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 کیده چ

و قمارباز شخصی است که به کرات به قمار کردن مشغول   ،بازی در لغت به معنای فعالیتی برای سرگرمی است   :زمینه و هدف

  رایانه ای و های تكنولوژی توجه به رشد  ریالی می باشد. با مالی و دارای ارزش  که  پول و هر آنچه ناست و هدف اصلی وی، برد

لذا   ضروری است.  ارتدوین قوانین و پیاده سازی روش های پیشگیری از جرم بسی  فضای سایبری،  ارتباطات در  تحول اطالعات و

 اصالح و تدوین قوانین مربوط است. باهای فضای سایبری  دهایی برای پیشگیری وضعی از آسیبتحقیق ارائه راهبر ازهدف 

 است. یافتهتحلیلی به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام  –ق حاضر به روش توصیفی قیتح  :روش تحقیق

  ها به صورت آنالین در  بازی  ، های موبایل  گوشی  پیشرفت تكنولوژی و وجود رایانه و یافته های پژوهش نشان داد با    : یافته ها

پنجم اصل    نابراین به استناد بندب  اینترنتی شده است.  های  گیرد که به مرور تبدیل به شرط بندی  فضای سایبری صورت می

شش قانون اساسی، یكی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. اما با توجه به   پنجاه و   و  یكصد

 ست جنایی است. ترین تدابیر سیا وجود مشكالت در فراروی تدابیرکیفری، سیاست پیشگیری از وقوع این جرایم، مناسب

تواند  ح جامعه  وتمامی سطدر  اجتماعی  یک آسیببه عنوان  قمار    :نتایج پیدا  می  آگاه سازی   ی،فرهنگ ساز  لذا   کند. تسری 

ابزارهای امنیتی توسط بازیك  تولید رسانه،   ده ها، خانوا از    غیره   اختیار داشتن نیروهای متخصص و   در   نان این جرم،بهره وری 

 محسوب می شود.  گیریپیشحوزه  در آمدکار و ازجمله عوامل موثر

 

 قماربازی اینترنتی  سیاست جنایی،  پیشگیری، ،پدافند سایبریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

به    ی  هیبا هدف اول  ،نامشخص  جهیبا نت  ،یارزشمند در کار  یزیچ  ا یپول    یرو  یشرط بند  یبرا  یآگاهانه و عمد  ی قمار تالش

  نیاست که به کرات به قمار کردن مشغول است، با ا  ی(. قمارباز شخص41  ،1395ند،  معارف و)  سود است  ای  تیدست آوردن مز

شخص قمارباز برنده شدن    ی هدف اصل  ی باشد، بعبارت  یو اقتصاد  یالیارزش ر  یراهر آنچه که دا  ا یبر سر پول و    که قمار  حیتوض

از کس  شرط کنند  که در آن  ینوع باز   داشته باشد، است. لذا هر  یالیکه ارزش ر  ییهر ش  ایپول   را    یکه باز  یشخص برنده 

  ان یکه م یبندتوان گفت به شرط  ی م ی فی. فلذا به تعر(ج نخست د، یفرهنگ عم د،یحسن عم)  ردیبگ یگرید زیچ ای پول  ،باخته

در    ایدو   تن  م  یباز  کیچند  م   رد،یگیانجام  زمانشودیاطالق  است هر  به ذکر  قمارباز  ی . الزم  افراط  یکه    صورت   یبه طور 

  ی امور مال  ، یلیو تحص  یجسم و روان، عملكرد شغل  یشخص مذکور از جمله سالمت  یتمام جوانب زندگ  یبر کثرت و حت  رد، یپذ

او مشكلساز    یاجتماع   یزندگ  یو حت  یاو و خانواده و  یفرد و زندگ  یبرا  یداشته باشد، و بعبارت  یاثر منف  یفرد  نیب  طو رواب

و قمار    یبازاختالل قمار  ،به قمار  اد یمانند اعت  یگرید  ی اصطالح معادل ها  نیبته ا. الشود  ی، به آن قمار مشكلساز گفته مباشد

  ای  نویبه نام کاز  یو در مراکز  یبه صورت سازمانده  تواندیم   یباز. قمار(43  ،1395وند و همكاران  معارف  )  دارد  زیاجبارگونه ن

بوده باشد که از موضوع   یکمتر فرد   دی صر معاصر شادر ع   شود.  یمشاهده م  اریموضوع بس  نی که امروزه ا  ردیقمارخانه انجام گ

که مطرح   کنند   یم  یسپر  ی اجتماع   ی اوقات خود را در شبكه ها  اکثرافراد جامعه    رایاطالع باشد، ز  ی ب  ینترنتیا  ی ها  یقمار باز

ا ن  نیبودن  کم  ها  آن  در  طرف  ت،سی موارد  قمار  یاز  در  شرکت  فضا  ینترنتیا  یها  یبازگسترش    یقشرها  نیبمذکور    یدر 

  ی نوع باز  نیبه ا  ادیاعت  دیسوادان و... که موجب تشد  یو ب  كارانیاز ب  یاریمختلف جامعه از جمله دانش آموختگان گرفته تا بس

  ی چگن)  جامعه شده است  ی و حت  شانیاشخاص و خانواده ها   نیا  یگفته شده در فوق برا  ی و مال  یفراوان اقتصاد  یها  انیها و ز

اقدام  ،(333  ،1398  ،یموسوو   نما  یدر  اسالم  711تا    705  نیمادت  یاسالم  یمجلس شورا  ندگانیبه جا  قانون مجازات   یاز 

مواد مزبور   1400آبان    19باشد را مورد توجه قرار داده و در مورخه    یموضوع م  نیکه مرتبط با ا  1375مصوب    راتیبخش تعز

  م ی جرا ، یمفهوم شناس یبر آن شده است که به بحث ها  یسع شروی. لذا در مقاله پ دیرس بیبه تصو یبا اصالحات و الحاقات بعد

قانون  ،یبریسا مجازات  و  قمار  آس  یانواع  قماوار  ی ها  بیآن،  اثر  بر  افراد  و  جامعه  بر  تداب  یریشگی پ   ، یبازرده  و  جرم    ریاز 

  ی به کشورها  ازیعدم نجامعه و    ی اقتصاد  شرفتیپ   یارتباط جرم با اقتصاد کشور و جنگل ها، و چگونگ  جتاًیاز آن و نت  یریشگیپ 

 . ردیقرار بگ  یمورد بحث و بررس  و... گانهیب

 

 روش تحقیق   -1

مدارك و مقاالت جهت ها، اسناد،باشد و در این راستا از منابعی چون کتابتحلیلی می  –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  

ه ای بوده و با مراجعه به کتابخانه های عادی  های خام استفاده خواهد شد. روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخاناخذ داده

یا )  و دیجیتالی از نوشته ها و اسناد و متون حقوقیالكترونیكی( انجام  ابزار گردآوری اطالعات فیش برداری   مرتبط  فته است. 

لف حقوقی  های مخترویه قضایی( و استفاده از سایتنظریات مشورتی،  آراء،  پژوهشی،  –کتب علمی، تخصصی، مقاالت علمی  )

آزمون فرضمی نحوة  با  تحلیلی می  –ی تحقیق است. توصیفی  یه هاباشد. روش تجزیه و تحلیل اطالعات که در واقع  و  باشد 

 استفاده از طریق استدالل حقوقی مثل برهان عادی و برهان خلف یا وحدت مالك و نظایر آن خواهد بود.
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 و ادبیات نظری مفاهیم  -2

 یی جنا  استیس  -1-2

اعم واکنش   مغابه  اول  یهنجارها با  ریال  قبول جامعه  از  یفیتعر  نیمورد  متبادر  نیااست که  به ذهن  اگرچه    گردد،یم  اصطالح 

به   (Criminal politik)  ییجنا  استیآنچه تحت عنوان خاص س  ی ول  ،داردبشر  ش یدایبه اندازه پ   ی اعمال قدمت  نیواکنش به ا

شد برده  رشتب  بار  نیاول،  کار  درسال    یلمع   یمطالعات  هعنوان  اند  1803مستقل  فوئر  ، یآلمانشمندیتوسط  فون    باخ آنسلم 

(Anselm von feurbach)  ک حقوق  کتاب  شد.  یفریدر  بكارگرفته  و  او  س  نیا  دگاه یدازنظر  موضوع    است یحقوقدان 

و،ییجنا با  یابزارها  شنهادیپ و   فیتعرمطالعه  قانونگذا  یبزهكارمبارزه  به  دولتو   رمربوط  ا  قیدق  فیتعراست.  یمراجع  از    ن یاو 

ا به  م  نیاصطالح  ب  یها  وهی مجموعه ش"باشد  یشرح  دولت  که  ازآنهااسرکوبگرانه  م  هیعل  استفاده  نشان  واکنش    . "دهدیجرم 

با  تی از لحاظ ماه  لیابزارها و وسا)  میكنیارائه شده توسط فوئرباخ مشاهده م  فیتعر  نیاهمانطور که در نوع   یا  به گونه  دیو 

اصطالح    نیابا  فیتعر  نیاول  د یوشا  فیتعر  نیافوئرباخ در  شهیدر اند  توانیآنچه م  (.بگنجد  یفریباشد که در چهارچوب حقوق ک

