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 چکيده

 در و است پیداکرده رواج ورزشی هایفعالیت کلیه در تبانی و بندیشرط امروزه

 بررسی حاضر پژوهش هدف لذا خوردمی چشم به بیشتر موضوع این فوتبال ورزش

 المللیبین قوانین و ایران حقوق منظر از فوتبال در تبانی و بندیشرط تطبیقی

 اعمال رابطه این در سختی و سفت قوانین زمینه این در است الزم .باشدمی فوتبال

 بررسی به پژوهش این در و نسازد فراهم ایعده سوءاستفاده برای را زمینه تا شود

 د موضوع این بررسی و تبانی و بندیشرط با رابطه در اسالمی مجازات قانون

 .شد اشاره موضوع این از جلوگیری هایراه و شد پرداخته فوتبال کنفدراسیون

 قوانین ایران، حقوق فوتبال، تبانی، ،بندیشرط :يديکل واژگان

 .المللیبین
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 مهرآباد فيروزیان رامين

 .خصوصی حقوق دکتری دانشجوی

 
 نام نویسنده مسئول:

 مهرآباد فيروزیان رامين

 رانیدر فوتبال از منظر حقوق ا یو تبان يشرط بند یقيتطب یبررس

 فوتبال یالملل نيب نيو قوان
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 مقدمه
شود، بر اساس قانون با فرد  قیتصد یبندکه وقوع جرم شرط یو زمان شودیم یجرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار بررس یبندشرط

همان قمار است،  یگرید یدر معنا زین یبندمتخلفان جرم قمار که شرط یبرا ،یقانون مجازات اسالم ۵۰۷ماده  .برخورد خواهد شد یخاط

عنوان  یدارا یاست که در قانون مجازات اسالم یتخلفات ازجمله یبندشرط .ضربه شالق در نظر گرفته است ۵۷تا  ایماه حبس  ۶ یکتااز 

 یبندبرخورد با جرم قمار و شرط یمرتبط برا یمواد قانون .شودیو بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد م ستیمجرمانه ن

 یکتاممنوع است و مرتکبان آن به  یالهیقمار با هر وس ۵۰۷بر اساس ماده  .است ۵۷۷و  ۵۰۵، ۵۰۷ مواد شامل یمسابقات ورزش جیبر سر نتا

 .شوندیبه هر دو مجازات محکوم م ،یو در صورت تجاهر به قمارباز شوندیضربه شالق محکوم م ۵۷تا  ایماه حبس  ۶

از  یتعداد پردازند،یم یورزش یبندکه به شرط ینترنتیا یهاتیبا توجه به رشد روزافزون سا .جرم قمار است قیاز مصاد یبندشرط

برخورد  یبه گفته کارشناسان، برا .دارد ییبه سزا تیعرصه اهم نیبرخورد با متخلفان ا ان،یم نیدر ا .مسدود شدند ،ییبا دستور قضا هاآن

در کنترل و  ینقش مهم زیجرم ن نیموقع درباره ابرخورد به و یرسانوجود ندارد، اما اطالع یخاص یقانون خأل ایمشکل  ،جرائم گونهنیبا ا

 .جرم خواهد داشت نیکاهش ا

 .شده است روروبه هارسانهمرتب در  طوربهکه  یدر خصوص اصالح باز دیمشکل رو به رشد است با اتهامات جد کیفساد در ورزش 

طبق گفته انجمن  .است شدهثابتسود از مسابقات  یابزار جامع برا کیبه  لیصنعت در حال رشد است و تبد کی یورزش بندیشرط

 6۰۷۶که در سال  شودمی بینیپیشو  شودمی میدالر ساالنه تنظ اردیلیم ۷5 یشده برا بندیشرط هایحساب ،بندیشرطاروپا و  هیاتحاد

 ۷انجمن فوتبال اروپا،) دهدمی لیدرصد را تشک 5۷تا  ۵۰( حدود یشمال یکایفوتبال )در آمربندی در شرط و ددالر برس اردیلیم ۵۰به 

6۰۷۷). 

در  یمهم تأثیراتتوانند یم رایفساد هستند ز یبرا یکنند که داوران نامزد اصلیم ینیبشیپ ،ثابت کردن مسابقه یاقتصاد یهادلم

 گرانیاست که در آن باز رایج اریمبادالت ارائه بازار راحت و بس یبازارها .کنند افتیاز جبران خسارت در یکمتر ریداشته و مقاد یباز جینتا

 یگاه داوراناست که  یشواهد یبرگزار شد حاو یقبل یکه در باز هاییرسوایی .سود ببرند یحوادث ورزش جیدر نتا تأثیراتاز  توانندیم

 .دخالت دارند تغییر نتیجه بازیو  بندیدر شرطاوقات 

کارکنان،  ،گروه رانیمد ازجملهاز افراد مختلف،  یاریمختلف ثابت کرد و ممکن است شامل بس یهاروشتوان با یمسابقات را م

