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ماموریت فضاپیمای کاسینی پایان یافت

برگی از تاریخ

بازيافتن قديميترين
قانون اساسي جهان

«ارنست شوكين دو سارزك Ernest de
 »Sarzecباستانشناس فرانسوي (متولد
در سال  1832و متوفا در سال  )1901در پي
كاوشهاي خود در جنوب عراق امروز (- Ur
منطقه سكونت سومريان باستان) ،در سپتامبر
( 1877هجدهم اين ماه) اعالم كرد كه موفق به
يافتن قديمي ترين قانون اساسي جهان شده كه
قدمت آن به  2300سال پيش از ميالد ميرسد.
وي كه كدهاي مكشوفه را «قانون اساسي
اوروكاگنا  »Urukagenaنام نهاد گفت كه اين
كدها از آن جهت روحالقوانين (امالقوانين) بوده اند
كه حقوق و تكاليف اتباع ،تكاليف و وظايف دولت،
روابط دولت و ملت ،ساختار كشور ،نظام حكومتي،
اموال و اركانهاي دولتي ،قواي حكومتي و  ...را
روشن ميساختند و تصميمات دولتي نميتوانست
از چارچوب آنها تجاوز كند .براي نمونه؛ يكي از
اين كدها استثمار را منع كرده بود كه يك اصل
است نه ماده و تبصره .وي در محل تل لوح (tello
 )= Girsuـ تپهاي در جنوب عراق امروز و نه
چندان به دور از بصره ،اين الواح را به دست آورده
بود.
«دو سارزک» که عربها داسارزاک مي نويسند
قبال آثار پايتختهاي سومر و آکاد را از زير خاک
بيرون آورده بود .وي در زماني که معاون کنسول
فرانسه در بصره بود به اين انديشه افتاده بود .بصره
در آن زمان از شهرهاي امپراتوري عثماني (ترکيه)
بود که بعدا و در سال  1917به تصرف انگليسيها
درآمد.
ارنست شوكين گفته بود كه اين كدها از
نظرات «سولون» آتني در  594پيش از ميالد،
منشور كوروش بزرگ (اعالم شده در سال 529
پيش از ميالد) ،مگناكارتاي سال  1215ميالدي
و عقايد پوليبيوس ،الك ،منتسكيو ،و  ...به دور
نيستند و مطابقت دارند كه جمهوري روم باستان
عنوان كانستيتوشن به مفهوم پايه و ساختار
( )Constitutionبر آن نهاده كه با تخريب
پايه و زيربنا ،ساختمان ويران خواهد شد .پاپها
بعدا دستورهاي كتب مقدس را كه غير قابل تغيير
هستند « Canonكانون = قانون» ناميدند.
در پي تعريفي كه «منتسكيو» از قانون اساسي
يك كشور بهعمل آورد و نظرات مشابه ،اصالح،
تفسير و بازنگري يك اصل و يا برخي از اصول يك
قانون اساسي از وظايف پارلمانها خارج شده است
يعني با قوانين موضوعه و نظامات دولتي نميشود
يك اصل قانون اساسي را تغيير داد و تفسير كرد
مگر با تصويب مجلس موسسان و رفراندم (كسب
نظر مردم با دست كم دو سوم آراء) .استحكام يك
قانون اساسي به ثابت نگهداشتن اصول آن است.
براي مثال :دولت آمريكا از سال  1926كه بنگاه
سخنپراكني سي .بي .اس .در سپتامبر آن سال
آغاز بهكار كرد هنوز نتوانسته است يك اصل قانون
اساسي اين كشور را اصالح كند و واژه «پرس
( »Pressرسانههاي چاپي) را شامل راديو
تلويزيون كند .اهميت يك قانون اساسي در ثبات
آن است و مقامات دولتي از هر مرتبه ،به حفظ و
رعايت آن سوگند ياد ميكنند.
در سالهاي  1385و  1386هجري خورشيدي
(به ويژه از شهريور ماه اين سال كه تاريخ طرح
اليحه دولت پيرامون اصل  44در پارلمان اعالم
شد) اين پرسش به ميان آمده است كه آيا ميشود
اصل  44قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را به
نام «سياستهاي اجرايي آن» با مصوبههاي مجمع
تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي
بازنگري و احيانا اصالح و تفسير كرد؟ ،مخصوصا
در اصلي كه ارتباط به اموال ملي و مالكيت جامعه
(همه اتباع) دارد و اين مالكيت پس از پيروزي
انقالب تحقق يافته بود .آيا اگر اين اصل وضعيتي
مشابه خصوصيسازي اموال ملي در آمريكاي
التين و روسيه پس از فروپاشي شوروي پديد آورد
مسئول كيست و چه راه حلي برايش وجود خواهد
داشت و صدها سوال ديگر .بسياري از انديشمندان
مطرح در سطح جهان هنگام تصويب اصل  44در
سال  1358هجري ،از آن به عنوان يك اصل بسيار
مهم ـ اصلي كه در جامعه «طبقه و كالس» ايجاد
نميكند و باعث طغيان و اعتراض نميشود ياد
كرده و گفته بودند که ايران دارد جامعهاي بدون
طبقه ميشود که هدف پيامبران بوده است.
اصل  :44نظام اقتصاد جمهوري اسالمي ايران
برپايه سه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي با
برنامهريزي منظم و صحيح استوار است .بخش
دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ،صنايع مادر،
بازرگاني خارجي ،معادن بزرگ ،بانكداري ،بيمه،
تامين نيرو ،سدها و شبكههاي آبرساني ،راديو
و تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپيمايي،
كشتيراني ،راه و راه آهن و مانند اينها است كه
به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر صفحه آخر :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس-امیرحسین نظری
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طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ،سفینه
فضایی کاسینی در  ۱۵سپتامبر ،پس از ۱۳
سال کاوش سیاره زحل به اتمسفر باالیی زحل
برخورد کرد و به ماموریتش پایان داد.
این سفینه فضایی در هفته آخر عمرش
برای آخرین بار برای وداع در میان سیاره
زحل و حلقههایش حرکت کرد ،از کنار تیتان،
بزرگترین قمر زحل گذشت و پس از آن با
سرعت حدود  ۱۲۰۰۰۰کیلومتر در ساعت به
درون اتمسفر زحل فرو رفت ۸۳ .دقیقه طول
کشید تا آخرین سیگنال کاسینی به سیاره
زمین و آنتن شبکه فضایی عمیق در کانبرای
استرالیا برسد؛ جایی که برخورد سفینه با زحل
در ساعت  ۱۱:۵۵به وقت محلی گزارش شد.
در حالیکه گازهای جو بر روی سطح سفینه
فضایی بهسرعت حرکت میکردند ،سفینه
بهطور غیرقابلکنترلی شروع به چرخیدن به
دور خود کرد و ارتباط رادیوییاش با زمین
قطع شد .در طول یک دقیقه ،بدنه آلومینیومی
سفینه که بهاندازه یک وانت باربری است ،ذوب
شد .آخرین قطعه سفینه که نابود شد احتماال
باید چارچوبهای ساختهشده از ایریدیوم و
گرافیت باشد که حاوی  ۷۲هسته سوختی
پلوتونیومی سفینه بود.
کاسینی در طول  ۱۳سالی که در مدار زحل
بود از نیروی گرانش تیتان ،دومین قمر بزرگ
منظومه شمسی ،برای اصالح مسیر و قرار

