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اوج فوتبال اروپا باشد. امسال، نهاد  ، نمایشِفینال لیگ قهرمانان اروپا قرار است

 ا نوعِت داددولت فرانسه دستِ بهدستاین ورزش، اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(،  حاکم بر

 یمنتظرهغیر خشونتِهای مصداقیکی از  -د نبسیار متفاوتی از نمایش را ارائه ده

ته داشدر پی  یمرگبار آمدهایپیرسمی که ممکن است  هایمقام انگاریِپلیس و سهل

است ری یبه دومین دورهبا سروصدا که امانوئل ماکرون تنها چند هفته پس از این .باشد

 ماکرون و یفرانسه ی رودررویِناخوشایند یآینه ،پاریس بازیِراه پیدا کرد،  جمهوری

 .گرفتبازی مدرن  این وضعیت

 

 «گریوحشی»
د، اشننب یخود راض بازنمودبا  درروییدولت مکرون از رو یکه وزرا بودتعجب ن یجا

اعتبار جلوه دادنِ اصل موضوع، واکنش و تردیدافکنی و بی انیقربان مقصر دانستنِ و

« یسرکوب»یا « خشونت قانون»گفت که صحبت از  9102ماکرون در  خودِنشان دهند. 

ی چنین کلماتقانون  تِیحاکمدر دولتی تحت « » در کشوری مانند فرانسه روا نیست

 «.پذیرفتنی نیست

 استمدارانیهزاران شاهد، از جمله س یحت ایکه صدها  ستی، مهم ناندازچشم نیاز ا

دلیلِ ی بیشاهد استفاده هاآنتردید، بیوجود داشته باشند.  ،ییایتانیبر سیو افسران پل

ودند ب ورپولیهواداران ل هیفلفل عل یِآور و اسپراشک ازِگه از فرانس ضدشورشِ سِیپل

 .شدندهدایت میورزشگاه  آفرین ورودیخطر هایراهکه به تنگ

ی سازمانده اییکالهبردار»شد که  یمدعکشور مکرون،  ریوز 0،دارمانینجرالد 

 یحت ای یسادعا کرد که صورت گرفته است. او « انبوهو  گسترده و در ابعادی شده

ظر نبه آشکارا»ند: اهحاضر شد ومیدر استاد یجعل یهاطیبا بل ورپولیهزار هوادار لچهل

 «دهد.یرخ می سیانگل یهاباشگاه یبرخ تنها برای ی از این دست،اتفاقات که رسدیم

 یرورض » :بشردوستانه یآور اقداماشک کرد که استفاده از گازِ دیکأت نیهمچن نیدارون

 «.وپا له نشوندبازکردنِ محوطه بود تا مردم زیر دست یبرا

                                                      
0 Gérald Darmanin 

https://www.theguardian.com/football/2022/may/30/liverpool-fans-caused-initial-problems-in-paris-says-french-sports-minister
https://www.politico.eu/article/france-sport-minister-amelie-oudea-castera-blame-liverpool-paris-stadium-chaos/
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 نیبر ا یادیز دیکأو ت تکرارموضع دارمانین را  9،کاسترا-هئاود یآمل ،ورزش ریوز

 دنیرس برای دیهواداران رئال مادر بروزِ مشکل در راهِ از یگزارش چیکه ه کرد تیواقع

 :شتوجود ندا نالیبه ف

از  هااتوبوسبندیِ رسیدن زمانبا  دیکه باشگاه رئال مادر تیواقع نیا

 هواداران بر آمدنِ ،انتهابه از ابتدا تا دهیِ فراگیرِ هرچیزی مانزسافرودگاه و 

شدت در تضاد با که به –نظارت کرده است  زیادی تا حدِ سیخود به پار

 تفاوت -اش انجامید گریِ هوادارانکردارِ باشگاه لیورپول بود که به وحشی

 کرد. جادیا یادیز

 یطبقات ریتحق ی آغشته بهاین بهانه کاستراهئو اود دارمانین کهپیش از این

 دو دسته نیا نیب یتضاد فرض آیریش تایمزاز  3یرلن اِ، کِهوا کنند( را "گریوحشی")

