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 چكیده
 ينهۀ وجهود داته ز زم   نه  کهه بها   ااز جملهه ماهاميمي   يسياسي و به دنبال آن دموکراس ۀتوسع
و اسها    یهه تهوان فاهپ پا  يمه  ،یزبا دانش حقوق دارنه   بنهابرا   یپيون  و ارتباط ج  ياسي،س
و اسا  حكومپ قانون با رویكهرد مهاموی و تيهميز حقهوق تهيرون ی       یهموکراسي، ممان پاد
دمه   مای دموکراتيك نشهان مهي  نگامي به تاریخ تكویز حكومپ  ابزارمای قانوني اسپ ۀوسيلبه

ماليات و محل مصرف آن از طریق رضایپ عمومي، عامل اصلي در فهذار   من ت ن أخذکه قانون
حق نظهارت و   ۀدموکراتيك به ماليات صرفاً ایجادکنن  یمااسپ  توجه دولپ به دموکراسي بوده

از وجود ترتيبات قانوني اسپ کهه   يبلكه فراتر از آن نشان ،به پاسخ طلبي ن نظام سياسي نيسپ
فهذران امهور    بهرای ما عالوه بر نياز مالي به ماليهات  تود  دموکراسيچنيز رون ی را موجب مي
 دارنه   بهه ماليهات    یبسيار نياز فيرن ،ب تعي ات رفامي که بر عي ه ميجاری حكمراني، به سب

و  يتحقهق دموکراسه   یبهرا  یتهوان ابهزار  يرا م ياتمال یااسپ که آ یزپژومش ا یزا يسؤال اصل
خهذ ماليهات و   اپژومش نشان داد که صرف  یزا یجما و ن اي؟ بررسکردمحسوب  ياسيس ۀتوسع

بهودن یها فهذار بهه     سياسي و دموکراتيك ۀتوسع ۀتنيا نشاننه اتكای کامل بر درآم مای مالياتي،
توانهه  در بيبههود مصههرف آن مههي يوۀدموکراسههي نيسههپ، بلكههه کيايههپ دریافههپ ماليههات و تهه

بهر   يو مب نه  يايتوصه -يليمای دموکراتيك مؤثر واقع تود  روش پژومش ما از نوع تحلتاخص
 ان  ت ه یآورجمع یاک ابخانه يوۀپژومش به ت یماداده  اسپ یارت هيانمطالعات م
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 مقدمه
در  يكدموکرات یماو بيبود تاخص يرا فذار به دموکراس ياسيس ۀتوسع ین فرا یيافر م ف نيا

کنه   يم یااا يميمرون  نقش  یزدر ا ياتکه مال ينيمبيم یم،در نظر آور یحقوق تيرون  ۀحوز
بلكه نظام  يسپ،مح ود ن ياتمال ۀکنن تيرون ان پرداخپ یآم ن حق نظارت برای و تنيا به پ 

تهيرون ان، توقه     يد که به رفاه نسبتوحاکم  يباتيکن  تا ترتيکوتش م يكدموکرات ياتيمال
 ۀدر ادار ياتد  نقش مالتومنجر  يانسان یمايازح اقل ن يزمأما و تنآ يش يو مع یاضطرار ماد

حاکم بر کشورما،  ياسيا نظام سیك دولپ ی ۀ  حاظ و اداريسپن ت نيامور دولپ امروزه ک مان
مها  آن ۀاسپ که مجموع یيو قيا يمای اداری، دفاعسازمان يلاز قب یيمامس لزم وجود سازمان

 يهپ، حكومهپ حاهظ نظهم و امن   وظياهۀ  دمه    يم يلحكومپ آن جامعه را تشك يانتاکله و بن
را م حمل  يمخارج یر اسپنافز ی وظا یزاجرای ع الپ و دفاع از مملكپ اسپ که برای انجام ا

حكومپ  زیرا کن ، خذاسسات ؤرا از مردم و م يمخارج، ناچار اسپ مبالغ یزا يزمأد و برای تتو
 یگهر، (  از طهرف د 58-57 :1391یهزدی،  ا ي و)رسه م  نخوامه  داتهپ  ب ون درآم  ت اوم و بقا 

انه  از:  ما عبهارت آن یزترخالصه کرد که ميم يتوان در چن  اصل اساسيرا م يدموکراسمايوم 
حكومپ بهه آن،   یو اتكا يافكار عموم يانب یمردم، آزاد ۀفرف ز ق رت و قانون از ارادسرچشمه
 یپاصل حكومپ اکثر ياسي،از جمله احزاب س يبروز افكار عموم یمشخص برا یمايوهوجود ت
 ياسهي، س یمشروط به وجهود تسهامل و مه ارا    يمورد اخ الف در افكار عموم در مسائل یع د

امكهان بحه     ي،و فروم یفرد یمایحقوق و آزاد یپبه رعا يمح ودبودن اعمال ق رت حكوم 
 ۀاسه قالل قهو   و يمه ن  ۀجامعه  یو ق رتمنه   ياسهي مسائل س ۀآزاد افكار دربار ۀو مبادل يعموم
مهای  (  دولهپ 17: 1386مها )عهالم،   افهراد و فهروه   يمه ن  یمها یآزاد يزدر جيپ تيم یيهقيا

 یايوهدموکراتيك عالوه بر اتكای خود به آرای عمهومي، از طریهق دریافهپ ماليهات، کهه بهه ته       
کوتن  تها از ماليهات بهرای    ن  و مياتود، به تيرون ان م كيمن  دریافپ ميمن  و قانونیپرضا

ماننه    یيماينهيبود سطح زن في عمومي در زمتحقق ام اف مخ لاي مانن  از ميان بردن فقر، ب
عملكهرد   خصهو  در ذکرته ه کنن   بررسي مسهائل   آموزش، بي اتپ، بيمه و ات غال اس ااده

ای رت همای ميانحقوق عمومي موضوعي دارای امميپ برای پژومش ۀدولپ دموکراتيك از زاوی
قصه  ایجهاد بيبهود در    تهود کهه دریهابيم کشهورمایي کهه      ياسپ  ایز امميپ زماني بيش ر مه 

سره به منابع مالياتي را یك یشانماکوتن  تا دولپمي ،سياسي خود را دارن  ۀمای توسعتاخص
بپردازد که نسبپ ميان ماليهات   پرسش یزز پژومش قص  دارد به تحليل پاسخ ایا کنن   م كي
د؟ درواقهع  دار يو دموکراس ياسيس ۀدر توسع يچه نقش ياتسياسي چگونه اسپ و مال ۀو توسع
سياسهي را فهذار بهه دموکراسهي و بيبهود       ۀینه  توسهع  افر یياسپ که افر م ف نيها  یزتالش ا
ماليهات در ایهز    يرثأحقوق تيرون ی در نظر آوریم، نقش و ت ۀمای دموکراتيك در حوزتاخص
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ر بهه دموکراسهي و تحقهق    این  فهذ اماليات در فر ۀ  تای  تصور تود نقش عم تود يرون  بررس
ماليات اسپ؛ بها   ۀکنن سي مربوط به پ ی آم ن حق نظارت برای تيرون ان پرداخپسيا ۀتوسع

وجود ایز نقش ماليات تنيا مح ود به ایز مهورد نيسهپ  نظهام ماليهاتي دموکراتيهك، کوتهش       
د که به ایجاد رفاه نسبي برای تيرون ان و تأميز ح اقل نيازمهای  توکن  تا ترتيباتي حاکم يم

از نظهر   یهك قابل تحر جو و غيرد  دموکراسي با تيرون اني مشارکپتونجر ما مانساني برای آن
 تود، بنابرایز با تيرون ان دچار اضطرار مادی قابل تحقق و دس يابي نيسپ مادی محقق مي

بهودن دولهپ بهه    که در پژومش حاضر بررسي خوام  ت ، وابسه ه  يميم بع  ،اسا  یزا بر
امها در   ،له مباح  بسياری را برانگيخ هه اسهپ  ئ  ایز مسپذیری آن اسپدرآم  مالياتي و نظارت

مای ناتهي  ت ن دولپ و آسيبت ن و م كالبزرگ ۀلئپيون  با کارکرد رفامي ابزار مالياتي، مس
در حالي که برخهي   ،مورد توجه قرار فرف ه اسپ  به بياني دیگرنيز از آن برای نظام دموکراتيك 

کنن ، ترت ن آن مياتيك به ماليات را تعبير به دموکراتيكما افزایش اتكای دولپ دموکردی فاه
ایز افزایش اتكا و بيش رت ن نقش اق صادی دولهپ دموکراتيهك را بهه تهكل یهك      دیگر برخي 

کنن   تحليل نسبپ ميان ماليات و دموکراسي، به تهاریخ تحهول سهازوکارمای    آسيب ارزیابي مي
ربههوط اسههپ  دموکراسههي برخههي از انههواع مههای دموکراتيههك مماليههات در دولههپ حقههوقي أخههذ

بهر   يترع یماياتکه مال يسایيمحاکم ترع کل ،فيری سن ي را از ميان برده )برای مثالماليات
و   ته ن  يه ه برچ يز،قهوان  يمت ن منبع ص ور و تنظدسپكیکردن ، با يمقرر م يساکل يروانپ
بها   و تااوت دینهي یها قهومي    براسا که مایي ماليات ت ، ممچنيز، يملغ يساکل يترع ياتمال
 يه ه برچ ت ن ي فرف ه ميم عصبان مذمب ياح مال یان ازما در برابر دسپيپحقوق اقل یپتقو
 ۀتاهاوت عمه     ابه اع کهرده اسهپ    نيهز مهای ج یه ی را   اما از سوی دیگر انواع ماليهات  ،(ن ت 