  یی جنا یمشتمل بر مجموعه واکنشها یسنت یمحتواکه با  کنندی م  ریتعب قیّمض ی معنادر یفریک  استیاز آن به س افت ی خاص 

 :  است لیشرح ذب باشد   یاصطالح م نیا قیّمفهوم مض  دیکه مؤ  فیتعر نیا یمؤلفه هاگرید ملهجدربرابر جرم است.از

 . شودی و اجرا م نییتع ف، یمقابله با مجرمان تعر یبرا یفر ینظام ک قیهستند که از طر یه یها عمدتاً تنب  و اقدام رهایتدب :1

و به    نییتع  زندانها و...(   س،ی دادگاهها، پل)  ت، یحاکم  ی عموم  یصرفاً توسط قوا  ی عنی( دارند،  یدولت )  یابزارها جنبه رسم  نیا  :2

 . شودی اجرا گذارده م

و    پردازدی  شده است م   فیدر قانون تعر  الً فعل و ترك فعل که قب  یعنی ،  فته شده تنها به مبارزه با جرمکار گر  به  ی رهایتدب  :3

با وجود زشت  یرفتارها  گرید اخال  ی اجتماع   یمنحرفانه  اجرا  لیبه دل   ، یقو    فیتعر  نیا  ی  ره یاز دا  ،یفر یک  ینداشتن ضمانت 

 اند.  خارج

ا  یریشگیپ   :4 در  جرم  سرکوب  فیتعر   نیاز  با  اجرا  یتنها  م  فریک  یو  تدبیفریک  یر یشگیپ )  شودی  محقق  و  خاص    یرهای( 

 ندارد.  یی( در آن جایفر یرکیغ  یریشگیپ ) رانهیشگیپ 

را    :5 از طر  یبعد  کی  دهیپد  کیجرم  پاسخ داده م   یفریحقوق ک  قیدانسته که صرفاً  به آن  ابزار سرکوب    ت یاهم.  دشوی  و 

کار گرفته شده در واکنش به جرم دانست، چرا که    به  یرهایها و تدب  به ساختارمند کردن واکنش  توانی  فوئرباخ را م  فیتعر

  ی رگوندگ  ریاست که تحت تأث  ینهادها و مراجع قانونمند  یریشكل گ  ندیدر فرآ  ییت ژرف حقوق جناالتحو  انگریاو ب  فیتعر

  ی عل)  کند  ی م  ی سامانده  یو مبارزه آگاهانه و هدفمند را در برابر بزهكار  فریک،  جرم  همقول  نسبت به  یفكر  یگسترده سامانه ها

 .( 19 – 20 :1390 یی نژاد ساروکال

 

 اینترنتی قمار بازی   -2-2

در دست گرفتن و خود    یز یورزش، چ  ای  حیبه قصد تفر  یکار  ح،یتفر  ای  یسرگرم  یبرا  یتیهمچون فعال  یمعان  یباز  یاز نظر لغو 

 ی مشخص  جهیحرکت ها و نت  كنان،یاز باز  یا( که شامل مجموعه541  :1389  د،یعم)  گرم ساختن و... داردبا آن سر   دهوهیرا ب

باز لذا  با م  یگفته م   یتیبه فعال  یدارد.  اخت  لیشود که  برا  اریو  متعاقبا  با هدف و  باز  یانجام م  یمشخص  جهینت  یو    یشود. 

 یبرا یاریصورت گرفته که به طور اخت ت یکنند، فلذا فعال  یم  یازساالن هم ب بلكه بزرگ ستیمخصوص کودکان ن   یتیکردن فعال

کنند   یاحساس م  كنانیباز  یهمراه است، بعبارت  یجینامند، که با اهداف و نتا  یم  یباز  زیباشد را ن  یقواعد  یلذت و دارا  جادیا
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و... شناخته شده اند،    ،یبری سا   یها  یباز  خط،بر  یهایباز  :همچون  ینیکه با عناو  ینترنتیا  یها   یاز آن را دارند. باز  یمقصود

و به    یمجاز  یضاکه دارند در ف  ییها  یژگیو... با توجه به و  یمتن  ایو    یكیهستند که در صفحه گراف  یا  انهیرا  یها  یباز  ینوع 

در    که،  (335  -  333  :1398  ،یو موسو  ی چگن)  شوند   ی انجام م  كنیهزار باز  نیچند  با امكان حضور  نیو همچن  نیصورت آنال

باشد، که با پیشرفت چشم    یم  یوتریهای کامپعصر حاضر آنچه بیشتر کودکان و نوجوانان را به خود جلب کرده است بازی  

و توجه نوجوانان را جلب   فرایند یادگیری را آسان   یوتریهای کامپاست. بازی  درآوردهرا به تسخیر خود    تیتوانسته اکثر  یریگ

پیمی ازدنبابه    های منفیآمد کند،ولی  است  عبارت  دارد که  بازی:  ل  به  به  پرخاشگری، شرطها، اعتیاد  بندی، کم شدن عالقه 

 (.  18و 17، ص 1380منطقی، ) نانگیری و کم شدن بینایی بازیكهای بدنی، فرار از مدرسه، گوشه فعالیت

گفت که یكی از علل    نیان چن توب  دی شود. و شا  یم  دهیبه وفور د  ینترنتیا  یهمان قمار باز  ای ها    یشرط بند  یدر عصر کنون

است که در دنیای    یی خواسته ها  وستنیپ   تی( عدم محقق و به واقعینترنتیا  یقمار باز)  نیهای آنال  مهم رفتن به سمت بازی

  باشد، با   كنیباز  تیدر ذهن  یی تواند توهم زا  ی مهم آن م  جی از نتا  ی ك یرو    ن یو از ا  ابند، یاند به آنها دست    نتوانسته   دواقعی خو

آنچه   یاز سو  ادیبا مبلغ ز  یاعالم   یدرصد ها  شیافزا  یصورت گرفته در درجات باال، رغبت برا  یبرد ها  دنیکه با د  حیتوض  نیا

باخت    یکه هر بار به نحو  د،ی نما  ی شده هستند، م  نییتع  شی توان گفت که از پ   یم   ع است و در واق  یمجاز  یصفحه  در پشت  

نوع    نیبازنده ا  كنانیدر باز  یروان  یبتوان گفت حصول اختالل ها  دیشا   تایو نها  ییراو باخت دا  بیفر  جهیشود، که نت  یحاصل م

نت  یباز و    یی ویو راد  یونیزیهای گوناگون تلو  برنامه  بهای جمعی در قالرسانه    ست یبا  ی رسد م   یبه نظر م   جهیها باشد. در 

عل  نیهمچن افراد جامعه  نمودم  آشنا  ب   ادهالخصوص خانو   ی از مدارس تالش در جهت  را  بازیها  آثار مخرب  رایانه    ا  ای  های 

خانواده    گاهیسطح آها با تأثیر مستقیم بر  ه رسانهک( آشنا کنند، چرا  ینترنتیا  یقمار باز)  ینترنتیا  یها  یبخصوص شرط بند

  ن یآنال ی ها یباز) یازمج ی ایاز دن حیتواند به طور غیرمستقیم بر آنها و نحوه استفاده صح یها درباره استفاده از موارد مذکور م

کنند،    یمزبور ایفا م   یزی هاو...( اثرگذار باشند، چراکه خانواده بیشترین نقش را در استفاده صحیح کودکان و نوجوانان از با

 زینشده را ن  ینیب  شیافراد، آثار مخرب پ   یسطح آگاه  شیو افزا  یزیتوان با برنامه ر  یموضوع م  نینو بر ا  یكردیبا رو  یبعبارت

ثبت نام، اقدام به اخذ مدارك   یها  نهیبا توجه به گز  یشرط بند  یها  تیدر زمان ثبت نام در سا  نكهید. نكته آخر اش داکاه 

منجر به   یو بعبارت  ینترنتیا  یباعث سواستفاده ها  زیامر خود ن  نیکه ا  ندینما  یمبا تمام مشخصات آن    یو کارت بانك  یتیهو

پ   ، یکجرو  م، یجرا  شیهمچون افزا  ی خود عواقب  ن یا  خواهد شد، که  ی بانك  ی شدن حساب ها  یخال خواهد داشت،    ی و... را در 

اقتصاد  نیهمچن نظر  خواه  یاز  روبرو  مشكالت  با  امن  میو...  جهت  در  نظر  به  فلذا  بانك  تیشد.  همچن  ی حساب  و   نیخود 

با دست در    ستیبایو... م  ردهوا  ی ها  انیزو ضررو  یاز رکود اقتصاد  یریجلوگو  ندهیدر آ  یاحتمال  یاز سواستفاده ها  یریجلوگ

رسان  اطالع  و  دادن  آموزش صح درس  یدست هم  و  را  حیت  با  گوش  انهیکار  استفاده صح  یها  یو  و  فضا  حیتلفن همراه   یاز 

ر  نیوهمچن  یمجاز برنامه  ا  یزیبا  آگاه  نخصوص،یدر  از چن  یساز  یبا  آن کاهش وقوع    یبه نظر خروج  ،یلیمسا  نیکودکان 

 (. 1400 تقی زاده،حیدرنژاد و )  خواهد بود گانهی ب یکشورها  هی ازیاقتصاد در کشور و عدم ن شرفتیمتعاقبا پ و میجرا

