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ه

پیشگفتار

�� ش� ف
گ� ت�ار
پی
هدف نهایی از خلقت انسان ،رسیدن به قرب الهی است و راه رسیدن به
این مقام ،با گذر از امتحانات و آزمونهای گوناگون حاصل میشود .انبیای
عظام و امامان واالمقام(صلواتاهللعلیهماجمعین) نیز به دنبال رساندن انسان به این
سرمنزل بودهاند .ا ّما اهتمام به آخرت و مقامات معنوی ،باعث غفلت ایشان
از زندگی دنیوی نشده است .انسان متکامل در بینش الهی ،هم به آبادانی دنیا
میپردازد و هم به آبادانی آخرت ،و حاصل این دو ،رسیدن به حیاتی است
که در اصطالح قرآنی از آن تعبیر به «حیات طیّبه» شده است .حیات طیّبه
در سایهی رشد اخالقی فردی و پیشرفت معنوی ،علمی ،فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به عدالت اجتماعی به دست میآید.
مؤلّفههای متعدّ دی را میتوان برای دستیابی به این هدف و آرمان بلند
برشمرد .رهبر ّ
(مدظ ّلهالعالی) با احاطهی بسیاری خوبی که
معظم انقالب اسالمی ّ
بر راهکارهای رسیدن به حیات طیّبه دارند بسیاری از این مؤلّفهها را در
بیانات خود به صورت شیوا و رسایی بیان فرمودهاند .بر این اساس انتشارات
معرفی این مؤلّفهها با پژوهش در بیانات ّ
معظ ٌمله
انقالب اسالمی ،با هدف ّ
و به تدریج ،کتابهای موضوعی با این عنوان را تقدیم عالقمندان به بیانات
ایشان خواهد کرد.
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معیشت مؤمنانه

و

کتاب حاضر یکی از مج ّلداتی است که با این انگیزه تهیّه شده است.
امیدواریم با استفاده از رهنمودهای ایشان ،جامعهی اسالمی به آرمان حیات
طیّبه دست یابد .انشاءاهلل.
و من اهلل التوفیق
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ّ

ق ّ
م�دمه
دستیابی به خوشبختی یکی از آرزوهای فطری تمام انسانها است .ا ّما تعریف
خوشبختی و سعادت از اموری است که مورد اختالف واقع شده و از
گذشته تا کنون از دلمشغولیهای فالسفه و حکما بوده است .اسالم ناب
مح ّمدی با نگاه جامع به انسان ،خوشبختی حقیقی انسان را در گرو قرب به
خداوند و آراسته شدن به صفات و فضایل انسانی دانسته است .البتّه مکتب
اسالم آرامش و سعادت را فقط در عرصهی آخرت تعریف نکرده است
بلکه با تمثیل دنیا به مزرعهی آخرت ،1همواره به پیروان خود گوشزد میکند
که راه وصول به کمال حقیقی از همین دنیا میگذرد .اسالم به این هم بسنده
2
نکرده بلکه وظیفهی آبادانی دنیا را نیز بر دوش انسانها نهاده است.
از دورانهای کهن ،انسانها در تعامل با دنیا ،افراط و تفریط را سرلوحهی
خود قرار دادهاند .بیشتر انسانها عالقمند به گردآوری مال و ثروت بودهاند و
عدّ های نیز با رویگردانی افراطی از دنیا ،به گوشهی عزلت خزیدهاند و چشم
بر همهی ّ
لذات آن بسته و دست از کار و تالش کشیدهاند.
ا ّما اسالم با نگاه مبتنی بر فطرت انسان ،مسلمانان را از افراطها و تفریطها
 .1عوالی اللئالی ،ج ،1ص.267
 .2سورهی هود ،آیهی .61
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بر حذر داشته است .از یک طرف در عرصهی زندگی فردی ،تکتک افراد
جامعه را مک ّلف به کار و تالش مینماید و آنها را از تنبلی بازمیدارد ،از
سویی دیگر مسئوالن حکومت اسالمی را به تأمین رفاه عمومی تشویق
میکند ،انسانها را به دوری از اسراف و مصرفزدگی میخوانَد ،در عین
حال میپسندد که مسلمان اهل نظافت و هم در میان خانواده و هم در
جامعه آراسته باشد ،از جانبی دیگر زهد و دلبریدن از تع ّلقات دنیوی را
متوسط
نیکو میشمرد ،و حاکمان را امر میکند که زندگی خود را در سطح
ّ
جامعه قرار دهند.
در طول تاریخ اسالم هر زمان که حاکمان ،عالمان دین و عموم مردم
به این نسخهی نورانی و کامل اسالم عمل کردهاند ،ثمرات آن را هم در
حیات معنوی و هم در حیات ما ّدی و هم در زندگی فردی و هم در زندگی
اجتماعی دیدهاند و هرگاه از این دستور فاصله گرفتهاند ،حیات ما ّدی،
معنوی ،فردی و اجتماعی آنها دستخوش انحطاط شده است.
در ایران نیز در دوران ننگین سلسلههای منحوس پادشاهی ،رهنمودهای
اسالم به فراموشی سپرده شد .از همه مصیبتبارتر دوران حکومت پدر و
پسر ملعون پهلوی بود .از یک سو پادشاه و درباریان و مسئوالن حکومتی
به ساخت یک طبقهی اشراف پرداختند و با سوءاستفاده از موقعیّتهای
خود و با ویژهخواریها بر ثروتهایشان انباشتند و از سویی دیگر با ترویج
متوسط جامعه ،این
زندگی تج ّملگرایانه و مصرفزده در میان طبقهی باال و
ّ
بیماری را در اقصی نقاط کشور منتشر کردند .شکاف طبقاتی غوغا میکرد،
درحالیکه عدّ هی زیادی از حدّ اقل امکانات زندگی محروم بودند ،کسانی
دیگر یافت میشدند که نمیدانستند چگونه باید اموال بادآوردهی خود را
مصرف کنند.
با پیروزی انقالب اسالمی ورق برگشت و بار دیگر پس از صدها
سال ،نسخهی اسالم سرلوحهی رفتار حاکمان و مردم قرار گرفت .در رأس
حکومت فقیهی عارف و زاهد قرار گرفت که به حدّ اقلهای دنیوی بسنده
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میکرد و در پی او کسانی بر اریکهی قدرت قوای سهگانه تکیه زدند
که آرزوی زندگی مسلمانانه داشتند و به تنها چیزی که فکر نمیکردند
گردآوری مال و ثروت و سوءاستفاده از مقام بود .در بدنهی حکومت نیز
مدیرانی قرار گرفتند که یا خود متخ ّلق به اخالق اسالمی بودند یا از بیم
قرار گرفتن در معرض اتّهام تج ّملگرایی و اشرافیگری خود را اهل زهد
نشان میدادند .شرایط جنگ و حال و هوای جهاد و شهادت نیز از یک سو
و مشکالت مالی کشور از سویی دیگر مانع از آن میشد که دنیازدگی و
شکلگیری طبقهی اشراف به صورت جدّ ی بروز کند.
ِ
بازسازی خرابیهای جنگ و
با پایان گرفتن جنگ و شروع دوران
عقبماندگیهای دوران طاغوت ،اندک اندک رگههایی از روی آوردن مردم
و مسئوالن به تج ّمالت دیده شد .حتّی شنیده شد که برخی افزایش مصرف
را ضرورت تولید دانستند و با این ایده که تا مصرف باال نرود ،تولید
پیشرفت نمیکند ،سبک زندگی جدیدی در میان حاکمان و مردم رواج
پیدا کرد.
ا ّما رهبر ّ
معظم انقالب که از میان مردم برخاسته بود ،از ا ّولین روزهای
رهبری خود ،همگان را به دوری از تج ّملگرایی و اشرافیگرایی توصیه
نمودند .در عین حال بر بازسازی کشور و افزایش سطح رفاه عمومی تأکید
کردند .ایشان از ایجاد یک طبقهی جدید اشرافی نهی کردند و مردم را نیز
از مصرفزدگی و تج ّملگرایی و اسراف باز داشتند.
متأسفانه این رهنمودها به صورت جدّ ی دنبال نشد و در نتیجه هم
ا ّما ّ
متوسط به
طبقهی جدید اشراف و نوکیسهها گسترش یافت و هم در طبقهی
ّ
باالی جامعه مصرفزدگی و عالقمندی به تج ّمالت جلوهگر شد.
در آخرین اتّفاق هم افشا شدن فیشهای حقوقی نجومی قلب عالقمندان
به انقالب و به ویژه رهبر انقالب را جریحهدار کرد.
البتّه بیان این مطالب به آن معنا نیست که همهی مسئوالن دچار این
مشکالت شدهاند و یا آنکه بلیّهی مصرفزدگی و اسراف همگانی شده

معیشت مؤمنانه

ص

است .بسیاری از بدنهی مدیران حکومت به پیروی از رهبر ّ
معظم انقالب
زندگی زاهدانه را مطمح نظر خود قرار دادهاند و بسیاری از اقشار مختلف
مردم نیز همان الگوی زندگی انقالبی را دنبال میکنند.
اه ّمیّت این موضوع ،انتشارات انقالب اسالمی را بر آن داشت تا با
جمعآوری بیانات ّ
معظمله در چهار موضوع زهد ،رفاه ،تج ّملگرایی و
اشرافیگری و تبویب مناسب آن ،مخاطبان محترم را در بازشناسی این چهار
مفهوم بر اساس بیانات ایشان یاری رسانَد.
امیدواریم هم کارگزاران نظام و هم عموم مردم با به کار بستن نصایح
ّ
معظمله در این زمینه ،مقدّ مات تح ّقق جامعهی آرمانی اسالمی را فراهم
آورند .انشاءاهلل
ّ
و من اهلل التوفیق
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دوم :رفاه
فصل ّ

الف) تبیین و بیان اه ّمیّت

ضرورت برخورداری مردم از ح ّداقل رفاه

برادران عزيز عشاير! ما به ديدن شما آمدهايم .اگرچه بنده از وضع
عشاير زياد شنيدهام ،ا ّما الزم ميدانستم كه از نزديك ،شما را در خانه
و محل زندگىتان ببينم ...اين وضع زندگى ،اسالمى نيست؛ در اسالم
ّ
محل
مردم بايد از حدّ اقل رفا ه در زندگى برخوردار باشند؛ نه خانهاى ،نه
سكونتى ،نه تغذيهى خوبى ،نه راهى؛ اينكه اسالمى نيست .اينجا ،هم
مسؤوالن عشايرى كشور ،هم وزير محترم جهاد سازندگى و هم ساير
مسئوالن دولتى همراه ما هستند؛ آمدهاند تا وضع شما را از نزديك ببينند و
1
انشاءاهلل به شما خدمت كنند.
فریاد بر سر تارک دنیا

نهجالبالغهاى كه كتاب زهد است ،بر س ِر آن كسى كه زندگى دنيا را
رها كرده است ،به خيال اينكه آخرت خودش را درست كند ،فرياد میزند.
2
اسالم اينگونه نيست.
 .1در جمع مردم روستاى عشايرنشين لبد بازفت 1371/7/17
 .2در ديدار دانشجويان ،به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 1372/9/24
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تفاوت رفاه ما ّدی و مصرفگرایی

رفاه مادى ،به معناى ترويج روحيّهى مصرفگرايى نيست ـ كه خود،
تـ بلكه بدين معنى است كه
يكى از سوغاتهاى شوم فرهنگ غرب اس 
كشور از نظر آبادى و عمران ،استخراج معادن و استفاده از منابع طبيعى،
تأمين سالمت و بهداشت جامعه ،رونق اقتصادى و رواج توليد و تجارت،
با تكيه بر استعدادهاى ذاتى نيروهاى انسانى خودى ،به حدّ قابل قبول
برسد و علم و فرهنگ و تحقيق و تجربه همگانى شود و نشانههاى فقر و
1
عقبافتادگى رختبربندد.
ی اسالم
راهبرد اقتصاد 

رفاه در زندگی؛

زندگى راحت براى بشر الزم و ضرورى است و اسالم با قوانين و
مقررات خود ،انسانها را به سمت رفاه و آسايش زندگى میبرد؛ ا ّما اين
ّ
آسايش زندگى ،بخودىخود هدف نيست .اىبسا انسانهايى كه زندگى
راحت دارند ،دغدغهى معاش و شكم و آسايش ندارند ،ا ّما از انسانيّت هم
بويى نبردهاند .تمدّ نهاى ما ّدى ،بشر را به آن زندگى دعوت میكنند؛ البتّه
دروغ هم میگويند ... .اگر ما به احكام اسالمى عمل بكنيم ،اگر جامعهى
مقررات و قوانين الهى تعقيب
اسالمى ،ايمان اسالمى را همراه با عمل به ّ
بكند ،همان چيزى اتّفاق خواهد افتاد كه بشريّت در طول تاريخ به دنبال آن
بوده است .يعنى چه؟ يعنى آسايش و رفاه ما ّدى همراه با تكامل و پيشرفت
و عروج معنوى .بشر حيوان نيست كه علف جلوى او بريزند و برايش
كافى باشد .انسان میخواهد باصفا و نورانى باشد .انسان از نورانيّت و صفا
2
و بندگى خدا احساس ّ
لذت روحى میكند.

 .1پيام به م ّلت شريف ايران ،در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خمينى(ره) 1368/4/23
 .2در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 1370/1/29
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رفاه ما ّدی از برکات عمل به قرآن کریم

اهتمام ادیان الهی به ایجاد رفاه

ايجاد رونق اقتصادى و رفاه اجتماعى در جامعه ،يك اصل اساسى
همهى اديان است .يعنى اديان ،از جملهى چيزهايى كه ميخواهند به
وجود آورند ،اين است كه جامعه ،جامعهى مرفّهى باشد .جامعهى فقير
2
كه نميخواهند!
رفاه عمومی؛ از اهداف انقالب اسالمی

هدفهای انقالب چیست؟ در درجهی ا ّول حاکمیّت اسالم است؛ اص ً
ال
انقالب برای این بهوجود آمد؛ برای اینکه اسالم حکومت کند؛ حاکمیّت
خاص خودش .اهداف انقالب [عبارتند از] :حاکمیّت
داشته باشد با معنای
ّ
دین خدا ،آزادی ،عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی ،ریشهکنی فقر و جهل،
مقاومت در برابر سیل بنیانکنِ فساد اخالقیای که از غرب به همهی دنیا
سرازیر شده که شما امروز دارید خصوصیّاتش را میبینید .در کشورها
3
همجنسبازی را قانونی میکنند.
رفاه ما ّدی توأم با سازندگی معنوی

دنيا و آخرت در نظام اسالمى و در برنامهى اين نظام ،توأمانند .انسانها

 .1در محفل انس با قرآن کریم 1395/3/18
 .2در ديدار رئيسجمهور و هيئت دولت 1371/5/31
 .3در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 1395/3/6
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دوم :رفاه
فصل ّ

برکات قرآن در این چیزهایی که بنده با بیان قاصر عرض کردم ،محدود
نمیشود؛ برکات قرآن برکات بیانتهایی است .در قرآن و با قرآن ع ّزت
هست ،قدرت هست ،پیشرفت هست ،رفاه ما ّدی هست ،تعالی معنوی
1
هست ،گسترش فکر و عقیده هست ،شادی و سکینهی روح هست.
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بايد زندگى را سرافراز و با رفا ه بگذرانند؛ ا ّما اين رفا ه و آسايش و هرچه
كه اين آسايش را براى انسانها فراهم میكند ،همه و همه مقدّ مه براى رضاى
1
ِ
كسب رضاى پروردگار است.
الهى است .آنها ذىالمقدّ مه است و هدف،
خصوصيّت دين مقدّ س اسالم ،بخصوص مجموعهى فكرى و عقيدتى
شيعهـكه امتيازاتى دار د ـ اين است كه همهى عوامل الزم براى رشد فردى
ت
و اجتماعىِ انسان را در خودش جمع دارد .اين ،نكتهى خيلى مه ّمى اس 
 ...هم رشد ما ّدى در آن هست و هم رشد معنوى .يعنى در اسال م «�خ ق
ل�
ّ أ
ً
أ
ن ّ ز نة
ق
2
ض ج
ر� بلع�اده» 3هست...
�ت� � خ� ج
لكم ما ي
�ف� ال�ر� � يم�عا» هست�« .ل م� حرم � ي��� اهلل ال ي
البتّه اسالم در كنار رشد ما ّدى جامعه ،رشد معنوى هم ايجاد میكند .میگويد
كه بايد به درِ خانهى خدا برويد « :ق�ل ما ي� بع��ؤ ا ب�كم ب ّر� ي� لو لا دعا�ؤ كم» 4بايد دعا
ن أ
ق
ادعو� ي� �س�ت�ج ب� لكم » 5بايد دعا كنيد تا از خدا جواب بشنويد.
كنيد« .و �ال ر ّب�كم:
حيات انسان ،جز در رابطه با خدا ،معنا ندارد ...جم ِع بين تالش و سازندگى
مادى با تالش و سازندگى معنوى ،يعنى همين .لذا شما میبينيد كه آن
كسى كه در اسالم ،اهل سازندگى مادى است ،ازهد خلقاهلل هم اوست.
السالم) ،با دست خود چاه و قنات حفر كرد و آنگاه كه آب
اميرالمؤمنين(عليه ّ
ِ
لباس كار
به ضخامت گردن شتر فوران نمود ،از چاه بيرون آمد؛ با همان
آ
فق
قف
� را ب�راى ��را و��
گلآلود ،كنار چاه نشست و بر كاغذ نوشت كه «ا ي� ن� � ب
ق
صد�ه ق�رار دادم 6».يعنى چون به آبادانى جايى پرداخت ،آن ًا در راه
كردم و
خدا انفاق میكند .منفقترين ،سازندهترين ،به ما ّده پردازندهترين؛ و از لحاظ
معنا ،برترين و باالترين .اين ،نتيجهى تربيّت و نشانگر برنامهى رفاه مادى
 .1در مراسم پنجمين سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1373/3/14
 .2سورهی بقره ،آیهی 29
 .3سورهی اعراف ،آیهی 32
 .4سورهی فرقان ،آیهی 77
 .5سورهی مؤمن ،آیهی 60
للمبرد ،ج ،3ص 153و مستدرک الوسائل ،ج ،14ص62
االدب
 .6الكامل في اللغة و
ّ
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و معنوى اسالم است.
م ّلت ما به فضل پروردگار خواهد توانست حيات طيّبهى اسالمى را كه
دنيا و آخرت و ما ّده و معنا و علم و عبادت و رفا ه در آن جمع شده است،
به وجود آورد .اگر توانستيم چنين جامعه و نظامى را تشكيل دهيم ،آن روز
2
شكست واقعى را براى دشمنان جهانى اسالم ايجاد كردهايم.
1

