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پیشگفتار
«وطنی که امنیت و شادی در آن نیست ،خیری در آن نیست» پیامبر اکرم(ص)
امروزه فعاليتها ي ورزشي و تفريحي جزء الينفك زندگي محسوب ميشود و ورزش در جوامع
مدرن امروزي بهعنوان يكي از رايجترين ابزار و وسايل تفريحي به شمار ميرود .همه روزه
تعداد افراد زيادي براي ورزش کردن ،تماشا کردن و لذت بردن از رويدادهاي مختلف ورزشي
به اماکن ورزشي مراجعه ميکنند .يكي از الزامات آن ،تامين امنيت کاربران ورزشي است.
مناسبسازي و اعمال برخي از تمهيدات امنيتي و تامين امنيت اين مكانها به عهده مديران
ا ماکن ورزشي است که با کمك و همكاري نهادهاي مختلف خارج از آن ،اين امر حاصل
ميشود.
هدف از نگارش اين کتاب آشنايي با مديريت امنيت در اماکن و رويدادهاي ورزشي است ،به
نحوي که کاربران ورزشي بتوانند به دور از هرگونه تهديد و ترس از امكانات ورزشي بهرهمند
شوند .امنيت در اماکن ورزشي و برقراري نظم و انضباط در استاديومها هنگام برگزاري
مسابقات ،يكي از مهمترين دغدغههاي مديران ورزشي است .اماکن ورزشي عبارت است از
فضاي روباز يا سرپوشيده که داراي محدوده مشخصي و براي انجام حداقل يك فعاليت ورزشي
اختصاص يافته است .رويداد ورزشي به يك يا چند فعاليت سازمانيافته اطالق ميشود که در
محدوه زماني خاص (روز ،هفته ،ماه و يا حتي در طول سال) و در مكان خاص و با هدف از
پيش تعيين شده ورزشي انجام ميپذيرد .امنيت ورزشي ،يكي از نيازهاي اساسي در
محيطهاي ورزشي و به معني رهايي از ترس ،خطر و احساس دوري از هرگونه تهديد (ترور،
اوباشگري ،سرقت و  )...و فراغت از هرگونه تهديد و تعرض به جان ،مال ،حقوق و آزاديهاي
مشروع و قانوني کليه مخاطبان ،کاربران ،مشتريان و ذينفعان (شامل ورزشكاران ،تماشاگران،
مقامات ،حاميان مالي ،داوطلبان ،مديران ،کارکنان و  )...در اماکن ورزشي و يا در جريان
رويدادهاي ورزشي است .از لحاظ کمي ميتوان ناامني را بر پايه ميزان يا تعداد خشونتها،
تعداد مكانهاي وقوع جرم ،ماهيت ،جنسيت و سن افراد قرباني محاسبه نمود .امنيت اماکن
ورزشي به روشها و تكنيكهايي اشاره دارد که جهت حفاظت از اماکن ورزشي و در معنايي
وسيعتر رويدادهاي ورزشي ،از دسترس تبهكاران و تروريستها مورد استفاده قرار ميگيرند.
در اين کتاب ،مخاطبان با نحوه مديريت امنيت در اماکن و رويدادهاي ورزشي آشنا ميگرديد.
روش تدريس آن به صورت نظري است .بازديد از اماکن ورزشي با موازين امنيتي استاندارد و
نقد و بررسي آن ميتواند در آشنايي و يادگيري مطالب اين کتاب ،موثر باشد.
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کتاب حاضر در  12فصل تدوين شده است .در فصل  1مقدمهاي در مورد امنيت اماکن و
رويدادهاي ورزشي آمده است .فصل  2در مورد امنيت و تروريسم ،فصل  3در مورد امنيت و
ونداليسم و هوليگانيسم ،فصل  4در باره مديريت امنيت ،برنامهريزي ،سازماندهي امنيت ،فصل
 5سامانه فرماندهي حادثه ،رهبري در استقرار امنيت ،فصل  6در مورد تأمين امنيت از طريق
طراحي و ساخت کالبدي و فضايي ،و پدافند غيرعامل ،فصل  7مديريت ريسك و بحران ،فصل
 8مديريت امنيت فيزيكي و حفاظت فيزيكي ،فصل  9مديريت ترافيك و پارکينگ ،فصل 10
مديريت تردد و دسترسي ،فصل 11مديريت جمعيت و مديريت تخليه اضطراري فصل  12در
مورد امنيت پايدار است.
