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یکی از آرزوهای فوتبالدوستان و تماشاگران این رشته مهیج ،دیدن بازیهایی است که گلهای زیادی در آن رد و
بدل شود؛ در این بین چه بهتر که همه این گلها توسط تیم مورد عالقهشان به ثمر برسد و به اصطالح تیم حریف و تور
پرونده
دروازهشان را سوراخ ،سوراخ کنند! در تاریخ برگزاری مسابقههای فوتبال نتایج عجیبی رقم خورده است که برخی
از آنها غیر واقعی و مضحک به نظر میرسند اما گاهی مستطیل سبز آن قدر بیرحم میشود که نتیجه تحقیر شدن
یک تیم را در تاریخ ماندگار میکند .خرداد سال  76یکی از این روزها بود .جایی که تیمملی کشورمان موفق شد با یک پیروزی یک
طرفه ،تیم کمتر شناخته شده مالدیو را با زدن  17گل و بدون گل خورده بدرقه کند و یکی از یک طرفهترین بردهای تاریخ کشورمان را
به ثبت برساند .به همین بهانه و البته برد عجیب تیمملی نروژ که دو روز پیش موفق شد با  12گل در جامجهانی زیر  20سالههای جهان
برابر هندوراس به پیروزی برسد ،در پرونده امروز زندگی سالم ،مروری خواهیم داشت بر یک طرفهترین بردهای تاریخ فوتبال دنیا.

ای اس آدما

ایمیرنه

شاید با دیدن این نتیجه عجیب ،تصور کنید که این یک بازی هزار دقیقهای یا تالشی برای شکستن یک رکورد در گینس
یا اصال مربوط به صدها سال پیش بوده است اما این بازی در سال  2002و در لیگ کشور ماداگاسکار انجام شده است.
البته حدستان درست است که این بازی ،یک جنگ معمولی نبوده است! همانطور که گفتیم در اکتبر سال 2002دو
تیم باشگاهی «ای اس آدما» و «ایمیرنه» در کشور ماداگاسکار به مصاف هم رفتند که تیم «ای اس آدما» با نتیجه  149بر
صفرپیروزشدورکوردبیشترینتعدادگلدریکمسابقهدردنیابهثبترسیدامااصلماجراازاینقراراستکهدرمسابقه
قبلیایندوتیمکهبانتیجه 2بر 2بهپایانرسیدهبود،داوریکضربهپنالتیدردقایقپایانیاینمسابقهبهضرر«ایمیرنه»
گرفت و با این گل بازی مساوی شد و این تیم قهرمانی را از دست داد .به همین دلیل ،آنها در بازی آخرشان در اعتراض
به تصمیم داور که در بازی قبلی ،قهرمانی را از دستشان گرفت از اول مسابقه شروع به زدن گل به دروازه خودشان کردند
و تا پایان مسابقه 149گل به خودی زدند و تیم حریف فقط نظارهگر گل به خودی آنها بود .پس از مسابقه ،تماشاگرانی
که به ورزشگاه آمده بودند ،پول بلیت خود را پس گرفتند .همچنین مربی تیم ایمیرنه ،سه سال محروم شد و چهار بازیکن
این تیم از جمله کاپیتان تیم ملی ماداگاسکار ،یک سال از کلیه فعالیتهای فوتبالی و حتی حضور در ورزشگاه محروم
شدند .با این حال ،این نتیجه پر گلترین مسابقه رسمی در تاریخ فوتبال دنیاست که به ثبت رسیده است.

بارنزلی

شفیلد ونزدی

دربی شهر بارنزلی که معموال هر سال بین دو تیم بارنزلی و شفیلد ونزدی(به شرط حضور هر دو در لیگ دسته اول
انگلیس) برگزار میشود ،پرتماشاگرترین بازی در بین فوتبال دوستان این شهر است .با این حال و در یکی از بازیهای
این دو رقیب سنتی ،نتیجهای رقم خورد که نه تنها هیچگاه در بازیهای این دو تیم تکرار نشد که بعد از این پیروزی
قاطع ،تیم برنده طلسم شد و تا  30سال بعد حتی یک برد یک بر صفر هم نتوانست مقابل تیم همشهریاش به دست
آورد! طبق اسناد تاریخی ،این دو تیم در سوم نوامبر سال  ۱۹۷۹در انگلیس برابر هم قرار گرفتند و بارنزلی توانست
سنگینترین شکست تاریخ شفیلد را رقم بزند و این تیم را با نتیجه تحقیرآمیز  ۷۹بر صفر شکست دهد .سپس تا سال
 2009و در بازی که «آندرانیک تیموریان» نخستین بازی خود را با پیراهن بارنزلی برای این تیم انجام داد ،این تیم
هیچگاه نتوانست در دربی بارنزلی پیروز شود .بارنزلی در این سال و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

