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 دهیچک

كيه بر ت ا باگزارش، تحليل مسئله اجتماعی پرخاشگری و خشونت در فوتبال ایران است ت هدف از این

ستنباط ن و اهای پژوهشی صورت گرفته، مطالعه اسناد مربوطه، مشاهدات عينی، آرای صاحبنظرایافته

، خاشگریپر مطالعهیابی موضوع، راهكارهای پيشگيرانه و کنترلی ارائه شود. کارشناسی ضمن علت

 نشانگر آن ال اخير،ویژه در یك سه ب گذشته دهه دو در کشور فوتبال هایاستادیوم خشونت و حوادث

ت و سوءمدیریت در برگزاری مسابقات و فضای روانی تماشاگران دو عامل اصلی خشونکه  است

 پرخاشگری در فوتبال ایران است. 

ای و مداخالت مربوط، زمينه فرهنگی و جو رسانهای رویدادها و مسابقات شامل عوامل زمينه

عوامل  .است ها و نگرش متقابل هواداراننی باشگاهاجتماعی جامعه، تعارض و تقابل درونی و بيرو

مدیریتی رویداد مبتنی بر مدیریت برگزاری و ميزبانی مسابقات، سيستم و جو امنيتی، کيفيت امكانات 

عملكرد داوری و نظارت، جو و نيز و خدمات ارائه شده، مدیریت جمعيت، استقرار و تردد تماشاگران 

به  .ستهاشگاهای کادر فنی و بازیكنان و تماشاگران و عملكرد ورزشی بابازی و اتفاقات ناشی از رفتاره

رسد، نقش عوامل مدیریتی در ظهور و بروز یا کنترل و پيشگيری از خشونت و پرخاشگری نظر می

ریشه در فضای ذهنی تماشاگران )که خود ناشی از عمدتًا این امر تر است؛ هواداران و تماشاگران پررنگ

سابقه، خستگی ذهنی و جسمی تماشاگران به دليل اطاله زمان حضور در استادیوم ماز تحریكات پيش 

های رفاهی مربوطه است(، سوءمدیریت در برگزاری رویداد و و فقدان امكانات تسهيالت و زیرساخت

نحوه کنش عوامل سابقه از قبيل بازیكنان، مربيان و داوران دارد و مجموع این عوامل تماشاگران را 

در همين راستا بروز پرخاشگری و خشونت کند. طلبانه میعد بروز رفتارهای پرخاشگرانه و آشوبمست

های اوليه بر واکنش از سوی تماشاگران، هواداران، بازیكنان، مربيان و حتی داوران به شكل کنش

پرتاب اشی، های اوليه شامل شعارهای هنجارشكنانه، فحگذارد. کنشهواداران و تماشاگران تأثير می

ها و تخریب سكوها، آسيب به تأسيسات و های ورزشگاهاشيا از سوی تماشاگران، شكستن صندلی

ها و تخریب آنها، درگيری فيزیكی تماشاگران، های اتوبوسها، شكستن شيشهتجهيزات ورزشگاه

پيامدهای ثانویه  ست واهبازیكنان و کادر فنی، مصدوميت تماشاگران و کشته شدن آنها در ورزشگاه

تفاوتی، ها، توسعه بیهای اجتماعی، دگرگونی ارزشتعارض قوميتی، دوقطبیرفتاری مشتمل بر 
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شكنی، زدایی، عدم تعادل روانی، هنجارشكنی، تضعيف اعتماد، خشونت و اوباشگری، حریمفرهنگ

رد به نوبه خود اثر خواهی، توهين و تحریك و توجيه نگرش منفی است که این مواتقویت زیاده

 کنند. های اوليه اعمال میتشدیدی بر بروز کنش

ال، فوتب بر این اساس، برای عملياتی کردن مدیریت پيشگيری و کنترل پرخاشگری و خشونت در

 :شودراهكارهای زیر پيشنهاد می

 

 )در حین رويداد( الف( راهکارهای مديريتي

 دستگاه مسئول راهکارهای مديريت و کنترل

پذیر مانند های آسيببينی جایگاه استقرار ویژه برای گروهتعبيه ورودی و خروجی مجزا و پيش

 کودکان، نوجوانان و معلوالن
 وزارت ورزش و جوانان

 های سپاهان، تراکتورسازی، استقالل وآفرین تيمبرگزاری مسابقات حساس و جنجال

 پرسپوليس در ابتدای فصل مسابقات

اسيون فدر سازمان ليگ

 فوتبال

سازی فوتبال های تيم ملی در شهرهای مختلف کشور جهت کاستن از آثار دوقطبیبرگزاری بازی

ها جهت از عنوان باشگاه« نام شهر»در جامعه و تقویت حس همبستگی و اتحاد ملی و حذف 

ر از پسوند المقدوساز ملی )حتیسازی ناشی از فوتبال و تقویت اثر هویتکاستن از اثر دوقطبی

ه جای یران باستفاده شود مانند سپاهان ایران به جای سپاهان اصفهان، تراکتوسازی ا« ایران»

 تراکتورسازی تبریز و پرسپوليس ایران و استقالل ایران(

فدراسيون فوتبال ایران 

سازمان ثبت اسناد و و 

 کشور امالک

ز اقدی اداران )اخذ جریمه نها به واسطه پرخاشگری و خشونت هوم نقدی باشگاهئحذف جرا

 سوی سازمان مجری مسابقات ورزشی )که در بخشی خود نيز مسئول حفظ نظم و امنيت

قد م نقدی به لحاظ حقوق داخلی فائشود(؛ اخذ جرااست( سبب ایجاد تعارض منافع می

 وجاهت قانونی است

سازمان بازرسی کل 

 کشور

 ایران فدراسيون فوتبال

عدی بقات قات بعدی تماشاگران باشگاه خاطی و کاهش نرخ بليت مسابافزایش نرخ بليت مساب

 اگر که کنندمی تهدید راها باشگاه افراد شود برخیتماشاگران منضبط )گاهاً مشاهده می

 به شروع و کنندمی پيدا حضور ورزشگاه در خانگی هایبازی در ندهند آنان به پول مقداری

ها باشگاه از نوعی به و شودها باشگاه جریمه باعث امر این که کنندپراکنی میسنگ و فحاشی

 شود(می اخاذی

 وزارت ورزش و جوانان

 فدراسيون فوتبال ایران

تظامی درصد از درآمدهای حاصل از بليت فروشی مسابقات ورزشی به نيروی ان 10اختصاص 

 زش(ور جهت تربيت نيروی متخصص تأمين نظم در اماکن ورزشی )یا تربيت پليس

 سازمان ليگ فوتبال کشور

 یانتظام یروين

 رانیا یاسالم یجمهور

تجهيز  وأمين تهای ورزشی به الزام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مالكان دیگر استادیوم

افزوده ارزش . درصد از ماليات بر/27های ضروری از محل درآمدهای اختصاصی و اعتبارات زیرساخت

های مداربسته، ، دوربينورودی و خروجی مجزا برای تردد تماشاگران دو تيم هسهم ورزش )از جمل

 های بهداشتی و اغذیه فروشی(گذاری صندلی و فروش الكترونيكی بليت، سرویسشماره

 سازمان برنامه و بودجه

 وزارت ورزش و جوانان

های ضروری تت و زیرساخممانعت از برگزاری مسابقات مهم ورزشی در اماکن فاقد تسهيالت، امكانا

های مداربسته، ، فقدان دوربينفقدان ورودی و خروجی مجزا برای تردد تماشاگران دو تيم )از جمله

 فروشی(های بهداشتی و اغذیهگذاری صندلی و فروش الكترونيكی بليت، سرویسشماره
 

دادستانی کل کشور 

 شورای تأمين استان
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ن و دیرامم عمومی ورزشكاران، مربيان، ئرسيدگی به جرا استقرار دادسرای ویژه ورزش جهت

 عوامل مرتبط با باشگاه
 دادستانی کل کشور

ادث و ش حوحضور نماینده دادستانی به عنوان ناظر عمومی در مسابقات ورزشی و ارائه گزار

 ییرخدادهای غيرورزشی به مقامات قضا
 دادستانی کل کشور

نيت ای امتأمين امنيت در اماکن ورزشی وابسته به شور انتظامی -بينی کميته امنيتی پيش

 کشور و شورای تأمين استان
شورای امنيت کشور و 

 شورای تأمين استان

ی خالقها و بررسی صالحيت عمومی و اتدوین و تصویب اساسنامه کانون هواداران باشگاه

 های باشگاهمسئوالن کانون و سرمشوق

مجمع عمومی 

 فدراسيون فوتبال

أمين ان در تادارها، کانون هونامه انضباطی فدراسيون فوتبال و ترسيم نقش باشگاهزبينی آیينبا

 امنيت تماشاگران و اموال آنها

مجمع عمومی 

 فدراسيون فوتبال

س و به شكل محسو انط نقليه عمومی، استقرار مأمورایپوششی در وس اناستقرار مأمور

 نامحسوس در ميان تماشاگران

 یامانتظ یروين

 رانیا یاسالم یجمهور

 يمانه ور صمها مانند برخوردهای جوانمردانه، رفتاسازی و تجليل از نكات مثبت دربیبرجسته

 تواضعانه توأم با همدلی و همراهیم
 سازمان صدا و سيما

 نانآسته معرفی نمادین تماشاگران نمونه با ذکر دليل انتخاب و تجليل از رفتارهای شای
 جوانان وزارت ورزش و

 سازمان صدا و سيما

ربيان و خاطی و محروميت م تماشاگران و کادر فنی بازیكنان، برای اعالم فوری محروميت

د به ورو کننده خشونت تماشاگران، محروميت تماشاگران خاطی و آشوبگر ازبازیكنان تحریك

ق عليتت معين، طرف برای مدها برای مدت طوالنی، برگزاری مسابقه در زمين بیاستادیوم

 های خانگی برای مدت مشخصحضور تماشاگران در بازی

 فدراسيون فوتبال ایران

جهت  فنی صدور شناسنامه صالحيت عمومی، روانی و اخالقی برای بازیكنان، مربيان و کادر

هنگی، ن فرفعاليت در ليگ برتر و کسر نمره یا ابطال آن به ازای هرگونه اقدام خالف شئو

 القیورزشی و اخ

 فدراسيون فوتبال ایران

افزایی و مدت مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی و مهارتهای کوتاهبرگزاری دوره

های ئتها و هيتوانمندسازی مدیران و مسئوالن ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور، باشگاه

 ورزشی

 فدراسيون فوتبال ایران

بدنی و پژوهشگاه تربيت

 علوم ورزشی

 ریتوسط داوران مسابقات ورزشی جهت کاهش اشتباهات داو VARفاده از تكنولوژی است

 فدراسيون فوتبال ایران

فدراسيون سازمان ليگ 

 فوتبال

درصد  10درصد سكوها در اختيار هواداران تيم ميزبان باشد و  90) 10- 90اجرای ضابطه 

 يون فوتبالفدراس مابقی به هواداران تيم ميهمان برسد( توسط سازمان ليگ

 فدراسيون فوتبال ایران

فدراسيون سازمان ليگ 

 فوتبال

سابقه ساعت قبل از شروع م 2ها و استادیوم های ورزشی حداکثر بازنمودن درب ورزشگاه

 )جهت کاهش زمان حضور تماشاگران در استادیوم و خستگی ذهنی و جسمی آنها(

 سازمان ليگ فوتبال

 یانتظام یروين

 انریا یاسالم یجمهور
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 ای )پیش از رويداد(( راهکارهای زمینهب

