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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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