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اول)  (بخش فوتبال ی افشاگرانه امتدادهای

حصوری کیارسی- امین بیژن

های شببادی انفجببار آلمببان در و گببذرد می ۲۰۱۴ فوتبببال جهانی جام فینال برگزاری از روز  چنددرآمد:پیش

یی ی هفته (آغاز است کرده فروکش اندکی عمومی چنان هم رنگ سه ی ها پرچم دارد). اما را خود ملزومات کار
ملی تیم قهرمانی ملتی کرد تصور توان خورند. می می چشم به ها ماشین و ها پنجره فراز بر شهرها جای جای در

از که چنببان هم اسببت، عببادی چیز همه و گیرد می جشن جهان ورزشی های رقابت ترین مهم از یکی در را خود
و کشببند می چببالش بببه را بینببانه خوش تصببور ایببن سمج، شواهدی رود. اما می انتظار ناب ورزشی رویداد یک

کنیم: مرور را مساله این بیرونی دیدی با و برگردیم عقب به گیرند. کمی می پرسش به جهانی» را جام «جنون

شادانورنگیک.جمعیت۱

آلمببان مختلببف شهرهای است. در کشانده ها خیابان به را آلمان جمعیت از عظیمی بخش فینال بازی تماشای
جمعببی تماشای برای نفر هزار ۲۵۰ حدود برلین شهر مرکزی  بخش در زند. تنها می موج جمعیت از ها خیابان
کببه کننببد  می ها) خودنمایی بدن و ها  (مکان جا همه در چنان رنگ سه های . پرچم۱اند آمده باز فضای به فوتبال
اند. شببده تبببدیل رنگ سببه واحدی تن به مردم گویی است؛ دشوار سیاه-سرخ-زرد های رنگ از ها  بدن تفکیک

ها این ی همه که دهند می را بخش اطمینان ی وعده این آورند می پایین و بال را آبجو های شیشه که دستانی تنها
از جمعیببت از عظیمببی بخببش آلمببان در فینببال، بببازی پایببان سوت زدن است! با سرگرمی چارچوب در تنها

قهرمببانیم»؛ زند: «مببا می نعره صدا یک جمعیت وقتی ها صحنه این از یکی شود. در می خود بی خود از خوشحالی
بببرده را جهببانی جببام آلمان فوتبال تیم بلکه نیستیم، قهرمان که: «ما کند می یادآوری جمعیت لبلی از کسی

ندارند. جایی ناجور های «ملی» وصله شادمانی این در که کنند یادآوری تا شوند، می درگیر او با ای است». عده
اقسام و انواع برای را خود باید یا اند کرده پنهان را ها پرچم خارجیان) یا و مهاجران (اغلب، رقیب تیم هواداران

ای عده تا است آمده فراهم فضایی پیروزی سرمستی ی بحبوحه در کنند. چون آماده آمیز خشونت برخوردهای
را ها گشایی عقده دست این آن چه بریزند. «موجه» بیرون ای گونه به را خود اجتماعی ی  شده سرکوب های عقده

شببباهت دریببافتن از کند: افراد می فراهم را ها آن های همپوشانی بروز امکان که است فضایی سازد، «موجه» می

وله | دویچه نخوابیدند     صبح     تا     ها     آلمانی     که     شبی. 1
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ها شباهت این خود تر، زیرین سطحی در کنند. اما می پیدا را ها آن ابراز شهامت یکدیگر با خود درونی مکنونات
شوند. می اعمال همگان بر یکسان طور به کمابیش که دارند، سرکوب مشترک ساختارهای در ریشه

در این کببه وجببود بببا امببا آلمان؟! بله، فدرال جمهوری نام به ای بالنده دموکراسی در و اروپا قلب در سرکوب
حامیان و معتراض برلین) پناهجویان های نشین پارلمان دماغ از دورتر اندکی (تنها اروپا قلب اصطل ح به همین

سببخن سببرکوب از دیگری نوع از اینجا در شوند، می سرکوب دولتی پلیس سوی از شکلی ترین عریان به ها آن
در ناچببار بببه و اسببت داری سببرمایه اجتماعی-اقتصببادی نظام ساختاری کارکردهای از که گوییم: سرکوبی می

تضببمین اقتصادی» (برای «کارایی اصل بدیع ترکیب که جایی دارد؛ تری بارز نمودهای داری سرمایه های کانون
آشببکاری پیامببدهای حاکم)، ی طبقه هژمونی تدوام تضمین رضایت» (برای «تولید ضرورت سرمایه) و انباشت

گردیم.     می توضیحی باز ای اشاره حد در بحث این دارد. به اجتماعی شناسی روان ی حوزه در

ناسیونالیسمعصایبدون.نژادپرستی۲

های  سببویه کببه شببود می منتشببر هایی گزارش خبری های سایت برخی های گوشه در اخبار، لبلی در بعد روز
کند:  می آشکار را گذشته «ملی» شب های شادی پنهان

پلیببس واکنش عدم آلترناتیو؛ و چپ نیروهای  تجمع مقرهای به آلمان مختلف شهرهای در ها نئونازی ی حمله
آلمببان در دیرین سنت یک به بنا که (کاری دهند می هیتلری سلم متری ۱۰ی فاصله از که کسانی به آلمان
 ببباآرژانببتین و برخببی کشببورهای آمریکببای جنببوبی، مببردم گرفتن سسخره به شود)؛ می محسوب جدی جرمی

آزار عکسببی انتشببار ؛۲گائوچو»ها در مراسم رسمی جشببن پیببروزی در برلیببنمقایسه ی راه رفتن آلمانی ها و «
یت فاجعه ی قربانیان یادبود محل در که جوانی از دهنده غیببره. و است، برده سر بالی را آلمان پرچم هولوکاس

بببه هببا نئونازی ی یافته سببازمان و هماهنببگ کمببابیش تهبباجم هببا، این ی همه از آورتببر رنج و گیرتر چشببم امببا
. 3آلمان است شهرهای از برخی در پناهندگان و جویان پناه استقرار محل های ساختمان

