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سا گاه شود واساآکه متقاضی بامراجعه به اداره ثبت موسسات ميتوانست براحتی  ازصالحيت واھليت شخصيت حقوقی  
 يکی ازشرائط تشکيل شخصيت ھای حقوقی اعم ازانتفاعی وياغيرانتفاعی اعالن تشکيل شخصيت حقوقی ومسئولين و

    .اقامتگاه وغيره درروزنامه رسمی کشور بود

مريکائی چنين تسھيالتی برای شناسائی اصالت شخصيت حقوقی اعم ازسازمان آيقين دارم درقوانين کشورھای اروپائی و
ی وجوددارد زيرا عدم وجود چنين تسھيالتی جوازوامکان فعاليت ھای شديد تفاعی و غيرانتفاعھا وموسسات ان

  .کالھبرداری خواھد بود

 زمان ھای مبارزاتی سياسی داشته شنائی اجمالی وگاه فقط درحد نام باساآتقريبا  ١٣۵٨سنگرکه درجريان انتشارازسال 
نھا اشاره شده از سازمان ھائی که درتشکيل شورای ملی آته ھائی به نام وموقعيت وخواس سنگرھا ھم بمناسبت در و
  .سابقه ای نداردنھا درکيھان لندن ذکرنام شده است آاز

ن سالھا چنان سازمان ھائی آنميتواند باشد کما اينکه اگرھم در ن سازمان ھاآدم اطالع سنگردليل وجود فعلی ع ،البته که
   .ھا وجود داشته باشندنآوجود داشته دليل اين نميشود که امروزھم 

ن کارتخصص دارند ميتوانند مشخص نمايند آبنده دراستفاده ازاينترنت تجربه کافی ندارم ولی تصورميکنم کسانی که در
 ملی اعالن گرديده وجوددارند ياخيروھمين جاست که از که اساسا چنين سازمان ھائيکه نامشان بعنوان موسس شورای

  ١ . به انجام اين مھم صرف وقت کنند اگردرخواست موجه است  جاويد ايران درخواست ميکنم که

  شرائط براي شخصيت هاي غيرانتفاعي 

شخصيت ھا وموسسات انتفاعی وياغيرانتفاعی مانند سازمان ھای سياسی واجتماعی وبطورکلی کليه فعاليت  -١
 به ثبت برسد  ھائی که زيرنام شخصيت ھای حقوقی انجام ميشود بايد درکشورمحل فعاليت ويامحل اقامت

   .دربرخی ازکشورھا جوازخاصی ھم ازدولت وياشھرداريھا الزم است
ن بايد برای اطالع ھمگانی آوغيرانتفاعی ويا انتفاعی بودن موسسه ومسئولين  نام ومحل اقامت ونوع فعاليت -٢

   .گھی شودآ
اتی خودرابه دارائی محل اقامت شخصيت ھای حقوقی اعم ازانتفاعی وياغيرانتفاعی بايد ھرساله اظھارنامه مالي -٣

مدھايش راکال صرف پيشرفت ھدف آرسيدگی گواھی کرد که موسسه در شخصيت بدھند  ودرصورتيکه دارائی با
    ٢ .ن موسسه ميدھدآموسسه نموده است معافيت مالياتی به 

ذکرنام شده است گھی کيھان آبنابراين عالمت زنده بودن يک شخصيت حقوقی غيرانتفاعی مانند سازمان ھائی که در
واگرشخصيت حقوقی  گواھی رسيدگی وپرداخت ماليات  گواھی معافيت مالياتی است  واگرشخصيت حقوقی انتفاعی باشد 

  .ن ميباشدآمولود دوسه ماھه باشد شماره ثبت 

 ن کسب اعتبارعمومی است نخستين امرواجب ارائهـغازکرده والزمه آاين مختصراھميت کاری راکه شورای ملی  با
ن سازمان ھائی است که مجموع آپرداخت ماليات است که دليل اصالت وجودی گواھی  گواھی معافيت مالياتی ويا

   .نھا باعث ايجاد صالحيت شورای ملی گرديده استآصالحيت 

                                               
ر روند کار آنھا در اينترنت ودر اداره ھای ثبت مربوطه تفحص و از زمان پخش خبر مربوط به اين تشکل ھا ھمواره در جستجو بوده وپيگي - ١

قريب به اتفاق آن سازمان ھا يکنفره يا دوسه نفری است و . ند قارچ از پی يکديگر پيدا می شوند% اين سازمان ھا ھمان٩٩٫٩و کرده است. جستج
ھر سازمانی که ثبت شود نياز به پرکردن يک سری و دفتر و کتاب و آگھی ثبت و حساب و کتاب مشخص و سالمی ندارند. زيرا  ده ثبت و سنسابق