گرفتن در موقعیتهای تازه برای مطالعه سیاره
زحل و حلقههای شگفت انگیزش استفاده کرد.
این شیوه باعث شد کاسینی انرژی زیادی
ذخیره کند چون در غیر این صورت برای
تغییری عمده در جهت حرکت باید موتورهایش
را روشن میکرد و مقداری از سوختش را از
دست میداد .اما دیگر سوختش تمام شده بود
و ماموریتش باید پایان مییافت.
یکی از اهداف ماموریت ۴میلیارد دالری
کاسینی بررسی احتمال وجود حیات در تیتان
و انسالدوس ،قمرهای زحل بود که هر دویشان
برخی از شرایط ضروری برای ایجاد حیات بر
اساس دانش کنونی را داشتند.
کاسینی در مرحله آخر ماموریتش بهعنوان
نخستین شی دستساز بشر که از فاصله زحل
و حلقههایش عبور کرد ،همچنین توانست
نزدیکترین تصویرها تاکنون را از حلقههای
کیوان بگیرد.
توماس زوربوچن مدیر بخش هدایت
ماموریتهای علمی ناسا در کنفرانس خبری
گفت« :امروز با پایان این ماموریت ،میدانیم که
هنوز سیارهای دستنخورده داریم .ما برنامههای
علمی خود را به پایان رساندیم و از آن برای
اکتشافات علمی آینده محافظت کردیم .ما
میتوانیم و مطمئن هستیم که راهی برای
بازگشت به این اقمار و انجام اکتشافاتی در آنها
پیدا خواهیم کرد؛ چراکه آنها سواالت زیادی

