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بررسی ابعاد کیفری مجازات تغییرات عمدی در تحریر و مضمون اوراق آمار 

 حاضر به خدمت کارکنان نیروهای مسلح
 

 رحمان هدایتی چنانی

 تهران( ع) علی امام دانشگاه و نور پیام – الهیجان واحد اسالمی آزاد های دانشگاه از التحصیل فارغ و حقوق پژوهشگر و مؤلف نویسنده،

 

 یدهچک

و غیاب کارکنان اعم از پایور و وظیفه  ضورآمار حخدمت یا همان لوحه آمار کارکنان نیروهای مسلح بیانگر  حاضر بهاوراق آمار 

بوده و اگرچه تحریر آن حتی اگر توسط احدی از کارکنان وظیفه انجام گیرد، لکن، نهایتاً ذیل آن اوراق به نشانه تأیید محتوا و 

هرگونه تغییرات عمدی در تحریر و  حال ای علی. گردد میهان و رؤسا و مسئولین مربوطه امضاء مضمون آن توسط فرماند

کارکنان، حتی اگر با نیت  های مرخصیو پورسانت  حدنصابمضمون آن توسط مسئوالن و فرماندهان مربوطه، با ادعای رعایت 

مسلح خدشه وارد نموده، تبعات  های یگانعملیاتی از اینکه بر توان رزمی و  نظر قطعمشفقانه و کمک به کارکنان باشد، 

با توجه به اینکه فعل ارتکابی از یک عمل واحد بوده، لکن عناوین مجرمانه متعددی  حال ای علینیز دارد.  کیفری ناپذیر جبران

ات مقدماتی از موقعیت شغلی و یا جرم جعل از سوی ضابطین نظامی در تحقیق سوءاستفادهاعم از جرم کتمان حقیقت، جرم 

ممکن است برداشت گردیده و با آن موضوع به مرجع محترم قضایی ارجاع پرونده شود، لذا اگر عنوان دقیق موضوع جرم 

گردد از صدور آرای متهافت جلوگیری نموده و در تسریع در رسیدگی و یا جلوگیری  تبیینصراحتاً برای مرجع محترم قضایی 

بازرسی  باألخصت متعدد از طرف مرجع محترم قضایی برای ضابطین کاشف جرم )از نقص احتمالی پرونده و استعالما

خواهد بود. مصادیق جرم جعل مفادی در قوانین کشور ایران اعم از قانون مجازات اسالمی )تعزیرات  مؤثرنظامی( نیز  های یگان

ثبت و اسناد و  و قانون 9/11/1132نیروهای مسلح مصوب  جرائم( و قانون مجازات 1174بازدارنده مصوب  های مجازاتو 

جرم انگاری گردیده، لکن میزان مجازات جعل مادی و جعل مفادی )معنوی( در قوانین ایران از  22/12/1111امالک مصوب

شده  تأکیدیکدیگر تفکیک نگردیده و صراحتاً، عنوان جعل مادی یا جعل معنوی نیز قید نگردیده و صرفاً به عبارت جعل فقط 

تغییرات عمدی در تحریر و مضمون اوراق آمار حاضر به  ابعاد کیفریتوصیفی، -گیری از روش تحلیلیمقاله با بهره است. لذا این

داده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری  را مورد بررسی قرار خدمت کارکنان نیروهای مسلح

و تشریح موضوع و ادله  تبیینتوسط ضابطین نظامی به مراجع قضایی و ایضاً نموده و در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی 

 . باشد میجرم به قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح مؤثر 
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