 یمتعدد یهاهیتوان در حاشیاز تعصب داور است و مسابقات را م یفرم عمد کیداور با داورها،  تبانی .باشد و مقامات مسابقه کنانیباز

 قمار یهادر بازار " بندیشرط" یکه به معنا گرید جیو نتا دروازه(، گل زده یبر رو یزرویپ ،کشیقرعه ،یگخان یروزی)پ جهینت ازجمله

 .(7۷۵ :6۰۰۵ 6البیر و همکاران،) کندهمراهی 

 .باشدمی فوتبال المللیبین نیو قوان رانیدر فوتبال از منظر حقوق ا یو تبان بندیشرط تطبیقی ،لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی

 

 مفهوم قمار
 :وجود دارد ریبه شرح ز دگاهیو د هینظر 7قمار  فیتعردر 

قمار کردن ساخته  یکه برا یلیبا اسباب و وسا یبر باز یزیچ نییو تع یبند)به کسر قاف( عبارت است از رهن بستن و شرط «قِمار»

 …مثل نرد، شطرنج و .اندشدهآمادهو 

آن  وسیلۀبهو کسب درآمد  گذاری گرواگر رهن و  یقمار کردن هستند، حت یکه برا یلیبا اسباب و وسا یعبارت است از باز «قمار»

 .نباشد نیدر ب

 یلی؛ چه با ابزار و وسابردوباختو  گریکدیغلبه بر  یکردن برا یباز یاست و به معنا« قامر»باب مفاعله( مصدر  یها)از وزن «قِمار»

 :ق ۷۷۷۷)طریحی،  مانند گردو و انگشتر ستند،یقمار ن لیکه جزء وسا یبا ابزار ایقمار، مثل نرد، شطرنج  یبرا اندشدهآمادهکه ساخته و 

۷۶7). 

 

 قمار لیوسا
 :انددودستهبر  رد،یگیها قمار صورت مکه با آن یلیو وسا اسباب

                                                           
1 European Gaming & Betting Association 
2 LaBrie et all 
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قمار  لیجزء ابزار و وسا یادر دوره یالهیالبته ممکن است وس .قمار شود مثل نرد، شطرنج و تاس هاآنتا با  اندشدهساخته یبعض

از فقها معتقدند اگر  یاو عده شدهمطرحموضوع  نیشطرنج ا ۀعنوان خارج شود، مثالً دربار نیزمان و در عرف مردم، از ا باگذشتباشد، اما 

در آن مطرح  بردوباختیشمرده شود که  یو ورزش فکر یباز کیموجود، شطرنج از ابزار قمار کردن خارج شود و  طیزمان و شرا ورمر براثر

 .ستیبا آن حرام ن ینباشد، باز

مثل انگشتر، گردو،  شود،یهدف از آنان استفاده م نیبا ا یاند، ولقمار کردن آماده و ساخته نشده یهم برا لیوسا نیاز ا یبعض

 .(7۷ :۷755)قاسمی،  …و مرغتخم

 

 يبندتفاوت قمار و شرط
را  ینیمال مع گرانیها برنده شد، داز آن کیانجام دهند و هر یمخصوص یچند شخص که باز ای 6 نیب یعبارت است از قرارداد قمار

 .به او بدهند

که  شوندیو متعهد م کندیم ینف یگریرا اثبات و د ینیموضوع مع یکیکه  طرف 6 نیاست که ب ی( قراردادیبند)شرط بندی گرو

درست گفته  هرکدامکنند و متعهد شوند که  ینیبشیرا پ یاوقوع واقعه نکهیا ایبه او بدهد  یگریرا د ینیدرست گفته باشد، مال مع کیهر 

 .(6۶ :6۰۰۷ ۷)بیند، کند افتیرا از طرف مقابل در ینیبود، مال مع

 

 جرم نیبه ا کنندهیدگيرس مرجع
است  یجنبه عموم یجرم دارا نیا .شودیها ارسال مدادگاه نیبعد از دادسرا، پرونده به ا .دارند یدگیرس تیصالح یعموم یهادادگاه

 یهاتهیها، کممورد باشگاه در .الزم را انجام دهد یکند و برخورد قانون دایورود پ تواندیباشد، م یتخلف نیکه شاهد چن جا هر یو دادستان

 .را ندارند ییقضا یدگیرس تیاما صالح رد،یها در نظر بگکنترل ورزشگاه یرا برا یهیموارد تنب تواندیم یانضباط

 موضوع :شود یط دیبا ری، مراحل زانددادهازدسترا  یمال ینترنتیا یهایبندکه در شرط یرد مال به کسان اصطالحاً ایبرگرداندن  یبرا

باخته در جرم مال اگر .را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد یو کار شدهاغفالفرد  اگر .شودیم یدر مراجع صالح بررس

 .برخورد شود زیبا او ن دینام کرده باشد، مجرم است و باشده و ثبت تیوارد سا یبندباشد و با قصد شرط میسه یبندشرط

