کارگاه دیالکتیک  /بازنشر:

امتدادهای افشاگرانهی فوتبال:
از هم پیوندی ناسیونالیسم و سرمایهداری تا زایش نژادپرستی

بیژن کیارسی – امین حصوری

توضیح کارگاه :به بهانهی شروع دور جدیدی از مسابقات جام جهانی فوتبببال ،متنببی انتقببادی درخصببوص پیونببد فوتبببالل
حرفهای با مناسبات سرمایهدارانه را بازخوانی میکنیم .با این توضیح که این متن نخستین بببار انببدکی پببس از پایببان جببام

جهانی ) ۲۰۱۴آلمان( در تارنمای پراکسیس منتشر گردید.
* * *
پیشدرآمد :چند روز از برگزاری فینال جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۴میگذرد و در آلمان انفجار شبادیهای عمبومی
اندکی فروکش کرده است )آغاز هفتهی کار یی ملزومات خود را دارد( .اما پرچمهای سهرنگ 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 عادی است ،همچنانکه از یک رویداد ورزشببی نبباب
انتظار میرود .اما شواهدی سمج ،این تصور خوشبینانه را به چالش میکشند و »جنون جام جهانی« را به پرسببش
میگیرند .کمی به عقب برگردیم و با دیدی بیرونی این مساله را مرور کنیم:

 .۱جمعیت یکرنگ و شادان
تماشای بازی فینال بخش عظیمی از جمعیت آلمان را ببه خیابانهببا کشبانده اسبت .در شبهرهای مختل ف آلمبان
خیابانها از جمعیت موج میزند .تنها در بخش مرکزی شهر برلین حببدود  ۲۵۰هببزار نفببر بببرای تماشببای جمعببی
فوتبال به فضای باز آمدهاند . 1پرچم های سهرنگ چنان در همه جببا )مکانهببا و بببدنها( خودنمببایی میکننببد کببه
تفکیک بدنها از رنگهای سیاه-سرخ-زرد دشوار است؛ گویی مردم به تن واحببدی سببهرنگ تبببدیل شببدهاند .تنهببا
دستانی که شیشههای آبجو را بال و پایین میآورند این وعدهی اطمینانبخش را میدهند که همهی اینها تنها در
 .1شبی که آلمانیها تا صبح نخوابیدند | دویچه وله
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چارچوب سرگرمی است! با زدن سوت پایان بازی فینال ،در آلمان بخش عظیمی از جمعیت از خوشببحالی از خببود
بیخود میشود .در یکی از این صحنهها وقبتی جمعیبت یکصبدا نعبره میزنبد» :مبا قهرمبانیم«؛ کسبی از لبلی
جمعیت یادآوری میکند که» :ما قهرمان نیستیم ،بلکه تیم فوتبال آلمان جام جهانی را برده اسببت« .عببدهای بببا او
درگیر میشوند ،تا یادآوری کنند که در این شادمانی »ملی« وصلههای ناجور ج ایی ندارنبد .ه واداران تیبم رقیبب
)اغلب ،مه اجران و خارجیبان( ی ا پرچمه ا را پنه ان کردهان د ی ا بای د خ ود را ب رای ان واع و اقس ام برخورده ای
خشونتآمیز آماده کنند .چون در بحبوحهی سرمستی پی روزی فضبایی فراهبم آم ده اسبت تبا ع دهای عقبدههای
سرکوب شدهی اجتماعی خود را به گونهای »موجه« بیرون بریزند .آنچببه ایببن دسببت عقدهگشبباییها را »مببوجه«
میسازد ،فضایی است که امکان بروز همپوشانیهای آنها را فراهببم میکنبد :افبراد از دریبافتن شبباهت مکنونببات
درونی خود با یکدیگر شهامت ابراز آنها را پیدا میکنند .اما در سطحی زیرینتببر ،خببود ایببن شببباهتها ریشببه 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 ،اما با وجود اینکه در همیببن بببه
اصطلحا قلب اروپا )تنها اندکی دورتر از دماغ پارلماننشینهای برلیببن( پناهجویببان معببتراض و حامیببان آنهببا بببه
عریانترین شکلی از سوی پلیس دولتی سرکوب میشوند ،در اینجا از نببوع دیگببری از سببرکوب سببخن میگببوییم:
سرکوبی ک ه از کارکرده ای س اختاری نظبام اجتمباعی-اقتص ادی سبرمایهداری اس ت و ب ه ناچبار در کانونهبای
سرمایهداری نمودهای بارزتری دارد؛ جایی که ترکیب بدیع اصل »کارایی اقتصادی« )برای تضمین انباشت سرمایه(
و ضرورت »تولید رضایت« )برای تضمین تدوام هژمونی طبقهی حاکم( ،پیامدهای آشکاری در حوزهی روانشناسی
اجتماعی دارد .به این بحث در حد اشارهای توضیحی باز میگردیم.

 .۲نژادپرستی بدون عصای ناسیونالیسم
روز بعد در لبلی اخبار ،در گوشههای برخی سایتهای خبری گزارشهایی منتشر میشود کببه سببویههای پنهببان
شادیهای »ملی« شب گذشته را آشکار میکند:
حملهی نئونازیها در شهرهای مختلف آلمان به مقرهای تجمع نیروهای چپ و آلترناتیو؛ عدم واکنش پلیس آلمان
به کسانی که از فاصلهی  ۱۰متری سلم هیتلری میدهند )کاری که بنا به یک سنت دیرین در آلمان جرمی جدی
محسوب میشود(؛ به سسخره گرفتن مردم آرژانتین و برخببی کشببورهای آمریکببای جنببوبی بببا مقایسببهی راه رفتببن
آلمانیها و »گائوچو«ها در مراسم رسمی جشن پیروزی در برلین2؛ انتشار عکسی آزار دهنده از جوانی که در محببل
» .2هنرنمای لی« 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 رسانههای آلمانی:

Respektlos im Siegesrausch | Taz Zeitung
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یادبود قربانیان فاجعهی هولوکاس یت پرچم آلمان را بالی سر برده است ،و غیره .اما چشمگیرتر و رنجآورتر از همهی
اینها ،تهاجم کمابیش هماهنگ و سازمانیافتهی نئونازیها به ساختمانهای محل استقرار پناهجویان و پناهندگان
در برخی از شهرهای آلمان است.3
در کنار وقایع تاسفباری که در خیابانها و در سطح شببهرها رخ میدهنببد ،گرایشهببای نژادپرسببتانه در فضبباهای
مجازی مانند فیسبوک و توئیتر خود را عریانتر نشان میدهند ،چرا که در اینجا ابراز عقاید نژادپرستانه کبباری بببه
مراتب آسانتر و کمهزینهتر -از فضای واقعی -است؛ گو اینکه دشوار بتوان مرز معناداری میان ایببن دو فضببا کشببید؛
چون هر دو بسترهایی اجتماعی برای بروز گرایشها و کنشهای ایجنتهای انسانی هستند.
در روزهای اخیر کارشناسان رسمی از سیر صعودی منحنی ثبت پیامهببای نژادپرسببتانه خبببر میدهنببد؛ در فضببای
مجازی حتی نشانهها و شعارهایی از دوران آلمان نازی حضور خود را به رخ میکشببند .تنهببا چنببد سبباعت پببس از
پایان مسابقهی فینال ،رسانهها از درج تبریکهای هزاران کاربر فیسبوکی در صفحهی فیسبوکی صدراعظم آلمان،
آنگل مرکل ،خبر دادند 4که در شادباش این پیروزی از او با القابی که زمانی به هیتلر تعلق داشت تشکر شببده بببود؛
از جمله مقایسهی مرکل با وزیر خارجه آلمان نازی ،یواخیم فون ریبنتروپ .ابعاد هجوم اینگونه پیامها چنان بببود
که گردانندگان صفحهی فیسبولک مرکل پس از مدت کوتاهی اعلم کردند که هر گببونه پیغببام حبباوی نشببانههای
راسسیستی خودبهخود حدف میگردد .هرچند که بنا به اعلم رسانهها ،بسیاری از این پیغامهببا احتمببالل از اروپببای
شرقی و مشخصا اوکراین ،در اعتراض به سیاستهای دولت آلمان و شخص مرکل در این کشور ،فرستاده شببدهاند،
اما آلمانی بودن بسیاری از کاربران نیز امری غیر قابل کتمان است.
بهطور معمول ،سیاستمداران و رسانههای مسلط چنین رویههایی را نادیده میگیرند یا تلویحا آن را اشکال تنببد و
تیزتلر بروز یکرنگی ملی قلمداد میکنند ،که گویا نهایتلا قابل هدایت به زیر چببتری اسببت کببه آنرا »میهنپرسببتی
بردبار« نامیدهاند.
سیاستمداران احزاب مختلف آلمان در نادیدهانگاری و انکار پدیداری مجدد این رویههبای نژادپرسبتانه در سبایهی
مسابقات جام جهانی ،در بالترین سطح ممکن به همگرایی رسیدهاند :نمایندهی حزب سبزهای آلمببان در مجلببس،
رناته کوناست در ر دد انتقاد منتقدان» ،دریای سیاه-سرخ-زرد« در کف خیابانهای آلمان را نش انهای مثب ت قلم داد
میکند و در یادداشتی برای روزنامهی یکشنبهی بیلد مینویسد» :سرتاسر آلمان سیاه-سرخ-زرد خوشحالی میکند
و تمام دوستان از سرتاسر جهان نیز با آنها به شادی پرداختهاند«؛ سپس عوامفریبانه اضافه میکن د» :ج ام جه انی
فوتبال جشن رنگها  ،ملیتها و انسانها است و رنگهای سیاه-سرخ-زرد هویت ما به عنوان میزبان اسببت؛ بیاییببد
 .3برخی لینکهای مرتبط در این زمینه:

Fremdenfeindliche Übergriffe nach WM-Finale | neues Deutschland
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
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تا به شما نشان بدهیم که آلمان تا چه حد میتواند زیبا باشد .«5هورست کهلر رییس جمهور سابق آلمببان و عضببو
حزب دموکرات مسیحی نیز این دریای سه رنگ را زیبا میخواند ،چرا که» :مردم بببا نشببان دادن پرچببم آلمببان در
حمایت از تیم ملی آلمان دارای یک هویت واحد میشوند.«6
تنها موردی که یکی از وزرای کابینه ،احساس شرمساری خود را ،به عنوان یک میهندوست ،اب راز میکن د ،زم انی
است که رسانهها خبر میدهند که طرفداران فوتبال آلمان در شهر لمبرگ اوکراین با شعارهای نژادپرستانه و نشان
دادن پرچم دوران رایش سوم ،فضای رعب و وحشت ایجاد کردهاند.7

