
نودوچهاره   آذر 29بامداد یکشنبه 1:40نویسم،االن که دارم براتون می 
نسل من با نسل دهه هفتادی ها فرق داره، اوایل سر کالس که از هم چقدر 

دوره ای های خودم می گفتم، همه گوش می دادن و تو دلشون تحسین

ولی االن راحت می خندن به هم دوره ای های من،

تفکرات و انگیزه های ما قبولی تو کنکور سراسری بود چون تو زمان من

...مخصوصا برای پسرا حکم مرگ و زندگی رو داشت

شاید شخصیت، اعتماد به نفس، اثرگذاری روی خانواده هم تابع اون بود ولی 
البته جامعۀ ایران که در حال گذار هست، خیلی . االن اصالً این طور نیست

تغییرات مثبت داشته ولی آیا واقعاً دهه هفتادی ها با این معلوماتی که دارن 
؟؟می تونن سالهای بعد کارایی که نسل ما کرد رو انجام بدن 



البته که می تونن ولی به نظر من برای انجام اون وظیفه 
سال پیش 10کسب کنن، مثالً زیادی باید مهارت های خیلی 

روز خداحافظی به بچه ها می گفتم که یک مثلث موفقیت 
در کار و آیندۀ حرفه ای شما هست که اضالعش رو اینها 

:تشکیل میدن 

.یک مدرک دانشگاهی تو یه رشته ای که مهم نیست-1

تسلط به زبان انگلیسی-2

تسلط به نرم افزار های اون رشتۀ دانشگاهی-3



خ هم از سالها قبل یعنی زمان پدر من اگر کسی یه لیسانس تاری
لفن یک دانشگاهی داشت مثالً کارمند ادارۀ پست و تلگراف و ت

و تبدیل!!! که االن اسم این وزارت خونه هم خنده داره )شد می 
، اوضاع مالیش ( شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

خوب می شد، جای خوب تهران خونه می خرید، ماشین خوب 
دختراش رو هم . می رفتسفر می خرید، سالی یکی دوبار 

!!! مدارک موجوده . )جهیزیه و پسراش رو هم زن می داد
)



(  اینبود چه رشتهمهم )باید دکتر یامهندسسالهای بعد طرف 
ای چند سال بعد، یعنی ساله. می شد تا به همین ها می رسید

قبل از من رشتۀ طرف هم مهم می شد مثالً مهندس عمران و 
.بودمتالورژیبرق و مکانیک بهتر از معدن و 

برکت ظهور به ) چند سال بعد کم کم عدالت برقرار شد 
اوضاع اقتصادی . و همۀ رشته ها مثل هم شدن( آزاد دانشگاه 

د دنیا و ایران هم که تابع هزاران موضوع دیگر شد و اونوقت ش
ود،  بکه مثلث موفقیت که در روزگاران قدیم فقط یک نقطه 

...  خط متقاطع و روزی مثلث و مربع و 2کم به پاره خط و کم 
.ضلعی غیر منتظم استتبدیل شد که در حال حاضر یک    n



یعنی شماها باید مهارت های چانه زنی، مذاکره، برقراری ارتباط 
ل توجه قاب) پارتی تراشی و پارتی سازی . موفق و موثر رو یاد بگیرید

ل مث! هر دو را باید ساخت !! اونایی که میگن ما پول و پارتی نداریم
خودمون که البته راه رو گم کرد و وسط( بابک زنجانی)ز . آقای ب 

(.کار سرمایۀ مملکت رو با پول باباش اشتباه گرفت 
و مارک البته مثالهای سالمی هم داریم تو دنیا مثل آقای بیل گیتس

و تغییر زوکربرگ و مرحوم استیو جابز که با تیز بینی خودشون دنیا ر
.دادن



...کسی تو دلش نگه اینا درس دانشگاهی نخوندن ها
رۀ تای اول که در بهترین دانشگاهها بودن و وقتی دودو 

درسدانشجویی یخشون گرفت دیدن ما داریم 
س از یه روزی به بعد در. خونیم که پول پیدا کنیممی 

 …گرفتخوندن وقت پول پیدا کردنشون رو 
خونید عزیز هم که توصیه می کنم بیوگرافیشو باستیو 

.نابغه بود



.  استخالصه کنم این روزها خالقیت و باریک بینی رمز موفقیت

این بگم که رشته های دانشگاهی شما رو بزرگ نمی کنن،اینم 
.ی کنیدشمایید که یک رشته یا کار یا فعالیت رو بزرگ و برند م

؟؟!!رو چه پله ای وایستادید 1410ببینم .    دمتون گرم، ایول 

94آذر 

سامان سالمیان


