
اقتصاد اعتدالی 
در رفع تحريم ها 
خالصه نمی شود

 نگاهی به جايگاه اعتدال در اقتصاد اسالمی 
 دکتر محمدجواد توکلی

موضوع اعتدال در مباحث اقتصادی دارای ظرافت خاصی است. پیشینه 
در رویکرد  ارسطو  باز می گردد.  ارسطو  اخالقی  مباحث  به  اعتدال 
فضیلت گرایی، اعتدال را به عنوان حد وسط میان برخی از فضیلت های 
رفتاری مطرح کرد و افراط و تفریط در یک قوه را ناشایست و حد 
وسط را مطلوب دانست. این موضوع بعداً توسط ارسطو و دیگران 
در فضای اقتصاد سیاسی هم مطرح شد اما آن چیزی که در ادبیات 
اقتصادی مطرح شده متفاوت است. در اقتصاد، اعتدال در قالب عدالت 
اقتصادی مطرح شده و یکی از بحث های پردامنه در اقتصاد و اقتصاد 
سیاسی یا فلسفه سیاسی است. اندیشمندان زیادی راجع به عدالت 
این بحث  به  غیردینی  مبانی  با  کرده اند  کرده اند، حتی سعی  بحث 
بپردازند. رویکردی که االن در کشور به عنوان اعتدال مطرح شده، 
بیشتر به عنوان یک رویه سیاستگذاری است، مثاًل در سیاست خارجی 
اعتدال را پرهیز از تندروی و کندروی می دانند اّما این که آیا در مباحث 
اقتصادی چیزی به اسم اعتدال وجود دارد یا وجود ندارد، از مقایسه 
میان نظام های اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و اسالمی مشخص 

می شود.



به عنوان مقدمه
این نکته توجه کرد که اگر ما بخواهیم بحثی تحت  به  باید 
عنوان اعتدال به عنوان یک رویه سیاستی یا یک رویه رفتاری 
در اقتصاد تعریف کنیم، باید دلیل داشته باشیم. چرا باید اعتدال 
رعایت شود. منتقدان این بحث ها را مطرح می کنند که ِصرف 
حد وسط بودن همیشه مناسب نیست، مثال در مقوله توسعه 
آن ها خوب  وسط  که حد  بگوییم  می توانیم  آیا  پیشرفت،  و 
است؟ نظریه پردازان اقتصادی، به خصوص توسعه، این گونه 
نمی گویند. بنابراین همیشه حد وسط نمی تواند مالک برتری 
باشد. شاید نمونه واضح اعتدال در سیاست گذاری، بحث هایی 
بود که در هدفمندی یارانه ها مطرح شد؛ برخی معتقد بودند 
قیمت  به  چیزی  هر  تا  نمود  آزاد  را  قیمت ها  دفعتًا  باید  که 
واقعی باز گردد و مشکالت اقتصادی رفع شوند. عده دیگر 
معتقدند به این اقتصاد بیمار، نباید شوک وارد کرد، لذا باید 
به تدریج قیمت ها را آزاد کرد. در اینجا می توان حالتی میانه 
تعریف کرد که نه تفریطی برخورد کرد، به گونه ای که مثاًل در 
گذشته سالی دهـ  بیست درصد قیمت بنزین را گران می کردند 

در حالی که همان سیاست اثر خودش را خنثی می کرد، زیرا 
کاهش  در  تاثیری  لذا  می رفت،  باال  درصد  بیست  هم  تورم 
مصرف سوخت نداشت. از طرف دیگر نباید افراطی برخورد 

کرد و با سرعت قیمت ها را آزاد نمود.