و در آخر سال موظف به پرداخت ماليات ھای مشروحه در قانون ماليات محل فرم ھای اداری و داشتن حساب بانکی و پرداخت ھزينه ھای ثبت 
را تاسيس می کنند  ان ھایھستند چنين سازم مدعی ولی ھستند که ھمواره در پی فرار از ماليات و ھزينه ھا اغلب ايرانيان چون ثبت بوده اند

% آنان اعتباری ندارند و کارشان ٩٩٫٩بنابراين  ی اقدام به اعالم نام ميکنند.نمخفيانه و بدون مشورت با وکيل و حسابدار وبدون ثبت قانو
  ک- ح –ايران جاويد  کالھبرداری است.

توضيح آنکه چون اغلب اين سازمان ھای به اصطالح مبارز در پی دريافت پول ھايی ھستند که ممکن است مشروعيت نداشته و در قانون  - ٢
بيشتر اين سازمان ھا برای فرار از پرس و جو نده و استان يا ايالتی که مشغول فعاليت ھستند به حساب پول شويی گذاشته شود. بنابراين کشور پذير

 ک- ايران حھای اداره ماليات و مقامات  دادگستری در خفا سر می کنند. جاويد 
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رف وجود شخصيت حقوقی يعنی تشکيل  سازمان ھای سياسی ومبارزاتی  نميتواند ايجاد شخصيت حقوقی ازانجا که صِ 
نھا آشورای ملی بنمايد وبايد  مجمع عمومی وياھيئت امنا وياھيئت مديره سازمان بنابراختياراتی که اساسنامه برای 

ن سازمان ھاھم دروجود آلذا  بايد اساسنامه  ،مقررکرده تصميم به مشارکت درشورائی بنام شورای ملی رااتخاذ کنند
اصالت ويابی اصلی شورايملی درارتباط بامبانی حقوقی  ،چنين حقی بازبينی گردد ودرنھايت وپس ازطی اين مراحل

  ٣.ميتواند مورد بحث ونقد قرارگيرد

اسناد ثبت شورايملی ونيز گواھی گاه باشد وخيلی فوری آبنده اميد وارم که شورايملی به اھميت وحساسيت مسئله کامال 
نجا ربط آحساسيت اين درخواست به   واگرتازه تاسيس ھستند شماره ثبت انھارا اعالن نمايد ھامعافيت مالياتی سازمان

ھی درمواری کالھبرداری محسوب خواھد شد وبرای جلوگيری ازتوسعه پيداميکند که تظاھربه امرواھی وکسب اعتباروا
   .چنين فکرنامطلوبی بايد به تاکيدات قانون ملزم بود

  

****  
 ک-توضيح ھا و زير نويس ھا توجه فرمايند به توضيح زير اين برگ به ويژه توجه فرماييد حبه 

                                               
برخی از سازمان ھا که در ليست آگھی شده کيھان آمده اند، اساسا به منظور براندازی رژيم جمھوری اسالمی تاسيس نشده و جنبه فرھنگی  - ٣

زشی دارند ولذا شرکت دادن آن سازمان ھا ويا انجمن ھای ادبی در يک سازمان کامال سياسی که مبنا و منشور آن در جھت سياسی وآمو
لويز لودالو؛ به روشنی کلی در قانون اساسی آمريکا و در قانون ديگری بنام نمی توانند در زمره پشتيبانان بحساب بيايند.  بطور وبراندازی است 

کشور ثالثی اقدام کند. آمريکا قيد شده است که ھيچ سازمان؛ انجمن يا تشکيالتی نمی تواند در داخل خاک آمريکا به ثبت رسيده باشد و در براندازی 
اند مجوز قانونی خالفکاری آمريکا نمی توولی به خودی خود که در براندازی کشور ھای ديگر فعال مايشاء می شود خالف قانون رفتار ميکند. 

به سناتور دانا رورانباکر  ٢٠١٢آگوست  ٢٢مورد در نامه ای که روز اين  ازی کشور ثالثی تشکيل می شود.برای سازمانی باشد که در راه براند
  قانون آمريکا آمده است/در  ياد شده بدون توجه به قانون آمريکا در امور آذربايجان ايران مداخله کرده بود/نوشته شد ياد آور گرديد. سناتور 

In accord of US law leading to the Louis Ludlow law conjoint with US constitution, USA 
committed to use non-interference position, politically and militarily.  

  


