ورزش نیز از این موضوع مستانی نیست کند روهمختلفی روب

 تیصهیونیس رژیم از ورزشکارانی با مقابله از ورزشی مختلف میادین در یرانیا ورزشاکاران  که

 . کنندمی خودداری

 اما ،اساات غاصااب رژیم این ماهیت نشااناختن رساامیت به درراسااتای اقدام این هرچند

 در حضور ممنوعیت مانند بعدی عواقب از جلوگیری خاطربه هاسال این در ورزشی مسائوالن 

 این ظاهراً که اندکرده رفتار ایگونهبه مختلف هایجریمه تحمل و المللیبین مساااابقاات 

انند م دیگری کشورهای مختلف .ندارد عقیدتی و سایاسی  ماهیت و بوده اتفاقی نشادن، رویارو

الجزایر، تونس، سوریه، اندونزی، عربستان و مصر از رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی 

ای را در برابر مواضااع محکم و قاطعانه ،نخساات وزیر مالزی ،ماهاتیر محمد کنند.خودداری می

خوانده و آنها را به عنوان  «کجدماغ»های سااکن اسرائیل را  اتخان و یهودی رژیم صاهیونیساتی  

ورزشکاران  7099او در ژانویه  .عامل اصالی مشاکل در خاورمیانه مورد انتقاد قرار داده اسات   

کار خوانده و اجازه نداد تا ورزشااکاران اساارائیلی برای مسااابقات شاانای   را جنایت رژیماین 

پس از گلزنی  ،بازیکن مصااری 9وارد شااوند. محمد ابوتریکه مالزیقهرمانی معلولین جهان به 

در شااادی پس از گل زیرپیراهن خود را با شااعاری در حمایت از مردم غزه به  ،مقابل سااودان

                                                                                                   
1. Aboutika 
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ام که آن پیراهن را در حمایت از غزه بعد از مرگم همن وصاایت کرد» نمایش گذاشاات و گفت:

 . «همراهم دفن شود

ر روی متنی را که ب ،در دیدار سویا و دپورتیووالکرونا در لیگ اسپانیا پس از گلزنی 9کانوته

نیز  7092در المپیک  .ها نشان دادین به دوربینسبه حمایت از مردم فلط ،زیرپیراهن نوشاته بود 

از دست دادن با حریف امتناع  ،پس از پیروزی بر حریف اسارائیلی  ،صاری جودوکار م 7شاهابی 

ا به های فلسااطین رپرچم ،کرد. باشااگاه ساالتیک نیز در حمایت از فلسااطین در دیدار با هاپوئل

، راندیگابادی و )شااریعتی فیض کندورزشااگاه آورد تا از این طریق از مردم فلسااطین حمایت 

بلکه از  ،برخی کشاااورهاا ماانناد ایران نه تنها از این موضاااوع پیروی    ،در این میاان (. 7094

تحت اشغال رژیم  های اشاغالی مساابقات ورزشای در سارزمین   خواهند تا در ورزشاکاران می 

(. در بحبوحه انقالب و در راستای اتحاد و 7092)المانیتور،  نکنندنیز حضور پیدا  صاهیونیستی 

 .در اختیار فلسطینیان قرار گرفت در تهران اسرائیل یغیررسم یکپارچگی جهان اساالم، سفارت 

گیر خانی کشتیبیژن سایفی ، چهار ساال پس از پیروزی انقالب و در مساابقات جهانی کشاتی   

 ،ر حریفرغم پیروزی بایرانی در مقابل رابینساون کوتاشاویلی نماینده اسرائیل قرار گرفت و به  

کاروان  ،با ورزشکاران رژیم صهیونیستی نشدنودستور وزیر خارجه وقت مبنی بر رویاردلیل به

یرانی و ا ی بین ورزشکارانورزش مسابقاتکشاتی به ایران برگردانده شاد و این نقطه پایانی بر   

 بود. رژیم صهیونیستی

های المپیک، المللی مانند بازیحضاور پررنگ ورزشاکاران ایرانی در رویدادهای ورزشی بین  

 باورزشااکاران ایرانی  نشاادنرویارو ،های جهانتا رسااانه مسااابقات جهانی و... موجب شااده 

گانه رژیم چهارهای (. چالش7092)المانیتور،  کنند 9«راز سااارگشااااده»ها را تعبیر به اسااارائیلی

آمده اساات که در ادامه ضاامن  9الملل در شااکل صااهیونیسااتی برای ورزش ایران در عرصااه بین

گذشاااته تالش شاااده تا هزینه و فایده این  دههچهار بررسااای تقاابل نمایندگان دو کشاااور در  

 مورد بحث قرار گیرد. نشدنرویارو
 

                                                                                                   
1. Kanoute  

2. Shehaby 
3. Open Secret  



 612  ...  دوگانه یونیستی؛صه یمو رژ یرانا یاسالم یجمهور

 

 

 

 

 

 
 المللهای چهارگانه رژیم صهیونیستی برای ورزش ایران در عرصه بین. چالش1شکل 

 (1200)موسوی آشان، 
 

 یصهیونیستایرانی با ورزشکاران رژیم ورزشکاران  نشادن گر تاریخ رویارونمایان 9جدول 

های غیررسمی و پیامدهای آن برای ورزشکاران و البته برخی رویاروییدر رویدادهای ورزشی 

 است.ایرانی 

 ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیلی و رویارونشدن . سوابق و پیامدهای رویارویی2جدول 

