
 »نیک یا دسیسه هاي هرمیوتجارت الکتر«

 

    network marketingامروز کمتر کسی را می توان یافت که با شرکت هاي هرمی و روشهاي تجاري 
(بازار یابی شبکه اي) آشنایی نداشته باشد. کافی است یکی از دوستان و آشنایان قدیم یا جدید شما و یا اقوام 

با عنوان سرمایه گذاري را خورده باشند آنگاه  دور شما در پی بحران اشتغال موجود، فریب یک کار پر درآمد
وستی و آشنایی و دلسوزي براي شما در پی شما و دلسوزي از پولی که آن فرد داده است و نه از روي دبراي 

سرمایه گذاري سود « خانواده تان آمده و از شما دعوت می کنند تا در یکی از جلسات توجیهی و آموزشی این 
 شرکت کنید تا یک شبه میلیاردر شوید...» آور

باز می کنید می بینید  شرکت هاي هرمی شده اید و تا چشم سایرو یا  تبه همین سادگی شما وارد گلدکوئیس
که به عنوان یکی از سر شاخه ها و براي باز یافتن پولی که داده اید شما هم دنبال افراد ساده دل و مستعدي 

تا به دنبال خود در این منجالب بکشید . شاید با گرفتن دست آنها نجات یابید و اگر هم نشد همه با  می گردید
دوست و آشنا و فامیل را تا افراد نزدیک و صمیمیتان به یاد میآورید و  هم غرق شوید . اینجاست که دور ترین

تو ضیح که تنها شرکت هاي بوجود آورنده این دام هستند که از سود  ن. با ایاین چرخه همچنان ادامه می یابد
 مداوم و سرشار بهرمند می گردند.

در پی تب و تاب شرکت هـاي هرمـی و پرسـش هـاي فـراوان خـانواده هـا ي متـدین و مـذهبی بـر آن شـدیم 
یکـی از سـایت هـاي خبـري منتشـر  بـه همـراهتا مصاحبه اي با (آیت ا... حـاج سـید محمـد کـاظم مدرسـی) 

 جهت اطالع رسانی بیشتر در بشارت نو درج کنیم.بودشده 

ي اســالمی و تاییــد شـوراي نگهبــان هرگونــه فعالیــت در ایــن گفتنـی اســت بــر اســاس مصـوبه مجلــس شــورا
شرکت ها ممنوع بوده و جرم تلقی مـی شـود بـر همـین اسـاس در چنـد مـاه اخیـر برخـی از اعضـاي فعـال و 

 داشت شده و مشکالتی را براي زیرمجموعه خود به وجود آورده اند.باز موثر این شرکت ها

یـن شـرکت هـا اینگونـه ن اعضـا، مـدیران و فعـاالن دیگـر انکته جالـب توجـه اینکـه در پـی دسـت گیـري ایـ
مــی کننــد کــه ایــن افــراد دســتگیر نشــده انــد و هــم اکنــون در خــارج و یــا در شــهر دیگــر مشــغول وانمــود 

فعالیت هستند. چون یکـی از شـیوه هـاي ایـن کالهبـرداران مخفـی نگـه داشـتن دسـتگیري اعضـا بـراي زیـر 
 این برخورد هاست .مجموعه و آگاه ساختن سر شاخه ها از 



آشنایی دارید و اصوال دیدگاه » نت ورك مارکتینگ«شما به چه میزان با شرکت هاي هرمی و روشهاي تجاري 
 شما در ارتباط با تجارت الکترونیک چیست؟

یبنده در قالب اسامی گوناگون مانند گلدکوئیست، گلدماین، ردر سالهاي اخیر شرکت هایی با عناوین جذاب و ف
ماي سون، وست ویژن، آسونت، این پاورسیم، آرسوگستر، گلدنت، آي ان بی، کار گشاي فکر برتر،      گلدبیز،

جی اس و .... در میان جوانان تالشگر و خالق کشور عزیزمان ایران رخنه کرده و با درهم شکستن باور هاي 
نابرده رنج «شه تبلیغ می کنند که بر این اندی» نابرده رنج گنج میسر نمی شود«اصیل و سنتی این مرز و بوم که 

 »کنج میسر می شود.