مديران سازمانهاي ورزشي ميتوانند با مطالعه و بررسي وضعيت موجود اماکن و رويدادهاي
ورزشي و مطابقت آن با مطالب فصلهاي اين کتاب ،اطالعات خود را بهروزرساني کرده و از آن
در زمينه مديريت امنيت اماکن و رويدادهاي ورزشي بهره بگيرند .البته بديهي است که اين
کتاب خالي از اشكال نيست .از اين رو از تمامي صاحب نظران صميمانه تقاضا دارم ،جهت
بهبود کيفيت و غنيسازي کتاب ،راهنمايي هاي ارزشمند خود را ارائه دهند تا در بازنگري و
چاپ بعدي ،اصالح گردد.

مقدمه
حمد و سپاس خداوند متعال را که توفيق داد پس از تالش فراوان کتاب مديريت امنيت در
اماکن و رويدادهاي ورزش ي را که از مدتي قبل نياز به آن احساس مي شد ،به رشتة تحرير در
آورم.
خوشبختانه در کشور ما ،رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در بخش آموزشي پيشرفت قابل
مالحظه و رو به رشدي داشته است .رشته مديريت ورزشي به گرايشهاي مختلف و تخصصي
از جمله مديريت اماکن و تأسيسات ورزشي تقسيم شده است و يكي مشكالت پيش رو کمبود
کتابهاي درسي است .يكي از دروس مديريت اماکن ورزشي ،مديريت امنيت اماکن ورزشي
است .با توجه به اهميت امنيت در اماکن و طي رويدادهاي ورزشي و ضرورت آشنايي با آن،
متاسفانه منابع اندکي در اين زمينه وجود دارد و اگر موجود باشد اماکن ورزشي را به صورت
تخصصي پوشش نميدهد .کتاب حاضر به دليل کمبودي که احساس ميشد ،گردآوري و
تاليف شده است.
الزم است از زحمات کليه محققان ،نويسندگان ،مولفان ،مترجمان و مشاوران امنيتي (محمود
بشيرينسب ،مهدي زيرک ،فرهمند آرياشكوه ،عليرضا خادمي ،محمد مهدي رحمتي ،بيژن
ياور ،محسن عباسي ،علياکبر ساالريپور ،محمد کاظمي ،سياوش شوقي ،مائده اربابزاده،
مژگان فالح ،حميد وجودي ،علي آدمي ،زهرا جوهري ،حجت فرهودي ،محمد علي اکبري،
مهراب شريفي ،محمد علي اکبري ،اشرفسادات موسوي و گروه مشاوران ايمن دژالک) که از
مطالب آنها در گردآوري و تاليف اين کتاب استفاده شده است ،تشكر و قدرداني کنم.
اميدوارم اين کتاب مورد استفادة مديران ،اساتيد ،دانشجويان و ديگر دست اندرکاران مديريت
امنيت اماکن و رويدادهاي ورزشي قرار گيرد و سرآغازي براي بررسي و تحقيق بيشتر و تهيه
کتابهاي ديگر از لحاظ کمي و کيفي در اين زمينه شود و خال کمبود کتاب در حوزه مديريت
امنيت در اماکن و رويدادهاي ورزشي را رفع نمايد.
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فصل 1
مقدمهای بر امنیت ،اماکن و رویدادهای ورزشی
هدفهای رفتاری
از خواننده انتظار ميرود:
تعريف لغوي و اصطالحي امنيت و احساس امنيت را بداند.
تفاوت و تشابه ايمني و امنيت را بداند.
ويژگيهاي امنيت را بيان کند.
ابعاد و سطوح امنيت را بشناسد.
