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 مقابله با خشونت تماشاگران فوتبال یبرا یفریک استیس یراهبردها
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 شناسی جرمو  یفریحقوق ک یدکتر یدانشجو 1
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 چکیده

ماهرانه ورزشکاران در  یرش است. اجرااقشار مختلف جامعه، رو به گست نیروز به روز ب رانیرشته فوتبال در ا خصوصاًورزش و 

لذت بردن از  یبرا انی. تماشاچآورد میبه ورزش را به وجد  مندان عالقهکه تماشاگران و  آفریند میرا  ها زیباییورزش  دانیم

ان ورزشکار زهیانگ شیو افزا یموجب دلگرم ها آنو حضور  آورند میرو  یورزش های سالنو  ها ورزشگاهورزش به  یها زیبایی

 یورزش های رشتهاز  یتماشاگران در برخ یخشونت و پرخاشگر ریاخ های سالدر  شرفت،یحرکت و پ نی. به موازات اشود می

شده است.  لیتبد المللی بین ی عرصهو چه در  یمل ی عرصهچه در  یو به حوادث تلخ و تأسف بار افتهی وعیش زیفوتبال ن رینظ

به برد و کسب  ازحد بیش دیتأک .فوتبال فراهم کرده است مندان عالقهو  اندرکاران دست یرا برا یفراوان های نگرانیموضوع  نیا

تماشاگران در  یاز علل بروز خشونت و پرخاشگر یریتصو های رسانهفشار مطبوعات و  یو گاه ازحد بیش یختگیانگ جه،ینت

 نیاست و ا شیرو به افزا انیان و تماشاچورزشکار انیدر م یموارد خشونت و پرخاشگر هرحال بهاست.  یمسابقات ورزش

در این تحقیق به روش  .شوند می لیبه جنگ تبد یقهرمان های رقابتاوقات  شتریمعتقدند ب یاست که برخ یبه حد شیافزا

 .باشیم می مقابله با خشونت تماشاگران فوتبال یبرا یفریک استیس یراهبردها تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی

 

 تماشاگران فوتبال ،مقابله با خشونت ی،فریک استیس ،راهبردهادی: های کلی واژه
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  مقدمه. 1

متشکل از  ها جماعت. گیرد میصورت  1«جماعت»به نام  ییفوتبال در فضا یدر رشته ورزش خصوصاًتماشاگران،  یاجتماع رفتار

 جاناتی، وجود احساسات و هها جماعتدر غالب  ی. عنصر اساسآیند میگرد هم  یو تصادف یهستند که به طور اتفاق یافراد

عوامل  ریاز کنششان تحت تأث ها آن ریدارند، اما تفس یدهند آگاه یجماعت در مورد آنچه که انجام م یاست. اعضا یجمع

قرار  یادیورزشگاه را در معرض بروز خطرات ز یکه فضا یاز عوامل گرید یکی(. 2۲: 1983 ،ی)عنبر شود میناخود آگاه واقع 

 ایحاضر در صحنه(  انی)تماشاچ گرانیکند، حضور د یم لیرا تسه یرانسانیدر سطح غ ژهیبه و زیاعتراض آم یفتارهاو ر دهدیم

ابراز کنش  یکنشگران را برا دن،یرفتار خود د یرا ناظر و تماشاچ گرانیآنهاست. حضور جمع و د تیتوجه و حما یبه عبارت

کسب آن است، از  یمنجر شود که گروه معترض در پ یها به تحقق هدفکنش  نی. چنانچه ازدیانگ یبر م دتریشد یجمع یها

 رهینتوانند بر آن موانع چ یجمع یرفتارها دیبا تشد ایمواجه شوند  یجد یاما چنانچه با مدافع ابند؛ی یمآن پس استمرار 

توان آن را  یم ،ییرفتارگرا یها دگاهیمطابق با د که است یا جهیهمان نت نیبخشند. ا یمذکور را استمرار نم یشوند، کنش ها

 (23: 1988 ،یفی)شر. کرد یتلق یخاموش ای تیتقو افتیاز عدم در یناش

در ورزش  هاینابهنجار نیو سرکوب ا یریشگیپ یبرا یموانع و عوامل ینیب شیلزوم پ د،ینما یم یراستا ضرور نیآنچه در ا پس

شود، با آن  لیتبد ریبه معضل و حوادث جبران ناپذ ،یجمع زیآمرفتار خشونت  نکهیبتوان قبل از ا ها آناست که با توسل به 

کردن، پرتاب سنگ،  نی. توهستندیبرخوردار ن یتیدر قبال تخلفات مجرمانه از مصون وجه چیمقابله کرد. چراکه تماشاگران به ه

ن به ورزشگاه هرگز به باشد و صرف آمد یم یدگیها همه اعمال مجرمانه است که قابل رس نیپرتاب نارنجک، ضرب و جرح، ا

و عرف مجاز  یتماشاگران فقط در چارچوب مقررات اجتماع گری. به عبارت دستیها ن تیگونه مسئول نیاز ا تیمصون یمعن

بدون  گریکدیبا  یکیزیف یریو درگ کیو الفاظ رک یبه کار بردن اصطالحات موهن، فحاش نیبپردازند. بنابرا قیهستند به تشو

 یبرا رانیمقنن ا یاتخاذ یفریک استیس هستیم کهآن  یدر پ تحقیق نیتکب قابل مجازات است. لذا در اجرم بوده و مر دیترد

خشونت  یها یژگیرا با و یاتخاذ کردیکند و سپس تناسب با عدم تناسب رو انیرا ب یمقابله با خشونت تماشاگران ورزش

 1932مصوب  یکه در قانون مجازات اسالم یینه راهبردهاجداگا قسمتدو  یکار ط نیا یقرار دهد. برا یتماشاگران مورد بررس

 خواهد شد. انیشده است ب ینیب شیمقابله با خشونت تماشاگران پ یبرا 1934 بفوتبال مصو ونیفدراس ینامه انضباط نییو آ

 

 یقانون مجازات اسالم یراهبردها .2

است و  یبر مسامحه و اغماض نگر ین، مبتندر قبال خشونت ورزشکارا رانیا یفریک استیطور که مشاهده شد، س همان

بارز از جرائم مذکور در قانون مجازات  یورزش، مصداق دانیاز انواع خشونت ورزشکاران در م یبرخ ،یآنکه در موارد رغمیعل

اصوال  گریبه عبارت د ،گیرد میقرار  یمورد بررس یقانون مجازات اسالم وادبراساس م ینادر یلیاست، اما در موارد خ 2یاسالم

که اکثر حوادث و جرائم واقعه  میمواجه هست «یورزش اتیعمل»موسع از مفهوم  ریدر خصوص خشونت ورزشکاران با تفس

 تهیکم یاز سو تایو نها شود میدر نظر گرفته ی قانون مجازات اسالم 148از ماده  یتوسط ورزشکاران، به عنوان مصداق

موسع  یریبا تفس زیخشونت تماشاگران ن یتوان برا یم ایآ دید دی. حال باگیرد میفوتبال مورد حکم قرار  ونیفدراس یانضباط

 بهره مند کرد. تیمصون نیاز ا زیتماشاگران را ن زیاز ماده مذکور، اعمال خشونت آم

                                                           
1 Crowd 

 از فحاشی، درگیری فیزیکی بازیکنان و ایراد ضرب و جرح به یکدیگر اشاره کرد که در خارج از زمان معمول بازی رخ می دهد. به عنوان نمونه می توان 2
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توان اعمال خشونت  یوجه نم چیبه ه ،یقانون مجازات اسالم 148ماده  حیبه نظر می رسد با توجه به نص صر نهیزم نیا در

اگرچه در متن  چراکه ماده بهره مند کرد نیمذکور در ا تیتماشاگران را همانند اعمال ورزشکاران در نظر گرفت و از مصون زیآم

 نیبه ا «یورزش اتیعمل»از ذکر عبارت  یورزشکار باشد، ول دینشده است که شخص مرتکب الزاما با انیماده مذکور صراحتا ب

 یگریتوانند جز ورزشکاران افراد د یوجه نم چیورزشکاران باشند و به ه دیالزاما با یرزشو اتیعمل نیکه طرف میرس یم جهینت

. شود میگفته « ورزشکار» یاست که اصطالحا به و یهمان کس یورزش اتیبهره مند کرد. در واقع، فاعل عمل تیمصون نیرا از ا

 یمواد قانون مجازات اسالم هیبراساس کل دیورزشگاه بادر  ی)حتى اوباشگر یورزش های رشتهتماشاگران  زیلذا افعال خشونت آم

 یتواند برا یقانون، که م نیمواد ا نیاز مهمتر یتنها برخ قسمتن ی. در اردیقرار گ یمورد بررس راتیقسمت تعز خصوصاً

 مجرمانه نیعناوذکر است که  انینمود. شا یمخواه انیرا ب ردی( مورد استفاده قرار گسمیو وندال یخشونت تماشاگران )اوباشگر

 یاست که در خصوص خشونت تماشاگران م یمواد نیاز مهمتر ی، تنها بخششود می انیخشونت تماشاگران ب یکه برا لیذ یا

 زیبا عنوان مجرمانه محاربه ن یدر موارد معدود یتماشاگران حت زیاستناد کرد، لذا ممکن است افعال خشونت آم ها آنتوان به 

 .شود مینموده  یموارد خوددار نیاز اطاله کالم از ذکر تمام ا زیپره یبکند که برا دایتطابق پ

