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. با ديدن يك برنامه تلوزيوني شدمدر وزارت دفاع مالك اشتر  يعتدانشگاه صن يرسطحيوارد پژوهشكده ز 1383 سال

 وم.شدريايي رشته وارد  دم و همانجا تصميم گرفتم در دانشگاهي! شدر دوران مدرسه، عاشق و دلباخته زيردرياي اننوجوان

وارد رشته مهندسي معماري دريايي دانشگاه  77سال ها، ي از رشتهدر كنكور عليرغم رتبه خوب و امكان قبولي در بسيار

شدم. هميشه و همواره در تمام وارد مقطع ارشد مكانيك دريا در دانشگاه صنعتي شريف  81و سال صنعتي اميركبير 

تاب در زمينه سال تحصيل سه ك 6سالهاي تحصيل به دنبال زيردريايي و منابع علمي آن بودم بطوريكه در همين دوران 

 اهدانشگ (انتشاراتهاي آلماني زيردريايي ترجمه كردم و نوشتم: اصول طراحي زيردريايي، تاريخچه فناوري زيردريايي

اي فارسي هكتابو تنها اينها اولين  .(انتشارات دانشگاه امام حسين) هاي نظاميو آشنايي با زيردرياييمالك اشتر) صنعتي

از ديدن آرم سازمان صنايع دفاع بر روي برخي  ،دوران مدرسه از هاي نظامي در ايران بودند.ه طراحي زيردرياييدر حوز

كار بشوم. آن سالها كه در دانشگاه به بردم و آرزو داشتم روزي در وزارت دفاع مشغول ها لذت ميها و ساختماناتوبوس

ديدند من در مورد رج رفتن بودند. از اينكه ميشريف بوديم اغلب دوستان به صورت عجيبي دنبال اپالي كردن و خا

گفتند آدم عاقل اين كار را كردند و مي، دوستان تعجب ميهستمم و دنبال ورود به وزارت دفاع كنزيردريايي كار مي

وز و در به عنوان كارآم 83كند!!. ولي در هر حال من ديوانه وزارت دفاع و زيردريايي بودم تا اينكه در نهايت در سال نمي

اولين فردي بودم كه آن سالها با مدرك  به عنوان هيات علمي در دانشگاه صنعتي مالك اشتر مشغول به كار شدم. 84سال 

مهندسي دريايي وارد آن پژوهشكده شدم چراكه اغلب همكاران داراي مدرك مكانيك بودند. دانش بدست آمده از ترجمه 

يا (دم مآند سطح توقعات از من بسيار باال بود و از عهده توقعات به سختي برميكتابهاي التين خيلي به دردم خورد. هرچ

و من  نشان ميدادتوانايي من را  ودحداشتم چون بوجود آمده را دوست دهاي مهندسي ولي در هر حال چالش !)دممآنمي

اس بندرعبم وهاي اول ورودم، رييس گروه به من ماموريت داد كه بريادم هست همان هفته .را مجبور به تالش بيشتر ميكرد

را روي يك زيردريايي ساخته شده انجام دهم. مات و مبهوت مانده بودم. در دوران تحصيل در درس  »تست كجي«و 

چيزهايي شنيده بودم كه مطلقا كافي نبود. اگر ميگفتم بلد نيستم، خب » كجي تست«استاتيك در حد يك صفحه از هيدرو

همكاران پژوهشكده برايشان عجيب بود كه يك نفر با مدرك مهندسي دريايي، تست كجي را بلد نيست. البته بعدا فهميدم 

در هر حال چند روز از رييس مهلت خواستم و تمام منابع  شد.ام ميانج چون اين اولين بار بود كه بلد نبودند خودشان هم

ن يمي از آقاي دكتر سيف. خواندوجود نداشت بجز چند كتاب قددريايي علمي را بررسي كردم. متاسفانه هيچ منبع فارسي 