 .۳نمایش فوتبال از منظر »خارجی«ها
در سوی دیگر ،ویلهلم هایتمایر پرفسور علوم تربیتی دانشگاه بیلفلد و رئیس موسسهای تحقیقاتی دربارهی »بحببران
و خشونتهای اجتماعی« ،اینگونه تبلیغات ملیگرایانه در پوشش حمایت از تیم ملببی را یببک ابتببذال خطرنبباک و
نوعی شستشوی مغزی جمعی توصیف میکند .8وی در همین راستا به این نکته اشاره میکند که بر مبنببای نتایببج
تحقیقات موسسهی یاد شده ،احساسات ملیگرایانه با رفتببار خارجیسببتیزانه نسبببت مسببتقیم دارد؛ و اینکببه آمببار
سالنهی این موسسه )از سال  (۲۰۰۰حاکی از سیر صعودی این احساسببات بببا شببروع هبر دوره از بازیهببای جبام
جهانی فوتبال است ،طوری که سطح آن پس از پایان هر دورهی جام جهانی بببه وضببعیت قبلببی ببباز نمیگببردد .او
معتقد است که این هیجانات ملی و شعارهایی نظیر »تو آلمان هستی« نمیتواند به عنببوان گرانیگبباه )مرکببز ثقببل(
جامعهای متزلزل عمل کند.9
یان روبل در مقالهای 10با عنوان »چرا خارجی ها ب رای آلم ان نیس تند« ب رای گش ایش بح ث خ ود ای ن پرس ش
چالشبرانگیز را پیش روی خواننده قرار میدهد که» :چرا خارجیهایی که در آلمان زندگی میکنند ،با مشتهایی
گره کرده و پنهان در جیب شلوارهای خود ،آرزوی شکست آلمان در مسابقاتی نظیر ج ام ملته ای اروپ ا ی ا ج ام
جهانی را دارند؟« .وی در ادامه مینویسد» :به این اعتقاد رسیدهام که خارجیها هببر چقببدر زمببان طببولنیتری در
آلمان زندگی کرده باشند ،این چنین احساسی در آنان شدت بیشتری به خود میگیرد«.
فارغ از نتیجهی تقلیل آمیزی که روبل از بحث خود میگیرد ]مبنی بر اینکه» :از ماست که بر ماست؛ چببرا کببه مببا
مردم دیگر کشورها را به دیدهی تحقیر مینگریم و زمببانی کبه پیببروز میشببویم بببا اغببراق و بببدون ظرافببت نشببان

5. Deutschland in Schwarz-Rot-Gold: Köhler und Künast erfreut über Fahnenmeer | Spiegel
 .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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میدهیم که چنین نگاه تحقیرآمیزی به حریف خود داریم ،[«11در پرسش و پاسخی کببه او طببرحا میکنببد حقببایق
مهمی نهفته است:
در اینجببا )هماننببد برخببی دیگببر از کشببورهای میزبببان( خببارجی ،فببارغ از هببر درجهای کببه بببرای بببه اصببطلحا
»اینتگرهسازی« خود بکوشد ،چنان بیگانه تلقی میشود که ناچار است فشار عینی بیرونی را با واکنشی درونی پس
بزند .جدا از هر گونه مطالعهی آماری موجود یا ممکنی در این مببورد ،عیببانترین شبباهد مبباجرا روحیهی آشببفته و
شکنندهی بسیاری از فرزندان مهاجران است که با اینکه از خردسالی در اینجا زیستهاند یا حتی در اینجببا بببه دنیببا
آمدهاند ،اغلب در برزخ پذیرفته نشدن و پیامدهای ذهنی-روانی آن دست و پا میزنند .بر این اسبباس ،واضبح اسببت
که هر آن چیزی که مل دیت آلمانی را برجسته سازد ،همزمان جداماندگی و بیگانگی خارجیها را نیز )در ساحتهای
عینی و ذهنی( برجسته میسازد .ف وران موس می ملیگرای یی همزمبان ببا رقابتهبای بینالمللبی فوتببال یک ی از
اینهاست.