 

 بنديشرطن مجازات اسالمی در ارتباط با قانو 577تا  507مواد 
شوند و در ضربه شالق محکوم می ۵۷شش ماه حبس و یا تا  یکتاای ممنوع و مرتکبین آن به قماربازی با هر وسیله :۵۰۷قانون 

 .شوندصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می

 هزارتا ۷۰۰سه ماه حبس یا تا  یکتاهر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به  :۵۰۶ماده 

 .شودهزار ریال جریمه نقدی محکوم می ۷۰۰و  میلیونیک

هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در  :۵۰۵ماده 

 .شودشش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می هزارتا ۷۰۰ و میلیونیکاختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و 

 ۷6 تامیلیون 7ماه تا دو سال حبس و یا از  ۶هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به  :۵۰5ماده 

 .شودمیلیون ریال جزای نقدی محکوم می

ها یا شود، اشخاصی که در قمارخانهجریمه ضبط می عنوانبهد معدوم یا تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مور :۵۰7ماده 

( قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک ۵۰۷( و )۵۰۷اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد )

عمل معاون مجازات  تأثیرو میزان  واحوالاوضاعتواند نظر به شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میکنند معاون محسوب می

 .را تخفیف دهد

( یا ۵۰5( و )۵۰۷( و )۵۰۷ذیصالح از وجود اماکن مذکور در مواد ) مأمورینهرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر  :۵۷۷ماده 

 موجببه کهدرصورتیندهد یا برخالف واقع گزارش نمایند ( مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصالح اطالع ۵۷۰اشخاص مذکور در ماده )

 .شودضربه شالق محکوم می ۵۷قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 

 

 

                                                           
1 Binde 
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 يمجاز يدر فضا يبندشرط
 دیبا ینترنتیا تیبپردازد، بر اساس قانون مجرم است و با آن فرد و سا یبندبه کار خالف شرط یمجاز یکه بخواهد در فضا یفرد هر

در  یاانهیرا جرائمدر  .شوندیمحاکمه م« قمار»و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه  لیتعط ینترنتیا گاهیآن پا ،درنتیجه .برخورد شود

 .شودیارجاع داده م یبه قانون مجازات اسالم شدهنییتع مجازات یخصوص هر جرم
که گفته  طورهمان رایز ست؛ین یاانهیرا ستمیس قیاز طر رمجازیغ طوربهمال  لیتحص قیاز مصاد ینترنتیا بندیشرطاساس،  نیا بر

همان  درواقع ینترنتیا بندیشرطباورند که  نیبر ا یگروه .ندارد یتطابق هاتیسا گونهنیماده با عملکرد ا نیمندرج در ا یشد، عنصر ماد

را  یبه برنده، وجوه کالن زهیپرداخت جا ازجمله یواه یهاو دادن وعده ینترنتیا تیسا کی جادیبا ا ،یافراد ایاست که فرد  یسنت برداریکاله

 .کنندیم افتیاز کاربران در

 یبردارو کاله ارتشا، اختالس نیمجازات مرتکب دیقانون تشد کیدر ماده  آنچه ریرفتار متقلبانه نظ کی انیاگر در جر ستین یشک

به  ایموهوم  مؤسسات ایها کارخانه ایها تجارتخانه ایها و تقلب مردم را به وجود شرکت لهیهرکس از راه ح» :داردیمقرر م آمده است و

عنوان مجعول  ایاسم  ایبترساند  رواقعیغ یشامدهایاز حوادث و پ ایکند  دواریام رواقعیبه امور غ ایدهد  بیفر یواه اراتیو اخت لداشتن اموا

ها حساب و امثال آن مفاصا ایقبوض  ای هاحواله ایاسناد  ایاموال  ایوجوه  گر،ید یتقلب لیوسا ایمذکور  لیاز وسا یکیکند و به  اریاخت

تا هفت سال و پرداخت  کی، به حبس از بر رد اصل مال به صاحبش محسوب و عالوه بردارکالهرا ببرد،  یگریراه مال د نیو از ا کردهتحصیل

 .محقق شده است یبرداربرده شود، جرم کاله یمال «شودیکه اخذ کرده است محکوم م یمعادل مال ینقد یجزا

را  یمتقلبانه فوق شود، وجوه یمرتکب رفتارها آنکهبیو  شودیم جادیا بریسا طیدر مح تیساوب کیاست که  درجاییبحث ما  اما

 وعده داده است، به برندگان اعطا کند آنچهرا طبق  یزیکند و سپس جوا افتیدر یورزش یفالن باز جهینت ینیبشیدر قبال حدس زدن و پ

 زیو ن یاانهیرا جرائمقانون  ۷7بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده  ینترنتیا تیسا کیتر، اگر ساده انیب به .(۷۷۷ :6۰۷6 ۷)دیمانت و توساتو،