روزي شبانهبطور ساعت  15-20برد. در هر حال به مدت يك هفته در خانه ماندم و روزي ب التين هم خيلي زمان ميكت



سپس روانه انجام تست در بندرعباس شدم. اولين تجربه كردم و و ارائه مطالعه كردم و در نهايت يك گزارش منسجم تهيه 

  و البته پر استرس بود. ، موفقكاري عملي و علمي كه بسيار سودمند

بردي كار اهولها و جداول بايد نگآنجا اولين جايي بود كه دانشگاه مالك اشتر به من ياد داد كه به همه دروس و منابع و فرم

طور ، بي مهندسيهادر بسياري از زمينهدر دوران تحصيل، داشته باشم. در جاهاي ديگر هم به من ثابت شد كه ديدگاه من 

و با در كجا و هايي فرمولدانستم از چه طحي و غيرعميق و غيركاربردي بوده بطوريكه در عمل و در حين طراحي نميس

صبح و حتي روزهاي پنج شنبه و جمعه  5و  4سالهاي طوالني بطور مجدانه و بعضا تا  كنم. استفادهاي چه ترتيب و توالي

- كردم. مثال وقتي در يك موضوعي ميها و استخراج مطالب علمي از دل كتابهاي التين تالش ميبراي رفع اين كاستي

زل در منو صحافي كرده و در  پرينت ،با هزينه شخصياستم مطلبي را استخراج كنم، تمام كتابهاي التين مربوطه را خو

دادم و چندين روز يادداشت برداري و به كسي اجازه ورود به اتاق نمي چيدمميبه ترتيب اولويت داخل اتاق روي زمين 

كردم و يك گزارش تايپ شده به همراه فرمولها مي» اسهيك ك«شتها را اصطالحا بعد از چند روز، ياددا ايتهكردم. در نمي

  كردم. و جداول و نمودارها تهيه و ارائه مي

كردم و تمام تالش خود را مالك اشتر نيز تدريس ميصنعتي همزمان با كار در پژوهشكده، در دانشكده دريايي دانشگاه 

را به دانشجويان خود منتقل كنم و براي هر درسي كه با من داشتند، يك كشتي را به  كردم كه آن ديدگاه كاربرديمي

دادند تا فرآيند طراحي را بخوبي بياموزند. البته نمره هم فاز پروژه انجام مي 20-30كردند و حدود عنوان الگو انتخاب مي

  ها. خوب ميدادم تا دانشجويان دلگرم باشند به انجام پروژه

كه اگر منتشر شوند، ميتوانند كمك ديدم كه حجم مطالب علمي كه جمع آوري كردم بسيار زياد هست سال،  پس از چند

ن مطالب را كه محرمانه نبود جدا كردم هايي از آبخشموثري به ارتقاء سطح علمي رشته مهندسي دريايي در ايران باشند. 

اي شد. دلم به اين خوش صفحه 1000را منتشر كردم كه يك كتاب » جامع مهندسي معماري دريايي كتاب«و در نهايت 

حساس ابراي ذخيره آخرت باشد. » باقيات الصالحات«ت و حسابي ندارم، الاقل اين كتابها يك بود كه اگر دين و ايمان درس

ك روزي در ايران يكه از مهندسي دريايي اين كتاب تا حد خوبي توانست نقش خود را ايفا كند و آن چيزهايي كه  ميكنم

به بديهيات كف جامعه علمي تاب التين را زير و رو ميكرديم، حاال شد كه برايش بايد چندين كحساب مي »!!راز مگو«

ساعت فيلم  250، توانستم به لطف خدا در كنار اين كتابها شد.حساب نمي» راز مگو«تبديل شده بود و ديگر دريايي 

اينها همه از بركات اين دانشگاه و نوع  آموزشي از اغلب دروس رشته مهندسي دريايي تهيه كنم و به رايگان منتشر كنم.

