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 ها دولت جهانی جام از نجات

امین حصوری

سسسان به آنِ  پایان بی و حاد ها و تنش های شکاف وجود با را جهان سراسر دیگر بار فوتبال جهانی جام مسابقات
هسسای  حوزه راندن حاشسسیه بسسه کسسار در فوتبال» چنسسان است. «جادوی ساخته نمودار پارچه یک و آرام ای دهکده

نمسسایش ایسسن تماشسسای در اختلیلی هیچ جهانی جام روز واپسین تا گویا که است «غیرجذاِب» اجتماعی-سیاسی
اعتراضسسات خسسونین سسسرکوب و ها، ورزشسسگاه ساز و ساخت تسریع برای کارگران مرگ نیست. اگر روا باشکوه
ایجسساد کسساذب پیوستار این در چشمگیر شکافی جهانی جام ی آستانه در برزیل کشان زحمت  و کارگران متعدد
شسسام» و عسسراق اسسسلمی «دویلسست بسسازیگری بسسا خاورمیسسانه بحران تشدید که نیست انتظار از دور است، نکرده

نباشد.  مهمی «تازه» و رویداد (داعش) هم

و مفسسسران و مسسدنی فعسسایلین اغلسسب بسسبینیم که شود می دیده تر عیان هنگامی فوتبایلی پوپویلیسم گسترش و نفوذ
و انسسد کرده تنظیم فوتبال هیجانات با را خود فصلی های دغدغه نمای قطب اینک «رادیکال» نیز سیاسِی منتقداِن

این در نوایی هم برای ای نانوشته توافق اند. گویا ای» شده «توده و «اندکی» ناسیونایلیست روز،  موقعیِت تناسب به
میسسانجِی (این فوتبال خود سیاسی کارکردهای و جایگاه باید آن مبنای بر که دارد وجود جمعی هیجان و شادی
و موقعیت بودگِی خاص به باور امتداد در اساس، این کرد. بر خارج نقد ی دایره از عمومی) را تاب و تب کنونِی
تعلیسسق بسسه کنسسد  می تعیین را بودگی خاص این های  خصلت که وضعیتی شناسی آسیب فوتبال، بر همگانی تمرکز

بسسه نظسسر با که حایلی برسد. در راه ازآن-  فراموشی -برای دیگری مناسبِت جهانی جام پایان از پس تا آید، می در
مقاومت و حرکت این رونِد گرفتن پرسش به امکانات که شرایطی جهان، قهقرایِی امروز حرکت ِیناپذیر تعلیق
جداسسسازی و فوتبال دیدِن غیرسیاسی حال این نقدهاست. با ترین رحمانه بی درخوِر سازد، محدودتر را آن علیه

کنسسد، می تعییسسن را آن واقعسسی کارکردهای و امروزی های  دلیلت که مستقری نظم کلیت از جهانی جام انتزاعِی
از فرضسسی گریسسز بسسرای کسسه سسست ای شیوه  همسسان است. این همگانی ضیافت این در پایکوبی برای رایج ای شیوه
و ها پدیسسده سسسایر از آن »ی «کارشناسسسانه جداسسسازی مسسستلزم را معین ی  پدیده یک تحلیل مکتبی، گرایِی جزم

نن از برخی میان، این داند. در می  آن ی برسازنده و ارتباطی ساختارهای از آن تفکیک فراگیسسر ی جسساذبه مفسسسرا
هسسسر  پدیده، «مردمِی» اینِ  خودویژگی بر تکیه با و کرده تلقی تحلیل از دیگری نوع برای کافی مبنایی را فوتبال

و سیاسسسی کارکردهسسای بسسه نقدی هر مبنا، همین بر یا دانند؛ می جزمی و فروکاهنده را آن به انتقادی نگاه نوع
کوشسسند می ترتیسسب ایسسن بسسه و کسسرده قلمداد روشنفکری تفرعِن و نشینی عاج برج از برآمده را فوتبال اجتماعی

کنند!  «مردم» اتخاذ جانب در «باز» و رویکردی

ها نگاه کردن دور ضمن فوتبال، جهانی جام نظیر ،سرگرمی صنعت ادوارِی های  مناسبت متاخر، داری سرمایه در
(تصسسویری جهسسان از ای زده افسون تصویر در همگان ساختن درگیر با مستقر، وضعیِت های بحران و ها شکاف از

ددرهایی فانتزی و کارناوایلی نف مخ اا وضعیت بر گونه)، در مراتب مختل که ستمی و رنج پر مناسبات دوام اند. اساس
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دکن تسسأمین و مناسسسبات ایسسن از پردازی اسطوره نیازمند کنند، می زیست آن در جهان مردمان اکثریت و ها مسسس
و افسسراد خسسود نسسسبِی مشسسارکت بسسا آنهاست؛ رونسسدی کسسه ساختن پذیر تحمل و سازی نامرئی برای مخدرهایی
متنسسوع ابزارهای و پیشرفته های فناوری امروزه راستا همین شود. در می انجام مشارکتی  چنین برای بسترسازی

ززدایی سیاست وضعیتی فروبستگِی و فراگیر سکون بستر بر تا اند آمده کهن مذاهب یاری به ای ارتباطی- رسانه
کسسه بسسرد یاد از نباید ایلبته کنند. و تضمین را آن تاثیرات و دهند گسترش را همگانی تخدیر این ی نهدام شده،

و شسسدن فراگیسسر امکسسان باشد، تر جمعی چه هر گی نشئه مناسک یعنی دارد؛ زمسری خصلتی گی، نشئه سرخوشِی
بسسه بایسسد چیز هر از پیش مذهب، به مارکس رویکرد همانند حال، این است. با بیشتر آن هنجارآفرینِی قدرت

