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 .همانان گرامی سالم و درود بر شمايو مز، يآموختگان عز س محترم دانشگاه، استادان ارجمند، دانشيير
از . کـنم   ک عـرض مـی    يـ ت شما را تبر   يم و موفق  يگو  د می يز خسته نباش  يعزآموختگان    دانشابتدا به همه شما     

کـه بـه نحـوی در    را ن، خـانواده، دوسـتان و اسـتادانی    يوالدو خواهم که به پا خاسته       ز می يالن عز يالتحص  فارغ
زان يـ حاال برای سـالمتی خـود و همـه ايـن عز    (.ق قرار دهنديمورد تشو اند،    هت آنها نقش داشت   يزندگی و موفق  
 ).ديصلواتی ختم کن

ک  يـ  انيـ ک و همراه با شـادی اسـت کـه پا          يژه و سمبول  يلی مراسمی و  يالتحص  معموًال مراسم و جشن فارغ    
هـای    ا جـشن  ن مراسم مصادف اسـت بـ      ياما امسال ا  . دهد  د می يگر را نو  يای د   مرحله از زندگی و شروع مرحله     

 . کند کات ما را دو چندان میيروز معلم و استاد که خوشحالی و تبر
 .رسانم لی مطالبی را به عرض میيالتحص تم در جشن فارغين سالی است که به اقتضای مسئولين پنجميا

ن روز بزرگی بـرای مـن و        يامروز همچن . تان است يها  ای برای شما و خانواده      امروز روز بزرگ و پر خاطره     
. ار خوشحالم که امروز شاهد به ثمـر نشـستن تالشـهای شـما هـستم               يبس. ن دانشگاه است  يمسئولر  يساد و   يساتا

 . شوند ل میيالتحص فارغ) کارشناسی تا دکتری(لی ي نفر در مقاطع مختلف تحص۱۶۰۰ک به يامروز نزد
 

نمـای زنـدگی شـما       قطب.ديکن  دست و پنجه نرم می    نده خود   يلی از شما با آ    يی است که خ   ين روزها، روزها  يا
سـمت ادامـه    ل خانواده، و برخی بـه يتشکو سمت اشتغال و کسب و کار،    برخی به . های گوناگونی دارد    جهت
   .ا خارج از کشوريدر داخل ل يتحص

 خدمت به جامعه، شـهر،      ایی را بر  يها، فضا   ریيگ  ن جهت يک از ا  ين است که در هر      يمهم ا 
ن جامعـه کـه تـا بـه         ين خود را به هم    يو به نحوی د   . ديريران در نظر بگ   يزمان ا يو کشور عز  

 .ديت خود قرار داده، ادا کنيامروز شما را مورد حما
ک يـ چيالتحصيل شـدم، ه     از دانشگاه فارغ  با درجه دکتری    کا  يکه من در امر   يهنگام) ۱۳۶۵ (۱۹۸۷در سال   

ار خوشحالم کـه    ينرو بس ياز ا . ت کنند ام شرک   لیيالتحص  ام در کنارم نبودند تا در مراسم فارغ         از اقوام و خانواده   
م دارم  ين امـروز تـصم    يبنـابرا .ديـ ريگ  ت را جـشن مـی     يـ ن موفق يـ و دوسـتان خـود ا       ار خانواده کنشما امروز در    

ز بـا  يـ کـنم ن  نکـاتی کـه بـدان اشـاره مـی     دوارم قسمتی از يام. مقداری درباره زندگی خود با شما صحبت کنم       
 . زندگی شما مرتبط باشد

لی شرکت کردم، مصادف بود با حمالت موشکی        يالتحص  که در جشن فارغ   ي هنگام )۱۳۶۵ (۱۹۸۷در سال   
شه فـارس، و عـدم      يـ ج هم ي سکوهای نفتی در خل    ای ب يکايروهای آمر ي ن  ریيران و درگ  يعراق به نقاط مختلف ا    



نهـا  رانـی خـارج از کـشور ت       يان ا يدانـشجو مـا   .... . نترنـت و    ير ا يـ رسـانی امـروزی نظ      ستم اطالع يدسترسی به س  
ونی و  يـ زيک جانبـه تلو   يـ ق خـانواده، اخبـار      يـ ت کـشور از طر    ياطالعات خود را درخصوص جنـگ و وضـع        