. هنرنمایی نژادپرستانه ی بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان و هلهله ی شادی تماشاگران: ۲
WM-Party am Brandenburger Tor: "So geh'n die Gauchos!" | Splegel Online

So gehen die Deutschen, die Deutschen gehen so | You Tube
و نمونه ای از انتقاد رسانه ها: 

Respektlos im Siegesrausch | Taz Zeitung

. برخی لینک های مرتبط در این زمینه:3

Fremdenfeindliche Übergriffe nach WM-Finale | neues Deutschland

 ۲ | صفحه

http://www.neues-deutschland.de/artikel/939122.fremdenfeindliche-uebergriffe-nach-wm-finale.html
http://www.taz.de/Weltmeister-Party-in-Berlin/!142470/
http://www.youtube.com/watch?v=JkFRItqOtDU
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/gauchos-pressestimmen-zur-wm-party-der-nationalmannschaft-a-981244.html
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فضاهای در نژادپرستانه های  گرایش دهند، می رخ شهرها سطح در و ها خیابان در که باری تاسف وقایع کنار در
نژادپرسببتانه عقایببد ابببراز اینجببا در که چرا دهند، می نشان تر عریان را خود توئیتر و بوک فیس مانند مجازی
ایببن میببان معناداری مرز بتوان دشوار اینکه گو واقعی- است؛ فضای -از تر هزینه کم و آسانتر مراتب به کاری

هستند. انسانی های ایجنت های کنش و ها گرایش بروز برای اجتماعی بسترهایی دو هر چون کشید؛ فضا دو

فضببای در دهند؛ می خبر نژادپرستانه های پیام ثبت منحنی صعودی سیر از رسمی کارشناسان اخیر روزهای در
از پس ساعت چند کشند. تنها می رخ به را خود حضور نازی آلمان دوران از شعارهایی و ها نشانه حتی مجازی

صببدراعظم بببوکی فیس ی صفحه در بوکی فیس کاربر هزاران های تبریک درج از ها رسانه فینال، ی مسابقه پایان
داشببت تعلببق هیتلببر بببه زمببانی که القابی با او از پیروزی این شادباش در که ۴دادند خبر ،مرکل آنگل آلمان،
هجببوم  ابعببادتببروپ. ریبن فببون یببواخیم نازی، آلمان خارجه وزیر با مرکل ی مقایسه جمله از بود؛ شده تشکر

هببر که کردند اعلم کوتاهی مدت از پس مرکل بوکی فیس ی صفحه گردانندگان که بود چنان ها پیام گونه این
از بسیاری ها، رسانه اعلم به بنا که گردد. هرچند می حدف خود خودبه راسسیستی های نشانه حاوی پیغام گونه
لل ها پیغام این شببخص و آلمببان دولببت های سیاسببت به اعتراض در اوکراین، مشخصا و شرقی اروپای از احتما

است.  کتمان قابل غیر امری نیز کاربران از بسیاری بودن آلمانی اما اند، شده فرستاده ،کشور این در مرکل

اشببکال را آن تلویحببا یا گیرند می نادیده را هایی رویه چنین مسلط های رسانه و مداران سیاست معمول، طور به
رر و تند لا گویا که کنند، می قلمداد ملی رنگی یک بروز تیزت را آن کببه اسببت چببتری زیببر بببه هببدایت قابل نهایت

اند. بردبار» نامیده پرستی «میهن

در نژادپرسببتانه هببای رویه ایببن مجدد پدیداری انکار و انگاری نادیده در آلمان مختلف احزاب مداران سیاست
آلمببان سبببزهای حزب ی اند: نماینده رسیده به همگرایی ممکن سطح بالترین در جهانی، جام مسابقات ی سایه

دد در کوناست رناته مجلس، در را آلمببان هببای خیابان کببف در سببیاه-سببرخ-زرد» دریببای «منتقدان، انتقاد ر
سببیاه- آلمان نویسد: «سرتاسر می بیلد ی یکشنبه ی روزنامه برای یادداشتی در و کند می قلمداد مثبت ای نشانه

سببپس انببد»؛ پرداخته شببادی بببه آنهببا بببا نیببز جهان سرتاسر از دوستان تمام و کند می خوشحالی سرخ-زرد
سیاه-سرخ- های رنگ و است ها انسان و ها ملیت ، ها رنگ جشن فوتبال جهانی کند: «جام می اضافه فریبانه عوام
.»۵باشببد زیبببا تواند می حد چه تا آلمان که بدهیم نشان شما به تا بیایید است؛ میزبان عنوان به ما هویت زرد

Antifaschist von NeoNazis angefahren | Antifa Erzgebirge

Pünktlich zum WM-Finale: Nazi-Aktion gegen Soziales Zentrum | linksunten indymedia

4. Spam-Attacke beschimpft Merkel als Nazi-Kanzlerin | Die Zeit

5. Deutschland in Schwarz-Rot-Gold: Köhler und Künast erfreut über Fahnenmeer | Spiegel
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/deutschland-in-schwarz-rot-gold-koehler-und-kuenast-erfreut-ueber-fahnenmeer-a-422011.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article130173916/Spam-Attacke-beschimpft-Merkel-als-Nazi-Kanzlerin.html
https://linksunten.indymedia.org/de/node/118493
http://afaerz.blogsport.de/2014/07/14/antifaschist-von-neonazis-angefahren/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter%E2%80%AC
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زیبببا را رنببگ سببه دریببای ایببن نیز مسیحی دموکرات حزب عضو و آلمان سابق جمهور رئیس کهلر هورست
واحببد هببویت یببک دارای آلمببان ملببی تیم از حمایت در آلمان پرچم دادن نشان با که: «مردم چرا خواند، می
.»6شوند می

کنببد، می ابببراز دوسببت، میهن یببک عنوان به را، خود شرمساری احساس کابینه، وزرای از یکی که موردی تنها
شببعارهای بببا اوکرایببن لمبببرگ شببهر در آلمببان فوتبببال طرفداران که دهند می خبر ها رسانه که است زمانی

