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نش��ریه «هیل» وابس��ته ب��ه کنگ��ره آمریکا در
گزارش��ی به قل��م «مایکل م��ورل» معاون رئیس
س��ازمان جاسوسی آمریکا (س��یا) از سال 2010
تا  2013و دریاس��اال «جیمز ای.سندی وینفیلد»
نائب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا
از  2011تا  2015با عنوان «واقعیات دهشتناک
جنگ با ایران» نوش��تهاند؛ گرچه جنگ احتمالی
آمریکا با ای��ران طوالنی نخواهد ب��ود ،اما تبعات
کوت��اه مدت و دراز مدت آن ب��رای منافع آمریکا
"ویرانگر" است.
در ای��ن گزارش با وجود پیش بینی از تبعات این
جنگ ب��رای آمریکا ،پیروز این مدی��ان را ایاالت
متح��ده دانتس��ه و با ی��ک س��ناریوی هالیوودی
س��عی کرده اس��ت قدرت نظامی آمریکا را نیز به
رخ بکشد.
ام��ا واقعیتها آن چیزی نیس��ت ک��ه در گزارش
نش��ریه هیل آمده است ،جنگ آمریکا علیه ایران
کوت��اه و چهار روزه نخواهد بود،آغازگر آن ش��اید
آمریکا باشد اما پایان دهنده آن نیستند.
جن��گ اف��روزان ،آنهایی که بر طب��ل جنگ می
کوبن��د و حیات آنه��ا به جنگ در دنیا بس��تگی
دارد ،آتش بیار معرکه ش��ده ان��د و اقدام آمریکا
علیه س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی ایران را
اعالن جنگ تلقی می کنند .روشن است که رژیم
اس��رائیل با وجود داشتن سالح های پیشرفته که
از س��وی آمریکا تأمین می ش��ود ،یکی از ارتش
های قدرتمند دنیا محس��وب ش��ود ،ام��ا عوامل
دیگ��ری در رده بندی ارتش های قدرتمند جهان
وجود دارد که باید لحاظ شود.
وس��عت و جمعیت یک کشور همچون جمهوری
اسالمی ایران بسیار برتر از رژیم اسرائیل است که
سرزمین مردم فلسطین را غصب کرده است.
رژیم اسرائیل بسیار کوچک است و این خود یک
ضعف بزرگ به حساب می آید .سرزمین های ذره
بینی را به آس��انی می توان با خاک یکس��ان کرد
چرا که عم��ق ندارد .تعداد جمعی��ت نیز یکی از
پارامترهایی اس��ت که برای قدرتمندی نیروهای
مسلح کشورها لحاظ می شود.
جمهوری اسالمی ایران با  80میلیون نفر جمعیت
از جمع جمعیت کش��ورهای منطقه خلیج فارس
تا غرب آسیا بیشتر است و این خود یک ظرفیت
باالیی را برای قدرتمندی ایجاد کرده است.
اکثر جنگ ها در جهان ب��ا جنگ افروزی آمریکا
آغاز ش��ده است ،جنگ علیه لیبی و حمله به این
کش��ور ،جنگ علیه عراق ،حمله به افغانستان به
بهانه مبارزه با تروریسم ،حمله به سوریه با همان
بهانه پیشین و بس��یاری جنگ های دیگر که در
طول تاریخ حیات رژیم آمریکا اتفاق افتاده است.
اما همه این جنگ هایی که به دس��ت آمریکا در
دنیا به پا ش��ده ،پایان خوشی برای ایاالت متحده
نداشته است .آمریکا در همه جنگ هایی که خود
مس��بب آغاز آن بوده ،شکس��ت را تجربه کرده و
از پایان دادن به آن عاجر بوده اس��ت .س��ربازان
آمریکای��ی در جری��ان جن��گ هایی ک��ه در آن
ش��رکت می کنند ،تلفات زی��ادی را متحمل می
شوند .تلفات جانی سربازان آمریکایی تنها بخشی
از تبعات جنگهایی است که ایاالت متحده آغازگر
آنها است.