 پیامد ورزشکار نماینده/ سال رشته ورزشی

 بیژن سیفی خانی 9929 کشتی
رویارویی با نماینده اسرائیل و دستور بازگشت کاروان 

 از سوی وزیر خارجه وقت

 مهرداد میناوند 9929 فوتبال
 7اسرائیل در لباس تیم اشتروم گراتس 9بازی با هاپوئل

 اتریش؛ عذرخواهی وی از فدراسیون فوتبال ایران

 وحید هاشمیان 9929 فوتبال
رژیم صهیونیستی در بازی  9با تیم مکابی نشدنرویارو

 رفت و برگشت در لیگ قهرمانان اروپا

 تیم بسکتبال 9921 بسکتبال
سااااله برای حضاااور  42رغم انتظار به نشااادناعزام

 لدلیل همگروهی با اسرائیههای ایرانی ببسکتبالیست

 وحید سرلک 9921 جودو
پناهندگی وحید سااارلک به آلمان پس از اجبار وی به 

 با نماینده اسرائیل رویارونشدن

                                                                                                   
1. Hapoel 

2. Strom Gratz 
3. Maccabi 

ریزی رژیم صهیونیستی برای برنامه

 مبارزه با ایران در عرصه ورزش

زدگی رویکرد ضدسیاست

 های جهانیفدراسیون

محرومیت از کسب مدال در 

 المللیرویدادهای بین

افزایش مهاجرت ورزشکاران 

 ایرانی

های چهارگانه رژیم صهیونیستی در عرصه چالش

 الملل برای ایرانورزش بین
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 پیامد ورزشکار نماینده/ سال رشته ورزشی

 اشکان دژاگه 9921 فوتبال
آویو در غالب تیم فوتبال زیر انصراف از حضور در تل

 سال آلمان 79

 غالمحسین نوالقدر 9924 تکواندو
به دلیل حضور ورزشکار اسرائیلی روی سکو قهرمانی 

 قرار نگرفت.

 قضاوت نماینده اسرائیلانصراف داور ایرانی از  فرخنده سلیمانی 9922 تنیس روی میز

 زادهمحمد عظیم 9922 فوتبال

ل الملارساااال پیاام تبریاک الکترونیک مسااائول بین  

فدراساایون فوتبال ایران برای همتای اساارائیلی، که در 

 نهایت به استعفای وی از پست خود انجامید.

 9929 شمشیربازی
حساااین عاابدی، محمد  

 قنبری و حسین ابراهیمی

 هایدر اسلحه رویارونشدنیل لد هحذف از مسابقات ب

 اپه و فلوره

 احسان قائم مقامی 9990 شطرنج
 به دلیلحاذف از مساااابقاات کورسااایکاا فرانساااه     

 با نماینده اسرائیل رویارونشدن

 المللی باکوحذف از مسابقات بین زادهباباجان بشیر 9990 کشتی

 حسین خدادادی 9990 برداریوزنه

ه ک روی سکو در حالی نایب قهرمانی و قرارگرفتن بر

العمر از محرومیت مادام شااد.نماینده اساارائیل قهرمان 

 .حضور در مسابقات

 حذف از مسابقات جهانی کاتانیای ایتالیا مجتبی عابدینی 9999 شمشیربازی

 9990 فوتبال
تیم کااارگری نیشاااکر 

 امیرکبیر خوزستان

رویاروریی با نماینده کارگری رژیم صاااهیونیساااتی و 

 مسابقات کارگری در کشور لتونی انصراف از

 حذف از مسابقات جهانی استانبول پورمحسن حاجی 9990 کشتی

 حسین باقری 9999 تیراندازی
تیراندازی در حضااور ورزشااکار اساارائیلی و کسااب  

 «.دهدمدالی که بوی خون می»مدال؛ انتقاد با تیتر 

 تیم فوتبال 9992 فوتبال

حاجی صاافی و مسااعود پوش ایرانی احسااان تقابل دو ملی

شااجاعی تیم پلنیونیوس یونان با مکابی رژیم صااهیونیسااتی؛ 

زیرپاگذاشاتن خط قرمزهای   به دلیلاز تیم ملی  خط خوردن

 نظام )معاون قهرمانی وزارت ورزش(

 برنا درخشانی 9992 شطرنج
رویاارویی با ورزشاااکار   باه دلیال  اخرا  از تیم ملی 

 اسرائیلی
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 پیامد ورزشکار نماینده/ سال رشته ورزشی

 علیرضا کریمی 9992 کشتی
اندازی کمپین حذف از مسااابقات جهانی کشااتی و راه

 «باید ببازی»نه به 

 در مسابقات جهانی سوئد رویارونشدن آرین غالمی 9992 شطرنج

 بریمانلو 9992 جودو

 به دلیلژاپن  7099به مسااابقات جهانی  نشاادناعزام

رویاارویی احتماالی با نماینده اسااارائیل در دور اول؛   

 خداحافظی از تیم ملی

 سعید مالیی 9992 جودو

باخت عمدی در مرحله نیمه نهایی؛ تعلیق فدراساایون 

 ؛العمر رییس فدراساایون جودوجودو، محرومیت مادام

با پرچم  7070هاای المپیک  و شااارکات او در باازی  

 پناهندگان المپیک

 شنا
الاامااپاایااک  

7002  
 محمد علیرضایی

های رغم کسب تنها سهمیه واقعی شنا ایران در بازیبه

روع در خط شحضور نماینده اسرائیل  به دلیل ،المپیک

  قرار نگرفت.