 به چگونگي أخهذ مای سياسي دیگر، بيش از آنكه با نظام س انيما درخصو  مالياتدموکراسي
 خصهو  الب هه نهه فقهط در    نيهز له ئماليات مربوط بات  به محل صرف آن مرتبط اسپ  ایز مس

طور که فا هه  ما مرتبط اسپ  ممانانواع منابع درآم ی دیگر دموکراسي ۀمم بارۀماليات که در
به ایهز نحهو    نيزت  دموکراسي، حكومپ قانون م كي به رضایپ عمومي اسپ و مصرف ماليات 

مهای غيردموکراتيهك کهه ماليهات     دقيقهاً بهرخالف نظهام    ؛بای  به رضایپ عمومي م كهي باته   
 کنن  تيرون ان خود را صرف ام افي مخال  با رضایپ عمومي مي

 ۀميهان ماليهات و توسهع    ۀرابطه  ۀلئبهه مسه   سياسهي،  ۀبع  دیگر رابطه ميان ماليات و توسع
مهای دمهوکرات   تهود  حكومهپ  يوط مه ر دموکراسهي مربه  داق صهادی   ۀو تأثير توسهع  یاق صاد
اق صادی مرچه بيش ری را رقم بزنن  تا مم رفاه عمومي در جامعهه بيشه ر    ۀکوتن  تا توسعمي

ته ه از سهوی دولهپ افهزایش یابه   بها       اق صهادی، درآمه  ماليهاتي کسهب     ۀتود و مم با توسع
پ  تسهييل  کارمهای ماليهاتي سسهپ ته ه اسه     ومها بهر سهاز   ت ن اق صاد، کن رل دولهپ جياني
فهذاری از طریهق   فذاری، کوتش برای جهذب حه اکثری سهرمایه   مای مالي و سرمایهجایيهجاب
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مای رفامي در جيپ خصو  در بخشعمومي به ۀمای مالياتي و کاس ز از مزیناعطای بخشش
مهای مخ له  در عصهر    مهای اصهلي سياسهپ دولهپ    ما، سه ون اعطای مرچه بيش ر ایز تخاي 

مها بهرای تحقهق مرچهه     ماليات اسپ  چنانكه واضح اسپ دولهپ خصو  رت ن اق صاد دجياني
نظهر  خصهو  در محهل رفهاه عمهومي صهرف     ماليات و صرف آن به أخذ اق صادی، ۀبيش ر توسع

اق صهادی بهه ناهع     ۀجيهاني بهرای توسهع    ۀکننه  کهه مسهابق   يفكر مه  يزچن یززیرا ا ،کنن مي
فرف ز رفاه تيرون ی از ی ه صادی به بيای ناداق ۀماسپ  اما لزوماً توسعتيرون انشان و حكومپ

عمهومي، بهه ناهع     ۀانيباط ماليه  ۀمای انقباضي به بيانکاس ز از دریافپ ماليات و بودجه یقطر
توانه  موجهب تزلهزل نظهام     تيرون ان و به ناع پایه اری نظهام دموکراتيهك نيسهپ، بلكهه مهي      

عهام   يپصهالح  یران،ا يم حقوق(  در نظا120-119 :1386یسكي، سودولود )چاوتودموکراتيك 
 یحه  تها  ي،اسهالم  یجميهور  يقانون اساس 52 براسا  اصل يزقوان یبمجلس درخصو  تصو

 ،که مجلس، اب كار طرح آن را نه ارد  يمعن یزت ه اسپ؛ به ا يساالنه تخصص ۀدرخصو  بودج
 بيان دیگهر،   به يردفيمجلس قرار م يپصالح یلبع  از اب كار آن ذ یابودجه یمارون  يۀاما کل
و نظهارت آن   یبتصو ي في،اما رس ،توديآن و مصرفش از جانب دولپ اب كار م يزانو م ياتمال
(  به طهور کلهي در پهژومش حاضهر، بررسهي      265-263 :1395ي، با پارلمان اسپ )رس م تماماً

سياسي و فذار به دموکراسي  ۀميان ماليات، توسع ۀ، رئو  اصلي تحليل رابطذکرت همحورمای 
دم   الب ه از آنجا که پهژومش حاضهر بها رویكهرد حقهوقي بهه موضهوع مهوردنظر         تشكيل مي را
مزبور را از طریق بررسهي نقهش سهازوکارمای     ۀکوت  تا تحليل و بررسي رابطيپردازد، لذا ممي

 ۀحقوقي و قانوني به انجام رسان   اتارات مكرر به جایگاه ماليات در حقوق اساسي، مصارف مالي
افرچهه   ،ظای  دولپ و فس رده یا مح ودمان ن آن به مميز سبب صورت فرف ه اسپعمومي، و
 مایي درخصو  ایز رویكرد وجود دارد  دتواری
 

 مدرن حقوق در مالیات مفهوم و دموکراتیك سیاسی نظام
تهویم کهه مهر یهك     آی  با انبومي از تعهاری  مواجهه مهي   وق ي سخز از دموکراسي به ميان مي

 سي را از نظر لاظي، تاریخي، حقوقي و فلساي تعریه  کننه   از نظهر لاظهي،    کوتن  دموکرامي
یوناني دمو  به معني مردم و کراسيا  ۀدموکراسي اصطالحي مربوط به یونان باس ان اسپ  کلم

دمه ، امها در خهود یونهان     را مهي « حكومپ مردم»به معني ق رت، به روی یك یگر معني لاظي 
مهای بسهياری بهوده    دانيم دارای تااوتما اکنون دموکراسي مي باس ان، لاظ دموکراسي با آنچه

 ۀحكومپ دمهو  )عامه  « کلسز»اسپ و با اصالحات  یياناسپ  دمو  به معني حكومپ روس ا
مردم آتز( تحقق یافپ  الب ه در حكومپ دموکراسي به معنهي آتنهي، ان خابهات نقهش کم هری      

معنهي بهود و   حقهوق اساسهي بهي    کشي داتهپ  نيهاد حكومهپ و تاكيهك قهوا و     نسبپ به قرعه
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بها حكومهپ    ينویسي پيچي في ن اتپ حال اینكه دموکراسي آتني بيش ر در تخل  معهان قانون
در  يآتنه  ي(  صورت مشابه دموکراس294-293 :1384ت  )عالم، نار فيمي ه مياس ب ادی تك
فسه رش نيهاد    نسهبپ بهه آن   يهان تر رومعم ه یکرد الب ه، نوآور ي اادامه پ یرم با نام جميور

تيرون ان بهود   یبرا یتر از آن طرح حقوق تيرون و الب ه ميم يچي هپ یفذارقانون ین في،نما
 ی تعهار و و نخوامه  بهود   اسهپ  ما نبوده  یرامگشا يلاظ ی حال تعر یز(  با ا35: 1389 )دال،
 یخيارته  ی در تعهار  یراز ،له دچار مشكل خوامن  بودئکردن مسدر روتز نيز يا فلسای یخيتار

 ی و در تعهار  يممواجي يكنظام دموکرات یمایبن ما و صورتم اوم تكل يما با تكثر و دفرفون
 حقهوقي،  تعریه   بها  مطهابق   يييو تهوج  یه ئولوییك توافقهات ا  نبهود از  يبها انبهوم   نيز يفلسا

دموکراسي، نظام سياسي مب ني بر قانون اساسي و حكومپ قهانون اسهپ کهه آزادی را حمایهپ     
اصل اساسهي   منزلۀما را بهمن ی از فرصپبرابری تيرون ان در پيشگاه قانون و در بيره ، کنمي
 ۀدربردارن  ياز دموکراس ی تعر یزپذیرد و محصول پش يباني سياسي اعيای جامعه اسپ  امي

بهها  ياسههپ و دموکراسهه یو مههم از نظههر نيههاد یاههيمههم از نظههر تعر ي،اساسهه ۀچنهه  مشخصهه
اسهپ کهه    ياسيتنيا نظام س يدموکراس يقپ  درحقيسپن یاف نيحققما، تکردن از آننظرصرف
ب ون خشونپ در نظهر فرف هه تهود     یکاروساز ی با ياسيق رت س یيجاهجاب یاسپ، برا يم ع

تود مطابق تعری ، دموکراسي نظهام سياسهي اسهپ کهه     (  پس مالحظه مي298 :1384)عالم، 
ی به أما ایز مسئله که اکثریپ رآن ۀواسطکه به يردفمای حقوقي را در نظر مينيادما و بایس ه

به صورت  یپكه اکثرینا ممانعپ از یبرا يدموکراس یراز، توديانجام مر کاری ب من  ناممكز م
 م نظر نيز را یگرید یکنن ، سازوکارما را ب ل به اس ب اد يدموکراس تون  و يخ هوار برانگتوده
کن هرل   یقوا يكاصل تاك يپ،بودن اعمال حق حاکميرمس قيمميم، غيار بس ك سازوکاریدارد  

و  یحقهوق تهيرون    ی،آن دفاع از آزاد يجۀکه ن  یيمایهخا  و رو ینيادما ما،و تعادل در آن
دموکراسي مب ني بر حكومپ قانون اسهپ و بهه ممهيز نسهبپ      يقپدرحق  اسپ يحقوق یبرابر

ن ی و حقوق بشر را در بطز خود سياسي، حقوق تيرو ۀمااميم ليبراليسم، سكوالریسم، م رني 
عموم و خصو  مطلق و در برخي موارد عمهوم   ۀدارد، اما ایز نسبپ در برخي موارد دارای رابط

مر حكومپ دموکراتيك، یك نظام مب نهي بهر حكومهپ     ،وجه اسپ  بر ایز اسا و خصو  مز
ي را پاسه اری  مهای ليبراله  سياسي اسپ که حقوق تيرون ی را رعایپ و آزادی ۀقانون و م رني 

 ۀمای سياسي دیگری که مب ني بر حكومپ قهانون، ليبراليسهم و م رني ه   ، اما لزوماً نظامکن مي
برای مثال،   تون دارن ، نظام دموکراتيك محسوب نمين  و حقوق تيرون ی را پا  مياسياسي

ی ليبهرال  مها نظهام  اسهپ کهه   ، نشان دادهاولویپ ليبراليسم بر دموکراسيفری  زکریا، در ک اب 
از  یامها بسهيار   ،مماني با نظام دموکراتيك نيس ن   ليبراليسم روح دموکراسهي اسهپ  دارای ایز
 ۀامور عمومي بهر پایه   ۀمای سياسي ليبرال به دموکراسي و برخي اجزای ميم آن مانن  ادارنظام

ته ن  من کهردن و قهانون  م ون أ(  منش18-17 :1384ان  )زکریا، حق رأی ممگاني باور ن ات ه
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فردد  درحقيقهپ تمهایز ميهان ماليهات در     دریافپ ماليات به اسناد تاریخي حقوق اساسي بازمي
مهها ریشههه در ممههيز مههای مههالي حكومههپمايههوم مهه رن و دموکراتيههك آن بهها دیگههر دریافههپ

 من بودن آن دارد  ماليات دریافپ مالي حكومپ از تيرون ان خود براسا  قانون اسپ  درقانون
مها از اتبهاع )و نهه تهيرون ان     مای دیگر دریافپ مالي حكومپاج، مصادره و فونهمقابل باج، خر
مایي ميان دیهز و مهذمب اسهپ     من  یا خودسرانه یا براسا  تااوتمای غيرقانونخود( دریافپ

دمه  کهه خودسهرانه و    س اني نيز نشهان مهي  تاریخ عليه ماليات طيمای مردم نگامي به تورش
سه اني بسهيار بهيش از سهنگيني آن موجهب اع هراا و قيهام عليهه         اتمن بودن ماليه غيرقانون
دو  من ت ن دریافپ ماليات یكي از  در حقيقپ قانون(Burg, 2004: 2-3) ما ت ه اسپحكومپ

در معنای ج ی  آن به معنای محور اصهلي ماهاميمي ممچهون    « وقحق»رکز اصلي پ ی آم ن 
پ  افر رکز اول ایهز پ ی آمه ن، امنيهپ    حقوق اساسي، حقوق تيرون ی و حقوق بشر بوده اس

جان و منع تجاوز خودسهرانه بهه جهان و سهالم ي آدميهان بهود، رکهز دوم یعنهي منهع تجهاوز           
فرفهپ نقهش   ماليات صهورت مهي   ما با نام أخذخودسرانه به دارایي آدميان که از سوی حكومپ

فرفهپ کهه   صورت مي زیرا تجاوز به جان و مس ي آدميان اغلب به ایز سبب ،تری داتپاساسي
کردن   مميز نك ه امميهپ بسهيار زیهاد    تان مقاومپ ميدارایي ۀخودسران ۀآنان در برابر مصادر

اسهناد تهاریخي    ۀاز نمونه  ( Vasak, 1977: 3)  دمه را نشهان مهي   يسه ان من ت ن ماليهات قانون
در  1215در سهال  « مگناکارتها »تهوان بهه منشهور بهزرگ     من ت ن دریافهپ ماليهات مهي   قانون

 ۀ، اعالميه 1689و منشهور حقهوق انگلسه ان در سهال      1628حقهوق در سهال    ۀانگلس ان، الیح
 اتاره کرد  1789حقوق بشر و تيرون  فرانسه در سال  ۀمریكا و اعالميااس قالل 
حقهوق اساسهي، در    یخيماليات در نظام دموکراتيك عالوه بر اسناد تهار  جایگاه أخذ ۀمسئل
دو در را  ماتوان ایز نظربه بح  فذات ه ت ه اسپ  مي نيز چن ی مای حقوقي و سياسينظریه
بنه ی کهرد:   مها جمهع  يدموکراس در ياتمال أخذ يحقوق يپمخال  مشروع کلي موادار و ۀدس 

کهه   اسهپ  راولهز، تومها  نافهل، ليهام مهورفي      ممچهون جهان   يپردازانه یهفروه اول، تامل نظر
دانن  که دارای کارکردمای دیگری عالوه بر اتيك مياز نظام دموکر يرا بخش ميم يس انماليات

تهریز اسه  الل ایهز مهواداران ماليهات در نظهام       مای مالي دولهپ اسهپ  ميهم   تأميز نيازمن ی
خودسهرانه   ۀتعارا ميان پرداخپ ماليات با مصونيپ از م اخله  نبودسو بيان دموکراتيك از یك

ز رفاه مادی موردنياز تيرون ان اسپ کهه  نقش ماليات در تأمي ،در حق مالكيپ و از سوی دیگر
ک اب مشه ر  خهود درخصهو      در ي ه اسپ  نافل و مورفتاز سوی دولپ دموکراتيك تعي  

 در يهاتي کنن  که نظهام مال مي ادعا و ع الپ يپمالك ۀاسطوربا نام  يدموکراس در ياتکارکرد مال
 یهابي فذارد ارزيم تيرون ان يبرخ یيدارا و يپمالك ردکه  يریثأبا ت ی نبا يكحكومپ دموکرات

 ع الپ مهوردنظر  یبرقرار آن درير ثأفرف ه تود که ت نظر در يبه صورت ی بلكه نقش آن با تود،
 (  Murghy & Nagel, 2002: 8) ت با
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مهای  ماليهات در نظهام   مشهروعيپ حقهوقي أخهذ    ازمخالاي دارنه  و   ماینظر یگرفرومي د
مایهك و رابهرت نوزیهك     ز م اكهران دو تهز فهردریش   ایه  ۀ  از زمهر کننه  ان قاد ميدموکراتيك 

در نظام دموکراتيك وارد  يس اندو تز بر جایگاه ماليات یزبيش ریز تيرت را دارن   ایرادی که ا
کنن ، دقيقاً ممان محاسني اسپ که از سوی کساني ممچون راولز، مورفي و نافل بيان ت ه مي

دموکراسي مربوط اسپ  مایك بر ایز مسئله تأکيه   جایگاه ع الپ در  ۀبه مسئل يبود  ایراد اصل
من ی از ثروت افر به سبب سوءاس ااده از قه رت نباته  )تهرایطي    کن  که نابرابری در بيرهمي

ای طبيعي و مب نهي بهر   موارد پ ی ه ۀکن ( در بقيکه دموکراسي ليبرال وجود آن را تيميز مي
ابهزاری بهرای    منزلهۀ بهه  يس انتوان  از مالياتدموکراسي نمي ،نظمي خودانگيخ ه اسپ  بنابرایز

 يكکه افر دولپ دموکرات یافونه بردن نابرابری طبيعي ميان تيرون انش اس ااده کن  بهمياناز
کنه ، آتهكارا بهه     يلجامعه تحم بر تيرون ان و يمصنوع یبرابر يس انياتمال یقبخوام  از طر

خوامه    يهك دموکراتيرغ ی يخود موجهود  یپنياو در  تودميم وسل  يكدموکراتيرغ یماروش
 ( 343-340 :1387)لسناف، یافپ 
 

 شدهها در عصر اقتصاد جهانیسازوکار مالیاتی در دموکراسی
خصهو   به ایز سو تحوالتي در اق صاد جياني آغاز ته  کهه تحهولي بنيهادیز در     1970 ۀاز دم

فسه رده بهه بي هریز و     فعاليپ اق صادی در اغلهب کشهورمای جيهان ایجهاد کهرد  ایهز تحهول       
ت ن اق صاد بود  به ایز معنا که تولي  اق صادی و فعاليپ بهرای خلهق   تریز بيان، جيانيخالصه

 ۀرا درنوردیه   فعاليهپ اق صهادی الزمه     يهایي مای تنگ ملهي و مرزمهای جغراف  ثروت، چارچوب
ماليهاتي   دریافپ ماليات اسپ و مرچه فعاليپ اق صادی و خلق ثروت کم ر بات  الجهرم درآمه   

ت ه وضعيپ ج ی ی رخ داده که بهه کلهي الگومهای    اما در اق صاد جياني ،کم ر خوام  بود نيز
 ( Stenimo, 2002: 156-157) پده اسکرفيری را دچار دفرفوني ماليات
مای ميهاع  و  ماليات ذف عوارا فمرکي،حت ن به دنبال تسييل تجارت از طریق يجيان

کاالما از طریهق حهذف مرزمها و     یيجاهدادن به جابت، سرعپکردن مقررادسپغيرممسان، یك
ت ن اق صاد، پافير دول ي اسپ  با جيانيومای دسپتسریع تبادالت مالي از طریق حذف کن رل

و در عهوا قه رت مجهامع اق صهادی افهزایش      تود ميما بر اق صاد تيعي  عمالً کن رل دولپ
کردن مقررات مالياتي اسپ  ایز یكساني ا به ممسانمله اجبار دولپئیاب   یك پيام  ایز مسمي