مسابقات  جهینت ینیبشیدر قبال پ صرفاً برداریکالهارتشا، اختالس و  نیمجازات مرتکب دیقانون تشد کیبدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 

 ر؟یخ ایمرتکب عمل مجرمانه شده است  بازهم ایرا به برندگان اعطا کند، آ یافت و در آخر مبالغیرا از کاربران در یوجوه ،یورزش

 گرو ینوع ،بندیشرط یهاتیعملکرد سا رسدیبه نظر م .است یضرور هاتیسا گونهنینحوه عملکرد ا لیپرسش، تحل نیپاسخ به ا در

 .باشد بندی

که  کنندیو در ضمن تعهد م کنندیم ینیبشیرا پ ینیچند نفر که امر مع ایدو  نیتوافق ب ینوع :آمده است بندی گرو فیتعر در

 .را به او بدهند ینیهرکس درست گفته باشد، مال مع

مسموع  ریراجع به آن را غ یرا باطل اعالم و دعاو بندی گرو ،یقانون مدن ۶۷۷در ماده  گذارقانوناست که  یموضوع در حال نیا

 .دانسته است

 طیصورت، به جهت فقدان شرا نیا ریدر غ .و مشروع باشد ییمنفعت عقال یدارا دیمورد معامله با ،یقانون مدن 6۷۷اساس ماده  بر

واقع نشده و لذا چنانچه  یامعامله عمالًمعنا که  نیا به .در عالم اعتبار محقق نخواهد شد گاهچیقانون، ه نیهم ۷7۰صحت مندرج در ماده 

 .است حق غیرمن  د،یبه دست آ زین یمال و منفعت

 یبا پرداخت مبلغ یفرد نکهیا .وجود ندارد یو مشروع ییمنفعت عقال گونهچیه یعنی ؛منوال است نیبر هم زین بندیشرط یهاتیسا

را حدس بزند و سپس مال  یچند مسابقه ورزش ای کی جهینت ،یو عرف ییحدس و شانس و بدون هرگونه کار عقال یبر مبنا صرفاًو 

 دارد؟ یتیشروعکند، چه م لیرا تحص توجهیقابل

 یو تالش منطق ییچه رفتار عقال هاتیسا نیگفت که مگر ا توانیم گونههمین زین بندیشرط یهاتیمورد گردانندگان سا در

اموال  ،«یمسابقات ورزش جهیو حدس زدن نت ینیبشیپ»کننده در کاربران شرکت یکالن از سو یوجوه زیکه از محل وار کنندیم

ها روابط که در آن «یعقود شانس» ای «یغرر یقراردادها» ،یو فقه یمقررات قانون موجببه گر،ید یسو از شود؟ دشانیعا توجهیقابل

 چیقراردادها اراده اشخاص ه گونهنیآنکه در ا خصوصاً .معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل است جهیو نت نیطرف

 .میشاهد هست بندیشرط یهاتیما در سا آنچههمانند  دقیقاًدر سرنوشت عقد ندارد؛  ینقش

ماده  قیمال و از مصاد لینامشروع جهت تحص یقیباطل و طر یگروبند ینوع «ینترنتیا هایبندیشرط»شد،  انیتاکنون ب آنچه بر بنا

کند که  لیتحص یوجه ای یمال طورکلیبه ...هرکس » :داردیبوده که مقرر م برداریکالهارتشا، اختالس و  نیمجازات مرتکب دیقانون تشد 6

 ایسه ماه تا دو سال حبس  و عالوه بر رد اصل مال به مجازات شودیبوده است، مجرم محسوب م یقانون تیآن فاقد مشروع لیتحص قیطر

 .«محکوم خواهد شد آمدهدستبهمعادل دو برابر مال  ینقد مهیجر

                                                           
1 Dimant, E. & Tosato 
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که اقدام  یافراد زیو ن کنندیم لیرا تحص یاز کاربران، مبالغ یتوسط انبوه یزیکه از محل وجوه وار هاتیسا گونهنیگردانندگان ا لذا

مال از  لیدر قالب تحص توانیرا م شودیبه آنان پرداخت م یاتفاق و شانس، مبالغ یبر مبنا صرفاًوجه کرده و پس از برنده شدن  زیبه وار

 .قرارداد بیتحت تعق روعمشنا قیطر

 

 تبانی در قوانين ایران و جهان
 ایکمیته در ایران چنین .رودمی تبانی وسویسمت به بازیکن یک حرکات چگونه دهندمی تشخیص آن در که است قوانینی فیفا در

 .رسید پایان به نیز کمیته این فعالیت بعدها .شدندمی علنی نباید کمیته این اشخاص کهبرنامه این قانون این بود  اما وجود داشت

 المللیبین کنفدراسیون داشت، وجود جهان فوتبال در و فیفا در اخالقی ضد مشکالت به رسیدگی و اثبات  درزمینه جدی اشکاالت