در ذهنمان ایجاد کردهاند که شبها بیدارمان
نگه میدارد».
الزم به ذکر است که در سه ساعت آخر
ماموریت پیش از برخورد ،کلیه دادههای
جمعآوری شده با دور زدن حافظه دایمی
کاوشگر مستقیما به زمین مخابره شد.
“کرت نیبور” ،دانشمند برنامه کاسینی در مقر
“ناسا” در واشنگتن ،گفت« :ماموریت کاسینی
چیزهای خیلی زیادی به ما آموخت و برای من
شخصا آرامشبخش است که میدانم کاوشگر
تا آخرین ثانیهها بر اطالعات ما از زحل خواهد
افزود».
کاسینی تصاویر بینظیری از میان
حلقههای زحل شکار کرد!
چهارشنبه فضاپیمای کاسینی ناسا اولین
شیرجه (از  ۲۲شیرجه از پیش برنامهریزی
شده) از میان حلقههای زحل را انجام داد .هیچ
شی ساخته دست بشری برای عبور از حلقههای
چرخان متشکل از ذرات یخ و غبار تاکنون خطر
نکرده بود.
فضاپیمای کاسینی تصاویر نزدیک قمر
زحل را ثبت کرد!
این کاوشگر در روز هفدهم آگوست از
فاصله  ۴۷۴کیلومتری قمر دیون عبور کرد.
این پنجمین پرواز نزدیک این فضاپیما در طول
ماموریت  ۱۱سالهاش بر فراز دیون و آخرین
تصاویر از چهره آبلهگون این قمر میباشد .این

ما روزهای جمعه تعطیلیم ...

تصاویر گرفته شده ،دید جدیدی به این قمر
که قطری برابر  ۱۱۲۲کیلومتر دارد ،میدهند.
دیون چهارمین قمر بزرگ سیاره زحل به
شمار میرود که از سطح یخی و درون سنگی
برخوردار است.
به دلیل نور خورشید که از زحل سوی دیون
بازتاب شده بود ،سطح این قمر ب ه خوبی در
عکسها مشخص است .دانشمندان ناسا در حال
حاضر به دنبال پیداکردن اطالعات بیشتری
درباره ساختار داخلی و واکنشهایی که روی
سطح دیون انجام میشود هستند.
کاسینی با پرواز بر فراز این قمر نشانههایی از
فعال بودن را در مناطقی از سطح آن به ثبت
رسانده است .قمر دیون در سال  ۱۶۸۴توسط
ستاره شناس ایتالیایی «جیوانی کاسینی»
کشف شد .این ستارهشناس  ۱۱سال سیاره
زحل و قمرهای آن را به طور کامل بررسی
کرد و تصویرهای مختلفی از این سیاره را به
ثبت رسانده بود .تاکنون پنج فالیبای از قمر
دیون ثبت شده است ،فالیبای ()FlyBy
یا کمک گرانشی ( )Gravity Assistدر
ماموریتهای فضایی بسیار رایج است.
در این مانور ،فضاپیما به یک جرم نسبتا بزرگ
(سیاره ،قمر یا سیارک بزرگ) نزدیک میشود
و از گرانش این اجرام و اختالف سرعت با آنها
کمک گرفته و بدون مصرف سوخت جهت و
مقدار سرعت خود را تغییر میدهد.