.7اند کرده ایجاد وحشت و رعب فضای سوم، رایش دوران پرچم دادن نشان و نژادپرستانه

»ها«خارجیمنظرازفوتبال.نمایش۳

ی درببباره تحقیقبباتی ی اموسسببه رئیببس و بیلفلببد دانشگاه تربیتی علوم پرفسور هایتمایر ویلهلم دیگر، سوی در
ابتببذال یببک را ملببی تیم از حمایت پوشش در گرایانه ملی تبلیغات گونه این اجتماعی»، های خشونت و «بحران

کببه کند می اشاره نکته این به راستا همین در .  وی8کند می توصیف جمعی مغزی شستشوی نوعی و خطرناک
دارد؛ مستقیم نسبت ستیزانه خارجی رفتار با گرایانه ملی احساسات شده، یاد ی موسسه تحقیقات نتایج مبنای بر
از دوره هببر شببروع با احساسات این صعودی سیر از ) حاکی۲۰۰۰ سال (از  موسسه این ی سالنه آمار اینکه و

باز قبلی وضعیت به جهانی جام ی دوره هر پایان از پس آن سطح که طوری است، فوتبال جهانی جام های بازی
گرانیگاه عنوان به تواند » نمیهستی آلمان تو« نظیر شعارهایی و ملی هیجانات این که است معتقد گردد. او نمی

.9کند عمل متزلزل ای ثقل) جامعه (مرکز

پرسببش ایببن خببود بحث گشایش نیستند» برای آلمان برای ها خارجی «چرا عنوان با ۱۰ای مقاله در روبل یان
بببا کننببد، می زنببدگی آلمببان در که هایی خارجی که: «چرا دهد می قرار خواننده روی پیش را برانگیز چالش
های ملت جام نظیر مسابقاتی در آلمان شکست آرزوی خود، شلوارهای جیب در پنهان و کرده گره هایی مشت
زمببان چقببدر هر ها خارجی که ام رسیده اعتقاد این نویسد: «به می ادامه در دارند؟». وی را جهانی جام یا اروپا

گیرد.» می خود به بیشتری شدت آنان در احساسی چنین این باشند، کرده زندگی آلمان در تری طولنی

. همان6
7. Party-Patriotismus ist Nationalismus | Süddeutsche

8. Fußballtaumel und Fremdenfeindlichkeit | Süddeutsche

همان. 9
10. Warum Ausländer nicht für Deutschland sind | Yahoo Nachrichten Deutschland
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https://de.nachrichten.yahoo.com/blogs/reingezoomt/warum-ausl%C3%A4nder-nicht-f%C3%BCr-deutschland-sind-111951838.html
http://www.sueddeutsche.de/kultur/studie-zur-fussballweltmeisterschaft-fussballtaumel-und-fremdenfeindlichkeit-1.893255
http://www.sueddeutsche.de/wissen/fahnenmeere-zur-em-party-patriotismus-ist-nationalismus-1.1394854
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که چرا ماست؛ بر که ماست اینکه: «از بر [مبنی گیرد می خود بحث از روبل که آمیزی تقلیل ی نتیجه از فارغ
نشان ظرافت بدون و اغراق با شویم می پیروز که زمانی و نگریم می تحقیر ی دیده به را کشورها دیگر مردم ما

حقببایق کند می طر ح او که پاسخی و پرسش »]، در۱۱داریم خود حریف به تحقیرآمیزی نگاه چنین که دهیم می
است:  نهفته مهمی

اصببطل ح بببه بببرای کببه ای درجه هببر از فببارغ میزبببان) خببارجی، کشببورهای از دیگر برخی (همانند اینجا در
درونببی واکنشببی با را بیرونی عینی فشار است ناچار که شود می تلقی بیگانه چنان بکوشد، سازی» خود «اینتگره

ی روحیه مبباجرا شبباهد ترین عیببان مورد، این در ممکنی یا موجود آماری ی مطالعه گونه هر از بزند. جدا پس
در حببتی یببا اند زیسته اینجا در خردسالی از اینکه با که است مهاجران فرزندان از بسیاری ی شکننده و  آشفته
ایببن زنند. بببر می پا و دست آن ذهنی-روانی پیامدهای و نشدن پذیرفته برزخ در اغلب اند، آمده دنیا به اینجا

دیببت که چیزی آن هر که است واضح اساس، بیگببانگی و جدامانببدگی همزمببان سببازد، برجسببته را آلمببانی مل
یی ملی موسببمی سببازد. فببوران می ذهنببی) برجسببته و عینی های ساحت (در نیز را ها خارجی بببا همزمببان گرایبب
هاست. این از یکی فوتبال المللی بین های رقابت

خارجی»با«مدارادرپیشروی.معیار۴

سالگرد پنجمین و شصت بزرگداشت مراسم در ۱۲آلمان پارلمان در مند» خود «شکوه سخنرانی در کرمانی نوید
یی قانون این دستاوردهای بر تأکید برای آلمان، اساسی قانون تصویب تبباریخی، نظرسنجی یک به اشاره با اساس

انببدکی ۱9۵۱ رود: سببال می او نظر مورد تأییدآمیز نتایج از فراتر آن ی دامنه که کند می مطر ح را پارادوکسی
از درصببد ۴۵« آلمببان، تاریببخ ی دوره بهترین ی درباره نظرسنجی یک در آلمان، اساسی قانون تصویب از پس

«ناسببیونال حکببومت دوران از درصد ۴۲ و وایمار جمهوری از درصد 7 بودند، برده نام دوم امپراتوری دوران
هببا آلمانی بببرای دوران بهببترین را فببدرال جمهوری نظرسنجی در کنندگان شرکت درصد ۲ سوسیالیسم». تنها

» ۱3دانستند. می

و خارجیببان روی بببه آلمببان ی جببامعه [نسبی] کنببونی گی گشاده با آن ی مقایسه و تاریخی یادآوری این از او
رن جمهوری دوران آغاز در اینکه از باشیم خوشحال باید که: «ما گیرد می نتیجه چنین جامعه «چندفرهنگی» بود