 را فوتبال در تبانی و رشوه ،بندیشرط و قمار عنوان تحت تخلف یا جرم سه .کرد اصالح را فیفا نامهآیین ،6۰۷5 آگوست ۷6 از فیفا و فوتبال

 است قرار و است الزامی است شدهتعیین که تاریخی از اخالقی کد این .وجود دارد فعلی اخالقی کد 67 و 6۶،6۵ مستقل ماده سه در

 سه این .کنیم عمل المللیبین اصول طبق بخواهیم و بگذاریم کنار را است المللیبین استانداردهای از خارج آن به عمل که اخالقی نامهآیین

 نتیجه به آن به جهان فوتبال جمعی و کلی عقل که چیزی آن با است ما اخالق کمیته نامهآیین در فعالً که موردی آن .جداست تخلف

 و رشوه ،بندیشرط و قمار به رسیدگی برای استناد قابل مدارک و اسناد درباره اخالق نامهآیین ۷7 ماده .دارد تفاوت کامالً است رسیده

 و المللیبین مقررات و قوانین در همواره کارشناسان نظر بنابراین ؛" کارشناسان نظر" گویدمی شرایط این f بند .کندمی صحبت تبانی

 نظرات از اخالق کمیته در بیشتر مواقع و ؛باشد خارجی یا داخلی کارشناس تواندمی .است بوده ادله از یکی همواره و داشته وجود ایقاره

 .کندمی استفاده کارشناسی

 اشتباهی این و دارد تفاوت نیز دارشانصالحیت مرجع و اثباتی طرق .است متفاوت کامالً فوتبال در تبانی و رشوه با بندیشرط و قمار

 باید طرف تبانی اثبات برای نشدهنوشته آن در شود مطالعه فیفا اخالقی نامهآیین 67 ماده اگر .دهندمی انجام نیز حقوقدانان اغلب که است

 در اما ؛است ستانده یا داده را چیزی شخص شود ثابت که است این شرطشان رشوه برای است جالب .است گرفته را مالی که کند ثابت

 حساب نیست نیاز تبانی در! مقصودی و نیت هر برای باشد کرده دریافت را مالی اینکه از اعم غیرمستقیم یا مستقیم گفتند تبانی تعریف

  .شود کنترل داشته شرکت تبانی در که بازیکنی

 و قمار اثبات بدون یا و شود تبانی اثبات همان یا 67 ماده به منتهی اشنتیجه که باشد ایگونهبه بندیشرط و قمار اگر نکنید شک

 چه چنان نوشته ایران فعلی اخالقی نامهآیین در .بود خواهد سنگین هایمحرومیت همراه به صفر بر سه نتیجه قطعاً اشنتیجه ،بندیشرط

 .است فیفا قوانین با الویت باشد متعارض مواردی یا و باشد مسکوت

 

 در سایر کشورها بنديشرط
 یو اقتصاد یاخالق ،یفرهنگ یهادگاهیداما  است کساناروپایی ی یموجود در کشورها هایشیوهو  نی، قوانرودمیکه انتظار  طورهمان

 هیدر سراسر اتحاد یحقوق میرژ کی الزاماًی مل یهاتفاوت نیا .اروپا متفاوت است هیدر سراسر اتحاد توجهیقابل طوربه ،یبندو شرط قمار

 .کندمیداشته باشد را منع  یسازمان همکار یاروپا که بتواند در تمام اعضا

،  قمار یو تکنولوژ نیقوان با  برخورد یهانهیزم یا قمار اینترنتی از سابقه ای تقریبا طوالنی برخوردار است که در اروپا، قمار از راه دور

مسابقات مربوط به  ایکنند که آ نییکند تا تعیکمک م یورزش یهابه سازمان قمار، مقرراتارزیابی   .فراهم شده است  نیآنال قمار مقررات

 .یا خیر است پذیرآسیببازار  هایکاریدستمربوطه  هایشرط ریسا ایمسابقه  یاحتمال یابیباز یها براآن

قانون  یاجرا ازلحاظکه  رندیگیقرار م مورداستفاده یاگسترده طوربهکه  یقرارداد یهاتیورزشکاران، ممنوع موقعیت با توجه به

که  که دوپینگ یکی از عوامل مهم است خاطرنشان کرد دیبا های ورزشی تیدر رابطه با اولو .سودمند هستند یمربوط به تخلفات انضباط

 از جایگاه خاصی برخوردار است. یفساد خاص ورزش یهامیاعمال تحر زانیم

 یابیدر باز اقو انطب یآگاه هیتعب یبرا یالهیوس عنوانبه توسط فیفا کپارچهی هایاعالمیه، مقررات با استفاده از هاورزشاز  یدر بعض

 یکار یتوانند در قراردادهایها مهیاعالمی کپارچگیو پس از مشاوره ،  کنانیباز و ندگانینما حیصر تیبا حما اعالم شده است که مسابقات، 

 یبرا یحقوق یو روشن ساختن مبنا تیتقو درنتیجهو  امضاشده یورزش یاحرفه کنندگانشرکتکه توسط  یمشارکت یقراردادها ای

