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 01/10/2019         محمد اهشم ميوندوال

 عقيده و دين، دين و عقيده
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مقدمه

وقتې نوشته بودند که  ه " رادین و عقید -شهید محمد هاشم میوندوال، این اثر ارزشمند و پر محتوا "عقیده و دین، 

وطن عزیز ما افغانستان بسوى چنان بحرانهاى عظیم تاریخي 

پیش میرفت، که تنها صاحب نظرې به بصیرت ایشان عواقب 

خطرناک آن هرج مرج هارا درک و پیشبیني کرده میتوانستند. 

این متفکر و مبارز بزرگ، با درک وظیفۀ عقیدتي و ملي خود 

یه گذاري و تشکیل نمود. تا از حزب دیموکرات مترقي را پا

ارزش هاي دیني و عنعنوي و استقالل ملي کشور دفاع نماید. 

شهید میوندوال با روش هاي واقعبینانه و علمي، خطابه هاي 

جذاب و دل نشین تعداد زیاد روشن فکران طراز اول میهن را 

بدور خود جذب نموده و یک نهضت مترقي و استوار بر حقایق 

  .آوردند ملي را بوجود

درین فرصت، امپریالیزم خون آشام شوروي، مبارزۀ شهید میوندوال را سد محکمې در مقابل نقشه هاى استعماري 

خود تلقي نموده و دستگاه شیطاني ک.ج.ب. بمقابل این فرزند صادق و فداکار افغان به تبلیغات سؤ و تخریب کاري 

 .د زیر شکنجه هاى وحشیانه و جانگداز به شهادت رسانیدندآغازنمود، و سرانجام ایشانرا توسط عمال داخلي خو
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، در جریان جهاد مردم افغانستان بمقابل اشغالگران شوروي نشر 1٣٥9این رسالۀ گرانبها را ښاغلى" دهزاد" در سال 

   .نموده بود، که نظر به واقعیت هاى جاري آن زمان  به نشر نمودن آن ضرورت ا حساس میگردید

ۀ خونین هنوز هم در کشور عزیز ما افغانستان که اضافتر از سه دهه قبل، با کودتاى گروهاي خلق و متاسفانه فاجع

پرچم آغاز گردیده بود ادامه داشته و مردم ستم کشیدۀ ما هنوز هم به آزمون بزرگ تاریخ مواجه میباشند، که چگونه 

است که براى رسیدن به چنین هدف ملت  کشتي خودرا ازین گردابهاي طوفاني زمان به ساحل نجات بکشند. واضح

ها به افکار و رهنمایي بزرگان و دانشمندان اصیل میهن خود نیاز دارند تا آنهارا در چنین آزمونهاي ملي مددگاري 

نمایند. متفکر و مبارز بزرگ سرزمین ما شهید میوندوال، اکنون در میان ما نیست الکن میتوانیم که  آثار و افکار 

ارزش مند شان را در امر مبارزۀ ملي کنوني مشعل راه قرار داده، وبه توکل به خداوند بزرگ درین جنگ فوق العاده 

 .رهایي بخش پیروز گردیم

این اثررا بعد از سالها در بین کتابهایم  درین اواخر دیدم، و تصمیم گرفتم که باید درین موقع سرنوشت سازآنرا به 

ز فضایل آن الهام گرفته و در امر پیکار ملي ازان مستفیض گردند، لذا اینک توجه هموطنان شریف خود برسانم تا ا

 .آنرا براى نشر حاضر نمودم

در خاتمه، به روح پاک شهید محمد هاشم میوندوال صاحب ،درود و تحیات فرستاده، و از خداوند متعال استدعا مینمایم 

حق باالي سرزمین بال کشیده و مردم مستضعف  که از برکت شهادت این قهرمان راستین ملي و دگر شهداى راه

 .افغانستان رحم نموده درآنجا یک حکومتي را برقرار سازد که از حق، عدالت اسالمي و انصاف پیروي نماید

 1٣٨9م.رقیب جدي سال،

 

 پیشگفتار

اني خود گذاشت. رسالۀ حاضر اثر شهید محمد هاشم میوندوال است. مردیکه قهرمانانه سر در راه ارمانهاى واالى انس

