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مقدمه  تهدید امنیت با اقتصاد

تهدید امنیت با اقتصاد

زمانی که بیشترین درس و ارزش را از شکست استخراج کنید، تحمل آن آسان تر می شود. 
کنار هم قرار دهید، می توانید  ید و آن ها را  کوچک و بزرگ، درسی بیاموز گر از هر شکست  ا
از  کسب شده  ارزش  فعالیت هایتان،  کردن  کارا  با  و  کرده  اصالح  را  خود  حرکت  مسیر 
باورهای  به چالش کشیدن  برای  فرصتی  شکست،  هر  ید.  ساز کثر  حدا را  شکست هایتان 

متعارف و انطباق با آموخته های جدید است.1
آخرین تجربۀ تورم باال در سال 1374 رخ داده است. نرخ تورم 49 درصدی در آن سال، 
بسیار متأثر از سیاسِت اتخاذی دولت )موسوم به تعدیل ساختاری( بود. فارغ از بررسی و 
نقد خود سیاست، باألخره یک اقدام ایجابی چنین تورمی ایجاد کرده بود، اما سال 1398، 
که هیچ اصالح ساختاری و  تورم 42 درصدی در حالی با تورم سال 1374 رقابت می کرد 

کار نبود.2 هیچ اقدام ایجابی هم در 

نمودار 1: برگرفته از مرکز آمار ایران

کارخانه های هپکو، هفت تپه، آذرآب و... هم هنوز حل نشده بود و این  مشکل تعطیلی 
که مبادا در فرایند تعدیل نیرو، قرعه به نامشان  کارگران نیز منتقل می کرد  نگرانی را به سایر 

بخورد.

1 .https://donya-e-eqtesad.com
خ تورم یک ماه بررسی شده است. خ تورم سال 1398 و جهت افزایش دقت، روند نر 2. به دلیل نبود نر
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اما خبرهای بد دیگری هم وجود داشت؛ تیرماه 1398، هنوز چهار ماه از شروع سال 
کسری بودجه مواجه شد، زیرا بخشی از درآمدهای نفتی وصول  که دولت با  نگذشته بود 
نشده بود. در شرایطی که سیل گستردۀ فصل بهار، کمک مالی دولت را می طلبید، دولت 
کمبود مالی مواجه بود؛ اول پرداخت یارانه ها،  برای تأمین هزینۀ امور مصوب خود هم با 
کارمندان و سوم هزینه های عمرانی و فرهنگی؛ همه مصوب بودجه  دوم پرداخت حقوق 

است:
که شامل بیش از  کمبود مالی یعنی ناتوانی در پرداخت حقوق بیش از 4.7 میلیون1 نفر 

4.7 میلیون خانواده و قاعدتًا بیش از 18 میلیون نفر اعضای خانواده های آن ها...؛
کمبود مالی یعنی عدم پرداخت یارانه درحالی که دوازده درصد مردم زیر خط فقر ملی 
وجود  افرادی  چنین  برای  دارند.  ماه  در  تومان  هزار   220 زیر  درآمدی  و  هستند  )مطلق( 

همان یارانۀ 45 هزار تومانی بسیار مغتنم است؛2
پیمانکاران  زندگی  نه تنها  که  عمرانی  پروژه های  معطل شدن  یعنی  مالی  کمبود 
زیرساخت های  اتمام  ی  رو کسانی که  همۀ  بلکه  می کند،  مشکل  دچار  را  خصوصی 

عمرانی برای معیشت خود حساب می کردند، به مشکل برخورد می کنند. 
کند، همۀ  کسب  گر دولت نتواند نفت بفروشد و درآمد مورد نیاز را  همۀ این ها یعنی ا

کشور را درگیر می کند و این بار افراد درگیر:
که در همۀ دنیا، اعتراض ها، آشوب ها و انقالب ها  دقیقًا طبقۀ متوسط شهری هستند 

را به پا می کنند؛
طبقۀ مستضعف هستند که قرار بود انقالب یک تار مویشان را به صد کاخ نشین ندهد. 
کمیسیون انرژی مجلس حاضر شد  که وزیر نفت در  نگرانی از این بابت آن قدر باال بود 
»قول  بخورد:  تیتر  روزنامه ها  در  و  بودجه محقق شود  براساس  نفت  فروش  که  داد  قول  و 

1 .https://www.tabnak.ir/fa/news/884538.
2 .https://www.eghtesadonline.com.
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و عماًل  برنمی داشت  را  زنگنه تحریم ها  آقای  قول  اما  برای حفظ صادرات نفت«.1  زنگنه 
یال هم از بابت فروش نفت به  در تیرماه هم به اذعان معاون اول رئیس جمهور حتی یک ر

خزانه واریز نشد. 
کسری بودجه  کشور را مستقیمًا درگیر می کند،  وقتی هزینه های دولت این تعداد از مردم 
از  که  بی قانونی  همان  یعنی  دولت  سقوط  و  کند  ساقط  را  دولت  یک  می تواند  به راحتی 
گل آلود و دشمنی های خارجی. پس  قانوِن بد، بدتر است؛ یعنی اعتراضات داخلی و آب 
کنند. اما چگونه؟ که دولت ها کسری بودجه را رفع  حکومت ها همۀ تالش خود را می کنند 
وجود  کارخانه ها  تعطیلی  و  تورم  بودجه،  کسری  دولت ها،  درآمد  نوع  بین  ارتباطی  آیا 

دارد؟
کسری بودجه اش ممکن است مشکل تورم و بیکاری  کسب درآمد یا رفع  آیا دولت برای 

کند یا می تواند آن را تقلیل دهد؟ را تشدید 

1. https://donya-e-eqtesad.com.
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سرنوشت محتوم؛ 
راه های کسب درآمد دولت ها
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فصل 1 سرنوشتمحتوم؛راههایکسبدرآمددولتها

   رسنوشت محتوم؛ راه های کسب درآمد دولت ها

دولت ها به شش راه برای کسب درآمد فکر می کنند؛ نفت، نفِت نفت، نفِت نفِت نفت، 
نفِت نفِت نفِت نفت، شبِه نفت، ضد نفت.

اما  شده،  توبه  بارها  راه ها،  این  از  برخی  از  مقابل؛  در  یک راه  و  نفتی  به شدت  راه  پنج 
گزینه استفاده می کنند. اسناد باالدستی همواره  همیشه دولت ها از آن ها به عنوان اولین 
که  زمانی  حتی  اما  کنند،  استفاده  ضدنفتی  غریِب  راِه  از  دولت ها  که  کرده اند  توصیه 
تحریم ها هم دولت ها را مجبور به استفاده از راِه ضدنفتی می کند، آن ها حاضرند راه جدید 
کشور  کافی است مجلس هم از برنامه های  بسازند، اما به اصالح ساختاری دست نزنند و 

برای اصالح ساختاری صیانت نکند تا مشکالت عمیق تر شود.

نفت

برآوردها از سهم نفت در بودجه متفاوت است )به دلیل تخمین های مختلف از قیمت 
کاهش وابستگی  که از  فروش نفت(. نمودار زیر، براساس پایین ترین برآوردها، تنظیم شده1 
از  و پیش بینی ها  ایران  به وضعیت صادرات نفت  توجه  با  اما  به نفت حکایت می کند، 

ک و ناپایدار است. آیندۀ بازار نفت، همین مقدار وابستگی نیز خطرنا

نمودار 2: برگرفته از سایت دنیای اقتصاد

1 .https://donya-e-eqtesad.com.
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که همیشه در نوسان بوده و  در نمودار بعدی، میزان صادرات نفت نشان داده می شود 
که عدم قطعیت باالیی دارند. تحریم ها همواره یکی از موانع  بسیار متأثر از عواملی است 
هدف  کرد.  تحریم  را  ایران  مجددًا   1397 سال  در  آمریکا  هست.  و  بوده  نفت  صادرات 
که صادرات نفت ایران را به صفر برساند، اما در نهایت مجبور شد  نهایی آمریکا این بود 
 1398 سال  این حال،  با  کند.1   صادر  معافیت  و...(  چین،  )روسیه،  کشور  هشت  برای 

درحالی که قرار بود 1.5 میلیون بشکه نفت فروخته شود، تنها 300 هزار بشکه فروخته شد.

نمودار 3: مرکز آمار ایران

درآمدهای نفتی به صادرات نفت و قیمت نفت وابسته است و چون صادرات نفت 
و قیمت نفت هر دو بسیار ُپرنوسان هستند، درآمدهای نفتی ناپایدارند. وابستگی شدید 
صادرات نفت به عرضۀ نفت توسط سایر کشورها، تعامالت سیاسی با هشت کشور جدِی 
کره تشدید هم شد، راهی  که با راهبرد مذا خریدار نفت از ایران و از همه مهم تر تحریم هایی 

کشور اندیشیده شود باقی نمی گذارد. جز این که به درآمد پایداری برای بودجۀ 

   نفِت نفت؛ صندوق توسعه

کمپانی های غربی می فروشند  که نفتشان را براساس نیاز و سیاست گذاری  کشورهایی 

1 .https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1094623.
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فصل 1 سرنوشتمحتوم؛راههایکسبدرآمددولتها

و تالشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و صنعت بومی انجام نمی دهند، شاید جیب 
تمام  نفتشان  که  روزی  که  نمی آورند، چرا به دست  اما سود حقیقی  پر شود،  کمانشان  حا
نام  به  صندوقی  استدالل،  این  براساس  هستند.1  آباد  غیِر  و  بایر  کشور  یک  فقط  شود، 
و  کم  بدون  را  نفتی  درآمدهای  از   %20 دولت  هر  تا  شد  تأسیس  ملی«  توسعۀ  »صندوق 
کند. این صندوق در اختیار دولت است، مسئوالن صندوق  کاست به این صندوق واریز 
را دولت نصب می کند، سیاست های صندوق، برداشت از صندوق، همه چیزش دست 

دولت است.2 
از  برداشتی  گر  ا و  باشد  آینده  نسل های  پس انداز  حساب  نفتی،  صندوِق  این  بود  قرار 
که دارای  آن صورت می گیرد، تنها و تنها برای دادن تسهیالت به طرح های مفیدی باشد 
توجیه اقتصادی هستند که اصل و سود تسهیالت اعطاشده به صندوق برگردد یا صندوق 
تش در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه گذاری کند.  برای افزایش تواِن اعطای تسهیال
قانونًا استفاده از منابِع صندوق برای بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع 
از  حال،  این  با  ندارند.  را  آن  از  مصرفی  استفادۀ  اجازۀ  دولت ها  به همین دلیل  است، 
طمع نسبت به منابع این صندوق دست نمی کشند و اجازۀ انجاِم این اقدام غیرقانونی 
یافت حکم  )برداشت از صندوق برای مصارفی جز تسهیالت به بخش خصوصی( را با در

حکومتی از رهبری می گیرند.
که برای سرمایه گذاری از صندوق برداشت  که در عمل، مواردی هم  واقعیت آن است 
علنی  را  دست درازی  این  دولت ها  حتی  است.3  نشده  صرف  نظر  مورد  محل  در  شده، 
تأمین می کنند، بلکه  با همین صندوق  کم وبیش  را  کسری بودجۀ خود  نه تنها  و  کرده اند 
همان  یعنی  شده؛  یاد  هم  درآمدی  منبع  به عنوان  آن  از   1399 بودجۀ  در  عجیبی  به طرز 
کرده بودند، توسط این دولت نه به  که دولت های قبل هم برای نسل بعد ذخیره  مقداری 
چشم امانت، بلکه به چشم درآمد نگاه می شود. درواقع به نام نسل بعد ذخیره شده بود، 

کام دولت بعد استفاده شد! اما به 

1 .http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19249.
2. http://www.ndf.ir.

3. مانند 140 میلیون یورو که به منظور بازسازی سیستم آب و فاضالب خوزستان برداشت شد.
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طبق برنامۀ پنجم توسعه، برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، دولت ها حداقل باید 20 
کنند و هرسال 3 درصد  درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعۀ ملی واریز 
به این نرخ اضافه می شود؛ طوری که امسال باید 36 درصد1 از درآمد نفت واریز می شد، اما 
کند( و مبلغی را هم  دولت همان 20 درصد را واریز می کند )چون قانونًا نمی تواند کمتر واریز 
که بیش از مبلغ واریزی او است )20 درصد فروش 300 هزار بشکه- با ارز  برداشت می کند 
که در بودجه ذکرشده- 31 همت2 خواهد بود اما برداشت از صندوق در  5300 هزارتومانی 

سال 1398 معادل 45 همت بوده است(.
جزء  هم  صندوق  این  از  برداشت  باید  نفت  به  بودجه  وابستگی  دقیق  محاسبۀ  برای 
در  نفت  به  بودجه  وابستگی  میزان  در  نظر  از دالیل اختالف  و یکی  نفتی ذکر شود  درآمد 

همین نوِع محاسبه است.

