
   سیدعلی موسوی:
نامه ای از آیت اهلل آذری قمی به رهبری ارسال 
میشه که در اون اظهار پشیمانی و عذرخواهی 
می کنن اما کدیور چون نمی خواد بپذیره، تاریخ 
معاصر رو هم جعل می کنه! حاال بوقچی های 
رسانه ایشون بسیج شدن تا اصالت نامه ها رو 
زیر سؤال ببرن غافل از اینکه رساننده نامه )آ. 

مسعودی خمینی( هنوز زنده هستن!
   مهدی فضائلی:

اگر امروز مرحوم آیت اهلل آذری قمی زنده شود و 
با زبان خودش از جفایی که به رهبر انقالب کرده 
عذرخواهی کند نابخردانی چون محسن کدیور 
آن را تکذیب می کنند و جعلی می خوانند. نه 

تنها شجاعت پذیرش اش��تباه خود را ندارند 
تحمل صداقت و شجاعت عذرخواهی دیگران 

را هم ندارند. دگماتیسم شاخ و دم ندارد!
   علی چاه خوزاده:

آقای آذری قمی که از روحانیون مجلس خبرگان 
بودند و در مواردی نظراتی بر خالف رهبری و 
نظام داشتند اما در اواخر عمر نامه » عذرخواهی « 
خطاب به رهبری نوشتند حاال » محسن کدیور « 
بعد از انتش��ار نامه قمی می گوید نامه جعلی 
است، بنای ابتذال در تاریخ نگاری گذاشته اند! 
او دارد با انتشار کتاب هایی به بازخوانی زندگی 
برخی روحانی��ون می پ��ردازد و می خواهد با 
پرداخت های ناقص آنها را روبه روی نظام قرار 

داده و نظام را متهم کن��د یکی از کتاب های او 
فراز و فرود زندگی آذری قمی است که تالش 
می کند تاریخ را به نفع افکار خود مصادره کند و 

نوعی تاریخ سازی کند!
   نوید مستفیضی:

آذری قمی به رهبری بابت سال ها مخالفتش 
نامه عذرخواهی نوشته، اصل نامه موجوده ، 
کسی که نامه رو هم رسونده زنده است بعد 
امثال کدیور و بی بی سی میگن همش دروغه! 
این مرحله از تحریف تاریخ ب��رای معاویه و 

کعب االحرار هم قفله.
   کاربری با نام »شبنت الشهید«:

اینکه محس��ن کدی��ور صح��ت نامه های 

عذرخواهی مرحوم آذری قم��ی از رهبری 
رو زیر س��ؤال برده می دونین دلیلش چیه؟ 
به خاطر اینکه دستش رو ش��ده دروغ هایی 
که تو کتاباش نوشته برمال شده و انتشار این 

نامه ها الحق که سوختن هم داره براش!
   طاهره رئیسی:

محسن کدیور گفته نامه ای که آقای آذری 
قمی برای عذرخواهی از رهبری نوش��تن، 
جعلیه! آقای کدیور؛ از این همه دشمنی با 
جمهوری اسالمی ایران و رهبری خجالت 
بکشید، چیزی که جعلیه ، روش تاریخ نگاری 
ش��ما در جعل تاریخ انقالب هست نه نامه 

عذرخواهی آقای آذری قم.
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دگماتیسم شاخ و دم ندارد!
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به انتشار اصل نامه آیت اهلل آذری قمی در واکنش به تکذیب کنندگان

با انتشار خبری مبنی بر نامه عذرخواهی آیت اهلل آذری قمی به رهبر معظم انقالب در چند 
هفته گذشته، برخی روشنفکران خارج از کشور تالش کردند برای توجیه تاریخ نگاری ها و 
شخصیت پردازی هایی که سال ها در گوش ملت خوانده بودند این نامه را از اساس کذب بخوانند 
اما چند مؤسسه تاریخی طی نامه ای از دفتر مقام معظم رهبری خواستند تا تصاویر اصلی نامه 

مذکور را منتشر سازند. دفتر رهبر انقالب نیز در پاسخ نه تنها اصل آن نامه را منتشر کرده 
بلکه نامه ای دیگر را نیز با همان مضمون برای نخستین بار به اشتراک گذاشته است. کاربران 
شبکه های اجتماعی این مسئله را دلیلی بر سال ها تعصب تکذیب کنندگان نامه در مواجهه 
با واقعیت های تاریخی دانستند. در ادامه بخش هایی از واکنش های کاربران مرور شده است.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

