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بیشـ ــتر در میان جوانان رایج اسـ ــت .نـ ــه تنها در ëëقمارحراماست

داخل باشگاه بین شرکت کنندگان رقمی تعیین
میشـ ــود بلکه از بیرون باشـ ــگاه برای افرادی که
بازی میکنند شرط بسته میشود.
البته در اینخصوص به گفته یک مقام مسئول
در پلیس در برخی از سـ ــایتها اکثر بازیها دارای
تقلبهایی به نفع گردانندگان بوده و گاهی اوقات
افراد با رباتهای طراحی شـ ــده بازی میکنند و در
برخی دیگر نیز با توجه به مجرمانه بودن فعالیت
درسایتهایقماردرصورتبرندهشدنتضمینی
بـ ــرای پرداخت مبالـ ــغ اعالمی به اعضـ ــاء وجود
ندارد .بسیاری از شکات این پروندهها در خصوص
مسدودسازی حسابهای خود پس از برنده شدن
مبالغ کالن توسط مدیران سایتها اقدام به طرح
دادخواهیمیکنند.

قمار یکی از انواع بـ ــازی های مخرب و خانمان
سوز است که متأسـ ــفانه با عنوان فریبنده ورزش
فکری ،بر مفاسد آن سـ ــرپوش گذاشته می شود .از
نظر اسالم ،این بازی ناسـ ــالم ،جزو گناهان کبیره
اسـ ــت .قمار باعث تشـ ــدید تضادهـ ــای داخلی،
اختالفـ ــات خانوادگـ ــی ،ازدیـ ــاد کینه و دشـ ــمنی
می گردد.به طور کلی سـ ــرگرمیها و ورزشهایی
که به صورت قمار انجام شـ ــود از نظر اسالم حرام
اسـ ــت .قماربازی در صورتی اتفاق میافتد که در
سـ ــرگرمی و یا تفریحی برد و باخت مطرح شـ ــود.
بر این اسـ ــاس ممکن اسـ ــت هر نوع بازی ،تفریح
و سـ ــرگرمی را بدون دانستن مسئله شـ ــرعی آن از
مشروعیت خارج کرده و به طریق قمار و نامشروع
درآوریم .مالک فقهی برد و باخت در تشـ ــخیص
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تفریـ ــحقمـ ــاریازغیرآنمالکمهمیاسـ ــتکه
باید به خوبی منظور از آن را متوجه شد .بر اساس
آموزههـ ــای فقهـ ــی در صورتی ایـ ــن مالک تحقق
مییابدکهچیزیازبازندهبهبرندهدادهشـ ــود.این
چیز مهم نیست چه باشـ ــد و حتی اگر از نظر مالی
ارزشی نداشته باشد ،صرف شـ ــرط پرداخت آن از
بازنده به برنده سبب قمار شدن آن تفریح خواهد
شـ ــد .مثالً ممکن اسـ ــت دو نفر با یکدیگر شـ ــرط
بگذارند هر کس در فـ ــان بازی یا در فالن کار برنده
شد باید از بازنده بستنی بگیرد! حتی این نوع شرط
بندی سـ ــاده نیز از نظر اسالم جایز نیست و سبب
نامشروعشدنآنتفریحمیشود.
ناگفته نماند که تیر ماه سـ ــال گذشـ ــته حجت
االسـ ــاموالمسـ ــلمین محمـ ــدجعفـ ــرمنتظری
دادستان کل کشـ ــور با استناد به نظریه مرکز فقهی
حقوقی قوه قضاییه طی بخشـ ــنامه ای اعالم کرد:
 .۱ارتکاب قمار با هر وسـ ــیله و ابزاری ولو در فضای
مجازی و سـ ــایتهای قمار حرام و جرم اسـ ــت.
 .۲طراحـ ــی و راهانـ ــدازی سـ ــایت قمـ ــار همچون
دایر کردن مکان برای قماربازی محسـ ــوب شده و
مشمول ماده ۷۰۸قانون مجازات اسالمی (بخش
تعزیرات) اسـ ــت .۳ .شـ ــرط بندی بـ ــر روی نتایج
مسابقات حرام است .لذا هر چند مشمول عنوان
قمار دانسته نشـ ــود ،مصداق بارز تحصیل مال از
طریق نامشـ ــروع و مشـ ــمول ماده ۲قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری
است.

