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Abstract 
The purpose of this study is to explain and analyze the international rules and regulations 

governing the sport of football from the perspective of international law. This study used 

the descriptive-analytical method and with library tools in the form of scanning sources 

and documents . 

The theoretical findings indicated the effect of international non-governmental sports 

organizations on the behaviour and even domestic sports rights, reforming the decision-

making process in the football sports institutions of the countries and considering the non-

interference of the governments with political goals in the football matter . 

The results showed that the changes that FIFA, as an international non-governmental 

sports organization, pursues in the structure and performance of national federations, are 

the result of the accepted internal rules of this international organization. It  consists of the 

national football representatives of the countries, which are pursued in line with the 

general interests of sports over the world as it emphasizes the independence of sports 

organizations from governments and political affairs  which it protects  and helps the 

process of keeping sports "clean" and prevents its possible abuse. Although FIFA insists 

on changes in the shape and content of football with the support of internal rights and the 

use of domestic and global public tools, it does not show much stubbornness against 

government interference in some countries where football is run in an undemocratic 

manner; However, this is perhaps more because the political authorities of those countries 

do not directly or openly interfere with the professional and inherent independence of a 

non-governmental organization and approve its decisions . 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Considering the opportunities it creates, sports also have threats due to betting, 

embezzlement and administrative corruption, which may affect the future of this 

sport and its acceptance among members of society. Therefore, according to the 

above-mentioned discussions, paying special attention to this sport is one of the 

important topics in today's world for the fruitfulness of the field of international 

sports law, which has made tremendous progress around the world in recent years. 

At the same time, in the domestic dimension, due to the lack of understanding of 

the special status of sports, football has been abandoned. As Iranian football has 

a seemingly regular and stable structure from inside; But in reality, it has an 

extensive structural and executive disorder in different areas and different levels 

of management. Because, Iran's football managers and planners do not play a 

stimulating role in the direction of the prosperity and development of football in 

accordance with global plans, the elements and components of Iranian football are 

often negating and destroying each other and neutralizing the efforts made. 

Moreover, Iranian football managers, planners, and field executives have 

apparently ignored considering football as a healthy hobby, a professional sport, 

or basically an industry and ultimately a phenomenon that has all these capacities 

and functions, and human rights within itself. . In fact, Iran's sports and economic 

managers and planners did not want or could not have a clear and transparent 

image in their minds and beliefs of the capabilities, capacities and latent power of 

football in the economic, social, cultural, media, diplomatic and international  

areas. Therefore, in order to prevent the increasing backwardness of  this sport in 

Iran, there should be a collective effort at different levels to speed up the process 

of movement within the country to solve what football is suffering from. 
 

Material and Methods 
The nature of the research subject required using the descriptive-analytical 

method. That is, it was tried to first describe and explain the discussed cases and 

then analyze and explain that in some cases the descriptive aspect prevails over 

other aspects. The method of collecting data was followed by referring to existing 

texts and collecting research gaps and reviewing them in the form of a library 

method. The information sources used included library sources (books, articles 

and documents and FIFA rules), which explained its theoretical and legal 

foundations through the review of books and articles in this field. 

Findings 
International law is a set of principles and rules that governments, that is, the main 

members of the international community, consider themselves to oblige to comply 
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with and implement in their relations with each other. In addition, international 

law includes rules that determine the formation and duties of international 

organizations and the relationships of these organizations with each other and with 

governments, as well as in some cases the rights and duties of individuals. The 

importance of sports for everyone in the world community has been proven, and 

when the topic of sports is considered from the point of view of cross-border 

organizations, it is important that sports are divided into two parts, universal and 

championship, both of which play a key role in access to mental health and world 

peace. Despite the importance of international rules and rights in the global arena 

and in collective programs that are the messenger of global life in the shadow of 

peace and security, including football sports programs, unfortunately, the 

existence of fundamental weaknesses in it has caused it to fail to achieve its 

predetermined goals. It means maintaining peace and security as well as achieving 

international cooperation. The causes of this weakness can be the lack of 

institutions such as legislation, executive and judiciary, the problem of reconciling 

international rules and domestic rules,  refusing to implement international laws, 

and the reliance of these rights on customary rules, which are both insufficient 

and general. It is not in accordance with the needs of the day. In addition to the 

fact that playing soccer, due to the low cost of this sport at the non-professional 

level, entertains millions of people in the world community, it is also one of the 

most fun sports to promote the sense of unity, solidarity and intimacy between the 

players of the same team or even between the players of the same team and the 

opposing team. which today the world community suffers greatly from its lack, it 

is well manifested in the sport of football and can improve them. 
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 مقالة پژوهش

 1الملل بینتبیین اصول و مقررات حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق 
 

 2جرلوط، رضا 1امیر خسروی

 

  البرز دانشگاه تهران   سیدکترا، پرد  یدانشجو  .1

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران . استادیار،  2  
 

 09/1401/ 14تاریخ پذیرش:                         02/04/1401تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

الملل  المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بیناصول و مقررات بین  تبیین و تحلیل  ، هدف این نوشتار

منابع و اسناد استفاده شده    ی ازبردارشی فای به شکل  تحلیلی و با ابزار کتابخانه-که از روش توصیفی بود  

بر رفتار و   ورزشی  المللیغیردولتی بین  هایسازمانتأثیر  توان  می  بود کهی نظری بیانگر این  هاافته یاست.  

نظر گیری در نهادهای ورزش فوتبال کشورها با  فرایند تصمیم  کردناصالحنوعی    را  داخلی  ورزشی  حتی حقوق

 فیفـا   ی کهتغییرات  ، هایافتهتحلیل   براساس  سیاسی در فوتبال دانست.با اهداف    هادولت  دخالتعدم    داشت

کند، دنبال می  یملهای  در سـاختار و عملکرد فدراسیونورزشی    المللیغیردولتی بینعنوان یک سازمان  به

 هانماینـده ملی فوتبـال کـشورالمللی متشکل از  سازمانی این نهاد بین درون  شدهرفتهیپذمنتج از قواعد  

ها ورزشی از دولت هایسازمان اسـتقالل تا  شودیمدنبال  در راستای منافع عمومی ورزش در جهانکه  است

احتمالی آن  ی  هاماندن ورزش و پیـشگیری از سوءاستفاده  « پاك»  فرایندبه  محفوظ بماند و    و امور سیاسی

سازمانی و کاربرد ابزار عمومی داخلی و جهانی بر تحوالت شکلی و  با پشتوانه حقوق درونفیفا    کند.  کمک

صورت  به  دولتی در برخی کـشورها کـه فوتبال  یهابرابر دخالتدر    یول  ، کندیممحتوایی فوتبال پافشاری  

این امر شاید بیشتر ناشی از آن    البته؛  دهدینم  ، سرسـختی چندانی نشانشود یاداره م  غیردموکراتیـک

و    یاهایی که ناقض اسـتقالل حرفهآشکارا به دخالت  ایمـستقیم    طوربهباشد که مقامات سیاسی آن کشورها  

 کنند.  آن را تأیید می  شدۀی اتخاذهامیتصمو  کنندیذاتـی یـک سـازمان غیردولتـی باشـد، اقـدام نم
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 مقدمه 
بشر   از  کنندهان یبعنوان  به حقوق  تقویت  ،طبیعی  نظم  جریانی  راستای    نموداساسی    هایآزادی   در 

و    المللیبینمختلف جمعی در سطح    هایبرنامهدر    اعمال حقوق بشر این نظم و آزادی را  و   یابدمی

 برخوردار است و   المللی بینذات    از  حقوق ورزشی.  کند میمنعکس    فوتبال   ورزشی  های برنامهازجمله  

  ، کنندیم را دنبال    المللیبینملی، هدف    های فعالیتبا وجود    ورزشی  یهانهادو    ها سازمان،  تمامی افراد

تفاوت ساختارهای حقوقیبه  یول مجامع،   علت  و  تعریف جامع  در محافل  از حقوق ورزشی    ی هنوز 

  شدهرفته یپذاصول    ایمجموعه   به  توجه   باتنها حوادث    .وجود نداردو عناصر آن    هاحوزهتمام    درجهانی  

 المللبینو جامعه جهانی و حقوق    د نشومیبررسی    ها دولت  یهاستمیسقانونی و براساس چارچوب  

با تدابیر   است  هنوز نتوانسته  المللیبین  غیردولتیدر نهادهای    شدهرفتهیپذ نیز از طریق برخی قواعد  

برای  ضمانت و    هایفدراسیون آور  متقن  چارچوب    چراکه  کند؛را  اج  را  المللیبین  آورالزام ورزشی، 

و با اهداف جهانی و مقررات فراگیر   سو  کیاز    هادولتورزشی در حوزه اقتدار حاکمیت    هایبرنامه

در   بشر  هاحوزهانسانی  اجرا    المللبینی مختلف حقوق  و  طراحی  ، روازاین  ؛شودمیاز سوی دیگر، 

  ها دولتحساسیت    ،المللبیندر حقوق    گرفتهصورتت  المللی، تحوالمختلف بین  هایبحث  موازاتبه

ه قرار داد  تأثیرتحتورزشی    هایبرنامه  ازجملهی مختلف  هاحوزه فراملی در    هایفعالیتانجام    دربارهرا  

اصل حاکمیت در بدو امر حق صالحیت انحصاری .  ه استقرار گرفت  مدنظر  ازپیشبیش  اصل حاکمیت  و

افراد و اموال موجود در آن از   کرده  را به دولت اعطا  بر قلمرو کشور و  )جنبه ایجابی( و دیگران را 

و  ، رضایت  ها دولتکند )جنبه سلبی(. یکی از تجلیات اصل حاکمیت  مداخله در امور داخلی منع می

است که در قلمرو   ورزشی  هایبنگاهو    برای اشخاص  ورزش فوتبال  فرامرزی  هایبرنامهدر    گیریتصمیم

که حاکمیت یعنی  است  این اصل اظهار شده    تبیین(. در  21  ،2002کنند )زمانی،  می  فعالیت  هاآن 

