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باسمه تعالی

توصیه ها و تذکرات اقتصادی رهبر انقالب 
خطاب به مردم و خانواده های ایرانی؛

پرهیز از اسراف، 
سرمایه گذاری در تولید

یکی از ابعاد اصلی زندگی، مسئله ی »اقتصاد و معیشت« 
مسائل  و  مناسبات  چارچوب  در  موضوع  این  است. 
حوزه ی »خانواده« نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. 
در  تذکراتی  و  توصیه ها  همواره  اسالمی  انقالب  رهبر 
و مسائلی چون مدیریت مصرف،  زمینه ی موضوعات 
خرید کاالی ایرانی، پرهیز از ریخت و پاش مالی، مبارزه با 

اسراف و... داشته اند.
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پایگاه  )ریحانه(  زندگی  سبک  و  خانواده  زن،  بخش 
ذیل  بیانات  گزیده  در   KHAMENEI.IR اطالع رسانی 
برخی از مهم ترین توصیه ها و تذکرات اقتصادی حضرت 
آیت هللا خامنه ای خطاب به مردم و خانواده های ایرانی را 

بازخوانی کرده است.
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در  را  خارجی  مارکهای  ما  که  است  غلطی  تفاخر  این 
پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور 
روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارکهای 
داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار 
بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از 
شهرستانها تولید میشود، میبرند مارک خارجی میزنند، 
برمیگردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن است خریدار 
ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار 
ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان دوخت 
را انتخاب میکند؛ این غلط است. تولید داخلی مهم است.  

1391/01/01
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شما می روید یک جنسی را از بازار تهیه کنید- یک لباس، 
نوع  ظرف-  یک  خانه؛  وسیله ی  یک  بفرمایید  فرض  یا 
یک  هست؛  هم  خارجی اش  نوع  هست،  داخلی اش 
خاطر  به  مقدار  یک  خارجی،  تبلیغات  خاطر  به  مقداری 
ُپز دادن به اینکه این جنس خارجی است، یک مقدار به 
خاطر رسوبات فرهنگی قبلی که جنس داخلی فایده ای 
ندارد و یک مقدار هم شاید به خاطر مرغوبتر بودن جنس 
خارجی- این مرغوبتر بودن هم ممکن است یکی از عوامل 
باشد، لیکن به هر حال تعیین کننده نیست- شما آن را 
انتخاب می کنید. یعنی چه کار می کنید: یک کارگر ایرانی را 
بیکار می کنید و یک کارگر غیر ایرانی را به کار وادار می کنید. 
ما  امروز، مشکل عمده ی جامعه ی  بیکاری  خوب، مگر 
نیست. وقتی شما این طور کردید، بنده این طور کردم، آن 
برادر دیگر، آن خواهر دیگر، و یکی یکی از این روش پیروی 
کردیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه، ورشکستگی کارخانه ی 
داخلی، بیکاری کارگر داخلی و در نهایت باعث ناامیدی 
دنبال  به  که  هم  بیکاری  می شود.  داخلی  سرمایه گذار 
خودش اعتیاد، فساد و اختالفات خانوادگی می آورد و به 
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دنبال آن، حوادث سیاسی و اجتماعی فراوان به وجود 
می آید. بنابراین، از یک چیز کوچکی شروع می شود؛ از یک 

اراده ی شخصی من و شما..  
1385/08/18
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مراسم ازدواج را به صحنه تفاخر 
تبدیل نکنید 

بعضیها هم ازدواج را که یک امر عاطفی و انسانی و وجدانی 
 می گویند که 

ً
است، به صحنه ی تفاخر تبدیل می کنند. مثال

جهیزیه ی ما این چیزها را داشت؛ آیا جهیزیه ی دختر شما 
 می گویند که ما 

ً
هم اینها را دارد؟! تفاخر و تنافس! یا مثال

عقدمان را در فالن سالن گرفتیم. البته حاال که متأسفانه 
مرسوم شده است در هتلها می گیرند؛ که کار بسیار بدی 
را صحنه ی تفاخر قرار بدهیم،  این جا  این که ما  است... 
به  آلوده ی  را  ازدواج  محیط  هم  است.  اندرغلط  غلط 
ماّدیات می کند، هم این صحنه ی پاک و لطیف وجدانی را 
صحنه ی تفاخرها و تنافسها و زیاده رویها می کند، بعد هم 
این دختر و پسر از اول عادت می کنند که بایستی زندگی 
آنان بر تجمل و تشریفات بگذرد؛ چرا؟ بگذارید از اول به 

یک زندگی متوسط عادت کنند.  
1370/04/20
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فورا ُمدل جدید تلفن همراه را 
می خریم!

