
 

 

 جمالت ممنوعه در تجارت تلفنی

آیب هی داًیذ وِ وبسهٌذاى ضوب چگًَِ پبسخگَی توبس ّبی تلفٌی ضشوت تبى ّستٌذ؟ ًحَُ ی پبسخگَیی ثِ تلفي ّووَاسُ داسای  

 اّویت ثَدُ است، ثب ایي حبل ثشخی اص ضشوت ّب ّیچ تالضی ثشای آهَصش آداة پبسوخگَیی تلفٌوی ثوِ وبسهٌوذاى، اص خوَد ًطوبى       

دٌّذ. دس لشى ثیست ٍ یىن ثِ سش هی ثشین. ایي ثی تَجْی ّوب دس ثویص توش هَالوغ ًتییوِ ای جوض ضىسوت دس تیوبس ، آصاس         ًوی 

هطتشیبى ٍ اص دست دادى فشغت ّبی تبصُ ًخَاّذ داضت. دس ایي ًَضتبس سؼی ضذُ است ثِ هَاسدی وِ ثیص تشیي تبثیش ًبهطلَة سا 

سوي  “ٍالغ دس ثخوص هشووضی ضوْش    ” دوتش تلفٌی“ي هَاسد ثشاسبس تیشثیب  هَسسِ ی ثش تیبس  تلفٌی هی گزاسًذ، اضبسُ ضَد. ای

 دس طَل دٍ دِّ فؼبلیت ایي هَسسِ ثِ دست آهذُ است. ” لَییس

دسغوذ هطوتشیبى ضویَُ ی پبسوخگَیی هبضویٌی       ۹۴پیص اص پشداختي ثِ ایي هَاسد یبدآٍسی ایي ًىتِ ضشٍسی است وِ ًضدیه ثوِ  

هَسد اص پبسخگَیی ّبی هخشة دس تیبس  تلفٌوی   ۰۱هطلَة ٍ حتی گبُ ًبهحتشهبًِ هی خَاًٌذ. دس صیش ثِ )هٌطی تلفٌی( سا ثسیبس ًب

، دس دستِ ی ایي گًَِ پبسخگَیی ّب لشاس هوی گیوشد. ثوِ یوبد     ”ًِ! ًِ! گَضی سا ًگِ داسیذ“اضبسُ هی ضَد؛ الجتِ پبسخگَیی ثِ ضىل 

وبًٌذ سػبیت دیگش هَاسد اخاللی ثِ طَس چطن گیشی افىبس ػووَهی سا ًسوجت   داضتِ ثبضیذ وِ سػبیت ادة دس پبسخگَیی ثِ تلفي، ّ

ثِ ضوب تغییش هی دّذ. آى گًَِ وِ ضخػیت اخاللی ضوب اجبصُ هی دّذ ثب دیگشاى سفتبس وٌیذ. ثٌبثشایي اگش خَاّبى حفظ ٍ افوضایص  

 ِ هطتشیبى پشّیض وٌٌذۺهطتشیبى خَد ّستیذ، ثِ وبسهٌذاى تبى گَضضد وٌیذ، اص هَاسد صیش دس پبسخگَیی ث

 سیبست هب ایي ًیست؛ (۰

ایي ثْبًِ وِ هتبسفبًِ دس ثیص تش هَلؼیت ّب ضٌیذُ هی ضَد ثیص تش ثشای سفغ تىلیف دس ثشاثش ضىبیب  ٍ ًیبصهٌذی ّبست؛ ووِ ًوِ   

بٍ  وٌیوذ  تٌْب یه ضؼف اخاللی ثِ ضوبس هی آیذ، ثلىِ هسئَل سیبست ّبی یه هیوَػِ سا ًیوض صیوش سوَال هوی ثوشد. حوبل ل و       

ًبخشسٌذی هطتشیبى سا دس ثشاثش سیبست یه هَسسِ چِ گًَِ هی توَاى تَجیوِ ووشد؟ اگوش وبسهٌوذی ًووی تَاًوذ پبسوخگَی ًیوبص          

هطتشیبى ثبضذ یب ایي وِ ثِ ضىبیتی سسیذگی وٌذ ثبیذ ضوي هطَس  ثب هبفَق خَد ثْشُ گیشی اص ًػبیح ٍ تیشثیوب  اٍ ثوِ ثیٌطوی    

شی ًبساضی خَد خَضحبل ٍ ساضی ًگِ داسد. دس ایي غَس  هی تَاى دس ّش هشحلِ اص تیبس  آگوبّی  هٌبست دست یبثذ تب ثتَاًذ هطت

 ّبی الصم سا دس اختیبس هطتشی لشاس داد.

