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 چکیذه

ُ است ٍ لذه تی تِ اًذاسُ ی خَد دٍلت ّا دارد ٍ ّوَارُ تْذیذی اختالس اهَال ػوَهی ّن سهاى تا تطکیل حکَهت در جاهؼِ هطزح تَد
ِ جاهؼِ ی تطزی للوذاد هی گزدد. در کطَر ها ًیش ػلی رغن تطذیذ هجاسات هزتکثیي جزم اختالس، ارتکاب آى، در سطح ٍسیؼی ّن  ػلی

ِ دارد. ِ ی ػذم تؼلك حمَ چٌاى اداه ِ دٍلت، ػلی الخػَظ هسأل ق ٍ هشایا تا اغل ضخػی تَدى ٍ تفَیض اختیار تؼلیك هتْن تِ اختالس ت
جاهغ تیي جزم اختالس ٍ ّزیک اس جزاین خیاًت در اهاًت، تػزف غیزلاًًَی، سزلت ٍ کالّثزداری، ایي  فزدی تَدى هجاسات هغایزت دارد.

ِ اش در ّوِ ایي جزاین، استیالء تز هال غیز هی تاضذ، تا ایي ّوِ جزم اختالس اس  جْات سیادی تا است کِ ّذف هزتکة اس ػول هجزهاً
ّزگاُ کسی  لاًَى هجاسات اسالهی ًذارد. 46ضزٍع تِ جزم اختالس هتػَر است ٍ هٌافاتی تا هادُ ی  جزاین هذکَر کاهالً هتوایش است.

ُ اس سٌذ جؼلی تزای اختالس، اغل سٌذ را ّن جؼل کٌذ، تزای استفادُ اس سٌذ جؼلی ٍ اختالس تِ اضذ هجاسات هحکَم  ُ تز استفاد ػالٍ
اختالس اػن اس هؼٌای فمْی یا حمَلی آى، الذام تِ ایي ػول ًاضایست است  ضَد ٍ تزای خَد جؼل ًیش هجاسات هستملی خَاّذ داضت.هی 

تز ساسهاى ّا ٍ ادارات ایزاى الگَیی اس  ػلی رغن ایي کِ تیص کِ تز اساس آیات، رٍایات ٍ ػمل، هزتکة آى، هستحك هجاسات تؼشیزی است.

اضٌذ ٍ فؼالیت ّا ًیش هطاتِ هی تاضٌذ، اها در ٍضغ لاًَى سؼی ًطذُ است کِ اس تجزتیات ٍ لَاًیي هَضَػِ ی ایي کطَرّای دیگز هی ت
ُ گزدد. ُ تا جزم اختالس استفاد کاّص اػتمادات هذّثی جَاًاى، فمذاى ساسهاًی کِ تزًاهِ ّای هتٌَع ٍ ساسًذُ  کطَرّا در کطف ٍ هثارس

ِ تا ِ در تذٍ تطکیل خاًَادُ، رفت ٍ آهذ تِ تزای ًسل جَاى ٍ ًَجَاى داضت ضذ، تَلؼات تیص اس حذ جَاًاى تزای رسیذى تِ یک سًذگی هزف
ُ اس هْن َ گزفتي اس آى ّا، ٍغیز چٌیي ضؼف سیستن لضایی  تزیي ػلل ٍ افشایص جزایوی چَى اختالس است. ّن کطَرّای خارجی ٍ الگ

تی حساب ٍ کتاب کِ راُ را تزای ارتکاب ایي ًَع جزاین ّوَار هی ساسد، اػطای  در تؼمیة ٍ هجاسات ایي ًَع هتْواى ، تستي لزاردادّای
اهتیاسات حساب ًطذُ تِ افزاد ًاالیك ، ضؼف سیستن کٌتزلی ٍ ًظارتی، گواردى افزاد ًاالیك در پست ّای کلیذی، تیکاری ٍ ػذم ایجاد 

ن  خاغی است کِ تٌْا اس سَی یضذُ است. اختالس یکی اس جزا ّا ػاهل دیگز سثة افشایص اًحزافات هالی در ساسهاى ّا اضتغال ٍ دُ

کارهٌذاى دٍلتی ٍ هأهَریي تِ خذهات ػوَهی اػن اس رسوی ٍ غیز رسوی لاتل ارتکاب است. کِ تؼزیف هطخع ٍ کاهلی اس ایي جزم ارایِ 
ٍ یکی اس تارستزیي  ی کٌذ غَرت ًگزفت،ًطذُ است، الثتِ تحمیماتی غَرت گزفتِ است اها کاری جاهغ کِ توام سٍایای هَضَع را تزرس

هطکالت ٍ هؼضالت جْاى، تاالخع کطَرّای جْاى سَم تخلفات ٍ جزاین کارکٌاى دٍلت ٍ سَء استفادُ ّای هالی آًْا اس اهَال دٍلتی 
 ام خَاّذ رساًذ.لذا تا ًظز تِ اّویت هَضَع ایي پایاى ًاهِ ایي هْن را تِ اًج هی تاضذ کِ رضذ فشایٌذُ ای ًیش پیذا کزدُ است.

ِ، جزم، اختالس،هاي كلیذي:  واژه  .حمَق فم
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