کسیکه استعمارگران متجاوز با همدستي مشتې مزدور خود فرختۀ شان، اورا در امر جهاد و مقاومت کبیر ملي به 

مثابۀ یک مهرۀ اساسي تشخیص نموده، براى هموار سازي مسیر تجاوز کنوني خود بر میهن عزیز ما با نیرنگ و 

 .ت رسانیدندخیانت، و زیر شکنجه هاى سبعانۀ جانگداز به شهاد

اثر کنوني یکې از اصول اساسي مشى سیاسي این مبارز کبیر است، که میتوان آنرا یکې از مباني فلسفۀ دیموکراسي 

 .مترقي منحیث یک روش جدید در فلسفۀ اجتماعي خواند

قیقي آزادي اني حاین فلسفه با احترام و اعتقاد استوار به دین مقدس اسالم و سنن پر افتخار ملي ما، و بخاطر تحکیم مب

و استقالل ملي، استقرار ارادۀ ملي و سلطۀ عامه، تامین عدالت اقتصادي و اجتماعي، راه جدیدي را موافق با عمیقترین 

ارزشها و مقدسات ملي در جهت اعتال و شگوفاني وطن عزیز ما افغانستان، و استخالص انسان میهن ما از قید حوایج 

انسانیت و اسالمیت، تنها و تنها با اتکا به نیروى بازو و دماغ و ایمان مردان و  مادي و رهپویي او در مسیر کمال

 .زنان  با شهامت کشور خود ما جستجو میکند

مطالعۀ این اثر در شرایط کنوني که کشور عزیز ما معرض انقیاد و تجاوز بې شرمانۀ اشغالگران شوروي قرار گرفته 

ادیخواه تا در امر جهاد مقدس شان جز به رضاي ایزد متعال نیندیشند و دل مشعلیست فرا راه مجاهدین و مبارزین آز

و دماغ خود را فقط به رضاى پروردگار منهمک سازند، زیرا غیر ازین، دگر هیچ معیارې را اعتبارې نیست، تنها 
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و لذات آني، مجاهدت و مبارزه بخاطر رضاى ایزد پروردگار است، که انسان را مستغني و منزه از خواهشات فاني 

که منبع انحراف و هراس است میسازد و طلب این رضا است که مارا شهامت بې پایان و رشادت بې نظیر مې بخشد 

  1٣٥9دهزاد" سال . "و افق پیروزي را با ما قرین میگرداند

  

 عقيده و دين، دين و عقيده

 .گفته بودیم که یکې از اساسات مفکورۀ ما دیانت و اسالمیت است

ده یچگونه میتوان بدون عق ال نهایت بې خردانه است،ؤان باشیم؟ بعضي ها میگویند این سباید صاحب عقیده و ایمچرا 

 و ایمان باشیم؟

عدۀ هستند که میگویند هیچ حرکت سیاسي در افغانستان پیشرفت نمیکند، تا بادین راه آشتي نپوید و بلکه پیشتر میروند 

د از دین حرف بزنید وآیت و حدیث بخوانید و به دین تظاهر کنید و از بې دیني و میگویند اگر میخواهید موفق باشی

 .احتراز کنید، تا مردم بدور شما جمع شوند

ما ازین دسته  مردم نیستیم، ما دین را بخاطر عوامفریبي احترام نمي کنیم، ما میخواهیم به مردم بفهمانیم که در امور 

یم، و میخواهیم مردم را از روى عقایدې که داریم بخود متوجه بسازیم، اجتماعي صاحب عقاید مشخص و معین هست

چگونه میتوانیم که به عقاید خود مرد م  را دعوت کنیم، در حالیکه تظاهر کنیم به آنچه که به آن خدا ناخواسته در 

ید، و را واضح نسازحقیقت معترف نباشیم؟ مردمان دیگرې خواهند گفت که به دین معتقد نباشید ولې عدم اعتقاد خود

 .در برابر آن بیطرف باشید

ما اینرا نیز عوامفریبي میدانیم و خود را ازین صنف حساب نمیکنیم،اما به آنچه عقیده داریم میخواهیم آنرا با تمام کو 

 نشش خود طرفداري کنیم، و میخواهیم به آن شناخته شویم ما به اصول دیموکراسي مترقي معتقد هستیم، لذا ما به دی

