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ایـــن روزهـــا انواع کالهبرداریهـــا پا به پای پیشـــرفت تکنولوژی ،مـــدرن و به روز
شـــدهاند ،حاال در اکثر کشـــورها پای قمارخانهها به فضای مجازی هم باز شده تا
جایـــی که بهصورت مجازی اقـــدام به کالهبرداری میکنند .بر اســـاس آمارهای
پلیس فتا ،چند ده هزار سایت غیرمجاز در کشور تاکنون شناسایی و مسدود شده
است.
رئیـــس پلیـــس فتای تهـــران بـــزرگ در ایـــن باره بـــه «ایـــران» میگویـــد« :اکثر
سرشبکههای قمار آنالین در خارج از کشور بسر میبرند و پلیس فتا به طور مرتب
در حال رصد و پایش این گروهها در شـــبکههای مجازی است .امسال اولویت ما
در بحث مبارزه با جرایم سایبری ،مبارزه با قمار آنالین و شرطبندیهای مجازی
اســـت .از ابتدای امســـال تاکنون هم چندین باند و شـــبکه اصلـــی این موضوع،
شناســـایی و متالشی شد و کماکان هم اقدامات پلیس با قوت ادامه دارد .همین
امـــروز و در همیـــن لحظه هم دو تیم رســـیدگیکننده تخصصـــی در حال انجام
عملیات هستند تا پولشوهای باندهای جدید شناسایی شده و دستگیر شوند».
ســـرهنگ داوود معظمی گـــودرزی ،در ادامـــه میافزاید« :این جـــرم ،یک جرم
بینالمللی اســـت و اکثر سرشبکهها در خارج از کشـــور و بیشتر هم در کشورهای
همســـایه ،بســـر میبرند و اقدامات الزم در خصوص دســـتگیری بایـــد از طریق
مراجع قضایی و هماهنگی با پلیس اینترپل ،جهت اعالن قرمز و تحت تعقیب
قرار دادن مجرمین انجام شـــود ،البته تاکنون هم این موارد انجام شده و چندین
نفر در این حوزه شناسایی و دستگیر شدهاند ».بهگفته او ،شبکههای بانکی هم در
زمینه رصد و پایش ســـایتهای قمار ،وارد عمل شدهاند ،این در حالی است که
بیشتر سایتها به نوعی روند مالی را دور میزنند ،به گونهای که سایت یا درگاهی
بانکی برای نوعی کسب و کار تهیه میکنند و از آن راه وارد عمل میشوند و پس
از مدتی فعالیت با عنوان کســـب و کار ،اقدام به تغییر کاربری ســـایت میدهند،
بهعنـــوان مثال فرد برای فروش موبایل درگاهـــی را دریافت میکند ،ولی پس از
مدتی برای شرطبندی از آن استفاده میکند.
ëëسوداییکشبهپولدارشدن
مسألهای که در قمار آنالین مطرح است ،این است که اکثر جوانان سودای پولدار
شدن یک شبه را در سر میپرورانند.
معظمـــی گودرزی ،در این زمینه معتقد اســـت که طراحان ســـایتهای قمار با
اســـتفاده از ابزارهای تبلیغاتی با وعده یک شـــبه پولدار شدن ،گروهی از جامعه
بخصوص جوانان را ترغیب میکنند که تمام ســـرمایه خود را در این ســـایتها،
ســـرمایهگذاری کنند ،اما طبق بررســـیهای عینی توســـط مجموعـــه پلیس فتا،
الگوریتمی که در این ســـایتها مورد اســـتفاده قرار میگیرد ،به گونهای است که
کامالً هوشـــمند عمل کرده و برآیند نهایی آن بازنده بودن کلی شـــرکتکنندهها
است ،البته شاید یکی دو بار اول ،افراد مبالغ ناچیزی برنده شده و به حساب آنها
مبالغ مورد نظر ،واریز شود ،اما همین امر موجب میشود که فرد تشویق به ادامه
کار شده و در کل بازنده بازی باشد.