صاحبان عقل و نماز شب
میرزاجوادآقا ملکی تبریزی)ره(:

چگونه شخص عاقل راضی می شود خود را از این همه فضیلت، محروم 
نماید و به خسارت و رذائل دیگر که نتیجه ترک نماز شب است آلوده 
کند؟! چگونه شخص عاقل راضی می شود که شرافت مناجات با خداوند 
ملک جبار و لذت انس با او و لذت درخشش نور او و کرامت هم نشینی با 

او را به خاطر استراحت چند ساعت از شب، از دست بدهد؟!
حضرت رس��ول خدا)ص( فرمودند: بهترین ش��ما صاحبان عقل 
هستند. عرض شد یا حضرت رسول اهلل! صاحبان عقل چه کسانی اند؟ 

فرمودند: اهل نماز شب هنگامی که مردم در خواب فرورفته اند.
منبع: کانال تلگرامی »نشر بیانات و دستورالعمل های علمای اسالم«

   آیينه نفس

بر ترین عدالت  ها چیست؟

صفحه توئیتری منتسب به آیت اهلل فاطمی نیا توئیت کرد:  بار ها گفته ام که بعضی حرف ها و قضاوت  ها 
خطرناک است. مثالً می گوید: »خدا تو را خیلی دوست داشته که زن خوبی برایت رسانده!« یا »معلوم 
نیست چه کرده بود که سه روز جان کند!« آخر تو از کجا می دانی؟ نماینده خدایی روی زمین؟ آژانس 

خبری خدا هستی؟ مگر آن طرف را تشخیص می دهی؟ اینها همه اش عوامانه است!

دانیال معمار در توئیتی نوشت: این بچه  ها به اردو و تفریح و گردش نیامده اند. اینجا یک 
کالس درس در پارک چیتگر است. جمیله السادات میرهادی، یک معلم بازنشسته مقطع 
ابتدایی،  هر روز کودکان کار و خیابان را اینجا جمع می کند و به آنها درس می دهد تا این 

بچه  ها از تحصیل بازنمانند. #نشر_خوبی ها

داود مدرسیان در کانال تلگرامی خود نوشت: 
عدالت مفهوم گسترده ای است و در هر حوزه 
و حیط��ه ای معنای خاص��ی دارد. حضرت 
امیرالمؤمنی��ن)ع( عدالت را پرداختن حق 
هر صاحب حقی می دان��د و در جایی دیگر 
آن را به معنای قرار دادن هر چیزی در جای 

خود تعریف کرده اند.
بین تک تک اف��راد جامعه در اس��تفاده از 
امکان��ات، منابع، درآمد ه��ا و خدمات باید 
عدالت برقرار باش��د. در استفاده از مسکن، 
خ��وراک و پوش��اک، بهداش��ت و درمان، 
آموزش  و پرورش و س��ایر نیاز ها باید همه 
بتوانند عادالنه دسترسی داشته باشند. بین 
همه اقشار و مش��اغل و اصناف باید عدالت 
برقرار شود؛ بین همه ش��هر ها و استان  ها و 

مناطق باید عدالت برقرار باشد.
به  طور کلی باید بین مجموعه انس��انی که 
در یک مکان، در یک ش��هر، در یک استان 
و در یک کش��ور و... زندگی می کنند عدالت 
برقرار شود. عدالت اقتصادی و اجتماعی اما 
بر ترین عدالت، آن اس��ت که این مجموعه 
انسانی که در محلی به نام شهر یا کشور گرد 
هم آمده و جامعه ای را بنیان نهاده اند، عدالت 
ایجاب می کند ک��ه دارای حکومت و نظام 
سیاسی بر مبنای عدل و حاکم عادلی باشند 
و مجموعه ای از قواعد و قوانین در آنجا جاری 
باشد تا جامعه بتواند به حیات خود ادامه دهد و 
سعادت دنیوی )آبادی و پیشرفت و رفاه نسبی 

عمومی( و سعادت اخروی تضمین شود.
یک جامع��ه در درجه نخس��ت باید دارای 
یک نظام سیاسی باش��د تا ابتدایی  ترین و 
ضروری  ترین امور زندگی مردم سامان گیرد 
و عملی شود. هر کدام از اجزای نظام سیاسی 

