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مقدمه پژوهشکده
در ســال های اخیــر هــر زمــان کــه شــکلی از خشــونت در اســتادیوم های فوتبــال ایــران رخ 
داده و در رســانه ها گــزارش شــده، موجــی از نگرانــی در فضای رســانه ای و اجتماعی به راه 
افتــاده اســت. «هولیگانیســم»١ یــا آشــوبگری ورزشــی از دهه هــا پیــش به عنــوان «مســئلۀ 
اجتماعــی» تلقــی شــده اســت. هولیگانیســم در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم چنــان در کانــون 
ــن مســائل  ــان مهم تری ــرار داشــت کــه گاهــی در می ــکار عمومــی ق توجــه رســانه ها و اف
اجتماعــی کشــورها قــرار می گرفــت. بــرای نمونــه، در انگلســتان از اواخــر دهــۀ ١٩۶٠ 
میــالدی تــا نیمه هــای دهــۀ ١٩٩٠ آشــوبگری طرفــداران فوتبــال یکی از مســائل اجتماعی 
اصلــی ایــن کشــور به شــمار می آمــد. امــا از نیمــۀ دهــۀ ١٩٩٠ ایــن تلقــی در تریبون هــای 
ــال  رســمی و همین طــور در رســانه ها رواج یافــت کــه خشــونت در اســتادیوم های فوتب
انگلســتان کاهــش یافتــه اســت، هرچنــد گهــگاه کــه شــواهدی از خشــونت تماشــاگران 
فوتبــال به چشــم می خــوْرد، نگرانــی از بازگشــت خشــونت بــه میادیــن فوتبــال بــاال 
می گرفــت. امــا به گفتــۀ اریــک دانینــگ،٢ یکی از جامعه شناســان برجســتۀ ورزش، اساســاً 
خشــونت هرگــز از اســتادیوم های فوتبــال انگلیــس رخــت برنبســته بــود کــه حاال بازگشــته 
باشــد.٣ از دیــد دانینــگ آنچــه به راســتی رخ داد سیاســت زدایی از هولیگانیســم بــود کــه در 
1. hooliganism
2. Eric Dunning
3. Dunning, E(2001)Sport Matters, Sociological studies of sport, violence and Civilization, London: 
Routledge:133
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نتیجۀ آن، هولیگانیســم ارزش خبری اش را از دســت داد. این فرایند سیاســت زدایی حاصل 
مواضــع دولــت محافظــه کار تاچــر در دو موضــوع الیحــۀ تماشــاگران فوتبــال١ و بازگشــت 
دوبــارۀ باشــگاه های انگلیســی بــه رقابت هــای اروپایــی٢ بــود کــه تــا پیــش از آن، موضوعاتــی 
جــذاب بــرای رســانه ها به شــمار می آمدنــد، ولــی تصمیمــات دولــت تاچــر ایــن موضوعــات 
را از کانــون توجــه عمومــی خــارج کــرد. عوامــل دیگــری را هم بایــد افزود: موفقیــت فراتر از 
انتظــار تیــم ملــی انگلســتان در جام جهانــی ١٩٩٠ ایتالیــا، دریافت جایــزۀ بــازی جوان مردانۀ 
ــود و  ــه آن دامــن زده ب ــال ب فیفــا، حال و هــوا و انتظاراتــی کــه بازســازی اســتادیوم های فوتب
البتــه ظهــور طبقــۀ جدیــدی به عنــوان مالــکان باشــگاه های لیــگ برتــر کــه کوشــیدند فوتبــال 
را ورزشــی ایمــن و خانوادگــی معرفــی کننــد. این هــا همگــی در ســاختن ایــن تصویــر کــه 
فوتبــال اکنــون ورزشــی «ســالم» و مبــری از آشــوبگری اســت، ســهیم بودنــد.٣ از تغییــر بافت 
تماشــاگران فوتبــال از طبقــات کارگــری بــه الیه هــای میانی به عنوان یکــی از عوامــل دیگر نام 
بــرده می شــود. موضــوع اخیــر خــود تــا حــد زیــادی ناشــی از گران  شــدن بلیــت بازی هــا بود. 
در ســالیان اخیر دیگر از خشــونت در اســتادیوم ها و حین مســابقات فوتبال انگلســتان نشانۀ 
چندانــی نیســت و از آن به مثابــۀ «چیــزی متعلــق بــه گذشــته» یــاد می شــود (بســت، ٢٠١٠).۴ 
اگــر هــم خشــونتی رخ دهــد معمــوًال در خــارج از فضــای اســتادیوم و در محیط هایی شــکل 

می گیــرد کــه هــواداران تیم هــای رقیــب بــا هــم رو دررو می شــوند.
از همــۀ این هــا یــک نتیجــۀ مهــم می تــوان گرفــت: تبدیــل هولیگانیســم بــه مســئله 
ــره  ــی گ ــی آن در حــوزۀ عموم ــه نحــوۀ بازنمای ــادی ب ــا حــد زی ــا معضــل اجتماعــی ت ی
خــورده اســت. مواجهــه بــا ایــن پدیــده نیــز در هــر دوره و در هــر بافــت اجتماعــی خــاص 
ــران  ــا در ای ــرد. ام ــر می پذی به شــدت از گفتمان هــا و رویکردهــای سیاســی مســلط تأثی
وضعیــت چگونــه اســت؟ وقــوع حــوادث خشــونت بار در فوتبــال ایــران بی ســابقه 
ــم. از  ــال نبوده ای ــتادیوم های فوتب ــان در اس ــونت عری ــاهد خش ــون ش ــا تاکن ــت، ام نیس
1. Football Spectators Bill

٢. پس از فاجعۀ ورزشگاه هیسل در سال ١٩٨۵ که به جان  باختن ٣٩ نفر از تماشاگرانِ مسابقۀ یوونتوس و لیورپول 
در فینال جام قهرمانی باشگاه های اروپا منجر شد، تیم های انگلیسی به مدت ۵ سال از حضور در رقابت های اروپایی 

محروم شدند.
3. Dunning: Ibid.
4. Best, S(2010) The Leicester School of Football Hooliganism: an evaluation, Soccer & Society, Vol. 
11, No. 5, September 2010, 573–587.
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قضــا مرگبارتریــن حــوادث فوتبالــی مــا در نتیجــۀ عواملــی جــز آشــوبگری تماشــاگران 
بــه وقــوع پیوســته اســت.١ بنابرایــن گرچــه بایــد نســبت بــه همــۀ جلوه هــای خشــونت در 
ــال  ــا درعین ح ــود، ام ــاس ب ــدن آن حس ــترده تر ش ــژه گس ــال و به وی ــتادیوم های فوتب اس

ــرد.  ــز ک ــا پرهی ــوده و بی مبن ــد از «مسئله ســازی» بیه  بای
در ســال های اخیــر شکســتن صندلی هــا، پرتــاب ســنگ و مــواد آتــش زا، درگیــری 
فیزیکــی و حتــی چاقوکشــی در داخــل یــا اطــراف ورزشــگاه ها صحنه هــای آزاردهنــده ای 
ــی از فضــای اســتادیوم ها  ــۀ نگران ــا آنچــه مای ــق کــرده اســت، ام ــران خل ــال ای در فوتب
بــوده عمدتــاً بــه مقولــۀ «پرخاشــگری» مرتبــط اســت. فحاشــی دســته جمعی و کاربــرد 
ــران را ســاخته  ــال در ای ــر غالــب از فضــای اســتادیوم های فوتب ــک، تصوی الفــاظ رکی
ــزار  ــن اب ــی مهم تری ــابقات خانگ ــزاری مس ــت از برگ ــی و محرومی ــۀ مال اســت. جریم
ــا ایــن  ــوده اســت. ام ــه تیم هــا و تماشــاگران متخلــف ب ــرای تنبی ــال ب فدراســیون فوتب
اقدامــات بــرای مهــار مــوج التهــاب حاکــم بــر ســکوها کفایــت نمی کنــد. ایــن التهــاب، 
از یــک ســو، محصــول بدبینــی هــواداران تیم هــا بــه مســئوالن فوتبــال و ورزش کشــور 
اســت و، از جانــب دیگــر، برآمــده از فضــای پرتنشــی کــه بازیکنــان، کادر فنــی و 
مدیــران باشــگاه ها عامدانــه بــه آن دامــن می زننــد. ایــن تصــور کــه فدراســیون یــا داوران 
ــادی  ــش ع ــال کم و بی ــواداران فوتب ــان ه ــد» در می ــش کرده ان ــب «غ ــم رقی ــوی تی به س
ــان  ــانه ای می ــای رس ــد. جدال ه ــن می زنن ــه آن دام ــم ب ــگاه ها ه اســت و اعضــای باش
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــر می رس ــرل به نظ ــارج از کنت ــم گاه خ ــگاه ها ه دســت اندرکاران باش
در همیــن روزهایــی کــه شــیوع کرونــا فوتبــال را بــه تعطیلــی کشــانده بــود، جدالــی تنــد 
و گاه در ســطحی نــازل میــان مدیرعامــل باشــگاه تراکتورســازی بــا هــواداران و عوامــل 
تیــم پرســپولیس درگرفــت کــه نتیجــه ای جــز تشــدید فضــای دوقطبــی میــان هــواداران 
ایــن دو تیــم نخواهــد داشــت. بی تردیــد ایــن رفتارهــا تنــش زا و التهاب آفریــن اســت. 
ــال مرتبــط  ــا دیجیت ــال و رســانه های چاپــی ی ــان فوتب ــان و بازیکن ــران و مربی اگــر مدی
بــا باشــگاه ها در جدال هــای لفظــی و حمــالت متقابــل اندکــی مســئوالنه تر عمــل 

١. ازجمله حوادث مسابقۀ ایران‑ژاپن در مقدماتی جام جهانی ٢٠٠۶ که در ۵ فروردین ١٣٨۴ در ورزشگاه آزادی 
برگزار شد و به مرگ دلخراش ٧ هوادار فوتبال انجامید.
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کننــد و بــرای توجیــه عملکردشــان در آتــش بدبینــی و نارضایتــی هــواداران ندمنــد و بــه 
تئوری هــای توطئــۀ عجیب وغریــب متوســل نشــوند، شــاید ایــن فضــای ملتهــب هــم 
قــدری تعدیــل شــود. البتــه نبایــد همــۀ بــار مســئولیت را بــر گــردن باشــگاه ها گذاشــت. 
مســئوالن فوتبــال و ورزش هــم بایــد بــا کارامــدی و شــفافیت، عملکردشــان را بهبــود 
ــرد کــه  ــاد ب ــد. ایــن واقعیــت را هــم نبایــد از ی ببخشــند و وجهه شــان را بازســازی کنن
ــو  ــز ‑ ول ــای اجتماعــی و سیاســی نی ــای کالن اقتصادی‑اجتماعــی و تنش ه رونده
به نحــو غیرمســتقیم‑ در رفتــار تماشــاگران فوتبــال بازتــاب خواهــد یافــت. بنابرایــن 
ــا سرشــت ورزش  ــه ب ــور ک ــیه» همان ط ــًال آرام و «بی حاش ــتادیوم هایی کام ــار اس انتظ