اعتدال در مکاتب اقتصادی
اما در مورد این که آیا مکاتب اقتصادی به خصوص سه نظام 
اقتصادی نام برده می توانند مروج اعتدال در رفتار اقتصادی و 
در سیاست گذاری اقتصادی باشند یا نه؛ به نظر می رسد که در 
نظام سرمایه داری، بحث اعتدال در رفتار اقتصادی توجیه ندارد، 
چون براساس مبانی فلسفِی نظام اقتصاد سرمایه داری، این نظام 
اقتصادی بر مبنای لیبرالیستی فردگرایانه و انسان محور بنا شده 
رفاه،  تا  است  فرد  در خدمت  سیستم  رویکرد  این  در  است. 
اقتصادی  مباحث  نماید و در  او را حداکثر  مطلوبیت و سود 
و سود خود  لذت  دنبال حداکثر  به  فردی  هر  می شود،  گفته 
می باشد. برای حل مشکل عدالت در این مکتب، فردی مثل 
آدام اسمیت نظریه دست نامرئی را مطرح می کند. وی می گوید 
نامرئی  دست  یک  باشد،  خود  منافع  دنبال  به  فردی  هر  اگر 
کندوی  از  مثالی  مندوی  بلهارد  می کند.  تامین  را  منافع جمع 
عسل می زند و می گوید زنبورها هرکدام دنبال منفعت خودشان 
هستند و این مثل مشهور را بیان می کند که رذیلت های فردی، 
برای  فرد  بودن  خودخواه  مثاًل  است،  اجتماعی  فضیلت های 
قرار  هم  کنار  وقتی  آدم های خودخواه،  ولی  است  رذیلت  او 
می گیرند، در مجموع منافع جامعه را تامین می نمایند. البته به 
این استدالل اشکاالت متعددی وارد شده است. به خصوص در 
مباحث اخالق و اقتصاد گفته شده این کندوی عسل خودخواه، 
مبانی  می رسد  نظر  به  نمی شود.  تولید  عسل  آن  در  هیچ گاه 
فلسفی نظام سرمایه داری کشش بحث اعتدال رفتاری را ندارد، 
زیرا براساس مبانی نظام سرمایه داری، افراد حداکثرکننده سود 
خود می دانیم، از طرف دیگر آن ها به دنبال حداکثر مطلوبیت 
و مصرف می باشند، یعنی یک مصرف گرایی در ذات این نظام 
وجود دارد. در این سیستم عماًل چیزی به اسم انفاق و کمک 
به دیگران معنا ندارد، مگر به زور دولت؛ یعنی دولت از برخی 

مالیات بگیرد و به برخی دیگر به نام یارانه بدهد.
اما اعتدال در نظام سوسیالیستی؛ بحث اعتدال رفتار اقتصادی در 
نظام سوسیالیستی توسط برخی مثل مالت به عنوان یک ایده آل 
مطرح شد. مالت گفت: هر کسی به اندازه توانش کار کند و به 
اندازه نیازش مصرف کند. این شعار بسیار جذاب بود و خیلی 
از چپ ها و مارکسیست ها را جذب کرد، اما عماًل این نتیجه به 
دلیل ضعف انسان شناسی و به خصوص بی توجهی به دین، اتفاق 
نیفتاد. زیرا بدون اعتقاد به این اصل نمی شود از افراد انتظار کار 
اّما رفتار اقتصادی اعتدال براساس  زیاد و مصرف کم داشت. 
مبانی اقتصاد اسالمی روی مبنای استواری بنا شده است. به عنوان 
مثال امیرالمومنین علی )علیه السالم( بعنوان یک الگو در سبک 
اقتصاد اسالمی هم شدید کار می کرد و از طرفی هم  زندگی 
در مصرفش قناعت داشت و خیلی انفاق می کرد. به شدت کار 
می کرد، چاه حفر می کرد، هنوز عرقش خشک نشده وقف نامه اش 
را امضاء می کرد. در مبانی اسالمی، اعتدال در سه حوزه تعریف 
شده است؛ اول حوزه کار و فعالیت است. هرچند اسالم کار و 
فعالیت اقتصادی را بسیار بزرگ می دارد اما هشدار می دهد که 
کار کردن نباید فرد را از خانواده دور کند و نباید مانع عبادت وی 
باشد. روایتی داریم که اوقات خود را سه قسمت کنید؛ بخشی 
برای کار، بخشی برای خانواده و بخشی برای عبادت. در روایتی 
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شاید منونه واضح اعتدال در 

سیاست گذاری، بحث هایی 

بود که در هدفمندی یارانه ها 

مطرح شد؛ برخی معتقد بودند 

که باید دفعتاً قیمت ها را آزاد 

منود تا هر چیزی به قیمت 

واقعی باز گردد و مشکالت 

اقتصادی رفع شوند. عده دیگر 

معتقدند به این اقتصاد بیامر، 

نباید شوک وارد کرد، لذا باید 

به تدریج قیمت ها را آزاد کرد. 

در اینجا می توان حالتی میانه 

تعریف کرد که نه تفریطی 

برخورد کرد.