تست  ،شد و بصورت ميدانيها بايد تبديل به محصوالت دفاعي ميچراكه اين دانش هاي مهندسي بودرشتههمه نگاه آن به 

شد. كوچكترين خطا و اشتباهي ميتوانست عالوه بر خسارات مالي، تلفات جاني هم در پي داشته باشد و لذا استرس يم

  بود.و دقت آنها باالتر هميشه بيشتر  ،افراد

بردند هاي دفاعي را پيش ميديدم كه بزرگترين پروژه! را ميايمقالهادعا و بياشتر، دانشمندان بي مالكصنعتي در دانشگاه  

هان جو حيرت متخصصين نظامي بهت  د كه شايد باعثگذارنترين نتايج شگفت آور را در ميدان عمل به نمايش ميو موفق

لي اين آدمها با كمترين ودند ادوزن آنها طال مياين افراد اگر در خارج از كشور يا كشورهاي عربي بودند شايد هم .ندشدمي



كشيد و سعي ميكرد مثل اينها ديد از خود خجالت ميكردند و آدم وقتي اينها را ميتوقعات مالي، با جان و دل كار مي

  باشد. 

فت. آمد و ميرمي و نسبتا متالشي!! كه با يك پرايد قراضه و نيمه منهدم! ديدمياين موارد، يكي از همكاران را م در يكي از

بعدها وقتي فهميدم او يكي از طراحان اصلي موتور وانكل (مورد استفاده در پهپادهاي نظامي) هست واقعا متحير شدم. 

ا و هكه در يك كشور جهان سومي (يا رو به توسعه) چنين آدمهايي با چنين انگيزه بودو شگفت آور واقعا تحسين برانگيز 

خودم فكر ميكردم كه اين آدمها (كه  كنند. پيشكه با حداقل معيشت، بزرگترين كارها را مي شوندهايي پيدا ميدانش

و در ايران  تا آدم مثل خود تربيت كنند (از نظر دانشي و همچنين اخالقي) 4-5بتوانند اگر كردند) اكثرا تدريس هم مي

  .منتشر كنند، چه تحوالت بزرگي رخ خواهد داد

هاي مهندسي دفاعي و پرورش دهنده بسياري از مهندسيني هست وزارت دفاع، زادگاه بسياري از دانش به واقع و منصفانه،

اري پيگيري ريشه و پايه بسي مانند ارتش و سپاه مشغول فعاليت و كار هستند. دفاعينظامي و كه امروزه در جاهاي مختلف 

مالك اشتر ختم خواهد شد و اين جاي افتخار و صنعتي ردهاي نظامي امروز به وزارت دفاع و بخصوص دانشگاه از دستاو

  مباهات دارد.

ان به ايراز انگيزه و انرژي  اقيانوسيو با مشتاقانه سال تحصيل در مقطع دكتري در خارج از كشور،  6پس از  1397سال 

 رياست سابق دانشگاه مالكگيري نادرست و مشكوك از سوي ديدم كه در يك تصميم برگشتم. در نهايت تعجب و حيرت

بطور كلي دانشكده مهندسي دريايي و مجتمع دريايي كنسل شده و هيچ دانشجوي دريايي در هيچ مقطعي (ليسانس  اشتر،

موزشي رشته دريايي صرف كرده بودم، شود. براي من كه تمام عمرم را در مباحث آو فوق ليسانس و دكتري) جذب نمي

فعاليت كنم. چنين چيزي اصال  !! چنين چيزي بسيار دردناك بود. از من خواسته شد كه در دانشكده مكانيك و هوافضا

ذراندم. هاي پراكنده گو انجام پروژه بالتكليفيي و گبراي قابل قبول و قابل هضم نبود. حدود يك سال را در حالت سرگشت

صدماتي را به كشور ميزند كه اگر  ،يي خودم فكر ميكردم كه بعضي تصميمات مديريتي اشتباه در اين مملكتدر تنها

