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  اعتراض به ترازنامه شوراي باصطالح ملي

  نحقوقدا–ض اميرفي

مواردی رابعنوان سوال اعتراضی مطرح ساخته  !جاويد ايران نسبت به ترازنامه شورای به اصطالح ملی
ر نيست توضيحات  زي !لیکه چون بی ارتباط با تحرير اينجانب نسبت به ترازنامه شورای به اصطالح م

   .ممکن است بجاباشد

امه ترازنامه درروزن اين توضيح بجاست که انتشار ،جاويد ايرانورود به يکايک اعتراضات  ت قبل ازنخس
است  ترازنامه بايد بوسيله ھيئت مديره ومسئولين مالی امضا شود الزم نھا فاقد اعتبارآويا تارنما وامثال 

   .تارنما ميرود گھی خواھد شد ويا درآتصويب چنانکه الزم باشد وبه مجمع عمومی تقديم وپس از

) که بتصويب مجمع عمومی ھمراه گزارش بازرس نرسيده ھيچگونه واجد ترازنامه( صورت حساب
   .اعتبارحقوقی نيست

. موسسه حسابداری ويا محدوده عمل وماموريت حسابدار ويا موسسه حسابداری است  -موضوع دوم 
   .اموريتی که ازسوی مديران به او داده ميشود گزارش مالی ويا ترازنامه تھيه ميکندحسب م ،حسابدار

تھيه بيالن وحساب سود وزيان برای محاسبه ماليات وارائه گرازش اگرماموريت محول شده به حسابداری 
 حسابدار موظف است که قانون ماليات رادرمورد ھزينه ھا ومطالبات الوصول ،به اداره ماليات باشد

واگرماموريت حسابدار  تھيه  ،را بررسی کند نھاآوھمچنين اسناد  ھا وحقوق وماليات حقوق وسايرھزينه
مد وھزينه وتعيين موجودی باشد  حسابدار نه به اصالت رسيد ھا واسناد وقراردادھا آ صورت حساب از در

دود به ھمان خواسته کاری دارد ونه به ھزينه ھای غيرقابل قبول توجھی ميکند ومقتضای رسيدگی او مح
   .مديران شرکت ومحصوربه ھمان اسنادی است که به حسابدار داده ميشود

از موسسه حسابداری فقط جمع  از مالحظه ترازنامه تنظمی شورا ميتوان گفت که خواسته مديران شورا
   .مد وھزينه ھای شورا بوده استآ فريغ درتو

  اما اعتراضات 

مد آمتوجه منابع در مزبور راضی بجاست  زيرا که اعتراضمد شورا اعتآاعتراض به کل رقم در -١
قای آبخشی ازدالئل که بصورت شھادت واعتراف خاصه که   ،ست نه مربوط به اشتباه دررقما

   .ميباشد اعتراض نآپشتوانه  ،انتشاريافته پيرزاده رضا 

 قيد شده دقيقا بررسیمد شورا که دراساسنامه مآ مد است که بايد منابع درآررابطه با توجه به حقيقت درد
درنوشته ای که بعنوان اساسنامه شورا ديدم وازجريان تصويب ھم کامال به دورماند منابعی بعنوان  ،شود
درحاليکه در  ،نھا حق عضويت اعضا ووابستگان به شورا بودآمد شورا معرفی شده بود که ازجمله آ در

يا براستی شورای مزبور آده نميشود ترازنامه ابرازی شورا ھيچ سرفصلی بنام حق عضويت اعضا دي
 ۵٠٠حضورون بيست ھزارنفرموسس آيا ادعای آ ؟ ودرظرف يکسال گذشته ھيچ عضوی نداشته است

نھا ده دالرھم حق عضويت نداده آ ؟ ويا حتی يکنفرازن بيست ھزارنفرواھی بوده استآ نفربنمايندگی از
  ؟ ی بابت حق عضويت نداده انديا ھمان افراد بيست وچند نفری ھيئت مديره ھم وجھآ ؟اند
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ن ثابت شود  باز فراموش نکنيد که آپرداخت حق عضويت است مگرخالف  ،فراموش نکنيد که اصل
   .بايد درترازنامه ديده شوددالر   ٢٠٠،٠٠٠دالربرای عضويت قائل شويم رقمی نزديک به  ١٠اگرحد اقل 

