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Abstract:

Purpose: To report the performance and the failure of the Commission for the Imple-
mentation of Remittances as an early attempt by the Parliament after the 1906 Consti-
tutional Revolution for monitoring public expenditures.

Method and Research Design: Data presented is based on Archival records of the 
Ministry of Economics and Finance held at the National Archives of Iran and the Na-
tional Assembly Proceedings.

Findings and Conclusion: The chronic and pervasive corruption in public finance 
made the members of the newly established parliament of the post-constitutional revo-
lution in 1915 to create a regulatory body – a parliamentary commission- mandated 
to monitor the expenditure of the public money. The commission was given special 
power to prevent unlawful expenditures. However, weakness of the government as the 
result of the occupation of the major parts of the country by Russians, Ottomans, and 
the British during WWI, incompliance to the commission's rulings by the government 
departments, limited capacity of the Commission to address all cases, and focusing 
on minor instead the major cases, ended in the failure of the Commission to fulfill its 
mission. The commission was dissolved in 1922, replaced by the Financial Supervision 
Commission.
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هدف: شناسائی ضرورت تشکیل و عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حوالجات به عنوان یکی از 

سازوکارهای نظارت بر مالیه کشور.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد وزارت امور اقتصادی و دارایِی موجود در آرشیو ملی ایران و 

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی گردآمده است.

یافته ها و نتیجه گیری: فساد فراگیر در تشکیالت مالیه باعث شد مجلس و دولت مردان، پس از مشروطه 

به فکر ایجاد سازوکار نظارتی بر نظام مالی کشور بیفتند. کمیسیون تطبیق حواله جات در اواخر 

سال 1293ش پس از دو تجربۀ ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه، با هدف 

تطبیق حواله جات با بودجه و حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی تشکیل شد. ازآنجاکه پیش از 

مشروطه نبود نظارت بر درآمدها و هزینه ها، حکومت قاجار را با بحران فراگیر مواجه کرده بود و باعث 

اتالف بخش زیادی از منابع مالی شده بود، این کمیسیون با استقالل و اختیارات ویژه وظیفه داشت با 

نظارت و بررسی همه جانبه مانع از پرداخت خارج از بودجه و مصوبات دولت شود. اشغال بخش های 

مهمی از کشور توسط نیروهای نظامی روسیه، عثمانی، و بریتانیا در جنگ جهانی اول، جزئی نگری و 

نادیده گرفتن پرونده های کالن، بی توجهی دستگاه های دولتی، بی تناسبی کارها با توان اعضای کمیسیون 

باعث شکست کمیسیون در اجرای مأموریت و انحالل آن در 1300ش شد و کمیسیوِن مخارج جای 

آن را گرفت.
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مقدمه
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم در تاریخ ایران، تشکیالت مالیه همواره مانند قلب تپندۀ 
حکومت ها عمل کرده است. هرگاه این تشکیالت در انجام وظایف خود ناتوان شده، 
مالیه،  وزارت  تشکیل  پیش از  تا  گرفته است.  قرار  اضمحالل  ورطۀ  در  نیز  حکومت 
مستوفی الممالک در رأس دیوان یا وزارت استیفا بود و به همراه شمار زیادی مستوفِی 
دون پایه وظیفۀ نظارت بر درآمدها و هزینه های حکومت قاجار را برعهده داشت. پس از 
تأسیس وزارت مالیه، منصب مستوفی الممالک به وزیر مالیه تبدیل شد؛ ولی ساختار کلی 
این تشکیالت تغییر نکرد و همچنان اصول مالی صفویه، افشاریه و زندیه با تغییراتی 
نه چندان گسترده به کار خود ادامه داد. از دیرباز وظیفۀ اصلی تشکیالت مالیه ایجاد توازن 
میان دخل و خرج )بودجۀ( کشور بود؛ به این معنی که وظیفه داشت شرایطی را فراهم 
کند تا درآمدهای حکومت با هزینه هایش برابر یا بیشتر از آن باشد. از زمان روی کارآمدن 
قاجاریه تا پیش از استقرار مشروطیت، حکومت در مواقع زیادی با نبود توازن میان دخل 
و خرج یا به عبارت دیگر با کسری بودجه مواجه می شد. وصول نشدن مالیات ها و افزایش 
روزافزون هزینه ها که بخش زیادی از آن نتیجۀ جنگ با روسیه بود، باعث شد تا حکومت 
قاجار در سراشیبی سقوط قرار گیرد. در این بازۀ زمانی، تشکیالت مالیه ساختاری منظم 
نداشت و مهم ترین ویژگی آن فردمحوری بود؛ یعنی سیاست های فردی شاه، صدراعظم 
و وزیر مالیه به استحکام یا آشفتگی آن منجر می شد )محمدی، 1396، صص 144-139(.
در دورۀ ناصری حکومت تالش کرد با تغییراتی در ساختار مالیه، اوضاع بی ثبات 
آن را سروسامان دهد؛ در این راستا، رساله هایی برای شناخت معایب مالیه و پیشنهاد 
برای بهبود آن، ازسوی برخی مقامات مالیه نگارش و تدوین شد )ساکما، 295/7258(. 
استقراض از روسیه و انگلیس و نبود نظارت بر چگونگی مصرف آن، اوضاع مالی کشور 
را بیش ازپیش دچار آشفتگی کرد و درنهایت ورشکستگی مالیه، حکومت قاجار را در 
وضعیت بحرانی قرار داد. نبود نظارت صحیح بر امور مالیه و پاسخگونبودن مستوفیان از 
عوامل اصلی به وجودآمدن این وضعیت بود )ساکما، 295/7258(. با استقرار مشروطیت 
-که اوضاع نابه سامان مالیه تأثیری انکارناپذیر بر شکل گیری آن داشت- دولت و مجلس 
مشروطه تالش کردند مالیۀ ورشکسته را با انجام اصالحات اساسی احیا کنند. در این 
بر  نظارتی  سازوکارهای  ایجاد  آن ها  مهم ترین  که  تصویب شد  بسیاری  قوانین  راستا، 
تشکیالت مالیه بود. در اولین گام، دیوان محاسبات برای نظارت بر امور مالی تشکیل شد؛ 
ولی این دیوان خیلی زود منحل شد و جای خود را به کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه 
و در ادامه به کمیسیون تطبیق حواله جات داد. کمیسیون تطبیق حواله جات از اواخر سال 
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1333 قمری وظیفۀ نظارت بر امور مالی حکومت قاجار را برعهده گرفت و ازنظر دیرپایی 
و تشکیالتی مهم ترین مرجع نظارتی حکومت قاجار پس از استقرار مشروطیت بود. این 
کمیسیون سرانجام به دلیل ناکارآمدی در سال 1340 قمری منحل شد و کمیسیون مخارج 