ëëحبسوشالقدرانتظارقماربازان

وکالیدادگستریازمجازاتصاحبانسایتو
شخصیکهبازیمیکندمیگویند.
صالـ ــح نیکبخت وکیل دادگسـ ــتری از قوانین
حاکم در ایران میگوید :شرطبندی در ردیف قمار
گذاشـ ــته میشـ ــود.قمار کردن و دایر کردن وسایل
برای بازی قمار از هر طریق جرم اسـ ــت .ولی برای
شـ ــرطبندی حالت مجازات در نظر گرفته نشـ ــده
اسـ ــت ،درآمد وهر نـ ــوع توافـ ــق در معامله امری
حرام است .اگر کسـ ــی انگور بفروشد ،علتش هم
برای تهیه شراب باشـ ــد معامله نامشروع است و
اعتباریندارداماازلحاظقانونبرایشمجازاتیدر
نظر گرفته نشده است .در قوانین کلی و قابل اجرا
هرگونهدرآمدازشرطبندیحراماستوهیچیک
از دستگاههای اداری ،بانکی و قضایی هر گونه ادعا
راجع به این مسأله را ترتیب اثر نمیدهند .اگر چه
در این مورد مراجع قضایـ ــی ،انتظامی ،بانکها،
غیره و ذلـ ــک هیچ اقدامـ ــی برای ایـ ــن کار انجام
ندادند زیرا هر نوع توافق اعم از شرعی ،غیر شرعی
و قانونی ،غیر قانونی باشـ ــد ،بسـ ــتگی به اصناف
یا همان طرفیـ ــن در توافـ ــق را دارد ،از این جهت
نیروی انتظامی و بانکها هیچ مسـ ــئولیتی بابت
جلوگیرییاصیانتندارند.
این موضوع در ماههای اخیر بشدت رواج پیدا
کرده اسـ ــت ،در گذشـ ــته در زمینه فوتبال و اسب
دوانی در میدان صورت میگرفت ولی همچنان
شـ ــرطبندی در فوتبال ادامه دارد ،علی رغم حرام
بودن درآمد حاصل از شرطبندی در مواردی که در
حالحاضررایجاستدستگاههایاداری،قضایی
ونیرویانتظامیمسئولیتیدرجلوگیریازاینکار
ندارند.
کما اینکه بسیاری از موارد در احکام شرعی گناه
اسـ ــت و مجازات اخروی را به همـ ــراه دارد ولی در
قانون مجازات اسـ ــامی بهعنوان جرم ،مجازاتی
برایاینامرپیشبینینشدهاست.قانونگذارهیچ
الزامیبرایورودبهاینقضیهپیدانکردهاسـ ــتو
رسیدگی به این موضوع در دستگاه باری تعالی در
زمانپسازمرگانجامخواهدشد.

ëëتا بهحال چه فعالیت مثبتی در این امر
صورتگرفتهاست؟

نهادهای فرهنگی مخصوصاً صداوسیما باید
بهصورت ملی کار انجام دهنـ ــد نه آنکه بهصورت
میلیپیشبروند.بایدسودوزیانکاررابررسیکنند
و بهدلیل اینکه زیان کار بسـ ــیار زیاد اسـ ــت وظیفه
دارندمـ ــردمراازاینکارمنعکنند.عالوهبرآنباید
از نظر روانشناسی این موضوع بررسی شود که چرا
در حال حاضر شرطبندی بین جوانان و نوجوانان
رشدپیداکردهاست.
هوشـ ــنگ پوربابایی وکیل دادگستری از قانون
مجازات اسالمی بخش تعزیرات مواد  705تا 711

