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سيد جالل نوراني ملي پوش سابق دوچرخه سواري ایران:

فدراسيون ،باعث و باني سقوط دوچرخهسواري خوزستان!
رئيس فدراسيون دوچرخهسواري صاحب ركورد بيسابقه  ،تغيير بيست و هفت
رئيس هيات دوچرخه سواري استانهاي كشور را طي چهارسال براي خود ثبت كرده
است ،كه ميتوان آنرا در كتاب گينس ثبت كرد!
در ادوار قبل كمترين وجهي به حساب هياتهاي دوچرخهسواري واريز ميشده است .اما در سال آخر
دوره مديريت منتهي به مجمع انتخاباتي ،مبلغي معادل  7ميليون تومان به حساب هياتها اختصاص
دادند كه در مقايسه با سالهاي قبل معادل  70درصد رشد را نشان ميدهد .با اين كه روساي هياتها هيچ
نقشي در برنامه اعزام تيمهاي ملي در ردههاي مختلف به مسابقات آسيايي و ...نداشتهاند ،اما به يكباره
برنامه مدون اعزام تيمهاي ملي در ردههاي مختلف به مسابقات گوناگون آنهم با انتخاب و اعزام بسياري
از روساي هياتها به عناوين مختلف را شاهد بوديم .مثل همين رئيس هيات دوچرخه سواري خوزستان
كه در عمرش حتي يكبار هم سوار دوچرخه نشده و هيچ تخصصي هم نداشته ،اما براي دادن يك راي به
رئيس فدارسيون ،تشويقي گرفت و به هندوستان همراه تيم ملي اعزام شد.از آنهايي كه صرفاً عضو مجمع
انتخاباتي شدند ،انتظار ميرفت به جايگاه مقدس خود بوسيله رأيي كه دادند اعتباري خاص قائل باشند،
اما متاسفانه اين مردانگي و آزادي و راستي و درستي به هر دليل و برهاني مسكوت ماند.با اين اوضاع ديگر
انتظار نداشتيم كه روساي هياتهاي استانها شأن و منزلت و جايگاه راي خود را در ساختن يك فدراسيون
قدرتمند و با برنامههاي مدون حفظ كنند تا وسيله عزت و سربلندي خودشان باشند.
 27رئيس هيات را در حركتي بي سابقه عوض كردند و براي  4سال ديگر رئيس باقي ماندند و ماحصل
نتيجه چهارسال ،تعطيلي تمام تورهاي داخلي به غير از يكي را به نابودي كشاند دوچرخه سواري استانهاي
مستعد و از همه افتضاحتر ،دريافت نامه حقارتآميز دوپينگيترين فدراسيون دوچرخه سواري جهان ،از
سوي اتحاديه جهاني دوچرخه سواري و لكه سياهي برسر در فدراسيون باقي گذاشتند.
سيدجالل نوراني ملي پوش سابق دوچرخه سواري خوزستان از خرمشهر ،عضو تيمهاي ملي جوانان از
سال  53تا  ،80مربي و رئيس هيات دوچرخهسواري بندرماهشهر و مسئول كميته مربيان استان ،كه در
حال حاضر در صنعت بيمه مديريت ميكند ،به نمايندگي از تمام دلسوختان و پيشكسوتان و جوانان استان
خوزستان در گفتگويي با دنياي ورزش به درد دل پرداخت تا همه خبردارشوند كه چگونه فدراسيون و
رئيس مقدمات سقوط دوچرخه سواري خوزستان و بسياري از هياتهاي استانهاي ديگر را فراهم كرده
است تا بتواند  4سال ديگر دوچرخهسواري كشورمان را به عقب برگرداند.