است زيرا اعتراض متوجه  مد منظوشده کامال واردآ به رقمی که درترازنامه بنام در جاويد ايران  اعتراض
 از خاصه که برخی داليل و  .موری اعانه است  ميباشد نه اشتباه دررقآکه جمع  ،مدآيکی ازمنابع در

   .مد شورا ميباشدآ درستی درمبلغ در قای رضا پيرزاده پشتوانه  ناآارات جمله اظھ

مد به باب سوء استفاده آ رفين قابل برگشت واصالح است ولی اعتراض به منابع دراشتباه  دررقم  ازط
به ادای توضيحات ورفع سوء تفاھم نشوند باب سوء      ِ حاضر   ،وحسابسازی مربوط ميشود واگرمديران

  .استفاده گشاده ميگردد

ئول خواھند منفردا ومتضامنا مس ،نجا که شورا درموقعيت حقوقی ودارای بازرس نيست لذا مديرانآ از
 استفاده وارد رسيدگی ءشرکت نميتواند بدون رفع اين سوء تفاھم ويا سو ومجمع عمومی شورا ويا ،بود

وتصويت ترازنامه مزبور بمنزله مفاصاحساب به حساب رسيدگی  ،وتصويب ترازنامه مالی شورا بشود
  .نشده وناديده گرفتن حقوق مالی شوراست

  اعتراض به مطالبات الوصول  -٢

 نھا مسلم وآ یالوصول ازسرفصلھای مھم حسابداری است ولی بايد الوصولات الوصول ومشکوک طالبم
مده آمديران  تکليف دارند ازاقداماتی که بعمل  ،رف ادعای مديران کافی نيست ِ ص   .به اثبات رسيده باشد

دامات اق ھمراه اسناد و یارشبرای ھرمورد ازمطالبات الوصول گز ،نشده ولی منجربه وصول مطالبات
   .تائيد کنند را الوصول          ِ ن مطالبات  آبازرسان با مالحظه  اتھيه کنند ت

اساسا  مطالبات الوصول ناشی ازتعھد افراد است که ناشی ازمعامله است  باتوجه به موضوع وھدف 
   ؟زاد است وصول مطالبات الوصول چه معنائی ميتواند پيدا کندآشورا که انتخابات 

وحسابسازی  ل بسيارحساسی است چراکه باب سوء استفاده وتقلبموضوع مطالبات الوصول سرفص
   .وتبانی را براحتی ميگشايد

  وام پرداختی شورا -٣

 چراکه شورا بانک نيست که کاروام انجام بدھد  و موجه بنظرنميرسد ،دالر وام پرداختی۶٢٧٠٢ رقم   
مگراينکه شورا يک دکان خصوصی تلقی شود بھرحال  ١،شورا قرارندارد وھدف  وام دادن درموضوع

ھره ن وبآبرگشت                                                                            ِ ضرورت تامه دارد که علت اين استثنا وشخص وام گيرنده وقرارداد وام وتضمين کافی  
تی تم کمکھای دريافمتعلقه بررسی شود  واساسا معقول نيست که يک سازمان سياسی مبارزاتی يک ھش

به شورا پيشاپيش يا کمک کنندگان آ  .وام بدھداعضای ھيئت مديره باشد  از گرا خورا به کسی حتی
  ؟وام دادن سرمايه شورا واقف وراضی بوده اند ازبرنامه شورا و

                                               
ه ددرصورتيکه شرکت يا موسسه ای چه انتفاعی و چه غير انتفاعی به کسی يا مقامی يا سازمانی وام داد بايستی ميزان بھره برگشتی وام داده ش - ١