 

 ی بر یسا  یفضا  -3-2

ا اند.  کرده  ترجمه  مجازی  به  را  سایبر  ویل  نیواژة  توسط  بار  نخستین  و  است  شده  گرفته  راهنما  یا  سكاندار  لغت  از   امیواژه 

نویس علمیگیبسون  نورومنسرتخیلی در کت  -ندة داستان های  پیش  اب  برای توصیف یک  وندی  به کار برده شـد. سایبر  است 

  ی طی توسعة اینترنت واژه های ترکیبای رایانه و اطالعات است. در  به دنی  ربوطشخص، یک شیء، یک ایده یا یک فضا که م
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:  1379ی و فرسایی،  نوحس)  است  سایبر همچون فضای سایبر، شهروند سایبر و پول سایبر به وجود آمده   هبسیاری از این کلم

ترکیبی است از ده ها هزار رایانه به هم پیوسته، سرویس   نكهیاست، از جمله ا  یمتعدد  ی معان  یدارا  بریسا  یامروزه فضا(.  150

  آورد   ی فیبرنوری که امكان ایجاد ارتباطات را در یک سامانه جامع فراهم م  ی ها وکابل ها  چیارتباطی، سو  یدهنده ها، شبكه ها

عب و همچنین  (.  5  :1382  ،یافتخار) از مجموع اس  ارتفضای مجازی  ارتباطت  از طریات درونة  ها  انسان  و وسایل    قی  رایانه 

ای مختلف در  ت هکه در آن فعالی  تعبیر دیگر، فضای مجازی فضایی استمخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیكی. به  

از و کارهای الكترونیكی و مجازی صورت خدمات، مدیریت و کنترل از طریق س ورزی و اطالع رسانی، ارتباطات و ارائه  اد داده ابع

جهانی وب به  ه  شبكبنیان فضای مجازی که بر استفاده از  همچنین می توان گفت  .  (58  :1384و کروبی،    صدری)  پذیرد  می 

از فض  همنزل ت سهولت استفاده،  و به علاست، کاربردی وسیع یافته  اهای قدرتمند حاضر در فضای واقعی مجازی استوار  یكی 

 شده است.  ققانباعث جذب بسیاری از مح

 

 یریشگیپ-4-2

شدنپیشگیری    واژه چیزی  مانع  پیش  از  و  شدن  مانع  جلوگیری،  رفع،  معنای  نیز  )  به  دیگر  منابع  در  و  دهخدا(  فرهنگ 

اتفاقات بد و ناخواسته  ری از  جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن و جلو بستن تعریف شده است. اقدامات احتیاطی برای جلوگی

ی پیشگیری  به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و  آگاه    ،چیزی رفتن  یی کردن، به جلوا جلوگیرهم  به معنی  و هم 

پیشگیری(99:  1381زینالی،  )  کردن و هشدار دادن اسـت ب.  از وقـوع  اقداماتی کـه  از تمامی    زه جلوگیری می ، عبارت است 

  ه شده، می نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهكاری کاست  ام وهر رویدادی که انجام آن در یک معنای ع ،  منکند. به عقیده شر

 . (158 :1381 ،یابرندآباد ینجف ) تواند پیشگیرانه قلمداد شود

 

 ی بریسا  م یجرا  -3

چهار دهه  حدود سه یا    هاتنکه از عمر آنها    گفته می شودای  تازه    میجرابه  ،  یبریاجرائم س  همان  ای  یبریاس  یجرائم در فضا

پ   گذرد  یم ارتكابتكنولوژی می باشدو  عات  الاط  یفناور  شرفتیپ   آن ناشی از  شیدای و  از   ی که ناش  بریسا  یفضا  در  ی . جرائم 

با سرعت نگران   یبریامروز جرائم سا  .دهد  ی م  لیرا تشك  ی ا  انهیرا  یفناور  عنوان نسل سوم از جرائم  باشد،  ی م  یتحول فناور

.  استشده    ریهمه گ  یو روانشناخت  ی اجتماع   ل یالبه د  زین  یبر یهستند. جرائم سا  شیو افزا  ری به تكث  روترل  ن کنبدو  ، یا  کننده

مشكل    یمجاز  یایاز دن  بریسا   یفضا  زیو در تما  نگرند  یم  یباز  کی  دیاز هكرها آنرا به د  یبعض   بریسا  یفضا  عتیطب  لیبه دل

 یبرا  ها  یباز  نیاما متأسفانه ا  ،کنند  یتجربه م  انهیترده راگس  یایها در دناست که آن  ییماجراجو  کیآنها هک فقط    یدارند. برا

  ی اجتماع   ی ها  نوجوانان علت  ی بعض  یبرا  ستمیمجاز به س  ر یدارد. ورود غ   یرا در پ  ی واقع  یا یدن  طیآنها، همان مجازات و شرا

کنند.    کسب  هند و ارزش و احترامنشان د   خود را   اقتیخود ل  انیکه به اطراف  کنند   یرا هک م   ها   تی. آنها سا دارد  زین  یگرید

 (. 57: 1383برومند، ) کنند  ی خود رد و بدل م نی را ب یلیتكم یهكرها اغلب روشها

کالهبرداری اینترنتی، سرقت اینترنتی و... و از همه مهمتر و با توجه به روند آن در    به نظر در فضای سایبری جرایمی همچون

و به وفور  ی اینترنتی نیز در این چند دهه ی گذشته رو به پیشرفت بوده است  ط بندی هابازی و شرقمار  فضای سایبری جرایم  

که در پی آن ضررهای جبران ناپذیری از لحاظ اقتصادی به    که یكی از نتایج مهم آن می تواند پولشویی باشد   شاهد آن هستیم

 مورد بحث قرار خواهد گرفت.   مباحث آتیکه در   بار می آورد



علوم سیاسی، حقوق و فقه مطالعات   

 456-472، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

461 

 

 

 ارانواع قم   -4

 یگوناگون بوده است که در حاالت مختلف باز  ی محبوب افراد مختلف از قشرها  یدور مورد توجه و بعبارت   یسال هااز  یبازقمار

انجام شده به صورت    یها  یباز  یتوان گفت که تمام   ی م  ی مجاز  یفضاو  نترنتیدور با توجه به نبود ا  یدر زمان هاكردند،یم

و...    فونیو آ  د یاندرو  یهایو گوش   انهیو وجود را  یتكنولوژ  شرفتیتوجه به پ و با  ریاخ  هه د  دچندر   بود، اما   ی ( میكیزیف)  یحضور 

که در حال حاضر  شد،   ینترنتیا  ی به شرط بند  لیکه رفته رفته تبد  ردیگیصورت م  نیآنال  نیهمچن  و  یها به صورت مجازیباز

باال به   التیتحصبا  یگاها افراد  یحتگساالن وه بزرتا ب  انیو از دانش آموزان و دانشجو  نییپا  ن ی که از سن  میشاهد آن هست  زین

  نگو،یب  بلک جک،  ، ییبخت آزما  ، یشرط بندانفجار،)  ها نوع قمار   حاضر ده  حالکه در  یبه طور  آورده اند،   ی رو  هایباز  نوع  نیا

شب پولدار    کیدر    نكهیابا فكر    دیشا ایو    یناچار  یاز رو  ایو    اریوجود دارد که افراد به اخت   یمجاز  یایدارت و...( در دن  پوکو،

گذشت زمان مبالغ  باشد، با  یها که بر سر پول و اموال م  یباز  نیو متاسفانه ا  کنند،یها را انتخاب م  یباز  نیاز ا  ی كی  ، شوند و...

ع  انوا  یبند  میدر تقس  .به قمار باشد  اد یاعت  د ی شا  افراد و   لی تواند نشان از تمایها م  نیا  ی که تمام  ابد ی ی  م  ش یافزا  یشرط بند

 :  شود یاشاره شد، در دو نوع انجام م  زیباال ن حاتیر چنانچه در توضقما

 

 ی قمار حضور  -1-4

ملتزم  گرانی کنندگان در برابر د یاز باز کیاست که به موجب آن هر  ی»قرار داد :دیگو  یقمار م  فیدر تعر انیناصر کاتوز دکتر

مال    ا ی پول    د، یآ  ی مورد نظر را به دست آورد و برنده به شمار م  جهینت  یآن باز  ژهیقواعد و  یشود تا به هر کدام که بر مبنا   یم

  ی و بعبارت  یكیزیاست که به طور ف  یقمار  ،ی( منظور از قمار حضور 239  :1373ان،یکاتوز)  دهد.«  جامرا ان  یکار  ایبدهد    ینیمع

به    ینبود، قمار باز  یمجاز  یایدنو    نترنتیدور که هنوز ا  یشود که در زمان ها   ی محل خاص انجام م  ک یدر    كنان یبا حضور باز

شد،    یکرده بودند انجام م   یکه طراح  یخاص  نیبود که با قوان  یمو با جمع شدن افراد قمارباز در قمارخانه و...    یصورت حضور

  ی م هر آنچه که بر سر آن قمار انجام شده بود را از قمارباز بازنده    ای شد، مبلغ    ی م  هقمارباز که برندشخص    ،یباز  نیکه در ا