****
استعفای رئیس هیئت دوچرخه سواری خوزستان نظرها را دوباره متوجه دوچرخه سواری و استان
خوزستان میکند .استانی که از سالهای دور همیشه حضوری قابل اعتنا داشت .باشگاههای نفت آبادان،
فوالد خوزستان ،پتروشیمی ماهشهر و ! ...چند دوره برگزاری تور بین المللی خوزستان و میزبانی های
قهرمانی کشور ،لیگ برتر و درخشش جامعه ورزشی زنده و پویایی که در چند سال اخیر رو به افول یا شاید
سقوط بود .سقوط تا قعر رتبههای کشور و غیبت در غالب رویدادهای دوچرخه سواری .استانی که قهرمانان
و ملی پوشان چون سید جالل نورانی و رضا راز( که هر یک دهها مدال آسیایی کشوری و بین المللی دارند)،
حافظ بختیاری ،احمد عسگری ،ایرج ضامن دالل ،محمد باوی ،حسین عسگر دوست،سید امین نورانی،
احسان خادمی و بسیاری دیگر را به دوچرخه سواری ایران عرضه کرده بود .استانی که گاه در فدراسیون
نقشی داشت .داورانی که در سطح ملی و رویدادهای بین المللی در ایران حضور پیدا میکردند .مربیانی
که آن قهرمانان را ساخته و پرداخته و در رویدادهای مهم آنها را رهبری میکردند .میزبانی مسابقات
قهرمانی کشور در سال  73و قهرمانی احمد عسگری،کسب رتبه دوم جوانان کشور در زنجان با یک تیم
سه نفره(سیدجالل نورانی،رضا راز،حافظ بختیاری) میزبانی لیگ برتر سال  77در خرمشهر و کسب دو
مدال طال برای سیدجالل نورانی و یک نقره برای محمد باوی ،تور بینالمللی خوزستان با حضور تیم ملی،
چندین تیم خارجی و رتبه دوم تیمی برای خوزستان .حضور شایسته در تورهای آذربایجان ،کرمان ،شمال

و استان مرکزی و کسب رتبههای انفرادی و تیمی که جایگاه تیمی استان خوزستان را در چهار تیم برتر
کشور قرارداده .بیشتر این افتخارات در سالهای قبل از تکمیل و بهرهبرداری پیست دوچرخه سواری بوده
است .انتظار میرفت که بعد از بهرهبرداری از این مجموعه (که یکی از پنج پیست کشور است) خوزستان
به قطبی قویتر تبدیل شود .انتظار میرفت که استانهای همجوار ،همچون لرستان ،ایالم ،کهگیلویه و
چهارمحال بختیاری در آنجا اردو بزنند و در روند آمادگی برای مسابقات لیگ که تا زمستان ادامه دارد ،در
آنجا تمرین کنند .حاال چند سال است که چراغ این خانه خاموش است .این مجموعه که عمری مفید و نیاز
به رسیدگی دارد به امان خدا رها شده بود و طبعا مستهلک .اما چرا؟! چرا مدیریت قبلی ورزش استان با
شنیدن صدای مخالفت تمام جامعه دوچرخه سواری و تماشای نتایج کار آقای آهن جان ،اینهمه مسامحه
و اهمال کردهاند و چرا رئیس حاضر فدراسیون ،اینهمه اصرار داشتهاست که ایشان رئیس هیئت خوزستان
شوند و در این سمت بمانند؟! چرا آقای آهن جان که هیچ تخصص و پیشینه دوچرخه سواری ندارند و البته
رتبه هیئت خوزستان هم در قعر جدول است و تیم استان از سی  /چهل رویداد کشوری در پیست ،جاده
و کوهستان فقط در چهار یا پنج مورد حضور پیدا میکند ،همراه تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا در
هندوستان اعزام میشوند؟! آیا این یک پاداش است؟! پاداش کدام تالش و توفیق؟! مدیریت قبلی ورزش
استان چند سال غیبت رئیس هیئت را چگونه تحمل کرده است؟! آقای قمری به چه دلیل از ایشان حمایت
کردهاند؟! البته آقای قمری صاحب رکورد بی سابقه تغییر بیست و هفت رئیس هیئت استانهای کشور را در
حدود چهار سال برای خود ثبت کردهاند اما این تغییرات در راستای کدام هدف بوده است؟!
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