 جودو
الاامااپاایااک  

7001  
 آرش میراسماعیلی

او را بخت  برخیکه  حذف او از مساااابقات در حالی

 ند.دانستنخست قهرمانی می

 بسکتبال
الاامااپاایااک  

7002  
 تیم بسکتبال

دادن بازیکنان ایرانی با مربی اسرائیلی تیم روسیه دست

 پایان بازی؛ احضار بازیکنان به سازمان تربیت بدنیدر 

 پارالمپیک
الاامااپاایااک  

7002  
 مسعود اشرفی

انداختن مدال به گردن ورزشکار اسرائیلی و استعفا از 

 سمت خود

 جودو
الاامااپاایااک  

7002 
 محمدرضا مینوکده

داوری جودو بین نماینده اساارائیل و روساایه که منجر به  

العمر داور مادام ؛ محرومیتشااادباخت نماینده روسااایه 

 ایرانی از سوی فدراسیون جودو ایران

 جودو
الاامااپاایااک  

7097  
 حضور نماینده اسرائیل در وزن او به دلیل نشدناعزام علیرضا محبوب

 جودو
الاامااپاایااک  

7092  
 علیرضا خجسته

رغم حذف نماینده اسرائیل به مسابقات به نشادن اعزام

 در دور اول
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 و پیشنهادها گیرینتیجه
 نام هب چندساله معضلی با رودرروشدن و جهانی مساابقات  در ایران حضاور  نحوه بررسای  مقاله بهاین 

 وفقیتم راه سد بارها گذشته هایسال در که معضلی ؛پرداخته است رژیم صاهیونیساتی در این عرصاه   

 و سلمانانم سوی از رژیم صهیونیستی نشناختنرسمیت به ،تردید بدون است. شاده  ایرانی ورزشاکاران 

 یا منفعت رویداد، هیچ و بوده مردم نظر مقبول و کشور کالن هایسایاست  از یکی ،ایران اساالمی  نظام

 بر نقالبا پیروزی از بعد ویژهبه متمادیهای دهه در ایران مردم .است نشده تصاور  آن از باالتر موفقیتی

 لقیت دینی و ملی ارزشاای را آن و اندایسااتاده فلسااطین مظلوم مردم حق از دفاع و فلسااطین آرمان ساار

 ما ارانورزشک و ورزشی هایتیم که یافته تبلور شاکلی  به ایران ورزش در همراهی و دفاع این .کنندمی

 ملیت به دادنرساامیت به را بازندگی و نشااده حاضاار اساارائیلی نمایندگان مقابل ،حذفیهای رقابت در

 ورتص کاریمحافظه و پوشایدگی  کمی با اخیر دهه یک حدود در امر این اما. اندداده ترجی  اسارائیلی 

 طوربه یگرد و تراشیده آن برای ورزشای  و فنی دلیلی شاود می ساعی  معموالً که ترتیب این به گیرد؛می

 .نیابد بروز اقدام آن ایدئولوژیک و سیاسی موضع علنی و رسمی

 اردنگذ پا زیر و انسانی اصول نقضدلیل به تواننمی را اسرائیل غاصاب  رژیم ،ساو  یک از

 از کامل کنارکشاایدن ،دیگر سااوی از و دانساات ملت -دولتعنوان  واجد مساالمانان حقوق

 .ردک خواهد قطع کلی به دنیا با را ما ورزش ارتباط ،المللیبین هایرقابت و المپیک هایبازی

با  رویارونشاادندلیل به رشااته ورزشاای 90جمهوری اسااالمی ایران در چهل سااال گذشااته در 

 «تهدید وجودی»رسد هرگونه نظر میه ب ،در این میان .است شاده نمایندگان اسارائیلی متضارر   

برای ورزش ایران در تقابل با رژیم صاااهیونیساااتی در دوران پیش و پس از انقالب را در دو 

ت عنوان دوساسرائیل به، به رژیم پهلوی ،در پیش از انقالب .کردتوان خالصاه  راهبرد کلی می

 ،تهران 9921های آسیایی تا جایی که در بازی کردنگاه میو شاریک استراتژیک خود در منطقه  

توانساات باالتر از هند، تایلند و کره شاامالی در رده شااشاام آن مسااابقات قرار گیرد.  رژیماین 

آن بازی  آسیا رودرروی هم قرار گفتند که جامدر فینال  9922فوتبال ایران با اسارائیل در سال  

ای پس از این پیروزی در اهلل خامنهآیت .برد و به قهرمانی مساااابقات رساااید 9به  7را ایران 

ها نیز از شکست اسرائیل خوشحال مردم شاهر حتی راننده تاکسی »: اندفرمودهچنین این ساخنرانی 

