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توس��عه نظام مالیاتی همواره یکی از اهداف
تصمیمگیران و قانوننویس��ان اقتصادی کشور
بوده و در سیاس��تهای گوناگون ،اعم از قوانین
مجلس و برنامههای توس��عه بر آن تاکید شده
است .تحریمهای اقتصادی نیز شرایطی را برای
کاهش وابس��تگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و
تبدیل آن به درآمدهای مالیاتی به وجود آورده
است .بهرغم تالشهای انجام شده در این حوزه،
راه بسیاری تا رس��یدن به نقطه مطلوب وجود
دارد ک��ه باید پیموده ش��ود و راهی برای فرار از
آن نیست.
سـهم پـایین نـس��بت مالیـات بـه تولیـد
ناخال��ص داخل��ی ،نس��بت پایین مالی��ات به
هزینههای جاری دولت ،نسبت پـایین مالیـات
بـه بودجـه عمومی کشور و سرانجام گستردگی
معافیتهای مالیاتی و س��ایر دالی��ل مربوط ،از
نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور ،تأمین
مالی بودجه دول��ت و همچنین تاثیر اندک آن
بر سیاس��ـتگذاریهای اقتصادی و اجتماعی
حکایت دارد که به نوبه خود بر ضرورت تـالش
همهجانبه تمـام ارکـان اقتصادی و تصمیمگیری
کش��ور برای حل مش��کالت و چالشهای نظام
()1
مالیاتی اشاره دارد.
بررس��ی و تدقی��ق در می��ان کارکرده��ای
متعدد مالیاتستانی و عملکرد نظام مالیاتی در
کش��ور بیانگر کمرنگ بودن مهمترین کارکرد
مالیاتستانی در سیاستهای مالیاتی لحاظ شده
اس��ت .در ادبیات اقتص��ادی  3هدف کلی برای
وضع مالیات ذکر شده است؛ اهـداف بودجـهای
وضـ��ع مالیات که ناظر بر تأمی��ن مالی بودجه
دولت از طریق مالیاتهاس��ت ،اهداف اقتصادی
که ناظر بر تثبیت نوسانهای اقتصادی در شرایط
رک��ود و تورم و تخصیص منابع بین بخشهای
مختلف اقتصادی از طریق سیاستهای مالیاتی
اس��ت و سرانجام اهداف اجتماعی که نـاظر بـر
بـازتوزیـ��ع درآمد در جامعه و کاهش ش��کاف
()2
طبقـاتی از طریـق ابزارهـای مالیـاتی است.
در میان این  3هدف یک نکته مش��ترک است
و آن روح سیاس��تگذاری است .به این معنا که
هر س��ه مورد فوق قبل از آنکه به عنوان اهدافی
برای وضع مالیات لحاظ شوند ،متاثر از ماموریتی
کالن بر دوش دولتند؛ این ماموریت عبارت است
از سالمسازی فضای اقتصادی جامعه.
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نگاه میهمان س��وریه در نقطه پایان��ی تغییر
اس��ت .عملیات ادلب آرامآرام به
نقطه آغازین خود نزدیک میشود و ارتش سوریه
در وضعیت فعلی پاکس��ازی شمال شرق الذقیه
یعنی دقیقاً نقطهای را که بر ادلب مش��رف است
بزودی به پایان میرس��اند و بر اساس دادهها قرار
است پاکس��ازی و آزادس��ازی ادلب نیز از نواحی
جنوبی و ش��رقی بزودی کلید بخ��ورد که بدون
تردید موجب میش��ود آمری��کا و ترکیه و حتی
منتسبان به آنها از این استان خارج شوند .در این
بین رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگر تنشزا در
معادالت س��وریه در این فکر اس��ت که در پایان
بحران س��وریه میتواند زمان را به س��ال 2011
یعنی حالت آتشبس بازگرداند .تنها امید تلآویو
این اس��ت که پس از  7س��ال درگیری ،وضعیت
س��وریه به س��الهای  1976تا  2011بازگردد و
آتشبس میان آنها و دولت دمش��ق مجددا ً برقرار
شود اما در حالت کنونی که محیط میدانی سوریه
حضور نیروهای مقاومت را تایید میکند ،برقراری
مجدد این آتشبس کام ً
ال منتفی است و به دوران
قب��ل از بحران که مبدأ آن س��ال  2011اس��ت
برنخواهد گشت.