فوتبــال ناســازگار اســت، بــا واقعیت هــای اجتماعــی مــا نیــز همخــوان نیســت.
در چنــد دهــۀ اخیــر در بســیاری از کشــورها بــا شــماره دار شــدن صندلی هــای 
اســتادیوم ها و اســتفاده از دوربین هــای مداربســته، تماشــاگران بیش ازپیــش تحــت 
ــرل فضــای داخــل  ــوم ایــن روش در کنت ــد. از قــرار معل ــرل قــرار گرفته ان نظــارت و کنت
اســتادیوم ها موفــق بــوده اســت. در ایــران هــم بســیاری از کارشناســان چنیــن الگوهایــی 
ــی» اســت، در  ــۀ نظارت ــارز از «جامع ــن الگــو، کــه مصداقــی ب ــد. از ای ــه می کنن را توصی
خــود غــرب به ســبب نقــض حقــوق شــهروندی افــراد انتقــاد می شــود. از ایــن منظــر، 
همان طــور کــه بایــد نگــران آلودگــی فضــای اســتادیوم ها و فحاشــی جمعــی و تنش هــای 
قومیتــی و خشــونت های پراکنــده باشــیم، روی دیگــر ســکه را هــم نبایــد از یــاد ببریــم: 
ُکــری  خوانــدن و میزانــی از تنــش و التهــاب در زمــرۀ عواملــی هســتند کــه فوتبــال را بــه 
پدیــده ای چنیــن جــذاب بــدل کرده انــد. به همین ترتیــب، نبایــد عجوالنــه از هــر تنشــی در 
اســتادیوم های فوتبــال بــه «آســیب» تعبیــر کــرد و دنبــال راه حــل گشــت. بی تردیــد دربــارۀ 

ایــن مســئله دیدگاه هــای متفاوتــی وجــود دارد.
همچنیــن طــی دهه هــای اخیــر اهمیــت و نقــش فرهنگــی و اجتماعــی ورزش هــای 
جمعــی همچــون فوتبــال به نحــوی بی ســابقه افزایــش یافتــه اســت. بــر ایــن اســاس، در 
ــارۀ  ــا درب ــا و تحلیل ه ــه ای از پژوهش ه ــگ مجموع ــته پژوهشــکدۀ فرهن ــالیان گذش س
ورزش‑و به ویــژه فوتبــال‑را در دســتور کار قــرار داده اســت کــه به مــرور در قالــب 
گــزارش و کتــاب منتشــر خواهنــد شــد. ترجمــۀ کتــاب جامعه شناســی فوتبــال در بافتــی 
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جهانــی، نوشــتۀ جیم مک کله لنــد (١٣٩٧)، گــزارش تحلیلــی «خشــونت و پرخاشــگری 
ــی «ژورنالیســم ورزشــی در  ــن حاضــر)، گــزارش تحلیل ــال» (مت در ورزشــگاه های فوتب
ــی  ــارۀ جــام جهان ــی درب ــر طرح هــای مل ــر نظرســنجی دفت ــی ب ــران»، گــزارش «تحلیل ای
ــران  ــال در ته ــواداران فوتب ــارۀ ه ــک یکــی درب ٢٠١٨ روســیه» و دو پژوهــش اتنوگرافی
(پژوهشــی کیفــی دربــارۀ رفتــار هــواداران فوتبــال در اســتادیوم آزادی) و دیگــری دربــارۀ 
هــواداران تیــم تراکتورســازی تبریــز از جملــۀ ایــن پژوهش هاســت. عــالوه بــر این هــا، 
پیمایــِش «ســویه های اجتماعــی فوتبــال در ایــران» نیــز در قالــب متنــی تحلیلــی منتشــر 

خواهــد شــد.
بدیهــی اســت انتشــار آثــاری از ایــن نــوع در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات 
ــاب بحــث و گفت وگــوی جــدی  ــه ب ــران ک ــۀ صاحب نظ ــی اســت از هم ــۀ دعوت به منزل
دربــارۀ چنیــن مســائلی را بگشــایند؛ مســائلی کــه دیــر یــا زود دوبــاره چهــره نشــان خواهند 

داد. 
پژوهشکده فرهنگ



 خشونت و پرخاشگری در ورزشگاه های ایران
| ۶

چرا فوتبال؟
فوتبــال، امــروزه دیگــر به عنــوان ورزشــی صرفــاً بــا اهــداف تفریحــی و فرهنگــی تلقــی 
نمی شــود، بلکــه صنعــت و پدیــده ای بــا کارکردهــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
اســت. فوتبــال در جهــان امــروز، پرطرفدارتریــن رشــتۀ ورزشــی به حســاب می آیــد کــه 
به دلیــل برگــزاری لیگ هــای فوتبالــی (چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح  قــاره ای) 
دارای توالــی زمانــی بــرای پی گیــری مخاطبانــش اســت. هرهفتــه طرفــداران ایــن رشــتۀ 
ورزشــی پــای تلویزیــون یــا در ورزشــگاه ها بــه تماشــای مســابقات تیــم محبــوب خــود 
می نشــینند و ازطریــق شــبکه های اجتماعــی، مطبوعــات سراســری و محلــی و همچنین 
شــبکه های تلویزیونــی سراســری و اســتانی اخبــار و مســابقات تیــم محبــوب خــود را 
پی گیــری می کننــد. در لیــگ برتــر ایــران، ١۶ تیــم فوتبــال از ٨ اســتان و در لیــگ دســته 
ــب،  ــتند. بدین ترتی ــال هس ــابقات فوتب ــر مس ــور درگی ــتان کش ــم از ١٠ اس اول، ١٨ تی

فوتبــال در کشــور ایــران بــه رشــته ای محبــوب تبدیــل شــده اســت. 
رویدادهــای ورزشــی فرصتــی بالقــوه را  بــرای ارتــکاب رفتارهــای پرخاشــگرانه، 
هــم بــرای ورزش کاران و هــم بــرای تماشــاچیان فراهــم مــی آورد. به گفتۀ دی.راســل، 
«در زمــان صلــح، شــاید ورزش تنهــا حــوزه ای باشــد کــه در آن نه تنهــا امــکان 
ارتــکاب رفتارهــای پرخاشــگرانه وجــود دارد؛ بلکــه ایــن قبیــل رفتارهــا بــا تأییــد و 
تشــویق آکنــده از شــور و شــوق آحــاد مختلــف جامعــه نیــز مواجــه می شــود» (باربــارا 
کراهــه١، ١٣٩٠: ١۶٨). ورزش فوتبــال در دل خــود خشــونت به همراه دارد؛ درواقع 
به دلیــل خشــونت بیش ازحــد ایــن رشــتۀ ورزشــی قوانیــن بــرای آن طراحــی گشــت. 
از زمــان پیدایــش فوتبــال تــا بــه حــال خشــونت و هیجــان دو جــزء جدایی ناپذیــر آن 
ــا قانونمنــد شــدن از  ــال، ورزشــی خشــن شــبیه میــدان جنــگ بــود. ب بوده انــد. فوتب
میــزان خشــونت آن کاســته شــد. هرچنــد خشــونت در ورزش خــاص فوتبــال نیســت 
و خشــونت فوتبــال نیــز بــه منطقــۀ جغرافیایــی خــاص یــا فرهنگــی ویــژه محــدود 
نمی شــود، امــا از آنجــا کــه خشــونت و پرخاشــگری، پدیده هــای روانی‑اجتماعــی 
هســتند کــه در محیط هــای جمعــی هیجــان آور، امــکان تجلــی پیــدا می کننــد و 
1. Barbara Krahe



خشونت و پرخاشگری در ورزشگاه های ایران | ٧

ــی رود  ــن محیطــی به شــمار م ــا زمینه ســاز چنی ــز بیــش از ســایر ورزش ه ــال نی فوتب
(کاظمــی و همــکاران، ١٣٨۶).

ــادی  ــی، اقتص ــاظ اجتماع ــد به لح ــور می یابن ــتادیوم حض ــه در اس ــاگرانی ک تماش
ــًال  ــا و قشــرهای کام ــد و از گروه ه ــا یکدیگــر دارن و فرهنگــی همانندی هــای اندکــی ب
متفــاوت اجتماعــی هســتند. چنیــن تــوده ای از جمعیــت بســیاری از ویژگی هــای انبــوه 
بی شــکل را از خــود نشــان می دهــد. انبــوه بی شــکل درواقــع جمعیتی اســت غیرمنســجم 
و بی برنامــه، همچــون گروهــی از رهگــذران کــه ممکــن اســت بــر اثــر حادثــه ای جمــع 
شــوند. از آنجــا کــه انبــوه انســجام ســاختاری نــدارد، عکس العمل هــای آن نیــز نســبت 
ــه محرک هــای بیرونــی ســنجیده نیســت؛ حتــی اگــر افــراد تشــکیل دهندۀ آن افــرادی  ب
ــی پرشــمار اســت  ــوه جمعیت ــی و خســروی نژاد، ١٣٨٨). انب بافرهنــگ باشــند (وثوق
ــه  ــه وج ــته ب ــه و بس ــی و پیروان ــار او بازتاب ــت تنهاســت و رفت ــن جمعی ــرد در ای و ف
ــز  ــتادیوم ها نی ــت حاضــر در اس ــده اســت. جمعی ــی، تحریک ش ــی و احساس هیجان
به نســبت زیــادی ویژگی هــای انبــوه بی شــکل را از خــود بــروز می دهــد. از جملــه 
ــه  ــه ن ــی ک ــروی از حرکــت جمــع در وضعیت ــی، پی ــری رفتارهــای هیجان تحریک پذی
زمــان و نــه امــکان بررســی علــت آن را دارد. در رفتارهــای جمعــی افــراد از هــر گــروه 
اجتماعــی یــا فرهنگــی بــدون هیــچ سانســور رفتــاری در ایــن رفتارها شــرکت می کنند. 
یکــی از ابعــاد رفتــار تماشــاگران فوتبــال در ورزشــگاه ها در زمــان برگــزاری 
ــن  ــازی بی ــد شــهراورد پایتخــت، ب بازی هــا و به خصــوص بازی هــای حســاس مانن
ــا اســتقالل‑تراکتور) و مســابقات  تیم هــای مدعــی (مثــل پرسپولیس‑ســپاهان ی
اســتانی و بیــن شــهرهای دارای اختــالف (مثــل ســپیدرود رشــت‑ملوان بندرانزلــی) 
و نیــز رفتــار آن هــا بعــد از ایــن بازی هاســت کــه همــواره بیشــترین توجــه را جلــب 
می کنــد. مســئلۀ خشــونت در ورزشــگاه ها فراتــر از رفتارهــای واقعــی می شــود و در 