دربارهقماریاشرطبندیمیگوید.
عـ ــدهای از افـ ــراد معتقدنـ ــد کـ ــه بین قمـ ــار و
شـ ــرطبندی تفاوت و قابل تفکیک است؛ منظور
این است درقمار طرفین در یک موضوعی معین
بر اسـ ــاس مالی توافق میکنند که مـ ــال به برنده
بازی تعلق بگیرد در نتیجه برنده یـ ــا بازنده بودن
مشخص است .اما در شرطبندی برای موضوعی
کهبینطرفیناستقبولیاردمیشود.
قانونگـ ــذار در قانون مجازات اسـ ــامی درباره
فردی که قمار کرده و مالی را ناشی از قمار بهدست
آورده اسـ ــت میگوید :کسـ ــی که مبادرت به قمار
کند و از این محل مالی به دسـ ــت بیـ ــاورد به ۱تا۶
مـ ــاه حبس 74،ضربه شـ ــاق محکوم میشـ ــود،
در مواد بعدی قانون مجـ ــازات به صراحت بیان
شده است که هر شخصی با دایر کردن مکان قمار
انجام دهد ،مکان توقیف و شـ ــخص هم مجازات
میشود ،وسـ ــایل و لوازمی که ناشـ ــی از قمار بوده
اسـ ــت معـ ــدوم میشـ ــود .قانونگذار بیـ ــان کرده
اسـ ــت بین حقوقدانان اختالف نظر است که آیا
مکانهایی که قانونگذار در بخش تعزیرات به آن
اشاره کرده است شامل فضای مجازی میشود یا
خیر ،اگر چـ ــه در آن کمیته تعیین مصادیق فضای
مجازی یا فیلترینـ ــگ طی مصوب ـ ـهای اعالم کرد
که فضای مجازی هم مشـ ــمول مـ ــاده 705قانون
تعزیـ ــرات میشـ ــود .کمـ ــی عقب برمـ ــی گردیم،
زمان تصویب قانون در سـ ــال  1375بوده است.
قانونگذار به عبارت مکان اشـ ــاره نکرده است زیرا
در آن زمان فضـ ــای مجازی یا اینترنتـ ــی نبوده به
این خاطر اشاره مستقیم به آن نشده است ،اما از
کلمه دایر کردن این استنباط را میتوان داشت که
حتماً نباید یک مکان فیزیکی باشد ممکن است
در فضای اینترنت ،مجازی تحت عنوان یک وب
در قالب یک پایـ ــگاه ،دادههایی کـ ــه بین طرفین
مبادله میشود این اتفاق می افتد .ضرورتی ندارد
شـ ــما این مکان را به مغازه یا یـ ــک تجارت خانه و
امثالآنتفسیرکنید.قصدقانونگذارایناستکه
وارد معامله یا بازی قرار نشوند که از این محل یک
بازنده و برنده داشته باشد ،بنابراین در مصوبهای
بهعنوان مصوبه شماره 48که بعدها دادستان کل
کشور هم این را به تمام دادسـ ــراها ابالغ فرمودند
که دادسـ ــراها مکلف هستند این شرطبندی و قمار
رادر فضای مجازی ببینند ،مصوبـ ــه ماده  705به
بعد مجازات از ۱تا ۶ماه حبس و ۷۴ضربه شـ ــاق
دارد اما چون قانونگذار در این بخش اشـ ــارهای به
رد مال ناشی از قمار و شرطبندی نکرده است باید
تفکیک صورت بگیرد کـ ــه در این خصوص مالی
از برنده یا بازنده کشـ ــف شده اسـ ــت یا نه ،در این
خصوص اصل  49قانون اساسی میگوید اموالی
که هر شـ ــخص از محـ ــل اختالس ،قمـ ــار و امثال
آن اموال نامشـ ــروع دسـ ــت پیدا کرده باشند و به
صورتی که طرفین سازمانها یا نهادها شکایتی به
دادگاههای ویژه اصل  49دارند مـ ــال از طرف اخذ
شدهاستومالردمیشود.بنابرایندرخصوص
فضایمجازی،اینترنتوفضایعمومیمجازات
تعزیری ماده  705به بعد قانون مجازات ذکر شده
است که در خصوص کشف مال به دادگاه انقالب
ویژهاصل49قانوناساسیمیتوانمراجعهکرد.