از رهبر، والیان و کارگزاران و مدیران گرفته 
تا اصناف، مجموعه  ه��ا و نهادهای مختلف 
اجتماعی بای��د دارای عدال��ت خاص خود 
باشند و بر اساس آن، هر کدام خدمات خاص 

خود را ارائه دهند.
به  ط��ور قط��ع، مهم  ترین رکن ای��ن نظام 
سیاس��ی، رهبر جامعه است و سپس سایر 
مدیران و کارگ��زاران به ترتی��ب جایگاه و 
اهمیت در رده های بع��دی قرار می گیرند. 
عدال��ت حکم می کن��د که رهب��ر جامعه، 
بهترین و شایسته  ترین باشد. می توان گفت 
بر ترین عدالت ها، وجود بهترین افراد در رأس 
جامعه است. بر ترین عدالت ها، عدل سیاسی 
به این معناست. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
می فرماید: »سزاوار به خالفت کسی است 
که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا 
داناتر.« )خطب��ه 174 نهج البالغه، ترجمه 

سیدجعفر شهیدی(.
ما معتقدیم وجود یک معصوم در رأس جامعه، 
باال ترین عدالت هاس��ت. در غیاب معصوم، 

حضور ولی فقی��ه در رأس جامعه، باال ترین 
عدالت هاست اما آیا این کافی است؟ معلوم 
اس��ت که کافی نیست و باید س��ایر اجزای 
نظام سیاسی و قوانین و مقررات نیز بر مبنای 
عدالت باشد و شایستگان در رئوس باشند و هر 

فردی و هر چیزی در جایگاه خود باشد.
امیرالمؤمنین)ع( بعد از 25 سال خانه نشینی 
وقتی به اصرار مردم حکومت را پذیرفت بر 
این عقیده بود که نظام سیاس��ی بر اساس 
عدالت تنظیم نش��ده و هر چیزی در جای 
واقعی خودش قرار نگرفته است و تصمیم 
گرفت تمام این سیس��تم را به ه��م بریزد و 
مجموعه ای جدید مبتنی بر عدالت فراهم 
آورد. امام علیه السالم در یکی از خطبه های 
نخس��تین خود فرمودند: »ب��ه خدایی که 
]پیامبر اسالم[ به راس��تی مبعوث فرمود، 
به هم خواهید درآمیخت و چون دانه که در 
غربال بیزند یا دیگ افزار که در دیگ ریزند، 
روی هم خواهید ریخت تا آن که در زیر است 
زبر شود و آن که بر زبر است به زیر درشود 

و آنان که واپس مانده اند، پیش برانند و آنان 
که پیش افتاده ان��د، واپس مانند.« )خطبه 

16 نهج البالغه(.
پس همه اج��زای نظام سیاس��ی، قوانین و 
مقررات و کارگزاران بای��د بر مبنای عدالت 
تنظیم و به کارگیری شوند که فرمود: »کار 
مردم جز به شایس��تگی زمامداران سامان 
نمی یابد.« )خطبه 216( و »آفت کار ها ناتوانی 

کارکنان است.«
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
را تنها کسانی مبتنی بر اسالم ناب طراحی 
خواهند کرد و کسانی امور را رو به سامان ببرند 
که شناخت دقیقی از دین، حق، عدالت، مردم 
و سعادت مردم داش��ته باشند وگرنه بسیار 
سخت و ناممکن است. عدالت حکم می کند 
اینها در رئوس قرار بگیرند ت��ا هرم امامت و 
والیت بر مبنای عدالت در جامعه تش��کیل 
شود چراکه رهبر جامعه به تنهایی نمی تواند 
کمااینکه حضرت امیر هم به تنهایی نتوانست، 
امام حسن مجتبی)ع( به تنهایی نتوانست و... 
در اصل 43 قانون اساس��ی، نقش مردم در 
رهبری جامعه را به رسمیت شناخته است که 

البته نظام باید زمینه آن را فراهم کند.
*پی نوشت: طی س��ه، چهار دهه اخیر در 
بین علما و بزرگان، یکی از کسانی که بیشتر از 
سایرین برای این »عدل سیاسی« زحمت  ها 
کشید و کار فکری و تئوریک کرد و هزاران نفر 
را آموزش داد و برای تثبیت این فکر در جامعه 
تالش کرد مرحوم عالم��ه مصباح)ره( بود و 
این بر ترین عدالت خواهی بود. طرح والیت 
ایش��ان برای همین ب��ود. خدایش رحمت 
کند و روح ایشان را با حضرت امیرالمؤمنین 

محشور گرداند.