. همان11
وله دویچه|  آلمان     پارلمان     در     کرمانی     نوید     سخنرانی     کامل     متن . 12
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اعتقببادات راسببتای در بلکببه ها، نظرسنجی اساس بر نه که داشتند دست در را امور زمام سیاستمدارانی فدرال
بببه اجرایی تعهد پرتو در که است آن خرسندی ابراز این برای وی اساسی فرض » پیش۱۴کردند. می عمل خود

شببده دگرگببون کلببی به اینک موقعیت است، شده بال» تدوین «از کمابیش روندی در که اساسی، قانون همین
گرایی نسبببی سببطح در تنهببا اسببت. متأسببفانه وانهاده را خود ی نژادپرستانه های انگاره جامعه اکثریت و است

رف شواهد برخی بر علوه بود. چون همراه وی بینی خوش با توان می صرف آماری ارزیببابی در وی موجود، مخال
گیرد:  می نادیده کامل را مهمی فاکتورهای خود

دلی لحاظ به که آن نخست پذیرش که بود آن خاص درونی نیازهای و داری سرمایه ی توسعه و گسترش روند ع
اساسی «مترقی» قوانین بندهای نه است، کرده تحمیل غربی جوامع به را «چندفرهنگی» بودن و مهاجران سیل

برانگیختببن در امپریالیستی کودتاهای و ها جنگ و استعماری های سیاست پیامدهای که نقشی از (فارغ کشورها
اجببرا و پیاده زور چاشنی با ناچار به شود، تدوین بال از که قانونی که آن اند). دوم داشته مهاجران سیل تداوم و
و بسببترها تامببل در نیازمنببد شببهروندان، در قانون رو ح شدن درونی میزان بررسی شود. بنابراین می تضمین و

ری تبعات و ها هزینه فشار که است هایی برهه لا نافرمانی قانون عمببومی برخببورد منظر، این شود. از برداشته موقت
سببرکوب اخبار با عمومی افکار ی مواجهه ی نحوه بلکه رودررو، و شخصی برخورد فقط ( نه پناهجویان با جامعه
«برخببورد فرضببی اصببل شدن درونی میزان بررسی برای مهمی شاخص پناهجویان)، طلبی حق تحرکات عریان
فببردی تعرضببات برابببر در دفاع امکان «شهروندی» که حقوق از پناهجو اینجا در خارجی» است. چون با برابر

«شببهروندان» از حمببایت قانونی» بببرای «اجباری وانگهی، نیست؛ برخوردار بدهد  او به «شهروندان» را متنوع
عنبببوان به موجود قوانین از بخشی تغییر نیز، اعتراضات این هدف اینکه (گو ندارد وجود پناهجویان اعتراضات

ری سبباحت تنظیببم قانون» برای «فشار غیاب در است). بنابراین مشکلت منشاء ی] [مسبباله بببا برخببورد فببرد
خببارجی» ی «مساله به نسبت  شهروندان رفتار واقعی ی مایه درون حوزه، این در نگریستن با توان می پناهجویان،

زد.  محک را

المللببی بین مسابقات ی برهه ،کرمانی نوید آقای بینی خوش صحت بررسی برای تر وسیع اجتماعی آزمایشگاه اما
بلکببه اسببت، «مطلببوب» غببایب رفتببار از مشخصببی نببوع بببرای قانونی فشار فقط نه که ای دوره است؛ فوتبال

تشببدید لجببرم و تهییببج و تبلیببغ غیررسببمی و رسمی اشکال در ای گسترده طور به ناسیونالیستی های گرایش
از پببس پناهجویی-پناهنببدگی  کمپ چندین به اخیر ی حمله نفس فقط نه که جاست همین در شوند. درست می

دوچنببدان اهمیتی خبر این برابر در آلمان ی جامعه عمومی سکوت بلکه یابد، می ملی» معنا «تیم نهایی پیروزی

. همان14
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سمدارای شدن درونی ی افسانه کند، می باز سر فوتبال همراه به که ناسیونالیسمی ترتیب یابد. بدین می قببانونی» «
هببا «خارجی دهد. و «دیگری» قرار برابر در را خود است ناچار ناسیونالیسم که چرا کند، می افشا را خارجیان با

رت» اجتماعی ی انگاره ها» هستند. بنابراین «دیگری ترین دست مهاجران) دم و پناهندگان (پناهجویان، در «پیشرف
ری» جامعه «خارجی ی زمینه آن خصببوص در پارلمببان در او خرسببند میزبانان و کرمانی آقای که آلمان ی پذیر
اسبباس، همیببن اسببت. بببر تصببور قابببل قببانون تحمیلی حصار در و انتزاعی شرایطی در تنها دارند، نظر توافق

رت «دموکراسی آتی تأثیرات ی زمینه در اشاره مورد پارادوکس بپببذیریم که شود می رفع نحو بدین بال»، از مثب
راه بی کند. [شبباید می مهار معینی کارکردهای جهت در را آن بلکه دهد، نمی تغییر را جامعه بال از دموکراسی

و آمرانببه دموکراسببی الگببوی همیببن شکسببتن بببرای قهرمانببانه تلشببی 68 دانشببجویی جنبش بگوییم نباشد
و جنبببش ایببن تراژیک شکست کند. با عیان را آن تناقضات از بخشی توانست تنها اینکه گو بود، پدرسالرانه

ری» هر مهار مسیر آن، اجتماعی و سیاسی مازادهای ادغام و سرکوب گشببوده جامعه ی آلمببان بیشتر چه «قانون
شد.] مهیا بشردوستانه های جنگ و نولیبرالیسم عصر از آتی استقبال برای جامعه و شد

کببه اسببت آن شببویم می مببواجه آن بببا فوتبببال میانجی به بار این که مکرری و اساسی پرسش اوصاف این با
  (در بخش دوم مقاله به این پرسش می پردازیم.)دارد؟ اجتماعی نظم بازتولید در کارکردی چه ناسیونالیسم

