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اقتصاد ما سرمايهداری نيست
در نظامهاى سرمايهدارى، اساس، رشد اقتصادى و شكوفايى اقتصادى و ازدياد و توليد ثروت است. هركه بيشتر و بهتر

توليد ثروت كند، او مقدّم است. آنجا مسأله اين نيست كه تبعيض يا فاصله پيش آيد. فاصله در درآمدها و نداشتن رفاهِ
جمع كثيرى از مردم، نگرانى نظام سرمايهدارى نيست. در نظام سرمايهدارى، حتى تدابيرى كه ثروت را تقسيم كند، از

نظر نظام سرمايهدارى، تدابير منفى و مردودى است. نظام سرمايهدارى مىگويد: «معنى ندارد كه ما بگوييم ثروت
جمع كنيد تا آن را از شما بگيريم تقسيم كنيم! اين معنى ندارد. اينكه شكوفايى نخواهد شد!» نظام اسالمى اينگونه
نيست. نظام اسالمى معتقد به يك جامعهى ثروتمند است، نه يك جامعهى فقير و عقبمانده. معتقد به رشد اقتصادى است؛

ولى رشد اقتصادى براى عدالت اجتماعى و براى رفاه عمومى، مسألهى اوّل نيست. آنچه در درجهى اوّل است، اين است
كه فقير در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعيض در استفاده از امكانات عمومى نباشد. هركس براى خودش امكاناتى فراهم

كرد، متعلّق به خود اوست. اما آنچه كه عمومى است مثل فرصتها و امكانات متعلّق به همهى كشور است و بايد در اينها
تبعيضى وجود نداشته باشد. معنى ندارد كه يك نفر پاى خود را بگذارد روى دوش مأمورين دولتى و با ترفند و خداى

ناكرده با اِعمال روشهاى غلط، امتياز بگيرد، رشدى افسانهاى بكند و بعد بگويد: «آقا، من ثروت را خودم به دست
بيانات  آوردهام.» در نظام اسالمى، چنين چيزى را نداريم. ثروتى كه بر پايهى صحيحى نيست، از اصل نامشروع است.

در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری حجتاالسالم و المسلمين هاشمی رفسنجانی 12/5/1372

مدل توسعه، بومی و غيرتقليدی
ما دنبال چه نوع توسعهيى هستيم؟ اين نكتهى اساسى، در بحثهاى اقتصادى و غيراقتصادى جارى است. كسانى دنبال

اين هستند كه حرفى را پرتاب كنند و ذهن مردم را از مسائل اصلى دور نگه دارند: مدل چينى، مدل ژاپنى، مدل فالن.
مدل توسعه در جمهورى اسالمى، به اقتضاى شرايط فرهنگى، تاريخى، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم، يك

مدل كامالً بومى و مختص به خود ملت ايران است؛ از هيچجا نبايد تقليد كرد؛ نه از بانك جهانى، نه از صندوق بينالمللى
پول، نه از فالن كشور چپ، نه از فالن كشور راست؛ هرجا اقتضايى دارد. فرق است بين استفاده كردن از تجربيات

ديگران، با پيروى از مدلهاى تحميلى و القايى و غالباً هم منسوخ.
سخنرانی در ديدار نمايندگان هفتمين دورهى مجلس شوراى اسالمى 27/3/1383

اين منطق ما نيست
بايد توجه كنيم كه ما هم توسعهمحوريم، هم عدالتمحور. ما طبق برخى از سياستهايى كه امروز در دنيا رايج است و

طرفداران زيادى هم دارد، نيستيم كه صرفاً به رشد توليدات و رشد ثروت در كشور فكر كنيم و به عدالت در كنار آن،
فكر نكنيم؛ نه، اين منطق ما نيست. نوآورى نظام ما همين است كه مىخواهيم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادى در

كنار هم و با هم داشته باشيم و اينها با هم متنافى نيستند. ما ديدگاهى كه تصور كند اينها با هم نمىسازند و يا بايد اين
را انتخاب كرد يا آن را، قبول نداريم. اين نكته بايد در همهی موارد، هم در كاهش حجم دولت، هم در مسألهى

خصوصىسازى، هم در نگاه كلى به مسائل اقتصادى و هم در تقسيم منابع ميان بخش خصوصى و بخش تعاونى و بخش
دولتى رعايت شود.

ديدار با رئيسجمهور و اعضاى هيأت دولت 4/6/1383

يك روز هم نبايد تحمل كنيم
آنچه كه در اين بين بايستى با وسواس و دقّت دنبالش باشيد، مسألهى «عدالت اجتماعى» است كه با رشد و توسعه هم
سازگار است. بعضى اينطور تصوّر مىكردند - شايد حاال هم تصوّر كنند - كه ما بايستى دورهاى را صرف رشد و توسعه

كنيم و وقتى كه به آن نقطهى مطلوب رسيديم، به تأمين عدالت اجتماعى مىپردازيم. اين فكرْ اسالمى نيست.
«عدالت» هدف است و رشد و توسعهْ مقدمهى عدالت است. آن روزى كه در كشور عدالت اجتماعى نباشد، اگر بتوانيم

بايد آن روز را تحمّل نكنيم. اگر مىبينيد كه در كشور هنوز تفاوت و فاصلهى طبقاتى وجود دارد و هنوز كسانى در فقر و
محروميت هستند، بهخاطر اين است كه مسؤوالن كشور بيش از اين نمىتوانند. خرابىاى كه در ساليان طوالنى به وجود

آمده، عميقتر و بيشتر از آن است كه در طول اين مدت كوتاه بشود آن را برطرف كرد، واالّ اگر بتوانيم يك روز هم
نبايد تحمّل كنيم.

بيانات در ديدار با رئيسجمهور و هيأت وزيران 8/6/1374
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آن فكر نو را پيدا كنيد
وقتی نگاه میكنيم، برای دههی چهارم ـ برای اين ده سالی كه پيش روی ماست ـ دو شاخص عمده وجود دارد كه بايد

اين دو را حتماً بدست بياوريم: يكی پيشرفت است، يكی عدالت. ما مثل بعضی از كشورها و نظامهای دنيا فقط به
پيشرفت فكر نمیكنيم؛ ما پيشرفت را همراه با عدالت میخواهيم... نه عدالتِ بدون پيشرفت مطلوب است، نه پيشرفتِ
بدون عدالت. عدالت بدون پيشرفت يعنی برابری در عقبماندگی، برابری در فقر؛ اين را نمیخواهيم. پيشرفت بدون

عدالت را هم هرگز مطالبه نمیكنيم؛ پيشرفت، همراه با عدالت... ممكن است بعضی از صاحبنظران و به اصطالح
تئوريسينهای اقتصادی بگويند: آقا نمیشود؛ اگر بخواهيد به پيشرفت اقتصادی دست پيدا كنيد، ناچار بايد فاصلهی

طبقاتی را قبول كنيد و بپذيريد! اينجاست كه ما عرض میكنيم «نوآوری». نبايد خيال كنيم كه نسخههای اقتصادی
غرب، آخرين حد دستاورد بشری است؛ نه، اين هم يك نسخهای است، دورهای دارد؛ آن دوره طی میشود و فكر تازه و

فكر نويی به ميدان وارد میشود؛ بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد.
  بيانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى1/1/1387
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