جای آن را گرفت.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ اثری به صورت مستقل به موضوع »کمیسیون تطبیق حواله جات« نپرداخته است. 
برخی آثار در ضمِن پرداختن به موضوعاتی چون زندگی رجال دورۀ قاجار، اشاره هایی 
ریاست  »دکتر مصدق  مقالۀ  نمونه  برای  داشته اند.  این کمیسیون  فعالیت های  به  کوتاه 
کمیسیون تطبیق حوالجات مالیه« نوشتۀ ناصر تکمیل همایون روایتی مختصر از زندگی 
دکتر محمد مصدق در زمان عضویت در کمیسیون مزبور است که مطالب مختصر آن 
تألمات مصدق« اخذ شده است )تکمیل همایون، 1392، صص  از کتاب »خاطرات و 
177-184(. غالب آثار پژوهشی مهم در موضوع مالیه و مالیات عصر قاجار بدون توجه 
به اهمیت این کمیسیون تنها به صورت بسیار مختصر از آن سخن گفته اند. برای نمونه 
در کتاب تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان اثر ویلم فلور نویسنده تنها 
در یک پاراگراف به معرفی کمیسیون تطبیق حواله جات پرداخته که اطالعاتش را هم از 
کتاب »خاطرات و تألمات مصدق« اخذ کرده است )فلور، 1395، ص393(. بدون تردید 
یکی از عوامل سقوط حکومت قاجار آشفتگی مالیۀ آن بود و شناخت اوضاع مالیۀ قاجار 
بدون توجه به تحوالت تشکیالت مالیه در پس از مشروطه، امکان پذیر نیست. مقالۀ حاضر 
می کوشد به موضوع بحران مالی حکومت قاجار که به تشکیل کمیسیون تطبیق حواله جات 
منجر شد بپردازد تا برخی از ابعاد ناشناختۀ تاریخ اقتصادی ایران را آشکار کند. باتوجه به 
آنچه گفته شد موضوع اصلی پژوهش حاضر فلسفه و ضرورت تشکیل کمیسیون تطبیق 
حواله جات در نظام مالی ایران در پس از استقرار مشروطیت و بررسی عوامل ناکارآمدی 
آن است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و باتوجه به این که در منابِع 
کتابی اطالعاِت زیادی دربارۀ موضوع پژوهش حاضر وجود ندارد، تکیۀ اصلی آن بر اسناد 
آرشیوی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی قرار گرفته است. اسناد گردآوری شده 
مربوط به وزارت دارایی و مجلس شورای ملی اند و ازآنجاکه غالب آن ها را کمیسیون 
تطبیق حواله جات ایجاد کرده است، اطالعات الزم را برای پاسخ به موضوع پژوهش حاضر 

در خود دارند.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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علل تشکیل کمیسیون تطبیق حواله جات
از مهم ترین وظایف مالیه که تأثیر زیادی بر توازن دخل و خرج و ثبات حکومت داشت، 
پرداخت هزینه هایی چون جیره و مواجب کارکنان کشوری و لشکری بود. این پرداخت ها 
با حواله هایی به نام برات1 انجام می شد و خزانۀ مرکزی در پایتخت و پیشکاران مالیه 
در ایاالت و والیات وظیفه داشتند تا مطابق با این برات ها وجوه نقدی یا جنسی را به 
صاحبان آن ها بپردازند )مصدق، 1304، صص 109-112(. سازوکار صدور برات ها باید با 
حساب وکتاب و دقیق انجام می شد؛ چراکه بی نظمی در آن موجب آشفتگی در نظام مالی 
و نارضایتی عمومی می شد؛ مشابه وضعیتی که در زمان صدارت حاجی میرزا آقاسی به بار 
آمد؛ یعنی صدور برات بیش از میزان درآمدها که به پدیدۀ برات های الوصول منجر شد 

)نواب طهرانی، 1376، ص80(.
پیش از مشروطیت، مستوفیان وظیفۀ نظارت بر سازوکار صدور برات های دیوانی را 
برعهده داشتند. فرایند نظارت مراحلی داشت که اشخاصی به نام عزب دفتر آن را انجام 
می دادند. عزب دفتر وظیفه داشت برات ها را برای رسیدگی به مستوفیان دیگر ارسال کند. 
هر مستوفی نیز پس از رسیدگی و تأیید صحت برات ها، در َظهر آن ها عبارت »مالحظه 
و  مالیه  وزیر  یا  مستوفی الممالک  ادامه  در  )ساکما، 232/2075(.  می کرد  درج  را  شد« 
ح شود.  پس ازآن صدراعظم َظهر این برات ها را مهر می کردند که به امضای پادشاه ُمَوشَّ
درنهایت، وزیر مالیه برات را به خط خود به خزانه حواله می کرد تا در چرخۀ پرداخت قرار 
گیرد )ساکما، 232/2427؛ مصدق، 1304، صص 110-111(. نبود نظارت بر هزینه های 
حکومت معضالت بسیاری به بار می آورد که از مهم ترین آن ها به موارد زیر می توان اشاره 

کرد:
صدور برات های بی محل: به این معنی که متصدیان این کار بدون حساب وکتاب و 

تعیین محل مناسب برای وصول براْت آن را صادر می کردند که درنتیجه فرایند وصول با 
مشکل مواجه می شد. برای نمونه، در زمان صدارت حاجی میرزا آقاسی هر وقت مأموران 
کشوری و لشکری افزایش مواجب و انعام را از او درخواست می کردند، او بدون توجه به 
توان مالی دولت آن را می پذیرفت )واتسن، 1340، ص253(. یا در سال 1292 قمری، برای 
پرداخت مواجب افواج حدود 15 هزار تومان برات بی محل به کرمانشاه ارسال شد که 
حاکم آن والیت از پرداخت آن ها ناتوان بود )ساکما، 295/7390(. این برات ها سال ها روی 
هم جمع می شد و درنهایت دولت را با بحران مواجه می کرد. مورگان شوستر در دوران 
ریاستش بر خزانه داری کل، میزان برات های بی محل و وصول نشده را بالغ بر میلیون ها دالر 

1. برات نوشته ای بود که دولت به خزانۀ 

تا  می کرد  حواله  والیات  خزانۀ  یا  مرکزی 

درمقابل آن به صاحب برات وجه یا جنسی 

مشخص پرداخت شود. بیش از 50 نوع برات 

قاجار شناسایی شده است )ن ک:  از دورۀ 

محمدی و حسینی، 1394، صص 258-216(.