او در ادامـــه توضیـــح میدهـــد« :روزانه
مـــوارد متعـــددی از مالباختـــگان در
سایتهای قمار به ما مراجعه میکنند،
در یک مـــورد کارمند یکی از مؤسســـات
خصوصـــی ،حقوقی که باید ســـر ماه به
حساب پرسنل شـــرکت واریز میکرد ،در
قمار آنالین سرمایهگذاری کرده و همه را
به باد داده بود و حاال هم باید پاسخگوی
مراجـــع قضایـــی و شـــکات باشـــد؛ باید
توجه کرد که الگوریتم سایتهای قمار،
در مواردی مشاهده شده
همـــه را بازنده میکند و سرشـــبکههای
حتیبرخیسلبریتیها
بسیاری از سایتهای قمار هم در خارج
از کشور هستند و روزانه در حال افزایش
که فالوئرهای باالیی
هســـتند .ســـایتهای قمار بـــه این گونه
دارند ،اقدام به تبلیغات
هســـتند که افـــراد در ابتدا باید حســـاب
در این حوزه میکنند،
کاربری درست کرده و اطالعات شخصی
هوشیار
این افراد نیز باید
خود را به آن ســـایتها ارائه دهند ،البته
باشند که شدیداًبا این
در پـــارهای مواقـــع ســـایت مـــورد نظـــر،
عـــاوه بر اطالعات شـــخصی ،اطالعات
عمل آنها برخورد
بانکـــی را هـــم از افـــراد فریـــب خـــورده
قانونی خواهد شد
درخواســـت میکند .در بســـیاری مواقع
هـــم گردانندگان این ســـایتها با فعال
کردن اپلیکیشنهای پرداخت ،اقدام به
سوءاستفاده از اطالعات شخصی افراد میکنند».
ëëقمارباکارتبانکینوزاد 8ماهه
رئیس پلیس فتای تهران با اشاره به اینکه گاهی اوقات ،اشخاص اقدام ب ه اجاره
کارتهای بانکی برای قمار آنالین میکننـــد ،میگوید« :با توجه به اینکه قانون،
مالک یا دارنده کارت را به جهت هرگونه سوءاستفاده میشناسد ،عواقب آن نیز
بر عهده دارنده کارت اســـت ،حتی اگر اجاره دادن کارت ،عملی ناآگاهانه باشد،
اما در هر حال قانون ،با دارنده کارت برخورد خواهد کرد .گاهی سایتها به بهانه
مشـــغول شـــدن در یک حرفه و پرداخت بخشی از ســـود به فردی که کارتش در
اختیار افراد ســـودجو قرار گرفته ،دارندگان کارتهـــای بانکی را فریب میدهند.
افرادی هم که اقدام به اجاره این کارتها میکنند ،در طیفهای ســـنی مختلفی
ی نوزادی  8ماهه باز شـــده بود ،دهها
قـــرار دارند .در یک مورد با حســـابی که برا 
میلیارد تومان واریز و برداشت انجام شده بود .از نوزاد تا پیرمرد  80ساله در این
حوزه دیده شده است ».معظمی گودرزی از مردم درخواست میکند  :چنانچه
مـــردم در فضای مجازی تبلیغات یـــا فعالیتی در این حوزه مشـــاهده کردند ،با
ســـایت رسمی پلیس فتا به نشـــانی « »cyberpolice.irارتباط برقرار کنند تا ما از
طریق بخش گزارشهای مردمی ،مجرمان را شناســـایی و با آنها برخورد کنیم.