این خانم جوان رقیب پوتین است
ایسنا نوشت :یک زن جوان روس رقیب اصلی
پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸
میالدی خواهد شد.
به گزارش ودوموستی ،منبعی آگاه به این روزنامه
روسی گفت :کرملین در نظر دارد تا زنی را به عنوان
نامزد ریاست جمهوری و رقیب اصلی پوتین در
انتخابات آتی روسیه معرفی نماید.
براین اساس قرار است «کسینا سابچاک» مجری

مشهور تلویزیونی به عنوان نامزدی ایدهآل و نمونهای
از زن جوان معاصر روسیه که قصد دارد وارد سیاست
شود ،به افکار عمومی این کشور معرفی شود.
همچنین برخی گزینههای دیگر از میان زنان
فعال روسیه همانند ناتالیا ولیکایا ،رئیس اتحادیه
اجتماعی -دموکراتیک زنان روسیه ،ایرینا وولینتس
رهبر کمیته ملی والدین و ایرینا پتلیایوا ،عضو شورای
مرکزی حزب روسیه عادل برای رقابت احتمالی با

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور کنونی روسیه در
انتخابات سال  ۲۰۱۸میالدی در نظر گرفته شدهاند.
با این حال تاکنون پوتین موضع رسمی خود را
برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری
این کشور اعالم نکرده است .در نظرسنجیهای
مختلف انجام شده در روسیه ،پوتین همچنان
با بیش از هشتاد درصد بهترین گزینه برای برای
ریاست جمهوری روسیه معرفی شده است.

اعالم نام  10فیلم ایرانی کاندیدای معرفی به اسکار

هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای
سینمایی ،فهرست کوتاه ده فیلمی را که برای بررسی بیشتر
در نظر گرفته است ،اعالم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی
فارابی ،هیئت معرفی فیلم ایرانی در سال جاری طبق سنوات
گذشته ،با میزبانی بنیاد سینمایی فارابی و تعامل مستقیم با
خانه سینما و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری،
سازماندهی شده است .سیروس الوند (کارگردان) ،مجید
انتظامی (آهنگساز) ،محمد بزرگ نیا (کارگردان) ،کمال
تبریزی (کارگردان) ،سید جمال ساداتیان (تهیه کننده)،
رسول صدرعاملی (کارگردان) ،جواد طوسی (منتقد) ،رضا
کیانیان (بازیگر) و امیر اسفندیاری (معاون بینالملل بنیاد
سینمایی فارابی) در سال جاری در این کمیته عضویت
دارند .علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در
نخستین نشست این هیئت ضمن خوشامدگویی به اعضا
و اشاره به پیچیدگیهایی که در تشکیل این هیئت وجود
دارد ،گفت :طبق روال هر ساله ،نامهای به ریاست سازمان
سینمایی در خصوص نحوه تشکیل هیئت ارسال شد و طی
مکاتباتی جداگانه ،فهرست نمایندگان پیشنهادی از خانه
سینما و فهرست فیلمهای برنامه اکران در فاصله مقرر
یک ساله از معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
درخواست شد.
تابش افزود :با توجه به آنکه اعضا هیئت میبایست در
فیلمهای فهرست برنامه اکران ذینفع به حساب نیایند،
این روند کمی طوالنی میشود .از سوی دیگر ،تمایل

سازمان سینمایی و بنیاد فارابی برای اینکه نمایندگان خود
را از میان سینماگران نام آشنا برگزینند ،مسببی برای تعامل
بهتر و کاملتر با خانه سینما محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه در چارچوب این همکاری مثبت،
بنیاد به پیشینهای قابل اعتنا در میزبانی هیئت معرفی فیلم
که در اعالم رای خود و دفاع از آن استقالل کامل داشته،
دست یافته است ،ادامه داد :نتیجه این تالش ،زمانی
مشخص میشود که بدانیم هند _ علیرغم معرفی فیلم
برای رقابت در رشته بهترین فیلم خارجی زبان از سال
 _۱۹۵۷به سه نامزدی اسکار در این رشته دست پیدا
کرده و سینمای نوین ایران در بیست و دو سال اخیر که به
شکلی منظم نماینده خود را به فرهنگستان معرفی کرده،
دو جایزه و یک نامزدی در این رشته به دست آورده است».
مدیرعامل این بنیاد اظهار داشت :سابقه معرفی فیلمهای
شایستهای که در رویدادهای داخلی و بینالمللی آبرومند و
موفق بو دهاند ،در این موفقیتهای جهانی نقشی به سزا
داشته است».
در ادامه این نشست اعضای هیئت بحث تخصصی خود
را با مطالعه مقررات فرهنگستان آغاز کردند که در تعریف
فیلم خارجی زبان دستخوش برخی تغییرات شده است.
بنا به مقررات فرهنگستان ،فیلمهایی که حائز شرایط زیر
باشند ،امکان معرفی را خواهند داشت:
 تولید در خارج از ایاالت متحده با دیالوگهایی اساسابه زبانی غیر انگلیسی و امکان معرفی فیلمهای بلند مستند
و پویانمایی.