ــز بیش ازحــد نمــود دارد.  دنیــای مجــازی نی
درواقــع فضــای حاکــم بــر ورزشــگاه ها قبــل و بعــد از بازی هــای حســاس 
ــه ممکــن اســت  ــرار می دهــد ک ــی ق ــان و تماشــاگران را در وضعیت ــم، بازیکن و مه
به دلیــل نقــض قواعــد و هنجارهــای رایــج بــه رویارویــی پرخاشــگرانه و رفتارهــای 
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خشــونت آمیز کالمــی، مجــازی و گاهــی فیزیکــی منتهــی شــود. درواقــع خشــونت و 
ــاری  ــی، رفت ــوم اجتماع ــۀ متخصصــان عل ــوان به گفت پرخاشــگری ورزشــی را می ت
دانســت کــه خــارج از قواعــد و هنجارهــای ورزشــی اســت و ارتباطــی مســتقیم بــا 
اهــداف ورزشــی، چــه حرفــه ای و چــه غیرحرفــه ای، نــدارد. خشــونت و پرخاشــگری 

ــوده اســت: ــر ب ــه یکــی از صورت هــای زی ــران ب ــال ای در فوتب
• خشونت بازیکنان علیه یکدیگر یا علیه داور و مسئوالن مسابقه؛

• خشونت و پرخاشگری تماشاگران علیه داور یا بازیکنان؛
• خشونت و پرخاشگری تماشاگران علیه یکدیگر. 

ریشــۀ بیشــتر مــوارد فــوق بــه ســابقۀ تیم هــا یــا بازیکنــان و مســئوالن مســابقه بــاز 
ــه  ــهری و البت ــات ش ــا اختالف ــی ی ــای قوم ــی گروه ه ــار برخ ــن رفت ــردد، همچنی می گ
ــز،  ــی و انضباطــی نی ــزاری مســابقات و مســئوالن اخالق ســوءمدیریت مســئوالن برگ
کــه گاه بــا تصمیم گیری هــای خــود بــر عصبانیــت هــواداران شــدت می بخشــند و بــه 
خشــونت کالمــی و رفتــاری در ورزشــگاه ها منجــر می شــوند، از دیگــر عوامل برســازندۀ 

خشــونت و پرخاشــگری در فوتبــال ایــران اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا می پردازیــم .

هولیگانیسم فوتبالی در جهان
هولیگانیســم را در فوتبــال می تــوان اوباشــگری یــا تماشــاگرنمایی تعبیــر کــرد. 
ســابقۀ آن بــه انگلســتان در دهــۀ ١٩۶٠ بــاز می گــردد. نمــود عینــی و بــارز آن 
ابتــدا در درگیری هــای داخلــی باشــگاه های انگلســتان پیــدا شــد؛ ولــی بــه وحشــت 
جهانــی منجــر گشــت. تیم هــای پایتخــت انگلســتان مثــل تاتنهــام، وســتهام و میلــوال 
هرهفتــه لنــدن را بــه میــدان جنــگ تبدیــل می  کردنــد. بعــد از آن، گروهی از هــواداران 
ــد؛  ــن کشــور بودن ــال ای ــه آن ســال ها پیشــروی فوتب ــد انگلیســی ک تیم هــای قدرتمن
یعنــی منچســتریونایتد و لیورپــول در مســابقات اروپایــی با ظاهری متفــاوت (آرایش 
ســر و صــورت) در ورزشــگاه های دیگــر کشــورها ظاهــر شــدند و معنــی خشــونت 
ــا اوباشــگری در  ــد ت ــی گســترش دادن ــا را در شــهرهای اروپای ــت از تیم ه در حمای
فوتبــال بــه پدیــده ای جهانــی تبدیــل شــود. ولیکــن دلیــل مســئله شــدن ایــن پدیــده در 
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جهــان، نــه به دلیــل طرفــداری متعصبانــه، بلکــه به علــت تشــکیل ســازمان های مــروج 
ــۀ  ــود. در فاجع خشــونت در اطــراف و داخــل ورزشــگاه به صــورت ســازمان یافته ب
ورزشــگاه هیســل که پیــش از آغاز فینــال جــام باشــگاه های اروپــا ١٩٨۵ (میــان 
هیســل  بروکســل)  در  ورزشــگاه  و  لیورپول انگلســتان  ایتالیــا   تیم های یوونتــوس 
ــه در  ــد ک ــه کردن ــول به ســمت یوونتوســی ها حمل ــی لیورپ ــواداران افراط رخ داد، ه
ــی کشــته شــدند و درنتیجــه، تیم هــای  ــم ایتالیای ــوادار تی ــوار، ٣٩ ه ــزش دی ــر ری اث

ــا محــروم شــدند. انگلیســی ۵ ســال از حضــور در رقابت هــای اروپ
در اینجــا بــه مــرور برخــی از ایــن ســازمان های معــروف و خشــن فوتبالــی 

:(١٣٩۵ فوتبــال،  دیوانــگان  کتــاب  از  (برگرفتــه  می پردازیــم 
بالکان هــا: یوگســالوی ســابق میزبــان تعــدادی از ترســناک ترین تشــکیالت 
هــواداری فوتبــال جهــان اســت. تشــکیالت تورســیدا متعلق بــه تیم هایدوک اســپلیت 
و بــد بلــو بویــز وابســته بــه باشــگاه دیناموزاگرب در کرواســی پیوســته در ســازمان دهی 
ــا شــهراورد ســتاره ســرخ  ــد؛ ی ــر یکدیگــر دســت دارن رویارویی هــای خشــن در براب
بلگــراد و پارتیــزان در صربســتان یکــی از خونین  تریــن شــهراوردهای جهــان اســت کــه 
از درگیــری فیزیکــی در ورزشــگاه شــروع می شــود و بــا زدوخــورد بــا هــر وســیله ای 
در بیــرون از ورزشــگاه پایــان می یابــد. ایــن تشــکیالت دارای رهبــر، ســاختار، شــعار 
و برنامه ریــزی بــرای فعالیت هــا در ســطح شــهری، کشــوری و حتــی قــاره ای هســتند. 
هلنــد: شــاید ذکــر نــام هلنــد در اینجــا کمــی شــوک آور باشــد، امــا هلنــد مرکــز یکــی 
از جنگی تریــن حــاالت طرفــداری فوتبالــی اســت. تشــکیالت هــواداری تیم هایــی مثــل 
آژاکــس، فاینــورد و اوترخــت نمودهــای عمــدۀ خشــونت فوتبــال در هلنــد اســت. بــرای 
مثــال، در یکــی از بازی هــای بیــن آژاکــس و فاینــورد در اوایــل قــرن بیســت ویکم، ٢۵٠ 
نفــر از هــواداران آژاکــس بــه داخــل زمیــن هجــوم بردنــد و بازیکنان فاینــورد به خصوص 
فــان پرســی، بازیکــن مطــرح تیــم ملــی هلنــد، را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادنــد. بــرای 
فهــم خشــونت فوتبالــی در ایــن کشــور می تــوان بــه شــعار تشــکیالت فوتبالــی طرفــدار 

باشــگاه آژاکــس ( F-side) اشــاره کــرد: بایــد بــرای زنــده مانــدن بجنگــی.
آرژانتیــن: عالقــۀ جنون آمیــز بــه فوتبــال در آمریــکای التیــن به خصــوص در 
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برزیــل و آرژانتیــن پدیــده ای منحصــر به فــرد اســت؛ اشــتیاقی کــه در جهــان معادلــی 
نــدارد. اولیــن مــرگ فوتبالــی در ایــن کشــور در ســال ١٩٣٩ بــا تیرانــدازی پلیــس بــه 
هــواداران النــوس در زمیــن مســابقه شــروع شــد. تشــکیالت فوتبالــی در آرژانتیــن 
ــا ١٩٩٠  ــه گانگســترهای شــجاع می شناســند. حــد فاصــل ســال های ١٩۴٠ ت را ب
م. نزدیــک بــه ٢٢٠ نفــر در آرژانتیــن در اثــر درگیری هــای مرتبــط بــا فوتبــال کشــته 
ــه  ــه ب ــه خشــونت و هجــوم هواداران ریورپالت ــا توجــه ب ــز ب شــدند. ســال گذشــته نی
ــگ  ــال لی ــوب فین ــم در چارچ ــت دو تی ــازی برگش ــورز، ب ــم بوکاجونی ــان تی بازیکن

قهرمانــان آمریــکای جنوبــی کنســل شــد و بــه کشــوری دیگــر منتقــل گردیــد.

