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چكیده
توسعۀ سياسي و به دنبال آن دموکراسي از جملهه ماهاميميانه کهه بها وجهود داته ز زمينهۀ
سياسي ،پيون و ارتباط ج ی با دانش حقوق دارنه بنهابرایز ،مهيتهوان فاهپ پایهه و اسها
دموکراسي ،ممان پایه و اسا حكومپ قانون با رویكهرد مهاموی و تيهميز حقهوق تهيرون ی
بهوسيلۀ ابزارمای قانوني اسپ نگامي به تاریخ تكویز حكومپمای دموکراتيك نشهان مهيدمه
که قانونمن ت ن أخذ ماليات و محل مصرف آن از طریق رضایپ عمومي ،عامل اصلي در فهذار
به دموکراسي بوده اسپ توجه دولپمای دموکراتيك به ماليات صرفاً ایجادکنن ۀ حق نظهارت و
به پاسخ طلبي ن نظام سياسي نيسپ ،بلكه فراتر از آن نشاني از وجود ترتيبات قانوني اسپ کهه
چنيز رون ی را موجب ميتود دموکراسيما عالوه بر نياز مالي به ماليهات بهرای فهذران امهور
جاری حكمراني ،به سبب تعي ات رفامي که بر عي ه ميفيرن  ،نياز بسياری بهه ماليهات دارنه
سؤال اصلي ایز پژومش ایز اسپ که آیا ماليات را ميتهوان ابهزاری بهرای تحقهق دموکراسهي و
توسعۀ سياسي محسوب کرد؟ بررسيما و ن ایج ایز پژومش نشان داد که صرف اخهذ ماليهات و
اتكای کامل بر درآم مای مالياتي ،نهتنيا نشانۀ توسعۀ سياسي و دموکراتيكبهودن یها فهذار بهه
دموکراسههي نيسههپ ،بلكههه کيايههپ دریافههپ ماليههات و ت هيوۀ مصههرف آن مههيتوان ه در بيبههود
تاخصمای دموکراتيك مؤثر واقع تود روش پژومش ما از نوع تحليلي-توصهياي و مب نهي بهر
مطالعات ميانرت های اسپ دادهمای پژومش به تيوۀ ک ابخانهای جمعآوری ت هان
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مقدمه
افر م ف نيایي فراین توسعۀ سياسي را فذار به دموکراسي و بيبود تاخصمای دموکراتيك در
حوزۀ حقوق تيرون ی در نظر آوریم ،ميبينيم که ماليات در ایز رون نقش ميمي ایاا ميکنه
و تنيا به پ ی آم ن حق نظارت برای تيرون ان پرداخپکنن ۀ ماليات مح ود نيسپ ،بلكه نظام
مالياتي دموکراتيك کوتش ميکن تا ترتيباتي حاکم تود که به رفاه نسبي تهيرون ان ،توقه
اضطرار مادی و معيش ي آنما و تأميز ح اقل نيازمای انساني منجر تود نقش ماليات در ادارۀ
امور دولپ امروزه ک مانت ني نيسپ حاظ و ادارۀ یك دولپ یا نظام سياسي حاکم بر کشورما،
مس لزم وجود سازمانمایي از قبيل سازمانمای اداری ،دفاعي و قيایي اسپ که مجموعۀ آنمها
تاکله و بنيان حكومپ آن جامعه را تشكيل ميدمه وظياهۀ حكومهپ حاهظ نظهم و امنيهپ،
اجرای ع الپ و دفاع از مملكپ اسپ که برای انجام ایز وظای نافزیر اسپ مخارجي را م حمل
تود و برای تأميز ایز مخارج ،ناچار اسپ مبالغي را از مردم و مؤسسات اخذ کن  ،زیرا حكومپ
ب ون درآم ت اوم و بقا نخوامه داتهپ (رسه مي و ایهزدی )58-57 :1391 ،از طهرف دیگهر،
مايوم دموکراسي را ميتوان در چن اصل اساسي خالصه کرد که ميمتریز آنما عبهارتانه از:
سرچشمهفرف ز ق رت و قانون از ارادۀ مردم ،آزادی بيان افكار عمومي و اتكای حكومپ بهه آن،
وجود تيوهمای مشخص برای بروز افكار عمومي از جمله احزاب سياسي ،اصل حكومپ اکثریپ
ع دی در مسائل مورد اخ الف در افكار عمومي مشروط به وجهود تسهامل و مه ارای سياسهي،
مح ودبودن اعمال ق رت حكوم ي به رعایپ حقوق و آزادیمای فردی و فرومي ،امكهان بحه
عمومي و مبادلۀ آزاد افكار دربارۀ مسائل سياسهي و ق رتمنه ی جامعهۀ مه ني و اسه قالل قهوۀ
قيایيه در جيپ تيميز آزادیمهای مه ني افهراد و فهروهمها (عهالم )17 :1386 ،دولهپمهای
دموکراتيك عالوه بر اتكای خود به آرای عمهومي ،از طریهق دریافهپ ماليهات ،کهه بهه تهيوهای
رضایپمن و قانونمن دریافپ ميتود ،به تيرون ان م كيان و ميکوتن تها از ماليهات بهرای
تحقق ام اف مخ لاي مانن از ميان بردن فقر ،بيبود سطح زن في عمومي در زمينهمایي ماننه
آموزش ،بي اتپ ،بيمه و ات غال اس ااده کنن بررسي مسهائل ذکرته ه درخصهو عملكهرد
دولپ دموکراتيك از زاویۀ حقوق عمومي موضوعي دارای امميپ برای پژومشمای ميانرت های
اسپ ایز امميپ زماني بيش ر مهيتهود کهه دریهابيم کشهورمایي کهه قصه ایجهاد بيبهود در
تاخصمای توسعۀ سياسي خود را دارن  ،ميکوتن تا دولپمایشان را یكسره به منابع مالياتي
م كي کنن ایز پژومش قص دارد به تحليل پاسخ ایز پرسش بپردازد که نسبپ ميان ماليهات
و توسعۀ سياسي چگونه اسپ و ماليات چه نقشي در توسعۀ سياسي و دموکراسي دارد؟ درواقهع
تالش ایز اسپ که افر م ف نيهایي فراینه توسهعۀ سياسهي را فهذار بهه دموکراسهي و بيبهود
تاخصمای دموکراتيك در حوزۀ حقوق تيرون ی در نظر آوریم ،نقش و تأثير ماليهات در ایهز
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رون بررسي تود تای تصور تود نقش عم ۀ ماليات در فراین فهذار بهه دموکراسهي و تحقهق
توسعۀ سياسي مربوط به پ ی آم ن حق نظارت برای تيرون ان پرداخپکنن ۀ ماليات اسپ؛ بها
وجود ایز نقش ماليات تنيا مح ود به ایز مهورد نيسهپ نظهام ماليهاتي دموکراتيهك ،کوتهش
مي کن تا ترتيباتي حاکم تود که به ایجاد رفاه نسبي برای تيرون ان و تأميز ح اقل نيازمهای
انساني برای آنما منجر تود دموکراسي با تيرون اني مشارکپجو و غير قابل تحریهك از نظهر
مادی محقق ميتود ،بنابرایز با تيرون ان دچار اضطرار مادی قابل تحقق و دس يابي نيسپ
بر ایز اسا  ،بع ميمي که در پژومش حاضر بررسي خوام ت  ،وابسه هبهودن دولهپ بهه
درآم مالياتي و نظارتپذیری آن اسپ ایز مسئله مباح بسياری را برانگيخ هه اسهپ ،امها در
پيون با کارکرد رفامي ابزار مالياتي ،مسئلۀ بزرگت ن و م كالت ن دولپ و آسيبمای ناتهي
از آن برای نظام دموکراتيك نيز مورد توجه قرار فرف ه اسپ به بياني دیگر ،در حالي که برخهي
دی فاهما افزایش اتكای دولپ دموکراتيك به ماليات را تعبير به دموکراتيكترت ن آن ميکنن ،
برخي دیگر ایز افزایش اتكا و بيش رت ن نقش اق صادی دولهپ دموکراتيهك را بهه تهكل یهك
آسيب ارزیابي ميکنن تحليل نسبپ ميان ماليات و دموکراسي ،به تهاریخ تحهول سهازوکارمای
حقههوقي أخههذ ماليههات در دولههپمههای دموکراتيههك مربههوط اسههپ دموکراسههي برخههي از انههواع
مالياتفيری سن ي را از ميان برده (برای مثال ،محاکم ترع کليسایي که مالياتمای ترعي بهر