جن��گ افروزی های آمری��کا گرچه چرخ کارخانه
های تولید س�لاح در این کشور را می چرخواند،
اما هزینه های بسیار سنگینی برای ایاالت متحده
دارد .با وجود جنگ طلب بودن ایاالت متحده ،اما
این رژیم سعی می کند با کشورهایی جنگ را آغاز
کند که از قدرت و توان کافی برای پاسخگویی به
حمالت ارتش رژیم آمریکا را نداشته باشد.
فراین��د حمله نظامی ارتش رژی��م آمریکا پس از
گذراندن پروس��ه تضعیف کش��ور هدف ،آغاز می
ش��ود .تا زمانی که آمریکا از ضعف کش��ور هدف
مطمئن نشود ،حمله ای انجام نخواهد شد.
نمونه های زیادی می توان یافت که ایاالت متحده
با فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی خود
پس از آن که کشوری را تضعیف کرده و مؤلفههای
قدرت آن را نابود ساخته ،آنگاه دست به حمله زده
است .کش��ورهایی همچون لیبی و عراق از جمله
کشورهایی است که آمریکا در یک روند تحریمی
س��خت آنها را در شرایط بس��یار دشوار اقتصادی
قرار داد،آنها نیز تن به خواس��ته او دادند و سپس
تجاوز را آغاز کرد .اما اکنون ش��رایط با گذش��ته
تفاوت کرده اس��ت ،آمریکایی ها سعی می کنند
خود را از جنگ های مستقیم دور کنند و دیگران
را به میدان بفرستند .یکی از اهداف اصلی آمریکا
در منطقه غرب آسیا ،گسترش سلطه و نفوذ خود
در این منطقه اس��ت،حتی با ایجاد تنش ،آمریکا
می تواند س�لاح های خود را به کشورهای پولدار
عربی بفروشد.
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رئیس قوه قضاییه:

برقراری عدالت مالیاتی باید مهمترین محور برنامههای سازمان مالیاتی باشد
در دی��دار وزیر ام��ور اقتصاد و دارایی و رئیس س��ازمان امور
مالیاتی ب��ا رئیس قوه قضاییه ،آیتاهلل رئیس��ی بر موضوعاتی
از قبیل مالیاتهای معوق ،فرار مالیاتی ،ایجاد نظام هوش��مند
مالیاتی و عدالت مالیاتی تاکید کرد.
آیتاهلل رئیسی ،رئیس قوه قضاییه در دیدار وزیراموراقتصادی
و دارای��ی و رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و جمعی از
مدی��ران مالیاتی اظهار کرد :مالیات در همه کش��ورها یکی از
منابع عمده درآمدی محسوب میشود؛ به ویژه در کشورهایی
که از ذخایر انرژی و نفت برخوردار نیس��تند .اگر چه کشور ما
متنع��م به نعمتهای الهی نظیر نفت اس��ت ،اما بررس��یهای
کارشناسی نش��ان میدهد که ما باید نظام اقتصادی و بودجه
ریزی خود را هر چه بیش��تر به س��مت اقتصاد و بودجه بدون
نفت سوق دهیم.
رئی��س قوه قضایی��ه تصریح کرد :در تمام برنامههای توس��عه
کش��ور تاکید شده اس��ت که اقتصاد ما وابسته به نفت نباشد
و نظ��ام بودجه و اقتصاد کش��ور به درآمده��ای دیگر از جمله
مالیات وابسته باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات وظیفه تک تک آحاد جامعه
اس��ت ،گفت :نقش سازمان مالیاتی که به تعبیری میتوان آن
را پلیس مالی کشور نامید ،در نظام اقتصادی کشور بسیار حائز
اهمیت اس��ت .باید در این س��ازمان نظارتهای مالی صورت
گیرد و سامانه هوشمندی در سازمان مالیاتی برقرار باشد تا به
صورت حساب شده و دقیق از درآمدهای مودیان خرد و کالن
مالیاتی مطلع شود.