و عقیده و عقیده و دین معترف هستیم، چرا؟ ما میگوییم که باید براى ملک و ملت خدمت کنیم، ملک و ملت بر ما 

حق دارد، باید حق آنرا ادا کنیم، باید سعي نماییم که کشور بیچارۀ ما به جایې برسد، باید کوشش کنیم که مردم بیچارۀ 

انه باشد. درین سعي افراد وطن خودرا دعوت کنیم،با ما همکار و ما  آسوده و مرفه شوند. این سعي ما باید صادق

مددگار شوند. ماآنچه براى مردم خود میخواهیم، باید خود به آن عمل پیرا باشیم.از بدي و گناه و خیانت و تقلب و 

. همچنان نیمفریبکاري بپرهیزیم، به نیکي و ازخود گذري و فداکاري و ایثار بگراییم و همه مصالح خود را قربان ک

همه منافع خودرا قربان کنیم، و همه هستي خودرا قربان کنیم. از هیچ چیز اندیشه نداشته باشیم، هر گونه ناجوانمردي 

ها، ظلم ها و جبر و توبیخ و سر زنش و زنجیر و زندان ومرگ را با پیشاني باز و افتخار قبول کنیم، براى چه؟ براى 

اریم، یک هدف داریم و در راه حصول آن براى هرگونه فداکاري و قرباني حاضر آنکه یک عقیده داریم، یک مسلک د

هستیم، براي چه؟ براى اینکه وطن بر ما حق دارد، مردم بر ما حق دارند ما یک وظیفۀ تاریخي داریم که براى وطن 

فگنده خواهیم بود. باید و مردم خود خدمت کنیم، و اگر این حق را ادا نکنیم قرضدار خواهیم ماند، و شرمنده و سر ا

وظیفۀ خودرا به صداقت انجام دهیم، با فداکاري و ایثار انجام دهیم، و به صورت خستگي نا پذیر انجام دهیم و به یک 

عقیدۀ راسخ انجام دهیم. اما در مقابل پاداش ما چیست؟ آیا پاداش ما اینست که سرافگنده نمیباشیم؟ اینست که مردم 

عقیدۀ پابند بوده ایم؟ اینست که وطنداران از ما راضي خواهند بود؟ ملت از ما خوش خواهد خواهند گفت که ما به 
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بود؟ ولي آیا چقدر از اشخاصیکه فکر میشود افتخارات دارند و ملت ها از آنها راضي مي باشند، حقیقتا وطن خواه و 

 ملت خواه بودند؟ و خود خواه و جا طلب نبوده اند؟

حقیقتا بخاطر وطن و ملت جان سپردند، بخاطر ملت ووطن باقي مانده اند ، ویا نامې ازیشان آیا چقدر از اشخاصیکه 

برده شده است؟ اشخاص زیادي خادم وطن ملت ویا یک مسلک بوده اند و جان خود را فدا کرده اند، ولې گمنام مانده 

از بین برده اند. میگویند وظایف ملي را  اند ویا اینکه ارباب اقتدار ایشان را مانع حرص و آز خود دانسته و آنها را

باید بخاطر عزت و افتخار اوالد خود انجام دهیم، ولې چگونه میتوان اطمینان کرد که این فرزندان نام پدران خود را 

حفظ خواهند کرد و قابل آن خواهند بود که بنام پدر یاد شوند؟ میگویند خدمات خود را باید بخاطر رضاى یک نفر 

یا پیشواى مسلکي خود انجام دهیم. اوال چه میدانیم که آنچه این پیشوا انجام بدهد همه درست است؟ و باز  بزرگ خود

آیا میشود که رضائیت اورا به صداقت وجان نثاري حاصل کرد؟ آیا همه اشخاصیکه رضائیت چنین پیشوا را حاصل 

صادق و درستکار و صاحب عقیده بوده اند؟ و اگر  کرده اند در نزد او مقرب مانده اند؟ آیا همۀ آنها اشخاص امین و

چنین باشد آیا با آلخره هدف تمام این جان نثاري پرستش یک شخص مثل خود نیست؟ آیا او چه حق دارد ویا چه 

قدرتې در چنین پیشوا نهفته است که بر همه شعور و ملکات و شرائین و دل و دماغ ما حاکم باشد؟ و ما همه چیز 