تاریخچۀ خشونت در فوتبال ایران
اولیــن مــوج خشــونت و پرخاشــگری در فوتبــال ایــران از داخــل زمیــن (بیــن بازیکنــان) 
شــروع شــد و بعــد بــه ســکوها (تماشــاگران) کشــیده شــد. در جریــان مســابقۀ خشــن 
پرســپولیس و تــاج در دی ١٣۴٩، درگیری هــای خشــونت آمیز بیــن دو تیــم درنهایــت 
ــان پرســپولیس از زمیــن مســابقه انجامیــد. نخســتین  ــه خــروج اعتراض آمیــز بازیکن ب
درگیــری جــدی بیــن تماشــاگران مســابقات فوتبــال در جریــان بازی دوســتانۀ اســتقالل 
و پرســپولیس در ٢۵ آبــان ١٣۵٨ اتفــاق افتــاد. در اواخــر بــازی کــه نتیجــه یــک بــر صفر 
ــد و  ــازی هجــوم بردن ــن ب ــه درون زمی ــواداران پرســپولیس ب ــود، ه ــع اســتقالل ب به نف
بــازی نیمه تمــام رهــا شــد. اولیــن حادثــۀ اوباشــگری در بــازی بیــن دو تیــم پرســپولیس 
و پــاس در ١٧ مهــر ١٣۶٢ در ورزشــگاه شــهید شــیرودی روی داد. ازدحــام بیش ازحــد 
تماشــاگران در ورزشــگاه باعــث شــد مســئوالن هیئــت فوتبــال تهــران بــازی را لغو کنند 
و بــه تأخیــر اندازنــد. در پــی ایــن تصمیــم، تماشــاگران حاضــر در ورزشــگاه، کــه بیش از 
٣٠ هــزار نفــر بودنــد، بــه زمیــن بــازی هجــوم بردنــد، دیــرک دروازه هــا را کندنــد و زمیــن 
مســابقه را بــه آتــش کشــیدند کــه بــا دخالــت پلیــس، تماشــاگران از ورزشــگاه بیــرون 
رفتنــد (ســاویز و رضایــی راد، ١٣٩١). پرتــاب ســنگ از ســوی تماشــاگران بــه داخــل 
زمیــن در بــازی پرسپولیس‑اســتقالل (اهــواز، بهمــن ١٣٧٢)؛ هجــوم تماشــاگران بــه 
داخــل زمیــن بــازی در بــازی پرسپولیس‑اســتقالل (ورزشــگاه آزادی، بهمــن ١٣٧٣. 
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در ایــن بــازی ســه بازیکــن پرســپولیس و یــك بازیکــن اســتقالل اخــراج شــدند و بنــا بــه 
تصمیــم كمیتــۀ انضباطــی فوتبــال نتیجــۀ بــازی ٣ بــر صفــر به ســود تیــم اســتقالل اعالم 
شــد و افــزون بــر ایــن، پنــج بازیکــن پرســپولیس و چهــار بازیکــن اســتقالل از شــش 
مــاه تــا ســه ســال از همراهــی بــا تیم هــای خــود و حضــور در مســابقات فوتبــال محــروم 
شــدند. بــازی بعــدی ایــن دو تیم در بندرعباس و بدون حضور تماشــاگران انجام شــد)؛ 
ورود تماشــاگران بــه داخــل زمیــن در بــازی چــوگای تالش‑اســتقالل (ورزشــگاه تختی 
ــۀ شــیراز،  تهــران، خــرداد ١٣٧٨)؛ استقالل‑فجرسپاســی شــیراز (ورزشــگاه حافظی
آبــان ١٣٧٨. ایــن بــازی به علــت اغتشــاش در ورزشــگاه و ســنگ پرانی تماشــاگران بــه 
داخــل زمیــن نیمه تمــام مانــد و در پایــان بــازی، نیــروی انتظامــی بــرای اولیــن بــار چنــد 
بازیکــن از ایــن دو تیــم را دســتگیر كــرد. كمیتــۀ انضباطــی فدراســیون فوتبــال هفــت 
بازیکــن از دو تیــم را از دو بــازی تــا ١٨ مــاه محــروم و به تناســب بیــن یــك تــا ده میلیــون 
ریــال جریمــۀ نقــدی کــرد)؛ ســنگ پرانی برخــی تماشــاگران در بــازی اســتقالل و بــرق 
شــیراز (ورزشــگاه حافظیــه، شــهریور ١٣٧٩)؛ زدوخــورد بازیکنــان دو تیــم پرســپولیس 
و اســتقالل بــا یکدیگــر (٩ دی ١٣٧٩. ٧١۵ دســتگاه اتوبــوس دچــار خســارت كلــی 
شــدند)؛ گاز گرفتــن دســت بازیکــن صبــا باطــری از ســوی دروازه بــان تیــم ســقوط كردۀ 
یکــی از تیم هــای لیــگ برتــر در لیــگ حرفــه ای ســال ٨٣‑٨۴، پریــدن فــوروارد تیم پگاه 
از فنــس اطــراف زمیــن مســابقه به ســمت ســکوی تماشــاگران و ضــرب و شــتم یکــی 
از تماشــاگران؛ رفتــار توهین آمیــز یکــی از مهاجمــان اســتقالل تهــران علیــه تماشــاگران 
ــا شــدن مأمــور نیــروی انتظامــی در  خــودی پــس از به ثمــر رســاندن گل تســاوی؛ نابین
اصفهــان به دســت تماشــاگران ســپاهان در لیــگ حرفــه ای ســال ٨۶‑ ٨٧و همچنیــن 
مجــروح شــدن یــک عــکاس به دســت بازیکن اســتقالل تهــران بخــش دیگــری از تاریخ 

خشــونت در ورزشــگاه های ایــران اســت. 

وضعیت کنونی خشونت در ورزشگاه ها
بی نظمــی کم ســابقه، خشــونت کالمــی، فضــای ملتهــب، شــعارهای قومــی و سیاســی، 
ــه  ــان و داوران و... ب ــه بازیکن ــاندن ب ــواداران، آســیب رس ــری ه ــتم، درگی ضــرب و ش
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عادت هــای ماه های اخیــر فوتبــال ایــران تبدیــل شــده اند. نمونــۀ آن روز جمعــه ۶ 
اردیبهشــت ماه ١٣٩٨، دیــدار تیم هــای پرســپولیس و ســپاهان از هفتــۀ بیســت وهفتم 
ــا تســاوی  ــازی كــه ب ــود. در ایــن ب ــران در اســتادیوم آزادی ب ــر باشــگاه های ای لیــگ برت
بــدون گل بــه اتمــام رســید، ورزشــگاه شــاهد درگیری هایــی خونیــن بــود. روزنامــۀ ایران 
در مطلبــی بــا عنــوان «شــبی كــه فوتبــال ُمــرد!»، نوشــت: «حساســیت بــازی پرســپولیس 
و ســپاهان در هفتــۀ بیســت وهفتم لیــگ برتــر (دورۀ هجدهــم) كــه بــا تســاوی بــدون گل 
بــه پایــان رســید، مســئله ای بــود كــه همــۀ عالقه منــدان بــه فوتبــال از آن آگاهــی داشــتند. 
بااین حــال، ایــن حجــم از خشــونت و ملتهــب  شــدن جــو ورزشــگاه موضوعــی نیســت 
كــه بتــوان به ســادگی از كنــار آن گذشــت؛ خشــونتی كــه براســاس اعــالم روابــط عمومــی 
اورژانــس، حــدود ٣٠٠ مصــدوم به جــا گذاشــت. برخــی از ایــن هــواداران به صــورت 

ســرپایی درمــان شــدند، امــا برخــی دیگــر بــا آمبوالنــس بــه اورژانــس انتقــال یافتنــد».
زدوخــورد  و  درگیــری  نیــز  پیــش  فصــل  در  پرسپولیس‑ســایپا  بــازی  در 
بازیکنــان تــا رختکــن ادامــه پیــدا می کنــد و دیگــر اعتراض هــای شــدید بــه داوران و 
ــازی  ــاده تبدیــل شــده اســت. در ب ــه امــری پیش پاافت ــده ب فحــش و توهین هــای زنن
ــا گاز فلفــل، آتــش زدن  ــه ب پرسپولیس‑ســپاهان هــر اتفاقــی رخ می دهــد؛ از حمل
ــی و آســیب  ــا شکســتن شیشــه ها و صندل خــودرو، کتــک کاری و ضــرب و شــتم ت

ــه دارد.  ــان ادام ــن چرخــه همچن ــه اماکــن ورزشــی و ای رســاندن ب

برخــی ریشــه ها و الگوهــای تکرارشــوندۀ پرخاشــگری و خشــونت در 
ــران ــال ای اســتادیوم های فوتب

خشونت فوتبال ایران، بیشتر کالمی است

خشــونت کالمــی در اکثــر مســابقات فوتبــال ایــران دیــده می شــود. بررســی محتــوای 
شــعارها نشــان دهندۀ چنــد دســته از خشــونت های کالمــی اســت کــه عبارت انــد 
از: نارضایتــی از عملکــرد بازیکــن (هــواداران پرســپولیس) علیــه مســئوالن برگــزاری 
مســابقات و متولیان فوتبال کشــور (هواداران پرســپولیس، اســتقالل، تراکتور و حتی 
تیم هــای دســته یکــی)، شــعار علیــه مســئوالن حکومتــی (شــعار علیــه وزیــر ورزش 
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از ســوی هــواداران تیم هــای دولتــی) و شــعارهای قومیتــی (هــواداران تراکتورســازی 
تبریــز و برخــی تیم هــای خوزســتانی). 

خشــونت کالمــی در ایــران مســبوق بــه ســابقه اســت. تقریبــاً در اکثــر مســابقات 
فوتبــال خشــونت و پرخاشــگری کالمــی را می تــوان مشــاهده کــرد. عالوه بــر مســائلی 
ــزاری  ــان، داور و مســئوالن برگ ــان، مربی ــن بازیکن ــابقه بی ــن مس ــه در داخــل زمی ک
مســابقات وجــود دارد، تیم هــای دارای طرفــدار (برخــی تیم هــای فوتبــال مثــل 
پیــکان و ســایپا فاقــد هــوادار هســتند و تنهــا کارخانه هــای ماشین ســازی پشتیبانشــان 
تعــدادی از پرســنل خــود را در مســابقات بــه ورزشــگاه می فرســتند کــه اکثــر آن هــا 
نیــز طرفــدار تیــم دیگــری هســتند) به فحاشــی علیه تیــم حریــف، داور مســابقه، کادر 

فنــی و بازیکنــان تیــم خــودی و متولیــان فوتبــال می پردازنــد.
ســرمربیان  و  بازیکنــان  مصاحبه هــای  بــه  اســت  نمونــه، کافــی  به عنــوان 
تیم هــای فوتبــال در لیــگ ١٩ (٩٩‑٩٨) دقــت کنیــد؛ رســول خطیبــی (ســرمربی 
ماشین ســازی تبریــز)، وریــا غفــوری (کاپیتــان اســتقالل تهــران)، گابریــل کالــدرون 
ــان) و  ــی (ســرمربی ســپاهان اصفه ــر قلعه نوی ــران)، امی (ســرمربی پرســپولیس ته
ــه  ــه ب ــی هســتند ک ــا نمونه های ــی جــم) تنه ــارس جنوب ــد (ســرمربی پ ــراز کمالون ف
فحاشــی های صورت گرفتــه در ورزشــگاه ها اعتــراض کردنــد. همچنیــن پــس از 
ــی  ــپولیس از همراه ــتقالل و پرس ــگاه اس ــدام از دو باش ــز هرک ــران نی ــهراورد ته ش
هوادارانشــان در یــک بــازی خانگــی به دلیــل فحاشــی تماشاگرانشــان محــروم 
شــدند. خشــونت کالمــی در شــهراورد پایتخــت قدمتــش بــه انــدازۀ تمام ٩٠ مســابقۀ 

ــردد. ــم برمی گ ــن دو تی ــن ای ــده بی برگزارش
احساس بی عدالتی، فصل مشترک باشگاه های فوتبال