را آن مسسادی ی پسسایه یسسا و سازد می دایمی و همگانی کمابیش امری را تخدیر این به نیاز که کرد نظر مناسباتی
است.  روح بی جهان یک مذهبِی روح از بخشی هم فوتبال پس سازد؛ برمی

اا فوتبال جهانی جام اما ناسیونایلیسسسم احیسسای و ملسسی مرزهای تشدید آن و دارد هم تری اساسی کارکرد مشخص
اا (که فوتبال فراملِی و جهانی است. هیجانات از کند) جسسز می تأمین را مسابقات این گستری جهان ی سویه ظاهر

روزهسسا نیست. ایسسن ممکن ملی های یابی   هویت تشدید و کشورها میان های  شکاف و مرزها سازی برجسته طریق
شهری و رسانه ای، فضاهای در متحرک و ساکن اشیای اغلب و ها یلباس و ها چهره بر ملی های  پرچم شدن حک

کسسه چیسسزی آن هسسر دیگسسر، سوی کند. در می آشکار را ملی یابی هویت این واقعیِت دیگری نماد هر از تر روشن
بسسدین و پوشسساند، می نیز فرو را سیاسی جغرافیای یک درونی های  شکاف ناگزیر به گردد، می ملی اتحاد میانجی
نب موهسسوم ی پیکسسره به فرضی پیوستن با را موجود مناسبات در خود واقعی طردشدگِی و انکارشدگی افراد ترتی

هسسم فوتبسسال زمینه این سپارند، یا با نوایی پرجاذبه به چنین کاری فراخوانده می شوند. در می فراموشی به ملت
در نظسسر این خواند. از می فرا خود موقعیت از چشمپوشی به را همگان که دارد: رویدادی جنگ مانند کارکردی

جنسسسیتی، قومی، های ستم و طبقاتی حاد شکاف که است کلنی های مناسبت از یکی فوتبال جهانی جام هم ایران
تلقسسی ی نقطه همسسان درسسست ایسسن کنسسد. و ایجسساد واحسسد ملت یک از تصویری تا پوشاند می را غیره و مذهبی

برای حاکمیت هنگفت تبلیغاتِی گذاری سرمایه در آن ترجمان که امری ملی» ست؛ آشتی «دویلت با جهانی جام
بسسا«رادیکسسال» ِ همنوایی در دیگر بار است. ایلبته مشاهده قابل مسابقات این در پرطنین و ملِی»  باشکوه «حضور

را فوتبسسال مسابقات از برآمده جمعِی هیجان و شادی که مواجهیم هایی داعیه با «ضرورِت» ملِی فرادستانه، این
ایسسن بسسه مسسا مزمسسن نیازمندی دلیل به نگاهی نیم آنکه بی کنند، می قلمداد «امید» مبارزاتی احیای ی مایه دست

دیال بیش منطسسق ایسسن برابِر باشند. ... در داشته ها آن محتمل کارکردهای سایر یا و پوپویلیستی های میانجی و سسس
یلعنت!  بد چشم گفت: بر توان می تنها امیدواراابر-

اا اینک حال هر در و اپوزیسسسیون تا نظامی-امنیتی مدیراِن و کارشناسان و دویلتمرد و پوزیسیون از همگان، تقریب
پیگیسسری خواهسسان ،طیسسف دو ایسسن میسسان معموِل و مفروضِ اختلفات رغم به سیاسی-مدنی، فعالن و روشنفکر

ی دسسسته موقعیت، این کوبند. در می هیجانات این طبل بر خود ی شیوه به یک هر و اند فوتبال های بازی هیجان
را جسسامعه در موجسسود های  تنش و ها شکاف که شود می سهیم نخست ی دسته با گرایش این در ناخواه خواه دوم

انفعسسایلی طور به دومی و کند، می تحریف و انکار فعال طور به را ستیزها و ها  تنش این اویلی گیریم بگیرد؛ نادیده
فوتبال) سر میانجی (به ملی امید احیای منطق که راستاست همین آنهاست. در موقتی تعلیق خواهان تلویحی و

در آن مسسدیریتی-هسسدایتی کارکردهسسای و ملسسی یآشسست منطسسق بسسا خود رتوریِک های داعیه رغم به و آورد برمی
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ششسسمین کسسه بسسافق شسسهر معدنچِی هزار پنج از باید مثال برای شاید منطقی چنین گرفتن مفروض آمیزد. با می
ارتقای مازادهای تا کنند صبوری جهانی جام های بازی پایان تا که بخواهیم گذرانند می را خود اعتصاب ی هفته

دیلی اش امنیتی بازوهای ی همه با که دویلتی از یا برسد؛ آنجا ملی» به «امید و ملسسی» اسسست «فوتبسسال اصسسلی متسسو
دانسسد می خسسود ناپذیر خدشسسه ی وظیفه را فوتبسسال اتمسسسابق ی وقفه بی تلویزیونی پخش ها- دویلت سایر همانند-

و میسسادین ی همه در تبعیضسسی، گسسونه هسسر از فارغ توامان!) که تشویِق و انتقاد ی شیوه به (طبعا کرد درخواست
نصسسیب بی اخیسسر  جهانِی و ملی ضیافت از کسی تا کند نصب تلویزیون بزرگ صفحات کشور عمومِی های مکان
ستم، و سلطه علیه حرکتی که فضاهایی ی همه در کلی طور به و کارگران اعتصاب های محل در جمله از نماند؛

دارد.     جریان رهایی و شرافت و نان برای ای ه مبارز یا
2۰12 ژوئن 2۴
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