   نفِت نفِت نفت؛ تنخواه

در حسابداری از واژۀ تنخواه برای پول هایی استفاده می شود که محل مصرف مشخصی 
هزینه های  برای  تا  می گرفت  قرار  شرکت  مدیر  اختیار  در  هزینه ها  بر  اضافه  و  ندارند 
پدیدۀ  یک  به عنوان  واژه  این  اما  کند.  استفاده  ُخرد  هزینه های  یا  و  غیرقابل پیش بینی 
به عنوان  را  مبلغی  مرکزی  بانک  دارد.  متفاوت  معنایی  و  است  شده  بودجه  وارد  نوظهور 
ازای چیست؟ در  این چاپ پول در  قرار می دهد.  با چاپ پول در اختیار دولت  تنخواه 
ازای پول های بلوکه شدۀ نفتِی ایران یا در ازای فروش آتی نفت است؛ یعنی هرزمان دولت 
دالر  شد،  نفت  فروش  به  موفق  آینده  در  یا  و  بلوکه شده  پول های  آزادکردن  به  موفق  ایران 

پیش فروش شده )متناظر با پول چاپ شده( را به بانک مرکزی پس خواهد داد.
اما  نفت می فروشد،  کند: دولت  روشن  را  نفت می تواند مسئله  فروش  فرایند  شناخت 
از فروش نفت به وطن  از دالر حاصل  یا سایر تحریم ها بخشی  بانکی  به دلیل تحریم های 

1. https://www.farsnews.com/news/13980917000234.
2. هزار میلیارد تومان که به اختصار همت گفته می شود.
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قرار  مرکزی  بانک  اختیار  در  دولت  توسط  وصول شده  بخش  می شود.  بلوکه  و  نمی آید 
می گیرد تا با قرارگرفتن در سامانۀ نیما )سامانۀ خرید و فروش ارز( قیمتش توسط خریداران 
و فروشندگان ارز )همان صادرکنندگان و واردکنندگان یا مسافران( تعیین شود و مابازای 
یالِی آن به بانک مرکزی پرداخت شود. پس از این فرایند، بانک مرکزی مبلغ مذکور را در  ر
یاِل در اختیاِر دولت، مابازای تولید  که ر اختیار دولت قرار می دهد. در این صورت است 
فرایند، دالرهای  این  با  ایجاد می کند. پس جز  کمتری  تورم بسیار  و  کاال و خدمات دارد 
اختیار دولت  که در  پولی  و هرگونه  ندارند  را  کشور  پولِی  فرایند  به  ورود  امکان  بلوکه شده 
قرار بگیرد، نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود. استقراض از بانک مرکزی 
کار، دولت نیاز مالی خود را با خلق  کشور و در نتیجه تورم. با این  یعنی افزایش نقدینگی 
فقیرتر  مردم  و  کم شده  مردم  پول  ارزش  تورم،  افزایش  با  مقابل  در  و  به دست می آورد  پول 

کرده است.  می شوند. در واقع دولت دستش را در جیب مردم 
دالر  یا  می شود  پیش فروش  مرکزی  بانک  به  نفت  ظاهر  در  تنخواه،  اصطالح  ظهوِر  با 
بلوکه شدۀ حاصل از فروش نفت، توسط دولت پیش خوری می شود، اما در باطن، بانک 
کار مستقیمًا پایۀ پولی را  مرکزی در حال ایجاد نقدینگی بدون توجه به تولید است و با این 
که نه تنها منجر به ایجاد تورم می شود، بلکه به معنای پیش خوری نفت و  افزایش می دهد 
که سال گذشته مجلس پیشنهاد دولت برای  پول نفت است. به دلیِل همین آسیب ها بود 
کسری  برای رفع  برای بودجۀ سال 1399، مجددًا دولت  اما  کرد،  را رد  از تنخواه  استفاده 

کرده است. ی 20 همت به عنوان تنخواه حساب  بودجه اش رو

   نفِت نفِت نفِت نفت؛ انتشار اوراق مشارکت

نوعی  اوراق،  این  خرید  با  دارند،  نقدینگی  که  مردمی  و  می کند  منتشر  اوراق  دولت 
کنند. اما واقعیت این  یافت  سرمایه گذاری می کنند تا سود مشخصی را در سال آینده در
اوراق، سرمایه گذاری نیست، بلکه واقعیِت آن، استقراض دولت از مردم است. دولت از 
مردم پولی را قرض می گیرد و مردم تنها انگیزه شان برای معامله با دولت، بازگشت اصل 
که  گمان می کند سال آینده چنان فرجی می شود  و سود پولشان است. این یعنی دولت 
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منبع  خود  آیندۀ  سال  برای  دولت  یعنی  برگرداند؛  مردم  به  سودش  با  را  پول  این  می تواند 
کسری بودجه نخواهد داشت و نه تنها می تواند بدهی امسال  که نه تنها  درآمدی می بیند 
را بپردازد، بلکه حتی 20 درصد )سود اوراق( بیش از بدهی امسال را هم می تواند بپردازد. 
که به یک باره سال آینده سبز خواهد شد؟ هیچ. دولت حتی  این چه منبع درآمدی است 
بازپرداخت می کرد،  را  گذشته  اوراق مشارکت سال های  باید  که  منابعی  در سال 1398 
که با انتشار  کاهش داد.1 دولت تنها بدهی خود را به تأخیر می اندازد؛ همان طور  18 درصد 

کرده است. گذشته، بدهی خود را به امسال موکول  اوراق قرضه در سال 
سیاسِت انتشار اوراق می تواند فرصتی یک ساله باشد تا دولت ها با اتکا به درآمد آن به 
کسب  اصالح ساختاری دست بزنند و بعد با اتکا به اصالح ساختاری، چنان درآمدی 
کنند که بتوانند سود اوراق مشارکت را هم پرداخت کنند، اما افراط در انتشار اوراق2 توسط 

دولت بدون هیچ گونه اصالح ساختاری، یک پیام و یک اثر دارد:
از اصالح  فرجی غیر  ایجاد شود؛  فرجی  نفت  فروش  در  دارد  امید  که دولت،  پیام  این 

کره است. که همان مذا ساختاری 
کسری بودجه برای دولت بعد به  اثر این که دولت فعلی یک دفترچۀ قسط به اندازۀ تمام 

گروگان گیری دولت بعد می شود. ارث می گذارد و عماًل منجر به 

  شبِه نفت؛ واگذاری دارایی های منقول

دولتی  فعالیت های  برای سپردن  باید  اساسی، خصوصی سازی  قانون  طبق اصل 44 
سازمان  کنون  ا اما  باشد،  بورس  در  باید  گذاری  وا این  شود.  انجام  خصوصی  بخش  به 
هپکو،  تعطیلی  کند.  اجرا  و  تعیین  را  گذاری  وا شرایط  است  موظف  خصوصی سازی 
گذارِی  وا یعنی  داد؛  رخ  کارخانه ها  این  خصوصی سازی  از  بعد  و...  آذرآب  هفت تپه، 
کارخانه  خریداراِن  قامت  در  را  زمین  خریداراِن  خصوصی سازی،  سازماِن  غیرتخصصی 
اموال  و  زمین  فروش  از  آن ها،  تعطیل کردن  سپس  و  ارزان خری  با  تا  می کند  و  کرده  ظاهر 

کارخانه سود ببرند.

1 .https://monitoreconomy.ir
2. حد انتشار اوراق در برنامۀ ششم ذکر شده است.
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با  سپس  می شدند،  انتخاب  به اشتباه  فروش،  نوبِت  در  امواِل  معیوب،  فرایند  این  در 
قیمت گذاری های سخیف، سودجویان به صف خریداران اضافه می شدند و بعد در یک 
کارآمِد شناسایی اهلیت  فرایندی ممزوج از رانت اطالعاتی و تعارض منافع، با سازوکار نا
حلقۀ  یا  دولتی  مدیران  به نفع  دولتی  اموال  حراج  به  تبدیل  خصوصی سازی  خریدار، 
کرد. به عنوان شاهد مثال برای این  دوستانشان شد و یک طبقۀ جدید رانت خوار ایجاد 

کرد: زنجیرۀ سرتاسر فسادزا می توان موارد زیر را ذکر 
که با سر، زمین خورد(؛ کارخانۀ درحال فعالیت خوب  کارخانۀ هپکو )یک  فروش 

قیمت گذاری چهار همتی برای اردوگاه باهنر به جای قیمت 30 همتی1 )تقریبًا یک دهم 
کنشگران اجتماعی منتفی شد(؛ گذاری با ورود  که این وا قیمت( 

سازمان  به  وکالت  دادن  جایگاه  در  اساسًا  فروشنده  )که  تبریز  کتورسازی  ترا گذاری  وا
خصوصی سازی برای فروش نبوده(.

البته تقریبًا تمام زنجیره های فسادزای ذکرشده در تمام مثال های ذکرشده وجود داشته 
است. دولت این دارایی ها را می فروشد و خرج امور جاری می کند؛ درحالی که باید صرف 
با ظاهِر خصوصی سازی و  از این حیث فروش دارایی های دولت  و  امور زیرساختی شود 
که  کاماًل شبیه فروش نفت است؛ همان داستان پدر معتادی  در باطِن اختصاصی سازی، 

طالی مادر را می فروشد تا خرج اعتیادش دربیاید.
به جز خصوصی سازی، مفهوم دیگری هم در بودجه به ناِم »فروش اموال غیرمنقول« وجود 
دارد. خصوصی سازی بر عهدۀ سازمان خصوصی سازی است، ولی فروش اموال غیرمنقول 
از طریق مناقصۀ وزارت اقتصاد انجام می شود و دولت این امکان را دارد که دارایی های خود 
کند. اما توجه به یک نکته نشان می دهد چیزی جدی به نام  کسب درآمد  را بفروشد و از آن 
که از ِقَبِل فروش آن درآمد 50 همتی برای بودجۀ 1399 به دست  »دارایِی« دولت وجود ندارد 
کند،  کسب  کرد 4 همت از فروش دارایی اش درآمد  بیاید. دولت در سال 1398 پیش بینی 
اما تنها 400 میلیارد تومان فروخت؛ یعنی تنها یک دهم آن محقق شد. با این حال، دولت 
روی درآمدی که تنها یک دهمش محقق شده، دوازده برابر بیشتر حساب باز کرده است و این 

1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/2075136/26/05/1398/
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یعنی دولت عالوه بر آتشی که به اموالش زده، دچار سراب بینی در کسب درآمد نیز هست.
عنوان  تحت  دولت  دارایی های  عمدۀ  زیرا  ندارد،  فروش  برای  یادی  ز دارایی  دولت 
نه  می شود،  محقق  خصوصی سازی  طی  آن  فروِش  که  است  دولتی«  شرکت های  »اموال 
گانه ای در بودجه دارد و 10 همت  فروش اموال غیرمنقول. خصوصی سازی هم ردیف جدا

برآورد شده است.
بخش  به  انتقال  برای  خاص  گذاری  وا شرایط  با  قانون  طبق  باید  که  خصوصی سازی 
کنید  خصوصی صورت می گرفت، عماًل تبدیل به »مفت فروشی« شده است. حال تصور 
انجام می شود- چه چوب حراجی  با مناقصه  اساسًا  دارایی دولت -که  فروش  فرایند  در 
که باید این فرایند با  کرده  که امسال دولت قید  به اموال دولتی زده می شود؛ به خصوص 

»حذف تشریفات«! انجام شود؛ همان تشریفاِت نداشته! 
کسب درآمد باشد، آن را به ثمن بخس هم  وقتی تنها هدف دولت از فروش دارایی ها 
که به بهای اصلی آن فروخته  که شده می فروشد و درست مانند نفت در همۀ این سال ها 
ثمن بخس  به  دولتیان  در دست  مال مفت  به مثابۀ  دولتی هم  دارایی های  نشده است، 
بماند؛ همان حکایت  بعد  برای دولت  اموال دولتی  از  که مبادا قسمتی  فروخته شده اند 

ماِل مفت و دل بی رحم.
دولتی«  دارایی های  »مولدسازی  زیبای  ناِم  با  امسال  که  غیرمنقول  اموال  فروش 
و  میراث خواری  مفت فروشی،  آفِت  با  است.  مقطعی  کاماًل  راهکار  یک  می شود،  انجام 
کسری بودجه  گذشته(  که با افراِط در آن )افزایش دوازده برابری نسبت به سال  سراب بینی 
درست  شد؛  خواهد  بسته  بعدی  نسل های  برای  هم  مقطعی  راه  همین  می شود،  تشدید 

مانند نفت.

