
 (۱)صبح که شد، شب روان ستوده می شوند

اها ًَ اًمالب ػذٍ ّ ًَ کظی ّعذٍ ! اهزّس در آهزیکا  لطارُا ّ اتْتْص ُای عوْهی تذّى تلیظ هزدم را طْار هی کزدًذ

دلیلغ را اس رادیْ ػٌیذم؛ رّس تشرگذاػت ...  چزا کظی تعجة ًوی کزد ّ چیشی ًوی پزطیذ؟!آب ّ تزق هجاًی دادٍ تْد

طفیذ کَ علیَ تثعیضات ًژادی در آهزیکا، اس ّاگذار کزدى صٌذلی خْد تَ هزد اطت سى طیاٍ پْطت آفزیمایی تثاری 

!  کَ تاسٍ طْار اتْتْص ػذٍ تْد، خْدداری کزدپْطتی

 طال پیغ تا ایي ًافزهاًی هذًی، طلظن تثعیضی را ػکظت کَ طیاٍ پْطتاى را هجثْر هی کزد فمظ اس ۶۸ «رسا پارکض»

ّرّد طفیذ پْطتی اس در جلْ صٌذلی خْد را تمذین اّ کٌٌذ، گزچَ اّ تاسداػت ّ در صْرت در عمة طْار ػًْذ ّ 

تذزین گظتزدٍ آى  (کیٌگهارتیي لْتز )جْاًی جزیوَ ػذ، ّلی جزاتغ جٌثؼی تَ راٍ اًذاخت کَ کؼیغ طیاٍ پْطت 

.  ّ هجثْرػاى کزد ایي تثعیض را تزدارًذػثکَ اتْتْطزاًی را رُثزی

 تز ایي تثعیضات کؼیذ ّ اهزّس آى اتْتْص را تطالىد کَ للن رطی لاًًْی تَ تصْیة ،هذًی  ایي ًافزهاًیپض اس طال ۹

رسا »ّ « هارتیي لْتز کیٌگ». در هْسٍ ٌُزی فْرد ًگِذاری هی کٌٌذ تا ًظل ُای تعذ چٌیي ًٌگی را فزاهْع ًکٌٌذ

 .تْدًذ کَ در ظلوات ظلن، راُی تَ صثخ آسادی ّ عذالت اجتواعی گؼْدًذ« ػة رّاًی»، اس «پارکض

 سًذٍ هاًذ ّ تٌیادی را تزای دمْق هزدم «رسا» تزّر ػذ ّلی  طال رُثزی تظاُزات۹ پض اس  طالگی۳۵ هارتیي در 

. کزدتَ اّ تمذین هذال آسادی را « تیل کلیٌتْى» جوِْر ّلت، رییض ۱۹۹۶طیض کزد ّ در طال أدر دیتزّیت ت

، ُوَ خْاٍ ًاخْاٍ هی رّین، خْع تَ دال کظاًی کَ ًذ ّ دّهی پض اس آى رفت آسادی هِن ًیظت کَ اّلی لثل اس صثخ

ٍِ ظلوت« طتارٍ ػة» صثخ کَ ػذ، تَ خْاب هاًذگاًی کَ ػة رّاى را در همصذ هی تیٌٌذ طخت . سدگاى هی ػًْذ ّ ها

.    ًکزدًذ ّ ٌُزُّوتهثل آًِا ًادم هی ػًْذ کَ چزا 

 هزدی اس هِذ آسادی تَ فزّدگاٍ هِزآتاد گام ۱۳۵۷ طال تِوي ۱۲دیزّس؛ درطت ایي ّجَ تظویَ اهزّس تْد، اها 

تز « ّالیت هطلمَ فمیَ» اس تثعیض را تا ًظزیَ فزاگیزتزی، ظلوت «ُوَ تا هي» تَ «ُوَ تا ُن»گذاػت کَ تا تثذیل 

تاریخ دائواً .  اس ّطي ها رخت تظتَ اطت طال اطت اهٌیت، آسادی ّ داکویت هلت۴۴طزسهیي ها گظتزاًذ کَ 

. هی ػًْذّ طشاّار داکویت تز طزًْػت خْد در تْتَ طختی ُا طاختَ تٌِا تکزارهی ػْد ّ هلت ُا 

«خذا طزًْػت ُیچ هلتی را تغییز ًوی دُذ هگز آى کَ خْد  ًفظاًیاتؼاى را تغییز دٌُذ»: ایي ّعذٍ الِی اطت کَ
(۲)

 ّ 

.«خذا ُزگش ًعوتی را کَ تز هزدهی ارساًی داػتَ تغییز ًوی دُذ، هگز آًکَ خْد تغییز کٌٌذ»: ًیش اس جِت هثثت
(۳)

 

کیٌگ ُای فزاّاًی تاکٌْى تَ ظِْر رطاًذٍ اطت، صذُا  ، رسا پارکض ُا ّ هارتیي لْتز«سى، سًذگی، آسادٓ»جٌثغ 

ًفز تَ پیواى خْیغ ّفا کزدٍ ّ جاًؼاى فذا کزدٍ اًذ ّ دٍ ُا ُشار ًفز در اًتظارًذ، اًتظار یاری خذا ّ خلك اّ تا ایي ػة 

. تاریک ّ طْالًی را تَ صثخ تزطاًٌذ

تی تزدیذ هْعذ آًاى صثخ اطت، آیا صثخ ًشدیک ًیظت؟
(۴)
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ضرب المثلی است قدیمی میان اعراب باستان که به دلیل گرمای منطقه استوایی، برای سفر در صحاری داغ و سوزان باید بر خواب  - ۱
ُم اْلظَُّزٓ». غلبه کرده و در تاریکی شب  سفر کنند ْْ ٌَْذ اْلَصثَاح یَْذَوُذ اْلمُ  «ِع

فُيسِإ ِإ ْو - »...۱۱رعذ - ۲ نْو
ا بِإ اَل وا ماَل یِّيرُي تَّن ٰى یُي اَل ا بِإقاَلوْو ٍم حاَل یِّيرُي ماَل اَل  اَل یُي اَل

 ...« ِإنَّن  َّن

فُيسِإ ِإ ْو  - »۵۳اًفال  - ۳ نْو
ا بِإ اَل وا ماَل یِّيرُي تَّن ٰى یُي اَل لاَل ٰى قاَلوْو ٍم حاَل ا عاَل ماَل اَل نْو اَل

ماَل ًر  اَل ا نِإ ْو یِّيرًر اَل لاَل ْو یاَل ُي مُي اَل لِإ اَل بِإ اَلنَّن  َّن
 ...« اَلٰى

یبٍم  - »...۸۱طْرٍ ُْد آیَ  - ۴ بْو ُي بِإقاَلرِإ لاَلیْو اَل الصُّص
بْو ُي  اَل داَل ُي ُي الصُّص عِإ وْو  « ِإنَّن ماَل