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 



95
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

برآورد کرده است )شوستر، 1394، ص75(. پر واضح است که پرداخت نکردن مواجب 
قوای نظامی موجب اغتشاش می شد؛ چنان که در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، تأخیر در 

پرداخت مواجب سربازان خلج به شورش آن ها انجامید )صفایی، 1353، ص7(.
پدیدۀ مواجب سازی: مواجب سازی یکی از موارد اصلی تخلف مستوفیان بود )مصدق، 

1364، ص50(. برای نمونه یک مستوفی می توانست برای فرزند خود با اسامی مختلفی 
)کرزن، 1380، ج2،  کند  تعیین  مواجب  علی خان  و  علی آقا  میرزاعلی،  چون مالعلی، 
ص77(. روایت عین السلطنه در این موضوع به وضوح از وضعیت اسفناک مواجب سازی 

حکایت دارد:
»دیروز بروات میرزاعنایت ]را[ که سابقاً نویسندۀ میرزاحسْن مستوفی قزوین بود 
آوردند؛ به مهر رسید. قریب چهارصد تومان نقد، سی خروار جنس بود. خودش 
گاهی ]به اسم[ مالعنایت مستمری می برد و گاهی میرزاعنایت سررشته دار، گاهی 
عنایت اهلل. یک پسر دارد ]به نامِ[ میرزاحسین. یک جا میرزاحسن بود، یک جا 
میرزاحسین، دو جا هم مالحسن و مالحسین. به همین اسامی در کتابچه مرقوم 
]است[ و العالج باید پرداخت. عجب این است همین قبوض در دفتر ارائه 
می شود و قبول می کنند. ندهیم، محل ایراد ]می شود[ و از خرج برمی گردانند. 
حاال والیت دیگر دوردست که جمعشان چندین مقابل قزوین است حالتش 
معلوم است. میرزاِی میرزاحسن که این طور باشد، حال نویسنده های مستوفی 
فارس و کرمان و خراسان آشکار ]است[« )عین السلطنه، 1374، ج2، ص1204(.

انجام  را  تخلف  این  هم  صاحب نفوذ  مقامات  دیگر  که  شده است  گزارش  البته 
می داده اند. برای نمونه برای یک فوج به تعداد 120 نفر مواجب می گرفته اند، درحالی که 
تعداد سربازان آن فوج تنها 80 نفر بوده است )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 

دوم، 1328، ج134، ص88(.
سازوکار  در  تخلف  موارد  از  دیگر  یکی  پرداخت رشوه برای گرفنت مواجب بیشرت: 

ارتشاء بود )رسالۀ مجدیه، 1306، ص91(. یک نمونه،  پرداخت برات و حواله رواج 
برقراری مستمری برای بازماندگان صاحب منصباِن متوفی بود که مستوفیان سوءاستفاده های 

زیادی در آن انجام می دادند )ساکما، 240/100817؛ 240/059441(.
حساب سازی مالیات گیرندگان: حسابرسی مالی وزارت خانه ها، ایاالت و والیات را هم 

مستوفیان انجام می دادند. به این صورت که قبل از نوروز هرسال، مستوفیان درآمدهای 
از درآمدها،  مالیاتی و مخارج خود را در دفاتر ثبت می کردند و پس از کسر هزینه ها 
اضافۀ آن را به خزانۀ مرکزی می فرستادند. درپایان، مستوفیان مرکز دفاتر آن ها را بررسی 

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...



96
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

و صحت آن ها را تأیید یا رد می کردند )مستوفی، 1371، ج1، ص393(. ازآنجاکه حکام 
والیات می توانستند مستوفیان را از نزدیکان خود انتخاب کنند، امکان هرگونه فساد در 
این حسابرسی ها ممکن بود )ساکما، 295/7258(. حساب سازی یکی از تخلفات عمده 
در مالیۀ پیش از مشروطه بود. به این صورت که صاحب منصبان به جای پرداخت مالیات 
با تهیۀ فهرستی از هزینه های غیرواقعی، بدهی خود را تسویه یا خود را طلبکار دولت 
می کردند )نظام السلطنۀ مافی، 1362، ج3، ص551(. این کار را بیشتر حکام والیات انجام 
می دادند )عین السلطنه، 1374، ج2، ص1127؛ افضل الملک، 1361، ص292(. در گزارش 
مأموران سیاسی انگلیس به این نکته اذعان شده است که حکام والیات با همکاری دفتر 
محاسبات در پایتخت، حساب های ساالنه را دست کاری و آشکارا مبالغی فراوان اختالس 
می کردند )دوراند، 1392، ص45(. از اواخر دورۀ ناصری، نظارت و حسابرسی والیات و 
صاحب جمعان با اخالل روبه رو شد و اتالف بسیاری از درآمدهای مالیاتی و پرداخت نشدن 
برات های دیوانی را باعث شد )ساکما، 240/16202(. این وضعیت به بغرنج شدن اوضاع 

مالیه منجر شد و درنهایت یکی از زمینه های شکل گیری مشروطه شد.

تشکیل کمیسیون تطبیق حواله جات
با استقرار مشروطیت، مجلس و دولت تالش کردند تا با انجام اصالحات گسترده در 
تشکیالت مالیه، بحران های مالی را که تمامی عرصه های کشور را تحت تأثیر قرار داده 
بود کنترل کنند. مهم ترین محور تغییرات، ایجاد سازوکار نظارتی در مالیه بود که سران 
مشروطه از ابتدای استقرار مشروطیت به آن توجه کردند. ازنظر صاحب نظران، مالیه زمانی 
قابل اصالح بود که نظارت بر آن به صورت کامل انجام شود )مشروح مذاکرات مجلس 
در  قمری،  در سال 1325  راستا،  این  در  اول، 1326، ج1، ص1(.  دورۀ  ملی،  شورای 
مجلس اول شورای ملی برای نظارت بر امور مالیه به تشکیل »دیوان محاسبات« توجه 
شد. از وظایف مهم دیوان محاسبات می توان به حسابرسی مالیاتی والیات و بررسی 
صحت مخارج دیوانی اشاره کرد )ساکما، 240/47318؛ 240/100816(. بعداز حدود سه 
سال، وزارت مالیه تصمیم گرفت به دلیل وجود برخی نواقْص اصالحاتی در قانون دیوان 
محاسبات اعمال کند. یکی از این نقایص نداشتن سازوکار ثبِت دستورالعمل های والیات 
و برات های رکابی1 و دیگر اسناد مالی برای حسابرسی و نظارت بر امور مالی بود که باعث 
اتالف زمان و طوالنی شدن فرایند حسابرسی ها می شد )ساکما، 240/16202(. قرار شد 
پس از رفع نواقص این قانون توسط هیئت دولت، دیوان محاسبات مجدداً به کار خود ادامه 

دهد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، ج25، ص25(.2

1. برات هایی که به افراد پابه رکاب و آماده 

این  به  و  داده می شد  شاه  رکاب  در  سفر 

جهت به آن برات های رکابی می گفتند.

2.  قانون تشکیل دیوان محاسبات در سال 

1329 قمری تصویب شد؛ ولی این دیوان در 

هامن سال منحل شد.

