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 چکیده

باشند. بازاريابی اينترنتی و  هستند که در حال فزونی و همگام با تکنولوژی می جرائمیدر بستر رايانه،  برداری کاله جرائم

ای، مرتکب آن  پا و حرفه ها هستند که افراد خرده های پانزی(، بسترهای مهمی از آن بزه های هرمی و طرح ی )شبکها  شبکه

های  ای و سنتی از طريق رايانه به شکل رايانه برداری کاله جرائمشوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر، اين است که شرايط تحقق  می

هايی با يکديگر دارند؛ از جهت فقد قانونی  ای به شکل مجرمانه، شباهت و تفاوت يادشده، چیست؟ بازاريابی اينترنتی و شبکه

خاص، اصل وجود بستری برای تحقق و نوع جرم، مشابه اما از حیث نحوه و شرايط تشکیل، متفاوت هستند. اصوالً حضور در 

ی و با وجود شرايطی، در ديجیتال ا هايی از بازاريابی شبکه عنوان بخش های پانزی به های غیرمجاز هرمی و طرح شبکه

های  گردد و ارتباط زيادی با ديگر بزه های فوق می  های آموزش و فروش محصوالت، سبب ارتکاب بزه مارکتینگ آنالين در بحث

های تجاری دارد. اين مقاله، بر آن است که با تبیین رکن  بندی و قمار و شرکت های شرط از طريق سايت خصوصاً برداری کاله

ای(، به تعیین ضابطه، نقد و بررسی زوايای  ای )با روش تحقیق کتابخانه بازاريابی اينترنتی و شبکه صورت بهيادشده  جرائمی ماد

 ها بپردازد.  های پیرامون آن پنهان و چالش

 

 های پانزی های هرمی، طرح ای، بازاريابی اينترنتی، شبکه رايانه برداری کالهجرم، هایکلیدی:واژه

 



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 202 -285، صفحات 0011 تابستان ،2 شماره ،7 دوره

 

 

 