 .۴معیار پیشروی در »مدارا با خارجی«
نوید کرمانی در سخنرانی »شکوهمند« خود در پارلمان آلمان 12در مراسبم بزرگداشبت شص ت و پنجمیبن سبالگرد
تصویب قانون اساسی آلمان ،برای تأکید بر دستاوردهای این قانون اساسیی ب ا اش اره ب ه ی ک نظرس نجی ت اریخی،
پارادوکسی را مطرحا میکند که دامنهی آن فراتر از نتایج تأییدآمیز مورد نظر او میرود :سال  ۱۹۵۱اندکی پببس از
تصویب ق انون اساس ی آلم ان ،در ی ک نظرس نجی درب ارهی به ترین دورهی تاری خ آلم ان ۴۵» ،درص د از دوران
امپراتوری دوم نام برده بودند ۷ ،درصد از جمهوری وایمار و  ۴۲درصد از دوران حکومت »ناسیونال سوسیالیسببم«.
تنها  ۲درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی جمهوری فدرال را بهترین دوران برای آلمانیها میدانستند.«13
او از این ی ادآوری ت اریخی و مقایس هی آن ب ا گش ادهگی ]نس بی[ کن ونی ج امعهی آلم ان ب ه روی خارجیبان و
»چندفرهنگی« بودلن جامعه چنین نتیجه میگیرد که» :ما باید خوشحال باشیم از اینکه در آغبباز دوران جمهببوری
فدرال سیاستمدارانی زمام امور را در دست داشتند که نه بر اساس نظرسنجیها ،بلکه در راسببتای اعتقببادات خببود
عمل میکردند .«14پیشفرض اساسی وی برای این ابراز خرسندی آن است که در پرتببو تعهببد اجرایببی بببه همیببن
قانون اساسی ،که در روندی کمابیش »از بال« تدوین شده است ،موقعیت اینببک بببه کلببی دگرگببون شببده اسببت و
اکثریت جامعه انگارههای نژادپرستانهی خود را وانهاده است .متأسبفانه تنهبا در س طح نسببیگرایی آمباری ص رف
میتوان با خوشبینی وی همراه بود .چون علوه بر برخی شواهد مخاللف موجود ،وی در ارزیببابی خببود فاکتورهببای
مهمی را کامل نادیده میگیرد:
 .11همان
 .12متن کامل سخنرانی نوید کرمانی در پارلمان آلمان؛ دویچه وله.
 .13همان
 .14همان
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نخست آنکه به لحاظ ع دلی روند گسترش و توسعهی سرمایهداری و نیازهای درونی خاص آن بود که پذیرش سببیل
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 جنگهبا و کودتاهبای امپریالیس تی در برانگیختبن و تبداوم
سیل مهاجران داشتهاند( .دوم آن که قانونی که از بال تدوین شود ،بهناچار با چاشببنی زور پیبباده و اجببرا و تضببمین
میشود .بنابراین بررسی میزان درونی شدن روحا قانون در شهروندان ،نیازمند تامل در بسترها و برهههایی است که
فشار هزینهها و تبعات قانونلی نافرمانی موقتلا برداشته شود .از این منظر ،برخورد عمومی جامعه با پناهجویببان ) نببه
فقط برخورد شخصی و رودررو ،بلکه نحوهی مواجههی افکار عمومی با اخب ار س رکوب عری ان تحرک ات حقطل بی
پناهجویان( ،شاخص مهمی برای بررسی میزان درونی شدن اصل فرضی »برخورد برابر با خارجی« اسببت .چببون در
اینجا پناهجو از حقوق »شهروندی« که امکان دفاع در براببر تعرضبات فبردی متنبوع »ش هروندان« را ببه او بدهبد
برخوردار نیست؛ وانگهی ،اجباری »قانونی« برای حمایت »شهروندان« از اعتراضببات پناهجویببان وجببود نببدارد )گبو
اینکه هدف این اعتراضات نیز ،تغییر بخشی از قوانین موجود به عنوان منشاء مشببکلت اسببت( .بنببابراین در غیبباب
»فشار قانون« برای تنظیم ساحت فردلی برخورد با ]مسببالهی[ پناهجویببان ،میتببوان بببا نگریسببتن در ایببن حببوزه،
درونمایهی واقعی رفتار شهروندان نسبت به »مسالهی خارجی« را محک زد.
اما آزمایشگاه اجتماعی وسیعتر برای بررسی صحت خوشبینی آقای نویببد کرمببانی ،بببرههی مسببابقات بینالمللببی
فوتبال است؛ دورهای که نه فقط فشار قانونی برای نوع مشخصی از رفتار »مطلوب« غایب است ،بلکببه گرایشهببای
ناسیونالیستی به طور گستردهای در اشکال رسمی و غیررسمی تبلیغ و تهییج و لجرم تشدید میشوند .درسببت در
همینجاست که نه فقط نفس حملهی اخیر به چندین کمپ پناهجویی-پناهنببدگی پببس از پیببروزی نهببایی »تیببم
ملی« معنا مییابد ،بلکه سکوت عمومی جامعهی آلمان در برابر این خبر اهمیتی دوچندان مییابببد .بببدین ترتیببب
ناسیونالیسمی که به همراه فوتبال سر باز میکند ،افسانهی درونی شببدن »سمببدارای قببانونی« بببا خارجیببان را افشببا
میکند ،چرا که ناسیونالیسم ناچار است خود را در برابر »دیگری« قرار دهد .و »خارجیها )پناهجویان ،پناهنببدگان
و مهاجران( دمدستترین »دیگریها« هستند .بنابراین انگارهی »پیشرفلت« اجتماعی در زمینهی »خارجیپببذیرلی«
جامعهی آلمان که آقای کرمانی و میزبانان خرسند او در پارلمان در خصوص آن توافق نظر دارند ،تنها در شببرایطی
انتزاعی و در حصار تحمیلی قانون قابل تصور است .بر همین اساس ،پارادوکس مورد اشاره در زمینهی تأثیرات آتی
مثبلت »دموکراسی از بال« ،بدین نحو رفع میشود که بپذیریم دموکراسی از بال جامعه را تغییر نمیدهد ،بلکببه آن
را در جهت کارکردهای معینی مهار میکند] .شاید بیراه نباشد بگوییم جنبببش دانشببجویی  ۶۸تلشببی قهرمانببانه
برای شکستن همین الگوی دموکراسی آمرانه و پدرسالرانه بود ،گو اینکه تنهببا توانسببت بخشببی از تناقضببات آن را
عیان کند .با شکست تراژیک این جنبش و سرکوب و ادغام مازادهای سیاسی و اجتماعی آن ،مسیر مهار »قببانونلی«
هر چه بیشتر جامعهی آلمان گشوده شد و جامعه برای استقبال آتی از عصر نولیبرالیسم و جنگهای بشردوسببتانه
مهیا شد[.
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با این اوصاف پرسش اساسی و مکرری که این بار به میانجی فوتبال با آن مواجه میشویم آن است که ناسیونالیسم
چه کارکردی در بازتولید نظم اجتماعی دارد؟