 نیشاهد ا کیاز نزد ،یفرانسو استمدارِیدو س برخالفِ یرلبود. اِکرده  تشریحرا  هوادار

 بود: افتضاح

و  ندداشتدر اختیار را  نیزم یشمال یگوشه هایدیمادر

واقع شده ورزشگاه  شمالِ یِلومتریک کیدر  تنها ،هوادارانآیی گردهممحل

 یعموم یحوطهزودتر به م در روزِ بازی از هواداران یاریبس نی، بنابرابود

 ضلع شمالیبه  دنیرس یبرا ستگاهیا ترینمناسب. دندیرسیم 4دنیسن

 هایورودیدر جنوب. در  RER ستگاهِیا ، نهبود یدنسن یمترو، ورزشگاه

 سببِ ازدحامِکه  راهیتنگآن  با، ی، هواداران مادریدشمالترِ عریض

 ،هایورپولیل آییِحلِ گردهمماز در مقابل،  ها شد، مواجه نشدند.یورپولیل

شرق  یلومتریک 01در  5،کور دئه وینسنسها هزار هوادار را به دهکه 

 قهیقد 45حداقل ی، عموم ونقلِحمل تا ورزشگاه با ،کشاند دو فرانساِستا

                                                      
9 Amélie Oudéa-Castéra 
3 Ken Early 
4 Saint Denis 

5 Cours de Vincennes 

https://www.politico.eu/article/france-sport-minister-amelie-oudea-castera-blame-liverpool-paris-stadium-chaos/
https://www.politico.eu/article/france-sport-minister-amelie-oudea-castera-blame-liverpool-paris-stadium-chaos/
https://www.irishtimes.com/sport/soccer/2022/05/29/ken-early-uefa-are-lucky-the-paris-shambles-did-not-have-far-worse-consequences/
https://www.irishtimes.com/sport/soccer/2022/05/29/ken-early-uefa-are-lucky-the-paris-shambles-did-not-have-far-worse-consequences/
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به  ها قبلساعتهواداران که وجود نداشت  یلیدل چی. هکشیدطول می

 .آید شیپ یمشکل کردندیم ینیبشیپ نکهیمگر ا -بروند  یدنسن

 خالصه کرد: را چنین آمد شیآن شب پ مشکلی که یرلاِ

جمعیتِ در حالِ حرکتِ به سمتِ  انِیبود که جر نیا یمشکل اساس

 تیریمد یبرنامه بود. یجنوب هایگنجایشِ ورودی ورزشگاه، بسیار بیشتر از

و هنگامی که  بود سوزن شتر از سوراخِ دادنعبورمستلزمِ  اساساً، تیجمع

 هاییسپرا اشتیاق کار بابا سیپلنیروی ، آشکار شد که شتر ردشدنی نیست

 . . . . را شروع کرد خود آوراشک هایفلفل و گاز

از  یرابب خو یلیدل دیبا سیپل بپندارند،شوند یکه وسوسه م یکسان

داشته باشد،  افزارهای شیمیایی خودسرکوبچماق و غالف بیرون کشیدنِ 

ردم مکاریِ ضدشورش، کتک سِیپل یداشته باشند که برا یادبه  خوب است

 رِخرمحش نیکه ا بودشانس خوش وفایاست.  شانبخش کار نیتربخشلذت

 نداشت. دنبالی بهبدتر آمدهایپی یسازمان

 کیتجارت،  کیکنند، آن را یمدرن را اداره م که فوتبالِ یافراد ،در واقعِ امر

ه ک رندیگیم دهیرا ناد تیواقع نیو اانگارند، با تقاضای انبوه می یسرگرم محصولِ

 یوودیپرفروش هال لمیف دامک رندیگیم میتصم نماروهایکه س یاوهیهمان شبه هواداران

 توانینم یاما حت .زنندمتنوع نمی یهاباشگاه نیاز ب دست به انتخاب، را تماشا کنند

شتریانِ م تِیامنبلکه  داشت تاگردانندگان این  امیدی بهها سطحِ رقابت نیدر معتبرتر

 کنند. نیمأرا تفرض پیش

 

