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 !وحدت ملی متضمن ثبات و عدالت اجتماعی

     
یکی از ، با ثبات و قانونمند امن ۀدگی کردن در یک اجتماع و یا جامعکه زنی از آنجای

. بنا بر این دست یابی به باشد بشریت می ۀهر انسان و عام ۀخواست ها و آرزو های اولی
انعطاف ، و احترام متقابل، اعتماد آرزو ها نیاز به وحدت فکر و عمل ها و همچو خواست

، ارزش دادن و احترام به باور ها و اعتقادات همدیگر و انعطاف پذیری پذیری رگدی همو 
 که رعایت و پابندی به ،یک کشور دارد اتباعیک محدوده جغرافیای و یا در بین ساکنین 

ه دیدگرامعه ندگان یک ججاد وحدت ملی میان باشاصول و گزینه های فوق الذکر منتج به ای
با هر لهجه و زبان که تکلم نموده و با هر یا  که باشند و یو آنها را از هر قوم و تبار

که وحدت ملی به  . زمانینماید که باشند به یک ملت واحد تبدیل می مفکوره و اعتقادی
ها از  دون شک که تمام نامالیمات و نا بسامانیاقعی آن در یک جامعه حاکم باشد بمعنی و

 و پرابلم اجتماعی مشکالتوجود آمدن کدام ه ر صورت بروز و بآن رخت بربسته و د
 شته و، اتفاق و همدلی آنرا از میان برداپارچگی توانند با اتحاد و یک آن جامعه می اهالی

 .از پس آن موفقانه بدر آیند
 

ان به ایش )ج( ز جانب خداوند متعالاکرام چنانچه بنا بر روایتی در زمان یکی از پیامبران 
، قحطید و او از میان سه آفت یعنی آفتی نازل شو شمتالی ا  ارار است بوحی آمده که ق

االی واست تا بی اتفاقی را باز خداوند خ )ع(با و بی اتفاقی باید یکی را بپذیرد که پیامبرو
پذیرد سپس از جانب رب العالمین ندا رسید که  ش نازل نکرده آن دو آفت دیگر را میامت

فتی پارچه باشند هیچ آ و بی اتفاق نبوده و با همدیگر متحد و یککه امت ت ای پیغمبر زمانی
 به آنها ضرر نخواهد رساند.

 
 فرقو(ت وال شریفه )وعتصیمو بحبل هللا جمیعا ۀاعتقاد و استناد به کالم الهی آیهمچنان با 

ک ی . به یقین که تفرقه و چند پارچگی دره ریسمان خداوندی تا متفرق نشویدچنگ بزنید ب
حاد ، اتواری و بدبختی گردیده برعکس وحدت، خبخصوص میان مسلمین باعث ذلتجامعه 
. پس در زیر گردد ، سعادت و خوشبختی در اجتماع میفالح پارچگی سبب خیر و و یک

، با ثبات و قانونمند مرفع ۀیک کشور از مزایای یک جامعچتر وحدت ملی است که اتباع 
ن عدالت میأدگی از عدم حاکمیت قانون و تبرخوردار بوده و در تمام عرصه های زن

 با احترام . اجتماعی رنج نخواهند برد
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