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چند روز مانده به فرارســیدن پانزدهم آذرماه امسال،
که صفحات و گروهها و کانالهای شــخصی و رسمی
حســابداران و نهادهای حســابداری سرتاسر میهن
عزیزمان پرشده بود از پیامهای تبریک فرارسیدن این
روز فرخنده ،پیامی را در صفحهی یکی از دوســتان
بسیار عزیزم – که از اعضای خبرهی انجمن در یکی
ِ
غایت
از شــاخههای تخصصی است – خواندم؛ که به
تلخی ،از شرایط نابهنجار حسابداران و حسابرسان و
مدیــران مالی یاد کرده بــود ،و در میانهی پیام خود
نیــز ،با تلخی مضاعفی اظهار کرده بود" :حرفهای که
در آن [ ...فالن و فالن] ،دیگر جشن ندارد؛ خرمایش
را باید خورد".
شــاید باور کردنش برای شــما خوانندگان گرامی
دشــوار باشد ،و حتی گمان کنید که اغراق میکنم؛
ولی تلخــی آن پیام را ،تا به امروز ،شــیرینی هیچ
یک از پیامهای دیگر و هیــچ یک از اتفاقات خوب
رخداده در روزهای میانی آذرماه امسال نتوانست از
کام من بزداید.
بعید میدانم حتــی خوشبینترین اهالی حرفه هم
بتوانند دست به قلم ببرند و با استدالل به آن همکار
عزیــز و دیگر همکاران عزیز شــاغل در زمینههای
شــغلی مختلف حرفه دلداری بدهنــد که وضعیت
ما حســابداران خوب است (ایدهآل پیشکشمان)؛ و
ماللی نیست جز برگزاری هر چه باشکوهتر آیینهای
گرامیداشت روز حسابدار!! مسلماً چنین نیست .ما
هم به هر حــال ،در همین حرفه کار کردهایم و اگر
هــم خودمان با همهی مســائل و مشــکالت ریز و
درشت آن روبرو نبودهایم؛ ولی بارها و بارها این شرح
مصیبتها را از زبان و قلم دوستان و همکاران عزیز
شــنیدهایم و خواندهایم .این که بخش اعظم اقتصاد
کشــور در کنترل نهادهای دولتی و شــبهدولتی و
خصولتی و دوصوصی است؛ و در این دولتیبازار ،آن
چه در برنامهریزیها و تصمیمگیریها و ارزیابیهای
مدیران ابربنگاههای اقتصادی کوچکترین اهمیتی
نــدارد ،همین حســابداری و گزارشــگری مالی و
گزارش حسابرسی و حسابرسی داخلی و حسابداری
مدیریت اســت ،که مــا عمر و جوانیمــان را برای
تهیهی "دقیق" آنها بــه پیریمان پیوند میزنیم.
یا این مصیبت همیشــگی که حسابداران و مدیران
مالی همواره خود را چوبهای دوسر طالی مالیاتی
احســاس میکنند ،و هــم از طــرف کارفرما مورد
ســرزنشاند که منافعشــان را با مالیاتدهی به باد

میدهند ،و هم مورد تهدید مقامات مالیاتی هستند
که به تر و خشکشــان به چشم متقلبان همدست
فراریــان مالیاتی نگاه میکنند ،بــدون این که هیچ
حمایت قانونی را به عنوان محافظ درستکاریشــان
احســاس کنند .یا حسابرسان شریفی که کیک بازار
کارشــان به جای آن که سال به سال بزرگتر شود،
در اثر فربهتر شدن دولتیها ،مدام در حال آب رفتن
است ،و دستشــان هم به جایی بند نیست .هر جا
هم که تخلفی زیر چشــمان دهها نهاد ناظر دیگر بر
مال میشــود ،همگیشــان با هم فریاد میزنند که:
پس حسابرسان کجا بودند؟! و همهی مسئولیتهای
نظارتی خودشان را به کوچهی علی چپ میزنند .یا
شرح مصیبت حسابرسان داخلی شرکتهای بزرگ
بورسی که فغانشان از رعایت شکلی ضوابط بورسی
به آســمان اســت .یا طفلک جوانان بااستعدادمان
که جوانیشــان در پاس کردن دروس بی ســر و ته
فوقلیســانس و دکتری واحدهای دانشــگاهی بانام
یا بینام و نشــان این ســالها هدر میشود ،و تنها
دستاورد صرف پول و عمرشــان ایجاد نردبانهایی
است برای ارتقای بعضی از اســتادان بیهنر که در
چهل و چند سالگی عنوان پروفسوری (استادتمامی)
شــان را بگیرند .و این شــرح مصیبتها را میتوان
همین طور ادامه داد.
ولی واقعاً راه چاره این اســت که قید برپایی جشن
روز حسابدار را بزنیم ،و در پانزدهم آذرماه هر سال،
هر کداممان یک جعبــهی خرمای مضافتی بم روی
میزمــان بگذاریم و خرمای حرفهمان را بخوریم و به
دیگران هم تعــارف کنیم و طلب نثار فاتحه کنیم؟!