در مواردی مشـــاهده شـــده حتی برخی ســـلبریتیها که فالوئرهای باالیی دارند،
اقدام به تبلیغات در این حوزه میکنند ،این افراد نیز باید هوشیار باشند که شدیداً
با این عمل آنها برخورد قانونی خواهد شـــد .لطفاً قبل از انتشـــار هرگونه آگهی،
ماهیت آن را بررسی کنید .بحث اصلی که باید در زمینه آگاهسازی عمومی به آن
توجه کرد اینکه باید سواد رسانهای را در جامعه افزایش دهیم و بهصورت مرتب
آگاهسازی در این عرصه وجود داشته باشد ،البته فقط پلیس ،به تنهایی مسئول و
متولی برخورد با جرایم سایبری نیست بلکه نهادهای اجتماعی هم باید در این
زمینه همکاری و مساعدتهای الزم را داشته باشند و به وظایف خود عمل کنند
تا بتوان با مشـــارکت و همدلی و پشـــتکار باال ،هر چه سریعتر بقیه سرشبکههای
فعال را شناسایی و از فریب افراد ناآگاه در این حوزه جلوگیری به عمل آورد.
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قمار یعنی پول
مفت و کالن به
دست آوردن،
افرادی که به این
سایتها ورود
میکنند به دو
دستهتقسیم
میشوند؛دسته
اول افرادی که
برای تفریح بازی
میکنند ،دسته دوم
کسانی که نیاز مالی
دارند.
دو سالی بود که
در شبکههای
اجتماعی
تبلیغات زیادی را
درباره شرطبندی
آنالین می دید م
و دائم از پولهای
کالن و میلیونی
صحبت می شد
با خودم گفتم
حاال بهترین وقت
پولدار شدن است
و از این طریق
می توانم ماشین
مورد عالقه ام
را بخرم باالخره
دل به دریا زدم
و وارد یکی از
این سایتهای
شرط بندی شدم
اما از آخر کار خبر
نداشتم که چه
اتفاقی خواهد
افتاد

از نوجوان 16سـ ــاله تا مرد 50ساله برای کنجکاوی،
تفریـ ــح یا بـ ــا رؤیـ ــای ثـ ــروت وارد دنیـ ــای عجیب
شـ ــرطبندی میشـ ــوند اما در نتیجه با کولهباری از
تجربهای تلخ به دنیای حقیقی باز میگردند.برای
مرورتجربهافراد،نگاهاسالم،پیگیریپلیسفتااین
گزارشرابخوانید.
دنیـ ــای امـ ــروز بـ ــه سـ ــادگی هـ ــر چـ ــه تمامتر
غیرممکنها را ممکن میسـ ــازد .حتماًاین جمله
به گوشتان خورده است یا خواندهاید ،غیرممکن
مانند بـ ــرف شـ ــهریور ،به ظاهر غیرممکن اسـ ــت
امـ ــا در روزگار ما اگر این اتفـ ــاق هم بیفتد ،تعجب
نخواهیم کـ ــرد .در حال گذر از عصری هسـ ــتیم که
اتفاقات غیرمنتظره بر مدار تکـ ــرار در حال جریان
اسـ ــت ،اما این مدار تنها به دنیای حقیقی منتهی
نمیشـ ــود بلکه به صـ ــورت گسـ ــتردهتر در فضای
مجازی به تنـ ــدی هر چه تمامتر در جریان اسـ ــت
در واقـ ــع این غیرممکن اسـ ــت که دیگـ ــر معنایی
ندارد.
در جامعـ ــه کنونی مـ ــا اکثر افراد از گوش ـ ـیهای
هوشـ ــمند اسـ ــتفاده میکنند ،البته به جز ساکنین
مناطق محروم کـ ــه از امکانات بی بهره هسـ ــتند.
کافی اسـ ــت زمانی هر چند کوتاه را صرف گشتزنی
در اینستاگرام کنید .دنیایی رنگارنگ میبینید که
گویای نگاه و شـ ــخصیت افراد اسـ ــت که الیههای
پنهـ ــان و پیـ ــدای جامعـ ــه را به تصویر میکشـ ــد.