دشمن و بيگانگان ،اينگونه وانمود میكنند كه اگر يك مجموعه ،براى ايجاد
رفاه و حل مشكالت مردم كار میكند ،لزوم ًا به معناى دور افتادن از معنويّات و
تصور افراد سادهلوح و تغليط و تسويل افراد
آرمانهاست! اين ،غلط است .اينّ ،
مغرض است .اسالم ،براى دنيا و آخرت مردم ،برنامه و هدف دارد .مسئوالن
ادارهى كشور مو ّظفند همانقدر به امور ما ّدى مردم برسند كه به امور معنوى
میرسند.
بيگانگان ،اينگونه تبليغ میكنند كه اگر مجموعهاى میخواهد مشكالت
مردم را حل كند و توليد را زياد و معادن و صنايع را ف ّعال نمايد و كشاورزى
را پربار كند و كارخانهها را با همهى ظرفيّت به كار وا بدارد ،پس البد
اين كار ،به معناى فراموش كردن و يا ضعيف و كمرنگ نمودن آرمانها و
معنويّات و اهداف انقالب است .اين فكر ،فكر دشمن است كه میخواهد در
تأسف است كه انسان مشاهده
ذهن مردم ما آن را القا كند و خيلى مايهى ّ
كند بعضى از افرادى كه دوستند ،غافالنه و سادهلوحانه ،همان حرف دشمن
را تكرار میكنند!
دنيا و آخرت ،رفاه و آرمان ،باهم و در كنار هم قابل پيشرفت است.
 .1در ديدار روحانيّون و مب ّلغان ،در آستانهى ماه محرمـ برای مطالعه بیشتر ،رک :در اجتماع بزرگ
مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 1370/1/29
ائمهى جمعه ،روحانيّون ،مسئوالن ،نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ،اقشار
 .2در مراسم بيعت ّ
مختلف مردم و خانوادههاى ّ
معظم شهداى استانهاى يزد و كهگيلويه و بويراحمد 1368/4/11
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دوم :رفاه
فصل ّ

کار دشمن؛ القای تفکّر جدایی رفاه و معنو ّیت
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تص ّور اينكه جامعهى آرمانگرا به حل مشكالت ما ّدى و رفاهى نخواهد
رسيد ،به معناى اين است كه بگوييم اديان و مقدّ سات و معنويّات و
آرمانها ،به فكر دنيا و زندگى مردم نيستند! اين ،خالف صريح اسالم و
همهى اديان است .مطمئن ًا حركت به سمت گشودن گرههاى مردم و باز
كردن راه به سمت يك زندگى مرفّه و سالم و خوب ،كه مردم از فراوانى
و ارزانى و ديگر امكانات استفاده كنند ،يك وظيفهى اسالمى است كه بر
دوش هم ه ـ بخصوص بر دوش شما كه مسئوالن و مديران كشور هستيدـ
است .اين كار ،عملى است و قطع ًا جزو آرمانهاى اسالمى و امام عزيزمان
میباشد.
جامعهى مؤمن و انقالبى ،تعارض دنياى زودگذر و سهلالوصول با
آرمانهاى ماندگار و صعبالوصول را به نفع اين د ّومين حل خواهد كرد.
رسيدن به آرمانها دشوار است؛ ولى م ّلت ايران در برنامهريزىهاى جامع
و بلندمدّ ت شما ،إنشاءاهلل آرمانها و معنويّات اسالمى خود را بهدست
1
خواهد آورد.
ضرورت جهتگیری رفاه به سمت اقشار محروم

ا ّما در اين جامعهى مرفّه ،كسى كه هدف رفا ه ماست ،شخصى نيست
كه خودش رفا ه دارد؛ كسى كه هدف رفاه ماست ،فردى است كه رفاه
توجه كنيد .يعنى شما بايد در همهى برنامهريزىها در
ندارد .به اين بايد ّ
دولت ،طورى عمل كنيد كه محصول كار ،مستقيم به دست كسانى برسد
2
كه در جامعه دچار فقر و كمبود اقتصادىاند و جزو محرومين هستند.

 .1در ديدار با حجتاالسالموالمسلمين هاشمى رفسنجانى رئيسجمهور و هيئت وزيران ،به همراه
حجتاالسالموالمسلمين حاج سيّد احمد خمينى ،به مناسبت آغاز ّفعاليّت كابينه 1368/6/8
 .2در ديدار رئيسجمهور و هيئت دولت 1371/5/31
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فرق نظام اسالمی و نظام سرمایهداری

پایبندی به اصول انقالب یعنی تالش برای رفاه مستضعفان

بعضى از رسانههاى مغرض خارجى اصرار دارند وانمود كنند كه
پايبندى به اصول انقالب ،به معناى دورى از رفاه عمومى و عالج نكردن
مشكالت طبقات ضعيف و مستمند است .اين حرف از كسانى صادر
میشود كه دهها سال جوامع خود را در سايهى سنگين ّ
تفكر كمونيستى ،به
راهى بدبختىزا سوق دادهاند .درحالىكه سران آن كشورها مانند كشورهاى
سرمايهدارى ،غرق در زندگى اشرافى بودند ،طبقات پايين جامعه در انواع
سختيهاى ما ّدى و معنوى به سر میبردند .در نظام اسالمى ،رفع فقر و
محروميّت ،در شمار هدفهاى طراز ا ّول است و پايبندى به اصول انقالب،
بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان ،سخنى بىمعنى و
ا ّدعايى پوچ است.
دولت و م ّلت ،بايد سازندگى كشور را وظيفهاى انقالبى بدانند؛ با
همكارى و با بسيج همهى نيروها و استعدادها و مغزها و بازوها ،ايران را
چنان آباد و پيشرفته بسازند كه اميد را در دل م ّلتهاى مظلوم زنده كند و راه
2
آسايش مادى و تعالى معنوى را به آنان ارائه نمايد.

دوم رياستجمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى 1372/5/12
 .1در مراسم تنفيذ حكم دورهى ّ
 .2پيام به مناسبت ّاولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) 1369/3/10
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دوم :رفاه
فصل ّ

اساس در نظام اسالمى ،عبارت است از رفا ه عمومى و عدالت اجتماعى.
فرق عمدهى ما با نظامهاىسرمايهدارى همين است ...البتّه ممكن است يك
نفر با تالش و استعدادِ بيشتر ،بهرهى بيشترى براى خودش فراهم كند.
اين مانعى ندارد .ا ّما در جامعه فقر نبايد باشد .هدف برنامهريزان بايد اين
1
باشد.

44
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اهداف معنوی همراه با توسعهی عدالت یعنی الگوی یک کشور اسالمی

ایرا ِن یکپارچه با اقوام مختلف و متعدّ د ،دارای یک هدفند؛ دارای یک
مسیرند .بله ،ممکن است زبانها مختلف باشد ،مذاهب مختلف باشد ،ا ّما
اهداف عالی این م ّلت یکسان است؛ همه میخواهند ایران عزیز را بهعنوان
معرفی کنند .الگوی کشور اسالمی هم
الگوی یک کشور اسالمی به دنیا ّ
به معنای این نیست که در این کشور همهی مردم فقط مشغول نماز
توسالتند؛ نه ،اینها هست ،اینها معنویّت است ،ا ّما در
و روزه و دعا و ّ
کنار این معنویّت ،پیشرفت ما ّدی هست ،رشد علمی هست ،توسعهی
عدالت هست ،کم شدن فاصلههای طبقاتی هست ،برداشته شدن نمونهها
و ق ّلههای اشرافیگری هست؛ خصوصیّت جامعهی اسالمی اینها است.
آنوقت در یک چنین جامعهای ،مردم خوشبختند ،احساس امنیّت میکنند،
احساس آرامش میکنند ،به سمت اهداف عالیّهی خود پیش میروند ،خدا را
عبادت هم میکنند ،پیشرفت دنیوی هم نصیب آنها میشود؛ م ّلت ایران دنبال
1
یک چنین جامعهای است.
ناتوانی تم ّدن غربی از ایجاد رفاه عمومی

اگر تمدّ ن غربى ،با اين همه پيشرفت علمى ،با پيمودن فضا ،با ثروتهاى
عظيم ما ّدىاى كه در اختيار دارد و از كشورهاى جهان س ّوم و فقير دزدى
و غارت كرده است ،ا ّدعا بكند كه فقر را در كشورهاى پيشرفته برانداخته،
دروغ گفته است .پس ،تمدّ ن غربى ،همان زندگى ما ّدى راحت و برخوردار
2
از رفا ه را هم نمیتواند به همهى انسانها بدهد.

 .1در دیدار اقشار مختلف مردم 1395/5/11
 .2در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 1370/1/29
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ب) راهکارها و آثار
اقتصاد مقاومتی راه اصالح معیشت مردم

رفاه اقتصادی مالزم با استقالل سیاسی و عدالت اجتماعی

آیا بیست سال بعد ما ایرانی با این خصوصیّاتی که عرض میکنم
میخواهیم؟  ...ایرانی متدیّن؛ ایرانی ثروتمند؛ ایرانی برخوردار از عدالت،
عدالت اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،عدالت قضائی؛ ایرانی با یک حکومت
مردمی؛ ایرانی با حکومتی پاک ،جهادگر ،دلسوز و پرهیزکار؛ اینجور ایرانی
میخواهیم؛ که این البتّه یک چیز مطلوبی است.
 .1در دیدار اقشار مختلف مردم 1395/5/11
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دوم :رفاه
فصل ّ

بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم ،خیلی دغدغهمندم نسبت
به مسئلهی معیشت مردم ا ّما هرچه فکر میکنم ،هرچه با کارشناسها و
آدمهای وارد و ّ
مطلع مشورت میکنم ،میبینم جز این راهی وجود ندارد که
تجار خارجی بیایند و بروند و
ما قاطع ًا تکیه کنیم به مسائل داخلی .اینکه ّ
هیچ آبی هم از اینها گرم نشودـکه تا حاال [هم] نشدهـ [چه فایده دارد]؟
االن حدود یکسال است مدام میآیند و میروند؛ کاری هم نکردهاند .اگر
تصرف بازار ایران است که درست به ضرر ما
هم بخواهند کاری کنند،
ّ
است .فایدهی آمد و رفت این هیئتها باید سرمایهگذاری باشد ،باید ایجاد
تولید باشد ،باید در جاهایی که احتیاج داریم به فنّاوری جدید[ ،آوردن]
فنّاوری جدید باشد؛ اینها باید باشد؛ اینها نیست یا کم است .این چیزها
را بایستی مسئولین محترم رعایت کنند ،دنبال کنند .اینکه ما گفتیم اقدام
و عمل ،البتّه حاال مشغولند ،باید انشاءاهلل نتیجهی کار محسوس بشود،
ملموس بشود که مردم حس کنند ،لمس کنند؛ راه این است ....اگر بخواهیم
معیشت مردم اصالح بشود ،مشکالتی که دارند ،طبقاتی که وجود دارند،
توجه بکنیم.1
باید به این کارها ّ
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یا نه ،اه ّمیّت نمیدهیم به این عناصری که گفته شد؛ به این نکاتی
که گفته شد خیلی اه ّمیّت نمیدهیم یا حتّی با بعضی از آنها مخالفیم؛
[یعنی] ایرانی میخواهیم که در آن رونق اقتصادی و رفاه اقتصادی باشد
ولو بهصورت وابستهی به دیگران .البتّه چنین چیزی امکان هم ندارد و
حاال [خود] این بحث دارد که کشوری که از لحاظ اقتصادی وابستهی به
دیگران است امکان رفاه اقتصادی ندارد؛ بله ،ق ّلههای ثروت در آنجاها به
وجود میآید ،ا ّما اینکه کشور برخوردار از رفاه و آرامش فکری و اقتصادی
باشد ،چنین چیزی امکان ندارد .حاال فرض کنید ما میخواهیم وابسته
باشیم و از لحاظ سیاسی مشکلی در وابسته بودن نمیبینیم؛ کمااینکه االن
بعضیها صریح ًا همین حرف را میزنند؛ کشوری تکمحصولـتقریب ًا مثل
االن  ـ متّکی به نفت و خامفروشی؛ کشوری از لحاظ فرهنگی رها شده؛
کشوری مبتال به گسستهای اجتماعی ،گسستهای قومی ،گسستهای دینی و
مذهبی ،گسستهای سیاسی؛ کشوری با حاکمیّت اشرافی ،با ق ّلههای ثروت
از قبیل آنچه در آمریکا [وجود دارد] ـ والاستریت 1ایرانی ـ در مقابل
فقر و محرومیّت عدّ هی کثیری؛ کشوری با این خصوصیّات و اینجور
چیزی میخواهیم .در آمریکا طبق همین اخبار آشکار ،هوا که گرم میشود،
عدّ های از گرما میمیرند؛ خب از گرما که در خانهها کسی نمیمیرد؛ این
یعنی بیخانمانی ،یا وقتی سرما میشود از سرما کسان زیادی میمیرندـکه
آمارهایش گاهی از دستشان در میرود و گفته میشود و خیلی اوقات هم
گفته نمیشود ـ این یعنی بیخانمانی .در کشوری با آن ثروت ـ آمریکا
کشور ثروتمندی است ـ این معنایش این است که ق ّلههایی وجود دارد و
در کنار این ق ّلهها د ّرههای بدبختی و نابسامانی و فقر و محرومیّت وجود
2
دارد.
 .1والاستریت خیابانی در شهر نیویورک است که بزرگترین مراکز و بورسهای اقتصادی آمریکا در
آن قرار دارد و نمادی از اکثریّت یک درصدی ثروتمندان آمریکا است.
 .2در دیدار جمعی از استادان دانشگاهها 1395/3/29
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سیاستهای اصل 44؛ گامی در جهت رفاه عمومی

خواست اکثر ّیت مردم؛ رفاه در چهارچوب مق ّررات اسالم

بديهى است كه اكثريّت مردم ،متديّن و انقالبى هستند و مايلند
آنچه براى رفاه و سعادت دنيوى آنها انجام میگيرد ،در چهارچوب
مقررات اسالمى باشد .خوشبختانه همهى اين آقايا ِن نامزدهاى
احكام و ّ
رياستجمهورى اعالم كردهاند كه اينطور بناست عمل كنند .ما هم همين
2
توقّع را از آنها خواهيم داشت.
رفاه اقشار محروم؛ دغدغهی انسان مؤمن و حکومت اسالمی

اين جمع حاضر تقريب ًا مسئوالن بخشهاى كليدى و اساسى جمهورى
اسالمى به حساب مىآيند ،يك فرصت استثنايى در اختيارمان قرار گرفته
است تا بتوانيم اهداف الهى و اسالمى را در يك بخش مهم از جهان كه
كشور بزرگ و عزيز ايران است ،تح ّقق بخشيم و آنها را پياده كنيم.
 ...به طور ك ّلى وظايفى بر عهدهى ماست؛ هم ما به عنوان دولت و
حكومت ،هم ما به عنوان يك فرد مسلمانّ .اما اين وظايف يك مبناى
فكرى دارد.
 ...آن مجموعهى معارفى كه خطوط اصلى عملكرد و وظايف ما از
آنها به دست مىآيد ،يعنى جهانبينى و بينش اسالمى فصول متعدّ دى دارد؛
همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت داراى تأثير است؛ كه من پنج نقطهى
مؤثّرتر و مهمتر را انتخاب كردهام و عرض میكنم ...حال براساس اينها
 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مط ّهر رضوى 1386/1/1
 .2در مصاحبه پس از رأىگيرى انتخابات رياستجمهورى 1376/3/2

www.book-khamenei.ir

دوم :رفاه
فصل ّ

روح اصل  44و سياستهاى اصل  44اين است .طورى بشود كه منابع
درآمدى آحاد مردم ،بخصوص طبقات ضعيف ،متن ّوع شود؛ مردم بتوانند
1
گشايشى پيدا كنند؛ اين يك گام بلند در راه رفاه عمومى است.

معیشت مؤمنانه

48

يك نتايج عملى به دست مىآيد و وظايفى بر عهدهى انسانهايى كه معتقد
به اين مبانىاند ،قرار میگيرد .فرق نمیكند؛ چه حكومت اسالمى باشد و
حاكميّت و قدرت در دست اهل حق باشد ،چه حكومت اسالمى نباشد...
د ّوم ،هدف گرفتن تعالىِ انسان است؛ تعالىِ خود و ديگران .اين تعالى
شامل تعالىِ علمى ،تعالىِ فكرى ،تعالىِ روحى و اخالقى ،تعالىِ اجتماعى
و سياسى يعنى جامعه تعالى پيدا كند و تعالىِ اقتصادى است؛ يعنى رفاه
امور زندگى مردم .همه مو ّظفند براى اين چيزها تالش كنند :گسترش و
پيشرفت علم براى همه؛ حاكميّت انديشهى سالم و فكر درست؛ تعالىِ
روحى و معنوى و اخالقى ،خُ لق كريم و مكارم اخالق؛ پيشرفت اجتماعىِ
بشرى نه فقط جنبههاى معنوى و علمى و اخالقى يك فرد ،بلكه جامعه
هم مورد نظر است و پيشرفت امور اقتصادى و رفاهى انسانها و بايستى
مردم را به سمت رفا ه و تمتّع هرچه بيشتر از امكانات زندگى پيش ببرند.
اين يكى از وظايف همه است؛ مخصوص دورهى قدرت و حكومت هم
1
ِ
حكومت غير خدا هم اين وظيفه وجود دارد.
نيست؛ در دورهى
ایجاد رفاه برای تأمین کرامت انسانی مردم

من در پيامى هم كه به مناسبت افتتاح مجلس به شما عزيزان عرض
كردم ،اين نكته را متذ ّكر شدم كه همهى كارها را دفعت ًا نمیشود انجام داد؛
اولويّتها را در نظر بگيريد .امروز در بعضى از گفتهها و اظهارات ،راجع به
شأن و شخصيّت و شرف و كرامت انسان در جامعه حرف زده میشود .اين
بالشك از اصول اسالمى است؛ ا ّما كدام نقض كرامت انسانى باالتر از اينكه
انسانى ،رئيس عائلهاى ،پدر خانوادهاى ،در جامعهاى كه در آن همه چيز هم
هست ،نتواند ا ّوليّات زندگى فرزندان خودش را تأمين كند؟! كدام تحقير
از اين باالتر است؟! كدام نقض شخصيّت و شرف و كرامت انسانى از اين
 .1در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران 1379/9/12
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ضرورت تأمین رفاه اقشار محروم همراه با خوداتّکایی آنها

سياستهاى ك ّلى برنامهى ششم توسع ه ـ امور اقتصادى...