فهرف ز رقابهپ   بلكه ت ت ،ت ن اق صاد نيسپتنيا به سبب اجبارمای پيوس ز به جریان جياني
مها را  تجارت و ان قال تكنولویی و کاال، دولپ ۀتوسع فذاری،جياني اق صادی برای جذب سرمایه

فذاری و توليه  را  مالياتي، جریان جياني سرمایهمای کن  تا به صورت م اوم با بخششوادار مي
ما برای تسریع ادغهام در  مان ن در قلمرو مرزمای ملي خود کنن   دولپتشویق به حيور یا باقي
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پرسرعپ تحوالت آن، با کامش ماليات ممرامي خود با آن  ۀت ن و جانمان ن از قافلرون  جياني
ویهژه در  مهای عمهومي بهه   بهه معنهي کهامش مزینهه    ما دمن ، اما ایز کامش مالياترا نشان مي

در  ،بيكاری و ات غال در بخش عمومي اسپ  بنهابرایز  ۀبيم مایي مانن  آموزش، بي اتپ،بخش
بهه   مها تریز برن فان کامش مالياتمای چن ملي ي بزرگداران بزرگ و ترکپحالي که سرمایه

 -تون ما تأميز مالي ميماليات یقاز طرکه -، تيرون ان عادی از خ مات عمومي رون تمار مي
 :1386 یسهكي، سودولوتهون  )چاو محروم و به ایز ترتيب بيش ریز ص مه و ضرر را م حمل مي

مها ممكهز   ان  که درآم مای ماليهاتي دولهپ  ت ن م عيدر مقابل، مواداران جياني  (119-120
بها بيبهود رته       ، اما ایهز کهامش مهوق ي خوامه  بهود و     تونم ت دچار کامش اسپ در کوتاه
مهم تهيرون انش از    تجارت، با افزایش تولي  ناخالص ملهي و درآمه  سهرانه،    ۀاق صادی و توسع

ما با ماليات بيشه ری بهرای دریافهپ مواجهه     دولپ ۀخوامن  برد و مم خزان درآم  بيش ری بيره
 ته ن    الب ه ایز ادعا تنيا زماني صحپ خوام  داتهپ کهه ماهروا مهواداران جيهاني     تونمي

ت ن ح مهاً بهه رته  اق صهادی بهيش از حه        یعني اینكه جياني ؛اق صاد درسپ از آب دربيای 
مهای اق صهادی و مه یری ي بسهياری در     ما خود را رویاروی مح ودیپدولپ د تو م عارف منجر

ته ن اق صهاد نبایه     مای دموکراسي، جيهاني بينن   از منظر آرمانماليات و مصرف آن مي أخذ
ما بایه   بلكه برعكس دموکراسي ،و مصرف ماليات را مشخص کن  ما در أخذسيسياسپ دموکرا
 ت ن اق صاد بيره جوین  ما و ام اف خود از رون  جيانيدر جيپ آرمان

 

 مالی توانمندی و دموکراتیك نظام
ي از سهوی دولهپ بهه فهذار بهه      سه ان له کهه ماليهات  ئدرخصو  ایهز مسه   يپژومشگران مخ لا
ما به ان   بخش ميمي از ایز تشكيكمای ج ی را روا دات هتود تشكيكيدموکراسي من يي م

مای دموکراتيك فراواني که با ماليات منابع مالي خود را فشپ که در برابر نظامله بازميئایز مس
نه  و  ام كهي  مسه ن  کهه بهه ماليهات     نيهز تهماری  مای غيردموکراتيك بيکن ، نظامميز ميأت

ف ني اره پهذیر زما به فذار به دموکراسي من يي نش ه اسپ  الب ه ایز فآن از سوی يس انماليات
تان، به دریافپ ماليات م كي اسپ، بخپ و فرصپ فهذار  که در کشورمایي که نظام سياسي بود

مایشان به درآم مای ران هي م كهي اسهپ  در    به دموکراسي بيش ر از کشورمایي اسپ که دولپ
اتاره کرد و آن اینكه در غياب تولي  و خلهق   خصو در ایز  نيز یدیگر ۀایز ميان بای  به نك 

بایه  ثروتهي    ،دولپ وجود ن ارد  به عبارت دیگر از سویثروت، امكان اتكا به درآم مای مالياتي 
ای کهه ثهروت توليه     ما ب وانن  بر آن ماليهات برقهرار کننه   جامعهه    وجود دات ه بات  که دولپ

ویژه افر ایهز خلهق ثهروت    به ،ی اسپ که قادر به خلق ثروت نيسپاکن ، توانمن تر از جامعهمي
آوری و تر، با فذار از مراحل م ع د و به خ مپ فرف ز دانش و نيروی فزبنيانتر )دانشپيچي ه
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ای سهر و کهار داریهم کهه در آن     انساني م خصص( بات  حاکي از ایز خوام  بود که بها جامعهه  
مهای کهاری،   مها، اتحادیهه  دارنه   کمپهاني   بسهياری رومن ی و ني یم ني اس وار ۀنيادمای جامع

نه   اای از روابط درمم تني ه وجود دارن  کهه خهالق ثهروت   ما و خالصه مجموعهما، بانكدانشگاه
زدن فذار به دموکراسي و ميار فشهارمای  م ني نيرومن  قادر به رقم ۀ(  جامع84: 1384)لس ر، 

فقير جيان چنيز خلق ثروتي در کار نيسهپ  در ایهز   دولپ اسپ  در مقابل در اغلب کشورمای 
کشورما یا بای  ایز ميزان تانس وجود دات ه بات  که کشور صاحب منابع ثروت طبيعي باته   

سازی سهاخ ار حكومهپ را برقهرار یها     مای اوليه و موردنياز برای م رنکه با صرف آن زیرساخپ
ما را مای خارجي ایز زیرساخپافپ کمكاس عمار و حيور نيروی خارجي یا دری ۀواسطآنكه به

مهای دموکراسهي اسهپ  چگونهه     تود و آن اولویپای ميم مطرح ميبنا کرد  اینجا بح  از نك ه
توان از آرمان دموکراسي سهخز  مای ناتوان مس ن  ميبرای جوامعي که دچار فقر ت ی  و دولپ

بلكهه   ،علپ فذار به دموکراسهي  فرف ز از سوی دولپ دموکراتيك نه یكماليات ،فاپ؟ بنابرایز
  (Etal, 2008: 4-5) ای اسپ از اینكه دولهپ دموکراتيهك بهه تهيرون انش اتكها دارد     صرفاً نشانه
 ۀلئ  مسه نتهو سياسي کشورمای مخ ل  ارائه مي ۀمایي که از سطح دموکراسي و توسعتاخص
تهاخص  »بها نهام   « لپجياني عه ا  ۀبرنام» ۀفزارش ساالن ،ن   برای مثالنکیي  ميأرا ت ذکرت ه

ای از تحقهق حقهوق تهيرون ی از طریهق     فانهه ای مشهپ بهه بررسهي مجموعهه   « حكومپ قانون
مهای  پردازد  ایز مشپ تاخص پيون  مسه حكمي نيهز بها تهاخص    مای حكومپ قانون مينظام

اول که محه ودیپ قه رت    ن   تاخصامایي یكساندموکراتيك دارن  و به عبارتي بي ر، تاخص
م ني از دولپ اسپ کهه آن را وادار بهه    ۀناظر به ق رت و اس قالل نيادمای جامعحكومپ اسپ، 

ای اسهپ کهه ایهز اتاهاق در جامعهه      یييبه   ( WJP, 2015: 24) در برابر خود کنن  یيپاسخگو
دول هي   یماو مح اج کمك اسپدار و نيرومن  م ني ریشه ۀتوان  رخ دم  که نيادمای جامعمي

مه ني حجهم    ۀرد اسپ که ح ي در کشورمای دموکراتيك نيادمای جامعوا نيزایز ایراد  نيسپ 
اما مرچه که مسپ ایز  ،کنن مای دول ي دریافپ ميعظيمي از کمك مالي را از طریق پرداخپ

 مزبههور، اسهه قالل نسههبي نيادمههای فههوق   مههای کمههك بهها وجههود تاههاوت وجههود دارد کههه  
 دمای خهود نيازمنه  ثهروت اسهپ کهه     رکرتود  دولپ دموکراتيك برای اجرای کادار نميخ ته

 وجههود دارنهه  نيههزمههایي امهها ممههيز کههه دولههپ ،بایهه  از طریههق کسههب ماليههات محقههق تههود
 لهئن  و کامالً م كي به ماليات نيس ن  )اکوادور، مالزی و آفریقهای جنهوبي( مسه   اکه دموکراتيك
 كه ميزان نيهاز بهه ثهروت   این راح ي عبور کرد،نبای  به نيزله ئ   اما از یك مسکنتر ميرا پيچي ه

 مهای سهطح فهذار   از سوی دولپ دموکراتيك به چه ميزان اسپ  بسياری از برآوردما از تهاخص 
 کننه  کهه ميهزان قابهل قبهول بهودن      کيه  مهي  أله تئسياسي بر ایز مسه  ۀبه دموکراسي و توسع