و  رژيبا يك دهم انبطور ناخواسته آن يك سال را تواند بزند. ريزي كند، چنين ضرباتي نمياسرائيل سالها تالش و برنامه

رود به شاهصنعتي آقاي دكتر عجمي از اعضاي هيات علمي دانشگاه انگيزه گذراندم تا اينكه روزي يكي از دوستان به نام 

را در دانشكده عمران » هاي درياييبنادر و سازه سواحل،«رشته  ما در دانشگاه صنعتي شاهرود"من زنگ زد و گفت كه 

ك ي بيهشبرايم چنين چيزي بيشتر . "آيي؟ايم ولي نتوانستيم هيات علمي براي اين رشته جور كنيم. آيا شما ميآورده

وسط يك صحراي سوزان بود. اين پيشنهاد برايم  در ن آب به يك ماهي در حال تلف شدن. همانند تعارف كردمعجزه بود

فورا  .مشهر سمنان و پدر و مادر به شكده دريايي و ديگري نزديكيدو مزيت بزرگ داشت: يكي فعاليت مجدد در يك دان

و ... ظرف حدود يك سال  جذبهيات هاي دوستانه ايشان، مراحل مصاحبه و پيشنهاد ايشان را قبول كردم و با پيگيري

  انجام شد و آماده انتقال شدم.

ي ترين روزهااز سخت يكي دادممي تحويلدر دانشگاه صنعتي مالك اشتر د را وخميز و وسايل اتاق و روز آخري كه داشتم 

هايي كه در آن داشتم و اين دانشگاه و فعاليت فاعبه وزارت دتام و تمام . تمام خاطرات دوران مدرسه و عشق بود امزندگي



             به يكباره بغضم تركيد و سرم را روي ميز گذاشتم و همكاراني كه بودند و ديگر نيستند.  شد.پيش چشمم مرور مي

شود آنهمه عشق و عالقه را به يكباره خواهند از مادرش جدا كنند. مگر ميهاي هاي گريه كردم. گويا يك فرزند را مي

من  و جواني دوران زندگيخاطرات . از دانشگاهي كه هويت من است، ضربان قلب من است، بهترين گذاشت و گذشت؟..

 در واز اتاق، . هنگام خروج اينقدر برايم سخت باشدو اين وزارت تا آن روز فكر نميكردم جدا شدن از اين دانشگاه  است.

 آن احساس شوداي برگشتم داخل اتاق. واقعا نميبه بهانه. يكي دو بار هم رفتم و باز ديوارهاي اتاق را بوسيدم و خارج شدم

ميدانستم كه پس از خروج از اين دانشگاه بدليل نظامي بودن و مالحظات امنيتي، ديگر ها بيان كرد. لحظات را در قالب واژه

ين هاي واقعي ابزرگمرداني كه ژنرال زها از آنها آموختم.لي چيتوانم آنجا را ببينم. همچنين دوستان و همكاراني كه خيمين

شناسد بيند و ميي آنها را ميكشد، نه كسكشور هستند كه نه لقب و عنواني دارند، نه كسي برايشان سوت و كف و هورا مي

 .باشدهم و بايد  استاينجا چنين قواعد بازي چراكه  !دهد مگر از پشت سرو نه هيچ دوربين تلوزيوني آنها را نشان مي

خداوندا شاهد باش كه  اين دانشگاه را مستدام بدار كه ستون فقرات اين مملكت است. به سالمت بدار.را خداوندا همه آنها 

چه آنجا كه نياز به خدمات علمي بود و چه آنجاكه در  ؛خدمتي فروگذار نكردماز هيچ  وزارتدر اين  دت حضوردر م

   .كه تو خود داني و من امنيتي، نياز به از جان گذشتگي بودتهديدات ترين و ناجوانمردانه ترينهولناك

  نكن. (الهي آمين). انبپذير و فراموشم اخدايا از م
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