و استقالل نیز به معنی نفوذنداشتن   استقدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقالل  

 او در امور داخلی است. دخالتعدم قدرت خارجی و  

مقررات حاکم بر   ازجملهو    1المللی بیناز رهگذر مقررات    هادولتمعتقدند که حاکمیت    دانانحقوق 

معنای گذشته برای   درحاکمیت مطلق را    تواننمیو دیگر    شودمیمحدود  ورزش فوتبال    هایبرنامه

و قوانین   ها برنامهدر    حاکمیت  ،حالدرعین  . در نظر گرفتکاربرد قوانین ورزش فوتبال    منظوربه  هادولت

و محدوده آن    هر  ورزشی باشد  بر دارد    ، باشد  اندازه   هرچه  در  را    مداخله عدم  ،  آن  کهاصلی دیگر 

 
کارگیری زور علیه قلمرو دیگر کشورها بر حذر  را از هرگونه تهدید و به هادولت 4بند    2منشور سازمان ملل متحد ماده .  1

 ه آن تصمیم بگیرد.آزادانه دربار  تا  دهدیمداشته است. موضوع مداخله ممنوع از اموری است که اصل حاکمیت دول اجازه  
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دیگر داخلی کشوری  امور  در  حوزه    کشورها  این  ممنوعزیرا    است؛در  امور   بودندالیل  در  مداخله 

یک اصل شناخته شده است که    المللبینخارجی یا داخلی کشورها ریشه عرفی داشته و در حقوق  

انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  ،  روازاین  ؛ستهادولتبراساس احترام به حاکمیت سرزمینی  

  هادولتصل حاکمیت  نتایج حاصل از ا  ازجملهو فرهنگی و تعیین روابط خارجی و مواردی نظیر آن  

است خود  سرنوشت  تعیین  مباحث    این  در   .(2000کدخدایی،  )   در  حقوقی  تحوالت   تقنینیسیر 

فوتبالهب  ورزشی  های برنامه ورزش  دامنه    خصوص  فوتبال زیرا    ؛است  برخوردار  یاگستردهاز 

  1کنندها نفر در سراسر دنیا آن را تماشا و دنبال میدر جهان است که میلیون   تیمی  ترین ورزشمحبوب 

  یبدن تیتربورزش و است تا ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... سبب شده این اهمیت . 

  نیا  درچهره علمی بیشتری به خود بگیرد.    روزروزبهدر راه پیشرفت و تحول گام بردارد و    سرعتبه

  در کنارحقوق ورزشی« » سیس رشتهأ و با ت اند اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درك کرده ،نیب

  اند.کردهو قواعد آن را در ورزش پیاده    اندبه ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده  افتهیراهسایر علوم  

   . دارندسعی در تنظیم روابط فعاالن ورزش  ها ، آناز این رهگذر

اعمال حقوق    ،اساسی  هایآزادی کافی برای حل مشکل اساسی    اندازه  به  المللیبین، جامعه  این  وجودبا  

مرتبط با اجتماعات    یابرنامهدر برخی جوامع و    هاانسان و حمایت از حقوق    هایآزادنظم و    شهروندی،

  است،  رگذاریتأثی مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  هاحوزهورزشی که بر    هایبرنامهانسانی و  

در   است  نتوانسته  هنوز  سازمان ملل متحددر این مسیر،    . نتوانسته کارکرد چشمگیری داشته باشد

بات و رفاه با احترام کامل به تالش برای ترویج امنیت، ث  هرگونه  م ازهی متقن و ملاساس  یگذارهیپا

شورای حقوق بشر یکی از ارکان  این در حالی است که    ؛ برخوردار باشد  کرامت انسانی و حقوق بشر

 شود یمالمللی در زمینه دفاع از حقوق بشر محسوب  ارکان بین  ترینمهم  و   سازمان ملل  یمجمع عموم

  ؛ بنابراین(120  ، 2008،  انصاریاست )و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها    ارتقاکه هدف آن  

حقوق  در راستای   خصوص ورزش فوتبالهورزشی ب  هایبرنامهحمایت از    ممکن است  ،گفت  توانمی

مقابله با    هدف  با   مؤثرتر  هایسیاستبه سمت    یحلراه  ،نظمی طبیعی است  کنندهمنعکسکه   بشر

  ، 2019  ، دومینیکا دی)  فراهم کند  حقوق شهروندی  ازجملهبشردوستانه،    المللیبینقوانین    آشکارنقض  

متحد  حالبااین  ؛(31 ملل  سازمان  اعضای  ن،  نوسازی همچنین  و    ستندیقادر  و  اصالحات  انجام  به 

انسانی در قوانین    المللیبین مقررات    زمینه  در  آن  یهاروشسازمان و   از حقوق  ملی در  و حمایت 

با وجود شورای امنیت که نمادی   خصوصبه  ؛ندارندتمایل    ی مختلف صنعت ورزش فوتبالهاحوزه 
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برای   یریگمیتصمقدرت    .(33  ، 2019  ،دومینیکا دی)  منسوخ از سیاست قدرت قرن گذشته است

ترویج استانداردهای حقوق بشر برای تا از این طریق    شورای حقوق بشر باید افزایش یابد  گذاریتأثیر

ورزشی و هماهنگی    هایبنگاهبرای استواری مقررات حاکم بر    جلوگیری از تضعیف اعتبار سازمان ملل

 استفاده شود. دوستانهانساناهداف 

باید به   ایویژه، مالحظه  دهدمینوید    انسانی را  هایفعالیتدادن  حقوق بشر پوششهدف    کهازآنجا 

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای    چنانکه  ؛زنان شود  ازجملهبرخی اقشار جامعه    حقوق 

توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه  است که در پی  اعتالی حقوق بشری زنان    در جهتمهم  

حتی در محدوده    ، هاآنعالیق و حقوق    شدنیجهان  در عصرهای گوناگون  ایفای نقش آنان در عرصه

 ، 2021و همکاران،    خوئی  زادهحکیم)  است  المللیبینمالحظات  داشت    نظرقلمرو سرزمین خودشان با  

  ویژهبهاخیر،    هایسال. در  اندشدهنادیده گرفته    هاقرن این حقوق در بسیاری از کشورها برای  ، اما  (64

تبعیض علیه زنان در سال   هایشکل  همهرفع    منظوربهبعد از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد  

برای همه این مراحل باید    یتریقو، دلیل قانونی  حالبااین  است؛  گرفته  شکل، اقدامات مهمی  1979

برای رسیدگی به موارد جدی تبعیض    را  و کارآمد   مؤثرابزاری    المللیبینشکل گیرد که برای جامعه  

شناخت واقعی    یسوبه مشخصی را    یهاگامتضمین کند و  ورزشی فوتبال    هایبرنامه خصوص در  هب

ورزشی   هایبرنامهخصوص اوقات فراغت و حضور در هب نقش برابر زنان در تمام جوانب زندگی روزمره

که  (35  ،2019  ، دی  دومینیکا  فازیو)  کند  یزیربرنامهو    تبلیغ اینجاست  توانمندی   به  توانمی. 

 ی ریگشکلدر    هاآن  میرمستقیغ مشارکت مستقیم و  و    حقوق بشری  غیردولتی   المللیبین  هایسازمان

  هایسازمانبا    مؤثرتعامل  حقوق بشر با  قواعد    اجرایو    ییایپو  در  ها آن  مؤثرنقش    ، المللیبینقواعد  

حقوق    پنج مقوله مختلف  چراکه  ؛(2016،  و همکاران  اصالنی)  پی برد  ایمنطقهجهانی و    المللیبین

بشر   برابر  - 3  ،یآزادحق    - 2  ،اتیححق    -1  شاملبنیادین  سیاسی  مشارکت  حقوق    - 4  ،حقوق 

  حقوق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  - 5  و  قانونی  تیاز حمابرخورداری  

در اجرای آن در سطح جهانی نقش    هاسازمانکه این  دهد میحقوق بنیادین بشر را تشکیل  ،حداقلی

در راستای حقوق   ها دولتمعتقدند که    یاس یو س  یحقوق  ی، اندیشمندان مختلف اجتماع   روازاین  ؛دارند

  و  دموکراسی،  شهیو اند آزادی بیان    نیتأمند با  توانمی  غیردولتیبشر و با حمایت نهادهای دولتی و  

اجتماعی راحقوق  ،  رفاه  به بستر  بشر    هانیا.  برسانند  قبولو قابلمناسب    یدر سراسر جهان کامل 

نشان    المللیبینبود. عمل    1948اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال    بخشالهاماصول کلیدی است که  
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به رسمیت شناخته شده است، درعمل اعمال   در جهان  باًیتقر اهمیت حقوق بشر کهیدرحال ، دهدمی

 . (35 ،2019  ،دی دومینیکا فازیوشود ) میمتعدد ختم  هایمحدودیتحقوق به 

موجب   المللی بینورزش فوتبال و گسترش آن در سطح    ازجملهورزشی    های برنامه  اصلی   یهایژگیو

وابسته قرار   هایسازمانو  المللیبینملی و   مقنن مدنظرآن  دهنده لیتشکشده است تا روابط عناصر  

بخشی از   عنوانبهباید خود را    ،که درگیر ورزش است  غیردولتی نهاد دولتی و  هر  در این راه  .  گیرد

تالش    صنعت و  ببیند  جاذبه  یتوجهدرخور  ورزشی  ایجاد  جهت  زیرا    کند؛ورزشی    هایبرنامه  در 

این است    حقوق نشر شهروندی، حمایت از گذران اوقات فراغت شهروندانوظیفه در حوزه    نیتربزرگ

واقعی ورزش   موفقیت  برایو کسانی را که    شودمجاب    ،است  این صنعتدارای نقشی در    که  هرکس  تا

بتوان در مسیر    گرد هم آورند  ، کنندیمتالش   از طریق تبیین قواعد    گذاریسرمایهتا  و درآمدزایی 