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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از زمان انحالل دیوان محاسبات )سال 1329( تا سال 1333 قمری کمیسیون نظارت 
و تفتیش مالیه متصدی نظارت بر مالیه شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 
سوم، 1333، ج47، ص47(. اعضای سه نفرۀ این کمیسیون را نمایندگان مجلس ازمیان 15 
نفری انتخاب می کردند که هیئت دولت معرفی کرده بود )ساکما، 240/001961(.1 در این 
بازۀ زمانی، اصلی ترین وظیفۀ کمیسیون تفتیش، صدور مجوز برای پرداخت حواله جات 
بود. هرچند بنابر اعتراف یکی از اعضای آن، کمیسیون مزبور به دلیل موانع داخلی و 
خارجی از همان ابتدا نتوانست در انجام وظایف خود موفق باشد )ساکما، 240/001961(؛ 
به ویژه در پرداخت حقوق مستشاران خارجی که دولت همواره بدون بررسی و تصویب 

این کمیسیون، آن را پرداخت می کرد )کمام، 3/6/13/1/4(.
پس از تجربۀ ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون تفتیش این بار کمیسیون تطبیق 
حواله جات برای نظارت بر مالیۀ کشور تشکیل شد. قانون تشکیل این کمیسیون در 15 
جوزای )3 شعبان( 1334 قمری به تصویب رسید؛ ولی شواهد حاکی از آن است که این 
کمیسیون از چند ماه زودتر یعنی ذی الحجۀ 1333 قمری کار خود را آغاز کرده بود. در 
مکاتبۀ میان هیئت وزرا با وزارت مالیه در تاریخ ذی الحجۀ 1333 قمری دربارۀ ابالغ 
مقررات جدید به این وزارت خانه، تأکید شده است که مفاد مقررات باید به اطالع اعضای 
کمیسیون تطبیق رسانده شود )ساکما، 240/4685(. زمان انتخاب اعضای کمیسیون تطبیق 
ذی الحجۀ 1333 )ساکما، 240/001961( و تاریخ ساخت ُمهر کمیسیون 1333 قمری 

است )ساکما، 240/41513(.

ساختار کمیسیون تطبیق حواله جات
براساس قانون، اعضای کمیسیون تطبیق حواله جات مشتمل بر پنج نفر بودند که نمایندگان 
مجلس شورای ملی آن ها را ازمیان پانزده نفری که دولت پیشنهاد می کرد با اکثریت تام انتخاب 
می کردند )کمام، 3/6/13/1/4(. دربارۀ انتخاب اعضا، برخالف دیوان محاسبات که در آن 
اختیار انتخاب به مجلس واگذار شده بود، در قانون کمیسیون تطبیق، وزارت مالیه این امتیاز 
را داشت که 15 نفر را به مجلس معرفی کند و مجلس ازمیان معرفی شدگاْن اعضای اصلی را 
انتخاب کند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم، 1328، ج134، ص135(. این 

امتیاز در راستای افزایش قدرت وزارت مالیه به وزیر آن اعطا شده بود.
شرایط عضویت در این کمیسیون داشتن تابعیت ایران، حداقل سی سال سن، اطالع از 
اوضاع مالیه و اداری مملکت، و نیز لیاقت بود )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 
سوم، 1333، ج31، ص32(. مورد اخیر یعنی »اطالع از اوضاع مالیه و اداری مملکت« در 

و  نظارت  کمیسیون  اعضای  از  برخی   .1

تفتیش مانند عزامللک در ادامه به عضویت 

درآمدند  نیز  حوالجات  تطبیق  کمیسیون 

)ساکام، 240/001961(.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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قانون تشکیل دیوان محاسبات وجود نداشت و به جای آن »داشتن شرایط عمومی همانند کلیۀ 
مستخدمین ادارات دولتی« جزو شرایط سه گانۀ عضویت در دیوان محاسبات بود )شهبازی، 
1373، ص146(. این تغییر از ارتقاء کیفی اعضای کمیسیون نسبت به دیوان محاسبات حکایت 
دارد. بررسی سوابق پنج عضو اولیۀ کمیسیون تطبیق یعنی »عزالملک کردستانی، میرزارضاخان 
اقتدارالدوله«  مستوفی، حسن علی خان نصرالملک، محمد مصدق السلطنه و محسن خان 
نشان می دهد که همۀ آن ها سابقۀ فعالیت در مالیه را داشته اند )کمام، 3/6/13/1/4(.1 پس از 
رأی گیری نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای منتخب به وزارت مالیه معرفی می شدند 
)ساکما، 240/001961(. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مقام و منصب، مقرر شد 
اعضای مجلس شورای ملی و نیز اشخاصی که دارای مشاغل دولتی بودند، نتوانند هم زمان به 
عضویت کمیسیون تطبیق درآیند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، 
ج31، ص32(. ازسوی دیگر، هریک از اعضای کمیسیون، پیش از اشتغال به کار دولتی دیگری 
باید از عضویت در این کمیسیون استعفاء می کردند )ساکما، 240/013047(. کمیسیون مزبور 
مکلف بود ازمیان اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و ازمیان غیراعضا به قدر 
لزوم منشی و اجزاء انتخاب کند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، 
ج31، ص32(. در سال 1334 قمری، وزارت مالیه پس از مطالعۀ فراوان، برای استحکام بیشتر 
کارایی کمیسیون تطبیق الیحۀ ماده واحده را به هیئت وزرا ارسال کرد که براساس آن اعضای 
کمیسیون تطبیق باید هر شش ماه یک بار رئیس و نایب رئیس کمیسیون را ازمیان خود انتخاب 

می کردند )ساکما، 240/001961(.
در مواقعی که یکی از اعضای کمیسیون تطبیق به دلیل ناتوانی یا گمارده شدن به 
کاری دیگر استعفا می داد، براساس نتایج رأی گیری قبلی، یکی از اعضای علی البدل وارد 
مدت زمان  ص484(.  ج3،   ،1371 مستوفی،  240/001961؛  )ساکما،  می شد  کمیسیون 

عضویت در کمیسیون تطبیق دو سال بود )فراهانی، 1385، ج1، ص12(.
)ساکما،  بود  زیر  به صورت  آن ها  اعضای  که  داشت  شعبه  سه  تطبیق  کمیسیون 

:)240/001961

مشاغلکارکناننام شعبه

رئیس شعبه، منشی اول، منشی دوم، ضابط2، اندیکاتورنویس، سوادنویس6 نفرمراسالت

رئیس شعبه، محاسب اول، محاسب دوم، ثّبات3، ضابط5 نفرمحاسبات

رئیس شعبه، محاسب، ثّبات3 نفرتطبیق حواله جات

1.  عزامللک با 63 رأی بیشرتین و اقتدارالدوله 

با 35 رأی کمرتین رأی را کسب کردند )کامم، 

.)3/179/11/1/5/21

2.  بایگان.

3. کارمندی که نامه را در دفرت ثبت می کند.

   

جدول  1
مشخصات شعب  و اعضای
 کمیسیون تطبیق

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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براساس  بود.  ریاست وزرا  برعهدۀ  تطبیق  کمیسیون  اعضای  میزان حقوق  تعیین 
تصویب نامۀ هیئت وزرا در سال 1334 قمری، حقوق اعضای کمیسیون تطبیق ماهی 200 
تومان و حقوق ریاست کمیسیون ماهی 250 تومان درنظر گرفته شد. اوراق درخواست 
این حقوق درنهایت با تصدیق خود اعضای کمیسیون به ادارۀ محاسبات کل ارسال می شد 
و حوالۀ آن برای پرداخت به خزانه داری کل ارسال می شد )ساکما، 240/41511(. حقوق 
اعضای کمیسیون تطبیق در مقایسه با اعضای دیوان محاسبات و کمیسیون تفتیش افزایش 

چشمگیر 50 تا 70 تومانی داشته است )کیایی نژاد، 1342، ص79؛ کمام، 3/6/13/1/4(.