صاحبـ ــان برخی صفحـ ــات از بازدیدکننده باالیی
برخوردارنـ ــد ،این افراد با توجه بـ ــه هواداران خود
خط مشی مشـ ــخصی را دنبال میکنند .آن دسته
از افرادی که طبـ ــق چارچوب عرفی و اخالقی قدم
برمیدارندمسیرشانمشخصاست،امادرمقابل
گروهی از افراد سـ ــعی دارند خارج از عرف انسانی
به جذب فالوور بپردازند ،کارهایی نظیر :استفاده از
الفاظ رکیک ،توهین به شخصیتها و مسئوالن،
استفاده ابزاری از فرزند ،زن و نمایش برهنگی خود
کهتمام این رفتارها خالصهمیشـ ــود درکمبودها،
نفی آرمان و منش انسـ ــانی که در این افراد شـ ــکل
گرفته اسـ ــت ،اما متأسـ ــفانه این رفتارهـ ــا در نگاه
گروهی از مـ ــردم جذابیتی برای دنبـ ــال کردن دارد
که به واسطه پیگیری روزانه جذب تبلیغات پرزرق
و برق و خیریهای که برای رشـ ــد قشـ ــر پایین و کمی
متوسطمدنظرشانمیشوند.
این داستان با آدرس لینک در قسمت بیو آغاز
شـ ــده و به دنیای شرطبندی سـ ــوق داده میشود.
سایتهای شرطبندی در تمام دنیا کاربران خاص
به خـ ــود را دارد اما در کشـ ــور ما کامـ ــاً غیرقانونی،
خالفشـ ــرعوعرفاسـ ــتوبههمینعلتهیچ
گونهنظارتیبرکارکرداینگونهسایتهاوکاربران
آنانجام نمیشود .حدود ۵، ۴سالاستایننوع
سایتها در کشـ ــور ترکیه ،ارمنستان و حتی داخل
کشور توسـ ــط کاربران ایرانی رواج پیدا کرده است.
آنها با شعار سـ ــرمایهگذاری خاص ،جذاب و سود
استثناییافرادرادعوتمیکنندوبرایشاننمونهای
جعلیاززندگیآرمانیمیسازندکهمیتوانندیک
شبه ره صد ساله را طی کنند که متأسفانه هر لحظه
مانندقارچسمیدرحالتکثیرهستند.
تمام این افراد به ظاهر صاحب پنل شـ ــخصی
خودبرایشرطبندییاقمارهستنددرحالیکهخود
کارمندیکنفرمیباشـ ــندسایتهاتوسطمدیربا
هدف فـ ــروش ابتذال بـ ــه کاربران ایرانـ ــی در حال
فعالیت هسـ ــتند .نامهای آشنایی چون سعداهلل
امیرشـ ــقاقی سـ ــاکن ترکیه و پسرش فرشـ ــید امیر
شـ ــقاقی ملقب به مونتیگو در اسپانیا گردانندگان
اصلیاینگونهسایتهادرترکیههستند.
پدر و پسر با اســـتفاده از تهی مغزان ،سناریوهای
بســـیار ابلهانه برای افراد مینویسند ،مانند عروسی
صـــوری ،درگیـــری ،گروگانگیریهـــای ســـاختگی و
موضوعاتی از این قبیل کـــه دنبالکنندههای خود را
مجبوربهپیگیریمیکنند،اماگاهیاینافرادبهخود
اجازه میدهند به فالوورهای خـــود توهین و آنها را
بدبختبنامندکهباورودبهسایتدرخیریهایکهبه
راه انداختهاند ،میتوانند پول پارو کنند اما نوع دیگر
جـــذبآنانازطریقطنازیزنانهاســـتکهدراصل
استفادهابزاریازجنسمخالفاست.