و    هاطرحامروزه    زیرا  به دست آورد؛  موفقیت  یورزش  هایبرنامهاجرایی آن در    ی هاضمانتحقوقی و  

تصور کرد که   توانیمموضوع ورزشی را    و کمترورزشی از جایگاه واالیی برخوردار است    های برنامه

 صورت به خیلی از قواعد حقوقی در حوزه ورزش فوتبال    هنوز  ،حالنیباا؛  نشده باشدو بررسی    بحث

سط  شدهرفتهیپذ  کپارچهیمقررات   و  ودر  فراملی    های برنامه  چنانکه  ؛ اند شدهنپذیرفته    المللی بینح 

است    ییهاچالش  وجزبرخی جوامع  مسابقات در    و  ورزشی  هایبرنامهمختلف از    یهاتی، حمایورزش

المللی  مقررات و قوانین فوتبال ساالنه توسط هیئت بین  این در حالی است که  ؛که مرتفع نشده است

به و  این ورزش سهیم هستند  .1شودروز میفوتبال حفظ  توسعه  تابع    د بای  ،همه کشورهایی که در 

نهادهای    مشارکتقواعد آزادی    ،المللیبیندر مبانی    بایدولی    ، 2قوانین و مقررات مصوب فیفا باشند

بین حقوق و ورزش ارتباط زیرا در برخی جوامع،    ؛ گیردقرار    مدنظر  ها دولتو حق حاکمیت    مردمی 

قرار نگرفته   دانان حقوق و بررسی   کاوش برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی درمعرض   یاسته یشا

بنابرااست مقررات    درباره بررسی دیدگاه حقوقی    نی؛  و  از    المللیبیناصول  فوتبال  بر ورزش  حاکم 

  ، المللیبیندر ابعاد داخلی و    حقوقی  یهاچالش  ،سیاست جریان آزاد اطالعات  ،المللبیندیدگاه حقوق  

این پژوهش    مدنظر  در این راستا  هادولتهای حقوقی حاکم بر فضا و اقدامات متقابل  بررسی نظریه 

 .است

 
عضو دیگر از انگلیس، اسکاتلند،  چهار  ها از فیفا و  عضو آنچهار  عضو است که  هشت  مدیره فوتبال متشکل از  هیئت.  1

 .هستندایرلند شمالی و ولز 

 است.  شده نییتعماده  17در  ی ورزشاین شاخه قانون اساسی و استراتژیک در قالب   امروزه قوانین بازی فوتبال. 2
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تبیین اصول و مقررات حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه    درصدد  نوشتار  نیابه آنچه گفته شد،    توجه  با

 درنظرگرفتن  یو حت  یبودن ورزش فوتبال در جامعه جهانریگهمه   با توجه به    است که  المللبین حقوق  

در    ییگذاری و درآمدزاسرمایه  زیاد  میزانبا توجه به    ، مستقل در جهان  یعنوان صنعتورزش به  نیا

  یو حت  ی ، اخالقی، اجتماع یفرهنگ  یهادر حوزه  شورز  نیکه ا  یشگرف  راتیتأث  نیورزش و همچن  نیا

ازپیش آن بیش  زیربرنامهالمللی حاکم بر آن و نهادهای  ، ابعاد قوانین و مقررات بیناردذگیم  یاسیس

ورزش  نیا  چراکه  ؛شودآشکار   به    یرشته  توجه  ا  یی ها فرصت  با  م  ، کندمی  جادیکه  همان    زانیبه 

ورزش و    نیا  نده یکه ممکن است آ  دارد  زین  یدات یتهد  ی، اختالس و فساد اداریبندواسطه شرط به

توجه   مذکورهای  بحث  با توجه به    نیقرار دهد؛ بنابرا  ریتأثآحاد جامعه تحت  نیآن را در ب  تیمقبول

 الملل ورزش بارورشدن رشته حقوق بین  برایامروز    یایاز مباحث مهم در دن  ی کیورزش    ن یبه ا  ژهیو

  ی در بعد داخل  این در حالی است  ؛داشته است  یشگرف  شرفتیپ   ریهای اخدر سال  ایکه در دناست  

  فوتبال ایران از  چنانکه ؛فوتبال مهجور واقع شده است ورزش ،ورزش ژهیو گاهیبه جا بردننیپ  لیدلبه

پایدار  ظاهربه  یساختار  با درون   ی یساختاری و اجرا  ی نظمیبدچار    واقعیتدر    ی ول  ، است  منظم و 

فوتبال ایران   ریزانبرنامهمدیران و  زیرا    ؛مختلف و سطوح گوناگون مدیریتی است  هایحوزه در  گسترده  

 یاجزاو    ندارند نقش محرك  جهانی    ی هابرنامهمطابق با    فوتبال  و توسعه  یی شکوفادر جهت    چندان

نفی  حال  در  غالباً  ایران  تخریب  فوتبال  خنثی  و  و  .  هستند  گرفتهصورت  یهاتالش  کردنیکدیگر 

میدانی    ریزانبرنامه،  مدیرانهمچنین   ایرانورزشی  و مجریان  را سرگرمی   نکهیادر    فوتبال  فوتبال 

و کارکردها    ها ت یظرفتمام این  از  که  بدانند    یادهیپد  تیدرنهایا اساساً صنعت و  ،  یاحرفهورزش  ،  سالم

هنوز    ،جایگاه تقنینی و مدیریتی دارد  المللبینو حقوق بشر    المللیبین  یهادر نهاد برخوردار است و  

بیشتر    ندارند   نظراتفاق   رو ازاین  ؛کنندیمعلمی خود عمل    چنداننه  یهاافتهیذهنیات و    براساسو 

در ذهن و باور خود تصویر   اندنتوانستهیا    اندنخواسته   نورزشی و اقتصادی ایرا  ریزانبرنامهمدیران و  

شفافی   روشن نهفته  ها ظرفیت،  ها تیقابلاز    و  قدرت  در    و  اجتماعی،    هایحوزهفوتبال  اقتصادی، 

و  ایرسانهفرهنگی،   دیپلماتیک  باشند  المللیبین،  بنابراینداشته  عقب   یر یجلوگ  برای  ؛    ی ماندگاز 

  ع یازپیش در جهت تسربیش  دیبا   ،حوزه  نینظر در اصاحب  یاز کشورها  این فعالیت فراگیر  روزافزون

ی همگانی در سطوح مختلف تالش  ،بردیماز آنچه ورزش فوتبال رنج    در داخل کشور  یروند حرکت

 . صورت گیرد
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 پژوهش روش
ابتدا موارد   که  شدسعی  یعنی    ؛استفاده شود  تحلیلی-یفیتوصکه از روش    کردایجاب    ماهیت موضوع

توصیفی    جنبة  موارد  برخی توصیف و تشریح و سپس در مواردی تحلیل و تبیین شود که در    شدهبحث

  ی هاشیف  یآورجمع   ،مراجعه به متون موجودبا  روش گردآوری اطالعات  .  غلبه دارد  هاجنبهبر دیگر  

، منابع  کاررفتهبهمنابع اطالعاتی  .  دنبال شد  ایکتابخانهبه شکل روش    هاآن تحقیق و نقد و بررسی  

بازنگری کتب و مقاالت در این   از طریق هستند کهفیفا(  نیو قوانو اسناد   هامقالهکتب، ) ایکتابخانه

 .ه استشدبه تبیین مبانی نظری و حقوقی آن پرداخته زمینه 

 مبانی مفهومی و نظری پژوهش 

 پژوهش   کاربردی هیم امفالف. 

راهکاری برای   مثابهبهست که  خصوصی ا  المللیبینیک سازمان    سازمان غیردولتی:  1سازمان غیردولتی

اعی،  اجتمصادی،  اقت  ی هانه یزمدر    ویژه به  المللی بینخصوصی در امور    یمل   ی هاگروه  اری میان همک

 . 2و فناوری است دوستانه، انسانیفرهنگ

هستند    یی هاتجمعمتشکل از افراد یا    ییها گروه  املش  المللیبین  هایانجمن :  المللبینمؤسسه حقوق  

ابتکار   با منفعت    المللیبینو بدون قصد سودبری، فعالیت    شوندیم ایجاد  صوصی  خکه آزادانه و به 

وجه تمایز اصلی   .(2000  ،زاده)بیگ  دهندیم  داخلی انجام   رفاًتعلقات صه  هرگونارج از  خومی را  عم

که    آن  الدولیبین  هایسازماناز    هاسازماناین   وجودعام    المللیبینمعاهدات    موجب  بهاست    به 

ابتکار اشخاص خصوصی    اندنیامده   المللیبین  یهاهیاتحاد را باید در    هاآن   ستند و ریشههو حاصل 

  هایانجمناتحادیه  »نوزدهم به تشکیل    قرن  لیاواخصوصی دانست که در قرن نوزدهم رشد یافتند و در  

دائمی،    یک ارگان  دارابودن  شامل  شرط عضویت در این اتحادیه  که  4منجر شد   1907  در  3المللی«بین

کشورها و    تماممنافع کشوری خاص و آزادی عضویت برای    تنهانهکشورها و    همهدربرگرفتن منافع  

 (.  21،  2001، زادهموسیبود ) اشخاص

 مبانی نظری پژوهش ب. 