۲۰۱۴ جولی ۱6
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دوم):  (بخش فوتبال ی افشاگرانه امتدادهای
  تا زایش نژادپرستیداری سرمایه و ناسیونالیسم از هم پیوندی 

حصوری کیارسی- امین بیژن

با تمرکز بببر( ۲۰۱۴ فوتبال نمودهای نژادپرستانه ی جام جهانی بررسی در نوشتار، این نخست     بخش در
تت همیشه حاضر ناسیونالیسم رسیدیم) نمونه ی جامعه ی آلمان بببادر انتهببا . به همپوشانی  های آن با واقعی

اا ناسیونالیسم در دنیای امروز که شدیم مواجهاین پرسش مکرر  نظببم بازتولیببد در کببارکردی چببه اساس
تث سببویه ها و دللت هببای اجتمبباعیدارد؟ اجتماعی  در ادامه ی این نوشتار می کوشیم ضمن پی گیری بحبب

فوتبال، قدری بر این پرسش درنگ کنیببم تببا کارکردهببای سبباختاری ناسیونالیسببم و پیامببدهای آن در
. سرمایه داری معاصر را اندکی واکاوی کنیم

داری سرمایه و ناسیونالیسم پیوندی هم بستر در فوتبال
آشببکار را» ناسیونالیسببم« و» کاپیتالیسببم« پیوندی هم که است هایی عرصه آن از یکی فوتبال جهانی جام
-گسسببتن از مببداومی فرآینببد در آن، تبباریخی ی توسببعه روند در داری سرمایه پیوستگی حفظ. کند می

آن تبببوان می و دهد می رخ انضمامی-تاریخی متنوع های حوزه در که فرآیندی. است یافته تحقق پیوستن
تی-مرزگذاری« را ززدای تولیببد ی شببیوه مثببابه بببه داری سببرمایه مشخص، بحث این در. نامید» توامان مرز

ملزومببات و درنببوردد را ملببی مرزهببای اسببت ناچببار جدید بازارهای فتح برای اینکه موازات به مسلط
و سببخت آنچببه هببر« و( کنببد تحمیل مختلف جوامع به هویتی و ملی مرزهای از فراتر را خود گسترش

سبباختاری و درونببی تضببادهای بببر که است آن نیازمند حال عین در ،»)کند نابود و دود را است استوار
اا. کند غلبه خود اقتصادی منطق گسببترش را طبقبباتی سببتیزهای ، سببرمایه و کببار شکاف تشدید مشخص

جببامعه، هببر درون در آن هببای گی بالقوه و طبقبباتی سببتیزهای گسببترش از برآمده شکنندگی و دهد می
ایجبباد نیازمنببد خببود ایببن که سازد، می ضروری را ملی مرزهای ی محدوده در هژمونی حفظ و برقراری

. است جامعه واقعی های گسیختگی و ها شکاف رغم به سیاسی وحدت و ملی وفاق حس
عمببدتا کببه مواجهیم متعدد های سرمایه با بلکه سرمایه با نه انضمامی، و تاریخی سطح در دیگر، سوی از
بقا رو این از. پردازند می خود» شکوفایی« و بسط به ملی های دولت حمایتی چتر زیر و ملی های کانون در
پویببایی طریببق از ملببی سببیادت کسب نیازمند داری   سرمایه های کانون ناگزیر های رقابت در موفقیت و

در امببا. اسببت سیاسببی وحدت و ملی وفاق برقراری نیز یک این ضروری شرط پیش که است، اقتصادی
جهببان ی رفته پیش نببواحی در مببذاهب آفرین وحببدت کارکردهببای نسبی افول ی واسطه به امروز دنیای

پببس. اسببت نقشی چنین ایفای برای صلحیتی واجد کاندید ناسیونالیسم ناخواه خواه) متروپل کشورهای(
بببه اجتمبباعی، سببتیزهای سببوی و سمت کشاندن انحراف به و اجتماعی های شکاف ترمیم با ناسیونالیسم

). بیافکند تعویق به را ها آن یا( آید فایق خود بنیادین تضادهای بر تا کند می کمک داری سرمایه
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اعطببا داری، سببرمایه نیازهببای بببا متناسببب را، آن کنببونی زبرندگی ناسیونالیسم چاقوی به عواملی چه اما
بببا نشینان عافیت و ستمگران پای هم نیز طبقاتی نظام از خوردگان زخم و ستمدیدگان که طوری کنند، می

ننمات نوای روانشناسببی به ارجاع پردامنه، پرسش این به پاسخ ترین سرراست. آیند درمی رقص به آن تر
را جببامعه افببراد اکببثریت سبباز بیگانه اجتمبباعی کار تقسیم و اقتصادی نظام چه هر. است جامعه اجتماعی

هویت یک در شدن ادغام و موقعیت فرافکنی به درونی گرایش کند، می بیگانه یکدیگر با و خود با بیشتر
بیشببتر بدهد قدرت حس- ویرانگر نومیدی این مقابل در- که آنچه هر و گر حمایت و کننده تایید جمعی

پیونببدهای و جمعببی زنببدگی به افراد درونی میل مند نظام طور به داری سرمایه دیگر، سوی از . ۱شود می
ی سببلطه بببا  آن آشببکار پیامببد کببه کنببد، می سرکوب را انسانی های شورمندی از بسیاری و دهنده رشد

خل ء ایببن کببردن پببر بببرای افببراد شرایطی چنین در. یابد می نمود مدرن جوامع بر فردگرایی] فرهنگ[
خببود فراگیببر مبباهیت به بنا ناسیونالیسم و آورند می روی موجود های گاه تکیه و ها گریزگاه به خواه نا خواه
دارنببد  سویه دو پیوندی ناسیونالیسم و داری سرمایه بنابراین. است گاه گریز ترین دسترس در و ترین ساده

آن از یکببی فوتبببال المللببی بین هببای بازهای میببان این در. کنند می پشتیبانی یکدیگر از مستمر طور به و
مراتب به ای هزینه با اما جنگ، نظیر چیزی دارد؛ می نگه داغ را ناسیونالیسم آتش که است ملی مناسک