  ای دو    ن ی( بیقمار باز)  ها   ی باز  ن یا  کرد، و اصوال  ی م  میبرنده تسل  كن یباز  یگرفت و متعاقبا بازنده آنچه را که باخته بود را برا

مربوطه، جمع و   نیبا توجه به قوان  یشد، که امروزه در کشور ما به طور رسم  ی بود انجام م  ی که انگشت شمار م  كنیچند باز

کند. اما ناگفته نماند که باز هم گاها شاهد    یاعمال م  نیست که قانون مجازات آن را بر مرتكبشده ا  اعالم  یرقانونیغ   یبعبارت

 . ردیگ یمسن صورت م نیو همچنکه توسط افراد جوان   میهست یی ها یباز نیچن

 

 ی رحضوریقمار غ  -2-4

انجام   رهیتلفن همراه و غ   یها  یاع گوشو انو  انهیرا  لهیبه وس  نیبوده و به صورت آنال  یبر خالف قمار حضور  یحضور ریغ   قمار

بزرگساالن از هر    یجوانان، حت  شتر یکرده است و چنانچه قبال اشاره شد ب  دایپ   یشمار  یشود، که در حال حاضر طرفداران ب  یم

نا گفته    و... را نام برد.  ، شرط بندییی انفجار، بخت آزما  ،ینترنت یا  یتوان قمارباز  ی م  مثالآن هستند که به عنوان    ریقشر درگ

که از هم  یبرخ  نماند  افراد  بند  ن یاز  آزما  یرو  یراه شرط  قمارباز  ییبخت  غ  ینترنتیا  یها  یو  ها  رهیو  درآمد    ی ادی ز  یبه 

 . اندها به باد داده یازب نیخود را در ا یها  هیاز آن بوده و سرما شیاند، اما مال باختگان ب دهیرس
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فناور  امروزه عصر  در  »قمار  ،اطالعات  یو  »د  «یبازاصطالح  واژه  پ   نینشهم  زین  تال«یجیبا  موجب  و  اصطالح    شی دایشده 

  ی»قمارباز  ایبرخط«    یهمچون »قمارباز  ینیکه با عناو  تالیجید  یشده است. قمارباز  تال«یج ید  یبا عنوان »قمارباز  ینوظهور 

حامل    تالیجیوصف د   گر،ید  به عبارت  د،یآ  ی به حساب م  ی قمار سنت  ینترنتیا  هشود، در واقع نسخ  یشناخته م  زین  «ینترنتیا

  یچگن)  دارد.  تیحكا  یو بستر انجام قمارباز  وهیدر شكل، ش  ریی بلكه از تغ  ست،ین  یقمارباز  یبرا   یتازه و متفاوت  تیمفهوم و ماه

 ( 336 :1398 ،یو موسو

باز به ذکر است که قمار  باز  یبه طور  ینترنتیا   یالزم  شناسد و در    یرا نم  یگری د  كنیباز  ، یكنیباز  چیه  ،یاست که در آن 

بوده و متقابال در هنگام    یداند مال برنده شده از چه کس  یشود، نم   ی را برنده م   ی مال  ی شخص قمار باز وقت  نكه،یا  گر یعبارت د

مورد به نظر   ن یکه در ا ینامعلوم است. نكته ا كن یباز یها برا یباز نیبرگزارکننده ا  یحت ،بازد ی م  یداند به چه کس ی باخت نم

 ییپولشو  یبرا  یتواند پوشش  ی م  گری د  یمذکور که در فوق اشاره شد، در نگاه   یها  یاز باز  یاریاست که، بس  نیا  د،یآ  یمهم م 

قمار    ی ها  ت یسا  نیصورت گرفته در ا  غاتیتبل  نیهم  لهیوس  هکنند ب  ی مهاجرت م  رانیکه به خارج از ا  یافراد  رایافراد باشد، ز

 . (1400ی زاده، حیدرنژاد و تق) پردازند  یاست که به آن م یمجاز

 

 اینترنتی  ی مجازات جرم قمارباز  -5

ترك فعل که در    ا یاعم از فعل    یهر رفتار  1392مصوب    یقانون مجازات اسالم   2در ابتدا الزم به ذکر است که به موجب ماده  

  ی رتبعبا  است،  نیچن  زین  ینترنتیا  یشود. در خصوص بحث قمار باز  یشده است جرم محسوب م  نییآن مجازات تع  یقانون برا

مجازات    د یمرتكب جرم شده است و متعاقباً مجرم بوده و با   د ینما  یو شرط بند  ی ازکه اقدام به قمارب  یبر اساس قانون هر فرد

 ی الهیبا هر وس  یقمار باز  : دآورده بو  705در ماده    1375مصوب    راتیبخش تعز  ،یرا متحمل شود. قانون مجازات اسالم  یقانون

به هر دو    یو در صورت تجاهر به قمارباز  شودیضربه شالق محكوم م   74  ای ماه حبس    6تا    کی  به  آن  نیممنوع است و مرتكب

که اصرار و متعاقبا    یشد و در صورت  یمحكوم م  انهیتاز  ا یماده شخص قمارباز به حبس    نیگردند. که طبق ا  یمجازات محكوم م

تحقق جرم   طیاست که مطابق قانون شرا  ی در حال  نیو ا  شد،   ی نمود، به هر دو مجازات محكوم م  ی م  یتكرار در جرم قمارباز

الف. مرحله قصد ارتكاب جرم؛    :گانه که عبارتنداز  4ارتكاب جرم مراحل    یوجود داشته باشد. الزم به ذکر است که مرتكب برا

(. لذا اگر  20  :1399زاده،    یدادگر و تق)  کند  یم  یجرم، ط  یدمات؛ ج. مرحله شروع به اجرا؛ د. مرحله اجرامق  هیب. مرحله ته

  ی بر قصد برد و باخت محرز گردد، جرم محقق خواهد شد. ناگفته نماند در قانون مدن  یمبن  (شخص قمارباز)  مرتكب  تیسوء ن

و با توجه به مراتب    جهیراجعه به آن مسموع نخواهد بود. در نت  ی دعاو  باطل و   ی قمار و گروبند  زین  654کشور ما بر وفق ماده  

تن دهد، براساس قانون مجرم    یامر  نیبه چن  (فضای سایبری)  یمجاز  یدر فضا  یموضوع، اگر شخص  ن یبا ا  فوق و مواد مرتبط

با   1400آبان    19در مورخه    دیقانون جد. در  ردیگ  یصورت م  یقضائ   برخورد   ینترنتیا  تیشناخته شده و با آن فرد و صاحب سا

  705ماده    :دیشرح احصا گرد  نیاز قانون مذکور بد  705، ماده  قرار گرفت  بیکه مورد تصو  یتوجه به اصالحات و الحاقات بعد 

عالوه    د،یشرکت نما  ییآزمادر بخت  ا یشود    یبندشرط  ای  یمرتكب قمارباز  یمجاز  ای  یقیحق  یدر فضا  یبه هر نحو  خصهر ش

اموال    ابر مجموعتا سه بر  کیمعادل ارزش    ینقد  یبه جزا  ا یدرجه شش    ینقد  یحاصل از جرم، به جزا  دیضبط اموال و عوابر  

 (.1400حیدرنژاد و تقی زاده، ) شودیم مباشد، محكو شتریاز جرم هر کدام ب ی ناش  دیو عوا

م  خاطر پارلمان  ینشان  خبرنگار  گزارش  به  شورا  ندگانینما  م،یتسن  یخبرگزار  یسازد  علن  یاسالم  یمجلس  نشست    ی در 

موافق،    یرأ  198را با    یجازات اسالمکتاب پنجم قانون م  711  تا  705طرح اصالح مواد    اتیآبان( قوه مقننه کل  19چهارشنبه،  )
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ماده    ، مقاله  نیدر جلسه مصوب کردند. ماده مرتبط با موضوع ا  حاضر  ندهینما  236ممتنع از مجموع    یرأ  10مخالف و    یرأ  11

 :  شود یدرج م یبا اصالحات و الحاقات بعد  ر،یباشد که در ز یاز قانون مذکور م 705

شرکت    ییآزمادر بخت  ا یشود    یبندشرط  ا ی  یمرتكب قمارباز  یمجاز  ای   یقیحق  ی در فضا  ینحو  شخص به هرهر    -705  ماده 

تا سه برابر    کیمعادل ارزش    ینقد  یبه جزا   ایدرجه شش    ینقد  یحاصل از جرم، به جزا  دی ط اموال و عواعالوه بر ضب  د، ینما

 .شودیوم م شتر باشد، محكیاز جرم هر کدام ب ی ناش دیمجموع اموال و عوا

  ا ی بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت    ای بازنده    ،یکه طبق قواعد خاص آن باز  یعبارت است از هر نوع باز  یقمارباز  -1تبصره

 کنند.  یبرندگان پرداخت م ا یبه برنده  میرمستقیغ ای میبه صورت مستق ی مال ازیامت

  ا یخاص، که بازنده    یوقوع امر  ینیبشیپ   در خصوص  چند شخص  ای عبارت است از هر نوع مشارکت دو    یبندشرط  -2تبصره

برندگان باشد.    ایبه برنده    میرمستقیغ   ای  میبه صورت مستق  یمال   ازیامت  ای دمت  بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خ

 ی امسابقههر  و    یربازیو شمش  یراندازیت  ،یاشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکار  نیمسابقه ب  جهینت  یبر رو  یبندشرط 