   ضد نفت؛ مالیات

از آن به عنوان  کسب درآمد می توانند  که دولت ها عالوه بر  انواع مختلفی دارد  مالیات 
به  مالیات  زمانی که  کنند.  استفاده  نیز  جامعه  در  رفتارسازی  برای  سیاستی  ابزار  یک 
درآمد  که  را می کند  تمام تالش خود  نیز  تبدیل شود، دولت  درآمد دولت  منبع  مهم ترین 



21

فصل 1 سرنوشتمحتوم؛راههایکسبدرآمددولتها

که نرخ مالیاتی نیز یک نقطۀ بهینه دارد و بیشتر از آن  مالیاتی خود را افزایش دهد. از آن جا 
باعث کاهش تولید و بعد کاهش درآمد مالیاتی می شود، پس بعد از مدتی تنها یک راه برای 
افزایش درآمد مالیاتی باقی می ماند و آن، ایجاد بستر مناسب برای رونق تولید است؛ یعنی 
مالیات عامل انگیزشی دولت ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد؛ درست 
کرد، اما  کرۀ جنوبی علی رغم این که توسعه را با ایران آغاز  کرۀ جنوبی افتاد.  که در  اتفاقی 

یادی از بودجۀ خود را از مالیات تأمین می کند و رشد اقتصادی باالیی دارد. امروز سهم ز
که از لحاظ اقتصادی، موفق )تورم و بیکاری پایین( بوده اند، یا مانند  کشورهایی  تمام 
پول  نمی دهند  اجازه  اما  را می فروشند،  نفت  نروژ  مانند  یا  بوده اند  نفت  فاقد  کرۀ جنوبی 
حاصل از فروش نفت به کشورشان برگردد، زیرا درآمد نفتی را فسادزا می دانند و برای رفع این 
کشورها برای نسل های آینده سرمایه گذاری  فساد، نفت را می فروشند و پول آن را در سایر 
می کنند. البته مشخص است که این راه برای ایران به دلیل تحریم بانک مرکزی امکان پذیر 
کشور وجود دارد  نیست، اما راه های دیگری برای بهینه کردِن ورود پول نفت به جریان پولی 

گر اراده ای برایش ایجاد شود(. )ا
و  تولید  به  دولت  وابستگی  میزان  نشان دهندۀ  دولت،  هزینه های  از  مالیات  سهم 
تولیدکننده است و به همان میزان دولت را وام دار مردم کرده و دولت مردان را وادار به ایجاد 
باشند.  داشته  بیشتری  درآمد  بتوانند  تا  می کند  مردم  اقتصادی  رشد  برای  مناسب  بستر 
در  درصد   40 تا   30 بین  که  می دهد  نشان  ایران  در  را  بودجه  از  مالیات  سهم  زیر،  نمودار 

پایی به بیش از 70 درصد هم می رسد.1 کشورهای ارو نوسان بوده، اما این مقدار برای 

1 .https://moqavemati.net/101931
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بیشتری  بودجۀ  به  مالیات  نسبت  پایی  ارو کشورهای  این که  علت  شود  تصور  شاید 
کشورها بهتر است یا اقتصاد بزرگ تری دارند و  که وضعیت اقتصادی این  دارند، این است 
یافت مالیات در آن ها بیشتر است، اما چنین نیست؛ برای سنجش این موضوع،  امکان در
ناخالص  تولید  به  مالیات  که همان نسبت  دارد  اقتصادی وجود  نام تالش  به  شاخصی 
کشور سوئد، انگلستان، آمریکا و ایران  داخلی است. نمودار زیر این شاخص را برای چهار 
که ایران تنها از 7.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مالیات  گویا است  نشان می دهد و 

یافت می کند.1 در

یافت  در است،  پایدار  تقریبًا  مقدار  یک  داخلی  ناخالص  تولید  مقدار  که  آن جا  از 
درصدی از آن به عنوان مالیات که تهدید خارجی نیز ندارد، یک درآمد پایدار تلقی می شود.

نمودار 4 : مرکز آمار ایران

1 .https://moqavemati.net/images.
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با اخذ مالیات، دیگر نیازی به فروش اموال دولت )چه نفت و چه غیر نفت( نیست؛ آن 
که میراث دولت ها برای نسل های آتی است، اما به نام »روِز مبادا همین امروز  هم اموالی 
است« به چوب حراج گذاشته می شود تا بودجه را تأمین یا کسری بودجه را رفع کند. عالوه 
تولید  پشتوانۀ  بدون  نقدینگی  ایجاد  اثر  بر  تورم  افزایش  مانع  می تواند  مالیات  اخذ  این  بر 
گسترش عدالت اجتماعی، چنان عایدی  گر به درستی اخذ شود، می تواند عالوه بر  شود و ا
کند و اساسًا از هر چه  که بتواند هم زمان دو دولت را با هم اداره  کند  خوبی نصیب دولت 

راِه پرمخاطره برای ملت چشم بپوشد. چگونه؟
گر تالش مالیاتی در ایران به جای عدد فعلِی هفت درصد به نرخ متوسط شانزده درصِد  ا
ناخالص داخلی )معادل 2400  تولید  از  یعنی شانزده درصد  کند،  پیدا  افزایش  کستان  پا
که در مجموع چیزی حدود 384 همت می شود؛ یعنی بیش از 90 درصد بودجۀ  همت(1 

کسری بودجۀ سال 1398. 1399 و دوبرابر 
از حیث  گر مالیات  ا که  این است  آن  و  اما یک نکتۀ مهم در اخذ مالیات وجود دارد 
که  معنا  این  به  به شکست می کشاند؛  را  درآمدی خود  نشود، وجه  اخذ  عدالتی درست 
یع مالیات بین طبقات مختلف جامعه به درستی صورت نگیرد، به مرور زمان گروه  وقتی توز
اندِک مؤدیان را به پرداخت مالیات معترض می کند. مالیات در ایران در طول سال های 

متمادی تبدیل به واژه ای منفور در نزد عامه شده است؛ چگونه؟ 
که به دلیل بهره مند بودن، بهرۀ بیشتری هم از خدمات دولتی    وقتی ثروتمندان جامعه 

کمتر از سایر         مانند زیرساخت های عمرانی، فرهنگی و امنیتی می برند، مبلغی اندازه یا 
      طبقات می پردازند؛

که باید     وقتی مالیات طبقات متوسط و ضعیف جامعه به سرعت اخذ می شود و آنان 
      مالیات بیشتری بپردازند، به آسانی فرار می کنند؛

وقتی چتر معافیت مالیاتی، بیشتر بر سر ثروتمندان قرار می گیرد؛  
گزارۀ فوق، دولت ها به دنبال افزایش نرخ مالیاتی برای همان    وقتی به جای اصالح سه 

      طبقۀ متوسط هستند.
کشور، قشر متوسط را هدف قرار داده است. در واقع نوع مالیات ِستانی در 

1.https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/3/7338.Q.Account.Issu.4-97-100=90.xlsx.
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   خون هایی رنگین تر از همۀ دنیا

گرفته می شود )همان مالیات بر ارزش افزوده(، یا از درآمد، یا  مالیات یا از مصرف کننده 
از سود شرکت ها، یا از ثروت افراد. شیوۀ اخذ یا شیوۀ معافیت های مالیاتی یا نرخ گذاری بر 
کشورهای دنیا، ثروتمندان  که باعث شده اتفاقًا برخالف سایر  گروه ها به گونه ای است  این 
کنند؛ این اختالف در نمودار زیر مشخص است.  کمی پرداخت  در ایران مالیات بسیار 
در کشورهایی چون آمریکا و کانادا، دهک اول بیش از هفتاد درصد کل مالیات را پرداخت 
تنها سهم دهک  گر  ا تنها سه درصد است؛ یعنی  ایران این عدد  می کنند؛ درحالی که در 
کشورهایی چون آمریکا، انگلستان و سوئد  پردرآمد ایران از مالیات به سهم این دهک در 
گر از 150 همت  کرد؛ یعنی ا کشور را تقریبًا دوبرابر خواهد  برسد، به تنهایی درآمد مالیاتی 
یافتی از ثروتمندان است، سهم ثروتمندان به 80 درصد برسد،  فعلی که تنها 3 درصدش در
کشور به 270 همت خواهد رسید. )سهم سه درصد از 150 همت برابر 4.5  درآمد مالیاتی 
همت است و متناظر 80 درصدی آن 120 همت خواهد شد(. یعنی سهم مالیات از بودجه 

به جای 31 درصد به 57 درصد خواهد رسید.
 300 کشور  در  که  است  کرده  تأیید  هم  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  را  نکته  این 
از آن ها  از یک میلیارد است و نیمی  که درآمد ساالنۀ آن ها بیش  یم  هزار نفر میلیاردر دار
گر  اساسًا مؤدی1 مالیاتی نیستند2 )یعنی حتی یک بار هم مالیات پرداخت نکرده اند(.3 ا
گرفته شود، با نرِخ پلۀ آخر مالیات بر حقوق )35%( چیزی  تنها مالیات این طبقه به درستی 

حدود 50 همت درآمد مالیاتی افزایش پیدا می کند؛ یعنی 30% افزایش درآمد مالیاتی. 

1. پرداخت کنندۀ مالیات.
2 .https://donya-e-eqtesad.com.
3 .https://www.tasnimnews.com/fa/news/2128811/06/08/1398.
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در  ایران  در  تولید  سوِد  می کند.  تأئید  را  گزاره  این  که  دارد  وجود  هم  دیگری  واقعیت 
نسبت با سود بانک ها و سود بازارهای غیرمولد )مانند داللی در مسکن، ارز و سایر موارد( 
اما نمودار زیر  برابر 25 و 90 درصد،  پایین تری دارد؛ چیزی حدود 10 درصد در  نرخ بسیار 
دارد؛  ایران  در  را  درآمد  دومین  شرکت ها  سود  از  حاصل  مالیاتی  درآمد  می دهد  نشان 
تولیدی  شرکت های  برای  مالیات  سهم  کمترین  ذکرشده  کشورهای  سایر  در  درحالی که 
است، اما تولیدکنندگان ایرانی )کاال یا خدمات( 37 درصد مالیات را پرداخت می کنند 
کشور دیگر حدود 9 درصد است؛ یعنی حدود یک سوم.  که این نرخ به طور میانگین در سه 
کشورهای ذکرشده به طور میانگین 39.8  که در سایر  از سوی دیگر، سهم مالیات بر درآمد 
درصد است، در ایران تنها 14 درصد از درآمد مالیاتی را شامل می شود؛ یعنی چیزی حدود 

یک سوم.
پس  خیر.  ندارد؟  وجود  مالیاتی  فرار  شرکت ها  بین  در  که  است  بدین معنا  این  آیا  اما 
چطور مالیات بر شرکت ها در حال حاضر بیشترین سهم را در درآمد مالیاتی دارند؟ بر اثر 
از  هیچ کدام  که  کرده  پیدا  کاهش  به حدی  مالیاتی  درآمد  ایران،  در  مالیاتی  فرار  شدت 
بهشت  به  ایران  اقتصاد  واقع  در  نمی کنند.  پرداخت  را  خود  واقعی  سهم  درآمدی  منابع 
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که درآمد مالیاتی اش  کرده است، دولت است  کسی که ضرر  مالیاتی تبدیل شده و تنها 
مالیات  کشور  تولیدی  نظام  مالیاتی،  بهشت  این  در  حال  این  با  است.  پایین  به شدت 
تولید، فی نفسه موجب  پایین  و سوِد  رکود فعلی  به  توجه  با  که  بیشتری پرداخت می کند 
با این وجود، چرا همچنان نظام مالیاتی  نیز می شود.  کاهش درآمد مالیاتی در این حوزه 