داشت صالحیت   با نظر  المللیبینمبانی حقوقی ورزش فوتبال در مقررات    یبررس  و  بحثدر ادامه به  

 در این زمینه پرداخته شده است. غیردولتی نهادهای 

 
1. Nongovernmental Organization (NGO) 

2. The International Relations Dictionary, No. 417   

3. Union of International Associations 

4. http://www.uia.org/uia/profilen.php 2007-02-18  
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دوم جهانی    از جنگس  پ   خصوصبهدر قرن بیستم و    :المللبیندر قواعد  غیردولتی    های سازمانجایگاه  

کلی   ی ااشارهملل   اق جامعهمیث 24ل ، اصن یا از شیپ   . بیشتری یافتند غیردولتی اهمیت های سازمان

غیردولتی داشتهاسازمانبه   بعد  ،ی  از    های سازمان  تشورای جامعه تصمیم گرف  اً اما  را  غیردولتی 

مستقیم  طور  به  دمتحل  ملشور  من  71  اده م پس در  س.  (1994،  زاده)بیگ  د شمول این ماده خارج کن

و حضور   یفیو کی  غیردولتی از نظر کم  هایسازمانه  توسع.  1غیردولتی اشاره شد  هایسازمانبه نقش  

و    کنند مداخله    دوانند در مذاکرات ارکان مختلف ملل متحموجب شد بتی مختلف  هاحوزهدر    ها آن 

شمار ه  منشور ب  اهمگنمنشور ملل متحد که در ابتدا عنصر ن  71این خود گویای آن است که ماده  

تا همبستگی    کند  ادایجستقیم  م  یارابطهو سازمان ملل    هاخلق ، حدی وسیع پیدا کند و میان  آمد یم

مصوب    31قطعنامه  در حال حاضر،    چنانکه  ؛(1994،  زادهبیگ)  بیابد  ترستحکمممبنایی    المللیبین

  23ورخ  م  1296و قطعنامه    1950فوریه   27مورخ    288  های قطعنامهشورا در کنار   1996ژوئیـه    25

  « ی غیردولتیهاسازمانروابط مشورتی میان سازمان ملل متحد و »اصلی   ایمبنعنوان به ، 1968ی م

 است.  مدنظر

به ساختار و هدف    توانمیالزم برای شناخت یک سازمان غیردولتی    یهایژگیودر تبیین  همچنین  

حق  هاسازمانین  ا مشارکت    هادولتی  داخلوق  براساس  تعریف    چراکه  کرد؛اشاره    هاآنو  شاید 

نکند  هاآن   برای  یشمولجهان نظر    ،صدق  پ ولی  حقوق   1950و    1923  یهاسینوشیبه  مؤسسه 

  1968و    1950  های قطعنامه  ،بود  المللیبینکنوانسیونی    صویبکه تالشی نافرجام برای ت  المللبین

و بخشی    است  زمینهاین    در  آورالزامسند    ترینمهماستراسبورگ که    1986سیون  اکوسوك و نیز کنوان

ین  چن  توانمی، معیارهای تشخیص یک سازمان غیردولتی را  شودمی  محسوب  «اروپاییحقوق  »از  

خماهیمرد:  برش توسط   قصد  عدمو    المنفعهعامهدف  ،  صوصیت  ایجاد  عمومی،  منفعت  و  سودبری 

ر مشخص و سازمان و تشکیالت فعالیت مؤثر در بیش از یک کشور، مق،  شورکک  داخلی یمقررات  

 . منظم

 
غیردولتی که بـه امـور داخـل در صـالحیت   یهابرای مشاوره با سازمان تواند یشورای اقتصادی و اجتماعی م». 1

های بین المللی و در صـورت  . این تدابیر ممکن است درباره سازمانکندهرگونه تدابیر مناسب اتخاذ  ،شورااشتغال دارند

   «نفع ملل متحد تعمیم یابد.پس از مشورت با )کشور( عضو ذی یمل ی هابه سازمان  لـزوم
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،  1( 25  ،2008  نیا،قربانالمللی )بین  هایسازمانمتعدد درباره شخصیت حقوقی    هایهنظریوجود    رغمبه

ی غیردولتی و با الهام هاسازمانعملی    یهاتالشحاصل از رویه سازمان ملل،    یهاشرفت یپ   با توجه به

نظری دیوان    هاز  در  المللیبینمشورتی  وارد  دادگستری  خسارات  ملل  شدقضیه  سازمان  به  د  متحه 

ازمان  س آن است که    المللیبین  هایسازمانبنیادین در حقوق  صل  ااین نکته که  با توجه به  ( و  1949)

ت گرفه  نتیج ین  چن  توانمی  ،(2001  ،ضیایی بیگدلیشود )میبراساس اعمالش تعریف    زیهر چاز    قبل

نیز باید به رویه کشورها مراجعه   غیردولتی ی  هاسازمان  المللیبین  تیرد شخصا  ییرش  پذرای  بکه  

و   دیگر    که  کرد   یبررسکـرد  یا  کشورها  حقـوق  تابع آیا  آن  ب  المللبینان  دولتی  غیرازمان  سرای 

 . تاس  ى یردولتغ   ی سازمان  خود   ،المللبینمؤسسه حقوق    .یا خیر  اندقائل  المللیبینشخصیت    خصوصبه

خست تأثیر  کرد: نصور  ت  المللبیندر حقـوق    هاسازمان این  دو کارکرد عمده برای    توانمی  یطورکلبه

  المللیبینکمیته  »و    «المللبین  وق مؤسسه حق»  که به بهترین  المللیبینقواعد    یریگشکلبر    ها آن 

بر   ها سازماندوم تأثیر این    ؛است  یبررسقابل  «شورتم»و    «اریهمک»که در دو شکل    «خ صلیب سر

حقوق »و بیشتر در عرصه    «المللیبینقواعد    رایاظر بر اجن»  عنوانبه  ویژهبهکه    المللیبیناجرای قواعد  

  )مثل صلیب سرخ( ممکن   ها سازمانطرفی این  بی  ی ومردمی  ویژگز  نیاهی  گو    شودمینمایان    «بشر

قرار   المللی بینرا در جایگاه اجراکننده قواعد    ها آن،  المللیبیندات  است در موارد خاصی طبق معاه

 . (1994 ،زادهدهد )بیگ

که طبق بند    کرداشاره    المللیبیندر دیوان کیفری    غیردولتی  هایسازمانش  نقه  ب  توانیمین  همچن

  ، وجود این  . با کندتوجه    هاآن اطالعات دریافتی از سوی    به  دیباتان  دادسنامه رم،  اساس  15ماده    2

نشده   ادعا  تصمیم  توانمی  ها سازماناین  که  ت  استاکنون  و  مشارکت  بدون  ایجادکننده   ها دولتند 

 .(325 ،2009،  مقامی)  هنجارهای حقوقی باشند

تنظیم و تدوین قواعد و مقررات مرتبط با حقوق و تعهدات   ،گفت  توانمی  مذکورداشت موارد    با نظر

های ورزشی، مبنایی برای ورود حقوق  فعالیت  و  هابرنامه  ،هاطرح  در زمینه  ها سازمانو    هادولتافراد،  

المللی  . این پیوند در سطوح ملی، فراملی و بیندنقرار دار  گریکدی  تأثیرتحت که    به قلمرو ورزش است

الملل و فرد در مقام بازیگران اصیل حقوق بین هادولت، انیم نیا دراست.  شدنیو تحلیل یبررسقابل

های  کنند که خود زمینه برخی چالشهای متفاوتی را ایفا مینقش  ،المللدر مقام غایت حقوق بین

بین حقوق  در  فراهم  جدی  را  ورزشی  و (2020  ،شهبازی)  کند میالملل  تنظیم  امر،  این  پیامد   .

 
بلکه    ،ها در یک سازمانشخصیت حقوقی بین المللی نه به لحاظ وجود نمایندگان دولت» ،داردیاین نظریه اعالم م. 1

 (. 266، 2002ضـیایی بیگـدلی، ) «شودیخاطر برخی عملکردهای آن که در سطح بین المللی است، اعطا مبه
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المللی که از خالل آن، تکالیف و حقوق افراد در قلمرو ملی و بین  استقواعد و مقرراتی    یدهسازمان

همراه  به  نقض تعهدات با پیامد لزوم جبران خسارت    و در مراحل کارکرد حقوق ورزش،  یابدمی حضور  

 . ردیگیم ورزشدر دنیای  ربط در قالب هنجارهای حقوقی، نظم و نسق اقدامات ذی کهطوری به ؛دارد

تقنینی   حقوق   :المللیبین  هایسازمانصالحیت  چون  مفاهیمی  توسعه  ش  ماهیتکه    بشر امروزه 

  حقوق   میان  تصنعی  مرزهای   ،است  انسان   ذاتی  کرامت  بر  یمبتن  و   یطیفراشرا  و  فرامکانی   فرازمانی، 

 در   ورزش  نقش  بر  تأکید  با  ورزشی  حقوق   که  یاگونهبه  ؛است  درنوردیده  را  المللیبین  و  فراملی ملی،

  طریق  از  دولت  المللیبین  روابط  تعمیق  ناگزیر،  و  فرد  توانمندسازی  طریق ری، ازبش  جوامع پایدار  توسعه

  ملی  مرزهای  ماورای  ورزشی  هنجارهای  انسجام  و  وحدت  به  آهستگیبه  ورزشی،  روندهای   در  مشارکت

حقوقی مدون و    یهای ورزشی در قالبامور مرتبط با فعالیت  همه، الزم است  بیترت  نیه اب  ؛پردازدمی

شوند مقررات  امر  این  که    (2020  ،شهبازی)  منظم  چارچوب  در  تالش   یالمللن یبمهم  طریق  از  و 

 . گیردمیصورت  المللیبینت داخلی و یهمراه با صالح المللیبین  هایسازمان
از    المللیبین  هایسازمان نوعی  و  دارای  داخلی  تقنینی  حقوق »  عنوان  با  المللیبینصالحیت 

 و سپس براساس  دهند یمشکل    ها دولتکه با انعقاد معاهدات میان    هستند  «المللیبین  هایسازمان

  (صالحیت داخلیسازمانی )درونمؤسس خود از صالحیت تقنینی در دو حوزه  شدهرفتهیپذ معاهدات

این نهادها قادر به تنظیم مقررات داخلی و تصویب    بنابراین؛  ( برخوردارندالمللیبین)   یسازمانبرونو  

شباهت زیادی ،  صالحیت داخلی مقرراتدر    هاآن.  هستنددر حوزه خویش    المللیبینو اجرای قواعد  