 اص حَصُ ی اختیبسا  هي خبسج است ٍ یب وبس هي ًیست؛( ۲

سخگَیی ثِ ًیبصّبی هشاجؼوبى ثبضوٌذ   ّوبى گًَِ وِ هی داًین ته ته افشاد هطغَل ثِ وبس دس یه هَسسِ، ثبیذ ّویطِ آهبدُ ی پب

یب دست ون اطالػب  اًذوی دسهَسد ًیبصّبی یه هطتشی داضتِ ثبضٌذ. ثشای ایي وبس هی تَاًیذ ًخست ضوبسُ تووبس هطوتشی سا اص   

ٍی دسیبفت وٌیذ، سپس ثب هذیش هشثَط دس هَسد هَضَع هطَس  وٌیذ ٍ پس اص یبفتي ساُ حل دس صٍدتشیي ٌّگبم ثب هطتشی تووبس  

 گیشیذ.ث

 هوىي است دس صهبى ثْتشی توبس ثگیشیذ؟ االى ثِ ّیچ ٍجِ ٍلت ًذاسم؛( ۳

ایي جولِ هی تَاًذ ثِ ضذ  دس تیبس  وبستی اییبد وٌذ. اهب وبسوٌبى ثیص اص آى وِ فىشش سا ثىٌیذ اص آى استفبدُ هی وٌٌذ. ایوي  

آیب هوي دس صهوبى غوشذ  وزا     “چِ وبسی ثَدُ اًذ؟ یب هطغَل ثِ “گفتِ ّویطِ هثل تلٌگشی ثِ رّي هطتشی است تب اص خَد ثپشسذۺ 

 هطوئي ضَیذ وِ ّیچ یه اص وبسوٌبى ضوب چٌیي جولِ ای یب حتی جوال  هطبثِ آى سا ثِ وبس ًوی ثشًذ.” توبس گشفتِ ام؟



 

 

 وبهپیَتش هي اص وبس افتبدُ است یب سشٍسّبی هب دچبس هطىل ضذُ اًذ.( ۴

ًیست ثلىِ دلیلی ثشای هؼلك وشدى خذهب  ًیض ثِ ضوبس ًوی آیذ. تیبس  چِ ثب ًظوبس   دس ٍالغ ایي هطىل ًِ تٌْب هطىل هطتشیبى 

افشاد آگبُ چِ ثذٍى آى، ساُ خَد سا پیص هی گیشد. اهب ثِ ّش غَس  اگوش هطوىلی ثوب ووبهپیَتش خوَد داسیوذ ثبیوذ اص هطوتشی خوَد          

توبس هطتشی سا یبدداضت وٌیذ ٍ ثِ هحض سفغ ضذى  ػزسخَاّی وٌیذ ٍ ًبتَاًی خَد سا اص ووه ثِ آى ّب اثشاص وٌیذ، سپس ضوبسُ

 هطىل ثب اٍ توبس ثگیشیذ ٍ ثِ اٍ ووه وٌیذ.

 پیبم هي سا دسیبفت ًىشدیذ؟( ۵

آى صهبى وِ تلفي ّب سا خَد اضخبظ جَاة هی دادًذ ٍ فٌبٍسی ػشغِ ی استجبطب  سا لج ِ ًىشدُ ثَد، اضخبظ ّویطوِ ثوِ ًحوَی    

ثِ دست ضبى ًشسیذُ است. اهب اهشٍصُ ثب پیطشفت فٌبٍسی ٍ ثب ٍجَد دستگبُ ّبیی وِ ایي پیبم ّوب  هی تَاًستٌذ ادػب وٌٌذ وِ پیبهی 