یا به قول معروف ،از ترس مرگ ،خودکشی کنیم؟!
ما حســابداران ایرانزمین میراثداران حســابداران
تخت جمشــیدیم .آن فرهیختگانی که با سامانهی
کنترلــی نوآورانهی خود ،بیــش از دو هزار و پانصد
ســال پیش ،تنها تکیهگاه دولتمردان برای ثبت و
نگهداری و گزارشــگری و ارزیابی عملکرد سامانهی
بزرگ تامین آذوقهی امپراتوری بزرگ هخامنشــیان
بودنــد .امپراتــوری بزرگی که قریب به دو ســوم از
جهان را تحت حکمرانی خود داشــت .و اگر نبودند
آن حسابداران تخت جمشــید ،با آن اسناد و دفاتر
سفالینشان ،ادارهی چنین سرزمین پهناوری حتی
برای یک روز هم ناشدنی بود.
ما حســابداران ایرانزمین میراثداران مســتوفیان
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پارسی هستیم که خلفای امپراتوری بزرگ عباسیان،
در تمام بیش از هشــتصد ســال حکمرانی خود بر
بیــش از نیمی از جهان ،همهی حســاب و کتاب و
امور مالی خود را به آنان سپرده بودند .تا بدان جا که
زبان پارسیان در دستگاه خالفت عباسیان به عنوان
تنها زبان اداری (دیوانی) رسمی مورد استفاده بود.
ما حســابداران ایرانزمین میراثداران (علیاصغر)
آموختهها( ،محمدمهدی) ســمیعیها و (ابوالقاسم)
خردجوهایی هستیم که شبکهی بانکی را به عنوان
زیربنای بازارهای مالی کشــور بنا کردند ،و بر بستر
این بانکداری نوین ،رشدهای دورقمی اقتصادی را در
ســالهای متوالی دههی  1340رقم زدند؛ و بورس
اوراق بهادار تهــران را بنیانگذاری و اداره کردند؛ و
حرفهی حسابرسی را در این گوشه از جهان سوم به
مدرنترین شکل ممکن بنیان گذاشتند.
ما حسابداران ایرانزمین میراثداران اسمعیل عرفانی
و حسن سجادینژادیم که حســابداری و امور مالی
شرکت ملّی نفت ایران (تازه تاسیس) را بعد از پیروزی
نهضت ملّی شــدن صنعت نفت و اخــراج کارکنان
انگلیسی و هندی و پاکســتانی شرکت نفت ایران و
انگلیس ،در کمال اعتماد به نفس ،دوباره زنده کردند؛
و از دل آن ،آموزشگاه عالی حسابداری را (که بعدها به
دانشکدهی حسابداری و علوم مالی شرکت ملّی نفت
ایران تغییر نــام داد) بنیاد نهادند؛ که به عنوان یکی
از تاثیرگذارترین نهادهای دانشــگاهی ایران ،هزاران
دانشآموختهی برجســتهی حســابداری را تحویل
اقتصاد نوپای ایران داد .حسابدانان فرهیختهای که
مشارکتی انکارناپذیر در توسعهی زیربنای حسابداری
و گزارشگری مالی و حسابرســی مستقل بنگاههای
اقتصادی کشور طی دهههای پس از آن ایفا کردند.
ما حســابداران ایرانزمین میــراثداران عزیز نبوی
هستیم که یکتنه ،موسســهی عالی حسابداری را،
به عنوان یکــی از معتبرترین و تاثیرگذاران نهادهای
دانشــگاهی حسابداری ایران راهاندازی و اداره کرد .تا
بدان جا که ،در کنار دانشــکدهی حسابداری و علوم
مالی شــرکت ملی نفت ایران ،به عنــوان یکی از دو
قطب دانشــگاهی حســابداری ایران سهمی ماندگار
در پرورش نســل نخست حسابداران دانشآموختهی
داخل کشور داشت.
ما حســابداران ایرانزمیــن میــراثداران فضلاهلل
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اکبری ،مصطفی علیمدد ،حبیباهلل تیموری ،فرشید
نویسی ،رضا شــباهنگ ،نظامالدین ملکآرایی ،عزیز
عالیــور ،رضا نظری ،... ،و همهی حســابداران قلم به
دستی هستیم که چراغ حسابداری ایران را در مرکز
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی موسسهی
حسابرســی ســازمان صنایع ملّی (و بعدها در مرکز
تحقیقات سازمان حسابرسی) روشن نگاه داشتند؛ و
در ساختار دولتیزدهی اقتصاد ایران از منطق ناآشنای
تهیهی گزارشهای مالی برای کمک به تصمیمگیری
استفادهکنندگان گفتند.