بازار یابی شبکه اي) »(Network marketing«روش تجاري خود را  این شرکت ها که از لحاظ زبان التینی
معرفی می کنند معروف به شرکت هاي هرمی ،شاخه اي ،مخروطی ، درختی، چند سطحی و مشارکتی هستند. 

 شرکت ها یکی است و اسم آنها با هم متفاوت  می باشند.ماهیت و حقیقت همه ي این 

اما در مورد تجارت الکترونیک باید گفت که هیچ انسان عاقل و متدینی با صنعت تجارت الکترونیک مخالف 
 نیست. البته آن تجارتی که در چهار چوب قوانین شرعی قابل تطبیق بوده و دچار اشکال و ابهام نباشد.

 آموزشی و تمرینی این شرکتها را دیده اید؟ جزوه هاي آیا شما_ 

   آري بسیاري از جزوه ها و سی دي هاي آموزشی این شرکت ها را دیده و به دقت مطالعه کرده ام این جـزوه هـا  
ق را بـا باطـل و سی دي ها که براساس آخرین دستاوردهاي روان شناسی و جامعه شناسی تدوین شده است. حـ

   این شرکت ها با به دام انداختن صید خود به گونـه اي بـی رحمانـه بـا آنـان برخـورد  يهامخلوط ساخته و لیدر
 می کنند.

کـه اسـناد و مـدارك آموزشـی و تـوجیهی  البته از دسیسه هاي بسیار زشـت ایـن نـوع شـرکت هـا ایـن اسـت
 خود را در اختیار کسی قرار نمی دهند.

ز توجیـه شـدن کامـل بـا کسـی بـه مشـورت برخیزیـد آنان به مشتریان خود القاء مـی کننـد کـه مبـادا قبـل ا
البتـه مـی دانـیم کسـی کـه وارد ایـن گردونـه . و مراد آنان از توجیـه شـدن ورود بـه ایـن شـرکت هـا اسـت 

می شود راهی براي بازگشت نـدارد. و فقـط مجبـور بـه فـرار از جلـو مـی باشـد. مـا بـراي مطالعـه ایـن جـزوه 
و نمـی توانسـتیم از طریـق خودشـان بـه چنـین جـزوه هـایی دسترسـی ها تـا مـدتی ایـن مشـکل را داشـتیم 

 به مطالعه آنها پرداختیم.پیدا کنیم ولی بعد ها از راههاي دیگري 



من در اینجا به عزیزان عالقمند به ایـن شـرکت هـا توصـیه مـی کـنم کـه بطـور کامـل و دقیـق جـزوه هـا و «
مطالعـه کننـد و دسـت کـم از ایـن طریـق بـه سی دي هاي آموزشی و تمرینی و تـوجیهی ایـن شـرکت هـا را 

 »دسیسه هاي هرمی آشنایی پیدا کنند و آن گاه تصمیم بگیرند.

 از این دسیسه ها را براي مردم بیان کنید؟ آیا ممکن است برخی_ 

دسـتمایه فعالیـت هـاي سـرعت  هـداف اقتصـادي شـکل مـی گیرنـد امـا بـهاین شرکت ها عموما و در ابتدا با ا
پـرورش نیروهــاي  کیفیـتسـوي بیگانگـان و اجانـب مـی شـوند .  زهکـاري هـدایت شـده ازغلـط فرهنگـی و ب

به دام افتـاده و عملکـرد آنهـا گویـاي حقیقـت فـوق اسـت. گرچـه جـزوه هـاي آموزشـی آنـان انـدکی بـا هـم 
 متفاوت است اما در اینجا به برخی از نکات مندرج شده در این جزوه ها عینا اشاره می شود.

