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مقدمه

المپیک تابستانی ۲01۶ از 5 تا ۲1 اوت )15 
ت��ا 31 مرداد( در ریوی برزیل برگزار ش��د. 
برزیل نخستین کشور آمریکای جنوبی است 
که میزبان بازی های المپیک بوده اس��ت. در 
این رقابت ۲0۶ کشور با هم رقابت کردند و 
در حدود ۴9۲۴ مدال در ۲۸ رش��ته ورزشی 
)حداکثر تعداد ممکن برگزاری رش��ته های 
ورزش��ی براب��ر مص��وب کمیت��ه بین المللی 
المپیک( به ورزشکاران واگذار شد. بازی ها 
در 33 ورزشگاه در ش��هرهای اصلی برزیل 
سالوادور،  بلوهوریزونته،  س��ائوپائولو،  نظیر 
برزیلی��ا و ماناس درجریان بود. در این دوره 
برای نخس��تین بار بحران مهاجرت اروپایی1 
با هماهنگ��ی کمیته بین الملل��ی المپیک نیز 
بازت��اب یاف��ت و از می��ان ۴3 نف��ر پناهنده، 
10 نفر زی��ر پرچم المپی��ک در این رویداد 
ورزشی بدون حمایت دولتی خاص شرکت 
کردن��د. هزین��ه ای��ن دوره المپی��ک 11.5 
میلیارد دالر اس��ت که تنها 7.1 میلیارد دالر 
1. European Migration Crisis

آن هزینه زیرساخت هاس��ت. 3.۶ میلیارد نفر تماش��اچی این رویداد 
ورزش��ی بودند و ش��بکه ان بی سی از پوش��ش این بازی ها، به تنهایی 
یک میلیارد دالر درآمد داش��ت. 7.5 میلیون بلیط برای تماشای این 
مس��ابقات چاپ ش��د. 500 هزار نفر گردش گر در زم��ان برگزاری 
بازی ها حضور داش��تند. پنج هزار نف��ر از نیروی امنیت عمومی۲، ۲۲ 
هزار نفر از افس��ران نظامی، 1۴.۸00 نفر از ارتش، 5.900 نفر نیروی 
دریایی و 1.300 نفر از نیروی هوایی برزیل، مسئولیت امنیت بازی ها 

را بر عهده گرفتند.

میزان دریافت مدال به تفکیک قاره ها از 1896 تا 2004

2. National Public Security Force

جایگاه المپیک در دیپلماسی 
عمومی

م�رداد ماه 1395 طب�ق روال متعارف، بازی های المپیک 2۰16 در ریودوژانیروی برزیل برگزار ش�د. 
میزان و گس�تره این رویداد مهم ورزش�ی به قدری وسیع و چندوجهی است که امروزه به عنوان یکی 
از ابعاد مهم دیپلماسی عمومی کشورها می تواند مورد توجه قرار گیرد. نوشتار حاضر تالش دارد ابعاد 

مختلف این رویداد را متمایز از آنچه که تنها بر ورزش تمرکز دارد، مورد تأکید قرار دهد. 

تحلیل
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برگزاری چنین رویداد ورزش��ی در یک کش��ور به نوعی نشان 
از توان مادی و معنوی آن کش��ور در سطح بین المللی دارد. برزیل 
در ی��ک ده��ه اخیر در پرتو توس��عه اقتصادی، بی��ش از ۲۸ میلیون 
نف��ر از مردم کش��ورش را از خط فقر نج��ات داد؛ در حال حاضر 
بزرگتری��ن اقتصاد آمریکای التی��ن را در اختیار دارد و هش��تمین 
اقتصاد ب��زرگ جه��ان و هفتمی��ن کش��ور دارای باالترین قدرت 
خرید اقتصادی اس��ت. این کش��ور بین س��ال های 1993 تا ۲010، 
707 میلیارد دالر س��رمایه گذاری در کشور و در سال ۲011، 115 
میلیارد دالر تبادل اقتصادی داش��ته است که این میزان گردش مالی 
در نوع خود بی س��ابقه اس��ت. از نظر گردش گری نیز این کش��ور 
درآمد قابل توجهی داش��ته است. در سال ۲010، شش میلیارد دالر 
و در س��ال ۲011 به رکورد 5.۴ میلیون نفر بازدیدکننده و رقم ۶.۸ 