قمار یکی از انواع
بازی های مخرب
و خانمان سوز
است که متأسفانه
با عنوان فریبنده
ورزش فکری ،بر
مفاسد آن سرپوش
گذاشته می شود.
از نظر اسالم،
این بازی ناسالم،
جزء گناهان کبیره
است .قمار باعث
تشدیدتضادهای
داخلی،اختالفات
خانوادگی،ازدیاد
کینه و دشمنی
می گردد.به طور
کلی سرگرمیها و
ورزشهایی که به
صورت قمار انجام
شود از نظر اسالم
حرام است

هشدار قانون به قربانیان
سایتهای شرطبندی

بر اســـاس قانون مجـــازات اســـامی قماربـــازی با هر
وســـیلهای ممنوع اســـت و مرتکبان آن به یک تا شش
ماه حبس یا  74ضربه شالق محکومشده و در صورت
تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جـــرم) به قماربازی به هر
سهراب سلیمزاده دو مجازات محکوم میشوند.
حقوقدان کارگروه تعیین مصادیـــق محتوای مجرمانه در چهل
و هشـــتمین جلســـه خود ،برخـــورد بـــا قمارخانههای
مجـــازی در اینترنـــت را بـــه تصویب رســـاند و آن را به
موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار
میرود اضافه کرد.
باید افزود ،شرطبندی موضوعی اســـت که در قانون مجازات اسالمی دارای
عنـــوان مجرمانه مســـتقل نیســـت و در هیچیک از مواد قانونی به آن اشـــاره
نشده است.
با این حال شـــرطبندی ،جرم اســـت اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی
قرار میگیـــرد بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار به طور
واضح شامل جرم شرطبندی نیز میشـــود ،طبق ماده  ۷۰۵قانون مجازات
اســـامی قمار با هر وســـیلهای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا  ۶ماه حبس یا
تا  ۷۴ضربه شـــاق محکوم شـــده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو
مجازات محکوم میشـــوند باید توجه داشـــت البته شرط خاص برای تحقق
این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی می بایست سوء نیتی مبنی بر قصد
برد و باخت احراز شـــود .اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشـــته باشـــد این
عمل ،مجرمانه نیست.
الزم به ذکر اســـت بر اســـاس ماده  ۶۵۴قانون مدنی قمار و گروهبندی باطل
و دعـــاوی راجع به آن مســـموع نخواهـــد بود؛ یعنی معاملـــه مبتنی بر قمار
نامشـــروع و طـــرح دعوا بر اســـاس آن وجاهـــت قانونی نـــدارد و قابل اثبات
نخواهد بود.
در قانـــون مجازات اســـامی در مـــواد  ۷۰۷ ،706 ،۷۰۵و  ۷۱۰قانون مجازت
اسالمیبرای اینگونه افراد مجازات تعیین شده است.
کاربـــران فضـــای مجازی باید توجه داشـــته باشـــند کـــه فضای وقـــوع جرم
(اینترنت) نمیتواند مانعی برای اثبات جرم باشد .یعنی وقتی قانونگذار هر
گونه قمار و شرطبندی را ممنوع کرد تفاوتی نمیکند که این اقدام در فضای
مجازی یا واقعی رخ دهد .در هر صورت با آن برخورد و مرتکبان به مجازات
قانونـــی محکـــوم خواهند شـــد .هر چند کارگـــروه تعیین مصادیـــق محتوای
مجرمانه برخورد با قمارخانههای مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و
آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود اضافه
کرد .همچنین نقش تبلیغات در این حوزه غیر قابل انکار است .همچنان که
با دایرکنندگان چنین ســـایتهایی برخورد میشود باید با افراد و چهرههایی
که برای این سایتها تبلیغ میکنند برخورد شود.
به نظر میرســـد اقـــدام قانونی و قاطـــع در برخورد با معضـــات اجتماعی
که در قامت جرم خودنمایی میکند از یک ســـو و فرهنگســـازی و پیشـــگیری
از وقوع چنین جرایمی از ســـوی دیگر همزمان بایدمدنظر قرار گرفته شـــود.
افرادی که دایرکننده چنین سایتهایی هستند مجرم هستند و در فکر ربودن
پـــول مردم و افرادی که فریب چنین ســـایتهایی را می خورند رؤیای پولدار
شـــدن و زندگی اشرافی (لوکس یا الکچری)در ســـر دارند .فرهنگسازی با اتکا
بـــه فرهنگ غنی ســـرزمینمان میتوانـــد در جهت پیشـــگیری از وقوع چنین
جرایمی مؤثر باشد.