رئیسی با بیان اینکه باید زیرساختهای الزم جهت ایجاد نظام
هوشمند مالیاتی فراهم شود ،گفت :باید تدبیری اتخاذ شود و
زیرس��اختها به گونهای فراهم شود که فرار مالیاتی در کشور
به حداقل برس��د و نهایتا ف��رار مالیاتی از بی��ن برود .آخرین
آمارها نش��ان از کاه��ش فرارمالیاتی دارد .تص��ور من این بود
که فرار مالیاتی در کش��ور م��ا حدود  100هزار میلیارد تومان

اس��ت؛ اما در جلس��ه امروز اعالم ش��د که این میزان  28هزار
میلیارد تومان اس��ت .البته از آنجاییکه ارقام مختلفی پیرامون
فرار مالیاتی در کش��ور مطرح می ش��ود ،بنابراین ،این نتیجه
حاصل می ش��ود که رقم قابل توجهی فرار مالیاتی در کش��ور
وجود دارد.
رییس دستگاه قضا بیان کرد :همانطور که از یک کارمند بحق
و به درس��تی مالیات دریافت می ش��ود ،باید صاحبان مشاغل
کالن و پر درآمد نیز مالیات خود را به صورت دقیق و منصفانه
پرداخت کنند.
وی اظهار داش��ت :همه آحاد مردم و مس��ئولین باید بدانند و
درک کنند که پرداخت مالیات کمک به چرخه تولید و توسعه
کشور است و مالیات های پرداخت شده در جهت رونق تولید
و آبادانی در کش��ور مورد بهره برداری قرار می گیرد .بر همین
مبنا تولیدکنن��دگان و کارآفرینان و س��رمایه گذاران از نظام
مالیاتی در کش��ور حمای��ت خواهند کرد؛ چرا ک��ه می دانند
مالیات های اخذ شده در واقع در جهت رونق کسب و کار آنها
مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس��ی با بیان اینکه اقداماتی ک��ه برای ایجاد نظام عادالنه و
هوشمند مالیاتی در کش��ور تاکنون صورت گرفته ،الزم بوده،
اما کافی نمی باش��د ،گفت :از جمله اقدامات بس��یار موثر در
امر فرهنگسازی مالیاتی برقراری عدالت در اخذ مالیات است؛
بدین معنا که مردم بدانند مالیات از همه مودیان خرد و کالن
خصوص��ا مودیان کالن اخذ میش��ود و این مه��م برای مردم
بسیار اعتمادآور و اطمینان بخش است.
ریی��س قوه قضاییه با اش��اره به ضرورت تبیی��ن محل هزینه
درآمدهای مالیاتی گف��ت :باید موضوع هزینه کرد درآمدهای
مالیات��ی برای م��ردم تبیین ش��ود و به مودی��ان مالیاتی این
اطمینان داده ش��ود که مالیات های پرداخت شده توسط آنها
در چرخه تولید و توسعه و آبادانی کشور هزینه می شود.
وی تصریح کرد :عموم مردم ما قانونمدار و هوشمند هستند و
اگر نس��بت به قانون مالیات و اهمیت پرداخت آن
آگاهی بیشتری پیدا کنند ،برای مشارکت باالتر
در امر پرداخت مالیات راغب تر می شوند.
ریی��س قوه قضاییه با بی��ان اینکه نقش مالیات
در گردش امور کش��ور کمتر تبیین شده است،
گفت :تبیین محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی
برای مردم یک ضرورت بس��یار مهم است و این
امر نیازمند آن اس��ت که ی��ک نقش تبیینی در
س��ازمان مالیاتی ایجاد ش��ود .ما این مشکل را
در دس��تگاه قضایی نیز داریم .س��ال گذشته که
مجموعه دس��تگاه قضایی خدم��ت مقام معظم
رهبری رس��یدند ،ایش��ان به این مش��کل اشاره
فرمودند و در دیدار کارکنان دس��تگاه قضایی با
معظ��م له در س��ال جاری نیز ایش��ان به نحوی
مجددا به این مش��کل اش��اره کردند و فرمودند
یک مش��کل شما مشکل رس��انهای است؛ یعنی
کارهایت��ان را ب��رای مردم تبیی��ن نمیکنید و
درس��ت هم فرمودند .البته مقام معظم رهبری

نسبت به دولت هم به همین موضوع اشاره فرمودند .وی ادامه
داد :تبیی��ن اقدامات به معنای خبر گفتن در رس��انه نیس��ت؛
بلکه خبر گفتن در رس��انه بخشی از مقوله تبیین است .تبیین
در نظام مالیاتی یعنی برای مردم روش��ن شود که مالیاتهای
پرداخت شده توس��ط آنها در کدام محلها و مصارف هزینه
میشود؛ بنابراین صِ رف خبر دادن مالیاتی به معنای تبیین در
امر نظام مالیاتی نیست.