 او بخواهیم و به اشارۀ او و کسب رضائیت او خود را قربان کنیم؟خود را براى 

نه همه اینها اساسات نا پایدارې هستند هر گونه معبودې که براى بشریت بتراشید، خواه آن پیروي از یک پیشواى 

ا رژني باشد، خواه پیروي از یک پیشواى نظامي باشد، خواه پیروي از بعضې اصطالحات سمبولیک باشد و مردم 

به نام سرزمین اجداد دیانت ویا مسلک مقدس به یکطرف بکشاند، همۀ آن در حقیقت یک نوع اسارت و بردگي فکري 

و روحي است که انسان را در لباس افتخار ظاهري قبول میکند. صحیح است که همه این نیکویي، امانت کاري فدویت 

ن، عشق و محبت به ملت، نوع دوستي و بشریت بوطن عالقه و محبت و خدمت به هموطن، عشق و محبت به هموط

دوستي، خدمت خلق و نیکوکاري به مردم، نجات مظلوم، دفع ظالم، حفظ کرامت بشري، تامین عدالت و مساوات 

وبرادري و برابري باید به اساس یک عقیده و ایمان راسخ باشد، که این عقیده و ایمان راسخ منبع و مبدا خیر و 

 .باشد. به اساس چنین عقیده است که انسان به کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک میپردازدنیکویي و راست کاري 

همین ایمان و همین مبدا نیکویي است، که انسان را به عقیدۀ اینکه یک شخصیت مفید اجتماع و یک شخصیت فداکار 

 .باشد، و صاحب عقیده و مرام نیک باشد رهنمایي میکند

ه همنوع، مجادله براى خیر و بهبود، دفع شر و مفاسد که انسان را به سرحد فداکاري مفکورۀ اجتماعي کومک ب

میرساند، به اساس یک ایمان و عقیدۀ باطني رهنمایي میشود این ایمان و عقیدۀ اجتماعي را به وجود مي آورد. مثال 

مطابق به اسا س ملیت به  ما یک عقیدۀ اجتماعي داریم که براى جامعۀ خود و خیر و بهبود آن در سایۀ دیانت

دیموکراسي و عدالت اقتصادي ویا دموکراسي مترقي معتقد هستیم. و همچنان بودند و هستند جمیعت هاى که در تاریخ 

گذشته و موجوده ملل روى مرام و هدف معین اجتماعي خود استادگي داشته و براى آن فداکاري و قرباني را متحمل 

 اند؟شده اند. چرا آنها چنین کرده 

 .براى اینکه یک عقیده داشته اند

بشریت از ابتدا تا امروز براى هر مرامیکه مجادله میکند، و قرباني هائیکه تا کنون داده است قسمت اعظم و تقریبا 

 .قسمت کلي آن در راه حفظ و دفاع از عقیده ویا نشر و تبلیغ یک عقیده بوده است
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اى خدمت گذاري به قوم و ملت ووطن و براى حصول یک قناعت پس وقتیکه براى یک مبارزۀ اجتماعي ملي، بر

معنوي وجود یک عقیده ضروري است، ضروري ترین عقیده وواقعي ترین آنها کدام است؟ بدیهیست که واقعي ترین 

عقیده همان است که به فطرت بشري نزدیک باشد، و انسان همه اعمال و گفتار و پندار خودرا به آن تسلیم بداند و 

مد که در برابر جانبازي و خود گذري، به چنان مکافات و پاداشې رسیدنیست که همپایه ندارد، واین پاداش البته بفه

 .پاداش معنوي که لذت و افتخار آن دایمي است

این کدام پاداش است که در راه قرباني مجنونانه براى هدف خود انسان آنرا حاصل میکند؟ این کدام پاداش است که 

مت به وطن و ملت به انسان میسر میگردد؟ این کدام  پاداش است که براى شهید قوم و ملت میرسد؟ آیا این در راه خد

 رضائیت هموطنان است؟

نه خیر! چونکه هر کسې براى وطن خود خدمت میکند، یکعده هموطنان به طرز و رو ش او ایراد داشته و آنرا جایز 

یت یک شخص ویا یک پیشوا است؟ ولې رضائیت او که تابع احساسات، و معقول و مفید نمیدانند. این پاداش رضائ