استرالیا

ساموای آمریکا

شاید دوباره تصور کنید این نتیجه در یک بازی دوستانه به دست آمده است اما باز هم اینطور نیست! در یازدهم آوریل
سال ۲۰۰۱و در انتخابی جام جهانی ۲۰۰۲منطقه اقیانوسیه ،استرالیا میزبان ساموای آمریکا بود .هرچند نتیجه این
بازی از قبل مشخص به نظر میرسید و همه فوتبال دوستان استرالیایی ،خیالشان از بابت یک برد شیرین در ورزشگاه
بندر «کافس» استرالیا راحت بود اما کمتر کسی فکر میکرد که این بازی  31گل داشته باشد اما این دیدار در پایان 90
دقیقه با نتیج ه عجیب  ۳۱بر صفر به نفع استرالیا به پایان رسید« .آرچی تامپسون» توانست با به ثمر رساندن  ۱۳گل در
این بازی رکورد بیشترین گل زده در یک بازی ملی توسط یک فرد را بشکند و طی این مسابقه ،تیمملی فوتبال استرالیا
به یک رکورد جهانی دست یابد و موفق شود قاطعترین برد در بین تیمهای ملی را به دست بیاورد.

به بهانه اتفاقات تلخ روی سکوها در بــازی سپاهان و
پرسپولیس،درباره  4اصلجهانیبرایمدیریتتماشاگرها

سرشکستگیبابت
سرهایشکسته
نرگس عزیزی | روزنامهنگار

مالدیو

ایران

دومین پیروزی قاطع تیمملی کشورمان در خرداد  76به ثبت رسید ،جایی که ایران نخستین دیدار خود را در ورزشگاه
«عباسین دمشق» مقابل تیم ناشناخته مالدیو انجام داد و به یک پیروزی دلچسب دست یافت .اولین بازی شاگردان
مایلیکهن در مقدماتی جامجهانی 1998فرانسه نتیجه عجیب و غریبی داشت و طی آن تیمملی ایران توانست 17بر
صفرپیروزشود.بازهمدرایندیدارمانند بازی با گوام ،کریمباقری ،مرد اول میدان بود و توانست به تنهاییهفت گل را به
ثمربرساندوبیشترینگلزدهدریکبازیملیرابهنامخودثبتکند.

هندوراس

نروژ

دو روز قبل و در رقابتهای جام جهانی جوانان  2019که هم اکنون در لهستان در حال برگزاری است ،رکورد
قاطعترین برد تاریخ جامجهانی جوانان شکسته شد .در یکی از عجیبترین دیدارهای این مرحله( ،پنج شنبه) تیم
ملی فوتبال نروژ به دیدار هندوراس رفت و با  ۱۲گل این تیم را شکست داد .ستاره این دیدار «ارلینگ برانت هالند»
مهاجم  ۱۸ساله تیم سالزبورگ بود که توانست به تنهایی  ۹بار دروازه حریف را باز کند .این بازی پرگلترین پیروزی
در تاریخ جامجهانی جوانان تا امروز بوده است .پیشتر برتری  ۱۰بر صفر برزیل برابر بلژیک در سال  ۱۹۹۷پرگلترین
پیروزی یک تیم در تاریخ جامجهانی جوانان بود.

سریالنکا

ایران

بهجزبازیایرانبامالدیووگوام،تنهادریکبازیدیگردرتاریختیمملیکشورمانموفقشدهایمبیشاز 10گلوارددروازه
تیمحریفکنیموبهیکبردقاطعدستیابیم.اینبازیدرمرحلهمقدماتیالمپیک 1980اتفاقافتاد 19.اسفندماه58
در ورزشگاه ملی سنگاپور روز بدی برای این تیم رقم خورد .ملیپوشان ایرانی با درخشش حسین فرکی توانستند در این
دیدار با نتیجه 11بر یک پیروز شوند .سرمربی پیشین فوالد و سپاهان در آن بازی سه گل زد و توانست سه پاس گل نیز در
ایندیداربدهدودرپایانیوزهایایرانیتوانستندبانتیجه 11بریکازسداینتیمبگذرند.

