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امتدادهای افشاگرانهی فوتبال )بخش اول(

بیژن کیارسی -امین حصوری

پیشدرآمد :چند روز از برگزاری فینال جام جهانی فوتبببال  ۲۰۱۴میگببذرد و در آلمببان انفجببار شببادیهای

عمومی اندکی فروکش کرده است )آغاز هفتهی کاریی ملزومات خود را دارد( .اما پرچمهای سه رنگ همچنان
در جای جای شهرها بر فراز پنجرهها و ماشینها به چشم میخورند .میتوان تصور کرد ملتی قهرمانی تیم ملی
خود را در یکی از مهمترین رقابتهای ورزشی جهان جشن میگیرد و همه چیز عببادی اسببت ،همچنببانکه از
یک رویداد ورزشی ناب انتظار میرود .اما شواهدی سمج ،ایببن تصببور خوشبینببانه را بببه چببالش میکشببند و
»جنون جام جهانی« را به پرسش میگیرند .کمی به عقب برگردیم و با دیدی بیرونی این مساله را مرور کنیم:

.۱جمعیتیکرنگوشادان
تماشای بازی فینال بخش عظیمی از جمعیت آلمان را به خیابانها کشانده است .در شهرهای مختلببف آلمببان
خیابانها از جمعیت موج میزند .تنها در بخش مرکزی شهر برلین حدود  ۲۵۰هزار نفر برای تماشای جمعببی
فوتبال به فضای باز آمدهاند .۱پرچم های سهرنگ چنان در همه جا )مکانها و بدنها( خودنمایی میکننببد کببه
تفکیک بدنها از رنگهای سیاه-سرخ-زرد دشوار است؛ گویی مردم به تن واحدی سببهرنگ تبببدیل شببدهاند.
تنها دستانی که شیشههای آبجو را بال و پایین میآورند این وعدهی اطمینانبخش را میدهند که همهی اینها
تنها در چارچوب سرگرمی است! با زدن سوت پایببان بببازی فینببال ،در آلمببان بخببش عظیمببی از جمعیببت از
خوشحالی از خود بیخود میشود .در یکی از این صحنهها وقتی جمعیت یکصدا نعره میزند» :مببا قهرمببانیم«؛
کسی از لبلی جمعیت یادآوری میکند که» :ما قهرمان نیستیم ،بلکه تیم فوتبال آلمان جببام جهببانی را بببرده
است« .عدهای با او درگیر میشوند ،تا یادآوری کنند که در این شادمانی »ملی« وصلههای ناجور جایی ندارند.
هواداران تیم رقیب )اغلب ،مهاجران و خارجیان( یا پرچمها را پنهان کردهاند یا باید خود را برای انواع و اقسام
برخوردهای خشونتآمیز آماده کنند .چون در بحبوحهی سرمستی پیروزی فضایی فراهم آمده است تا عدهای
عقدههای سرکوب شدهی اجتماعی خود را به گونهای »موجه« بیرون بریزند .آنچه این دست عقدهگشاییها را
»موجه« میسازد ،فضایی است که امکان بروز همپوشانیهای آنها را فراهم میکند :افراد از دریببافتن شببباهت
 .1شبی که آلمانیها تا صبح نخوابیدند | دویچه وله
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مکنونات درونی خود با یکدیگر شهامت ابراز آنها را پیدا میکنند .اما در سطحی زیرینتر ،خود این شباهتها
ریشه در ساختارهای مشترک سرکوب دارند ،که کمابیش به طور یکسان بر همگان اعمال میشوند.
سرکوب در قلب اروپا و در دموکراسی بالندهای به نام جمهوری فدرال آلمان؟! بله ،امببا بببا وجببود اینکببه در
همین به اصطل ح قلب اروپا )تنها اندکی دورتر از دماغ پارلماننشینهای برلین( پناهجویان معتراض و حامیان
آنها به عریانترین شکلی از سوی پلیس دولتی سرکوب میشوند ،در اینجا از نوع دیگری از سببرکوب سببخن
میگوییم :سرکوبی که از کارکردهای ساختاری نظام اجتماعی-اقتصببادی سببرمایهداری اسببت و بببه ناچببار در
کانونهای سرمایهداری نمودهای بارزتری دارد؛ جایی که ترکیب بدیع اصل »کارایی اقتصادی« )برای تضببمین
انباشت سرمایه( و ضرورت »تولید رضایت« )برای تضمین تدوام هژمونی طبقهی حاکم( ،پیامببدهای آشببکاری
در حوزهی روانشناسی اجتماعی دارد .به این بحث در حد اشارهای توضیحی باز میگردیم.