تقو موجب  نظام  یدفاع   هیبن  تیکه  هواپ   یاسالم  یجمهور  یو  و  تانک  با  مسابقه  و  سا  مایاست  جنگ  ریو  کاربرد    یادوات  که 

 .ستیماده ن نیدارد، مشمول مجازات ا ی و دفاع  ی نظام

نوع مشارکت دو    ییآزمابخت  -3تبصره از هر  است  قرعه  ایعبارت  انجام  مبتناقداهر    ای  یکشچند شخص در خصوص  بر    یم 

در تعهد    ای پرداخت شده    یمال   ازیامت  ای از وجه، مال، منفعت، خدمت    یبخش  ایآن کل    جهیکه در نت  یانتخاب تصادف  ا یشانس  

قواعد    یکنندگان که بر مبناچند نفر از شرکت  ای   کیبه    می رمستقیغ   ای  میق کنندگان به صورت مستپرداخت قرار گرفته شرکت 

 پرداخت شود.  شوند،یحسوب م برنده م ییآن بخت آزما

اقد  یدرصورت  -4تبصره قماربازکه  مرتكب  آزما  ای  یبندشرط  ای  یامات  حرفه    ییبخت  عنوان  مجرمانه    یسردستگ  ایبه  گروه 

مؤثر در    یهمكار  یانتظام  ای   یبا مراجع قضائ   بیپس از شروع به تعق  ا ی  بیمحسوب نگردد، چنانچه قبل از تعق  افتهیسازمان  

حاصل از    دیو عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عوا  الگان و اموو سردسته  کنندگاناداره    ییشناسا

   .شودیماده معاف م نیموضوع ا بیجرم، از تعق

 

 عناصر تشکیل دهنده جرم قماربازی اینترنتی   -6

 شود.  ی داده م حیو توض یبررس یومعنو  ی ادم ، یعنصر قانون ی عنی ینترنتیقسمت از مقاله ارکان جرم قمار ا نیدر ا

 عنصر قانونی   -1-6

به    1400آبان    19در مورخه    ی که با اصالحات و الحاقات بعد  1375مصوب    راتیبخش تعز  یاز قانون مجازات اسالم  705ماده  

 . متن ماده مذکور در فوق درج شده است. دیرس بیتصو

 عنصر مادی   -2-6

 جه یندارد که انجام عمل قمار، منتج به نت  یاست. ضرورت ییآزمابخت  ای  ی بندشرط  ، یماده صرف شرکت در قمارباز نیموضوع ا

است که مرتكب خود    نیا   ، یاست. شرط مباشرت، شرط تحقق بزه قمارباز  ی جرم کاف  نیتحقق ا  یکردن برا  یشود، و صرف باز

 ( 1352 - 1351 :1384 ، یدمهدیس ،یحجت)  شرکت کند.  یقمارباز اتیدر عمل
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 ( روانی)  ی معنو عنصر  -3-6

ماده    نیقمار باشند تا مشمول مقرارت ا  یواقعاً در حال باز  د یبا  نیبلكه مرتكب  کند، ینم  تیقمار کفا  یصرف وانمود کردن به باز

وجوه    ا یبردن مال    ای  لیقصد تحص  یخاص به معن  تیعمد و قصد انجام عمل مجرمانه و سوء ن  یعام به معن  تیشوند. سوء ن

 . (1352 - 1351 :همان) . باشدیجرم م نیا حققط تعمل قمار شر  اطراف مقابل ایطرف 

 

 اینترنتی  آسیب های وارده بر جامعه و افراد بر اثر قمار بازی   -7

. آسیب شناسی اجتماعی، مطالعه  (31:  1389حسن،    د،یعم)   درد، صدمه و... آمده استآسیب در لغت به معنای آزار، گزند،  

یی همراه با علل و شیوه  مانند بیكاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، روسپی گری، ولگردی و گدا  ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی

  یاجتماع   یشناس  بیاجتماعی است. اصطالح آس  شرایط بیمارگونه و نابسامان  مطالعههای پیشگیری و درمان آنها به انضمام  

اجتماع  از مسائل  ادراك جمع  یم  یشامل آن دسته  ز  یبراارائه شده و    یشود که در  و تمام جامعه  آور و    انیافراد، گروه ها 

آس است.  ا  یاجتماع   بیمخرب  نوع   یاجتماع   یمسئله  اثر  بر  که  قوان  یکجرو  ، یناهنجار  ی است  از  انحراف  ارزشها  نیو   یو 

 از مردم در اجتماع  یاریاست که توسط بس  ینیمع  یمجموعه هنجارها  ایبا هنجار    ییناهمنوا  ،ی. کجرودی آ  یم  دی پد  یتماع اج

 ر،یفراگ  ،یجهان  ع،یسر  ،یچند بعد   ،ی ـ محل  یجهان  ،یبر زمان مجاز  یمبتن  تال،یجید  یبیآس  ،یمجاز  بیشده است. آس  رفتهیپذ

کند،    ،یتک بعد  ،یمحل  ،یكیزیبر زمان ف  یمبتن  یبیآس  یكیزیف  یدر فضا  بی. آس(28:  1390  ،یعامل)  است  یرعادیو غ   الیس

  ،یمتكثر و چند بعد  ،یمحل  -  ی جهان  ، یبر زمان مجاز  یمبتن  تالیجید  یبیآس  ،یمجاز  بیاست؛ اما آس  یمحدود، راکد و عاد

 است.  یرعادیو غ  الیس ر،یفراگ ، یجهان ع،یسر

. گسترش محصوالت فرهنگی  (46:  1391  ،یدباقریو س  ینور)  مانند گسترش اباحه گری عملی   ی های فرهنگی و اجتماع   آسیب

  ی طاهر)  اعتیاد اینترنتی  ری نظ  یو روانشناخت  یروان  یها  بی(. آس4:  1387  ، یطارم)  فرهنگ های منحط به ویژه فرهنگ غربی

آس12:  1391  ه، یرق  ، یگلوندان اینترنتی  مانند   ی اقتصاد  ی ها  بی(.  کاهش  110:  1390  ، یعامل )   قماربازی  و  وقت  اتالف  و   )

  ی اسیس  یها  بی(. آس7:  1391  ، ی گلوندان  یطاهر)  یمانند جاسوس  ی اطالعات  -  ی تیامن  یها  بی. آسیلیو تحص  ی شغل  ی بازده

 . یپزشك  یها بی( و آس43: 1391 ،یدباقریو س ینور) مانند جنگ نرم

که در قسمت انواع قمار    ییباشد با تفاوت ها  یم  یكیزیف  یها   یادامه راه قمارباز  (ینترنتیا  یقمارباز)  ینترنتیا  یها  یشرط بند

ب  نیدر هم با به وجود آمدن فضا  انی مقاله  اها    یقمارباز   یمجاز  یشد،  به وجود    دا یپ   یفضا تسر  نیبه  با توجه  اند، و  کرده 

  ادیخواهد بود، که عالوه بر عوارض ز  یكیزیف  یتر از کنترل قماربازسخت   زیکنترل آن ن  نخصوص،یدر ا  ادیز  یارجخ  یها  تیسا

منجر بشود که    زیارز از کشور ن  یادیز  ریتواند به خروج مقاد  یفرهنگ و... م   بیو تخر  ی بر فرد و اجتماع   یروان  یاز جمله روح

فراوان و   یها  بی. فلذا با توجه به آس د ینما  یلطمه وارد م  زی به افراد جامعه ن  لكهموضوع نه تنها به اقتصاد کشور ب  نیمطمعنا ا

الع جرم، همچون اط  نیاز وقوع ا  یریشگیدر جهت پ   یریتداب  ستیبا   ی م  د، ی اشاره گرد  زیمتعاقبا حرام بودن آن، چنانچه قبال ن

آن کاهش وقوع    ینظر خروج... به  ،ویلیمسا  نینکودکان از چ  یساز  یو با آگاه   نخصوص،یدر ا  یزیدرست و با برنامه ر  یرسان

افراد جامعه   یو آرامش برا  شیآسا  جادیباعث ا  نیو همچن  گانهیب  یکشورها  هی  ازیاقتصاد در کشور و عدم ن  شرفتیو پ   میجرا

 (.1400حیدرنژاد و تقی زاده،  ) خواهد بود
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 در سیاست جنایی ایران   از جرم  یریشگیپ  -8

ماه  یپیشگیری کیفر قضائ  یفریک  تیعمدتاً  بر عهده قوه  ا  هیداشته و  پ   نیاست که مخاطبان  مجرمان هستند.   یریشگینوع 

از   یریشگیپ   یمجرمانه و اغلب در راستا  یرفتارها  نیا  نیدادن مرتكب  فریها و کرفتار  یاز جرم، با جرم انگار  رانهیشگیاقدامات پ 

و به اجرا گذاشتن این تهدید از    ،با تهدید کیفریِ تابعان حقوق کیفری از یک سو  کیفری. پیشگیری  ردیگیتكرار جرم انجام م

اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم های کیفری را نقض کردهطریق مجازات کسانیكه ممنوعیت 

مخصوصاٌ مجازات است با این استدالل که ترس  و   ریآمیز حقوق کیفهای ارعاب عام، استفاده از جنبهاست. منظور از پیشگیری 