 وضهعيپ خها  ممهان کشهور ارزیهابي      ۀعملكرد دولپ دموکراتيك در مر کشور را بای  بهر پایه  
 ایمهثاًل کنيها بها دانمهار  یها سهوئيس بها کهامبوج مقایسهه          ۀ  در غير ایز صهورت مقایسه  ردک
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ارائهه   يهك کهه دولهپ دموکرات   يخه مات خصهو   مسئله در یزا ( EIU, 2014: 8) سپاصحيح نا
 خورد يبه چشم میگر د یجا مر از يشدم  بيم

 

 مالیاتی ابزارهای طريق از ريزیبرنامه و دموکراتیك دولت
سهاله  مها ممهه  مبود ثروت و نوسان درآم مای مالياتي ممواره وجود دات ه اسپ  مزینهمشكل ک
ت ه افهزایش  اما در ترایطي که رکود بر اق صاد حاکم بات  و حجم ثروت خلق ،یابن افزایش مي

کن   ایز کمبود منابع ما رت  نميم ناسب با افزایش مزینه نيزچشمگيری نياب ، درآم  مالياتي 
کنه  تها   آن را وادار مهي  ،امها از سهوی دیگهر    ،و برای دولپ دموکراتيك یك تي ی  اسپساز یك

کوتهن  تها از   ما از ایز جيهپ مهي  م یریپ بي ری برای تخصيص آن در پيش فيرد  دموکراسي
مها از  فذاری اس ااده کنن   ابزاری برای تشویق برخهي فعاليهپ  یك ابزار سياسپ منزلۀماليات به

توجهه و الب هه تخصهيص درآمه  ماليهاتي حاصهل        درخهور مای مالياتي ششطریق معافيپ و بخ
 ،بينن   بهرای مثهال  مایي که به طور مس قيم از آن فعاليپ آسيب ميمای خاصي به بخشبخش

در اغلب کشورمای دموکراتيك جيان ماليات بسيار سنگيني بر مصرف دخانيات و الكل بسه ه و  
د  الب ه منطق ميحكي در ایهز  توي اتپ و درمان ميبخش ب ۀروان نيزایز ماليات  ۀبخش عم 

 ميانه برقرار اسپ: وضع بي اتپ به کساني م كي اسپ که مرچه بيش ر دخانيات و الكل مصرف
مها  توجه دیگری کهه دموکراسهي   درخوراق ام   پردازن کنن ، پول بيش ری برای نظام درماني مي

ماسپ  مربوط به مسئوليپ اج ماعي ترکپدمن  مباح  مي انجامفذاری مالياتي برای سياسپ
توانه   ما مهي بر ایز ای ه مب ني اسپ که فعاليپ اق صادی ترکپ 1مامسئوليپ اج ماعي ترکپ

ي، تود )کونوسوک نيزرسان ن به مردم و جامعه ما موجب یاریعالوه بر سوددمي به صاحبان آن
مهایي خوامنه  بهود کهه     تهرکپ  کنن ه بهه تریز کمكما ميمدولپ ينهدر ایز زم ( 4-5 :1389
بهه زنهان    و کردنه  ما به کارفرمایاني که برای فقرا کار فرامم مهي مایي اینچنيز دارن   دولپای ه

ا در یه مهای تهغلي پرداخهپ    العهاده مای ویژه فهوق بيكار یا خودسرپرسپ توجه دات ن ، به فروه
ماليهاتي فهاه تها     یمها يهپ معاف کردنه  فذاری فعاليپ مهي مای ب ون جذابيپ برای سرمایهحوزه

له ئایز مسه  ( 95: 1393ي، دادن  )اماممي يما کمك مالح ي به آن کردن  وميص درص  اعطا 
مها  یك تااوت ميم با دیگر انهواع حكومهپ   يس اندم  که دولپ دموکراتيك در مالياتنشان مي

کسب  ۀبلكه در نحو ،کن دارد؛ دولپ دموکراتيك به درآم  مالياتي به مر قيمپ ممكز فكر نمي
 سياسي و انساني توجه دارد   ۀمای توسعبه ام اف و آرمان نيزآن 
 
 

                                                           
1. Social Responsibility of Corporation. 
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ر ساختار حقووقی و سیاسوی نظوام دموکراتیوك و     دثیر آن أمالیات و ت
 حق نظارت يدآمدنپد

امها ممهيز    ،کنه  فو نميصرف پرداخپ ماليات از سوی تيرون ان، دولپ را دموکراتيك و پاسخ
آوری کارآمه  ماليهات   م  مالياتي و نيازی که به ممكاری تيرون ان در جمعاتكای دولپ به درآ
سياسي و فذار به دموکراسي بيش ر تهود  بها وجهود ایهز،      ۀتود تا بخپ توسعدارد، موجب مي

 ،له محه ود نيسهپ  ئساخ ار حقوقي و سياسي نظام دموکراتيك با ماليات تنيا به ایز مسه  ۀرابط
فریزی را فریزی، مقابله با مالياتی مانن  فرمنگ مالياتي، مالياتبلكه مسائل م نوع و ميم دیگر

حهق   ی آمه ن پ  ۀ  ته   مسهئل  نه خوام يکن  که در ادامه بررسه در پيون  با خود مطرح مي نيز
 يكتود  مثال کالسه ينسبپ داده م يفذار به دموکراس یيبه م ل اروپا ياتمال یقنظارت از طر

حكومهپ، بهه    مهردم بها   يهری سهال درف  600مه ت   طيه حق، انگلس ان اسپ ک یزا ی آم نپ 
درخصهو    یهژه وبهه  اینه  فر یزا يموتكاف و يحاما توض ،منجر ت  ياتمن ت ن وصول مالقانون
از  يلشدر تحله  يلوچهان  يهاکومو اسپ  چنانكه ج ياریمشكالت بس دوران معاصر دچار یمانمونه

 یمههادولههپ يسهه اناتيههکههه مالاسههپ عنههوان کههرده  يدر فههذار بههه دموکراسهه يههاتنقههش مال
از بهر رف هار حكومهپ     ياسينظارت س یبرا يآم ن درخواسپ عمومی موجب پ  يردموکراتيكغ

ممهراه نبهوده اسهپ، امها      يعمهوم  یپافر با رضا يح  يس انياتمال یزمردم نش ه اسپ  ا سوی
آن بوده اسهپ  بهه عبهارت     يزاننكردن ناظر به مپرداخپ ۀاز فلسا يشنكردنش بپرداخپ ۀلئمس

پرداخهپ   يهات مال يضهمن  یپاغلب بها رضها   یك اتوریحكومپ د یدارا یبي ر، مردم در کشورما
مها تهود تها    دولپ يبمردم نص یاز سو ی با ياتياز درآم  مال يما ح اقلاز نظر آن یراز ،ان کرده

 یبله چن ان غرئمس یزو نظم کشور را حاظ کن   ا يپمانن  حاظ امن یيدولپ ب وان  کارکردما
امها خهود    ،توديمشام ه م یزیفرياتا مالی ياتياع راضات مال نيزما دموکراسي در  يح: يسپن
اسپ  به عبارت  ياتمال یمق ار يازمن اش نيح اقل یانجام کارکردما یآفامن  که دولپ برا يزن
دولپ )که در مر  يپاسپ( و تخص يكا دموکراتی یك اتوریحكومپ )که د يپتخص يانم یگر،د

-luchani, 2003: 148) تهود ياسپ( تااوت در نظر فرف هه مه   يپز نظم و امنحال ثابپ و ضام

 ینقهش اق صهاد   ینكهه ك حالهپ ممكهز اسهپ درمهم تكسه ه تهود ا      یه ز چرخهه در  یا  (149
 یمها تهود کهه چرخهه    یهاد ز يزانهي ما بهه م آن از سویدولپ  یاع بار يزمأدمن فان و تياتمال

ما رخ خصو  منگام جنگبه يپوضع یزا تود  امدولپ وابس ه به آن يس انياتمال يكبوروکرات
 بهرای   يا ه  ممكهز اسهپ اتاهاق ب    ياسهي کردن از ق رت سيمسي ۀوع  يپوضع یزدم   در ايم

 ۀدر سهه مسه عمر   1970و  1960 یماتوان به مورد پرتغال اتاره کرد  پرتغال در دمهمي مثال،
 يهك، در موزامب ينهگ طهوالن  طلبان بهود  حاصهل ج  ض اس قالل یماجنگ يرخود درف یقایيآفر

جنگ بود  در اق صهاد   ینۀمز يزمأت یبرا يت ن دولپ از نظر ماليازمن ترن يسائوب ينۀآنگوال و ف
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 ،اب یق رت دسپ  يمتقس یبرا یيمابا دولپ توانسپ به وع ه يبا ممرام يبخش خصوص ي،داخل
کهار حكومهپ    يخهك موسوم بهه فهل م   یکودتا یپنش  و درنيا يما مرفز عملوع ه یزافرچه ا

کهه   يردموکراتيهك غ یمها از حكومهپ  ي(  برخ69 :1372ينگ ون، را تمام کرد )مان  یك اتورید
و در مقابهل   ماليات به مالي بحران وقپ در( يعيطب یمادارن  )ثروت يرمالياتيغ یمنابع درآم 

ا یه ل ما، چاپ اسكنا ، فروش امهوا ینهمانن  کاس ز از مز یگرید یماياسپما به ساز آن يبرخ
اسپ که مهر دو   یزنشانگر ا يخوببه ياسپدو س یزك از ایآورن   مر يم یرو ياس قراا خارج
چهه   يو فهذار بهه دموکراسه    ياسيس ۀتوسع ريحرکپ در مس یبرا يردموکراتيك،نوع حكومپ غ

