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 چکیده

تحلیلی و با ابتنای بر قوانین و مقررات موجود و تجزیه و تحلیل علمی  –این پژوهش از نوع توصیفی

بندی تحقیق، بر حسب هدف در گروه کاربردی  ای انجام پذیرفته است و در دسته آنها و به روش کتابخانه

عبارت از رابطه و تعلق سیاسی، حقوقی، معنوی و قانونی یک شخص حقیقی به دولتی  قرار دارد. تابعیت

آن است. تابعیت بر دو نوع اصلی و اکتسابی است. تابعیت اصلی به دو روش   دهنده جمعیت تشکیل معین و

اصل خون، بر اساس تابعیت والدین، و یا اصل خاک، بر اساس محل تولد، از ابتدای تولد از طرف دولت بر 

نده تابعیت محقق طفل تحمیل می شود. تابعیت اکتسابی اصوالً به درخواست شخص و قبول دولت اعطاء کن

های المپیک  گردد. تابعیت ورزشکاران، یکی از شرایط اساسی جهت شرکت در مسابقات فراملی و بازی می

است. تابعیت مضاعف، تغییر و یا تحصیل تابعیت جدید توسط ورزشکاران مورد پذیرش منشور المپیک، 

از پژوهش نشان داد که میان  المللی است. نتایج حاصل های ورزشی بین قوانین و مقررات فدراسیون

المللی ورزشی و قوانین و مقررات آنها،  های بین وضعیت و تغییرات تابعیتی ورزشکاران و اقتدار سازمان

ها در ورزش قهرمانی و پذیرش تابعیت مضاعف در برخی از کشورها  عوامل اقتصادی، سیاستگذاری دولت

 .وجود داردارتباط مستقیم المللی  های بین های سازمان و در قوانین، مقررات و رویه

 تابعیت، حقوق ورزشی، تابعیت ورزشکاران. : واژگان کلیدی

Abstract 
This research uses a descriptive–analytical methodology and is based on available Iranian and International 

rules and regulations.  Nationality, is defined as existing relations and political affiliations, inter-alia, legal, 

spiritual and legitimate ones,  between a real person and a certain government and its constituent population. 

Such a bilateral relation creates rights and mutual obligations for the national and state. There are two types of 

Nationality, namely; original and acquired. Original Nationality is granted via either Jus Sanguinis or Jus Soli. 

While Jus Sanguinis means Nationality of parents, Jus Soli derives from birth place that is typically achieved 

through individual request and Acceptance of the government granting Nationality. Nationality of athletes is one 

of the most important requirements for participating in international competitions and Olympic Games. Dual 
Nationality in certain countries as well as in the rules and regulations of the International sports organizations 

are among the important factors impacting Nationality status of athletes. 
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 مقدمه 

امروزه در جامعه ی جهانی، تقسیم بندی جمعیت بر اساس مرزهای سیاسی و تعلقق و وابسقتگی بقه آن    

صورت می پذیرد. تابعیت کد شناسایی اتباع هر دولت از بیگانگان بوده و وسیله و ابقزار تقسقیم سیاسقی و    

مبتنقی بقر    بقوده و جغرافیایی اشخاص است. تابعیت دارای سه ویژگی شاخص سیاسی، حققوقی و معنقوی   
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کقه ایقن    اسقت اصول سه گانه ی بین المللی شامل اصل لزوم ، اصل وحدت و اصل تغییر پقذیری تابعیقت   

  می باشد.جهانی حقوق بشر   و اعالمیه 0391اصول بر گرفته از قرارداد الهه 

در خصوص تابعیت، تابعیت مضاعف، تحصیل تابعیت و مسقاللی از ایقن قبیقل، کتقب و مققاالت نسقبتاً       

 داخلی مشاهده نگردید. منابعتابعیت ورزشکاران پژوهش علمی در  در خصوصی وجود دارد اما زیاد
ورزشکاران شاخص کشورمان در رشته های مختلقف ورزشقی بقه    برخی از در سال های اخیر مهاجرت 

 سایر کشورها و در پی آن تغییر و یا تحصیل تابعیت خارجی توسط ایشان روند رو به افزایشی داشته اسقت. 
 میقان با توجه به اینکه در عرصه بین المللی، رقابت ها و مسابقات ورزشی نماد روابط دوستانه و صلح آمیقز  

کشورها بوده و افتخارات و مدال های مکتسبه توسط ورزشکاران، برای کشور متبوع ورزشکار محسوب می 
 لقذا ی دو چندان مقی یابقد.   شود، لذا تشخیص تابعیت ورزشکار بر اساس موازین و اصول بین المللی اهمیت

این پدیده نگارنده را بر آن داشت تا جایگاه قانونی تحصیل و یقا تغییقر تابعیقت ورزشقکاران را بقه ترتیقب       
 مورد بررسی قرار دهد.  و فوتبال اهمیت، در منشور المپیک و قوانین مربوطه در رشته کشتی

المللقی   پیک و قوانین فدراسیون هقای بقین  تغییر و یا تحصیل تابعیت ورزشکاران مورد پذیرش منشور الم
جهت تحصیل و یا ترک تابعیت یک کشقور، صقرف رعایقت ققوانین کشقورهای مبقد  و        ورزشی می باشد.