  ی نماید. لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون قماربازاز دستگیری و مجازات، افراد را از ارتكاب جرم منصرف می

کالهبردار  ،ینترنتیا بر  یسرقت،  مجازات  تعیین  و  که  و...  افرادی  ترساندن  و  اعمال  اینگونه  مرتكبین  نبودن صو  درای  رت 

رفتار مجرمانه با    یفریک  یریشگیکند. در پ ممكن است برای ارتكاب جرم وسوسه شوند، که از وقوع جرم پیشگیری می  ،مجازات

فرد    ایکه بر جامعه و    یاثربر اساس    یریشگیپ   نیشود. ا  ی اِعمال م   یفریاز رهگذر نظام عدالت ک  یفریک  یاستفاده از ابزارها

 :  شود ی م میگونه تقسدو  هگذارد، ب ی بزهكار م

  قیگروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طر  ا ی جمع مدار    یواکنش  یریشگیپ   ک ی  : عام  ی واکنش  یریشگیپ   :الف

 افراد است.  نینخست یاز بزهكار یریشگیبه دنبال پ  ،یجمع  یو عبرت آموز یزیرعب انگ

و عبرت   یزیبر فرد بزهكار و با رعب انگ فریمجرم مدار است که با اِعمال ک یواکنش یریشگیپ   کی  :خاص یواکنش یریشگیپ  :ب

 دوباره افراد است.  یاز بزهكار یریشگیدرصدد پ  ،یفرد یآموز

نظام عدالت    یو کارهاقبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز    یفریناظر به اقدام ک  :یفریکای  یواکنش  یریشگیپ 

از باشد تا  یم  یو عبرت آموز  یجمع،یفرد  یزیارعاب انگ  ،یواکنش  یریشگیپ   افتیرهاست.  یدرصدد کاهش نرخ بزهكار   یفریک

و    یاجتماع   ی ازهاین  یپاسخ گو  ییاگر چه به تنها  یریشگینوع پ  نیاکند.  یریجلوگ  فراددوباره ا  یو بزهكار  نینخست  یبزهكار

توان یاز جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم م  یفریک   ریغ   رانهیشگیپ   ی ها  نهیاما با ادغام در زم،باشد  ی جامعه نم  یتیامن

  ی اریبس  بیمعامضرات و    ی جهت که دارا  نیاز ا  یفریک  یری شگیکاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. پ   نهیدر زم  یعامل مهم

بر و  تأثاست  مجرمان  روان  و  زندگ  رگذاریجسم  و  م  هند یآ  یبوده  مواجه  با مشكالت  جامعه  در  را  با  یآنان  عنوان   دی کند،  به 

  :ر است عبارتند ازمد نظ  ی فریک  یریشگیکه از اِعمال پ   ی. در مجموع اهدافردیمورد استفاده قرار گ  یبزهكار  هیچاره عل  نیآخر

 . ( 63 :1383،ی عباچ ،173 :1393ازپور،ین) گرانیبا ارعاب د  یعموم یریشگیپ از جامعه، ارعاب بزهكار و تیحمابزهكار،اصالح 

 

 در سیاست جنایی ایران تدابیر پیشگیری از جرم    -9

به نظر   م؟یکن  یریدر جامعه جلوگ  میجرا  ریو سا   یاز انجام و ارتكاب جرم قمارباز  میتوان  یکه چگونه م  دیشیاند  نیبه ا  یستیبا

از وقوع جرم و مقابله با آن    یریشگیپ   یبرا  یستیبا مجازات اکتفا کرد بلكه    یتنها به اجرا  یستیسالم، نبا   یتحقق جامعه ا  یبرا

اتخاذ نمود. حا  یریتداب ا  مینیبب  ل را  از بزهكار  نیهمه قوان  ن یبا  ا  ی م  یریها جلوگ  یکه  همه جرم ها به اشكال    نیکند چرا 

ر گذشته  که د  ی است؟ در حال  شیدر کشور ما رو به افزا  ینترنتیا  یهمچون قمارباز  یمجاز  یالخحصوص در فضا  ی مختلف عل

 (.1400حیدرنژاد و تقی زاده، ) انگشت شمار بوده است یکمتر از آن و بعبارت

برا  ی لیدال  از م  م یجرا  شیافزا  یکه  دارد  وجود  کشور  موارد  ی در  به  اعت  :الف  :همچون  یتوان  و  تحص  ادیفقر  ترك    :. بلیو 

و امالك    نیدر حوزه زم  میجرا  یهااز پرونده  یمین)   یخانوادگ  ی هایهر وابستگ  ی فروپاش  : بدون زحمت. ج  تیموفق  یمسابقه برا
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پس از بر باد رفتن    :مرجع  یهااعتبار شدن گروه  یب  :(. دانجامدیم  یخانوادگ  میرااز ج  یسر  کیاختالف ها به    نیاست که هم

اخالق کشور  ، ینید   ی نهادها  ی اعتبار  روحان  یمقامات  د  ونیو  مرجع  رو  گر یبه  با  کردند.  رو  به    كردیاعتبار  مشاغل  مقامات 

  ان یاز مقامات در م  یاریو دکترا گرفتن بس  ستاد ها و بعد به عنوان ابه دانشگاه  ونیو رفتن روحان  ی و کسب مدارج عال  ی دانشگاه

ه دادند.  از دست  را  اعتبار گذشته خود  ع   تیفقدان حاکم  :جنگل  تیوضع  :توده مردم  و فساد گسترده در  سرکوب   نیقانون 

  نیهمه در حوزه منافع سوق داده است، در ا  هیجنگ همه عل  طیرا به شرا  رانیجامعه ا  تیمنتقدان توسط مقامات وضع  دیشد

از    متیبه ق  یخود حت  شرفتیپ   یبرا  یو افراد حاضرند هر کار  شودیجرم برداشته م  ریجرم و غ   انیمرز م  گرید  یجنگ  تیوضع

نام گذاشت. حكومت با در    یهنجار  یب  توانیرا م  رانیامروز جامعه ا  تیو ارتكاب جرم انجام دهند، لذا وضع  گرانیرفتن د  انیم

در    اریاخت ثروت  و  قدرت  منابع  زندگ  لیتحم  ی پ داشتن  و سبک  عاد  ی باورها  مردم  و  است  مقاومت    زین  ی خود  آن  برابر  در 

 و شر ریدرست و نادرست خ رجرم،یجرم و غ  انیم وارید یتی وضع نیوجود ندارد. در چن زین یمخرج مشترک  نیو همچن  کنندیم

  ی ریشگیپ   یاقدام مناسب برا  »  هیقضائقوه    ف یاز وظا  یك ی  یاز قانون اساس  156اصل    5. طبق بند  شودیو خوب و بد برداشته م

از جرم    یریشگیجرم، جرم شناسان پ   دهیمبارزه بشر با پد  یهاوهی و ش  خی« است. با توجه به تار  نیاز وقوع جرم و اصالح مجرم

خود شامل   عیوس  یاز جرم در معنا  یریشگیاند، اصطالح پ کرده   میتقس  یفر یرکیغ   یریشگیو پ   یفر یک  یری شگیرا به دو گونه پ 

  ی ریشگیپ   قیدر مفهوم مض  یول  شودیم  یکردن عوامل ارتكاب جرم و کاهش بزهكار  یخنث  ی برا  یفریرکیو غ   یفریک  قداماتا

 (. 93 : 1386 ،ی معظم) .شودیرا شامل م  یفریرکیغ  ریفقط تداب

ا  کیاز    یفریتابعان حقوق ک  یِفریک  دی با تهد  یفریک  ی ریشگیپ   :یفریک  یریشگیپ   :الف اجرا گذاشتن  به  از   د یتهد  نیسو، و 

خاص از جرم   یریشگیعام و پ   یریشگیدر مقام پ   گر،ید  یاند از سورا نقض کرده   یفریک  یهاتی ممنوع   کهیمجازات کسان  قیطر

استدالل که ترس    ن یو مخصوصاٌ مجازات است با ا  یفریحقوق ک  زیآمارعاب  ی هاجنبه عام، استفاده از    یریشگیاست. منظور از پ 

رفتارها همچون سرقت و    ی برخ  یلذا قانونگذار با جرم انگار  د ی نمایو مجازات، افراد را از ارتكاب جرم منصرف م   یریاز دستگ

تع و...و  برا  نییقاچاق  افراد  نگونهیا  نیمرتكب  یمجازات  ترساندن  و  مج  که  یاعمال  نبودن  صورت  برادر  است  ممكن   ی ازات 

از تكرار بزه    یریشگیخاص از جرم، پ   یفریک  یریشگیو منظور از پ   کند، یم  یریشگیارتكاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پ 

است محقق   هیاز وظائف قوه قضائ  یقانون اساس  156اصل    5که طبق قسمت دوم بند    نیتوسط بزهكار است،که با اصالح مجرم

محكومان   یاز نگهدار  84/ 20/9کشور مصوب    یتیو ترب  ینی ها و اقدامات تأمنداننامه سازمان ز  نیآئ  3همچنانكه ماده    شودیم

 (. 585 : 1383 ،یابرندآباد ینجف) آنهاست.  یو بازسازگارساز یبازپرور ،یآموزدر زندان، حرفه