حرف  ها و قضاوت های خطرناک این بچه  ها اردو نیامده اند

 قصور دستگاه های اطالع رسانی 
در گمنامی امثال آیت اهلل شیرازی

سمیه عبداللهی در توئیتر خود نوشت: 
 اینکه ایشان از دنیا می رود و غیر از اهالی 
حوزه و متعاملین با مدارس فقه کسی 
ایش��ان را نمی شناس��د یعن��ی روابط 
عمومی ه��ا و س��ازمان های تبلی��غ و 
مشخصاً دفترشان بسیار قصور داشت 
که با این     حجم از بی خبری و خاموشی، 
عارف رس��تگار ممتازی را از دس��ت و 

چشم ملت نیازمند آگاهی و اخالق تهران پنهان داشت.

درگذشت آخرین بازمانده فقها و فالسفه تهران
محمد سرشار در کانال تلگرامی خود نوش��ت:  آیت اهلل سیدرضی شیرازی )14۰۰-13۰7(، 
دانشمند و فعال اجتماعی بزرگی بودند که در ۹3 سالگی از دنیا رفتند. در زندگینامه ایشان 

چند چیز برایم جالب بود:
1- سیدرضی نتیجه میرزای شیرازی بزرگ هستند.

2- در 32 س��الگی برای دفاع از آرمان فلس��طین، به نمایندگی زعیم شیعه آیت اهلل العظمی 
بروجردی به اردن رفتند.

 3- در 36 سالگی از استادان دانشگاه تهران بودند که توسط رژیم پهلوی اخراج شدند.
4- از 37 سالگی امامت مسجد شفا در یوسف آباد تهران را برعهده گرفتند و تا روزی که توانایی 

جسمی شان اجازه می داد، بین مردم بودند و مشکالت شان را حل می کردند.
5- در 51 سالگی توسط گروهک فرقان ترور شدند.

 6- در تبلیغ دینی بسیار قوی بودند. برای افراد وقت می گذاشتند و بیش از 5۰۰ نفر از همین 
طریق به اسالم و تشیع گرویدند.

7- ش��اگردان بس��یاری تربیت کرده اند و کتاب های مهمی نوش��ته اند. به بی��ان دیگر کنار 
فعالیت های گسترده اجتماعی و تبلیغ دینی، به تألیف و تدریس اهتمام ویژه داشته اند.

 ایشان آخرین بازمانده فقها و فالسفه تهران بودند. نسلی از بزرگان که ستون های حوزه علمیه 
تهران تشکیل می دادند.

خداوند ایشان را با اجداد بزرگ شان محشور فرماید.

آقارضی در کافه!
رضا اسدزاده در صفحه اینستاگرامی خود در پی درگذشت فقیه و حکیم آیت اهلل سیدرضی 
شیرازی، نوشت: یک روز عصری رفتم خانه اش و گفتم: حضرت آقا! می خواهم عقد دائمم را 
شما بخوانید اما در یک جای متفاوتی که من و همسرم ماه های زیادی با هم در آن نشسته ایم 

و اندیشیده ایم برای یک زندگی.
خندید و گفت: خب خیر است. امان از دست شما جوان ها!

گفتم استاد حکیمی هم هستند و استاد خرمشاهی هم. من و همسر خواسته ایم که شاهدان 
عقدمان از اندیشمندان باشند.

گفت: جایی که شما دو تا اندیشیده اید و اندیشمندان هم هستند حتماً می آیم اما مراقب باش 
فردا تیتر نزنند آقارضی آمد عقد آقارضا . هر دو کلی خندیدیم.

فیلسوف و فقیه پیر، عاشقانه آمد. او برای عقد دائم ما به کافه ای آمد روبه روی تئاتر شهر تهران. 
به کافه گرامافون و این در کنار ش��گفتی آن عقد، رخدادی ماندگار ش��د که توانستم عالم و 

اندیشمند بزرگ تهران را به کافه ای دعوت کنم.