وظایف و اختیارات کمیسیون
براساس قانون مزبور وظایف و اختیارات زیر که پیش ازاین برعهدۀ دیوان محاسبات و 

کمیسیون نظارت و تفتیش بود به کمیسیون تطبیق حواله جات محول شد:
1. تطبیق حواله جات مستقیم و اعتباری با بودجه ها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آن ها 

قبل از رسیدن به امضای وزیر مالیه؛
2. رسیدگی به حساب ادارات صاحب جمع نقدی و اجناسی که در حکم نقدی است؛
3. رسیدگی به حساب وزارت خانه ها و کمپانی ها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید 
حقی به دولت بدهند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، ج31، 

ص32(.
در محرم سال 1334 قمری، نظام نامۀ اساسی کمیسیون تطبیق حواله جات به تصویب 
وزارت مالیه رسید و تالش شد چارچوبی مشخص برای وظایف و اختیارات این کمیسیون 
ترسیم شود. برخی از مهم ترین مواد این نظام نامه به صورت خالصه شامل موارد زیر بود:
• برای مذاکرات حضور سه نفر از اعضا و برای رأی گیری حضور چهار نفر الزم است؛
• به هیچ درخواستی که از مجرای قانونی یعنی ازطرف وزارت مالیه رسماً به رئیس 

کمیسیون ابالغ نشده باشد رسیدگی نخواهد شد؛
• مأخذ رسیدگی کمیسیون تا موقعی که بودجه از مجلس نگذشته است برای مخارِج 
عادی و استمراری، معمول به سابق و برای مخارِج فوق العاده، تصویب مخصوص 

هیئت وزرای عظام خواهد بود؛
• مخارج ضروری و غیرمترقبه مانند تعمیر اماکن دولتی مهم و وصول مالیات قبل از 
مراجعه به کمیسیون ازطرف وزارت مالیه اجازه داده می شود و از یک ماه الی سه 
ماه صورت کل آن ها به ضمیمۀ اوراق و اسناد و متعلق بها برای اطالع و تصدیق 

کمیسیون تهیه و تسلیم می شود )ساکما، 240/005397(.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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تطبیق حواله جات را می توان اصلی ترین و مهم ترین وظیفۀ کمیسیون تطبیق حواله جات 
به شمار آورد )ساکما، 240/001961(. براساس قانوِن تشکیل کمیسیوِن تطبیق حواله جات، 
وزارت خانه ها و اداره های دولتی باید اوراق درخواست حواله جات را به ادارۀ محاسبات 
ادارۀ محاسبات موظف بود پس از ثبت درخواست نامه ها و  وزارت مالیه می فرستادند. 
به صورت مشروح  را در گزارشی  درخواست شده، اطالعات خود  اولیۀ وجوهِ  بررسی 
به اوراق درخواست منضم کند و به کمیسیون تطبیق حواله جات ارسال کند )ساکما، 
240/4685(. کمیسیون تطبیق مبلغ و موضوع درخواست نامه ها و گزارش ادارۀ محاسبات 
کل را بررسی می کرد و رأی نهایی خود را در تصدیق یا رد درخواست نامه ها صادر می کرد 
اعتبارات  قانون، بودجه ها و  براساس  )ساکما، 240/4685(. اساس رسیدگی کمیسیون 
مصوبه بود. درصورتی که بودجه ها و اعتبارات وزارت خانه ها و اداره ها به تصویب مجلس 
شورای ملی نرسیده نبود، اساس رسیدگِی کمیسیون تصویب نامه های هیئت وزرا بود 

)ساکما، 240/4685(.
درخواست  اوراق  می رسید،  کمیسیون  تصدیق  به  درخواست نامه ها  درصورتی که 
تصدیق شده به ادارۀ محاسبات کل ارسال می شد و ازآنجا برای تأیید و امضای وزیر مالیه 
به وزارت مالیه ارجاع می شد. درصورت تأیید وزیر مالیه، اوراق درخواست با دستور و 
اجازۀ صدور حواله به امضای وزیر می رسید. در ادامه، ادارۀ محاسبات کل وجه هریک 
از اوراق درخواست را به عهدۀ خزانه داری کل حواله می کرد. حوالۀ صادرشده مستقیمًا 
به امضای وزیر مالیه می رسید و اجازۀ پرداخت وجه آن در مرکز به صندوق مرکزی و 
در والیات به پیشکاران مالیه صادر می شد )ساکما، 240/4685(. اگر کمیسیون تطبیق 
حواله جات درخواست نامه ای را رد می کرد، صاحبان حواله برای اعتراض به هیئت وزرا 

متوسل می شدند )ساکما، 210/002669(.
بررسی  بود،  محاسبات  دیوان  وظایف  از  پیشتر  که  کمیسیون  دیگر  وظیفۀ 
صورت حساب های پیشکاران مالیه و وزارت خانه ها و تمام اداره های صاحب جمع بود. این 
محاسبات پس از بررسی در ادارۀ محاسبات کل و مقابله با اسناد مثبته1 به صورت خالصه 
در دفاتری مخصوص ثبت می شدند. سپس صورتی کلی از این حسابرسی برای کمیسیون 
تطبیق حواله جات ارسال می شد تا براساس وظایف خود به حساب های وزارت خانه ها و 
صاحب جمعان دولتی و کمپانی ها رسیدگی کند و نتایج آن را به وزارت مالیه گزارش دهد 
)ساکما، 240/4685(. برای نمونه، یکی از وظایف کمیسیوْن تصدیِق صورت حساب های 
شعبۀ ملزومات بود. این شعبه بودجه ای برای خرید لوازم ضروری و فوری اداره ها داشت 

)ساکما، 240/29016(.

1.   اسناد مثبته )ثابت کننده( شامل نظراتی 

اوراق  دربارۀ  محاسبات  ادارۀ  که  بود 

تنظیم  و  تحریر  وزارت خانه ها  درخواست 

می کرد.

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حواله جات
دولت و مجلس باتوجه به ساختار منسجم کمیسیون نسبت به دیوان محاسبات و اختیارات 
و وظایفی که برای آن تعیین شده بود، امیدوار بودند که این کمیسیون به زودی اوضاع 
نابه سامان مالیه را سامان بخشد. باوجوداین بررسی اسناد و مشروح مذاکرات نمایندگان 
مجلس نشان می دهد که کمیسیون در انجام وظایف خود ناتوان بوده و به همین علت 
هم منحل شده است. تاریخ دقیق انحالل کمیسیون تطبیق حواله جات به روشنی مشخص 
نیست. آخرین اسناد به جای مانده از فعالیت کمیسیون دوماهۀ آخر سال 1337 قمری است 
)ساکما، 240/84648(. درعین حال گزارشی از یکی از اعضای کمیسیون تطبیق که مهر 
کمیسیون نیز در انتهای آن قرار گرفته است نشان می دهد که این کمیسیون دست کم تا سال 
1340 قمری به صورت اسمی فعال بوده است )کمام، 3/6/13/1/4(. پیش از شکل گیری این 
کمیسیون قرار بود طبق قانون تا زمان اصالح نواقص، دیوان محاسبات به کار خود ادامه 
دهد، ولی این قانون عملی نشد تا درنهایت در سال 1340 قمری براساس یک ماده واحده، 

