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  پيشگفتار
  

 گره از كار فروبسته ما بگشايند  ها بگشايند بود آيا كه در ميكده
 كه در خانه تزوير و ريا بگشايند  در ميخانه ببستند، خدايا مپسند

سـازد و آلـودگي آن بـه          تزوير، هنر نيست، خطايي است كه هستي جامعه را ويران مـي           
شـود كـه ميـراث انبيـاء الهـي بـوده و        ايي را باعث مـي    فريب و تقلب، فرونشاندن ارزشه    

حـافظ شـيرازي نيـز در ايـن ابيـات بـه             . گردد  استواري مجدد آنها به سادگي فراهم نمي      
ترين انحراف فكري و روحي انسان را تصوير نموده و پيشه سـاختن تزويـر                 زيبايي، مهم 

تـر دانـسته      بـيح قانـد     نـده خواش  ثالخبائ و ريا را حتي در مقايسه با مي و ميخوارگي كه ام           
از او  . گويند در بغداد دزدي را آويخته بودند، جنيد برفت و پـاي او را بوسـه داد                . است

هزار رحمت بر وي باد كه در كار خود         : سؤال كردند كه سبب اين كار چيست؟ گفت       
سـتي و مـردي تقابـل       ار ليس و تقلـب، كـه بـا        متأسفانه بازار تزوير و تد     1.مرد بوده است  

آشكار دارد، ديرزماني است كه خاطر انسان و جامعه انساني را آزرده و رنجور سـاخته                 
اي از اين خطاكـاري را بـه    هاي ويژه اند و هستند كساني كه همه روزه شيوه است و بوده 
 چنــين بــه غلــطو كننــد  گذارنــد و راه توســعه و پيــشرفت بــشر را ســد مــي نمــايش مــي

زننـد كـه راسـتي و مـردي از جامعـه انـساني            نمايانند و اين باور و تصور را دامن مـي           مي
در دنياي امروز، تزوير در اسـناد و اوراق و نوشـتجات، و تقلـب در                . رخت بربسته است  

        ر و تحصيل مال ديگران از ايـن طريـق،          اشياي اعتباري و استفاده از اسناد مجعول و مزو
انگـاري و   بار اجتمـاعي، جـرم      رفتار ناپسند است كه به لحاظ آثار زيان       هايي از اين      گونه

اي كه از صورت سنتي و كهن درآمـده و            پديده. در قلمرو حقوق جزا قرار گرفته است      
از همـين روي تـاكنون مقـررات    . شكل نوين و الكترونيكي توسعه پيـدا كـرده اسـت      به  

                                                                                                                   
 .271، ص  االولياءةتذكرعطار نيشابوري، .  1



       جعل و تزوير و جرايم وابسته2

در .  بـه بررسـي و مطالعـه دارد      گوناگوني در مورد آن به تصويب رسيده است كـه نيـاز           
كتاب حاضر، پديده جعل و تزوير و جرايم وابسته را از منظر حقـوقي بررسـي كـرده و                   

  .ايم مقررات مربوط به آن را مورد تفسير و تحليل قرار داده
در اين راستا، بعد از عنايات حضرت حق، بيش از همه راهنمايي و تشويق اسـتاد             

علي آزمايش براي نويسندگان مايه دلگرمي بوده اسـت         گرانمايه جناب آقاي دكتر سيد    
همچنـين از جنـاب آقـاي دكتـر         . كه جا دارد سپاسگزار و قدردان اين استاد عزيز باشيم         

چـاپ و   زمينـة   باقر انصاري و سركار خانم شجاعي كه بـا همـت بلنـد و تـالش فـراوان                   
مـا را يـاري نمودنـد       انتشار اين اثر را فراهم نمودند و سـاير عزيزانـي كـه در ايـن مـسير                   

در . نمـاييم   شان را از خداي بـزرگ مـسئلت مـي           سپاسگزاري نموده و توفيق و تندرستي     
نهايت بايد از كساني قدرداني نمود كه در رفع اشتباهات و لغزشهاي ايـن اثـر بـه يـاري                    

چشم به راه   . اي خالي از خطا و اشتباه نيست        نگارندگان خواهند آمد چرا كه هيچ نوشته      
  . راهنمايي همه كساني هستيم كه اهتمام به توسعه دانش در اين مرز و بوم دارندارشاد و
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