مجامع   داخلی  حقوق  دارپارلمبا  خارجی   الحیتصاما    (، 98،  2001انصاری،    زاده ی)تق  د نانی 

  گذارد میعضو(  غیرو تکالیفی برعهده کشورهای عضو )و گاه    تعهـدات،  المللیبین( سازمان  المللیبین)

در این  که    ( 101،  2001انصاری،    زاده )تقی  رساند یمرا به ظهور    المللنیب  ایجاد حقوقاز این طریق  و  

 .1کرد اشاره  متحد مللمنشور  41و  25به مواد  توانمیزمینه 

  ،تاهمی  دلیلکه به  کنندمیصالحیت خود اتخاذ  در حوزه    یفن   های، تصمیمها سازمانبرخی    زگاهی نی

  این مدل   (. 95  ، 2001انصاری،  شود )میضو رعایت ع غیری عضو و حتی  هادولتاز سوی    ها تصمیم  آن

 
المللی دادگستری در قضیه  .  1 بین  نامیبیا جالب توجه است. دیوان    1971ژوئن    21در این مورد، نظر مشورتی دیوان 

ویـژه  عضو به  یهادولتگرفت؛    یمنشور تصمیم  25وقتی شورای امنیت، طبق ماده  »:  سدینویم  25پـساز تحلیل ماده  

، بایـد خـود  نیستندشورای امنیت که علیه این تصمیم رأی داده و اعضای دیگر سازمان ملل متحد که در شـورا   اعـضای

بـا به محرومتصمیم گرفته  را  آن منجر  پذیرش  انجـام  شده وفق دهند. عدم  امنیت( در  )شورای  این رکن اصلی  کردن 

 (. 104-103، 2001زاده انصاری، تقی) «.شودیم، ردیگیم که از منشور  یی هاتیصالحوظـایف و 
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را    هاسازماناین    یهات یصالحهمین مدل    و  صادق استنیز    المللیبیندولتی  غیر  هایسازمانباره  در

 فوتبال  المللیبین   یونفدراس،  المللیبین  غیردولتی  هایسازماناین نوع    ةازجمل.  کندمی  رشیپذقابل

شور من  71اده  مبا توجه به    ،برخی نیز معتقدند  شده است.  یگذارنام  « فیفا»اختصاری    عنوانکه با    است

ا  ام   ،دارندیبرم   گام  المللیبینشخصیت حقوقی    شتندر جهت دا  هاسازمانموجود، این    انیآرمد  قواع و  

انصاری،  )  مقررات داخلی از شخصیت حقوقی برخوردار شوند  موجب  به اندتوانسته آن است که    داقلح

2001، 95  .) 

ک  یبودن صرفاً به معنای داشتن حقوق و وظـایف  الملل بینبپذیریم تابع و موضوع حقوق    راگی  حت

مانند    دولتی غیر  هایسازمان، آنگاه باید برای برخی  (1984،  1فورالنوس)  است  المللبین  در حقوق اد  نه

علیه آپارتاید در ورزش، صلیب   المللیبین کنوانسیون    با توجه به  انی  جهی  ورزش  هایفدراسیون همه  

ط  روابی در  دولتغیر  های سازمانز  نیحقوق بشردوستانه ژنو و    یهاون یکنوانسعطف به    ، سرخ جهانی

  ،(www.uia.org)  استراسبورگ که با ابتکار شورای اروپا تصویب شد  1986سیون  کنوانضای  اع ان  می

  س ینوشیپ   چنانکه  ؛اند بوده  المللیبین  یهاون یکنوانسزیرا موضوع برخی    ؛ دقائل ش   المللیبین شخصیت  

  های سازمان  وقىشخصیت حق باره  در  «ىالمللبین  یهاانجمن وضعیت حقوقى  »کنوانسیون مربوط به  

اختیار   سکوت  شخ  کردبیان    مطلبى   7ماده  در    یول   ،کردغیردولتى  بیانگر  این    صیتکه  حقوقى 

که    نیمتعهد از    د از تصمیم هریکتوانمیسازمان غیردولتى  »  :داردیمست. این ماده مقرر  هاسازمان

قى به آن سازمان خوددارى  حقوعمومى داخلى از اعطاى شخصی    م با استناد به مقررات مربوط به نظ

 های سازماناعطاى این حق به    ،بدیهى است.«  دادگسترى شکایت کند  ىالمللبینبه دیوان    ،تکرده اس

خود   های تصمیم  شوندیم که قادر    هاستآنى  المللبینبه معناى شناخت شخصیت حقوقى  غیردولتى  

 اجرا دنبال کنند.  هایورزش با ضمانت المللیبین را در امور 

  ها دولتمجموعه اصول و قواعدی است که    المللبینحقوق    :المللیبینجایگاه ورزش فوتبال در قواعد  

ا یکدیگر اجرا و در روابط ب  دانندیم ملزم    هاآن، خود را به رعایت  المللبینیعنی اعضای اصلی جامعه  

 های سازمانشامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف    المللبیناین، حقوق    . عالوه برکنندمی

موارد حقوق و تکالیف    یدر بعضو همچنین    هادولترا با یکدیگر و با    هاسازمانو روابط این    المللیبین

   .(1315 ، 1ج  ،2016 صفدری،کند )میافراد را تعیین 
که    یاست و هنگام  شدهاثبات    یهمگان در جامعه جهان  یورزش برا  تیاهم  ،شدکه اشاره  طورهمان

که ورزش به دو    دارد  تینکته اهم  ن یا  ،شودمیتوجه    فرامرزی  یسازمان   دگاهیبه موضوع ورزش از د

 
1. Fourlanos 
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 سالمت  به  یدر دسترس یدی موارد نقش کل ن یا یدوکه هر  شودمی میتقس  یو قهرمان ی بخش همگان

از سایر   المللبینحقوق  زیرا    ؛کنندمی  یباز  ی روان و صلح جهان دارای خصوصیاتی است که آن را 

جمعی    هایبرنامهو در    . با وجود اهمیتی که این قواعد و حقوق در عرصه جهانی کندمیحقوق متمایز  

باید داشته باشد،    ورزش فوتبال  هایبرنامه  ازجملهزندگی جهانی در سایه صلح و امنیت    آورامیپ که  

خود،    شدهنییتعسبب شده است که نتواند اهداف از پیش    در آنبنیادین    ی هاضعفجود  متأسفانه و

 توان می. علل این ضعف را  کندرا محقق    المللی بین  یهایهمکاریعنی حفظ صلح و امنیت و همچنین  

و قواعد داخلی    المللیبین، اجرایی و قضایی، مشکل سازش قواعد یگذارقانون عنوانبهنهادهایی نبود 

قواعد   هبودن این حقوق ب، متکیالمللیبیناز انجام قوانین    سرباززدندلیل استناد به حاکمیت ملی و  به

در مقررات حاکم    لیقب  نیا  ازهم نارسا و کلی است و هم منطبق با نیاز روز نیست و مواردی  که    عرفی

 وتبال دانست.بر ورزش ف

ا  عالوه  ی ارحرفه یغ ورزش در سطح    نیا  بودننه یهزکمبا توجه به  ورزش فوتبال    کردنیباز  نکهیبر 

حس  یارتقا برای هاورزش  نیترمفرحاز  یک ی ،شودیم  ینفر در جامعه جهان  هاون یلیم  یباعث سرگرم

نیز   فیحر  می و ت  م یت  کی  کنانیباز  ن یب  یو حت  م یت  ک ی  کنان یباز  نی ب  تیمیو صم  یکدل ی  ، یکپارچگی

نمود    یخوببهدر ورزش فوتبال    برد،میاز فقدان آن رنج    شدتبه  یکه امروزه جامعه جهان   یزیچ  است.

 . شود هاآند باعث بهبود توانمیو   کندمی دایپ 

روابط   قواعد حقوق    صرفاً  المللبینتنظیم  موارد  ردیگینمصورت    المللبینتوسط  برخی  بلکه در   ،

  ها دولتین ترتیب، درك و کشف موضع حقوقی  ه اب  ؛اندمیسهقواعد حقوق داخلی نیز در تنظیم آن  

اغلب اتفاق    روازاین  ؛میسر خواهد بود  ها آناز طریق مطالعه حقوق داخلی    المللیبینموضوعات  باره  در

  کند می، دادگاه احساس  المللیبیندادگاه  یک دعوا در برابر یک  باره  که در خالل صدور رأی در  افتدیم

که است    آمده  شیپ ، مواردی  درواقع.  کند  مطالعهقوانین داخلی را    ربطیذ  یهابخش که الزم است  

 آن   د یاکی  ابه معن  المللبینحقوق    و قواعدحل موضوعات مهم، مستلزم تفسیر قوانین داخلی بوده  

است نداشته  قوانین  حالبااین  ؛موضوعیت  مقررات،  با  مغایر  .  پذیرفت   تواننمیرا    المللیبین  داخلی 

را   اساسی  قانون  سکوت  تعهدات    تواننمیهمچنین  از  گریز  برای    قرارداد  المللیبین مستمسکی 

 . (29 ،1، ج 2021 ،زادهموسی)

تقابل    به لحاظ  المللیبین در عرصه    در حوزه ورزش فوتبال  ، حقوق و مقررات داخلیبیترت  نیا  به

البته دایره تأثیر این مقررات   ؛دارای اهمیت ویژه است  ابعاد در برخی    المللیبینداخلی و    ی هاه ینظر

و با کشف موضوعات و مسائل جدید، این دایره    شودینمبه موارد مذکور محدود    المللبیندر حقوق  
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المللی  های گوناگون بینلیتغیردولتی در فعا  هایسازمانحضور گسترده  ،  روازاین  ؛ تر خواهد شدگستره

  هایشده است. از این منظر، تصمیم  ها دولتو    ها آنناپذیر میان منافع  سبب بروز برخوردهای اجتناب

 استعضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده    هایفدراسیون فیفا در تعلیق و اخراج برخی  