کمیسیون مخارج به صورت رسمی جایگزین آن شد )مصدق، 1304، ص115(.
از  که  داشت  نقش  تطبیق حواله جات  کمیسیون  ناکارآمدی  در  گوناگونی  عوامل 
مهم ترین آن ها می توان به پیامدهای وقوع جنگ جهانی اول، توجه بیش ازحد به امور 
جزئی، بی توجهی وزارت خانه ها و اداره های دولتی به قوانین کمیسیون، و هم ترازنبودن 
حجم کارها با توان اعضای کمیسیون اشاره کرد. برای ملموس شدن این عوامل هرکدام از 

آن ها را به صورت مختصر تشریح می گردد:

پیامدهای وقوع جنگ جهانی اول
وقوع جنگ جهانی اول و تبعات ناشی از آن آب سردی بر پیکر مشروطه و مشروطه خواهان 
بود. باوجود اعالم بی طرفی دولت ایران، کشورهای درگیر جنگ خیلی زود جنگ خود را 
به خاک ایران هم کشاندند و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ای را که پس از استقرار مشروطیت 
بر کشور حاکم شده بود تشدید کردند. تمامی اصالحاتی که پس از مشروطه در ساختار 
حکومت قاجار درحال انجام بود به شدت تحت تأثیر تحوالت ناشی از جنگ قرار گرفت. 
یکی از تأثیرپذیرترین بخش های دولت قاجار تشکیالت مالیه بود. مالیۀ ورشکستۀ قاجار 
بی ثباتی  )فلور، 1395، ص622(.  قبل شد  از  باوجود اصالحات گسترده ورشکسته تر 
سیاسی باعث ناتوانی دولت مرکزی در وصول مالیات های دیوانی بود و درآمدهای کشور 
باوجود افزایش مخارج آن به شدت کاهش یافت. در این زمان، مالیات ها به ویژه در مناطق 
تحت اشغال روسیه، عثمانی و انگلیس در بهترین حالت به صورت نامنظم وصول می شد و 

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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در بدترین حالت اصاًل وصول نمی شد )فلور، 1395، صص 621-622(. کمیسیون تطبیق 
از آغاز تا پایان فعالیتش یعنی اواخر 1333 تا سال 1340 قمری، تحت تأثیر جنگ جهانی 
و پیامدهای ناشی از آن بود. مهم ترین تأثیری که وقوع جنگ جهانی بر کمیسیون تطبیق 
گذاشت، مهاجرت برخی از نمایندگان و تصویب نشدن بودجۀ کشور در مجلس شورای 
ملی بود )مصدق، 1304، ص113(. این وضعیت به حذف نظارت بر بسیاری از هزینه ها 
و نیز خروج حسابرسی ها از چرخۀ بررسی در کمیسیون تطبیق منجر شد )مصدق، 1304، 
این اوضاع، صدور شمار زیادی حوالۀ بدون تصدیق کمیسیون،  ص113(. تحت تأثیر 
مالیۀ ورشکستۀ قاجار را دچار بحران شدید مالی کرد )مشروح مذاکرات مجلس شورای 
ملی، دورۀ چهارم، 1340، ج35، ص35(. ازآنجاکه بودجۀ مصوب مجلس وجود نداشت، 
کمیسیون تطبیق، مبنای بررسی حواله جات را بودجه ها و تصویب نامه های تصویب شده در 
هیئت وزرا قرار می داد )ساکما، 240/4685(. در این وضعیت امکان تصدیق تمام وجوهی 
که از خزانه خارج می شد ازقبیل حقوق مأموران والیات و مخارج محلی وجود نداشت 
)مصدق، 1304، ص113(. گزارش های نمایندگان مجلس شورای ملی حاکی از آن است 
که کمیسیون تنها در مواردی چون پرداخت شهریه به فالن ضعیفه حق تصدیق یا رد 
داشت و در مواردی که پای مبلغی چندهزارتومانی در بین بود حق اظهار نظر پیدا نمی کرد 

)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 1340، ج34، ص34(.
در چنین شرایطی کمیسیون کارایی خود را ازدست می داد؛ چراکه تصمیم گیرندگان 
و مصرف کنندگان اعتبارات وزرا بودند و آن ها نیز هرچه می خواستند تصویب می کردند 

)مصدق، 1364، ص90(.
رسیدگی به حساب اداره های صاحب جمع نقدی و جنسی یکی از وظایف اصلی 
کمیسیون تطبیق بود که در زمان فترت نتوانست آن را به درستی انجام دهد. این وضعیت 
باعث تجمیع بقایای وصول نشدۀ مالیاتی شد )ساکما، 240/487(. هم چنین، رسیدگی به 
حساب وزارت خانه ها، کمپانی ها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید وجوهی را به دولت 
پرداخت می کردند، یکی دیگر از وظایفی بود که کمیسیون نتوانست به خوبی ازعهدۀ آن 
برآید. این وضعیت باعث وصول نشدن طلب های دولت و کسری بودجه شد )مشروح 

مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 1340، ج36، ص36(.

توجه به امور جزئی و رهاکردن امور کالن مالی
بررسی و تأیید حواله جاِت تمامی هزینه ها و حسابرسی همۀ وزارت خانه ها و اداره های 
دولتی اصلی ترین وظیفۀ کمیسیون تطبیق حواله جات بود که به تدریج نادیده گرفته شد 

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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)کمام، 3/6/13/1/4(. بررسی پرونده های کمیسیون تطبیق نشان می دهد که این کمیسیون 
تا چه میزان خود را درگیر موضوعات جزئی و کم اهمیت کرده و به امور مهم مالی کشور 
کمتر توجه کرده است. این وضعیت دو عامل اصلی داشت: سیاست های وزارت مالیه 
و وضعیت سیاسی و اجتماعی. وزارت مالیه اعتبارت فوری را بدون تأیید کمیسیون 
پرداخت می کرد و تنها، مواردی را که فوریت نداشت آن هم به دلیل خالی بودن خزانه 
به کمیسیون می فرستاد. این کار برای اتالف وقت تا زمان رسیدن پول به خزانه انجام 
می شد )مصدق، 1364، ص90(.1 کمیسیون به تدریج رسالت اولیۀ خود را ازدست داد و 
درگیر رسیدگی به پرونده های کم اهمیت شد. برای نمونه، کمیسیون برای تصدیق پرداخت 
هزینه های برگزاری یک مهمانی در وزارت خارجه، مکاتبات بسیاری برای دریافت ریز 
مخارج اندک آن انجام داد که طوالنی شدن روند تصدیق باعث اعتراض وزارت خارجه 
و وزارت مالیه به کمیسیون شد. بیش از بیست مکاتبه در این موضوع میان اداره های این 
دو وزارت خانه ردوبدل شد که بیشتر به موضوعات کم اهمیتی چون ریز هزینۀ چراغانی و 
مواردی ازاین دست اختصاص داشت )ساکما، 240/7014(. نمونۀ دیگر، در 1335 قمری 
در پروندۀ بررسی ورقۀ درخواست مخارج مراسم ترحیم حاجی شریعتمدار گیالنی، 
به دلیل مطالبۀ ریز مخارْج چندین مکاتبه با اداره ها و وزارت خانه های مختلف انجام شد 