بـه  ان عالقمنـد    ين حـال عمـده دانـشجو      يـ بـا ا  . ميکـرد   افت مـی  يدر) ريآنهم با دو هفته تأخ    (ران  يهای ا   روزنامه
ت دوسـتان بـرای   يـ اکثر. کردنـد  ران، با سعی و تالش فراوان اوضـاع و اخبـار کـشور را دنبـال مـی         ياتحوالت  

تـب و تـاب   . کردنـد  رانی روزشماری میيران و ايالت و بازگشت به کشور و خدمت به ا       يل کردن تحص  يتکم
ط مـشابهی   يقًا حدس بزنم که شر    يتوانم دق   می. خصوص برپا بود    نيها در ا    ای  ن دوستان و همدوره   يبی در ب  يعج

التشان در خـارج از کـشور       ياسالمی تحص ع انقالب   که همزمان با وقو   شکسوت امروز   يپاری از استادان    يرا بس 
ز روزشـماری   يـ ران عز يـ با تب و تاب فراوان برای بازگشت به کشور و خدمت بـه ا             تجربه کردند و    تمام شد،   

 . اری هم آمدند و مشغول کار و تالش شدنديکردند و بس می
انـد،     کرده   را انتخاب   Applyزانی است که واژه     يدسته از عز    نجا روی سخنم به آن    يدر ا 

ت است، منتها همانطور که گذشتگان آمدنـد        يد  و حما   ييل قطعًا مورد تأ   ياگرچه ادامه تحص  
ـ د، مـا ن   ينيهای پر افتخـار بنـش       ن صندلی يزان امروز بر ا   يو تالش کردند تا شما عز      ز انتظـار   ي

د و فرزنـدان و     يالت و کسب تجربه برگرد    يان تحص يک روزی پس از پا    يم که شما هم     يدار
 .ديم باشيز سهيران عزيی ااند و در آباديی ما را آموزش دهها نوه
  

 گران بخورندي دوم يم                                  ما بکاريگران کاشتند و ما خورديد
 

ادی ياطالعات زدم آمف يکه به شريهنگام. ف آمدم يأت علمی به شري به عنوان عضو ه۱۳۶۶من در سال    
ف پنجـره مـن بـه       يشر. ا آشنا شدم  يان و همکاران دن   ين دانشجو يف با بهتر  يدر شر .تمداشن دانشگاه ن  يبه ا   راجع

گذشـته و   تمـامی   نکـه   يبا ا . خته شد ين دانشگاه ر  يز در ا  يک من ن  يه زندگی آکادم  يران شد و پا   يعالی ا   آموزش
ف يط شـر يگانه شکل گرفته بود، بـه سـادگی توانـستم بـا محـ         يک کشور ب  يدر  ام    ت دانشگاهی اليتجربه تحص 
ش از  ينکه امروز ب  ياند تا ا    بودهم  يتهايران دانشگاه در مقاطع زمانی مختلف مشوق فعال       يهمواره مد و  . اخت شوم 

 . زان هستميم است که در معاونت آموزشی دانشگاه در خدمت شما عزي سال و ن۵
حمـتکش را  ان، اسـتادان، و کارکنـان ز  يف نه تنها امکان ارتباط منطقی با دانشجويتجربه کاری من در شر   

 . ز به من القا نموديفی را نيم فراهم کرد، بلکه تا حدودی فرهنگ شريبرا
بنـده  م، ينده کشورمان هستيری حال و آيگ جهتارزشها و لی از ما نگران   يار حساس که خ   يط بس ين شرا يدر ا 

منتهـا تمـامی   المللی کـشور مـا وجـود دارد،     نياری در امور داخلی و ب    ي اگر چه مشکالت بس    : که همچنان معتقدم 
ران از همـه نظـر   يـ ا. ز قابل حل هستندين و مردم عزي مسئول،زی و خردورزی شما ير  ن مشکالت با تالش، برنامه    يا
ران کـشوری اسـت کـه       يـ ا. اسـت  نـی و انـسانی ارزشـمند      يرزميبا منابع ز   اين کشورهای منطقه و آس    يکی از بهتر  ي

  . استرا دارهای علمی  نهي در همه زمو رشداری برای تحول يهای بس ل و جاذبهيپتانس



نجاست که تنها کشور    يجالب ا . دين ادعا هست  يی ارزشمند و اسنادی محکم برای ا      يها  نمونهاری از شما    يبس
ه مـشاغل کـشور   يـ ل کرده و پـا بـه پـای بـرادران خـود در کل     ين سطوح تحص  يم که بانوان آن در ا     يمنطقه هست 