 زخم روی نمک پاشیدن
موردِ ضدشورش  سیپل یحیعادات تفر یممکن است مشاهدات ارلی درباره

 ی قدرانِکاف یبه اندازه میتوانیکنند ما هرگز نمیکه فکر م ی واقع نشودافراداستقبالِ 

 کیزدفرانسه را از ن پلیس که فرهنگِ یکسانبرای  ناًیقی. اما باشیم «پاسداران امنیت»

ه ای ککنندهتظاهروچهار ستیبطنینی آشنا خواهد داشت. از جمله آن اند، تجربه کرده

 .کور شدند یکیپالست یهابا گلوله 9102تا مه 9102بین نوامبر 

https://www.politico.eu/article/yellow-jackets-blinded-police-weapons-france-protests/
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وع، دادنِ اصل موضجلوهاعتبار یو ب انیقربان نِدانستدولت فرانسه با مقصر  یوزرا»

شاهدان ن چوگذشته متفاوت بود،  یشنبه عیوقا« دادند. به انتقاد از پلیس واکنش نشان

ور ی مجبفرانسو یهاسیاز آن دست که معموالً پل شاهدانی وجود داشتند، یادیز اریبس

 یرا. بشان باشندننگرا سیپار یهانشینحومهدر  هانوجوان تیاذ و آزار نیستند هنگامِ

 ردرا  یرسم تیروا سرعتبودند که به ورپولیمسابقه از ل هایروز سیافسران پل ،نمونه

 یزدنمثالهای چرخان مقابلِ نردهرفتار هواداران در ، دهندهتکاندر آن اوضاعِ » کردند: 

از  یکیه ب کهبه ایناشاره  با ورپول،یل باشگاهِ یِاسکاتلند رابرتسون، مدافعِ یاند «.بود

خود  طرفِاز  ماًیاگر مستق یاست، حت یاو تقلب طیش گفته شده بود که بلادوستان

 .دیرا به چالش کش یجعل یهاطیبل یادعا، رابرتسون آمده باشد

حزب  ی ازاستمداریس، ورپولیل 7محلیِ، شهردار6رامروتِ ویاستپلیسِ ضدشورش به 

 بری شد.از او جیب جریان نیدر ا ،باال برود حفاظ کیکارگر، گفت از 

ر ا دهاز آن یک، یانددهیرا دزدیزام چهمه میرفتم تا بگو سیپل پیشِ

ها آن بر سر ورپولیهوادار لچند  «.دیخوش آمد سیبه پار»گفت:  جواب

 دو جواناز  یککه ی تنها هنگامی «.شهردار ماست ناو»زدند:  ادیفر

 مرا گوگل آمده بودند، نامِژاندارم  رایترجمه ب درکمک  یبراکه  یفرانسو

 طیبل کی. بالفاصله مرا برد تا کرددادند، باور ن و به ژاندارم نشاکردند 

 کنم. هیته یالمثن

دش ی که پس از ورودر مورد اتفاقات وفا،ی سیرئ ن،یالکساندر چفر از گویدمیروترام 

 به ورزشگاه رخ داد، توضیح خواست:

 ییهایکردم و آنچه را که شاهد بودم و نگران یدبانه خود را معرفؤم

. او به من ش نداشتموضوع اهمیتی برای ،نظردادم. به شرح که داشتم را

                                                      