کره جنوبی

مجارستان

یکی از قاطعترین بردها در تاریخ بازیهای جامجهانی در سال 1954اتفاق افتاد .از سال 1950که مربی مجارستان
«گوستزاو سبس» بود ،تیم خطرناک و پرقدرتی شکل گرفته بود که با ترکیب  4-1-2-3بازی میکرد و در  50بازی
بین سالهای 1950تا 1956موفقیت های زیادی به دست آورد و در 42بازی پیروز شد ،هفت مساوی بهدست آورد و
فقط یک بار شکست خورد .در این بین ،مجارستان جامجهانی  1954را با برد  0-9مقابل کره جنوبی آغاز کرد تا یکی
از قاطعترین بردهای تاریخ جامجهانی را کسب کند و سنگینترین شکست تاریخ کرهجنوبی را هم رقم بزند .شایان ذکر
است که مجارستان با قدرت تمام به فینال این دوره رسید اما در فینال این تیم مقابل آلمان غربی شکست خورد و به این
ترتیب در رسیدن به قهرمانی ناکام ماند.

ایــن روزهــا و بعد از خشونتهایی که بعد از بــازی پرسپولیس و
سپاهان روی داد و منجر به مصدومیت  144تماشاگر و آتش زدن
خودرویخبرنگارهاو...شد،دوبارهبحثمدیریترفتارتماشاگرها
وپیشگیریازبروزچنینحوادثیداغشدهاست.یکجنبهجدیاین
اتفاق تلخ ،نبود برخورد جدی با حواشی و گفت و گوهای قبل و بعد
بازی ها از سوی بازیکنان و عوامل تیم هاست .به طور مثال سیاوش
یزدانی بازیکن سپاهان که بعد از بازی برگشت دو تیم در لیگ برتر،
هواداران پرسپولیس را تهدید کرده بود با یک احضار و عذرخواهی
بدون محرومیت کارش را ادامه داد تا یکی از عوامل پررنگ حواشی
بازیحذفیباشداماجنبهدیگرماجراکنترلهواداراناست.تجربه
کشورهایمختلفنشانمیدهدبرایپیشگیریازچنینرفتارهای
خشن و خرابکارانهای باید در زمینههای مختلف اقداماتی را انجام
داد؛ بخشی آموزش تیمها و طرفداران پیش از بازی است ،بخشی
مدیریت رفتار آنها در ورزشگاه .در کنار آن طراحی ورزشگاه و
سیستمهای امنیتی و نظارتی باید هدفمند و در راستای افزایش
هزینه رفتارهای خرابکارانه
باشد .بر مبنای تجربه دیگر
کشورها توجه به نکات زیر در
اینخصوصضروریاست.

-1افزایشزحمتبرایمشارکتدرخرابکاری
محدودیت در ورود وسایل خطرناک
برخورد جدی با توهینکنندگان
مدیریت ورود تماشاگران به بخشهای دیگر ورزشگاه
نظارتبرتماشاگراندرزمانخروجبرایشناساییمظنونان

-2افزایشریسکمشارکتدررفتارهایناشایست
تقویت سیستم های حفاظتی
افزایش مراقبت و نظارت بر تماشاگران
شناسایی تکبهتک تماشاگران خرابکار
کمک به چیدمان محیط برای مدیریت رفت و آمد طرفداران

 -3کاهش تحریک طرفداران
جلوگیری از خستگی تماشاگران

استرالیا

تونگا

ن اخیر دانست .آنها دو روز قبل از برد پر گل
میتوان تیم ملی استرالیا در سال  2001را ضعیفکشترین تیمملی قر 
استرالیا در مقابل تیم ساموای آمریکا که در انتخابی جامجهانی  2002بود ،در یک بازی دوستانه موفق به شکست پر
گل تیمملی کمتر شناخته شده تونگا شدند .درباره این کشور باید بدانید که تونگا کشوری آفریقایی نیست بلکه کشوری
در قاره اقیانوسیه و مجموعهای از  ۱۷۰جزیره است که در شرق استرالیا و در اقیانوس آرام قرار دارد .بازی دوستانه این
تیم با استرالیا در  9آوریل  2001با نتیجه  22بر صفر به نفع استرالیا به پایان رسید که با کسب این نتیجه دومین برد
قاطع تیمهای ملی هم در اختیار این کشور قرار گرفت.