 .۵فوتبال در بستر همپیوندی ناسیونالیسم و سرمایهداری
تا اینجا ،در بررسی نمودهای نژادپرستانهی جام جهانی فوتبال ) ۲۰۱۴با تمرکز بببر نمببونهی جببامعهی آلمببان( بببه
همپوشانیهای آن با واقعیبلت همیشبه حاضبر ناسیونالیسبم رسبیدیم .در ادامه ،ضبمن پیگیبری بحبلث س ویهها و
دللتهای اجتماعی فوتبال ،میکوشیم قدری بر این پرسش درنگ کنیم که :در دنیای امببروز ناسیونالیسببم اساسببلا
چه کارکردی در بازتولید نظ م اجتم اعی دارد؟ نی ازی ب ه گفت ن نیس ت ک ه ای ن درن گ ص رفا اهمی ت واک اوی
کارکردهای ساختاری ناسیونالیسم و پیامدهای آن در سرمایهداری معاصر را برجسته میکند ،بیآنکه بتوانببد جببای
خالی آن را پر کند.
جام جهانی فوتبال یکی از آن عرصههایی است که همپیوندی »کاپیتالیسبم« و »ناسیونالیسببم« را آشبکار میکنببد.
حفظ پیوستگی سرمایهداری در روند توسعهی تاریخی آن ،در فرآیند مببداومی از گسسببتن-پیوسببتن تحقببق یببافته
است .فرآیندی که در حوزههای متنوع تاریخی-انضمامی رخ میدهد و میتوان آن را »مرزگذاری-مرزسزدایلی توامان«
نامید .در این بحث مشخص ،سرمایهداری به مثابه شیوهی تولید مسلط به موازات اینکه برای فتح بازارهببای جدیببد
ناچار است مرزهای ملی را درنوردد و ملزومات گسترش خود را فراتر از مرزهای ملی و هویتی بببه جوامببع مختلببف
تحمیل کند )و »هر آنچه سخت و استوار است را دود و نابود کند«( ،در عین حال نیازمند آن است که بر تضادهای
درونی و ساختاری منطق اقتصادی خود غلبه کند .مشخصلا تشببدید شببکاف کببار و سببرمایه ،سببتیزهای طبقبباتی را
گسترش میدهد و شبکنندگی برآمبده از گسبترش سبتیزهای طبقباتی و بالقوهگیهببای آن در درون هبر جبامعه،
برقراری و حفظ هژمونی در محدودهی مرزهای ملی را ضروری میسازد ،که این خود نیازمند ایجاد حس وفاق ملی
و وحدت سیاسی بهرغم شکافها و گسیختگیهای واقعی جامعه است.
از سوی دیگر ،در سطح تاریخی و انضمامی ،نه بببا سببرمایه بلکببه بببا سببرمایههای متعببدد مببواجهیم کببه عمببدتا در
کانونهای ملی و زیر چتر حمایتی دولتهای ملی به بسط و »شکوفایی« خود میپردازند .از این رو بقببا و مببوفقیت
در رقابتهای ناگزیر کانونهای سرمایهداری نیازمند کسب سیادت ملی از طریق پویایی اقتصادی است ،کببه پیببش
شرط ضروری این یک نیز برقراری وفاق ملی و وحدت سیاسی است .اما در دنیای امروز به واسببطهی افببول نسبببی
کارکردهای وحدتآفرین مذاهب در نواحی پیشرفتهی جهان )کشورهای متروپل( خواهناخواه ناسیونالیسم کاندیببد
واجد صلحیتی برای ایفای چنین نقشی اس ت .پ س ناسیونالیس م ب ا ترمی م ش کافهای اجتم اعی و ب ه انح راف
کشاندن سمتو سوی ستیزهای اجتماعی ،به سرمایهداری کمک میکند تا بر تضادهای بنیادین خود فایق آید )یببا
آنها را به تعویق بیافکند(.
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اما چه عواملی به چاقوی ناسیونالیسم سبرندگی کنونی آن را ،متناسب با نیازهای سرمایهداری ،اعطا میکنند ،طوری
که ستمدیدگان و زخمخوردگان از نظام طبقاتی نیز همپای ستمگران و عافیتنشینان با نوای تردنمات آن به رقببص
درمیآیند .سرراستترین پاسخ به این پرسش پردامنه ،ارجاع به روانشناسی اجتماعی جامعه اسببت .هببر چببه نظببام
اقتصادی و تقسیمکار اجتماعی بیگانهساز اکثریت افراد جامعه را بیشتر با خود و با یکدیگر بیگانه میکنببد ،گرایببش
درونی به فرافکنی موقعیت و ادغام شدن در یک هویت جمعی تاییدکننده و حمایتگر و هر آنچببه کببه -در مقابببل
این نومیدی ویرانگر -حس قدرت بدهد بیشتر میشود .15از سوی دیگر ،سرمایهداری به طور نظاممند میببل درونببی
افراد به زندگی جمعی و پیوندهای رشددهنده و بسیاری از شورمندیهای انسانی را سببرکوب میکنببد ،کببه پیامببد
آشکار آن با سلطهی ]فرهنگ[ فردگرایی بر جوامع مدرن نمود مییابد .در چنین شرایطی افراد برای پر کردن ایببن
خلء خواهناخواه به گریزگاهها و تکیهگاههای موجببود روی میآورنببد و ناسیونالیسببم بنببا بببه مبباهیت فراگیببر خببود
سادهترین و در دسترسترین گریزگاه است .بنابراین سرمایهداری و ناسیونالیسم پیوندی دو سویه دارن د و ب ه ط ور
مستمر از یکدیگر پشتیبانی میکنند .در این میان بازهایهای بینالمللی فوتبال یکی از آن مناسک ملی اس ت ک ه
آتش ناسیونالیسم را داغ نگه میدارد؛ چیزی نظیر جنگ ،اما با هزینهای به مراتب کمتر و مشببروعیت و محبوبیببتی
به مراتب بیشتر .از این منظر ،اصرار بر سیاسی نبودن یا سیاسی ندیدن فوتبال ،مصداق آشکار تجاهل است.