6 Steve Rotheram 

7 Metro Mayor 
شود و ریاستِ شورای مقامات شهری را برعهده این شهردار با رأی مستقیم مردم محلی انتخاب می

ی نظارتی و ها با منافع عمومی است و جنبهگیریگیرد. نقشِ او اطمینان از انطباق تصمیممی

ولیت قباً مسئترتیب، این مقام، با مقام شهردار که صاحب قدرت اجرایی و متعاگیرانه دارد. به اینتصمیم

 است. جوانا مری اندرسونحقوقی و اجتماعی است، متفاوت است. شهردار شهر لیورپول، 

file:///D:/1401-Khordaad/final/rebutted
file:///D:/1401-Khordaad/final/rebutted
https://www.theguardian.com/football/2022/may/31/champions-league-paris-final-fiasco-triggers-hillsborough-survivor-trauma
https://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_Anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_Anderson
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ه بخودمان را  ،شتیمفرصت دابرای برگزاریِ مسابقه سه ماه  تنها »گفت: 

من »که من پاسخ دادم:  «.برگزار کنیمرا  یباز نیا بتوانیم تا کشتن دادیم

اشاره کرد که حرف من او  «.کشته نشوند رونینگرانم که مردم ب شتریب

 میز است.آتوهین

 0222در سال  لزبورویه یفاجعهبازماندگان  ،سیدر پار ورپولیهواداران ل یبرخ

که  گفت نیبه گارد 2یکاول نیهفت نفر را گرفت. کووکه جان نود ای، حادثهبودند

ت دول برخوردِ ینحوه نیبالفاصله خاطرات آن روز را زنده کرد. او همچناتفاقات پاریس، 

 لزبورویکه پس از ه هاییگذاشتنسرپوشقهرمانان اروپا را با  گیل نالِیفی بارهمکرون در

 کرد: سهیمقا ،رخ داد

 ،خوانمگذارند را میمان میپیشِ رویها که آن یتیهر بار که روا

ها انداختند، پیشِ ی هیلزبورو سرزبانی آن چیزهایی که دربارههمه

 تیواقع نیا دهد،ام میتسلیکه  یزی. تنها چشوندام ظاهر میچشمان

 ، وهای جهان شاهد چیزی بودند که اتفاق افتادبار رسانهایناست که 

ن یبنابرا م،یدار خودمان را یهانیو دورب یاجتماع یهاما رسانه کهاین

کوشند از آن طفره روند، زیرِ بارِ مسئولیتی که میتوانند از یها نمآن

 است نیخوانم، مثل ایرا م تیروا نیار که اهر ب حال،اینخالصی یابند. با

 .ام بپاشدنمک به زخم ی،که کس

 

 یمال دوپینگ
 وییِگتکرار نشد. اما دروغ لزبورویه یِجمعدسته خوشبختانه شامگاه شنبه، تلفاتِ

 لزبورو،یه ی دیگرِبازمانده کی. ی پیوندِ این دو رویداد همانند نیستتنها رشته مقامات،

آن روز  زِیآمطعنه راثِیم ،درخشدیم دیو اکنون خورشدر کتاب خود،  2،یتمپان انیآدر

 .را به بحث کشیده است سیانگل وتبالف یبرا

                                                      

2 Kevin Cowley 

2 Adrian Tempany 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.theguardian.com/football/2022/may/31/champions-league-paris-final-fiasco-triggers-hillsborough-survivor-trauma
https://www.faber.co.uk/product/9780571295128-and-the-sun-shines-now/
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کارهای و  سیبه پل ورپولیهواداران ل ی یورشِبارهها درکه دروغیدرحال

