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مالیات3/

نقش مالیات در تأمین
کسری بودجه
عباس شریفی

بارها و بارها به گوشم��ان خورده که دولت با
مش��کل کس��ری بودجه مواجه اس��ت .برخی نیز
تنها به گوشش��ان نخورده و این معضل را با تمام
وجود لمس کردهاند .بسیاری از مردم با حقوقهای
عقبافتاده ،طرحهای عمرانی نیمهتمام ،بدهیهای
تس��ویه نش��ده از جان��ب دولت و چنی��ن دیون
ادانشدهای مواجه بودهاند .این موضوع لزوما متعلق
به دولت خاصی هم نیست ،بلکه حکایت از مشکلی
س��اختاری در اقتصاد ایران دارد .کسری بودجه در
طول همه دولتها وجود داش��ته و این موضوع به
یک بیماری مزمن تبدیل ش��ده است .خرج دولت
در ایران با دخلش نمیخواند و این موضوع ،باعث
کاهش و عدم اثربخشی بسیاری از برنامههای دولت
ش��ده است .کیفیت بودجه نش��اندهنده کیفیت
حکمرانی در کش��ور اس��ت و این نکته را روش��ن
میکن��د که در ورای حرفهای زیبا و ش��عارهای
دهان پرکن ،س��ازوکار اجرایی اداره کش��ور به چه
نحوی اس��ت و دولت و حاکمیت با چه ابزارهایی
درصدد تحقق وعدههای خویشند.
دولت برای اجرای مأموریتهایی که از س��وی
مردم به آن محول شده باید منابع الزم را از اقتصاد،
به ش��یوههای مناسب و به مقدار کافی جمعآوری
کند و این منابع را به طور مسؤوالنه ،کارا و اثربخش
به اولویتهای عمومی تخصیص دهد 1.این منابع
شامل درآمدهای نفتی ،درآمدهای غیرنفتی و انواع
استقراضهاست و باید به هزینههای عمرانی ،جاری
و بازپرداخت دیون دولت اختصاص یابد .اگر منابع
و درآمدها با هزینهها برابری نکند و مقدار کمتری
باشد با کسری مواجهیم .بدیهی است بودجه کل
کشور روی کاغذ با کسری روبهرو نخواهد بود ،زیرا
تایید و تصویب نمیش��ود اما بسته به تعریفی که
از کسری داریم ،کسری بودجه معنا پیدا میکند.
مثال اگر مبنایمان این باش��د ک��ه کل منابع را از
کل مص��ارف کم کنیم به عدد صفر میرس��یم و
میتوان ادعا کرد به هیچ عنوان کسری نداریم اما
اگر سهم نفت را از بودجه حذف کنیم و استقراض
را لح��اظ نکنیم ،عمال  50درص��د منابع عمومی
بودجه ،کسری خواهیم داشت .اما چرا باید این دو
جزء را از درآمدها حذف کنیم؟ زیرا واقعا نام اینها
را نمیتوان درآمد گذاش��ت؛ همانطور که در یک
خانواده ،فروش فرش زیر پایمان یا فروش منزل را
نمیتوان درآمد نامید یا هیچکس قرضهایی را که
میگیرد جزو درآمدهایش لحاظ نمیکند!
ادامه در صفحه12