 دستگاه مسئول راهکارهای مديريت و کنترل

ه ابستوساماندهی مطبوعات ورزشی از طریق استقرار شعبه نظارت بر مطبوعات ورزشی 

 ت نظارت بر مطبوعاتئهي

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 مسابقات ورزشیبندی بينی و شرطهای پيشممانعت از فعاليت سایت

پليس فتا و وزارت 

ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

ارتقای شورای هماهنگی ورزش صدا و سيما به شورای سياستگذاری جهت تعيين 

 های ورزشیمشی برنامهخط
 سازمان صدا و سيما

 و سيما سازمان صدا يماسبينی مسابقات ورزشی از سوی صدا و های پيشممنوعيت ایجاد و تبليغ سامانه

و  بينی مسابقات فوتبال توسط کارشناسانجلوگيری از سوگيری و ممانعت از پيش

 های ورزشی صدا و سيمامجری برنامه
 سازمان صدا و سيما

های مههای روانی و اخالقی ميهمانان و کارشناسان برنانظر قرار دادن صالحيت مد

 آفرین درری، خشونت و جنجالورزشی، ممانعت از حضور افراد دارای سابقه پرخاشگ

ی ودهتم در استفاده از مجریان و کارشناسان دارای نفوذ کالهای صدا و سيما و برنامه

 مردم جهت ترویج فرهنگ هواداری

 سازمان صدا و سيما

 ار وها و تيزرهای آموزشی با ساختمكلف شدن صدا و سيما به تهيه و پخش نماهنگ

عی های فرهنگی، اقتصادی و اجتمانشان دادن آسيب محتوایی مناسب و جذاب برای

شای تما سازی برای اصالح فرهنگآميز تماشاگران و زمينهرفتارهای نامناسب و خشونت

 های بازرگانیها از محل درآمدهای حاصل از پخش آگهیمسابقه در ورزشگاه

 سازمان صدا و سيما

های بازیكنان خواندننظير شایعات، کریبرانگيز ممانعت از پرداختن به حواشی جنجال

 هاها برای همدیگر و اشتباهات داوری در حق هر یك از تيمو مربيان تيم
 سازمان صدا و سيما

 

 مقدمه

تواند به اتفاق و یمفوتبال، با توجه به ماهيتش به همان نسبت که توان همگرایی و اتحاد ملی را دارد، 

؛ تطرف نيسهرگز بیدر واقع، فوتبال )بيش از هر رشته ورزشی دیگری(  قطبی اجتماعی بينجامد.دو

یر د یك تصور ایجادتواند به مردم ، مینياموزاندقی را بياموزاند یا الها و رفتارهای اختواند ارزشمی

یا  یت کندتواند زندگی اجتماعی را تقو. مینكندمثبت از خود و احترام به دیگران کمك کند یا 

بخش را متالهای زندگی س، شيوهکندها را تقویت تواند مردم را گرد هم آورد، دوستیمی، برعكس

، رخاشگریپحوش  و تواند حولوجود آورد، یا میو غرور شهروندی و مشارکت اجتماعی به آموزش دهد

 مسابقه به هر قيمتی حرکت کند. پيروزی درخشونت، مواد مخدر، تقلب، رانت، فساد و 

های حوزه ورزش است که بيش از سایر ترین ناهنجاریجمله مهم از فوتبالنت در خشو

گونه تواند مانعی برای مشارکت عموم مردم در اینو می کرده است آزردهروح ورزش را  ،هاناهنجاری

ورزشی هایی از سوی حاضران در ميادین در این باره در دو دهه اخير کنش ها باشد.ها و فعاليتبرنامه



 

 

توان از آنها تحت عنوان اقصی نقاط کشور، به ویژه تماشاگران مسابقات فوتبال سر زده است که می

سو سطح امنيت اجتماعی را تقليل آميز یاد کرد. این اقدامات از یكرفتارهای پرخاشگرایانه و خشونت

 د.کنرو میهيتی روبهای امنهای دیگر را با چالشدهد و از سوی دیگر، پليس و سازمانمی

ت بدنی، ز قدرکند. استفاده اقدمت پدیده خشونت در فوتبال با عمر این ورزش پرطرفدار برابری می

زی و سب پيروکغلبه بر حریف و برای آميختگی بازی با نوعی احساس تنش و هيجان زیاد ميان بازیكنان 

وزافزون سترش رگو ذاتی همراه کرده است. برخی دیگر از عوامل، ورزش فوتبال را با نوعی خشونت درونی 

س خشونت و سپ ر و تأثير آن برگستره اجتماع خود به تشدید حساسيتاین ورزش در جامعه به دالیل متغي

ی و ت اقتصاديماه ای شدن فوتبال و کسب جایگاه ویند حرفهادر آن دامن زده است. این امر به ویژه با فر

ر دشونت توان در بسياری از کشورها پدیده خای که می؛ به گونهتری داشته استسياسی آن رشد بيش

ان و خوانندگ ودگان انگيز آنها دانست. تماشاگران ورزش اعم از بيننفوتبال را یكی از مسائل اساسی و بحث

ای از مردم به شك بخش عمدهشوند، بیمی یا کسانی که در ميادین ورزشی برای دیدن مسابقات حاضر

ای از جوامع دهند که در حال حاضر پارهنوجوانان و جوانان را در جهان ورزشی امروز تشكيل میویژه 

 ه است.شدزای اجتماعی فوتبال باالخص تماشاگری عرصه رفتارهای نابهنجار و آسيب

 ها،گاهل ورزشهای سرد و مواد مخدر به داخورود مواد محترقه، سالحشعارهای هنجارشكنانه، فحاشی، 

 ويسات ها و تخریب سكوها، آسيب به تأسهای ورزشگاهپرتاب اشيا از سوی تماشاگران، شكستن صندلی

مصدوميت  ها و تخریب آنها، درگيری فيزیكی تماشاگران،های اتوبوسها، شكستن شيشهتجهيزات ورزشگاه

ران، ن، هواداشاگرااامن برای تماهای فوتبال ایران حاکی از فضای نتماشاگران و کشته شدن آنها در ورزشگاه

يری و دهد که در پيشگورزشكاران، مربيان، داوران و سایر افراد حاضر در آنهاست. تكرار این حوادث نشان می

 های زیر پاسخ داده شود:هایی وجود دارد. بنابراین ضروری است به پرسشکنترل آنها کاستی

 ؟هستند فوتبال دخيل چه عواملی در بروز پرخاشگری و خشونت در .1

 پيامدهای بروز پرخاشگری و خشونت در فوتبال چيست؟  .2

 های پيشگيری و کنترل باید چگونه باشد؟ شيوه .3

اده استف وهای پژوهشی موجود، مشاهدات عينی مندی از یافتهرو، سعی دارد با بهرهگزارش پيش

 از آرای صاحبنظران امر، این موضوع را واکاوی کند. 

 

 شناسيروش

به با مصاح روش کار در این گزارش مبتنی بر مطالعات پژوهشی و اسنادی، مشاهده عينی رویدادها و

گيری از آرای ه. پس از مطالعه اسناد و بررسی مشاهدات عينی، با بهراست صاحبنظران و به صورت کيفی

 شد. ه ارائ ستنباط کارشناسینقشان، محتوای گزارش تكميل و راهكارهای مربوط با اصاحبنظران و ذی
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 رويکردهای مرتبط با موضوع

اند. اگرچه در ادبيات نظری موضوع، الگوهای مختلفی برای تحليل پرخاشگری و خشونت مطرح شده

شناسی، تی زیسهای مختلف قابليت بررسی در این زمينه را دارند، در این منظرها سه نوع الگوتئوری

 اند.هداشت های پرخاشگریترین قابليت را برای تحليل و تبيين سازهسی بيششناشناسی و جامعهروان

ترین تحليل عمل پرخاشگری، شدهترین و شناختهشناختی به عنوان قدیمیدر الگوی زیست

ریزی شده شناسی برای پرخاشگری برنامهمعطوف به این نگرش است که انسان از نظر ماهيت زیست

دهد. الگوی و خشونت بخشی از ماهيت و طبيعت ذاتی و فطری وی را تشكيل می است و پرخاشگری

های روانی شناختی پارادایم دیگری است که محور اصلی خود را در تبيين موضوع مذکور به جنبهروان

 . 1کندمعطوف می

طریق اجتماعی است که از  یشناسی نيز، پرخاشگری و خشونت، رفتار و کنشدر دیدگاه جامعه

ای که از شود و رفتار به عنوان مسئلهگرفته میفرایندهای اجتماعی، توليد، بازتوليد و توسط فرد فرا

ها و تقویت رفتار به وسيله پاداش و تنبيه ایجاد گيرد، از طریق مدلمحيط یادگيری فرد سرچشمه می

 .2شودمی

های پيشگيری و کنترل وجه به چارچوبپرخاشگری، تبسترساز های در کنار توجه به علل و رویه

گيرد که مدیریت انتظامى براى جلوگيرى برمیهایى را درآن ضرورت دارد. نظارت و کنترل، کليه اقدام

آورند. این اقدامات به انواع اقناع یا اقدامات تخریبى توسط افراد آشوبگر و اوباش به اجرا درمی از وقوع

سمى یا غيررسمى؛ فيزیكی یا الكترونيكی، مثبت یا منفی؛ کيفرى یا اجبار؛ محسوس یا نامحسوس؛ ر

در رویكرد اجبار، افراد از طریق سيستم حقوقی و تنبيه و در اقناع از ؛ 3شوندغيرکيفرى تقسيم می

 4.شوندطریق تبليغ، پاداش و تقدیر مجاب یا وادار به پذیرش هنجارهاى اجتماعی می

ری و خشونت در داخل کشور به بررسی علل و عوامل پرخاشگ ەهای حوزعمده پژوهش

رت زیر ترین آنها به صوهای جدیدترین و مرتبطاند که یافتهپرخاشگری از منظرهای مختلف پرداخته

 بندی شده است:دسته
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 های انجام گرفته پیرامون خشونت و پرخاشگری در فوتبالبررسي برخي از پژوهش .1جدول 
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محمدکاظمی و 

 همكاران
1386 

و  تسن، تحصيال ؛از بين متغيرهای گوناگون اثرگذار بر خشونت تماشاگران

 رابطه محيطی عوامل دارد و معكوس طهاجتماعی، راب -دی وضعيت اقتصا

 د.مستقيم با بروز خشونت دار

وثوقی و 

 نژادخسروی
1388 

 شگریترین علل بروز پرخاعنوان مهم متغيرهایی فرهنگی و اجتماعی را به

 .معرفی کردند

 1388 قاسمی و همكاران

های های روانی خانواده و گروه همساالن، فيلممتغيرهای چالش

آميز، کنترل پليس، تحریك مطبوعات با متغيرهای پرخاشگری خشونت

 .دارند طهراب

بزرگى و جان

 ارانهمك
1389 

 سوساز ميان رویكردهای مختلف کنترل پرخاشگری، اقدامات روانى و نامح

 ترین ميزان تأثير را دارند.بيش

زاده و باسع

 همكاران
1393 

 های جمعی با هر دوبين متغيرهای یادگيری پرخاشگری و تحریك رسانه

 .دوجود دار رابطه باالیی ،بعد فيزیكی و روانی پرخاشگری تماشاگران

غالمی و 

 نژادحيدری
1394 

وز بر را عوامل مهم در عوامل ایمنی و بهداشتی، داوری، پوشش و برگزاری

 .پرخاشگری و خشونت دانستند
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 2006 استون
ری رفتار نيروی انتظامی و پليس در قبال تماشاگران، در بروز اوباشگ

 ثيرگذارترین عامل است.أت

 2007 سيمون و جاناتان
ازنده بهای برنده و بين ميزان پرخاشگری قبل و بعد از بازی تماشاگران تيم

 تفاوت وجود دارد.