 

 یمقابله با اوباشگر یراهبردها 2-1

 کیدر  نیدر زمان مع یادیز اریبس تیاست که جمع یطور که در مبحث قبل اشاره شد مسابقات فوتبال از معدود موارد همان

بروز  یرا برا یمساعد نهیاز آن زم رونیو چه ب ومیاگرانش چه در استادتماش یحجم باال لی. فوتبال به دلآیند میمحل گرد هم 

(. خشونت تماشاگران در ورزشگاه، که اصوال 28-2۲: 1988، «الف» گرانیو د یاسمکند )ق یو خشونت فراهم م ادیز جانیه

. به عنوان مثال ردیقرار بگ یمورد بررس یمتعدد ی مجرمانه نیتوان مطابق عناو یرا م شود میشناخته  یتحت عنوان اوباشگر

از  یکیروند، لذا  یم یرقابت ورزش یاشابه تم یفوتبال، به صورت جمع خصوصاًو  یورزش های رشتهاز آنجا که تماشاگران در 

 414است. مطابق ماده  9«منازعه»کند  یم دایتماشاگران، مصداق پ یکه در خصوص اوباشگر یمجرمانه ا نیعناو نیمهمتر

و  بیآس گریکدیشوند و به  ریدرگ گریکدیاز سه نفر( با  شی)ب یچنانچه عده ا ،4راتیدر قسمت تعز 4یالمقانون مجازات اس

 ینه( به مجازات ها ایبشود  ییقاتل شناسا ایضارب  نکهیاز شرکت کنندگان در نزاع )اعم از ا کیوارد آورند، هر  یصدمه ا

در نزاع را مالک  یاست که مقنن صرف دخالت عمد نیماده ا نیدر ا تیحائز اهم ی. نکته شوند میماده محکوم  نیمذکور در ا

 زیمصدوم ن هیماده عل نیممکن است مجازات مذکور در ا یشده باشد. لذا حت دثصدمات عمدا حا رادیا نکهیقرار داده است نه ا

ندارد، پس  یتیدر منازعه اهمشرکت  زهیبه نظر می رسد منازعه تنها با فعل مثبت قابل ارتکاب است و انگ نیاجرا شود. همچن

 دیو تنها شا شود میماده  نی، مشمول اشود میخود، وارد منازعه  میبه تماشاگران ت کمکی هم که برا یتوان گفت فرد یم

 ندارد. یریتأث هیمحسوب کرد و اال در اصل قض فیرا از موارد تخف زهیبتوان انگ

                                                           
 با توجه به اینکه منازعه از باب مفاعله است لذا به زد و خورد طرفینی گفته می شود. 9

یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند، در صورتی که نزاع هرگاه عده ای با »قانون تعزیرات چنین اشعار می دارد:  114ماده  4

اه تا یک و جرح شود به حبس از سه م منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال؛ در صورتی که منتهی به ضرب

مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد  - 2در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره  - 1سال. تبصره 

 «شد.
سمت تعزیرات هنوز تغییر نکرده است. لذا از این پس در کنار موادی که از قسمت تعزیرات آورده در ق 1932الزم به ذکر است که حین نگارش این تحقیق شماره مواد قانون مجازات اسالمی  4

 شده است، این مهم قید می شود.
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ضرب و جرح  رادیا ثیو از ح 4راتیقانون تعز 414تواند مطابق ماده  یمکه دارد،  ییها یژگیتماشاگران، به لحاظ و یاوباشگر

 یها بیاز آس یکیوارد آورد که به  یضرب ایجرح  یگریماده، هرکس عمدة به فرد د نیمورد حکم قرار داد. مطابق ا زین یعمد

 ایمرتکب  یتجر میجامعه با ب تیو امن انتیاقدام مرتکب موجب اخالل در نظم و ص هشود، چنانچ یماده منته نیمندرج در ا

که در صورت  شود میماده محکوم  نیبه مجازات مذکور در ا یو فرد خاط شود میمحسوب  یجرم عموم کیگردد،  گرانید

مذکور  جیبه نتا یضرب ساده که منته رادیبه نظر می رسد، صرف ا نهیزم نیقابل جمع است. در ا هیبا د هیعل یدرخواست مجن

موجب وهن طرف مقابل در نظر  یعمل در انظار مردم انجام شده و به نوع نیا نکهیتوان به لحاظ ا یم زیرا ن ماده نشود نیدر ا

دانست. چراکه ماده مذکور به  ۲راتیقانون تعز 448کرد و مستوجب مجازات مذکور در ماده  یتلق نیافراد متعارف شده، توه

شود، قابل  یتلق زیاهانت آم زین یعمل اینا به قضاوت عرف، اگر فعل را برشمرده است. لذا ب نیاز توه یموارد یلیصورت تمث

 است. یدگیرس

 

 سمیمقابله با وندال یراهبردها 2-2

 زیافعال خشونت آم یبرا 148مذکور در ماده  ازیامت یتسر یبرا یموجب یشد، طبق قانون مجازات اسالم انیطور که ب همان

افراد جامعه در نظر گرفته شود.  ریتماشاگران همانند اعمال سا زیخشونت آم یرهارفتا ستیبا یتماشاگران وجود ندارد، لذا م

عنوان مجرمانه از  نیبا چند زیافعال ن نیگفت که ا دیآن با یها یژگیتوجه به و اتماشاگران ب یوندال یدر خصوص رفتارها

 .میپرداز یم ها آن یمطابقت دارد که در ادامه به بررس 8یقانون مجازات اسالم

باشد.  یم« نهب و غارت اموال»دارد  یادیتماشاگران شباهت ز یوندال یکه با رفتارها یمجرمانه ا نیعناو نیاز مهمتر یکی

از سه نفر  شیب یهر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه که از طرف جماعت 3رات،یقانون تعز 489مطابق ماده 

. با توجه به نص شوند میمحارب شناخته نشوند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم  نچهباشد و به نحو قهر و غلبه واقع شود چنا

با  یدر قانون مجازات اسالم یگریاز هر ماده د شیماده مطمح نظر مقنن بوده است، ب نیآنچه در ا ماده به نظر می رسد نیا

 شود میاز سه نفر( واقع  شیافراد )ب گسترده با حضور اغلب یتماشاگران مناسبت و تطابق دارد. چرا که رفتار وندال یرفتار وندال

اعمال را همان طور که در ماده مذکور آمده  نیدهند، بلکه ا یانجام نم یمال خاص هیرا عل رانگرانهیکه اعمال خرابکارانه و و

 یکی گیرد میغارت قرار که مورد نهب و  یعنوان مجرمانه تعدد اموال نیدر ا گریدهند. به عبارت د یأموال صورت م هیاست، عل

 م،یمباشر مواجه هست ایمرتکب  نیبا چند ،یالزم به ذکر است که در رفتار وندال نیجرم است. همچن نیتحقق ا یاصل طیاز شرا

 .میکن قلمداد یگریمعاون د ای کیرا شر یکی میبدون آنکه بتوان

                                                           
ء یا منتهی به مرض دائمی یا هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا»قانون تعزیرات چنین اشعار می دارد:  414ماده  4

در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری  فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخالل

در صورتی که جرح و ارده منتهی  -صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره  مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در

 «به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه با چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

( ضربه و یا پنجاه هزار تا یک ۲4فراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شالق تا )توهین به ا»قانون تعزیرات اشعار می دارد:  448ماده  ۲

 میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

می گردد. لذا برای مطالعه بیشتر می توانید به مواد قانون تعزیرات از  در این قسمت نیز برای پرهیز از اطاله کالم برخی از مهمترین عناوین مجرمانه ای که با وندالیسم مطابقت دارد، ذکر 8

 ( رجوع کنید.383(؛ )قطع درختان، 118و  11۲(، )قدرت نمایی، هیاهو و جنجال، 2۲3(؛ )محاربه، 4۲4جمله: )احتراق اموال دیگری، 
و آمتعه یا محصوالت که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و قلبه واقع شود چنانچه محارب هر نوع تهب و غارت و اتالف اموال و اجناس »چنین اشعار می دارد:  489ماده  3

 شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
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است که مطابق ماده  «یاموال عموم بیتخر»باهت دارد تماشاگران، ش یوندال یکه با رفتارها یمجرمانه ا نیاز عناو گرید یکی

از کار  ای قیحر جادیا ب،یکه مورد استفاده عموم است، مرتکب تخر یساتیو تأس لیهرکس در وسا 14راتیقانون تعز 48۲

 لیساماده منظور مقنن از و نی. الزم به ذکر است در اشود میشود، به سه تا ده سال حبس محکوم  یخرابکار ایانداختن و 

حتما أموال متعلق به دولت باشد تا  ستین ازی. پس نیردولتیغ ایباشد  یدولت لیمورد استفاده عموم اعم از آن است که وسا

اتوبوس با  شهیمبادرت به شکستن ش یلوندا یرفتارها یماده شود. لذا به نظر می رسدچنانچه تماشاگران در پ نیمشمول ا

 یبرا لیوسا نیا نکهیبه لحاظ ا میواقعه هست نیها به وفور شاهد ا یدرب هیدر حاشکنند که  یمتعلق به بخش خصوص یتاکس