 مسابقه هستند نتیجه بازی یا لیتسه ای ریکه درگ یکسان بیان می کند کنانیبا توجه به آموزش بازعالمیه اکه این  شوند دهیگنجان ،یریگیپ

 شده است. منع  ایگسترده طوربهمنافع  گسترش تیممنوع نوعی تبانی است و
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که از  یبه شخص ثالث یرا از انتقال اطالعات داخل کنانیاست که باز یشامل مقررات معموالً "عالقه به مناقشه"مشابه، مقررات  طوربه

 .روشن است یبر اساس ورزش متفاوت است اما اصل کل " دروناطالعات " فیتعار .کندیکند، ممنوع میاستفاده م بندیشرط یآن برا

درون "مربوطه  دادیدر رو یبندبازار شرط یبر رو احتماالًو اگر در دسترس بود،  ستیموجود ن یو عموم طورکلیبه که یهرگونه اطالعات

 کیکه  " ثالثشخص " کی فی، اما تعررسدمیمقررات به نظر کم  نیمربوط به چن هایتحریم قانون یاجرا .گذاردیم تأثیر " اطالعات

شواهد  .در نظر گرفته شود دیرا منتقل کند با یاطالعات داخل میرمستقیغ ایقاطعانه  طوربهدر ورزش ممکن است  کنندهشرکت

 کاریدست یهاروش یبندارائه گزارش شرطو  مشخص  فهیتحت وظ ، کنانیباز توسط مقررات  یدهد که اجراینشان م شدهآوریجمع

 7۷و  یجنجال کنیبارتون، باز یوولی با این حال، خطاهایی گزارش شده است. به طور مثال،  ردیگیقرار نم مورداستفاده یاگسترده طوربه

متعدد  یهایبندبه خاطر شرط بار اینمحروم شده است،  نشیزم رونیداخل و ب یهاها به خاطر خشونتها بارسال نیکه در ا یسیساله انگل

 لیبارتون به دل یجو کرداعالم  یاهیانیسال گذشته با انتشار ب سیفوتبال انگل هیاتحاد .محکوم شد تیماه محروم ۷5ساله به  ۷۰در بازه 

 .مرتبط با فوتبال محروم است تیفوتبال و هرگونه فعال یماه از انجام باز ۷5به مدت  هیاتحاد نیا نینقض قوان

 تیمحروم نیساله با ا ۷۰ یدر بازه زمان یبندمورد شرط ۷6۶۰انجام  لیبه دل یفوتبال برنل میساله ت 7۷، هافبک FAاعالم  اساس بر

که مربوط به  یو هر اتفاق هامیصعود ت ها،یباز جهیمورد ازجمله نت ۷6۶۰ یرو، 6۰۷۶یم ۷7تا  6۰۰۶مارس  6۶ نیاو ب .مواجه شده است

 هیمقررات اتحاد میمستقل تنظ ونیسیکم .سیفوتبال انگل هیاتحاد نینقض آشکار قوان یعنی نیکرده و ا یبندشرط شده،یمفوتبال  یهایباز

 نیا یهامحکوم کرد و نسبت به رفتار ینقد مهیهزار پوند جر 7۰را به پرداخت  یتیمنچسترس نیشیهافبک پ نیهمچن سیفوتبال انگل

انجام داده و  یباز ۷۰۰از  شیو رنجرز ب یپارک رنجرز، برنل نزییکو وکسل،ین ،یتیمنچسترس یهامیبارتون در ت .هشدار داد ندهیدر آ کنیباز

 یهاتیدر سا یاحرفه انیو مرب کنانیدرصد باز ۷۰» :گفت یمصاحبه جنجال کیدر  تشیاو بعد از محروم .گل به ثمر رسانده است 7۵

 «.کنندیدارند و قمار م تیفعال یبندشرط

 

 شرط بندي و تبانی در فوتبال
شرط  تیفعال قیاز طر میمستق ریبه طور غ یبه سود اقتصاد یابیدست یمسابقات با هدف اصل تیشامل تثب یبندشرط یزشیانگ موارد

 .دبه دست می ای ورزش یبند

 زهیبا انگ یاثبات شرط بند از مورد اول  می شود،  غیتبل اریبس " ورزشیمسابقات بزرگ "مسابقات به مناسبت  شرط بندینوع  نیا 

 نیاز بهتر یکیبه عنوان  اشاره کرد که ساکس تیوا کاگویبال ش سیب میکه شامل ت ۷7۷7در  ییساکس رسوا اهیس"رسد  یبه نظر م یتبان

سال  کی و ؛(۷۷5 :6۰۷۷ ۷)فولی، باختنداز  بازی را ۷به  7 به طرز عجیبی، آنها  ،یباز کیدر  .بود در آن زمان کایمتحده آمر االتیها در ا