میلیارد دالر درآمد دست یافت.
در کنار این موارد برخی نگرانی ها نیز قبل از برگزاری مراس��م 
المپیک مطرح بود که تاحد زیادی مرتفع ش��ده و برگزاری بازی ها 
جریان آرامی داش��ت. مهمترین این نگرانی ها در چند محور اصلی 
خود را نشان داد: نخستین مشکل پیش آمده، شیوع ویروس کشنده 
زیکا در این کشور بود که نگرانی بسیاری برای حضور ورزشکاران 
در این کشور و همچنین احتمال انتقال این ویروس به سراسر جهان 
از طری��ق این بازی ها مطرح ش��د که با توضیح س��ازمان بهداش��ت 
جهانی مبنی بر این که تعطیلی و یا جابجایی محل برگزاری المپیک 
هیچ تغییری در گسترش ویروس زیکا ندارد، موضوع خاتمه یافت. 
دومین موضوع نگران کنن��ده اعتراضات و اعتصابات داخلی برزیل 
در قبال فساد اقتصادی دیلما روسف1 رئیس  جمهور این کشور بود. 
نکته س��وم به رکود اقتصادی سال ۲01۶ این کشور بازمی گردد که 
از دهه 1990 بی س��ابقه بود و امکان آماده سازی بازی های المپیک 
را در مقایس��ه با المپیک ۲01۲ لندن که با نظم خاصی برگزار شد، 
دچار تردید کرد. اما آماده س��ازی به موقع مس��یر مش��عل المپیک و 
دهکده المپیک این کش��ور باعث ش��د تا برنامه ه��ا تقریباً در موعد 
مقرر برگزار ش��ود. این س��ه نکته مهمتری��ن موضوعاتی بودند که 
تاحدی فضای کل��ی المپیک ریو را قبل از بازی ها تحت تأثیر قرار 
داد؛ در عی��ن حال خبرهای ریزودرش��ت دیگری نیز نظیر س��قوط 
دو هواپیمای محافظ ورزش��گاه، آلودگی خلیج گانبارا۲، مشکالت 
جرایم خیابانی و امنیت عمومی، حاشیه نش��ین های برزیل و همچنین 
1. Dolma Rousseff
2. Gunabara Bay

دس��تگیری ده نف��ر از اعض��ای داعش در 
این کش��ور منتشر ش��د که در مجموع این 
دغدغه ه��ا، تأثی��ر ناخوش��ایندی ب��ر روند 

بازی ها نداشت.

المپیک به مثابه دیپلماسی عمومی
دیپلماس��ی عمومی در یک تعریف، ارتباط 
مؤثر با عموم م��ردم جهان برای درک، فهم 
و تبادل ارزش های یکدیگر اس��ت. المپیک 
به عن��وان یکی از نماهای اصلی دیپلماس��ی 
عمومی، بر ارتق��ای ورزش به عنوان نیروی 
خیر در جهان تأکید دارد. در منشور المپیک 
آمده است که این رویداد به دنبال »استقرار 
صلح در جامعه برای حفظ ش��أن انس��انی«، 
»احترام به اصول اخالقی بنیادین جهانشمول«، 
»مقابله با اش��کال مختلف تبعی��ض در قبال 
کش��ور یا فرد بر اس��اس نژاد، دین، جنسیت 
و نظایر آن« و »کاربرد ورزش برای آموزش 
به جوان��ان در راس��تای ارزش ه��ای صلح، 
عدالت، درک متقابل و دوس��تی است«. در 
واقع المپیک فلس��فه زندگی و تعادل بخشی 
جسم و ذهن از طریق ورزش تلقی می شود. 
از ای��ن رو ام��روزه از المپیک به عنوان یک 
ابررویداد3 یاد می شود. دلیل این امر درگیر 
ب��ودن فزاین��ده ش��مار اف��راد، حکومت ها، 
سمن ها، ش��رکت های خصوصی و تجاری، 
بازیگران سطوح محلی، ملی و بین المللی در 
سطوح متعدد بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و زیس��ت محیطی در این 