 (.7092ور، )المانیت «ای از نارضایتی مردم درباره ارتباط با اسرائیل بودهستند و این نشانه
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ورزشکاران ایران بارها با نمایندگان اسرائیلی در رویدادهای مختلف ورزشی  ،پس از آن ساال 

لف از های مختهای انفرادی مانند کشتی، جودو، شطرنج، شمشیربازی و غیره با بهانهویژه رشاته به

جمله مصادومیت، نرسایدن ویزا، اساتراحت پزشاکی، جراحت ناگهانی، مشاکل وزن، مشکالت      

رسااد پس از نظر میه ب ،در این میان نشاادند. ویاروبه مسااابقات ر نشاادناعزامخانوادگی و حتی 

الملل ورزش، گذشاات قریب به دو دهه از حضااور جدی ورزشااکاران اساارائیلی در عرصااه بین 

گیران ها مانند کشتیورزشکاران سایر ملت گرفتنبرای به خدمت هاصاهیونیست ش حضاور و تال 

عنوان تبعه رژیم خود، ورزش جمهوری اساااالمی ایران را با برداران درجه دو روسااای بهو وزنه

یس وقت فدراسایون کشتی ایران  ئرا ردر این مورد . اولین هشادارها  اندهمواجه کردمهمی  چالش

 برابر در دگیر ایرانی در صااورت پیروزی بر حریف در مرحله نیمه نهایی بایزمانی داد که کشااتی

اساایون یس فدرئدر حضااور ر «باید ببازی»مربی ایرانی با فریاد  .گرفتنماینده اساارائیل قرار می

کننده این مساابقات سابب شاد تا بسیاری از آنها این اتفاق را    های پخشجهانی کشاتی و رساانه  

 .و موجب افزایش فشار بر فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی شدکنند تلقی  ی و عمدیپوشش

ع مراجع اصلی کشور مواض»رییس وقت فدراسایون در مصاحبه خود گفت:  پس از این اتفاقات، 

ی المللی ورزشاابا ورزشااکاران اساارائیلی را به نهادهای بین رویارونشاادنحاکمیت درباره چگونگی 

ها بر این بار سنگین نبایستی تن .چرا که ادامه این روند عواقب نامناسابی برای کشاور دارد   کنند؛اعالم 

از ساامت خود  ،. او پس از موضااع گیری خنای وزارت ورزش«دوش ورزشااکاران و مربیان باشااد

ت. ورود از دست رف نیز یسای فدراسایون جهانی کشتی  ئپسات نایب ر به دنبال آن، که  کرد؛ اساتعفا 

دهد مجلس به این ماجرا و مصااحبه یکی از نمایندگان آن در این باره نشان می  90 کمیسایون اصال  

که تقابل ورزشاکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیلی فراتر از فضاهای ورزشی است. یکی از نمایندگان  

یند؛ نماها در میادین ورزشی رقابت میها نیز با اسرائیلییدر حال حاضار فلساطین  » :گفتدر این باره 

شناختن دادن با رژیم صهیونیستی را معادل به رسمیتایم که مساابقه سافانه ما تابویی درسات کرده  أمت

 آویو پس از مساابقه بسکتبال میان رییس اداره ورزش دانشاگاه تل ، در این راساتا  .«دانیماین رژیم می

 .«یکدیگر است سمت ما معتقدیم بازی بسکتبال بهتر از شلیک گلوله به» اسرائیل و فلسطین گفت:

ای به شاااورای عالی امنیت ملی وزیر ورزش و جواناان ایران در ناامه   ،پس از این اتفااقاات  

دازی های ورزشی خاص مانند تیرانخواساتار تعیین تکلیف رویارویی با اسرائیل در برخی از رشته 
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از این  در بخشی .شاد  ،پردازندبرداری که ورزشاکاران غیرمساتقیم با یکدیگر به رقابت می  و وزنه

المللی و داخلی و نیز مبانی ساایاساات خارجی و  کردن مالحظات بینبا رعایت»نامه آمده اساات: 

رهنمودهاای امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری امیدواریم تمهیداتی اندیشاااه شاااود تا در آینده  

ی ارجخس کمیسایون امنیت ملی و سایاست   ئیر ،. در پاساخ «چنینی نباشایم شااهد مشاکالتی این  

ایران اسرائیل را به رسمیت »ای با روزنامه تایمز تهران گفت: در مصاحبه مجلس شاورای اساالمی  

برخی از مسئولین ورزشی و سیاسی  .«لذا وارد رقابت ورزشی با آنها نیز نخواهد شد ،شاناسد نمی

های دو انهخکشاور رقابت دو ورزشکار ایرانی و اسرائیلی با یکدیگر را به منزله بازگشایی سفارت 

با »دبیر سابق کمیته ملی المپیک ایران معتقد است:  ،نمونه برای .(9992دانند )محمدی، کشاور می 

اساتفاده از منشور المپیک باید  آنها را جنایتکار و به دنیا اگهی دهیم تا آنها نیز متوجه و با اسرائیل  

 .«شویمن آنها نیز رویاروی نمیشناسیم و با ورزشکارااسرائیل را به رسمیت نمی.رقابت ننمایند

امیدوارم اساارائیل تا »: گفتچنین ای ایندر مصاااحبهنیز رئیس وقت بساایج ورزشااکاران 