کشور تمرکز خود را برای اخذ مالیات بر ثروتمندان نمی گذارد؟

درآمد  کسب  راهی  چه  از  ثروتمندان  این  است؟  کم  حد  این  تا  ثروتمندان  سهم  چرا 
کمتری می پردازند. که به نسبِت ثروت خود مالیات  می کنند 

معافیت های مالیاتی به هدف نمی خورد و بیشتر ثروتمندان را معاف می کند؛  
یادی در طبقۀ ثروتمندان اتفاق می افتد؛   فرار مالیاتی ز
کم لحاظ شده است؛   اساسًا نرخ مالیاتی برای این طبقه 
کسب درآمد می کنند، اما    که بیشتر طبقۀ ثروتمند از آن  برخی منابع درآمدی وجود دارد 

یافت مالیات نشده اند. اساسًا در قانون غفلت شده و مشمول در
گزارۀ ذکرشده درست است. که هر چهار  حقیقت این است 
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    نرخی که حق ثروت را ادا منی کند!؛ نرخ های ثابت مالیات بر درآمد

شاغالن کشور، یا خود صاحِب کار هستند )کارفرما( یا حقوق بگیر شخص دیگری )کارگر(؛ 
گروه اول، تحت عنوان  که پرداخت می کنند، متفاوت است. از  از این حیث، نوع مالیاتی 
بر حقوق و دستمزد، مالیات اخذ  گروه دوم، تحت عنوان مالیات  از  و  بر مشاغل  مالیات 
گروه اول در قانون، دائمی و به صورت پلکانی به شرح زیر آمده است.  می شود. نرخ مالیات 

مالیات این گروه به صورت ساالنه در خردادماه با ارائۀ اظهارنامه دریافت می شود.
کسی در سال تا پنجاه میلیون تومان درآمد داشت، )یعنی به طور میانگین ماهانه 4  گر  ا

کند. میلیون تومان( باید 15 درصد مالیات پرداخت 
کنند، 50 میلیون تومان آن مشمول  کسب  کسانی که در سال تا 100 میلیون تومان درآمد 

15 درصد مالیات و 50 میلیون دیگر شامل 20 درصد مالیات می شود.
کسانی که در سال بیش از 100 میلیون درآمد داشته باشند، 50 میلیون تومان آن مشمول 
15 درصد مالیات، 50 میلیون دیگر شامل 20 درصد مالیات و الباقی درآمد آن ها شامل 25 

درصد مالیات است.

یافت  کارگران هستند، مالیات بر حقوق و دستمزد در کارمندان و  که همان  گروه دوم  از 
گروه قبل،  که نرِخ آن، هرسال در سند بودجه تصویب می شود1 و برعکِس مالیات  می شود 
یافت می شود )یعنی به نسبت مالیات دستۀ اول -مالیات مشاغل-  به صورت ماهانه در
سریع تر دست دولت را می گیرد و درآمِد آنی تری محسوب می شود(. نرخ این نوع مالیات در 

یافت شد. بودجۀ سال 1398 به صورت پلکانی با پنج پله تصویب و در

 http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/82 1. ماده 82 قانون مالیات های مستقیم؛
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    نرخی که حق ثروت را ادا منی کند!؛ نرخ های ثابت مالیات بر درآمد

شاغالن کشور، یا خود صاحِب کار هستند )کارفرما( یا حقوق بگیر شخص دیگری )کارگر(؛ 
گروه اول، تحت عنوان  که پرداخت می کنند، متفاوت است. از  از این حیث، نوع مالیاتی 
بر حقوق و دستمزد، مالیات اخذ  گروه دوم، تحت عنوان مالیات  از  و  بر مشاغل  مالیات 
گروه اول در قانون، دائمی و به صورت پلکانی به شرح زیر آمده است.  می شود. نرخ مالیات 

مالیات این گروه به صورت ساالنه در خردادماه با ارائۀ اظهارنامه دریافت می شود.
کسی در سال تا پنجاه میلیون تومان درآمد داشت، )یعنی به طور میانگین ماهانه 4  گر  ا

کند. میلیون تومان( باید 15 درصد مالیات پرداخت 
کنند، 50 میلیون تومان آن مشمول  کسب  کسانی که در سال تا 100 میلیون تومان درآمد 

15 درصد مالیات و 50 میلیون دیگر شامل 20 درصد مالیات می شود.
کسانی که در سال بیش از 100 میلیون درآمد داشته باشند، 50 میلیون تومان آن مشمول 
15 درصد مالیات، 50 میلیون دیگر شامل 20 درصد مالیات و الباقی درآمد آن ها شامل 25 

درصد مالیات است.

یافت  کارگران هستند، مالیات بر حقوق و دستمزد در کارمندان و  که همان  گروه دوم  از 
گروه قبل،  که نرِخ آن، هرسال در سند بودجه تصویب می شود1 و برعکِس مالیات  می شود 
یافت می شود )یعنی به نسبت مالیات دستۀ اول -مالیات مشاغل-  به صورت ماهانه در
سریع تر دست دولت را می گیرد و درآمِد آنی تری محسوب می شود(. نرخ این نوع مالیات در 

یافت شد. بودجۀ سال 1398 به صورت پلکانی با پنج پله تصویب و در

 http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/82 1. ماده 82 قانون مالیات های مستقیم؛

نمودار 5: اخذ شده از برنامه بودجه سال 13981

مالیات  بودن  »ناعادالنه  با طرح  تلفیق  کمیسیون  بودجۀ سال 1399، مجددًا  برای  اما 
کاهش دهد. البته ُپر واضح است  پلکانی!« بنا دارد آن را به دو پله و نرخ آن را به 20 درصد 
گر کسی مالیات پلکانی را ناعادالنه می داند، پس مالیات دو پله ای را هم باید ناعادالنه  که ا

بداند. اما چرا مالیات پلکانی هم بر حقوق عین عدالت است و هم بر مشاغل؟
از  بیشتر  بهرۀ  یعنی  امکاناتش؛  و  اجتماعی  زندگی  از  بیشتر  بهرۀ  یعنی  باالتر  حقوق 
امنیت، جاده، حمل ونقل، خدمات اداری، خدمات رفاهی و تفریحی و همۀ بسترهای 
یافت می کند و پس انداز  که حقوق بیشتری در عمرانی، امنیتی، اداری و...؛ مثاًل مدیری 
پرداخت  به  ماهش  هر  درآمد  کسی که  تا  می برد  امنیت  از  بیشتری  بهرۀ  دارد،  بیشتری 
کسی که دارایی بیشتری در شبکۀ بانکی دارد، بهرۀ بیشتری از  بدهی ماِه قبلش می گذرد. 
امنیت شبکۀ بانکی می برد و باید سهم بیشتری در هزینه های دولت داشته باشد. یکی از 
که افراد  منطق های اخذ پلکانِی مالیات بر درآمد )چه مشاغل و چه حقوق( همین است 
از امکانات می برند، مالیات یکسان پرداخت می کنند و بر مازاد  که  از میزان بهرۀ برابری 

کنند. که می برند، با نرخ بیشتری مالیات پرداخت  بهره ای 
اخذ  پلکانی  به صورت  درآمد،  بر  مالیات  نام  به  چیزی  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
از  برخی  در  عدد  این  درحالی که  است؛  بوده  درصد   35 نرخ  باالترین  ایران،  در  می شود. 

1 .http://www.rrk.ir/Files/Laws
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کشورها به  کشورها به 70 درصد هم می رسد. بخشی از علت باالبودن درآمد مالیاتی سایر 
نسبت ایران در همین نقطه است. سهم مالیات بر درآمد کشورهای ذکرشده در نمودار بین 

34 تا 50 درصد است؛ درحالی که این عدد برای ایران تنها 14 درصد است.

                                          نمودار 6 برگرفته از خبرگزاری تسنیم

باعث  را  کار  این  زیرا  هستند،  ثروتمندان  از  بیشتر  مالیات  اخذ  مخالف  عده ای  اما 
یکرد را برندۀ جایزۀ نوبل 2019 داده است:  کاهش رشد اقتصادی می دانند. پاسخ این رو
افسانه ای  می شود،  سرمایه گذاری  رشد  و  تقویت  باعث  مالیات ها  کاهش  که  ادعا  »این 
است که بیزینس من ها ساخته اند... این افسانه در واقع فقط منافع افرادی را تأمین می کند 
گر مالیات بیشتری از این  کوهی از اسکناس نشسته اند؛ درحالی که ا ی  که همین حاال رو
بازار  در  تقاضا  نتیجه  در  و  خرید  قدرت  افزایش  کنید،  تقسیم  مردم  میان  و  بگیرید  افراد 
که به  باعث رشد سرمایه گذاری )و در بلندمدت توسعه( خواهد شد. شگفت انگیز است 
که وضعیت در بعضی از  بهانۀ رشد اقتصادی چنان به نابرابری در جهان دامن زده شده 
که اهالی قدرت در ایران، عالج اقتصاد را در  کشورها به مرز انفجار رسیده .« مهم نیست 
کمیتی  کالن تا اعطای اختیارات حا حمایت از ثروتمندان به انحای مختلف -از وام های 
گفته است: »راه  که نوبلیست اقتصاد امسال1 )2019(  به آن ها- می دانند؛ مهم این است 

رونق اقتصاد، افزایش مالیات ثروتمندان و حمایت از اقشار ضعیف تر است.«2

1. آبیجیت بنرجی.
2 .http://www.taadolnewspaper.ir.



33

فصل2 خون هایی رنگین تر از همه دنیا

   دزدهای شیِک کت وشلواری؛ فرارهای مالیاتی ثرومتندان

که هرکس )شرکت( باید چند درصد از درآمد )سود( خود را  کرده است  قانون مصوب 
که به هر نحوی این مبلغ را پرداخت نکند، یعنی از  به عنوان مالیات پرداخت کند. هرکس 
گفته شود از درآمد مالیاتی  که  کرده است. البته شایسته تر آن است  پرداخت مالیات فرار 
کرده و از اشتباهاِت  کرده است، اما تبعیض به حوزۀ ادبیات عمومی هم راه پیدا  دزدی 

ثروتمندان با ادبیات محترمانه تری یاد می شود.
کسانی، به چه صورت و به چه  این فرارهای مالیاتی یا دزدی از درآمد مالیاتی توسط چه 
که نمی توانند )نه این که نخواهند، بلکه نمی توانند( فرار  گروهی  مقدار انجام می شود؟ تنها 
حساب  از  سیستماتیک  به صورت  مالیاتشان  که  هستند  کسانی  باشند،  داشته  مالیاتی 
گروه های شغلی به دلیل این که  کارگران. سایر  کارمندان و  کم می شود؛ یعنی  یا حقوقشان 
که  دارند  مالیاتی  فرار  امکان  می گیرد،  صورت  خوداظهاری  براساس  مالیاتشان  یافت  در
کمال پرداخت  کرده باشند، مالیاتشان را تمام و  گر صادقانه درآمد مالیاتی خود را اعالم  ا
همان  یا  درآمد  »کتمان«  برای  سنگین  جریمه های  مالیاتی،  قوانین  در  البته  می کنند. 
دروغ گویی در اظهارنامه لحاظ شده است، اما این جریمه های سنگین، باز هم بازدارنده 

کجا با این قطعیت در مورد فرار مالیاتی صحبت می شود؟ نبوده اند. از 
افراد  از  گروهی  می دهد  نشان  مختلف  ادارات  یا  نهادها  اطالعات  تقاطع  این که  اول 
برای  ثبت نشده اند؛  مالیاتی  اما در لیست مؤدیان  فعالیت هستند،  که در حال  هستند 
و  میلیون  یک  حدود  که  است  کرده  اعالم   1393 سال  در  شرکت ها  ثبت  رئیس  مثال: 
کرده تنها  یم؛1 درحالی که سازمان مالیاتی اعالم  کشور دار سیصد هزار شرکِت ثبت شده در 
مالیاتی  فرار  حال  در  شرکت  هزار   900 یعنی  این  و  کرده اند  ُپر  اظهارنامه  شرکت  هزار   400

هستند!2
کل درآمد  افراد است. پس نسبت  کشور، حاصل مجموع درآمد  کل  این که درآمد  دوم 
کشور، باید نرخی برابر میانگین مالیات های اخذشده داشته  کل  کشور به درآمد  مالیاتی 