 وسازی مطبوعات، رفتار ناشایست بازیكنان و مربيان و داوران جنجال 2004 کوراکيس

ترین عوامل پرخاشگری و خشونت تماشاگران های پليس، مهمالعملعكس

 .هستند

 2009 مكاراندوناهو و ه

 2010 گرنج و کر

 2014 اسپيج
فردی، خشونت ناشی از فعل و انفعال پویا بين عوامل ساختاری فردی، بين

 محيطی و اجتماعی است.موقعيتی، اجتماعی، زیست

کویان چوگال، 

 گوکتاس و دمير
2015 

 ایعآميز طرفداران قبل از بازی مربوط به وقهای خشونتعلل اصلی گرایش

اوران ه دای؛ در طول و پس از بازی مربوط به اشتباگذشته و انتشارات رسانه

 و رفتارهای منفی حریف است.

 2015 اسلند و کاشمور

ت ها، ممنوعيت الكل، قيمت بليتغيير استراتژی پليس، ممنوعيت سفارش

ا در رتقریباً ميزان پرخاشگری  1980باالتر و دوربين مداربسته از سال 

 بریتانيا به نصف کاهش داده است. فوتبال

 

شونت و خرگذار در بروز عوامل تأثيتمامی دهد که های مذکور نشان میو پژوهشنتایج تحقيقات 

 :دکربندی تقسيم کلی دو دسته بهتوان پرخاشگری فوتبال را می

اع و نز هسابق های جمعی،رسانه ای )علل پيش از رویداد(؛ شامل نحوه فعاليتالف( عوامل زمينه

 تعارض بين دو تيم، سطح اقتصادی و رفاهی،
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پليس  يروهایامنيت ورزشگاه که مرتبط با ن عوامل مدیریتی )علل حين برگزاری رویداد(؛ شامل ب(

ون های درش، مدیریت کنبرگزاری رویداد نحوهاست، ایمنی و کيفيت خدمات و امكانات ورزشگاه و 

 ،زمين مسابقه و سكوها

 

 ها در فوتبال دنیا و ايرانگری، خشونت و حوادث ورزشگاهتاريخچه پرخاش

 بررسي پرخاشگری، خشونت و حوادث مرگبار در فوتبال دنیا. 1

تكميل  ای آمده است،ها اعم از صوتی، تصویری، مكتوب و شبكهاین بخش بر اساس آنچه در رسانه

ثه، تن حادمارتباط خواننده با شده است و سعی شد که توضيحات به نحوی بيان شود تا ضمن ایجاد 

 علت رخداد خشونت و فاجعه روشن شود.

 

 1توصیف پرخاشگری، خشونت و حوادث مرگبار در فوتبال دنیا .2جدول 

 سال کشور واقعه

تعداد 

 هاکشته

 )نفر(

تعداد 

 مصدومین

 )نفر(

 علت حادثه

 چيان از چوب ساخته شده بودها و جایگاه تماشاصندلی 517 نفر 26 1902 اسكاتلند گالسگو کسآیبرو

 5000 33 1946 انگليس برندن پارک بولتون

به  و ظرفيت این ورزشگاه بيش از حد معمول پر شد

 گاهدیواره این ورزشگاه فشار آمد و باعث فرو ریختن جای

 شد اناگرتماش

استادیو ناسيونال 

 ليما
 318 1964 پرو

آماری در 

دسترس 

 نيست

عصبانی به زمين چمن و  ورود تماشاگر –قضاوت داور 

عصبانی شدن سایر تماشاگران و  –برخورد پليس با وی 

 ایجاد آشوب

 200 66 1971 اسكاتلند گالسگو کسآیبرو
عدم تعادل یك هوادار در حين خروج و برخورد وی با 

 ایهای زنجيرهدیگر هواداران و افتادن

 66 1982 روسيه لوژنيكی مسكو
مصدم  127

 وخيم

 و ایجاد دومينوی هااز هواداران روی پله یكیافتادن 

 افتادن یكی یكی هواداران روی زمين

 56 1985 انگليس دفوردابر
بيش از 

 نفر 450

های آتش در جایگاه شعله ،چوبی ورزشگاه به علت سازه

های زیادی آتش به مكان وور شد اصلی تماشاچيان شعله

سيگار این  که یك استسرایت کند. شواهد حاکی از این 

 دوجود آورده بوآتش را به

 درگيری هواداران و فرو ریختن جایگاه تماشاگران 600 39 1985 بلژیك کسلل بروسهي

 766 96 1989 انگليس لديهيلزبورو شف
دليل اصلی این فاجعه، ناکارآمدی پليس در کنترل 

 جمعيت بود

 سازنده ورزشگاه بود ق اشتباه مهندسيندليل این اتفا صدها نفر 18 1992 فرانسه فيوریانی باستيا

 آور گاز اشك ازپليس گران و استفاده درگيری ميان تماشا صدها نفر 127 2001 غنا آکرا اسپورت

 مدیریت نيروهای پليس سوء صدها نفر 75 2012 مصر قاهره پورت سعيد

                                                 
 است.1تر در پیوست . توضیحات بیش1



 

 

 .اصلي است و رفتار پلیس دو عاملورزشگاه علل وقوع حوادث؛ محیط 

ه کن داد های فوتبال سراسر نقاط دنيا در یك قرن اخير نشارخدادهای مرگبار استادیوممطالعه 

 بوده ليسار پو نحوه رفت هاهای ایمن در ورزشگاهامل در بروز این حوادث، نبود زیرساختوترین عمهم

 اومت کمید مقاها چوبی بوده و در برابر آتش یا تجمع زیاد افرها، سازهاست؛ در برخی از استادیوم

گونه گر ایناند. عامل دیاند و یا مهندسين در امر طراحی و ساخت سازه کوتاهی و اشتباه داشتهداشته

ت ها فراتر از ظرفيها مرتبط است؛ در برخی ورزشگاهماً به مقوله امنيت و ایمنی ورزشگاهأحوادث تو

 د وشنجر مشگاه خریب سكوها یا دیواره ورزتعریف شده، تماشاگر وارِد استادیوم شد و به فشردگی و ت

و تيم و داران جان افراد بيشماری را گرفت. برخی از حوادث دیگر بر اثر خشونت و درگيری بين هواد

تاندارد ن، اسمدیریت نيروهای تأمين نظم به وقوع پيوست. بنابرایدرگيری هواداران با پليس و سوء

روحيات  ترین علل وقوعمدیریت برگزاری مسابقه )امنيت( عمدهها )ایمنی( و ضعف در نبودن استادیوم

 دهند که بعضاً های حوادث مربوط، نشان میزای پرخاشگران بوده است. در مجموع بررسیخشونت

ریبی تخ ایرفتارهحوادث و اتفاقات سبب بروز پرخاشگری و خشونت هواداران شده و در برخی موارد 

 اشاگران سبب ایجاد رخدادهای ناگوار شده است.گرایانه هواداران و تمآشوب

 

 ها، خشونت و حوادث فوتبال ايران در دو دهه اخیربررسي برخي از پرخاشگری. 2

ر اصفهان فوالدشه واز وهای آزادی تهران، یادگار امام تبریز، الغدیر اهدر ایران، اکثر وقایع در ورزشگاه

اسر های رقيب در سرد و یا مسابقات حساس بين تيمبوده و غالب حوادث در پی دیدارهای شهرآور

ها و رگيریددهد که در سنوات نخستين غالب کشور رخ داده است. بررسی اجمالی این وقایع نشان می

 ها، اصطالحاً رنگیها و دوقطبیافتاد این یعنی اینكه حساسيتها در شهرآورد تهران اتفاق میخشونت

ای ها و بروز رفتارهشود، درگيریاما طی ساليان اخير آنچه مشاهده می)قرمز آبی( بوده است، 

ت )که شهرستانی یا شهرآوردهای شهرستانی بوده اس وهای تهرانی آميز در مسابقات تيمخشونت

نگی بلكه تنوع ر ،های رنگی کمرنگ نشده استممكن است این فرضيه را تقویت کند که حساسيت

 ای و شهرستانی شدت گرفته است(. قومی، منطقهتر شده و تعصبات بيش

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش 

 

 1های فوتبال ايران در دو دهه اخیرحوادث استاديوم و خشونت ها،توصیف برخي از پرخاشگری .3جدول 

 تیم ها
سطح 

 مسابقه
 ورزشگاه سال

تعداد 

 هاکشته

 )نفر(

 تعداد مصدومین

 )نفر(
 علت حادثه

 شموشك نوشهر و

 تهران پرسپوليس

جام 

فی حذ

 کشور

1380 
شهيد متقی 

 ساری

تعداد 

دقيق 

 نامعلوم

تعداد دقيق 

 نامعلوم

ورود  –فرسوده و ناایمن بودن ورزشگاه 

ریزش  – تماشاگران بيش از ظرفيت ورزشگاه

 قسمتی از سقف ورزشگاه

های ملی ایران تيم

 و ژاپن

مقدماتی 

جام 

 جهانی

1384 
ورزشگاه 

 آزادی تهران
7 

تعداد دقيق 

 نامعلوم

ازدحام  – تماشاگران بيش از ظرفيت ورزشگاه ورود

 و فشردگی تماشاگران پس از مسابقه به دليل بستن

 های معمول خروج راه

سپاهان اصفهان و 

 پرسپوليس تهران
 - فوالدشهر 1386 ليگ برتر

 –تعداد دقيق نامعلوم 

نابينا شدن یك سرباز 

 وظيفه
 سازماندهی تماشاگران فقدان

پرسپوليس ایران 

 التحاد عربستانو ا

ليگ 

قهرمانان 

 آسيا

1390 
ورزشگاه 

 آزادی تهران
- 

تعداد دقيق 

 نامعلوم

درگيری دانشجویان با نيروهای پليس و ليدرهای 

 باشگاه پرسپوليس

استقالل تهران و 

 خونه به خونه بابل

فينال جام 

 حذفی
1397 

نفت و گاز 

اروندان 

 خرمشهر

- 
چندین مصدوم و 

ان مبينایی یكی از چش

 هوادار از بين رفت یك

 ليلایجاد ناامنی توسط هواداران خونه به خونه به د

پرانی و شكستن سنگعدم صعود به ليگ برتر و 

 توسط آنها های ورزشگاهصندلی

استقالل 

 و خوزستان

 پرسپوليس تهران

 - الغدیر اهواز 1397 ليگ برتر
مصدوم شدن 

 چندین هوادار

گاه که های رخ داده در محوطه چمن ورزشتنش

بعد از سوت پایان بازی ایجاد شد، به سكوهای 

های شدیدی بين ورزشگاه سرایت کرد و درگيری

 د.طرفداران دو تيم ایجاد ش

تراکتورسازی 

پيكان  و تبریز

 تهران

 1398 ليگ برتر
یادگار امام 

 تبریز
- 5 

ا دليل عمده این اتفاق به مسابقه تراکتورسازی ب

د آمده پيرامون وجوسپيدرود رشت و حواشی به

گشت که پس از باخت به پيكان منجر آن برمی

های به نااميدی هواداران از قهرمانی و درگيری

 دار شد.ادامه

 پرسپوليس تهران

 سپاهان اصفهان و
 1398 ليگ برتر

ورزشگاه 

 آزادی تهران
1 245 

ایمن نبودن  –خوانی بين هواداران دو تيم کری

عدم مدیریت صحيح  –جایگاه هواداران سپاهان 

 توسط تيم برگزاری مسابقه

و  سپاهان اصفهان

 پرسپوليس تهران

جام 

 حذفی
1398 

ورزشگاه 

نقش جهان 

 اصفهان

- 144 

های مسابقه قبل، درگيری و حواشی و جنجال

جنجال برخی از بازیكنان و انتقال تنش به 

سكوها، عدم کنترل مناسب جمعيت در هنگام 

تماشاگران  و خروجیخروج، مجزا نبودن ورودی 

 دو تيم

داماش گيالن و 

 پرسپوليس تهران

جام 

 حذفی
1398 

ورزشگاه 

شهدای فوالد 

 اهواز

- 22 

بينی مكان استقرار برای تماشاگران عدم پيش

داماش، حاضر نشدن تيم داماش برای مسابقه، 

 3برنامگی و سوءمدیریت و تأخير نظمی و بیبی

 ساعته در اجرای مسابقه

 

                                                 
 است.2پیوست  تر در. توضیحات بیش1



 

 

و فضای رواني تماشاگران دو عامل مسابقات مديريت در برگزاری وقوع حوادث؛ سوء علل

 اصلي است 

ادث ده حودهد که دالیل عمهای فوتبال ایران در دو دهه گذشته نشان میحوادث استادیوم مطالعه

ر یت دیرتر از همه سوءمدها، ضعف مدیریت جمعيت و مهممرگبار ناشی از ایمنی پایين ورزشگاه

ها و نهوی رساهای بين هواداران و دامن زدن آن از سخوانیتشدید کریبرگزاری رویدادها بوده است. 