چنين پرداختی وام محسوب نشده و بصورتی يا و نحوه پرداخت آن جزو اسناد حسابداری منظور شده باشد و مدت وام مشخص بوده باشد. وگرنه 
  ک-ح کشور ھا بيشتر شبيه ھم است.قوانين  حساب سازی ويا دستمزد بحساب خواھد آمد.
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  ھزينه اجاره سالن  -۴

خاصه ارائه بدھد  يئت مديره موظف است قرارداد اجاره سالن جلسه وشرائط وسند پرداخت اجاره بھا راھ
که سالن وتسھيالت مربوطه بوسيله دولت فرانسه دراختيار شورا  ری اعالم کرده اقاري که شواھد و

   .گذاشته شده است

  اعتراض به ھزينه سفر -۵

ا مدعوين ب شده است  شنيده  نجا که آ قابل اھميت است چراکه تااعتراض به ھزينه سفرمدعوين بسيار
د زيرا  رراض درمقام فوريت ھم قرارداتاع مده اند بنابراين رسيدگی به اينآھزينه خودشان به پاريس 

خاصه به اينکه بھنگام دعوت  ،امکان دسترسی به شھود وتطبيق مورد ادعا ممکن است مشکل بشود
تقبل ھزينه مسافرت واقامت مدعوين  از طرف شورا نشده بود وپرداخت  ،برای شرکت درجلسه پاريس

   .، پرداخت موجه محسوب نميشودھزينه خارج از تعھد

  دستمزد وکيل  -۶

ازای خدمتی است که وکيل انجام ميدھد  مانطور که استحضارداريد  پرداخت ھرگونه وجھی به وکيل درھ
ووکيل نه تنھا رسيد ميدھد زيرا که ازھزينه ھای قابل قبول مالياتی است بلکه مکلف است موضوع وکالت 

ه ازيال گلستان وکيل داد گستری فرانسراھم ذکرکند  بنابراين با توجه به اينکه گفته ميشود ھمسرخانم ن
م اخالقی برای ھمسرخان وتکليف بيش از حساسيت الزم برخورداراست  زرسيدگی به موضوع بيش ااست 

    .يد که از اعتبارشخصی ايشان سوء استفاده نشده باشدآنازيال بوجود مي

مد آ يک بيستم  کل در دالر  ٢۵٧١۴ثبت ھم که نشده رقم کسی طرح دعوا نکرده و وانگھی  شورا با
  .دالوکاله معقول ومعمول بنظرنميرس به عنوان حق به اصطالح ملی! شورای

**  

درموقعيتی  ،ھستند اعضای ھئيت مديره خاصه شخص اعليحضرت که پايگاه اعتمادی شورا * 

نشود بطور کلی چشمه کمک ھای  قراردارند که اگررفع سوء تفاھمات ويا سوء برداشتھای مالی
   .ايرانيان کامال مسدود خواھد شد

ھريک ازاعضای ھيئت مديره اعالم شده  حق مسلم وتکليف دارند که بمراتب اعتراض به  *

ن حساس بوده وخواستار توضيح وارائه سند ازسوی دارندگان حق امضا آترازنامه شورا وموارد 
نان اعتنانی نشود حق دارند آبه درخواست موجه  ومديران مسئول شورا  بشوند ودرصورتی که

   .که مراتب رابه دادستانی ارجاع وخواھان رسيدگی شوند

حق مزبور منحصر به مديران شورا نيست بلکه ھمه کسانی که به شورا درراستای ھدف شورا  *

   .رسيدگی قرارخواھند داشتبه        ِ تکليف   اين  کمک کرده اند درمقابل
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عالقه ايرانيان به مبارزه پاک واصيل عليه جمھوری اسالمی خاصه نيت عاليه اعليحضرت به  *

روشن بودن وعدم وجود سوء تفاھمات وسوء استفاده ھا ايجاب ميکند که درامانت مردم 
   .نان بی تفاوت نمانندآوکمکھای مالی 