 ماده باشد. نیتحقق ا یبرا یتواند موجب یشده است، م دهیاستفاده عموم مردم تدارک د

ات کرد تماشاگران را بر اساس آن مجاز سمیتوان وندال یوجود دارد و م یکه در قانون مجازات اسالم یگریمجرمانه د عنوان

 ریمنقول و غ اءیچنانچه تماشاگران عمدة اش 11رات،یقانون تعز 4۲۲است. مطابق ماده  «ریاموال متعلق به غ یعمد بیتخر»

تلف کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به  ای بیرا تخر یگریمنقول متعلق به د

تحقق  صیتشخ یبرا نیجرم را از زمره جرائم قابل گذشت دانست. همچن نیا دیلذا با «یگریاموال د»داشته  انیمقنن ب نکهیا

جرم  رد،یبا مواد منفجره صورت بگ ده،ما نیمذکور در ا بی. البته اگر تخرگیرد میتلف مال، نظر عرف مالک قرار  ای بیتخر

 دو تا پنج سال حبس خواهد داشت. 12ت،رایقانون تعز 4۲8خواهد کرد و مطابق ماده  دایگذشت پ رقابلیو غ یجنبه عموم

 

 فوتبال ونیفدراس ینامه انضباط نییآ یراهبردها .3

و اثرات  دیفوا یتواند دارا یم نکهیا رغمیعل یورزش های رقابتطور که در مباحث قبل اشاره شد حضور تماشاگران در  همان

 یتماشاگران، از جمله کارکردها یخشونت و پرخاشگرباشد.  زین یتواند متضمن کارکرد منف یم زیحال ن نیباشد، در ع یمثبت

حساس فوتبال شاهد  های رقابتکه امروزه در اکثر  شود میدر ورزشگاه محسوب  راناز تماشاگ یریحضور تعداد کث یبرا یمنف

 گیل های رقابت یکه دارا ییتوان گفت تمام کشورها یبلکه به جرأت م ستیچند کشور ن ای کیمعضل خاص  نی. امیآن هست

 نیمقابله با ا یاند و برا دهیاز خشونت تماشاگران را در مسابقات فوتبال د یهستند، حتما موارد یفوتبال به صورت رسم

دارد، لذا  یمتفاوت یها و الگوها وهیمختلف علل، ش یخشونت تماشاگران در کشورها نکهیدر ورزش، با توجه به ا ینابهنجار

به عنوان مثال  19متفاوت است. گریکدی، با شود می دهیشیکشورها اند یاز سو دهیپد نیمقابله با ا یهم که برا یریتداب

 نیا یمحل برگزار یها ورزشگاهفوتبال و  یها یدر باز یریاز خشونت و درگ یریجلوگ یرا برا یدیروش جد هیترک ونیفدراس

                                                           
فت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو هر کس در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضالب، برق، ن»چنین اشعار می دارد:  18۲ماده  14

و و مخابرات )کابل های هوایی با زمینی با نوری( و )مخابرات( و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برقی و خطوط انتقال نیر

و همچنین در نتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده دستگاه های تولید و توزیع و ا

رتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر عالئم راهنمایی و رانندگی و سایر عالئمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، م

در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخالل در  - 1نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تبصره 

 «مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. - 2باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی 

اه تا سه از شش م هرکس عمدة اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کال یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس»چنین اشعار می دارد:  1۲۲ماده  11

 «سال محکوم خواهد شد.
 ( به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.۲۲( و )3۲3چنین اشعار می دارد: هرگاه جرائم مذکور در مواد ) 3۲8ماده  12

هولیگانیسم و خشونت تماشاگران در فوتبال تصویب و برای اجرا به دولت ابالغ کرده است که از در انگلیس پارلمان به پیشنهاد وزارت کشور و پلیس، قوانین سختگیرانه ای برای مقابله با  19

قانون » -« 1383قانون مبارزه با بی نظمی عمومی در ورزش -« 1384قانون رویدادهای ورزشی » -« 13۲4قانون امنیت زمین های ورزشی مصوب »آن جمله می توان قوانین ذیل را نام برد. 

قانون مقابله با » -« 1338قانون ممنوعیت سفر هولیگانهای شناخته شده » -« 1331قانون جرایم فوتبال » -« 1383قانون تماشاچیان فوتبال » -« 138۲تش سوزی و امکان ورزشی امنیت آ

 «2444بی نظمی در فوتبال 



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 424-493، صفحات 1441 بهار ،1 شماره ،8 دوره

423 

 

بدون حضور تماشاگر  یبه باز یلیه به هر دلک ییها میجالب، در مورد ت یدر ابتکار ها آنمصوبه  نیوضع کرده است. در ا هایباز

و در عوض به خانم  رندیگ یرا به ورزشگاه م انیورود آقا یفقط جلو شاگران،کامل ورود تما تیممنوع ی، به جاشوند میمحکوم 

فوتبال  هیداتحا بیکه به تصو یدیجد نیها را دارند. لذا طبق قوان یباز نیا یدر محل برگزار گانیها و بچه ها اجازه حضور را

از  یبدرفتار لیهستند، که به دل ییم هایت یها یسال مجاز به حضور در باز 12 ریز یفقط خانمها و بچه ها ده،یرس هیترک

 14حضور تماشاگران محروم شده اند.

دامنه شمول  فوتبال، در ونیفدراس ینامه انضباط نییآ 9مطابق ماده  زیتماشاگران ن نکهیدر کشور ما با توجه به ا دید دیبا حال

مصوبه مشاهده  نیشده است. با مرور مواد ا دهیشیمقابله با خشونت تماشاگران اند یبرا یریمصوبه قرار دارند، چه تداب نیا

 یبرا هاتیتنب نیاز ا یدر نظر گرفته شده است، برخ هیخشونت تماشاگران دو نوع تنب یبرا یاطنامه انضب نییکه در آ شود می

و  شود میاو اجرا  هیشود عل ییاز او سر زده است که چنانچه شناسا زیتشاش کرده و رفتار خشونت آماست که اغ یتماشاگران

در نظر گرفته  شانیبرا یهاتیتنب ها آنمنتسب به  اناست که به واسطه خشونت تماشاگر میمربوط به باشگاه و ت گرید یبرخ

تماشاگران و باشگاه ها در نظر  یفوتبال برا ونیفدراس یضباطنامه ان نییکه در آ یهاتیقسمت ابتدا تنب نیشده است. لذا در ا

خواهد  انیب اگرانمقابله با خشونت تماش ینامه برا نییآ کردیرو هاتیتنب نیا یو سپس با بررس شود می انیگرفته شده است ب

 شد.

 

 تماشاگران و باشگاهها هاتیتنب 3-1

 یفرد و شخص کیتماشاگران به عنوان  یبرا یف قانون مجازات اسالمفوتبال برخال ونیفدراس ینامه انضباط نییآ یطور کل به

 یاز موارد بدون توجه به تماشاگر یاریشده است، در بس انیقائل نشده است. چرا که همان طور که در ادامه ب یتیهو یقیحق

 ده است.کر یخود را معطوف و متوجه باشگاه و شخص حقوق هیتنب ،شده است زیکه سبب بروز رفتار خشونت آم

 

 (یقیمختص تماشاگران )اشخاص حق هاتیتنب 3-1-1

 22ماده  8خشونت تماشاگران اعمال کند، بند  یتواند برا یفوتبال م ونیفدراس یانضباط تهیتوان گفت کم یکه م یهیتنب تنها

فرد  ،ییشناسا در صورت حدوث هرگونه وقفه در روند مسابقه، در صورت»دارد:  یاشعار م نیبند چن نینامه است. ا نییآ

محکوم خواهد شد. البته  الیر ونیلیم صدیتا س ینقد مهیاست، به جر دهیگرد یباز انیوقفه در جر جادیمتخلف که منشاء ا

ابراز عالقه به  یموارد، برا یاریبلکه در بس ستین زیارتکاب رفتار خشونت آم یذکر است که ورود تماشاگران الزاما برا انیشا

با مشخصات تماشاگران فوتبال  یتیسنخ چیه ند،ب نیدر نظر گرفته شده در ا هید. به نظر می رسد تنبباش یمحبوب م کنیباز

 یتماشا یکه برا یاکثر تماشاگران نکهیفصل اشاره شد، با توجه به ا نیندارد. چرا که همان طور که در مبحث اول از ا رانیا

از جامعه،  شرق نیا یبرا یهیتنب نیلذا در نظر گرفتن چن 14ن هستند،و جوا کاریکم سواد، مجرد، ب ،آیند میفوتبال به ورزشگاه 

 مقنن دارد. ینشان از عدم احاطه بر موضوع و روشن نبودن مسأله برا

                                                           
های شناخته شده و قوانین  -. همچنین برای مطالعه در خصوص نحوهی محکومیت هولیگان 1934شهریور  91در تاریخ  asriran.com/fa/newshttp://www.به نقل از سایت: /  14

 (McArdle, 2444: ۲1-84موجود برای مبارزه با هولیگانها در فوتبال انگلیس رجوع کنید به: )

ی خود به بررسی وضعیت خانوادگی، معیشت و میزان درآمد تماشاگران فوتبال پرداخته بودند، به این نتیجه رسیدند که تماشاگران الزم به ذکر است که برخی از محققین که در تحقیقات 14

زمینه رجوع کنید به )قاسمی و ه بیشتر در این فوتبال در ایران از لحاظ درآمدی در حد بسیار پایینی هستند و حتی والدین آنها نیز اغلب در مشاغل کم درآمد فعالیت دارند. برای مطالع

 (124: 19344پاکنژاد و درانی،  ؛144: 1984؛ محمد کاظمی و دیگران،  184: 1988دیگران، 

http://www.asriran.com/fa/news
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 14فوتبال است. ونیفدراس ینامه انضباط نییآ 24از ماده  8 تماشاگران کاربرد دارد بند هیتنب یکه برا یگریمورد د نیهمچن

در  یقیاشخاص حق هاتیتنب نیعناو لیاست که ذ یهاتیاز ورود به ورزشگاه اشاره دارد، از جمله تنب تیبند که به محروم نیا

و مقامات  فانیحر ریتحق یاستفاده از پالکارد و تابلو برا»اشاره شده است:  9ل بند یو ذ 22در ماده  1۲ماده مذکور آمده است.