1 .https://www.mashreghnews.ir/news/304647.
2 .http://ayaronline.ir/299012/08/1398.html.
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باشد؛ برای مثال: کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1397 )با اغماض همان درآمد 
نرخ  میانگین  به طور  گر  ا است.  بوده  تومان2  میلیارد1   2400 برابر  شود(  گرفته  نظر  در  کشور 
کشور باید 360 همت )%15 * 2400(  کنیم، درآمد مالیاتی  کشور را 15% حساب  مالیات 
درآمد  از  نیمی  یعنی  بود؛  همت   154 سال  آن  در  مالیاتی  درآمد  درحالی که  باشد؛  بوده 
که دولت در همان سال  یافت نشد؛ 210 همت. معادل دو برابر یارانۀ آشکاری  مالیاتی در
که درآمدهای  کرد. به اضافۀ این که مجموع مالیات پرداختی اصناف مختلفی  پرداخت 
کمتر است. 9 هزار میلیارد  کارمندان دولتی  میلیاردی ساالنه دارند، از مالیات بر حقوق 

)مالیات اصناف(در برابر 12هزار میلیارد )مالیان بر حقوق(!
هم  را  این  دارند؟  بیشتری  حجم  آن ها  در  مالیاتی  فرار  که  هستند  مشاغل  گروه  کدام 
درآمد  از  آن ها  سهم  به  ملی  ناخالص  تولید  از  مختلف  مشاغل  سهم  مقایسۀ  از  می شود 
که  غیردولتی  مشاغِل  از  دسته  آن  )یعنی  اصناف  سهم  مثال:  برای  کرد.  کشف  مالیاتی 
گر  که ا دارای صنف هستند، مانند طالفروشان( از تولید ناخالص داخلی 20 درصد است 
سهم وکال و پزشکان، حسابداران و مهندسان هم به آن اضافه شود، 30 درصد می شود پس 
باید حداقل 108 همت معادل )30%*15%* 2400همت( مالیات بپردازند؛ درحالی که در 
حال حاضر کمتر از 10 همت مالیات می دهند؛ یعنی حدود 100 همت فرار مالیاتی )معادل 

که دولت پرداخت می کند(. تمام یارانۀ آشکاری 
نمی توانند  کسانی که  تنها  شد،  گفته  که  همان طور  می کنند؟  فرار  چگونه  مشاغل  این 
از  پیش  سیستماتیک  به صورت  که  هستند  کارمندانی  کنند،  فرار  مالیات  پرداخت  از 
یافت حقوقشان مالیاتشان کسر می شود. سایر مشاغل تا وقتی که با خوداظهاری مالیات  در
این  صحت سنجِی  و  شناسایی  هزینه های  چون  و  کنند  کتمان  می توانند  می پردازند، 
اظهارنامه ها برای ممیزین3 زمان بر و هزینه بر است، )فارغ از امکاِن فساد در روابط بین ممیز 
یا  کم اظهاری  به  اقدام  دیگری  عدۀ  و  نمی کنند  ارائه  اظهارنامه  عده ای  همواره  مؤدی(  و 
کند، ردگیری  که می تواند هر درآمدی را شناسایی  زدوبند می کنند. تنها راه سیستماتیکی 

1.https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/3/7338.Q.Account.Issu.4-97-100=90.xlsx.
2 .https://www.eghtesadonline.com.

کارمند امور مالیات که وظیفۀ اخذ مالیات را دارد.  .3
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کنون در این حوزه هم خألهای  کنش های مالی. اما هم ا پول است؛ یعنی همان بررسی ترا
اطالعاتی وجود دارد.

تجاری  حساب  به جای  را  خود  مالی  مبادالت  که  دارند  وجود  افرادی  و  شرکت ها 
خود، با حساب های اجاره اِی دیگران یا حساب های بی هویت انجام می دهند تا امکان 
نداشته  وجود  مالیاتی  امور  سازمان  برای  شرکت  هزینه های  و  درآمدها  صحت سنجی 
یادی وجود دارد که گسترۀ باالی این نوع تخلف را تأئید می کند؛ برای مثال: باشد. شواهد ز

یک میلیون حساب بی هویت، تنها در بانک ملی وجود دارد؛  
 در رصد های سازمان امور مالیاتی، تنها 300 حساب بانکی به نام یک فرد وجود داشته   

     است؛
فعاالن   هویت  که  دارد  وجود  کشور  در  هم  بی هویت  پوز  دستگاه  میلیون   هفت 

       اقتصادی را مجهول نگه می دارد تا در پس آن فرارهای مالیاتی رخ دهد.1
کانال  پس درصورتی که حساب های تجاری هر فرد مشخص باشد و تمام درآمد او نیز از 
همان حساب های تجاری پرداخت شود، با اتصال سازمان امور مالیاتی به بانک، جلوی 
 1397 سال  در  که  همان طور  می شود؛  گرفته  کت وشلواری  شیِک  دزدهای  مالیاتی  فرار 
رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه 
کنش های سنگین و مشکوک  که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی ترا شده 
گردش مالی باالی 5 میلیارد تومان در سال(2 بوده است.3 یعنی  کنش هایی با  بانکی )ترا
مشکوک  بانکی  کنش های  ترا همان  ردگیری  طریق  از  شناسایی شده  فرارهای  درصد   80
برای  کارت خوان  راهکار، نصب  این  برای دقیق شدن  راه های اصلی  از  بوده است. یکی 

که به سازمان امور مالیاتی متصل باشند. کارت خوان هایی  این مشاغل است؛ 
گروه  اما  هستند،  مشاغل  از  دسته  این  در  هتل داران  و  آرایشگران  تا  وکال  و  پزشکان  از 
پزشکان ) با هفت همت فرار مالیاتی( و وکال )با 12 همت فرار مالیاتی( با توجه به البی 

1. هادی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی
کرد؛ یعنی  2. این مبلغ پیش از سال 95، 500 میلیون تومان در سال بود که با فشار بانک ها به 5 میلیارد تومان افزایش پیدا 

مجموعه دریافت و پرداخت یک حساب در سال 5 میلیارد تومان باشد.
3. https://www.irna.ir/news/82689199/
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کارت خوان در مطب های  که نه تنها از نصب  کار را به جایی رسانده اند  که دارند،  قدرتی 
خود امتناع می کنند و نه تنها به سران سه قوه نامۀ اعتراضی می زنند، بلکه رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس هم اعالم می کند: »بیایید کمک کنیم تا این گرهی که به ناحق بر حلقوم 
تنها  کمیت،  و تهدیدات حا با تمام هشدارها  کنیم«.1  باز  را  افتاده است  جامعۀ پزشکی 

کرده اند.  کارت خوان نصب  40% از پزشکان 

   معافیت های منقضی شده؛ معافیت های مالیاتی بیجا

پرداخت  از  را  آن ها  اقتصادی،  فعالیت های  برخی  تشویق  برای  مختلف  کشورهای 
مالیات معاف می کنند تا افراد تشویق به سرمایه گذاری در آن حوزه شوند. برای مثال:

کشاورزی؛2   کلیه فعالیت های  درآمد حاصل از 
حرفه ای   و  فنی  آموزشگاه های  غیرانتفاعی،  مدارس  تربیت  و  تعلیم  از  حاصل   درآمد 

کز آموزش عالی  غیرانتفاعی و درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی؛3      آزاد، دانشگاه ها و مرا
فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری؛4   
کاالهای غیرنفتی؛5   درآمد حاصل از صادرات خدمات و 

سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف و اوراق مشارکت.6  
 این معافیت ها، معافیت های قطعِی ابدی هستند، اما معافیت های زمان داری هم در    

    قانون وجود دارد؛ مانند:
 تا 5 سال بعد از تأسیس فعالیت: درآمد ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص   

    حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی، درآمدهای خدماتی بیمارستان ها،    
گردشگری؛7 کز اقامتی       هتل ها و مرا

1.  https://www.alef.ir/news/3980925158.html
2.  ماده 81 قانون مالیات های مستقیم

3. مادۀ 134 قانون مالیات های مستقیم.

4. مادۀ 139 قانون مالیات های مستقیم.
5. مادۀ 141 قانون مالیات های مستقیم.

6. مادۀ 145 قانون مالیات های مستقیم.

7. مادۀ 132 قانون مالیات های مستقیم.
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 تا 15 سال بعد از تأسیس منطقۀ آزاد: درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی در منطقۀ   
      آزاد؛1

تا 15 سال درآمد و دارایی های شرکت های دانش بنیان.2   
گر در قانون نویسی به این منطق دوم دقت بیشتری می شد، امروز با معافیت های فاسدشده  ا
مواجه نبودیم. در منطق دوم، زمان خاتمۀ معافیت مالیاتی به زمان تحقق اهداِف معافیت 
است،  حوزه  این  رونق  فرهنگ،  حوزۀ  معافیت  از  هدف  گر  ا یعنی  می خورد؛  گره  مالیاتی 
که این معافیت محدود و مشروط باشد به شکل دوره ای، زمان دار  کار این است  حداقل 
یا پله ای، اما این روش هم نمی تواند راه مطلوبی باشد، زیرا شرکت ها تأسیس می شوند، از 
کرده و  معافیت مالیاتی استفاده می کنند و بعد از پایان دورۀ معافیت، شرکت را منحل 

شرکت جدید تأسیس می کنند.
معافیت ها  این  تا  شود  بیشتری  دقت  باید  که  می دهد  نشان  معافیت ها  این  حجم 
کرده  گرفته باشد. وزارت اقتصاد، اعالم  حقیقتًا هدفمند بوده و به مشاغِل نیازمند، تعلق 
کشور وجود دارد.«3 حتی  مالیاتی در  یال معافیت های  ر میلیارد  400 هزار  است: »حدود 

کشور برآورد می کند.4  رئیس سازمان امور مالیاتی، آن را تا 40 درصد حجم اقتصاد 
یشه و اثر چهار نوع از معافیت مالیاتی بررسی می شود: در ادامه، ر

1. معافیت مالیاتی هرنمندان؛ بسرتی برای پولشویی

برای  معافیت  نوع  این  معافند.  مالیات  پرداخت  از  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 
تعریف  آیا  است؟  هدفمند  حمایت،  نوع  این  آیا  است.  بوده  هنر  صاحبان  از  حمایت 
از  استفاده  برای  که  یگری  باز چرا  دارد؟  وجود  هنری  و  فرهنگی  فعالیت  از  مشخصی 
پرداخت  از  باید  می کند،  یافت  در تومان  میلیارد  یک  تبلیغاتی  بیلبوردهای  در  عکسش 
یگران  باز آیا همۀ  کار هنری است؟  تبلیغات،  یگر در  باز آیا تصویر  مالیات معاف باشد؟ 

1. مادۀ 13 قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد.
2. مادۀ 3 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان.

3 .https://www.Farsnews.com/13980210000636.
4 .https://www.khabaronline.ir/news/1307699. 
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و همۀ شرکت های هنری باید یکسان مورد حمایت قرار بگیرند؟ آیا فیلم های سیاه نمایی 
که فضای فرهنگی جامعه را تخریب می کنند هم باید از حمایت دولتی برخوردار باشند؟ 
کشورها، همۀ شخصیت های سینمایی مالیات  تحلیل جدول زیر نشان می دهد در همۀ 
فیلم ها  که سیاست های شرکت های سینمایی جهت گیری  آن جا  از  پرداخت می کنند. 
قرار بگیرند. پس  تنبیه مالیاتی  یا  باید مورد تشویق  که  را مشخص می کند، آن ها هستند 
یاد است. برای آمریکا  اختالف باالترین و پایین ترین نرخ برای شرکت های مالیاتی بسیار ز
این اختالف بین باالترین نرخ تا پایین ترین نرخ، 51 درصد، برای انگلستان، 33 درصد و 

برای سوئد 40 درصد است؛ درحالی که این اختالف در ایران صفر است.1
در واقع دولت ها نه تنها از مالیات بر سینما کسب درآمد می کنند، بلکه برای جهت دهی به 
حوزۀ سینمایی هم از همین ابزار استفاده می کنند، چون همۀ محصوالت سینمایی را نیازمند 
حمایت نمی دانند. اما در ایران هر نوع فیلم ساز و هر شخصیت سینمایی کاماًل معاف است؛ از 

سوپراستارها با درآمدهای میلیاردی گرفته تا بازیگرانی که درآمدهای پایین تری دارند. 