ا سازمانی  که خودرا مکلف ومقيد به ب سازمانی که خود رامقيد به دادن حساب وکتاب وترازنامه نميداند 
دادن ترازنامه معرفی کرد  تفاوت دارد  چنين سازمانی   نميتواند ونبايد درگزارش مالی وترازنامه  سرھم 

نرا منظور دارد  آبندی بکند  وبايد تمام قواعد رسيدگی محاسباتی وشيوه ھای حقوقی تصويب 
   .م خيانت درامانت خواھد بوددرغيراينصورت ترازنامه راھی برای فرارازاتھا

***  

  

  منظور درج درتاريخ الزم آمد تا نوشته جاويد ايران و صورت ترازنامه به اينجا وصل شود. به 

  

اميرفيض در باره ترازنامه مالی شورا آگاه شدم، صبر نوشته زير آماده پخش بود که از نوشته استاد 
 کردم تا آنرا برای اينترنت آماده کنم. 

 را ميخوانيم.  !ملی به اصطالح باھم ھردو را ھمراه با ترازنامه مالی شورای

(ترازنامه) مالی (صورت وضعيت مالی) شورای به در پيوست بصورت پی دی اف، به اصطالح بيالن 
را خواھيد ديد. ترازنامه در سايتی که منسوب به شورای به اصطالح ملی است بصورتی  !اصطالح ملی

  بسيار کمرنگ و وارفته گنجانده شده بود که با زحمت توانسته ام از آن فايل پيوست را درست کنم.

انده ام در اينجا خواھيد ديد که آقای گوينده تلويزيون انديشه در زير گنج  وب سايتی ھم که آدرس آنرا
(فرامرز فروزنده) بارھا اعالم ميکند نزديک به نيم ميليون دالر پول جمع کرده اند. رقمی که تنھا با 

ھزار دالر قيد ميشود، رقم پی پال ويا رقم ھای  ۴١۵کرديت کارت ھا جمع شده وقطعی بوده است که 
  يا چک پرداخت شده در حساب نيامده است. ديگر بصورت نقدی

در  فرتور ايشان وديگر کارچاق کن ھا ھمانند ضيا آتابای، دخی عبدی، ووو   اگر گفته آقای فروزنده که
چرا که آقای رضا پيرزاده ھم به ھمين رقم  ،ھزار دالر درست باشد که گويا درست بوده ۵٠٠باره رقم 

بنابراين با توجه به جمع آوری رقمی نزديک به  ،ونی داشته انداشاره ای دريک گفتگوی راديو تلويزي
اشاره شده به  ھزار دالر ١٠٠يک رقم به  و با توجه به اينکه درترازنامه مالی ھم دالر  نيم ميليون 

  حساب واريز شده است در واقع بايستی رقمی باالتر از نيم ميليون دالر پول به اين حساب آمده باشد.

اگر پذيرفته باشيم (پذيرش فرضی*) که شورای به اصطالح ملی! يک موسسه غيرانتفاعی است، زيرا 
اين شورا به ترتيب حقوقی در ھيچ کجا ثبت نشده است، و رضا پيرزاده گفته بود براساس قوانين 

ايی بجفرانسه لزومی به ثبت قانونی ندارد. تالش ميھن پرستان ھم در يافتن سابقه ثبت اين سامانه 
 يک  نرسيد. در آن صورت به ترتيبی که اعالم کرده اند اين سامانه يک موسسه غير انتفاعی است.
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جايی مانند ابرقو ھم اگر بوده باشد حق خريد و فروش ويا انجام  موسسه غير انتفاعی طبق قوانين 
اخت ماليات ھم کاری که سود آور باشد ندارد. در ھمين راستا يک موسسه غير انتفاعی موظف به پرد

بسيار حساس ھستند، دراين صورت نمی  ،نمی شود درحاليکه ادارات ماليات نسبت به اين قضيه بسيار
تواند رقم (حساب ھای وصول نشدنی) در صورت وضعيت بگنجاند، زيرا فروشی نبوده و سودی حاصل 

  نشده است. 