نمونه   1385در سال    برخورد و تقابل فیفا با فدراسیون فوتبال ایران  چنانکه  ؛ (326 ،2009  ،مقامی )

 . 1است المللیبینبا نهادهای    قوانین داخلیعدم تعامل تعهدات دولت و از بارزی 

قصد فیفا    نکهیایکی    کرد: ارزیابی    توانمیرفتار فیفا    یدو سودر    ،ذکر استدرخور  آنچه    زمینه  نیا  در

  رویه تأکید دارد   نیبر ا  و  در فوتبال است  هادولتعدم مداخله    ،غیردولتی  المللیبینیک نهاد    عنوانبه

نهادهای    جویانهمداخله، اصالح رویه  هدف فیفا  از طرفی  . هاآن و حاکمیت    ها دولتو نه دخالت فیفا در  

 ازجمله نهادهای ورزشی    های و تصمیم  ها برنامهدولتی در جریان    و   یحکومتنظام    تیدرنهادولتی و  

، گیریتصمیم و در اختیار گرفتن جریان    یافکار عموماست که با استفاده از ابزار  فدراسیون فوتبال  

براساس قواعد  تابد،  اش برنمیهای دولتی را در امور داخلیوضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالت

یا حرکت    جویانهمداخله فعل    از  دور  به  تواننه میو رویه را    این رفتار  .به حالت عادی بازگرداندخود  

قانون یک  نه  و  بینسیاسی  توانایی  ا  نامید؛   المللیگذاری  از  نشان    های سازمان  ی دهسازمانگرچه 

 .قوانین در سطح جهان دارد  کردنغیردولتی و قدرت هماهنگ

درخور ، این نکته  المللیبینجایگاه ورزش فوتبال در قواعد    تداش  نظر با  آنچه گفته شد و  با توجه به  

از  است که    تأمل بر حقوق داخلی کشورها را یک اصل    المللبین برتری حقوق    دانانحقوق بسیاری 

بدیهی   و  برخی  اندشمردهمسلّم  همچنین  ذکر   هاونیکنوانسو    هاعهدنامه.  زمینه  این  در  مؤیداتی 

کشورهای    دانانحقوق اغلب علما و    موردقبول  تنهانه   المللبیندر حال حاضر، اولویت حقوق  .  اندکرده

این   المللبیندر اجرای مقررات حقوق    ها دولتو طرز عمل    المللیبینبلکه رویه قضایی    ؛مختلف است

عمل رعایت  دررا  المللیبیناصل تقدم حقوق  تنهانه به همین دلیل است که  کند؛میاولویت را مسلّم 

  اندپذیرفته  یرسمطور  بهبر حقوق داخلی را    المللبیناصل تقدم حقوق    هاآناز    یاپاره، بلکه  کنندمی

قوانین خود   در  قید    صراحتبهو  را  این کشورها  اندکردهآن  از  برخی  از: ممالک متحده    اندعبارت. 

 
با قوانین  1385در سال    .1 با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته  ، فیفا 

کرد و نمونه بارز آن  بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز می مغایر استانداردهای فیفا بااما  بود،منطبق   داخلی ایران

بود. پیامدهای مختلف سیاسی،  جمهور و رئیس سازمان تربیتاخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیس بدنی 

ر دستور کار خود  دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصالح اساسنامه را دتا  اقتصادی این تعلیق سبب شد    و   اجتماعی

 قرار دهد.
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جمهوری فدرال   ،1948ایتالیا در قانون اساسی سال    ،1787مریکای شمالی در قانون اساسی سال  آ

 (. 151، ج اول ،2016صفدری، ) 1958فرانسه در سال  و 1949آلمان در قانون اساسی سال 

 کندمیورزشی، رویکردی را ایجاد   یهابرنامهدر   بر حقوق داخلی  المللبینتقدم حقوق  پذیرش اصل 

ی مختلف ورزش فوتبال  هاحوزه در    گیریتصمیمو    دهدمیرا تقلیل    ها دولتکه حاکمیت بالمنازع  

و مقررات داخلی و ملی از سوی   سو  کیاز    المللیبینو نهادهای غیردولتی    المللبینهمسو با قواعد  

به   ،شودمی  ایحرفه   صورتبهکه سخن از ورزش فوتبال    یهنگام . در این فرایند،  گیردمیدیگر قرار  

  کنانیرا از حقوق باز  یمختلف  هایبحثکه    شودمی  یادهیچیپ گسترده و    اریسخن از نظام بس  یمعن

پا  باز  1هیدر رده  برا  کنانیتا حقوق  به مقوله فوتبال  توجه  آقا  ،شکسوتانیپ   یو  بانوان و    ، انیفوتبال 

با توجه   بنابراین؛ دی آیم  انیسخن به م  گریموضوعات د هادهو    ایحرفهو    یارحرفهیغ   کنانیباز  فوتبال

ورزش   نیا  یتیتوجه به ساختار و چارچوب حاکم  ،ی ورزش در جامعه جهان  نیروزافزون ا  یگستردگبه  

از گذشته احساس   شیحاکم بر فوتبال ب  المللیبیناصول و قواعد    ترق یدقهر چه    یبررس  منظوربه

  گاه یجا  بهترشدنباعث    تنهانه  ها آنبهبود    یو تالش برا  اتیمقوله همراه با جزئ  ن یا  یواکاو.  شودمی

به    ازپیشبیش  توانمی  دیجد  یت یو اصول حاکم  نیوضع قوانبلکه با    ،شودمی ورزش در جهان    نیا

 پرداخت.  نیز  موضوع  نیدر ا  ریافراد مختلف درگ  شدهعییتضو احقاق حقوق    یاجتماع   ی همبستگ  جادیا

  ها آنکه تمرکز بر    بردمیسود    یمختلف  المللیبین و اصول    نیاز قوان  هاورزش   ریبا سا   سهیفوتبال در مقا

  نیتا با مطالعه بهتر ا  شود  هاحکومت  یبرا  یابزار  ندهید در آتوانمیاصول    نیبا ا  شتریبهرچه   ییو آشنا

  ی امور در سطح کالن جهان  نیبا پرداختن به ا  ی جهان   حصل  جاد یشدن و اترکینزدابزار بتوانند در جهت  

 بپردازند.

بلکه در    ،است  شده   یعلم   د ییتأ   ی از لحاظ پزشک  تنها نه  ی توجه به ورزش و تحرکات جسمان  تیاهم

در ماده    توانمیتوجه را    نیشده است و نمود ا  ایویژهموضوع توجه    ن یبه ا  زیبشر ن  المللبینحقوق  

  « دارد   حیو تفر  و فراغتهرکس حق استراحت  کند »می  انیکه بدانست  حقوق بشر    یجهان  هیاعالم  24

  12ماده    1بند    نیهمچن  .گیردمیقرار    2ی حق بر سرگرم  رمجموعهیز  ی نوع بهو امروزه حق بر ورزش  

اقتصاد  المللیبین  ثاقیم   نیا  در  یکشورها»  کند می  انیب  صراحتبه  ی و فرهنگ  ی اجتماع   ، یحقوق 

بهتر  ثاق یم از  تمتع  به  را  روح  یجسم  المتحال س  نیحق هرکس  رسم  الحصولممکن  یو   ت ی به 

حق بر سالمت افراد    یهانمونه  نیفراغت از بارزترورزش و اوقات  ،مطالعات  با توجه به  .«  شناسندیم

 
1. Grassroots 

2. Entertainment Right 
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  ن یتأمدر    ینقش اساس  ،است  مؤثر  یکه سالمت جسم  زانیبه همان م  یو سالمت روح  شودمیشناخته  

  اوضاع  یو با بررس  یجد  صورتبه  1993سازمان ملل متحد از سال    ،نیبر ا  عالوه  سالمت افراد دارد.

هزاره سازمان ملل    هیدر اعالم  کهطوریبه  ؛است  کردهبه بحث ورزش    ایویژهمختلف توجه    احوال  و

  عنوان بهبه مقوله ورزش    ، شد  بیتصو   یمجمع عموم  55/2که طبق قطعنامه    2000متحد در سال  

 شده است. ستهیو توسعه صلح و انسان نگر وددر جهت بهب  یابزار

 ت یبه اهم  ی مختلف  ی هاقطعنامهحقوق بشر سازمان ملل متحد در    یو شورا  ی مجمع عموم  نیهمچن

 نیاست که آخر  کرده اشاره    یانسان  یهاارزش  ریو سا  ض یرفع تبع  ،آموزش  ،ورزش در گسترش صلح

 گرفتهصورت اقدامات    نیاز آخر  2016دسامبر    16مصوب    A/RES/71/160  یمجمع عمومقطعنامه  

 است.  نهیزم نیدر ا

سازمان غیردولتی  ورزشی مانند هر    هایفدراسیون   :ی غیردولتی ورزشیهاسازمان  و   هادولتحاکمیت  

  مثالً   ؛ گذاردمیاثر    ها آنبر    ی مل این قوانین    و   شوند یمداخلی یک کشور تشکیل    وانیندیگر طبق ق

باید   نی؛ بنابرااست  شدهقانون مدنی سوئیس تشکیل شده و در آن کشور ثبت    60اده  ماس  اسفیفا بر

ت  ثباصالحی    نامهنییآ»،  1قانون اساسی  26. اصل  کننددولت محل تأسیس را رعایت  ه  بوط  مربقوانین  

مؤسسات    شکیالتت و1958)  «یتجارت   ریغ و  تأس  نامهنییآ»  (  و  اجرایـی   هایسازمانفعالیت  یس 

ر  باکم  حی موجود  ملوانین  ق  ازجملهفرانسه    1901ه  ژوئیانون اول  ق ران و  ای( در  2005)  «ییردولتغ 

 . (www.hoqouq.com) هستندغیردولتی    هایسازمان
  کند؛ ی غیردولتی ایجاد  هاسازمانفعالیت  رای  ب  هایی محدودیتت  اسقوانین داخلی یک کشور ممکن  