 . فعالند
 ، و  اسـت هـم همـراه     ت  يد، مـسئول  يا  ف داشته يژه شر يران و بو  يل در ا  ياما با فرصتی که همه شما برای تحص       

 . ديد به مرحله عمل برساني را باديا اد گرفتهيآنچه که در دانشگاه 
تفـاوت    م و در برابر آنها بی     يم از مسائل و مشکالت کوچک و بزرگ کشورمان شانه خالی کن           يتوان  ما نمی 

مـن اصـًال    .  صـنعتی و رفـاهی مـردم بـه دسـت مـن و شماسـت                اری از مشکالت اقتصادی و    يحل بس   راه. ميباش
نکـه تـک تـک شـما        يمنظـور ا  . “ ک دسـت صـدا نـدارد      يـ  ” نـد يوگ که می ندارم  المثل    ن ضرب ياعتقادی به ا  

 .ديرگذار باشيد در مسائل و امور کشور تأثيتوان می
ی يهـا   د پـروژه  يـ قادرهـم   د و   يـ توان  هم مـی  زان  ين باورند که همگی شما عز     يران دانشگاه بر ا   ياستادان و مد  

ن يـ الن ايالتحـص  ، همانطور کـه سـابقه حـضور فعـال فـارغ     ديت و به انجام برسانيار بزرگ را در کشور هدا   يبس
   . دی کشور بوضوح مشهود استيع مهم و کليه صنايدانشگاه در کل

ده ي رسـ  بـست   کنـد بـه بـن       خورد که احساس مـی       می  شه در طول زندگی به اوقات سختی بر       يالبته انسان هم  
کی دوبار در طول زندگی تجربـه       يد به عنوان کسی که حداقل       يبدهاما اجازه   . است، و راه برگشت هم ندارد     

ـ يطی براين شرايهر وقت که چن: به شما عرض کنم   تی را داشته است     ين وضع يچن ش آمـد بـه   يتان پ
ست که  يانی ن  فقط زم   هم   ند و آن  يآ  ا نمی يک بار بدن  يانسانها تنها   : د که ين موضوع فکر کن   يا

کند که مکررًا  خود را دوبـاره متولـد            شوند، بلکه زندگی آنها را وادار می        از مادر متولد می   
رگذار باشـند و    يتوانند بر ما تأث     زمان، تجربه، دانش، آموزش، عشق، ارزشها، همگی می       . کنند

 . مير در ما گردند، و ما را قادر سازند تا خود را مجددًا خلق کنييمنشاء تغ
اگـر  . ن معلـم بـود    يد، اول يم کش يادی برا ي که در طول زندگی زحمت ز      امرزمي خدا ب  ای من، مادر بزرگ   بر

در و  ،  افتنـد، امـا او سـواد خوانـدن و نوشـتن نداشـت             يل  ياش تا حد پزشکی فرصت تحـص        چه خواهران ناتنی  
ران و جهـان   يز نقاط ا  اری ا يبه بس   ادی راجع ياطالعات ز . ديار کش يابتدای زندگی و در کنار نامادری سختی بس       

تنها فکـر و ذکـرش، خـدا،    . دانست زی نمیيچهم های علمی  طيف و دانشگاه و محيبه شر   قطعًا راجع . نداشت
ار ي بـس  . که در جلسات مذهبی آموخته بود      و شهرهای مذهبی بود    )ع(ت  يو اهل ب    )ص(امبر اکرم   يکالم خدا، پ  

بهره بود، او به من آموخت آنچه        بیوی  يای زندگی دن  ه  با وجودی که از زرق و برق      . ت بود يصبور و با شخص   
م، بـا وقـار،     يتی خالص، با تکر   ياو سعی کرد با شخص    . ره اوست يت و س  يسازد، شخص   ک مرد و زن را می     يکه  

از زنـده   ن مثـال و مفهـوم       ياو بـرای مـن بهتـر      . اموزديـ با درستی و کمـال دروس اخالقـی زنـدگی را بـه مـن ب               
چوقت به درستی   يی که در طول زندگی متوجه او شد، ه        يها  وجود تمام سختی  با  . ره خوب بود  يت و س  يشخص

در واقـع،  . ش را ترک نکرد، و هرگز با شأن خود مصالحه نکرديوقت ارزشها  چيکوکاری بدگمان نشد، ه   يو ن 
نکـه  يجـه ا  ينت. ستيـ کنم که او به من آموخت که عـزت و شـأن انـسان قابـل مـذاکره و مـصالحه ن                       فکر می 