.۲نژادپرستیبدونعصایناسیونالیسم
روز بعد در لبلی اخبار ،در گوشههای برخی سایتهای خبری گزارشهایی منتشببر میشببود کببه سببویههای
پنهان شادیهای »ملی« شب گذشته را آشکار میکند:
حملهی نئونازیها در شهرهای مختلف آلمان به مقرهای تجمع نیروهای چپ و آلترناتیو؛ عدم واکنش پلیببس
آلمان به کسانی که از فاصلهی  ۱۰متری سلم هیتلری میدهند )کاری که بنا به یک سنت دیرین در آلمببان
جرمی جدی محسوب میشود(؛ به سسخره گرفتن مببردم آرژانببتین و برخببی کشببورهای آمریکببای جنببوبی ،بببا
مقایسهی راه رفتن آلمانیها و »گائوچو«ها در مراسم رسمی جشببن پیببروزی در برلیببن۲؛ انتشببار عکسببی آزار
ت پرچم آلمان را بالی سر برده است ،و غیببره.
دهنده از جوانی که در محل یادبود قربانیان فاجعهی هولوکاس ی
امببا چشببمگیرتر و رنجآورتببر از همهی اینهببا ،تهبباجم کمببابیش هماهنببگ و سببازمانیافتهی نئونازیهببا بببه
ساختمانهای محل استقرار پناهجویان و پناهندگان در برخی از شهرهای آلمان است.3
 .۲هنرنمایی نژادپرستانهی بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان و هلهلهی شادی تماشاگران:
WM-Party am Brandenburger Tor: "So geh'n die Gauchos!" | Splegel Online
So gehen die Deutschen, die Deutschen gehen so | You Tube
و نمونهای از انتقاد رسانهها:
Respektlos im Siegesrausch | Taz Zeitung
 .3برخی لینکهای مرتبط در این زمینه:
Fremdenfeindliche Übergriffe nach WM-Finale | neues Deutschland
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در کنار وقایع تاسفباری که در خیابانها و در سطح شهرها رخ میدهند ،گرایشهای نژادپرستانه در فضاهای
مجازی مانند فیسبوک و توئیتر خود را عریانتر نشان میدهند ،چرا که در اینجببا ابببراز عقایببد نژادپرسببتانه
کاری به مراتب آسانتر و کمهزینهتر -از فضای واقعی -است؛ گو اینکه دشوار بتوان مرز معناداری میببان ایببن
دو فضا کشید؛ چون هر دو بسترهایی اجتماعی برای بروز گرایشها و کنشهای ایجنتهای انسانی هستند.
در روزهای اخیر کارشناسان رسمی از سیر صعودی منحنی ثبت پیامهای نژادپرستانه خبر میدهند؛ در فضببای
مجازی حتی نشانهها و شعارهایی از دوران آلمان نازی حضور خود را به رخ میکشند .تنها چند ساعت پس از
پایان مسابقهی فینال ،رسانهها از درج تبریکهای هزاران کاربر فیسبوکی در صفحهی فیسبببوکی صببدراعظم
آلمان ،آنگل مرکل ،خبر دادند ۴که در شادباش این پیروزی از او با القابی که زمببانی بببه هیتلببر تعلببق داشببت
تشکر شده بود؛ از جمله مقایسهی مرکل با وزیر خارجه آلمان نازی ،یببواخیم فببون ریبنتببروپ .ابعبباد هجببوم
اینگونه پیامها چنان بود که گردانندگان صفحهی فیسبوکی مرکل پس از مدت کوتاهی اعلم کردند که هببر
گونه پیغام حاوی نشانههای راسسیستی خودبهخود حدف میگردد .هرچند که بنا به اعلم رسانهها ،بسیاری از
این پیغامها احتمالل از اروپای شرقی و مشخصا اوکراین ،در اعتراض به سیاسببتهای دولببت آلمببان و شببخص
مرکل در این کشور ،فرستاده شدهاند ،اما آلمانی بودن بسیاری از کاربران نیز امری غیر قابل کتمان است.
به طور معمول ،سیاستمداران و رسانههای مسلط چنین رویههایی را نادیده میگیرند یا تلویحببا آن را اشببکال
تند و تیزترر بروز یکرنگی ملی قلمداد میکنند ،که گویا نهایتلا قابل هببدایت بببه زیببر چببتری اسببت کببه آنرا
»میهنپرستی بردبار« نامیدهاند.
سیاستمداران احزاب مختلف آلمان در نادیدهانگاری و انکار پدیداری مجدد ایببن رویههببای نژادپرسببتانه در
سایهی مسابقات جام جهانی ،در بالترین سطح ممکن به همگرایی رسیدهاند :نمایندهی حزب سبببزهای آلمببان
در مجلس ،رناته کوناست در ردد انتقاد منتقدان» ،دریببای سببیاه-سببرخ-زرد« در کببف خیابانهببای آلمببان را
نشانهای مثبت قلمداد میکند و در یادداشتی برای روزنامهی یکشنبهی بیلد مینویسد» :سرتاسر آلمان سببیاه-
سرخ-زرد خوشحالی میکند و تمام دوستان از سرتاسر جهان نیببز بببا آنهببا بببه شببادی پرداختهانببد«؛ سببپس
عوامفریبانه اضافه میکند» :جام جهانی فوتبال جشن رنگها  ،ملیتها و انسانها است و رنگهای سیاه-سرخ-
زرد هویت ما به عنوان میزبان است؛ بیایید تا به شما نشان بدهیم که آلمان تا چه حد میتواند زیبببا باشببد«.۵
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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هورست کهلر رئیس جمهور سابق آلمان و عضو حزب دموکرات مسیحی نیز ایببن دریببای سببه رنببگ را زیبببا
میخواند ،چرا که» :مردم با نشان دادن پرچم آلمان در حمایت از تیم ملببی آلمببان دارای یببک هببویت واحببد
میشوند«.6
تنها موردی که یکی از وزرای کابینه ،احساس شرمساری خود را ،به عنوان یببک میهندوسببت ،ابببراز میکنببد،
زمانی است که رسانهها خبر میدهند که طرفداران فوتبببال آلمببان در شببهر لمبببرگ اوکرایببن بببا شببعارهای
نژادپرستانه و نشان دادن پرچم دوران رایش سوم ،فضای رعب و وحشت ایجاد کردهاند.7