  ریو غ   رسرکوبگریغ   یهااقدام  توسل به  یعنی  گردد یکه قبل از وقوع جرم انجام م  یریشگینوع پ   نیا  :یفریرکیغ   یریشگیپ :  ب

و قانونگرا ساختن   ر یپذو... هستند به منظور جامعه    یآموزش  ، یوضع  ، ی اجتماع   ، یفرهنگ  ،یاقتصاد   تیماه  یکه دارا  زیقهرآم

 (.159-158 : 1384 نگهام،یجان، کات) از وقوع جرم. یر یوگجرم جهت جل یهاافراد وحفاظت از آماج 

گرفت که    یبه نام قمارخانه و... انجام م  یو در مراکز  یبه صورت سازمانده  یفوق، قمار باز  یگفته ها  هیو با توجه    جهینت  در

 ینترنتیا  یها  یبوده باشد که از موضوع قمار باز  یکمتر فرد  د یشا  یشود، و در عصر کنون  یمشاهده م  اریموضوع بس  نیامروزه ا

  ی اجتماع   ی ها، افراد جامعه اکثر اوقات خود را در شبكه ها  تیانواع سابه    یو دسترس  نترنتی اطالع باشد، چرا که با وجود ا  یب

  یدر فضا  ینترنتیا  یها  یگسترش شرکت در قمار باز   یاز طرف  ست،یموارد در آن ها کم ن  نی که مطرح بودن ا  کنند  یم  یسپر

  ی جامعه و حت  یها  لیاز فارغ التحص  یاریتا بس  تهگرف  انیمختلف جامعه از جمله دانش آموزان و دانشجو  ی قشرها  ن یمذکور ب
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اشخاص و   نیا  یبرا  یو مال  یفراوان اقتصاد  یها  انی ها و ز  ی نوع باز  نیبه ا  ادیاعت  دیسوادان و... که موجب تشد  یو ب  كارانیب

 (.348  :1398 ،یو موسو یچگن) جامعه شده است ی و حت شانیخانواده ها 

  ی موضوع م  ن یکه مرتبط با ا  1375مصوب    راتیتعز  بخش  ی ازات اسالماز قانون مج  711تا    705  نیو الحاقات مادت  اصالحات

تعدادشان    د یکه شا  (قانون مذکور  705ماده  )  در مورد قماربازان  یی حبس زدا  نیاست که ا  ییدر جهت حبس زدا  یریباشد تدب

ور و تواند ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد کش  یباشد که م  یم  ییو حبس زدا  میادر جهت کاهش جر  ستهیشا  یشمار باشد اقدام   یب

 . و... خواهد بود گانهیب یبه کشورها  ازیجامعه و عدم ن یاقتصاد شرفتیآن باعث پ  جهیجنگل ها داشته باشد که نت

 

 پیشگیری از جرم با تدابیر کیفری توسط ارگان ها و قوانین مختلف   -10

از وقوع   یفریک  یریشگیپ   مختلف در  نیو قوان  هیتوسط قوه قضائ  رانیا  ییجنا  استیاز جرم در س  یر یشگیقسمت به پ   نیدر ا

 شود.  یجرم اشاره م

 تدابیر و اهداف قوه قضاییه در پیشگیری از جرم   -1-10

 یریشگیپ   ی گاه ها  یاز تجل  ی كی  اشاره شده است.   زین  هییاز جرم به نقش قوه قضا  یریشگیقانون برنامه پنجم توسعه در امر پ در

 رانیا  یاسالم  یبرنامه توسعه جمهور  نیتوسعه است. در قوان  نیقوان  ،یی جنا  یگذار  استیس  یاز مؤلفه ها   یكیاز جرم به عنوان  

ن مسأله همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. فصل هشتم قانون برنامه توسعه پنجم  یا  ر،یدر دو سه دهه اخ  ژه یبه و

( اشاره دارد.  ییتوسعه قضا)  مهم توسعه  یاز جنبه ها  یكیدر واقع به    «، ییو قضا  ی»حقوقبا عنوان    212و    211شامل مواد  

که    یمطرح و برجسته شد؛ به طور  هییقوه قضا  بقسا  استی و در زمان ر  1380در دهه    زیاز هر چ  شیب،ییمفهوم توسعه قضا

معاونت  سابق، به»  استیسپس در پنج ساله دوم رو  دی گرد  سیقوه تأس  نیدر ا«ییتوسعه قضا  ی عال  یعنوان »شورابا   ی ابتدا نهاد

قوه که    نیمهم ا  فیااز وظ  یك یقانون برنامه پنجم،    212و    211داد. با توجه به مفاد دو ماده    ت ینام و ماه  رییغت  «ییتوسعه قضا

ماده   تصر  211در متن  پنجم مورد  برنامه  ته   حیقانون  تدو  هیقرار گرفته،  ن  ییقضا  حیلوا  نیو  ک  ازی مورد  البته در دهه  است  ه 

  از جرم   یریشگیپ   ینهیاز جمله در زم  یمتعدد  حیلوا  زین  م،ی بنام  «ییتوسعه قضاآن را »دهه    میتوان  ی که م  هییگذشته قوه قضا

موضوعه و مصوب به   نیمختلف در قالب قوان  ل یاز آنها به دال  یاریشدند که بس  نیو تدو  هیاز جرم( ته   یریشگیپ   ی الیحه مل)

پنجم ن  211ثمر ننشستند. در بند »د« ماده   شده    حیتصر  ی آموزش همگان  یر راستاد  یگری مهم د  فیبه وظا  زیقانون برنامه 

  ینهادها  ریسا   ه،ییعالوه بر قوه قضا  یعنیباشد،    هییقوه قضا  فی تواند فقط از وظا  یتر اشاره شد، نم  شیاست که همان طور که پ 

حت  یدولت همگان  دیبا   یولتردیغ   یو  آموزش  امر  ها  یدر  برنامه  مستلزم  داشته   انیم  یکه  مشارکت  است،  بلندمدت  و  مدت 

  ی مظاهر فساد و تباه  همهو مبارزه با    یرشد فضائل اخالق   یمساعد برا  ی جامعه ا  یی برپا  یمباحث فوق، برا  ی. در راستاباشند

قانون  156احكام مقرر در اصل    ژه یخود به و  ی قانون  ف یدر چارچوب وظا  هیقوه قضائ  ، یبرگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساس

از   یریشگیو پ   یمعاونت اجتماع   ، یاجتماع  یها  یو هنجارشكن  هایاز لوث ناهنجار  یجامعه اسالم  یساز  یو با هدف عار  یاساس

 یی ها و عوامل اجرا  رساختیارکان، ز  یو هماهنگ  یساز  كپارچهیمعاونت با هدف    نی. ادیگرد  سیتأس  هییقوه قضا  روقوع جرم د

از    یریشگیپ .(262  :1399  ان، ییدایو ش  ی فوسی)  کند.  ی م  تی فعال  یقانون   فیآنها در چارچوب وظا  یراهبرد  تیریحوزه و مد  نیا

مؤثرتر که  جرم  بهتر  نیوقوع  با    نی و  مبارزه  ناهنجار  رفتارراه  و  ارزشمند  گاه یجااست،  ی اجتماع   یهایکجروانه  و  در   یواال 

مصوب 21/6/1394از وقوع جرم«مصوب    یریشگی»پ قانون  1ماده    فیاز جرم طبق تعر  یریشگیپ کشورها دارد.   ییجنا  استیس

  یو اقدامات الزم برا  ریخطر وقوع جرم و اتخاذ تداب  یابیو ارز  یی شناسا  ،ینیبشیمصلحت نظام عبارت است از پ   صیخمجمع تش
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ب اقدامات   ریتداب  نیکاهش آن. اتخاذ چن  ا یبردن    نیاز  جانبه  همه  تیامن  نیو تأم  ی و اجتماع   یبه منظور حفظ حقوق فرد  یو 

مختلف و   یهادگاهی د حقوق را به خود معطوف داشته است.دانشمندان حوزه   افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و به خصوص

 اتخاذ شده است.  یو اقدامات متعدد رانهیشگیپ  ریها تداببراساس آن مقوله ابراز شده و  نیدر ا  یتضادم اناًیاح

  یریشگیپ   یهاو برنامه  ری تداب  هیدر خصوص آحاد افراد جامعه است، اگر افراد، خود در ته  یریشگیپ   یهاکه برنامه  یی جااز آن 

در    گر ید  یمورد نظر منعكس کرده و از سو  ی هارا در برنامه  جامعه موجود    ی ها  تیسو واقع  کیحضور فعال داشته باشند، از  

ا  یم  میبرنامه ها که خود را در آن سه  نیاجرا و اعمال ا ا  نیدانند، مشارکت فعال خواهند داشت.  از    ی دارا  زین  ثیح  نیامر 

در خارج از   هاییو فرصت  ها  تیمحدود بوده و ظرف  اریبس  ت،یامن  نیدر تأم  یفریلت کعدا  ینظام رسم  ییست که تواناا  تیاهم

 (.35 :1390پور،  ذوالقدر و توکل)  اوردیبه ارمغان ب یکمتر نهیرا با هز تیتواند امن ی قلمرو دولت وجود داشته که م

 