پيروان کليسا مقرر ميکردن  ،با یكدسپت ن منبع ص ور و تنظيم قهوانيز ،برچيه ه ته ن و
ماليات ترعي کليسا ملغي ت  ،ممچنيز ،مالياتمایي که براسا تااوت دینهي یها قهومي و بها
تقویپ حقوق اقليپما در برابر دسپان ازی اح مالي م عصبان مذمبي فرف ه ميت ن برچيه ه
ت ن ) ،اما از سوی دیگر انواع ماليهاتمهای ج یه ی را نيهز ابه اع کهرده اسهپ تاهاوت عمه ۀ
دموکراسيما درخصو مالياتس اني با نظاممای سياسي دیگر ،بيش از آنكه به چگونگي أخهذ
ماليات مربوط بات به محل صرف آن مرتبط اسپ ایز مسئله نيهز الب هه نهه فقهط درخصهو
ماليات که دربارۀ ممۀ انواع منابع درآم ی دیگر دموکراسيما مرتبط اسپ ممانطور که فا هه
ت دموکراسي ،حكومپ قانون م كي به رضایپ عمومي اسپ و مصرف ماليات نيز به ایهز نحهو
بای به رضایپ عمومي م كهي باته ؛ دقيقهاً بهرخالف نظهاممهای غيردموکراتيهك کهه ماليهات
تيرون ان خود را صرف ام افي مخال با رضایپ عمومي ميکنن
بع دیگر رابطه ميان ماليات و توسعۀ سياسهي ،بهه مسهئلۀ رابطهۀ ميهان ماليهات و توسهعۀ
اق صادی و تأثير توسهعۀ اق صهادی در دموکراسهي مربهوط مهيتهود حكومهپمهای دمهوکرات
ميکوتن تا توسعۀ اق صادی مرچه بيش ری را رقم بزنن تا مم رفاه عمومي در جامعهه بيشه ر
تود و مم با توسعۀ اق صهادی ،درآمه ماليهاتي کسهبته ه از سهوی دولهپ افهزایش یابه بها
جيانيت ن اق صاد ،کن رل دولهپمها بهر سهازوکارمهای ماليهاتي سسهپ ته ه اسهپ تسهييل
جابهجایيمای مالي و سرمایهفذاری ،کوتش برای جهذب حه اکثری سهرمایهفهذاری از طریهق
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اعطای بخششمای مالياتي و کاس ز از مزینۀ عمومي بهخصو در بخشمای رفامي در جيپ
اعطای مرچه بيش ر ایز تخاي ما ،سه ونمهای اصهلي سياسهپ دولهپمهای مخ له در عصهر
جيانيت ن اق صاد درخصو ماليات اسپ چنانكه واضح اسپ دولهپمها بهرای تحقهق مرچهه
بيش ر توسعۀ اق صادی ،أخذ ماليات و صرف آن بهخصهو در محهل رفهاه عمهومي صهرفنظهر
ميکنن  ،زیرا ایز چنيز فكر مهيکننه کهه مسهابقۀ جيهاني بهرای توسهعۀ اق صهادی بهه ناهع
تيرون انشان و حكومپماسپ اما لزوماً توسعۀ اق صادی به بيای نادی هفرف ز رفاه تيرون ی از
طریق کاس ز از دریافپ ماليات و بودجهمای انقباضي به بيانۀ انيباط ماليهۀ عمهومي ،بهه ناهع
تيرون ان و به ناع پایه اری نظهام دموکراتيهك نيسهپ ،بلكهه مهيتوانه موجهب تزلهزل نظهام
دموکراتيك تود (چاولوسودویسكي )120-119 :1386 ،در نظام حقوقي ایران ،صهالحيپ عهام
مجلس درخصو تصویب قوانيز براسا اصل  52قانون اساسي جميهوری اسهالمي ،تهاحه ی
درخصو بودجۀ ساالنه تخصصي ت ه اسپ؛ به ایز معني که مجلس ،اب كار طرح آن را نه ارد،
اما کليۀ رون مای بودجهای بع از اب كار آن ذیل صالحيپ مجلس قرار ميفيرد به بيان دیگهر،
ماليات و ميزان آن و مصرفش از جانب دولپ اب كار ميتود ،اما رسي في ،تصویب و نظهارت آن
تماماً با پارلمان اسپ (رس مي )265-263 :1395 ،به طهور کلهي در پهژومش حاضهر ،بررسهي
محورمای ذکرت ه ،رئو اصلي تحليل رابطۀ ميان ماليات ،توسعۀ سياسي و فذار به دموکراسي
را تشكيل مي دم الب ه از آنجا که پهژومش حاضهر بها رویكهرد حقهوقي بهه موضهوع مهوردنظر
ميپردازد ،لذا مي کوت تا تحليل و بررسي رابطۀ مزبور را از طریق بررسهي نقهش سهازوکارمای
حقوقي و قانوني به انجام رسان اتارات مكرر به جایگاه ماليات در حقوق اساسي ،مصارف ماليۀ
عمومي ،وظای دولپ و فس رده یا مح ودمان ن آن به مميز سبب صورت فرف ه اسپ ،افرچهه
دتواریمایي درخصو ایز رویكرد وجود دارد

نظام سیاسی دموکراتیك و مفهوم مالیات در حقوق مدرن
وق ي سخز از دموکراسي به ميان ميآی با انبومي از تعهاری مواجهه مهيتهویم کهه مهر یهك
ميکوتن دموکراسي را از نظر لاظي ،تاریخي ،حقوقي و فلساي تعریه کننه از نظهر لاظهي،
دموکراسي اصطالحي مربوط به یونان باس ان اسپ کلمۀ یوناني دمو به معني مردم و کراسيا
به معني ق رت ،به روی یك یگر معني لاظي «حكومپ مردم» را مهيدمه  ،امها در خهود یونهان
باس ان ،لاظ دموکراسي با آنچه ما اکنون دموکراسي ميدانيم دارای تااوتمهای بسهياری بهوده
اسپ دمو به معني حكومپ روس ایيان اسپ و با اصالحات «کلسز» حكومپ دمهو (عامهۀ
مردم آتز) تحقق یافپ الب ه در حكومپ دموکراسي به معنهي آتنهي ،ان خابهات نقهش کم هری
نسبپ به قرعهکشي داتهپ نيهاد حكومهپ و تاكيهك قهوا و حقهوق اساسهي بهيمعنهي بهود و
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قانوننویسي پيچي في ن اتپ حال اینكه دموکراسي آتني بيش ر در تخل معهاني بها حكومهپ
اس ب ادی تكنار فيمي ه ميت (عالم )294-293 :1384 ،صورت مشابه دموکراسي آتنهي در
رم با نام جميوری ادامه پي ا کرد الب ه ،نوآوری عم هتر روميهان نسهبپ بهه آن فسه رش نيهاد
نماین في ،قانونفذاری پيچي ه و الب ه ميمتر از آن طرح حقوق تيرون ی برای تيرون ان بهود
(دال )35 :1389 ،با ایز حال تعری لاظي رامگشای ما نبوده اسهپ و نخوامه بهود و تعهاری
تاریخي یا فلساي نيز در روتزکردن مسئله دچار مشكل خوامن بود ،زیرا در تعهاری تهاریخي
ما با تكثر و دفرفوني م اوم تكلما و صورتبن یمای نظام دموکراتيك مواجييم و در تعهاری
فلساي نيز بها انبهومي از نبهود توافقهات ایه ئولوییك و تهوجييي مطهابق بها تعریه حقهوقي،
دموکراسي ،نظام سياسي مب ني بر قانون اساسي و حكومپ قهانون اسهپ کهه آزادی را حمایهپ
ميکن  ،برابری تيرون ان در پيشگاه قانون و در بيرهمن ی از فرصپما را بهمنزلۀ اصل اساسهي
ميپذیرد و محصول پش يباني سياسي اعيای جامعه اسپ ایز تعری از دموکراسي دربردارن ۀ
چن ه مشخص هۀ اساس هي ،مههم از نظههر تعریاههي و مههم از نظههر نيههادی اسههپ و دموکراس هي بهها
صرفنظرکردن از آنما ،تحققیاف ني نيسپ درحقيقپ دموکراسي تنيا نظام سياسي اسهپ کهه
م عي اسپ ،برای جابهجایي ق رت سياسي بای سازوکاری ب ون خشونپ در نظهر فرف هه تهود
(عالم )298 :1384 ،پس مالحظه ميتود مطابق تعری  ،دموکراسي نظهام سياسهي اسهپ کهه
نيادما و بایس همای حقوقي را در نظر ميفيرد که بهواسطۀ آنما ایز مسئله که اکثریپ رأی به
انجام مر کاری ب من ناممكز ميتود ،زیرا دموکراسي برای ممانعپ از اینكه اکثریپ به صورت