کالسيكوی وطنی، های اجتماعی ایجاد شده )تحت عناوینی از قبيل دربی، الفضای مجازی، دوقطبی

 ماشاگرانتان و ب برای هوادارفقدان امكانات رفاهی مناس رسانی،تهرانی شهرستانی و...(، ضعف خدمات

های محرک داور، بازیكن، مربی )در زمين( به عنوانهای عوامل مرتبط با مسابقه از قبيل و کنش

ار در ت ناگواز جمله عوامل ایجاد رخدادها و بروز اتفافاپرخاشگری و خشونت هواداران )در سكو( 

 فضاهای ورزشی هستند.

اشی از ران نناشی از برگزاری رویداد، تحریك روانی تماشاگ مدیریتعالوه بر سوء با این حال،

ن ه زماای قبل از مسابقه و خستگی ذهنی و جسمی حين مسابقه )به دليل اطالهای رسانهجوسازی

ی بروز ترین عوامل اساسیكی از مهم حضور در استادیوم و فقدان امكانات و تسهيالت رفاهی مربوط(

  هاست.آشوب و پرخاشگری در ورزشگاه

ها در ها و خشونتگونه پرخاشگریسال اخير دامنه ایننكته قابل تأمل این است که، در یك

اقات ن اتفرسد دامنه و شدت ایها و در فضای مجازی بيش از گذشته شده است و به نظر میورزشگاه

ی و دماتاهی، ختواند کيفيت پایين امكانات رف. به عالوه، دليل اصلی میاست در حال زیاد شدن

عف تر از همه ضها باشد. مهمها و استاندارد نبودن تجهيزات و امكانات ورزشگاهبهداشتی و در ورزشگاه

های گاهمده است؛ از یك سو، باشآمدیریت برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال و تعارض منافع پيش

جری رکت منين، سازمان ليگ و شچورزشی مایل به افزایش حضور هواداران در ورزشگاه هستند و هم

دیگر،  ز سویافروشی مسابقات از قِبل حضور حداکثری افراد برای تماشای مسابقه منتفع شده و بليت

 گزاریها در هنگام برگونه محيطفدراسيون فوتبال از محل وقوع حوادث و بروز خشونت در این

ل مسئو در عين حال، نيروی انتظامی کند وم مالی، کسب عایدی میئمسابقات ورزشی با اخذ جرا

 شود. حفظ امنيت و برقراری نظم قلمداد می

يس، رسپولپهای تحت مدیریتش یعنی استقالل و به عالوه، نوع نگاه وزارت ورزش و جوانان به تيم

بال دنان به جوان های شهرستانی القا شده است که وزارت ورزش وگونه به جامعه و هواداران دیگر باشگاهاین

ن سایر سوءظ تواند منجر بهها در فضای مجازی میهای تابعه خود است. بروز این شائبهحمایت از باشگاه

حساس ااعتمادی، نگرانی، خود زمينه بی ها و هوادارانشان به مسئوالن ورزش کشور شده که این به نوبهباشگاه

 آورد. وجود میههای ورزشی بيطناعدالتی، خشونت و بروز رفتارهای نابهنجار را در مح
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 بروز پرخاشگری و خشونت و نحوه پیشگیری و کنترل آن عوامل

رجی، ها و حوادث داخلی و خاها، خشونتبر اساس مطالعه تحقيقات صورت گرفته و بررسی آشوب

زاری ز برگا)شامل عوامل پیش ای زمینهعوامل دسته کلی علل بروز این اتفاقات را در دو  توانمی

دامه د که در اکربندی تقسيم )شامل عوامل حین برگزاری رويداد(مديريتي عوامل  رويداد( و

 .گيرندمیانجام  یتربحث و بررسی بيش

 

 شناسي ابعاد بروز پرخاشگری و خشونت و چارچوب کنترل آن در فوتبالمفهوم .4جدول 

 مفاهیم ابعاد متغیر

عوامل )رويه( 

 ای رويدادزمینه

ای و رسانهجو 

 مداخالت

به  ها و پرداختنها، نحوه پوشش خبری و تحليل بازیموارد مربوط به اثر رسانه

 هاحاشيه

زمينه فرهنگی و 

 اجتماعی

ی، سطح رفاهی و اقتصادی تماشاگران، سطح فرهنگی و اجتماعی، اتفاقات قبل

 ویژگی نگرشی و رفتاری منفی فردی و ...

تعارض درونی و 

 هاتيم بيرونی
 تيم ن دوتعصب تماشاگران، سابقه نزاع و تعارض بين دو تيم، تبادالت جنجالی بي

نگرش و رفتار 

 هامتقابل تيم

حساسيت مسابقه، خشونت بازی، تحریك تماشاگران، اتالف وقت حریف، 

 ها، ناعادالنه جلوه دادن نتيجه و ...تمارض

عوامل )رويه( 

 مديريتي رويداد

سيستم و جو 

 منيتیا
 نهاآورد های امنيتی، حضور نيروهای پليس و نحوه برخموارد مربوط به اثر سيستم

مدیریت برگزاری 

 و ميزبانی

 ان،فروشی الكترونيكی با مسئوليت باشگاه ميزبتها و بليگذاری صندلیشماره

 ن،يزبااه مها در استادیوم به باشگتفویض مسئوليت تهيه و توزیع اغذیه و نوشيدنی

 10- 90اجرای ضابطه 

کيفيت امكانات و 

 خدمات

تی، موارد مربوط به فضاهای ورود و خروج، امكانات و خدمات رفاهی و بهداش

 جایگاه تماشاگران 

مدیریت جمعيت 

 و تردد

مان های ورود و خروج تماشاگران، کنترل آنها، زموارد مربوط به اثر سيستم

 جایی و ازدحامهجاب

ی و عملكرد داور

 نظارت

های موارد مربوط به داوری در مدیریت بازی، نحوه قضاوت به خصوص در صحنه

  VARحساس، اشتباهات و استفاده از تكنولوژی 

جو بازی و 

 اتفاقات
 های قبل از بازیرفتار مربيان، رویكردهای ليدرها، تنش مصاحبه

عملكرد نسبی 

 هاتيم

، تظاردر جدول نسبت به جایگاه مورد ان عملكرد تيم در طول فصل، جایگاه تيم

 عملكرد باشگاه، عملكرد فردی بازیكنان

 

 

 



 

 

 ای و مديريتي زمینه ؛بروز پرخاشگری و خشونت عوامل .1

ه کلی و دستبر اساس مبانی علمی و مطالعات صورت گرفته و استنباط کارشناسی، مجموع عوامل در د

 ابعاد زمينه ای شاملزمينه عواملشوند. مي بندیدستهعوامل مديريتي  و ایعوامل زمینه

 ای و مداخالتها و جو رسانهها، تعارض بين تيمفرهنگی و اجتماعی، نگرش و رفتار متقابل تيم

يت و جمع ، مدیریتمسابقات مدیریت برگزاری و ميزبانی شود. همچنين عوامل مدیریتی مشتمل برمی

لكرد ط، عممربو جو بازی و اتفاقات ،رفاهی كانات و خدماتتردد، سيستم و جو امنيتی و کيفيت ام

 یند حاصلا. برهاستنظارت و عملكرد نسبی تيم مربيان و کادر فنی و نيز های بازیكنان،داوری، کنش

کارها، سازو تعارض قوميتی، عبور از) گانهسبب بروز انواع ابعاد پرخاشگری چهارده از این عوامل

ماد، ف اعتزدایی، عدم تعادل روانی، هنجارشكنی، تضعيتفاوتی، فرهنگعه بیها، توسدگرگونی ارزش

وری ، فناخواهی، توهين و تحریك، توجيه نگرش منفیشكنی، تقویت زیادهخشونت و اوباشگری، حریم

شوند؛ به ل میاین مبنا، افراد با باورهای ذهنی مختلف توسط هنجار محيطی کنتربر شود. ( میجنایی

تاری صد رفقکنند؛ ادراک و کسب دانش به ایجاد نگرش و ها دسترسی دارند و آن را ادراک میپدیده

ا رشوند و کنش و واکنش تر از محيط دچار انگيختگی میشود؛ در صورت تحریك، بيشمنجر می

 به بروزشناختی اثر روان ەافتاده بسته به ميزان و نحو کنند، یادگيری اتفاقینسبت به محيط تجربه م

 شود. رفتار منجر می

ك سال یویژه در ه ب گذشته دهه دو در کشور فوتبال هایاستادیوم حوادث مطالعهبه عالوه، 

 کنترل در ریتها عمدتاً ناشی از سوءمدیخشونت در ورزشگاه که پرخاشگری و است این از اخير، حاکی

رای بدرونی جهت ایجاد تنش روانی های بيرونی و و ایجاد محرک( شكلبی توده) جمعيت انبوه

های دیومر استاها قبل از برگزاری مسابقات د، در این باره حضور تماشاگران از ساعتاست تماشاگران

تواند می رسانی و فقدان امكانات رفاهی مناسب برای هواداران و تماشاگرانورزشی و ضعف خدمات

  دهد. بروز رفتارهای آشوبگرانه سوقرا به هوادار مستعد 

دهد که تشدید های پژوهشی انجام شده در این باره نشان میاز سوی دیگر، بررسی

سازی اجتماعی ایجاد شده ها و فضای مجازی، دو قطبیهای بين هواداران از سوی رسانهخوانیکری

های عوامل شهرستانی و ...( و کنش -کالسيكوی وطنی، تهرانی )تحت عناوینی از قبيل دربی، ال

های پرخاشگری و خشونت داور، بازیكن، مربی )در زمين( به عنوان محرکرتبط با مسابقه از قبيل م

از دیگر عوامل ایجاد رخدادها و بروز اتفافات ناگوار در اماکن و فضاهای ورزشی هواداران )در سكو( 

 گوییشنامهای کالمی و رفتاری مانند فحاشی، دناهنجاریهستند. این رخدادها معموالً به صورت 

ها و پرتاب آنها به جمعی، پرتاب اشيا به سمت همدیگر و به سوی زمين مسابقه، شكستن صندلیدسته

هوليگانيسمی )اوباشگرانه؛ رفتار خشن و زد و خورد( و  تخریبی، آشوبگرانه، زمين چمن، رفتارهای
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يه( و درگيری فيزیكی ط نقلیاماکن، وسا ورزشگاه، تأسيسات از اعم عمومی اموال ونداليسمی )تخریب