رویداد است.
در ح��ال حاضر افراد ش��رکت کننده در 
المپیک در مقایس��ه با نخستین دور آن -که 
در یونان در س��ال 1۸9۶ برگزار شد و ۲۴5 
ش��رکت کننده از 15 کش��ور جهان شرکت 
داشتند-، گسترش چشمگیری داشته و به 11 
3. Mega-event

جایگاه المپیک در دیپلماسی 
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از نظر زمینه س��ازی برگزاری آن در هر چهار س��ال، توجه بیشتری 
از رویداد س��االنه مجمع عمومی س��ازمان ملل را به خود اختصاص 
می دهد. س��وم، المپیک از منظر اقتصادی نیز دارای اهمیت فزاینده 
اقتصادی ش��ناخته می ش��ود به گونه ای ک��ه آن را در کانون توجه 

ش��رکت های بزرگ تجاری و رس��انه ای قرار می دهد. 
همچنی��ن المپیک برای کش��وری که برگزارکننده آن اس��ت 
مهمتری��ن فرصت  برای معرفی خود محس��وب می ش��ود. برای این 
منظور دالی��ل مختلفی می توان ارائه داد: نخس��ت، کش��ور میزبان 
المپیک، بر توان و رش��د اقتص��ادی خود در س��طح جهانی تأکید 
می کن��د. دو، تصوی��ری ک��ه هر ش��هر المپیکی از خ��ود در جهان 
ایجاد می کند، نوعی خاطره جمعی بین المللی محس��وب می گردد. 
برای مثال در گذشته بیش��ترین توجه عمدتاً از شهرهای نیویورک، 
پاری��س، لندن، مونیخ بوده اس��ت. ام��ا امروزه مونترال، بارس��لونا، 
سئول، س��یدنی و ریو نیز جزء این خاطره جمعی است که همچنان 
مورد توجه گردش گران جهانی اس��ت. س��ه، المپیک مجالی برای 
کشورهاس��ت که فخر و هویت ملی خود را به جهانیان نشان دهند. 
برگزاری مراس��م آغازین و پایانی المپی��ک باعث افزایش آگاهی 
جهانی از فرهنگ و آداب و رس��وم کشور برگزارکننده است. در 
این راستا در واقع گفتمان محلی و ملی در ارتباط با گفتمان جهانی 
نوعی محلی جهانی ش��دن1 را تجسم عینی۲ می بخشد. چهار، رویداد 
المپیک نه تنها تصویر پویا و زنده و شاداب از شهرهای کشورهای 
برگزارکننده ایجاد می کند، بلکه به نوعی کشورهای برگزارکننده 
س��عی دارند تا از ای��ن طریق تصویری که از کشورش��ان در جهان 
وج��ود دارد را بازنمایی دوباره3 کنند. ای��ن موضوع در مورد چین 
در المپی��ک ۲00۸ اتفاق افتاد که افتتاحیه برگزاری این المپیک در 
بزرگترین میدان جهان یعنی تیان آنمن باعث ش��د تا تصور گذش��ته 
از کش��تار دانش��جویان معترض در این میدان در 15 آوریل 19۸9 
تعدیل و بازس��ازی گردد. چین در این دور از بازی ها، با نشان دادن 
رشد سریع اقتصادی، صلح طلبی و مدرن شدن کشور، از برابری این 
کش��ور با غرب تصویری قابل قبول برای افکار عمومی ارائه کرد و 
در عین حال تالش نمود که این تصویر در مراس��م آیینی آغازین و 

پایانی مراسم نشان داده شود.