آیت اهلل رئیس��ی تصریح کرد :باید بتوانیم از ارتباطات موجود
در جامع��ه از جمل��ه از فضای مجازی و حقیق��ی برای تبیین
موضوع��ات در نزد مردم اس��تفاده کنیم .برای نمونه ش��ما در
س��ازمان مالیاتی میتوانید از فض��ای دیجیتال بهره بگیرید تا
برای مردم مصارف مالیاتی را تبیین کنید.
وی با اش��اره به آگاهی و خبردار بودن مردم از برخی مشاغل
پردرآم��د و ک��م مالیات ده که اقدام به حس��اب س��ازی برای
ف��رار مالیات��ی میکنند ،گفت :مهمترین مح��وری که باید در
برنامههای سازمان مالیاتی کشور مدنظر باشد ،برقراری عدالت
مالیاتی در عمل است و این عدالت باید به گونهای برقرار شود
که مردم به طور کامل آن را احساس کنند.
رئیسی تصریح کرد :گاهی دولتها و مجلسها و کمیسیونها
و اش��خاص میگویند فع�لا این قضیه برق��راری نظام عادالنه
مالیاتی را برای وقت دیگر بگذاریم؛ اما باید از آنها سوال کرد
که این وقت دیگر چه زمانی فرا میرس��د؟ بله ،ممکن اس��ت
عدهای به ظاهر ناراضی شوند؛ اما عدالت مقولهای است که در
روح و جان همه مینشیند؛ مانند احکامی که در نظام قضایی
کش��ور صادر میش��ود؛ لذا زمانی که مودیان مالیاتی احساس
عدالت کنند ،به این نتیجه خواهند رس��ید که مالیات دریافت
ش��ده از آنها یک اقدام بحق است؛ لذا به اهتمام در پرداخت
مالیات ترغیب میشوند.
وی با اش��اره به آمادگی کامل دس��تگاه قضا ب��رای همکاری
ب��ا س��ازمان مالیات��ی در هم��ه ام��ور مربوطه گف��ت :حتما
کمیس��یونهای مربوط��ه و ش��عبات مخت��ص رس��یدگی به
گزارش��ات سازمان مالیاتی در قوه قضاییه همکاری بیشتری با
سازمان مالیاتی کشور خواهند داشت و ما به همکاران خود در
دس��تگاه قضایی تاکیدات الزم را داشته ایم .همچنین مجتمع
رس��یدگی به جرایم مالیاتی نیز فعالتر میش��ود و به شعبات
مخصوص در اس��تانها نیز تاکید شده تا با ادارات مالیاتی در
استانها همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.
رئیس دس��تگاه قضایی تاکید کرد :حضور کارشناسان مالیاتی
در کن��ار قض��ات نیز به امر تس��هیل و تس��ریع رس��یدگی به
پروندهه��ای مالیاتی کمک خواهد کرد ک��ه این مهم نیز باید
در دس��تور کار قرار گیرد .همچنی��ن پروندههایی که پیرامون
موضوعات مالیاتی در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد ش��د،
با سرعت و دقت بیشتری پیگیری میشود .امیدواریم با تعامل
هر چه بیش��تر دستگاه قضایی با س��ازمان امور مالیاتی کشور
بتوانی��م در زمان کوتاهی احس��اس عدالت مالیاتی را به مردم
منتقل کنیم.