بخوریم؟  جوری  چه  است.  غلط  مصرفمان  الگوی  ما 
جیبمان  توی  همراه  تلفن  بپوشیم؟  چه  بخوریم؟  چه 
بازار  وارد  باالتر  مدل  یک  اینکه  مجرد  به  گذاشته ایم؛ 
را  کأّنه دور می اندازیم و آن مدل جدید  را  این  میشود، 
باید بخریم؛ چرا؟! این چه هوس بازی ای است که ما به آن 

دچار هستیم. 
1388/01/01
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هجوم برای خرید براساس یک 
شایعه!

تا یک شایعه ای درست میشود که فالن چیز کم است، 
مردم هجوم می آورند برای اینکه بیشتر آن را جمع کنند، 
که نبادا دچار کمبود آن شوند؛ در حالی که آن شی ء ممکن 
است جزو چیزهای الزم زندگی هم نباشد. خب، اگر آن 
جنس کم هم نیست، همین هجوم مردم آن را کم میکند. 
ما به این مسئله توجه نمیکنیم. این یکی از ضعفهای 

ماست؛ ما این ضعف را باید برطرف کنیم. 

1390/11/14
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مــا متأّســفانه گرفتــار اســراف و زیــاده روی شــده ایم... 
ــی، در  ــالت زندگ ــوراک، در تجّم ــاس، در خ ــراف در لب اس
زینتهــا و آویزه هــای گوناگــون... همینهــا اســت کــه زندگی 
را خــراب میکنــد و در جامعــه بی عدالتــی بــه وجــود 
مــی آورد، و در نهایــت همینهــا اســت کــه اقتصــاد را نابــود 

میکنــد.   
1395/06/30
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 چیزهای ماندگار را نو کردن 
ً

دائما
درست نیست

کنیم.  عادت  صرفه جوییی  به  باید  ما  امور  همه ی  در 
را که قابل استفاده است  صرفه جوییی، یعنی آن چیزی 
و می توانیم از آن استفاده کنیم، دور نریزیم. نسبت به 
 چیزهای ماندگار 

ً
دائما نکنیم.  رفتار  با هوس  امکانات، 

را نو کردن و چیزهای ضایع نشدنی را دور ریختن، روش 
درستی نیست. 

1376/01/01
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از اسراف در ایام عید پرهیز کنید
مردم از اسراف، چه در ایام عید و چه در طول سال آینده 
اسراف  دچار  آنها  در  معموال  که  مراسمی  در  ویژه  به  و 
می شوند، خودداری کنند. مصرف بی رویه و زیاد، قاعدتا 
قشرهای  چون  می گیرد؛  انجام  مرفه  قشرهای  سوی  از 
ضعیف قادر نیستند که زیاد مصرف کنند. مصرفی که از 
سوی یک قشر انجام می گیرد، به زیان کشور است. یعنی 
هم زیان اقتصادی، هم زیان اجتماعی و هم زیان روانی 
و اخالقی دارد. من مکرر عرض کرده ام، باز هم می گویم و 
خواهش می کنم که مصرف گراییی را رها کنند. مصرف باید 

به اندازه باشد، نه به حداسراف و زیاده روی. 

1371/01/01
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بسیاری به خودشان حق می دهند که نعمتهای الهی را 
بی حساب و کتاب مصرف کنند؛ بی اندازه مصرف کنند؛ 
حتی  و  ندارند  نگه  حدی  هیچ  نکنند؛  مالحظه ای  هیچ 
نعمتهای الهی را ضایع کنند. چقدر نان ضایع می شود! 
میوه ی  چقدر  می شود!  ضایع  شده  طبخ  غذای  چقدر 
ریخته  بیرون  از خانه ها  و  مصرف نشده ضایع می شود 
برابر  چند  الزم  اندازه ی  از  زیادتر  لباس  چقدر  می شود! 
اندازه ی الزم خریداری می شود و در خانه ها و صندوقها 
می ماند، برای این که یک بار در مراسمی پوشیده شود! 
ملت  را  مطلب  این  می خواهم  است.  اسراف  اینها 
عزیزمان بدانند که اسراف، فعل حرام است؛ گناه است؛ 
خالف شرع است؛ آنجاییی که اسراف باشد و اسراف مال 
و اسراف نعمتهای الهی انجام گیرد، تضییع و تلف کردن 

نعمت است. تصمیم بگیرید این کار را نکنید.
 