»خارجی«ها

.۳نمایشفوتبالازمنظر
در سوی دیگر ،ویلهلم هایتمایر پرفسور علوم تربیتی دانشگاه بیلفلببد و رئیببس موسسببهای تحقیقبباتی دربببارهی
»بحران و خشونتهای اجتماعی« ،اینگونه تبلیغات ملیگرایانه در پوشش حمایت از تیم ملببی را یببک ابتببذال
خطرناک و نوعی شستشوی مغزی جمعی توصیف میکند .8وی در همین راستا به این نکته اشاره میکند کببه
بر مبنای نتایج تحقیقات موسسهی یاد شده ،احساسات ملیگرایانه با رفتار خارجیستیزانه نسبت مستقیم دارد؛
و اینکه آمار سالنهی این موسسه )از سال  (۲۰۰۰حاکی از سیر صعودی این احساسات با شببروع هببر دوره از
بازیهای جام جهانی فوتبال است ،طوری که سطح آن پس از پایان هر دورهی جام جهانی به وضعیت قبلی باز
نمیگردد .او معتقد است که این هیجانات ملی و شعارهایی نظیر »تو آلمان هستی« نمیتواند به عنوان گرانیگاه
)مرکز ثقل( جامعهای متزلزل عمل کند.9
یان روبل در مقالهای ۱۰با عنوان»چرا خارجی ها برای آلماننیستند« برای گشایش بحث خببود ایببنپرسببش
چالشبرانگیز را پیش رویخواننده قرار میدهد که» :چرا خارجیهاییکه در آلمببانزنببدگیمیکننببد ،بببا
مشتهایی گره کرده و پنهان در جیب شلوارهای خود ،آرزوی شکست آلمان در مسابقاتی نظیر جام ملتهای
اروپا یا جام جهانی را دارند؟« .وی در ادامه مینویسد» :به این اعتقاد رسیدهام که خارجیها هر چقببدر زمببان
طولنیتری در آلمان زندگی کرده باشند ،این چنین احساسی در آنان شدت بیشتری به خود میگیرد«.

 .6همان
7. Party-Patriotismus ist Nationalismus | Süddeutsche
8. Fußballtaumel und Fremdenfeindlichkeit | Süddeutsche

 .9همان
10. Warum Ausländer nicht für Deutschland sind | Yahoo Nachrichten Deutschland
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فارغ از نتیجهی تقلیل آمیزی که روبل از بحث خود میگیرد ]مبنی بر اینکه» :از ماست که بر ماست؛ چرا که
ما مردم دیگر کشورها را به دیدهی تحقیر مینگریم و زمانی که پیروز میشویم با اغراق و بدون ظرافت نشان
میدهیم که چنین نگاه تحقیرآمیزی به حریف خود داریم ،[«۱۱در پرسش و پاسخی که او طر ح میکند حقببایق
مهمی نهفته است:
در اینجا )همانند برخی دیگر از کشببورهای میزبببان( خببارجی ،فببارغ از هببر درجهای کببه بببرای بببه اصببطل ح
»اینتگرهسازی« خود بکوشد ،چنان بیگانه تلقی میشود که ناچار است فشار عینی بیرونی را با واکنشببی درونببی
پس بزند .جدا از هر گونه مطالعهی آماری موجود یا ممکنی در این مورد ،عیببانترین شبباهد مبباجرا روحیهی
آشفته و شکنندهی بسیاری از فرزندان مهاجران است که با اینکه از خردسالی در اینجا زیستهاند یببا حببتی در
اینجا به دنیا آمدهاند ،اغلب در برزخ پذیرفته نشدن و پیامدهای ذهنی-روانی آن دست و پا میزنند .بببر ایببن
اساس ،واضح است که هر آن چیزی که ملدیببت آلمببانی را برجسببته سببازد ،همزمببان جدامانببدگی و بیگببانگی
خارجیها را نیز )در ساحتهای عینی و ذهنببی( برجسببته میسببازد .فببوران موسببمی ملیگرایببیی همزمببان بببا
رقابتهای بینالمللی فوتبال یکی از اینهاست.