تودهوار برانگيخ ه تون و دموکراسي را ب ل به اس ب اد کنن  ،سازوکارمای دیگری را نيز م نظر
دارد یك سازوکار بسيار ميم ،غيرمس قيمبودن اعمال حق حاکميپ ،اصل تاكيك قوای کن هرل
و تعادل در آنما ،نيادمای خا و رویهمایي که ن يجۀ آن دفاع از آزادی ،حقهوق تهيرون ی و
برابری حقوقي اسپ درحقيقپ دموکراسي مب ني بر حكومپ قانون اسهپ و بهه ممهيز نسهبپ
مااميم ليبراليسم ،سكوالریسم ،م رني ۀ سياسي ،حقوق تيرون ی و حقوق بشر را در بطز خود
دارد ،اما ایز نسبپ در برخي موارد دارای رابطۀ عموم و خصو مطلق و در برخي موارد عمهوم
و خصو مزوجه اسپ بر ایز اسا  ،مر حكومپ دموکراتيك ،یك نظام مب نهي بهر حكومهپ
قانون و م رني ۀ سياسي اسپ که حقوق تيرون ی را رعایپ و آزادیمهای ليبرالهي را پاسه اری
ميکن  ،اما لزوماً نظاممای سياسي دیگری که مب ني بر حكومپ قهانون ،ليبراليسهم و م رني هۀ
سياسيان و حقوق تيرون ی را پا ميدارن  ،نظام دموکراتيك محسوب نميتون برای مثال،
فری زکریا ،در ک اب اولویپ ليبراليسم بر دموکراسي ،نشان داده اسهپ کهه نظهاممهای ليبهرال
دارای ایزمماني با نظام دموکراتيك نيس ن ليبراليسم روح دموکراسهي اسهپ ،امها بسهياری از
نظاممای سياسي ليبرال به دموکراسي و برخي اجزای ميم آن مانن ادارۀ امور عمومي بهر پایهۀ
حق رأی ممگاني باور ن ات هان (زکریا )18-17 :1384 ،منشأ م ونکهردن و قهانونمن ته ن
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دریافپ ماليات به اسناد تاریخي حقوق اساسي بازميفردد درحقيقهپ تمهایز ميهان ماليهات در
مايههوم مه رن و دموکراتيههك آن بهها دیگههر دریافههپمههای مههالي حكومههپمهها ریشههه در ممههيز
قانونمن بودن آن دارد ماليات دریافپ مالي حكومپ از تيرون ان خود براسا قانون اسپ در
مقابل باج ،خراج ،مصادره و فونهمای دیگر دریافپ مالي حكومپمها از اتبهاع (و نهه تهيرون ان
خود) دریافپمای غيرقانونمن یا خودسرانه یا براسا تااوتمایي ميان دیهز و مهذمب اسهپ
نگامي به تورشمای مردم طي تاریخ عليه مالياتس اني نيز نشهان مهيدمه کهه خودسهرانه و
غيرقانونمن بودن ماليهات سه اني بسهيار بهيش از سهنگيني آن موجهب اع هراا و قيهام عليهه
حكومپما ت ه اسپ ( )Burg, 2004: 2-3در حقيقپ قانونمن ت ن دریافپ ماليات یكي از دو
رکز اصلي پ ی آم ن «حقوق» در معنای ج ی آن به معنای محور اصهلي ماهاميمي ممچهون
حقوق اساسي ،حقوق تيرون ی و حقوق بشر بوده اسپ افر رکز اول ایهز پ ی آمه ن ،امنيهپ
جان و منع تجاوز خودسهرانه بهه جهان و سهالم ي آدميهان بهود ،رکهز دوم یعنهي منهع تجهاوز
خودسرانه به دارایي آدميان که از سوی حكومپما با نام أخذ ماليات صهورت مهيفرفهپ نقهش
اساسيتری داتپ ،زیرا تجاوز به جان و مس ي آدميان اغلب به ایز سبب صورت ميفرفهپ کهه
آنان در برابر مصادرۀ خودسرانۀ دارایيتان مقاومپ ميکردن مميز نك ه امميهپ بسهيار زیهاد
قانونمن ت ن ماليهاتسه اني را نشهان مهيدمه ( )Vasak, 1977: 3از نمونهۀ اسهناد تهاریخي
قانونمن ت ن دریافهپ ماليهات مهيتهوان بهه منشهور بهزرگ «مگناکارتها» در سهال  1215در
انگلس ان ،الیحۀ حقهوق در سهال  1628و منشهور حقهوق انگلسه ان در سهال  ،1689اعالميهۀ
اس قالل امریكا و اعالميۀ حقوق بشر و تيرون فرانسه در سال  1789اتاره کرد
مسئلۀ جایگاه أخذ ماليات در نظام دموکراتيك عالوه بر اسناد تهاریخي حقهوق اساسهي ،در
نظریهمای حقوقي و سياسي چن ی نيز به بح فذات ه ت ه اسپ ميتوان ایز نظرما را در دو
دس ۀ کلي موادار و مخال مشروعيپ حقوقي أخذ ماليات در دموکراسيمها جمهعبنه ی کهرد:
فروه اول ،تامل نظریهپردازانهي ممچهون جهان راولهز ،تومها نافهل ،ليهام مهورفي اسهپ کهه
مالياتس اني را بخش ميمي از نظام دموکراتيك ميدانن که دارای کارکردمای دیگری عالوه بر
تأميز نيازمن یمای مالي دولهپ اسهپ ميهمتهریز اسه الل ایهز مهواداران ماليهات در نظهام
دموکراتيك از یكسو بيان نبود تعارا ميان پرداخپ ماليات با مصونيپ از م اخلهۀ خودسهرانه
در حق مالكيپ و از سوی دیگر ،نقش ماليات در تأميز رفاه مادی موردنياز تيرون ان اسپ کهه
از سوی دولپ دموکراتيك تعي ت ه اسپ نافل و مورفي در ک اب مشه ر خهود درخصهو
کارکرد ماليات در دموکراسي با نام اسطورۀ مالكيپ و ع الپ ادعا ميکنن که نظهام ماليهاتي در
حكومپ دموکراتيك نبای با تأثيری که در مالكيپ و دارایي برخي تيرون ان ميفذارد ارزیهابي
تود ،بلكه نقش آن بای به صورتي در نظر فرف ه تود که تأثير آن در برقراری ع الپ مهوردنظر
بات ()Murghy & Nagel, 2002: 8
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فرومي دیگر نظرمای مخالاي دارنه و از مشهروعيپ حقهوقي أخهذ ماليهات در نظهاممهای
دموکراتيك ان قاد ميکننه از زمهرۀ ایهز م اكهران دو تهز فهردریش مایهك و رابهرت نوزیهك
بيش ریز تيرت را دارن ایرادی که ایز دو تز بر جایگاه مالياتس اني در نظام دموکراتيك وارد
مي کنن  ،دقيقاً ممان محاسني اسپ که از سوی کساني ممچون راولز ،مورفي و نافل بيان ت ه
بود ایراد اصلي به مسئلۀ جایگاه ع الپ در دموکراسي مربوط اسپ مایك بر ایز مسئله تأکيه
ميکن که نابرابری در بيرهمن ی از ثروت افر به سبب سوءاس ااده از قه رت نباته (تهرایطي
که دموکراسي ليبرال وجود آن را تيميز ميکن ) در بقيۀ موارد پ ی های طبيعي و مب نهي بهر
نظمي خودانگيخ ه اسپ بنابرایز ،دموکراسي نميتوان از مالياتس اني بههمنزلهۀ ابهزاری بهرای
ازميانبردن نابرابری طبيعي ميان تيرون انش اس ااده کن به فونهای که افر دولپ دموکراتيك
بخوام از طریق مالياتس اني برابری مصنوعي بر تيرون ان و جامعه تحميل کنه  ،آتهكارا بهه
روشمای غيردموکراتيك م وسل ميتود و در نيایپ خود موجهودی ي غيردموکراتيهك خوامه
یافپ (لسناف)343-340 :1387 ،

سازوکار مالیاتی در دموکراسیها در عصر اقتصاد جهانیشده
از دمۀ  1970به ایز سو تحوالتي در اق صاد جياني آغاز ته کهه تحهولي بنيهادیز درخصهو
فعاليپ اق صادی در اغلهب کشهورمای جيهان ایجهاد کهرد ایهز تحهول فسه رده بهه بي هریز و
خالصهتریز بيان ،جيانيت ن اق صاد بود به ایز معنا که تولي اق صادی و فعاليپ بهرای خلهق