4 1ـ توانمندسازى و خوداتّكایى اقشار و گروههاى محروم در برنامههاى
3
مربوط به رفاه و تأمين اجتماعى.
رجاء واثق دارم مجموعه فوق و رئيس محترم اين نهاد انقالبى 4با
استعانت از پروردگار متعال و بهرهگيرى از تجربيّات ارزشمند موجود ،در
تحمل خواهد بود».
 .1ضربالمثلی عربی است به این معنا« :بال هنگامى که فراگیر شود قابل ّ
 .2در ديدار با نمايندگان دورهى ششم مجلس شوراى اسالمى 1379/3/29
 .3ابالغ سياستهاى ك ّلى برنامهی ششم توسعه 1394/4/9
 .4اشاره به کمیتهی امداد امام خمینی(ره) 1394/4/9
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باالتر است؟! صبح تا شب كار كند ،آخرش به من يا به شما يا به آن مسئول
ديگر نامه بنويسد كه من دو ماه است به خانهام گوشت نبردهام! يكوقت
در جامعه گوشت و ميوه نيست ،من و شما هم نمیخوريم؛ يكوقت در
جامعه امكانات رفاهى نيست ،من و شما هم استفاده نمیكنيم؛ يكوقت
ايّام عيد كه میشود ،فرزندان من و شما هم لباس نو بر تن نمیكنند .در اين
ة �ذ
ت
عم� طا ب� ت�» 1ا ّما وقتى
حالت كسى احساس سرشكستگى نمیكند « بال� يّل�� ا ا
همه چيز هست ،وقتى كسانى در جامعه با استفاده از فرصتهاى نامشروع
توانستهاند براى خودشان آالفوالوف و زندگيهاى تج ّملى فراهم كنند،
وقتى طبقاتى در جامعه هستند كه برايشان پول خرج كردن هيچ اه ّميّتى
ندارد ،جمع كثيرى از مردم كه در بين آنها رزمندگان و عناصر نظامى و
كارمندان دولت و مع ّلمان و روستاييان و مردم مناطق محروم و دور و مناطق
جنوب هستند ،نتوانند نان و پنير بچههايشان را فراهم كنند ،كدام شكستن
شخصيّت و شرف انسانى از اين باالتر است؟! شما میخواهيد جواب چه
كسى را بدهيد؟ شما میخواهيد دل چه كسى را خوش كنيد؟ شما میخواهيد
2
چه كسى از شما راضى باشد؟
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تحقق هدف نورانى اين تشكيالت الهى كه همانا توانمندسازى و شكوفايى
استعدادها و تأمين خوداتّكايى نيازمندان و محرومان و تقويّت و رشد
ايمانى و اعتقادى آنان با ارائهى خدمات اجتماعى ،حمايتى ،فرهنگى و
1
معيشتى ميباشد ،گامهاى اساسى و تكميلى بردارند.
لزوم بکارگیری نهایت تالش از سوی مسئوالن برای ایجاد رفاه عمومی

براى مردم هرچه ميتوانيد ،رفاه ايجاد كنيد؛ هرچه ميتوانيد ،درآمد م ّلى
را زياد كنيد؛ هرچه ميتوانيد ،در كشور ثروت توليد كنيد؛ ا ّما خودتان نه.
2
مسئولين الاقل تا وقتى مسئولند ،به زندگى رفاهطلبى رو نكنند.

تأمین رفاه در جامعه در پرتو تعالیم اسالمی

زندگى مادى هم در گروى ايمان به خداست .پس ايمان به خداى متعال
نه فقط سعادت معنوى را تأمين میكند ،بلكه سعادت مادى را هم تأمين
ِ
مادى خود
میكند .ايمان به خداى متعال موجب میشود كه بشر در زندگى
بتواند همهى آن چيزهایى را كه انسان به آن نيازمند است ،به دست بياورد.
أ
أ أ
أ
ن ف ق
«و لو � نّ�هم � ق�اموا تّال�ورا�ة و ن
ن ّ
م� ت� ت
ن �ز
و�هم و ن
ح�
ر�هم ل�كلوا م� �
إ
ال���ج ي�ل و ما �� ل إ� يل�هم م� ب
أ
�ر�ج لهم»؛ 3اگر اقامهى دين بشود ،اگر تعاليم اسالمى در جامعه عمل بشود،
انسانها از لحاظ رفاه به آن حدّ ى میرسند كه هيچ نيازى براى آنها باقى نماند
4
كه تأمين نشده باشد.
ایجاد رفاه در جامعه؛ زمینهساز صدور فکر انقالب

م ّلتى كه با ايمان صادقانه و صحيح اسالمى حركت كند ،از ع ّزت و

 .1در انتصاب اعضاى هيئت امنا و رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) 1394 /1 /16
 .2در ديدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران 1390/5/16
 .3سورهی مائده ،آیهی 66
 .4در اجتماع زائران و مجاوران حرم مط ّهر رضوى 1389/1/1
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 .1در مراسم بيعت اقشار مختلف مردم استان كرمانشاه و شهرهاى رشت ،اراك ،سربند ،فردوس،
طبس ،خوانسار ،بيدخت ،گناباد و جويبار 1368/4/14
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دوم :رفاه
فصل ّ

راحتى و رفاه مادى برخوردار خواهد شد و ديگر كسى نمیتواند چيزى را
بر او تحميل كند .ما به فضل پروردگار و در سايهى ايمان عميق م ّلتمان
خواهيم توانست در اين قطعه از عالم ،جامعهاى آباد و آزاد و مرفه و راحت
به وجود آوريم كه مشاهدهى آن براى م ّلتها درس باشد و منجر به صدور
1
فكر انقالب شود.
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تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

الف) تبیین و بیان ضرورت اجتناب
مصرفگرایی یعنی صرف درآمد در امور غیرضروری

چرا در بين بسيارى از مردم ما مصرفگرایى رواج دارد؟ آيا مصرفگرایى
افتخار است؟ مصرفگرایى يعنى اينكه ما هرچه گير مىآوريم ،صرف
1
امورى كنيم كه جزو ضروريّات زندگى ما نيست.
دستور اسالم؛ تولید ثروت و جلوگیری از مصرفگرایی

توليد ثروت از نظر اسالمى بىمانع است .توليد ثروت با غارت ثروت
ديگران فرق دارد .يكوقت كسى به اموال عمومى دستدرازى میكند،
يكوقت كسى بىقانون و بدون پيروى از قانون به دستاوردهاى مادى
میرسد؛ اينها ممنوع است؛ ا ّما از طريق قانونى ،توليد ثروت از نظر شارع
مقدّ س و از نظر اسالم ،مطلوب و مستحسن است .ثروت را توليد كنند،
منتها در كنارش اسراف نباشد .اسالم به ما میگويد ثروت توليد كنيد ،ا ّما
اسراف نكنيد .مصرفگرايى افراطى مورد قبول اسالم نيست .آنچه كه از
توليد ثروت به دست مىآوريد ،باز همان را وسيلهاى براى توليد ثروت
 .1در ديدار جوانان استان خراسان شمالى 1391/7/23
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ديگر بكنيد .مال را نه به صورت راكد و نازا در بياوريد ـ كه در اسالم
اسمش كنز كردن است ـ نه به صورت ولخرجى و ولنگارى در مصرف
توجه به اينها،
مال ،آن را صرف در چيزهاى غيرالزم زندگى كنيد؛ ا ّما با ّ
ثروت را براى خودتان توليد كنيد .ثروت آحاد مردم ،ثروت عموم كشور
1
است؛ همه از آن سود میبرند.
دوری مسئوالن ازتج ّمل؛ ازجمله ارزشهای انقالب

تحول بنيادين بر اساس يك سلسله ارزشهاست و يك
انقالب ،يك ّ
حركت به جلو محسوب میشود .آنچه در كشور ما واقع شد ،انقالب
تحول عظيمى در اركان سياسى و اقتصادى و فرهنگى
اسالمى است كه ّ
جامعه و يك حركت به جلو و يك اقدام به سمت پيشرفت اين كشور و
اين م ّلت بود .البتّه در نظامى كه بر اساس انقالب به وجود آمد ،ما از شرق
و غرب الگو نگرفتيم  ...الگوى ما ارزشهاى ديگرى بود كه به مقدارى از
آن ارزشها اشاره كردم.
ارزش ديگر ،دورى از اسراف و تج ّمل در سطح زمامداران است.
البتّه تج ّمل و اسراف در همه جا بد است؛ ا ّما آن چيزى كه مردم را وادار
حساسيّت نشان دهند ،رفتارهاى مسرفانه
میكرد كه نسبت به اين قضيّه ّ
و متج ّمالنه و ولخرجيها با مال مردم در سطح حكومت بود .اين از آن
چيزهايى بود كه مردم نمیخواستند .نظام اسالمى بر اساس اين ارزش به
2
وجود آمد كه چنين چيزى نباشد.

خطری بزرگ برای مسئوالن

نمايندهى م ّلت از جنس م ّلت است .شما نه از قصرهاى رفيع و
خاندانهاى اشرافى ،كه از متن مردم ،از مدرسه و حوزه و دانشگاه و از
 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مط ّهر رضوى 1386/1/1
 .2در خطبههاى نماز جمعهى تهران 1379/2/23
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بیاعتنایی به تج ّمالت؛ توصیه به نمایندگان مجلس

برادران و خواهران نماينده را به رعايت تقوا و تو ّكل به خداوند و
توجه به معنويّت و اخالق و عبادت و بىاعتنايى به تشريفات زائد و
ّ
تج ّمالت اسرافآميز و اجتناب از گروهگرايى و مقدّ م داشتن مصالح كشور
و مردم بر مصالح شخصى و گروهى و انقياد در برابر حق و پرهيز از
توصیههاى خصوصى و شخصى و دورى از صرف نابجاى بيتالمال و
دوستى و مهربانى با رقباى دوران انتخابات و برحذر بودن از وسوسهى
2
شيطان و اغواى نفس اماره ،توصیه میكنم.
جرم و خطا بودن تغییر دکور اتاق مسئولین

اندازه نگه داريد؛ دولت مخارجش زياد و سنگين است .مخارج سنگين
دولت منجر به اين میشود كه مث ً
ال در فالن بخش سوبسيد را بردارند.
اين ،سياست درست و متين و منطقى هم است؛ ّ
شكى در آن نيست ،بايد
هم انجام بگيرد ،چارهاى هم نيست ،روى مردم هم فشار مىآيد؛ ا ّما اين
مخارج را منصفانه قرار بدهيم و خودمان به دست خودمان بر مخارج
چيزى اضافه نكنيم.
 .1پيام به مناسبت آغاز به كار هشتمين دورهى مجلس شوراى اسالمى 1387/3/7
 .2پيام به مناسبت افتتاح چهارمين دورهى مجلس شوراى اسالمى 1371/3/7

www.book-khamenei.ir

تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

ميدانهاى كار به مجلس گسيل شدهايد .اين رابطه و اين منش را پاس
بداريد و براى خود نگاه داريد .خوى اشرافى و گرايش به اسراف و طعمه
انگاشتن اين مسئوليّت ،بالى بزرگى است كه گاه مردمِ سابق ًا نجيب و
پارسا هم ممكن است نتوانند خود را از آن برحذر بدارند .همه بايد بشدّ ت
مراقب خويش باشيم و دورهى مسئوليّت خود را ،حسنهاى ماندگار ،و نه
1
سيئهاى دامنگير ،بسازيم.

معیشت مؤمنانه

58

اگر مبلغى از مخارج دولت ،عبارت از تغيير دكوراسيون اتاق مدير ّ
كل
و معاون وزير و وزير و فالن مسئول قضائى و فالن مسئول در بخشهاى
گوناگون ديگر باشد ،اين جرم و خطاست .اگر يكى از مخارج دولت اين
باشد كه فالن تعداد ماشين جديد بياوريم و بين دستگاهها تقسيم بكنيم،
ما حق نداريم اين را جزو مخارج دولت حساب كنيم و به حساب آن از
سوبسيد مردم بزنيم .نه ،اين خالف است .براى اين كارها حد بگذاريد.
دستگاهها بايد بخشنامه كنند و در مورد اين تغيير دكوراسيونها و تغيير
خانهها و خرجهاى اضافى حدّ ى معيّن بكنند .من نمیگويم مثل بعضى از
تندروها باشيم كه میگويند در مسجد بنشينيم و وزارت كنيم؛ نه ،در مسجد
نمیشود .وزارت كردن ،يك ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادى مسئول و
يك مقدار هم باالخره امكانات براى زندگى آن آقايى كه میخواهد خدمت
1
بكند ،میخواهد؛ ا ّما بايد در حدّ ى باشد.
مغزهای سطحینگر؛ تمجیدکنندهی تج ّملگرایی

برادران عزيز! عناصر رزمندهى نيروهاى مس ّلح! برحسب تجربههاى
تاريخى ،آنچه بيش از همه براى م ّلتها مايهى افتخار است ،عبارت است
از قدرت دفاع و قدرت سازندگى؛ در معيار تقدير و ارزشگذارى بر روى
م ّلتها ،آنچه در باالى صفحه قرار میگيرد ،اين دو توانايى است .هرگز در
تاريخ ،كشورى را به خاطر مث ً
ت زندگى يا
ال وسعت بازرگانياش يا تج ّمال 
مصرف زياد و از اينگونه چيزها ستايش نمیكنند؛ مگر زبانهاى سطحىجو
حساس از
و مغزهاى سطحىنگر؛ ا ّما م ّلتهايى را كه توانستهاند در مواقع ّ
خود دفاع كنند ،تاريخ ستايش میكند و قشرهاى ژرفنگر به چشم تجليل
2
برآنها مینگرند.
 .1در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران 1370/5/23
دوم دريايى نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى
 .2در مراسم صبحگاه نظامى پايگاه منطقهى ّ
ايران در بوشهر 1370/10/12
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تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

من يكى دوتا از اين آمارهاى تكاندهنده را عرض بكنم؛ اسراف در
مهم مصرفى كشور ،از جمله اسراف در نان .برحسب بررسى
قلمهاى ّ
ميدانىاى كه در تهران و بعضى از مراكز استانها شده است ،گفته میشود
كه  33درص ِد نان ضايعات است .يك س ّوم همهى نانى كه در اين شهرها
توليد میشود ،دور ريخته میشود .فكرش را بكنيد شما؛ يك س ّوم! آن وقت
كشاورز ما با آن زحمت گندم را توليد كند و اگر يك سالى بارندگى كم
بود ـ مثل سال گذشته كه توليد گندم در كشور كم شد ـ دولت از پول
عمومى ،از بودجهى مردم گندم از خارج وارد كند ،اين گندم آرد بشود،
خمير بشود ،نان بشود ،بعد يك س ّوم از اين همه ثروت دور ريخته شود.
متأسفانه اين واقعيّت دارد ،اين هست.
تأسفآور است! ّ
چقدر ّ
در مورد آب بررسىهایى كه كردهاند ،میگويند تلفات آب در مصرف
خانگى تا حدود  22درصد است .كشور ما كشور پرآبى نيست .حدّاكثر
صرفهجویى را ما مردم ايران در آب بايد انجام دهيم .آن وقت اين آبى كه
با اين زحمت توليد میشود ،از راههاى دور آورده میشود ،با بهاى سنگين
سدهایى به وجود مىآيد؛ اين همه دانش ،تجربه و تالش به كار میرود تا
اين آب به خانهى ما بيايد؛ بعد در خانهى ما  22درصد از اين آب هدر
برود! اين فقط مصرف خانگى است؛ مصرف كشت و مصرف صنعت هم
يكجور ديگر اسرافهایى دارد .آنچه كه برحسب بررسىها به عنوان آمار
متوسط جهان در
در اختيار ماست ،ما مجموع ًا بيش از دو برابر مصرف
ّ
انرژىـ چه برق ،چه حاملهاى انرژىـ مصرف میكنيم؛ يعنى نفت ،گاز،
متوسط جهان
گازوئيل ،بنزين .مصرف اين چيزها در كشور ما از دو برابر
ّ
بيشتر است .خوب ،اين اسراف است .اسراف نيست؟
شاخصى به نام شاخص شدّ ت انرژى وجود دارد؛ يعنى نسبت بين
انرژىاى كه مصرف میشود ،با كاالیى كه توليد میشود؛ كه هرچه انرژىاى
كه مصرف میشود ،كمتر باشد ،براى كشور سودمندتر است .در اين زمينه
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گاهى نسبت به بعضى از كشورهاى پيشرفته ،مصرف شدّ ت انرژى ما
هشت برابر بيشتر است! اينها اسرافهایى است كه در جامعه دارد انجام
1
میگيرد.
مصرفگرایی؛ ازجمله مناسبات اقتصادی غلط

ما میتوانيم توسعهى نمونه و مبتنى بر فرهنگ اسالمى و م ّلى خود
را در اين كشور به وجود بياوريم؛ اين يك آرزوى خام و يك خيال
واهى نيست .میتوان ايران را به يك كشور پيشرفته تبديل كرد؛ يعنى
همين مسيرى را كه انقالب تا امروز پيموده است ،با سرعت بيشتر و با
جهت ِ
گيرى بهتر و قوىتر ادامه داد؛ ّاما اين مشروط به شرط الزم آن
است ،كه عبارت است از تالش م ّلى و همهجانبه .اين تالش همهجانبه و
ت.
عمومى داراى سه ضلع اساسى اس 
 ...ضلع س ّوم اين است كه مناسبات اقتصادى و اجتماعى سالمت پيدا
كند؛ اين ،هم بر عهدهى مسئوالن است ـ بر عهدهى دولت ،قوهى قضائيّه
و مجلس شوراى اسالمى ـ و هم بر عهدهى آحاد مردم است .مناسبات
اقتصادى و اجتماعى غلط يعنى چه؟ يعنى رواج قاچاق ،رباخوارى،
مصرفگرايىِ افراطى و گرايش به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجى
در مقابل نمونههاى داخلى آن ،كه معنايش اين است كه كارگر ايرانى را
به نفع كارگر خارجى بيكار میكند .بايد افتخار به استفادهى از مصنوعات
داخلى در مردم و مسئوالن بيدار شود .در درجهى ا ّول خود مسئوالن و
دستگاههاى دولتى و قواى سهگانه ،و در درجهى بعد آحاد مردم به اين
2
توجه كنند و اه ّميّت دهند.
نكته ّ

 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1
 .2در اجتماع بزرگ مردم همدان 1383/4/15
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دشمن در انتظار ورود تج ّملگرایی در زندگی عناصر انقالبی

ضرورت پرهیز از سوق دادن مردم به سمت مصرفگرایی

مصرفگرايى براى جامعه بالى بزرگى است .اسراف ،روز به روز
شكافهاى طبقاتى و شكاف بين فقير و غنى را بيشتر و عميقتر میكند .يكى
از چيزهايى كه الزم است مردم براى خود وظيفه بدانند ،اجتناب از اسراف
است .دستگاههاى مسئو ِل بخشهاى مختلف دولتى ،بخصوص دستگاههاى
تبليغاتى و فرهنگىـ بويژه صداوسيماـ بايد وظيفهى خود بدانند مردم را نه
فقط به اسراف و مصرفگرايى و تج ّملگرايى سوق ندهند؛ بلكه در جهت
عكس ،مردم را به سمت قناعت ،اكتفا و به اندازهى الزم مصرف كردن و
اجتناب از زيادهروى و اسراف دعوت كنند و سوق دهند .مصرفگرايى،
جامعه را از پاى درمىآورد .جامعهاى كه مصرف آن از توليدش بيشتر
باشد ،در ميدانهاى مختلف شكست خواهد خورد .ما بايد عادت كنيم
مصرف خود را تعديل و كم كنيم و از زيادىها بزنيم.
جوانان اجتماعات خانوادگى تشكيل دهند و كمكهاى افراد خانواده را
جمع كنند و در درجهى ا ّول به مصرف فقرا و نادارهاى همان خانواده و
2
فاميل برسانند و اگر نيازى نبود ،به فقراى ديگر رسيدگى كنند.

 .1در ديدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى ،به مناسبت روز پاسدار1373/10/15
 .2در خطبههاى نماز عيد فطر 1381/9/15
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سومّ :
فصل ّ

امروز مهمترين طرح دشمن« ،انتظار» است .دشمن منتظر نشسته است
تا اين ميكروب در داخل اين كالبد سالم و نيرومند؛ يعنى كالبد نظام اسالمى
و جمهورى اسالمى ،اثر كند .لذا ما بايد مراقب باشيم .امروز آنها منتظرند كه
فساد در داخل اين كشور نفوذ پيدا كند؛ ترديد در اذهان جوانان اين كشور
نفوذ پيدا كند؛ سرگرمىهاى بازدارنده و فاسد ،بر آرمانهاى بزرگ غلبه پيدا
كند؛ دنياطلبى و اشتغال به مال و زينت دنيا رايج شود و ّ
لذت پول و زندگى
1
راحت و تج ّمالتى ،خود را زير دندان عناصر انقالبى نشان دهد.
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ضرورت رعایت انضباط اقتصادی و مالی

توصیهى د ّوم كه آن هم براى جامعهى ما بسيار مهم است« ،انضباط
اقتصادى و مالى» است .من اين را از آحاد م ّلت و مسئولين كشور و
مأمورين دولت ،امسال تقاضا دارم .انضباط اقتصادى و مالى يعنى مقابله با
ريختوپاش ،زيادهروى و اسراف .ريختوپاش مالى و زيادهروى در خرج
كردن و زيادهروى در مصرف ،بههيچوجه صفت خوبى نيست .نه اسمش
جود و سخاست و نه كرم و بزرگمنشى است .فقط اسمش «بىانضباطى
اقتصادى و مالى» است .كسانى كه بىخود خرج میكنند؛ زيادى خرج میكنند
و زيادى براى خودشان مصرف میكنند و رعايت موجودى جامعه را از
لحاظ امكانات اقتصادى نمیكنند ،انسانهايى هستند كه از نظر من بىانضباط
از لحاظ امكانات اقتصادى و مالى هستند .اگر چنين وضعيّتى ادامه پيدا كند،
اين م ّلت كارش مشكل خواهد شد .به كسانى كه بىخود خرج میكنند ،اگر
بگوييم شما چرا اينقدر خرج كرديد و چرا اين ميهمانى بىخود و بىجهت
را با اين همه ريختوپاش ترتيب داديد؟ میگويند داريم و میكنيم! آيا اين
دليل كافى است كه دارم و میتوانم خرج كنم؟ نه؛ اين دليل بههيچوجه
دليل قانعكنندهاى نيست .بايد به قدر نياز و حاجت ،خرج و مصرف كرد.
بخصوص كسانى كه اموال عمومى را مصرف میكنند .آنها هم مانند كسانى
كه اموال خودشان را بىحساب و كتاب خرج میكنند ،مخاطب اين مطلبند
و نبايد زيادى مصرف كنند .بعضى افراد ،پولدارند و درآمدى إنشاءاهلل از
راه حالل دارن د ـ آنها كه از راه حرام كسب درآمد كنند كه وضعشان بدتر
ت بيهوده
ت ـ اينها هم اگر در خرج كردن و وضع زندگى و تج ّمال 
اس 
و بىجا و اعيانمنشى ،ريختوپاش و اسراف كنند ،بىانضباطى مالى و
اقتصادى انجام دادهاند .اين كارها اسمش ريختوپاش است و ريختوپاش
امرى نكوهيده و ناپسند است .اين كارها زندگى ديگران را از لحاظ روانى
مختل میكند .شما مث ً
ال مبالغ زيادى مواد خوراكى در فالن مهمانى معمولى
مصرف میكنيد؛ در حالى كه الزم نيست و در كنار شما و در همسايگى
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مخالفت با رواج افراطی تج ّملگرایی

ل و تج ّملگرايى در حد معتد ِل ك ِم ناگزيرش
من با تظاهر به تج ّم 
مخالفتى نمیكنم؛ ليكن اگر بنا شد كه روند افراطى پيدا كند ،چيز بسيار
مزخرفى است .در لباس ،در آرايش ،در زروزيورها و طال و جواهرات،
خانمها بايستى خيلى اه ّميّت بدهند كه امساك بشود و بىاعتنايى به اين
چيزها انجام بگيرد ،تا شايد إنشاءاهلل به درخشندگىها و زيباييهاى
2
توجه بشود ،تا به اين زيباييهاى ظاهرى.
واقعىتر بيشتر ّ
 .1پيام نوروزى به مناسبت حلول سال نو 1374/1/1
متخصص و مسئوالن
 .2در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان ،جمعى از زنان پزشك
ّ
ّاولين كنگرهى حجاب اسالمى ،به مناسبت ميالد حضرت فاطمهى زهرا(س) 1370/10/4
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ّ
محل دورتر ،ولو در اقصى نقاط كشور ،كسانى به اين مواد
شما در يك
غذايى براى ادامهى زندگى خود و فرزندان و عزيزانشان نياز مبرم دارند.
آيا اين كار در چنين شرايط كارِ درستى است؟ پس در اموال شخصى و
مالى كه از راه حالل هم به دست آمده باشد ،ريختوپاش غلط و خالف
انضباط است .كسانى كه اموال دولتى را مصرف میكنند ،ديگر بيشتر .من از
مسئولين امور میخواهم جدّ ا ً در زمينهى مصرف اموال عمومى ،در جاهايى
كه اولويّت ندار د ـ ولو ممكن است مورد نياز هم باشد ،ا ّما نياز درجهى يك
ت ـ خوددارى كنند .آنجايى كه امر داير است بين نيازِ بااول ّويت و نياز
نيس 
بىاولويّت ،خوددارى كنيد .آنجايى كه نياز نيست و حاجت نيست ،حتم ًا
مصرف نشود .آنجايى كه حاجت هست ،ا ّما حاجت باالترى نيز هست آنجا
هم مصرف نشود و اين امكان مالى در حاجت برتر و باالتر مصرف گردد.
اين هم توصیهى امسال من است و اميدوارم باز مسئولين كشور نسبت به
اين قضيّه اهتمام ورزند .به تعبير ديگر مسئولين فرهنگى ،اهتمام فرهنگى و
1
مسئولين اقتصادى و ادارى و دولتى و اجرايى ،اهتمامِ اجرايى ورزند.
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بی اعتنایی به تج ّمالت؛ شاخصهی زن مسلمان

زن مسلمان بايد در راه فرزانگى و علم تالش كند؛ در راه خودسازى
معنوى و اخالقى تالش كند؛ در ميدان جهاد و مبارزه از هر نوع جهاد
و مبارزهاى پيشقدم باشد؛ نسبت به زخارف دنيا و تج ّمالت كمارزش،
1
بىاعتنا باشد.
ب) عوامل ایجاد روحیّهی تج ّملگرایی
مصرفگرایی؛ از جمله میراثهای گذشته

روش اسالمى تبيين است و همين تبيينها موجب شد كه انقالب اسالمى
بر بسيارى از اين پيشزمينههاى تاريخى و تربيتهاى غلط فائق بيايد و فائق
آمد .البتّه در بعضىاش هم هنوز فائق نيامديم ،كه آن انگيزههاى ديگرى
داردـ مثل اين مصرفگرایى و اسراف و اين چيزها كه حاال گفتند ـ اين
متأسفانه اين ميراث را نگه داشتيم .ما
جزو ميراثهاى ما از گذشته است و ّ
م ّلت ايران بايد اين جامهى ناسازِ بىاندامِ زشت را از تنمان بيرون بياوريم.
ما خيلى مصرفزده هستيم؛ بايد اين را حلش كنيم .همه بايد دست به
دست هم بدهند و اين قضيّه را حل كنند .البتّه صداوسيما هم بالشك نقش
2
دارد .خوب ،اينها عوامل درونى بود.
ترویج تج ّملگرایی از اهداف دشمن از تهاجم فرهنگی

بتى كه بسيارى از مردم جهان و از جمله بسيارى از مسلمين ،امروز به
جبر و تحميل ،به عبادت و اطاعت از آن وادار میشوند ،بت قدرت امريكا
است كه همهى شئون فرهنگى و سياسى و اقتصادى مسلمين را در قبضه
گرفته و م ّلتها را خواه و ناخواه در جهت منافع و اغراض خود كه نقطهى
مقابل مصالح مسلمين است حركت میدهد .عبادت ،همين اطاعت بىچون
 .1در ديدار گروهى از زنان ،به مناسبت ميالد حضرت زهرا(س) و روز زن 1371/9/25
 .2در ديدار استادان و دانشجويان دانشگاههاى شيراز 1387/2/14
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تشدید مصرفگرایی با ورود فرهنگ غرب

به نظر من ،آن چيزى كه امروز مجموعهى شما و هر مجموعهاى از
زنان كه در شكلها و با هدفهاى مختلف كار میكنند بر عهده دارند ،اين
است كه باور غلطى را كه فرهنگ غربى و اروپايى در اين دهها سال اخير
در ذهن زن ايرانى وارد كرده است ،بزدايد .البتّه باور غلطى هم در گذشته
بوده است؛ يعنى گرايش به برخى از شكلهاى غلط مصرف و تج ّمل ،از
3

حجاج بيتاهلل الحرام 1370/3/26
 .1پيام به ّ
 .2در ديدار كارگران و فرهنگيان كشور ،به مناسبت روز كارگر و روز مع ّلم 1372/2/15
 .3شوراى فرهنگىـ اجتماعى زنان
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و چراست كه امروز در برابر خواست استكبار و در رأس آن امريكا ،بر
م ّلتها تحميل میشود و آنان با شيوههاى گوناگون ،به سمت آن سوق داده
میشوند.
فرهنگ فساد و فحشا كه به وسيلهى دستهاى استعمارى در ميان م ّلتها
ترويج میشود ،فرهنگ مصرفزدگى كه روز به روز زندگى م ّلتهاى ما را
بيشتر در لجنزار خود فرومیبرد ،تا كمپانيهاى غربى كه مغز و قلب اردوگاه
استكبارند بيشتر سود ببرند؛ سلطهى سياسى غرب استكبارى كه پايههاى
آن به وسيلهى حكومتهاى دستنشانده و ضدّ مردمى كار گذاشته شده
است ،حضور نظامى كه با هر بهانهاى شكل آشكارترى به خود میگيرد،
اينها و امثال آن ،همه مظاهر همان شرك و بتپرستى است كه در ضدّ يت
كامل با نظام توحيدى و حيات توحيدى است كه اسالم براى مسلمانان
1
مقرر داشته است.
ّ
ّ
ّ
اگر دشمن بتواند ملت ما را به ملتى كه اعتقادى به مبارزه ندارد ،اميدى
به پيروزى ندارد ،زهدى نسبت به جلوههاى شهوانى و ما ّدى ندارد ،تبديل
كند ،پيروز شده است .اينجاست كه مبارزهى فرهنگى ،مبارزهاى واجبتر
2
از واجب میشود.
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گذشته هم وجود داشته است .با ورود فرهنگ اروپايى ،اين مدگرايى و
نوگرايى در مصرف ،به شكل عجيبى تشديد شد .اين ،محاسبهشده و
پيشبينى شده بود .سردمداران سياستهاى غربى كه غالب ًا صهيونيستها و
استعمارگران بودند به قصدى و با نيّتى اين كار را كردند .اين باورهاى
غلط را بايد بزداييد؛ و اين نمیشود ،مگر با ارائهى بحثها و كارهاى اسالمى.
اگر اين كار بشود ،ريشهى اين مشكالتى كه گاهى اوقات مطرح میشود
بدحجابى و رواج فساد و فحشا و اين چيزها بهخودىخود كنده خواهد
شد .اينها غالب ًا معلولند؛ علل ،همان باورها و فرهنگها هستند كه بايد روى
1
آنها كار بشود.
تج ّمل در جامعه؛ انعکاس تج ّمل در زندگی مسئوالن

برادران و خواهران! هرجا هستيد و در هر مسئوليّتى قرار داريد ،بايد
مراقب باشيد .يك رفتار شما ،يك گفتار شما ،يك حركت شما میتواند
تأثير ماندگار بگذارد؛ میتواند تأثيرهاى وسيعى در زندگى مردم بگذارد.
مكرر تذ ّكر میدهم .اين دو
سالهاست كه بنده دربارهى زندگى تشريفاتى ّ
جنبه دارد :يك جنبه از لحاظ اصل پايبندى به تج ّمالت و تشريفات است
كه اين بد و دون شأن انسان واالست؛ يعنى يكوقت انسان به يك چي ِز
غير الزم پايبند میشود كه دون شأن انسان است؛ بعالوه ،مسرفانه است؛
تضييع سرمايهها ،تضييع اموال و تضييع موجوديها در آن هست .اين يك
ل همراه با اسراف و
بعد قضيّه است كه اصل اسراف بد است؛ اصل تج ّم 
همراه با زيادهروى است و بد است؛ ليكن جنبهى د ّومى دارد كه اهميّتش
كمتر از جنبهى ا ّول نيست و آن انعكاس تج ّمل شما در زندگى مردم است.
بعضيها از اين غفلت میكنند .وقتى شما جل ِو چشم مردم ،وضع اتاق و
دفتر و محيط كار و محيط زندگى را آنچنانى میكنيد ،اين يك درس عملى
 .1در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگىـ اجتماعى زنان 1369/10/16
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ضرر دنیازدگی مسئوالن

پنج ،شش سال پيش از اين ،در پيامى به انجمن اسالمى دانشجويان ـ
چون آن روز چيزهايى را حس میكردم ـ به اين نكته تصريح كردم و گفتم
بعضى افراد بايد مواظب باشند اسير چرب و شيرين دنيا نشوند .كسى كه
براى خود مسئوليّتى قائل است ،اگر دنيازده و رفاهزده شد ،كارش زار
2
خواهد شد و كار مردم را هم زار خواهد كرد.
سازندگی؛ توجیهی برای دنیاپرستی

السالم) داشت؛ كه حتى
علىبنابىطالب(عليه ّ
سازندگى ،كارى بود كه ّ
شايد در دوران خالفت هم ـكه حاال من اين را ترديد دارم ـ ا ّما تا قبل
از خالفت ،قطعى است با دست خود نخلستان آباد میكرد؛ زمين احيا
میكرد؛ درخت میكاشت؛ چاه میكند و آبيارى میكرد .اين ،سازندگى است!
دنياطلبى و ما ّدىطلبى ،كارى است كه عبيداهلل زياد و يزيد میكردند .آنها
چه وقت چيزى را به وجود مىآوردند و میساختند؟! آنها فانى میكردند؛
آنها میخوردند؛ آنها تج ّمالت را زياد میكردند .اين دو را باهم اشتباه نبايد
كرد .امروز عدّ هاى به اسم سازندگى خودشان را غرق در پول و دنيا و
ما ّدهپرستى میكنند .اين سازندگى است؟! آنچه كه جامعهى ما را فاسد
میكند ،غرق شدن در شهوات است؛ از دست دادن روح تقوا و فداكارى
3
است.
 .1در ديدار كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران 1378/10/4
 .2در ديدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12
 .3در ديدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر
كشور ،در سالروز شهادت امام سجاد(ع) 1371/4/22

www.book-khamenei.ir

تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

است و هركسى اين را میبيند ،بر او اثر میگذارد .حدّ اقل اين را بايد رعايت
1
كرد.
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خطر گرایش به تج ّمل؛ در دوران بازسازی

آن چيزى كه من میخواهم به مسئوالن و به مردم عرض كنم ،اين نكته
است كه در دوران بازسازى ،خطر دنياطلبى بيشتر از هميشه است .در
دوران بازسازى ،ثروتها انباشته میشود؛ چون دوران بازسازى ،دوران تراكم
كارها ،دوران انباشت ثروتها ،دوران افزايش ف ّعاليّتهاى اقتصادى و دورانى
است كه اگر كسى میتواند تالشى بكند و حركتى اقتصادى بكند ،راه براى
او باز است .در چنين دورانى ،آدمهايى كه اهل دنيا هستند ،آدمهايى كه
دلشان در بند زخارف دنیوی است ،آدمهایی که منافع شخصی خود را بر
منافع کشور و ملت و مصالح انقالب ترجیح میدهند ،دستشان باز است،
برای این که بتوانند خدای نکرده به سمت اشرافیگری و زراندوزی و
جمع مال و منال و سوءاستفاده بروند .دوران بازسازی ،دوران شکوفایی
و پیشرفت ملت و دوران ساختن كشور است .ا ّما در همين حال ،اين
دوران ،دوران خط ِر گرايش آدمهاى ضعيف به سمت اشرافيگرى و تج ّمل
و انباشت ثروت و سوءاستفادهى اقتصادى است .لذا همه بايد خيلى مراقب
1
باشند؛ هم مسئوالن و هم آحاد مردم.
یکی از ضعفهای جامعه؛ حرص به متاع دنیا

متأسفانه دچار اسراف و مصرفزدگى هستيم .من بارها
ما امروز
ّ
اين را عرض كردهام ،باز هم عرض میكنم؛ اين خطر است در راه ما.
مصرفزدگى را بايد كم كنيم ،حرص به متاع و كاالى دنيا را بايد كم
كنيم .تا يك شايعهاى درست میشود كه فالن چيز كم است ،مردم هجوم
مىآورند براى اينكه بيشتر آن را جمع كنند ،كه نبادا دچار كمبود آن شوند؛
در حالى كه آن شىء ممكن است جزو چيزهاى الزم زندگى هم نباشد.
خب ،اگر آن جنس كم هم نيست ،همين هجوم مردم آن را كم میكند .ما
توجه نمیكنيم .اين يكى از ضعفهاى ماست؛ ما اين ضعف را
به اين مسئله ّ
2
بايد برطرف كنيم.
مقدس 1376/1/1
 .1در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى(ره) مشهد ّ
 .2در خطبههاى نماز جمعه تهران 1390/11/14
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تبلیغ مصرفگرایی؛ از جمله تبلیغات ننگین رسانهها در رژیم گذشته

ُمدگرایی؛ از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و زنان

به اعتقاد من ،گرايش به سمت مدگرايى و تج ّملگرايى و تازهطلبى و
افراط در كار آرايش و نمايش در مقابل مردان ،يكى از بزرگترين عوامل
انحراف جامعه و انحراف زنان ماست .در مقابل اينها ،خانمها بايستى
مقاومت كنند.
آنها براى اينكه از زن ،آنچنان موجودى به وجود بياورند كه مورد نظر
خودشان است ،محتاج اين هستند كه دائم ًا مد درست كنند و چشمها و
دلها و ذهنها را به همين چيزهاى ظاهرى و كوتهنظرانه مشغول كنند .كسى
كه به اين چيزها مشغول شد ،كى به ارزشهاى واقعى خواهد رسيد؟ مجال
پيدا نمیكند برسد .زنى كه در فكر باشد از خود وسيلهاى براى جلب نظر
مردان بسازد ،كى فرصت اين را پيدا خواهد كرد كه به طهارت اخالقى
2
فكر كند و بينديشد؟ مگر چنين چيزى ممكن است؟ آنها اين را میخواهند.
بزرگترین ستم در ّ
حق زنان

چه ستمهايى كه در حق زن روا داشته شده و اسمش ستم است و چه
ستمهايى كه اسمش هم ستم نيست ،ا ّما در حقيقت ستم است؛ مثل همين
سوق دادن به تج ّمل و مصرفگرايى و آرايشهاى بيهوده و مخارج سنگين
و تبديل شدن به يك وسيلهى مصرف .اين ،ستم بزرگى بر زن است .شايد
 .1در خطبههاى نماز جمعهى تهران 1365/9/14
 .2در ديدار با جمع كثيرى از پرستاران ،به مناسبت ميالد حضرت زينب كبرى(س) و روز پرستار
1370/8/22
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از تبليغات ننگين رژيم گذشته كه به وسيلهى صداوسيما و مطبوعات
در جامعه گسترش و عمق پيدا كرده بود :يكى در باب اسراف و فرهنگ
1
مصرفگرایى بود و ديگرى در باب فساد و فحشای جنسى.
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بشود گفت كه هيچ ظلمى باالتر از اين نيست؛ زيرا كه او را بك ّلى از آرمانها
و اهداف تكاملى خودش غافل و منصرف میكند و به چيزهاى خيلى
كوچك و حقير سرگرم مینمايد .اين ،كارى بوده كه در رژيم ظالم پادشاهى
انجام شده ،و حاال بايد جلوى آن گرفته میشد .البتّه در اوايل انقالب ،خيلى
هم خوب بود؛ ليكن بعدها باز غفلتهايى شده است ،كه بايد نسبت به آن،
1
حسابى برنامهريزى كرد.
انحطاط زنان با گرفتار شدن به مدپرستی

اين زيبايى و زيباسازى ،بايستى موجب اين نشود كه در جامعه انحطاط
و فساد به وجود آيد؛ يعنى ابتذال اخالقى نبايد به وجود آيد .چگونه؟
راههايش مشخّ ص است .اگر ارتباط بىقيد و شرط و بىبندوبارى در روابط
زن و مرد وجود داشته باشد ،اين موجب فساد خواهد شد .اگر به صورت
افراطى به شكل ُمدپرستى درآيد ،اين به فساد خواهد انجاميد .اگر اين
مقولهى زيباسازى و رسيدن به سر و وضع و لباس و امثال اينها ،مشغلهى
اصلى زندگى شود ،انحراف و انحطاط است؛ مثل اينكه در دورهى طاغوت،
آن خانمهاى اعيان و اشراف ،پشت ميز آرايش مینشستند .فكر میكنيد چند
ساعت مینشستند؟ شش ساعت! اين واقعيّت دارد و ما خبرهاى دقيق
ِ
صرف
داشتيم كه شش ساعت مینشستند! يك انسان ،اين مدّ ت براى آرايش
وقت كند كه میخواهد مث ً
ال به عروسى برود و موى سرش را ،يا صورتش
را اينطورى درست كند! اگر كار به اين شكل درآيد ،انحراف و انحطاط
است؛ ا ّما فىنفسه ،رسيدن به سر و وضع و لباس ،بدون اينكه در آن
2
تبرج باشد ،عيبى ندارد.
خودنمايى و ّ

 .1در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگىـ اجتماعى زنان 1369/10/16
 .2در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفتهى جوان 1377/2/7
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خطر گرایش به تج ّمل در میان زنان

ج) پیامدها
لزوم تبیین ضررهای مصرفگرایی برای مردم

امروز در جامعهى ما فقر وجود دارد .وظيفهى ما به عنوان نظام اسالمى،
ريشهكن كردن فقر در جامعه است .نبايد در جامعه محروميّت باشد .اين
تكليف ماست به عنوان دولت ،به عنوان نظام اسالمى ،به عنوان آحاد مردم.
ّ
ّ
ع� يّ
«كلـــكم راع و كلـــكم ئ
مس�ول ن
رع��ته »2؛ اين وظيفهى همه است .هركدام به نحوى
تج ّمل و اسراف و زيادهروى را كم كنيم .اين درس ماه رمضان است .اين
كار ،ه ّمت و گذشت و بصيرت و آگاهى میخواهد .از خداى متعال كمك
3
بخواهيم.
ارزشهای اسالمی؛ تحت ّ
الشعاع تج ّمالت

اين مهريههاى گرانقيمت كه براى عقدهاى دخترهايشان میگذارند،

متخصص و مسئوالن
 .1در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان ،جمعى از زنان پزشك
ّ
ّاولين كنگرهى حجاب اسالمى ،به مناسبت ميالد حضرت فاطمهى زهرا(س) 1370/10/4
 .2بحار االنوار(طـ بیروت)  ،ج ،72ص38
 .3در خطبههاى نماز عيد فطر 1381/9/15
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سومّ :
فصل ّ

اين گرايش به تج ّملگرايى كه مدّ تها بود در جامعهى ما يواشيواش كم
شده بود ،يا در اوايل انقالب مث ً
ال خانمها به تج ّمالت و زروزيورها اعتنايى
متأسفانه باز اين چيزها آنطور كه شنيده میشود در جامعهى ما
نمیكردندّ ،
دارد رشد میكند .زنان انديشمند و بافكر و بامعرفت جامعهى ما بايد اين را
خطر بدانند .نبايد زنان به سمت تج ّملگرايى سوق پيدا كنند .البتّه اين خطر
براى مردان هم هست؛ منتها در زنان بيشتر و امكانش زيادتر است .وانگهى
در اين قضيّه ،در موارد بسيارى ،مردان تحت تأثير زنانشان قرار میگيرند.
1
شماها واقع ًا بايد با اين قضيّه مبارزه كنيد؛ خودتان هم مراقبت نماييد.
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خطاست .نمیگويم حرام است ،ا ّما پديدهى بد و زشتى در جامعه است؛
زيرا ارزشهاى انسانى را تحت ّ
الشعاع ارزش طال و پول قرار میدهد .در
محيط و جامعهى اسالمى ،قضيّه اين نيست .همين كار حالل را پيامبر
نكرد .بعضى میگويند پيامبر حالل كرده ،ا ّما شما حرام میكنيد؟! نه ،ما هم
حرام نمیكنيم .پيامبر نخواسته كه محدود كند؛ محدود هم نكرده است.
شما برو ،هرچه میخواهى بكن .اص ً
ال همهى زندگيات را روى هم بگذار
و جهيزيّهى دخترت بكن ،يا مهر عروست بكن .بحث سر اين است كه
اين كار ،صحيح و عاقالنه و منطبق بر خواست و مصلحت اسالمى نيست.
پيامبر ،دختر خودش را؛ اميرالمؤمنين ،دختران خودش را؛ و خانوادهى
پيامبر ،با همان بيست و پنج اوقيه 1مثقال نقرهاى كه در آن زمان بوده به
خانهى بخت فرستادند .دو ،سه سال قبل كه حساب كرديم ،اين ميزان نقره،
تقريب ًا در حد دوازده هزار تومان فعلى میشود.
اين وضع زندگيهاى تج ّملآميز ،اين روز به روز افزودن بر ظواهر
تج ّمالتى ،در زندگيهاى شخصى غلط است .گاهى اوقات ممكن است
الزم باشد مظاهر عمومى مثل يك خيابان يا يك ميدان را خيلى هم قشنگ
و زيبا درست بكنند؛ آن محل بحث نيست؛ بحث سر شخص من و
2
شماست.
مصرفگرایی؛ مضر به فضای معنوی

اينى كه من هر سال اين را تأكيد میكنم به دستاندركاران حج و توصیه
میكنم به برادران و خواهران حاجى ،براى اين است .يك هوس كماه ّميّت
و حقيرّ ،
كل آن فضاى معنوى را ممكن است تحت تأثير قرار دهد .ما كه
مردم را دعوت به زهد اباذرى كه نكرديم؛ ماها كه كوچكتر از آن هستيم
 .1معادل هفت مثقال
 .2در ديدار با اقشار مختلف مردم در روز بيست و نهم ماه مبارك رمضان 1370/1/26
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ضرر رواج فرهنگ تج ّملگرایی برای بدنهی جوان کشور

رواج فرهنگ اسراف و تج ّملگرایى در جامعه ،رشد يا عدم توقّف ميل
2
به خشونت در برخى از بدنهى جوان كشور ،مضر است.
ناسازگاری روح ّیهی همدلی با روح ّیهی تج ّملگرایی

فضا را ،فضاى تج ّمالتى و تج ّملگرايى و عادت كردن به تج ّمل قرار
ندهيم؛ چون امروز اگر اين روحيهى تج ّملگرايى در جامعهى ما رواج
متأسفانه تا ميزان زيادى هم رواج پيدا كرده است بسيارى از
پيدا كند كه ّ
مشكالت اقتصادى و اجتماعى و اخالقى كشور اص ً
ال حل نخواهد شد.
تج ّملگرايى و گرايش به اشرافيگرى در زندگى ،ضررها و خطرهاى زيادى
دارد :هيچوقت عدالت اجتماعى تأمين نخواهد شد؛ هيچوقت روحيّهى
برادرى و الفت و انْس و همدلى كه براى همهى كشورها و همهى جوامع،
بخصوص جامعهى ما ،مثل آب و هوا الزم است پيش نخواهد آمد .اين
همان تأثير حرف و اقدام و عملكرد من و شما در روحيّهى مردم است.
مكرر
اين اه ّميّت تقواى ما را اينقدر زياد میكند .اينكه من در اين اواخرّ ،
به همدلى مسئوالن با يكديگر توصیه كردهام ،براى اين است كه جريانها
و خطوط و دنبالههايشان بدانند كه اين حرفهايى كه بين آنهاست ،بين
مسئوالن نيست .مسئوالن هم اختالف سليقه دارند نه اينكه ندارند ،ا ّما
 .1در ديدار با كارگزاران فرهنگى و اجرایى حج 1386/8/23
 .2در ديدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران 1390/5/16
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فصل ّ

كه فكر آنجور زهدى را بكنيم؛ ما دعوت میكنيم خودمان را و مردم را به
زيادهروى نكردن در اين امور .ما زيادهروى میكنيم در مصرف كردن ،در
دل سپردن ،در اه ّميّت دادن ،در دنبال كردن؛ اين زيادهروىها ضرر میزند
1
به فضاى معنوى.
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اختالف سليقه يك مسئله است و اختالف سليقه را براى كشمكش بهانه
1
قرار دادن ،يك حرف ديگر است .اين د ّومى زندگى را بر مردم تلخ میكند.
تج ّملگرایی مسئوالن؛ از علل حل نشدن بخشی از مشکالت

ما مسئوالن بايد روح اسالمى را در خود زنده نگه داريم؛ روح
اشرافيگرى را دور بيندازيم و رشتهى سودجويى و ثروتطلبى و دنبال
منافع شخصى دويدن و تج ّملپرستى و امثال اينها را از دست و پاى خود
باز كنيم .اگر گرفتاريهاى ما در بخشى حل نشده است ،ع ّلتش اينهاست؛
2
اينها را بايد اصالح كنيم.
مصرفگرایی؛ مانع از صرف پول در راه رضای خدا

به همسايهها و فقرا رسيدگى كنيد .يكى از عواملى كه نمیگذارد
دست كسانى كه توانايى كمك دارند ،به يارى فقرا دراز شود ،روحيّهى
مصرفگرايى و تج ّمل در جامعه است .براى جامعه بالى بزرگى است كه
ميل به مصرف ،روز به روز در آن زياد شود و همه به بيشتر مصرف كردن،
بيشتر خوردن ،متن ّوعتر خوردن ،متن ّوعتر پوشيدن و دنبال نشانههاى ُمد و
هر چيز تازه براى وسايل زندگى و تج ّمالت آن رفتن ،تشويق شوند .چه
ثروتها و پولهايى كه در اين راهها هدر میرود و از مصرف شدن در جايى
3
كه موجب رضاى خدا و رفع مشكالت جمعى از مردم است ،بازمیماند.
تج ّمالت؛ عامل هدر رفتن بیتالمال

اولويّت دادن به مناطق مستضعفنشين ،تأثيرناپذيرى از نفوذ ثروتمندان
و جاذبهى ثروت ،رعايت دقيق قوانين و عدم ّ
تخطى از آن با حيلههاى

 .1در ديدار كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران 1378/10/4
 .2در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادى خرمشهر 1381/3/1
 .3در خطبههاى نماز عيد فطر 1381/9/15
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نقش اسراف در آسیبپذیر شدن کشور

ما مردم مسرفى هستيم؛ ما اسراف میكنيم؛ اسراف در آب ،اسراف در
نان ،اسراف در وسایل گوناگون و تن ّقالت ،اسراف در بنزين .كشورى كه
ن ـ است! اين
ت ـ بنزي 
توليدكنندهى نفت است ،واردكنندهى فرآوردهى نف 
تعجبآور نيست؟! هر سال ميلياردها بدهيم بنزين وارد كنيم يا چيزهاى
ّ
ديگرى وارد كنيم براى اينكه بخشى از جمعيّت و م ّلت ما دلشان میخواهد
ريختوپاش كنند! اين درست است؟! ما م ّلت ،به عنوان يك عيب م ّلى به
اين نگاه كنيم .اسراف بد است؛ حتّى در انفاق راه خدا هم میگويند .خداى
ةً
نق
ع��ك و لا
ى
متعال در قرآن به پيغمبرش میفرمايد« :لا �ت�ج عل ي�دك م�غ لول� إ�ل 
ت� ب�سطها ّ
كل بال�سط»؛ 2در انفاق براى خدا هم اينجورى عمل كن .افراط و
تفريط نكنيد .ميانهروى؛ ميانهروى در خرج كردن .اين را بايد ما به صورت
أ
ّ
يك فرهنگ م ّلى در بياوريم .قرآن میفرمايد« :و ال ذ� ي� ن� إ��ذ ا � ن� ف� ق�وا»؛ كسانى كه
ف
سر�وا و لم ي� ق� ت�روا»؛ 3نه اسراف میكنن د ـ زيادهروى
وقتى میخواهند خرج كنند« ،لم ي�
میكنن د ـ نه تنگ میگيرند و با فشار بر خودشان ،زندگى میكنند؛ نه ،اسالم
اين را هم توصیه نمیكند .اسالم نمیگويد كه مردم بايستى با رياضت و زهد
متوسط زندگى كنند .اينكه
آنچنانى زندگى كنند؛ نه ،معمولى زندگى كنند،
ّ
میبينيد بعضى از فضولهاى خارجى ،دولتهاى خارجى ،دائم و دمبهساعت،
چندين سال است كه م ّلت ما را تهديد میكنند كه تحريم میكنيم ،تحريم
 .1پيام به شوراهاى اسالمى شهر و روستا 1382/2/5
 .2سورهی اسراء ،آیهی29
 .3سورهی فرقان ،آیهی67
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شبه قانونى ،رعايت ويژهى محرومان ،آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن
بيتالمال با تج ّمالت زائد و سفرها و مراسم غيرالزم و در يككلمه رعايت
تقوا و تدبير و پشتكار و بهرهگيرى از دانش و تجربه ،مواد عمدهى توصیهى
1
نخست اينجانب است.
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میكنيم ،تحريم میكني م ـ بارها هم تحريم كردهان د ـ به خاطر اين است كه
چشم اميدشان به همين خصوصيّت منفى ماست .ما اگر آدمهاى اهل اسراف
و ولنگارى در خرج باشيم ،ممكن است تحريم براى آدم مسرف و ولنگار
سخت تمام بشود؛ ا ّما م ّلتى كه نه ،حساب كار خودش را دارد ،حساب دخل
و خرج خود را دارد ،حساب مصلحت خود را دارد ،زيادهروى نمیكند،
اسراف نمیكند .خوب ،تحريم كنند .بر يك چنين م ّلتى از تحريم ضررى
1
وارد نمیشود.
به مذبح بردن صاحبان فضائل؛ با ترویج تج ّمالت

وقتى مثل امامى بر سر كار آمد ،يعنى ورق برگشت؛ شهوترانى و
دنياطلبى به انزوا رفت ،وابستگى و فساد به انزوا رفت ،تقوا باالى كار
آمد ،زهد روى كار آمد ،صفا و نورانيّت آمد ،جهاد آمد ،دلسوزى براى
انسانها آمد ،رحم و مر ّوت و برادرى و ايثار و از خودگذشتگى آمد.
امام كه بر سر كار مىآيد ،يعنى اين خصلتها مىآيد؛ يعنى اين فضيلتها
مىآيد؛ يعنى اين ارزشها مطرح میشود .اگر اين ارزشها را نگه داشتيد ،نظام
السالم) ،ديگر به مذبح
امامت باقى میماند .آن وقت امثال حسينبنعلى(عليه ّ
برده نمیشوند .ا ّما اگر اينها را از دست داديم چه؟ اگر روحيّهى بسيجى
توجه به تكليف و وظيفه و آرمان
را از دست داديم چه؟ اگر به جاى ّ
الهى ،به فكر تج ّمالت شخصى خودمان افتاديم چه؟ اگر جوان بسيجى را،
جوان مؤمن را ،جوان بااخالص را كه هيچچيز نمیخواهد جز اينكه ميدانى
باشد كه در راه خدا مجاهدت كند در انزوا انداختيم و آن آدم پرروى
افزونخواه پرتوقّع بىصفاى بىمعنويّت را مس ّلط كرديم چه؟ آن وقت
نبى
همه چيز دگرگون خواهد شد .اگر در صدر اسالم فاصلهى بين رحلت ّ
اكرم(صلواتاهللوسالمهعليه) و شهادت جگر گوشهاش پنجاه سال شد ،در روزگار
ما ،اين فاصله ،خيلى كوتاهتر ممكن است بشود و زودتر از اين حرفها،
 .1در خطبههاى نماز عيد سعيد فطر 1386/7/21
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رفتن به سوی تج ّمالت؛ مانع از انقالبی ماندن

آن كسانى كه از راه انقالب و مسير انقالب باز میمانند ،لزوم ًا كسانى
نيستند كه از اول ،كمر دشمنى با انقالب بستهاند .وقتى كه انگيزهى ما ّدى
بر انسان غلبه كرد ،در راه میماند؛ وقتى هدفهاى كوچك و حقي ِر شخصى:
رسيدن به مال و منال ،رسيدن به تج ّمالت ،رسيدن به رياست ،رسيدن به
3
قدرت ،براى انسان شد هدف ،هدف اصلى از ياد میرود.
تزلزل عزم سپاهیان با رفاهزدگی

تج ّمل و رفاهزدگى و عشرتطلبى كه بحمداهلل ساحت سپاه از آن دور
است به هيچ بهانه در اين مجموعهى پاكنهاد نبايد نفوذ كند و وسوسهها
4
نبايد عزم شما مردان حقطلب را متزلزل سازد.