ارتبهاط خهود را بها تهيرون انش      یمها که رته ه  ياسپ که حكوم  يعي  طبن تانس دار يزانم
مها ممكهز اسهپ از    دولپ  دادن آنان حساب کن ياتمال یتوان  چن ان رويمن ين ،بيفسس ه م

 یفراتهر اسهپ، اتكها   توسعه ياسيکه از نظر س يدول  اما ،اس ااده کنن  نيزمخ ل   یماياسپس
نظهام   يهزان اسپ کهه بهه مهر م    یييحال ب  (  به مرIbid: 152) دارد ياتمال یافپبه در يش ریب
تهناخ ز  يپآن بها بهه رسهم    یيپاسخگو ومپ قانون دات ه بات  بر حكو يش ریب یاتكا ياسيس
 يشه ری ب ينهان اطم يهزان د، بهه ممهان م  تهو  يهپ ثبتمهردم   یاز سو يخوامو حق پاسخ یقحقا

یشهي،  تهود )درو يما داده مه و مصرف آن ياتاز مال یژهودولپ به یدرآم  یماینهدرخصو  مز
1390: 103 ) 
 

  يزیگریاتو مال یاتیفرهنگ مال یك،نظام دموکرات

 يش ریز  بندانياسپ که مردم آن را از خود و از آن خود م ياسيچون نظام س يكنظام دموکرات
اسپ و  يکل يریك حكومپ الب ه م غینسبپ به  یپ  رضاين بيرا م وجه خود م يمردم یپرضا

از تهيرون ان مربهوط    یثرؤبهزرگ و مه   یمها بخش يانمن  مو مخالاپ نظام ی يبه فق ان نارضا
تود  در مقابهل  يت ه محسوب میرف هك منجار پذیعمل به قانون  ي،حكوم  يزتود  در چنيم

مهردم   يجمعه  يهۀ و روح یخکهه اسه ب اد بهر تهار     يو در جوامع يردموکراتيكغ یمادر حكومپ
کهه تكسه ز    يسهپ من ی ارزش نو قانون یيفراتنيا قانونبرجا فذات ه اسپ، نه یرپاد يراتيثأت
اع بار يقانون، چنان ب يجوامع يزاسپ  در چن یرکيز ۀما ارزش و نشاننيادن آن پا یرو ز يزقوان
 فذارنه  يپها مه   یهر ز يراح ه مصوب خهود را بهه   يزقوان نيز یك اتورماد يارزش اسپ که ح يو ب
 يهك دموکرات یدر کشهورما  یهزی فرنبهود قهانون   یبه معنها  یزا ( 28-27 :1387ی، مرادي)قاض
چه از  ياًو ثان يسپاف خار ن یۀك منجار و مایاسپ که نقض قانون اوالً آن  یبلكه به معنا يسپ،ن
من ، منظم و م اوم ن ارد و نظام يبه صورت يتيرون ان امكان وقوع یحكومپ و چه از سو یسو

 تهكل  بهه  چهه  ماليهات  پرداخ ز از خودداری  تودميبرخورد با آن کش  و  يش ریبا سرعپ ب
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 يتود  از نظهر برخه  ينقض قانون محسوب م 2«ياتياج ناب مال»و چه به تكل  1«مالياتيفرار »
ماسهپ   آن ياندر م ياتيتيرون ان به سبب فق ان قوت فرمنگ مال ياق ام برخ یزفران ايلتحل

و دانش اتخا  در برابهر نظهام    ينشب ي،از طرز تلق یامجموعه ياتيفرمنگ مال ی ،مطابق تعر
و  ي  )محبهوب کنيفر مجلوه ياتيمال انمورأو م يزقوان تعامل با ۀاسپ که خود را در نحو ياتيمال

آن  يهاتي مهر کشهور و فرمنهگ مال    يهاتي نظام مال يانتوان فاپ ميم ( 60-59 :1390ی، تيباز
 حاکم در ياتيمخ ل  از فرمنگ مال یکشورما در ياتيمال یمام قابل برقرار اسپ  نظام یارابطه
 اع مهاد  و یيجومشارکپ يپ،ص اقپ، تااف ی،ممكار مانن  يرمایين  که م غاکشورما برآم ه آن
 یمااوتان  تايكکه دموکرات یيکشورما در ياتيروسپ که نظام مال يزمم از   ندميبازتاب م را
و به صورت جهامع،   یعسر يق،دق ياتي(  افر نظام مال22-20 :1382 يز،  )م نمم دار با ياریبس
 يرقهانوني غ یآورد  کسب درآم مايبه بار م نيز را ياثر مثب  کن ، يرا بررس یدرآم  این مایفر

و  یاق صهاد  اینه مای ر فردمنابع ثروت  یزا يرفذاریثأت يجهد و درن تويم يدچار مشكل اساس
  یابه  مهي  کامش ت ت به( ياسيا اعمال ناوذ بر نخبگان سی يغاتا تبلی)مانن  ان خابات  ياسيس
 دسه گاه  بها  پيونه   در ماليهاتي  دسه گاه  سي،سيا توسعۀ باالی سطوح دارای کشورمای اغلب در

و  يبهانك  ي،معامالت و تبهادالت پهول   ي،مال یمایيجاجابه کليۀ امني ي، سامانۀ و پليس قيایي،
کنه    يرا رص  م یاق صاد یيجافرانبيا و به طور خالصه مرفونه جابه يایبازار سيام، امال ، ات
 يسهپ ت ه چجاجابه یماپول أد که منشتا مشخص تو تون مي يگردسرعپ پموارد مشكو  به

 يگيهری بهه پ  يهاتي مال يگيهری نباته ، پ  يحت ه قابل توضجاجابه یماپول أکه منش يو در صورت
 ۀبهودن بها انه از   يهك و دموکرات ياسهي س ۀسهطح توسهع   ياناینكه آیا م  دتويب ل م نيز ياریک

سو كیاز  یراز ،توجه اسپ وردرخ يوجود دارد؟ موضوع یارابطه یزیفرياتو مال ياتيفرمنگ مال
کهز نشه ه   یشهه تنيها ر نه ياتيمعيل فرار مال نيز يكدموکرات یکه در کشورما يمتام  آن مس 

 یماز خهاطر ببهر   ی یك نك ه را نبا یز،اسپ که به صورت فس رده ممچنان وجود دارد  با وجود ا
 درامها    تهود يرد مه برخهو بها آن  ت ت محرز اسپ که به يجرم ياتيکشورما فرار مال یزکه در ا
از  يقهانون  یبه کمك ابزارمها سياسي،  ناوذ دارای نخبگان از بسياری غيردموکراتيك، کشورمای

تود اثر مخهرب خهود   يپا فذات ه م یرکه ز ياتيع الپ مال يقپکنن   درحقيدادن فرار مياتمال
 يهاتي فرمنهگ مال يهاتي،  فذارد  ب ون ع الپ ماليبرجا م ياتيفرمنگ مال یاز ممه جا رو يشرا ب

آن در  يهزان م يهيز و تع يهات مال یز،(  بنهابرا 62: ممهان نخوامه  بهود )   يسالم، بينجار و مشارک 
در  يهاتي م نظر فرمنهگ مال  ي،مشارک  يوۀآن مم به ت يكك نظام دموکراتیچارچوب قانون در 

 را به ح اقل برسان   یزیفرياتاسپ تا مال يكنظام دموکرات
 

                                                           
1. Tax Evasion.  
2. Tax Avoidance. 
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 سیاسی ۀها و روند توسعراسیهای مالیات بر دموکآسیب
سياسي یك کشور  ۀماليات عالوه بر آنكه کارکردمای مثبپ برای نظام دموکراتيك و رون  توسع

دربر داته ه باته   ایهز پيامه مای مناهي       نيزتوان  برخي پيام مای مناي ناخواس ه را مي دارد
اق صهادی   ۀرونه  توسهع   و وراش دخوامانهه   نظام دموکراتيك را از ام اف و آمال آزادینتوانمي

نقهش مسه قيم مهردم در رونه مای سياسهي و      ممچنهيز  ، کنه  کشور را دچار تهأثيرات مناهي   
ر سياسهپ از طریهق پرداخهپ مطالبهات     دین  تأثيرفذاری افيری را مح ود و درنيایپ فرتصميم

 ۀسهع و تو يتوانه  بهر دموکراسه   يمه  ياتکه مال یيمايب  از جمله آسکن برای ثروتمن ان فرامم 
 د:توياتاره م یردات ه بات  به موارد ز ياسيس

توان  ممراه خود، فشارمای مهالي سهنگيني   يتكال دولپ که م ۀت ن و فس رش حوزبزرگ
 یهز ا ۀجنبه  یزتهر به ممراه آورد که به بحراني مالي در سطح اق صاد مهالي من يهي تهود  ميهم    

 یاسپ که مشكالت م ع د يامرف یماحوزه در يكدموکرات یمادولپ يپموضوع، فس رش فعال
به  2009اروپا از سال  یۀدر اتحاد يبه بحران ب م مسئله عم تاً يزمم ،مثال یبرا کن  یجاد ميا
 کاسه ز از  و یاق صهاد  یاضهپ ر یجه   ياسهپ به اتخهاذ س  یپاسپ که درنيا ت همنجر  سو یزا
بحهران مثهل    یهز ا ريدرف یمادولپ يبرخ یسو از يرفام یمادر حوزه یژهوهب يدول  یماینهمز
 رانظر  یزمخال  با ا ی فاهد  (Foremy & Von Hagen, 2012: 1-2) ت  يمن ي يااسپان ونان وی