دیگر به شدت مکروه شمرده شده که کسی اولین فردی باشد که 
به  بازار می رود و آخرین فردی باشد که از بازار خارج می شود. 
در واقع این روشی است که به ما می آموزد، حرص داشتن برای 

کسب روزی، رویه پسندیده ای نیست.
بر  ولی  دارند  مالی  وسعت  که  کسانی  مذمت  در  روایاتی 
طرف  از  هرچند  دارد.  وجود  می گیرند،  سخت  خانواده شان 
دیگر از زیاده روی هم منع شده است. در بحث انفاق آیه 29 
سوره اسراء می فرماید: »َو ال تَْجَعْل یََدَک َمْغُلولًَة إِلی  ُعنُقَِک َو 
ال تَبُْسْطها ُکلَّ الْبَْسِط َفتَْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا«. این آیه خطاب به 
پیامبر اکرم )ص( است که در انفاق نه دست تنگ باش که گویا 
دست هایتان به گردن زنجیر شده است و نه آن گونه انفاق کن که 
هیچ مالی برای تو نماند. در آیه 67 فرقان اسراف را منع می کند و 
می فرماید: »الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک 
قواما«. بعضی این آیه را به معنی انفاق مصطلح مطرح کرده اند، 
برخی هم به معنی َصرف بیهوده مال مطرح کرده اند. اگر این آیه 
را به معنای انفاق بگیریم، آیه شریفه می گوید نه اسراف کن و 
نه سخت بگیر. در مباحث اعتدال، یکی از مسائل مهم فلسفه 
اعتدال است. به نظر می رسد در این آیه، به فلسفه اعتدال در 
مبنای اسالمی اشاره شده باشد: »و کان بین ذلک قواما« یعنی قوام 
جامعه، اعتدال است، برخالف مبنای سرمایه داری که نمی توان 
اعتدال را مالک گرفت، زیرا انسانی که ثروت دارد و اعتقادی به 
دنیای پس از مرگ ندارد، چرا باید قناعت کند و انفاق نماید؟ 
ولی در مبنای دینی این بحث مطرح می شود، در مبنای اسالمی، 
انسان خلیفة اهلل است و مال در نزدش امانت است، پس اعتدال 
با رویکرد انسان شناسی اسالمی سازگار است. اعتدال در حوزه 
اول یعنی نه آنقدر کار کنی که از عبادت و زندگی دور شوی 
و نه کم کار باشی. اعتدال در انفاق یعنی نه طوری انفاق کنی که 
همه اموال خود را بدهی و نه خسیس باشی و اعتدال در حوزه 
سوم یعنی در مصرف و مخارج، یعنی نه تبذیر و اسراف و نه 
مصرف نکردن. در مقایسه نظام های اقتصادی می توان اعتدال را 
به عنوان یک سبک زندگی در دستگاه اقتصاد اسالمی تعریف 
کرد. معیار اعتدال اسالمی این است که در جامعه عدالت و قوام 

برقرار باشد.

اعتدال در سیاست گذاری اقتصادی
است.  دولت  اعتدال  اقتصادی  سیاست گذاری  در  مخاطب 
حضرت علی )ع( در نامه ای در مورد گرفتن مالیات به مالک 
اشتر می فرماید: نسبت به تاجرها زیاد سختگیری نکن، تاجرها 
با  با آن ها خوب رفتار کنی،  افراد مسالمت جویی هستند، اگر 
شما همکاری می کنند و توصیه می فرمایند که نرخ مالیات نباید 
بیش از حد زیاد باشد. این بحث ها در حوزه سیاست گذاری 
قوام  بحث  نامه  همان  در  حضرت  می شود،  مطرح  اقتصادی 
حضرت  از  اشتر  مالک  می کند.  مطرح  را  سیاست گذاری  در 
علی )علیه السالم( سؤال می کند که اگر کسی احتکار کرد، چه 
برخوردی با او داشته باشیم؟ حضرت می فرماید اول به او هشدار 
بده که کاال ها را به بازار عرضه کند و حتی در مبانی اسالمی 
تأکید می شود که دولت حق قیمت گذاری ندارد اما اگر بعد از 
هشدار، محتکر توجهی به هشدار نکرد، باید او را مجازات کرد. 
لذا گاهی نیاز به شدت عمل است. نمونه های دیگری هم نقل 
شده است که گاهی اوقات امیرالمومنین )علیه السالم( با شالق 
در بازار می چرخیدند زیرا در بازار امکان دارد بسیاری از فطرت 
و روش صحیح دور شوند و الزم است با آن ها برخورد قهری 

داشت.