ندیببدن سیاسببی یا نبودن سیاسی بر اصرار منظر، این از. بیشتر مراتب به محبوبیتی و مشروعیت و کمتر
.است تجاهل آشکار مصداق فوتبال،

    همبستگی توهم و فوتبال
-اجتمبباعی مناسبببات بسببتر در کببه آنجببا از ها، توده کلن جمعی حضور از متعارفی نمایش هر واقع  در

مناسبببات آن تببداوم به خود ی نوبه به باشد، انفعالی حضوری که جایی تا گیرد، می شکل موجود سیاسی
گرایش. کنند فراروی معیوب ی چرخه این از توانند می ای توده اعتراضی های جنبش تنها. رساند می یاری

 و نفوذ بسیار گسترده ی آن بی گمان ناشی از سادگی فهم و دنبال کردن بببازی فوتبببالفوتبال به همگانی
، هیجانات و زیبایی های درونی فوتبببال و جببذابیت های بیرونببی آن)در وسیع ترین معنای آن(برای همه 

هببویت پیراهن کردن تن به برای همگانی اشتیاقاما . است) نظیر شیوه ها و شگردهای بازنمایی رسانه ای(
)از سوی جمببع( میل به بازشناسی جمله از. هاست انسان ی شده سرکوب میال اتجلی فوتبال، نام ذیل ملی

واژگببونه اشکالی در ناگزیر داری، سرمایه ی بیمارگونه مناسبات بستر در که اجتماعی، همبستگیو نیاز به 
ی بببرهه در ای تببوده های شببادی و هیجانببات به اغلب که اصالتی رو این از. کنند می سرباز غیرانسانی و

کببه آنجا از پس. است بیماری انکار جهت در بیماری نمودهای از ستایش شود، می داده فوتبال های بازی
برای مبارزه مختلف اشکال در تنها نیست، تحقق قابل  داری سرمایه مناسبات در اجتماعی همبستگی این

. کشید انتظار را همبستگی این بروز توان می بدیل ی جامعه ایجاد جهت در موجود وضع تغییر
ملببی همبستگی برای محملی را فوتبال کوشد می که دنیایی بودن بیمار بر مبنی دارد وجود زیادی شواهد

: کنیم می اشاره ها آن از ای پاره به تنها اینجا در که دهد، جلوه المللی بین و

ب مارکسیست روانکاو فروم، اریش. ۱ اب از بخشبی در فرانکفبورت، مکت ه از «گریبز کت فراینبد ایبن تفصبیل آزادی» ب
است. کرده تشریح را ساختاری-روانی
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در ماه ها و هفته های پیش از آغاز جام جهانی فوتبال در برزیببل فرودسببتان برزیببل اعتراضببات و•
اعتصابات متعددی را سامان دادند تا به یاری «جهانی بودن پدیده ی فوتبال»  صدای خود را بببه

. نببه۲گوش جهانیان برسانند و بدین طریق حاکمان برزیل را به پذیرش حقوق خود ملزم سازند
تنها صدای آن ها شنیده نشد، بلکه سرکوب های پلیسی خونین اعتراضات آن ها نیز در هیبباهوی
آغاز مسابقات فوتبال گم شد. مسابقاتی کببه توپ هببای چنببد رنببگ آن در کارگاه  هببای تاریببک
بنگلدش دوخته شده بود و استادیوم های زیبای آن با تاراج ثببروت زحمت کشببان و محرومیببن
برزیلی و نیز استثمار کارگران ساخته شد و شتاب برای آماده سازی این ورزش گا ه ها بببه مببرگ

شش کارگر انجامید.

در هفته های اخیر در موارد متعددی مجریان خبر شبکه ی اول تلویزیون آلمان گزارش های خببود•
را با اخبار کشتار در غزه آغاز می کردند، که بلفاصله در هیاهوی خبر بعببدی کببه مربببوط بببه
فوتبال بود گببم می شببد. طبعببا در شببهرهای آلمببان نیببز هماننببد بسببیاری از شببهرهای اروپببا
تظاهرات هایی در مخالفت با کشتار و جنگ انجام گرفت؛ اما جایی که هر مسابقه ی تیم ملی بببه
راحتی صدها هزار نفر را در یک شهر بزرگ به خیابان می کشاند، تظاهرات هایی با تعببداد زیببر
پنج هزار نفر (یا در بهترین حالت زیر ده هزار نفر) درباره ی جنایت  های عظیمی که پیش چشببم
همگان (بر صفحه ی همان تلویزیون های پخش فوتبال) رخ می دهنببد، بیببان روشببنی از بیمبباری

تمدن بشری است.

 برزیببل۲۰۱۴ با میزبانی کشور قطر برگزار می شود. در حالی که جببام جهببانی ۲۰۲۲جام جهانی •
پرهزینه ترین جام جهانی در تاریببخ ایببن پدیببده بببوده اسببت، انتظببار می رود کببه تببدارک زیببر

 آغاز شده اسببت، هزینه هببای بببه۲۰۱۰ساخت های برگزاری این مسابقات در قطر، که از سال 
مراتب بیشتری بر جای بگذارد. اما جدا از ثروت هایی که با میانجی گری فیفا از جیب محرومان
اجتماعی به صندوق شرکت های چندملیتی واریز می شود، در قطر فاجعه ی انسببانی موحشببی در

 ساخت و سازهای مربوط به میزبانی قطببر3گاردینحال وقوع است. بنا بر گزارش های متعدد 
اا از کشورهای فقیر منطقببه (نظیببر تاکنون به مرگ بیش از نهصد کارگر مهاجر که اکثر

نپال و هند) هستند منجر شده است. پیش بینی می شود که با همین فرآیند، رقم نهایی تببا
. علت بیرونی این فاجعه، عببدم۴) به چهار هزار نفر برسد۲۰۲۲پایان کار ساخت و ساز (

کنید:  رجوع ها گزارش این به نمونه برای. ۲
تن     و     ها     خانمان     بی     ی      مبارزه     برزیل؛ خاکسار | ترجمه: آرام فری | نویسنده: آندره بخشد     می     گرما     اعتراضات     به     مترو     کارکنا

ش. | ترجمه: مصی داد     تکان     را     برزیل     اعتصابات     از     موجی     دیگر     فوتبال: بار     جهانی     جام     ی     آستانه     در

قطر:  در ۲۰۲۲  جهانی جام تدارک انسانی تلفات مورد در گاردین های گزارش.  3
Qatar World Cup: 400 Nepalese die on nation's building sites since bid won | Guardian

More than 500 Indian workers have died in Qatar since 2012, figures show  | Guardian

Qatar World Cup construction 'will leave 4,000 migrant workers dead | Guardia
. همان۴
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رعایت مسایل ایمنی محل کار در این کشور بسیار ثروتمند اسببت. امببا علببت بنیببادی تر، ارزان
بودن جان کارگران مهاجر در مناطق شیخ نشین است که با فقدان قوانین حمایتی نیروی کار در
این کشورها (عقب ماندگی تاریخی این جوامع) تلفیق می شود و در ترکیب با حببرص و آز ذاتببی
اا تغییببری در اسببتقبال صاحبان سرمایه، چنین پیامد مخوفی ایجاد می کند. و همه ی این ها مسببلم

 قطر ایجاد نخواهد کرد. شاید عکسببی۲۰۲۲پرشکوه و شوق آمیز دولت ها و مردم از جام جهانی 
 در حال تماشببای مسببابقه یولدیمیر پوتین و آنگل مرکل را در میان سپ پلترکه رئیس فیفا 

 ، به طور نمادین گویای آن باشد که فوتبال امببروزه چببه5 نشان می دهد۲۰۱۴فینال جام جهانی 
جایگاهی در ساختار قدرت جهانی دارد.

بر این اساس (و بی نیاز به ذکر مثال های بیشببتر و شبباید مهم تببر)، روشببن اسببت کببه در دل مناسبببات
بیمارگونه ی سرمایه داری، ورزشی با نفوذ فراگیر و توده ای فوتبال، نه تنها هیچ دخلی به ایجاد همبسببتگی
انسانی در سطوح ملی و بین المللی ندارد، بلکه یکببی از کارکردهببای آن (در کنببار کارکردهببای مسببتقیم
اا نرمالیزه کردن همین وضعیت بیمببار اسببت. وانگهببی، رونببد تبباریخی صببعود اقتصادی و اجتماعی) دقیق
مسابقات بین المللی فوتبال به جایگاه فراگیرترین رخداد ورزشی جهان امببروز، در بطببن مناسببباتی شببکل
گرفت که رقابت و ستیز میان کشورها از مهم ترین شاخص های آن بوده اسببت (سببتیزی کببه وقببوع دو
جنگ جهانی و انبوهی از جنگ های محلی و منطقه ای، شاخص های حاد آن بودند). بر بستر چنین ستیزی
است که از مدت ها پیش تاکنون حساسیتی عظیم برای تجهیز تیم های فوتبال ملببی بببا حببداکثر تببوان و
امکانات ملت ها وجود دارد تا بر مبنای آن دولت ها بتوانند مانور تبلیغاتی ملی گرایانه ی خببود (پوپولیسببم
فوتبالی) را اجرا کنند؟ بی دلیل نیست که برخی روزنامه  ها نظیر بیلد در فردای پیروزی تیم فوتبال آلمان

 یا روزنامه ی دیگری تیببتر «مببا6بر آرژانتین، در لغزش زبانی معنادار از کلمه ی «جنگ» استفاده کرده اند
آرژانتین را به زانو درآوردیم» را به کار می برد. نمایش نژادپرستانه ی «قهرمانان» فوتبال آلمان در جشن

تت تقابل «ما-آنها» قابل فهم است. پیروزی برلین در تحقیر مردم آمریکای جنوبی هم در همین کانتکس

تی« کرد اذعان باید گمان بی پس اا امببروز دنیببای در فوتبال» ملی ساز تشببدید و برسبباختن کببار در اساسبب
تت مرزهای . تقابل ها و گسستگی های ساختاری در درون و در بین جوامع انسانی اسببتتشدید و ملی هوی

این در حالی است که جذابیت   فراگیر فوتبال، بببر بسببتر سبباختارهای بیگانه سبباز و منفعل کننببده ی نظببم
تی مسلط و بازنمایی هایی رسانه های توده ای، همچببون پببرده ای   ایببن تقابل  هببا وسببازی پنهان بببرایاجتماع

اشببتیاق منظببر این از. گسست ها عمل می کند و بدین ترتیب بر رازورزی های مناسبات موجود می افزاید
روح از کببه است جهانی سرشت بازتاب فوتبال، ناسیونالیستی های گرایی  هویت در شدن ذوب به همگانی
.  ماست روح بی جهان نوین مذاهب از یکی هم فوتبال معنا این در. است شده تهی خود انسانی

۲۰۱۴     جهانی     جام     فینال     در     پوتین     و     مرکل     میان     در     پلتر     عکس. 5
6. Was für ein “Kampf” ?
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: بندی جمع
 کلمه ای که تماشاچیان و هواداران تیم  ملببی بببرپربسامدترین فوتبال، شادی لحظات ترین مهیج در اینکه

گرایببی، ملی و ملیببت پنببدار جببز ها آن که دهد می نشان از یک سو است،» آلمان«زبان می آورند کلمه ی 
کببه است آن از حاکی دیگر سوی از ندارند، باشد ها آن مشترک هویت حامل که دیگری انسانی میانجی

خببود، هببای انگاره هماهنببگ تکببثیر بببا ترتیببب بببدین و دانند می آلمان مادی تجسم را خود صدای آنان
هببویت فوتبببالی، های جشن دست این دیگر بیان به. کنند می ترسیم-باز را آلمان نژادی-هویتی مرزهای

گمببان بیناسیونالیسببم .  بنا می کنند یا به واقببع آن را بببازآرایی می کننببدناسیونالیسم حول را» ما« جمعی
امببروزی اشببکال احیببای امببا نیسببت، آن بببروز میانجی تنها هم فوتبال و نیست امروز دنیای ی برساخته