درگیــری بیــن هــواداران تیم هــای شهرســتانی بــا هــواداران تیم هــای تهرانــی ناشــی از 
دیــد دولتــی بــودن تیم هایی مثل اســتقالل و پرســپولیس اســت. احســاس برخــورداری 
امتیــاز تهرانــی بــودن (در رأس آن اســتقالل و پرســپولیس) یــا اصفهانی بــودن (به دلیل 
مســئولیت مدیــران اصفهانــی فدراســیون فوتبــال) در اغلــب مــوارد، درگیری و نــزاع را 
در فضــای فوتبــال ایــران تشــدید کــرده اســت. بــا اضافــه شــدن نــگاه قومــی بــه ایــن 
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ــرای  ــال ب ــرای مث ــز می شــود. ب دســته بندی ها فضــای تنــش در ورزشــگاه ها بیشــتر نی
هــواداران تبریــزی تقابــل فارس‑تــرک بــه جنبــۀ اصلــی ایــن حــس بی عدالتــی، یعنــی 
نــگاه جانب دارانــه بــه فارس هــا در تقابــل بــا ترک هــا بــرای هــواداران تیــم پرطرفــداری 
همچــون تراکتورســازی تبریــز تبدیــل شــده اســت. حتــی بین دو تیــم تهرانی اســتقالل 
و پرســپولیس نیــز کنــش و واکنــش در هــر ســطحی (هــواداران، بازیکنــان، مدیــران 
رســانه ای تیــم) بــرای تبعیــض وزارت ورزش در توزیــع امکانــات مشــاهده می شــود. 
ــان  ــدۀ حــق جری ــم و محــق و ضایع کنن ــوم و ظال ــل مظل ــد گفــت تقاب درنهایــت بای
ــا  ــا (ب ــته از تیم ه ــن دس ــداران ای ــته از شعارهاســت. طرف ــن دس ــی ای ــی گفتمان اصل
شــانتاژ رســانه ها، فعــاالن رســانه های مجــازی و البتــه مدیــران باشــگاه ها، ســرمربیان 
ــا رهبــری  ــا ب ــان ایــن تیم هــا) تحریــک می شــوند و به صــورت خودجــوش ی و بازیکن
لیدرهــای مرتبــط بــا باشــگاه یــا لیدرهــای مســتقل از باشــگاه بــه ســردادن شــعارهایی 

اغلــب همــراه بــا درون مایــۀ ناســزا و کلمــات رکیــک می پردازنــد. 
مربع حاشیه

ــوارد   ــه م ــر ب ــران طــی ٣ فصــل اخی ــن درگیری هــای ورزشــگاه های ای ــا جدی تری ام
زیــر مربــوط اســت:

ــی اســتقالل  ــم تهران ــۀ مشــترک دو تی ــه خان ــن ورزشــگاه ک ــتادیوم آزادی: ای اس
ــه آن  ــه در بخــش دوم ب ــران (ک ــهراورد های ته ــر در ش ــت، پیش ت ــپولیس اس و پرس
ــاری در آن مشــاهده می شــد.  ــزان خشــونت کالمــی و رفت اشــاره شــد)، بیشــترین می
امــا در ۴ دورۀ اخیــر لیــگ نه تنهــا خشــونت بیــن هــواداران دو باشــگاه در ایــن مســابقه 
(به غیــر از برخــی شــعارها و گاهــی الفــاظ رکیــک نســبت بــه برخــی اســطوره های دو 
تیــم یــا علیــه افتخــارات و خــود نــام تیــم حریــف) افزایــش نیافــت، بلکــه گاهــی نوعــی 
هم بســتگی نیــز مشــاهده شــد (شــعارهای هــواداران دو تیــم در شــهراورد ٨١ بــه یــاد 
هــادی نــوروزی کاپیتــان فقیــد تیــم پرســپولیس). هرچنــد خشــونت بیــن هــواداران این 
دو تیــم کاســته شــده، درگیــری بیــن ایــن تیم هــا و هــواداران ســایر تیم هــای شهرســتانی 

افزایــش یافتــه اســت. ســیمای ایــن شــعارها در جــدول زیــر مشــاهده می شــود.
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همان طــور کــه در جــدول فــوق مشــاهده می شــود، درون مایــۀ بیشــتر شــعارهای 
ــم اســت. انتخــاب  ــه مســائل تی ــوط ب ــم تهرانــی در ورزشــگاه خانگی شــان من دو تی
ســرمربی، فــروش ســتارگان، عملکــرد مدیرعامــل، داور مســابقات، بخــش مختلــف 
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ــال، کری هــای ســنتی بیــن اســتقالل و پرســپولیس و اداره کننــدگان  فدراســیون فوتب
عرصــۀ ورزش و فوتبــال هــدف اصلی و معمول مســابقات هســتند. اما در مســابقات 
حســاس بــا تیم هــای شهرســتانی، همچــون ســپاهان و تراکتورســازی تبریــز و برخــی 
ــن دســته  ــد و ای ــر می کن ــن شــعارها سمت وسویشــان تغیی تیم هــای خوزســتانی، ای
از تیم هــا و هوادارانشــان و گاهــی نــام شــهر و ســرمربی و بازیکنانشــان را نیــز در بــر 

می گیــرد. گفتنــی اســت بخــش زیــادی از شــعارها همــراه بــا الفــاظ رکیــک اســت.
در  ورزشــگاه  ایــن  ملــی،  بازی هــای  در  اســت کــه  آن  جالب توجــه  نکتــۀ 
ــا تیم هــای غیرعربــی برگــزار می شــود کمتــر شــاهد خشــونت های  بازی هایــی کــه ب

ــت. ــاری اس ــی و رفت کالم
اســتادیوم نقش جهــان اصفهــان: ورزشــگاه خانگــی ســپاهان اصفهــان یکــی از 
ورزشــگاه های تازه تأســیس ایــران به حســاب می آیــد. ســپاهان پرطرفدارتریــن تیــم شــهر 
اصفهــان به شــمار می آیــد. ســابقۀ درگیــری خشــونت آمیز هــواداران ایــن تیــم بیشــتر بــه 
بازی هایــش مقابــل تیم هــای تهرانــی بــاز می گــردد. لیــگ آزادگان و لیــگ برتــر بازی هــای 
ایــن تیــم بــا پرســپولیس و اســتقالل بــه نقطــۀ آغــاز کری خوانــی بیــن ایــن تیــم اصفهانــی 
و تهرانی هــا تبدیــل شــد. بــا قدرت گیــری ایــن تیــم شهرســتانی و کســب جام هــای 
قهرمانــی، تقابــل ایــن تیــم بــا تهرانی هــا حساســیتی مضاعــف یافــت. اوج ایــن خشــونت 
در بازی هــای ســال ٨٩ بــود کــه بــه از دســت رفتــن بینایــی ســرباز احمــدی و زخمی شــدن 
چنــد خبرنــگار منجــر شــد و همچنیــن در ســال ٩١ (آب هــای آلــوده) و ســال ٩٢ (ســوت 
مشــکوک داور) کــه حواشــی ایــن مســابقات در بازی هــای برگشــت در ورزشــگاه آزادی 
نیــز ادامــه داشــت. ورزشــگاه فوالدشــهر آن ســال ها میزبــان ســپاهانی ها بــود. در دورۀ ١٨ 
لیــگ برتــر بــازی رفــت ایــن دو تیم در ورزشــگاه نقش جهــان به درگیری بیــن هــواداران دو 
تیــم، شکســتن شیشــۀ خودروهــای هواداران پرســپولیس، ضرب و شــتم آن هــا و درنتیجه 
مصــدوم شــدن بیــش از ١٠٠ هــوادار منجــر شــد. در بــازی برگشــت بــا ســوءتدبیر نیــروی 
انتظامــی و اســتقرار هــواداران ســپاهان در جایگاه  پاییــن هواداران پرســپولیس، درگیری ها 
از ســنگ پراکنی آغــاز شــد و بــا کنــدن تیــر بلندگــو و مصــدوم شــدن بیــش از ٣٠٠ نفــر از 

هــواداران و پرســنل نیــروی انتظامــی پایــان یافــت. 
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ــم تراکتورســازی یکــی از  ــز: ورزشــگاه خانگــی تی ــام تبری ــادگار ام اســتادیوم ی
ــوق برخــی  ــن ورزشــگاه به نوعــی پات ــران اســت. ای پرحاشــیه ترین ورزشــگاه های ای
ــه ســر  ــر بازی هــا شــعارهای قوم گرایان ــز شــده کــه در اکث رکیســم نی گروه هــای پان تُ
می دهنــد. شــدت ایــن شــعارها در بازی هــای ایــن تیــم بــا تیم هــای تهرانــی بــا توجــه 
بــه پخــش سراســری شــدت می گیــرد. در ایــن ورزشــگاه شــعارهایی بــا رنگ وبــوی 
ــه قــوم ایرانــی (و  ــا اهانــت ب ــا درون مایه هایــی چــون خلیــج عربــی ت غیرفوتبالــی ب
برخــی چهره هــای تاریخــی اش مثــل کــوروش) و در بــازی اخیــر تراکتــور و اســتقالل 
(١٠ آبــان ٩٨) اهانــت بــه کاپیتــان ُکــرد اســتقالل و حمایــت از حملــۀ نظامــی ترکیــه 
ــا آذربایجــان به کــرات مشــاهده  ــه ی ــه حمــل پرچــم ترکی ــه کردهــای ســوریه و البت ب
می شــود. عــالوه   بــر ایــن، ۵ ســال گذشــته زمانــی کــه ایــن تیــم در کــورس قهرمانــی 
مســابقات لیــگ بــود، بــا ســوءمدیریت مســئوالن در بــازی انتهایــی فصــل به اشــتباه 
ــه زمیــن مســابقه  ــه ورود هــواداران ایــن تیــم ب ــوان قهرمــان معرفــی شــد کــه ب به عن
ــز عــده ای از هــواداران افراطــی تراکتورســازی،  ــد. در ســال گذشــته نی منجــر گردی
بازیکــن ایــن تیــم، یعنــی محســن فــروزان را به دلیــل اشــتباهاتی کــه بــه از دســت دادن 
ــا فــرودگاه تعقیــب  صدرنشــینی ایــن تیــم در جــدول مســابقات منجــر شــده بــود ت

کــرده و او را تهدیــد جانــی کــرده بودنــد.
ــدد،  ــی متع ــای فوتبال ــتن تیم ه ــا داش ــواز ب ــهر اه ــواز: ش ــر اه ــتادیوم غدی اس
ــواداران  ــن ه ــری بی ــگ، درگی ــز دارد. در دورۀ پانزدهــم لی ــادی نی ورزشــگاه های زی
ــم  ــان تی ــدادی از بازیکن ــی شــدن تع ــه زخم ــا پرســپولیس ب ــواز ب ــم اســتقالل اه تی
مهمــان و هوادارانــش منجــر شــد. در فصــل گذشــته نیــز در جریــان بازی پرســپولیس 
بــا فــوالد خوزســتان، برخــی شــعارها علیــه کاپیتــان فقیــد پرســپولیس، ســنگ زدن 
بــه هــواداران پرســپولیس و مجــروح ســاختن تعــدادی از آن هــا بــه انتقام گیــری 
ــا اســتقالل خوزســتان در اســتادیوم  هــواداران پرســپولیس از اهوازی هــا در بــازی ب
آزادی منجــر شــد. در همیــن دوره لیــگ نیــز در ورزشــگاه فــوالد آرنــا اهــواز پیــش 
ــالوۀ  ــوازی به ع ــم اه ــن تی ــواداران ای ــدادی از ه ــوالد، تع ــپولیس و ف ــازی پرس از ب
هــواداران اســتقالل اهــواز، هــواداران پرســپولیس را در شــهر تهدیــد می نمودنــد و 
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ــز در  ــه در تبری ــی ک ــد؛ اتفاق ــد می کردن ــف و تهدی ــگ را متوق ــای قرمزرن اتومبیل ه
ــز دیــده شــد.  ــا اســتقالل و پرســپولیس نی ــازی تراکتورســازی ب ب

