
  آ	��ان ��ل
���  )1(  ���ان در �

Kamran Adle 
www.KamranAdle.com 

 .  

مسؤلي گفته باشيد كه فالن مشكل را دارم، و آن مسؤل،  اي رفته به  اداره آيا، پيش آمده است كه به

شما گفته باشد كه از اين جريان متأسف است و كار شما را همان روز، و بدون اشكال تراشي انجام  به

  اشد؟داده ب

آيا، پيش آمده است كه در تهران، براي كاري روزمره، اعم از اتوموبيل راندن، خريد، تفريح و يا هر كار 

ي كارهايتان، حتي تفريحتان، بدون اشكال و درد سر برگزار  ديگري، از منزل خارج شده باشيد و همه

  شده باشد؟

ي شخصي باشد،  ر اين كار با سرمايهاگر در مملكت ما، كسي بخواهد كار مثبتي انجام دهد، حتي اگ

  .همين سادگي برگزار نخواهد شد موضوع به

رييس خود  اي ابتكاري، بايد گزارشي نوشته و به دولت باشيد، براي انجام پروژه اگر شما، وابسته به

ف ي ايرادات را برطر اگر همه. گيرد خواند و چند ايراد ابتكاري از آن مي وي، گزارش شما را مي. بدهيد

  .ي رييس است ي شما نيست و پروژه كنيد، كه اين ديگر پروژه

زيرا در غير اين صورت، شما از . اگر كارتان بدون ايراد باشد، رييس حتماً جلوي آن را خواهد گرفت

در اين صورت، اين بار ايرادات . تر از خودش جلوه خواهيد كرد نظر رييس، آدمي با هوش و با جربزه

در رفته آن  آيد و باز هم طرح و فكر، از كف با لياقت شما به ش معكوس پيش ميصورت شمار رييس، به

  .آيد سرش خواهد آمد كه بر سر هر طرح و فكر درست و حسابي مي به

اگر شما، خدايي نكرده، مثالً طرح كتابي تصويري از . طور ديگري است در بخش خصوصي، وضع به

ي شخصي عكاسي كنيد، اين به سرتان   شهر با سرمايهخواهيد از اين وضع موجود تهران داريد و مي

  :خواهد آمد

گوييد كه، آقا من  مسؤلي مي به. شما كمكي بكند تواند به فالن اداره، كه احتماالً مي رويد به روز اول مي

. ما ربطي ندارد شما خواهد گفت كه به ايشان، به. خواهم تعدادي عكس از شهر تهران بگيرم مي

. شما نگاه خواهد كرد اين بار، مسؤل طور ديگري به. ام يك معرفي نامه از شما بگيرم گوييد، آمده مي

كند، اوالً با  چشمان شما نگاه مي مسؤل، در حالي كه تيز به. كنيد نه، آن طور نيست كه تصور مي

كند كه چرا خودش، و در سرويس  دوم، فكر مي. اي زير نيم كاسه است گويد، حتماً كاسه خودش مي

و بعد، همان پيش خواهد آمد كه در باال . دش اين كار را نكند؛ و كار و فكرشما را از آن خود نسازدخو

ايشان  كند كه اگر شما اين كار را بكنيد، رييس او، حتماً سركوفتي به و، سوم فكر مي. صحبت شد

تحويل شما بزرگ » نع«اين فكر نيفتادي بودي؟ اين است كه اين بار يك  خواهد زد كه چرا تو به

  .ي ايشان نگذاريد اداره خواهد داد، تا شما باشيد كه ديگر پايتان را به

سرخود هم كه (اين ترتيب، مجبور خواهيد شد كه دوربين را برداريد و برويد سرخود عكاسي كنيد  به

 ولي، براي امتحان هم. ظاهراً، عكاسي كردن در شهر تهران ممنوع نيست). نبايد يك كارهايي را كرد

  اي دارد؟ كه شده، يك بار اين كار را بكنيد و ببينيد چه مزه
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