گرفتن ورزشااکاران سااایر کشااورها در  با به خدمت رژیم. حال آنکه این «المپیک نابود شااود

المللی پرساااتیژ بینتالش دارد تا از این رویداد برای کساااب  7070های المپیک انتخابی بازی

امور خارجه ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی اسابق  وزیر اکبر والیتی، علی. کنداساتفاده  

فتخار بنده ا»ورزشاکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیلی گفت:   رویارونشادن بر چرایی سایاسات   

های فشار نهاد ،ن میان. در ای«نکردن مقابل ورزشاکاران اسارائیلی بودم  گذار بازیکنم که پایهمی

های جهانی کشاتی و جودو سبب شد تا موضع  المللی ورزش از جمله روساای فدراسایون  بین

عنوان تهدید وجودی برای ورزش با ورزشااکاران اساارائیلی بار دیگر به رویارونشاادنثانویه و 

گیر پس از باخت عمدی کشتی ،رئیس فدراسیون جهانی کشتی، ایران مطرح شاود. تناد اللوویچ 

ادامه این رفتار به کل ورزش ایران لطمه خواهد زد و ملت بزرگ ایران و فرهنگ »ایرانی گفت: 

 .«را متضرر خواهد کرد ،آنها را که کشتی و ورزش در آن احترام زیادی دارد

نیز ضاامن انتقاد از ساایاساات دوگانه کمیته ملی  ،رئیس جهانی فدراساایون جودو، ماریوس ویزر

ود قول المللی خکمیته ملی المپیک ایران به نهاد متناظر بین»ایران گفت: جمهوری اساااالمی المپیک 

حال  ،کندکامل به منشاااور المپیک احترام و از قوانین فدراسااایون جهانی پیروی طور به داده بود که

ن را یبا نماینده اسااارائیل خالف ا رویارونشااادندلیل به آنکه اجبار مالیی جودوکار ایرانی به باخت
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 العمر و فدراساایونرئیس فدراساایون جودو ایران را به شااکل مادام  ،. او پس از این اتفاق«ثابت کرد

 .«ای و جهانی تعلیق کردرا نیز تا اطالع ثانوی از شرکت در تمام مسابقات قاره جودو کشورمان

زشی مانند دهد نتایج جمهوری اساالمی ایران در رویدادهای بزرگ ور های پژوهش نشاان می یافته

های المپیک به هیچ عنوان قابل مقایسااه با رژیم صااهیونیسااتی نبوده و جمهوری اسااالمی ایران با  بازی

( 7)جدول مدال طال( رژیم صااهیونیستی 9مدال )تنها  9مدال طال( در مقایساه با   92مدال ) 92کساب  

رژیم تالش کرده تا در ید؛ حال آنکه این آالمللی در عرصااه ورزش به حساااب می اعتبار و برندی بین

آور مانند کشتی، جودو، شمشیربازی و های انفرادی مدالهای اخیر با سرمایه گذاری بر روی رشتهساال 

گرفتن ورزشاکاران ساایر کشورها در زیر پرچم خود از ورزش به عنوان اهرمی برای تقویت   به خدمت

المللی ورزش مانند آنیه موجب ای بینبرخی اقدامات نهاده ،. در این میانکندقدرت نرم خود اسااتفاده 

طرح  99زا داخلی مانند آنیه در بند ، در کنار برخی تحرکات حساااساایتایران شاادتعلیق دایمی جودو 

مقابله با اقدامات خصامانه رژیم صاهیونیساتی علیه ورزشاکاران ایرانی در کمیساایون امنیت ملی مطرح     

های ها و محدودیتورزش در راستای اعمال محرومیت المللیای برای نهادهای بینتواند بهانهمی ،شاد 

   شود.الملل بیشتر ورزشکاران ایرانی در عرصه بین

 جودو احتمال این» :اساات گفتهعضااو کمیساایون امنیت ملی در این باره ، جمالی نوبندگانی

 روسااای از برخی و صااهیونیسااتی  رژیم دساات در ایبهانه عنوان به ماده این که داشاات

 به معتقد ما همه. گیرد قرار دیدیم، جودو فدراساایون در را آن نمونه که جهانی هایفدراساایون

 تاکنون و شناسیمنمی رسمیت به را آن و است جعلی رژیمی صاهیونیستی  رژیم که هساتیم  این

 نیز مصر و کویت نظیر دیگر کشورهای از بسیاری بلکه ،اسالمی جمهوری ورزشاکاران  تنها نه

 انونقصورت به امر این وقتی اما. نشادند  صاهیونیساتی   رژیم ورزشاکاران  با رقابت به حاضار 

 از صااهیونیسااتی رژیم اینکه وجود با و دهندمی قرار مسااتمسااک را قضاایه این آنها ،باشااد

 زا قانون همین با ورزشی هایرشته همه اینکه احتمال است، شده حذف آسایایی  کنفدارسایون 

 امروز که چیزی آن اساااس بر ،بنابراین. داشاات وجود کنند، مرحوم المپیک و جهانی هایبازی

 وجود طرح این در 99 ماده دیگر شد، تصاویب  خارجی سایاسات   و ملی امنیت کمیسایون  در

ف موجب تضعی آن و تداوم استنه یادامه روند کنونی برای کشور پرهز برخی معتقدند «. ندارد