قهر مصرف کنندگان با آیفون 13
کانال تلگرامی »کلیک « به استناد خبری 
از ایس��نا نوش��ت: آیف��ون 13 ب��ا قهر 
مصرف کنندگان مواجه ش��ده اس��ت! 
بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه این 
خبر را گزارش کرد که نش��ان می دهد 
بعض��ی از مصرف کنن��دگان تصمی��م 
گرفته ان��د دنب��ال محص��والت نایاب 
نباشند. اگرچه همین دو ماه پیش مردم 
برای خرید آیفون 13 صف کش��یدند! کمبود قطعات باعث تأخیر طوالن��ی در زمان تحویل 

مدل های جدید آیفون 13 پرو و آیفون 13 پرومکس به مشتریان شده است.
فروش این مدل  ها در سپتامبر آغاز شد اما تاریخ تحویل سفارش های ثبت شده در وب سایت 

اپل به مدت بیش از یک ماه دیگر اعالم شد!
اپل پیشتر به دلیل کمبود جهانی تراشه تولید آیفون 13 را حداکثر 1۰ میلیون دستگاه کاهش 
داده بود اما اکنون به فروشندگان قطعات اعالم کرده که سفارش های داده شده ممکن است 
محقق نشوند. کمبود جهانی تراشه که در ابتدا به دلیل تقاضای باال برای تلفن های هوشمند 
و دستگاه های الکترونیکی شخصی دیگر در اوج بحران پاندمی کووید 1۹ پیش آمد، صنعت 
خودروسازی را با کمبود قطعات روبه رو کرده بود و اکنون تولید شرکت های مختلف از جنرال 
موتورز گرفته تا اپل را مختل کرده است. تیم کوک، مدیرعامل اپل در اکتبر هشدار داده بود 
کمبود قطعات 6 میلیارد دالر به فروش این شرکت در سه ماهه چهارم ضرر خواهد زد و کمبود 
تراشه بر تولید اکثر محصوالت این شرکت تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش رویترز، نیک 
کی ماه گذش��ته گزارش کرده بود اپل حتی تولید تبلت های  ای پ��د را کاهش داده تا قطعات 
بیشتری به تولید آیفون 13 اختصاص دهد. سازنده آیفون تولید آیفون 13 را در اولویت قرار 
داد زیرا تقاضای بیشتری برای این تلفن هوشمند نسبت به آی پد پیش بینی می کرد. با وجود 
این که تولید آیفون 13 از تعطیلی کارخانه  ها در آسیا آسیب دیده و پایین تر از تقاضای باال در 
نیمه دوم سال بوده اما اپل بهتر از شرکت های دیگر در برابر کمبود قطعات ظاهر شد که به دلیل 
قدرت خرید عظیم و توافق های تأمین بلندمدت با فروشندگان تراشه بوده که کمک کرده است 

سهم بازار رقیبانش در سه ماهه سوم را ببلعد.