ما حســابداران ایرانزمین میراثداران پرویز افتخار
جواهــری ،بهروز وقتی ،رســول محمدی ســالک،
منوچهر بیات ،بهــروز دارش ،اصغر طهــوری ،داود
خمارلو ،محمود قدس ،ابوالقاســم مرآتی ،ســیاوش
سهیلی ،حسن حیاط شــاهی ،عباس اسرار حقیقی،
هوشنگ خستوئی ،اصغر هشــی ،عباس هشی ... ،و
همهی حســابداران مستقلی هســتیم که در دههی
 1360چراغ حسابرســی مســتقل بخش خصوصی
را روشــن نگه داشتند و از بســتر انجمن حسابداران
خبرهی ایران زمینهی راهاندازی جامعهی حسابداران
رسمی ایران را فراهم آوردند.
پانزدهم آذرماه هر سال ،که پس از گردهمایی عصرگاه
سهشــنبه 13 ،آذر  ،1386در هتل ونوس (تهران) به
عنوان روز ملّی حسابدار در ایران نامیده میشود ،یکی
از میراثهای ارزشــمند انجمن حسابداران خبرهی
ایران و بزرگان حســابداری ایران برای ما اســت ،تا
پس هزاران
یادمان نرود که حسابداران ایرانزمین ،از ِ
سال ،تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین "چه سفرها
و چه خطرها کردهاند و چه خون دلها خوردهاند"...
تا در امرو ِز تاریخ ،چراغ حســابداری این سرزمین به
دستان ما روشن بماند ،و پرفروغتر از پیش به آیندگان
بسپاریمش.
روزهای میانی آذرماه امســال ،مــا برای دوازدهمین
ســال پی در پــی ایــن روز فرخنده را بــا برگزاری
آیینهای گرامیداشت پرشمار و متنوعی در سرتاسر
میهن عزیز گرامی داشــتیم .برگزاری این آیینهای
گرامیداشــت نشانهی باور ما به ایدهآل بودن شرایط
ما حســابداران ایرانزمین نیســت .برگــزاری این
آیینهای گرامیداشــت ،بدیهیترین تالش ما برای
یکصدا شــدن در شناســاندن خدمات ارزشآفرین
حســابداران به گروههای متعــدد و متنوع ذینفعان

اســت .ما روز حســابدار را گرامــی میداریم که به
صاحبان بنگاههای اقتصادی نشان دهیم که به جای
ســهمخواهی از نهادهای قدرت و اســتفاده از رانت و
فرار مالیاتی میتوانند شــفاف باشــند ،ولی با اتخاذ
تصمیمات درســت مدیریتی بر مبنــای گزارشهای
تخصصی حسابداران مدیریت کسب و کاری سودآور
داشته باشــند .ما روز حسابدار را گرامی میداریم که
به دولتمردان نشــان دهیم که یکی از مطمئنترین
راههای عبور از گردنههای دشــوار اقتصادی استفاده
از ظرفیتهای موجود در حرفهی بزرگ حســابداری
ایران اســت .ما روز حسابدار را گرامی میداریم که به
نهادهای ناظر کشور نشــان دهیم که تنها راه مبارزه
با فرار مالیاتی ،پولشــویی ،و دیگر جلوههای مفاسد
اقتصادی تقویت حرفهی حسابداری و تثبیت جایگاه
حســابداران و حسابرسان در بافتار اقتصاد و قوانین و
مقررات کشور است .ما روز حسابدار را گرامی میداریم
که به ســهامداران خرد نشــان دهیم که راه درست
سرمایهگذاری ارزشآفرین و بلندمدت در بورسهای
اوراق بهادار توجه به گزارشهای مالی و تحلیل درست
آنها با اســتفاده از خدمات مشــاورهای حسابداران
حرفهای است .ما روز حسابدار را گرامی میداریم که
به مردم نشان دهیم که در دنیای مدرن امروز یکی از
ارزشآفرینترین خدمات حسابداران حرفهای ارائهی
خدمات مشــاورهی مالی شخصی (فردی) به انسانها
است تا زندگی و آیندهی بهتری داشته باشند .ما روز
حسابدار را گرامی میداریم که به جامعه نشان دهیم
که اگر ریشهی بسیاری از نابهنجاریهای اجتماعی و
معضالت روانشناســی افراد طبقات متوسط و پایین
جامعه برآمده از مســائل مالی آنان است ،راهکار حل
این مسائل در دستان حســابداران حرفهای است که
امروزه در کشــورهای توســعهیافتهی جهان رشتهی
جدید مالیدرمانی را ابــداع کردهاند .و در یک کالم،
ما روز حسابدار را گرامی میداریم که به جامعه نشان
دهیم که اهالی حرفهی حسابداری ایران آماده ارائهی
خدمات ارزشآفرین در زمینههــای متعدد و متنوع
تخصصی هستند؛ و توســعهی میهن عزیزمان ایران
بدون توجه به توســعهی حرفهی حسابداری برآورده
نخواهد شد.
ما حسابداران حرفهای ایرانزمین امروز شرایط ایدهآلی
نداریم ،و با مســائل و مشکالت پرشمار و متنوعی نیز
درگیریم؛ این درست .ولی راه چاره هر چه باشد ،خوردن
خرمای حرف هیمان نیست .بیایید قدر روز حسابدار را
بدانیم.
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