 نقش دادگاها در پیشگیری کیفری از وقوع جرم   -2-10

مجازات است که به نوبه خود نقش به    نییو صدور حكم و تع  یبه دعاو  یدگ یها صرفا رسدادگاه  فهیشود وظیاگر چه تصور م

  شی که رسالت پ   م یابی   یمختلف در م  نیقوان  یاما با بررس  بزه کاران از تكرار جرم دارد.  یبرا  ژهیاز بزه به و  یدر بازدارندگ   ییسزا

شده است که به عنوان نمونه   ی نیب  ش یدادگاه ها پ   یبرا  زیجرم زا ن  یها  تیها و موقع  نهیم بردن ز  نیاز ب  یعنی  هیاول  یریگ

تامیم قرار  به صدور  ز  نیتام  با  یحقوق  یخواسته در دعاو  نیتوان  و  ا  یفریک  یدر دعاو  ی شاک  انیضرر  نمود.  گونه   نیاشاره 

  ی جرائم در دعاو  یو حفاظت از آماج ها  یمدن  یدعاو  در  ادعااموال مورد    ایخواسته    طیتفرو  ع ییاز تض  یریگشیهدف پ قرارها با 

  ی خواسته بنا بر در خواست خواهان در موارد  نیتام  رشیضمن پذ  یمدن   یدادرس  نییقانون آ  108ماده  شود. دریصادر م  ییجزا

  ، یدگیرس   قرار دانسته است. نحوه  نیو مكلف به صدور ا  ملزمباشد دادگاه را    طیو تفر  یواسته در معرض تعداز جمله آنكه خ

  ا ی   یبه داور  یدعو  نیو ارجاع طرف  ی در موارد مجاز و قانون  یفریو ک  یفریک  ریغ   یبه صلح و سازش در دعاو  نیدعوت طرف

دادگاه    وسطكند و تیم  یریگجلو  ی جرائم بعدها و  یریدرگشدن خصومت ها،   قیاست که از عم  یجهت صلح و سازش از موارد

اجرا درآ  ی م به  ا  . (26  :1388  ، یلیرخلیم)  دیتواند  نت  نیاز  برا  یاجامعه  یی برپا  یبرامباحث فوق،  جهیرو و در  رشد    یمساعد 

  فیدر چارچوب وظا  هیقوه قضائ،یبرگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساس  ی و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباه  یفضائل اخالق 

و  ی قانون به  اصل  یخود  در  مقرر  احكام  اساس156ژه  عار  یقانون  هدف  با  اسالم   یزسایو  ناهنجار  یجامعه  لوث  و    هایاز 

 كپارچهیهدف  معاونت با  نیا  . دی گرد  س یتأس  هییقوه قضااز وقوع جرم در  یریشگیپ و   یمعاونت اجتماع ،ی اجتماع   یهایشكنهنجار

  ت یفعال  یقانون  فیها در چارچوب وظاآن   یراهبرد  ت یریحوزه و مد  نیا  ییو عوامل اجرا  هاساختریارکان، ز  ی و هماهنگ  یساز

بر جرا  کند، یم تمرکز همه جانبه  برنامه معاونت مذکور،  چون مبتالبه در سراسر کشور هم  یتیاولو  ی هابیو آس  میو هدف و 

اعت جرا  اد، یطالق،  الو  یمجاز  یفضا  میخشونت،  و  بوده  وسرقت  موضوعات  به  همچنان  آن  توجه    ی تخصص  یهاکیكنتبته 

پ   فی توان وظا   یم   یطور کلاز وقوع جرم معطوف است. به  یریشگیپ  اهداف معاونت  را به شرح ذ  از  یریشگیو    ل یوقوع جرم 

:  ب  ها.دستگاه  گری با د  یو اجتماع   یفرهنگ   ی هایو همكار  ی مردم   ی هاامور مربوط به مشارکت  تیریمد:  الف  : نمود  یبنددسته 

پ   ربوطم  یهابرنامه  یاجرا   یریگیپ  انتظام  یوضع ،ییقضا  یهای ریشگیبه  انتخابات  یو   هیته  : جها.  دستگاه  انیم  ی هنگ و هما  یو 

  یی و قضا  ی و وضع  یاجتماع   یهاحوزه  مطالعات درو امورمربوط به آمار و  یامنطقهفرا  و  یامنطقه ،ی استان،ی شهرستان  یهابرنامه

مربوط    ،265  :1399  ، انییدایشو    یوسفی) استان   یریشگی پ   یها  معاونتدر  فیوظا  نهیبه  میتقس  بهدستورالعمل    ، ها  از جرم 

1391). 
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 نتیجه گیری بحث و  

واحد دانست،    ی اجتماع   بیآس  کی  یستیکه قمار را نبا  پژوهش حاضر می توان عنوان نمودبا توجه به مطالب مطرح شده در  

ا  رایز   د یخانواده ها، تول  یآگاه ساز  ،یکند. لذا فرهنگ ساز  یم  دایپ   یسطح جامعه تسر  یبوده و در تمام  یاجتماع   یمسئله 

متخصص و... ازجمله عوامل موثر و    یروهایداشتن ن  اریدراخت  و  جرم  نیا  كنانیتوسط باز  یتیامن  یبزارهااز ا  یرسانه، بهره ور

پ  از آنجا  ی م  یم یجرا  نیچن  یریشگیکارآمد در  ادامه    زین  به امروزگذشته بوده و تا    یهااز زمان    یکه قمارباز  ییتواند باشد. 

عصر کنون و مشكال  ی دارد، در  وجود کرونا  به  توجه  اقتبا  باز  یصادت  قمار  به  مختلف    یها  ت یدر سا  ینتنتریا  ی ها  یمردم، 

  ی بر جا یمجاز  یبازقمار ن یکه ا یی ها انیها و ز بیکه آس م یبدان د یندارد، با ی و سرگرم یجنبه باز گر یآوردند که د یرو شتریب

  ی بحث پا  ن یدارد که در ا  ی ن جها  و  رتریفراگ  بیآس  کیبلكه    شود، یافراد انگشت شمار محدود نم  ا ی فرد    کیفقط به    گذارد یم

که به    یقمارباز  می. جراشودیپررنگتر م  اریو... بس  یاقتصاد  ، یاجتماع   ، یمختلف فرهنگ   یحوزه ها  رانیگ  میدولتمردان و تصم

  ی اطالعات و تكنولوژ  یفناور شرفتیبا پ  یبریسا پدافند در و...  ینترنتیا ی ها یو کالهبردار ینترنتیا ی ها  یدنبال آن شرط بند

پ   ه،شد  جادیا نظر  سرکوب  یریشگیبه  با  تنها  جرم  اجرا  یاز  سچرا    ،شودیمنمحقق    یفریک  یو  در   ران یا  یی جنا  استیکه 

مجرمان   یریشگینوع پ   نیمخاطبان ا  ناگفته نماند کهاست،    هییدارد و بر عهده قوه قضا  یفریک   تیعمدتاً ماه  یفریک  یریشگیپ 

ها و   یباز ن یا یکمتر به سمت و سو ه که افراد جامعتدابیری اندیشید  ستیبا ی ا مه  د یها و تهد هستند. فلذا با گذاشتن فرصت 

و شرط    یبریسا  یها  یباز  یکردن در باره    یزیها و برنامه ر  تیسا  نینظارت بر ا  رانیاما در ا  ، شوند  دهیها کش  یشرط بند

  با   تواندیاست، م  هیبرعهده قوه قضائ  میاز جرا  یریشگیکه پ   نیبا توجه به الذا  .  ستیه الزم برخوردار نها از رونق و توج  یبند

  د یاتخاذ نما  یبیترت  یمجاز  یها در فضا  تیسا  نیبا نظارت کردن بر ا  ن،یقوان  نیاصالح و تدو  ن یو همچن  قیدق  یزیبرنامه ر  کی

ناگفته نماند که  ها سوق داده نشوند.    ی ها و شرط بند  تیسا  نیا  یهرگز به سمت و سو  قتر،یدق  ی در عبارت  ا ی که مردم کمتر  

ارتكاب جرا  یریدر جلوگ  زیها ن  نقش دادگاه ا  كنیندارد. ل  یکم  یجا  میاز  در   رانیا  یاقتصاد  استیاست که س   نینكته مهم 

مناسب  یصورت بتواند مشاغل  ا  ی که  با   نماید   جادیرا  آفر  جاد یا  و  ب  ،ینیکار  از طرف  یریافراد جامعه جلوگ   یكاریاز  با    ی کند، و 

و دانش آموزان(   ا یاول)  خانواده ها  یمدارس و آگاه ساز  به  نیورود محصل  یاز ابتدا  ی عموم  یو با اطالع رسان   قیدق  یزیبرنامه ر

 جه یو... نروند که نت  ییدرآمد زا  یبرا  ی شرط بند  ی ها  تیسا  ن یا  یبه سو  گر یشود افراد جامعه و جوانان د  ی به نظر باعث م  ،و... 

جنگل ها،    یداریپا  نیمچنو ه  یی و به دنبال آن حبس زدا  میل آمده، کاهش جرابه عم  یها  یریشگیتواند با توجه به پ   ی آن م

 شود.کشور  شرفتیباعث پ  تا یو نها گانهیب ی به کشور ها ازیاقتصاد جامعه و متعاقبا عدم ن شیافزا
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