1. glocalization
2. ratification
3. Re-representation

هزار نفر از ۲0۶ کشور رسیده است. در این 
میان هیچ رویداد و برنامه ای نیست که بتواند 
اجم��اع بین المللی برای برگزاری المپیک را 
به دالیل فرهنگی و یا مخالفت های سیاس��ی 
به چالش بکش��د. همچنان ک��ه تحریم های 
مختلف توسط کشورها )همانند عدم حضور 
کش��ورهای مغلوب جنگ جهان��ی اول در 
درگیری ه��ای  برخ��ی  و   )19۲0 المپی��ک 
سیاس��ی ک��ه در گذش��ته رخ داده اس��ت 
)همانند المپیک مونی��خ 197۲و حتی وقوع 
جنگ های جهان��ی آن را به تعویق انداخت 
ت��داوم آن  از  مان��ع   )19۴۴ ،19۴0 ،191۶
نش��ده اس��ت. حتی وقوع رخداد 11 سپتامبر 
۲001 نیز از برگزاری المپیک زمس��تانی در 
شهر سالت لیک در ایالت یوتای آمریکا در 
س��ال ۲00۲ ممانعت نکرد. هرچند المپیک 
در جلوگیری از جنگ و خشونت در جهان 
که یکی از اهداف صلح طلبانه آن بود، موفق 
نبوده است، اما امروزه در شرایطی قرار دارد 
که هر چهار س��ال یک ب��ار تمامی تحوالت 
اجتماعی را در سطح بین المللی تحت الشعاع 

قرار می دهد.
س��ه ویژگ��ی المپی��ک در ت��داوم این 
ابررویداد مؤثر بوده اس��ت. نخست توسعه 
ب��رای  تلویزیون��ی  خبرپراکن��ی  فن��اوری 
پوش��ش زنده اخبار المپیک باعث گسترش 
روزافزون آن ش��ده اس��ت به گون��ه ای که 
بازی ه��ای المپی��ک در همه ج��ای جهان 
و در تمام��ی من��ازل و اماک��ن با س��هولت 
قاب��ل دسترس��ی اس��ت. دوم، المپی��ک هر 
روز در ح��ال بین المللی ترش��دن اس��ت و 
امروزه می توان از روی��داد جهانی المپیک 
صحبت ک��رد که ن��ه تنه��ا از رویدادهای 
ورزش��ی دیگر به واسطه دربرگرفتن تمامی 
رشته های ورزشی هم زمان، برتر است بلکه 

ل
حلی

ت
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ابعاد اقتصادی رویداد المپیک
یکی از موضوعات بس��یار کلیدی در این رویداد ورزش��ی ابعاد 
پیچی��ده و چندجانبه اقتصادی آن اس��ت. در مورد بعد اقتصادی 
المپیک بر اقتصاد کش��ور میزب��ان، دو دیدگاه وجود دارد: یک 
دیدگاه تأثیر این رویداد را بر اقتصاد یک کش��ور تبعی می داند 
و معتقد است زمانی که کش��ورها از رشد و توسعه قابل توجهی 
برخوردارند، ام��کان برگزاری المپیک را خواهند داش��ت؛ لذا 
قبل از نامزدش��دن برای المپیک باید به رش��د و توسعه اقتصادی 
قابل قبولی برس��ند. در عین حال المپیک در کش��ورهایی که از 
ت��وان قابل قبولی برخوردار نباش��ند و یا سیاس��ت های اقتصادی 
مناس��بی نداشته باش��ند، ممکن اس��ت با افزایش توقع اقتصادی 
تبع��ات زیان باری برای کش��ور میزبان داش��ته باش��د. به عبارت 
دیگر، برگزاری المپیک ممکن اس��ت با میزان س��رمایه گذاری 
که نیاز دارد و هزینه های عمرانی که برای کش��ور میزبان درپی 
دارد، به روند روبه رشد اقتصادی کشور میزبان صدمه بزند. لذا 
روند توسعه اقتصادی پایداری برای آن کشور به ارمغان نیاورد. 
دیدگاه دوم در مقابل، بر این اعتقاد اس��ت که حتی نامزدش��دن 
ش��هرها برای برگزاری المپیک، باعث کاهش چش��مگیر میزان 
بی��کاری، رونق بازار مس��کن، رش��د میزان اس��تخدام، افزایش 
س��رمایه گذاری، رش��د درآمد گردش گری و توس��عه عمرانی 
و ساخت وس��از در کش��ور میزبان می ش��ود. به نظر می رسد که 
اگرچه المپیک در کشوری برگزار می شود که در حال رشد در 
س��طح جهانی است، اما تداوم و گسترش رشد و یا نوعی جهش 
اقتصادی با س��رمایه گذاری وسیع در زیرس��اخت ها را در زمان 
نسبتاً یک دهه ای برای کشور میزبان به ارمغان خواهد آورد. در 
اینجا تالش می ش��ود این دو دی��دگاه جدا از ابعاد دیگر رویداد 
المپی��ک، تنها از نظ��ر اقتصادی با مطالع��ات تجربی که موجود 