وی بیان داشت :در شرایط فعلی که دشمن فشار وارد میآورد
ت��ا از صادرات نفت ما جلوگیری کند ،ما باید تمرکز خود را به

کس��ب درآمدهایی به غیر از درآمدهای نفتی معطوف کنیم و
اخذ مالیات در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در ادامه با اش��اره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت:
ایجاد و توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده اقتضائاتی از جمله
ایجاد سامانه هوش��مند مالیاتی و بهره گیری بیشتر از فضای
دیجیت��ال دارد که ای��ن اقتضائات هنوز به ط��ور کامل فراهم
نش��ده است .من به انحاء و با س��از و کارهای مختلف با مردم
در ارتباط هستم و در جریانم که این موضوع مالیات بر ارزش
افزوده بعضا برای آنها مورد س��وال است و مردم میخواهند
بدانند که نظام مالیات بر ارزش افزوده چه زمانی به طور کامل
در کشور برقرار میشود.
رئیس��ی با بیان اینکه موضوعاتی از قبی��ل مالیاتهای معوق
و فرار مالیاتی و ایجاد س��امانه هوش��مند مالیاتی و مالیات بر
ارزش اف��زوده و عدالت مالیاتی از مهمترین مقولههای مرتبط
با نظام مالیاتی کش��ور است ،گفت :برای استحکام بیشتر نظام
مالیاتی و رفع معضالت موجود در این مجموعه از جمله بحث
مالیاتهای معوق و فرار مالیاتی همه دستگاهها باید با سازمان
امور مالیاتی کش��ور همکاری کنند و دستگاه قضایی نیز تمام
ت�لاش خود را برای تعامل بیش��تر با این س��ازمان جهت رفع
مشکالت موجود بکار خواهد بست.
وی ب��ا بی��ان اینکه مهمتری��ن مولفه قدرت نظ��ام جمهوری
اس�لامی مردم متدین و در صحنه هستند ،گفت :اعتماد مردم
به نظام هر چه بیش��تر ش��ود ،مولفههای قدرت و امنیت ملی
ما به هم��ان میزان افزایش خواهد یافت و باید توجه داش��ت
که احس��اس عدالت در بی��ن مردم ،اعتماد آنه��ا را به نظام
بیش��تر میکند و این اعتماد مهمترین سرمایه اجتماعی است
و با چنین سرمایهای هیچ شیطانی از شیاطین عالم نمیتواند
اقدامی علیه کشور ما انجام دهد.
رئیس��ی افزود :ش��ما در س��ازمان امور مالیاتی ب��ا ایجاد نظام
عادالن��ه مالیات��ی و القاء احس��اس عدالت مالیات��ی به مردم
میتوانید در افزایش اعتماد مردم و تقویت س��رمایه اجتماعی
کشور سهیم باشید.
وی با اش��اره به تاکی��دات امیرالمومنین عل��ی (ع) به عامالن
جم��ع آوری زکات و مالیات اظهار ک��رد :مودیان مالیاتی باید
محترم شمرده شوند .به هیچ عنوان اخذ مالیات مساوی با بی
احترامی نیس��ت .در عین اینکه ماموران جمع آوری مالیات و
پلیس مالی کش��ور باید با دقت و با چش��مان تیزبین اسناد را
مورد بررس��ی قرار دهند تا مبادا س��ندی پنه��ان بماند و فرار
مالیاتی ص��ورت گیرد ،به همان میزان نی��ز نباید کوچکترین
اجحاف و تعدی به کس��ی که میخواهد مالیات پرداخت کند،
صورت گیرد.
رئیس��ی در پایان با بیان اینکه زمان شناس��ی در انجام وظیفه
امر بسیار مهمی است ،گفت :برخی کارها و اقدامات در رابطه
با پیشرفت نظام مالیاتی کشور را شاید میشد  ۱۰یا  ۲۰سال
پیش انجام داد؛ اما بخاطر برخی مالحظات سیاسی و جناحی
و ی��ا موارد دیگر این کارها انجام نش��د؛ بنابراین ما باید توجه
کنیم ک��ه امور و اقدامات متناس��ب را در زمان خودش انجام
دهیم .مرکز رسانه قوه قضاییه

