تبلور خودباوری ملی در فوتبال

جام جْاًی تزای تین هلی فَتثال کطَر ها ،تا عذم صعَد تِ هزاحل تاالتز پایاى یافت ٍلی ًکتِای کِ ّوگاى تذاى
اضارُ کزدًذ عولکزد خَب تینً ،اضی اس «خَدتاٍری» تاسیکٌاى تین هلی تَد کِ هیتَاًذ تزای هَفقیت کطَر در
دیگز ساحِّا ًیش اس آى الگَ گزفت.
در سهاى قزعِکطی ٍ گزٍُتٌذی تینّای راُیافتِ تِ جام جْاًی ٍ هطخص ضذى رقثای ایزاىّ ،وِ گزٍُ ایزاى را
تسیار سخت ارسیاتی کزدًذ ٍ رٍتزٍ ضذى تا پزتغال کِ عٌَاى قْزهاًی ارٍپا را داضتِ ٍ اسپاًیا کِ قْزهاًی جْاى
را در کارًاهِ خَد دارد ،کاری تسیار دضَار تزای ایزاى هیکزد .در ایي سهاى صحثت تز ایي هثٌا تَد کِ اگز ایزاى
تا اختالف کن تِ ایي دٍ تین تثاسدً ،تیجِای قاتل قثَل خَاّذ تَد ٍ کوتزیي کسی تَد کِ اًتظار تزد ایزاى را
داضتِ تاضذ .تا ایٌکِ سهاى تاسیّا فزا رسیذ ،تین ایزاى در تاسی اٍل ،فَتثال سٌجیذُ ٍ خَتی را تِ ًوایص
گذاضت .در ایي تاسی ضوي ارائِ تاسی دفاعی دقیق ،اس هعذٍد فزصتّای پیص آهذُ تزای ضذ حولِ ًیش استفادُ
ضذ کِ ًْایتا تاسی تِ ًفع ایزاى توام ضذ .تاسیکٌاى تعذ اس تزد ضیزیي در تزاتز هزاکص ،تِ یک خَدتاٍری دست
یافتٌذ کِ هیتَاى در تزاتز تین ّای تشرگ ّن تاسی خَتی ارائِ کزد ٍ ایي حس خَدتاٍری تِ هلت ایزاى ًیش
هٌتقل ضذ ٍ تاعث ضذ اًتظارات تِ ًاگاُ اس تین هلی تاال رٍد ٍ صعَد اس ایي گزٍُ تِ خَاست هزدم تثذیل ضَدّ .ز
چٌذ ایي اهز ًْایتا هحقق ًطذٍ ،لی ّویي حس خَدتاٍری تاعث ضذ تا در تاسی سَم ،تاسی تسیار سیثایی اس تین
هلی ایزاى را ضاّذ تاضین ٍ حس غزٍر هلی را در خَد احساس کٌین .ها در هقاتل قْزهاى ارٍپا هساٍی کزدُ
تَدین ٍلی اضک هیریختین کِ هیتَاًستین تْتز ًیش تاضین ٍ تِ تزد دست پیذا کٌین .ایي تثلَر یک خَدتاٍری
هلی تَد.
حال سخي ایٌجاست کِ آیا هیتَاًین در عزصِّای دیگز ًیش تِ چٌیي «خَدتاٍری هلی» تزسین ،آیا هیتَاًین در
عزصِ تَلیذ ٍ تْزٍُری ًیش تِ رتثِّای قاتل قثَل در سطح تیيالوللی دست یاتین .آیا هیتَاًین
عقةافتادگیّای خَد را در عزصِ صٌعت جثزاى ًوایین .جَاب آری است .اکٌَى کِ در آستاًِ اًقالب صٌعتی
چْارم ّستین هیتَاًین تا یک «خَدتاٍری هلی» در ایي پیچ تاریخی اس دیگز رقثا پیطی تگیزین .در ایي دٍرُ کِ
تا ظَْر فٌاٍریّای ًَیي در چٌذ حَسُ رتاتیکَّ ،ش هصٌَعی ،سًجیزُتلَکیً ،اًَتکٌَلَصی ،پزداسش
کَاًتَهی ،سیست فٌاٍری ،ایٌتزًت اضیا ٍ خَدرٍّای خَدراى ٍ ّ ...وزاُ است ،هیتَاى تا تکیِ تز ًیزٍی اًساًی
جَاى ٍ ظزفیت ضزکتّای داًصتٌیاى ،عقة افتادگیّای هَجَد در صٌعت کطَر را پَضص دادُ ٍ تِ جایگاُ
هطلَب جْاًی دست یاتین .اًقالب چْارم ،کل ًظام تَلیذ ،هذیزیت ٍ حکوزاًی را در ّز صٌعت ٍ ّز کطَری
هتحَل هیکٌذ ٍ ایي فزصتی است تاریخی .الثتِ تذیْی است کِ ایي اهز ًیاسهٌذ یک تزًاهِریشی تسیار دقیق ٍ
تالش ضثاًِرٍسی است کِ تا توام سختیّای هسیز ،غیز قاتل دستزس ًیست.
«خَدتاٍری هلی» در کٌار ٍاقعتیٌی ٍ تزًاهِریشی هٌطقی است کِ هیتَاًذ سهیٌِ ساس پیطزفت ٍ تَسعِ
ّوِجاًثِ کطَر را فزاّن کٌذ .تِ اهیذ تحقق چٌیي رٍسی.

