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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
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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
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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
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