کشور
نرخ مالیات بر درآمد شخص سینمایی

 نرخ مالیات بر
 شرکت سینمایی

بیشترین نرخکمترین نرخبیشترین نرخکمترین نرخ

3539.6152.8آمریکا

40501952انگلستان

51.561.421.4060.1سوئد

0000ایران

تی ممکن است در پشت این نوع معافیت ها  فارغ از مثال های این چنینی، چه مشکال
در  است.  مالی  شفافیت  مالیات،  یافت  در کارکردهای  از  یکی  پول شویی.  شود؟  ایجاد 
کشورها چیزی به نام معافیت مالیاتی وجود ندارد، بلکه نرخ مالیات را حتی  بسیاری از 

1 .http://farhikhtegandaily.com/news/34917.
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کنند؛  را شفاف  مالی خود  تا همۀ مشاغل حساب های  اعالم می کنند  شده یک درصد 
برای  مناسبی  بستر  سینما،  مالی،  ابهامات  همین  به دلیل  ایران،  در  اما  آمریکا.  مانند 
جزء  اقتصادی،  کالن  تخلفات  متهمان  که  است  دلیل  همین  به  است.  پول شویی 

سرمایه گذاران برخی از فیلم های سینمایی نیز بوده اند.

آثار هنری سرمایه گذاری شدهاتهامات و تخلفات اقتصادیاسامی متهمان

بابک زنجانی
بدهی بیش از 25 میلیارد یورویی به وزارت نفت و 

بانک مرکزی
هیچ کس هیچ کجا/ سیزده/ نقش نگار
موسی/ مجموعۀ سینمایی یاسین فیلم

شهرزاد/ شاهگوشبدهی بیش از 107 میلیارد تومانی به بانک سرمایههادی رضوی

اختالس از بانک سرمایه و از متهمان اختالس 8 احسان دالویزان
هزار میلیاردی از صندوق ذخیرۀ فرهنگیان

کوال شاهگوش/ المپ صد/ درا

محمد امامی
بدهی بیش از 300 میلیارد تومانی به بانک سرمایه و 
از متهمان اختالس هشت هزار میلیاردی از صندوق 

ذخیرۀ فرهنگیان

ابد و یک روز/ خوب، بد، جلف/ مصادره/
کوال/ مؤسسۀ  خوک/ شهرزاد/ فروشنده/ درا

شرکت تصویرگستر پاسارگاد

معافیت مالیاتی هنرمندان )به ویژه سوپراستارها( و سینما نه تنها هدفمند نیست، بلکه 
کرده است؛ با این حال، استفاده از تریبوِن سلبریتی ها  بستر را برای پول شویی نیز فراهم 
برای اهِل قدرت چنان رأی آوری دارد که مالیات بر هنرمندان در کمیسیون تلفیِق مجلسی 
سیاسِی  حمایت های  مسئلۀ  می شود!  رد  شود،  پولشویی  مانع  قانون  تصویب  با  باید  که 
کشور  که رئیس سازمان برنامه و بودجۀ  سیاست مداران از سلبریتی ها چنان شدید است 
از  هنرمندان  خود  از  برخی  ناباورِی  عین  در  باشد،  دولت  منافع  حافظ  باید  درحالی که 
معافیت صددرصدی آنان حمایت کرده است.1 در سایۀ همین حمایت ها است که برخی 
از سلبریتی ها هم مانند پزشکان مایل به پرداخت مالیات نیستند و مخالفت خود را با 

کار نکردن. کرده اند؛ از قیام کردن تا قهر از تلویزیون و تهدید به  زبان های مختلف اظهار 

1 .https://www.tabnak.ir/fa/news/940955.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق در حالی  به دلیل منافع حزبی خود 
از معافیت مالیاتی هنرمندان حمایت می کنند که درآمد نفتی کشور به مشکل جدی برخورد 

گر بودجه از راه درآمد مالیاتی تأمین اعتبار نشود، تحریم ها کمرشکن خواهد شد. کرده و ا
که شرایط تحریمی ایران را  کشورهایی  که طبق جدول ذکرشده، در  این در حالی است 

کشور می پردازند. هم ندارند، هنرمندان با نرخ های باالی مالیاتی سهم خود را در آبادانی 

2. معافیت مدارس غیرانتفاعی، نارشان و کالس های کنکور؛ معافیت بر جنایت خاموش

»بارها گفته ام کنکور و مؤسساِت به اصطالح آموزشی، چون اژدها شادی و نشاط کودکان 
گفته اند این اژدهای به ظاهر آموزشی چهل هزار میلیارد  را بلعیده اند. برخی خبرگزاری ها 
گردش مالی دارد... . ما نه تنها این تومور بدخیم را جراحی نمی کنیم، بلکه معافیت  تومان 
جمالت،  این  می کنیم!«1  هموارتر  برایشان  را  خاموش  جنایت  مسیر  و  مالیاتی می دهیم 

اظهارات وزیر سابق آموزش و پرورش است.
و  غیرانتفاعی  مدارس  کنکور،  کالس های  انتشارات،  وقتی  که  این جاست  مسئله 
کاماًل انتفاعی و به مثابۀ یک بنگاه  دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی به صورت یک مؤسسۀ 
اقتصادی عمل می کنند، چرا باید از معافیت مالیاتِی حوزۀ فرهنگ برخوردار باشند؟ این 
کسب سوِد بیشتر، عمومًا مفاهیم علمی- آموزشی و خالقیت را  مؤسسات آموزشی برای 
فدای نکات تست زنی و ترفندها می کنند. این مؤسسات، نقش مثبتی در توسعۀ علمی 
کالنی دست  کشور، به سودهای  کشور ندارند و تنها با سوءاستفاده از ضعف نظام آموزشی 

پیدا می کنند.2
محرومیت  رفع  صرف  که  کند  ایجاد  را  درآمدی  می تواند  گروه  این  از  مالیات  یافت  در
نوع  این  از  مالیاتی  حمایت  با  اما  کند،  جبران  هم  را  آموزشی  شکاف  و  شود  آموزشی 
را  آموزشی  شکاف  بلکه  داده ایم،  کاهش  را  دولت  مالیاتی  درآمد  نه تنها  فعالیت ها، 
از  حمایت  و  مدارس  ساخت  به  اقدام  صدقه گونه  مؤسسات،  این  کرده ایم.  تشدید  نیز 
دانش آموزان محروم می کنند؛ درحالی که مبلغی که این چنین هزینه می کنند، نه تنها هزینۀ 

1 .https://www.eghtesadonline.com.
2 .https://moqavemati.net/104957.
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کمتر از معافیت مالیاتی آن ها است. تبلیغاِت آن ها محسوب می شود، بلکه بسیار 
خدماتی  ارائۀ  برای  تومان  میلیون   100 سالی  غیرانتفاعی  مدارس  از  برخی  تهران،  در 
گفتۀ  یافت می کنند! درحالی که طبق  همچون سفرهای خارجه از دانش آموزان شهریه در
که مالکان این  کپری هستند. غم ماجرا آن جاست  کشور  وزیر سابق، 30 درصد مدارس 
این  ازاین رو حذف  نه طبقۀ خاص سیاسی؛  اقتصادی هستند،  از طبقۀ خاِص  مدارس 

کشور دارد. جنس معافیت ها، مخالف های جدی در هر دو جریان سیاسی 

 2/5 معافیت  بانکی؛  سپرده   های  کالن  سودهای  بر  مالیات  معافیت  حذف   .3

درصدی های ثرومتند

در سال 1368، قانون با هدف حمایت از صنعت بانک داری و جذب منابع و افزایش 
پرداخت  از  را  بانکی  سپرده های  سود  مولد،  بخش های  به  هدایت  برای  ملی  پس انداز 
یخ می گذرد و صنعت بانک داری پررونق شده،  کرد،1 اما سی سال از آن تار مالیات معاف 
بنگاه  به  نه  خود،  مولد،  بخش های  به  پول  هدایت  به جای  و  کرده  تغییر  بانک ها  کارکرد 
گری مشغولند. پس الزم است به این نوع معافیت  گاهی به سودا که به خلق پول و  داری، 

خاتمه داده شود.
کالن سپرده های بانکی )دقت  با لغو این معافیت، درآمد مالیاتی حاصل از سودهای 
یافت می شود( معادل سود  در مالیات  بانکی  کالن سپرده های  از سودهای  تنها  که  شود 

ساالنۀ سپرده های مدت دار می شود؛ یعنی )20%*حجم سپرده های مدت دار( یعنی %20* 
سود،  مقدار  این  از  گر  ا مدت دار(.  سپرده های  ساالنۀ  سود  همت   333( همت   1669

یافت شود، 83.4 همت خواهد شد. مالیات 25 درصدی در
که سودهای باالی بانکِی  نکتۀ مهم دیگر در مورد این نوع معافیت مالیاتی این است 
کوچک ترین  و  یابد  افزایش  کشور  نقدینگی  روزبه روز  شده  باعث  بلندمدت  سپرده های 
جابه جایی این مبالغ بزرگ در بازارهای مختلف باعث ایجاد تکانه های قیمتی شدید در 
کشور در این حساب ها قرار دارد و  کل نقدینگی  آن بازارها شود. در حال حاضر 80 درصد 

1 .http://taxbank.ir/Matters?law=Direct&start=145.
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به آن ها سود تعلق می گیرد و درعین حال 80 درصد مبالغ موجود در این حساب ها متعلق 
کم، می توان بدون  به 2.5 درصد از افراد جامعه است.1 بنابراین با اخذ مالیاتی حتی با نرخ 
از  بزرگی  ویژه، بخش  زیرساختی  تأمین  به  نیاز  بدون  در عین حال  و  مردم  بر عموم  فشار 

کرد. کسری بودجۀ سال آینده را تأمین 

4. معافیت مالیات بر ارزش افزودۀ مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی؛ معافیت بر درگاه قاچاق

است.  وضع شده  دلیلی  چه  به  نیست  مشخص  مالیاتی  معافیت های  از  برخی 
که در مناطق آزاد فعالیت می کنند، تا پانزده سال اول از مالیات معاف اند.  شرکت هایی 
این معافیت هرچند برای فعال کردن شرکت ها در این مناطق است و برای حمایت از تولید 
که عده ای شرکت صوری در مناطق آزاد ثبت  کرده  وضع  شده است، اما بستری را فراهم 
می کنند، اما فعالیت اقتصادی را خارج از این مناطق انجام می دهند و به این صورت از 

معافیت مالیاتی این مناطق در خارج از هدف معافیت استفاده می کنند.
گویا سیاست گذار هر  فعالیت در این مناطق از مالیات بر سود ساالنه هم معاف است. 
که در توانش بوده به این مناطق اختصاص داده است. زمانی عمق فاجعۀ  نوع معافیتی 
کشور شفاف شود.  امروِز  آزاد در  کارکرد مناطق  که  این نوع معافیت ها مشخص می شود 
و  واردات  سکوی  کنون  هم ا است،  شده  تأسیس  صادرات  سکوی  به ناِم  که  آزاد  مناطق 
به راحتی  بعد  و  وارد می شوند  آزاد  مناطق  این  به  کاالها  یعنی  کشور است؛  قاچاق  حتی 
کشور می شوند، ازاین رو اساسًا این مناطق و شرکت های  به صورت واردات یا قاچاق وارد 
این  پس  هستند.  قاچاق  برای  بستری  کنند،  حمایت  تولید  از  آن که  از  بیش  مناطق  این 

معافیت ها بیش از آن که معافیت بر تولید باشد، معافیت بر قاچاق است.
اما یک معافیت دیگر هم برای این مناطق وجود دارد و آن، معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
که در این مناطق خریده می شوند -که شامل ماشین های  کلیۀ محصوالتی  است؛ یعنی 
نمی کنند.  پرداخت  را  ُنه درصدی  ارزش افزودۀ  بر  مالیات  می شود-  نیز  وارداتی  لوکس 
ی لوکس وارد می کنند و سوار  که بدون تعرفه خودرو یعنی پورشه سواران و لندکروزسوارانی 

1 .https://www.mashreghnews.ir/news/883757.
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می کند.  پرداخت  مصرف کننده  را  مالیات  نوع  این  معاف اند.  مالیات  این  از  می شوند، 
از  می شوند،  سوار  تعرفه نخورده  لوکِس  ی  خودرو که  پورشه سوارانی  باید  چرا  این که  حال 
که برای چه هدفی  چنین معافیتی برخوردار باشند، مشخص نیست. سؤال این جاست 