در  یهسهرما با نوت ز ک هاب   يك يپ  کرد نظران اسپ ارائهصاحب یزترکه از ميم يك يتوما  پ
 ادعها  یهز ا کن يم يانب وی  دم  ما را توضيحدولپ ب مي اسپ علپ کوتي ه یكمو  يسپقرن ب

 يتعي ات رفهام  یماینهتكال مز ۀسطح فس رد با خرج خود را دخل و توانن ينم ماکه حكومپ
 یمها ینهه مز ميهم نهه کاسه ز از    یزحل اراه او نظر از  مغلطه اسپ یك کنن  يمتنظ ممامنگ و

يهات  زان ماليه مانه ن م کهم ثابهپ  دسهپ  یهرا ز یه اسهپ، صاحبان سرما ياتمال یشکه افزا يرفام
 يرا دچار مشهكالت مهال   يكم ت دولپ دموکراتياناسپ که نه در بلن م ت که در م یاهبلمطا
مها بهر   يبرالاز نول يفروم يك يپ رمای(  در مقابل نظ17-15: 1393يك ي، خوام  کرد )پ یج 
 یهي و حهبس دارا  یدارسهيام  تهود،  يشه ر معقهول ب  یاز حه   ياتخذ مالأباور بودن  که افر  یزا

فرو  یفذاریهو کل نظام سرما تودمي يراق صادیلب اوراق سيام، نامعقول و غدر قا دارانیهسرما
 (   92 :1393 یار و زماني،تشآ) ي خوام  پات
نيهاد اسهپ  ایهز    مای مهردم دیگر، ممپوتاني بسياری از کارکردمای دولپ با سازمان يبآس
قانوني تهيرون ان  ما مس ن  و برای فس رش مشارکپ دموکراتيك و ما مس قل از دولپسازمان

توانه  در برخهي   مای دولپ ميپوتاني فعاليپکنن   ممدر امور عمومي غيران خاباتي فعاليپ مي
ما از درآم  عمومي مس قيم ایز سازمان ۀاما اس ااد ،ما بينجام موارد به ممكاری با ایز سازمان

، ناوذیهاف ز  گهر دی آسهيب (  40: 1379ي، ماسهپ )اعرابه  خطری ميم برای مویپ و اس قالل آن
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ي اسپ که جذابيپ و اح ياج بهه ماليهات   مایجمله خطر دمن فان بر سياسپ اسپ که ازماليات
ته ن  مشهكل مسهلط   مها خطر یهز ا ۀممكز اسپ برای دولهپ دموکراتيهك پ یه  آورد  از جمله    

تواننه  از  يداران مه یهسهرما  اسهپ   يهك کالن بر نظام دموکرات یماو صاحبان ثروت دارانیهسرما
تر با صرف بگذارن ، اما از آن ميم يرثأت يكدموکرات یماياسپناوذ بر س یمافروه يلتشك یقطر

کهه منهافع   را  ياسهي ثر واقع تون  و احزاب سؤدر ان خابات م ي،ناوذ در مناسبات حزب یپول برا
 یهق اعمال ناوذ الب ه از طر یزا  برسانن  يروزیکنن  به پيدنبال م ياز منافع عموم يشآنان را ب

فسه رده از   يغهات تبل یبهرا  ینهه مربوط به صرف مز يسپ، بلكها تقلب در ان خابات نی أیر ی رخ
داران یهتحهپ ناهوذ سهرما    يهك دموکرات یعم ه در کشهورما  یمارسانه یراز، ماسپرسانه یقطر

 خوامن ، حاظ مناسهبات حهاکم در  يم يكدولپ دموکرات داران ازیهبزرگ قرار دارن   آنچه سرما
اسهپ   درآمه   حقوق و یشا افزای ياتمال یشنسبپ به افزا يعموم یمايخوامیادهکن رل ز يزع
آتهكار و مشهروع در رونه      ،منه ، تهااف  کوتش برای ناهوذ قهانون    (58-52: 1387 يریه،)بش
اما اس ااده از  ،فذاری و اجرایي اق امي اسپ که حق مر تيرون  در نظام دموکراتيك اسپقانون

نظهام   در مایه نبایه  بهه سوءاسه ااده از قهانون من يهي تهود       ایز حهق از سهوی صهاحبان سهر    
 یهۀ مارا دسپ يمنافع مشروع يبتعق و حقوق خود از یمن توان  بيرهيکس نميچم يكکراتودم

(  واپسيز آسيبي که ممكز اسپ ماليهات بهر   235-232 :1384)موح ، ير قرار دم  به غ اضرار
 ۀکن ، ایجاد رکود اق صهادی و اخه الل در توسهع   سياسي و فذار به دموکراسي وارد  ۀرون  توسع

و  يهپ جمع یشتون   تورم، افزايمواجه م ین هفزا یماینهما مر ساله با مزاق صادی اسپ  دولپ
سطح توقعهات اسهپ     یشو افزا يا تحوالت اج ماعی یمانن  رت  اق صاد ياز مسائل یریپذيرثأت

امها   ،تهود يما به کهار فرف هه مه   دولپ یووفور از سبه يبودجه و اس قراا عموم یرامكار کسر
 ینجاسهپ کننه   در ا  يشه ر و ب من د یشخود را مر ساله افزا ياتيمال ۀکوتن  م اخليما مدولپ
 یبهرا  ینهافوار  یمها يامه  و مر ساله ممكز اسهپ پ  ياتيدرآم  مال یشما به افزادولپ يادکه اع 

نهرخ   ی، کامشرا به تكل رکود اق صاد نافوار خود یمايام پ یزا دربر دات ه بات   ياق صاد مل
 فهذاری یهرکهود و افهپ در سهرما    یهز ا يامه     پندمينشان م یهو فرار سرما فذارییهرت  سرما

صهورت   یهز در ا تهود   يمن يه  يناخالص داخله  ي ت ن نرخ رت  توليبه منا يممكز اسپ ح 
ا ممچنهان  یتر کنن  فزونتان را اا کسر بودجهیخود کم  ياتيمال یمام آما مجبورن  از دردولپ
 یرکهود اق صهاد   يهق بهه تعم  يپوضهع  یزرا ادامه دمن  که ا یرت  به رو يس انياتمال ياسپس

 یاق صهاد  ۀر توسهع د ياتمال يرثأتوان به تيم يزتود  در موضوع مذکور در کشور ما نيم يمن ي
و  ياسهي سۀ ر توسهع د فذاريرثأميم و ت ۀلاؤم يزخود ن یاق صاد ۀکه توسع يلدلیزب  کرد،اتاره 
 یجميهور  يدولپ در قانون اساسه  ی اسپ  فقط نگاه به چن  فقره از وظا يكدموکرات یرون ما
 ی از وظا يميله بات  که دولپ با چه حجم عظئمس یزروتنگر ا يخوبتوان  بهيم یرانا ياسالم
 يزممچن ،بن  سوم اصل سوم ،43 اول اصل بن ، 31 و 30 ،29 ،28روسپ: اصول روبه یاق صاد
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امكهان اته غال   اسپ اصول دولپ موظ  ت ه  یزا ۀدر مم ؛21 اول، دوم و چيارم اصل یبن ما
 ي،اج مهاع  يزمأو ته  ياز خه مات درمهان   یبرخهوردار  یبهرا  يمال یمایپبه کار، خ مات و حما
پوتها  و   ،خهورا   ،از مسهكز  ياساسه  يازماین يزمأت یگان،را يب ن يپآموزش و پرورش و ترب

و  يهپ امن يزمأماننه  ته   ي يحهاکم  ی حال وظها  یزکن   با ا يزمأخوب ت یافونهرا به     ازواج و
  کهه  نکنيم یجادا ينيتعي ات چنان بار سنگ یزبه کنار، ا یيو قيا ياسيس ی،ادار یکارکردما
بهودن  يزتون  به سهبب سهنگ  يما مجبور م   دولپکننيم یما را دچار مشكالت ج فاه کشور

آن  يزمأکم سيم خود را در تا آنكه دسپیکنن   ياز آنان تانه خال يبرخ یاتعي ات از اجر یزا
در  يهپ جمع ی ته   یشافزا اسپ  رخ داده یادیاتااق تا ح  ز یزا نيزکامش دمن   در کشور ما 

 ياز جوانان به سز اته غال و ازدواج، دولهپ را بها بحرانه     يميعظ يپجمع ي نو رس 1360 ۀدم
 ی ارناپا يدول  یماساانه درآم أم  ینكها یژهوبه ،خود مواجه کرد يکارکرد رفام یاایدر ا يمعظ
جيهش   ياق صاد مل ینكه، اما به سبب ااسپ ت ه يش رب ياتدولپ به مال یمان ه اسپ  اتكا يباق

 ن ات ه اسپ  يازمام ناسب با ن یشافزا نيزدولپ  ياتياز خود بروز ن اد بالطبع درآم  مال يچن ان
خهود کاسه ه اسهپ و     يدولهپ از کهارکرد رفهام    رود يان ظار نم يش رب يام پك یتنيا  يجهدر ن 
ازدواج و آمهوزش فرامهوش ته ه     اته غال، مسهكز،   خصو در يقانون اساس یماوع ه ياریبس