ثروت ،چارچوبمای تنگ ملهي و مرزمهای جغرافيهایي را درنوردیه فعاليهپ اق صهادی الزمهۀ
دریافپ ماليات اسپ و مرچه فعاليپ اق صادی و خلق ثروت کم ر بات الجهرم درآمه ماليهاتي
نيز کم ر خوام بود ،اما در اق صاد جيانيت ه وضعيپ ج ی ی رخ داده که بهه کلهي الگومهای
مالياتفيری را دچار دفرفوني کرده اسپ ()Stenimo, 2002: 156-157
جيانيت ن به دنبال تسييل تجارت از طریق حذف عوارا فمرکي ،مالياتمای ميهاع و
غيرممسان ،یكدسپکردن مقررات ،سرعپدادن به جابهجایي کاالما از طریهق حهذف مرزمها و
تسریع تبادالت مالي از طریق حذف کن رلمای دسپوپافير دول ي اسپ با جيانيت ن اق صاد،
عمالً کن رل دولپما بر اق صاد تيعي ميتود و در عهوا قه رت مجهامع اق صهادی افهزایش
ميیاب یك پيام ایز مسئله اجبار دولپما به ممسانکردن مقررات مالياتي اسپ ایز یكساني
تنيا به سبب اجبارمای پيوس ز به جریان جيانيت ن اق صاد نيسپ ،بلكه ت تفهرف ز رقابهپ
جياني اق صادی برای جذب سرمایهفذاری ،توسعۀ تجارت و ان قال تكنولویی و کاال ،دولپمها را
وادار ميکن تا به صورت م اوم با بخششمای مالياتي ،جریان جياني سرمایهفذاری و توليه را
تشویق به حيور یا باقيمان ن در قلمرو مرزمای ملي خود کنن دولپما برای تسریع ادغهام در
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رون جيانيت ن و جانمان ن از قافلۀ پرسرعپ تحوالت آن ،با کامش ماليات ممرامي خود با آن
را نشان ميدمن  ،اما ایز کامش مالياتما بهه معنهي کهامش مزینههمهای عمهومي بههویهژه در
بخشمایي مانن آموزش ،بي اتپ ،بيمۀ بيكاری و ات غال در بخش عمومي اسپ بنهابرایز ،در
حالي که سرمایهداران بزرگ و ترکپمای چن ملي ي بزرگتریز برن فان کامش مالياتمها بهه
تمار ميرون  ،تيرون ان عادی از خ مات عمومي -که از طریق مالياتما تأميز مالي ميتون -
محروم و به ایز ترتيب بيش ریز ص مه و ضرر را م حمل ميتهون (چاولوسودویسهكي:1386 ،
 )120-119در مقابل ،مواداران جيانيت ن م عيان که درآم مای ماليهاتي دولهپمها ممكهز
اسپ در کوتاهم ت دچار کامش تون  ،اما ایهز کهامش مهوق ي خوامه بهود و بها بيبهود رته
اق صادی و توسعۀ تجارت ،با افزایش تولي ناخالص ملهي و درآمه سهرانه ،مهم تهيرون انش از
درآم بيش ری بيره خوامن برد و مم خزانۀ دولپما با ماليات بيشه ری بهرای دریافهپ مواجهه
ميتون الب ه ایز ادعا تنيا زماني صحپ خوام داتهپ کهه ماهروا مهواداران جيهانيته ن
اق صاد درسپ از آب دربيای ؛ یعني اینكه جيانيت ن ح مهاً بهه رته اق صهادی بهيش از حه
م عارف منجر تود دولپما خود را رویاروی مح ودیپمهای اق صهادی و مه یری ي بسهياری در
أخذ ماليات و مصرف آن ميبينن از منظر آرمانمای دموکراسي ،جيهانيته ن اق صهاد نبایه
سياسپ دموکراسيما در أخذ و مصرف ماليات را مشخص کن  ،بلكه برعكس دموکراسيما بایه
در جيپ آرمانما و ام اف خود از رون جيانيت ن اق صاد بيره جوین

نظام دموکراتیك و توانمندی مالی
پژومشگران مخ لاي درخصو ایهز مسهئله کهه ماليهاتسه اني از سهوی دولهپ بهه فهذار بهه
دموکراسي من يي ميتود تشكيكمای ج ی را روا دات هان بخش ميمي از ایز تشكيكما به
ایز مسئله بازميفشپ که در برابر نظاممای دموکراتيك فراواني که با ماليات منابع مالي خود را
تأميز ميکن  ،نظاممای غيردموکراتيك بيتهماری نيهز مسه ن کهه بهه ماليهات م كهي انه و
مالياتس اني از سوی آنما به فذار به دموکراسي من يي نش ه اسپ الب ه ایز فزاره پهذیرف ني
بود که در کشورمایي که نظام سياسيتان ،به دریافپ ماليات م كي اسپ ،بخپ و فرصپ فهذار
به دموکراسي بيش ر از کشورمایي اسپ که دولپمایشان به درآم مای ران هي م كهي اسهپ در
ایز ميان بای به نك ۀ دیگری نيز در ایز خصو اتاره کرد و آن اینكه در غياب تولي و خلهق
ثروت ،امكان اتكا به درآم مای مالياتي از سوی دولپ وجود ن ارد به عبارت دیگر ،بایه ثروتهي
وجود دات ه بات که دولپما ب وانن بر آن ماليهات برقهرار کننه جامعههای کهه ثهروت توليه
ميکن  ،توانمن تر از جامعهای اسپ که قادر به خلق ثروت نيسپ ،بهویژه افر ایهز خلهق ثهروت
پيچي هتر (دانشبنيانتر ،با فذار از مراحل م ع د و به خ مپ فرف ز دانش و نيروی فزآوری و
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انساني م خصص) بات حاکي از ایز خوام بود که بها جامعههای سهر و کهار داریهم کهه در آن
نيادمای جامعۀ م ني اس واری و نيرومن ی بسهياری دارنه کمپهانيمها ،اتحادیههمهای کهاری،
دانشگاهما ،بانكما و خالصه مجموعهای از روابط درمم تني ه وجود دارن کهه خهالق ثهروتانه
(لس ر )84 :1384 ،جامعۀ م ني نيرومن قادر به رقمزدن فذار به دموکراسي و ميار فشهارمای
دولپ اسپ در مقابل در اغلب کشورمای فقير جيان چنيز خلق ثروتي در کار نيسهپ در ایهز
کشورما یا بای ایز ميزان تانس وجود دات ه بات که کشور صاحب منابع ثروت طبيعي باته
که با صرف آن زیرساخپمای اوليه و موردنياز برای م رنسازی سهاخ ار حكومهپ را برقهرار یها
آنكه بهواسطۀ اس عمار و حيور نيروی خارجي یا دریافپ کمكمای خارجي ایز زیرساخپما را
بنا کرد اینجا بح از نك های ميم مطرح ميتود و آن اولویپمهای دموکراسهي اسهپ چگونهه
برای جوامعي که دچار فقر ت ی و دولپمای ناتوان مس ن ميتوان از آرمان دموکراسي سهخز
فاپ؟ بنابرایز ،مالياتفرف ز از سوی دولپ دموکراتيك نه یك علپ فذار به دموکراسهي ،بلكهه
صرفاً نشانهای اسپ از اینكه دولهپ دموکراتيهك بهه تهيرون انش اتكها دارد ()Etal, 2008: 4-5
تاخصمایي که از سطح دموکراسي و توسعۀ سياسي کشورمای مخ ل ارائه ميتهون مسهئلۀ
ذکرت ه را تأیي ميکنن برای مثال ،فزارش ساالنۀ «برنامۀ جياني عه الپ» بها نهام «تهاخص
حكومپ قانون» بهه بررسهي مجموعههای مشهپفانههای از تحقهق حقهوق تهيرون ی از طریهق
نظاممای حكومپ قانون ميپردازد ایز مشپ تاخص پيون مسه حكمي نيهز بها تهاخصمهای
دموکراتيك دارن و به عبارتي بي ر ،تاخصمایي یكسانان تاخص اول که محه ودیپ قه رت
حكومپ اسپ ،ناظر به ق رت و اس قالل نيادمای جامعۀ م ني از دولپ اسپ کهه آن را وادار بهه
پاسخگویي در برابر خود کنن ( )WJP, 2015: 24به یيي اسهپ کهه ایهز اتاهاق در جامعههای
ميتوان رخ دم که نيادمای جامعۀ م ني ریشهدار و نيرومن اسپ و مح اج کمكمای دول هي