 .1حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی
 .2در ديدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر
سجاد(ع) 1371/4/22
كشور ،در سالروز شهادت امام ّ
 .3در ديدار جهادگران بسيج سازندگى 1389/6/31
 .4پيام به چهارمين مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران
انقالب اسالمى 1370/6/25
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تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

فضيلتها و صاحبان فضايل ما به مذبح بروند .بايد نگذاريم .بايد در مقابل
انحرافى كه ممكن است دشمن بر ما تحميل كند ،بايستيم.
پس ،عبرتگيرى از عاشورا اين است كه نگذاريم روح انقالب در
جامعه منزوى و فرزند انقالب گوشهگير شود .عدّ هاى مسائل را اشتباه
1
گرفتهاند .امروز بحمداهلل مسئولين دلسوز و عالقهمند و رئيسجمهور
انقالبى و مؤمن بر سر كارند و كشور را میخواهند بسازند .ا ّما عدّ هاى،
سازندگى را با ما ّدىگرايى ،اشتباه گرفتهاند .سازندگى چيزى است،
ما ّدیگرى چيز ديگرى است .سازندگى يعنى كشور آباد شود و طبقات
2
محروم به نوايى برسند.
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معیشت مؤمنانه

تج ّملپرستی؛ سبب ایجاد یک طبقهی اشراف

متأسفانه همانطور كه اين جوانها گفتند ،مصرفگرایى و مسابقهى
امروز ّ
ِ
تالش براى پول كردن ،يك
تج ّملپرستى و مسابقهى پول درآوردن و
طبقهى جديدى درست كرده .نظام اسالمى با توليد ثروت مخالف نيست،
با ايجاد ثروت مخالف نيست ،بلكه مش ّوق اوست .اگر توليد نباشد ،اگر
ايجاد ثروت نباشد ،حيات و بقاى جامعه به خطر خواهد افتاد ،اقتدار الزم
را جامعه به دست نخواهد آورد؛ اين يك اصل اسالمى است .ا ّما اينى كه
آحاد مردم دلشان لك بزند براى مسابقهى اشرافيگرى ،براى تج ّملپرستى،
متأسفانه در درون
اين يك چيز بسيار نامطلوب است؛ اين چيزى است كه ّ
1
ما هست؛ همانطور كه قب ً
ال هم گفتهام :اسراف و مصرفگرایى افراطى.
وابستگی کشور با کاالهای تج ّمالتی

اين نكته را ،هم اروپاييها و هم ديگران بدانند .اروپا خيال نكند كه ما
به او احتياج داريم؛ ابداً .ما به اروپا هيچ احتياجى نداريم .ما كشور خودمان
را میتوانيم بدون اروپا هم اداره كنيم .حاال فرض كنيد ،اگر چهار قلم كاالى
لوكس و تج ّمالتى از فالنجا مىآيد ،نيايد؛ چه اهميّتى دارد .آنچه كه مورد
نياز م ّلت ماست ،در داخل توليد میشود و اگر هم چيزى باشد كه ما الزم
2
داشته باشيم ،خيلى از كشورها هستند كه صف كشيدهاند تا به ما بفروشند.
اسراف؛ تکمیلکنندهی ضربهی اقتصادی دشمن

ببينيد اسراف چه كار میكند! اسراف در نان ،اسراف در آب ،اسراف
در برق ،اسراف در مصالح ساختمانى ،اسراف در انواع و اقسام كاالهاى
بچه و در وسايل تج ّمالتى! عزيزان من!
گوناگون ،اسراف در اسباببازى ّ
اين اسراف همان كارى را با كشور میكند كه دشمن میخواهد! او از آن
 .1در ديدار استادان و دانشجويان دانشگاههاى شيراز 1387/2/14
 .2در ديدار جمع كثيرى از كارگران و مع ّلمان در آستانهى روز كارگر و روز مع ّلم 1376/2/10
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ِ
مصرف بیشتر از تولید
لطمههای رویکرد

ما بايد اعتراف كنيم به اين مسئله .عادتهاى ما ،سنّتهاى ما ،روشهاى
غلطى كه از اين و آن ياد گرفتهايم ،ما را سوق داده است به زيادهروى در
مصرف به نحو اسراف .يك نسبتى بايد در جامعه ميان توليد و مصرف
وجود داشته باشد؛ يك نسبت شايستهاى به سود توليد؛ يعنى توليد جامعه
هميشه بايد بر مصرف جامعه افزايش داشته باشد .جامعه از توليد موجود
كشور استفاده كند؛ آنچه كه زيادى هست ،صرف اعتالى كشور شود.
امروز در كشور ما اينجورى نيست .مصرف ما به نسبت ،از توليدمان بيشتر
است؛ اين ،كشور را به عقب میرساند؛ اين ،ضررهاى مهم اقتصادى بر ما
وارد میكند؛ جامعه دچار مشكالت اقتصادى میشود .در آيات شريفهى
قرآن بارها راجع به پرهيز از اسراف در امور اقتصادى تأكيد شده؛ اين
به خاطر همين است .اسراف ،هم لطمهى اقتصادى میزند ،هم لطمهى
فرهنگى میزند .وقتى جامعهاى دچار بيمارى اسراف شد ،از لحاظ فرهنگى
هم بر روى او تأثيرهاى منفى میگذارد .بنابراين مسئلهى صرفهجویى و
اجتناب ازاسراف ،فقط يك مسئلهى اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى است،
2
هم اجتماعى است ،هم فرهنگى است؛ آيندهى كشور را تهديد میكند.

آثار سوء روانی ،اخالقی و اجتماعی مصرفگرایی

من بخصوص توصیه میكنم كه مردم از اسراف ،چه در ايّام عيد و

 .1در صحن مط ّهر حضرت رضا(ع) 1377/1/1
 .2در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1

www.book-khamenei.ir

تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

طرف به وسيلهى نفت ،بهوسيلهى تحريم اقتصادى و انواع و اقسام ضربهها
بر م ّلت ايران ضربه وارد میكند؛ از اين طرف هم خودِ ما با اسراف و
1
صرفهجويى نكردن ،ضربهى او را تكميل میكنيم! حرف من اين است.
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چه در طول سال آينده و بويژه در مراسمى كه معموالً در آنها دچار
اسراف میشوند ،خوددارى كنند .مصرف بىرويّه و زياد ،قاعدت ًا از سوى
قشرهاى مرفه انجام میگيرد؛ چون قشرهاى ضعيف قادر نيستند كه زياد
مصرف كنند .مصرفى كه از سوى يك قشر انجام میگيرد ،به زيان كشور
است .يعنى هم زيان اقتصادى ،هم زيان اجتماعى و هم زيان روانى و
مكرر عرض كردهام ،بازهم میگويم و خواهش میكنم كه
اخالقى دارد .من ّ
مصرفگرايى را رها كنند .مصرف بايد به اندازه باشد ،نه به حدّ اسراف و
1
زيادهروى .اين اندازه در هر زمانى متفاوت است.
ورود به مسابقهی تج ّمالت از آفات زندگی مؤمنانه

يك آفت ديگرـ كه حاال به همين مقدار اكتفا كنم ـ ورود در مسابقهى
زرق و برق زندگى است؛ يك مسابقهاى است ديگر :دنبال زرق و برق
زندگى دويدن ،دنبال وسايل تج ّمالتى بيشتر ،دنبال زندگى بهتر ،دنبال
درآمد بيشتر .دويدن يك مسابقه است ،اهل دنيا در اين مسابقه واردند؛
حاال بعضىها زرنگترند در اين مسابقه ،ميروند جلو تا ميلياردها باال
م ِ
يكشند ،بعضىها به آن زرنگى نيستند .ا ّما اهل دنيا در مسابقهاند ،كسانى
كه دنياپرستند .در اين مسابقه وارد نشويد .نگوييد فالنى دارد ،فالنى به
دست آورده ،من دستم خالى است ،من هم بايد داشته باشم؛ نه ،اين نه
فقط از آفات بسيج[ ،كه از] آفات هر مؤمن است .خيلىها را ما ديديم
آدمهاى خوبى بودند ،آدمهاى عالقهمندى بودند ،وقتى افتادند توى دنيا و
زرق و برق و مانند اينها ،يواش يواش يواش تيزىها ُكند شد ،توانايىها
كم شد ،انگيزهها ضعيف شد .انگيزه كه ضعيف شد ،ارادهها هم ضعيف
ميشود .اراده كه ضعيف شد ،در عمل خودش را نشان ميدهد[ .از دست]
2
رفتند .آفتها اين است.
 .1پيام نوروزى به مناسبت حلول سال (1371/1/1 )1371
 .2در ديدار فرماندهان گردانهاى بسيج در آستانهى روز بسيج مستضعفين 1394/9/4
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اهتمام زن به تج ّمالت؛ مانع از انجام وظیفه

ت و خوشگذرانىها و هوسهاى زودگذر و
اگر زن به فكر تج ّمال 
تسليم شدن به احساسات بىبنياد و بىريشه باشد ،نمیتواند آن راه را برود؛
بايد اين وابستگيها را كه مثل تار عنكبوت بر پاى يك انسان رهروست،
از خود دور كند ،تا بتواند آن راه را برود؛ كمااينكه زن ايرانى در دوران
انقالب و در دوران جنگ همين كار را كرد ،و انتظار اين است كه در
1
همهى دوران انقالب همين كار را بكند.
تج ّملطلبی؛ مانع ازدواج

عزيزان من! موانع فرهنگى ازدواج را دست كم نگيريد .ازدواج براى
جوانان الزم است و جوانان هم آن را میخواهند .البتّه موانعى هم وجود دارد،
ولى همهى موانع ،اقتصادى نيست .موانع اقتصادى بخشى از مشكل است.
عمده ،موانع فرهنگى است عادتها ،تفاخرها ،تكاثرها ،چشموهمچشميها،
تج ّملطلبىها اينهاست كه يك مقدار نمیگذارد آن كارى كه بايد انجام
گيرد ،صورت پذيرد .بايد شما و خانوادههايتان اين گرهها را باز كنيد.
من از ازدواجهاى دانشجويى كه هر سال برگزار میشود ،بسيار خشنود و
خرسندم .اگر عادت كنند كه ازدواجها را ساده ،بىپيرايه و بىتشريفات
انجام دهند ،فكر میكنم كه بسيارى از مشكالت حل خواهد شد .اساس
 .1در ديدار با جمع كثيرى از پرستاران ،به مناسبت ميالد حضرت زينب كبرى(س) و روز پرستار
1370/8/22
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زن امروز دنيا الگو میخواهد .اگر الگوى او زينب و فاطمهى زهرا
باشند ،كارش عبارت است از فهم درست ،هوشيارى در درك موقعيّتها
و انتخاب بهترين كارها؛ ولو با فداكارى و ايستادن پاى همه چيز براى
انجام تكليف بزرگى كه خدا بر دوش انسانها گذاشته است ،همراه باشد.
(عليهماالسالم) باشد،
زن مسلمانى كه الگويش فاطمهى زهرا يا زينب كبرى
ّ
اين است.
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ازدواج در اسالم بر سادگى است .در اوايل انقالب نيز همينطور بود؛ منتها
ِ
فرهنگ تكاثر و تفاخر و سرمايهدارى يكخرده كار را مشكل
متأسفانه اين
ّ
متأسفانه بعضى از مسئوالن هم با ازدواجهاى كذايى خانوادههايشان،
كردّ .
1
مشكالتى را درست كردند.
د) راهکارهای مقابله با تج ّملگرایی

ضرورت استفاده از همهی ظرف ّیتها برای مقابله با تج ّملگرایی

سياستهاى ك ّلى اصالح الگوى مصرف:
 ...اصالح فرهنگ مصرف فردى ،اجتماعى و سازمانى ،ترويج فرهنگ
صرفهجويى و قناعت و مقابله با اسراف ،تبذير ،تج ّملگرايى و مصرف
كاالى خارجى با استفاده از ظرفيّتهاى فرهنگى ،آموزشى و هنرى و رسانهها
بويژه رسانهى م ّلى...
5ـ پيشگامى دولت ،شركتهاى دولتى و نهادهاى عمومى در رعايت
الگوى مصرف
حساسيّت عملى نسبت
 6ـ مقابله با ترويج فرهنگ مصرفگرايى و ابراز ّ
2
به محصوالت و مظاهر فرهنگى مر ّوج اسراف و تج ّملگرايى.
ضرورت اصالحالگویمصرف در جامعه

بايد خودمان را اصالح كنيم .بايد الگوى مصرف جامعه و كشور اصالح
شود .ما الگوى مصرفمان غلط است .چه جورى بخوريم؟ چه بخوريم؟
بمجرد اينكه يك مدل
چه بپوشيم؟ تلفن همراه توى جيبمان گذاشتهايم؛
ّ
باالتر وارد بازار میشود ،اين را كأن ّه دور مىاندازيم و آن مدل جديد را
3
بايد بخريم؛ چرا؟! اين چه هوسبازىاى است كه ما به آن دچار هستيم.
 .1در دیدار دانشجويان و استادان دانشگاه صنعتى اميركبير 1379/12/9
 .2تعيين و ابالغ سياستهاى ك ّلى اصالح الگوى مصرف 1389/4/15
 .3در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1
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قراردادن ثروت در مسیر تولید ،یعنی اصالح الگوی مصرف

جهتدهی درآمدهای کشور به سوی تولید؛ نه اسراف

ما پولهایی داریم در خارج از کشور؛ [مث ً
ال] نفت فروختهایم ،پولش را
به ما ندادهاند .در قضیّهی برجام بنا بر این شد که این پولها برگردد ....
وقتیکه این پولهای موجود ما در خارج که حاال هر چند  10میلیاردی که
هست برگشت ،در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود .این پولی
است که وارد کشور میشود ،کشور نیاز دارد و در درجهی ا ّول مث ً
ال تولید
است؛ مواظب باشند این پولی که وارد میشود ،هدر نرود ،از بین نرود،
َصرف خریدهای بیموردَ ،صرف کارهای بیجا ،صرف اسرافها نشود؛
یعنی مدیریّت منابع مالیای که از بانکها و مراکز خارجی به کشور وارد
میشود.2
صرفهجویی یعنی درست مصرف کردن

يك اقدام اساسى در زمينهى همين پيشرفت و عدالت ،آن مسئلهاى
است كه من در پيام نوروزى خطاب به م ّلت عزيز ايران عرض كردم؛ و
آن مسئلهى مبارزهى با اسراف ،حركت در سمت اصالح الگوى مصرف،
 .1در اجتماع زائران و مجاوران حرم مط ّهر رضوى 1389/1/1
 .2در دیدار با زائران ومجاوران درحرم مط ّهر رضوی 1395/1/1
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فصل ّ

بسيارى از كسانى كه سرمايه دارند ،پول دارند ،درآمدهاى كالنى
دارند ،نمیدانند اين درآمدها را چگونه بايد صرف كنند .اينجا هم باز همان
ِ
گذارى
اصالح الگوى مصرف خود را نشان میدهد .پول را به جاى سرمايه
ت میكنند؛ سفرهاى خارجى بيهوده ،بىثمر ،پرخرج
توليدى ،صرف تج ّمال 
و احيان ًا فسادآور ،بهانه براى تغيير وسایل خانه ،وسایل زندگى؛ اين چيزها
يك حركت مسرفانه است نسبت به ثروت .میشود پول را ،درآمد را
1
سرمايهگذارى كرد.
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جلوگيرى از ولخرجىها و تضييع اموال جامعه است؛ اين بسيار مسئلهى
مهمى است .البتّه بار ا ّولى نيست كه ما اين مطلب را مطرح میكنيم .من
در همين ديدار ا ّول سال ،در نوبتهاى متعدّ دى در همينجا خطاب به
مردم عزيزمان دربارهى اسراف ،دربارهى ولخرجى و تضييع اموال و لزوم
صرفهجویى مطالبى را عرض كردم؛ ا ّما اين مسئله تمام نشده است؛ اين
مقصود ،آنچنان كه بايد و شايد برآورده نشده است .الزم است به عنوان يك
سياست ،ما مسئلهى صرفهجویى را در خطوط اساسى برنامهريزىهايمان
توجه داشته باشند كه
در سطوح مختلف اعمال كنيم .مردم عزيزمان ّ
صرفهجویى به معناى مصرف نكردن نيست؛ صرفهجویى به معناى درست
مصرف كردن ،بجا مصرف كردن ،ضايع نكردن مال ،مصرف را كارآمد و
ثمربخش كردن است .اسراف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال
را مصرف كند ،بدون اينكه اين مصرف اثر و كارایى داشته باشد .مصرف
بيهوده و مصرف هرز ،در حقيقت هدر دادن مال است .جامعهى ما بايد اين
مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع
1
جامعهى ما از لحاظ مصرف ،وضع خوبى نيست.
نقش الگویی مسئوالن در از بین بردن مصرفزدگی

من  10ويژگى را يادداشت كردهام كه به شما عرض میكنم كه اينها
ويژگىهاى اين سياستهاى اقتصاد مقاومتى است كه مطرح شده و در واقع
مؤلفههاى اين مجموعه است:

...موضوع هشتم ،مسئلهى اصالح الگوى مصرف است؛ مسئلهى
صرفهجويى ،پرهيز از ريختوپاش ،پرهيز از اسراف ،پرهيز از هزين ه َكردهاى
متوجه به مسئوالن است؛ مسئوالن
زائد .البتّه در اين زمينه خطاب ا ّول من
ّ
نه فقط در زندگىهاى شخصى خودشا ن ـ كه حاال آن يك مسئلهى درجهى
 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1
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سومّ :
فصل ّ