اما اعتدال در حوزه سیاست گذاری غیر اقتصادی را باید با تأّمل 
بیشتری در منابع دینی دنبال کرد. مثاًل آیا حاکم می تواند برای 
رعایت اعتدال حکم قصاص را لغو کند و در اجرای احکام الهی 
اعتدال به خرج دهد؟ ظاهرا اعتدال به عنوان حد وسط در مبانی 
فقهی و اصول فقه ما به عنوان یک مالک تعریف نشده است، 
فقط در برخی موارد مانند جاهایی که تزاحماتی به وجود می آید، 
اعتدال به معنای حد وسط تعریف شده است؛ مثال اگر دو نفر 
دعوای مالی دارند و هیچ کدام نتوانستند بینه بیاورند، حکم به 
تنصیف می کنند، یعنی یک نوع اعتدال در رفع خصومت های 

مالی مطرح می شود. 
وقتی شارع می گوید ربا مایه هالکت اقتصاد است، نمی توان در 
آن حد وسط تعریف کرد. لذا باید روی فلسفه مشروعیت اعتدال 
تأمل داشته باشیم که آیا اعتدال به عنوان یک مالک، مشروعیت 
ذاتی دارد یا ندارد. البته عده ای هم اعتدال را به عنوان یک اصل 
رفتاری یا اصل سیاست گذاری که دارای مشروعیت ذاتی باشد، 
مطرح کرده اند اما به این نکته توجه نداشتند که در مبنای اسالمی، 
وقتی اعتدال در حوزه رفتار مصرفی، کار و فعالیت اقتصادی و 
انفاق مطرح می شود، مقصود، قِوام است، زیرا در رفتار اقتصادی و 
سبک زندگِی اقتصادی، اگر اعتدال نباشد، جامعه یا فرد از حالت 
قوام خارج می شوند. در واقع خود اعتدال بما هو اعتدال، مالک 
خوبی نیست، بلکه فلسفه دیگری دارد که به آن قوام می گوییم. 
منتهی چون در مبنای اسالمی معتقدیم که احکام مبتنی بر مصالح 
و مفاسد است، آن مصالح و مفاسد، معیار ما می شود، تا براساس 
آن سیاستی را مجاز بدانیم یا ندانیم. در این گونه سیاست گذاری 
نباشد، نمی شود  اقتصاد  این است که ربا در  بر  اگر مصلحت 
از  مبنای اسالمی غیر  اعتدال تعریف کرد. در  مبنای  بر  آن را 
بحث قوام، رویکرد وظیفه گرایی در سیاست گذاری هم مطرح 
می شود؛ یعنی در حوزه رفتار باید وظیفه را شناخت، حال در 
شرایطی ممکن است، وظیفه این باشد که همه اموال را در راه 
خدا انفاق کرد، چنان که ائمه معصوم )ع( گاهی همه اموالشان را 
انفاق نمودند. بعضی از مفسرین در معنای انفاق می گویند: اگر 
انفاق در معصیت خدا باشد، اسراف است، هر چند کم باشد ولی 
اگر انفاق در راه طاعت خدا باشد، اسراف نیست. همین بحث 
در مصرف فردی هم مطرح است؛ مصرف وقتی در راه معصیت 
خدا باشد، اندکش هم اسراف است ولی اگر در راه طاعت خدا 
باشد، اسراف نیست. در رویکرد اسالمی بحث وظیفه مطرح 
است؛ وقتی امام حسین )علیه أالسالم( احساس وظیفه کرد که 
در مقابل یزید بایستد، جانش را هم در راه خدا فدا کرد، در 
اینجا اعتدال جایگاهی ندارد. جنگ امام حسین )ع( و صلح امام 
حسن )ع( در راستای انجام وظیفه بود؛ در حوزه های مختلف یا 
شرایط مختلف، ممکن است وظیفه متفاوت باشد. جایی ممکن 
است وظیفه اعتدال باشد، چیزی که از جهت عرفی به آن اعتدال 
اعتدال و  ادبیات اسالمی بحث  نظر می رسد در  به  می گوییم. 
رابطه اش با مفاهیم پیرامونی هنوز نیاز به تحقیق دارد؛ اعتدال در 
سبک زندگی باید دقیقا تعریف شود. شرایط سیاسی امروز که 
بحث اعتدال مطرح شده است، فرصت مناسبی برای متفکران ما 
ایجاد کند تا این مباحث فکری را روشن کنند و از آن، الگوهای 
رفتاری، سیاست های اقتصادی و غیراقتصادی را استخراج کنند. 
به نظر می رسد که دچار نوعی ضعف نظریه پردازی هستیم، به 
خصوص در حوزه های علوم انسانی اسالمی و بطور خاص در 
اقتصاد اسالمی. مباحث سبک زندگی را دقیقاً تعریف نکرده ایم 
که این سبک زندگی چه شاخص هایی دارد. نکته دیگر این که 
گاهی اوقات بحث های اعتدالی که در فضای اقتصادی مطرح 
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وقتی شارع می گوید ربا مایه 