نيسپ ایز ایراد نيز وارد اسپ که ح ي در کشورمای دموکراتيك نيادمای جامعۀ مه ني حجهم
عظيمي از کمك مالي را از طریق پرداخپمای دول ي دریافپ ميکنن  ،اما مرچه که مسپ ایز
تاههاوت وجههود دارد کههه بهها وجههود کمههكمههای مزبههور ،اسهه قالل نسههبي نيادمههای فههوق
خ تهدار نميتود دولپ دموکراتيك برای اجرای کارکردمای خهود نيازمنه ثهروت اسهپ کهه
بای ه از طریههق کسههب ماليههات محقههق تههود ،امهها ممههيز کههه دولههپمههایي نيههز وجههود دارن ه
که دموکراتيكان و کامالً م كي به ماليات نيس ن (اکوادور ،مالزی و آفریقهای جنهوبي) مسهئله
را پيچي هتر ميکن اما از یك مسئله نيز نبای بهراح ي عبور کرد ،اینكه ميزان نيهاز بهه ثهروت
از سوی دولپ دموکراتيك به چه ميزان اسپ بسياری از برآوردما از تهاخصمهای سهطح فهذار
به دموکراسي و توسعۀ سياسي بر ایز مسهئله تأکيه مهيکننه کهه ميهزان قابهل قبهول بهودن
عملكرد دولپ دموکراتيك در مر کشور را بای بهر پایهۀ وضهعيپ خها ممهان کشهور ارزیهابي
ال کنيها بها دانمهار یها سهوئيس بها کهامبوج مقایسههای
کرد در غير ایز صهورت مقایسهۀ مهث ً
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ناصحيح اسپ ( )EIU, 2014: 8ایز مسئله درخصهو
ميدم بيش از مر جای دیگر به چشم ميخورد

خه ماتي کهه دولهپ دموکراتيهك ارائهه

دولت دموکراتیك و برنامهريزی از طريق ابزارهای مالیاتی
مشكل کمبود ثروت و نوسان درآم مای مالياتي ممواره وجود دات ه اسپ مزینهمها ممههسهاله
افزایش ميیابن  ،اما در ترایطي که رکود بر اق صاد حاکم بات و حجم ثروت خلقت ه افهزایش
چشمگيری نياب  ،درآم مالياتي نيز م ناسب با افزایش مزینهما رت نميکن ایز کمبود منابع
از یكسو برای دولپ دموکراتيك یك تي ی اسپ ،امها از سهوی دیگهر ،آن را وادار مهيکنه تها
م یریپ بي ری برای تخصيص آن در پيش فيرد دموکراسيما از ایز جيهپ مهيکوتهن تها از
ماليات بهمنزلۀ یك ابزار سياسپفذاری اس ااده کنن ابزاری برای تشویق برخهي فعاليهپمها از
طریق معافيپ و بخششمای مالياتي درخهور توجهه و الب هه تخصهيص درآمه ماليهاتي حاصهل
بخشمای خاصي به بخشمایي که به طور مس قيم از آن فعاليپ آسيب ميبينن بهرای مثهال،
در اغلب کشورمای دموکراتيك جيان ماليات بسيار سنگيني بر مصرف دخانيات و الكل بسه ه و
بخش عم ۀ ایز ماليات نيز روانۀ بخش بي اتپ و درمان ميتود الب ه منطق ميحكي در ایهز
ميانه برقرار اسپ :وضع بي اتپ به کساني م كي اسپ که مرچه بيش ر دخانيات و الكل مصرف
کنن  ،پول بيش ری برای نظام درماني ميپردازن اق ام درخور توجه دیگری کهه دموکراسهيمها
برای سياسپفذاری مالياتي انجام ميدمن مباح مربوط به مسئوليپ اج ماعي ترکپماسپ
مسئوليپ اج ماعي ترکپما 1بر ایز ای ه مب ني اسپ که فعاليپ اق صادی ترکپما مهيتوانه
عالوه بر سوددمي به صاحبان آنما موجب یاریرسان ن به مردم و جامعه نيز تود (کونوسوکي،
 )5-4 :1389در ایز زمينه دولپما ميمتریز کمكکنن ه بهه تهرکپمهایي خوامنه بهود کهه
ای همایي اینچنيز دارن دولپما به کارفرمایاني که برای فقرا کار فرامم مهيکردنه و بهه زنهان
بيكار یا خودسرپرسپ توجه دات ن  ،به فروهمای ویژه فهوقالعهادهمهای تهغلي پرداخهپ یها در
حوزهمای ب ون جذابيپ برای سرمایهفذاری فعاليپ مهيکردنه معافيهپمهای ماليهاتي فهاه تها
ص درص اعطا ميکردن و ح ي به آنما کمك مالي ميدادن (امامي )95 :1393 ،ایز مسهئله
نشان ميدم که دولپ دموکراتيك در مالياتس اني یك تااوت ميم با دیگر انهواع حكومهپمها
دارد؛ دولپ دموکراتيك به درآم مالياتي به مر قيمپ ممكز فكر نميکن  ،بلكه در نحوۀ کسب
آن نيز به ام اف و آرمانمای توسعۀ سياسي و انساني توجه دارد

1. Social Responsibility of Corporation.
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مالیات و تأثیر آن در ساختار حقووقی و سیاسوی نظوام دموکراتیوك و
پديدآمدن حق نظارت
صرف پرداخپ ماليات از سوی تيرون ان ،دولپ را دموکراتيك و پاسخفو نميکنه  ،امها ممهيز
اتكای دولپ به درآم مالياتي و نيازی که به ممكاری تيرون ان در جمعآوری کارآمه ماليهات
دارد ،موجب ميتود تا بخپ توسعۀ سياسي و فذار به دموکراسي بيش ر تهود بها وجهود ایهز،
رابطۀ ساخ ار حقوقي و سياسي نظام دموکراتيك با ماليات تنيا به ایز مسهئله محه ود نيسهپ،
بلكه مسائل م نوع و ميم دیگری مانن فرمنگ مالياتي ،مالياتفریزی ،مقابله با مالياتفریزی را
نيز در پيون با خود مطرح ميکن که در ادامه بررسهي خوامنه ته مسهئلۀ پ ی آمه ن حهق
نظارت از طریق ماليات به م ل اروپایي فذار به دموکراسي نسبپ داده ميتود مثال کالسهيك
پ ی آم ن ایز حق ،انگلس ان اسپ که طي مه ت  600سهال درفيهری مهردم بها حكومهپ ،بهه
قانونمن ت ن وصول ماليات منجر ت  ،اما توضيح و موتكافي ایز فراینه بههویهژه درخصهو
نمونهمای دوران معاصر دچار مشكالت بسياری اسپ چنانكه جيهاکومو لوچهاني در تحلهيلش از
نقههش ماليههات در فههذار بههه دموکراس هي عنههوان کههرده اسههپ کههه مالي هاتس ه اني دولههپمههای
غيردموکراتيك موجب پ ی آم ن درخواسپ عمومي برای نظارت سياسي بهر رف هار حكومهپ از
سوی مردم نش ه اسپ ایز مالياتس اني ح ي افر با رضایپ عمهومي ممهراه نبهوده اسهپ ،امها
مسئلۀ پرداخپنكردنش بيش از فلساۀ پرداخپنكردن ناظر به ميزان آن بوده اسهپ بهه عبهارت
بي ر ،مردم در کشورمای دارای حكومپ دیك اتوری اغلب بها رضهایپ ضهمني ماليهات پرداخهپ
کردهان  ،زیرا از نظر آنما ح اقلي از درآم مالياتي بای از سوی مردم نصيب دولپمها تهود تها
دولپ ب وان کارکردمایي مانن حاظ امنيپ و نظم کشور را حاظ کن ایز مسئله چن ان غریب
نيسپ :ح ي در دموکراسيما نيز اع راضات مالياتي یا مالياتفریزی مشام ه ميتود ،امها خهود
نيز آفامن که دولپ برای انجام کارکردمای ح اقلياش نيازمن مق اری ماليات اسپ به عبارت
دیگر ،ميان تخصيپ حكومپ (که دیك اتوری یا دموکراتيك اسپ) و تخصيپ دولپ (که در مر
حال ثابپ و ضامز نظم و امنيپ اسپ) تااوت در نظر فرف هه مهيتهود (luchani, 2003: 148-
 )149ایز چرخهه در یهك حالهپ ممكهز اسهپ درمهم تكسه ه تهود اینكهه نقهش اق صهادی