 نیا یکه عامل و مباشر اصل یخواهد داشت و هر تماشاگر یدر پبدون تماشاگر را  یتا شش جلسه باز کیها، از  میت یرسم

که  یبند، تماشاگر نیمطابق ا« منع خواهد شد ها ورزشگاهقرار گرفته باشد، تا دو سال از ورود به  ییموارد بوده و مورد شناسا

زشگاه خواهد شد. الزم به ذکر به مدت دو سال ممنوع الورود به ور رد،یقرار گ ییتخلفات مذکور را انجام دهد و مورد شناسا

در کشور  اشاگرانمواجه است. چرا که اوال تم یجد راداتیبا ا ران،یتماشاگران در ا یدر نظر گرفته شده برا هیتنب نیاست که ا

 . لذا به نظر می رسدشود مین یافراد بررس یتیجهت حضور در ورزشگاه مدارک هو طیاخذ بل یبرا اینشده اند و ثان یما سامانده

فرد  راد،یا نیرفع ا یبرا نکهیمگر ا 18نخواهد کرد. دایاجرا پ تیقابل وجه چیبه ه هیتنب نیا ران،یبا توجه به ساختار فوتبال ا

 انیکند و تا پا یمحل معرف یکالنتر ریمشخص نظ یمسابقات فوتبال، خود را به محل یکه در مواقع برگزار میرا ملزم کن یخاط

 باشد.مسابقه در آنجا حضور داشته 

 

 (یمختص باشگاه ها )اشخاص حقوق هاتیتنب 3-1-2

مقابله با خشونت تماشاگران، توجه و  یفوتبال، برا ونیفدراس ینامه انضباط نییطور که در قسمت قبل اشاره شد، آ همان

 نیه است. ادر نظر گرفت هیتنب یفرد خاط یمورد برا کیکرده است و تنها در  یمعطوف به اشخاص حقوق شتریتمرکز خود را ب

 21باشد. ماده  یمتنوع م اریشده است بس ینیب شینامه پ نییآ نیدر ا یقوقاشخاص ح یکه برا یهاتیاست که تنب یدر حال

مقابله با خشونت  یرا برا ها آناز  یکه برخ 13کرده انیقابل استفاده است را ب یحقوق اشخاص یکه برا یهاتیمصوبه تنب نیا

 اشاره خواهد شد. ها آنداده است که در ادامه به تماشاگران مورد استفاده قرار 

 یایدارد: پرتاب اش یبند اشعار م نیاز خشونت تماشاگران را اشاره کرده است. ا عیاز موارد شا یکینامه  نییآ 22از ماده  4بند

در صورت  م،یهر ت عوامل ایتوسط تماشاگران  مهیدو ن نیب ایدر هنگام انجام مسابقه  یآتش زا و انفجار لیبا وسا 24متفرقه

بند،  نیخواهد بود. در ا الیر ونیلیتا هفتاد م الیر ونیلیاز پنج م ینقد مهیباشگاه به پرداخت جر تیاحراز، موجب محکوم

بند، قابل  نیمذکور در ا اءیبلکه به صرف استفاده از اش ستیورود ضرر ن ایخاص  یا جهیبه احراز نت یازیتحقق تخلف، ن یبرا

 باشد. یم یدگیرس

                                                           
 اشاگران ذکر شده است.این بند از آیین نامه بعید است ارتباطی با خشونت تماشاگران داشته باشد و تنها برای بیان رویکرد کلی مقنن برای مقابله با تخلفات تم 14
شود، تفاوت زیادی دارد. چراکه تنبیه اول تنها محرومیت تماشاگر متخلق از ورود به ورزشگاه با تنبیهی که برای باشگاهها مبنی بر برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر در نظر گرفته می  1۲

وم، در واقع به لحاظ عدم شناسایی تماشاگر متخلف، ناچارا شخص حقوقی که تماشاگران در صورت شناسایی تماشاگر متخلف امکان پذیر است و جنبه شخصی و فردی دارد. اما در تنبیه د

 منتسب به آن می باشند، تنبیه می شود.
که در کشور انگلیس، سال  ن تبدیل کند. چرابدیهی است که ساماندهی تماشاگران در رشته فوتبال می تواند این تنبیه را به یکی از تنبیهات موثر در زمینه مقابله با خشونت تماشاگرا 18

 نام برد. 1338مصوب « ممنوعیت سفر هولیگانهای شناخته شده»هاست که از تنبیهاتی این چنین، استفاده می شود. به عنوان نمونه می توان از قانون 
توبیخ شفاهی یا کتابی با درج در پرونده ؛ جریمه نقدی تا مبلغ سیصد میلیون تذکر کتبی ؛ »آیین نامه انضباطی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته است عبارتند از:  21تنبیهاتی که ماده  13

از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا استادیوم خودی؛  ریال؛ عدم اجازه نقل و انتقال؛ الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر ؛ الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف؛ محروم نمودن

م نمودن از دوره مسابقات تکرار مسابقه ؛ تغییر نتیجه مسابقات و بازنده نمودن با نتیجه سه بر صفر؛ اخراج از مسابقات؛ تنزل به دسته پایین تر حذف تیم از دوره مسابقات محروکسر امتیاز

 «گاهها، شرط سقوط پیش بینی شده باشد. الزام به استرداد جوایز )مدال، کاپ، وجه نقد (؛ سقوط تیم به رده پایین تر در صورتی که در تعهد باش

 به نظر می رسد با توجه به قراین موجود در این بند، واژه محترقه در اینجا صحیح تر باشد. 24
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که  میعوامل هر ت ایتوسط تماشاگران  اءیپرتاب اش»کند:  یم انینحو ب نیرا بد یگریماده مورد د نیاز هم 4بند  نیهمچن

 الیر ونیلیاز ده م ینقد مهیشود، در صورت احراز، موجب پرداخت جر کنانیبا باز یمقامات رسم ریداور و سا بیبه آس یمنته

از انجام مسابقه  تیتکرار و عدم توجه به تذکرات ابالغ شده، مستوجب محروم صورت خواهد بود و در الیر ونیلیم ستیتا دو

به  ازیبرخالف بند قبل ن 22بند از ماده  نیا« خواهد شد. ازیکاهش امت ایاز حضور تماشاگر و  تیمحروم ایو  یخود نیدر زم

 هاتیشدت تنب بیبند ترت نیشده است. در ا ندب نیمذکور در ا جهیبه نت دیتحقق آن، مق یخاص دارد و به نوع یا جهیتحقق نت

 .شود میمالحظه  زین ،یاشخاص حقوق یدر نظر گرفته شده برا

دارد: هجوم  یاز خشونت تماشاگران را مورد حکم قرار داده است و اشعار م یگرینمونه د زینامه ن نییآ نیا 22از ماده  ۲ بند

مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود، در صورت  یان برگزاربه داخل ورزشگاه در زم میهواداران منتسب به هر ت

 نیبهتر از ا مقابل میت جهیکه هنگام قطع مسابقه، نت یسه بر صفر و در صورت جهی)با نت طهمربو میاحراز، عالوه بر بازنده کردن ت

از ده  ینقد مهیمورد نظر را به پرداخت جرباشگاه  ای میت تیمحکوم نیبرنده اعالم شده و عالوه بر ا جهیبوده باشد با همان نت

اعمال  یبرا یشخص حقوق تیمجددا شاهد توسعه مسئول زیبند ن نیدر ا« خواهد داشت. یدر پ الیر ونیلیم کصدیتا  ونیلیم

در  یشخص حقوق یرا صرفا برا هیبشود با نه، تنب ییشناسا یتماشاگر خاط نکه،یبدون اشاره به ا یکه حت میتماشاگران هست

 ظر گرفته است.ن

 

 مقابله با خشونت تماشاگران ینامه برا نییراهکار آ 3-2

 انیخشونت تماشاگران از دو راهکار عمده استفاده کرده است که در ادامه ب نهیفوتبال در زم ونیفدراس ینامه انضباط نییآ

 خواهد شد.