)ساکما، 240/53481(.
رسیدگی به اوراق درخواست پرداخت حقوق کارکنان دولت یکی از موضوعات 
زمان بر کمیسیون تطبیق بود )ساکما، 240/509(. عامل اصلی زمان بربودن بررسی این اوراق 
این بود که اوالً برای هر شخص پرونده ای تشکیل می شد، دوم این که کمیسیون بعداز 
بررسی پرونده ها، مواردی از این حقوق ها را کسر یا قطع می کرد که با اعتراض صاحب 
حقوق روند بررسی طوالنی می شد )ساکما، 210/9703(. پرداخت شهریۀ اشخاص نیز 
یکی از موضوعات اصلی و هرروزۀ کمیسیون بود )ساکما، 240/102421(. در این مورد 
نیز زمانی که شهریه ای رد می شد یا به تعویق می افتاد، کمیسیون با اعتراض و اعمال فشار 

صاحب آن مواجه می شد )ساکما، 210/9675(.
بعداز انحالل کمیسیون تطبیق، نمایندگان مجلس به این موضوع معترف بودند که 
کمیسیون تنها حواله جات شهریه یا پرونده هایی را بررسی می کرد که تصدیق کردن یا 
تصدیق نکردنش برای منافع دولت فرقی نمی کرد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 
دورۀ چهارم، 1340، ج56، ص56(. موارد فهرست وار زیر نمونه های دیگری از موضوعات 

کم اهمیت و درعین حال زمان بر رسیدگی شده در کمیسیون تطبیق حواله جات است:
- هزینه های افطاری وزارت امور خارجه )ساکما، 240/013047(.

1.  به باور مصدق، اعضای کمیسیون از این 

وضعیت شکایتی نداشتند؛ چون درهرصورت 

می کردند  دریافت  را  خود  ماهانۀ  حقوق 

)مصدق، 1364، ص91(.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...



104
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

- هزینه های آبپاشی راه شمیران )ساکما، 240/013047(.
- اضافه حقوق کارکنان دولت به صورت جداگانه )ساکما، 210/9828(.

- هزینۀ قصیل1 اسب های توپ خانه )ساکما، 240/47065(.
- هزینه های ادارۀ روزنامۀ آفتاب )ساکما، 240/4685(.

- هزینۀ بنایی ساختمان های دولتی )کمام، 3/169/2/1/18(.
- هزینۀ مأموریت کارکنان به صورت جداگانه )ساکما، 240/32409(.

- هزینۀ تعمیر مستراح ساختمان کمیسیون )ساکما، 240/45416(.

هم ترازنبودن حجم کارها با توان اعضای کمیسیون
رسیدگی به شمار زیاد پرونده های ارسالی از ادارۀ محاسبات در توان اعضای کمیسیون 
نبود. حجم زیاد این پرونده ها زمانی مشخص می شود که بدانیم تنها برای برقراری حقوق 
یا اضافه حقوق هر فرد یک تصویب نامه ازطرف هیئت وزرا تهیه و برای رسیدگی به 
کمیسیون ارسال می شد )ساکما، 240/56235؛ 240/56236(. این وضعیت به طوالنی شدن 
فرایند بررسی اوراق درخواست منجر می شد. براساس گزارش یکی از نمایندگان مجلس، 
روند رسیدگی به حواله جات به گونه ای بود که مردم به آن »کمیسیون تعویق حواله جات« 
می گفتند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 1340، ج34، ص34(. این 
وضعیت هم چنین باعث نارضایتی وزرا از وزارت مالیه شده بود و وزیر مالیه ناچار بود 
برای جلوگیری از فشارها برخی وجوه را پیش از تصدیق کمیسیون از خزانه خارج کند 

)کمام، 3/6/13/1/4(.
کمیسیون مکلف بود اوراق درخواست فوری را پس از 24 ساعت و اوراق درخواست 
عادی را پس از 3 روز رد یا تأیید کند و هم چنین ملزم بود درصورت ناقص بودن اسناد، 
آن را فوراً به ادارۀ محاسبات گزارش دهد )ساکما، 240/013047(. ولی درعمل کمیسیون 
نمی توانست این مهلت تعیین شده را رعایت کند و دلیل آن نقص همیشگی اسناد هزینه و 
اختالف نظر میان اعضای کمیسیون بود )ساکما، 240/013047(. افزون بر این، کمیسیون 
بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی و تصدیق اوراق مخارج سال های قبل می کرد 
)ساکما، 240/84648(. برای نمونه، از همان ابتدای شکل گیری یعنی اوایل سال 1334 
قمری، کمیسیون برای بررسی حساب وزارت معارف، اصرار داشت تا صورت عواید 
دوساله و اسناد مثبتۀ این وزارت خانه در اختیار اعضا قرار گیرد )ساکما، 240049754(. 
تصویب شدۀ  پرداخت های  به  مجدداً  سال،  چند  گذشت  باوجود  کمیسیون  هم چنین، 
مجلس در زمان ریاست شوستر بر خزانه داری رسیدگی می کرد )ساکما، 210/002669(. 

1.  قصیل /qasil/: بوتۀ جو نارس که درو 

کنند و به چهارپایان دهند. آنچه از کشت 

سبز بریده می شود.
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یکی دیگر از معضالت کمیسیون، استعفای گاه وبیگاه اعضای آن برای تصدی مناصب 
دیگر بود. این وضعیت باعث تأخیر در کار کمیسیون می شد؛ چراکه براساس نظام نامه، 
برای اتخاذ رأی در کمسیون حضور چهار نفر الزم بود )ساکما، 240/013047(. در سال 
1336 قمری، بعداز استعفای میرزارضا مستوفی و مرگ مجیرالملک کمیسیون طبق قانون 
تنها با سه رأی حق رأی گیری در پرونده ها را نداشت؛ به همین دلیل اوراق درخواست 
ادارۀ محاسبات فشار می آورند )ساکما،  بالتکلیف ماند و صاحبان اوراق همه روزه به 
240/013047(. با ادامۀ این وضعیت، وزارت مالیه طی نامه ای به کمیسیون تطبیق دستور 
داد اوراق درخواست معوقۀ مربوط به حقوق عقب افتادۀ کارکنان وزارت خانه ها را به دلیل 
به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون به ادارۀ محاسبات عودت دهد تا این وزارت خانه 
با مسئولیت خود تکلیف آن ها را مشخص کند )ساکما، 240/013047(. این درخواست با 
مخالفت کمیسیون مواجه شد و درنهایت پس از تکمیل اعضای کمیسیون، ادارۀ محاسبات 
از کمیسیون خواست به دلیل فشارهای صاحبان حواله، به صورت فوری اوراق درخواست 

سال گذشته و جدید را بررسی و تصدیق کند )ساکما، 240/013047(.