سا ًوبیص هی دٌّذ، ایي اهش اهىبى پزیش ًیست. ّوچٌیي ًوی تَاى دس آى ٌّگبم وِ پیبهی ٍجَد ًذاسد تظبّش ثِ پبسخگَیی ثِ یوه  

بسخ دّیذ، ضبیستِ تشیي وبس ػزسخَاّی اسوت. ایوي سٍش ثویص توش دسهوَسد      پیبم وشد. اگش ًوی تَاًیذ ثِ پیبهی ثِ هَلغ ٍ هَدثبًِ پ

 ۰۱غوجح ٍ ٌّگوبم ًبّوبس ٍ سوبػت      ۷وسبًی غبدق است وِ ػبد  داسًذ دس ٌّگبهی وِ افشاد ثِ ضجىِ هتػل ًیستٌذ هبًٌذ سبػت 

اص پیبهی وِ ّشگض اسسبل ًطوذُ  ضت؛ آى ٌّگبم وِ احتوبل ح َس ًذاضتي فشد دس ضجىِ صیبد است، پیبم ثفشستٌذ. اهب غحجت وشدى 

 است، ثسیبس ثبٍسًىشدًی است؛ چشا وِ دستگبُ پیبم ًوب ّوِ ی پیبم ّب سا ثِ ًوبیص هی گزاسد.

 لجل اص توبس ثب ضوب دس اًتظبس ثِ دست آٍسدى اطالػب  ثیص تش ثَدم.( ۶

وشدى هطتشی است. اگش لػذ ضووب دس ٍالوغ   ایي جولِ ثْبًِ ای آضىبس ثیص ًیست. ّوِ هی داًٌذ وِ ایي ّن ضیَُ ای ثشای گوشاُ 

جوغ آٍسی اطالػب  ثیص تش ثبضذ، حتوب پیبم الىتشًٍیىی یب پیبم غَتی فَسی دس ایي ثبسُ ثشای ضوخع اسسوبل خَاّیوذ ووشد. ایوي      

ُ ٍ ثوِ اٍ  ّوبى وبسی است وِ ّش وبسهٌذ ثبتیشثِ آى سا ًیبم خَاّذ داد. ثب ایي ثیبًیِ ضوب ثِ گًَِ ای ثِ هطتشی خوَد توَّیي ووشد   

ًبخَاستِ فْوبًذُ ایذ وِ یب طشح ٍ ثشًبهِ ی ٍی سا دس اٍلَیت وبسی لشاس ًذادُ ایذ ٍ یب ضوب فشدی ضبیستِ ثشای اًیبم ایي وبس ًجوَدُ  

 ایذ. ثِ ّش حبل اگش لػذ پشّیض اص پبسخگَیی ثِ ضخػی سا داسیذ دس ایي وبس خاللیت ثیص تشی ثِ خشج دّیذ.

 تطشیف داسًذ؟” تبیلش“یب ” هَسگبى“یب ” سن“یب ” پت“سالم ( ۷

اهشٍصُ اسبهی هطتشن ثویي صى  “دس استبًفَسد هی گَیذۺ ” پیتٌی ثَص“( هذیش سٍاثط ػوَهی ضشوت chris Tessier” )وشیس تسیش“

ثبضوذ، دس  ” سون “است. اگش ضوب ثِ اضتجبُ ثب ضخػی توبس ثگیشیذ ووِ اٍ ًیوض   ” سوبًتب“خالغِ ی اسن ” سن“ٍ هشد صیبد ضذُ است. 

هذ  صهبى وَتبّی هتَجِ هی ضَد وِ توبس، ثِ اضتجبُ ثشلشاس ضذُ است. پیص اص ثشلشاسی ایي گًَِ توبس ّب ثبیذ دس غفحِ ی ٍة 

ضشوت ّب فشد هَسد ًظش سا جست ٍ جَ وٌیذ ٍ یب تحمیك وبهلی دسثبسُ ی اٍ داضتِ ثبضیذ. ٍظیفِ ی خَد سا ثِ خَثی اًیبم دّیذ توب  