کرهشمالی

گوام

منابع  :ورزش سه  ،نود  ،مهر  ،ایسنا ،خبر ورزشی  ،ورزش 11

تیمملی گوام یکی از شناختهشدهترین تیمهای ملی است که سنگینترین شکستهای ملی را هم در کارنامه خودش به
ثبت رسانده است .این تیم در اولین سالهای حضورش در دنیای حرفهای فوتبال در مقدماتی جام ملتهای آسیا برابر
کرهشمالیقرارگرفتوبانتیجه 21برصفرشکستخورد.اینشکستباعثشدتاآنهابهخودشانبیایندوبرنامهریزی
کنندتاباکمکفیفاوژاپن،تیمملیقدرتمندتریداشتهباشند.هرچندخوشبختانهخیلیزودبهپستتیمملیکشورمان
خوردند تا تیم ملی ما هم پر گلترینبازی تاریخ کشورمان را رقم بزند .شایان ذکر است که این تیم در سال 2005در رده
دویستوپنجمجهانقرارداشتوبعدازچندشکستتلخوسنگین،حاالدرردهصدوچهلوششمجهانقرارگرفتهاست.

ایران

گوام

چهارمآذرماه 79تیمملیکشورمانپسازحذفدرجامملتهایآسیا 2000لبنان،بهمصافتیمدرجه 3آسیاگوام،رفت
وپرگلتریندیدارتاریخبازیهایتیمملیایرانرابهثبترساند.درمرحلهمقدماتیجامجهانی 2002ایراندرورزشگاه
باغشمالتبریزمیزبانگوامبودواینتیمرابانتیجهپرگل 19برصفرشکستداد.درایندیدارکریمباقریمرداولمیدان
بودوباششگلتوانستگوامرابهتنهاییشکستدهد!علیکریمیچهارگل،فرهادمجیدیوعلیداییهتریککردندو
سهراببختیاریزادهدوباروعلیرضانیکبختواحدیموفقبهگلزنیشدند.

شاهین بوشهر

پرسپولیس

در دهه  70پرگلترین برد تاریخ لیگ فوتبال ایران را تیم پرسپولیس رقم زد که آن تیم ،یکی از هجومیترین تیمهای
تاریخ این باشگاه بود .در تاریخ  24تیر  73و در دوازدهمین دوره لیگ ایران ،پرسپولیس در قاطعانهترین برد تاریخ
لیگبرتر موفق شد با نتیجه  10بر یک شاهین بوشهر را شکست دهد .فرشاد پیوس پنج گل ،علی دایی دو گل ،حسن
شیر محمدی ،مجتبی محرمی و جواد منافی هر کدام یک گل در این بازی به ثمر رساندند.

استقالل رشت

ابومسلم

پرگلترینبازیتاریخلیگبرتردراولیندورهآناتفاقافتاد،جاییکههمهنگاههابهورزشگاههایتختیانزلیوآزادیتهران
بودتاشاهدماراتنقهرمانیباشندامااتفاقجالبیدرمشهدافتادورضاعنایتی،رقابتتنگاتنگیراکهبرایکسبعنوانآقای
گلیدراولیندورهلیگوجودداشتیکسرهکرد!دربازیابومسلممشهدبااستقاللرشت،شاگردانفرهادکاظمیبهلطف
درخششرضاعنایتیکههفتگلدراینبازیبهثمررساندبانتیجهایعجیبتیممرحومناصرحجازیرامغلوبکردند.این
دیدارتابهامروزپرگلتریندیدارتاریخلیگبرترایرانمحسوبمیشود.

رئال

مالمو

بازیهای پر گل زیادی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به ثبت رسیده است و در همین
چندسالاخیرهمکمنیستندبازیهاییکهیکتیمبابهثمررساندنششگلموفق
به پیروزی شده است .در این بین یکی از پرگلترین این بازیها در سال 2016اتفاق
افتاد،جاییکهسهسالپیشدریکبازیبینهایتحساسودیدنی،منچسترسیتی
موفقشددرمرحلهیکهشتمنهاییبانتیجه 5بر 3ازسدموناکوبگذرد.بااینحال،
قاطعترین برد در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به نام کهکشانیها ثبت شده است .رئال
مادرید در سال  ،2015موفق شد تیم مالمو را با هشت گل در خانه شکست دهد
و هیچ گلی دریافت نکند تا قاطعترین برد تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به ثمر برسد.

کاهش تنش موجود در ورزشگاه
خنثی کردن فشار تماشاگران تیمهای رقیب
جلوگیریازرفتارهاییچونتمسخروتحریکتوسطتیمها

 -4از بین بردن بهانهها
تصویب قوانین مشخص و ثابت
نصب دستورالعملها در جلوی دید تماشاگران
از بین بردن توجیه برای بدرفتاری توسط تیمها
کنترل ورود مواد مخدر و محرک به ورزشگاه
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