س�عید خدای�ی :چه بخواهیم یا
روزنه
نخواهیم ،چه منکر شویم یا نشویم
و چه خوشبین باشیم یا نباشیم« ،برجام» رسماً به
پایان عمر خود رس��یده است .شواهد و مستندات
موج��ود نش��ان میدهد حت��ی اگ��ر «تروئیکای
اروپایی» در ظاهر بس��تهای حداقلی را برای حفظ
توافق هستهای ارائه دهد ،در آینده بر سر «معامله
اقتصادی -امنیتی» با واشنگتن بر سر برجام آمادگی
وافری دارد! هر چند نگارنده معتقد است برجام در
همان دوران ریاس��تجمهوری «ب��اراک اوباما» و
حضور دموکراتها در کاخ سفید آثار حداقلی خود
را از دس��ت داد و به سندی بیارزش تبدیل شد اما
خروج رس��می «دونالد ترام��پ» از برجام به مثابه
«نقطه آشکارساز» پایان توافق هستهای محسوب
میشود.
اخیرا حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای صراحتا
تاکید فرمودند مذاکره با ایاالتمتحده ممنوع بوده
و جمهوری اس�لامی ایران ،حداقل با دولت فعلی
این کشور [دولت ترامپ] وارد مذاکره نخواهد شد.
سخنان معظمله به مثابه «بازچینش قواعد بازی
با آمریکا»ست ،نه «احیای برجام از دست رفته».
واقعیت امر این است که از سال  92تا [ 94زمان
انعقاد توافق هستهای] و متعاقبا از سال  94تا زمان
خروج رسمی ترامپ از توافق هستهای در اردیبهشت
 ،97اس��تراتژی «تبدیل دش��من به دوس��ت» در
س��طوح کالن سیاست خارجی دولت هویدا شد و
تاکتیکهای مذاکراتی با ایاالتمتحده نیز بر مبنای

زمین بازی با واشنگتن تغییر کرده

بازچینش قواعد بازی با آمریکا

همین استراتژی ترسیم شد .نتیجه و خروجی این
روش ،عهدشکنی َآشکار خزانهداری دولت اوباما در
عمل کردن به حداقلی ترین خواسته ایران در برجام
[عادیسازی روابط بانکی و اعتباری با دنیا] بود .این
عهدشکنی در دوران ریاس��تجمهوری ترامپ به
اوج رسید .در نهایت رئیسجمهور ایاالتمتحده از
توافق هستهای با ایران خارج شد و بنیان تصورات
ایدهآلگرایانه طرفداران «احیای چهره آمریکا» در
ایران را بر هم ریخت.
در این میان  2نگاه کالن در کش��ورمان وجود
دارد که اولی مبتنی بر «احیای ش��رایط از دس��ت
رفت��ه» و دیگری متکی بر «چین��ش قواعد بازی
جدید با آمریکا»ست .احیای شرایط از دست رفته
معنایی جز «تکیه بر پیشفرضهای ناصحیح» و
«آزمون و خطای دوباره» ندارد .باید این اصل مهم
را مدنظر قرار داد که دموکراتها و جمهوریخواهان
آمریکا رس��ماً ،عین��اً و عم ً
ال توهم��ات طرفداران
«اصالح وجهه آمریکا در داخل ایران» و «دوستی با
حکومت ایاالتمتحده» را پس زدهاند .بدیهی است
در چنین ش��رایطی نهتنها «قواعد بازی با آمریکا»
باید دوباره تغییر کند ،بلکه «زمین بازی» نیز باید
ابعاد جدیدتری پیدا کند!
فرمایش��ات بس��یار مهم رهبر حکی��م انقالب
اسالمی به صورت همزمان «قواعد بازی» و «زمین

بازی» با آمریکا را تغییر میدهد .این بیانات حاکی
از آن اس��ت که ایران دیگر در زمینی که واشنگتن
و اعض��ای  5+1از س��ال  92تاکنون ب��ازی خود با
ایران را در آن برگ��زار کردهاند ،بازی نخواهد کرد.
این بار ایران است که مکان و مختصات زمین بازی
را ترسیم میکند؛ اگر سال  92کلیدواژگانی مانند
«بازی برد -برد» در لس��ان دیپلماتهای ما جاری
بود ،امروز واژگان��ی مانند «تنگه هرمز» و «دریای
س��رخ» از س��وی فرماندهان نظامی ما خطاب به
رقیب مطرح میشود .این به معنای «تغییر زمین
بازی» با آمریکاس��ت .در زمی��ن قبلی بازی ،صرفا
دیپلماتها حدود و ثغ��ور خطوط کناری زمین را
ترسیم میکردند اما امروز لزوماً دیپلماتهای ما این
اقدام را انجام نمیدهند.
دولت و دستگاه دیپلماسی باید این حقیقت مهم
را درک کن��د که «زمین ب��ازی» ما با آمریکا دیگر
همان زمین بازی سالهای  92تا  97نیست .بدیهی
اس��ت متعاقب تغییر زمین بازی« ،قواعد بازی» با
ایاالتمتحده نیز باید تغییر کند .یکی از خطاهایی
که ممکن است طی ماههای آتی گریبانگیر دستگاه
اجرایی و دیپلماسی کشور شود ،تن دادن به تحوالت
داخلی ایاالتمتحده و پیروزی احتمالی دموکراتها
در انتخابات میاندورهای کنگره اس��ت .زمزمههای
استیضاح ترامپ توسط دموکراتها نیز این روند را