 

 یاشخاص حقوق تیتوسعه مسئول 3-2-1

مقابله با خشونت  یفوتبال برا ونیفدراس ینامه انضباط نییاتخاذ شده در آ کردیشد رو انیگونه که در قسمت قبل ب همان

اشخاص  یفریک تیو توسعه مسئول یقیتماشاگران به عنوان اشخاص حق یفریک تیعدم توجه به مسئول یئتیتماشاگران، م

منوط به عدم  یشخص حقوق هیتر آن بود که در هر مورد، تنب ستهیبه نظر می رسد، شا نهیزم نیباشد. در ا یم یحقوق

شدند.  یقائل م یشتریب فیتخف یشخص حقوق یمتخلف، برا ییشد با حداقل در صورت شناسا یم یقیشخص حق ییشناسا

از  یتماشاگرفرض حضور  یها میتماشاگران ت یبا توجه به عدم سازمانده مییکه بگو شود میحس  شتریب یامر وقت نیا تیاهم

در پوشش تماشاگران  ب،یرق میضربه زدن به ت یتماشاگر برا کیکه  ستین دیاصال بع ب،یرق میتماشاگران ت نیدر ب میت کی

 بیرق میاز ت ازیکسر امت یحت ایو  هیموجب تنب قیطر نیبپردازد و از ا ها آنمنتسب به  یقرار گرفته و به اغتشاش سکوها ها آن

هر باشگاه نسبت به  یفرهنگ تهید است. الزم است، کممصوبه وار نیمقنن در ا کردیبه رو یراد جدیا ثیح نیشود. لذا از ا

 ریمغا یکنند تا در صورت بروز رفتارها یشتریب تیعنا ها ورزشگاه یهواداران خود در سکوها یو کنترل و نظم بخش یسامانده

 موضوع متضرر نشوند. نیهواداران، تا از ا یبا قانون از سو

صادق است چراکه با توجه به  اءیپرتاب اش ریاز تخلفات تماشاگران نظ ید برختنها در مور رادیا نیبه نظر می رسد، ا البته

 یتماشاگران، برا یو فحاش یاخالق ریغ یدر خصوص شعارها ینفر وجود دارد ول کیعمل امکان ارتکاب آن توسط  تیماه

مسموع  لیه را داشته اند به دو دلبوده اند و قصد اضرار به باشگا یما افراد نفوذ نطرفدارا نیکه در ب هیتوج نیباشگاه ها ا
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 شتری، بشود میتوسط رسانه ها رصد و منعکس  یو حت ودش می دهیو د دهیشن ها ورزشگاهنخواهد بود چراکه: اوال آنچه که در 

به عوامل  یبارز و جمع یرفتارها نیانتساب ا واست  میت کیرفتار کل تماشاگران  یحت یو گاه یو گروه یانعکاس رفتار جمع

 یبا وجود استقرار تعداد قابل توجه سردسته ها ایرسد. ثان یبه نظر نم یمعدود هم خواهند بود منطق یکه قطعا عده ا یذنفو

 ایو  تماشاگرنماچند نفر  ای کی یرعادیرود هرگونه رفتار غ یتماشاگران آن باشگاه، انتظار م نی( هر باشگاه در بدری)ل نیمشوق

 مستقر در ورزشگاه کنترل شود. یعوامل محترم انتظام یو با همکار یقانون ریبا تداب زین یمثال عوامل نفوذ

 

 ینقد مهیبر جر ازحد بیشتوسل  3-2-2

 نیا ز،یخشونت تماشاگران ن یو مجازات در نظر گرفته شده برا هینوع تنب نهیدر زم م،یمطرح شده در فوق که بگذر رادیا از

 ونیفدراس یانضباط تهیآراء صادره از کم یدارد. چرا که با بررس یاساس رادیا ینقد مهیبر جر ازحد بیش هیمصوبه به لحاظ تک

فوتبال، تخلفات تماشاگران در رقابت ها  ونیفدراس یانضباط تهیمجموع آراء صادره در کم زکه اگرچه ا شود میفوتبال مشاهده 

مقابله با خشونت  یبرا تهیکم نیکه ا یار و حربه اراهک نیتعداد آراء را به خود اختصاص داده است. اما مهمتر نیشتریفوتبال، ب

: 1983 گران،یپور و د یباشد )صادق یم ینقد مهیشد، جر ارهکند، همانطور که در قسمت قبل اش یتماشاگران از آن استفاده م

۲۲.) 

 نیان گفت اتو یفوتبال مشهود است که به جرأت م ونیفدراس یانضباط تهیدر آراء کم یموضوع در حال حاضر به حد نیا

 تهیکم نیا ینقد یها مهیجر زانیکند. چرا که اگر م یعمل م 21اسپانسر کیهمانند  ون،یفدراس یها نهیهز نیدر تأم تهیکم

تواند  یم یانضباط تهیکم ینقد یها مهیجر قیفوتبال از طر ونیفدراسکه  میابی یدر م میمشخص، حساب کن یرا در دوره ا

بودجه را احساس کند. به عنوان  نیتأم یکه دردسر چگونگ نیود را جبران کند بدون اخ یاز مشکالت مال یبخش گسترده ا

را اعالم کرد و به  هکاربد یها مینام ت ،یفوتبال، در فهرست ونیفدراس یانضباط تهیکم 1931سال  یروزها نینمونه در واپس

 نیرقابتها، محروم خواهند شد. ا ندهیاخطار داد که در صورت عدم پرداخت مبالغ مشخص شده، از حضور در فصل آ ها آن

 ،یانضباط تهیفوتبال و کم ونیکه فدراس افتیدست  یتوان به رقم یم یسرانگشت یمنتشر شد که با حساب یطیفهرست در شرا

 یتومان درآمد کسب م اردیلیم زدهیس کینزد یاز خشونت تماشاگران است مبلغ یکه عمدتا ناش لفوتبا یها یاخالق یاز ب

 22کند.

 ازحد بیش یفوتبال باشد. چراکه اتکا ونیفدراس ییدرآمدزا یبرا یمحل دیفوتبال نبا ونیفدراس یانضباط تهیکم نهیزم نیا در

به وجود آورد که با توجه  رانیمتخلفان فوتبال ا یخاطر را برا نانیماط نیا ،ینقد یها مهیفوتبال به جر ونیفدراس ییرکن قضا

در  نیآن را پرداخت کنند. ا مهیجر تیبزنند و در نها یتوانند دست به هر کار یم ها آنا، باشگاه ه هیسرما یجومبه ارقام ن

شود،  گرید یها مهیجر نیگزیجا مه،ینوع جر نیدارند و اگر ا ییخاص کارا یتنها در موارد ینقد یها مهیاست که جر یحال

دهد. حال با توجه به  یرا انجام م یو نابهنجار ینرقانویو هر اقدام غ دندار یقانون واهمه ا یچیاز سرپ گرید یبدون شک کس

 نیوجه نتوانسته در کاهش ا چیبه ه ،گیرد میخشونت تماشاگران در نظر  یبرا تهیکم نیکه ا ییها مهیامروزه جر نکهیا

                                                           
 الی استهمان حامی م« اسپانسر»با توجه به اینکه این واژه امروزه بسیار متداول و مرسوم است نگارنده از این واژه استفاده کرده است. منظور از واژه  21
تیم  23مورد بی اخالقی است که به  444ط به الزم به ذکر است که این رقم تنها مربوط به بدهی باشگاه ها است و مسلما مبلغ کلی جریمه ها بیش از این خواهد بود. این جریمه ها مربو 22

 1931اسفند  19ریخ انتشار: مختلف تعلق گرفته است. برای مشاهده این ارقام به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید: تا

http://www.tabnak.ir/fa/news/306343 
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توسل به  مقابله با خشونت تماشاگران و یکه حقوق جزا برا ییها چالشی در مبحث آت یمکارآمد باشد، لذا قصد دار ینابهنجار

 .کند انیبا آن مواجه است را ب گر،ید یراهکارها

 

 مقابله با خشونت تماشاگران یبرا یفریک استیس یچالش ها .4

مقابله با خشونت تماشاگران  یفوتبال برا ونیفدراس ینامه انضباط نییکه در حقوق جزا و آ ییقسمت قبل به راهبردها در

 نیشد. عناو انیب زیمقنن در قبال خشونت تماشاگران ن یاتخاذ یفریک استیس راداتیشده بود، اشاره شد و ا ینیشبیپ

و تنها به  گیرد میدر اغلب مورد استفاده قرار ن م،یداد قیز تماشاگران، تطبیکه در مبحث قبل با افعال خشونت آم یمجرمانه ا

چه  ی. اما به راستشود میاکتفا  ،گیرد می تماشاگران و باشگاه ها در نظر یفوتبال برا ونیفدراس یانضباط تهیکه کم یهاتیتنب

 شود میخشونت تماشاگران، مانع از آن  سطهجرائم به وا یمسلم و محقق بودن برخ رغمیوجود دارد که عل یچالش ها و موانع

 در جامعه، با خشونت تماشاگران برخورد کند. یجرائم ارتکاب ریهمانند سا ،یفریکه حقوق ک

 

 تماشاگران یفتار جمعمقابله با ر یچالش ها 4-1

غالبة  یدهد. رفتار جمع یزودگذر و بدون ساختار رخ م طیکه تحت شرا شود میاطالق  یاجتماع یتیبه فعال یجمع رفتار

 .ونددیپ یبه وقوع م یاجتماع یتهایاست که معموال خارج از محدوده فعال یو اتفاق ینیب شیپ رقابلیغ ،یعاطف

در تماس با  یکیزیهستند و از لحاظ ف یعالقه مشترک ایمقصد  یکه دارا شود میاطالق  یافراد یبه گرد آمدن موقت «جماعت»

است که  ییها یژگیو یجماعت حاضر هستند معموال دارا کیکه در  ی(. رفتار افراد112-148: 1981هم هستند )ستوده، 

است با  یاز رفتار جمع ینمونه بارز مقابله با خشونت تماشاگران که یاحقوق جزا بر شود میها باعث  یژگیو نیاز ا کیهر

 مشکل مواجه باشد.