شود می های قهرمانی در عرضه ورزشجایگاه و پرساتیژ ملی به خاطر کاهش افتخارات و مدال 
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تواند در داخل کشاااور با اعتراضااااتی همراه باشاااد و در نهایت باعث کوت و مهاجرت  می و

 .(9999ن، موسوی آشا) قهرمانان ورزشی از کشور شود

 نآکشور عربی، شانس بازگشت ورزش  چهارسازی روابط این رژیم با با عادی عالوه بر این،

سازی روابط اسرائیل با امارات متحده شده است. به دنبال عادی بیشتربه زیرمجموعه ورزش آسیا 

به  ایتازه که شانس به امضاا رساید   طرفای ورزشای بین فدراسایون فوتبال دو   نامهعربی، تفاهم

نامه شااامل برگزاری های آساایایی بازی کنند. این تفاهمکه در تیم دهدورزشااکاران اساارائیلی می

اسات. در راستای این توافق، تیم فوتبال النصر دبی، دیا صبا،   طرفهای ملی دو مساابقات بین تیم 

از  یاساارائیل را به خدمت گرفت. وی اولین بازیکن اساارائیلی اساات که در تیم  رژیمهافبک تیم 

سازی به رسد در صورت تسری پروژه عادینظر میه کند. بازی میفارس بکشورهای عربی خلیج

روابط اسارائیل با عربساتان سعودی، کویت و برخی دیگر از کشورهای اسالمی منطقه، زمینه الزم   

شاااود. چنین فراهم مینیز برای طرح بازگشااات ورزش اسااارائیل به زیرمجموعه ورزش آسااایا 

 .  شودرو با حمایت کشورهای عربی منطقه نیز روبه ممکن استدرخواستی 

به زیرمجموعه ورزش آسیا  رژیممسائولین ورزش اسرائیل یقیناً برای بازگشت ورزش این  

 و سازی باشدتواند گام موثری در توسعه روند عادیاین امر می ،اوالً ؛ چوناشتیاق زیادی دارند

ران اسرائیلی شانس بیشتری برای موفقیت دارند. های ورزشی قاره آسیا ورزشکادر رقابت ،ثانیاً

   (.9999تواند برای تیم ملی فوتبال اسرائیل مفید باشد )موسوی آشان، ویژه میاین وضعیت به

ترین دلیل برای اندیشیدن درباره آینده است و ناگفته پیداست موجه ،ها و مشکالت کنونیبحران

بحران  آنها به و تبدیل به موانع و مشاااکالت قبل از بروزهای امروز نتیجه قهری نپرداختن که بحران

 گرفتن ورزشرساد رژیم صاهیونیستی تالش دارد تا با گروگان  نظر میه (. ب9992هساتند )مرادیان،  

 الملل برای خودبینورزش دنبال جایگاهی در نقشه ه ایران، از سرخوردگی جهانی خود کم کرده و ب

 نکردن ورزشااکارانرقابتو  9920در جام جهانی  پیدانکردن از حضااور این رژیمتجربه تلخ  .باشااد

فضاااسااازی  بادر آن برهه از زمان ساابب شااده تا آنها  رژیمکدام از کشااورهای مساالمان با این هیچ

عنوان یکی از امروزه ظرفیت ورزش ایران به .دهند خود را مردمی مظلوم و ستمدیده نشان ،ایرساانه 

 ،شود و هرگونه آسیب به آنکیی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی مطرح های توساعه سایاس  اهرم

 .  شودو امنیت ملی  انسجام داخلیدارشدن منجر به خدشهممکن است 
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ورزش در ایران سبب شده تا درباره گیری سایاسای   گسایختگی و تعدد مراکز تصامیم  روان

بر این  .اهداف سیاسی خود قرار دهدای برای دستیابی به رژیم صهیونیستی این فرصت را بهانه

 شود:می های زیر طرحپیشنهاد اساس،

    ( مانند مالزی، الجزایر، مصر،  79تالش برای همساوساازی سایر کشورهای مسلمان )کشور

ه راهبردی منساااجم و یکپارچه مبنی بر ئتونس و... در راساااتاای تشاااکیال اتحاادیه و ارا   

 ،تغییر نهنیّت و نگرش نسبت به این موضوع. با ورزشکاران رژیم صهیونیستی رویارونشدن

 توان از پیروزی برمی برای نمونه،تواند مورد توجه قرار گیرد. دیگری اسااات که می گزینه

تی در تبلیغا یعنوان اقدامها به ملت فلساااطین بهحریفاان اسااارائیلی و تقدیم این پیروزی 

ابقه که مسااکرد توان به شااکل رساامی اعالم مخالفت با رژیم صااهیونیسااتی بهره برد یا می

 ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی به مفهوم شناسایی این رژیم نیست.