مالياتدمن فان و تأميز اع باری دولپ از سوی آنما بهه ميزانهي زیهاد تهود کهه چرخههمهای
بوروکراتيك مالياتس اني دولپ وابس ه به آنما تود ایز وضعيپ بهخصو منگام جنگما رخ
ميدم در ایز وضعيپ وع ۀ سييمکردن از ق رت سياسهي ممكهز اسهپ اتاهاق بيا ه بهرای
مثال ،ميتوان به مورد پرتغال اتاره کرد پرتغال در دمهمای  1960و  1970در سهه مسه عمرۀ
آفریقایي خود درفير جنگمای ض اس قاللطلبان بهود حاصهل جنهگ طهوالني در موزامبيهك،
آنگوال و فينۀ بيسائو نيازمن ترت ن دولپ از نظر مالي برای تأميز مزینۀ جنگ بود در اق صهاد
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داخلي ،بخش خصوصي با ممرامي با دولپ توانسپ به وع همایي برای تقسيم ق رت دسپ یاب ،
افرچه ایز وع هما مرفز عملي نش و درنيایپ کودتای موسوم بهه فهل ميخهك کهار حكومهپ
دیك اتوری را تمام کرد (مان ينگ ون )69 :1372 ،برخي از حكومهپمهای غيردموکراتيهك کهه
منابع درآم ی غيرمالياتي دارن (ثروتمای طبيعي) در وقپ بحران مالي به ماليات و در مقابهل
برخي از آنما به سياسپمای دیگری مانن کاس ز از مزینهما ،چاپ اسكنا  ،فروش امهوال یها
اس قراا خارجي روی ميآورن مر یك از ایز دو سياسپ بهخوبي نشانگر ایز اسپ که مهر دو
نوع حكومپ غيردموکراتيك ،برای حرکپ در مسير توسعۀ سياسي و فهذار بهه دموکراسهي چهه
ميزان تانس دارن طبيعي اسپ که حكوم ي که رته همهای ارتبهاط خهود را بها تهيرون انش
فسس ه ميبين  ،نميتوان چن ان روی مالياتدادن آنان حساب کن دولپمها ممكهز اسهپ از
سياسپمای مخ ل نيز اس ااده کنن  ،اما دول ي که از نظر سياسي توسعهفراتهر اسهپ ،اتكهای
بيش ری به دریافپ ماليات دارد ( )Ibid: 152به مر حال ب یيي اسپ کهه بهه مهر ميهزان نظهام
سياسي اتكای بيش ری بر حكومپ قانون دات ه بات و پاسخگویي آن بها بهه رسهميپتهناخ ز
حقایق و حق پاسخخوامي از سوی مهردم تثبيهپ تهود ،بهه ممهان ميهزان اطمينهان بيشه ری
درخصو مزینهمای درآم ی دولپ بهویژه از ماليات و مصرف آنما داده مهيتهود (درویشهي،
)103 :1390

نظام دموکراتیك ،فرهنگ مالیاتی و مالیاتگريزی
نظام دموکراتيك چون نظام سياسي اسپ که مردم آن را از خود و از آن خود ميدانن بيش ریز
رضایپ مردمي را م وجه خود ميبين رضایپ نسبپ به یك حكومپ الب ه م غيری کلي اسپ و
به فق ان نارضای ي و مخالاپ نظاممن ميان بخشمهای بهزرگ و مهؤثری از تهيرون ان مربهوط
ميتود در چنيز حكوم ي ،عمل به قانون یك منجار پذیرف هت ه محسوب ميتود در مقابهل
در حكومپمای غيردموکراتيك و در جوامعي کهه اسه ب اد بهر تهاریخ و روحيهۀ جمعهي مهردم
تأثيراتي دیرپا برجا فذات ه اسپ ،نهتنيا قانونفرایي و قانونمن ی ارزش نيسهپ کهه تكسه ز
قوانيز و زیر پا نيادن آنما ارزش و نشانۀ زیرکي اسپ در چنيز جوامعي قانون ،چنان بياع بار
و بيارزش اسپ که ح ي دیك اتورما نيز قوانيز مصوب خهود را بههراح هي زیهر پها مهيفذارنه
(قاضيمرادی )28-27 :1387 ،ایز به معنهای نبهود قهانونفریهزی در کشهورمای دموکراتيهك
نيسپ ،بلكه به معنای آن اسپ که نقض قانون اوالً یك منجار و مایۀ اف خار نيسپ و ثانياً چه از
سوی حكومپ و چه از سوی تيرون ان امكان وقوعي به صورتي نظاممن  ،منظم و م اوم ن ارد و
با سرعپ بيش ری کش و با آن برخورد ميتود خودداری از پرداخ ز ماليهات چهه بهه تهكل
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«فرار مالياتي» 1و چه به تكل «اج ناب مالياتي» 2نقض قانون محسوب ميتود از نظهر برخهي
تحليلفران ایز اق ام برخي تيرون ان به سبب فق ان قوت فرمنگ مالياتي در ميان آنماسهپ
مطابق تعری  ،فرمنگ مالياتي مجموعهای از طرز تلقي ،بينش و دانش اتخا در برابهر نظهام
مالياتي اسپ که خود را در نحوۀ تعامل با قوانيز و مأموران مالياتي جلوهفر ميکن (محبهوبي و
تيبازی )60-59 :1390 ،ميتوان فاپ ميان نظام ماليهاتي مهر کشهور و فرمنهگ ماليهاتي آن
رابطهای م قابل برقرار اسپ نظاممای مالياتي در کشورمای مخ ل از فرمنگ مالياتي حاکم در
آن کشورما برآم هان که م غيرمایي مانن ممكاری ،ص اقپ ،تاافيپ ،مشارکپجویي و اع مهاد
را بازتاب ميدمن از مميز روسپ که نظام مالياتي در کشورمایي که دموکراتيكان تااوتمای
بسياری با مم دارن (م يز )22-20 :1382 ،افر نظام مالياتي دقيق ،سریع و به صورت جهامع،
فراین مای درآم ی را بررسي کن  ،اثر مثب ي را نيز به بار ميآورد کسب درآم مای غيرقهانوني
دچار مشكل اساسي ميتود و درن يجه تأثيرفذاری ایز منابع ثروت در فراینه مای اق صهادی و
سياسي (مانن ان خابات یا تبليغات یا اعمال ناوذ بر نخبگان سياسي) به ت ت کامش مهيیابه
در اغلب کشورمای دارای سطوح باالی توسعۀ سياسي ،دسه گاه ماليهاتي در پيونه بها دسه گاه
قيایي ،پليس و سامانۀ امني ي ،کليۀ جابهجایيمای مالي ،معامالت و تبهادالت پهولي ،بهانكي و
بازار سيام ،امال  ،اتيای فرانبيا و به طور خالصه مرفونه جابهجایي اق صادی را رص ميکنه
موارد مشكو بهسرعپ پيگرد ميتون تا مشخص تود که منشأ پولمای جابهجات ه چيسهپ
و در صورتي که منشأ پولمای جابهجات ه قابل توضيح نباته  ،پيگيهری ماليهاتي بهه پيگيهری
کياری نيز ب ل ميتود اینكه آیا ميان سهطح توسهعۀ سياسهي و دموکراتيهكبهودن بها انه ازۀ
فرمنگ مالياتي و مالياتفریزی رابطهای وجود دارد؟ موضوعي درخور توجه اسپ ،زیرا از یكسو
تام آن مس يم که در کشورمای دموکراتيك نيز معيل فرار مالياتي نهتنيها ریشههکهز نشه ه
اسپ که به صورت فس رده ممچنان وجود دارد با وجود ایز ،یك نك ه را نبای از خهاطر ببهریم
که در ایز کشورما فرار مالياتي جرمي محرز اسپ که بهت ت بها آن برخهورد مهيتهود امها در
کشورمای غيردموکراتيك ،بسياری از نخبگان دارای ناوذ سياسي ،به کمك ابزارمهای قهانوني از
مالياتدادن فرار ميکنن درحقيقپ ع الپ مالياتي که زیر پا فذات ه ميتود اثر مخهرب خهود
را بيش از ممه جا روی فرمنگ مالياتي برجا ميفذارد ب ون ع الپ ماليهاتي ،فرمنهگ ماليهاتي
سالم ،بينجار و مشارک ي نخوامه بهود (ممهان )62 :بنهابرایز ،ماليهات و تعيهيز ميهزان آن در
چارچوب قانون در یك نظام دموکراتيك آن مم به تيوۀ مشارک ي ،م نظر فرمنهگ ماليهاتي در
نظام دموکراتيك اسپ تا مالياتفریزی را به ح اقل برسان