 وندد،یپ یبه جماعت م یشخص یرفتار افراد حاضر در ورزشگاه است. وقت یرشخصیرفتار تماشاگران، حالت غ یژگیو نیاول

ز . استغراق شخص در جماعت چنان او را اشود میو در جماعت مستغرق  گیرد میجماعت قرار  نیتحت الشعاع هم تشیهو

بلکه  ست،یخود فرد ن میتصم جهیلزوما نت ندیفرآ نی. اشود می افلخود غ یخصوص اتیکند، که موقتا از مقتض یم خودیخود ب

. لذا شود میاز فرد  «ییزدا تیافراد در جمع باعث فرد یشخص ری(. حاالت غ984: 198۲جماعت است ) کوئن،  عتیطب یاقتضا

خشن و  یآن، رفتارها جهیدهند و در نت یکنترل رفتار خود را از دست م رند،یگ یجماعت معترض قرار م کیدر  یافراد وقت

معترضان،  تیجمع ادیکنند که به سبب تراکم ز یبروز م شتریو ب دتریشد یرفتار زمان نیزند. ا یسر م ها آنکنترل از  رقابلیغ

که حقوق جزا  یچالش ها و مشکالت نیرمهمت از یکیتوان گفت  ی(. پس م13-18: 1988 ،یفیباشد )شر شتریب یامکان گمنام

 یتماشاگران از مناطق و بعضا شهرها تیاست که تجمع انبوه جمع نیمقابله با خشونت تماشاگران با آن مواجه است ا یبرا

 ریسا انیدر م یگم شدگ نیکند. ا یم فیکنترل و نظارت بر رفتار را تضع یدرون یشناسد، اهرم ها یرا نم گریکدیمختلف که 

از جمله خشونت و  یفروخورده هنجارشکنانه خود را بروز داده و دست به هر کار التیدهد تما یبه فرد اجازه م اگران،تماش

 بزند. یاموال و امکانات عموم بیتخر
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که فرد خود  یهنگام 29کنند. یم یو ناشناس یاست که افراد در جمع احساس گمنام نیا زیرفتار افراد در جمع ن یژگیو نیدوم

و بند  دیاز ق شتریاش ب یعاطف یپاسخها ست،ین ریاش چشمگ یکه در آن رفتار شخص ندیب یگروه بزرگتر م کیاز  یرا جزئ

دهد که  یامکان را م نیا ها آنبه  یگم شده اند؛ ناشناس گانگانیب نیب درکنند که  یجماعت احساس م ی. اعضاشود میرها 

جمع سوء استفاده کرده و همه  انیخود در م یو ناشناس یرو از گمنام نیاز ا 24رفتار کنند. یپرواتر از مواقع عاد یآزادانه تر و ب

 لیتسه»توان گفت  ی(. در واقع م114-114: 1981)ستوده،  24اندازند یو جمع م گرانیبار گناه اعمالشان را به دوش د

ت تماشاگران با چالش مواجه کرده مقابله با خشون یاست که حقوق جزا را برا یگریمشکل د زیرفتار افراد در جمع ن «یاجتماع

کنش  افتنیشدت  یو علت اصل زیو پرخاشگرانه افراد در تجمعات اعتراض آم دیشد یواکنش ها یاست. روان شناسان اجتماع

 دیعملکرد و تشد لیموجب تسه گرانیاصل حضور د نیدهند. طبق ا ینسبت م یاجتماع لیدر جمع را به أصل تسه راداف یها

 یاز کنشگران را برا کیهر  دن،یرفتار خود د یرا ناظر و تماشاچ گرانی. حضور در جمع و دشود میافراد تک تک  یکنش ها

که در ورزشگاه به  ی(. در واقع به نظر می رسد افراد22 -21: 1988 ،یفی)شرزدیانگ یبرم دتریشد یجمع یبروز کنش ها

 ،یبحران طیکنند که در شرا یاحساس م نند،یب یم گرید یعده ا انیخود را در م ی، وقتشوند میمتوسل  زیاعمال خشونت آم

 24.شوند می زیآم خشونتمرتکب اعمال  یو به راحت ابدی یم یآنان فزون یمنیکنند، لذا احساس ا یم تیاز آنان حما گرانید

براساس  شتریشده، ب تیتثب یفقدان رهبر لیجماعت به دل یافراد در جمع است. اعضا یباال یریپذ نیتلق یژگیو نیسوم

اصل  بهمقابله با خشونت تماشاگران با آن مواجه است  یکه حقوق جزا برا یراستا مشکل نیدر ا 2۲کنند. یعمل م نیتلق

توسط جماعت  یاجتماع ینقض هنجارها لیدل نیاصل مهمتر نیگردد. مطابق ا یبرم یدر رفتار جمع «یاجتماع تیسرا»

کنند.  یرا نقض م یبا آگاهانه هنجار ینفر از معترضان، به صورت تکانه اچند  ای کی یوقت رایاست؛ ز تیمعترض، عامل سرا

 گرانیدهند، د یرا آماج حمله قرار م یساختمان دولت کی شهیش ایدهند  یقرار م ورشیرا مورد  یمأمور انتظام کیمثال  یبرا

در واقع  28.شود می لیبه هنجار تبد رهکبایبه  یهنجارشکن ،ییکنند. گو یم «ییهمنوا»با آنان  ختهیو خودانگ دهیشیندین زین

 کیاز افراد، که در  یذهن گروه رایزسازد؛  یم کسانیو عمل  شهیبه اند بیتوان گفت صرف حضور جمع، افراد را ترغ یم

 گریبه شخص د یاز شخص یجانیو ه 23یعاطف یو واکنش ها شود می ختهیگرد آمده اند، برانگ زیاعتراض آم یجمع ندیفرا

 دیپد یدمیاپ یماریب کی کبارهیکند و به  یم تیسرا گریبه شخص د یاز شخص روسی؛ درست همان گونه که وکند یم تیسرا

 (.13: 1988 ،یفیکند)شر یم دایپ وعیاز افراد ش یگروه نیدر ب کبارهیبه  زین دیشد یو مخالفت ورز شونتخ روسیو د،یآ یم

 

                                                           
تارهای خشونت آمیز تماشاگران را بر می در زمینه خشونت تماشاگران فوتبال مطالعات زیادی صورت گرفته که نشان می دهد که احساس ناشناخته بودن و گمنامی بر اثر تغییر لباس، رف 29

ی که اسامی ن نمونه در یک مورد مشاهده شد که افرادی که با لباس های ناشناس وارد ورزشگاه شدند به مراتب بیش از حالتی که با لباس خودشان در حالانگیزد و تشدید می کند. به عنوا

 (.999: 1984آنها روی لباسشان نوشته شده بود، پرخاشگری از خود نشان دادند )بدار و دیگران، 

 جماعت یکی از چالش هایی است که حقوق جزا برای مقابله با خشونت تماشاگران با آن مواجه است. ضرب المثل خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت همرنگی با در واقع به نظر می رسد 24

 (.14: 1983ع کنید به: )مرتضوی، نیز به همین موضوع اشاره دارد. توزیع مسئولیت نیز از مفاهیمی است که به این موضوع اشاره دارد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجو« شو
یت را به دوش جماعت می نهند. آنان در این زمینه برخی معتقدند در جماعت احساس مسئولیت شخص به دلیل گمنامی پایین می آید. و بعد از خرابکاری جمعی همه بار گناه و مسئول 24

 ( .984:  198۲ناه از آنان نبوده است و خود را از ارتکاب هر گونه جرمی مبرا می کنند )کوئن، معموال به سادگی پشت حجاب گمنامی پنهان می شوند و ادعا می کنند که گ

نیز از مفاهیم مشابهی است که به موقعیتی اطالق می شود که در آن، مردم خویشتنداری خود را از دست می دهند و به شیوه ای « هیستیری جمعی یا جنون جمعی»در این راستا مفهوم  24

 (121: 1981خته و نامعقول رفتار می کنند. آنها در هنگام وحشت زدگی همدیگر را تحریک به وحشت بیشتری می کنند )ستوده، برانگی

خ دادن به محرک بدون آورد. تمایل به پاستلقین فرآیندی است که فرد با آن، وسیله رفتار می شود. به یک محرک پاسخهایی بدهد، بدون آنکه کنترل سنجیده ای بر ماهیت پاسخ به عمل  2۲

 (.139: 1981آنکه فرد جوانب امر را بسنجد تلقین پذیری نامیده می شود )ستوده، 

 (39: 1982؛ احمدی، 49: 1982ارونسون،  1138 - 143: 1981برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم همنوایی، همرنگی و اقسام آن رجوع کنید به : )لطفی،  28
23 Affective Reaction 
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 تماشاگران مثبت یو کارکردها تیاهم 4-2

همگان  یبرا یورزش های رقابتدر  ها آنمثبت  راتیحضور تماشاگران و تأث تیره شد در حال حاضر اهمطور که اشا همان

 یرشته ورزش شماری. بدون شک تماشاگران بشوند میورزش محسوب  یاز ارکان اصل یکیآشکار شده است و تماشاگران جزء 

است که از  یموضوع به حد نیا تی. اهمشود میمحسوب  یرشته ورزش نیعوامل رشد و توسعه ا نیاز مهمتر یکیفوتبال 