گونه حوادث، احساس ناامنی در محيط کند. پيامد اینبين تماشاگران و بازیكنان دو تيم نمود پيدا می

ها از حضور اعتمادی به محيط ورزشی، ممانعت خانوادهورزشی و جامعه، احساس ناخوشایندی و بی

خدشه وارد کردن به امنيت روانی گونه فضاها، برهم زدن امنيت عمومی شهر، فرزندان خود در این

های ورزشی، محروميت از ميزبانی ها و فعاليتشهروندان، کاهش مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه

 .است المللیالمللی و تخریب وجهه فرهنگی کشور نزد جوامع و مجامع بينمسابقات مهم بين

دهد که پرخاشگران از یرانی نشان میهای تحقيقی در خصوص ترکيب جمعيتی تماشاگران ایافته

های اقتصادی در طبقه متوسط و زیرمتوسط قرار دارند. در بررسی –نظر شاخصه پایگاه اجتماعی 

تر تماشاگران مسابقات فوتبال ایران، مجرد هستند، ميانگين شود که بيشعمل آمده مشاهده میبه

تر از آنها دارای سطح تحصيالت دیپلم و کمو بيش از نيمی  استسال  25سنی این تماشاگران زیر 

دليل پرخاشگری این تماشاگران هرچه که باشد در شكل نهایی از یك هيجان روحی ناشی  1.هستند

انجامد. شود که به صورت عصبانيت، پرخاشگری، عصيان اجتماعی و خودنمایی به تخریب میمی

ه اقتضای سن، موقعيت فردی و اجتماعی و کاهش هيجانات نامطلوب و هدایت و تخليه بخشی از آن ب

تر این رفتارها ناشی از تخليه هيجان است که البته بنا به آید. بيشوجود مینامالیمات زندگی روزمره به

کيفيت ويتافتد. در همين رابطه، نشان داده شده است، افزایش کم  ها اتفاق میشرایط و فضای ورزشگاه

تواند در کاهش ی ورزشی و امكانات تخليه انرژی نوجوانان و جوانان میهامراکز تفریحی، مجموعه

به عالوه، پيمودن مسيرهای طوالنی برای رسيدن به  2.ها مؤثر باشدپرخاشگری تماشاگران در ورزشگاه

ها قبل از مسابقه، فقدان امكانات رفاهی مناسب و ها، استقرار هواداران در ورزشگاه ساعتورزشگاه

بر این عوامل مخربِ روانی اثر فزاینده دارد. این نكته مسلم است که شور و هيجان بر روی  خستگی

تر بروز ای بيشو بدیهی است که در تماشاگران ورزشی چنين مسئله استها تأثيرگذار احساس انسان

شكل را تشكيل ای بیکنند، تودهکند. وقتی گروه زیادی از افراد در استادیوم ورزشی تجمع میمی

دهند و احساس هویت مشترک با باشگاه خود دارند و لذا خود را در پيروزی و شكست تيم شریك می

و بر عكس، از همين احساس هویت مشترک  «ما خوب بودیم»یا  «ما برنده شدیم»دانند؛ جمله می

تماشاگران؛ تعصب بيش  دهد که از نظرهای پژوهشی و مشاهدات ميدانی نشان میشود. بررسیناشی می

های نابجای عوامل مسابقه از حد، جوسازی در سكوها توسط هواداران، جوسازی ليدرهای باشگاه، واکنش

های ورزشی، نامناسب بودن و باشگاه، رفتار نادرست برخی از بازیكنان، داوری جانبدارانه، جوسازی روزنامه

جویی ناشی از شرایط رامت انسانی آنها و حس انتقاممحيط ورزشگاه، تحقير هواداران، نادیده گرفتن ک
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های تهاجمی از سوی تماشاگران و محيطی و اجتماعی از جمله عوامل مرتبط با رفتارها و واکنش

هواداران هستند. لذا تماشاگران فوتبال به خيال خود با تخریب اموال عمومی و نوشتن یا گفتن مضامين 

 گيرند. تيمی خود و عوامل مدیریتی و مسئوالن مربوطه انتقام میزشت اخالقی از جامعه، رقيبان 

 

 های ورزشيزا بودن رشته: خشونتتشديدکنندهعنصر 

به  اتوریتری دارند و اصطالحًا جنبه گالدیهای ورزشی که برخوردهای جسمانی بيشبرخی از رشته

 وهای درگيری کالمی ها و زمينهتواکنشی، حساسي - توانند با اعمال اثر کنشیگيرند میخود می

های پربرخورد گونه رشتهرفتاری را از درون زمين مسابقه به سكوها نيز منتقل نمایند. به عبارتی، این

 ان شوند.طرافياتوانند سبب القا و تسری آن به کنند که میورزشی، خشونتِ پنهانی را با خود حمل می

، ایی(مریكبال آهای ورزشی تيمی مثل فوتبال، راگبی )فوتهاین ماهيت و ویژگی منحصر به رشت

ع کشتی، انوا های انفرادی مانندفوتسال، هندبال، بسكتبال و هاکی روی یخ و ... نيست، بلكه ورزش

بردی تن به ن هایی هستند که در برخی از اوقات، مسابقهجودو و بوکس و ... نيز دارای چنين مشخصه

ای بودن هتر و رسان. با این حال، با توجه به محبوبيت، استقبال و مخاطبان بيششودبه تن تبدیل می

 همضافاً اینك .است فوتبال و تعدد و تكرار مسابقات مربوط، مسئله بروز خشونت در فوتبال فراگيرتر

 دانند و اینهواداران فوتبال، هویت خود را جدای از هویت باشگاه یا تيم فوتبال محبوب خود نمی

های اجتماعی در قطبیساز درگيری هویتی و دوهای ورزشی و جسمانی در زمين ورزش، زمينهدرگيری

هب، رنگ م، مذهایی مانند قوها در قالبها و تنششود که گاهاً این دوقطبیبيرون از مستطيل سبز می

ان مانی فوربقه زخارج از زمين مسا هایِها و تنشها، درگيریقطبی. این دویابدمی و مانند اینها بروز

توهين و  های درون زمين مسابقه، غيرورزشی و توأم با بروز خشونت و پرخاشگری،کنند که کنشمی

 تحقير باشد.

 

 پرخاشگری و خشونتنحوه پیشگیری و کنترل  .2

، رزشیمحيط رویدادهای وهای نظارت و کنترل پليسی و امنيتی در اساس منابع علمی و سيستم بر

اساس دانش و فناوری روز در  بر شود.بيان میمحور در بروز پرخاشگری های پيشگير و کنترلرویه

سازی دیگر سيستم فرهنگ سویو از  یزمينه مبارزه با پرخاشگری باید از یك طرف سيستم کنترل

د به صورت مكمل و سازی است که بایدو رویكرد کلی، نظارت و کنترل و فرهنگبنابراین، باشند. فعال 

های مدیریتی و امنيتی به صورت کلی دارای منظرهای همزمان انجام گيرند. سيستم کنترل و اقدام

برخورد حقوقی، ساختار اجرایی، سيستم نظارتی، عمليات کنترلی، دسترسی پوششی، رفتار امنيتی و 

امنيتی به منظور کنترل  ، سيستمکارشناسی اساس منابع گردآوری و تحليل اند. برهدف کنترلی
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های غيرکيفری، رسمی، مدیریتی، الكترونيكی، محسوس، پرخاشگری تماشاگران در ایران باید بر رویه

های مدیریت فرهنگی به صورت ها و اقدامسازی برنامهمثبت و اقناع تأکيد کند. در سيستم فرهنگ

رفتارسازی، محتواسازی، هنجارسازی و  بخشی،سازی، هویتکلی دارای منظرهای الگوسازی، درونی

، در سيستم مدیریت فرهنگی جهت کارشناسی اساس منابع گردآوری و تحليل . برهستند دهیپوشش

دهی فكری، های تربيت نسلی، تحكيم اخالق، جهتسازی تماشاگران در ایران باید بر رویهفرهنگ

 رسانی تأکيد شود.پذیری، تناسب و تجانس، خودکنترلی و اطالعجامعه

ران توانند در پيشگيری و کنترل پرخاشگری و خشونت هواداران و تماشاگعوامل متعددی می

ان و وادارهرسانی و امكانات رفاهی برای مسابقات فوتبال نقش داشته باشند؛ بهبود کيفيت خدمات

 طلوب،مهای بهداشتی سهای سالم و ارزان، سرویها و نوشيدنیتماشاگران )مواردی مانند اغذیه

ن ران، زماماشاگتهای ورود و خروج ها )سيستماستراحتگاه و نمازخانه، ارتقای ایمنی و امنيت ورزشگاه

يستم سهای اوباش(، های مكانيزه و مداربسته، شناسایی گروهورود و مكان استقرار آنها، استقرار دوربين

 ودی وپليس و نحوه برخورد آنها در مبادی ور و جو امنيتی )حضور نيروها محسوس و نامحسوس

شرایط بانی )های استقرار تماشاگران(، مدیریت برگزاری و ميزفروشی، مكانبليتهای جایگاه خروجی،

فروشی ها و بليتگذاری صندلیفروشی و شمارهتاقليمی، زمان و تقویم برگزاری مسابقات، وضعيت بلي

ت به قضاو ارت )موارد مربوط به داوری در مدیریت بازی، نحوهالكترونيكی(، عملكرد داوری و نظ

ت تفاقااها و مدیریت در شرایط بحرانی(، جو بازی و های حساس، نحوه کنترل تنشخصوص در صحنه

 شود.ها و رفتار مدیران باشگاه، بازیكنان، مربيان، ليدرها( می)کنش

 

 بسته پیشنهادی برای کاهش خشونت

 ژوهشیپسی تحقيقات ال داخلی و خارجی و برردر رویدادهای ورزشی فوتب آمدهپيشمطالعه حوادث 

ساخت دهد که بروز حوادث خارجی عمدتًا ناشی از وضعيت ورزشگاه، کيفيت زیرمربوط نشان می

)که  نماشاگرات ذهنیله فضای ئکه این امر در ایران ریشه در مس در حالی استمربوطه و رفتار پليس 

 زمانی تماشاگران به دليل اطاله جسمیتحریكات پيش از مسابقه، خستگی ذهنی و  خود ناشی از

ت در ، سوءمدیریهای رفاهی مربوط است(و فقدان امكانات و زیرساختاستادیوم حضور در محيط 

 های عوامل مسابقه از قبيل بازیكنان، مربيان و داوران دارد.برگزاری رویداد و کنش

های ایران د، عوامل بسترساز بروز پرخاشگری و خشونت در ورزشگاهرسبه نظر میمضاف براین 

ها، داوری و تيم، امكانات و تردد، رویداد مدیریتی )امنيت، برگزاری دو دسته عوامل اصلیشامل 

 است. )رسانه، فرهنگ، تعارض و رفتار(ای زمينهو  (بازیكنان و عوامل باشگاه

گردد. عوامل شود و به پيش از برگزاری رویداد برمیلقی میای به عنوان پيشایند تعوامل زمينه



 

 

به لحاظ زمانی، زمانبرترین و . اشاره داردو در حين مسابقه مدیریتی به مدیریت برگزاری رویداد 

، دسته عوامل مندترینترین و کنش، حساسترینو مهم است ایزمينهمربوط به عوامل ، تأثيرگذارترین

رسد، نقش عوامل مديريتي در ظهور و بروز يا کنترل و پیشگیری از ظر ميبه ناست. مدیریتی 