گیـري از فـرد بـه دام افتـاده: بـراي اینکـه دوسـت شـما دسـت از سـوال کـردن  تصـمیم سلب قـدرت .1
و پیشــنهاد ابــردارد و بــا وي قــراري بــراي معرفــی سیســتم بگذاریــد و خودتــان دو روز مختلــف را بــه 

کنید، مثال دوشنبه و چهار شـنبه؟ در ایـن صـورت ذهـن دوسـت شـما بـه جـاي دادن جـواب منفـی، 
ــان  ــار شــنبه زم ــین دوشــنبه و چه ــد از تعب ــد. بع ــی کن ــر را انتخــاب م ــین روز بهت ــا ســرعت دو ی ، ب

 ؟ 7یا  4ساعت را خودتان تعیین کنید مثال بپرسید : چهار شنبه ساعت 
کنیــد کــه مجموعــه ایــن حــس را بــه وي (پرزنــت شــونده) القــاء «ار شــدنایجــاد بــاور دروغــین پولــد .2

 »شما در حال رشد می باشد و بدون او هم به سود خواهید رسید.
% ایـن افـراد یـا مـال باختـه 90توضیح آنکه: بـا توجـه بـه آمـار و ارقـام موجـود و ثبـت شـده حـدود 

هـا در صـد بسـیار انـدکی در هستند و یا فقط به مـالی معـادل مـال خـود دسـت پیـدا مـی کننـد وتن
 مسیر سود جویی از پول هاي حرام بهرمند می شوند.

ــه ،  .3 ــر مجموع ــراد زی ــایی اف ــالی و روی ــدار کــردن خی ــا ســود جــویی اســت و پول هــدف اي شــرکت ه
خــدمت، تولیــد وتوریــع در ایــن شــرکت هــا کــامال منتفــی اســت. در جــزوه آموزشــی آمــده 

طـال یـه نیسـت کـه معـادل پـول افـراد بـه آنـان یادوري کنید که ایـن شـرکت یـک مرکـز خیر«است
ــه  ــد و هزین ــم بده ــانت ه ــد پورس ــمبلبده ــرب و ... ،گارانتی،س ــت  ض ــود پرداخ ــب خ ــم از جی را ه

 نماید.

 سود جویی این شرکت ها حتی از راه فروش لوازم ضروري منزل صید شدگان: .4

به دوست خود بگوییـد : مـن نمـی دانـم از هـر جـایی مـی تـوانی پـول تهیـه کـن از زیـر سـنگ ، «  
 »برو قرض کن این آخرین قرض زندگی توست، وسایل خانه ات را بفروش و پولت را جور کن



 نفی عشق و عالقه به وطن موج می زند: در جزوه هاي آموزشی این شرکت ها  .5

شـرکت دارد سـکه اي بـه شـما مـی فروشـد بـا اعتبـار جهـانی بانـک «در جزوه آن هـا مـی خـوانیم : 
بیگانه) که داراي اعتبـار بـاالیی مـی باشـد ایـن سـکه هـا را گـارانتی کـرده اسـت. (مرکزي یک کشور 

 »فکر کردي مثل سکه هاي بهار آزادي هست که در دنیا هیچ ارزشی ندارد
 »عمر دالر خالص و بدون هیچگونه مالیات برداشت کنیک بار پول بگذار و تمام «

 کشانیدن اعضا و فرزندان ایرانی به دیگر کشور ها: .6

ی آیـد و پسـت آنهـا را بیمـه کـرده اسـت حـاال گفتم این سکه ها با پست هاي معتبري بـه دبـی مـ« 
 »اگر بعد از این هم مشکل داري می توانی به دبی بروي و سکه را بیاوري

فاتی که برخی از افراد بـه خـارج رفتـه در ایـن مسـیر داشـته انـد آنـان بـا ورودشـان بـه بر اساس اعترا
 ر به دین فروشی می شوند.مهاي جدیدي قرار می گیرند که مجبویک کشور بیگانه در دا

(مجـالس رقـص مخـتلط ، ابتـذال و غیــره کـه در ایـن جـا قابـل ذکــر نیسـت از فراینـدهاي سـفر بــه 
 رکت هاي هرمی است.)کشور ها بیگانه در قالب ش

جواب هاي سر باال بـه سـواالت شـرکت کننـدگان و مـال باختگـان آنجـا کـه سـوال مـی کننـد سـکه  .7
ــت ــوده اس ــان ب ــزار توم ــت ه ــدود دویس ــی آن ح ــه ارزش واقع ــکه اي ک ــا بفروشیم؟(س ــن  را کج و ای

 شرکت ها دست کم به قیمت پانصد و پنجاه هزار تومان به بهانه هاي واهی فروخته اند.)