 .۶فوتبال و توهم همبستگی
در واقع هر نمایش متعارفی از حضور جمعی کلن تودهها ،از آنجا که در بستر مناسبات اجتماعی-سیاسببی موجببود
شکل میگیرد ،تا جایی که حضوری انفعالی باشد ،به نبوبهی خ ود ببه ت داوم آن مناس بات یباری میرسباند .تنهبا
جنبشهای اعتراضی تودهای میتوانند از این چرخهی معیوب فراروی کنن د .گرای ش همگبانی ب ه فوتب ال و نف وذ
بسیار گستردهی آن بیگمان ناشی از سادگی فهم و دنبال کردن بازی فوتبال بببرای همببه )در وسببیعترین معنببای
آن( ،هیجانات و زیباییهای درونی فوتبال و جذابیتهای بیرونی آن )نظیر شیوهها و شگردهای بازنمایی رسببانهای(
است .اما اشتیاق همگانی برای به تن کردن پیراهن هببویت ملببی ذیببل نببام فوتبببال ،تجلببی امیببال سرکوبشببدهی
انسانهاست .از جمله میل به بازشناسی )از سوی جمع( و نی از ب ه همبس تگی اجتم اعی ،ک ه در بس تر مناس بات
بیمارگونهی سرمایهداری ،ناگزیر در اشکالی واژگونه و غیرانسانی سرباز میکننببد .از ایببن رو اصببالتی کبه اغلببب بببه
هیجانات و شادیهای تودهای در برههی بازیهای فوتبال داده میشود ،ستایش از نمودهای بیماری در جهت انکار
بیماری است .پس از آنجا که این همبستگی اجتماعی در مناسبات سرمایهداری قابل تحقق نیست ،تنها در اشببکال
مختلف مبارزه برای تغییر وضع موجود در جهت ایجاد جامعهی بدیل میتوان بروز این همبستگی را انتظار کشید.

 . 15اریش فروم ،روانکاو مارکسیست مکتب فرانکفورت ،در بخشی از کتاب »گریز از آزادی« بهتفصیل این فراینببد سبباختاری-روانببی را
تشریح کرده است.
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شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر بیمار بودن دنیبایی کبه میکوشبد فوتبببال را محملببی ببرای همبسبتگی ملببی و
بینالمللی جلوه دهد ،که در اینجا تنها به پارهای از آنها اشاره میکنیم:
•

در ماهها و هفتههای پیش از آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل فرودسبتان برزیبل اعتراضببات و اعتصببابات
متعددی را سامان دادند تا به یاری »جهانی بودن پدیدهی فوتبببال« صببدای خببود را بببه گببوش جهانیببان
برسانند و بدین طریق حاکمان برزیل را به پذیرش حقوق خود ملزم سازند .16نهتنها صدای آنها شببنیده
نشد ،بلکه سرکوبهای پلیسی خونین اعتراضات آنها نیز در هیبباهوی آغبباز مسببابقات فوتبببال گببم شببد.
مسابقاتی که توپهای چند رنگ آن در کارگاههای تاریببک بنگلدش دوختببه شببده بببود و اسببتادیومهای
زیبای آن با تاراج ثروت زحمتکشان و محرومین برزیلی و نیز استثمار کارگران ساخته شد و شتاب برای
آمادهسازی این ورزشگاهها به مرگ شش کارگر انجامید.

•

در هفتههای اخیر در موارد متعددی مجریان خبر شبکهی اول تلویزیببون آلمببان گزارشهببای خببود را بببا
اخبار کشتار در غزه آغاز میکردند ،که بلفاصله در هیاهوی خبر بعدی کببه مربببوط بببه فوتبببال بببود گببم
میشد .طبعا در شهرهای آلمان نیز همانند بسیاری از شهرهای اروپا تظاهراتهایی در مخالفت با کشتار و
جنگ انجام گرفت؛ اما جایی که هر مسابقهی تیم ملی به راحتی صدها هزار نفر را در یک شهر بزرگ بببه
خیابان میکشاند ،تظاهراتهایی با تعداد زیر پنج هزار نفر )یا در بهترین حالت زیر ده هزار نفر( دربببارهی
جنایتهای عظیمی که پیش چشم همگان )بر صفحهی همان تلویزیونهای پخش فوتبال( رخ میدهنببد،
بیان روشنی از بیماری تمدن بشری است.

•

جام جهبانی  ۲۰۲۲ب ا میزب انی کش ور قط ر برگ زار میش ود .در ح الی ک ه ج ام جهبانی  ۲۰۱۴برزی ل
پرهزینهترین جامجهانی در تاریخ این پدیده بوده است ،انتظار میرود که تدارک زیر ساختهای برگ زاری
این مسابقات در قطر ،که از سال  ۲۰۱۰آغاز شده است ،هزینههای به مراتب بیشتری بر جای بگذارد .امببا
جدا از ثروتهایی که با میانجیگری فیفا از جیب محرومان اجتماعی به صندوق شببرکتهای چنببدملیتی

واریز میشود ،در قطر فاجعهی انسانی موحشی در حال وقوع است .بنا بر گزارشهببای متعببدد گبباردین
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ساخت و سازهای مربوط به میزبانی قط ر ت اکنون ب ه م رگ بی ش از نهص د ک ارگر مه اجر ک ه اک ثرال از
کشورهای فقیر منطقه )نظیر نپال و هند( هستند منجر شببده اسببت .پیشبینببی میشببود کببه بببا همیببن
 .16برای نمونه به این گزارشها )در تارنمای پراکسیس( رجوع کنید:
برزیل؛ مبارزهی بیخانمانها و کارکنالن مترو به اعتراضات گرما میبخشد | آندره فری؛ ترجمه :آرام خاکسار.
در آستانهی جام جهانی فوتبال :بار دیگر موجی از اعتصابات برزیل را تکان داد | ترجمه :مصی ش.