تفکرات و تمایالت بشري خود اوست، و از اشتباه عاري نیست، آیا معناى پرستش  اورا ندارد؟ و میتواند یک انسان 

عالي همت را قانع بسازد، که وطن پرستي و یا ملت پرستي و یا مسلک پرستي او محض براى حصول مسرت یک 

 نسان مثل خود اوست؟ا

این پاداش، گذاشتن نام در تاریخ است؟ ولې از چقدر مردمیکه در تاریخ نام خود را ثبت کرده اند حقیقتا در حافضۀ 

مردم باقي مانده اند و در جزۀ اوراق فراموش شده نرفته اند؟ شما از شخصیت هاى بزرگې که براى یک جامعه 

از خدمات آنها کدام یک را بیاد دارید؟ و هم آیا این قناعت آخري براى شخصیکه  خدمت کرده اند چند تا را میشناسید؟ و

هستي و زندګي خودرا قربان کرده است داده میتوانید؟ آیا او که از بین ما رفته است میتوانید بعد از مرگ ببیند که به 

 یاد و بودش چه مجسمه ها بر پا کرده اند که ازان راضي و قانع گردد؟

مه عقیدۀ نیکویي و فضیلت و ارتکاب خیر و خدمت گذاري به خلق و احترام عقیده و فداکاري در راه آن نه خیر ه

باید براى حصول یک رضائیت اعال و مقدسې باشد که با سیر زمان از بین نرود، که تابع حب و بغض نباشد ،که 

اشد، و در زندگي و مرگ و بعد از مرگ تحت تاثیر موافق و مخالف واقع نگردد، که تابع تاثیرات زمان و مکان نب

تاثیر آن براى انسان یکسان باشد . این رضاى واقعي و ابدي و این رضاى بزرگ که براى حصول آن انسان اگر همه 

چیز خود را قربان کند هنوز هم کم است، رضاى مقدس ایزد آفریدگار است که باال ترین همه قناعت ها و همه تالش 

  .ستها و همه جستجوها ا

پس ما که میخواهیم براى وطن خود قربان شویم، براى ملت خود خدمت کنیم براي عدالت و مساوات جان نثاري کنیم، 

از ظلم و تجاوز و دستبرد به مال ملت و مردم بپرهیزیم و بشر دوستي و نوع دوستي و ملت دوستي و از خود گذري 

اى آنست که درین کار و مرام مقدس، رضاى ایزد آفریدگار و اعتراف حق دیگران و تسلیم حق دیگران بپردازیم بر

را حاصل کنیم، ودر برابر حصول آن همه شکنجه ها رنجها و عقوبت هاى جسمي و روحي را تحمل کنیم، میدانیم 

که پاداش ما یک پاداش دایمي و ابدي و جاویدان است و میدانیم که از طرف آن ذات آفریدگار که مارا آفریده است 

وظیفه و وجیبه و راز هستي ما است، که نیکو کار باشیم و براى نیکي و مقابله با بدي مجادله کنیم، و اگر به این این 

وظیفه نپردازیم، نزد آفریدگار خود خجل وشرمنده مانده و در الم و عذاب روحي دایمي خواهیم ماند، و این عذابیست 

 .که به بارگاه خداوندي ازان پناه میجوئیم
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م و خدمت گذاري ما و انهماک ما به آن به اساس عقیده است و اساس همه عقاید ما عقیده به خداوند است، پس مرا

چون عقید ه به خداوند موجب دیانت است، پس ما به دین عقیده داریم، دین نه تنها عقیدۀ مارا در بارۀ خداوند راسخ 

ت پرورانه و نوع دوستانه را نیز به ما یاد میدهد، و میگرداند بلکه راه و روش زندگي عادالنه و وطنخواهانه و مل

 .درین راه براى ما قوت معنوي میدهد

ما در آغاز عنوان داریم که دین و عقیده! مطلب ما این بود که هیچ مسلکې پیروان خودرا بدون اظهار این دلیل که 

ده صاحب یک عقیده باشد، باید به این عقی آنها باید صاحب عقیده باشند به عقیدۀ خود دعوت نمیکند لذا وقتیکه انسان

یک قدسیت قایل باشد و وقتیکه به عقیده قدسیت قایل.......بودصحیح اینست که به یک عقیدۀ دیني استوار باشد، دین 