خود، از  یقبل از باز یدر مصاحبه ها کنانیو باز انیو همواره مرب 94شود می ادی مهایدوازدهم ت اریتماشاگران فوتبال به عنوان 

 نیاز زم روزیچنانچه پ زیبعد از انجام مسابقه ن ند،یایمحبوب خود به ورزشگاه ب میت قیتشو یخواهند برا یطرفداران خود م

خارج  نیبازنده از زم چنانچه کنند و یم میدانند و آنرا به طرفدران خود تقد یتماشاگران م ونیرا مد تیخارج شوند، موفق

 نیهم که ا یدهند. الزم به ذکر است در موارد یم دیجبران آن، به تماشاگران ام یکرده و برا یشوند از تماشاگران عذرخواه

بعضا آنرا به صورت  91دهد، یتماشاگران از حضور در ورزشگاه م تیبدون تماشاگر و محروم یباز یزارحکم به برگ یینهاد قضا

امر در  نیداند. ا یمصلحت م تیرعابر  یرا مبتن یانضباط تهیکم مینوع تصم نیا کند. به نظر می رسد یم ادرص یقیتعل

تماشاگران به  تیخورد و استفاده از محروم یچشم م به شتریاستقالل و ... ب س،یهمچون پرسپول یپرطرفدار یها میخصوص ت

 .شود میحربه درنظر گرفته  نیعنوان آخر

را  یمانع از آن خواهد شد که بتوان هر برخورد م،یحضور تماشاگران در ورزش برشمرد یکه برا یمثبت یکارکردها یطور کل به

 ریتداب ازمندین ،یرشته ورزش کیو مجازات تماشاگران  هیاست تنب یهیمقابله با خشونت تماشاگران در نظر گرفت. پس بد یبرا

 یتماشاگران نکهیمقابله با خشونت تماشاگران، با توجه به ا یبرا یقانون مجازات اسالم هباشد و توسل ب یخاص م یو سازوکارها

 یا دهیچندان سنج ، کارشوند میورزش محسوب  یاصل یها هیو سرما آیند میبه ورزشگاه  ،یرشته ورزش کی یتماشا یکه برا

باعث  ها ورزشگاهحضور تماشاگران در  تیتوان گفت اهم یورزش منافات دارد. لذا م یبا اهداف کل یرسد و به نوع یبه نظر نم

مقابله با خشونت  یهمان طور که در مبحث قبل اشاره شد، برا ز،یفوتبال ن ونیفدراس یانضباط تهیکم یشده است که حت

 یباشگاه اکتفا شود. البته برا ینقد مهیاز موارد به جر یاریممکن استفاده نکند و در بس یهکارهارا یتماشاگران، از تمام

 یفعل تی. در حال حاضر با وضعباشیم میسازو کار و ساختار خاص  ازمندین زیاعمال تماشاگران بر باشگاهها ن تیمسئول لیتحم

 یکه درست نم شود می نییبر اساس محل قرار گرفتن تماشاگران تعباشگاه تنها  کیانتساب تماشاگران به  ران،یا یها ورزشگاه

به  یدیاغتشاش، اصال فرض بع جادیمقابل و ا میتماشاگران ت انیدر م یشد امکان حضور فرد ارهباشد. چراکه همان طور که اش

 رسد. ینظر نم

 

 مشخصات مرتکبان خشونت 4-3

مسابقه فوتبال به ورزشگاه  کیمشاهده  یکه برا یشد که اکثر کسان انیها و مشخصات تماشاگران فوتبال ب یژگیو انیب در

و  یکاریهستند. مجرد بودن، نوجوان و محصل بودن، ب ییشاخص ها یافراد دارا نیدهند که ا یم لیتشک یرا اشخاص آیند می

ها  یژگیو نید. اده یرا نشان م رانیتماشاگران فوتبال ا شتریب تیوضعاست که  یاز جمله مشخصات بارز نییدرآمد پا

                                                           
 ی از تالش زیاد کشورها برای بدست آوردن میزبانی جام جهانی نیز به همین موضوع بر می گردد.بخش 94
 Morris, 2449: 2-4انضباطی می باشد )  در زمینه مقابله با خشونت تماشاگران برخی معتقدند محرومیت از بازی راهکاری مؤثر و کارآمد در پیشگیری از رفتارهای ضد ورزشی و مسائل 91

et al)  (2444:  981با این حال برخی محرومیت را عامل تحریک بازیکنان جوان و حتی تماشاگران در بروز رفتارهای نابهنجار و ناشایست می دانند ,Crabbe.) 
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بسته باشد،  شتریمختلف ب هاتیتنب یریمخصوصا سن تماشاگران حاضر در ورزشگاه باعث شده است دست مقنن در به کارگ

 .ستین ریپذ کانها ام یژگیو نیبا ا یمقابله با خشونت افراد یممکن برا یابزارها یچراکه مسلما استفاده از تمام

مقابله با خشونت تماشاگران  یمقنن برا یفریک استیکه باعث شده است س یواملع نیاز مهمتر یکی به نظر می رسد که

اتخاذ شده در  یفریک استیامر باعث شده است س نیموضوع است. ا نیالزم را نداشته باشد، عدم توجه مقنن به هم یکارآمد

 نیبه واسطه عدم توجه به ا ،یقیحق با خشونت تماشاگران به عنوان شخص لهمقاب یفوتبال، برا ونیفدراس ینامه انضباط نییآ

 یمقنن برا یاتخاذ یفریک استیوارده به س یجد رادیشده است. ا لیاستفاده تبد رقابلیمتروک و غ یاستیها، به س یژگیو

باشد  یکه ذکر شد، م یبا مشخصات یافراد یبرا نیسنگ ینقد مهیمقابله با خشونت تماشاگران در ورزشگاه، در نظر گرفتن جر

مقابله با خشونت  نهیکارآمد در زم یفریک استیس گریبه عبارت د 92الزم را داشته باشد. یتواند کارآمد یوجه نم چیهکه به 

 تیالزم به ذکر است با توجه به عدم تبع نیتماشاگران باشد. همچن یها یژگیمتناسب با مشخصات و و ست،یبا یتماشاگران م

 کرد. هیتک یبر مطالعات بوم زیاز هر چ شیب دیبامختلف،  یخشونت تماشاگران در کشورها یالگوها

 

 . نتیجه گیری و پیشنهادات5

به عنوان  چگاهیورزش ه درکه خشونت  شودیمشاهده م 1932از قبل از انقالب تا قانون  رانیا یفریک نیگذرا بر قوان یبا نگاه

و  یورزش اتیّماده به عمل کیاز  بند کیدن دغدغه در نظر مقنن جلوه نکرده است. مقنن در قبل از انقالب با اختصاص دا کی

آن ورزش نبوده باشد، اَنگ جرم بودن را  نیقواننقض  یدر پ یاز اعمال ورزش یکه حوادث ناش یاز آن، در صورت یحوادث ناش

اعمال  یهای ژگیاشراف کامل بر و ز،یبعد از انقالب ن مقنناز آن عمل برداشته است و از مجازات معاف کرده است. از آنجا که 

، (با شرع یورزش نیقوان رتیعدم مغا) گریشرط د کیکردن  اضافه با تاًیواقعه در حوزه ورزش نداشته است، نها زیآم خشونت

ناقص و مبهم مقنن در عمل باعث شده است،  کردیرو نینکرده است. ا محسوبخشن را جرم  یورزش اتیّاز عمل یحوادث ناش

در  ها آنبار  تصوّر باشند که اعمال خشونت نیمقرره بر ا نیو البته نادرست از ا وسعم یریورزشکاران و تماشاگران با تفس

 ونهایو فدراس أتهایتوسط ه یا ساده یانضباط هاتیتنب تاًینها شود،یانجام م یورزش طیدر مح نکهیابه واسطه  ،یورزش یتهایّفعال

 تیمشمول حما تواندیورزشکاران و تماشاگران، نم زیآم اعمال خشونت یاست که تمام یهی. حال آنکه بدداشت خواهد یرا در پ

 . ردیقرار گ یاعمال ورزش ازمقنن 

و  ینگر بر تسامح، اغماض یاست که مبتن یمبهم و چند وجه یاستیس ؛یورزش یدر قبال خشونتها رانیا یفریک استیس

تماشاگران با آن  وه با خشونت ورزشکاران مقابل یکه برا یو موانع تهایجزا با توجّه به محدود . حقوقباشدیم یشیاند مصلحت

 ونیفدراس یانضباط تهیکه کم یابزار نیشود. مهمتر رانهیسرکوبگرانه و سختگ یفرهایمتوسّل به ک تواندیمواجه است، نم

خشونت  نکهیتوجّه به ا با. به نظر می رسد باشدیم تیو محروم ینقد مهیجر رد،یگیمقابله با خشونت بکار م یفوتبال برا

از افعال خشن  کیبه هر  نسبت یقیشناخت دق دیهستند، لذا ابتدا با رمجازیغ ها آناز  یدارد و تنها برخ یانواع مختلف یزشور

ارتکاب  یفضا یهایژگیو متناسب با و خاصی فریک استینابهنجار، س دهیپد نیمقابله با ا یکرد، سپس برا دایدر حوزه ورزش پ

 جرم اتخّاذ شود.