 .17گزارشهای گاردین در مورد تلفات انسانی تدارک جام جهانی  ۲۰۲۲در قطر:

Qatar World Cup: 400 Nepalese die on nation's building sites since bid won
More than 500 Indian workers have died in Qatar since 2012, figures show
Qatar World Cup construction 'will leave 4,000 migrant workers dead
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فرآیند ،رقم نهایی تا پایان کار ساخت و ساز ) (۲۰۲۲به چهار هزار نفر برسد .18علت بیرونی ایببن فبباجعه،
عدم رعایت مسایل ایمنی محل کار در این کشور بسیار ثروتمند است .اما علت بنیادیتر ،ارزان بودن جان
کارگران مهاجر در مناطق شیخنشین است که بببا فقبدان قبوانین حمببایتی نیببروی کبار در ایبن کشبورها
)عقبماندگی تاریخی این جوامع( تلفیق میشود و در ترکیب با حرص و آز ذاتی صاحبان سرمایه ،چنیببن
پیامد مخوفی ایجاد میکند .و همهی اینها مسلملا تغییری در اسببتقبال پرشببکوه و شببوقآمیز دولتهببا و

مردم از جامجهانی  ۲۰۲۲قطر ایجاد نخواهد کرد .شاید عکسی که رئیس فیفا سپ پلتر را در میان آنگل
مرکل و ولدیمیر پوتین در حال تماشای مسابقهی فینبال جامجهبانی  ۲۰۱۴نش ان میدهبد ،19ببه ط ور
نمادین گویای آن باشد که فوتبال امروزه چه جایگاهی در ساختار قدرت جهانی دارد.
بر این اساس )و بینیاز به ذکر مثالهای بیشتر و شبباید مهمتببر( ،روشببن اسببت کببه در دل مناسبببات بیمببارگونهی
سرمایهداری ،ورزشی با نفوذ فراگیر و تودهای فوتبال ،نه تنها هیچ دخلی به ایجاد همبستگی انسانی در سطوحا ملی
و بینالمللی ندارد ،بلکه یکی از کارکردهای آن )در کنار کارکردهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی( دقیقببلا نرمببالیزه
کردن همین وضعیت بیمار است .وانگهی ،روند تاریخی صعود مسابقات بینالمللی فوتبببال بببه جایگبباه فراگیرتریببن
رخداد ورزشی جهببان امببروز ،در بطببن مناسببباتی شببکل گرفببت کبه رقببابت و سببتیز میببان کشببورها از مهمتریببن
شبباخصهای آن بببوده اسببت )سببتیزی کببه وقببوع دو جنببگ جهببانی و انبببوهی از جنگهببای محلببی و منطقهای،
شاخصهای حاد آن بودند( .در بستر چنین ستیزی است که از مدتها پیش تاکنون حساسیتی عظیم برای تجهیز
تیمهای فوتبال ملی با حداکثر توان و امکانات ملتها وجود دارد تا بر مبن ای آن دولته ا بتوانن د م انور تبلیغ اتی
ملیگرایانهی خود )پوپولیسم فوتبالی( را اجرا کنند؟ بیدلیل نیسببت کببه برخببی روزنامههببا نظیببر بیلببد در فببردای
پیروزی تیم فوتبال آلمان بر آرژانتین ،در لغزش زبانی معنادار از کلمهی »جنگ« استفاده کردهانبد 20یببا روزنبامهی
دیگری تیتر »ما آرژانتین را به زانو درآوردیم« را به کار میبرد .نمایش نژادپرستانهی »قهرمانان« فوتبال آلمببان در
جشن پیروزی برلین در تحقیر مردم آمریکای جنوبی هم در همین کانتکسلت تقابل »ما-آنها« قابل فهم است.
پس بیگمان باید اذعان کرد »ملیسازلی« فوتبال در دنیای امروز اساسلا در کار برساختن و تشدید مرزهببای هببویلت
ملی و تشدید تقابلها و گسستگیهای ساختاری در درون و در بین جوامع انسانی است .ایببن در حببالی اسببت کببه
جذابیت فراگیر فوتبال ،بر بستر ساختارهای بیگانهسبباز و منفعلکننببدهی نظببم اجتمبباعلی مسببلط و بازنماییهببایی
رسانههای تودهای ،همچون پردهای برای پنهانسازی این تقابلها و گسسببتها عمببل میکنببد و بببدین ترتیببب بببر
رازورزیهببای مناسبببات موجببود میافزایببد .از ایببن منظببر اشببتیاق همگببانی بببه ذوب شببدن در هویتگراییهببای
ناسیونالیستی فوتبال ،بازتاب سرشت جهانی است که از روحا انسانی خود تهی شده است .در این معن ا فوتببال ه م
یکی از مذاهب نوین جهان بیروحا ماست.
 .18همان
 .19عکس سب پلتر در میان مرکل و پوتین در فینال جام جهانی .۲۰۱۴
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جمعبندی:
اینکه در مهیجترین لحظات شادی فوتبال ،پربسامدترین کلمهای کببه تماشبباچیان و هببواداران تیم ملببی بببر زبببان
میآورند کلمهی »آلمان« است ،از یکسو نشان میدهد که آنها جز پنببدار ملیببت و ملیگرایببی ،میببانجی انسببانی
دیگری که حامل هویت مشترک آنها باشد ندارند؛ از سوی دیگر حاکی از آن است که آنان صدای خببود را تجسببم
مادی آلمان میدانند و بدین ترتیب با تکثیر هماهنگ انگارههای خود ،مرزهای هویتی-نژادی آلمان را ببباز-ترسببیم
میکنند .به بیان دیگر این دست جشنهای فوتبالی ،هویت جمعی »ما« را حول ناسیونالیسم بنا میکنند یا به واقع