است، بررسی گردد.
برگزاری المپیک س��ه ن��وع هزینه مختلف برای کش��ور میزبان 
دارد: نخس��ت، هزینه های عملیاتی برای برگزاری خود المپیک نظیر 
خرید زمین، س��اخت ورزش��گاه و دهکده المپیک، دوم، هزینه های 
آماده س��ازی ش��هرهای برگزارکنن��ده از نظر امنیتی، تصویر ش��هر، 
دسترس��ی شهری و س��وم، هزینه غیرورزش��ی نظیر هتل ها، رسانه ها، 

حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی.

نوع هزینهالمپیک ها
هزینه )به 

ملیارد دالر(

المپیک 
سئول 19۸۸

زیرساخت ورزشی- 
زیرساخت عمومی- 
کل هزینه- 

 -۲.0۶7
 -3.5۲3
 -۶.503

بارسلونا 
199۲

زیرساخت ورزشی- 
زیرساخت عمومی- 
کل هزینه- 

 -1.۴۸5
 -1۲.۴57
 -1۶.۴09

آتالنتا 199۶
زیرساخت ورزشی- 
زیرساخت عمومی- 
کل هزینه- 

 -0.7۶5
 -0.959
 -3.57۶

سیدنی 
۲000

زیرساخت ورزشی- 
زیرساخت عمومی- 
کل هزینه- 

 -1.7۶1
 -1.۸17
 -۶.9۲۶

13.۸00کل هزینهآتن ۲00۴

۴5.000کل هزینهپکن ۲00۸

11.۴01کل هزینهلندن ۲01۲

11.100کل هزینهریو ۲01۶

در کن��ار این هزینه ه��ا برگزاری المپیک 
دس��تاوردهای س��ودآوری نیز برای کش��ور 
میزبان پدید می آورد: برای مثال سود ناشی از 
فروش بلیط، درآمد ناش��ی از پخش رسانه ای 
بازی ها، استفاده از تبلیغات شرکت های دارای 
برن��د جهانی، گس��ترش گردش��گری در آن 
کشور و مهمتر از همه افزایش سرمایه گذاری 
در زیرساخت های کشور میزبان که در نهایت 
برای آن کشور باقی می ماند. بر این اساس اگر 
در شرایط متعارف، برزیل می خواست حدود 
هفت میلیارد دالر برای زیرس��اخت ورزشی، 
عمران��ی، هتل ها و حم��ل و نقل خود صرف 
کند، نیازمند برنامه ریزی و توجیه اقتصادی و 
افزایش جذابیت های س��اختاری بود که البته 
بعید است همانند بازی های المپیک به صورت 

قابل پیش بینی و قابل حصول انجام می شد.

جایگاه المپیک در دیپلماسی 
عمومی
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ل
حلی

ت

درآمد حاصل از فروش بلیط )به میلیون دالر(

درآمدهای حاصل از خبررسانی تلویزیونی بازی های المپیک

درآمد حاصل از خبررسانی تلویزیونی )میلیون دالر(تعداد کشورهایی که حق خبررسانی داشتندبازی های المپیک

1۶0۴03سئول 19۸۸

193۶3۶بارسلونا 199۲

۲1۴۸9۸.۲آتالنتا 199۶

1.۲ میلیارد دالر۲۲0سیدنی ۲000

درآمدهای حاصل از خبررسانی تأثیرات اقتصادی بعد از انجام بازی ها

المپیک تابستانی
ایجاد کار جدید 

)میلیون نفر(
گردشگری 
)میلیون نفر(

اثر به عنوان 
GDP درصدی از

کل تأثیرات اقتصادی 
)میلیارد دالر(

دوره زمانی

199۴-90.0001.3۲.7۸۶.5۲00۶سیدنی ۲000

1991-77.0۲۶1.1۲.۴15.11997آتالنتا 199۶

19۸7-۲9۶.۶۴00.۴0.030.03199۲بارسلونا 199۲

n.d1.۴01۸۴۶19۸۸-19۸۲.33۶.000سئول 19۸۸
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المپیک و توسعه انسانی
یک��ی از اه��داف مه��م المپی��ک، ارتقای زیس��ت انس��انی در میان 
کش��ورهای مختل��ف جهان اس��ت. در یک برآورد کل��ی مطالعات 