چنین معافیتی وضع شده است؟
کارشناسی خود  با وجود این که مرکز پژوهش های مجلس با استناد به دالیِل متعدد، نظر 
کرد، اما این معافیت  را مبنی بر حذف معافیت مالیات بر ارزش افزودۀ مناطق آزاد اعالم 
که خالف نظر  در دی ماه سال 1398 )حین تدوین همین اثر( تصویب شد. نمایندگانی 
که  کارشناسی مجلس، قانونی را تصویب می کنند  ی  کارشناسی شدۀ بازو صریح و قاطع و 

کم می کند، متصف به چه صفتی هستند؟!  درآمد مالیاتی دولت را در شرایط تحریمی 
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   قرس در رفتگان؛ غفلت از منابع درآمدی ثرومتندان

فارغ از مشروع یا غیرمشروع بودن درآمدها، هر درآمدی باید مشمول مالیات باشد و هرچه 
کسب  برای  راه هایی  اما  شود.  بیشتر  نیز  مالیات  پرداخت  سهم  باید  باشد،  بیشتر  درآمد 
است  مانده  دور  قانون گذار  چشم  از  که  آمده اند  به وجود  یا  داشته  وجود  کالن  درآمدهای 
قرار نگرفته و نمی گیرند. عدم پرداخت مالیات توسط این  و اساسًا جزء مؤدیان مالیاتی 
قانون  زیرا  نامید،  فرار مالیاتی  را  نه می توان آن  و  به دلیل معافیت مالیاتی است  نه  دسته 
گروه  این  درآمد  میزان  در  هم  شفافیتی  به همین دلیل  است؛  کرده  سکوت  آن ها  مورد  در 
گشایش در درآمد  یافت مالیات از آن ها چه مقدار  که در وجود ندارد و نمی توان تخمین زد 
گروه نیز مانند تمام مشاغل دیگر  مالیاتی دولت ایفا می کند، اما به هرحال مالیات از این 

باید اخذ شود.

1. شاخ های اینستا؛ مالیات بر درآمدهای فعالیت های مجازی

230 هزار تومان برای تبریک تولد؛  
800 هزار تومان تا 2.5 میلیون برای تبلیغ در استوری؛  
کلیپ تبلیغات.   3 تا 20 میلیون برای ساخت 

است.  گرام  اینستا در  درآمد  کسب  راه های  از  یکی  آن ها،  قیمت  و  خدمات  این 
حتی  و  می شوند  شناسایی  به راحتی  می کنند،  درآمد  کسب  راه  این  از  که  صفحه هایی 
کانت به دست  میزان درآمد آن ها با ضرب تعداد تبلیغات و قیمت اعالمی خود صاحب ا
محتوای  با  استوری  یک  حداقل  متوسط  به طور  روزانه  کانت ها  ا این  از  هرکدام  می آید. 
یافت می کنند؛  که برای آن رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان در تبلیغاتی قرار می دهند 
گر در دنیای  کسب درآمد ا یعنی حداقل درآمد ماهانه ای بین 18 تا 120 میلیون تومان. این 
واقعی اتفاق افتاده بود، باید مالیات 20 درصدی پرداخت می کرد. پرداخت مالیات توسط 
کانت ها سطحی ترین راه حل، تنها مصوبۀ مجلس و همکاری امور مالیاتی و وزارت  این ا

ارتباطات را می طلبد.
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2. سودهای زمان آورده؛ مالیات بر عایدی رسمایه )امالک(

که  تی است  ورود به بازار بورس، خرید و فروش در بازار مسکن و زمین از جمله معامال
بازار  این  در  طمع  اندکی  اما  ندارد،  هم  یسکی  ر حتی  و  عوارض  مالیات،  است،  سودآور 
کاذب ایجاد  یخته، قیمت ها را دچار افزایش و حتی نوسانات  کل بازار را به هم ر می تواند 
طریق  از  عدالت  ایجاد  بر  عالوه  معامالت،  نوع  این  به  مالیاتی  قانون  ورود  ازاین رو  کند؛ 
کنترل این بازارها را  کلیۀ مؤدیان مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی کشور، می تواند  شناسایی 

گرفته تا نوساناِت مخرب ایجاد نشود. به دست 
ک اخذ  مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که یک نوع آن از سود ناشی از معامالت امال
می شود؛ به این معنا که از خود ملک، مالیاتی گرفته نمی شود، اما به محض معامله، از سودی که 
حاصل مابه التفاوت قیمت کنونی ملک و قیمِت خرید اولیۀ آن است، مالیات گرفته می شود. 
سازوکار اخذ این مالیات به گونه ای است که افرادی که معامالت بیشتری انجام می دهند، نرخ 
مالیاتی بیشتری پرداخت می کنند؛ با این استدالل که معاملۀ بیشتر، خارج از نیازهای زندگی 

معمولی است و به سوداگری نزدیک می شود و می تواند بازار را به هم بریزد.
ازاین رو  می کند؛  پیدا  کاهش  گرانه  سودا معامالت  مالیات،  نوع  این  تصویب  ِصرف  با 
یادی نصیب دولت می شود،  فقط در سال های اول تصویب این مالیات، درآمد مالیاتی ز
یگران  کرد و با رفتارسازی برای باز کارکرد تنظیمی پیدا خواهد  اما در سال های بعد، بیشتر 
تی می شود. با این حال باید دقت  اقتصادی، اساسًا مانع از بازی آن ها در چنین معامال
که این نوع مالیات از ابتدا با هدف تنظیم گری وضع شود تا دولت ها به طمع درآمد  کرد 
کارکرد  از  که  نکنند  طراحی  طوری  را  سازوکارش  کند،  آن ها  نصیب  می تواند  که  باالیی 

تنظیمی خارج شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، هم به عنوان طرح ارائه شده و هم به عنوان الیحه. هم دولت آن 
را معطل کرده است، هم وزارت اقتصاد و هم کمیسیون اقتصادی مجلس. آن قدر در حقش 
اجحاف شده که حتی طرِح کهنۀ تکرارِی بی خاصیتی مانند حذف سه صفر از پوِل ملی هم 

در کمیسیون بررسی شده، اما مالیات بر عایدی سرمایه هنوز انتظاِر بررسی می کشد.
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 3. مالیات بر دارایی لوکس و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزودۀ کاالهای لوکس؛ 

زخم بر چهرۀ جامعه

که تظاهر و تفاخر به ثروت است، چهرۀ جامعه را زخمی و  کاالی لوکس از آن جا  مصرف 
کنید خبر خرید و فروش سیگار با  گمان  تخریب روانِی اختالف طبقاتی را تشدید می کند. 
گر از راه قاچاق وارد کشور شده باشد،  روکش طال در تهران به گوش فقرا برسد. سیگاری که ا
کی هایی  گوجه فرنگی )نماینده ای از خورا که رب  همان مالیات بر ارزش افزودۀ 9 درصدی 
را هم نمی پردازد. این یعنی در بهترین حالت  که همۀ اقشار می خرند( پرداخت می کند 
کاالهای لوکس قاچاق نباشند( اقشار متوسط و ضعیف بر آب خوردن خود نیز همان  )که 
پلکانی  افزایش  می پردازند.  طال  روکش  سیگار  بر  ثروتمند  افراد  که  می دهند  را  مالیاتی 
درآمد  لوکس،  کاالهای  خرید  برای  رفتارسازی  بر  عالوه  می تواند  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

کند. مالیاتی را به جای طبقات متوسط و ضعیف بر طبقۀ ثروتمند سوار 
غیر از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش کاالهای لوکس هم وجود دارد. برای مثال 
در هند،1 این نرخ برای برخی از کاالهای ضروری صفر و به صورت پلکانی برای سایر کاالها 
کاالهای لوکس این نرخ 26 درصد  به 5 درصد و 12 تا 18 درصد هم می رسد و نهایتًا برای 
است. این نوع مالیات می تواند سهم ثروتمندان را از درآمد مالیاتی افزایش دهد تا هدف 

که همان ایجاد عدالت است نیز محقق شود. دیگر اخذ مالیات 
که بر دارایی اخذ می شود، هنگام نقل و انتقال است. مالیات بر نقل و  مالیات دیگری 
انتقال غیر از این که می تواند اندکی برای خرید و فروش های دالالنه مانع ایجاد کند، می تواند 
بر دارایی های لوکس نیز مالیات اعمال کند؛ یعنی می توان با پلکانی کردِن آن و اخذ نرخ های 

ک گران قیمت، مالیات بر خانه های لوکس را دریافت کرد. مالیاتی باال برای امال

   یک تیر و چند نشان؛ راهکار جامع مالیاتی

راه های مختلفی در این اثر ذکر شد که هرکدام با اصالح نرخ گذاری، حذف معافیت های 
بیجا و شناسایی مؤدیان جدید، درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهند.

1 .https://moqavemati.net/40337.
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مالیات پلکانی بر حقوق و دستمزد؛. 1
حذف معافیت مالیاتی هنرمندان؛. 2
کنکور؛. 3 کالس های  حذف معافیت مالیاتی مدارس غیرانتفاعی و 
کالن سپرده های بانکی؛. 4 حذف معافیت مالیاتی بر سودهای 
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزودۀ مناطق آزاد؛. 5
اخذ مالیات بر درآمدهای فضای مجازی؛. 6
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه؛. 7
افزودۀ . 8 ارزش  بر  مالیات  نرخ  افزایش  و  لوکس  کاالهای  و  دارایی ها  بر  مالیات  اخذ 

کاالهای لوکس.
تمام  به راحتی  می تواند  آن  برای  بسترسازی  که  دارد  وجود  اصلی  و  اصیل  راه  دو  اما 

کند: مالیات های ذکرشده را با سازوکار درست اخذ 
اتصال سازمان  با  و  تفکیک  این  با  تجاری):  و  بانکی )شخصی  تفکیک حساب های   .1
کشور، صاحبان حساب های تجاری )باالی 5 میلیارد تومان  امور مالیاتی به نظام بانکی 
راه قانونی  از  را  گردش مالی( شناسایی می شوند و اعالم می شود درصورتی که درآمد خود 
کسب کرده اند، خود اسناد مربوطه را ارائه کنند و نرخ مالیاتی مربوطه را بپردازند. در صورت 
این  مالیات  و  تلقی می شود  آن ها درآمد غیرمولد  مراجعۀ صاحبان حساب، درآمد  عدم 

کتمان داشته باشد. کسی امکان فرار یا  نوع درآمد از آن ها اخذ خواهد شد. بدون این که 
2. مالیات بر مجموع درآمد اشخاص )PIT): در این نوع مالیات، خالص درآمد حاصل 
عایدی  بیمه،  )دستمزد،  کار  ی  نیرو خدمات  جبران  شامل  درآمدی  مختلف  منابع  از 
کسورات  کسب وکار، اوراق بهادار، درآمد اجارۀ مسکن و...( منهای  سرمایه، بهره، درآمد 
کمک های خیریه، تجمیع شده و مقادیر درآمد باالتر  مجاز مالیاتی مانند مخارج درمانی و 
این  گام نخست اخذ  پایه )آستانۀ مالیاتی( مشمول مالیات می شود.  از سقف معافیت 

مالیات، تفکیک حساب های شخصی و تجاری است.
این نوع مالیات، می تواند حفره های انواع دیگر مالیات ها را پر کند؛ به عبارت دیگر، فرارهای 
مالیاتی در انواع مالیات ها باعث فربه تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد. این 

روش مانع می شود که مؤدیان، درآمد حاصل از یک منبع را به سایر منابع منتسب کنند.
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کاهش  از دغدغۀ  که حتی سازمان امور مالیاتی بتواند فارغ  این ویژگی باعث می شود 
عملکرد،  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  خصوص  در  مالیاتی،  درآمدهای  میزان 
نوع  دو  این  نرخ  می تواند  سیاست گذار  حتی  و  نماید  رفتار  تولید  بخش  با  سهلگیرانه تر 

کاهش دهد. مالیات را نیز برای دوران رکود موقتًا 
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   سهم درآمد خیالی و ناپایدار نفت در بودجه؛ ساختامنی بر آب