بی توجهی وزارت خانه ها و اداره های دولتی به قوانین کمیسیون
حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی که از وظایف مهم کمیسیون تطبیق بود، به دلیل 
تعلل وزارت خانه ها و اداره های دولتی در ارسال اسناد خرج خود به وزارت مالیه همواره 
با مشکل روبه رو بود. همین موضوع باعث شد تا درنهایت کار حسابرسی آن ها از وظایف 
کمیسیون حذف شود )ساکما، 240/4685(. کارکنان وزارت مالیه نیز یکی از موانع اصلی 
رسیدگی به حساب صاحب جمعان بودند. بنابر گزارش کمیسیون، طی پنج سال تنها 
محاسبۀ چهار پیشکار مالیه به صورت ناقص انجام شد )کمام، 3/6/13/1/4(. کفیل وزارت 
مالیه، در گزارشی مهم ترین عامل ناتوانی مالیه در حسابرسی های کشور را ناآشنایی کارکنان 
وزارت خانه ها با قوانین و مقررات جدید وزارت مالیه و بی توجهی به این قوانین معرفی 
کرده است )ساکما، 240/4685(. وزارت مالیه نیز به این امر معترف بود که هنوز بسیاری از 
کارکنان طبق روال گذشته به پرونده ها رسیدگی می کنند؛ براین اساس در نامه ای خطاب به 
اداره های تابعه ضمن اعتراض به نظام ملوک الطوایفی حاکم بر اداره های مالیه دربارۀ تعلل 
آن ها در انجام کار ارباب رجوع هشدار داد )ساکما، 240/013047(. گزارش کمیسیون 
تطبیق نیز به این نکته اشاره دارد که پس از شروع کار کمیسیون، کارکنان وزارت مالیه 
به تدریج به تصدیقات کمیسیون وقعی نمی گذاشتند و در بسیاری از مواقع اوراق ارسالی به 
کمیسیون را وزیر مالیه پیشتر مهر و تصدیق کرده بود )کمام، 3/6/13/1/4(. در یک نمونه 
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به دلیل تعلل کمیسیون و سایر اداره های مالیه، کار تصدیق و صدور حوالۀ هزینۀ تعمیر 
مستراح ساختمان کمیسیون تطبیق بیش از دو سال طول کشید )ساکما، 240/45214(.

کمیسیون تمام تالش خود را انجام می داد تا بتواند در بررسی اوراق درخواست و 
پرونده های حسابرسی مالیه طبق قانون و نظام نامه عمل کند. بر همین اساس در بسیاری 
)ساکما،  می انداخت  به تعویق  را  پرونده ای  تصدیق  کار  نقص  کوچکترین  با  مواقع  از 
240/51751(. یکی از اشکاالت عمده ای که کمیسیون به اوراق درخواست می گرفت، 
ناقص بودن اسناد خرج بود. بسیاری از اوراق درخواست بدون ارسال صورت مخارج به 
کمیسیون می رفت )ساکما، 240/062775( و برخی دیگر بدون تعیین محل اعتبار مخارج 
ارسال می شد )ساکما، 240/84648(. هرچند این اشکاالت براساس قانون و نظام نامه 
بر درخواست ها وارد بود، ولی باتوجه به وضعیت بحرانی کشور در آن روزگار، به نظر 
می رسد که این کار کمیسیون به وخیم شدن اوضاع و طوالنی شدن فرایند بررسی اوراق و 
حسابرسی ها منجر می شده است. در سال 1335 قمری، ادارۀ محاسبات کل به دلیل فشار 
وزارت خانه ها به وزارت مالیه از کمیسیون تطبیق درخواست کرد تا فهرستی از اوراق 
درخواست معوقه و علت تعویق آن ها را تهیه کند )ساکما، 240/013047(. فهرست مدنظر 
بودند.  از آن ها بررسی شده  تنها چند عدد  از چهل ورقۀ درخواست  نشان می داد که 
ازنظر ادارۀ محاسباْت کمیسیون در تصدیق اوراِق درخواست، وضعیت جامعه را درنظر 
نمی گرفت. برای نمونه، در سال 1336 قمری، ادارۀ محاسبات در نامه ای به کمیسیون 
درخواست کرد تا رسیدگی به پروندۀ بازخرید مستمری بگیران بدون فوت وقت انجام 
شود؛ چراکه این اشخاص به دلیل پریشانی اوضاع مالی، خود را بازخرید کرده بودند و 
این کار سود فراوانی برای دولت داشت؛ ولی کمیسیون به این درخواست توجهی نکرد 
)ساکما، 240/013047( یا زمانی که وضعیت معلمان مدارس به دلیل تعویق چندین ماهۀ 
حقوق بحرانی بود، کمیسیون تطبیق حواله جات به دلیل تصویب نشدن بودجۀ وزارت 
معارف در مجلس شورای ملی حوالۀ آن ها را رد کرد و باعث تشدید وضعیت بحرانی 

معلمان شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 1340، ج40، ص40(.

نتیجه گیری
نبود نظارت بر مالیه از سال های آغازین تشکیل حکومت قاجار به بروز پدیده هایی چون 
مواجب سازی و حساب سازی منجر شد و این وضعیت بسیاری از منابع مالی را تباه کرد. 
پس از استقرار نظام مشروطیت، دولت و مجلس مشروطه به درستی یکی از راه های بهبود 
اوضاع تشکیالت ورشکستۀ مالیه را در ایجاد سازوکار نظارتی برای آن تشخیص دادند. 
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پس از ناکارآمدی دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه، کمیسیون تطبیق 
حواله جات تشکیل شد و به نظر می رسید که سازوکاری کارآمد و دقیق برای نظارت بر 
هزینه های دولتی و حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی باشد. این کمیسیون با 
اختیارات و استقالل بیشتر از دو تجربۀ پیشین، در اواخر سال 1333 قمری تشکیل شد و 
انتظار می رفت که بتواند به تدریج باعث افزایش درآمدها و مانع از اتالف آن ها شود که این 
گونه نشد. عوامل گوناگونی در ناکارآمدی کمیسیون تطبیق نقش داشتند که مهم ترین آن ها 
وضعیت سیاسی اقتصادی کشور متأثر از جنگ جهانی اول و پیامدهای آن بود. این جنگ 
عالوه بر آشفتگی سیاسی بر آشفتگی اقتصادی کشور هم افزود و باعث افزایش هزینه ها و 
کاهش شدید درآمدها شد. این وضعیت باعث شد وزارت مالیه و هیئت وزرا برای پیشبرد 
مقاصد خود از اختیارات کمیسیون بکاهند و بسیاری از هزینه ها را بدون تأیید کمیسیون 
تصویب و پرداخت کنند. درنهایت ناتوانی کمیسیون در انجام به موقع وظایفش و بی اعتنایی 
اداره های دولتی به قوانین باعث طوالنی شدن فرایند نظارت بر هزینه ها شد و دولت هم 
تنها امور جزئی چون پرداخت شهریۀ اشخاص و هزینه های جزئی وزارت خانه ها را به 
کمیسیون محول می کرد. این عوامل به همراه ترازنبودن حجم کارها با توان اعضا سرانجام 

به انحالل کمسیون در سال 1340 قمری منجر شد.
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