ت ـ [بلكه] در درجهى ا ّول و در حوزهى مأموريّت خودشان بايد
دو اس 
بجدّ از ريختوپاش پرهيز كنند .اگر چنانچه اين شد ،يعنى ما مسئولين
كشور به اين اصل پايبند بوديم ،آن وقت اين روحيّه ،اين خصلت ،اين
اخالق ،سرريز خواهد شد به مردم .ما امروز در بين مردم و كسانى كه
دستشان به دهانشان میرسد هم اسراف زياد میبينيم ،در خيلى از موارد
اسراف وجود دارد؛ خطاب هم میكنيم به مردم ،لكن اين از جملهى جاهايى
ن
ن
�ة
الس� ت�كم» .1مجموعهى مسئولين كشور بايستى
است كه «كو�وا دعا نّال�اس ب��غ ي�ر
توجه كنند :اسراف
در شئون مجموعهى تحت مديريّت خودشان به اين ّ
نباشد؛ الگوى مصرف ،يك الگوى حقيقت ًا عاقالنه ،مدبرانه ،اسالمى باشد.
ما به مردم نمیگوييم كه رياضت بكشند؛ اينجور گاهى بعضى القا میكنند.
بعد از آنكه سياستهاى اقتصاد مقاومتى ابالغ شد ،هنوز مركب آن خشك
نشده ،يك عدّ هاى شروع كردند كه «اينها دارند مردم را به رياضت دعوت
میكنند»؛ نه ،بههيچوجه اينجور نيست ،بلكه بهعكس است؛ ما معتقديم كه
اگر اين سياستها اعمال بشود ،وضع مردم بهتر خواهد شد ،طبقات ضعيف
گشايش پيدا خواهند كرد .در كشورى كه تورم در حدّ مطلوب باشد ،اشتغال
در حدّ مطلوب باشد ،آنجا عموم مردم در راحتى و آسايش و رفاه زندگى
خواهند كرد .ما بههيچوجه به مردم نمیگوييم رياضت [بكشند] ما میگوييم
ريختوپاش نباشد؛ مصرف كردن يك حرف است ،بد مصرف كردن يك
حرف ديگر است.
من چند سال قبل از اين در سخنرانى ا ّول سال ،به تفصيل دربارهى اين
صحبت كردم 2.ما مسئولين بايد اين را وجههى ه ّمت خودمان قرار بدهيم؛
اسراف در آب ،اسراف در نان ،اسراف در مواد غذايى ،اسراف در دارو،
اسراف در وسايل زندگى ،اسراف در وسايل تج ّمل و آرايش و مانند اينها،
بخش مه ّمى از منابع زندهى كشور را هدر میدهد؛ اين هم يكى از چيزهايى
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است كه بايستى مورد مالحظه قرار بگيرد؛ مصرف خوب و درست ،غير از
1
اسراف كردن و دور ريختن و ريختوپاش كردن است.
سادهزیستی مسئوالن؛ از عوامل ریشهکنی تج ّملگرایی

سادهزيستى ـ بخصوص در خود آقاى رئيسجمهور2ـ خوب و برجسته
است و چيز باارزشى است؛ در مسئولين هم ـ كمابيش؛ يك جايى كمتر،
يك جايى بيشت ر ـ بحمداهلل هست .سادهزيستى چيز بسيار باارزشى است.
ل و اشرافيگرى و اسراف و زيادهروى را ـ كه واقع ًا
ما اگر بخواهيم تج ّم 
بالى بزرگى استـ از جامعهمان ريشهكن كنيم ،با حرف و گفتن نمیشود؛
كه از يك طرف بگویيم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند عملمان
جور ديگر است! بايد عمل كنيم .عمل ما بايستى مؤيّد و دليل و شاهد بر
حرفهاى ما باشد تا اينكه اثر بكند .اين خوشبختانه هست .فاصلهتان را با
طبقات ضعيف كم كردهايد و كم نگه داريد و هرچه كه ممكن است آن
3
را كمتر كنيد.
وظیفهی مسئوالن؛ برخورد با اسراف در سطح م ّلی

مسئوالن مو ّظفند .اسراف فقط در زمينهى فردى نيست؛ در سطح م ّلى
هم اسراف میشود .همين برق و انرژى كه گفتيم اسراف میشود ،بخش
مهمى از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولين كشور
است .اين شبكههاى ارتباطاتى ،شبكههاى انتقال برق ،سيمهاى برق ،اينها
وقتى فرسوده بشود ،برق هدر میرود .برق را توليد كنيم ،بعد با اين شبكهى
فرسوده آن را هدر بدهيم ،كه بخش مه ّمى هدر میرود .يا شبكههاى انتقال
 .1در جلسهی تبيين سياستهاى اقتصاد مقاومتى در حضور جمعى از مسئوالن دستگاههاى مختلف،
ّفعاالن اقتصادى و مديران مراكز علمى و رسانهاى و نظارتى 1392/12/20
 .2دکتر محمود احمدینژاد
 .3در ديدار رئيسجمهورى و اعضاى هيئت دولت 1387/6/2
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ضرورت برنامهریزی برای مبارزه با اسراف

همان طور كه عرض كرديم ،با حرف هم تمام نمیشود؛ بايد برنامهريزى
كنند .قوهى مقنّنه و قوهى مجريّه مو ّظفند به پيگيرى .برنامهريزى كنند،
قانونگذارى كنند ،قانون را با قاطعيّ ِ
ت تمام اجرا كنند .اين پيشرفتى كه ما در
اين ده سال خواهيم داشت ،بخش مه ّمىاش مربوط به همين قضيّه است.
اين صرفهجویىاى كه الزم است ،از توليد تا مصرف تا بازيافت :آب
را صرفهجویى كنيم؛ يعنى از سدهايمان صيانت كنيم ،شبكههاى آبرسانى
را اصالح كنيم ،آبيارىهاى باصرفهى در كشاورزى را آموزش بدهيم كه
چه جورى آبيارى بشود .البتّه اين كارها خوشبختانه در اين سالها به ميزان
زيادى انجام گرفته ،ا ّما اين كافى نيست؛ بايد توسعه پيدا كند .زمينهسازى
كنيم براى كاهش مصرف آب خانگى .اينكه گفته میشود از كسانى كه
مصرف زياد دارند ،ماليات بيشترى گرفته شود ،يارانهى كمترى به آنها داده
شود ،حرف بسيار معقولى است ،حرف خوبى است .آن كسانى كه مصرف
كمى دارند ،از كمكهاى دولتى ،از كمكهاى عمومى بهرهمند شوند .بعضىها
هستند به قدرى كم آب مصرف میكنند كه اگر دولت از آنها پول آب را
 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1
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سومّ :
فصل ّ

آب اگر فرسوده باشد ،آب هدر میرود .اينها اسرافهاى م ّلى است؛ در سطح
م ّلى است؛ مسئولين آن ،مسئولين كشورند .اسراف در سطح سازمان هم
اتّفاق مىافتد .رؤساى سازمانهاى گوناگون مصرف شخصى نمیكنند ،ا ّما
مصرف بىرويّه در مورد سازمان خودشان اتّفاق مىافتد؛ تج ّمالت اداره،
اتاق كار ،تزئيناتش ،سفرهاى بيهوده ،مبلمانهاى گوناگون؛ بايد با مراقبت
و نظارت از اين كارها جلوگيرى كرد .هم در سطح دولت ،هم در سطح
آحاد مردم ،هم در سطح سازمانها بايستى نگاه عيبجويانهى به اسراف
1
وجود داشته باشد.
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هم نگيرد ،مانعى ندارد .بعضىها  10برابر آنها 20 ،برابر آنها آب مصرف
میكنند؛ خوب ،اينها بايستى هزينهى بيشترى بدهند.
در امر نان ،توليد گندم خوب ،توليد آرد خوب ،نگهدارى درست،
پخت خوب ،بعد هم مصرف درست؛ همهى اينها الزم است .اين مسئلهى
1
اسراف و صرفهجویى بود ،كه الزم بود من عرض كنم.
فعال ّیتهای اجرایی و تبلیغی برای جلوگیری از اسراف
جهتدهی ّ

دوم را تشكيل میدهد  ...به ترتيب
آنچه سياستهاى حاكم بر برنامههاى ّ
زير است... :

 .6جهت دادن ك ّليّهى ف ّعالیّتهای اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويّت
حساسيّتها و باور دينى  ...و
و فضيلت اخالقى در جامعه ،تعميق و گسترش ّ
2
قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرفگرايى و پرداختن به زوائد.
مراقبت دائمی مسئوالن از نفوذ تج ّمل در دستگاههای تحت مدیر ّیت

دائم بايد نگاه كنيم ،مراقبت بكنيم .واقع ًا فساد مثل موريانه است؛
نگذاريد كه فساد و رشوه و پارتىبازى و اسراف و تج ّمل و خرجهاى
زيادى و مانند اينها ،در دستگاهتان نفوذ بكند .بخشى از اين عالجى كه
در زمينهى مسائل اقتصادى آقاى دكتر روحانى اشاره كردند ،در همين
صرفهجويىها و مبارزهى با فسادها تأمينشدنى است؛ گاهى اوقات يك
خرجهاى زياد ،بيخود ،بيجاـ حاال آنجايى كه غير حرام است ،ا ّما زائد
است؛ شايد زائد هم به يك معنا حرام باشد ،ا ّما باالخره با آن صراحت
حرام نيست ،ا ّما خرج زائدى استـ جلويش بايد گرفته بشود .و میتوان؛ از
3
اين طريق میتوان كارهاى بزرگ و زيادى كرد.
 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1
 .2نامه به حجتاالسالموالمسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تعيين چارچوب سياستهاى نظام
دوم 1372/8/18
در برنامهى ّ
 .3در ديدار رئيسجمهور و اعضاى هيئت دولت در پنجمين روز از هفتهی دولت 1392/6/6
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لزوم جهتدهی مدگرایی غیر افراطی

لزوم بازگرداندن اسرافهای در زندگی شخصی به سمت تولید

ِ
اسراف فردى صورت
در مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى،
میگيرد .تج ّملگرایىها ،چشموهمچشمىها ،هوسرانى افراد خانواده ،مرد
خانواده ،زن خانواده ،جوان خانواده ،چيزهاى غيرالزم خريدن؛ اينها از موارد
اسراف است .وسایل تج ّمالت ،وسایل آرايش ،مبلمان خانه ،تزئينات داخل
خانه؛ اينها چيزهایى است كه ما براى آنها پول صرف میكنيم .پولى كه
میتواند در توليد مصرف شود ،سرمايهگذارى شود ،كشور را پيش ببرد ،به
فقرا كمك كند ،ثروت عمومى كشور را زياد كند ،اين را ما صرف میكنيم
به اين چيزهاى ناشىشدهى از هوس ،چشمو همچشمى ،آبرودارىهاى
خيالى .مسافرت میروند ،مىآيند ،ميهمانى درست میكنن د ـ گاهى خرج آن
ميهمانى ،از مسافرت ّ
مكهاى كه رفتهاند ،بيشتر است! ـ عروسى میگيرند ،عزا
میگيرند؛ هزينهاى كه براى اين ميهمانىها مصرف میكنند ،هزينههاى گزافى
است؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر است؟ در كشور ما هنوز هستند كسانى
كه از ا ّوليّات هم محرومند .بايد كمك كنيم كشور پيش برود .نمیگویيم پول
 .1در ديدار جوانان ،استادان ،مع ّلمان و دانشجويان دانشگاههاى استان همدان 1383/4/17
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تقليد فرهنگى خطر خيلى بزرگى است ،ا ّما اين حرف اشتباه نشود
بااينكه بنده با ُمد و تن ّوع و تح ّول در روشهاى زندگى مخالفم؛ نخير،
ُمدگرايى و نوگرايى اگر افراطى نباشد ،اگر روى چشم و همچشمىِ
رقابتهاى كودكانه نباشد ،عيبى ندارد .لباس و رفتار و آرايش تغيير پيدا
میكند ،مانعى هم ندارد؛ ا ّما مواظب باشيد قبلهنماى اين ُمدگرايى به سمت
اروپا نباشد؛ اين بد است .اگر مديستهاى اروپا و امريكا در مجالتى كه
ُمدها را مطرح میكنند ،فالن طور لباس را براى مردان يا زنا ِن خودشان
ترسيم كردند ،آيا ما بايد اينجا در همدان يا تهران يا در مشهد آن را تقليد
1
كنيم؟ اين بد است .خودتان طراحى كنيد و خودتان بسازيد.
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را برداريد برويد حتم ًا انفاق كني د ـ البتّه اگر انسان انفاق بكند ،بهترين كار
ت
ت ـ ا ّما حتّى اگر انفاق هم نكنند ،همين پولى كه صرف اين تج ّمال 
اس 
میشود ،در توليد براى خودشان به كار بيندازند ،در كارخانجات سهيم شوند
و توليد كنند ،باز براى كشور مفيد است .ما به جاى اين كارها ميهمانى
درست میكنيم ،عزا درست میكنيم ،هى رخت و ب ِر روز به روز دگرگون
براى خودمان درست میكنيم؛ چرا؟ چه لزومى دارد؟ عقالى عالم اين كار
ف
�تسر�وا إ� نّ�ه لا ي� بّ
ح�
را نمیكنند؛ اين فقط سخن دين نيست .قرآن میفرمايد« :و لا
ف
ف
�تسر�وا»2؛ بخوريد ،بياشاميد ،ا ّما زيادهروى نكنيد.
المسر� ي� ن�»« ،1كلوا و شا� بر�وا و لا
قّ
ف ّ
آت
�ذ أ ث
ن ث
م� �مره إ� ا ��مر و ��وا ح�ه ي�وم حصاده و لا �تسر�وا إ� ن�ه
در آيهى شريفهى ديگر« :كلوا
ّ ل ف
مسر� ي� ن�» .3خداوند اسرافكنندگان را دوست نمیدارد .ما بندگان
ح� ا
لا ي� ب
خدا هستيم .اينها حرف دين است و روايات فراوانى در اين زمينه وجود
دارد .در روايت دارد كه كسى ميوهاى را خورد و نيمى از ميوه ماند ،آن را
السالم) به او نهيب زد كه اسراف كردى؛ چرا انداختى؟
دور انداخت .امام(عليه ّ
در روايات ما هست كه از دانهى خرما استفاده كنيد .تا اين حد! خردههاى
نان را استفاده كنيد .آن وقت در هتلها ميهمانى درست كنند و به يك
عدّ هاى ميهمانى بدهند؛ بعد هرچه كه غذا ماند ،به بهانهى اينكه بهداشتى
نيست ،توى سطل آشغال بريزند! اين مناسب يك جامعهى اسالمى است؟
4
اينجورى میشود به عدالت رسيد؟
رویآوردن به انفاق؛ عالج تج ّملگرایی

اينجانب از اينكه كسانى میكوشند تا در ميان مردم ما رسم تج ّملگرايى
متأسفم؛ و از اينكه
و اسراف و ولخرجى را شايع كنند ،شديدا ً نگران و ّ
 .1سورهی اعراف ،آیهی 31
 .2همان
 .3سورهی انعام ،آیهی 141
 .4در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) 1388/1/1
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انفاق؛ راهکاری در برابر جمع ثروت و تج ّملگرایی

جمع ثروت و عدم انفاق از نظر اسالم يك ضدّ ارزش و يك گناه و
شايد يك گناه كبيره است .اينجور نيست كه چون كار با سرمايه جايز و
مباح هست ،پس بنابراين انسان حق داردـ ولو از طرق مشروع و حاللـ
ثروتى را جمع كند و آن را نگه دارد ،درحالىكه جامعه به ثروت او و به
امكانات او و به دارایى او احتياج دارد ،آن را در راه مصالح عمومى و در راه
خدا خرج نكند؛ اين جايز باشد و مباح باشد ،چنين چيزى نيست .در اسالم
انفاق يك اصل است؛ بايد در راه خدا خرج كرد .نميگويند معامله نكنيد
و تحصيل مال نكنيد ،بكنيد ،ا ّما خرج كنيد .اسالم مردم را عادت ميدهد
متوسط ،نه حاال با
كه آنچه را كه به دست آوردهاند ،بقدر نياز زندگىـ نياز
ّ
متوسط ،ولو توأم با مقدارى رفاه و آسايش
عسرت و فشار ،نياز معمولى و
ّ
و گشايش در روزىـ براى خودش صرف كند و خرج كند ،مااداى او و
آنچه زياد مىآيد ،بايد در راه مصالح عمومى جامعه خرج بشود .اگر كسى
ثروت را درآورد و آن را با اسراف ،با خرجهاى بيخودى ،با زيادهروىهاى
گوناگون ،با تج ّمل ،با اشرافیگرى ،با خوراك مسرفانه ،با پوشاك مسرفانه،
 .1پيام به گردهمايى سراسرى فرماندهان بسيج ،به مناسبت سالروز انتشار پيام رهبر فقيد انقالب
براى تشكيل بسيج مستضعفان و گراميداشت هفتهى بسيج 1368/9/2
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تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

مردم فداكار و انقالبى ايران در امور شخصى به مصرفگرايى سوق داده
تو
شوند و قناعت انقالبى را از ياد ببرند ،به خدا پناه میبرم .آنان كه تج ّمال 
ِ
بىدردى ناشى از وسعت
زيادىهاى غير ضرور و ولخرجمآبانه را از روى
و توانايى مالى انجام میدهند ،به خود آيند و به انفاق روى آورند؛ و آنان
كه با سختى و تنگدستى ،بر خود چنين چيزى را تحميل میكنند ،از اين
ّ
متمكنين ،ميانهروى؛ و براى قشرهاى
امر خسارتبار دست بكشند .براى
متوسط ،قناعت در امور شخصى؛ و براى همه ،تالش و كار و توليد و رونق
ّ
1
دادن به وضع عمومى ،فريضهاى انقالبى و رسمى اسالمى است.

معیشت مؤمنانه
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با مركب يا منزل مسرفانه ،همهى آن را خرج كرد يا آن را نگه داشت و
جم ِع ثروت كرد ،اين از نظر اسالم مذموم و منفور است؛ عدم انفاق منفور
1
و مذموم است و اگر با جمع ثروت همراه باشد ،حرام است.
وظیفهی دانشجویان در پژوهش دربارهی راهکارهای مبارزه با
مصرفگرایی

دربارهى مشكالت اجتماعىاى كه در كشور وجود دارد ،تحقيق
كنيم و راه ريشه كردن اينها را پيدا كنيم و به دنبال اين برويم كه راه
مبارزه با اسراف چيست .اسراف يك بيمارى اجتماعى است .راه مبارزه
با مصرفگرايى چيست؟ راه مبارزه با ترجيح كاالى خارجى بر كاالى
ساخت داخل چيست؟ اينها تحقيق میخواهد .در دانشگاهها پروژههاى
تحقيقى بگيريد ،استاد و دانشجو كار كنيد ،نتيجهى تحقيق را به مسئوالن
كشور بدهيد؛ به رسانهها بدهيد تا سرريز شود و فرهنگسازى شود .اين،
2
میشود پيشرفت.
درمان اسراف و مصرفگرایی؛ راه مبارزه با تهدیدهای اقتصادی

حساس اقتصادى است تا بلك ه بتوانند
امروز دشمن چشمش به نقطهى ّ
اين كشور را از لحاظ اقتصادى دچار اختالل كنند .هرچه میتوانند اختالل
ايجاد كنند و هرچه هم نمیتوانند ،در تبليغاتشان وانمود كنند كه اختالل
ِ
تبليغات دشمنان ما ،با قدرت و به
هست! اين كارى است كه امروز در
شكلهاى مختلف انجام میگيرد .راه مقابله هم انضباط مالى و صرفهجویى
و نگاه پرهيزگرانهى به مصرفگرایى است .من اين را میخواهم به مردم
عزيزمان تأكيد كنم :مصرفگرایى به صورت اسراف ،يكى از بيماريهاى
 .1در خطبههاى نماز جمعه تهران 1366/8/15
 .2در ديدار استادان و دانشجويان دانشگاههاى استان سمنان 1385/8/18
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لزوم پرهیز از غبطه خوردن به تج ّمالت دیگران
ً

«و لا �ت�غ ب�ط احدا ب� ث
ك�ر�ة المال» .2به كسانى كه مال زياد دارند غبطه نخور .اين
از آن دردهاى مبتالبه ماست كه كموبيش در زندگى بعضى افراد ضعاف
ت فراوان و
النفوس جريان دارد و آنها به خاطر خانههاى عالى و تج ّمال 
ت ث ذّ ن
ث �ة
ق ق 3
كوا� ب� الح�و�» .
و�
ك�ر المال �
مراكب زياد غبطه میخورند! «� إف� نّ� مع
ج
ك�ر ال�� ب
مال كه زياد شد ،حقوق هم زياد میشود و به همين خاطر گناهان هم زياد
میشوند .معلوم میشود كه وقتى حقوق زياد شد ،انسان نمیتواند آن را ادا
كند ،و ّال اگر میتوانست ادا كند ،گناهى در كار نبود .اين در صورتى است
كه مال از حالل كسب شده باشد .اگر از حرام بود ،شكل بدترى خواهد
داشت .البتّه يك احتمال هم وجود دارد و آن اين است كه اشارهى حديث
به كثرت مال از طريق حرام باشد؛ يعنى انسان وقتىكه مالى كسب میكند كه
از طريق حالل نيست ،حقوق زيادى را بايد پایمال كرده باشد تا مال زيادى
4
به دست آورد.