را در   غیردولتی در کشور  المللیبین ه  خیری  هایسازمانفعالیت  الیحه    در ایران، دولت  ،مثالعنوان به

مجلس، گستره حقوقی    ارجیخکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست  کرد  به مجلس ارائه    1383سال  

  گان و آوارگانمهاجران، پناهند  ورامال در  فعی  یردولتغ   المللیبینه  خیری   هایسازمان»این الیحه را از  

تصویب این الیحه صدور اجازه و  ورت در صسترش داد. گ «غیردولتی المللیبین هایسازمان به همه»

کشور، امور  ی هاوزارتخانهاز نمایندگان  شکلمتسیونی کمیده عهمزبور به  هایسازمانخاتمه فعالیت 

اقتدار دولت    تأثیرتحت  ها سازمانتأسیس این  ا  ی ت  فعالی  ،بترتیین  ه اب  ؛2خارجه و اطالعات خواهد بود 

 
آزادند  هاتی... جمع»  .1 مل  ؛...  آزادی، وحدت  استقالل،  اینکه اصول  به  و اساس جمهـوریی مشروط  موازین اسالمی   ،  

 « ها مجبور ساخت.ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آناز شرکت در آن توانیکس را نماسالمی را نقض نکنند. هیچ

در کشور،    های بین المللی غیردولتیالیحه نحوه فعالیت سازمانباره  گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در   .  2

 12/5/1383اپ ، تـاریخ چـ 177، شماره دفترثبت  216مجلس شورای اسالمی، دوره هفتم، سال اول، شماره چـاپ 
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این    اکنونهم.  گیردمیقرار   فعالیت  و    نامهنییآ  29ماده    براساس  هاسازماننحوه  تأسیس  اجرایی 

وجود چنین قوانینی در کشورهای دیگر نیز    ا ی. تصویب  شودمیتنظیم    1ی غیردولتی هاسازمانفعالیت  

  سازمان باید رعایت شوند   یهاتیفعالهنگام    وانینقن  ای.  کند را محدود    هاسازمانممکن است این  

 . (339 ، 2009، مقامی )

دولتی  غیر  رغمبه)  یورزش  هایفدراسیونرای  بی  الیفی حتتکد  توانمی  المللیبینمعاهده  یک  انعقاد  

آپارتاید در ورزش که    هعلی  المللیبین و بر روابط ورزشی اثر بگذارد. کنوانسیون    کندبودنشان( ایجاد  

آفریقای جنوبی در مجامع ورزشی    توقت آپارتایدی  دولزوای  اندف از آن  ه صویب شـد و  ت  1985سـال  

این معاهده،   ،. درحقیقتاز این معاهدات است ودموجتنها نمونه   ،بود 1973بر کنوانسیون  المللیبین

کیفری   نظام  یا    ی هادولتعلیـه    المللیبینخود  مالی  و هرگونه کمک  است  به  غیرآپارتایدی  مالی 

در  را  کشورهایی    دهنماینکاران  ورزشو    هامیتورزشی،    یهاارگان آپارتاید  سیاست  اعمال    هاآنکه 

اخراج آفریقای جنوبی »نیز متضمن    10ماده    3جزء  بند الف    . (5)ماده    کند میممنوع اعالم  ،  شودمی

   2.است «ورزشی هایفدراسیون  همهاز 

به تحریم    ها ملتاهمیت روابط ورزشی نزد افکار عمومی و    لحاظبه    ،رسد یمبه نظر    آنکه  گریدنکته  

ماده    ویژهبهتفسیر موسع شورای امنیت از فصل هفتم منشور ملل متحـد،  وفق  ورزشی یک کـشور  

  هایی محدودیتایجاد    داشت است که  . با این نظر بینجامد (  هامیتحریا در کنار دیگر    ییتنهابه)  نیـز  41

عنوان تحریم،    و صدورارجی  خاز نظـر سـفرهای   اتباع یک کشور ذیل  یا همه  برای بعضی  روادید 

  هایفدراسیون در مسابقاتی شود که توسط    ها آنورزشی یا عدم شرکت    یهامیتیت  دودمحموجب  

 .د ینماینم اعمالرقابلیغ  المللیبین

 
تی متشکل ئها به عهده هیهای غیردولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آنصدور مجوز فعالیت سازمان»  .  1

نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت اطالعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبطبا   از

  مـذکور پـس   غیردولتی  ی هایردولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود. تبصره  فعالیت سازمانموضوع فعالیت سازمان غ

  ی هاسازماننامه مزبور شامل  آیـین  32و    17توجه به مواد    البته با  ؛«باشدیمنامه    از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیین 

  یهاونیفدراسان و  رورزشی ای   یهاونیفدراس بنابراین رابطه    ؛وجود دارد  ها آنکه قانون خاصی درباره    شود ینمغیردولتی  

های  نامه اساسنامه فدراسیونطبق قانون سازمان تربیت بدنی، قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک و آیین  ،المللیمربوط بین

 شود.ورزشی آماتوری تنظیم می

  طور خاص مربوط به آفریقای جنوبی اسـت، در صورت الغای ه بهمفاد ماده حاضر ک »معاهده،  10ماده  5مطابق بند . 2

  «نظام آپارتاید در آن کشور، دیگر اعمال نخواهد شد.
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نیز   عملکرد    ها دولتاینجا  بر  امنیت(  شورای  تأثیر    هایفدراسیون )در چارچوب  .  گذارندیمورزشی 

 تثبر  دفتده در  شتثب  یهاهیاتحاد  1« فوتبال  المللیبین فدراسیون  » ،  مطابق ماده یک اساسنامه فیفا

  کرده اهداف فیفا را تبیین    اساسنامه  2ماده    است.  2قانون مدنی فدرال سوئیس  60تجاری طبق ماده  

 عنوانبه  تواندیم   ،مسابقات فوتبال در یک کشور باشد  زاریبرگ  مسئوله  کال  فوتباست و هر اتحادیه  

مرجع عالی فیفا درباره الحاق، تعلیق   عنوانبه( که کنگره 10اده معضو فیفا شـود ) 3یک اتحادیه ملی 

 . (9اده م ) گیردمیصمیم ت ها آن یا اخراج 

مطابق  ،  د ندهام  انجاساسنامه را    13ملی تعهدات مندرج در ماده    (ونی)فدراس  یک اتحادیه  کهی درصورت

  اساساقدام براز:    اندعبارت  شود. این تعهدات عمـدتاً   معلقممکن است توسط کنگره    14مقررات ماده  

و    مسابقات  نیقواناساسنامه و مقررات فیفا، شرکت در مسابقات، پرداخت حق عـضویت، احتـرام بـه  

 حقوقی هم دارند.  12انجام کامل وظایف طبق اساسنامه و سایر مقررات. اعضا طبق ماده 

مه  اساسنا 60و    59بر طبق ماده » : اساسنامه، صالحیت دادگاه داوری ورزش پذیرفته شد 60در ماده 

توسط    یخواهفرجامهرگونه    ، فیفا صادره  نهایی  احکام  و  فیفعلیه  دادگاه    ای ا  در  باید  کنفدراسیون 

 
1  .Fédération Internationale de Football Association (FIFA)   واژه از   de Footballمنظور 

Association )فرانسه( یا    Association Football 

شود و  ای که زیر نظر فیفا برگزار میشده در اساسنامه، عبارت است از »مسابقهدر اساسنامه فیفا طبق تعاریف ارائه 

 شود.« دهی میطبق« قوانین بازی »سازمان

ها«( از بخش چهارم )با عنوان »حقوق مالکیت«( است  قانون مدنی سوئیس در فصل دوم )با عنوان »انجمن  60ماده  .  2

دارد: »انجمنی که یک موضوع سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، خیریه، اجتماعی یا هر موضوعی به جز صنعت  ر میکه مقر

شان نشان دهند، وضعیت یک شخص  ها قصدشان را برای داشتن یک شخصیت حقوقی با اساسنامهدارد، به محض اینکه آن

 وضوع، سرمایه و ساختار انجمن را بیان نماید.« آورد. اساسنامه باید کتبی تنظیم شود و م]حقوقی[ را به دست می

http://www.servas.org/siexco/images/0/07/The_Swiss_Civil_Code_in_English.pdf 

<www.fifa.com>: 
 .دسترسی استاساسنامه و سایر اسناد مهم فیفا در پایگاه اینترنتی رسمی قابل 

یک اتحادیه فوتبال است کـه فیفـا آن را به رسمیت شناخته است و  در اساسنامه فیفا به معنای  Association. واژه 3

هـای  عـضوفیفاست؛ مگر آنکه معنای متفاوتی براساس متن از آن برداشت شود. در این مقاله، ایـن واژه را بـا عبـارت

صطلح اسـت، اما در  ایم. اصطالح »فدراسـیون« در کشور ما بیشتر م»اتحادیه ملی« یا »فدراسیون )ملی(« استفاده کرده

شود و هر دو به یک معنا عبارت است از سـازمان فوتبـال کـه  بسیاری از کشورها از کلمه »اتحادیه« استفاده می

 نماینـدگی ملی فوتبال یک کشور را در فیفا به عهده دارد.
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 « مورد رسیدگی واقع شود  ،رار داردقوئیس  س   که در شهر لـوزان  CAS  یورزشحکمیت    المللیبین

 . (340 ، 2009، مقامی )

فیفا( به  )  غیردولتی   المللیبیننهادی    یریگشکلو    المللیبینمعاهده  یک  انعقاد  و کارکردهای    آثار

منجر ودنشان(  بدولتیغیر  رغمبه)   ورزشی  هایفدراسیون برای    ایجاد تکالیفی هم برای این نهاد و هم 

 رش یبا پذ درحقیقت    روازاین   ؛گریزی نیست  ها دولتاز سوی    شدهرفته یپذکه از اجرای تعهدات    شودمی

بدون    تا  سازدمیرا قادر  ایران، این سازمان غیردولتی    دولت  ازجملهو    ها دولت شرایط فیفا از سوی  