    ن، های فوتبال آنربایجان با ارمنستاتیم رویارونشدنبا توجه به تجارب ساایر کشورها مانند

لی بتوان دلی اگرنظر می رسااد ه این با روساایه و پذیرش این موضااوع از جانب فیفا، ب اوکر

لمللی ابا این رژیم با توجه به ساابقه تاریخی آن در نهادهای بین رویارونشاادنمنطقی برای 

 هرچنداین موضوع مانند موارد مشابه مورد قبول واقع شود؛  کرد، ممکن اسات ورزش ارایه 

اما در قضااایه ایران و رژیم  ،دو طرف مایل به رویارویی نیساااتند درباره ساااایر تجارب هر

 و تنها ورزشکاران ایرانی تمایل به رقابت ندارند.  است طرفهاین موضوع یک ،صهیونیستی

  در مرحله  ،کندنتواند به توفیقی دست پیدا  های باالبا روشایران  یدیپلماسای ورزش  اگر

عنوان ابزاری اسااسی در توسعه اقتصادی، سیاسی،  تبیین و در  جایگاه ورزش به ،بعدی

ه گیران سیاسی امری ضروری است. بامنیتی، محیط زیستی و اجتماعی ایران برای تصمیم

های ورزشاای انفرادی برای رقابت در رشااتهرسااد حضااور ورزشااکاران ایرانی  نظر می

 های پیش رو راالشبرداری و... بتواند برخی از چغیرتماساای مانند تیراندازی، شاانا، وزنه

اعتقاد عملی به جدایی ورزش از سااایاسااات و تالش برای  اینکه در نهایت برطرف کند.

تواند به ها، مقاالت و... میساازی پیرامون این موضاوع از طریق نگارش یادداشت  ادبیات

 .کنددر  از فضای سیاسی ورزش امروز جامعه جهانی کمک 
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فصلنامه مطالعات متقابل،  یو راهبردها یتقابل راهبرد یونیستی؛صه یمو رژ یرانا یاساالم  ی( جمهور9992) یدهوح ی،احمد

 .99شماره  ،یعموم یگذاریاستس یراهبرد

 المللیینفصلنامه بورزش،  یتیکژئوپول ی( مفهوم ساز9997سعادت ) ینی،و حس یهرضا، چمران، بو یدی،پور، زهرا، جناحمدی

 .90شماره  ،یتیکژئوپول

در  یسااتز یطعوامل اثرگذار بر توسااعه فرهنگ مح یین( تب9992) یوانمقدم، ک یو شااعبان ینحساا یدی،نرگس، ع اختیاری،

 .72شماره  ،یورزش یریتدر مد یکاربرد یهاپژوهشورزش، 

و ای ورزش حرفه یننو یعلوم ورزش یمل یشصنعت پرسود، هما یا یجتفر یک( ورزش 9991) یامم ی،و شجاع یدوح اسکو،

 دانشگاه گنبد کاووس ی،ارتقا تندرست

علوم  یفصلنامه تخصصدر مکتب کپنهاگ،  یتامن یگاه( جا9992) ینرام ی،و بخش یمرتضا  ی،نجم آباد ی،محمدتق آنرشاب، 

 .10شماره  ،یاسیس

 ۀفصلنام. «یلدر قبال اسرائ یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستو س یانگارسازه» (9922) الهام ی،داود و رساول  یدسا  آقایی،

 .9 ۀشمار ،99. سال یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ۀمجل .یاستس

و  یفرهنگ یرشپذ یی،با تجمل گرا یمصرف ییگرا ی( ارتباط مل9997محمد ) یری،نصاراهلل و خب  یدسا  ی،ساجاد  ینب،ز آنت،

 ،یورزش یریتدر مد یکاربرد یهاپزوهش ی،و خارج یداخل یورزشا  یکاالها یابیدر راز یادرا  شاده اقتصااد   یدتهد

 .4شماره 

 یران،ا یاسالم یجمهور یرو یشپ یهاکدستان عراق و چالش ی( خودمختار9991) یمهد ی،حسان و پوراساالم   بوژمهرانی،

 .91شماره  ،یعلوم و فنون مرز یهنشر

 .92شماره  ،یاست دفاعیس یونیستی،صه یمرژ یتیامن یدجد یدات( تهد9992) یدعباسس ی،زهرا و عراقی بهرامی،

 یاسیروزنامه س یونیستی،صه یمبا ورزشاکاران رژ  یرانیورزشاکاران ا  رویارونشادن  یحقوق ی( بررسا 9992) یامکسا  پاکباز،

 / http://www.mostaghelnewspaper.ir/paper/post/6566مستقل،  یاقتصاد

 یران،عصااار ا یخبر یلتحل یتمقابله کرد؟ ساااا یال اسااارائ یمباا رژ  یاد ( در ورزش چکوناه باا  9992صاااادق ) حساااینی،
https://www.asriran.com/fa/news/691333  

 ی،ورزشااا یااپاالماااسااایتااا ضاااعاف د  یاالاسااارائا  یام رژ یورزشااا یاکاوت  ( از بااا9992) یام تسااانا  خابارگازاری   

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/07/2107590 / 

نقش  یپلماتیک؛چنبش د یا یکجنبش المپ (9991) یمهد یعتی،و شار  یمابراه یدوسات، نصاراله، عل  ی،محمد، ساجاد  خبیری،

 تا ، تهرانیک، نشر تکشورها المللینورزش در توسعه روابط ب



 662  ...  دوگانه یونیستی؛صه یمو رژ یرانا یاسالم یجمهور

 دانشگاه تهران یبدن یتدانشکده ترب ی، رساله دکتربه ورزش یاسیونعلل ورود س( 9997) یمرتض دوستی،

