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 شود جز در صفاي اشك دلم وا نمي

 ، تهران ۱۳۹۱ خرداد۱۴؛ وفات تهران  ،۱۳۱۵آذر  ، تولدد مدمصطفی علیبه یاد  

 ۱۳۹۱خرداد    ۱۵،  ی حسین عبده تبریزینوشته 

ی  دداگذر ميسیگارش    هم آلودهای دود ولقه« چشم را از ح. كشیدكمتر بمدد گفت »آقای دكتر، سیگار  شد به عليمگر مي

های دقیق و پرمحتوایش  كتاب  ربوط بهفقط این محتما بود.  ای بيتا به حسابداری برسي كه در عصر بعد از انقالب ایران نمونه

وج كه  بود  اعتقاداتش  به  عمل  و  سلوك  بلكه  جامعهنبود،  ميدان  قرار  تأثیر  تحت  را    ی جامعهداد.  ی حسابداری كشور 

و  ای از زالل عمر، عزت نفس،  سنجهطفي را با چشماني باز نظاره كرد تا  سال آخر زندگي مص  ۳0حسابداری ایران حداقل  

 پنداست.ی حسابداری فضیلت ميدانست، جامعهوظیفه ميمصطفي بلندای ایثار بدست آورد. آنچه را 

بروزی    روشی خود  كرده، زیاد هم نیست! كافي است در حرفهمدد با حسابدار وظیفه فراموشعلي  ا بد، بی خوب  فاصله

بندی! در هر نشستي كه خیر حسابداری  ورف داني، دم  آنجا كه نميو  داشته باشي؛ به عمد گزارش حسابرسي نادرست ندهي؛  

مدد باشي، و هیچ كدام از  روغ نگویي تا عليبیني، حاضر شوی؛ سطح زندگي متوسطي را بپذیری؛ و مطلقاً درا در آن مي

 .شویها نباشي تا حسابدار وظیفه ناشناسي این

نماید. بیداد زمانه در آن است كه  كه چنین مي  دردا و حسرتا،مدد باید یادآور پایان عمری باشد؟  درگذشت عليروز  آیا  

ها و  های پایاني عمر در جایي نهاد كه ناچار و ناخواسته شاهد نامالیمات، سیاهيلمدد را در سامردی چون مصطفي علي

به كجا رسیده بود و آیا  (  ۹0و    ۸۹های  )سال  د مدهای عمر عليآخرین سالحسابدار در  كار  راستي كه    .هایي باشدتباهي

انگیزش را در  تنهایي غم  تا  ی حسابداری فراموش شود. كمي فكر كنیموظایف و تعهدات جامعه  یرفت كه همهبیم آن نمي

 یابیم. ای مالل درهآن سال

ویژگي داشتهسجادی  حسناكبری،  اهلل  ضلف مدد،  عليمصطفي  هایي  چه   ... حسابدارنژاد،  برای  كه  باید    اند  امروز  جوان 

ای،  های حرفهدانش، مهارت  ه است.دی این بزرگان بوترین خصلت همهراستگویي، صداقت و شرافتمندی مهم  ؟سرمشق باشد

كردن، فهمیدن،  های سخت فرساینده؛ نظارهپركاری و تالش ویژگي بعدی آنان بوده است. در این عصر و در گذر از این تجربه

ها با حسابدار متوسط دوران ما است. شك نیست كه حسابداراني از  ی این آدمماندن فاصلهو مغرورانه در مسیر سالمت
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ی حسابداری كشور از  زیند، اما افسوس تعدادشان چندان اندك است كه فرصت رهبری جامعهیان ما ميدر م   همان تبار

 ۱»شكست« است.«   نهای نبرد و هماوردان مغلوب، بلكه برتر از آن پهلواآنان سلب شده است. »رستم نه تنها پهلوان میدان

 ی حسابداری كشور برگزینیم.ری را به رهبری جامعهی حسابدافرصت از دست نرود تا این پهلوانان »شكست« در عرصه

د و  ههم در این یادداشت به جزئیاتي بپردازم كه بوی ریا و تملق دخواعزیز است كه نمي  ن چنان برایماخاطر مصطفي آن

تنای كامل به  اع نیاز مطلق، بيمدد رسیده بود. او یكسره قانع بود، بيمثالً بگویم كه از تمام این وطن وسیع فقط ... به علي

  ، ی شیراز »از استغنای مستي؛ به قول خواجهآنچه همچو مني در مسیر آن دوانم، و از این رو در استقالل و استغنای كامل

بسیار مؤدب بود: با كوچك و بزرگ؛ و با هر عقیده  واقع  بهفراغت كامل از شاه و وزیر داشت.« و در عین این همه، باادب،  

ی یك سرانگشت نخوت و افاده نیاورده بود؛ همه  نیازی به اندازهاء و استقالل و بيكه داشتي. شگفتا كه آن همه استغن

 « .ما یادگار »كه كردار ماند ز افتادگي.و  ع بودوخش

های تاریك  ، تني چند حسابدار با فضیلت در میان ماست كه از سالبلندقامت  حسابدارانی  قبیلهاز آن    ،مددعلي  نراصاعاز م

مان جای دهیم. آنان را به جلوی این  اند. آنان را شناسایي كنیم و روی چشمم به در بردهفریب »دولت پاكدستان« جان سال

زده  ی طوفانی حسابداران برگزینیم كه شرافت و اقتدار را به این جامعهآنان را به رهبری جامعهصف طویل رهنمون شویم.  

 ند.دانند، به عمل درآورتوانند حقیقتي را كه ميبرگردانند. آنان مي

كنند.  ولیت نیستند، و از رسوایي پروا ميئی فرار از مسم هم در اندیشهبرسانیم كه یك داین جماعت  ساالری  قافلهبه  ي را  ناآن

ی حسابداران را از لوث  ی حسابداران نیاز داریم. به چنین پهلواناني نیاز داریم تا بتوانند جامعهدر خیمه  به چنین پهلواناني

جری، استخوان  سه قبا در م  شاعر »استخوان ننگ، استخوان حرص، استخوان یك قبا بر تن    وجود كساني برهانند كه به قول 

  زنند.لیس مي  « تاریخيیك لقمه در دهان سه لقمه در بغل، استخوان یك خانه در شهر سه خانه در جهنم، استخوان بي

را مييمصطفي عل  راه مستقیم حسابداری  را كه  آناني  نداشت. طاقتش كه طاق شد،  رفتند، دوگذاشتند و ميمدد  ست 
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