عوامل مؤثر بر خشونت
عوامــل بســیاری در شــکل گیری و دامــن زدن به خشــونت و پرخاشــگری تماشــاگران 
در ُبعــد رفتــاری، کالمــی و مجــازی بازی هــای حســاس دخیــل هســتند. برخــی 
ریشــه های اصلــی پرخاشــگری رفتــاری، کالمــی و مجــازی در بطــن اجتمــاع اســت. 
ــار  ــد. رفت ــر دارن ــن همســاالن بیــش از ســایر فاکتورهــای اجتماعــی تأثی ــن بی در ای
ناهنجــار ورزشــی در وهلــۀ اول ناشــی از ضعــف تربیــت خانوادگی، عوامل نادرســت 
ــرا ایــن گــروه، در بیــن همســاالن و  محیطــی مثــل دوســتان و همســاالن اســت؛ زی
همنوعــان احســاس قــدرت و غــرور می کننــد و بــه تخریــب مشــغول می شــوند 
(خاقانــی و شــانواز، ١٣٩۵). ازلحــاظ اجتماعــی جمعیــت حاضــر در ورزشــگاه ها 
انبــوه خلــق اســت کــه مهم تریــن ویژگــی آن، نداشــتن انســجام ســاختاری و فقــدان 
نســبی  ســازوکارهای کنتــرل اجتماعــی اســت. ایــن ویژگــی ســبب می شــود کــه 
واکنش هــای اجــزای ایــن جمعیــت نســبت بــه محرک هــای بیرونــی منطقــی و 
حساب شــده نباشــد؛ هرچنــد افــراد تشــکیل دهندۀ جمعیــت، افــرادی موجــه و 
ــتر  ــی بیش ــبکه های اجتماع ــار خشــونت آمیز در ش ــن رفت ــگ باشــند. همچنی بافرهن
بــه روش طعنــه، کنایــه، توهیــن و افتــرا علیــه تیم هــا، طرفــداران و بازیکنــان بــه کار 

مــی رود کــه زمــان آن بیــش از رفتارهــای خشــن کالمــی و فیزیکــی اســت.
صدیــق سروســتانی علــل رخــداد خشــونت ورزشــی در جامعــۀ ایرانــی را بــه دو 
ــروه  ــرده اســت. در گ ــیم ك ــونت تقس ــدۀ خش ــل تحریك كنن ــاز و عل ــتۀ زمینه س دس
ــی رشــد اقتصــادی، فرهنگــی و  ــد: عقب ماندگ ــی همانن ــه عوامل ــاز ب ــل زمینه س عل
ــای  ــه خصلت ه ــی ب ــی، بی توجه ــد سیاس ــه رش ــبت ب ــه نس ــی جامع ــم و تربیت تعلی
واقعــی نوجــوان و جــوان ایرانــی در برنامه ریزی هــا، تبعیــض، نابرابــری و بی عدالتــی 
«حــرف»،  ازطریــق  شــعارزدگی  و  جامعــه  نهادهــای  و  ســازمان ها  بــر  حاكــم 
ــات  ــه مطالب ــل ب ــخ گویی و عم ــای پاس ــش» به ج ــش»، «نمای ــخنرانی»، «همای «س
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اشــاره كــرده اســت. در گــروه علــل محــرك، بــه عواملــی ماننــد تحریــك رســانه های 
ورزشــی (شــامل ترویــج رنگ شناســی به جــای قدرشناســی، لمپن ســازی رســانه ای 
ــان)، ســوءمدیریت مســئوالن برگــزاری  و عمومی ســازی زندگــی خصوصــی بازیکن
مســابقات، تحریــکات ناســالم باشــگاه ها و مربیــان، حــركات و رفتارهای ناشایســت 
ــی از  ــت نادرســت گروه ــرخری، تربی ــرط بندی و ش ــان، ش ــان، داوران، بازیکن مربی
ــی نیروهــای حافــظ نظــم و امنیــت  ــداران و درنهایــت بی تجربگــی و كم مهارت طرف

ــی، ١٣٨٩). ــژاد و دران ــرده اســت (پاک ن ــاره ك اش
نقش رسانه ها

عملکــرد رســانه ها، به عنــوان یکــی از منابــع مهــم شــکل دهی ذهــن تماشــاگران پیــش 
از ورود بــه ورزشــگاه، در رفتــار تماشــاگران در حیــن و بعــد از بــازی مؤثــر اســت. 
رســانه ها می تواننــد بــا برنامه ریــزی و پرداختــن بــه عواملــی کــه موجــب شــکل گیری 
یــا تشــدید نگرش هــا و رفتارهــای خشــونت آمیز در بیــن تماشــاگران می شــوند 
(عواملــی نظیــر شــایعات، حاشــیه ها، اختالفــات و درگیری هــا، خط ونشــان کشــیدن 
و کــری خواندن هــا) بــه پرخاشــگری و خشــونت در رفتــار تماشــاگران دامــن بزننــد. 
جنجال ســازی مطبوعــات در بازی هــای مهــم و شــهراورد ها بــا تیترهــای پررنــگ و 
ــان تیم هــای  ــوه  دادن گفته هــای چهره هــای محبــوب شــهراورد ها و مربی ــه جل وارون
ورزشــی، صرفــا جهــت فــروش نشــریات و بازاریابــی مهم تریــن دلیــل در تحریــک 
ــا نگرشــی منفــی تماشــاگران را  هــواداران تیم هــا محســوب می شــود کــه همــواره ب
ــه بازی هــا دعــوت می کننــد. مطبوعــات محلــی ورزشــی نیــز کم وبیــش به شــکلی  ب

مشــابه همیــن رویــه را در پیــش گرفته انــد. 
بــرای مثــال، می تــوان بــه تیترهــای حاشــیه ای دو روزنامــۀ پیــروزی (نزدیــک بــه 
باشــگاه پرســپولیس) و اســتقالل (نزدیــک بــه باشــگاه اســتقالل) پیــش از شــهراورد 

فصــل جــاری مســابقات لیــگ برتــر اشــاره کــرد:
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عــالوه بــر ایــن، در برخــی مواقــع، چهره هــای ورزشــی بــا بیــان جمالتــی در 
کنفرانس هــای خبــری و مصاحبه هایشــان بی جهــت آتــش در خرمــن پرخاشــگری فوتبال 
ایــران می اندازنــد. ســرمربیان تیم هــای ســپاهان، پرســپولیس، پــارس جنوبــی جــم، 
ماشین ســازی تبریــز و فــوالد خوزســتان از ایــن دســته هســتند کــه در ایــن بیــن، ســرمربی 
پرســپولیس تنهــا فــردی اســت که محــروم شــده و این خود داســتانی بــرای ادعــای تفاوت 

در برخــورد انضباطــی متولیــان فوتبــال، بیــن باشــگاه های ایــران شــده اســت.
از ســوی دیگــر، تحریــک مخاطبــان تلویزیونــی به دســت گزارشــگران بازی هــا نیــز 
مســئلۀ دیگــری اســت کــه می توانــد بــه ایجــاد عصبانیــت و گســترش آن نــزد هــواداران 
فوتبالــی منجــر شــود. نمونــۀ آن را می تــوان در بــازی اســتقالل و تراکتورســازی دیــد 
کــه گزارشــگر ورزشــی شــبکۀ ســهند بــا جانــب داری تمــام، رســانۀ ملــی را بــه تریبونــی 
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بــرای طرفــداری از تیــم شــهر خــود و کری خوانــی بــرای ســایر تیم هــای لیــگ برتــری 
تبدیــل کــرد. ایــن پدیــده به کــرات در بیــن گزارشــگران شهرســتان ها مشــاهده می شــود 

کــه نشــان دهندۀ عــدم آمــوزش و نظــارت بــر کارمنــدان رســانۀ ملــی اســت.
ــاده در  ــتفاده از ســوژه های اتفاق افت ــا اس ــز ب ــه نی ــانه های فارســی زبان بیگان رس
ــن فصــل  ــای ای ــواز در بازی ه ــز و اه ــگاه تبری ــۀ ورزش ــد حادث ــران (مانن ــال ای فوتب
اســتقالل‑تراکتور و فوالد‑پرســپولیس) بــه آن به عنــوان یــک مســئلۀ حســاس 
می پردازنــد و آن را ناشــی از ســوءمدیریت کل نظــام سیاســی کشــور بازنمایــی 
ــران اینترنشــنال. ــکا و ای ــو، صــدای آمری ــد؛ به خصــوص شــبکه های مــن و ت می کنن
ــی،  ــا شــبکه های اجتماع ــا و وب ســایت ها ت ــم از وبالگ ه فضــای مجــازی اع
خــود محــل دیگــری بــرای بازنمایــی خشــونت کالمــی و ترویــج محتواهایــی اســت 
ــتر  ــران بیش ــود. در ای ــر می ش ــال منج ــواداران فوتب ــی ه ــت و بدبین ــه عصبانی ــه ب ک
شــبکه های اجتماعــی باشــگاه ها متعــدد اســت و اکثــر آن هــا به دســت مدیــران 
میــان  چنددســتگی  بــه  خــود  تعــدد  ایــن  نمی شــود.  اداره  باشــگاه ها  رســانه ای 
مخاطبــان می انجامــد و مرجعیــت خبــری باشــگاه ها را بــرای پرداخــت بــه مســائل 
ــی را  ــی جریان ــبکه های اجتماع ــی ش ــع گاه ــی درواق ــرد. به نوع ــن می ب ــوط از بی مرب
ایجــاد می کننــد کــه نــه مســئوالن باشــگاه ها از آن مطلــع هســتند و نــه بــرای آن هــا 
ــر از  ــد نف ــر، برخــی پســت های چن ــال، در زی ــرای مث ــراه دارد. ب ــه هم ــی را ب منافع
پرطرفدارتریــن پیج هــای اینســتاگرامی و کانال هــای تلگرامــی تیم هــای پرســپولیس، 
ــا تهمــت و  ــه و همــراه ب ــه شــده کــه ادبیــات بی ادبان اســتقالل و تراکتورســازی ارائ

ــی در آن مشــاهده می شــود. بدگمان
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فعالیت های گروه ها و خرده گروه های تجزیه طلب