.۴معیارپیشرویدر»مداراباخارجی«
نوید کرمانی در سخنرانی »شکوهمند« خود در پارلمان آلمان ۱۲در مراسم بزرگداشت شصت و پنجمین سالگرد
تصویب قانون اساسی آلمان ،برای تأکید بر دستاوردهای این قانون اساسیی با اشاره به یک نظرسنجی تبباریخی،
پارادوکسی را مطر ح میکند که دامنهی آن فراتر از نتایج تأییدآمیز مورد نظر او میرود :سببال  ۱9۵۱انببدکی
پس از تصویب قانون اساسی آلمان ،در یک نظرسنجی دربارهی بهترین دورهی تاریببخ آلمببان ۴۵» ،درصببد از
دوران امپراتوری دوم نام برده بودند 7 ،درصد از جمهوری وایمار و  ۴۲درصد از دوران حکببومت »ناسببیونال
سوسیالیسم« .تنها  ۲درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی جمهوری فببدرال را بهببترین دوران بببرای آلمانیهببا
میدانستند«۱3.
او از این یادآوری تاریخی و مقایسهی آن با گشادهگی ]نسبی[ کنببونی جببامعهی آلمببان بببه روی خارجیببان و
»چندفرهنگی« بودرن جامعه چنین نتیجه میگیرد که» :ما باید خوشحال باشیم از اینکه در آغاز دوران جمهوری
 .11همان
 .12متن کامل سخنرانی نوید کرمانی در پارلمان آلمان | دویچه وله
 .13همان
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فدرال سیاستمدارانی زمام امور را در دست داشتند که نه بر اساس نظرسنجیها ،بلکببه در راسببتای اعتقببادات
خود عمل میکردند «۱۴.پیشفرض اساسی وی برای این ابراز خرسندی آن است که در پرتو تعهد اجرایی بببه
همین قانون اساسی ،که در روندی کمابیش »از بال« تدوین شده است ،موقعیت اینک به کلببی دگرگببون شببده
است و اکثریت جامعه انگارههای نژادپرستانهی خود را وانهاده اسببت .متأسببفانه تنهببا در سببطح نسبببیگرایی
ف موجود ،وی در ارزیببابی
آماری صرف میتوان با خوشبینی وی همراه بود .چون علوه بر برخی شواهد مخال ر
خود فاکتورهای مهمی را کامل نادیده میگیرد:
نخست آنکه به لحاظ عدلی روند گسترش و توسعهی سرمایهداری و نیازهای درونی خاص آن بود که پذیرش
سیل مهاجران و »چندفرهنگی« بودن را به جوامع غربی تحمیل کرده است ،نه بندهای »مترقی« قوانین اساسی
کشورها )فارغ از نقشی که پیامدهای سیاستهای استعماری و جنگها و کودتاهای امپریالیستی در برانگیختببن
و تداوم سیل مهاجران داشتهاند( .دوم آن که قانونی که از بال تدوین شود ،بهناچار با چاشنی زور پیاده و اجببرا
و تضمین میشود .بنابراین بررسی میزان درونی شدن رو ح قانون در شببهروندان ،نیازمنببد تامببل در بسببترها و
برهههایی است که فشار هزینهها و تبعات قانونری نافرمانی موقتلا برداشته شود .از این منظر ،برخببورد عمببومی
جامعه با پناهجویان ) نه فقط برخورد شخصی و رودررو ،بلکه نحوهی مواجههی افکار عمومی با اخبار سببرکوب
عریان تحرکات حقطلبی پناهجویان( ،شاخص مهمی برای بررسی میزان درونی شدن اصببل فرضببی »برخببورد
برابر با خارجی« است .چون در اینجا پناهجو از حقوق »شهروندی« که امکان دفاع در برابببر تعرضببات فببردی
متنوع »شهروندان« را به او بدهد برخوردار نیست؛ وانگهی ،اجباری »قانونی« بببرای حمببایت »شببهروندان« از
اعتراضات پناهجویان وجود ندارد )گو اینکه هدف این اعتراضات نیز ،تغییر بخشی از قوانین موجود به عنبببوان
منشاء مشکلت است( .بنابراین در غیاب »فشار قانون« برای تنظیببم سبباحت فببردری برخببورد بببا ]مسببالهی[
پناهجویان ،میتوان با نگریستن در این حوزه ،درونمایهی واقعی رفتار شهروندان نسبت به »مسالهی خببارجی«
را محک زد.
اما آزمایشگاه اجتماعی وسیعتر برای بررسی صحت خوشبینی آقای نوید کرمانی ،برههی مسابقات بینالمللببی
فوتبال است؛ دورهای که نه فقط فشار قانونی بببرای نببوع مشخصببی از رفتببار »مطلببوب« غببایب اسببت ،بلکببه
گرایشهای ناسیونالیستی به طور گستردهای در اشکال رسمی و غیررسببمی تبلیببغ و تهییببج و لجببرم تشببدید
میشوند .درست در همینجاست که نه فقط نفس حملهی اخیر به چندین کمپ پناهجویی-پناهنببدگی پببس از
پیروزی نهایی »تیم ملی« معنا مییابد ،بلکه سکوت عمومی جامعهی آلمان در برابر این خبر اهمیتی دوچنببدان
 .14همان
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مییابد .بدین ترتیب ناسیونالیسمی که به همراه فوتبال سر باز میکند ،افسانهی درونی شدن »سمدارای قببانونی«
با خارجیان را افشا میکند ،چرا که ناسیونالیسم ناچار است خود را در برابر »دیگری« قرار دهد .و »خارجیهببا
)پناهجویان ،پناهندگان و مهاجران( دمدستترین »دیگریها« هستند .بنابراین انگارهی »پیشرفرت« اجتماعی در
زمینهی »خارجیپذیرری« جامعهی آلمان که آقای کرمانی و میزبانان خرسببند او در پارلمببان در خصببوص آن
توافق نظر دارند ،تنها در شرایطی انتزاعی و در حصار تحمیلی قببانون قابببل تصببور اسببت .بببر همیببن اسبباس،
پارادوکس مورد اشاره در زمینهی تأثیرات آتی مثبرت »دموکراسی از بال« ،بدین نحو رفع میشود که بپببذیریم
دموکراسی از بال جامعه را تغییر نمیدهد ،بلکه آن را در جهت کارکردهای معینی مهار میکند] .شبباید بیراه
نباشد بگوییم جنبش دانشببجویی  68تلشببی قهرمانببانه بببرای شکسببتن همیببن الگببوی دموکراسببی آمرانببه و
پدرسالرانه بود ،گو اینکه تنها توانست بخشی از تناقضات آن را عیان کند .با شکست تراژیک ایببن جنبببش و
سرکوب و ادغام مازادهای سیاسی و اجتماعی آن ،مسیر مهار »قانونری« هر چه بیشتر جامعهی آلمببان گشببوده
شد و جامعه برای استقبال آتی از عصر نولیبرالیسم و جنگهای بشردوستانه مهیا شد[.
با این اوصاف پرسش اساسی و مکرری که این بار به میانجی فوتبببال بببا آن مببواجه میشببویم آن اسببت کببه
ناسیونالیسم چه کارکردی در بازتولید نظم اجتماعی دارد؟ )در بخش دوم مقاله به این پرسش میپردازیم(.
 ۱6جولی ۲۰۱۴
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امتدادهای افشاگرانهی فوتبال )بخش دوم(:

از همپیوندی ناسیونالیسم و سرمایهداری تا زایش نژادپرستی
بیژن کیارسی -امین حصوری

در بخش نخست این نوشتار ،در بررسی نمودهای نژادپرستانهی جام جهانی فوتبال ) ۲۰۱۴با تمرکز بببر
نمونهی جامعهی آلمان( به همپوشانیهای آن با واقعیتت همیشه حاضر ناسیونالیسم رسیدیم .در انتهببا بببا
این پرسش مکرر مواجه شدیم که در دنیای امروز ناسیونالیسم اساساا چببه کببارکردی در بازتولیببد نظببم
اجتماعی دارد؟ در ادامهی این نوشتار میکوشیم ضمن پیگیری بحببتث سببویهها و دللتهببای اجتمبباعی
فوتبال ،قدری بر این پرسش درنگ کنیببم تببا کارکردهببای سبباختاری ناسیونالیسببم و پیامببدهای آن در
سرمایهداری معاصر را اندکی واکاوی کنیم.
فوتبال در بستر همپیوندی ناسیونالیسم و سرمایهداری
جام جهانی فوتبال یکی از آن عرصههایی است که همپیوندی »کاپیتالیسببم« و »ناسیونالیسببم« را آشببکار
میکند .حفظ پیوستگی سرمایهداری در روند توسببعهی تبباریخی آن ،در فرآینببد مببداومی از گسسببتن-
پیوستن تحقق یافته است .فرآیندی که در حوزههای متنوع تاریخی-انضمامی رخ میدهد و میتبببوان آن
را »مرزگذاری-مرزززدایتی توامان« نامید .در این بحث مشخص ،سببرمایهداری بببه مثببابه شببیوهی تولیببد
مسلط به موازات اینکه برای فتح بازارهای جدید ناچببار اسببت مرزهببای ملببی را درنببوردد و ملزومببات
گسترش خود را فراتر از مرزهای ملی و هویتی به جوامع مختلف تحمیل کنببد )و »هببر آنچببه سببخت و
استوار است را دود و نابود کند«( ،در عین حال نیازمند آن است که بببر تضببادهای درونببی و سبباختاری
منطق اقتصادی خود غلبه کند .مشخصاا تشدید شکاف کببار و سببرمایه ،سببتیزهای طبقبباتی را گسببترش
میدهد و شکنندگی برآمده از گسببترش سببتیزهای طبقبباتی و بالقوهگیهببای آن در درون هببر جببامعه،
برقراری و حفظ هژمونی در محدودهی مرزهای ملی را ضروری میسازد ،که ایببن خببود نیازمنببد ایجبباد
حس وفاق ملی و وحدت سیاسی بهرغم شکافها و گسیختگیهای واقعی جامعه است.
از سوی دیگر ،در سطح تاریخی و انضمامی ،نه با سرمایه بلکه با سرمایههای متعدد مواجهیم کببه عمببدتا
در کانونهای ملی و زیر چتر حمایتی دولتهای ملی به بسط و »شکوفایی« خود میپردازند .از این رو بقا
و موفقیت در رقابتهای ناگزیر کانونهای سرمایهداری نیازمند کسب سببیادت ملببی از طریببق پویببایی
اقتصادی است ،که پیش شرط ضروری این یک نیز برقراری وفاق ملی و وحدت سیاسببی اسببت .امببا در
دنیای امروز به واسطهی افول نسبی کارکردهببای وحببدتآفرین مببذاهب در نببواحی پیشرفتهی جهببان
)کشورهای متروپل( خواهناخواه ناسیونالیسم کاندید واجد صلحیتی برای ایفای چنین نقشی اسببت .پببس
ناسیونالیسم با ترمیم شکافهای اجتماعی و به انحراف کشاندن سمتو سببوی سببتیزهای اجتمبباعی ،بببه
سرمایهداری کمک میکند تا بر تضادهای بنیادین خود فایق آید )یا آنها را به تعویق بیافکند(.
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اما چه عواملی به چاقوی ناسیونالیسم زبرندگی کنببونی آن را ،متناسببب بببا نیازهببای سببرمایهداری ،اعطببا
میکنند ،طوری که ستمدیدگان و زخمخوردگان از نظام طبقاتی نیز همپای ستمگران و عافیتنشینان بببا
نوای ترننمات آن به رقص درمیآیند .سرراستترین پاسخ به این پرسش پردامنه ،ارجاع به روانشناسببی
اجتماعی جامعه است .هر چه نظام اقتصادی و تقسیمکار اجتمبباعی بیگانهسبباز اکببثریت افببراد جببامعه را
بیشتر با خود و با یکدیگر بیگانه میکند ،گرایش درونی به فرافکنی موقعیت و ادغام شدن در یک هویت
جمعی تاییدکننده و حمایتگر و هر آنچه که -در مقابل این نومیدی ویرانگر -حس قدرت بدهد بیشببتر
میشود . ۱از سوی دیگر ،سرمایهداری به طور نظاممند میل درونی افراد به زنببدگی جمعببی و پیونببدهای
رشددهنده و بسیاری از شورمندیهای انسانی را سرکوب میکنببد ،کببه پیامببد آشببکار آن بببا سببلطهی
]فرهنگ[ فردگرایی بر جوامع مدرن نمود مییابد .در چنین شرایطی افببراد بببرای پببر کببردن ایببن خل ء
خواهناخواه به گریزگاهها و تکیهگاههای موجود روی میآورند و ناسیونالیسم بنا به مبباهیت فراگیببر خببود
سادهترین و در دسترسترین گریزگاه است .بنابراین سرمایهداری و ناسیونالیسم پیوندی دو سویه دارنببد
و به طور مستمر از یکدیگر پشتیبانی میکنند .در این میببان بازهایهببای بینالمللببی فوتبببال یکببی از آن
مناسک ملی است که آتش ناسیونالیسم را داغ نگه میدارد؛ چیزی نظیر جنگ ،اما با هزینهای به مراتب
کمتر و مشروعیت و محبوبیتی به مراتب بیشتر .از این منظر ،اصرار بر سیاسی نبودن یا سیاسببی ندیببدن
فوتبال ،مصداق آشکار تجاهل است.
فوتبال و توهم همبستگی
در واقع هر نمایش متعارفی از حضور جمعی کلن تودهها ،از آنجببا کببه در بسببتر مناسبببات اجتمبباعی-
سیاسی موجود شکل میگیرد ،تا جایی که حضوری انفعالی باشد ،به نوبهی خود به تببداوم آن مناسبببات
یاری میرساند .تنها جنبشهای اعتراضی تودهای میتوانند از این چرخهی معیوب فراروی کنند .گرایش
همگانی به فوتبال و نفوذ بسیار گستردهی آن بیگمان ناشی از سادگی فهم و دنبال کردن بببازی فوتبببال
برای همه )در وسیعترین معنای آن(  ،هیجانات و زیباییهای درونی فوتبببال و جببذابیتهای بیرونببی آن
)نظیر شیوهها و شگردهای بازنمایی رسانهای( است .اما اشتیاق همگانی برای به تن کردن پیراهن هببویت
ملی ذیل نام فوتبال ،تجلی امیال سرکوبشدهی انسانهاست .از جمله میل به بازشناسی )از سوی جمببع(
و نیاز به همبستگی اجتماعی ،که در بستر مناسبات بیمارگونهی سرمایهداری ،ناگزیر در اشکالی واژگببونه
و غیرانسانی سرباز میکنند .از این رو اصالتی که اغلب به هیجانببات و شببادیهای تببودهای در بببرههی
بازیهای فوتبال داده میشود ،ستایش از نمودهای بیماری در جهت انکار بیماری است .پس از آنجا کببه
این همبستگی اجتماعی در مناسبات سرمایهداری قابل تحقق نیست ،تنها در اشکال مختلف مبارزه برای
تغییر وضع موجود در جهت ایجاد جامعهی بدیل میتوان بروز این همبستگی را انتظار کشید.
شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر بیمار بودن دنیایی که میکوشد فوتبال را محملی برای همبستگی ملببی
و بینالمللی جلوه دهد ،که در اینجا تنها به پارهای از آنها اشاره میکنیم:

 .۱اریش فروم ،روانکاو مارکسیست مکت ب فرانکفبورت ،در بخشبی از کت اب »گریبز از آزادی« ب ه تفصبیل ایبن فراینبد
ساختاری-روانی را تشریح کرده است.
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• در ماهها و هفتههای پیش از آغاز جام جهانی فوتبال در برزیببل فرودسببتان برزیببل اعتراضببات و
اعتصابات متعددی را سامان دادند تا به یاری »جهانی بودن پدیدهی فوتبال« صدای خود را بببه
گوش جهانیان برسانند و بدین طریق حاکمان برزیل را به پذیرش حقوق خود ملزم سازند .۲نببه
تنها صدای آنها شنیده نشد ،بلکه سرکوبهای پلیسی خونین اعتراضات آنها نیز در هیبباهوی
آغاز مسابقات فوتبال گم شد .مسابقاتی کببه توپهببای چنببد رنببگ آن در کارگاههببای تاریببک
بنگلدش دوخته شده بود و استادیومهای زیبای آن با تاراج ثببروت زحمتکشببان و محرومیببن
برزیلی و نیز استثمار کارگران ساخته شد و شتاب برای آمادهسازی این ورزشگاهها بببه مببرگ
شش کارگر انجامید.
• در هفتههای اخیر در موارد متعددی مجریان خبر شبکهی اول تلویزیون آلمان گزارشهای خببود
را با اخبار کشتار در غزه آغاز میکردند ،که بلفاصله در هیاهوی خبر بعببدی کببه مربببوط بببه
فوتبال بود گببم میشببد .طبعببا در شببهرهای آلمببان نیببز هماننببد بسببیاری از شببهرهای اروپببا
تظاهراتهایی در مخالفت با کشتار و جنگ انجام گرفت؛ اما جایی که هر مسابقهی تیم ملی بببه
راحتی صدها هزار نفر را در یک شهر بزرگ به خیابان میکشاند ،تظاهراتهایی با تعببداد زیببر
پنج هزار نفر )یا در بهترین حالت زیر ده هزار نفر( دربارهی جنایتهای عظیمی که پیش چشببم
همگان )بر صفحهی همان تلویزیونهای پخش فوتبال( رخ میدهنببد ،بیببان روشببنی از بیمبباری
تمدن بشری است.
• جام جهانی  ۲۰۲۲با میزبانی کشور قطر برگزار میشود .در حالی که جببام جهببانی  ۲۰۱۴برزیببل
پرهزینهترین جامجهانی در تاریببخ ایببن پدیببده بببوده اسببت ،انتظببار میرود کببه تببدارک زیببر
ساختهای برگزاری این مسابقات در قطر ،که از سال  ۲۰۱۰آغاز شده اسببت ،هزینههببای بببه
مراتب بیشتری بر جای بگذارد .اما جدا از ثروتهایی که با میانجیگری فیفا از جیب محرومان
اجتماعی به صندوق شرکتهای چندملیتی واریز میشود ،در قطر فاجعهی انسببانی موحشببی در
حال وقوع است .بنا بر گزارشهای متعدد گاردین 3ساخت و سازهای مربوط به میزبانی قطببر
تاکنون به مرگ بیش از نهصد کارگر مهاجر که اکثراا از کشورهای فقیر منطقببه )نظیببر
نپال و هند( هستند منجر شده است .پیشبینی میشود که با همین فرآیند ،رقم نهایی تببا
پایان کار ساخت و ساز )  (۲۰۲۲به چهار هزار نفر برسد  .۴علت بیرونی این فاجعه ،عببدم
 .۲برای نمونه به این گزارشها رجوع کنید:

برزیل؛ مبارزهی بیخانمانها و کارکناتن مترو به اعتراضات گرما میبخشد | نویسنده :آندره فری | ترجمه :آرام خاکسار