هالکت اقتصاد است، منی توان 

در آن حد وسط تعریف کرد. 

لذا باید روی فلسفه مرشوعیت 

اعتدال تأمل داشته باشیم که 

آیا اعتدال به عنوان یک مالک، 

مرشوعیت ذاتی دارد یا ندارد.



می شود، بیشتر از این که بحث اقتصادی باشد، یک بحث 
اقتصادی ـ  سیاسی است؛ در واقع این مطرح است که 
باید با خارج تعامل داشته باشیم، تا فشارهای سیاسی از 
ما برداشته شود و وضع اقتصادی ما بهتر شود. به نظر 
می رسد در موضوع اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی 
که مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( اخیراً اشاره کردند، 
مشکالت ما عمدتاً درونی است به خصوص در فضای 

اقتصادی.
ایشان فرمودند: اقتصاد درون زا ایجاد کنیم. این یافته ای 
است که خود غربی ها هم به آن دست یافته اند؛ در بحث 
تجارت بین الملل، کروگمن سیاست استراتژیک تجاری 
اسمیت و ریکارد که  آدم  را مطرح می کند. برخالف 
معتقد بودند وضعیت نسبی باید باز باشد، کروگمن در 
مقابل می گوید باید گاهی اقتصاد را محدود کرد، مزیت 
ایجاد کرد و مدتی از این مزیت ها استفاده کرد، سپس 
تامین شود.  ما  منافع  تا  کنیم،  باز  را  اقتصاد  آرام  آرام 
ژاپن در موضوع نیمه رسانه ها همین کار را انجام داد، 
کار  نیمه رسانه ها  روی  سال  هفت  سال 1990 حدود 
کردند و دو میلیارد دالر سرمایه گذاری کردند. در همین 
حین دولت ژاپن از ورود سرمایه آمریکایی جلوگیری 
کرد و فقط به ژاپنی ها اجازه دادند که سرمایه گذاری 
از هفت سال، صنعت  بعد  این شد که  نتیجه  نمایند. 
به گفته کروگمن  افتاد.  راه  به  ژاپن  فلش مموری در 
ژاپنی ها مزیتی برای خودشان خلق کردند و از ورود 
بقیه ممانعت کردند، سپس از منافعش بهره مند شدند و 
کم کم که بر اوضاع مسلط شدند، فضای اقتصادی را باز 
کردند. اقتصاد ایران مثل بیماری می ماند که یک سرم 
نفتی در خونش تزریق می شود. امروزه آمریکا این سرم 
را نشانه گرفته است، لذا بیمار یک مقدار تشنج کرده 
بیمار برخورد  این  با  است؛ حال به دو گونه می توان 
کرد، یکی این که کاری کنیم که آمریکا موقتاً فشار را کم 
کند، یکی هم این که یک فکری به حال درمان اساسی 