مختلف نشان می دهد که:
جمعی��ت، درآمد س��رانه و توس��عه اقتص��ادی کش��ور میزبان با - 

برگزاری المپیک رابطه معناداری دارد.
کش��ورهایی که توسعه انس��انی باالیی دارند، درآمد سرانه آنها - 

باالس��ت و مبالغ بیش��تری برای سالمت و بهداش��ت مردم خود 
هزین��ه می کنن��د، حضور ب��ا کیفیت تری در رده بن��دی قهرمانی 

المپیک دارند.
کش��ورهایی که جمعیت بیشتری در بازی های المپیک دارند، از - 

اطالعات و آگاهی باالتری در سطح جامعه برخوردارند و امکان 
کسب مدال های بیشتری برای آنها وجود دارد.

در واقع این س��ه گزاره مهم نش��ان می دهد که کسب مدال های 
بیشتر به نوعی نشانه رشد انسانی و درآمدی کشورهای مختلف جهان 
نیز می باشد. نتایج المپیک به این معنی نوعی رده بندی جدید در میان 
کشورهای مختلف از نظر توسعه انسانی را در نزد جهانیان به نمایش 

می گذارد.
در کنار ای��ن موضوع می ت��وان گفت در کش��ورهایی که قرار 
اس��ت میزبان المپیک باش��ند و یا قرار اس��ت در این رویداد بزرگ 
ش��رکت کنند، فعالیت فعاالن حقوق بشری، طرفداران مردم ساالری 

و  افزای��ش می یاب��د  قوم��ی  اقلیت ه��ای  و 
کشورها س��عی می کنند نه تنها در قبال آنها 
مدارای بیشتری داشته باشند، بلکه تاحدی به 

خواسته های آنها جامه عمل بپوشانند.
ایجاد فضای مناس��ب تر برای رشد زنان 
در گس��تره جهانی یکی دیگ��ر از مهمترین 
انس��انی در چارچوب  ویژگی های توس��عه 

رویدادهایی همچون المپیک است.

نتیجه گیری
این نوشتار به بهانه برگزاری المپیک ریو در 
مردادماه 1395 به بررس��ی ابعاد مختلف این 
رویداد بزرگ ورزش��ی پرداخته و س��عی بر 
این داش��ت که نشان دهد المپیک به بهترین 
شکل ممکن می تواند یکی از ابزارهای مؤثر 
غیرسیاس��ی برای دیپلماس��ی عمومی نه تنها 
کشورهای میزبان، بلکه کشورهای مختلف 
جه��ان باش��د. المپی��ک یک منظ��ر جهانی 
ب��رای گفتگو، مش��ارکت، صلح دوس��تی و 
احترام متقابل اس��ت که علت گس��ترش آن 
نیز اش��تراک ای��ن ارزش ها در می��ان تمامی 
فرهنگ ها و کش��ورهای مس��بوق به س��ابقه 

است.
ایران از س��ال 19۴۸ به غی��ر از دو دوره 
19۸0 و 19۸۴ ب��ه خاطر تحوالت سیاس��ی 
و اجتماع��ی داخل��ی، در تمام��ی دوره های 
المپیک حضور داش��ته است. انتظار می رود 
مس��ئوالن کش��ور با وقوف به این ابزار مؤثر 
در دیپلماس��ی عموم��ی در کوتاه م��دت و 
میان م��دت، بس��ترهای الزم را بیش از پیش 
ب��رای حضور و م��دال آوری ورزش��کاران 

آماده سازند.

جایگاه المپیک در دیپلماسی 
عمومی

کش�ورهایی که توس�عه انس�انی باالیی 
دارن�د، درآم�د س�رانه آنها باالس�ت و 
مبالغ بیشتری برای سالمت و بهداشت 
م�ردم خود هزینه می کنن�د، حضور با 
قهرمان�ی  رده بن�دی  در  کیفیت ت�ری 

المپیک دارند.