این سایتها  24سـ ــاعت فعال و از پشتیبانی
آنالینبرخوردارهسـ ــتندکهکاربرانتوسـ ــطسرور
ارتباط برقرار میکنند؛ کافی است زمانی را هر چند
کوتاهدرسایتهایبهظاهرمتفاوتافرادبگذرانید

و به این نتیجه خواهید رسید که تمام آنها توسط
یک سرور هدایت میشود و قسمت جالب اینکه
تک تک این افراد سـ ــعی دارند کاربـ ــران را به این
باوربرسانندکهتنهاخودمعتبرودیگرانکالهبردار
هستند.

ëëبازیبهشرط معیشت

محمد  31سـ ــاله اسـ ــت .تجربهای  4سـ ــاله در
سـ ــایتهای شـ ــرطبندی دارد .ابتـ ــدا بـ ــازی را در
اپلیکیش ـ ـنهایی که نوعی شبیهسـ ــازی شـ ــده به
سایتها است شروع کرده و با تجربهای که به مرور
کسـ ــب کرده در چشـ ــم خود و دیگران ماهر به نظر
میرسد؛باتبلیغواصراردوستانشراهیبرایپول
یکشبهدرآوردنراپیشمیگیرد.
مبلغ اندکی به سایت یکی از تهی مغزان واریز
میکندتااینکهمبلغرابهچندمیلیونبرساند،چند
باری تالش کرد که پول را برداشت کند اما هر بار با
پیام منتظر باشـ ــید روبهرو بود تا اینکه حساب او به
اصطالحبنیعنیمسدودشد.
از او پرسیدم ،چطور به سـ ــایت اعتماد کردی و
مبلغراواریزکردی؟
«باشنیدنتجربهتلخافرادتاحدودیبیاعتماد
بودم و نوعی ترس برای واریز پول بیشتری داشتم،
بـ ــا کارتی که موجودی کمتری داشـ ــت ،اسـ ــتفاده
میکردم ،اما در آخر اعتماد خود را به طور کامل از
دسـ ــت دادم و این روزها تالش میکنم دیگرکسی
مانندمناینتجربهتلخرانداشتهباشد».
انگیزهاتبرایورودبهسایتچهبود؟
قماریعنیپولمفتوکالنبهدسـ ــتآوردن،
افـ ــرادی که به ایـ ــن سـ ــایتها ورود میکنند به دو
دسته تقسیم میشوند؛ دسـ ــته اول افرادی که برای
تفریحبازیمیکنند،دستهدومکسانیکهنیازمالی
دارند .من جزو دسته دوم بودم .دو سالی بود که در
شبکه هایاجتماعیتبلیغاتزیادیرادربارهشرط
بندی آنالیـ ــن میدیدم و دائم از پـ ــول های کالن و
میلیونی صحبت می شـ ــد .با خـ ــودم گفتم حاال
بهترینوقتپولدارشدناستوازاینطریقمی
توانمماشینموردعالقهامرابخرم.باالخرهدلبه
دریا زدم و وارد یکی از این سایت ها ی شرط بندی
شـ ــدم اما از آخر کار خبر نداشـ ــتم که چـ ــه اتفاقی
خواهدافتاد.
درادامهباافرادبسیاریصحبتکردمکهعلت
ورودبهسایتهاراباپیشزمینهذهنیکهمیتوانند
در دوران بیکاری منبع درآمدی برایشـ ــان باشـ ــد یا
عدهایبرایکنجکاوی،تفریح،اصراردوستاناسیر
تبلیغاتدروغینافرادقرارگرفتند.
اغلب افراد دچـ ــار نوعی اعتماد به نفس کاذب
شدندوخودراازقبلبرندهمیپنداشتند.