ه ل آنچمث  هادولت  برای  گیریتصمیمکلمه یعنی    خاصبه معنای    المللیبینرایی  آنکه ضـمانت اج

امنیت   اختشورای  روند    آنکهیب  و  دارد  اریدر  در  دخالت  برای  کافی  حقوقی  و    گیریتصمیممبانی 

د را ونسبتاً منطقـی خ  هایخواسته داشته باشد، با استفاده از ابزار افکار عمومی،  هادولت یگذارقانون

این  زیرا  ؛1کرد  ی تلقسیاسی  رافیفا  های خواسته  تواننمیصریح و حتمی   طوربه بنابراین کند؛ ق محق

از   ب  المللیبینی  هاسازمانالگوی رفتاری  که    شودمی  دیده نیز    المللبینهمچون عفو    شریحقوق 

دار نقـض حقـوق بتیاهم  با ند  سعی  موارد  به  اطالعشر  دادن  افکار    ی رسانو  نظر  موارد،  این  درباره 

  شدهارائه   تخلفاتزارش  گ»اه  گ  چنانکه؛  کنندجلب    المللیبین داخل کشورها و حتی عرصه    عمومی را در

ک منبع  به ی  «غیردولتی و مؤسسات خصوصی  المللی بین  هایسازمان  زارشط نهادهای خاص و گتوس

 .(255 ،2005هاشمی،  شود )میتبدیل  الدولیبین میاطالعاتی برای نهادهای رس

عمومی و توجه خاص  فکار  ورزش در ا  اهاز اهمیت و جایگ   یخوببهز  ی نیورزش  المللیبین  هایفدراسیون 

  ی امدهایپ و    المللی بین  ی هارقابتاز    کشور  ک محرومیت ورزش ی  نی؛ بنابراهند هی د سیاسیون به آن آگا

 تواننمی  هالبت  ؛2کرد از آن احتراز خواهند    هاآن  ه خواهد داشت ک  یریناپذ اجتنابسیاسی    یهانهیهز

 تشیاز موقعا  سیاسی به دولت ایران تحمیل کرده ی  یاخواسته فیفا در این رویکرد خود،    که  مدعی شد

فیفا درباره    از اساسنامه  شدهارهمستندات اش  ی برمبنا  ،طرح شد زیرا آنچه م  ؛است  کرده سوءاستفاده  

 
شنهادی  ین پی، با چنایهسته  لهئمس  دلیلجهانی بـهاز جام  شدن اخراج ایراندر ابتدای مطرح  ازمانبرای مثال، این س .  1

 قاطعانه برخورد کرد و پاسخ منفی داد. 

  ازجمله لی موجود  قوانین داخ  با  درصد مغایر  را که صد  ودخ  هایخواستهاجرا شد. فیفا  در ایران نیز دقیقاً همین رویه  .  2

به الحاق   نهادها و مؤسسات عم  هایفدراسیونقانون مربوط  قانون فهرست  به  ی و پیامـدهایی چون تصویب  ومورزشی 

دیوان عدالت    الحیت بـرایبین المللی، درنظرگـرفتن ص  های فدراسیونرفتن معیارهای  گ نظربدون در   ها فدراسیون  نامه اساس

بود دولت    زیرا مطمئن  کرد؛ تحمیل    رانبه دولت ای  ،. بود.و.  هافدراسیونداخلی    هایتصمیمصورت شکایت از    اداری در

 ال را بپردازد.حاضر نیست هزینـه سیاسی تحریم فوتب
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  یهادادگاهبه    کنانیبازو    هاباشگاه  مراجعهعدم  غیردولتی و    هایسازمان  عنوانبه  هافدراسیون استقالل  

 است. نشده تهت خواسیش از آن از دولاست و چیزی ب عمومی برای رسیدگی به مسائل ورزشی

 

 یریگجه ینتبحث و 
بین  هایسازمانعملکرد  تأثیر   کشورها  ورزشی  المللیغیردولتی  داخلی  حقوق  حتی  و  رفتار   و  بر 

در    دخالتعدم  و در راستای حاکمیت و    ترعیوس  ایدر گستره  توانرا می  نهادهای غیردولتی ورزشی

عنوان ها با استفاده از اهرم افکار عمومی داخلی و جهانی به. این سازمانکردامور داخلی کشورها تبیین  

ابزار برای  نیتریقو از سوی   شده رفتهیپذخود که در راستای قواعد    هایاعمال تصمیم  و مؤثرترین 

است عضو  می،  کشورهای  این  کنند.  استفاده  به»رویکرد،  در  نیز  سازمان فیفا«  غیردولتی    عنوان 

برخورداری از حمایت افکار   که  ابزار این سازمان  ترینمهمبا کاربرد    است  توانسته،  ورزشی  المللیبین

ها همچنان  دولت  ی،اپشتوانه   نیبدون برخورداری از چن   چراکه  کند؛، اهداف خود را دنبال  است  عمومی

دفاع    های سیاسی داردکه بیشتر جنبه   خود  هایرا دارند که از منافع و تصمیمحاکمیتی  این اقتدار  

گیرد،  با سازمانی غیردولتی قرار می  ییصداهمکه خواست مشروع افکار عمومی در    هنگامی   اما  کنند،

عقبدولت به  ناچار  پذیرش    ینینشها  سازماناصال  هایتصمیمو  بین  حی    ورزشی  المللیغیردولتی 

 همین و... در    قوانین بازی مثل تعداد بازیکنان، خطاها و مجازات  که  گونههمان  نی؛ بنابراخواهند بود

این نهاد    هایتصمیمتوان  نمی  ،شودمیاعمال    آن  شدهرفتهیپذو بر اساس قوانین    شده  سازمان تدوین

 گونهچیاستانداردهای ساختاری فیفا ه  رعایـتزیرا    ؛داخلی کشور پنداشتعنوان دخالت در امور  را به 

استانداردها در  ن با نقض ای ممکن است  بلکه برعکس این دولت است که ؛ندارد «مداخله» شباهتی به

و    روند عادی تالش کرد   و در چنین وضعی باید برای بازگـشت  کندها دخالت  امور داخلی فدراسیون 

  شدنیجهانامروزه »  چراکه  ؛است  ی شدنرفتهیپذو    متصور  گفتهشیپز سوی نهادهای  این تالش تنها ا

میحقوق  ایجاب  تا  «،  »استقالل  کند  حقوقی  و    هایسازمان هنجارهای  مداخله »غیردولتی«  عدم 

توسط    شدهییشناسا  یقواعد حقوقعنوان  فیفا« که به »  « همچونغیردولتی   هایسازماندر    هادولت

و کشورها   شودالملل تلقی  در راستای تحوالت حقوقی در سطح بین  ،شودمی  محسوب  این سازمان

  . شوداین عملکرد و رویـه موجـود، سبب گسترش و تکثیر این هنجارها در سطح جهانی  پذیرا باشند تا  

خود با آن   ابزارهای  و با   داند یم  فیفا قوانین مجوزدهنده دخالت دولت در فوتبال را غیرعادالنه  ،درواقع

 که همان اسـتفاده از ضمانت اجراهای مخصوص خود  قادر است از طریق چنانکه ؛پردازدیبه مبارزه م

 . کندخود پافشاری   شده اتخاذ هایبر تصمیم ،است اسـتفاده از ابزار افکار عمومی
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و سطوح مختلف،    هاحوزهعملکرد ضعیف مدیریت فوتبال ایران در  با توجه به  نظر به آنچه گفته شد و  

فیفا( که گاه موجب )  غیردولتی   هایسازماننظارت    با   رابطه  دراز آنچه فوتبال ایران    رفتبرونبرای  

اختصار است، الزم است پیشنهادهایی به  شده   المللیبینو    ملی ح  و زیان و افول فوتبال ایران در سط

 :بیان شود

فوتبال  ا- اهالی  ذهنی  تصویر  و  )صالح  و   یخودمحور و    یخودپنداراز  (  فوتبال  ریزانبرنامهمدیران 

تصویر و جانبههمهشفاف،    یترسیم  مترقی  قواعد    ،  و  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  کاربردی 

 ؛فوتبال ایرانتوسعه  یتو مدیر یزیربرنامهبرای  المللیبین هایسازمان شدهرفتهیپذ

بر  هتماما- کارشناسان  ییافزاهم  مبتنی  و  اقتصادی،    مختلف  هایحوزه در    فرهیختگان  فوتبالی، 

و   راستای    ایرسانهاجتماعی  فوتبال  تبییندر  همچنین    حقوق  و    موجود  ی هاتیظرفترویج  و 

 ؛فوتبال  المللیبینهمسو با قواعد  فوتبال ورزش ی چندقطب یهاتیقابل

ورزش، مجمع تشخیص   ی عال  یشورا )  مختلف فوتبال  هایحوزهتولی  م  هایسازماننهادها و    هتماما-

تدوین سند راهبردی   در  (گذاراستیس، وزارت ورزش و مراجع و مقامات  گانهسه مصلحت نظام، قوای  

با    ایران  یو فرهنگ  ، اجتماعیو نیز اهداف اقتصادی  کالن ملی  یهااستیس  مبتنی برو جامع فوتبال  

 ؛فوتبال المللیبیندر نهادهای   شدهرفتهیپذنظر داشت مقررات و حقوق 

ح وکه در سط برخی کشورها فوتبال در ورزش افتهیتوسعهکارکردها و الگوهای از  یریگبهرهو وجه ت-

 ؛ اند شدهصاحب موفقیت و توسعه ورزش فوتبال  ایمنطقهجهانی و 

ورزش   هایسازمان  ینیآفرنقشنهادهای دولتی در    دخالتعدم  بر  استوار    یااراده میت و قطعیت  ح-

نهادهای ورزش فوتبال مطابق با    حفظ استقاللاراده حاکمیتی برای    و تحمیل  اعمالعدم  فوتبال و  

 فوتبال.  المللیبین شدهرفتهیپذ قواعد و حقوق 
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