تشدید کرده است .نباید فراموش کرد «تغییر زمین
بازی» و «ترسیم قواعد بازی» با آمریکا نباید معطل
محاسبات ما در این باره و موارد مشابه باقی بماند .به
طور کلی هر عاملی که منجر به ایدهآلگرایی کاذب
و بازدارنده در برابر ایاالتمتحده ش��ود ،محکوم به
شکست و صرف هزینههای هنگفت برای کشورمان
خواهد بود.
امروز زمان آن رس��یده اس��ت تا ما قواعد بازی
جدید خود در برابر آمریکا را حول محور «قاطعیت
در براب��ر دش��من» تعری��ف ک��رده و اس��تراتژی
شکس��تخورده «تبدیل دشمن عنود به دوست»
را ب��ه طور کام��ل فراموش کنیم .ام��روز زمان آن
رسیده است تا رفتار ما در قبال آمریکا متغیری از
اخم و لبخند مستأجران کاخ سفید و حتی متحدان
اروپایی آنها نباشد .باید اذعان کرد مواجهه نادرست
و غیرواقعبینانه دولتمردان با توافق ضعیف برجام ،ما
را به صورت ناخودآگاه به متغیری وابسته به رفتارها
و حرکات مقامات غربی تبدیل کرده بود؛ حال آنکه
در زمین جدید بازی و بر اس��اس قواعد جدید که
این بار نظام مقدس اسالمی آن را خواهد چید ،ما
متغیری وابسته به رفتار رقیب نخواهیم بود.
در نهایت اینکه فرمایشات رهبر حکیم انقالب،
بیش از آنکه حکم «انذار» را داش��ته باش��د ،حکم
یک «مبنا» و «نقشه راه» برای تعیین زمین بازی
جدید و ترسیم قواعد بازی تازه ما با ایاالتمتحده
را دارد .بدون شک ماحصل این بازی جدید چیزی
جز شکست و تحقیر آمریکا نخواهد بود؛ انشاءاهلل.