در راس��تای ای��ن وضعی��ت پرونده ج��والن و
جبلالش��یخ مجددا ً فعال خواهد شد و حتی بحث
اش��غال نامش��روع و غیرقانونی آنجا توس��ط رژیم
صهیونیس��تی مجددا ً پیگیری خواهد شد ،چرا که
بر اس��اس اسناد سازمان ملل این مناطق به عنوان
نقاط اشغال شده مطرح میشوند و اسرائیل از حیث
حقوقی در موضع ضع��ف قرار دارد و این حالت به
نفع دمش��ق خواهد بود .اما موض��وع اصلی ،نقش
ای��االت متحده در معادالت میدانی فعلی س��وریه
اس��ت .اگر بهخاطر داش��ته باش��یم اخیرا ً مقامات
نظامی ،سیاس��ی و امنیتی آمریکا سوریه را تهدید
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به حمله موشکی کردند و حتی در این راستا اعالم
کردهاند واش��نگتن برخی مواض��ع را برای حمله
موشکی خود در نظر گرفته است که واکنشهای
زیادی در سطح منطقهای و فرامنطقهای به دنبال
داشته اس��ت .واقعیت این است که ایاالت متحده
اعالم کرده امنیت اس��رائیل را همانند امنیت خود
میداند و این مختص بازه زمانی فعلی نیست ،بلکه
از سالهای گذشته تاکنون این مواضع وجود داشته
و خواهد داشت.
از این منظر تهدید اخیر آمریکاییها را هم باید
در این راستا ارزیابی کرد اما بخشی دیگر از این مدل
تهدید را باید همسو با پیشروی ارتش سوریه برای
پاکسازی ادلب دانست .آنها به دنبال تغییر جهت در
پرونده پاکس��ازی ادلب هستند و خواهان آنند که
آزادسازی و حتی تخلیه ادلب بر اساس یک توافق
منطقهای و فرامنطقهای شکل بگیرد تا در آخرین
لحظهها در متن توافق مذکور بازگشت به آتشبس
میان اس��رائیل و س��وریه را ذکر کنند .این نشان
میدهد آنها تمام حیثیت خود را برای تامین امنیت
رژیم صهیونیس��تی خرج خواهند کرد و از س��وی
دیگر به دنبال آن هس��تند پایگاههای نظامی خود
بویژه پایگاه التنف (مستقر در مرز عراق و سوریه) را
حفظ و حتی گسترش دهند .به عبارت گویاتر هدف
از تهدیدهای آمریکا این است که بتواند شروط خود
را بر دمشق و حتی شرکای آن تحمیل کند.
این تهدیدها جدید نیس��ت اما بحث اصلی این
اس��ت که مح��ور مقاومت درباره پاکس��ازی ادلب
نمیتواند عقبنشینی و مماشات کند ،چرا که این
منطقه آخرین نقطه از بحران سوریه خواهد بود که

پاکسازی آن به معنای ختم پرونده به نفع دمشق
خواهد بود .بحث دیگر این است که آمریکاییها در
حالت فعلی آن حد از اقتدار الزم را در سوریه ندارند
تا بتوانند معادالت را به نفع خود به پایان برسانند
و منافع خ��ود را کامال تامین کنند .به موازات این
وضعیت ترامپ با اعمال فش��ار روانی به دنبال آن
اس��ت بخت و اقبال خود درباره س��وریه را محک
بزن��د و از این جهت میتوان گف��ت یکی دیگر از
دالیل تهدیدهای نظامی آمریکا علیه دمشق همین
موضوع است.