مقصد برای اینکه یک ورزشکار بتواند عضو تیم ملی کشور متبوع جدیقد خقود شقود، کقافی نبقوده و بایقد       
 قوانین مربوطه در هر رشته ورزشی رعایت گردد.  

 شناسی تحقیق  روش

تحلیلی و با ابتنای بر قوانین و مقررات موجود و تجزیقه و تحلیقل    –روش تحقیق در این رساله توصیفی

گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای و با اسقتفاده از کتقب، مققاالت، اسقناد بقین       علمی آنها خواهد بود.

اینترنتی معتبر از جملقه سقایت کمیتقه بقین المللقی       اساسنامه فیال و پایگاه هایالمللی مانند منشور المپیک، 

 انجام پذیرفته است. اتحادیه جهانی کشتی و المپیک

 ها  یافته

 های المپیک با تابعیت سایر کشورها االصل شرکت کننده در بازی گیران ایرانی اسامی کشتی

 نام ردیف
تابعیت 

 قبلی
 توضیحات سبک بازی های المپیک تابعیت فعلی

 ایاالت متحده امریکا ایرانی غفاریسیامک  0
 بارسلون 0331

 آتالنتا 0331
 فرنگی

 091مدال نقره وزن 
 (0331کیلوگرم )

 - فرنگی سیدنی 1111 نیوزلند ایرانی رسول امانی 1

 - آزاد پکن 1112 کانادا ایرانی سعید آذربایجانی 9

 - آزاد لندن 1101 استرالیا ایرانی فرزاد تاراش 4

 - فرنگی لندن 1101 جمهوری آذربایجان ایرانی طهماسبیسامان  5

 

 بحث و نتیجه گیری 
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فیال حاکی از آن اسقت   و نتایج بررسی قوانین مربوط به تابعیت ورزشکاران در منشور المپیک، اساسنامه فیفا

که قوانین مربوط به تابعیت فوتبالیست ها راجع به تغییر تابعیقت، تحصقیل تابعیقت و تابعیقت مضقاعف از      

سختگیری و محدودیت های بیشتری برخوردار است. سهولت و یا عقدم سقهولت در تغییقر و یقا تحصقیل      

ین فدراسیون بین المللقی ورزش مربوطقه   تابعیت جدید و متعاقب آن تغییر تیم ملی ورزشکار، ریشه در قوان

مهمترین عوامل مؤثر در تغییرات تابعیتی ورزشکاران، اقتدار سازمان های بین المللی ورزشی و ققوانین   .دارد

و مقررات آنها، عوامل اقتصادی، سیاستگذاری دولت ها در ورزش قهرمانی و پذیرش تابعیقت مضقاعف در   

ات و رویه هقای سقازمان هقای بقین المللقی ورزشقی مقی باشقند. از         برخی از کشورها و در قوانین و مقرر

مهمترین تأثیرات مسقالل اقتصقادی و مقالی، در سقطح ملقی و بقین المللقی، تغییقر هویقت ملقی )تابعیقت(            

اختیار اعطای تابعیت به ورزشکاران شاخص خارجی از سوی برخی از دولقت هقا ریشقه     .ورزشکاران است

ستگذاری دولت ها در ورزش قهرمانی دارد. منافع ملقی و سیاسقی ایقران و    در ویژگی سیاسی تابعیت و سیا

واقعیت های موجود در حوزه ورزش اقتضاء دارد، در سطح کالن مدیریتی در حوزه ورزش قهرمانی کشقور  

ریزی علمی و کامالً حرفه ای انجام گیرد. رشد، پرورش و حفظ قهرمانان به عنوان سرمایه هقای ملقی    برنامه

المللقی ورزشقی    لوحه برنامه های مدیریتی ورزش کشور باشد. زیرا ورزش و پیروزی در میادین بینباید سر

عالوه بر ایجاد منزلت و جایگاه ویژه در سقطح جهقانی، بهتقرین راه بقرای صقدور فرهنقم و آرمقان هقای         

 کشورها و ملت ها می باشد.
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