این بیمار بکنیم. 
سیاستی است که االن رایج شده و در ضمن از اعتدالی 
که مطرح است، فاصله دارد، این است که ما همه تخم 
مرغ ها را در سبد رفع تحریم بگذاریم. در واقع همه 
تالش ما این باشد که تحریم برداشته شود و اقتصاد 
نفتی ادامه یابد، اما باید بدانیم این اقتصاد نفتی، اقتصاد 
بیماری است، این گونه نیست که با برداشتن تحریم ها، 
وضع اقتصاد بهبود یابد، باز مشکل تولید وجود دارد. 
یکی از ظرفیت هایی که تحریم برای ما ایجاد کرد و 
که  بود  این  کرد،  اشاره  آن  به  اخیراً  اقتصاد هم  وزیر 
را مجبور  ما  کرد،  را مشخص  ما  اقتصاد  بیماری های 
کرد که یک جاهایی روی پای خودمان بایستیم. مثال 
واردات  به  بودند،  شده  وابسته  خیلی  خودرو  صنایع 
قطعات و در این چند سال اخیر، از شصت میلیارد دالر 
واردات، هفتاد درصد آن مواد اولیه بود. این شاخص 
خوبی نیست، حتی در دارو همین اتفاق افتاده بود که در 
داخل فقط برچسب آن را می زدیم و مواد اولیه دارو را 
وارد می کردیم و ترکیب می کردیم. صنعت مونتاژ؛ یک 
اقتصاد آسیب پذیر است. اگر بخواهیم سیاستی اعتدالی 
تحریم های  کنیم،  سعی  طرفی  از  باید  باشیم،  داشته 
ظالمانه را برداریم، تا به این اقتصاد بیمار یک هوایی 

برسد، بتواند تنفس کند. به خصوص تحریم های بانکی 
از  ولی  است  آورده  فشار  ایران  اقتصاد  به  شدیداً  که 
طرف دیگر نباید غافل شویم؛ از بحث اقتصاد درون زا. 
یعنی باید طرح و برنامه ای داشته باشیم که این مرض را 

چگونه درمان کنیم، بخصوص در بحث وابستگی 
در  بزرگی  آفت  نفت،  به  وابستگی  نفت.  به 
به گونه ای  نتوانیم  را  این  اگر  است.  اقتصاد 
شود،  برداشته  تحریم ها  همه  ولو  کنیم  حل 
فایده ندارد؛ دوباره نفت می فروشیم و دوباره 
مصرف می کنیم و به زودی زمانی می رسد که 

نفتی نخواهیم داشت.
در  نیست.  معیار  فی نفسه  اعتدال،  بنابراین، 
و  شناخت  را  مشکالت  باید  ایران  اقتصاد 
ایران،  کشور  اقتصاد  مشکل  کرد؛  درمان 
نفتی بودن است، کم بودن کارایی در تولید 
است. مصرف تحت تاثیر همان رویکرد نظام 
مصرف گرایی  ایران  در  است،  سرمایه داری 
گرفتیم.  خیلی خوب  را  سرمایه داری  نظام 
مصرف  خوب  خیلی  است،  زیاد  واردات 
می کنیم و در اصل مصرف زده شده ایم. باید 
توجه کرد اعتدال در هرجا به چه معناست، 

در سیاست گذاری به چه معناست، در رفتار به 
چه معناست و در هر شرایط خاصی اعتدال 
یعنی چه. آیا در شرایط تحریم هم اعتدال را 
مانند پیش از آن تفسیر می کنیم؟ می دانیم امام 
صادق )علیه السالم( در یک بحران اقتصادی 
که در مدینه رخ داد، از غالمشان می پرسند که 
چقدر گندم داریم؟ او پاسخ می دهد به اندازه 
سال گندم داریم و حضرت می فرمایند: همه 
گندم ها را در بازار بفروش و روزانه خرید 

و  بده  قرار  را جو  من  غذای  از  نیمی  کن، 
شرایط حضرت  این  در  گندم.  از  را  نیمی 
تصمیم می گیرند که باید به نوعی برخورد 

این  نیاید.  فشار  بازار  به  که  کرد 
سبک زندگی در شرایط تحریم 
است، ما خالفش را عمل کردیم. 
اشتباه  هم  سیاست گذاری ها  در 
صف های  به  را  مردم  کردیم، 
صادق  امام  کشاندیم،  سکه 
سیاست گذاری  )علیه السالم( 
می کند، الگوی رفتاری می دهد 
و می گوید اگر شما منابع زیاد 
داری، به بازار عرضه کن تا قوام 
جامعه حفظ شود. به امید آن که 

در راستای نظر مقام معظم رهبری 
محققان  پژوهش های  با  )حفظه اهلل( 

و اندیشمندان در مباحث علوم انسانی 
اسالمی، الگوی اسالمی پیشرفت تبیین 
شود و ما بتوانیم الگوی اسالمی ایرانی 

ارائه  دیگران  به  را 
دهیم.
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