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

 .3گزارشهای گاردین در مورد تلفات انسانی تدارک جام جهانی  ۲۰۲۲در قطر:
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

 .۴همان
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رعایت مسایل ایمنی محل کار در این کشور بسیار ثروتمند اسببت .امببا علببت بنیببادیتر ،ارزان
بودن جان کارگران مهاجر در مناطق شیخنشین است که با فقدان قوانین حمایتی نیروی کار در
این کشورها )عقبماندگی تاریخی این جوامع( تلفیق میشود و در ترکیب با حببرص و آز ذاتببی
صاحبان سرمایه ،چنین پیامد مخوفی ایجاد میکند .و همهی اینها مسببلماا تغییببری در اسببتقبال
پرشکوه و شوقآمیز دولتها و مردم از جامجهانی  ۲۰۲۲قطر ایجاد نخواهد کرد .شاید عکسببی
که رئیس فیفا سپ پلتر را در میان آنگل مرکل و ولدیمیر پوتین در حال تماشببای مسببابقهی
فینال جامجهانی  ۲۰۱۴نشان میدهد ، 5به طور نمادین گویای آن باشد که فوتبال امببروزه چببه
جایگاهی در ساختار قدرت جهانی دارد.
بر این اساس )و بینیاز به ذکر مثالهای بیشببتر و شبباید مهمتببر( ،روشببن اسببت کببه در دل مناسبببات
بیمارگونهی سرمایهداری ،ورزشی با نفوذ فراگیر و تودهای فوتبال ،نه تنها هیچ دخلی به ایجاد همبسببتگی
انسانی در سطوح ملی و بینالمللی ندارد ،بلکه یکببی از کارکردهببای آن )در کنببار کارکردهببای مسببتقیم
اقتصادی و اجتماعی( دقیقاا نرمالیزه کردن همین وضعیت بیمببار اسببت .وانگهببی ،رونببد تبباریخی صببعود
مسابقات بینالمللی فوتبال به جایگاه فراگیرترین رخداد ورزشی جهان امببروز ،در بطببن مناسببباتی شببکل
گرفت که رقابت و ستیز میان کشورها از مهمترین شاخصهای آن بوده اسببت )سببتیزی کببه وقببوع دو
جنگ جهانی و انبوهی از جنگهای محلی و منطقهای ،شاخصهای حاد آن بودند( .بر بستر چنین ستیزی
است که از مدتها پیش تاکنون حساسیتی عظیم برای تجهیز تیمهای فوتبال ملببی بببا حببداکثر تببوان و
امکانات ملتها وجود دارد تا بر مبنای آن دولتها بتوانند مانور تبلیغاتی ملیگرایانهی خببود )پوپولیسببم
فوتبالی( را اجرا کنند؟ بیدلیل نیست که برخی روزنامهها نظیر بیلد در فردای پیروزی تیم فوتبال آلمان
بر آرژانتین ،در لغزش زبانی معنادار از کلمهی »جنگ« استفاده کردهاند 6یا روزنامهی دیگری تیببتر »مببا
آرژانتین را به زانو درآوردیم« را به کار میبرد .نمایش نژادپرستانهی »قهرمانان« فوتبال آلمان در جشن
پیروزی برلین در تحقیر مردم آمریکای جنوبی هم در همین کانتکستت تقابل »ما-آنها« قابل فهم است.
پس بیگمان باید اذعان کرد »ملیسازتی« فوتبال در دنیببای امببروز اساسبباا در کببار برسبباختن و تشببدید
مرزهای هویتت ملی و تشدید تقابلها و گسستگیهای ساختاری در درون و در بین جوامع انسانی اسببت.
این در حالی است که جذابیت فراگیر فوتبال ،بببر بسببتر سبباختارهای بیگانهسبباز و منفعلکننببدهی نظببم
اجتماعتی مسلط و بازنماییهایی رسانههای تودهای ،همچببون پببردهای بببرای پنهانسببازی ایببن تقابلهببا و
گسستها عمل میکند و بدین ترتیب بر رازورزیهای مناسبات موجود میافزاید .از این منظببر اشببتیاق
همگانی به ذوب شدن در هویتگراییهای ناسیونالیستی فوتبال ،بازتاب سرشت جهانی است کببه از روح
انسانی خود تهی شده است .در این معنا فوتبال هم یکی از مذاهب نوین جهان بیروح ماست.