قات مسئوالن برگزاری مساب، انداز بودطنین ایتانیبر یعمومِ یهنوز در فضا هنجارشکنانه

کردند. یاستفاده م 01صندلیهای تمامبرای تبلیغِ ورزشگاه فرصتاین از  ستان،انگل در

 یِجهان محصولِ کیانگلستان را به لیگِ سطحِ اولِ بود که  یندیافراز  یبخش نیا

که قربانیان هیلزبورو را اهریمن جلوه  سانی روزنامهکرد.  لیتبد سودآور شدتبه

ای را داد، به همان روپرت مرداکی تعلق داشت که پول حق پخش تلویزیونیمی

پرداخت، که سوختِ موشکیِ الزم برای در مدار قرار گرفتنِ لیگ برتر را فراهم می

 کرد.می

مچنان ه یسیبزرگ انگل یهاباشگاه د،یجد سازوکار یدهه تقریباً نخستین در طولِ

دست هب فوتبال یایاز دن میرمستقیغ ای میمستق توانستندیکه م یدرآمد یهاانیبه جر

 شان ازم، و سهقراردادهای پشتیبانی مالی، بازاریابی ،یفروشتی)بل آورند، اتکا داشتند

 9113در سال  ،چیرومن آبرامووی، روس اردریلیم س(. سپونیزیتلو خروارها درآمدِ

ی روسیه به اوکراین، ]مسئوالن برگزاری[ لیگ برتر به پس از حمله. دیرا خر یچلس

ای مظنون ]به همکاری با پوتین[ است و او را این نتیجه رسید که آبراموویچ چهره

 گیل نالیفی روسیه به اوکراین، حمله لِیبه دل وفای مجبور به فروش باشگاه کردند.

اناتان که ج طورهمانترتیب، اینبهمنتقل کرد.  سیقهرمانان اروپا را از پترزبورگ به پار

 ها از اصطبل رمیده بودند:ها بود که اسبمدت، تشخیص داده 00لسونیو

 یگذارهیسرما قابلیتِ جداسازی ،انجام داد چیآبراموو عمالً که یکار

معمول تجارت بود. آرسنال  نیز قواعدِو  نیدر زم تیباشگاه از موفقیک 

ر دساخت.  دیجد یومیاستاد تدیونایرقابت با منچستر یبرادر کوشش 

 کرد.مستقل رفتار می چیآبرامووکه حالی

ی سر کیسه را پوند اردیلیم 0.5با کمکی  بود، یکه مالک چلس یدر مدت چیآبراموو

آرسن ونگر از  ،آرسنال یکه ظاهراً باشگاه هرگز آن را پس نخواهد داد. سرمربشل کرد 

 کرد. ادی یمال نگیموضوع به عنوان دوپ نیا

                                                      

01 all-seater 

00 Jonathan Wilson 



 

 
 

7 … 

رصدد د انهیدر خاورماو رو دنبالهدارِ نفتی سرمایهکه گذاشت  یی بناالگو چیآبراموو

 ،یربامارات متحده ع یفعلوزیرِ نخست جانشینِ ان،یآل نه دی. منصور بن زااندآناز  تقلید

 ریام ،یبن حمد آل ثان میاست. تم یتیمالک منچسترس تدیونای یگروه ابوظب میانجیِبه

( است. PSGسن ژرمن ) یمالک باشگاه پار، قطر یورزش یگذار هیسرما میانجیبهقطر، 

سن  یبرتر کسب کرده، پار گیل ریاخ فصلِپنج  در یچهار قهرمان یتیکه س یدر حال

این  ی. هر دواست لیگ فرانسه شده قهرمانِبار  2فرانسه،  ریاخ فصل 01 درژرمن 

 لیاند، و دالدهیقهرمانان اروپا رس گیل نالیبه فسو به این 9102از سال  هاباشگاه

ه ب را هاقهرمانی در این رقابت ،زود ای رید انتظار داشته باشیمدارد که  ودوج فراوانی