باتوجهبهتعاریفاطرافیانباپولاندکیشروع
کرده و طبق الگوریتم اکثر سـ ــایتها بـ ــازی اول را
برنده میشوند و 3بازی بعد را میبازند واین گونه
ترغیب میشوند بازی را ادامه دهند تا باختها را
جبرانکنند،اماباختهایکیپسازدیگریشروع
میشود تا اینکه به ضرر صد درصد مالی میرسند،
امـ ــا در این میـ ــان افـ ــرادی بودند که حسـ ــابهای
میلیونیشـ ــان به اصطالح فیشـ ــینگ میشـ ــود
یعنی با کیـ ــف پولی خالی خود روبهرو میشـ ــوند
و به دلیل دردسـ ــرهای فـ ــراوان از پیگیری توسـ ــط
پلیس فتا امتناع میکنند .اما در میان مالباختگان
آقازادههایـ ــی بودندکه برای زنـ ــدهکردن پول خود
بهدوبیوترکیهسـ ــفرکردندونیمیازپولخودرااز
صاحبانسایتهاپسگرفتند.
دیگری17میلیونتومانضررمیکند.چگونگی
برداشت از حسـ ــاب را پرسـ ــیدم ،از حسابش کسر
میشود و به حساب سایت هم واریز نمیشود ،در
واقعبین حسابمیماند،بهتراستبگوییمعلی
میماندوحوضش.
تمامـ ــی افـ ــراد بالاسـ ــتثنا از ضرردهـ ــی باالیی
میگویند و برای کسـ ــانی که برای تومان به تومان
اندوختهشان تالش میکنند ،نه هیچ سودی بلکه
پشیمانیفراوانیبههمراهدارد.

ëëبازیهای قمار تنها به فضای اینستاگرام
ختمنمیشود
گسـ ــترش روز افـ ــزون نفوذ فضای مجـ ــازی در
زندگی امـ ــروزی و اقبال مخاطبان به شـ ــبکههای
اجتماعی سـ ــبب شـ ــده تا طراحان و گردانندگان
سـ ــایتهای شـ ــرط بندی در الیه های پنهان از این
فرصت بهره بـ ــرده و با تبلیغات فـ ــراوان به دنبال

ترغیب جوانان برای شرط بندی به طرق مختلف
باشند.بههمیندلیلبیشترگردانندگاناینسایت
هاکهعمدتازیرزمینیفعالیتدارندپسازجلب
توجه و تطمیع طعمههای خـ ــود ،فضا را به نحوی
مدیریت می کنند که فرد در شـ ــروع قمار برای دو تا
سهباربرندهشودودرنهایتپسازاینکهاطمینان
او جلب کردنـ ــد کل سـ ــرمایه او را بـ ــا ترفند هایی
خالی می کننـ ــد غافل از اینکه فعالیت بیشـ ــتر در
سـ ــایتهایقماروشـ ــرطبندیمنجربهفرورفتن
بیشتردرمرداباینسایتهامیشود.
قمارهـ ــا در جاهـ ــای مختلف انجام می شـ ــود:
گروههای تلگرامی؛ به نوعی مانند گلدکوئیسـ ــت
عمل میکنند و بابت زیرمجموعههایی که اضافه
میشود،حقکمیسیوندریافتمیکنند.

شرطبندیهای کاغذی؛ سـ ــابقه بسیار طوالنی
دارند.مانندسایتهاکمیسیوندریافتمیشود،
تنها حسـ ــن ایـ ــن نوع شـ ــرطبندی این اسـ ــت که
کالهبرداریصورتنمیگیرد.
کازینـ ــو در خانههای شـ ــمال تهـ ــران؛ صاحب
مکان بابت بردهای افراد 20درصد حق کمیسیون
دریافت میکند .طبق شـ ــنیدهها ،ش ـ ـبهایی را
پشتسـ ــرمیگذارندکهمیلیاردهاتومانجابهجا
میشود .اکثر شرکت کنندگان از قشر مرفه جامعه
هستندکهبابتبازی،کلیدویالوحتیخودرومدل
باال را روی میز میگذارند و شـ ــیوهای که بینشـ ــان
مرسـ ــوم اسـ ــت ،اسـ ــتفاده ابزاری از خانمها برای
باخترقیباست.
باشـ ــگاههای بیلیـ ــارد؛ این نوع از شـ ــرطبندی
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