 .5عکس پلتر در میان مرکل و پوتین در فینال جام جهانی ۲۰۱۴
? ”6. Was für ein “Kampf
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جمعبندی:
اینکه در مهیجترین لحظات شادی فوتبال ،پربسامدترین کلمهای که تماشاچیان و هواداران تیم ملببی بببر
زبان میآورند کلمهی »آلمان« است ،از یکسو نشان میدهد که آنها جببز پنببدار ملیببت و ملیگرایببی،
میانجی انسانی دیگری که حامل هویت مشترک آنها باشد ندارند ،از سوی دیگر حاکی از آن است کببه
آنان صدای خود را تجسم مادی آلمان میدانند و بببدین ترتیببب بببا تکببثیر هماهنببگ انگارههببای خببود،
مرزهای هویتی-نژادی آلمان را باز-ترسیم میکنند .به بیان دیگر این دست جشنهای فوتبببالی ،هببویت
جمعی »ما« را حول ناسیونالیسم بنا میکنند یا به واقببع آن را بببازآرایی میکننببد .ناسیونالیسببم بیگمببان
برساختهی دنیای امروز نیست و فوتبال هم تنها میانجی بببروز آن نیسببت ،امببا احیببای اشببکال امببروزی
ناسیونالیسم قطعاا از رهگذر دامن زدن به مناسک تودهاتی مدرن ،نظیببر فوتبببال و دللتهببای فرهنگببی-
اجتماعی آن ،میگذرد .از جملببه کارکردهببای اصببلی ناسیونالیسببم در سببرمایهداری معاصببر ،پوشبباندن
شکافهای اجتماعی و مهار ستیزهای طبقاتی و حذف امکانات همبستگی مبارزاتی تودههای تحت ستم )با
تحریک شکافهای قومی-نژادی و مذهبی( است ،کببه همهی این سببازوکارها در جهببت حفببظ هژمببونی
طبقهی حاکم در جوامع مختلف عمل میکننببد .غلبهی آشببکار چنیببن کارکردهببایی در اغلببب جوامببع،
انگارهی مرزززدایی و »جهانوطنتی« سببرمایه را زایببل میسببازد و تناقضهببای سبباختاری سببرمایهداری و
ساختار سیاسی همبستهی آن )یعنی لیبرال دموکراسی( را عیان میسببازد؛ از جملببه اینکببه »جهببانگرایی
سرمایه« تنها معطوف به ساحت »کسب سود« و ملزومات فرآیند بیوقفهی انباشت اسببت .از آنجببا کببه
ناسیونالیسم برای توجیه و تثبیت خود ،به اثبات خاصبودگی و برتری خود بر »دیگببران« نیبباز دارد ،نببه
فقط از سایر ملتها »دیگری« میسازد ،بلکه به ناچار در محدودهی مرزهببای ملببتی خببودد دمدسببتترین
»دیگری«ها را در هیات خارجیها آماج تهاجم خود قرار میدهد.
بر این اساس ناسیونالیسم با تأکید بر ملیت برآمده از هببویت نببژادی و سببایر المانهببای تنببگ »ملببی«،
خواهناخواه به طببور گریزناپببذیری نطفهی نژادپرسببتی را دل خببود پببرورش میدهببد .پببس نژادپرسببتی
خاستگاهی ساختاری )و نه تصادفی( در ساختارهای سیاسی-اجتماعی جوامع مدرن دارد و در همزیسببتی
»مسالمتآمیز« با مناسبات مسلط بر این جوامع به سر میبرد .با این وجود ،در ایببدئولوژی برسبباختهی
سیاستمدارن طبقهی حاکم و رسانههای انحصاری آنان ،پدیدهی نژادپرستی به حادترین اشکال بروز آن
نزد حاملن انسانیاش تقلیل داده میشود ،و عموما با اطلق برچسبببهایی نظیببر »راسببت افراطببی« یببا
»نئونازی« ،بر خاصبودگی یا استثنا-بودگتی آن تاکید میگردد .در عیببن حببال ایببدئولوژیپردازان نظببم
مسلط هیچگاه از یاد نمیبرند که در سطح گفتمانی و سیاسی از راست افراطدی معببادتل همارزی در برابببر
چپ افراطی )بخوانید :کمونیستهای انقلبی( بسازند؛ تا هر گونه گرایش و تلش در جهت تغییببر وضببع
موجود ،گرایشی منحط و همتراز با انگیزههای راست افراطی قلمداد گردد.
فوتبال به مثابه علقه فراگیر تودهای یکی از آن گرهگاههایی است که نه تنها همپیونببدی ناسیونالیسببم و
سرمایهداری را عیان میکند ،بلکه نشان میدهد که چگببونه ملیتسببازی در دل چنیببن مناسبببات غیببر
انسانیای به ناگزیر نژادپرستی را در دامان خود پرورش میدهد و به کار میگیرد .جشببنهای عظیببم و
مکرر هواداران سرمست فوتبال ،به ویببژه آن دسببته از کارناوالهببای فوتبببالی کببه حببول محببور ملیببت
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»خیابان«ها را فتح میکنند ،به جای خالی »سیاست« در دنیایی سیاستززدایی شده اشبباره میکننببد .ایببن
تودههای مسلح به ناسیونالیسم ،علوه بر همهی آن امکاناتی که برای رشد و رهاسببازی خببود از دسببت
میدهند ،خود به سادگی به سلحهایی در دست سیاستهای پوپولیستی بدل می شببوند؛ همچنببانکه تببا
امروز نیز تحکیم پایههای دموکراسی پارلمانی ،بر چنین درونمایهای از مقولهی »ملت« متکی بوده است.
از این منظر ،این برانگیختگیهای انفعالتی تودهها به راستی ترسآور و هشدار دهنده است.
تحت تسلط مناسبات سرمایهدارانه ،در شرایطی که ملتها در پهنههای اقتصاد و سیاست ت جهانی بیوقفه
با هببم در سببتیزند ،و در غیبباب جنبشهببای اعتراضببی رهبباییبخش کببه بسببترهای واقعببی همبسببتگی
سمبولیک جنگهای میببان
ت
انترناسیونالیسیتی واقع شوند ،مناسکی نظیر جام جهانی فوتبال بهناگزیر امتداد
ملتهاست» .ما«یی که حول ناسیونالیسم شکل میگیرد و با نمایشهای مدرنی نظیر فوتبال احیا و فربببه
میشود ،بی گمان همبستگی کاذبی را در محدودهی جزیرههای ملی متخاصم برمی سازد؛ »ما«یببی تنببگ،
حذفی/تقابلی ،ایستا ،رو به عقب و ارتجاعی .اما در جهان معاصر این تنها فرآیند ممکن برای شببکلگیری
»ما« نیست .فرآیندهایی از مبارزهی جمعی برای تغییر مناسبات غیرانسانی حاضببر ،کببه اکببثریت مببردم
جهان را تحت سیطرهی خود دارند ،امکان گشودهایست برای شکلگیری »ما«یی که رو به »شدن« دارد
و به رهایی بشر میاندیشد.
 ۱6جولی ۲۰۱۴
* نسخهی پیدیاف بخش نخست در اینجا قابل دسترسی است.
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