دیــدار تراکتــور و اســتقالل تهــران در ورزشــگاه یــادگار امــام تبریــز هفتــۀ نهــم بــا برتــری ۴ 
بــر ٢ آبی هــای پایتخــت بــه پایــان رســید. ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه بعــد از پیــروزی 
اســتقالل در هفتۀ هشــتم، وریا غفوری در میکســدزون ورزشــگاه آزادی هرگونه کشــتار در 
جنــگ را محکــوم کــرد و خواســتار پایــان جنــگ و حملۀ ارتــش ترکیه به کردها شــد. بعد از 
ایــن صحبــت بــود که پســتی اینســتاگرامی منتســب بــه وریا غفــوری در صفحــات مجازی 
منتشــر شــد کــه بــا حالتــی تنــد کســانی را کــه ســالم نظامــی داده اند مــورد هجمــه قــرار داده 
اســت. برخــی هــواداران تراکتــور پیــش از شــروع مســابقه بــا شــعار علیــه وریــا غفــوری 
اعتراضشــان را نســبت بــه کاپیتــان اســتقالل اعــالم کردنــد. برخی تصاویــر به دســت آمده از 
ورزشــگاه یــادگار امــام نیــز کــه بــه قبل از ســوت داور مســابقه مربوط اســت، نشــان می دهد 
کــه برخــی از تماشــاگران (شــاید بهتــر باشــد از واژۀ هوادارنمــا اســتفاده شــود) بــا ســالم 
نظامــی و همچنیــن تشــویق ترکیــه بــه حمایــت از اتفاقــات رخ داده در شــمال ســوریه علیــه 
کردهــا پرداختــه و شــعارهای سیاســی در این بــاره ســر داده انــد. یکــی از کانال های تلگرامی 
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منتســب بــه باشــگاه تراکتــور بــا ٩٣٠ هــزار کاربــر و دنبال کننــده بارهــا مــردم را نســبت بــه 
ســالم نظامــی و حمایــت از ارتــش ترکیــه تشــویق کــرده بــود. تمامــی ایــن حواشــی رخ داده 
در ورزشــگاه یــادگار امــام تبریــز باعــث شــد تــا رســانه های معتبــر ترکیــه نســبت بــه ایــن 
موضــوع واکنــش نشــان دهنــد و ایــن اقــدام را تأییــد کننــد و بــا آب وتــاب فــراوان، حاشــیۀ 
رخ داده را بــه تصویــر بکشــند. شــبکۀ ٧ ترکیــه در گــزارش خــود اعــالم کــرد کــه هــواداران 
تراکتــور به کمــک عملیــات ارتــش ترکیــه علیــه کردهــای ســوریه آمدنــد. همچنیــن اوجای 
کالوز، نماینــدۀ مجلــس ترکیــه و عضــو حــزب حرکت ملی، در جلســۀ علنــی مجلس این 
کشــور گفــت: «از گرگ هــای ســرخ تراکتورســازی بــرای دادن ســالم نظامــی و حمایــت 
از ارتــش قهرمــان ترکیــه تشــکر می کنیــم». در همیــن راســتا بعــد از ایــن مســابقه، نماینــدۀ 
ــازی تراکتورســازی  ــا عامــالن شــعارهای نژادپرســتانه در ب ــه خواســتار برخــورد ب ارومی
تبریــز شــد (روزنامــۀ شــرق، ١٩ آبــان ٩٨). فدراســیون فوتبــال کــه اصــوًال نســبت بــه ایــن 
اتفاقــات واکنــش خاصــی نشــان نمــی داد، ســرانجام ازطریق کمیتــۀ اخالق بیانیــه ای صادر 
کــرد کــه حداقــل در ظاهــر نشــان می دهــد قصــد برخــورد بــا عواملــی را دارد کــه امنیــت 
ملــی را نشــانه رفته انــد. در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: «بــا بررســی دقیــق مصادیــق 
تخلفــات صورت گرفتــه در هفته هــا و بازی هــای اخیــر از جملــه مــواردی کــه شــامل هتک 
حرمــت و حیثیــت هــر فــرد یــا شــخصی در حــوزۀ داخــل و یــا خــارج از فوتبــال بــوده، 
همچنیــن مســائل، شــعارها و اقدامــات غیرورزشــی که متأثــر از عوامل سیاســی و یا قومی 
و نــژادی بــوده باشــد، در ایــن حــوزه برخــورد قاطــع صــورت می گیــرد». ایــن کمیتــه عنــوان 
کــرده ایــن ناهنجاری هــا به دســت گروهــی معلوم الحــال صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن 
معــاون امنیتــی انتظامــی وزارت کشــور از دســت گیری هفــت تماشــاگر بــازی اســتقالل‑

تراکتــور خبــر داد. حســین ذوالفقــاری دربــارۀ رســیدگی بــه شــعارهای غیرفوتبالــی برخــی 
تماشــاگران بــازی اســتقالل‑تراکتور اظهــار کــرد: «هفــت نفر تاکنون بازداشــت شــده اند 
کــه آن هــا حرکــت خــارج از عــرف فوتبــال انجــام داده انــد کــه البتــه تعدادشــان هــم خیلــی 
کــم بــود. امــا بعــد از ایــن اتفــاق همه انتظار داشــتند تــا اظهارنظــر و واکنش مالک باشــگاه 
تراکتــور را بشــنوند» (همــان). محمدرضــا زنــوری امــا ســعی کــرد واکنشــی داشــته باشــد 
کــه عالوه بــر حمایــت از تماشــاگران حاضــر در ورزشــگاه به نوعــی شــعارهای سیاســی و 
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نژادپرســتانه را نیــز محکــوم کنــد. بعــد از عذرخواهــی نــادر قاضی پــور، نماینــدۀ ارومیــه در 
مجلس شــورای اســالمی، محمدحســین فرهنگی، نمایندۀ مردم تبریز در مجلس شــورای 
اســالمی، در یــک برنامــۀ ورزشــی در رادیــو در واکنــش بــه حــوادث بــازی تراکتورســازی و 
اســتقالل به جــای محکــوم کــردن شــعارهای عدۀ اندکی از تماشــاگرها در پاســخ به ســؤال 
مجــری، تــوپ را بــه زمیــن کســانی انداخــت که در تهران نســبت به خانوادۀ رســول خطیبی 
بی احترامــی کردنــد کــه مجــری برنامــه، ضمــن محکــوم کــردن توهیــن بــه هــر شــخصی، 
عنــوان کــرد ایــن قیــاس نماینــدۀ مجلــس به نوعــی مغلطــۀ بزرگی اســت، چــون بی احترامی 
بــه تمامیــت ارضــی یــک کشــور را نبایــد بــا حرکــت زشــت دیگــری قیــاس کــرد. در همیــن 
حیــن بــود کــه نماینــدۀ تبریــز طــی جملــه ای باورنکردنــی خطــاب بــه مجــری رادیــو گفــت: 
«اگــر مــادر شــما برایتــان اهمیــت داشــت چنیــن چیــزی نمی گفتیــد». درمجمــوع تــداوم 
شــعارهای تفرقه انگیــز در شــهر تبریــز و طــی چنــد ســال اخیــر افزایــش آن تنهــا مربــوط 
بــه فعالیت هــای گروه هــای تجزیه طلــب نیســت، بلکــه ســوءمدیریت مســئوالن ‑چــه در 
ســطح مدیریــت باشــگاه تراکتورســازی و چــه در ســطح مســئوالن فدراســیون فوتبــال و 
حتــی مســئوالن سیاســی‑امنیتی شــهر‑ نیــز تأثیــر بســزایی در ادامــۀ ایــن فراینــد داشــته 

اســت؛ فراینــدی کــه شــهر تبریــز را بــه پایــگاه فوتبــال سیاســی‑قومی ایــران تبدیــل کــرد. 
واکنش مدیران؛ محافظه کاری و سرپوش گذاشتن

ــرت  ــم نوعــی نف ــز مشــاهده می کنی ــادگار تبری ــروز در ورزشــگاه ی ــه ام ــی ک وضعیت
ــه کاری  ــا محافظ ــر ب ــال های اخی ــه در س ــی اســت ک ــده و بی پروای ــازمان دهی ش س
مســئوالن سیاســی‑امنیتی و ورزشــی بــه یــک مســئله تبدیــل شــد. واکنــش مدیــران 
باشــگاه ســرپوش گذاشــتن، فرافکنــی و تأکیــد بــر اهمیــت حفــظ تمامیــت ارضــی 
ــان  ــد و متولی ــش گرفتن ــد را در پی ــن رون ــز همی ــی نی ــی امنیت ــات سیاس ــود. مقام ب
کمیتــۀ اخــالق و انضباطــی نیــز بــا محرومیــت تعلیقــی یــا عــدم اجــرای قانــون مانــع 
ــداوم  ــه ت ــان ب ــا خاطی ــه برخــورد نکــردن ب ــده نشــدند. قاطعان از گســترش ایــن پدی

ــادگار امــام تبریــز منجــر شــد.  شــعارهای قومــی در ورزشــگاه ی
ســوءمدیریت در کنتــرل جمعیت، ضعف عمــدۀ اداره و کنترل فضای ورزشــگاه های 
ایــران اســت. مســئوالن ورزشــی در یــادگار امام تبریــز می توانند با توانمندســازی لیدرهای 
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کانــون هــواداران باشــگاه، برنامه هــای فرهنگــی پیــش از مســابقه، فــروش اینترنتــی بلیــت 
و جلوگیــری از ورود زودهنــگام بــه ورزشــگاه از ایجــاد فضای متشــنج جلوگیری کنند.