است ولی رسما در تارنمای درضمن يادآوری ميشود اين صورت وضعيت گرچه در دست مردم افتاده 
رسمی فراخوان ملی که سايت شورای به اصطالح ملی بوده است نشان داده نمی شود بلکه ھمه جا 

  ھست بجز آن تارنما. 

  مراتبی که در صورت وضعيت (ترازنامه) نادرست است از اين قرارند.

گ ھست) نوشته است به ترتيبی که در نامه حسابدار قسم خورده (ادعايی که در نامه و سربر -١
ھزار دالر پيش از ماليات است. بنابراين حسابدار که در  ٩٣مانده پولی که نشان داده شده 

فرض ما صاحب تجربه است البد ميداند که به اين پول ماليات تعلق خواھد گرفت. مورد پرسش 
ای به است چرا که اگر موسسه به درستی غيرانتفاعی باشد حسابدار باتجربه لزوما اشاره 

  موضوع ندارد. 
دالر به کسی قرض ويا پيش پرداخت کرده اند که انتظار  ۶٢٧٠٢به ترتيبی که نشان داده شده  -٢

دالر موجودی   ٩٣٠٠١دالر موجودی نقدی مجموعا  ٣٠٢٩٩بازدريافت آنرا دارند و با رقم 
  ؟ نشان داده ميشود. آن پول به چه کسی قرض يا وام يا علی الحساب پرداخت شده است؟

در برگه مربوط به درآمد و ھزينه ھا بجای رقم چھارصد و اندی ھزار که در برنامه تلويزيون  -٣
ھزار دالر اضافه  ١٠٠دالر نشان داده شده و به آن رقم  ٣۶۴١۴٢انديشه اعالم شده بود رقم 

شده است که مجموع با آنچه پيشتر اعالم شده بود ھمخوانی ندارد و بنظر ساختگی و نادرست 
 يد. می آ

در  (Bad Debts)در ھمه صورت وضعيت ھا معمول است که حساب ھای وصول نشدنی  -۴
 را گنجانده اند. » حساب ھای وصول نشدنی«آخر ليست می آيد ولی اينجا نخستين رقم 

در موسسه ھای غيرانتفاعی کسی چيزی نمی فروشد که حساب وصول نشدنی داشته باشد،  -۵
اند خودنمايی کند پرسشی است. منظور از حساب ھای وجود اين رقم چگونه به اينجا ميتو

 وصول نشدنی در يک موسسه غيرانتفاعی با شرايط غير انتفاعی قابل انطباق نيست. 
ھزينه سالن وغيره که باالترين رقم است بنظر درست نمی آيد، ميگفتند (ھمانزمان که  -۶

رانسه داوطلبانه امنيت کنوانسيون به اصطالح جاری بود) سالن مجانی فراھم شده و پليس ف
 سالن را فراھم کرده است اين رقم باال از بابت چيست، مشخص نيست 

رقم ديگر ھزينه سفر ھا است که ھمان زمان گفته شده بود کسانی که شرکت کرده اند ھزينه  -٧
 دالر بابت سفر ھا از بابت چيست مشخص نيست.  ٣٧۵۴٣ھای خودشان را داده اند و رقم 

دالر را دريافت کرده است چه وکيل خوش شانس و چه دستمزد  ٢۵٧١۴قم آقای وکيلی که ر -٨
 گرانی داشته است.. ميگفتند ھمسر نازيال (ليال) گلستان وکيل بوده است... 

  

 تو خود مفصل ميخوان از اين مجمل.



 حقوقدانض ياعتراض به ترازنامه شورای به اصطالح ملی! اميرف                                                         ٧از  ۶برگ  ٢٠١٣/١١/٠٣

دالر که در تورنتو برگزار شد ميخواسته است سوراخ و  ۵٠٠يادمان نرود شايع بود ميھمانی بشقابی 
له چوله ھای حيف وميل ھای حساب شورای به اصطالح ملی! را جبران کند... ولی تا چه حد درست چا

  است معلوم نيست.. 

  ھيھات و ھيھات... 

  مردم چه خوش باورند.. 

  ک-ح
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