ëëبستهشدنسایتهایشرطبندی

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای ناجا نیز
چندی پیش در گفتوگو با رسـ ــانه هـ ــا گفته بود:
با هر گونه اقدام شـ ــرطبندی و قمار در شـ ــبکههای
اجتماعـ ــی و فضـ ــای سـ ــایبری بشـ ــدت برخورد
میشـ ــود .وی اعالم کرد :تاکنون  ۳۰هزار سـ ــایت
شرطبندی بسته شده اسـ ــت .همچنین از ابتدای
سـ ــال جاری تاکنون وقوع جرائم سایبری در کشور
 ۲۴درصدکاهشداشتهاست.
سـ ــردار مجیـ ــد اظهـ ــار داشـ ــت :همـ ــواره
بـ ــه خانوادههـ ــای عزیـ ــز توصیـ ــه میشـ ــود تا از
سایتهای فیلتر شده و شرطبندی هرگز استفاده
نکنند؛ زیرا اسـ ــتفاده از این سایتها و فعالیت
در آن باعث خواهد شـ ــد تا مورد سوءاسـ ــتفاده
کالهبـ ــرداران قـ ــرار گیرند .رئیس پلیـ ــس فتا در
ادامه می گوید  :هر پدیدهای که در جامعه ایجاد
میشود ،افراد سودجو با نیت کالهبرداری وارد
عمل میشـ ــوند و بـ ــا انجام اقدامـ ــات مجرمانه
قصد رسـ ــیدن به اهداف خود را دارند که پلیس
فتا بـ ــا قـ ــدرت در این حـ ــوزه ورود میکنـ ــد و با
مجرمان برخورد خواهد کرد.

قمار از نگاه قانون
ماده  :۷۰۵قماربازی با هر وســـیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شـــش ماه
حبس یا تا  ۷۴ضربه شـــاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی
به هر دو مجازات محکوم میشوند.

مـــاده  :۷۰۶هر کسآالت و وســـایل مخصوص به قماربـــازی را بخرد یا حمل یا
نگهداری کند به یک تا ســـه ماه حبس یا تا  ۵۰۰هزار تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار
ریال جریمه نقدی محکوم میشود.
ماده  :۷۰۷هر کسآالت و وســـایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا
در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به
سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و  ۵۰۰هزار تا شش میلیون ریال جزای
نقدی محکوم میشود.

ماده  :۷۰۸هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید
به  ۶ماه تا دو سال حبس یا از  ۳میلیون تا  ۱۲میلیون ریال جزای نقدی محکوم
میشود.

مـــاده  :۷۰۹تمـــام اســـباب و نقـــود متعلـــق بـــه قمار حســـب مورد معـــدوم یا
بهعنـــوان جریمـــه ضبـــط میشـــود ،اشـــخاصی کـــه در قمارخانهها یـــا اماکن
بـــرای صرف مشـــروبات الکلـــی موضـــوع مـــواد ( )۷۰۱و ( )۷۰۵قبول خدمت
کننـــد یا بـــه نحوی از انحاء بـــه دایرکننده ایـــن قبیل اماکن کمـــک کنند معاون
محســـوب میشـــوند و مجازات مباشـــر در جرم را دارند ولـــی دادگاه میتواند
نظـــر به اوضـــاع و احـــوال و میـــزان تأثیر عمـــل معـــاون مجـــازات را تخفیف
دهد.

مـــاده  :۷۱۱هـــرگاه یکـــی از ضابطین دادگســـتری و ســـایر مأمـــوران ذیصالح از
وجـــود اماکـــن مذکـــور در مـــواد ( )۷۰۴و ( )۷۰۵و ( )۷۰۸یـــا اشـــخاص مذکور
در مـــاده ( )۷۱۰مطلع بـــوده و مراتب را بـــه مقامات ذیصالح اطـــاع ندهد یا
برخالف واقع گـــزارش نمایند در صورتی که به موجـــب قانونی دیگر مجازات
شـــدیدتری نداشـــته باشـــند به ســـه تا شـــش ماه حبس یا تا  ۷۴ضربه شـــاق
محکوم میشود.