آن را بازآرایی میکنند .ناسیونالیسم بیگمان برساختهی دنیای امروز نیست و فوتب ال ه م تنهبا می انجی ب روز آن
نیست ،اما احیای اشکال امروزی ناسیونالیسم قطعلا از رهگذر دامن زدن به مناسک تودهالی مببدرن ،نظیببر فوتبببال و
دللتهای فرهنگی-اجتمبباعی آن ،میگببذرد .از جملببه کارکردهببای اصببلی ناسیونالیسببم در سببرمایهداری معاصببر،
پوشاندن شکافهای اجتماعی و مهار ستیزهای طبقاتی و حذف امکانات همبستگی مبارزاتی تودههای تحببت سببتم
)با تحریک شکافهای قومی-نژادی و مذهبی( است ،ک ه همهی این سبازوکارها در جهبت حفبظ هژمبونی طبقهی
حاکم در جوامع مختلف عمل میکنند .غلبهی آشکار چنین کارکردهببایی در اغلببب جوامببع ،انگببارهی مرزسزدایببی و
»جهانوطن لی« سرمایه را زایل میسازد و تناقضهای ساختاری سرمایهداری و ساختار سیاسی همبستهی آن )یعنی
لیبرالدموکراسی( را عیان میسازد؛ از جمله اینکه »جهانگرایی سرمایه« تنها معطوف به ساحت »کسببب سببود« و
ملزومات فرآیند بیوقفهی انباشت است .از آنجا که ناسیونالیسم برای توجیه و تثبیت خود ،به اثبات خاصبودگی و
برتری خود بر »دیگران« نیاز دارد ،نه فقط از سایر ملتها »دیگری« میسازد ،بلکه به ناچار در محدودهی مرزهببای
مللی خوید دمدستترین »دیگری«ها را در هیات خارجیها آماج تهاجم خود قرار میدهد.
بر این اساس ناسیونالیسم با تأکید بر ملیت برآمده از هویت نژادی و سایر المانهای تنگ »ملببی« ،خواهنبباخواه بببه
طور گریزناپذیری نطفهی نژادپرستی را دل خود پرورش میدهببد .پببس نژادپرسببتی خاسببتگاهی سبباختاری )و نببه
تصادفی( در ساختارهای سیاسی-اجتماعی جوامع مدرن دارد و در همزیستی »مسالمتآمیز« با مناسبات مسلط بر
این جوامع به سر میبببرد .بببا ایببن وجببود ،در ایببدئولوژی برسبباختهی سیاسببتمداران طبقهی حبباکم و رسببانههای
انحصاری آنان ،پدیدهی نژادپرستی به حادترین اشکال بروز آن نزد حاملن انسانیاش تقلیل داده میشود ،و عموما
با اطلق برچسبهایی نظیر »راست افراطی« یا »نئونازی« ،بر خاصبودگی یا استثنا-بودگلی آن تاکید میگببردد .در
عین حال ایدئولوژیپردازان نظم مسلط هیچگاه از یاد نمیبرند که در سطح گفتمانی و سیاسببی از راسببت افراطببیی
معادلل همارزی در برابر چپ افراطی )بخوانید :کمونیستهای انقلبی( بسازند؛ تا هر گونه گرایش و تلش در جهببت
تغییر وضع 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 همپیوندی ناسیونالیسم و سرمایهداری
را عیان میکند ،بلک ه نش ان میده د ک ه چگ ونه ملیتس ازی در دل چنی ن مناس بات غیرانس انیای ب ه ن اگزیر
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نژادپرستی را در دامان خود پرورش میدهد و به کار میگیرد .جشنهای عظیم و مکرر هواداران سرمست فوتبببال،
به ویژه آن دسته از کارناوالهای فوتبالی که ح ول مح ور ملی ت »خیاب ان«ه ا را فت ح میکنن د ،ب ه ج ای خ الی
»سیاست« در دنیایی سیاست سزداییشده اشاره میکنند .این تودههای مسلح بببه ناسیونالیسببم ،علوه بببر همهی آن
امکاناتی که برای رشد و رهاسازی خود از دست میدهند ،خود به سبادگی بببه سببلحاهایی در دسببت سیاسبتهای
پوپولیستی بدل میشوند؛ همچنانکه تا امروز نیز تحکیم پایههای دموکراسی پارلم انی ،ب ر چنی ن درونم ایهای از
مقولهی »ملت« متکی بوده است .از این منظر ،این برانگیختگیهای انفعاللی تودهها بببه راسببتی تببرسآور و هشببدار
دهنده است.
تحت تسلط مناسبات سرمایهدارانه ،در شرایطی که ملتها در پهنههای اقتصاد و سیاستل جهانی بیوقفه با هببم در
ستیزند ،و در غیاب جنبشهای اعتراضی رهاییبخش که بسترهای واقعی همبستگی انترناسیونالیسیتی واقع شوند،
ک جنگه ای می ان ملتهاس ت» .م ا«ی ی ک ه ح ول
مناسکی نظیر جام جهانی فوتبال بهن اگزیر امت داد س مبولی ل
ناسیونالیسم شکل میگیرد و با نمایشهای مدرنی نظیر فوتبال احیا و فربه میشود ،بیگمان همبسبتگی کباذبی را
در محدودهی جزیرههای ملی متخاصم برمی سازد؛ »ما«یی تنگ ،حذفی/تقابلی ،ایستا ،رو به عقب و ارتجبباعی .امببا
در جهان معاصر این تنها فرآیند ممکن برای شکلگیری »ما« نیست .فرآیندهایی از مبارزهی جمعببی بببرای تغییببر
مناسبات غیرانسانی حاضر ،که اکثریت مردم جهبان را تحبت سبیطرهی خ ود دارنبد ،امکبان گشودهایسبت ببرای
شکلگیری »ما«یی که رو به »شدن« دارد و به رهایی بشر میاندیشد.
 ۱۶جولی ۲۰۱۴

* * *

یکی از هواداران تیم ملی فوتبال آلمان پیش از بازی آلمان-آرژانتین در فینال
جامجهانی  ،۲۰۱۴در محل یادبود قربانیان هولوکاست در برلین.
)عکس(Adam Berry :
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