 .تر استخشونت و پرخاشگری هواداران و تماشاگران پررنگ

ها، نگرش و رفتار مای و مداخالت، تعارض درونی و بيرونی تيای رویداد شامل ابعاد جو رسانهزمينه رویه

 ولگوسازی اگری، اعی است. ریشه اوليه کنترل پایدار و مداوم پرخاشها و زمينه فرهنگی و اجتممتقابل تيم

توانند نقشی ها اعم از دیداری، شنيداری و نوشتاری میتقویت معيارهای اجتماعی و فرهنگی است. رسانه

تواند سبب تحریك دوگانه در پرخاشگری تماشاگران داشته باشند. از یك طرف تيترهای خبری جنجالی می

 سازی باشد.تواند ابزار مناسبی برای فرهنگران شود و از سوی دیگر رسانه میتماشاگ

زبانی، و مي و تردد، مدیریت برگزاری شكل(بی )توده مدیریت جمعيت رویه مدیریتی رویداد شامل

ها و ی تيمداوری و نظارت، عملكرد نسب و همچنين سيستم و جو امنيتی و کيفيت امكانات و خدمات

ر نان و کادبرانگيز بازیكها و رفتارهای خشونتدهد که جنجالزی و اتفاقات است. شواهد نشان میجو با

ترین مس، مهفنی با انتقال تنش به سكوها و همچنين قضاوت ناصحيح داوران به ویژه در موارد حسا

ات و مكانا . فقداناست های پرخاشگرایانهعامل در تحریك تماشاگران و هواداران به بروز واکنش

شود تا یمجمعيتی سبب  ها و مدیریت نامناسب تودههای کنترل نظم و امنيت در استادیومزیرساخت

نتظار اوانی های فيزیكی سوق داده شوند. عالوه بر این، ناهمخها به سمت و سوی درگيریاین واکنش

 ه پيشينهز جملاه دالیل عدیده تماشاگران و نتيجه واقعی بازی موجب بروز هيجان شده و این هيجان ب

نترل کی در ای، تحریك از سوی عوامل مسابقه و ناتوانهای رسانهرفتار فرهنگی اجتماعی، فضاسازی

های کننده موجب بروز خشونت و درگيریهای فيزیكی کنترلخشم و هيجان، فقدان زیرساخت

 شود.فيزیكی در ورزشگاه و خارج از آن می

رح های فرهنگی جامعه مطاثرگذار در ارزش ەوجه به اینكه فوتبال به عنوان یك پدیدبا ت ،به عالوه

قى يراخالغکننده در آن را مشخص کرد، اعمال ضداجتماعى و است، وقتى نتوان هویت افراد مشارکت

ین ایابند. وقتی یابد و متغير فردیت باختگى و همرنگى از جهاتى با یكدیگر تداخل میآنها افزایش می

ابراین د، بنهای اجتماعی به معضل تبدیل شوند، اغلب با راهكارهای اجتماعی قابل رفع هستنپدیده

ساز و نگمند و مبتنی بر هر دو رویكرد فرهای باید به صورت نظامتدابير پيشگيرانه و مقابله

 محور باشند.کنترل
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 ر فوتبال. راهکارهای مديريت و کنترل پرخاشگری و خشونت د5جدول 
بسترساز  عوامل

پرخاشگری و خشونت 

 در فوتبال

 دستگاه مسئول راهکارهای مديريت و کنترل

 عوامل مديريتي رويداد

 وزارت ورزش و جوانان پذیر مانند کودکان، نوجوانان و معلوالنهای آسيببينی جایگاه استقرار ویژه برای گروهتعبيه ورودی و خروجی مجزا و پيش

فدراسيون  سازمان ليگ های سپاهان، تراکتورسازی، استقالل و پرسپوليس در ابتدای فصل مسابقاتآفرین تيمابقات حساس و جنجالبرگزاری مس

 فوتبال

نام »حذف  د ملی وسازی فوتبال در جامعه و تقویت حس همبستگی و اتحاهای تيم ملی در شهرهای مختلف کشور جهت کاستن از آثار دوقطبیبرگزاری بازی

سپاهان  ده شود ماننداستفا« انایر»المقدور از پسوند ساز ملی )حتیسازی ناشی از فوتبال و تقویت اثر هویتها جهت کاستن از اثر دوقطبیاز عنوان باشگاه« شهر

 ن(ایران به جای سپاهان اصفهان، تراکتوسازی ایران به جای تراکتورسازی تبریز و پرسپوليس ایران و استقالل ایرا

فدراسيون فوتبال ایران و 

 سازمان ثبت اسناد و امالک

 کشور

نيز مسئول  خشی خودبها به واسطه پرخاشگری و خشونت هواداران )اخذ جریمه نقدی از سوی سازمان مجری مسابقات ورزشی )که در م نقدی باشگاهئحذف جرا

 نقدی به لحاظ حقوق داخلی فاقد وجاهت قانونی است مئشود(؛ اخذ جراحفظ نظم و امنيت است( سبب ایجاد تعارض منافع می

 سازمان بازرسی کل کشور

 فدراسيون فوتبال

 راها باشگاه افراد شود برخیافزایش نرخ بليت مسابقات بعدی تماشاگران باشگاه خاطی و کاهش نرخ بليت مسابقات بعدی تماشاگران منضبط )گاهًا مشاهده می

 باعث امر این که کنندپراکنی میسنگ و فحاشی به شروع و کنندمی پيدا حضور ورزشگاه در خانگی هایبازی در ندهند آنان به پول مقداری اگر که کنندمی تهدید

 شود(می اخاذیها باشگاه از نوعی به و شودها باشگاه جریمه

 وزارت ورزش و جوانان

 فدراسيون فوتبال ایران

یا تربيت ن ورزشی )فروشی مسابقات ورزشی به نيروی انتظامی جهت تربيت نيروی متخصص تأمين نظم در اماکبليتدرصد از درآمدهای حاصل از  10اختصاص 

 ورزش( پليس

 سازمان ليگ فوتبال کشور
 یاسالم یجمهور یانتظام یروين

 رانیا

بارات ختصاصی و اعتمدهای اهای ضروری از محل درآجهيز زیرساختهای ورزشی به تأمين و تالزام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مالكان دیگر استادیوم

گذاری صندلی و ارههای مداربسته، شم، دوربينورودی و خروجی مجزا برای تردد تماشاگران دو تيم افزوده سهم ورزش )از جمله. درصد از ماليات بر ارزش/27

  فروشی(های بهداشتی و اغذیهفروش الكترونيكی بليت، سرویس

 سازمان برنامه و بودجه 

 وزارت ورزش و جوانان

گران ی تردد تماشاجزا برامفقدان ورودی و خروجی  های ضروری )از جملهممانعت از برگزاری مسابقات مهم ورزشی در اماکن فاقد تسهيالت، امكانات و زیرساخت

 فروشی( های بهداشتی و اغذیهونيكی بليت، سرویسگذاری صندلی و فروش الكترهای مداربسته، شماره، فقدان دوربيندو تيم

دادستانی کل کشور شورای 

 تأمين استان

 دادستانی کل کشور م عمومی ورزشكاران، مربيان، مدیران و عوامل مرتبط با باشگاهئاستقرار دادسرای ویژه ورزش جهت رسيدگی به جرا

 ی یت ورزشی و ارائه گزارش حوادث و رخدادهای غيرورزشی به مقامات قضاحضور نماینده دادستانی به عنوان ناظر عمومی در مسابقا

 

 دادستانی کل کشور



 

 

بسترساز  عوامل

پرخاشگری و خشونت 

 در فوتبال

 دستگاه مسئول راهکارهای مديريت و کنترل

شورای امنيت کشور و  انتظامی تأمين امنيت در اماکن ورزشی وابسته به شورای امنيت کشور و شورای تأمين استان  -بينی کميته امنيتی پيش

 شورای تأمين استان

مجمع عمومی فدراسيون  های باشگاهها و بررسی صالحيت عمومی و اخالقی مسئوالن کانون و سرمشوقانون هواداران باشگاهتدوین و تصویب اساسنامه ک

 فوتبال

 مجمع عمومی فدراسيون ها، کانون هواداران در تأمين امنيت تماشاگران و اموال آنهانامه انضباطی فدراسيون فوتبال و ترسيم نقش باشگاهبازبينی آیين

 فوتبال

 وزارت ورزش و جوانان شناسی و تأکيد بر اهميت بازی جوانمردانهها و مسابقات مهم، ترویج قدرشناسی به جای رنگزدایی از دربیحساسيت

 سازمان صدا و سيما

 یجمهور یانتظام یروين نط نقليه عمومی، استقرار مأمورین به شكل محسوس و نامحسوس در ميان تماشاگرایاستقرار مأمورین پوششی در وسا

 رانیا یاسالم

 سازمان صدا و سيما .ها مانند برخوردهای جوانمردانه، رفتار صميمانه و متواضعانه توأم با همدلی و همراهیسازی و تجليل از نكات مثبت دربیبرجسته

 وزارت ورزش و جوانان  انمعرفی نمادین تماشاگران نمونه با ذکر دليل انتخاب و تجليل از رفتارهای شایسته آن

 سازمان صدا و سيما

اگران خاطی شمحروميت تما کننده خشونت تماشاگران،خاطی و محروميت مربيان و بازیكنان تحریك تماشاگران و کادر فنی بازیكنان، برای اعالم فوری محروميت

ی مدت های خانگی برابازی طرف برای مدت معين، تعليق حضور تماشاگران درن بیها برای مدت طوالنی، برگزاری مسابقه در زميو آشوبگر از ورود به استادیوم

 مشخص

 فدراسيون فوتبال ایران

ه اقدام ه ازای هرگونبطال آن صدور شناسنامه صالحيت عمومی، روانی و اخالقی برای بازیكنان، مربيان و کادر فنی جهت فعاليت در ليگ برتر و کسر نمره یا اب

 فرهنگی، ورزشی و اخالقیخالف شئون 

 فدراسيون فوتبال ایران

 سراسر کشور، جوانان وافزایی و توانمندسازی مدیران و مسئوالن ادارات ورزش مدت مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی و مهارتهای کوتاهبرگزاری دوره 

 های ورزشی ها و هيئتباشگاه

  فدراسيون فوتبال ایران

بدنی و پژوهشگاه تربيت

 علوم ورزشی 

 فدراسيون فوتبال ایران توسط داوران مسابقات ورزشی جهت کاهش اشتباهات داوری VARاستفاده از تكنولوژی 

 سازمان ليگ فوتبال
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بسترساز  عوامل

پرخاشگری و خشونت 

 در فوتبال

 دستگاه مسئول راهکارهای مديريت و کنترل

 فدراسيون فوتبال ایران سازمان ليگوسط درصد مابقی به هواداران تيم ميهمان برسد( ت 10درصد سكوها در اختيار هواداران تيم ميزبان باشد و  90) 10- 90اجرای ضابطه 

 سازمان ليگ فوتبال

وم و خستگی ذهنی و ساعت قبل از شروع مسابقه )جهت کاهش زمان حضور تماشاگران در استادی 2های ورزشی حداکثر ها و استادیومبازنمودن درب ورزشگاه

 جسمی آنها(

 سازمان ليگ فوتبال

 یجمهور یانتظام یروين

 رانیا یاسالم

 ای رويدادل زمینهعوام

وزارت فرهنگ و ارشاد  ت نظارت بر مطبوعاتئساماندهی مطبوعات ورزشی از طریق استقرار شعبه نظارت بر مطبوعات ورزشی وابسته هي

 اسالمی

پليس فتا و وزارت ارتباطات  بندی مسابقات ورزشی بينی و شرطهای پيشممانعت از فعاليت سایت