در مسابقات  ی، دستکار۷7۶۷در سال  ایتانیبر یشرط بند ییرسوا :عبارتند از تبانیموارد از   .متوجه قمار و تبانی در بازی شدند پس از آن

 ، نیز از دیگر عوامل تبانی در ورش می باشد.6۰۷۷در سال  و در آلمان 6۰۰۷ یگایل بوندس یی، رسوا6۰۰۷-6۰۰۷ کیفوتبال در بلژ

کارگزاران  یا مقامات ایورزشکاران و  بهمربوط  یاطالعات شخصاز  به سوء استفاده موارد مربوط به  ،یشرط بند هایمورد از دیگر نیهمچن

اطالعات  از سویی دسترسی به .(6۷ :6۰۷۷ 6)چادویک، به دست اوردن سود می باشدقرار دادن شرط و  یبرا یبا استفاده از اطالعات داخل

 .اسیب بزند یورزش یدادهایرو ایکه مربوط به مسابقات و  یممکن است به اطالعات نیمرتبط است همچن جینتا یتکارنه تنها به دس یخود

 یورزش یهازهیانگ .است یورزش تیمز کیبه  یابیدست هیرقابت با هدف اول به معنی ورزش زهیبه اصطالح انگ ،یبندشرط ریموارد غ

اجتناب  یکه معامالت برا یزمان .از رقابت باشد یسطح باالتر یابودن بر طیواجد شرا ایرقابت،  ایمسابقه  کیدر  یروزیممکن است شامل پ

مرحله  جهینت نیروشن است که ا ست،ین یاهداف اصل یکه منافع اقتصاد یدر حال .ردیگیباشگاه در رقابت صورت م کیحفظ  ای فیاز تضع

  .است یورزش تبانیدوم از 

شمار  ریاخ یهادر سال و هستند یبندشرط یزشیانگ یهاکمتر از پرونده یبندشرط ریدهد که موارد غیموجود نشان م یهاداده

 که ؛(75 :6۰۷6 7)فروسارد،باشد قماربازانه  شنهاداتیپ شیافزا به خاطر  یامر ممکن است بخش نیانشان داده است که  هااز پرونده یادیز

و از لحاظ اقتصادی در شرط بندی های  دارندعالقه  یکه به مسابقات ورزشاست   یتعداد افراد شیافزاتحت تاثیر  یبه طور قابل توجه

قمار در  نترنت،یا قیو از طر افزایش دادهرا  بندیشرطخطر ابتال به  نترنتیا از سویی،  و ؛(7۷ :6۰۷6 ۷)مولر و گیلهرم، ورزشی سود می برند

  .(۷۷ :6۰۷6 ۷)کارونا و همکاران، انجام شده است  یمسابقات ورزش

                                                           
1 Foley 
2 Chadwick 
3 Frossard 
4 Muller Araújo, Guilherme 
5 Caruana et all 
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 طریقه جلوگيري از تبانی و شرط بندي در فوتبال
ای تخصصی است، بنابراین متخصصان باید در آن حوزه نظر دهند و ورزش، حوزهکار گیری متخصصان و اهل فن ؛ جذب و به -۷

 .مسئوالن بایستی از دانش و تخصص آنها نهایت استفاده را ببرند

 .پروری استسازی و پهلوانپروری و حمایت از پهلوانسازی و قهرمانعلمی کردن ورزش و پرهیز از قهرمان -6

 .پذیر باشندصالح باید مستقل و نباید سفارشف با متخلفان است؛ مسئوالن نهادهای ذیتعاربرخورد جدی، شفاف، قاطع و بی -7

فراهم کردن امکانات مالی و رفاهی برای داواران ـ در حد معقول و متعارف ـ یکی دیگر از کارهایی است که برای حل این معضل  -۷

 .آیدو جلوگیری از قطورتر شدن پرونده تبانی در ورزش به کار می

ها و افراد غیرورزشی است که فقط با هدف و انگیزه کسب درآمد به ورزش روی گری و حذف واسطهورد با پدیدۀ داللبرخ -۷

 اندآورده

ویژه در میان سازی صحیح بهها و فرهنگگری دولت در این حوزه و جلوگیری از تزریق پول دولتی به باشگاهکاهش تصدی -۶

 .است ...نوازی وازی و ستارهسسکوهای تماشاگران و پرهیز از اسطوره

 

 درمورد تبانی نامه کميته انضباطی فداراسيون فوتبالآیين
نامه کمیته انضباطی فداراسیون فوتبال به تبانی اختصاص دارد و معنای تبانی، طریقه احراز آن و همچنین روش آیین ۷۷ماده 

 .برخورد با تبانی مشخص شده است

 :یون فوتبالآیین نامه انضباطی فدراس ۷۷ماده 

تبانی به مفهوم این است که اشخاص، اعم از مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر دست اندرکاران مسابقات توافق نمایند که با اقداماتی  