آنچ��ه همانند گذش��ته به عن��وان محور این
تهدیدها مطرح شده اس��ت بحث ارائه اطالعات
غلط و جن��گ روانی درب��اره اس��تفاده ارتش و
دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی است .بدون
تردید هر ش��خصی که تا حد بس��یار محدودی
با تاکتیکهای نظام��ی و برآیند آن بر معادالت
سیاس��ی آشنا باش��د میفهمد دولت دمشق در
وضعیت کنونی نیازی به اس��تفاده از تسلیحات
ش��یمیایی ندارد ،چرا که دس��ت برتر میدانی و
سیاسی را داشته و معادالت به نفع او رقم خورده
است .اگر به یاد داشته باشیم ،رژیم صهیونیستی
و آمریکا طی سالهای اخیر بمبارانهای زیادی
علیه مواضع سوری داشتهاند اما سوال این است
که آیا چنین عملیاتهایی توانس��ته دس��تاورد
میدانی یا سیاس��ی برای آنها رقم بزند؟ طبیعتا
پاس��خ منفی است لذا اگر اسرائیل و آمریکا طی
روزهای آینده دس��ت به عملیات نظامی (اعم از
موش��کی و توپخانهای) بزنند ،ب��دون تردید این
عملیاته��ا منقط��ع خواهد بود و ب��از هم هیچ

نتیجه و دس��تاوردی برای آنها به دنبال نخواهد
داشت .از این منظر است که میگوییم این مدل
از حمالت معادالت را تغییر نخواهد داد.
اخی��را ً آویگ��دور لیبرم��ن ،وزیر جن��گ رژیم
صهیونیس��تی اعالم ک��رده ب��ود تم��ام توافقات
بینالمللی درباره سوریه را به صورت یکطرفه نادیده
خواه��د گرفت و چند روز پس از آن با جوس��ازی
رس��انهای مدعی حمله موشکی به سوریه و برخی
مراکز نظامی این کشور ش��ده بود .این سخن وی
را دقیقاً باید در راستای تهدیدهای آمریکا ارزیابی
کرد .او بخوبی میداند حمالت رژیم اشغالگر قدس
به سوریه سرنوشتساز نخواهد بود و از سوی دیگر
دقیقاً به این امر واقف است که جبلالشیخ و جوالن
هدف بعدی خواهد بود.
نکته دیگ��ری که درباره ادع��ای آمریکا مبنی
بر احتمال اس��تفاده از تسلیحات شیمیایی توسط
دولت سوریه باید مورد نظر قرار بگیرد این است که
اسنادی وجود دارد که دقیقاً نشان میدهد مقادیر
زیادی از گاز کلر توسط آمریکاییها و ارتش ترکیه
به تروریس��تها تحویل داده ش��ده بود و احتمال
اینکه از آنها اس��تفاده ش��ود و به نام دولت سوریه
تمام ش��ود بسیار زیاد است .روسیه و دولت سوریه
رس��ماً نسبت به این موضوع هشدار دادهاند و تا به
اینجای کار مشخص شده است این ادعاها تنها یک
حربه امنیتی و نظامی برای اثرگذاری بر معادالت
سیاسی است .با توجه به این مولفه احتمال اینکه
در خالل پاکس��ازی ادلب توس��ط دولت س��وریه،
تروریستها و مسلحین از گاز کلر استفاده کنند و
توسط رسانههای خود آن را به گردن دولت سوریه
بیندازند زیاد اس��ت اما شواهد نشان میدهد دایره
تبلیغاتی آمریکا در اینب��اره تا حد زیادی تنگتر
شده است.
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امروز نه از محمد خاتمی یا هر یک از حامیان
حسن روحانی در اردیبهشت 96؛ که حتی اگر
از کودکی که تازه دوره پیشدبستانی را سپری
کرده س��وال کن��ی چرا دالر اینجوری و س��که
آنچنان اس��ت؟! جز چند پاسخ مشخص ،بعید
است هیچ مطلب دیگری از او بشنوی .پاسخهایی
که بس اقتصاددانان حامی و منتقد دولت ،آنها را
تکرار کردهاند ،آویزه گوش تمام ملت ایران شده
اس��ت! گام نخست برای اجرای این راهکارها اما
در درج��ه اول ،تعویض تیم اقتص��ادی دولت و
حساس شدن قوه سامعه حسن روحانی به حرف
اقتصاددانان پرشمار کشور است .تیم مورد اشاره
البته ابدا به وزیر اقتصاد ،وزیر صنعت ،رئیس بانک
مرک��زی و دیگر اعضای اقتصادی کابینه دخلی
ندارد! شاید  2سال پیش بود که در جایی نوشتم:
«کلیدیترین راه اصالح اقتص��اد ایران ،نابودی
موسسه نیاوران است!»
موسسه یادشده اگرچه همچون نفرات اصلی
تیم اقتصادی دولت ،چندان برای مردم شناخته
شده نیست! لیکن نهادی است که باالترین تاثیر را
در تعیین سیاستهای اقتصادی کشور در مقطع
پس از جنگ تحمیلی به این س��و داشته است.