 و فناوری اطالعات

 سازمان صدا و سيما های ورزشیمشی برنامهقای شورای هماهنگی ورزش صدا و سيما به شورای سياستگذاری جهت تعيين خطارت

 سازمان صدا و سيما بينی مسابقات ورزشی از سوی صدا و سيماهای پيشممنوعيت ایجاد و تبليغ سامانه

 سازمان صدا و سيما های ورزشی صدا و سيماتبال توسط کارشناسان و مجری برنامهبينی مسابقات فوجلوگيری از سوگيری و ممانعت از پيش

آفرین شونت و جنجالخخاشگری، های ورزشی، ممانعت از حضور افراد دارای سابقه پرهای روانی و اخالقی ميهمانان و کارشناسان برنامهنظر قرار دادن صالحيت مد

 مردم جهت ترویج فرهنگ هواداری ه از مجریان و کارشناسان دارای نفوذ کالم در تودهاستفادهای صدا و سيما و در برنامه

 سازمان صدا و سيما

 های فرهنگی، اقتصادی وها و تيزرهای آموزشی با ساختار و محتوایی مناسب و جذاب برای نشان دادن آسيبمكلف شدن صدا و سيما به تهيه و پخش نماهنگ

ل از پخش های حاصها از محل درآمدسازی برای اصالح فرهنگ تماشای مسابقه در ورزشگاهآميز تماشاگران و زمينهمناسب و خشونتاجتماعی رفتارهای نا

 های بازرگانیآگهی

 سازمان صدا و سيما

 سازمان صدا و سيما هايمق هر یك از تحوری در رای همدیگر و اشتباهات داها بهای بازیكنان و مربيان تيمخواندنبرانگيز نظير شایعات، کریممانعت از پرداختن به حواشی جنجال



 

 

 هاپیوست

 بررسي پرخاشگری، خشونت و حوادث مرگبار در فوتبال دنیاـ  1پیوست 

ز چوب ا ورزشگاه ها و جایگاه تماشاچيانصندلی: (1902 - کس )گالسگوآیبروورزشگاه  اجعهف .1

 اناگرماشوبی تچریختن جایگاه های انگليس و اسكاتلند، فروبازی ميان تيم جریان ساخته شده بود. در

ها را از اهزشگشد. این اتفاق باعث ایجاد قانونی شد که ورنفر  517و مصدوميت نفر  26باعث مرگ 

 د.کنهای چوبی منع میساخت جایگاه

سيتی زمانی که بيش از استوک تيم از بولتون تيم ميزبانی جریان در :(1946 - برندن پارک )بولتون .2

ث مد و باعشار آ، به دیواره این ورزشگاه فهزار نفر اضافه بر ظرفيت جایگاه وارد ورزشگاه شدند 30

 د.نفر دیگر ش 5000نفر و مجروح شدن  33ان و کشته شدن اگرشریختن جایگاه تمافرو

 حضور جواز بازی این هبرند. بود آرژانتين پرو ميزبان در این بازی :(1964 - ناسيونال )ليما ماستادیو .3

، ل از پرو جلو بودتا دقایق پایانی با یك گ آرژانتين. کردمی پيدا را توکيو 1964 المپيك هایبازی در

ارد وعصبانی  انِگرشارا مردود اعالم کرد، یكی از تمای تيم پرو ور در لحظات پایانی بازی گل زدهدااما 

و  ناگراشاتمبرخورد پليس با تماشاگر خاطی باعث عصبانی شدن زمين شد و به دنبال داور افتاد. 

آور اشك ازگ برای کنترل آشوب جماعت حاضر، پليسجات موجود، بر اساس نوشته. آنها شد آشوبگری

 و نبازیكنا تا دکن کمك و کرده دستگير را خاطيان و درب خروج را بستند تاميان تماشاگران انداختند 

 نفر در این ورزشگاه شد. 318ها باعث مرگ درگيریاین . کنند فرار از غائله داوران

 قدقای دربود؛  تلخ این ورزشگاه برای دومين بار شاهد فاجعه (:1971 - کس )گالسگوآیبروورزشگاه  .4

جات از نر برای واکنش پدای با بچهافتادن پسرواداران، سلتيك و رنجرز، هنگام خروج ه مسابقه پایانی

دست  دلش را ازتعا با حرکت دومينو یكی پس از دیگری پشت سر جمعيت ازدحامفرزند، له شدن 

ر کشته نف 66حدود ای های زنجيرهدر نتيجه این افتادن گفته شده افتاد.میداد و روی زمين می

 اند.شده

های اسپارتاک يمتميان  دور دوم مسابقات فوتبال قهرمانی یوفا (: در1982 - ورزشگاه لوژنيكی )مسكو .5

 برای الشت و یادز عجله دليلبه  لحظات پایانی، تعداد زیادی از تماشاچيان ، درو باشگاه هلندی هاریم

اد باعث ها و سر خوردن برخی از افریخ زدن پلهر خروجی حرکت کردند. به سمت د مترو به رسيدن

 اشت.مصدوم وخيم د 127د و نفر کشته شدن 66در نتيجه این اتفاق، سقوط سایرین نيز شد که 

برادفورد  شگاهورز در سيتی لينكلن و سيتی برادفورد هایدر بازی تيم(: 1985د )دفوراورزشگاه بر .6

رایت س شاچياناز جایگاه تما های زیادیوبی این ورزشگاه، باعث شد که آتش به مكانچ سازهانگليس، 

که  استین شواهد حاکی از ا نفر شود. 450و سوختگی  نفر از هواداران 56 و موجب کشته شدن کند

 موجب این حادثه ناگوار شد.سيگار  نخ یك
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گر نتوس با یكدیاشاچيان ليورپول و یوو(: در فينال ليگ اروپا، تم1985 -کسل ل )بروسورزشگاه هي .7

ها برای وسیهایی که ميان آنان و طرفداران یوونتتماشاگران ليورپول با شكستن فنس ؛درگير شدند

ور شده و بود به طرفداران یوونتوس حمله جدایی و جلوگيری از کشمكش و درگيری قرار داده شده

گاه د، جایفشاری که به دیواره ورزشگاه آوردنو به خاطر  آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

ن اتفاق باعث ای نفر زخمی شدند. 600و  نفر فوت کردند 39در اثر این فاجعه تماشاچيان فرو ریخت. 

 .سال از شرکت در این مسابقات محروم شوند 5 انگليسیهای شد که تيم

 ليورپول های انگليسیمسابقه تيم حذفی(: در شروع بازی نيمه نهایی جام 1989 - لديهيلزبورو )شف .8

ان عالی بریتانيا دیو شدند.نفر مجروح  766و نفر از تماشاچيان ليورپول کشته  96، فارست ناتينگهام و

است و  بوده جمعيت کنترل در پليس ناکارآمدی فاجعه اصلی مسئول پيگيری این فاجعه شد؛ دليل

کردند. به می يداپ نجات قربانيان از نفر 41 تا داشت احتمال کردند،می عمل ترسریع امداد نيروهای اگر

ل و له ه داخرسد، باز نمودن درب برای تماشاگران پشت درب مانده باعث ورود سيل جمعيتی بنظر می

 شدن افراد در حال تماشای بازی شد.  

یوار باالیی ، دهفوتبال فرانس(: پيش از آغاز بازی نيمه نهایی 1992 - ورزشگاه فيوریانی )باستيا .9

شدند. در  نفر کشته و صدها نفر مجروح 18فرو ریخت و  به علت اجتماع انسانی جایگاه هواداران

اخت سی و در طراح تحقيقاتی که پس از این بازی انجام شد، دليل این اتفاق اشتباه مهندسين آن

 د.گزارش ش استادیوم

وارد عمل  اشاچيان باعث شد که پليس(: درگيری ميان تم2001 - ورزشگاه آکرا اسپورت )آکرا .10

سوی  نها بهآ هجوم و هواداران بين در هراس ایجاد باعث آور ميان آنهاگاز اشك و با انداختن شود

ه عث شد ک. درگيری تماشاچيان و حوادثی که در این ورزشگاه اتفاق افتاد، باشد خروجی هایدرب

 شوند. و صدها تن زخمی نفر کشته  127

 عنوان به این حادثه، (: یورونيوز در گزارشی تحليلی از2012 -قاهره ) اه پورت سعيدورزشگ  .11

این حادثه رخ داد(. در  های اول انقالب مصرماهشده نام برده است ) سازماندهی عام قتل از اینمونه

 کتشر انقالبی در پيش سال یك هواداران االهلی طی از کند که بسياریادامه یورونيوز اشاره می

 کرده شرکت گوناگون اعتراضات در آنها تاکنون زمان آن از انجاميد، مبارک حسنی سقوط به که کردند

نفر کشته  70بيش از  در پی این رخداد تلخ، 1.هستند قدرت از نظامی نيروهای گيریکناره خواستار و

 شدند که برخی از آنها با شليك اسلحه جان خود را از دست دادند.

 

 

                                                 
1. https://fa.euronews.com/2012/02/03/egyptian-calls-for-responsibility-over-football-killings 

https://fa.euronews.com/2012/02/03/egyptian-calls-for-responsibility-over-football-killings
https://fa.euronews.com/2012/02/03/egyptian-calls-for-responsibility-over-football-killings


 

 

 بررسي برخي از پرخاشگری، خشونت و حوادث فوتبال ايران در دو دهه اخیرـ  2پیوست 

تهران )جام حذفي کشور(، ورزشگاه شهید  پرسپولیس های شموشک نوشهر ومسابقه تیم .1

  1380ماه متقي ساری، ارديبهشت

متقی ساری با ریزش قسمتی از سقف شهيد مسابقه دو تيم شموشك و پرسپوليس در استادیوم 

ناتمام ماند. بازی دو تيم در جام  ،یرانيتی ورزشگاه و کشته و مجروح شدن چندین تن از تماشاگرانا

به ساری منتقل شد تا ورزشگاه کوچك شهيد متقی  ،حذفی به خاطر تعميرات ورزشگاه شهدای نوشهر

 بال، خصوصاً مند به فوتالقعتر از پنج هزار تماشاگر را داشت ميزبان بيش از ده هزار که گنجایش کم

های مازندران شود. این اتفاق باعث شده بود تا بسياری از تماشاگران روی سقف و حتی پرسپوليسی

دو برابر ظرفيت به ميزان ورود تماشاگران به زمين  درکنترل ضعيف د. نورافكن ورزشگاه بنشينن

نی که روی سقف جنب و جوش تماشاگراباعث اتفاق ناگواری در تاریخ فوتبال کشور شد.  ورزشگاه

ایرانيتی جایگاه شمالی ورزشگاه نشسته بودند، باعث فرو ریختن آن بر روی هواداران پرسپوليس که زیر 

 1.کشته و بسياری زخمی شدندآن بخش، از تماشاگران  برخی آن سقف نشسته بودند، شد و

ان، ادی تهر(، ورزشگاه آز2006های ملي ايران و ژاپن )مقدماتي جام جهاني مسابقه تیم .2

  1384ماه فروردين

م ملی ند تيمسدود کردن راه خروج هزاران هوادار که در حال شادی و پایكوبی ناشی از برد ارزشم

 ن شد. شد و این موجب مرگ هفت نفر از هموطنا و فشار جمعيتهواداران  ازدحامبودند، باعث 

، تر(، ورزشگاه فوالدشهرهای سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران )لیگ برمسابقه تیم .3

 1386ماه دی

خوردگی از ک، عالوه بر تریك سرباز وظيفه به صورت از سوی هواداران مواد محترقه پرتابدر اثر 

 ی گفت:نماینده سازمان ليگ برتر در باز ناحيه جمجمه، بينایی هر دو چشمش را از دست داد.

