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دیپلماسي فوتبالي

●  منبع:  روزنامھ - مردم ساالری - تاریخ شمسی نشر 23/3/1389

روز جمعھ مسابقات جام جھاني در آفریقاي جنوبي آغاز شد تا قاره سیاه شاھد یک موقعیت استثنایي و بھ رخ کشیدن رھآوردھاي استقال ل و
پیشرفت این کشور باشد.

نلسون ماندال، رھبر محبوب آفریقاي جنوبي گرچھ در مراسم افتتاحیھ حضور نداشت اما آفریقاي جنوبي برگزاري این رویداد را مدیون فعالیت
ھاي وي است.

شاید در روزگاري با وجود حکومت دست نشانده و نژاد پرست آپارتاید کھ با ھدف تامین منافع استعمارگران غربي حکومت مي کرد،
خبربرگزاري جام جھاني فوتبال در آفریقاي جنوبي بھ عنوان یک شوخي بود تا یک خبر.  اما آفریقاي جنوبي با پشتکار، برنامھ ریزي و بھره

مندي از نظر کارشناسان آرام سیر صعودي خود را آغاز کرد تا امروز کھ رنگ واقعیت بھ خود گرفت.
32 کشور از جھان بھ عنوان تیم ھاي منتخب با یکدیگر نبرد خواھند کرد تا چشم میلیون ھا نفر بھ آفریقاي جنوبي دوختھ شود.  در این بینابین

جاي پرچم ایران خالي است.  ایران اسال مي کھ با استفاده از پتانسیل موجود مي توانست بھ راحتي بھ این جام صعود کند بھ دلیل کارشکني
برخي کشورھاي دیگر و عدم برنامھ ریزي صحیح نتوانست خود را بھ جام جھاني فوتبال برساند.

تاریخ جام جھاني و حضور کشورھاي مختلف در آن نشان داده است، کشورھاي با قدرت اقتصادي باال و برنامھ ریزي صحیح ھمواره
حضوري مقتدر داشتھ اند و نبود ھریک از این دوفاکتور گرچھ رابطھ مستقیم با یکدیگر دارند;  تاثیرات منفي برتیم ھا داشتھ است.

سیاست ایراني با فوتبال ایراني نیز رابطھ مستقیم دارد متاسفانھ در ایران گاھي بھ دیدگاه و نظرات منتقدان بھ دیده شک و تردید نگریستھ شده
است کھ زبان گویاي دشمنان در داخل ھستند یا بابي تفاوتي از کنار آنھا عبور شده است.

اصرار تھران بر استفاده از تاکتیک و ھمکاري چین و روسیھ در نبرد جھاني را مي توان روزي بر این مدعا قلمداد کرد.
مقامات تھران کھ تا چندي پیش از کرملین بھ عنوان یک متحد استراتژیک یا برادر خوانده مورد اعتماد یاد مي کردند نھ تنھا از کنار انتقادات
بي تفاوت عبور کرد بلکھ معامال ت و تعامال ت خود را گسترش داد تا باز شاھد تکرار تاریخ روابط منفعت طلبانھ روسیھ با ایران اسال مي
باشیم.  روسیھ امروز بیش از ھرچیزي بھ دنبال مقبولیت و تعامل با دنیاي غرب است;  مسکو کھ در سوداي احیاي امپراتوري خود در آسیاي
میانھ و تحت سیطره در آوردن قرقیزستان، قزاقستان و اوکراین و دیگر کشورھاي سابق بلوک شرق است ایران را بھ راحتي در میدان نبرد

تنھا گذاشت.
روسیھ نھ تنھا بھ راي مثبت در شوراي امنیت سازمان ملل علیھ ایران بسنده نکرد بلکھ در ھرجا کھ توانست برعلیھ ایران موضع گیري کرد.

روس ھا کھ دائما از پایبندي بھ تعھدات خود در قبال منافع ایران و قرارداد ھایشان سخن مي گفتند در پشت پرده اقداماتي خال ف منافع ملي ما
انجام دادند.  مقامات نظامي روسیھ کھ عدم تحویل پدافند اس 300 را بھ تھران علي رغم گذشت 5 سال از عقد قرارداد مشکال ت فني این
سیستم دفاعي اعال م مي کردند آن را بھ کشورھاي مختلف عرضھ کردند تا آن کھ پس از قطعنامھ شوراي امنیت چھره از نقاب برداشت.

مقامات کرملین از تعھد خود بھ اجراي موبھ موي قطعنامھ علیھ ایران سخن مي گویند شاید اگر این روند روس ھا ادامھ یابد آنھا از پروژه
نیروگاه بوشھر نیز بھ دال یل واھي سرباز بزنند.  این درست است کھ ایران لب بھ اعتراض گشوده است.  اما آیا اکنون اندکي دیر نشده

است؟در این میان سوالي کھ مطرح است مبني بر این کھ سماجت بر رابطھ نامحدود با چین تاکي ادامھ خواھد داشت؟پکن کھ دست کمي از
مسکو در عدم پایبندي بھ تعھدات خود ندارد، پابھ پاي روسیھ در شوراي امنیت علیھ ایران موضع گیري کرد و دست خود را در کنار جبھھ

غرب باال برد.  اما ایران در دیدگاھي تامل برانگیز مي گوید ھیچ مانعي براي توسعھ روابط با چین وجود ندارد.  ایران کھ با بیکاري و
ورشکستگي برخي کارخانھ ھاي تولیدي دست بھ گریبان است درھاي بازار خود را بھ روي کاال ھاي چیني گشوده است.  ھر روز ھجمھ

واردات کاال ھاي چیني گسترده تر مي شود بھ گونھ اي کھ کاال ھایي کھ بھ صورت سنتي ایران تولید کننده آن است فردا بھ یک وارد کننده آن
بدل خواھد گشت.  چیني ھا رفتھ رفتھ بازار تغذیھ ایران و کاال ھاي فرھنگي ایران را از آن خود مي کنند.  تا آنھا بر سر تایوان ھمان معاملھ
اي را انجام بدھند کھ روس ھا سراوکراین و قفقاز کردند.  این کھ ایران از بازیگراني جدید ھمچون ترکیھ و برزیل استفاده مي کند یک نقطھ

مثبت است اما باید مد نظر داشت کھ کشورھاي دنیا در درجھ اول منافع ملي خود را در نظر مي گیرند اجنبي ھمیشھ یک اجنبي است;  قانوني
کھ نقیضي براي آن وجود ندارد.  اگر تیم ھاي مختلف درجام جھاني بھ موفقیت ھایي مي رسند یا کشورھایي داراي دیپلماسي کارآمد ھستند

بخش اعظم آن مرھون درس گرفتن و یافتن نقطھ ضعف ھاي خود در نبردھاي پیشین است نھ اصرار برتکرار آنھا.
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