مسعود نیلی ،رئیس سابق این موسسه و همهکاره
برنامهه��ای اقتص��ادی دول��ت در ح��ال حاضر،
همانگونه که مقصر کلیدزدن ش��کاف طبقاتی
عظیم در جامعه ایرانی از ابتدای دولت سازندگی و
رساندن تورم به  50درصد در آن مقطع بود ،حاال
هم عامل اصلی پرواز دالر و سقوط هرروزه ارزش
داراییهای من و شماست .نیلی در کنار دیگران
اما اگرچه ما را به خاک س��یاه نشاندهاند ،ولیکن
تفاوتی آشکار با مابقی اقتصاددانان کشور دارند.
علی س��رزعیم ،از فارغالتحصیالن موسسه تحت
مدیریت نیلی ،درباره فضای آموزشی آن مطالب
جالبی را به قلم آورده است.
سرزعیم مینویس��د« :موسسه مجموعهای
بس��ته شده بود که مش��خصات فرقهگرایانه در
آنجا دیده میش��د .مس��ؤوالن موسسه به طور
روزافزون��ی خ��ود را از جامعه دانش��گاهی کنار
میکش��یدند و بدبینی عجی��ب و فوقالعادهای
نسبت به دیگر اساتید اقتصاد موجود داشتند به
نحوی که به هیچ عنوان از پتانسیل معدود افراد
قوی و ممتاز موجود استفاده نمیکردند .حالت
تبختر و متکبرانه نس��بت به دیگران و انعزال و
کنارهگیری ،آنها را در مظان عداوت ،حس��ادت،
بدخواهی و بدبینی ق��رار میداد .برای اینجانب
که در آن س��الها در موسسه مشغول تحصیل
بودم روش��ن بود که نرخ رشد علمی موسسه رو
به کاهش بود اما نرخ رشد علمی دانشکدههای
اقتصاد دیگر باال بود!»
با ای��ن توضیحات ،ظاهرا بای��د دیگر دلیل
اصلی گوش نکردن دولت به راهحلهای صدها
اقتصاددان دلسوز کشور را شناخته باشید! این اما
تازه اول بسماهلل است!
اصالحطلبان حام��ی و بانی همین دولت هر
لحظه حاضرند نه فقط م��ا که مجموعه قوانین
منطق ،فلسفه ،هندسه ،ریاضیات و باالتر شخص
«ارسطوطالیس» به عنوان پایهگذار علم منطق را
هم با استداللهای س��همگین خود در چندین
حرکت رونالدینیویی پیاپی ،شگفتزده کنند! مثال
پروانه سلحشوری ،نماینده شاخص(!) لیست امید
در مجلس میگوید خالف نظر ارسطو و دیگران،
اگر کسی منطق داشته باشد ،میداند که راهحل
معضالت اقتصادی ،برداش��تن نظارت استصوابی
ش��ورای نگهبان ،ورود زنان به ورزش��گاهها ،رفع
حصر ،آزادی زندانیان سیاسی و چند قلم فرموده
دیگر از همین جنس است! کسانی که این مطالب
را به خانم -متاس��فانه -نماین��ده میفرمایند اما
نمیگویند آخر خوشانصاف ،زخمی شدن ساق
پای چپ اس��ب رس��تم را چه به شکستن کاسه
مجنون؟! به نظرم بد نیست تا ما هم از این همه
دیوانهبازی ،جنون نگرفتهایم ،من همین حاال یک
پیشنهاد دیگر هم برای اصالح اقتصاد ایران ،ارائه
دهم« :نابودی لیست امید در مجلس!»
و درود بفرس��تم ب��از ه��م به امث��ال الیاس
حضرتی که خیل��ی زودتر از ام��روز فهمید راه
پیگیری معض�لات اقتصادی مردم ب��ا راه این
لیس��ت رانتی ،چقدر از هم دور است و قدم در
این راه پرهزینه گذاشت! خالصه آنکه خالف این
سیاهبازهایی که نمیفهمند نه ورود به ارکان یک
نظام سیاسی ،که ورود به طویله همسایه بغلی
ما در روس��تای پدری هم ،نمیتواند کال یلخی
و بیقانون باش��د تا ما بخواهیم بالکل از حذف
سازوکاری چون شورای نگهبان حرف بزنیم! ...
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