1372/01/04
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ریخت و پاش مالی و زیاده روی در خرج کردن و زیاده روی 
در مصرف، به هیچ وجه صفت خوبی نیست. نه اسمش 
فقط  است.  منشی  بزرگ  و  کرم  نه  و  سخاست  و  جود 
اسمش »بی انضباطی اقتصادی و مالی« است. کسانی که 
بی خود خرج می کنند؛ زیادی خرج می کنند و زیادی برای 
خودشان مصرف می کنند و رعایت موجودی جامعه را از 
لحاظ امکانات اقتصادی نمی کنند، انسانهاییی هستند که 
از نظر من بی انضباط از لحاظ امکانات اقتصادی و مالی 

هستند. 
1374/01/01
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ریخت وپاش، زندگی دیگران را از 
لحاظ روانی مختل می کند

به کسانی که بی خود خرج می کنند، اگر بگوییم شما چرا این 
قدر خرج کردید و چرا این میهمانی بی خود و بی جهت را با 
این همه ریخت و پاش ترتیب دادید؟ می گویند داریم و 
می کنیم! آیا این دلیل کافی است که دارم و می توانم خرج 
کنم؟ نه؛ این دلیل به هیچ وجه دلیل قانع کننده ای نیست. 
باید به قدر نیاز و حاجت، خرج و مصرف کرد... ریخت وپاش 
امری نکوهیده و ناپسند است. این کارها زندگی دیگران را 
از لحاظ روانی مختل می کند. شما مثال مبالغ زیادی مواد 
خوراکی در فالن مهمانی معمولی مصرف می کنید؛ در حالی 
که الزم نیست و در کنار شما و در همسایگی شما در یک 
محل دورتر، ولو در اقصی نقاط کشور، کسانی به این مواد 
غذاییی برای ادامه ی زندگی خود و فرزندان و عزیزانشان نیاز 

مبرم دارند. آیا این کار در چنین شرایط کار درستی است؟  
1374/01/01
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این همه ضایعات نان یک منکر است
 این یک منکر است؛ 

ً
ما این همه ضایعات نان داریم؛ اصال

یک منکر دینی است؛ یک منکر اقتصادی و اجتماعی 
این منکر هم الزم است؛ هر کسی به هر  از  است؛ نهی 
طریقی که می تواند؛ یک مسؤول یک طور می تواند، یک 
مشتری نانواییی یک طور می تواند، یک کارگر نانواییی طور 
دیگر می تواند. طبق بعضی از آمارهاییی که به ما دادند، 
مقدار ضایعات نان ما برابر است با مقدار گندمی که از 
آیا این جای تأّسف نیست؟!  خارج وارد کشور می کنیم! 

همه اینها منکرات است و نهی از آنها الزم است. . 

1379/09/25
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یکی از عواملی که نمی گذارد دست کسانی که تواناییی 
کمک دارند، به یاری فقرا دراز شود، روحیه ی مصرف گراییی 
و تجمل در جامعه است. برای جامعه بالی بزرگی است 
که میل به مصرف، روزبه روز در آن زیاد شود و همه به 
خوردن،  متنوعتر  خوردن،  بیشتر  کردن،  مصرف  بیشتر 
متنوعتر پوشیدن و دنبال نشانه های مد و هر چیز تازه 
برای وسایل زندگی و تجمالت آن رفتن، تشویق شوند. چه 
ثروتها و پولهاییی که در این راهها هدر می رود و از مصرف 
مشکالت  رفع  و  خدا  رضای  موجب  که  جاییی  در  شدن 

جمعی از مردم است، باز می ماند. 

1381/09/15
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در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی، اسراِف فردی صورت 
هوسرانی  هم چشمی ها،  و  چشم  تجمل گرائی ها،  میگیرد. 
خانواده،  جوان  خانواده،  زن  خانواده،  مرد  خانواده،  افراد 
چیزهای غیر الزم خریدن؛ اینها از موارد اسراف است. وسائل 
تجمالت، وسائل آرایش، مبلمان خانه، تزئینات داخل خانه؛ 
اینها چیزهائی است که ما برای آنها پول صرف میکنیم. پولی 
که میتواند در تولید مصرف شود، سرمایه گذاری شود، کشور را 
پیش ببرد، به فقرا کمک کند، ثروت عمومی کشور را زیاد کند، 
این را ما صرف میکنیم به این چیزهای ناشی شده ی از هوس، 
چشم و هم چشمی، آبروداری های خیالی. مسافرت میروند، 
می آیند، میهمانی درست میکنند -گاهی خرج آن میهمانی، از 
مسافرت مکه ای که رفته اند، بیشتر است!- عروسی میگیرند، 
عزا میگیرند؛ هزینه ای که برای این میهمانی ها مصرف میکنند، 
هزینه های گزافی است؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر است؟ در 
کشور ما هنوز هستند کسانی که از اّولیات هم محرومند. باید 
کمک کنیم کشور پیش برود. نمیگوئیم پول را بردارید بروید 
 انفاق کنید -البته اگر انسان انفاق بکند، بهترین کار است- 

ً
حتما

اما حّتی اگر انفاق هم نکنند، همین پولی که صرف این تجمالت 
میشود، در تولید برای خودشان به کار بیندازند، در کارخانجات 

سهیم شوند و تولید کنند، باز برای کشور مفید است. 
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