و  يدولهپ در امهور رفهام    يهپ (  در کشهور مها فسه رش فعال   74-73 :1384 دانها، يسياسپ )رئ
کن   الب ه در خود قانون  یجادا يمعظ يبحران مالتوان  ياز ح  آن م يشت ن بو بزرگ يخ مات
 یگرك بهاز یه به صهورت فسه رده بهه     ی مسئله ت ه بود که دولپ نبا یزبه ا ياتارات نيز ياساس
 يزمأم ذکر ت ه بهود کهه ته    يبن  دوم اصل چيل و سوم قانون اساس بزرگ ب ل تود  یاق صاد
اما در مقابل اصهل   ،بزرگ مطلق درآورد یدولپ را به صورت کارفرما ی ممه نبا یکار برا یطترا

 یزاز اق صاد را بر عي ه و تملك دولپ نياده بود و ا یابخش فس رده يچيل و چيار قانون اساس
که  یگریواسطه و مم به سبب اصول د یزمم به ا مح ود تود، ی تكال دولپ با يزانکه م ی ها
دولهپ بهه    ۀفسه رد  ياانه وابسه گ سه أفرف هه ته   م    یه ه ناد یهم امورد اتاره قرار داده تريشپ

که دولهپ بهه مح ودته ن     یشهان  یز  آن ناپ موجب ت  تا اأو در ر ياتيماليرغ یمادرآم 
 يرثأب ون ته  ينهزم یزدر ا نيز جنگي انقالب يپو وضع یكلویی ئو  مسائل اتود نيدارد طوال يازن

ده بود که م ل صرف درآمه   آور ی فمان خطا را پ  یزا يدرآم  فراوان نا  یاما به مر رو، نبود
و  ته ني انجهام  نيهز  یهران در ا -يعرب یکشورما يممچون برخ- يمسائل رفام یبرا ينا  يرران 
امكهان   ينا ه  یبيها  يو نوسهانات آته   یرانا یادز ياربس يپنك ه جمع یزاجراسپ  غافل از اقابل 
مم  يمل ي تول يق کن   ويناممكز م یرانرا در ا يعرب يثروتمن  نا  یت ن م ل کشورمايادهپ
مان ه يتنيا راه باق را پوتش داد، يکالن دول  یماینهمز ي،س انياتکه با مال يسپن ان ازه نآبه 
 ۀاسپ  مجموع یفریکردن دولپ و کاس ز از تكال و تص کوچك یقدولپ از طر يباط ماليان
 یفریاز تص  مخ ل  و کاس ز یماتكال دولپ در حوزه یج  ينيبه بازب یپمسائل درنيا یزا
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و  یمقهام معظهم رمبهر    یاز سهو  يقانون اساس 44اصل  يکل یماياسپت   ابالغ س يآن من ي
خه مات   یریپقهانون مه    جيهپ بهود    یهز در ا يما فام اساسه ياسپس یزا یقانون اجرا یبتصو
 ۀنظهر داتهپ، امها بهه سهبب کاسه ز از حهوز        يبه مسائل اسه خ ام  يش رمرچن  ب نيز یکشور
تكال دولپ با توجهه   يطۀح ی بود که با یشهان  یزت ن ااز مطرح ينماد اصلدولپ،  یفریتص 

بهه مهر    ياتي(  رت  درآم  مال93-53: 1389 ي،آن مح ود بمان  )رس م يمال یمایپبه مح ود
 ی يتوان  عالوه بر نارضها يم یکالن اق صاد یمايرپن ات ز آن ب ون توجه به م غی ارو پا يمپق

 یکسهب و کهار، رکهود اق صهاد     یان ازتوق  خلق ثروت و راه ما،سرمایه ياسي، فرارس ی،اق صاد
موله  و   یمها يهپ فعال یقتشهو  یمها بهرا  يهات به مال يدمجيپ یز،تود  بنابرافس رده را موجب 

 از خاطر رود  ی فاه نبايچاسپ که م ياساس ياق ام یمول  اق صاديرغ یمايپفعال کردنمح ود
 

 گیرینتیجه
قهرار دارنه ، دولهپ از     ياسهي س یکه در سطح باال ياسيس یماو نظام يكراتدموک یمادر دولپ
اما چنانكه ترح دادیهم اتكهای دولهپ بهه منبهع درآمه         ،دارد يهتك ياتتنيا بر مال یم آنظر در

فهذار بهه دموکراسهي     بودن یا ح هي یهك علهپ   سياسي و دموکراتيك ۀتوسع ۀمالياتي تنيا نشان
اما ایز اتكا  ،وری مس ن  که تنيا منبع درآم تان ماليات اسپمای دیك اتنيسپ  بسياری دولپ
مها را  خهوامي در آن مهای دموکراسهي  سياسي من يي ت ه و نهه تهاخص   ۀبه ماليات نه به توسع

ما اتكای رو مس يم که در آنهروب نيزمای م ع د دیگری با مثال ،ت ت داده اسپ  از طرف دیگر
مهای طبيعهي ماننه  ناهپ مهانعي بهرای بيبهود        روش ثروتدولپ به درآم مای ران ير ناتي از ف

ما نشان مر دو دس ه از ایز مثال ۀسياسي و دموکراسي نبوده اسپ  مجموع ۀمای توسعتاخص
خذ ماليات و اتكای کامل بر درآمه مای ماليهاتي، بلكهه کيايهپ دریافهپ      أدم  که نه صرف مي

ثر واقهع تهود  ایهز    ؤی دموکراتيك مه ماتوان  در بيبود تاخصماليات و مصرف آن اسپ که مي
منه ،  دموکراتيك مربوط اسپ که قانون ۀخذ ماليات به تيوأسو به کيايپ دو جنبه دارد: از یك
ي سه ان زني مردمي اسهپ )درسهپ بهرعكس ماليهات    مشارکپ و چانه ،تااف و مب ني بر رضایپ

امها در   ،نه  اسهپ  مغيردموکراتيك که چن ان مب ني بر رضایپ عمومي نيسهپ و ظهامراً قهانون   
بسياری موارد غيرتااف، نابرابرانه و ب ون مشارکپ عمومي اسپ( و از سهوی دیگهر بهه مصهرف     

ميز أمای جاری حكومپ مربوط بهه ته  ميز مزینهأتود  ایز مصرف عالوه بر تماليات مربوط مي
و  -الب هه تها حه  امكهان و مقه ورات دولهپ دموکراتيهك       - مای رفامي تيرون ان نيازمن مزینه

جایگهاه  خصهو   مای اق صهادی اسهپ  در  دمي به فعاليپکوتش دولپ دموکراتيك برای جيپ
مای کمونيسه ي و  توجه تود که دولپ دموکراتيك مانن  دولپ ی ماليات در نظام دموکراتيك با
اقه اماتش در   ۀبلكهه کليه   ،فر در امور اق صادی و اج ماعي نيسهپ فاتيس ي یك دولپ م اخله
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شخص و م كي به تصویب قانوني اسپ  با اتكها بهه تنظهيم نهرخ ماليهات،      مایي مح ود و محوزه
کن   برای مثهال بها بخشهش    مای اق صادی و اج ماعي را م یریپ ميدولپ دموکراتيك فعاليپ

کوته  بها   کنه  یها مهي   مای فرمنگي و منهری حمایهپ مهي   مالياتي یا اعطای معافيپ از فعاليپ
مای مول  ای و داللي، موجب حرکپ سرمایه به بخشهمای واسطفيری مياع  از فعاليپماليات

 ۀاق صادی تود  به طور کلي دس اورد اصلي پژومش حاضر را بای  در ایز نك ه دانسپ که رابطه 
ای پيچيه ه و  سهویه نيسهپ، بلكهه رابطهه    ای ساده و یكدموکراسي، رابطه ۀميان ماليات و توسع

ولپ به ماليات و مصرف آن معرف ماميهپ یهك   چن الیه اسپ  از سویي نظام مالياتي و اتكای د
تهاریخي خهود    -نظام سياسي اسپ و از سوی دیگر مر نظام سياسي مطابق با تجربيات محيطي

سبب ت ه اسپ تها   نيزله ئجایگاه ماليات اسپ  مميز مس ۀخاصي نسبپ به مقول یطدارای ترا
 ي، مراجع دریافهپ ماليهات   مای پرداخميزان دریافپ ماليات، محل مصرف ماليات، انواع ماليات

مهای  مای خا  درخصو  معافيپ یا بخشودفي یا جریمهه فذاری)مرکزی یا محلي( و سياسپ
حرکهپ مهر نظهام سياسهي در جيهپ       ،مای بسيار عم ه بات   با وجود ایزمالياتي دارای تااوت

يهاتي و  اتكای بيش ر به منابع درآم  مالياتي و کاس ز و درنيایپ حهذف منهابع درآمه ی غيرمال   
دم   الب هه ایهز   سياسي افزایش مي ۀآن نظام سياسي را برای پيشبرد رون  توسع یطترا ير،ران 

فيری دموکراتيك به خود خوام  فرفهپ کهه حكومهپ قهانون و     رون  زماني به طور کامل جيپ
اصلي حكومپ دموکراتيك موردنظر ایز دفرفوني مالياتي بات    ۀدو پای منزلۀرضایپ مردمي به

محل مصرف درآم مای مالياتي روتز یا مطابق با رضایپ عمهومي   وکه تااف  ایم مالياتينظا
اق صهادی و   ۀفيری سهازن ه در جيهپ توسهع   نبات ، ع الپ مالياتي در آن رعایپ نشود و جيپ

توانه  بهه تحهولي عمه ه در جيهپ      خلق ثروت موردنظر واقع نشود، نمهي  برایمای مول  فعاليپ
 د  تويي ام اف دموکراتيك من 
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