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باسمه تعالی

ضرورِت رعایت انصاف و پرهیز از بی انصافی در بیانات رهبر انقالب؛

نشوید ج  خار انصاف  جاده  از 
»انصاف داشتن حتی در برابر مخالفین یکی از موضوعات 
مورد تأکید رهبر انقالب اسالمی است. موضوعی که نقش 
مهمی در روابط اجتماعی و سبک زندگی دارد. با برخورد 
منصفانه، ارتباطات انسانی در جامعه رویکردی اخالقی 
تعامل  و  زندگی  برای  مساعدی  فضای  و  می کند  پیدا 

انسانها فراهم می شود.
حضرت آیت هللا خامنه ای همواره اقشار مختلف مردم 
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رسانه ای  نیروهای  اجتماعی،  و  سیاسی  فعالین  از  اعم 
و... را به رعایت انصاف و پرهیز از بداخالقی و بی انصافی 
سخنرانی  در  ایشان  اینکه  جمله  از  کرده اند.  توصیه 
تلویزیونی خود در محفل انس با قرآن بار دیگر بر این 

موضوع تأکید کردند: 

یعنی  هستیم،  مخالف  که  کسانی  با  ما  چنانچه  »اگر 
ما  درباره ی  هم  آنها  و  نکنیم  بی انصافی  آنها  درباره ی 
بی انصافی نکنند، ببینید چقدر وضع جامعه، وضع روا و 

خوبی خواهد شد.« 
1399/02/06

پایگاه  )ریحانه(  زندگی  سبک  و  خانواده  زن،  بخش 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR در گزیده بیانات زیر توصیه ها 

و تذکرات رهبر انقالب در این زمینه را بازخوانی می کند:
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حضرت باقر )سالم اهَّلل علیه( فرمود: »ثالث ِمن اشّد 
ما عمل العباد«؛ سه چیز هست که جزو تکالیف بسیار 
یکی،  سخت.  کارهای  است؛  مؤمنین  دشوار  و  مهم 
قبال  در  انسان  اینکه  نفسه«؛  من  المؤمن  »انصاف 
دیگران انصاف به خرج بدهد. یعنی آنجائی که امر دائر 
میشود بین اینکه حق را به خاطر خود زیر پا بگذارد یا 
خود را به خاطر حق زیر پا بگذارد، این دومی را انجام 
آنجائی که حق به طرِف مقابل هست و شما  بدهد. 
حق ندارید، منصفانه حق را به او بدهید. خودتان را اگر 
چنانچه موجب کوچک شدن و زیر پاگذاشتن است، زیر 
پا بگذارید. این کار سختی است؛ اما کار مهمی است. 
امام باقر میگوید این، جزو مهمترین کارهاست؛ البته 
سخت است. و هیچ کار خوب و بزرگی بدون سختی که 

امکان ندارد. 
1386/01/31
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انصاف را باید رعایت کرد... انصاف را باید رعایت کنید؛ »و 
 تعدلوا« گاهی ما با کسی 

ّ
ل یجرمّنکم شنئان قوم علی ال

بدیم، از کسی بدمان می آید؛ خب، این کار میتواند موّجه 
باشد؛ بالخره یک دلیلی داریم، از کسی خوشمان نمی آید؛ 
اما نسبت به همین کسی هم که از او خوشمان نمی آید و 
استدلل هم داریم برای اینکه از او خوشمان نیاید، باید 
انسان انصاف به خرج دهد. کسی یک نقطه ی خوبی دارد؛ 
آن را تحت تأثیر نقطه ی بدی که از او در ذهن ما هست، 
و  بی انصافی  است.  مهمی  چیز  خیلی  این  ندهیم؛  قرار 
مشابه  عکس العمل  به  میشود  منجر  نامتناسب،  رفتار 
در طرف مقابل. ما آدمهای ضعیفی هستیم دیگر؛ شما 
 نسبت به این حقیر یک وقتی بی انصافی 

ً
اگر چنانچه مثال

کردید، این حقیر آن مقدار قدرت و توانائی و ضبط نفس 
ندارم که بگویم خیلی خوب، حال او بی انصافی کرد، بکند؛ 
من هم وادار میشوم به بی انصافی. اینجوری در جامعه، 
تبادل بی انصافی ها، به جای تبادل انصاف، به جای تبادل 

محبت، رائج میشود.  
1392/03/08



10
از جاده انصاف خارج نشوید



11
از جاده انصاف خارج نشوید

بدانند  نامزد میکنند،  را  انتخابات خود  برای  کسانی که 
توان  بردن  بال  برای  است  وسیله ای  یک  انتخابات  که 
کشور، برای آبرومند کردن ملت... مبادا نامزدها در اثنای 
فعالیتهای انتخاباتِی خودشان جوری رفتار کنند و حرفی 
بزنند که دشمن را به طمع بیندازند. رقابتها را منصفانه 
خارج  انصاف  جاده ی  از  کنند،  منصفانه  را  حرفها  کنند، 
نشوند. خوب، به طور طبیعی هر نامزدی حرفی دارد و 
حرف مقابل خود را رد میکند؛ این رد و ایراد فی نفسه 
بی انصافی  تویش  اینکه  بر  مشروط  اما  ندارد؛  اشکالی 
نامزدهای   01/01/1388 نباشد.  حقیقت  کتمان  نباشد، 
به نقد و  زبان  برنامه های عمومی، خب  این  محترم در 
انتقاد باز میکنند؛ این حق آنها است؛ میتوانند از هر چیزی 
که مورد انتقاد آنها است، انتقاد کنند؛ منتها توجه کنند 
که انتقاد باید به معنی عزم و نیت برای پیمودن آینده ی 
و  سیاه نمائی  معنای  به  نه  باشد،  افتخارآمیز  و  پرتالش 