1. Tax Evasion.
2. Tax Avoidance.
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آسیبهای مالیات بر دموکراسیها و روند توسعۀ سیاسی
ماليات عالوه بر آنكه کارکردمای مثبپ برای نظام دموکراتيك و رون توسعۀ سياسي یك کشور
دارد ميتوان برخي پيام مای مناي ناخواس ه را نيز دربر داته ه باته ایهز پيامه مای مناهي
ميتوانن نظام دموکراتيك را از ام اف و آمال آزادیخوامانههاش دور و رونه توسهعۀ اق صهادی
کشور را دچار تهأثيرات مناهي کنه  ،ممچنهيز نقهش مسه قيم مهردم در رونه مای سياسهي و
تصميمفيری را مح ود و درنيایپ فراین تأثيرفذاری در سياسهپ از طریهق پرداخهپ مطالبهات
برای ثروتمن ان فرامم کن از جمله آسيبمایي که ماليات مهيتوانه بهر دموکراسهي و توسهعۀ
سياسي دات ه بات به موارد زیر اتاره ميتود:
بزرگت ن و فس رش حوزۀ تكال دولپ که ميتوان ممراه خود ،فشارمای مهالي سهنگيني
به ممراه آورد که به بحراني مالي در سطح اق صاد مهالي من يهي تهود ميهمتهریز جنبهۀ ایهز
موضوع ،فس رش فعاليپ دولپمای دموکراتيك در حوزهمای رفامي اسپ که مشكالت م ع دی
ایجاد ميکن برای مثال ،مميز مسئله عم تاً به بحران ب مي در اتحادیۀ اروپا از سال  2009به
ایز سو منجر ت ه اسپ که درنيایپ به اتخهاذ سياسهپ جه ی ریاضهپ اق صهادی و کاسه ز از
مزینهمای دول ي بهویژه در حوزهمای رفامي از سوی برخي دولپمای درفير ایهز بحهران مثهل
یونان و اسپانيا من يي ت ( )Foremy & Von Hagen, 2012: 1-2دی فاه مخال با ایز نظر را
توما پيك ي که از ميمتریز صاحبنظران اسپ ارائه کرد پيك ي با نوت ز ک هاب سهرمایه در
قرن بيسپ و یكم کوتي ه اسپ علپ ب مي دولپما را توضيح دم وی بيان ميکن ایهز ادعها
که حكومپما نميتوانن دخل و خرج خود را با سطح فس ردۀ تكال مزینهمای تعي ات رفهامي
ممامنگ و تنظيم کنن یك مغلطه اسپ از نظر او راهحل ایز ميهم نهه کاسه ز از مزینههمهای
رفامي که افزایش ماليات صاحبان سرمایه اسهپ ،زیهرا دسهپکهم ثابهپمانه ن ميهزان ماليهات
مطالبهای اسپ که نه در بلن م ت که در ميانم ت دولپ دموکراتيك را دچار مشهكالت مهالي
ج ی خوام کرد (پيك ي )17-15 :1393 ،در مقابل نظرمای پيك ي فرومي از نوليبرالمها بهر
ایز باور بودن که افر أخذ ماليات از حه ی معقهول بيشه ر تهود ،سهيامداری و حهبس دارایهي
سرمایهداران در قالب اوراق سيام ،نامعقول و غيراق صادی ميتود و کل نظام سرمایهفذاری فرو
خوام پاتي (آتشیار و زماني)92 :1393 ،
آسيب دیگر ،ممپوتاني بسياری از کارکردمای دولپ با سازمانمای مهردمنيهاد اسهپ ایهز
سازمانما مس قل از دولپما مس ن و برای فس رش مشارکپ دموکراتيك و قانوني تهيرون ان
در امور عمومي غيران خاباتي فعاليپ ميکنن ممپوتاني فعاليپمای دولپ ميتوانه در برخهي
موارد به ممكاری با ایز سازمانما بينجام  ،اما اس اادۀ مس قيم ایز سازمانما از درآم عمومي
خطری ميم برای مویپ و اس قالل آنماسهپ (اعرابهي )40 :1379 ،آسهيب دیگهر ،ناوذیهاف ز
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مالياتدمن فان بر سياسپ اسپ که از جمله خطرمایي اسپ که جذابيپ و اح ياج بهه ماليهات
ممكز اسپ برای دولهپ دموکراتيهك پ یه آورد از جملهۀ ایهز خطرمها مشهكل مسهلطته ن
سرمایهداران و صاحبان ثروتمای کالن بر نظام دموکراتيهك اسهپ سهرمایهداران مهيتواننه از
طریق تشكيل فروهمای ناوذ بر سياسپمای دموکراتيك تأثير بگذارن  ،اما از آن ميمتر با صرف
پول برای ناوذ در مناسبات حزبي ،در ان خابات مؤثر واقع تون و احزاب سياسهي را کهه منهافع
آنان را بيش از منافع عمومي دنبال ميکنن به پيروزی برسانن ایز اعمال ناوذ الب ه از طریهق
خری رأی یا تقلب در ان خابات نيسپ ،بلكه مربوط به صرف مزینهه بهرای تبليغهات فسه رده از
طریق رسانهماسپ ،زیرا رسانهمای عم ه در کشهورمای دموکراتيهك تحهپ ناهوذ سهرمایهداران
بزرگ قرار دارن آنچه سرمایهداران از دولپ دموکراتيك ميخوامن  ،حاظ مناسهبات حهاکم در
عيز کن رل زیادهخواميمای عمومي نسبپ به افزایش ماليات یا افزایش حقوق و درآمه اسهپ
(بشيریه )58-52 :1387 ،کوتش برای ناهوذ قهانونمنه  ،تهااف ،آتهكار و مشهروع در رونه
قانونفذاری و اجرایي اق امي اسپ که حق مر تيرون در نظام دموکراتيك اسپ ،اما اس ااده از
ایز حهق از سهوی صهاحبان سهرمایه نبایه بهه سوءاسه ااده از قهانون من يهي تهود در نظهام
دموکراتيك ميچکس نميتوان بيرهمن ی از حقوق خود و تعقيب منافع مشروعي را دسپمایهۀ
اضرار به غير قرار دم (موح  )235-232 :1384 ،واپسيز آسيبي که ممكز اسپ ماليهات بهر
رون توسعۀ سياسي و فذار به دموکراسي وارد کن  ،ایجاد رکود اق صهادی و اخه الل در توسهعۀ
اق صادی اسپ دولپما مر ساله با مزینهمای فزاین ه مواجه ميتون تورم ،افزایش جمعيهپ و
تأثيرپذیری از مسائلي مانن رت اق صادی یا تحوالت اج ماعي و افزایش سطح توقعهات اسهپ
رامكار کسری بودجه و اس قراا عمومي بهوفور از سوی دولپما به کهار فرف هه مهيتهود ،امها
دولپما ميکوتن م اخلۀ مالياتي خود را مر ساله افزایش دمن و بيشه ر کننه در اینجاسهپ
که اع ياد دولپما به افزایش درآم مالياتي و مر ساله ممكز اسهپ پيامه مهای نهافواری بهرای
اق صاد ملي دربر دات ه بات ایز پيام مای نافوار خود را به تكل رکود اق صادی ،کامش نهرخ
رت سرمایهفذاری و فرار سرمایه نشان ميدمن پيامه ایهز رکهود و افهپ در سهرمایهفهذاری
ممكز اسپ ح ي به منايت ن نرخ رت تولي ناخالص داخلهي من يهي تهود در ایهز صهورت
دولپما مجبورن از درآم مای مالياتي خود کم یا کسر بودجهتان را افزونتر کنن یا ممچنهان
سياسپ مالياتس اني رو به رت ی را ادامه دمن که ایز وضهعيپ بهه تعميهق رکهود اق صهادی
من يي ميتود در موضوع مذکور در کشور ما نيز ميتوان به تأثير ماليات در توسهعۀ اق صهادی
اتاره کرد ،ب یزدليل که توسعۀ اق صادی خود نيز مؤلاۀ ميم و تأثيرفذار در توسهعۀ سياسهي و
رون مای دموکراتيك اسپ فقط نگاه به چن فقره از وظای دولپ در قانون اساسهي جميهوری
اسالمي ایران ميتوان بهخوبي روتنگر ایز مسئله بات که دولپ با چه حجم عظيمي از وظای
اق صادی روبهروسپ :اصول  30 ،29 ،28و  ،31بن اول اصل  ،43بن سوم اصل سوم ،ممچنيز
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بن مای اول ،دوم و چيارم اصل 21؛ در ممۀ ایز اصول دولپ موظ ت ه اسپ امكهان اته غال
به کار ،خ مات و حمایپمای مالي بهرای برخهورداری از خه مات درمهاني و تهأميز اج مهاعي،
آموزش و پرورش و تربيپ ب ني رایگان ،تأميز نيازمای اساسهي از مسهكز ،خهورا  ،پوتها و
ازواج و را بهفونهای خوب تأميز کن با ایز حال وظهای حهاکمي ي ماننه تهأميز امنيهپ و
کارکردمای اداری ،سياسي و قيایي به کنار ،ایز تعي ات چنان بار سنگيني ایجاد ميکنن کهه
فاه کشورما را دچار مشكالت ج ی ميکنن دولپما مجبور ميتون به سهبب سهنگيزبهودن
ایز تعي ات از اجرای برخي از آنان تانه خالي کنن یا آنكه دسپکم سيم خود را در تأميز آن
کامش دمن در کشور ما نيز ایز اتااق تا ح زیادی رخ داده اسپ افزایش ته ی جمعيهپ در
دمۀ  1360و رسي ن جمعيپ عظيمي از جوانان به سز اته غال و ازدواج ،دولهپ را بها بحرانهي