از ســوی دیگر طی این ۵ ســال، مدیران باشــگاه تراکتورســازی تبریز در قبال شعارهای 
قومیتــی برخــی هــواداران ایــن تیــم جــز ســرپوش  گذاشــتن یا تغییــر موضــوع، اقدامــی برای 
کاهــش آن نکرده انــد. مســئوالن اســتانی و کشــوری نیــز در قبــال حــوادث ورزشــگاه یــادگار 
امــام تبریــز سیاســت ســکوت را در پیــش می گیرنــد یــا بــه دفــاع از عملکــرد هــواداران ایــن 
تیــم بــا رویکــرد سیاســی (کســب رأی بــرای انتخابــات) می پردازنــد. متأســفانه فدراســیون 
ــال  ــیا و فدراســیون فوتب ــال آس ــا، کنفدراســیون فوتب ــد. فیف ــی نمی کن ــز اقدام ــال نی فوتب
ایــران قوانینــی جــدی و ســخت گیرانه در قبــال شــعارهای سیاســی، نــژادی و قومیتــی در 
ورزشــگاه ها دارنــد کــه متأســفانه در ورزشــگاه های ایــران مدیران فوتبالی بــا محافظه کاری 

و بیانیه هــای کلــی از کنــار این گونــه رفتارهــا بی تفــاوت عبــور می کننــد. 
و حاال اهواز

همچنیــن در مســابقۀ فــوالد خوزســتان بــا پرســپولیس تهــران در هفتــۀ یازدهــم لیــگ 
برتــر، مــورخ دوشــنبه ١٣ آبــان، یکی از لیدرهای منســوب به باشــگاه اهواز، شــعارهای 
قومیتــی بــا محتــوای: «مــن عربــم، تــو عربــی، اهــواز عــرب اســت» ســر داد کــه روز 

دوشــنبه مــورخ ٢٠ آبــان خبــر بازداشــت او در شــبکه های اجتماعــی بازنشــر شــد. 
و اما لیدرها

لیدرهــا در فوتبــال ایــران در یــک دهۀ گذشــته جایگاهی ویژه یافته انــد و از هماهنگ کنندۀ 
تشــویق ها بــه هماهنگ کننــدۀ شــعارها و جریان هــا تبدیــل شــدند. در ایــن چنــد ســال 
اخیــر نیــز، لیدرهــا نقــش اساســی در برخــی وقایــع خشــن فوتبــال ایــران داشــتند. نمونــۀ 
بــارز آن، اتفاقــات بازی هــای دو تیــم پرســپولیس و ســپاهان در فصل گذشــته اســت. لیدر 
پرســپولیس علیه باشــگاه ســپاهان اصفهان در فیلمی که در فضای مجازی منتشــر شــد، 
کــری خوانــد و زمینه ســاز خشــونت ســهمگین بــازی برگشــت ایــن دو تیــم در ورزشــگاه 
آزادی در لیــگ هجدهــم شــد. همچنین در جریان بازی های تراکتورســازی تبریــز و فوالد 
خوزســتان برخــی لیدرهــا در ورزشــگاه (کــه باشــگاه مدعــی عــدم ارتبــاط آنــان بــا باشــگاه 

هســتند) هــواداران را بــرای ســردادن شــعارهای قومــی تهییــج کردند.
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دالیل خشونت و پرخاشگری در یک نگاه

به صــورت کلــی عمده تریــن دالیــل خشــونت در اســتادیوم های فوتبالــی در جــدول 
زیــر ارائــه شــده اســت.

دالیل فوتبالی و هواداریدالیل اجتماعی و فرهنگی

جامعه پذیری ناقص
مدیریت محافظه کارانه در قبال شعارهای قومی و 

سیاسی در ورزشگاه ها

سوءرفتار
تعصب و عالقۀ افراطی به تیم و حساسیت 

مسابقات

تحریک مربیان و بازیکناننارضایتی از زندگی و خشم ناشی از آن

تأثیر از گروه همساالن و هماالن و فشار گروه
سوءمدیریت مسئوالن مسابقات و کیفیت پایین 

امکانات و خدمات

داوری های جهت گیرانهنامناسب بودن محیط خانوادگی

عدم نتیجه گیری تیم محبوب و نارضایتی هوادارتلقین پذیری باال

تأثیر پیشینه بین هواداران در رفتار (کری خوانی)بی نامی و ناشناس بودن

انتقام گیری از تیم مقابلحاشیه سازی رسانه ها

عدم کنترل محیطی از سوی نیروهای امنیتیرفتار فاقد کنترل در شبکه های اجتماعی

سیاسی و قومی شدن فضای ورزشگاه هاعدم اتحاد اجتماعی و ملی

راهکارهای پیشنهادی
ــروف  ــان مع ــگان و خشــن آن در سراســر جه ــواداران هولی ــه ه ــال انگلیــس ک در فوتب
هســتند، فاصلــۀ یــک متــری بــا زمیــن بــازی دارنــد، ولــی هیچ کــدام از تماشــاگران حتــی 
در حســاس ترین صحنه هــای بــازی از صندلــی خــود بلنــد نمی شــود. موضــوع خیلــی 
ســاده اســت. تمــام صندلی هــای ورزشــگاه ها شــماره گذاری شــده اســت و دوربین هــای 
زیــادی نیــز وجــود دارنــد و درصورتی کــه تماشــاگری تخلفــی انجــام دهــد و خللــی در 
رونــد بــازی ایجــاد کنــد، به صــورت مادام العمــر از حضــور در ورزشــگاه ها محــروم و 
بــا جریمــۀ مالــی ســنگینی روبــه رو می شــود. همیــن نظــارت و ابــزار بازدارنــده وقتــی در 
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فوتبــال ایــران وجــود نــدارد، باعــث می شــود تــا در ورزشــگاه های ایــران شــاهد آســیب 
رســاندن فیزیکــی، درگیــری و توهیــن شــدید در زمیــن بــازی باشــیم.

کمیتــۀ انضباطــی فدراســیون فوتبــال ایــران و کمیتــۀ اخــالق و نهادهــای ذی ربــط 
در هرج ومــرج ایــن فصــل کــم مقصــر نبوده انــد. اســتفاده از جریمــه و محرومیــت، 
همیشــه اهرمــی مناســب بــرای تخلــف و جلوگیــری از اتفاقــات بــوده اســت، ولــی 
ــرد  ــردن ف ــرای آرام ک ــاید ب ــوم نیســت و ش ــه معل ــی ک ــا به دالیل ــران بن ــال ای در فوتب
معتــرض، از جریمــۀ تعلیقــی اســتفاده می شــود؛ جریمــه ای کــه به نظــر می رســد تنهــا 
در فوتبــال ایــران شــاهد آن بوده ایــم. در تبریــز، کاپیتــان تیــم ملــی ســیلی می خــورد 
و بازیکــن دیگــری بــرای حمایــت از او به ســمت هــوادار یــورش می بــرد، ولــی 
جریمــه ای در نظــر گرفتــه نمی شــود (خبرگــزاری ایســنا، ١٣٩٨)؛ یــا ســرمربی تیــم 
ســپاهان از نطفه هــای مشــکوک و مشــخص نبــودن پــدر برخــی هــواداران می گویــد 
و محرومیتــی در انتظــارش نیســت و در شــهراورد ایــن فصــل عــده ای از بازیکنــان 

ابتــدا محــروم و بعــد بخشــیده می شــوند.
شــاید فقــط فنــاوری بتوانــد خیلــی از حواشــی و درگیری هــای فوتبــال ایــران را کم کند 
کــه البتــه بــا توجــه بــه نبــود امکانــات الزم در بســیاری از ورزشــگاه های ایــران، ایــن امــر 
نیــز فعــًال منتفــی اســت. فنــاوری VAR یــا خــط دروازه در خیلی از موقعیت هــا می تواند 
فشــار را از روی داوران در لیــگ ایــران بــردارد. فدراســیون فوتبــال ایــران و کمیتــۀ داوران 
می تواننــد بــرای تســهیل کار خودشــان و کــم شــدن اشــتباهات داوران، از ایــن فنــاوری در 
لیــگ ایــران اســتفاده کننــد تــا ســوژۀ اکثــر مربی هــای لیــگ برتــر ایــران در نشســت های 
خبــری کــم شــود. عــالوه بر ایــن، فنــاوری VAR می توانــد باعث برقراری عدالت بیشــتر 
بیــن تیم هــا نیــز شــود و بــا توجــه بــه فضــای درگیری هــای زیــاد بیــن مربی هــا و بازیکنــان، 

خریــد ایــن لــوازم و اجرایــی کــردن آن از ملزومــات فوتبــال ایــران اســت (همــان).
درمجمــوع بایــد عوامــل تأثیرگــذار بــر خشــونت در مســابقات فوتبــال را 
ــات ورزشــی.  ــواداران و امکان ــان، ه ــان و مربی ــرد؛ بازیکن ــه بررســی ک ــد جنب از چن
بازیکنــان فوتبــال وظیفــۀ فوتبــال بــازی کــردن دارنــد و نبایــد دخالتــی در قضــاوت 
داور مســابقه داشــته باشــند. در بســیاری از مــوارد، حــرکات تحریک کننــدۀ ســرمربی 
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نســبت بــه داور در کنــار زمیــن مســابقه باعــث شــده تــا هــوادار کنتــرل خــود را از 
ــر  ــی نظی ــی در بازی های دســت دهــد. در بســیاری از بازی هــای شهرســتان ها و حت
شــهراورد، هــوادار بــرای اینکــه بتوانــد صندلــی خــود را رزرو کنــد، بایــد ســاعت ها 
(١٠ تــا حتــی ١۵ ســاعت) بــدون هیــچ امکانــات در ســرما و گرمــا منتظــر بمانــد. 
همیــن امــر خــود شــعلۀ عصبانیــت را در هــوادار روشــن می کنــد و بــا کوچک تریــن 
اعتراضــی در زمیــن بــازی از طــرف بازیکــن و داور، ســعی در خالــی کــردن خشــم 
ــی  ــد امکانــات حداقل ــال و ســازمان لیــگ موظف ان ــد. فدراســیون فوتب خــود می کن
را بــرای تماشــاگران در نحــوۀ بلیت فروشــی، نظــارت و ســازمان دهی ایجــاد کننــد. 
درنهایــت می تــوان پیشــنهادهای جامعه شناســان ورزشــی، خبرنــگاران و فعــاالن 

حــوزۀ فوتبــال را در جــدول زیــر خالصــه کــرد:

راهکارهای پیشنهادی

راهکارهای فنیراهکارهای فرهنگی

تربیت و کنترل لیدرها
شماره گذاری صندلی ها و کنترل استفاده از بلیت 

مبتنی بر شمارۀ صندلی

استقرار دوربین های مداربستهشاداب سازی محیط ورزشگاه ها

همکاری با بخش فرهنگی باشگاه ها برای 
سرگرم سازی هواداران پیش از آغاز مسابقه

استفاده از تکنولوژی VAR برای کاهش 
خطاهای داوری

تصمیم گیری درست در مواقع بحرانی و عدم 
تحریک هواداران با تصمیم های نادرست

شناسایی افراد دارای سابقۀ رفتار پرخاشگرانه در 
ورزشگاه ها و جلوگیری از ورود آن ها به محیط

تربیت نیروی انتظامی متخصص تأمین نظم در 
اماکن ورزشی

جلوگیری از ورود افراد مست و فاقد کنترل 
روانی به ورزشگاه ها

عدم مصلحت گرایی و جانب داری نهادهای 
اخالقی و انضباطی فدراسیون فوتبال

برگزاری مسابقات تیم ملی فوتبال در سایر 
استان های کشور

یکپارچه سازی نظام رسانه ای باشگاه ها در فضای 
رسانه های رسمی و مجازی

استقرار نیروهای انتظامی در فضای بیرون 
ورزشگاه ها

ارتقا فرهنگ عمومی در حوزۀ ورزش از طریق 
صداوسیما

شناسایی جایگاه تیفوسی ها و ایجاد ارتباط با 
آن ها برای برقراری نظم
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