 نخستین اکران عمومی در کشور مبدا در فاصله زمانییک سال گذشته ( ۸مهر  ۱۳۹۵تا  ۸مهر  )۱۳۹۶به مدت
یک هفته متوالی به قصد منفعت مالی تهیهکننده و صاحب
سالن سینما (بنا به مدارکی که میبایست به فرهنگستان
تحویل شود ،این نمایش متوالی میبایست در حداقل یک
سالن سینمای ثابت اتفاق افتاده باشد).
 برخورداری از شرایط اکران و تبلیغ بر مبنای عرفپذیرفته شده در صنعت سینما (به نحوی که اکران صرفا
برای معرفی فیلم به اسکار ترتیب داده نشده باشد و حداقل
سه تبلیغ منتشره برای فیلم موید نمایش آن در یک هفته
متوالی در یک سالن سینمای ثابت باشد).
 عدم پخش عمومی پیش از آغاز اکران سینمایی به هرصورتی (به جز نمایشهای غیر انتفاعی فرهنگی).
 ارائه گواهی کشور معرفی کننده مبنی بر حضور اتباع ویا مقیمان کشور معرفی کننده در مقام عوامل خالق تولید
و مؤلف فیلم.
 عدم ضرورت نمایش عمومی فیلم معرفی شده درایاالت متحده.
اعضای هیئت ،پس از بررسی مقررات ،به دنبال طرح
مباحثاتی مختلف ،امیر اسفندیاری را به عنوان سخنگو
انتخاب کردند.
اسفندیاری سخنگوی هیئت نیز در این خصوص گفت:
«در مرحله اول ،بازخوانی مقررات ،انتخاب سخنگو و بررسی
فهرست فیلمهای اکران شده و حتی حاضر در نوبت اکران
در فاصله زمانی مورد نظر که از معاونت ارزشیابی و نظارت

دریافت شده است ،به اتمام رسید.
وی افزود :در نهایت ،از میان  ۱۰۳فیلمی که در فهرست
فیلمهای قابل بررسی قرار گرفته بودند ،اعضای هیئت،
ده فیلم را برای بررسی بیشتر در مراحل بعدی برگزیدند.
ده فیلمی که در فهرست کوتاه قرار دارند ،به ترتیب
حروف الفبا عبارتند از:
 «برادرم خسرو» ساخته احسان بیگلری «بیست و یک روز بعد» ساخته سید محمد رضاخردمندان
 «خانهای در خیابان چهل و یکم» ساخته حمید رضاقربانی
 «رگ خواب» ساخته حمید نعمت اهلل «الک قرمز» ساخته سید جمال سید حاتمی «ماجرای نیمروز» ساخته محمد حسین مهدویان «ماالریا» ساخته پرویز شهبازی «نفس» ساخته نرگس آبیار «وارونگی» ساخته بهنام بهزادی «ویالییها» ساخته منیر قیدیاعضای هیئت پس از بررسی مجدد فهرست کوتاه ،به
شاخصههایی چون حضور پنج فیلم اول ،دو فیلم مقاومت و
دو اثر فیلمسازان زن در فهرست کوتاه توجهی ویژه نشان
دادند ».اخبار تکمیلی در خصوص معرفی فیلم ایرانی به
فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی صرفا از سوی
سخنگوی این هیئت و روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی
اعالم خواهد شد.