 .موفق شد 9190و  9109 یدر سال ها یکه چلس گونههماند، ندست آور

فت گر میتصم [،فارس] جیخل یهمکار یشورا بزرگِ دِیسف یسال گذشته، کوسه

 های قناتِ این شورا به آن هدایت شده بودند.تر ماهیمسیری را دنبال کند که پیش

درصد از سهام  21محمد بن سلمان،  زیرِ نظرِ، سعودی یعموم یگذارهیسرما صندوقِ

 میتوانیم 09،که بود چنان باشدچیز هماگر همهگرفت.  اریرا در اخت تدیونای وکاسلین

و  یداخل یهاسهم خود از جامنیز  وکاسلین ،ندهیآ یهادر سال میانتظار داشته باش

 به کام کشد.را  ییاروپا

داشت تا  منیبه  حملهدر  یترجدی مراتببهمطمئناً محمد بن سلمان نقش 

 زا یاروس نشانه تاجرِ یِاجبار الزام به ترکِ نی، بنابرانیدر حمله به اوکرا چیآبراموو

االنه فع ایتانی. در واقع، دولت برستیسطوح ن نیدر باالتر رهنگامید یِاخالق یِداریب

 .ری کندگیسهل هایسعود ]نیوکاسل توسط[ تصاحب یدربارهبرتر  گیل رایزنی کرد تا

 

 یبعد یمرحله

بار در چهار سال گذشته، مجبور  نیدوم یبرامنچسترسیتی  03،جاری ماه لیدر اوا

ا فصل صبر کند. ب روزِ نیتا آخرلیگِ برتر  یقهرماناطمینان از کسب عنوانِ  یشد برا

                                                      

09 Ceteris paribus 

 است. مهاه م 30تاریخ انتشار مطلب  03



 ی کسرا شعبانیفین، ترجمهدانیل  8 

 ،تیمی کوچکعنوان به ورپول،یها، لآن یاصل فِیحر فِیتوص ،یمنطق اریهر مع

وپر ناموفق س یاز پروژه ید کهسا یمرسباشگاه  ییکایمالک آمر ،ی. جان هنرمعناستبی

. است هبه دست آورد یی ثروت خود راکاال یگرمعاملهبا  ه بود،کرد تیاروپا حما گیل

 921از  شیب یگذشته کم یوانتقاالت در دههنقلبازارِ در  ورپولیل خالصِ کردِنهیهز

 .ه استپوند بود ونیلیم

فوتبال مدرن وجود ندارد:  یاسیدر مورد اقتصاد س اییمنطق زیِچ چیحال، ه نیبا ا

. ه استردک نهیهز کنانیباز ی خریدِسه برابر برابیش از  باًیتقرطی همین دوره،  یتیس

ای شکست این روند را به تا اندازه ش،یلیجک گر یِپوند ونیلیم 011 دِیخرنمونه،  کی

ورد نشد. دستا گیدر ل سیتی یموضوع مانع از قهرمان نیا با وجود این،، اثبات رسانید

وانند بهتر تهمچنان نمیاست، اما  استثنائی ی،تیسبا  کینزد رقابتی چنیندر  ورپولیل

 گرانشِ نِیقوان در برابرِ ترییطوالن مدتِ ینتوانند برا دیشا از هماورد خود شوند، و

 کنند. ایستادگی یاقتصاد

در آینده،  ت، ممکن اسرود پیشخود به  یکنونسِیر خط  در امتداداگر فوتبال 

 ییهاتیکه هنوز محدود یزمان ،حساب آوریمبه ییطال عصری راکلوپ -والیدوران گوارد

 زدگیحسرتاز هواداران با  یاریکه اکنون بس گونهقدرت پول وجود داشت )همان یبرا

آمدن  که درست قبل از ،و آرسنال تدیونایمنچستر نیبو رقابتِ فرگوسن -ونگردوران به 

 یندگرگو قسمی، به ایستاندن این روند ی. برا(کنندینگاه م ،رخ داد چیرومن آبراموو

 یافتنی است.داریم که دستیابی به آن فراسوی دنیای ورزش دست ازین یاجتماع

 

 با منبع اصلی:پیوند 
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