که  کردند  کید  در آذرماه سال 1397، مقام معظم رهبری در جلسه ای با هیئت دولت تأ
کسری بودجه، برنامۀ دوساله تدوین  کاهش  کشور و  برای اصالح ساختار بودجۀ عمومی 
اعتراضات  وجود  با  و  آمد  مجلس  به  گذشته  وضعیِت  همان  با   1398 بودجۀ  اما  شود، 
نداد.  رخ  آن  در  ساختاری  اصالح  هیچ  آن،  مبرهن  بودجۀ  کسری  به  مجلس  نمایندگان 

کسری بودجه نتیجۀ طبیعی برآورد بیش از اندازه از درآمدهای نفتی بود.
طریق  از  دولت   ،1398 تیرماه  در  نتیجه  در  افتاد.  اتفاق  و  بود  حتمی  بودجه،  کسری 
کرد و درآمد حاصل  شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ارقام صادرات نفت را کم 
کاهش درآمد نفتی از 153 همت(. در ازای  کاهش داد )97 همت  از نفت را به یک سوم 
که البته با مورد آخر )20 همت تنخواه( موافقت نشد؛  کرد  کسری، درآمد جدید تعریف  این 
45 همت از صندوق توسعۀ ملی، 10 همت از فروش اموال دولتی، 38 همت فروش اوراق 

مشارکت، 20 همت تنخواه.
کسری بودجۀ سال 1398 در این ابعاد )یک سوم بودجه( باید تجربه ای برای  تجربۀ تلخ 
اصالح  برای  رهبری  پیشنهادی  دوسالۀ  افق  این که  به عالوه  می شد؛   1399 سال  بودجۀ 
بر  نفت  فروش  نیز   1399 بودجۀ  در  همچنان  اما  بود.  رسیده  پایان  به  نیز  بودجه  ساختار 
روزانه یک میلیون بشکه تنظیم شد؛ با این که سال 1398، میانگین فروش روزانه 300 هزار 
کسری بودجۀ سال 1399 محرز است. حتی علت این  بشکه بوده است. از همین ناحیه، 
تخمین های غیرواقعی از فروش نفت هم مانند همان اظهارات سال 1398 است: »بیش 
کشور در فروش نفت تفسیر خواهد  برآورد درآمدهای نفتی در نظر دشمنان به معنای قدرت 
کثری، ناتوانی دولت  شد.« غافل از آن که تفسیر تحریم کنندگان ایران از این برآوردهای حدا

کشور بدون نفت است. در ادارۀ 
را  نمودار زیر سهم منابع درآمدی مختلف در بودجۀ سال های 1397، 1398 و 1399 

نشان می دهد. 
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کاهش سهم درآمد نفتی و افزایش سهم مالیات در  آن چه از نمودار باال نیز مشهود است، 
بودجۀ سال 1399 است. اما آیا این نوع سهم بندی همان نوع مطلوِب رهایی از وابستگی 
کل  در  مختلف  مالیاتی  منابع  سهم  خیر.  است؟  درآمدی  پایدار  منابع  ایجاد  و  نفت  به 
یافت مالیات از  که آیا این افزایش درآمد مالیاتی، حاصِل در درآمد مالیاتی نشان می دهد 
ثروتمندان، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حذف معافیت های بیجا و نهایتًا تعریف منابع 
مالیاتی جدید است یا همچنان با فشار بر مؤدیان موجود )طبقۀ متوسط( به دنبال افزایش 

درآمد مالیاتی هستیم؟
که ظرفیت بالقوۀ این  کرده است  مالیات بر ثروت در حالی تنها 3 همت افزایش پیدا 
از 17 همت منابع مالیاتی.  نوع درآمد مالیاتی 20 همت است؛ یعنی چشم پوشی دولت 
که مالیات بر ارزش افزوده افزایش  کرده  کاهش پیدا  مالیات بر واردات در حالی 38 درصد 
که  است  مصرف  بر  مالیات  همان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  است.  داشته  37درصدی 
ظرفیت بالقوۀ آن با اخذ تمام فرارهای مالیاتی و حذف تمام معافیت های مالیاتی 135 
یعنی  است؛  شده  حساب  همت1   65 ی  رو بودجه  برنامۀ  در  درحالی که  است؛  همت 

1.  http://openbudget.ir/18/09/1398/
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کثری فرارهای مالیاتی و  که به طور حدا یافت این نوع مالیات این است  فرض دولت در در
معافیت های مالیاتی رفع می شود؛ درحالی که تنها اصالح ساختاری در برنامۀ بودجۀ 99، 
یاست سازمان  که با دستور مستقیم ر حذف معافیت مالیاتی هنرمندان و مناطق آزاد بود 

برنامه و بودجه، آن هم حذف شد!
کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات نوشته  هرچند دولت بودجۀ سال 1399 را با 
و همین مقدار  نیز خیالی است )یک میلیون بشکه(  اما همین مقدار سهم نفت  است، 
افزایش سهم مالیات نیز با فشار بر طبقۀ متوسط و ضعیف همراه خواهد بود، زیرا دولت 
ی  کرده باشد، رو یافت مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات حساب  ی در بیش از آن که رو

کرده است. مالیات بر ارزش افزوده حساب 
کرد؛  اضافه  باید  هم  را  مازادش  اموال  فروش  برای  دولت  تصمیم  وضعیت،  این  به 
درحالی که در روند فروش این اموال نیز هیچ تغییری ایجاد نشده است و تأمین درآمد از این 
مسیر هم طبق تجربۀ سال 1398 با تردید جدی مواجه است. براساس همین نکته است 
که  کسر 160 همت مواجه شود؛1 بودجه ای  که تخمین زده می شود بودجۀ سال 1399 نیز با 

بر آب بنا شده و پر از درآمدهای خیالی است.

1.  https://www.farsnews.com/news/13980930000419/
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   عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد

این تصویر آبان 1399 است:
گذشته؛   همۀ یک میلیون بشکه نفت، فروش نرفته؛ درست مثل سال 
گذشته؛   که به صندوق توسعۀ ملی برود؛ درست مثل سال  پولی نیست 
محقق    غیرمنقول  اموال  فروش  از  ناشی  درآمد  و  نکرده  پیدا  فروش  برای  اموالی  دولت 

گذشته؛ نشده؛ درست مثل سال 
وقت پرداخت سوِد اوراق مشارکت است و پولی برای پرداخت اصل و سود اوراق وجود   

گذشته؛ ندارد؛ درست مثل سال 
یافت تنخواه، انتشار اوراق و فروش نفت )که همه، همان استقراض از بانک مرکزی    با در

گذشته؛ هستند( تورم 32 درصدی ایجاد شده؛ خیلی بیشتر از سال 
 نفت مازادی فروخته نشده، پس بودجۀ عمرانی و فرهنگی تعطیل می شود؛ بدتر از سال  

گذشته؛
کسری بودجۀ شدیدتر از سال    درآمدهای محقق نشده 50 همت بیشتر از پارسال است؛ 

گذشته؛
کرد و همه    را اداره  کشور  کسری بودجه نمی شود  کند و با  را اداره  کشور  اما دولت باید 

کرد: کمک  که باید به دولت  متفق القول هستند 
که به مشکل بخورد؛   کارگران و پرداخت یارانه ها عن قریب است  کارمندان و  حقوق 
کسری بودجه باید به راه های زودبازده دست بزند، زیرا سال قبل زمان    دولت برای رفع 

خیالی درآمدهای  ی  رو مالیات  به جای  باال  کسری  با  را  بودجه  دولت  بودجه،   تصویب 
)فروش نفت، فروش اموال و...( بسته بود؛

از   برداشت  و  انرژی  یارانه های  بانک مرکزی، حذف  از  از استقراض  زودبازدهی غیر   راه 
صندوق خالی توسعۀ ملی وجود ندارد؛

)مانند    بفروشد  نفت  تا  می افتد  بغداد  فرودگاه  یست های  ترور با  کره  مذا فکر  به   دولت 
     معتادی که هم با فروش نفت مواد می خرد و هم به گفتگو با ساقی خود معتاد شده است(،
کرده  یست های در لباس جنتلمن آمریکایی طی      اما این راه را هم شش سال با همان ترور
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بیانی ساده از حݡکایت دخِل خرج ݡگونۀ دولتمیراث خواری 

بود و اندک فرجی در فروش نفت ایجاد نشده بود. پس باز هم یا خون خواهان شهیِد فرودگاه 
کره رخ می دهد و میراث دیگری معامله می شود، اما  کره نمی دهند و یا مذا بغداد اجازۀ مذا

فرجی حاصل نمی شود و باز هم دولت به راه های زودبازده داخلی برمی گردد؛
همۀ راه های فوری دولت، به شدت تورم زا هستند؛  
مجلس، راه های پیشنهادی دولت را نمی تواند بپذیرد؛  
دولت می گردد و آسانسوری در ساختارهای نظام پیدا می کند؛  
را    ریز و درشت دولت  ی دولت، همۀ خواسته های  قوا، به ساِن غول چراغ جادو  سران 

کم رنگی از پیش شرط ها می پذیرند؛ آن ها هم مجبور هستند، زیرا        می شنوند و با خطوط 
      حقوق کارمندان مانده، مجلس هم کوتاه نمی آید، خود رئیس جمهور هم یکی از اعضای

      این شوراست؛
 مؤدیاِن قدرتمند نیز سوراخ دعا را پیدا می کنند و برای حذف همان اندک مالیاتی هم  

که می دادند از سران قوا معافیت درخواست می کنند؛      
راه های تورم زای دولت انجام می شود؛ شدیدتر از قبل؛  
تورم، طبقۀ متوسط را به جمع طبقۀ مستضعف پرت می کند؛  
جامعه دوقطبی می شود؛  
قطب فقیر قیام می کند؛  
کاخ نشین می ارزد«؛   امنیت ... اعتراِض طبقۀ »یک تاِر مویش به صد 
قطب غنی همچنان از معافیت های مالیاتی بهره مند است.  

گر ا می شود؛  کشیده  آشوب  به  آبانش  سناریو،  این  با  که  است   1399 سال  تصویر   این 
کسی نیاید و این سناریو را به هم نریزد.      
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فصل5 عالج واقعه

*****
کسری بودجۀ بیشتری  هرچقدر بودجۀ نفتی تر باشد، به همان نسبت خیالی تر است و 
کسری بودجه با راه حل هایی از جنس نفت،  کرد. هرگونه تالش برای رفع این  ایجاد خواهد 
که ناشی  نه تنها بدهی را به تعویق می اندازد، بلکه منجر به تورم هم می شود. این نوع تورم 
را  اموال غیرمنقول  ارزش  و  کاهش  را  نقد  پول  ارزش  کشور است،  نقدینگی در  افزایش  از 
که اموال غیرمنقول بیشتری دارند، ثروتمندتر می کند  افزایش می دهد؛ ازاین رو ثروتمندان را 

که بیشتر دارایی خود را به شکل پول نگه می دارند، فقیرتر می کند. و فقیران را 
کارمندان و یارانه ها،  کنار ناتوانی دولت در پرداخت حقوق  این شکاِف ایجادشده، در 
با راه های  را بحرانی می کند. در زمان های بحرانی، همه تالش می کنند حتی شده  وضع 
پرداختن  برای  بحرانی  زمان های  ازاین رو  بگذارند؛  را پشت سر  بحران  اما مسّکن،  پرضرر 
کرد. که می گویند عالج واقعه پیش از وقوع باید  به راه های اصولی دیر است؛ همین است 

شنوایی  گوش  و  انگیزه  نفت،  سهل الوصول  درآمد  از  دولت  دست  قطع شدن  از  پیش 
اما  راه های سهل،  اجازه داد  نباید  نیز  کنون  ا نداشت.  راه های جایگزین وجود  برای طرح 
نادرسِت دیگری برای تأمین بودجه شدت بگیرد یا باب شود. در غیر این صورت، عالوه بر 
کسری بودجه نیز قطعی  میراث خوارِی نسل های بعد )فروش نفت و دارایی های دولت(، 
کارهای دفعی با  گر راه های اصیل پیش از این تدبیر نشده باشد، دولت به  خواهد بود و ا
که اعتراضات  انرژی دست خواهد زد  افزایش قیمت حامل های  درآمدهای دفعی مانند 
دست  از  نیز  کشور  امنیت  میراث  آن،  نتیجۀ  در  که  است  آن  به  کنش  وا حداقل  مردمی 
نیست؛  شدنی  مالیاتی  سیاست های  اصالح  با  جز  وقایعی،  چنین  از  جلوگیری  می رود. 

کرد. عالج واقعه پیش از وقوع باید 
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