اماکن ورزشي را تعريف کرده و طبقهبندي آن را بيان کند.
رويدادهاي ورزشي را تعريف کرده و مهمترين رويدادهاي ورزشي را بيان کند.
امنيت اماکن و رويدادهاي ورزشي را تعريف و ذينفعان و مناطق پنجگانه امنيتي را بشناسد.
حوزههاي امنيت ورزشگاهها را بشناسد.
کنترل امنيتي را تعريف و تقسيمبندي کند.
اثرات مثبت تدابير ايمني و امنيتي در اماکن ورزشي را بيان کند.

9

  10مديريت امنيت در اماکن و رويدادهاي ورزشي
مقدمه
امنيت بهعنوان يكي از نيازهاي اساسي جوامع بشري که زيربناي اصلي توسعه ،تعالي،
پيشرفت ،آباداني ،اقتدار و ثبات سياسي است ،فارغ از کشمكشهاي مفهومي ،بديهيترين
مطالبه مردم و دولتمردان در دنياي معاصر است که آن را در منشورهاي متعدد ملي و
بينالمللي مطرح نموده است .تامين امنيت وظيفه ذاتي تمام مكاتب اعم از مادي ،معنوي و
الحادي است که وجه تمايز آنها تنها در شيوههاي اجرايي و حصول بدان متجلي ميشود.
بحث امنيت اماکن ورزشي در سالهاي اخير به ميزان قابل توجهي رشد کرده است و تكامل
يافته است .راه بسيار درازي براي ورود به اين حوزه کاري بهعنوان يك حرفه وجود دارد .در
امنيت اماکن ورزشي موضوعات تخصصي مختلفي از جمله :تأمين امنيت زيرساختها ،تأمين
امنيت فيزيكي ،آزمون امنيت و بررسي سيستمهاي اماکن ورزشي ،برنامهريزي امنيتي و
بررسي جرائم و غيره مطرح است.
پس از حمالت تروريستي نيويورک در  11سپتامبر  ،2001تمرکز مديران ورزشي بر امنيت
اماکن و رويدادهاي ورزشي بهعنوان نگراني اصلي مديريت ورزش ،به خصوص در زمينه
سازماندهي رويدادهاي ورزشي ،تبديل شد .جنبههاي ديگر مديريت اماکن و رويدادهاي
ورزشي نظير بازاريابي ورزشي ،سازماندهي ،رهبري ،عوامل قانوني ورزش و سياستها ،عوامل
اقتصادي و مالي ،عوامل جنسيتي و تنوع فعاليتها ،نميتوانند در شرايط عدم ايمني و امنيت
مورد توجه قرار گيرد .در چند دهه گذشته ،نگراني فزايندهاي در مورد ايمني و امنيت افراد
وجود داشته است؛ چرا که حادثه  11سپتامبر نشان ميدهد که تروريستها در مرکز تجارت
جهاني حدود  3000نفر را کشتهاند ،ميتوانند با  4هواپيما در  4استاديوم فرود بيايند و به
 400000نفر تماشاگر آسيب وارد کرده و چنين سناريويي را تكرار کنند.
حمالت تروريستي 11سپتامبر  2001در آمريكا تاثير بسزايي در تعيين بودجه مالي کميته
بينالمللي المپيك جهت ايمني و امنيت رويدادهاي بزرگ ورزشي داشت .بهعنوان مثال هزينه
امنيتي به صورت بسيار شديد بعد از  11سپتامبر افزايش يافت .هزينه امنيتي از المپيك
بارسلونا ( 660ميليون دالر) تا المپيك پكن ( 6/5ميليون دالر) افزايش يافت و اين افزايش،
همچنان با وجود حمالت تروريستي مستمر در سراسر دنيا و مشكالت مديريت جمعيتي از اين
دست با ميزبانان رويدادهاي بزرگ ورزشي همراه خواهد بود .در نتيجه مديريت رويدادهاي
ورزشي بايد با کاهش هزينهها و اضافه کردن منابع مختلف از جمله نيروي پليس و ارتش و