روه ردن گيب و اتفاقاتی عجيبی مانند آوام شامل هشت انفجار مهگزارشات الزم در حيطه وظيفه»

ام؛ ار دادهيگ قرلموزیك و بلندگو و فحاشی به بازیكنان پرسپوليس را به طور کامل در اختيار سازمان 

دقت  بزرگ واما با توجه به جو سنگين و نامناسب ورزشگاه فوالدشهر، باید به تمام موارد کوچك 

 ر انتهایران داز نيروی انتظامی نشدم، البته یكی از افسمتوجه مصدوميت شدید سرب کردم و اصالًمی

 . «بازی به من اعالم کرد که یكی از سربازان دچار مصدوميت جزئی شده است

، عدم کنترل مناسب تماشاگران مناسب سازماندهی فقدان، حادثه تلخدليل اصلی بروز این 

وقتی »صفهان در این خصوص گفت: بود. رئيس یگان ویژه ا ها و مهندسی نامناسب ورزشگاهورودی

                                                 
حادثه دو نفر كشته و دو نفر قطع نخاع و تعداد زيادي مصدوم شدند، اما بنا به اظهارات هرچند، گفته شده در اين  .1

 تر بود.شاهدان عیني شمار قربانیان بسیار بیش
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های مجاور اسكان توانستيم تماشاگران پرسپوليس را در برف و یخ روی تپهسكوها خالی است، نمی

در دست دارند و سكوها نيز خالی است، به جای نشستن روی تپه،  بليتدهيم. حق آنهاست که وقتی 

سوی تماشاگران پرتاب شود. هواداران  تا به حال ندیده بودم نارنجك به روی سكوها مستقر شوند.

سپاهان بارها اقدام به این کار کردند و یك بار نيز تماشاگران پرسپوليس به سمت زمين بازی نارنجكی 

توان به راحتی پرتاب کردند. ورزشگاه فوالدشهر پر از سنگ، سنگریزه و مصالح ساختمانی است و می

 .«رد و در آنجا اقدام به ساخت مواد محترقه کردمواد اوليه نارنجك را به داخل ورزشگاه ب

زشگاه (، ور2011های پرسپولیس ايران و االتحاد عربستان )لیگ قهرمانان آسیا مسابقه تیم .4

 1390ماه آزادی تهران، ارديبهشت

تيم فوتبال پرسپوليس در حالی به  1؛نویسدنيوز در خصوص حوادث این بازی میخبرگزاری مشرق

ای از دانشجویان ای برخوردار بود. عدههای ویژهرفت که این دیدار از حساسيت حاد عربستانمصاف االت

های مشكی و پرچم این کشور های مختلف تهران به منظور حمایت از شيعيان بحرین با لباسدانشگاه

ن حاکم بر سعود و دیكتاتوراخليفه و آلبه ورزشگاه آزادی آمدند تا ضمن اعالم انزجار از جنایات آل

 ،پيش از آغاز بازید. کشورهای عربی به حمایت از قيام مردمی کشورهای عربی و اسالمی بپردازن

بردند، ممانعت نيروهای انتظامی از ورود تماشاگرانی که پرچم بحرین را با خود به استادیوم آزادی می

خليفه سعود و آلعمل آورد و این حرکت عاملی شد تا دانشجویان معترض به شعار عليه آلبه

اصل ماجرا از آنجا آغاز شد که ماموران یگان د. گویان وارد استادیوم شونآورده و مرگ بر آمریكاروی

ویژه پس از پهن شدن پرچم بزرگ کشور بحرین در طبقه دوم استادیوم آزادی، به برخورد با عامالن 

یانی که در طبقه اول ورزشگاه حضور دانشجود. این قضيه پرداخته و پرچم را از استادیوم خارج کردن

های بحرین را به اهتزار سعود نموده و پرچمداشتند با دیدن این صحنه شروع به شعار دادن عليه آل

د. این اتفاقات باعث درگيری فيزیكی نيروهای انتظامی، ليدرهای باشگاه پرسپوليس و برخی درآوردن

 نها شد.  هواداران با دانشجویان و دستگيری تعدادی از آ
 ت و گازورزشگاه نفاستقالل تهران و خونه به خونه بابل )فینال جام حذفي(، های تیممسابقه  .5

 1397ماه اروندان خرمشهر، ارديبهشت

 ورزشگاه لفی بهبا پالکاردهای مخت فوتبال دليل عدم صعودشان به ليگ برتر خونه بهبههواداران خونه

پس  و ردندکهای ورزشگاه پرانی و شكستن صندلیازی شروع به سنگابتدای ب تعدادی ازآمده بودند. 

ها كی از آنید که ای از هواداران ش. این اتفاقات باعث مسدود شدن عدهاز پایان بازی به زمين ریختند

 بينایی چشمش را از دست داد.

 

                                                 
1. https://www.mashreghnews.ir/news/43964/ 

https://www.mashreghnews.ir/news/43964/
https://www.mashreghnews.ir/news/43964/


 

 

 واز،غدير اهورزشگاه الپرسپولیس تهران )لیگ برتر(،  و استقالل خوزستانهای تیممسابقه  .6

 1397ماه مرداد

در حالی با تساوی به پایان رسيد که هواداران  ؛ مسابقه1نویسدسایت خبری عصر ایران در این باره می

شماری در ورزشگاه الغدیر اهواز خلق های غيراخالقی بيدو تيم به شدت با هم درگير شدند و صحنه

که بعد از سوت پایان بازی ایجاد شد، به سكوهای های رخ داده در محوطه چمن ورزشگاه تنشد. کردن

سنگ و  و پرتاب صندلید. های شدیدی بين طرفداران دو تيم ایجاد شورزشگاه سرایت کرد و درگيری

خوردهای صورت گرفته روی سكوهای ورزشگاه باعث مضروب شدن تعدادی از تماشاگران شد و  و زد

 .می ورزشگاه را ترک کردندخهای خونی و زندر این ميان نيز چندین هوادار با صورت و بد

مام اورزشگاه يادگار پیکان تهران )لیگ برتر(،  و تراکتورسازی تبريزهای تیممسابقه  .7

 1398ماه تبريز، فروردين

 بازی در خود نفری هزار چند حضور با که تراکتورسازی تيم طرفداران از شماری 2؛به نقل از ایرنا

 وارد شان،محبوب تيم صفر بر یك باخت از پس داشتند، پيروزی انتظار پيكان مقابل تيم این خانگی

 باخت انتظار که نيز تيم این تماشاگران از برخی. رفتند بازیكنان طرف به و شده بازی زمين

 عصبانيت شدت از نداشتند، را پياپی )پس از باخت با سپيدرود رشت( بار دومين برای تراکتورسازان

با پایان مسابقه برخی از هواداران وارد زمين . کردند ورزشگاه هایصندلی از تعدادی تنشكس به اقدام

 بازی شدند و اقدام به درگيری با بازیكنان تيم خودی شدند.

ران، ورزشگاه آزادی ته)لیگ برتر(،  سپاهان اصفهان و های پرسپولیس تهرانتیممسابقه  .8

 1398ماه ارديبهشت

ن بازی پایا ها پيش از آغاز مسابقه شروع شد و تادهد که درگيریربوطه نشان میهای ممشاهده فيلم

دوقطبی  خير واخوانی هواداران دو تيم در طی چند سال نيز ادامه یافت. رقابت بر سر قهرمانی، کری

 ی بينماهنگها و فضای مجازی، ضعف در مدیریت حين مسابقه، ناهاجتماعی ایجاد شده از سوی رسانه

ا بان شد. وادارسازمان ليگ و یگان ویژه مستقر در ورزشگاه از جمله عوامل ایجاد درگيری و خشونت ه

راکز درمانی ا به مهنفر از آن 44نفر آسيب دیدند که  245اعالم رئيس اورژانس کشور در این بازی 

 جان نيز بود الهس یس جوانی یكی از تماشاگران که انتقال یافته و مابقی به صورت سرپایی مداوا شدند.

 داد. دست از را خود

 

 

                                                 
1. https://www.asriran.com/fa/news/500639/ 

2. https://www.tabnak.ir/fa/news/893043 

https://www.asriran.com/fa/news/500639/
https://www.asriran.com/fa/news/500639/
https://www.tabnak.ir/fa/news/893043
https://www.tabnak.ir/fa/news/893043
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جهان های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران )جام حذفي(، ورزشگاه نقشمسابقه تیم .9

  1398اصفهان خردادماه 

ود بيگ برتر در ل ها و حواشی مسابقه قبلی دو تيمثر از جنجالأبرگزاری این مسابقه تا حدود زیادی مت

قابل  و تيمآفرین توسط تماشاگران، بازیكنان و کادر فنی دآميز و جنجالخشونت و بروز رفتارهای

گزاری سب بربينی بود. فقدان ورودی و خروجی مجزا برای تردد تماشاگران دو تيم، زمان نامناپيش

 م،تادیومسابقه، تأمين امنيت نامناسب در مسير منتهی به ورزشگاه، مبادی ورودی و خروجی اس

آفرین های جنجالفروشی، کنترل نامناسب جمعيت در هنگامه خروج هواداران و رفتاربليتای هجایگاه

فيزیكی  رگيریبرخی از بازیكنان در اثنای مسابقه که باعث انتقال تنش از زمين به سكو شد موجب د

ی دیدگبط نقليه، مصدوم شدن کودکان، آسيینفر شد. آتش زدن وسا 144تماشاگران و مصدوم شدن 

 اد.ده رخ ها از جمله اتفاقات نادری بود که این مسابقتماشاگران و ایجاد خسارت به آمبوالنس

د مسابقه پرسپولیس تهران و داماش گیالن )فینال جام حذفي(، ورزشگاه شهدای فوال .10

 1398 ماهاهواز خرداد

والن مسئ ث شد تابينی مكان استقرار برای هواداران داماش و پشت درب ماندن آنها، باععدم پيش

كشنبه شب ی 21 از انجام مسابقه خودداری کنند. این مسابقه که مقرر بود ساعت باشگاه داماش گيالن

عت د، در سابودن ها نفر در داخل و خارج از کشور در انتظار پخش مستقيم مسابقهبرگزار شود و ميليون

ه ایجاد بمنجر  ورزشگاه وادار کردند که اعالم شد که مسابقه لغو شد و تماشاگران را به ترک 22:30

ق صدا و ز طریتشنج و نارضایتی و سردرگمی آنها شد، بدون آنكه کسی پاسخگوی اتفاقات پيش آمده )ا

باره بازیكنان با حضور چند 23:20 سيما( باشد. با وجود خالی شدن استادیوم از تماشاگران در ساعت

نظمی و بی و گیبرنام، مسابقه برگزار شد. این بیدر زمين مسابقه و بازگشت مجدد تماشاگران

آنها،  ع حقوقها نفر بيننده تلویزیون و تضييسبب معطلی هزاران نفر تماشاگر و ميليون مدیریتسوء

صدوم مهای فيزیكی، های صدا و سيما، عصبانيت و خشونت تماشاگران و درگيریاخالل در نظم برنامه

 د(.در شهر شد )که از اقصی نقاط کشور به اهواز رفته بودنو سردرگمی آنها  22شدن نفر 

 



 

 

 منابع و مآخذ

اول،  چ. محوراعاجتم رویكرد بر تكيه با جرم از عبدی. پيشگيرىنرگس،  و پورشرافتیجعفر،  ،بهرام بيات، .1

 .1387 ایران، اسالمى جمهورى انتظامى نيروى اجتماعی مطالعات کل ۀ ادار ،تهران
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