مقاالت

ـی در ایران
ـکناس جعلـ
ـتین اسـ
نخسـ
چنــد وقتــی جایشــان پشــت شیشــه مغازههــا
بــود .کمــی بعــد ،انــواع ســوراخ شدهشــان زیــر
میــز دخــل کاســبان جــا خــوش کــرد و بعضــی
هــم پشــت ویترینهــا رفتنــد .امــا شــاید ندانیــد
ماجــرای اســکناسهای تقلبــی در ایــران ،داســتانی
 100ســاله اســت.
گاف تاریخــی نخســتین جاعــل اســکناس
در ایــران

 Wاولین اسکناس جعل شده ایران که در مشهد
کشف شد.

در مــورد نخســتین تاشهــا بــرای جعــل
اســکناس در دوران ایــران معاصــر ،دو روایــت وجــود
دارد .مــوزه پــول تصویــری را بهعنــوان نخســتین
اســکناس جعــل شــده ایــران معرفــی کــرده اســت
ـدهای
کــه در مــورد آن دو داســتان وجــود دارد .عـ ّ

معتقدنــد؛ ایــن جعــل کــه بهخاطــر یــك اشــتباه
عجیــب نــاکام مانــد ،در ســال 1292ه.ش ،بهوســیله
فــردی بــه نــام «میــرزا آقاخــان اسکناســی» انجــام
شــده اســت .ایــن جاعــل حرفــهاي هنــگام جعــل
اســکناس دو تومانــي در مشــهد بهجــاي درج
عبــارت «قابــل پرداخــت در مشــهد فقــط»
از عبــارت «قابــل پرداخــت فقــط در مشــهد»
اســتفاده کــرده بــود کــه جابهجایــي ایــن یــك
کلمــه باعــث مشــخص شــدن اســکناس تقلبــی و
دســتگیری وی شــد .بــا توجــه بــه نبــود کاغــذ و
رنــگ مخصــوص چــاپ در ایــران ،هنــوز چگونگــی
تولیــد ایــن اســکناس در ابهــام باقــی مانــده اســت
روایــت د ّوم امــا می گویــد :نخســتین کســی کــه
در ایــران اقــدام بــه چــاپ اســکناس تقلبــی کــرد،
شــخصی بــه نــام «الکســاندر ایوانویــچ» بــود .گفتــه
عــدهای در
شــده او در شــهریور  1309بههمــراه ّ
زیرزمینــی در جنــوب تهــران ،اســکناسهای
جعلــی یــك تومانــی چــاپ میکــرد .امــا بــا توجــه
بــه اینکــه «ایوانویــچ» فقــط یــك تومانــی جعــل
میکــرد ،روایــت ا ّول بــه واقعیــت نزدیكتــر اســـت.
همچنـیـــن در مـقـــالهای کـــه بـه قلـــم دکتر علی

آقای علی اکبر اعجازی
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 Wنمونه اصل

شــرقی ،اقتصــاددان و پژوهشگــر ایرانــی در دایــره
المعــارف ایرانیــکا منتشــر شــده ،از جعــل حرفــهای
«آقاخــان اسکناســی» ،بهعنــوان نخســتین جعــل
اســکناس در ایــران نــام بــرده شــده اســت
بههــر حــال ،ایــن اســکناس ســاخته دســت یــك
جاعــل بســیار ماهــر بــوده کــه بــه دلیــل غلــط
امــای انگلیســی و قــرار دادن واژه «»ONLY
در جــای نامناســب لــو رفتــه اســت .ضمنــاً بــا
توجــه بــه عــدم در اختیــار داشــتن کاغــذ و رنــگ
مخصــوص ،هنــوز چگونگــی تولیــد ایــن اســکناس
در ابهــام باقــی مانــده اســت.
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