ابوالفضل زورویی نصرآباد
این وجیزه را مدتی پیش تحت تاثیر رمان
جناب سید مهدی شجاعی عزیز (با موضوع
ظهور و انتظار) نوشتهام .بیاغراق در طول
این سالها کمتر کتابی با این مایه شیرینی
و تاثیرگذاری خواندهام.
ما وارثان وحی و تنزیلیم
عاشق ترین مردان این ایلیم
مردم تمام از نسل قابیلند
ما چند تا  ،فرزند هابیلیم
آن دیگران ناز و ادا دارند
ما بی قر و اطوار و قنبیلیم
در بین ما یک عده هم هستند...
این روزها مشغول تعدیلیم
در این دویدنها رسیدن نیست
عمری است ما روی ت ِ ِردمیلیم
آخر کجا میآیی آقا جان؟
بگذار  ،ما مشغول تحلیلیم
دنیا به کام قوم دجال است
ما هم که با دجال فامیلیم
درس «پیام نور»تان از دور
خوب است  ،ما مشتاق تحصیلیم
آقا  ،شما تفسیر قرآنید
البته ما قائل به تاویلیم
نه عالم احکام قرآنیم
نه عامل تورات و انجیلیم
گفتند  :شرط راستی  ،مستی است
ما هم که ذاتا مست و پاتیلیم
در کل  ،زمین مصر است و این مردم
یاران فرعونند و ما نیلیم
اینها اگر کرم اند  ،ما ماریم
آنها اگر مورند ،ما فیلیم
فیلیم در نطع سخن ا ّما
وقت عمل طیرا ابابیلیم
جد کوشید
در حفظ ما باید به ّ
حساس آشیلیم
ما نقطه ی ّ
«آدم شدن» یک ایده ی نوپاست
ما هم نهادی زه تشکیلیم
سیصد نفر «آدم» که شوخی نیست
مستلزم تغییر و تبدیلیم
تعجیل  ،کال کار شیطان است
اصال چرا مشتاق تعجیلیم؟
وقتش که شد  ،آن وقت میگوییم:
آقا بیا کم کم که تکمیلیم
وقت عمل هم میرسد ا ّما
فعال به فکر حفظ و ترتیلیم
آخر چطوری حرف حق ؟ وقتی
مشغول ذکر و ورد و تهلیلیم
ما با همین حالت که میبینید
مستوجب تشویق و تجلیلیم
صندوق عهد و رای اگر باشد
یاران داوود و سموئیلیم
توی صف عشاقتان از صبح
ما صاحبان ساک و زنبیلیم
بعضی به نامت  ،بارشان شد بار
ما تازه فکر بار و بندیلیم
(کار غنایم را به ما بسپار
چون خبره در تقسیم و تحویلیم
باد هوا خوردن که ممکن نیست
آخر مگر ماها حواصیلیم)
***
گفتند :روز جمعه میآیی
ما روزهای جمعه تعطیلیم ...
از سایت نویسنده

تبریک جهانگیری
به تیم ملی والیبال

معاون اول رئیسجمهور با صدور پیامی کسب
اولین مدال جهانی توسط تیم ملی والیبال را تبریک
گفت .اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور با
صدور پیامی کسب اولین مدال جهانی توسط تیم
ملی والیبال کشورمان را در رقابتهای جام قهرمانان
بزرگ والیبال جهان تبریک گفت.
متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:
کسب اولین مدال ارزشمند جهانی توسط تیم ملی
والیبال ایران در رقابتهای جام قهرمانان بزرگ
والیبال جهان را به بازیکنان غیرتمند و عزیزمان،
مربیان و دستاندرکاران تیم ملی ،جامعه ورزش
کشور و به آحاد مردم بزرگ و قهرمانپرور ایران
صمیمانه تبریک میگویم .بیشک کسب نتایج
درخشان و شکست تیمهای قدرتمند جهانی
مثل ایتالیا ،آمریکا و فرانسه نشان از شایستگی و
توانمندی باالی جوانان این مرز و بوم دارد .امیدوارم
بیش از پیش شاهد درخشش جوانان غیور ایرانی در
همه عرصههای ورزشی باشیم .توفیق رفیق راهتان
باد.