ه او بگویید مگر تو می خواهی به خـاطر سـکه وارد کـار شـوي اگـر اینطـور هسـت بهتـر اسـت کـه ب«
 »نیایی. ببینم اصال تو دلت میاید که سکه به این قشنگی را بفروشی

ســانت و پـول ایــن تجـارت توجـه مــی کـردم امــا ه مــال باختگـان: مــن هـم اول بـه پورو در پاسـخ بـ
ه شــدم و کــار را فهمیــدم ،دیــدم کــه ســود ایــن کــار یــک در ایــن کــار خبــرو وقتــی وارد کــار شــدم 

محصول فرعی اسـت و ایـن کـار جـداي از پـول چیزهـاي دیگـري هـم بـه تـو مـی دهـد . چیـزي بـا 
 ارزش تر از پول ،چون ما در این تجارت افراد را پولدار می کنیم.

 دروغ بستن بر مراجع معظم تقلید: .8

 »حالل است کاراین همچنین ما فتواي مراجع را داریم که «
جعل مهر برخی از مراجع عظام از جمله آیت ا... العظمی از شگرد و تقلبهاي برخی از این شرکت ها 

 شیرازي و آیت ا... العظمی نوري همدانی است که کامال بر مال شده است.مکارم 



مـا گرچه آنان در خفا از این شـیادي نیـز اسـتفاده مـی کننـد ام اي مـردم فهـیم و جوانـان ارزشـمند 
هستند که بـا یـک تمـاس تلفنـی بـا دفـاتر مراجـع و یـا مراجعـه بـه سـایت هـاي آنـان بـه حقیقـت 

 دست پیدا می کنند.
 داد و ستد و رسیدن به جنس و یا خدمات در این شرکت ها مقصود و مقصد اصلی نیست. .9

اما مـا ایـن سـکه را مثـل کـرم سـر قـالب مـاهیگیري مـی بینـیم کـه بـا آن مـی تـوانیم یـک کـار «
 »اري انجام دهیمتج

 در سی دي هاي آموزشی آنان آمده است: .10

 »شما نباید این را بهانه کنید«
 (آن قدر از فرزندان خود دوري کنید تا آنان براي دیدن شما وقت مالقات بگیرند.)

 (کار خودت را ول کن تا پولدار شوي)

خ نخبــه هــا را دارد و از همــه کشــور مــا از منــابع غنــی اســت بهتــرین مغزهــا و بــاالترین نــر« بــا بیــان اینکــه
 مهمتر جمعیتی جوان ، اما چرا جهان سومی هستیم؟

 به دلیل اینکه چرخه اقتصادي ما همچنان قدیمی است و قدیمی حرکت می کند

ــابی هــاي شــبکه اي و کالهبرداریهــاي  ــا بازاری ــا کشــور هــاي پیشــرفته اقتصــادي ب ــد پرســید آی از اینــان بای
 با کار و تالش و تولید؟ هرمی به جایی رسیده اند و یا

در صــد از کشـور هـاي غربــی انجـام ایــن فعالیـت هــاي  90کـه امــروز در بـیش از قابـل توجـه عزیــزان جوان،
 و رویایی ممنوع و خالف قانون اعالم شده است.افت پولی 

به هر حال باید گفت این شرکت ها مربـوط بـه ملیـت هـایی اسـت کـه دیـن و عاطفـه و روحیـه کـار و تـالش 
مـوج مـی زنـد جودشان نباشد و اما در کشـور عزیزمـان ایـران کـه دیـن و عاطفـه و روحیـه کـار و تـالش در و

 جایی براي این شرکتها وجود ندارد.