 .92شماره  ،یتامن قآفاو چالش ها،  یمبان ی؛سازیتیبه امن ی( نگاه کپنهاگ9992رسول ) یی،زاده ابرقوزارع

 دانشگاه تهران یبدن یتدانشکده ترب یرساله دکتر ،یورزش یپلماسید یهامؤلفه یطراح( 9991) یمهد شریعتی،

راهبرد ، الملل یندر توسااعه روابط ب ساااز ورزشفرهنگ صاال  یممفاه ی( طراح9992) یارماز ی،و ناظم یمهد شااریعتی،

 .71شماره ، سال ششم ،یفرهنگ یاجتماع

 یلبر تحل یمبتن یفیک یکرد .ا.ا رو المللین( نقش ورزش در توساااعه روابط ب9991محمود ) ی،و گودرز یمهاد  شاااریعتی،

 .12شماره  ،یاسیدانش س ی،محتو

انجام  یجسمان یبر مطالعات آمادگ ی( مرور9999) یرضاعل ی،بهزاد و عسگر یر،بازگ ی،مصطف یمی،ابوالفضال، رح  شاکیبایی، 

 .19شماره  ،یناابن س یهنشرکشور،  ینظام یروهایگرفته در ن

 یدانشگاه خوارزم یبدن یتدانشکده ترب یرساله دکتر ،یکآموزش المپ( 9997) یمرتض صفری،

در ورزش  یورزشاا هایی( موانع توسااعه تعاون9990) یاسو نادران، ال یدمج ی،فراهان یجالل یم،ابراه ی،قهفرخ علیدوساات

 .90شماره  ،یورزش یریتمد، 11اصل  یکل هاییاستبر س یدبا تاک یرانا یاسالم یجمهورای حرفه

در ورزش  یورزشاا هایی( موانع توسااعه تعاون9929) یاسو نادران، ال یدمج ی،فراهان یجالل یم،ابراه ی،قهفرخ علیدوساات

 .2شماره  ،یورزش یریتمد، 11اصل  یکل هاییاستبر س یدبا تاک یرانا یاسالم یجمهورای حرفه

که مسئوالن ورزش به  یراهکار یلورزش اسرائ یماز ورزش؛ تحر یونیستیصه یمرژ ی( استفاده ابزار9992محسان )  فایضای، 

 .ینجام جم آنال یستند،فکر ن

 .یینتب یراهبرد یشکدهاند یونیستی،صه یمرژ یورزش یپلماسی( د9992محسن ) فایضی،

و  یشااگیریدر حوزه سااالمت پ یتحوالت ورزشاا یمل یشهما ینبا ورزش، اول یسااازفرهنگ( 9992) یسااهدار، ان فالح

 ینقزو ینیامام خم المللییندانشگاه ب ،یقهرمان

بر اساااس مکتب کپنهاگ،  الملل؛ینب یتو امن یجهان ی( تارشااگر9992) یعل یدی،اهلل و امیتعنا یزدانی،کشااه، زهرا،  مبینی

 .29شماره  ،یپژوهشیتامن

 یدر سالمت یجسمان یبر نقش ورزش و آمادگ ی( مرور9994محسن ) ی،و متشکر آران یدفر، سعیمحمدحسن، سپهر مجلسی،

 .90، شماره پزشک در رزمپرستار و  ی،نظام یروهاین یو توانمند

 .تابنا  یتوبسا ی،اجتماع یت( رابطه ورزش و امن9999) یزاهللعز محمدی،

 ی،و اجتماع یفرهنگ یان(. نقش ورزش در توسااعه ارتباطات م9999. )ینفرد یی،محمد و مصااطفا یان،ساااالر، خالد مرادیان،

 .1شماره  ،یورزش یهاارتباطات در رسانه یریتمد

 .حوزه یاطالع رسان یگاهمحور مقاومت، پا یتیبه مجموعه امن یبخش یت( نقش  .ا.ا در هو9992) یدرضافر، حممقدم

 ان،یرآن بر ورزش ا یامدمنطقه و پ یعرب یبا کشورها یونیستیصه یمروابط رژ سازیی( عاد9999آشان، مسعود )آبان  موسوی

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد ،یگزارش راهبرد

 یه،و بازار سرما یورزش یهاباشگاه یو اقتصاد یورزشا  هاییتو تداوم فعال یی( توساعه درامدزا 9997) یندوسات، حسا  نظام

 .901، شماره ماهنامه بورس
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مطالعات روابط  یونیستی،صه یمرژ یتامن یندر دکتر یراناای برنامه هساته  یگاه( جا9992) یمرتضا  یلمی،و ساو  یدحم نیکو،

 .92شماره  الملل،ینب

  https://medal1.com/35671 یم؟نکن یباز یلقرار شد با اسرائ ی( از ک9992مدال ) وبسایت

رسالت و کارکرد ورزش جهت  ی( ارتقا9991و صالح، دستوم ) ینژاد، مهرعلیهمت یم،نژاد، رح یناصارصاال ، رمضان   هلمت،

 یدنب یت، پژوهشااگاه تربو ورزش یبدن یتترب المللیینب یشهما یننهمجنک )مطالعه در عراق(،  یسااتیکاهش اثرات ز
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