براى یک عقیدۀ اجتماعي ضرور است و اگر عقیدۀ اجتماعي بدون دین و بدون در نظر داشتن رضاى ایزدي پیش 

جراست که یک هدف قدسې ندارد و دستخوش هوس میگردد و بلکه هوس میباشد، پس عقیده و میرود یک سعي بې م

دین یا دین و عقیده هردو با هم متمم و مکمل اند، و یکې بدون دیگر مفهوم ندارد. انهماک به دین عقاید اجتماعي را 

 .از بغض و تعصب مبرا میسازد، وبه آن یک جهان بیني و وسعت نظر مي بخشد

جهت ا ست که ما ازروي یک واقعیت،دین را پشتوانۀ الینفک و الیتغیر عقاید خود قبول میکنیم، و دیانت ا ازین 

 .سالمي را به حیث رهنماى خود در عقیده به خدا، در معامالت به خلق و در اخالق فردي و اجتماعي میدانیم

ن یک فکر ارتجاعي است یا مترقي؟ قبل از دین هستند کسانې که عقیده به دین را ارتجاع میدانند، آیا عقید ه به دی

مردم به شرک و الدیني و الحاد و خرافات مي پرداختند. آیا اگر ما مرد م را پس به  راهاى قبل از دین مې بریم، 

خود ما یک حرکت ارتجاعي را سبب نمیشویم؟ همچنان هستند کسانیکه دین را زادۀ اوهام و خرافات و خوف و ترس 

د. ما دین را یک پشتوانۀ روحي و معنوي میدانیم، که انسانرا از هر خوف و قید آزاد میسازد، انسانرا بشري میدانن

بندۀ خدا میسازد، که به لطف ا واز همه چیز و از هر چه رنگ تعلق بپذیرد آزاد میماند و از هیچ چیز و از هیچ کس 

 .میداشته باشد جز ذات مقدس او نمیترسد و به ذات پاک او نیز امید لطف و کرم

مردم دیگرې هستند که به دین و تعلیمات و مقررات آن انگشت ایراد میگذارند، و آنرا تابع عوامل جغرافیایي و یا علم 

النفسي دانسته جهان شمولي آنرا رد میکنند. ما معتقد هستیم که وقتیکه به دین خدایي ایمان آوردیم، تعلیمات و مقررات 

یم. و آنهائیکه حتي به طرفداري از دین به تعلیمات و مقررات آن فلسفه هاى صحي، تربیوي آنرا نیزهمچنان قبول دار

ویا اخالقي میتراشند تا از دین تائید کرده باشند سعي شانرا بې ضرورت میدانیم. چونکه اگر عقیده و ایمان راسخ است 

ن یده هستیم. دین اسالم آخر ترین و کاملتریخود آن دلیل کافیست که تعلیمات دیني را بپذیریم. ما به دین اسالم گرو

 .ادیان است، که پرستش خداى یگانه، خدمت به خلق و راستي و درست کاري و اخالق نیک اساس آن است

اساس دین اسالم اعتراف به خدا ووحدانیت او و تبرا از شرک است. قرآن کریم کتاب مسلمانان است ما به فصاحت 

قرآن کریم مې بینیم، و لذتې که از قرائت و سمع آن مي یابیم معتقدیم که این کالم  و قدرت کالم و بالغتي که در

آسماني است، و کسې مثل آنرا آورده نمیتواند. پیغمبر اسالم را از حیث وظیفه و شخصیت و اخالق و زندگي و 

 .و عدالت مي شناسیممجاهدت او بر گزیدۀ خدا و یک مثال درخشان کمال آدمیت و انسانیت و مجاهدت در راه حق 

یک عده مردم به تعلیمات و مقررات دین ایراد خواهند داشت که با زندگي عصر نا مساعد است. ولې اصال اسالم 

دینې است که انسان را براى زندگاني عصري و مترقي و پیروي از عقل سلیم مساعد و آماده میسازد. درست است 

ده کرده و دین را در انحصار خود نگهداشته اند، و که یک عده مردم همواره از عقاید پاک مؤمنین در بارۀ دین استفا
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مثال در جهان عیسویت تا دیرې ترجمۀ انجیل را از التین جواز نمیدادند،  چون علوم عصري دروازۀ انتقاد و تفکر را براى 