  .برخالف اخالق ورزشی و بازی جوانمردانه نتیجه مسابقه را تعیین نمایند که تشخیص موضوع برعهده کمیته انضباطی است

آسیا یا از مدیران ارشد و  A گریکه حداقل دارای مدرک مربی) متعهدنفر کارشناس  7در این مورد نظر نماینده اعزامی فدراسیون،  

در صورت احراز، مرتکبین اعم از مباشرین، معاونین و شرکا به جریمه نقدی از  .خوشنام و متعهد و خبره فوتبال باشند( استعالم خواهد شد

 :ون تومان به همراه یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم خواهند شدمیلی ۷۰یک تا 

سال برای سرپرست، مربی و مدیر باشگاه یا هر یک از عوامل  6های مرتبط با فوتبال تا محرومیت از شرکت در مسابقات و فعالیت -۷

 تبانی

 حذف دو تیم از مسابقات -6

 ترسقوط به دسته پایین -7

 کسر امتیازات-۷ 

  هاها و مدالها، نشاناسترداد جوایز، مقام-۷ 

شروع به تبانی و پیشنهاد آنچه منتهی به اصول نتیجه نشده باشد، موجب محرومیت پیشنهاد دهنده از شرکت در  :تبصره یک 

  .میلیون تومان خواهد بود ۷مسابقات تا یک سال و محکومیت به پرداخت جریمه نقدی تا 

های زده و خورده تر امتیازات و گلکننده از دور مسابقات یا سقوط به دسته پایینیا دو تیم تبانی در صورت حذف تیم :6تبصره  

 :هایی که با این دو تیم همگروه بودند متناسب با زمان تبانی به شرح زیر استتیم

های دور برگشت باشد امتیازات گل های زده و خورده صفر خواهد شد و اگر تبانی دراگر تبانی در دور رفت باشد تمام امتیازات گل 

 .شودو دور برگشت لحاظ نمی خورده دور رفت لحاظ

 

 بندي در ایرانموثر در ایجاد تبانی و شرط عوامل
  های هستندمل فردی و اجتماعی محرک ناهنجاریعوا-۷

 ای استجرای مقررات فیفا در ایران سلیقها-6

های ایران با پسوند فرهنگی در سطح ورزش فعالیت دارند اما در تمامی باشگاه ،استهای ایران زائد در باشگاه« فرهنگی» واژه -7

 .های مختلف است و کمتر بحث فرهنگی و توسعه فرهنگی در دستور کار قرار می گیردان کار فرهنگی، نصب بنر به مناسبهای ایرباشگاه

 .کنندجلوگیری میبه روز کردن قوانین از  -۷

 حصر رسانه ملی در خصوص دو تیم خاص.تبلیغات بی حدو  -۷
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 گيري نتيجه
 خورد ومی چشم به بیشتر فوتبال در موضوع این و است شده ورزشی هایرشته همه گریبانگیر ورزش در تبانی و بندی شرط امروزه

 این در که کسانی به عمل این از ناشی اقدامات به و شود اجرا زمینه این در سخت و سفت قوانینی موضوع این از جلوگیری برای است الزم

 رواج باشدمی نیز ایحرفه که اروپا فوتبال در حتی که ایران در تنها نه پدیده این .گردد گوشزد دارد درگیری امکان و اند شده درگیر زمینه

 و بندیشرط از جلوگیری برای اما است نموده تبانی و بندیشرط برای مجازات تعیین به اقدام فوتبال فدارسیون زمینه این در و کرده پیدا

 :از عبارتند که یافت دست پدیده این از پیشگیری به هاییراه طریق از توانمی تبانی

 و دهند نظر حوزه آن در باید متخصصان بنابراین است، تخصصی ایحوزه ورزش، است؛ فن اهل و متخصصان کارگیریبه و جذب .۷

 ببرند را استفاده نهایت آنها تخصص و دانش از بایستی مسئوالن

 .است پروریپهلوان و سازیپهلوان از حمایت و پروریقهرمان و سازیقهرمان از پرهیز و ورزش کردن علمی  .6

 .باشند پذیرسفارش نباید و مستقل باید صالحذی نهادهای مسئوالن است؛ متخلفان با تعارفبی و قاطع شفاف، جدی، برخورد  .7

 معضل این حل برای که است کارهایی از دیگر یکی ـ متعارف و معقول حد در ـ داواران برای رفاهی و مالی امکانات کردن فراهم  .۷

 .آیدمی کار به ورزش در تبانی پرونده شدن قطورتر از جلوگیری و

 روی ورزش به درآمد کسب انگیزه و هدف با فقط که است غیرورزشی افراد و هاواسطه حذف و گریدالل پدیدۀ با برخورد  .۷

 اندآورده

 سکوهای میان در ویژهبه صحیح سازیفرهنگ و هاباشگاه به دولتی پول تزریق از جلوگیری و حوزه این در دولت گریتصدی اهشک

 .است ...و نوازیستاره و سازیاسطوره از پرهیز و تماشاگران
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