عظيم در ایاای کارکرد رفامي خود مواجه کرد ،بهویژه اینكه م أساانه درآم مای دول ي ناپای ار
باقي مان ه اسپ اتكای دولپ به ماليات بيش ر ت ه اسپ ،اما به سبب اینكه اق صاد ملي جيهش
چن اني از خود بروز ن اد بالطبع درآم مالياتي دولپ نيز افزایش م ناسب با نيازما ن ات ه اسپ
در ن يجه تنيا یك پيام بيش ر ان ظار نميرود دولهپ از کهارکرد رفهامي خهود کاسه ه اسهپ و
بسياری وع همای قانون اساسي درخصو اته غال ،مسهكز ،ازدواج و آمهوزش فرامهوش ته ه
اسپ (رئيسيدانها )74-73 :1384 ،در کشهور مها فسه رش فعاليهپ دولهپ در امهور رفهامي و
خ ماتي و بزرگت ن بيش از ح آن ميتوان بحران مالي عظيم ایجاد کن الب ه در خود قانون
اساسي نيز اتاراتي به ایز مسئله ت ه بود که دولپ نبای به صهورت فسه رده بهه یهك بهازیگر
اق صادی بزرگ ب ل تود بن دوم اصل چيل و سوم قانون اساسي م ذکر ت ه بهود کهه تهأميز
ترایط کار برای ممه نبای دولپ را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد ،اما در مقابل اصهل
چيل و چيار قانون اساسي بخش فس ردهای از اق صاد را بر عي ه و تملك دولپ نياده بود و ایز
ای ه که ميزان تكال دولپ بای مح ود تود ،مم به ایز واسطه و مم به سبب اصول دیگری که
پيشتر مورد اتاره قرار دادهایهم نادیه ه فرف هه ته م أسهاانه وابسه گي فسه ردۀ دولهپ بهه
درآم مای غيرمالياتي و در رأ آن ناپ موجب ت تا ایز ان یشه که دولهپ بهه مح ودته ن
نياز دارد طوالني تود مسائل ای ئولوییك و وضعيپ انقالبي جنگ نيز در ایز زمينه ب ون تهأثير
نبود ،اما به مر روی درآم فراوان نا ي ایز فمان خطا را پ ی آورده بود که م ل صرف درآمه
ران ير نا ي برای مسائل رفامي -ممچون برخي کشورمای عربي -در ایهران نيهز انجهامته ني و
قابل اجراسپ غافل از ایز نك ه جمعيپ بسيار زیاد ایران و نوسهانات آتهي بيهای نا هي امكهان
پيادهت ن م ل کشورمای ثروتمن نا ي عربي را در ایران ناممكز ميکن وق ي تولي ملي مم
به آن ان ازه نيسپ که با مالياتس اني ،مزینهمای کالن دول ي را پوتش داد ،تنيا راه باقيمان ه
انيباط مالي دولپ از طریق کوچكکردن دولپ و کاس ز از تكال و تص یفری اسپ مجموعۀ
ایز مسائل درنيایپ به بازبيني ج ی تكال دولپ در حوزهمای مخ ل و کاس ز از تص یفری
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آن من يي ت ابالغ سياسپمای کلي اصل  44قانون اساسي از سهوی مقهام معظهم رمبهری و
تصویب قانون اجرای ایز سياسپما فام اساسهي در ایهز جيهپ بهود قهانون مه یریپ خه مات
کشوری نيز مرچن بيش ر به مسائل اسه خ امي نظهر داتهپ ،امها بهه سهبب کاسه ز از حهوزۀ
تص یفری دولپ ،نماد اصلي از مطرحت ن ایز ان یشه بود که بای حيطۀ تكال دولپ با توجهه
به مح ودیپمای مالي آن مح ود بمان (رس مي )93-53 :1389 ،رت درآم مالياتي بهه مهر
قيمپ و پای ارپن ات ز آن ب ون توجه به م غيرمای کالن اق صادی ميتوان عالوه بر نارضهای ي
اق صادی ،سياسي ،فرار سرمایهما ،توق خلق ثروت و راهان ازی کسهب و کهار ،رکهود اق صهادی
فس رده را موجب تود بنابرایز ،جيپدمي به ماليهاتمها بهرای تشهویق فعاليهپمهای موله و
مح ودکردن فعاليپمای غيرمول اق صادی اق امي اساسي اسپ که ميچفاه نبای از خاطر رود

نتیجهگیری
در دولپمای دموکراتيك و نظاممای سياسي که در سطح باالی سياسهي قهرار دارنه  ،دولهپ از
نظر درآم ی تنيا بر ماليات تكيه دارد ،اما چنانكه ترح دادیهم اتكهای دولهپ بهه منبهع درآمه
مالياتي تنيا نشانۀ توسعۀ سياسي و دموکراتيكبودن یا ح هي یهك علهپ فهذار بهه دموکراسهي
نيسپ بسياری دولپمای دیك اتوری مس ن که تنيا منبع درآم تان ماليات اسپ ،اما ایز اتكا
به ماليات نه به توسعۀ سياسي من يي ت ه و نهه تهاخصمهای دموکراسهيخهوامي در آنمها را
ت ت داده اسپ از طرف دیگر ،با مثالمای م ع د دیگری نيز روبهرو مس يم که در آنما اتكای
دولپ به درآم مای ران ير ناتي از فروش ثروت مهای طبيعهي ماننه ناهپ مهانعي بهرای بيبهود
تاخصمای توسعۀ سياسي و دموکراسي نبوده اسپ مجموعۀ مر دو دس ه از ایز مثالما نشان
ميدم که نه صرف أخذ ماليات و اتكای کامل بر درآمه مای ماليهاتي ،بلكهه کيايهپ دریافهپ
ماليات و مصرف آن اسپ که ميتوان در بيبود تاخصمای دموکراتيك مهؤثر واقهع تهود ایهز
کيايپ دو جنبه دارد :از یكسو به أخذ ماليات به تيوۀ دموکراتيك مربوط اسپ که قانونمنه ،
تااف و مب ني بر رضایپ ،مشارکپ و چانهزني مردمي اسهپ (درسهپ بهرعكس ماليهاتسه اني
غيردموکراتيك که چن ان مب ني بر رضایپ عمومي نيسهپ و ظهامراً قهانونمنه اسهپ ،امها در
بسياری موارد غيرتااف ،نابرابرانه و ب ون مشارکپ عمومي اسپ) و از سهوی دیگهر بهه مصهرف
ماليات مربوط ميتود ایز مصرف عالوه بر تأميز مزینهمای جاری حكومپ مربوط بهه تهأميز
مزینهمای رفامي تيرون ان نيازمن  -الب هه تها حه امكهان و مقه ورات دولهپ دموکراتيهك -و
کوتش دولپ دموکراتيك برای جيپدمي به فعاليپمای اق صهادی اسهپ درخصهو جایگهاه
ماليات در نظام دموکراتيك بای توجه تود که دولپ دموکراتيك مانن دولپمای کمونيسه ي و
فاتيس ي یك دولپ م اخلهفر در امور اق صادی و اج ماعي نيسهپ ،بلكهه کليهۀ اقه اماتش در
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حوزهمایي مح ود و مشخص و م كي به تصویب قانوني اسپ با اتكها بهه تنظهيم نهرخ ماليهات،
دولپ دموکراتيك فعاليپمای اق صادی و اج ماعي را م یریپ ميکن برای مثهال بها بخشهش
مالياتي یا اعطای معافيپ از فعاليپمای فرمنگي و منهری حمایهپ مهيکنه یها مهيکوته بها
مالياتفيری مياع از فعاليپمای واسطهای و داللي ،موجب حرکپ سرمایه به بخشمای مول
اق صادی تود به طور کلي دس اورد اصلي پژومش حاضر را بای در ایز نك ه دانسپ که رابطهۀ
ميان ماليات و توسعۀ دموکراسي ،رابطهای ساده و یكسهویه نيسهپ ،بلكهه رابطههای پيچيه ه و
چن الیه اسپ از سویي نظام مالياتي و اتكای دولپ به ماليات و مصرف آن معرف ماميهپ یهك
نظام سياسي اسپ و از سوی دیگر مر نظام سياسي مطابق با تجربيات محيطي -تهاریخي خهود
دارای ترایط خاصي نسبپ به مقولۀ جایگاه ماليات اسپ مميز مسئله نيز سبب ت ه اسپ تها
ميزان دریافپ ماليات ،محل مصرف ماليات ،انواع مالياتمای پرداخ ي ،مراجع دریافهپ ماليهات
(مرکزی یا محلي) و سياسپفذاریمای خا درخصو معافيپ یا بخشودفي یا جریمههمهای
مالياتي دارای تااوتمای بسيار عم ه بات با وجود ایز ،حرکهپ مهر نظهام سياسهي در جيهپ
اتكای بيش ر به منابع درآم مالياتي و کاس ز و درنيایپ حهذف منهابع درآمه ی غيرماليهاتي و
ران ير ،ترایط آن نظام سياسي را برای پيشبرد رون توسعۀ سياسي افزایش ميدم الب هه ایهز
رون زماني به طور کامل جيپفيری دموکراتيك به خود خوام فرفهپ کهه حكومهپ قهانون و
رضایپ مردمي بهمنزلۀ دو پایۀ اصلي حكومپ دموکراتيك موردنظر ایز دفرفوني مالياتي بات
نظام مالياتيای که تااف و محل مصرف درآم مای مالياتي روتز یا مطابق با رضایپ عمهومي
نبات  ،ع الپ مالياتي در آن رعایپ نشود و جيپفيری سهازن ه در جيهپ توسهعۀ اق صهادی و
فعاليپمای مول برای خلق ثروت موردنظر واقع نشود ،نمهيتوانه بهه تحهولي عمه ه در جيهپ
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