مت را اجماع امؤمنین باز میکرد، از نشر آن جلوگیري میکردند. ولې دین اسالم مخالف سانسور فکري است، بلکه عقل سلیم و 

در امور علمي و اجتماعي راهنما قرار میدهد. چونکه هر قدر بشریت در علم و اجتماع پیشرفت کند به همان اندازه به عظمت 

 .ایزدي و عظمت اعتقاد به خداوند پى میبرد

تقد تساب میدانند ما معهمچنان، هستند کسانیکه از دین به ظواهر امر ملتفت گردیده و دینداري را در تقشف و سخت گیري در اح

هستیم که اوامر و تعلیمات دیني از فرایض تا محرمات، همه مدارجې است که مارا به یک انضباط و دسپلین معنوي ورزیده 

میسازد، و چون مطلب دران نزدیکي به خداوند و کسب رضاى او میباشد لهذا بنده را به خداوند نزدیک میگرداند. ولې چون 

داوند بزرگ و کریم است، فروگذاشت و خطا و ناتواني بنده نیز با انابت و پشیماني بنده امید اورا به کرم بنده عاجز است و خ

 .ایزدي فروزان میدارد. و لذا مؤمن معتقد به خدا در هیچ احوالې از خداوند غافل نمیباشد

ي ا واز همه چیز گذشتن است، چونکه اساس دین عقید ه به خداوند و در امور اجتماعي و مبارزات ملي ووطني به خاطر رضا

این کوشش را طورې به عمل مې آوریم که میدانیم که خواستۀ خداوند همین است، لهذا در همه مبارزات و اعمال خود، سعي و 

تالش خود، پندار و گفتار خود خداوند را حاضر و ناظر میدانیم و طورې کوشش میکنیم، که مطابق رضاى او باشد نه مطابق 

  .الت حسي خود ماتمای

اینست علت و اساس مفکورۀ ما در بارۀ عقیده و دیانت و اسالم. کسانیکه بخاطر خداوند براى مملکت و قوم خدمت میکنند به 

هیچ دیده بان و پاسبانې ضرورت ندارند، که ازانها مراقبت کند، به رهنمایي ضرورت ندارند که آنها را رهنمایي کند، به مشوقې 

که آنها را تشجیع کند. خود شان به شوق و عشق دروني خداجویي در راه حصول رضاى او که باال ترین همۀ  ضرورت ندارند

قناعت هاست همه منظورات مادي و دنیوي را از رتبه و جایداد و افتخارات فراموش میکنند، و ذات پاک او و رضائیت او و 

شند و از هردو جهان آزادي کمایي میکنند، وبا یک روح و عشق زنده مشیت ایزدي را در نظر میداشته باشند. بندۀ عشق او میبا

شاد کام مي زیند و براى ملک ووطن و قوم خود و بندگان خدا خدمت میکنند. و اگر این عقیده موجود نباشد، عقاید دگر این رتبه 

ي انسانها مانند زندگي گلۀ حیوانات را ندارند، که براى آن یک دقیقه از حیات خود را وقف کرد. در فقدان عقیدۀ دیني زندگ

خواهد بود که هیچ یک از آنها ملتفت حال دیگر نبوده و اگر ملتفت هم باشند ارتباط آنها شکل و مناسبات اکل و ماکول و زورآور 

مت و کمزور را میداشته باشد که هیچ قدسیت مطلب و مطلوب دران موجود نخواهد بود، جز پهناوري زور و منطق قدرت که خد

 .براى آن یک بردگي و استثمار خواهد بود وبس

پس براى خدمات وطني و بشري باید صاحب عقیده و ایمان بود، تا قدسیت خدمات خودرا بفهمیم و بدانیم که با بي عقیدگي کار 

ې ادار میباشیم. بعضما نه مامول دارد و نه مفهوم، ما از بې عقیدگي فرار میکنیم، و به عقیدۀ اسالمیت پناه میبریم و به آن وف

دین را حربۀ تکفیر میسازند. نزد ما دین اسالم چراغ ایمان است که روشني باطن، و روشني راه و روشني دل و دیده را سبب 

 میشود و دنیاى مارا دنیاى محبت و برادري و مساوات میسازد.  
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