منفی بافی و بی انصافی؛ به این نکته توجه کنند.  
1392/03/14
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کسی را نباید به خاطر یک امر، از همه ی آن چیزهائی 
که صالحیت محسوب میشود، انسان او را نفی بکند. 
با انصاف باید بود؛ با انصاف باید عمل کرد؛ با انصاف 
باید حرف زد. خدای متعال در مورد دشمنان میگوید: 
 تعدلوا اعدلوا هو اقرب 

ّ
»و ل یجرمّنکم شنآن قوم علی ال

موجب  دشمنی  این  دشمنید،  کسی  با  اگر  للّتقوی«؛ 
نشود که نسبت به او بی انصافی کنید، بی عدالتی کنید؛ 
حّتی نسبت به دشمن؛ حال آن که دشمن هم نیست. 
بی عدالتیها را همه کنار بگذارند؛ بی انصافیها را همه کنار 
زیر پرچم نظام اسالمی و جمهوری  بگذارند؛ همه در 
اسالمی جمع بشوند؛ اصولی وجود دارد، به آن اصول 
همه پابندی خودشان را اعالم بکنند. در کنار هم باشند، 
همیشه  دارد؟  اشکال  چه  باشد.  هم  سلیقه  اختالف 
اختالف سلیقه بوده. در دورانهای مختلف هر جائی که 
این اختالف سلیقه ها و اختالف برداشتها با هوای نفس 

انسان مخلوط شد، کار خراب میشود. 
1388/05/03
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در  اســت.  مجالــس  عهــده ی  بــر  دولتهــا  تشــکیل 
گزینشهاشــان بداننــد چــه کســی را بــا چــه نیــازی، بــرای 
چــه مقصــودی، بــا چــه مزایائــی، بــا چــه خصوصیاتــی 
انتخــاب میکننــد. هــم دقــت کننــد، هــم انصــاف 
داشــته باشــند. مــا توصیــه نمیکنیــم بــه ایــن کــه دقت 
بکننــد، اگرچــه گاهــی اوقــات ایــن دقتها و موشــکافیها 
بــه بی انصافیهائــی منتهــی بشــود. دقــت کننــد، همراه 
بــا انصــاف؛ هوشــمندانه حرکــت کننــد، همــراه بــا 

ــالص.   اخ
1390/12/18
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من نگرانی ام از این نیست که حرفی زده شود، از کسی 
انتقاد شود؛ نه. یک نفر انتقاد میکند، یک نفر هم جواب 
میدهد. نگرانی من از رائج شدِن اخالق بی انصافی در 
جامعه است. خدمات فراوانی انجام میگیرد، انسان 
درست  این  بچسبد،  نقطه ای  به  بگذارد،  کنار  را  همه 
نیست. البته این خطاب به همه است. این را ما به 
شخص خاصی، به گروه خاصی، به جناح خاصی عرض 
نمیکنیم، این را به همه عرض میکنیم. همه مراقب 
این فضای تخریب،  را تخریب نکنند.  باشند یکدیگر 

فضای خوبی نیست. مردم هم خوششان نمی آید.

1387/06/29
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وا؛ اگر با 
ُ
 َتعِدل

ّ
ل

َ
وٍم َعلی ا

َ
م َشَنئاُن ق

ُ
ک میفرماید: ل َیجرَِمنَّ

کسی مخالفید، با کسی دشمنید، این موجب نشود که 
درباره ی او بی انصافی کنید، درباره ی او ظلم و بی عدالتی 
به خرج بدهید. ببینید، این یک دستور کاربردی است. 
بله، شما ممکن است با کسی مخالف باشید اّما ]این[ 
موجب نشود که نسبت به او به خاطر مخالفتتان در 
یا  را پنهان بدارید،  با اوست، آن حق  آنجاییی که حق 
و  بی عدالتی  و  کنید  ضایع  را  حق  آن  یا  کنید،  مخفی 
بی انصافی نسبت به او به خرج بدهید. شما مالحظه 
[ در اجتماع خود ما -خیلی 

ً
کنید در اجتماعات، ]اصال

جای دوری نرویم- اگر چنانچه ما با کسانی که مخالف 
هستیم، به همین آیه عمل بکنیم، یعنی درباره ی آنها 
بی انصافی  ما  درباره ی  هم  آنها  و  نکنیم  بی انصافی 
روا و خوبی  ببینید چقدر وضع جامعه، وضع  نکنند، 

خواهد شد. 
1399/02/06
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امریکا  متحده  ایالت  رژیم  امروز  که  استکباری  خوی 
دارد، در ُبن و بنیاد، یک مسأله اخالقی است و ریشه 
اخالقی دارد. استکبار هم یک امر اخالقی است؛ یک 
انصاف  اگر  ندارند.  انصاف  اینها  است.  فاسد  اخالق 
داشتند؛ اگر مرّوت داشتند؛ اگر انسانیت در آنها بود، با 
ملتهای دنیا این طور عمل نمیکردند... این همان روح 
استکباری است. همان ریشه اخالقی فاسد است که 
یک دولت و یک نظام سیاسی را این گونه به ظلم و جور 

و تعّرض و نامردمی و بی انصافی وادار میکند. 

       1372/04/23