 شرح است: نیبد شودارائه  نهیزم نیدر ا تواندیم یکل شنهاداتیبه عنوان پ آنچه به نظر می رسد

                                                           
ی، فرد متخلف منشاء ایجاد وقفه در جریان بازی آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال اشعار می دارد: در صورت حدوث هرگونه وقفه در روند مسابقه، در صورت شناسای 22ماده  8بند  92

 گردیده است، به جریمه نقدی تا سیصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
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الزم را  یکارآمدی خشونت ورزش نهیدر زم یکه باعث شده است قانون مجازات اسالم یعلل نیاز مهمتر یکی رسدینظر م به

و تأثّر  ریتأث ،یاجتماع روابط یدگیچیپاست. امروزه با توجّه به  یبودن قانونگذار ینداشته باشد، عدم توجّه مقنن به اصل گروه

و  یبر تمام شئون مملکت جانبه همهلزوم احاطه  ؛یو روانشناس یشناس اقتصاد، جامعه است،یامور از جمله س گریحقوق با د

که در خصوص  یوضع قانون ی. برامیبسپارمتخصص  یکه وضع قانون را به دست گروه کنندیم جابیا یهمگ گر،یدهها نکته د

شود تا از هر لحاظ جامع  دهیتمام جوانب امر سنج و کنند انیاز آن حوزه نظرات خود را ب یافراد دیخاص است مسلماً با یامر

الزم را نخواهد داشت و  ییمقابله با آن وضع شود، کارا یبرا یمهم، مقررات نیاست چنانچه بدون توجّه به ا یهیو مانع باشد. بد

از آن است  یحاک 1932 بیرالتصویاز قبل از انقالب تا قانون اخ رانیا یفریک نیبر قوان یرور. مشودینم یمدّنظر منته جیبه نتا

از دو  ن،یتقن ندیفرا نکهیحوزه ورزش نداشته است. حال با توجّه به ا درجرائم واقعه  یهای ژگیکه مقنن اشراف کامل بر و

به قالب مناسب  یابیو مرحله دوّم، دست ندیگویم یانونگذارکه به آن ق مناسبقاعده  افتنیمرحله اوّل، ). شودیم لیمرحله تشک

در قلمرو ورزش  یقانونگذار به نظر می رسد (.شودیگفته م ینگار مرحله قانون نیبه ا کهشده است  دایآن قاعده مناسبِ پ یبرا

 شکسوتان،یپ ان،یمرب رینظ)حوزه نیوضع قانون از افراد صاحبنظر در ا یحداقل برا ای میواگذار کن متخصص یبه گروه دیرا با

 .ردیتوسط حقوقدانان صورت گ ینگار استفاده شود و تنها قانون (و... یورزش روانشناسان

در حال حاضر  اگرچهگفت  دیبا نهیزم نی. در اگرددیبرم یورزش میبه جرا یدگی، به مرحله رسگرید شنهادیراستا پ نیهم در

« یو ورزش یپزشک ،ییدارو میبه جرا یدگیرس ژهیو یدادسرا»تهران  29 هیناح یدر دادسرا یجرائم مرتبط با امور ورزش

جمله پرونده کشته شدن چند  از یبه چند پرونده مهم ورزش یدگیدادسرا سابقه رس نیشده است، )به عنوان مثال ا یدگیرس

رشد و  ریاخ یاست در سالها نیا دینمایرا در کارنامه دارد. ( امّا آنچه مسلّم م یدر ورزشگاه آزاد 99 نیتماشاگر در فرورد

که  یا گذشته بوده است، به گونه یسالها ازو ملموستر  رتریدر حوزه ورزش همانند رشد ورزش، چشمگ یتوسعه جرائم ارتکاب

اصل آن بوده است. لذا به نظر می رسد اتخّاذ  ازداغ ورزش، بعضاً پُررنگتر  یها هیحاش یو حت یگفت حوادث ورزش توانیم

است به  ازیببرد و ن نیحوزه وجود دارد را از ب نیدر ا کهی مشکالت تواندینم ییتوسط افراد متخصص به تنها یفریک استیس

 نیقوان نیو تدو ی. چراکه همان طور که در بحث قانونگذارشود یدگیرس ژهیدر دادسرا و دادگاه و زیحوزه ن نیا یجرائم ارتکاب

. باشدیسازوکار خاص م ازمندین زین یبه جرائم و تخلّفات ورزش یدگیرسود، در نظر گرفته ش یادیو عوامل ز طیاست شرا ازین

شود و زمان  لیضرورت تبد کیبه  یجرائم ورزش ژهیو یدادگاهها و دادسراها لیتشک تیّموضوع باعث شده است که اهم نیا

 شود.  یمقوله جرائم ورزش به یتریاست که توجّه جد دهیآن رس

راهبرد  کی کهاست  نیا ردیدارد و الزم است مورد توجّه قرار گ یمقابله با خشونت ورزش یده براکه نگارن یگرید یکل شنهادیپ

که  یا باشد، نکته داشتهو سرکوبگرانه  یفریحتماً رنگ و لعاب ک دیمقابله با خشونت در ورزش الزاماً نبا یکارآمد و موفق برا

گرفته است. حال آنکه با  قراری مهری ول مانده و به شدّت مورد بتاکنون مغف یفریک یاستهایو س هایمتأسفانه در قانونگذار

در ورزش را به  رمجازیغ یخشونتها یاریبس توانیم رانهیشگیپ ریتداب گریخشم و د تیریکنترل و مد یاستفاده از کالسها

از  یاریاز بس یریجلوگ نهیدر زم تواندیماست که  یعامل مهایت یدر کادر فن یحداقل رساند. استفاده از روانشناسان ورزش

 یتیو تماشاگران را در وضع کنانیبزرگ بعضاً باز یورزش های رقابتورزشگاهها و جوّ حاکم بر  یخشونتها مؤثر باشد. چراکه فضا

 قلمداد توانیم قیو تشو بیترغ ینوع توانیآنرا م ناًیقیکرد  زیآم خشونتبه اجبار در رفتار  ریکه اگر نتوان از آن تعب دهدیقرار م

 کرد.
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که  استی ریتداب نیاز مهمتر یکی یحساس ورزش یدر رقابتها زیحوادث بحثبرانگ ینیفراهم آوردن امکان بازب نیهمچن

و با تجربه باشد  حاذقفوتبال شود. چراکه هر چقدر هم که داور در حرفه خود  هخشونت در رشت دیمنجر به کاهش شد تواندیم

همگان اذعان دارند  نکهیا رغمیعلاست که  یامر ی. اشتباهات داورستیمحال ن یضنادرست فر میباز هم امکان اشتباه و تصم

و  شودیگرفته م دهیفرض ناد نیا یواقعشود، امّا در صحنه رقابت  یتلق دیبا یاز باز یاجتناب است و به عنوان جزئ رقابلیکه غ

 یها وهیبه ش میتصم تیّبسته به حساس را خودمعترض است و مراتب اعتراض  نیاز طرف یکیداور معموالً  میپس از تصم

را ندارند و  لمیف ینیامکان بازب یکشت ریها نظ رشته از یاریفوتبال، برخالف بس ی. داوران در رشته ورزشدارندیمختلف ابراز م

ر را داو میکه تصم یو تماشاگران کنانیشده است باز باعثموضوع  نیخود را اتخّاذ کند. هم میتصم هیاز ثان یدر کسر دیبا

سوت داور، امکان  یپس از صدا دانندیآورند چون م یرو خشونتنشان دادن مراتب اعتراض خود به  یبرا پندارند،یناعادالنه م

 میرمستقیاست که به طور غ یگرید شنهادیپ زیتماشاگران ن یبرا یرفاه التیتسه بهبودوجود ندارد.  میدر تصم دنظریتجد

که پس از مسابقات فوتبال رخ  یاز اتفّاقات ی. چراکه اگر برخشودیتماشاگران م نیب در خصوصاً ورزشموجب کاهش خشونت در 

که  یزمان گفت از توانیم گری. به عبارت دشودیمربوط م یرفاه التیفقدان تسه ایبه کمبود  میکن یابی شهیررا  دهدیم

 التیتسه یسر کیبه  ازین کنندیحرکت م به سمت خانه یکه پس از باز یآمدن به ورزشگاه را دارند تا زمان قصد تماشاگران

 مناسب دارند. یهای و سکوها و صندل یبهداشت یها سیمناسب، سرو هیتغذ ط،یآسان بل هیّته ،یونقل عموم حمل مانندی رفاه

. کندیم فرد را فراهم یو ناراحت ینواقص موجبات دلخور نینقص داشته باشد، مجموع ا یا ذرّه لیمسا نیاز ا کیاگر هر  حال

 طیبل یمعطّلی باال و پس از کل متیبا ق ایو  دیاین رشیگ طیخود را به ورزشگاه برساند، بل یبه عنوان مثال اگر فرد به سخت

وجود  یخوب یصندلدر دسترس نباشد،  یبه راحت یدنیدر ورزشگاه وجود نداشته باشد، آب آشام یخوب یبهداشت سیبخرد، سرو

بشکه باروت  کی تماشاگران نیعوامل از ا نیرا واگذار کند. مجموعه ا جهینت زین یو مورد عالقه مینداشته باشد و در ضمن ت

را ترک کند، انتظار  ورزشگاهی خشم کند و به آرام تیریفرد مد نکهیانتظار ا تیوضع نیقابل انفجار ساخته است که در ا

 خواهد بود. یینابجا
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