ـ     ي و نبا  ندستيفروشی ن قابل معامله و    ر، و آبروی شما     شهرت، اعتبا  پرداخـت    شيد به صـورت پ
  .رنديتان مورد استفاده قرار گيدن به آرزوهايطلبی و رس برای جاه

د شد که قدرتمندتر از شما،      يرو، با افرادی آشنا خواه      شيکنم که در سالهای پ      نان به شما عرض می    يبا اطم 
ز و مـشهور  ياما آنچه که شـما را بوضـوح متمـا   . باتر از شما هستنديتر و ز پيت تر از شما، و حتی خوش    با هوش 

 . ره، رفتار و سلوک شماستيت، سيسازد، شخص می
چکس يهـ . زندگی را بدون مواجهه شدن با موانع، دلشکستگی، و مـشکالت طـی نکـرده اسـت                چکس  يه
مـاری فـرار    يتواند از ب    چکس نمی يه. د زندگی را طی کن    ،ر غلط يا مس يتواند بدون تجربه و اشتباه کردن و          نمی

اما . ار آسان است  يت بس يروبرو شدن و ساختن با موفق     . ال شکست در زندگی شود    يا مانع از فکر و خ     يکند، و   
د آشـکار  يـ کن د، و آنـرا تحمـل مـی   يشـو  گرد در زندگی روبرو مـی      نکه چگونه با بدبختی، شکست، و عقب      يا

بت و شکست   يمصک  يد پس از    يد تا بتوان  يرنگ و چابک هست   نکه چقدر ز  يا. ت واقعی شماست  يکننده شخص 
د، يــت کنيــل بــه فرصــت و موقعيهــا را تبــد و ســختید، يستيــا بــزرگ دوبــاره روی پــای خــود بايــکوچــک  

 . ت شما در زندگی استيکننده موفق نيتضم
 اما دوستان من،

ت، و يـ مـه زنـدگی، موفق  ی را بـرای ادا يهـا  راه. ج آماده کرده اسـت يمهی  شما را برای شروع سفر   ،فيشر
د، بلکه حرفه و اعتمـاد بـه نفـس          يديف آموزش د  يشما نه تنها در شر    .خدمت به جامعه به شما نشان داده است       

د يادآوری کنم که چه بخواه   يد  ياما با .ديـ ا  ای واقعی کسب نموده   يالزم را برای ورود به بازار کار و دن        
ـ د آموزش و    يد، شما با  يشرفت کن يد و پ  يد، برای آنکه باقی بمان    يو چه نخواه   ری را در   يادگي

  . ديد و همواره دانشجو باشيطول عمر همراه خود داشته باش
ی کـه بـه     يآنهـا بـا   (اد قول و قرارهـا      ي، همواره به    ديرو  ت را باال می   يدوارم شما همچنان که نردبان موفق     يام
 . ديهم باش) لی کمک کردند و از شما انتظاراتی دارنديشما خ

هـای   هيد بـه نظـرات و توصـ     يـ سعی کن . ادآوری کنم يخ را به شما     يل دارم حفظ ارتباط با تار     يان، تما يدر پا 
 و ،رهيها و غ   ن، پدر بزرگ و مادر بزرگ     يوالد. ديای واقعی شدند هم توجه کن     يافرادی که قبل از شما وارد دن      

 . ه کسانی که تالش کردند اجداد خوبی برای شما باشنديکل
ـنم حـال و       يـ د  ي، با )لی ندارم يالتحص   به واژه فارغ   یچون اعتقاد (شجو  ک معلم، و دان   يبه عنوان    نـده  يا در آ  يـ ادآوری ک

 . ديندگان باشيد که اجداد خوبی برای آيرياد بگيد يز بايشما ن. ديها را جبران کن ک نوبت شماست که خوبیينزد
 : ۱۳۸۵سال آموختگان  دانش

رو   شيگـری را در زنـدگی پـ       يحتمـًا مراسـم د    . مااری از آغازهای شـ    يمراسم امروز، آغازی است برای بس     
قـًا بـه شـما و       يف عم يخـانواده دانـشگاه صـنعتی شـر       .نده با آغـوش بـاز در انتظـار شماسـت          يآ. د داشت يخواه

ست کـه   يـ شـکی ن  . بالد  کند و به خود می      لی امروز همراه است، افتخار می     يالتحص  دستاوردهای شما که با فارغ    
  . ما را هم به خاطر داشته باشيد. ستروی شما شيهای بزرگتر پ تيموفق
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