 ”هل افشاد سا ثِ وبس ثشیذ.ثتَاًیذ ثب اطویٌبى ًبم وب

 لحظِ ای غجش وٌیذ تب غذای ضوب سا ثش سٍی ثلٌذگَی تلفي ثگزاسم.( ۸

ثشای ایي وبس ّن چَى ولیذ اًتظبس تلفي ثبیذ اص هطتشی اجبصُ ثگیشیذ. ثسیبسی اص هتخػػبى گوبى هی وٌٌذ وِ اگش هطوتشی ثوِ آى   

اهب هي، ثِ ضخػِ، ثب ایي گًَِ هىبلوب  تلفٌی هخبلفن ٍ آى ّوب سا صضوت    ّب اجبصُ ی ایي وبس سا ثذّذ دیگش ّیچ هطىلی ٍجَد ًذاسد



 

 

ٍ ًبپسٌذ هی داًن. چَى ثب استفبدُ اص ثلٌذگَ ثِ ّش حبل ثِ خَثی ًوی تَاى غذای هطتشی سا ضٌیذ ٍ یب حتی تطخیع داد ووِ چوِ   

 ق سوغ هىبلوِ ی ضوب ّست یب ًِ؟وسی دس حبل غحجت است. ثِ ػالٍُ ّیچ گبُ هتَجِ ًوی ضَیذ وِ آیب وسی دس حبل استشا

 هطوئٌن وِ اٍ ثب ضوب توبس خَاّذ گشفت.( ۹

ّشگض اص طشذ دیگشاى لَل ًذّیذ. ثِ ػمیذُ ی هي ایي وبس تٌْب ثشای اثجب  ٍفبداسی ٍ خَش خذهتی اًیبم هی ضَد. ضوب فمط ثبیوذ  

س اٍ ثب هطتشی لَلی دّیذ. لَل دادى دس هَسد تَجِ دس هَسد سسبًذى پیبم ثِ ضخع هَسد ًظش ٍفبداس ثبضیذ ًِ ایي وِ دسثبسُ ی توب

دیگشاى ثِ پیبم هطتشی ثِ ضوب ّیچ استجبطی ًذاسد. چشا وِ اگش ضخع ثب هطتشی توبس حبغل ًىٌذ، ضوب هطتشی سا ثِ گًَوِ ای اص  

 خذهب  خَد ًب اهیذ وشدُ ایذ. چِ ثسب وِ هَججب  سًیص اٍ سا فشاّن وٌیذ.

 بن سپبسی هبدسم ثبصهی گشدم.ّویي االى اص هشاسن ثِ خ( ۰۱

هي ّشگض فىش ًوی وشدم وِ ثیبى اتفبلب   ن اًگیض ثِ دیگشاى ضشٍس  داضتِ ثبضذ. اهب ایي هَسد سا خَد تیشثِ وشدُ ام. سٍصی ثب یوه  

بسوی  ّفتِ ی ثؼذ جٌس هَسد ًیبص سا ثوِ هوي ػشضوِ ًىشدًوذ. پوس اص تو      ۳فشٍضگبُ ایٌتشًتی ثشای خشیذ توبس گشفتن، اهب آى ّب تب 

ٍ ” دسگیش هشاسن ثِ خبن سپبسی هوذیش فشٍضوگبُ ثوَدین   “دٍثبسُ ثب هبله فشٍضگبُ، اٍلیي جولِ ای وِ ثِ صثبى اص ٍی ضٌیذم ایي ثَدۺ 

ثشداضت هي اص ایي هَضَع ایي ثوَد ووِ اٍ تووبم ّون     ” اوٌَى اص هشاسن ثِ خبن سپبسی هبدسم ثشهی گشدم“چٌذ لحظِ ثؼذ اداهِ داد 

اهب دیگش فشاهَش وشد وِ هي یه هطتشی ّستن. ثِ خبطش داضتِ ثبضیذ وِ ّیچ گبُ هسبیل ضخػوی سا ٍاسد  دسدی ّبی هشا پزیشفت 

 هىبلوب  تیبسی ًىٌیذ هگش ایي وِ هذتی هذیذ اص صهبى دٍستی ضوب ثب یه هطتشی گزضتِ ثبضذ.

 

 سبیت آفتبة

 اًتخبثی اص هٌبثغ گًَبگَى

 

 