اا ناسیونالیسم تی توده مناسک به زدن دامن رهگذر از قطع - و دللت هببای فرهنگببیفوتبببال نظیببر مدرن، ا
پوشبباندن معاصببر، داری سببرمایه در ناسیونالیسببم اصببلی کارکردهببای جملببه از. گذرد میاجتماعی آن، 

با( ستم تحت های توده مبارزاتی همبستگی امکانات حذف و طبقاتی ستیزهای مهار و اجتماعی های شکاف
هژمببونی حفببظ جهببت در کببه همه ی این  سببازوکارها است،) مذهبی و نژادی-قومی های شکاف تحریک

جوامببع، اغلببب در کارکردهببایی چنیببن آشببکار ی غلبه. کننببد می عمل مختلف جوامع در حاکم ی طبقه
ززدایی و ی انگاره تی جهان« مرز  وداری سببرمایه سبباختاری هببای تناقض و سببازد می زایببل را سببرمایه »وطن

گرایی جهببان« اینکببه جملببه از سببازد؛ می عیان را )دموکراسی لیبرالیعنی (ساختار سیاسی هم بسته ی آن 
کببه آنجببا از. اسببت انباشت ی وقفه بی فرآیند ملزومات و» سود کسب« ساحت به معطوف تنها» سرمایه

 نببهدارد، نیبباز» دیگببران« بر خود برتری خاص بودگی و اثبات به خود، تثبیت و توجیه برای ناسیونالیسم
دد » دیگری«فقط از سایر ملت ها  تی خببو ترین دسببت دممی سازد، بلکه به ناچار در محدوده ی مرزهببای ملبب

. دهد می قرار خود تهاجم آماج ها خارجی هیات در را ها»دیگری«
،»ملببی« تنببگ هببای المان سببایر و نببژادی  هببویت ملیت برآمده از بر تأکید با ناسیونالیسم اساس این بر

نژادپرسببتی پببس. دهببد می پببرورش خببود دل را نژادپرسببتی به طببور گریزناپببذیری نطفه ی خواه نا خواه
همزیسببتی  در و دارد مدرن جوامع اجتماعی-سیاسی ساختارهای در )تصادفی نه و( ساختاری خاستگاهی

ی برسبباخته ایببدئولوژی دربا این وجود، . برد می سر به جوامع این بر مسلط مناسبات با» آمیز مسالمت«
 بروز آناشکال حادترین به نژادپرستی ی پدیده آنان، انحصاری های رسانه و حاکم ی طبقه مدارن سیاست

یببا» افراطببی راسببت« نظیببر هایی  برچسببب اطلق با عموما و شود، می داده تقلیل اش انسانی حاملننزد 
تی-استثنا یا بودگی خاص بر ،» نئونازی«  نظببمپردازان ایببدئولوژی حببال عیببن در. د گردمی تاکید آن بودگ

دی راست در سطح گفتمانی و سیاسی از که برند نمی یاد از گاه هیچمسلط  تل افراط برابببر در ارزی هم معبباد
وضببع تغییببر جهت در تلش و گرایش گونه هر تا بسازند؛) انقلبی های کمونیست: بخوانید( افراطی چپ

.  قلمداد گرددافراطی راست های  انگیزه با تراز هم و منحط گرایشی موجود،
و ناسیونالیسببم پیونببدی هم تنها نه که است هایی گاه گره آن از یکی ای توده فراگیر علقه مثابه به فوتبال

غیببر مناسبببات چنیببن دل در سببازی ملیت چگببونه که دهد می نشان بلکه کند، می عیان را داری سرمایه
و عظیببم های جشببن .گیرد می کار به و دهد می پرورش خود دامان در را نژادپرستی ناگزیر به ای انسانی
ملیببت محببور حببول کببه فوتبببالی هببای کارناوال از دسببته آن ویببژه به فوتبال، سرمست هواداران مکرر
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ایببن. کننببد می اشبباره شده ززدایی سیاست دنیایی در» سیاست« خالی جای به کنند، می فتح را ها» خیابان«
دسببت از خببود رهاسببازی و رشد برای که امکاناتی آن ی همه بر علوه ناسیونالیسم، به مسلح های توده
تببا که همچنببان شببوند؛ می بدل پوپولیستی های سیاست دست در هایی سلح به سادگی به خود دهند، می

.است بوده متکی» ملت« مقوله ی از ای مایه درون چنین بر پارلمانی، دموکراسی های پایه تحکیم نیز امروز
تی های برانگیختگی این منظر، این از .است دهنده هشدار و آور ترس راستی به ها توده انفعال

وقفه بی جهانیت  سیاست و اقتصاد های پهنه در ها ملت که شرایطی در دارانه، سرمایه مناسبات تسلط تحت
همبسببتگی واقعببی بسببترهای غیبباب جنبش هببای اعتراضببی رهببایی بخش کببه در و ، در سببتیزندهببم با

میببان های جنگت سمبولیک امتداد ناگزیر به فوتبال جهانی جام نظیر مناسکی شوند، واقع  انترناسیونالیسیتی
فربببه و احیا فوتبال نظیر مدرنی های نمایش با و گیرد می شکل ناسیونالیسم حول که یی»ما. «هاست ملت
تنببگ، یببی»ما« سازد؛ برمی متخاصم ملی های جزیره ی محدوده در را کاذبی همبستگی گمان  بی شود، می

گیری شببکل برای ممکن فرآیند تنها این معاصر جهان در اما. ارتجاعی و عقب به رو ایستا، تقابلی،/حذفی
مببردم اکببثریت کببه حاضببر، غیرانسانی مناسبات تغییر برای جمعی ی مبارزه از فرآیندهایی. نیست» ما«

دارد» شدن« به رو که یی»ما« گیری شکل برای ست ای گشوده امکان دارند، خود ی سیطره تحت را جهان
.  اندیشد می بشر رهایی به و

۲۰۱۴ جولی ۱6

است. دسترسی قابل اینجا در نخست بخش اف دی پی ی * نسخه
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