 .1در ديدار با مردم شيراز 1387/2/11
 .2کافی (ط ـ اإلسالمیه) ،ج ،2ص135
 .3همان
 .4در آغاز درس خارج فقه 1374/6/14
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تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

خطرناك هر م ّلتى است .ما يكخرده به اين مصرفگرایىِ افراطى دچار
هستيم .يكى از نمونههايش را به مناسبت مشكل كم آبى ـ كه چند استان
كشور از جمله استان شما تا كنون مشكل كمآبى داشتهاند كه اميدواريم
خداى متعال ّ
تفضل كند و باران رحمتش را بر شما نازل بكندـ عرض
بكنم؛ يكى از موارد اسراف ،اسراف در آب است؛ نه فقط آبى كه مصرف
ُشرب در خانهها میشود ،نوع آبيارى كشاورزى ما هم يك نوع مسرفانه
است و آب را هدر میدهيم .وظيفهى مسئولين و دستاندركاران اين بخش
توجه كنند! پس به مسئلهى اسراف ـ هم
است كه به اين مسئله بطور ويژه ّ
1
در مسئلهى آب و هم در مسائل ديگرـ بايد با اه ّميّت نگاه كنند.

94

معیشت مؤمنانه

ضرورت مراقبت از بنیهی معنوی در برابرتج ّمالت دنیا

من میخواهم به شما جوانان عزيز ،به شما پاسداران عزيز ،به شما
سازما ِن باعظمت و پرشكوه سپاه پاسداران انقالب اسالمى ،به شما
بسيجىها ،به شما ارتشيهاى مؤمن و دلسوز و ساخته و پرداختهى انقالب
اسالمى و جمهورى اسالمى ،به شما جوانان قشرهاى مختلف اين كشور
متوسطها و باالتر از
متوسطها ،پايينتر از
و به خانوادههاى گوناگون ،از
ّ
ّ
ِ
ِ
متوسطها ،عرض كنم كه عزيزان من! بارِ سنگينِ
امانت الهى كه
حفظ اين
ّ
ِ
امانت تاريخىِ
امانت پيغمبران است ،بر دوش شماست .جمهورى اسالمى،
انبياى عظام الهى است .آرزوى موسى و عيسى و آرزوى همهى اوليا و
ائ ّمهى بزرگوار ماست كه امروز تح ّقق پيدا كرده است؛ ولو ناقص (كاملش
هم ،إنشاءاهلل ،در دوران حكومت كبرى و واليت عظماى حضرت بقيةاهلل
فى االرضين(ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) ظاهر و آشكار خواهد شد ).اين ،بارِ خيلى
ميسر
سنگين و محمولهى پرارزشى است .اين را شما بايد حفظ كنيد و اين ّ
نيست مگر با حفظ نفس .متاع دنياّ ،
لذت خير ،پول ،ثروت و تج ّمل دنياـ
آن هم در حدودى كه امثال من و شما ممكن است در زندگى خود داشته
باشيم ـ خيلى كمتر و بىارزشتر و حقيرتر از آن است كه انسان به خاطر
آنها بنيهى معنوى خود را ضعيف كند و حملِ اين بار را به خطر بيندازد.
1
مراقب باشيد و دشمن را ناكام كنيد.
ضرورت پرهیز صداوسیما از سوق دادن مردم به مصرفگرایی

در مقولهى عدالت اجتماعى فيلمها و سريالهايى ساخته میشود كه
غالب ًا خانههاى مورد استفادهى شخصيّتهاى اين فيلمها اعيانى و اشرافى
است! واقع ًا وضع زندگى مردم ما اينطورى است؟ آيا يك زوج جوان يا
يك زن و شوهر در چنين خانههايى زندگى میكنند؟! اين كار چه لزومى

 .1در ديدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى ،به مناسبت روز پاسدار1373/10/15
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مقابلهی فاطمهی زهرا(سالماهللعليها) با ورود تج ّمالت به زندگی

زندگى فاطمهى زهرا(سالماهللعليها) از همهى ابعاد ،زندگىاى همراه با كار
و تالش و تكامل و تعالى روحى يك انسان است .شوهر جوان او دائم ًا
در جبهه و ميدانهاى جنگ است؛ ا ّما در عين مشكالت محيط و زندگى،
فاطمهى زهرا(سالماهللعليها) ،مثل كانونى براى مراجعات مردم و مسلمانان
است .او دختر كارگشاى پيغمبر است و در اين شرايط ،زندگى را با كمال
سرافرازى به پيش میبرد :فرزندانى تربيّت میكند مثل حسن و حسين و
زينب؛ شوهرى را نگهدارى میكند مثل على و رضايت پدرى را جلب
میكند مثل پيغمبر! راه فتوحات و غنايم كه باز میشود ،دختر پيغمبر ذ ّرهاى
از ّ
لذتهاى دنيا و تشريفات و تج ّمالت و چيزهايى را كه دل دختران جوان
2
متوجه آنهاست ،به خود راه نمیدهد.
و زنها
ّ
ضرورت الگو بودن همسران مسئوالن در پرهیز از اسراف

من به خانمهاى مسلمان ،به خانمهاى جوان و به خانمهاى خانهدار

 .1در ديدار رئيس و مديران سازمان صداوسيما 1383/9/11
 .2در ديدار گروهى از زنان ،به مناسبت ميالد حضرت زهرا(س) و روز زن 1371/9/25
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تجملگرایی و مصرفزدگی
سومّ :
فصل ّ

دارد؟ سالها قبل بعضى از سريالهايى كه از سيما پخش میشد ،هرچند
كيفيّت آنها مثل سريالهاى االن نبودـ عقبتر بود ـ ليكن فضاى زندگى
در آنها ،متواضعانه و در يك خانهى معمولى بود؛ آنطورى خوب است.
معرفى كرد .فضاى
زندگى را لزوم ًا نبايد اعيانى و اشرافى و متج ّمالنه ّ
تبليغى صداوسيما اينطورى باشد .البتّه گاهى در اين خصوص هم به ما
تذ ّكر میدهند و مطالبى میگويند .تبليغات رسانهاى و گاهى تبليغهاى خيلى
پُررنگ كه مردم را به طرف مصرفگرايى سوق میدهد ،با برنامهاى كه
فرض ًا شما ساختهايد تا مصرفگرايى را تقبيح كنيد ،عم ً
ال در تناقض است؛
1
باهم هماهنگ نيست.

معیشت مؤمنانه
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عرض میكنم :سراغ اين مصرفگرايى كه غرب مثل خوره به جان جوامع
دنيا و از جمله جوامع كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى رو به
پيشرفت و از جمله كشور ما انداخته است ،نرويد .مصرف بايد در حدّ
الزم باشد ،نه در حدّ اسراف .خانمهاى كسانى كه همسرانشان يا خودشان
مسئوليّتهايى در بخشهاى مختلف كشور دارند ،بايد از لحاظ دورى از
اسراف ،نسبت به ديگران الگو باشند .بايد براى ديگران درس باشند و
نشان دهند كه شأن زن مسلمان باالتر از اين حرفهاست كه اسير زروزيور
و جواهرآالت و از اين قبيل شود .نمیخواهيم بگوييم اينها حرام است؛
میخواهيم بگوييم شأن زن مسلمان باالتر از اين است كه در دورانى كه
بسيارى از مردم جامعهى ما محتاج كمكند ،كسانى بروند پول بدهند طال
بخرند ،زينتآالت بخرند ،وسايل زندگى رنگارنگ بخرند و در انواع و
اقسام روشها و منشهاى زندگى ،اسراف كنند .اسراف ،الگوى زن مسلمان
1
نيست.
معرفت زن؛ عامل دوری خانواده از تج ّمل

امروز متديّنترين ،انقالبىترين ،پاكترين و باايمانترين دختران و زنان
جوان ما ،در ميان قشرهاى تحصيلكرده هستند .كسانى كه اهل تج ّمل و
چسبيدن به زروزيورآالت هستند و يا كوركورانه و چشمبسته میخواهند از
الگوهاى غربى در لباس و پوشاك و وضع زندگى تقليد كنند ،غالب ًا از سواد
و معلومات و معرفت كافى بهره ندارند .كسى كه معلومات داشته باشد،
میتواند رفتار خود را كنترل كند و آن را با هرچه حقّ و حقيقت و خوب
است ،تطبيق دهد .بنابراين ،در ميدان علمى ،همهى راههاى ف ّعاليّت بايد
براى زنان باز باشد .دختران ،حتّى در روستاها هم درس بخوانند .توصیهى
من به پدران و مادران اين است كه بگذارند دختر بچههايشان به مدرسه
 .1در ديدار گروهى از زنان ،به مناسبت ميالد حضرت زهرا(س) و «روز زن» 1371/9/25
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بانوان در نظام جمهورى اسالمى بايد قدر عظمتى را كه اسالم به آنان
داده است ،بدانند .دام مصرفزدگى را كه سرمايهداران چپاولگر جهانى بر
گرد زن امروز دنيا تنيدهاند ،كام ً
ال بدرند و ضدّ ارزشهاى فرهنگ غربى،
مانند برهنگى و معاشرت بىبندوبار با مردان و آلودگى به انواع فسادها را
كه در كشورهاى پيشرفته و غالب كشورهاى عقبافتاده بر زندگى زنان
2
حاكم است ،به چشم تحقير و نفرت بنگرند.
مراقبت بانوان اندیشمند از رواج تج ّملگرایی

بايد زنا ِن انديشمند و آگاه ايران اسالمى ،راه روشن خود را ادامه دهند
و گامها را متين و محكم بردارند .مبادا چنانكه در افراد سطحى و غافل
ديده شده است ،نسل انقالبى و زنان مؤمن ،دوباره روى به مصرف و
تج ّملهاى پوچ و گرايشهاى غير انقالبى بياورند يا رسم جاهلى اختالط
3
بىپروا را دوباره زنده كنند.
ضرورت دور نگه داشتن عرصهی ازدواج از تج ّمل و تفاخر

بنابراين ،نقش ما ّديات در اينجا بايد خيلى ضعيف باشد .ما كه میگوييم
مهريهها را سنگين نكنند ،از اين بابت است .اگر ما گفتهايم كه مهريه بيش
از فالن مقدار نباشد ،معنايش اين نيست كه اگر بيش از فالن مقدار بود،
 .1در جمع خواهران اروميه 1375/6/28
 .2پيام به م ّلت شريف ايران ،در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خمينى(ره) 1368/4/23
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طى مراحل
بروند و سواد بياموزند .اگر آنها استعداد دارند و مايلند پس از ّ
ابتدايى به تحصيالت عاليّه و دانشگاهى بپردازند ،ممانعت نكنيد .بگذاريد
1
در جامعهى اسالمى ما آنها جزو انسانهاى باسواد و داراى معلومات شوند.
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عقد باطل يا حرام است؛ نه ،جايز هم هست ،ا ّما كار غلط است.
بعضيها چند ميليون تومان مهريه میگذارند؛ يعنى ازدواج را كه يك
امر انسانى است ،به يك دادوستد و به يك كار بازارى و معاملهگرى تبديل
میكنند .اين ،تحقير و توهين به نقش و شأن انسانيّت در ازدواج است .اين،
كار غلطى است.
بعضيها هم ازدواج را كه يك امر عاطفى و انسانى و وجدانى است،
به صحنهى تفاخر تبديل میكنند .مث ً
ال میگويند كه جهيزيّهى ما اين چيزها
را داشت؛ آيا جهيزيّهى دختر شما هم اينها را دارد؟! تفاخر و تنافس! يا
مث ً
متأسفانه
ال میگويند كه ما عقدمان را در فالن سالن گرفتيم .البتّه حاال كه ّ
مرسوم شده است در هتلها میگيرند؛ كه كار بسيار بدى است .حتّى گاهى
شنيده يا ديده میشود ،بعضى افرادى هم كه از آنها توقّع نيست ،براى تفاخر
به همديگر ،مراسم عقد خود را در هتلها و سالنها میگيرند! نه ،مراسم عقد
را در اتاق خانه و حياط منزل خودتان و يا همسايهتان بگيريد و مردم
را دعوت كنيد؛ همينطور كه هميشه بوده است .اينگونه محيطها ،يك
محيط انس خانوادگى است .عدّ هاى دوست ،عدّ هاى قوم و خويش ،عدّ هاى
همرديفهاى دختر يا پسر ،دوستان مدرسه ،دوستان پسر در محيط كار يا
مدرسه ،جمع میشوند و شادى و خوشى میكنند؛ اين درست است.
اينكه ما اينجا را صحنهى تفاخر قرار بدهيم ،غلط اندر غلط است .هم
محيط ازدواج را آلودهى به ما ّديات میكند ،هم اين صحنهى پاك و لطيف
وجدانى را صحنهى تفاخرها و تنافسها و زيادهروىها میكند ،بعد هم
لو
اين دختر و پسر از ا ّول عادت میكنند كه بايستى زندگى آنان بر تج ّم 
1
متوسط عادت كنند.
تشريفات بگذرد؛ چرا؟ بگذاريد از ا ّول به يك زندگى
ّ
رفتار غلط اندر غلط ورود تج ّمالت به عرصهی ازدواج

تج ّمالت براى يك جامعه ،مضر و بد است .آن كسانى كه با تج ّمالت
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مخالفت میكنند ،معنايش اين نيست كه از ّ
لذتها و خوشيهايش بىا ّطالعند؛
نه ،كار مضرى براى جامعه است؛ مثل يك دارو يا يك خوراكى مضر .با
تج ّمالت زيادى ،جامعه زيان میكند .البتّه در حد معقول و متداول ايرادى
ندارد؛ ا ّما وقتىكه همينطور مرتب پاى رقابت و مسابقه به ميان آمد ،اص ً
ال
از حدّ خودش تجاوز میكند و به جاهاى ديگرى میرود؛ و اين براى جامعه
مضر است .حاال چنانچه ما آن كار مضر را در عرصهى ازدواج بياوريم و
بخواهيم از آن استفاده كنيم ،اين ديگر غلط اندر غلط خواهد شد؛ بسيار
بد است.
اين ميهمانيهاى پُرسروصدا و هتلگرفتنها و خرجهاى زياد ،كار آن
طاغوتيها بود .اخيرا ً در روزنامه هم موردى را نوشته بودند ،كه چقدر
خوب كردند كه نوشتند؛ تا مردم بفهمند كه اين كارها زشت است .ماها
هميشه در خانههاى خودمان يك اتاق ،دو اتاق عقد و عروسى میگرفتيم.
اگر هم نداشتيم ،از همسايه قرض میگرفتيم .مقدارى شيرينى و ميوه چيده
میشد؛ میگفتيم ،میخنديديم ،شوخى میكرديم؛ خيلى هم خوش میگذشت.
البتّه آن طاغوتها و آدمهاى بدى كه بحمداهلل ازاله شدند ،اينطور برگزار
نمیكردند .آنها به اين وضع قانع نبودند؛ در آن هتلها میرفتند و ميهمانيهاى
پُرخرج و چنين و چنان برپا میكردند.
حاال ما كه بر سر كار آمدهايم ،نبايد كار آنها را تكرار بكنيم .اگر تكرار
بكنيم ،ما هم مثل آنها میشويم؛ آن بد بود .نه اينكه وقتى آدم نمیتواند كار
پُرخرجى بكند ،نكند؛ ولى وقتىكه توانست ،برود بكند! پس چى شد؟!
آن منطق صحيح ،اين را ايجاب نمیكند .بايد بنا را بر سادگى گذاشت.
جهيزيّهها را ساده بگيريد .اگر جهيزيّه نيازهاى دختر را تأمين میكند ،خوب
1
است؛ ا ّما به سمت تج ّمالت نرود.
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ناسازگاری مهریههای سنگین با ا ّدعای پیروی از پیامبر(ص ّلیاهللعلیهوآله)

مگر نمیگوييم كه جهيزيهى آن بزرگوار چيزهايى بود كه انسان با
شنيدن آنها اشكش جارى میشود؟ مگر نمیگوييم كه اين زن واالمقام،
براى دنيا و زيور دنيا هيچ ارزشى قائل نبود؟ مگر میشود كه روز به روز
تشريفات و تج ّملگرايى و زروزيور و چيزهاى پوچ زندگى را بيشتر كنيم
و مهريهى دخترانمان را زيادتر نماييم؟!
اوايل كه گاهى بعضيها مهريهى عقد را يكخرده گران قرار میدادند،
ال فالن قدر ّ
ما شوخى میكرديم و میگفتيم شما كه میخواهيد مث ً
سكه قرار
بدهيد ،پس يكباره بگوييد  72سكه! ا ّما حاال میبينيم كه تعيين مهريههاى
گرانقيمت ،واقعى شده است! واقع ًا چه خبر است؟ شما كه پدر آن
دختر هستيد ،آيا میتوانيد ا ّدعا كنيد كه پيرو پدر فاطمه(سالماهللعليها) هستيد؟
اينطورى نمیشود؛ ما بايد به حال خودمان فكرى بكنيم .حاال چرا اين
1
حرفها را به شما گفتم؟

مداحان اهل بيت(ع) ،به مناسبت ميالد حضرت فاطمهى زهرا(س) 1370/10/5
 .1در ديدار با ّ
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