يادداشتامروز
تجربهای پرهزینه در حوزه سیاست خارجی

دیگر اشتباه نکنید
آقای ظریف!
نوید مؤمن

اخیرا ً وزی��ر محترم امور خارجه در مصاحبه
با ش��بکه س��یانان به نکات قابل تاملی درباره
ایاالت متح��ده و رفتار دولتهای قبلی و فعلی
مستقر در کاخ سفید علیه کشورمان اشاره کرد.
در بخش��ی از این مصاحبه ،دکتر «محمدجواد
ظریف» اظهار داشت« :احساس میکردیم آمریکا
حداقل این مسأله را یاد گرفته است که تحریمها
تنها موجب فش��ار اقتصادی بر ایران میشود و
هیچگونه دستاورد و نتیجه سیاسی مورد انتظار
واش��نگتن را بههمراه ندارد .من تصور میکردم
آمریکاییها این درس را گرفتهاند ولی متأسفانه
اشتباه میکردم».
آنچه ام��روز وزی��ر امور خارجه کش��ورمان
از آن به عنوان «اش��تباه» ی��اد میکند ،همان
«پیشف��رض غال��ب» و پررنگی ب��ود که بین
س��الهای  92و  94به مغز اس��تخوان سیاست
خارجی کش��ورمان تبدیل ش��د! در اینجا قصد
تخطئه وزارت امور خارجه یا بازخوانی اشتباهات
محاسباتی -راهبردیای را که دولت یازدهم در
حوزه سیاس��ت خارجی کشورمان مرتکب شد
نداریم اما در این میان نکاتی وجود دارد که اگر
دولتمردان ما نسبت به آنها بیتوجه باشند ،بار
دیگر سال  -1400و بلکه زودتر -شاهد اعتراف
پرهزینه آنها درباره «ارتکاب اش��تباه» در قبال
ایاالت متحده و بازیگران غربی خواهیم بود.
 -1تاکن��ون بارها عنوان ش��ده اس��ت عدول
دستگاه دیپلماسی کش��ورمان از «گزارههای
راهب��ردی» یا همان ثوابت سیاس��ت خارجی
کش��ورمان ،مول��د هزینههای��ی تصاع��دی،
س��نگین و حتی در م��واردی غیرقابل جبران
برای کش��ورمان خواهد بود .اس��تراتژیهای
کالن سیاس��ت خارجی کش��ورمان از جمله
«اتخاذ گارد بسته در برابر آمریکا» برگرفته از
آرمانهایی اس��ت که انقالب اسالمی ایران از
آنها نشأت گرفته است .در ذیل این استراتژی
کالن ،اس��تراتژیها و مدله��ای راهب��ردی
دیگری مانند «مدیریت رفتار دشمن» تعریف
میش��ود که نهتنها منافاتی ب��ا ارزشهای ما
ن��دارد بلکه مقوم آنها محس��وب میش��ود .با
این ح��ال زمانی که «راهبردهای میانمدت»
و حتی تاکتیکهایی که ما به کار میگیریم،
در تعارض با اصول و مبانی سیاست خارجی ما
باشد ،عمال به دست خود کالفی پیچیده ایجاد
میکنیم که برونرفت از آن بسیار دشوار است!
 -2از س��ال  92تا  94نسبت میان استراتژیها،
راهبردها و تاکتیکهای ما بر هم ریخت! ظهور
راهبرد «تبدیل دشمن [قسمخورده و کمربسته
به نابودی نه فقط جمهوری اسالمی بلکه کشور]
به دوس��ت» نهتنها در تعارض با اصول و مبانی
سیاس��ت خارجی انقالب اس�لامی ای��ران قرار
داش��ت ،بلکه مانع ظهور و بروز موثر استراتژی
کالن و اصل��ی م��ا مبن��ی بر «مدیری��ت رفتار
دشمن» شد .بزک کردن چهره «باراک اوباما»،
«جان کری» و «ژوزف بایدن» و یاد کردن از آنها
به عنوان «آمریکاییهای خوشخیم(!)» منجر به
هدایت ظرفیتهای حوزه سیاست خارجی ما در
مسیر و مجرایی مجازی و نامناسب شد .ماحصل
این موضوع از ابتدا مشخص بود :بدعهدی مطلق
اوباما در برجام و متعاقبا خروج رسمی از توافق
هستهای توسط ترامپ!
 -3دکتر ظریف در بخ��ش دیگری از اظهارات
خود در مصاحبه با س��یانان اظهار کرده است:
«م��ن بر این باورم یک بیماری در آمریکا وجود
دارد و این بیماری ،اعتیاد به تحریمهاست .حتی
در دولت اوباما نیز ایاالت متحده تأکید بیشتری
بر حفظ تحریمها داشت بهجای آنکه تحریمها
را لغو کرده و به تعهدات خود در قبال برداشتن
تحریمها عمل کند».
درس��ت در نخس��تین روز فروردینماه 94
و در حال��ی که دول��ت یازدهم در حال تثبیت
«خداحافظی ب��ا تحریمها» در ذهن مردم بود،
رهبر حکیم انقالب اس�لامی به نکات بس��یار
مهم��ی در اینباره اش��اره فرمودن��د« :بعضی
از پیش��رفت ملت ای��ران ،غمگی��ن و ناراحت
میش��وند .اینها  2کار عم��ده در برنامه دارند.
میخواهند مانعتراشی کنند که ملت ایران به
پیشرفت و رشد دست نیابد .با تحریم و تهدید
و با مش��غول کردن مدیران ب��ه کارهای درجه
 2و منعط��ف کردن حواس مل��ت بزرگ ایران
و نخبگان کش��ور به کارهایی که در فهرس��ت
کارهای اصلی آنها قرار ندارد».
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