بـا ایـن شـرکت هـا را حـرام دانسـته انـد امـا آیـا تفـاوتی میـان  گرچه مراجـع معظـم تقلیـد عمومـا رابطـه _
شـرکتهاي خـارجی، داخلـی ،جدیـد التاســیس و قـدیمی بـا اشـکال گونــاگون وجـود دارد یـا خیر؟ثانیـا پاســخ 

 مراجع با بیانهاي گوناگون دیده می شود آیا در این باره شدت و ضعفی وجود دارد؟



بــه هــر نحــو چــه داخلــی و خــارجی یــک امــر روشــن و حرمــت همکــاري و همیــاري بــا ایــن شــرکت هــا  _
بدیهی از دیدگاه مراجـع اسـت و در ایـن جهـت تفـاوتی میـان شـرکتها جدیـد التاسـیس و یـا قـدیمی وجـود 

 .ندارد

هر شرکتی کـه بـه صـورت هرمـی فعالیـت کنـد و بازاریـابی جنبـه سـطحی را در دسـتور کـار خـود قـرار داده 
اختیـار همکـاري و همیـاري بـا آن جـایز نیسـت و حـرام اسـت . بایـد باشد چـه بـه نحـو الـزام و یـا بـه نحـو 

روشن باشد که محـور مبـارزه دولـت و فتـاواي مراجـع تنهـا شـرکت خـاص مـثال گلدکوئیسـت و یـا گلـدماین 
 نیست.

شرکت هاي هرمی عموما و در ابتـدا بـا اهـداف اقتصـادي شـکل مـی گیـرد امـا بـه سـرعت دسـتمایه فعالیـت 
 هکاري هدایت شده از سوي بیگانگان و اجانب می شود.هاي غلط فرهنگی و بز

فاضــل لنکرانــی امــا بیانهــاي گونــاگون مراجــع معظــم تقلیــد مثــل حضــرات ایــات عظــام خامنــه اي ،بهجــت، 
ــارم  ــدانی و مک ــوري هم ــانی، ن ــافی گلپایگ ــی، ص ــتانی ، اردبیل ــانی، سیس ــد خراس ــانی ، وحی ــبیري زنج ،ش

ــک  ــی در ی ــالی همگ ــم ا... تع ــیرازي حفظه ــتش ــت  جه ــامالت و حرم ــه مع ــن گون ــت ای ــتند و آن حرم هس
 همکاري و همیاري با آنان می باشد.

 اگر توصیه دیگري دارید بفرمایید.در پایان  _

 از جوانان این مرز و بوم می خواهم که از دام ها جدید این شرکت ها بر حذر باشند.

 اداره می کند.مثال اعالم می کنند این شرکت ایرانی هست و فالن مسئول آن را 

کار در فالن شرکت آسان تـر اسـت چـون هنـوز سـر شـاخه هـاي آن پـر نشـده اسـت. محـور مبـارزه دولـت ، 
 یتمـام گلـد کوئیسـت اسـت کـه ارتبـاطی بـه ایـن شـرکتها نـدارد ایـن شـرکت مجـوز رسـمی نـدارد و غیـره

هـا بـراي او در نظـر  کسـی در ایـن دامهـا قـرار گرفـت راه بازگشـتی از سـوي ایـن شـرك اینها دام است و اگر
عزیـزان خـودم را بـه کتـاب ارزشـمند بازاریـابی شـبکه اي یـا  مطلـب گرفته نشـده اسـت بـراي روشـن شـدن

تــالیف ابــو القاســم علیــان نــژاد ارجــاع مــی دهــم کــه از ســوي انتشــارات مدرســه االمــام مرمــوز کالهبــرداري 
 به چاپ رسیده است.  1384علی ابن ابی طالب (ع) قم در سال 

 موفق و موید باشید .....                                                                                          