یگانه اثر ثبت جهانی در پایتخت
علی دارابی در صفحه اینستاگرامی خود 
نوشت: گلستان با قدمتی بیش از 44۰ 
سال از منحصر به فرد  ترین مجموعه های 
تاریخی ایران اس��ت. بنایی که از عهد 
آقامحمدخان آغ��از و در عهد فتحعلی 
ش��اه )1216( به پایان رس��ید. اگرچه 
تاریخچ��ه کاخ گلس��تان ب��ه زم��ان 
ش��اه عباس صف��وی )۹۸۸ ه���. ق( 
برمی گردد. این کاخ زیبا و باشکوه در مساحتی بالغ بر 5/4 هکتار قرار دارد که دوم تیر 13۹2 
در سی و هفتمین اجالس ساالنه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در کامبوج در فهرست 
میراث جهانی به ثبت رسید. بناهای متعددی در کاخ وجود، دارد: شمس العماره، تاالر سالم، 
تاالر آیینه، ایوان تخت مرمر و... از مهم  ترین آنهاست. تاج گذاری پادشاهان قاجار، گشایش 
مجلس یکم در 1۸ شعبان 1324 ه�. ق برپایی مجلس مؤسسان در آذر 13۰4 برای انقراض 
سلسله قاجار و تاج گذاری رضاشاه و محمدرضاشاه از جمله مهم  ترین رخدادهای صورت گرفته 
در کاخ گلستان است. برای بازدید و جلسه با مدیران موزه به کاخ گلستان رفتم، خانم آفرین 
امامی مدیر مجموعه از کارشناسان کاربلد و باسابقه همکاران خوبی را برای خدمت به فرهنگ 
و میراث کش��ور گرد هم آورده است. اس��تاد محمدحسن سمسار، اس��تاد برجسته تاریخ و 
باستان شناسی که دانشجویان زیادی را تربیت کرده و آثار و تألیفات ارزنده ای چون سیمای 
تهران و کاخ گلستان را در کارنامه خود دارد و س��الیان طوالنی در مدیریت موزه  ها به کشور 
خدمت کرده است و هم اکنون از استادان و مشاوران برجسته در حوزه میراث فرهنگی است 
نیز در زمان بازدید در کاخ حضور داشت و درباره آثار ماندگار، فرهنگی، نسخ خطی، آلبوم های 
عکس و... ساعاتی با هم به گفت وگو گذراندیم و من در مقام شاگردی سؤاالتی را پرسیدم و 
مسحور ادب و دانش استاد بودم. در کاخ از خیابان ناصرخسرو پس از 6۰ سال بازگشایی شد و 

مردم از این در هم می توانند به کاخ مراجعه کنند.
کاخ گلس��تان دارای بیش از 5۰۰ تابلو نفیس و منحصر به فرد است از نقاشی های هنرمندان 
بزرگی چون صنیع الملک، کمال المل��ک و... را در خود جای داده اس��ت. بخش  هایی از کاخ 
به سرعت در حال مرمت و بازسازی است. اگر کسی تاکنون کاخ گلستان را ندیده است خیلی 
چیز مهمی را از دست داده است. ساعت بازدید از کاخ همه روزه از ساعت ۹ صبح تا 16 می باشد. 

برنامه های جدیدی برای حضور مردم و بازدید از کاخ  ها و موزه  ها در دست داریم.

 واردات ۴1۷ تن سر بطری 
در 6 ماه نخست امسال!

کانال تلگرامی »میزان « با انتش��ار تصویر باال نوشت: بررسی آمار واردات 
کشور بر اساس اطالعات موجود و کارشناسی نشده شش ماهه نخست 
سال 14۰۰ نش��ان می دهد که در این مدت بیش از 417 تُن سربطری، 
سرپوش، کالهک و سایر درپوش های پالستیکی از کشور های مختلف 
جهان وارد ایران شده است. واردات این سربطری و درپوش باعث خروج 
2 میلیون و 721 هزار و 6۸7 دالر ارز از کشور شد که رقم ریالی آن بالغ بر 
11 میلیارد و 431 میلیون و ۸4 هزار و 764 تومان در آمار گمرک به ثبت 
رسیده است. بر اساس این گزارش واردات سربطری و درپوش از 1۰ کشور  
دنیا از جمله اسپانیا، چین، ترکیه، امارات، فرانسه و ایتالیا انجام شده است.

 قدیمی  ترین مستعمره بریتانیا 
هم به ریاست ملکه پایان داد

الهام عابدینی در توئیتی نوش��ت: و باالخره بارب��ادوس، قدیمی  ترین 
مستعمره بریتانیا اعالم استقالل کرد. بریتانیایی که روزگاری خورشید 

در امپراطوری اش غروب نمی کرد...

انسان  ها برای چه می جنگند؟
کانال تلگرامی »انیشتین چی میگه؟ « در تداوم پست های آزاد پنج شنبه، 
بخشی از صحبت های نخستین فضانوردی که قدم بر ماه گذاشت، را به 
اشتراک گذاش��ت... گفته است: من آدم حساسی نیس��تم. وقتی خانه  
والدینم را ترک کردم گریه نکردم، وقتی گربه ام مرد گریه نکردم، وقتی 
در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه 
نکردم اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم، بغضم گرفت. با تردید با 
پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی می کردم. از آن فاصله، رنگ و 
نژاد و ملیتی نبود. ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خود گفتم انسان  ها برای 
چه می جنگند؟ شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام دارایی ام و 

کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد و من اشک ریختم...

    تصویر منتخب
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