ﮐﻼﻫﺒﺮداری در آﻟﻤﺎن
ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮدارﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾ از ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ اﻣﺎﮐﻦ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺴ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﯿﻨﺪ ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺟﻌﻠ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دادن ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ آدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﭘﻮﻟ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ؛
ﻣﺤﺼﻮﻟ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ؛ ﭘﺴﺖ دﯾﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﻣﻀﺎء ﺑﯿﺮد.

اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ را در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﺎﻻ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ و ﭘﺴﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﻣﺤﺼﻮل را دارد ) در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﻮی درب ﭘﺎﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ را ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ( در آدرس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.

ﺧﺐ ؛ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﻢ؟

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﻐﺎت و ﻣﺜﺎل ﻫﺎی در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

اوﻟﯿﻦ ﻟﻐﺖ ؛ ﻟﻐﺖ ﯾﺎ اﺳﻢ ﻣﺬﮐﺮ  Betrugاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧ زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
ﺗﻘﻠﺐ ؛ ﺣﻘﻪ ؛ ﻓﺮﯾﺐ ؛ ﻧﯿﺮﻧ ؛ ﮐﻼه ﺑﺮداری ﯾﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ؛ ﮐﻠ

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﺑﺮﺳﯿﻢ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد
 der Betrügerﻣﺮد ﮐﻼﻫﺒﺮدار
 die Betrügerinزن ﮐﻼﻫﺒﺮدار

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﯾ اﺳﻢ ﻣﻮﻧﺚ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ ﮐﻪ آن  die Betrügereiاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﺷﯿﺎدی اﺳﺖ.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ  betrügenاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

ﺳﺮ ﮐﺴ ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ؛ ﮐﺴ را ﺳﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺮدن ؛ ﻓﺮﯾﺐ دادن ؛ ﮔﻮش ﮐﺴ را ﺑﺮﯾﺪن.

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎده betrogen :
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ haben betrogen :

ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ؛ اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ:
ﻓﺮض ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ آدم ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آدرس ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪ.
او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﯾ ﺣﺴﺎب ﺟﻌﻠ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ؛ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ آدرس
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ) ﻣﺜﻞ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ دﯾﺮ ﮐﺴ در آن زﻧﺪﮔ ﻧﻤﯿﻨﺪ ( ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب را ﺑﻪ آدرس ﺷﻤﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

وﻗﺘ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎﯾ اﯾﻨﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ؛ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﻧﺪاده اﯾﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻠ دردﺳﺮ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﻨﺪ  :و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾ ﺗﺎﯾﯿﺪ ِ از ﺷﺎﯾﺖ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اون
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻔﺎرش ؛ ﺣﺴﺎب و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ی ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ!

اون ﮐﺴ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮرد ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؛ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آﮔﺎﻫ و ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﺮا ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﻮﻟ ﺑﺮاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده اﺳﺖ را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ؟ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻨﺎر را ﻣﯿﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن آﻟﻤﺎن
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺎم و آدرس ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؛ ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎز ﺣﻖ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎﯾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ؛ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزﻣﻪ را ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮوﯾﺪ ؛ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ زﻣﺎن اﯾﻨﺎر را دارم و ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ اش را ؛ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻦ از وﻗﺖ و
زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻢ ؛ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻣﺒﻠﻎ  30ﯾﺎ  50ﯾﻮرو ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﻟ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن وارﯾﺰ ﻧﺮد ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪارم!

ﺧﻼﺻﻪ  :در ﻣﻮاردی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ دادﮔﺎه ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻧﻤ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ
اﯾﻦ راﺣﺘ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺨﻮرد!

ﭼﻮن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ روزﻫﺎ زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﻄﻠﺒ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺧﺐ  ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ  betrügenو ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ

 betrogen werdenﮔﻮل ﺧﻮردن ؛ ﻣﻮرد ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ؛ ﺳﺮ ﮐﺴ ﮐﻼه رﻓﺘﻦ
اﻟﺒﺘﻪ در اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ ﺗﻮی درس ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرده اﯾﺪ ﺑﻠﻪ اون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

jemanden bei einem Geschäft betrügen
ﮐﺴ را در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﺮﯾﺐ دادن
ﺳﺮ ﮐﺴ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺘﻦ

jemanden um 200€ betrügen
دوﯾﺴﺖ ﯾﻮرو ﺳﺮ ﮐﺴ ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺘﻦ

اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  umﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد.

jemanden um sein Vermögen betrügen

ﺑﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﯾﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی داراﯾ ﯾﺎ ﻣﺎل و اﻣﻮال ﮐﺴ را از ﭼﻨﺶ در آوردن

ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ را در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﺎﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ sich betrügen آﻧﺎه ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮐﺴ ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮرده اﯾﻢ ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻼه ﺳﺮ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

sich von jemandem betrügen lassen
ﺑﺬارﯾﻢ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ) ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ( ﮐﺴ ﮐﻼه ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺬارد ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح :
im Spiel betrügen
در ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮدن

er hat mich um mein Geld betrogen
او ﭘﻮل ﻣﺮا ﺧﻮرد  ،ﺳﺮ ﻣﻦ ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی ﭘﻮﻟﻢ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻞ  betrügenﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی ﻣ آﯾﺪ در ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﻌﻨ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﯾﺎ
زﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی و ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺷﺮﯾ اش ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﺮی در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.

er betrügt seine Frau mit einer anderen
او ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﺮی راﺑﻄﻪ دارد و ﺑﻪ زﻧﺶ دارد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﺪ.

er hat seine Frau betrogen
او ﺑﻪ زﻧﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ

er betrügt seine Frau mit seiner Sekretärin
او ﺑﺎ ﻣﻨﺸ اش روی ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و دارد ﺑﻪ زن اش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ وﻟ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ

