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پیشگفتار خاطرات رصدخانه
کــه آقــای مایــکل فیشــر اســتاد انسان شناســی از دانشــگاه ام آی تــی  در زمســتان 1385 بــود 
ــازه  ــان ولیعصــر تهــران می خــوردم. ت ــا او شــام را در چلوکبابــی ... در خیاب ــود و ب ایــران ب
ح رصدخانــٔه  ح بــه پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی ابــاغ شــده بــود. صحبــت از طــر طــر
گفــت خیلــی دلــم می خواهــد یــک دانشــجوی دکتــرا  ملــی شــد؛ برایــش جالــب بــود. 
کار بکنــد. برایــم ســوال بــود چــرا آن هــم در رشــتٔه انسان شناســی  ح  بگیــرم روی ایــن طــر
گفــت: بــرای مــا در انسان شناســی بســیار مهــم اســت  و آن هــم در ام آی تــی! توضیــح داد؛ 
کشــوری جهــان ســومی شــروع می شــود و چطــور پیــش  ح بزرگــی در  چطــور چنیــن طــر
کنیــد در ایــران دانشــجویی بگیریــد  گــر نتوانســتم شــما ســعی  گفــت: ا مــی رود. در ادامــه 
گــر ایــن هــم نشــد خــود شــما خاطــرات  کمــک می کنــم؛ ا بــا اســتادی عاقه منــد و مــن هــم 

کــه بتوانیــد بنویســید.  ح را بــه هــر تفصیلــی  کار بــا ایــن طــر

کردم. چهار دفترنوشته شد: کار را از روز 23 اسفند 1385 شروع  من آن 

دفتــر اول از 23 اســفند 1385 تــا شــهریور 1389. در ابتــدای همیــن دفتــر در اواخــر 	 
گذشــته بــه آن اضافــه  شــهریور ســال 1389 چنــد صفحــه از مجموعــٔه خاطــرات 

شــد.
دفتر دوم از مهر 1389 تا اسفند 1391. 	 
دفتر سوم از فروردین 1392 تا  اسفند 1393.	 
دفتــر چهــارم از فروردیــن 1394 تــا اســفند 1394 یعنــی دو مــاه پــس از اســتقرار 	 

جدیــد. مدیریــت 
بــرای  آن  دانســتن  امــا  اســت  مرتبــط  رصدخانــه  بــه  کمتــر  کــه  پنجــم،  دفتــر  کنــون  ا
عاقه منــدان الزم اســت، تمــام شــده و دفتــر ششــم بیشــتر در مــورد موسســه مطالعــات 
کــه یــازده ســال از  کاشــان شــروع شــده اســت. ســعی می کنــم حــاال  پیشــرفتٔه ســعیدی در 
شــروع نوشــتن دفترهــا می گــذرد بخش هایــی از ایــن خاطــرات را روی وبگاهــم بگــذارم. 
کپــی، وجــود دارد-  از ایــن دفترهــا فقــط دو نســخٔه دست نوشــت، یکــی اصــل و دیگــری 
کــه بــا تغییــرات بســیار انــدک ویرایشــی تایــپ شــده اســت؛ در متــن  بــه غیــر از آنچــه 
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ــل انتشــار در ایــن  ــه دالیــل تاریخــی قاب کنــون منتشــر می شــود هــر جــا ب ــه ا ک تایپ شــده 
ــخ  ــرای تاری ــل ب کام ــن  ــت. مت ــده اس ــخص ش ــه ]...[ مش ــه نقط ــا س ــته ام  ب ــان ندانس زم

ــت. ــار نیس ــل انتش ــت و قاب اس

رضا منصوری، 2۰ شهریور 139۷
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کمابیــش  کــه  کــه ایــن چنــد صفحــه را می نویســم شــنبه 2۷ شــهریور 1389 اســت.  امــروز 
ایــن دفتــر اول رصدخانــه تمــام شــده اســت و از اول مهــر می خواهــم دفتــر جدیــد را شــروع 

. کنم

حیفم آمد چند نکتٔه مهم را ننویسم.

ح می گــذرد،  کنــون نزدیــک بــه ســه ســال از شــروع طــر ح، ا جــدا از پیشــرفت مطلــوب طــر
کــه پــول جــدی بــرای شــروع فعالیــت اساســی رصدخانــه پرداخــت  و یــک ســال از زمانــی 
گذشــته اســت، بایــد بگویــم ایــن حرکــت بــزرگ علمــی نشــان داد ]...[ میرترابــی در  شــده 
کمــک! جســور را فرامــوش نکنــم  کمــک بــود امــا دیگــران بیشــتر مانــع بودنــد تــا  لحظاتــی 
ــع  ــا مان ــرد ی ــران می ک ــکاری دیگــران را جب ــود ]...[ حضــورش خراب ــر ب ــه حضــورش مؤث ک

می شــد. 

کار را صریحــًا انجــام داد. ایــن  گفــت همــکاری نکنــد و ایــن  ثبوتــی ]...[ بــه نصیــری 
کــه قنبــری  گونــه ای بــود  کار نبــرد، امــا رفتــارش بــه  صراحــت را شــاید در مــورد قنبــری بــه 
کــرد. نصیــری  هــم همــکاری نکــرد و بــه عنــوان رئیــس انجمــن نجــوم مانــع هــم ایجــاد 
کــه در وزارت  ح بــود. مــن خــودم هنگامــی  گیــرودار تبعیــت از ثبوتــی و همــکاری بــا طــر در 
بــودم بودجــٔه مکان یابــی را دادم و ایــن را او و ثبوتــی بــه خوبــی می دانســتند. امــا وقتــی 
گذاشــتیم ]...[ صراحتــًا نگذاشــت نصیــری اطاعــات و  کارگاه مکان یابــی را  کــه اولیــن 
کــه  آمــار مکان یابــی را بــه مــا بدهــد و مــن مجبــور شــدم تیمــی تشــکیل بدهــم بــا میرترابــی 

کنیــم. کــه در اختیــار مــا بــود آمــار را اســتخراج  از روی بعضــی شــکل ها 

کــه  ایــن افتضــاح را هیچ وقــت فرامــوش نمی کنــم. تــازه از یــک ســال و انــدی پیــش 
نصیــری بــه مجلــس رفــت، بــا امــور سیاســی آشــنا شــد و پیشــرفت پــروژه را دیــد و نیــز مــا 
امکاناتــی در IPM بــه او دادیــم. همــکاری اش بیشــتر شــده و مســتقل از ثبوتــی )شــاید( 

ــه همــکاری نشــان داد. رغبــت ب

کــه مســأله  کامــًا غیــره منتظــره بــود. ایــن روزهــا  ایــن تنگ نظــری ]...[ ابتــدا بــرای مــن 
گذاشــتن ]...[ بهتــر شــخصیت او را درک می کنــم. ]...[ کنــار 
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ایــن رفتارهــا نشــان می دهــد هنــوز جامعــٔه مــا چقــدر دور از وجــود یــک »اجتمــاع علمــی« 
اســت و علــم و جامعــٔه علمــی مــا هنــوز بســیار عقب افتــاده اســت. ثبوتــی بــه جــای این کــه 
کنــد. بــه ســبک »روحانیــون« و  کمــک  بخواهــد بکوشــد بــه تشــکیل اجتمــاع علمــی 
گذشــته« مبتنــی بــر مفهــوم علمــی ســنتی بــه اعتبــار خــود در جامعــٔه شــهری  »علمــای 
کــرد و نکوشــید خــود را از ایــن ســنت ِبُبــَرد و نمونــه ای نشــان بدهــد از دانشــگر  کتفــا  ا

ــدرن! م

کشــور در ایــن مــورد هــم مصــداق پیــدا  کان در  کــه تصــور مــن از منافــع علــم  خوشــحالم 
کان می توانــد مشــکات ناپایــدار و ســاختاری توســعٔه  کــرد؛ تنهــا حرکت هــای علمــی 
ح کوچکــی بــود ایــن مشــکات  ح رصدخانــه هــم طــر گــر طــر کشــور را نشــان بدهــد. ا علمــی 

فــردی و ســاختاری اصــًا بــروز نمی کــرد. 

کــه در وزارت تشــکیل  فرامــوش نمی کنــم در اولیــن جلســه های شــورای راهبــری )اول( 
کنیــم.  ــا یــک متــری بســنده  می شــد، ثبوتــی اصــرار داشــت مــا بــه یــک تلســکوپ نیــم ت
نداریــم.  را  بــزرگ  تلســکوپ های  تجربــٔه  مــا  ندهنــد،  شــاید  پــول  می کــرد  ل  اســتدال
کوچــک از اتمــام پــروژه مطمئــن شــویم. بــا او مخالــف  می توانیــم بــا خریــد یــک تلســکوپ 
کوتــاه نیاییــم و همــان تلســکوپ 2 متــری  بــه هیچ وجــه  کــه  بــودم و اصــرار داشــتم 
کــردم مدیریــت ســاخت را خودمــان بــه عهــده  خودمــان را بخواهیــم. بــه خصــوص اصــرار 
گرچــه تصــور  بگیریــم و راضــی نشــویم بــه اینکــه بــه یکــی از شــرکت ها ســفارش بدهیــم. 
کار نداشــتم امــا می دانســتم ایــن تنهــا راه اســتفاده از شــرایط  روشــنی از پیچیدگــی ایــن 
کــه هفــت ســال از آن تاریــخ  کنــون  کنونــی بــرای تحــول در علــم نویــن در ایــران اســت. ا
کــه مدیریــت ســاخت را خودمــان بــه  گذشــته اســت از اصــرار خــودم راضــی ام و خوشــحالم 

گرفته ایــم. عهــده 

کــردن جــدی در راه پــروژه، می توانــم  آنچــه االن، پــس از یــک ســال و چندمــاه هزینــه 
کان ســخت ترین بخــش  کــه مدیریــت منابــع انســانی در ایــن پــروژٔه  بگویــم ایــن اســت 
چنیــن  انجــام  آن.  علمــی  مدیریــت  بخــش  نــه  و  اســت  پــروژه  ایــن  پیش بــرد  بــرای 
کــه تعــداد نیــروی انســانی علمــی و ماهــر چنــد برابــر شــده اســت  پــروژه ای 5۰ ســال دیگــر 
کمتــری در جمــع دارد، بــه مراتــب ســاده تر خواهــد بــود.  ک هــای فــردی نمــود  و اصطکا
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کنونــی ایــران زود بــوده اســت.  گــر بگویــم ایــن پــروژه بــرای شــرایط  شــاید اشــتباه نباشــد ا
کــه ایــن ســختی پاســخ خواهــد  همیــن اجــرای پــروژه را ســخت می کنــد امــا شــک نــدارم 
گــر  کــه پختگــی الزم را ندارنــد حتــی ا کارکــردن بــا افــرادی  گرفــت.  داد. مــا جــواب خواهیــم 

بــه لحــاظ فنــی و علمــی پرتــوان باشــند، بســیار ســخت اســت. 

31 شهریور 1389
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گذاشــته شــده  کــه از قبــل جــا  کــه ایــن یادداشــت را در ایــن صفحه هــای ســفید،  االن 
می نویســم، ســاعت 8:3۰ دقیقــه شــب بــه وقــت محلــی در دوحــٔه قطــر اســت. در راه 
کــه اســکن  کــه ایــن دفتــر را برایــش ببــرم  لونــد هســتم. قــول داده ام بــه مجیــد آل ابراهیــم 
کپــی دیجیتــال پیــش او هــم باشــد بــرای روز مبــادا. تاریــخ 29 مــرداد / 2۰ اوت  ــا  کنــد ت
اســت. بــا دکتــر خالــد الســوبی منجــم قطــری قــرار دارم. عاقه مندنــد در ایــران تلســکوپی 
رباتیــک حــدود یــک متــر داشــته باشــند. ایــن یکــی دیگــر از ثمــرات پذیرفتــن مدیریــت 
 The Universe کتــاب ســاخت تلســکوپ در ایــران اســت. توانایــی مــا را دیده انــد. در ســفر 
بــه  می بینــم  وقتــی  می خوانــم.  را  هابــل  فضایــی  تلســکوپ  تاریخچــٔه   ،in a Mirror
ح تلســکوپ فضایــی چــه توانایی هــای در آمریــکا موجــود بــوده اســت  هنــگام شــروع طــر
ح موجــود بــوده اســت دلــم می گیــرد. مــا بــا یــک  و چــه بلوغــی حتــی در مخالفت هــا بــا طــر
کردیــم بــه ســاخت تلســکوپی مــدرن بــا قطــر 3/4 متــر، در صورتــی  منجــم در ایــران شــروع 
کــه تجربــٔه ســاخت هیچ گونــه تلســکوپی در ایــران نداشــتیم. دســت باالتــر از امــکان 
کار دیــده می شــود. هیــچ شــکی  زدیــم! امــا خوشــحالم، خوشــحال از اینکــه پیشــرفت 
ح را نمی تواننــد بکننــد.  نــدارم منجمــان آینــدٔه ایــران تصــور پیچیدگی هــای ایــن طــر
تصــور رفتارهــای ابلهانــٔه بعضــی منجمــان و  ...  را نیــز نمی تواننــد بکننــد. بــا وصــف 
کــرده ام. وقتــی ســال  کمــک  ایــن رفتارهــای ابلهانــه هرجــا توانســته ام بــه انجمــن نجــوم 
کــردم از پــول رصدخانــه 3۰  گذشــته خواســتند دفتــری بخرنــد بــه دکتــر الریجانــی توصیــه 
ــد.  ــا انجمــن می مان ــد ام ــراد می رون ــود. اف ــر ب ــه بســیار مؤث ک کنــد  کمــک  میلیــون تومــان 
کشــید. قطعــًا  گرچــه بســیار طــول خواهــد  غ خواهــد رســید  انجمــن بــا افــرادش بــه بلــو
گیــرودار ]...[ خواهــد بــود. هنــوز  وقتــی از تلســکوپ ملــی نورگیــری شــود، انجمــن هنــوز در 

وقــت می خواهــد!
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کنونــی را بــا ســه ســال پیــش مقایســه  کــه بــه لونــد رســیدم. اوضــاع  امــروز یکشــنبه اســت 
می کــردم. بســیار متفــاوت اســت، امــا هنــوز در مدیریــت پــروژه بســیار اشــکال داریــم. 
گاهــی بــه شــدت بــه دنبــال منافــع شــخصی خودشــان هســتند. اوضــاع  بــه نظــرم افــراد 

ــه جایــش خواهــم نوشــت. ــرود. جزییاتــش را ب ممکــن اســت از دســتم در ب

کــه در ایــن دفتــر  ح را  از ایــن فرصــت اســتفاده می کنــم و بعضــی نکته هــای مرتبــط بــا طــر
جایــش اســت و قبــًا ننوشــته ام حــاال بگویــم.

ــی  ــز تحصیــات تکمیل ــود، در جلســٔه هیئــت ممیــزه مرک ــان مــاه ســال 1385 ب اواســط آب
ــوم  ــد از وزارت عل ــه ای آم ــتی نام ــم راس گفت ــی  ــه ثبوت ــه ب ــط جلس ــودم. در اواس ــان ب زنج
گــذار شــده اســت. بســیار ناراحــت شــد و حتــی  ح رصدخانــٔه ملــی بــه پژوهشــگاه وا کــه طــر
کــه  گرچــه رئیــس جلســه بــود و میزبــان. از همان جــا متوجــه شــدم  کــرد.  جلســه را تــرک 
کــه تاریــخ  کنــد. ایــن روزهــا  ح را پیگیــری  چقــدر انتظــار داشــته اســت خــودش ایــن طــر
غ  تلســکوپ فضایــی هابــل را می خوانــم و مقایســه می کنــم. اختــاف ســطح توســعه و بلــو
کــه قــرار بــود در مــورد ابــزار رصــدی تصمیم  دو کشــور آمریــکا و ایــران را می بینــم. هنگامــی 
کــرده بــود و  کــه lgman Spitzer در پرینســتون چنــد ســالی بــود شــروع  بگیرنــد، در حالــی 
 SED Vidicon کار می کــرد و دوربیــن پاتیــن روی تیــوپ تلویزیــون بــرای تصویرگیــری 
ح  ــدٔه تلســکوپ فضایــی را مطــر ــر ایــن چنــد دهــه قبــل از آن ای ــود و عــاوه ب را ســاخته ب
کمــک بــه راه انــدازی  کــرده بــود و  کــرده بــود و در تمــام ایــن مــدت بــا عاقــه هــم پیگیــری 
ح بــه  گذاشــته شــد و ایــن طــر کنــار  کــرده بــود امــا از مســئولیت ســاخت ابــزار  و ادامــٔه پــروژه 
کــه او از  گذاشــته شــد. ایــن باعــث نشــد   JIM Vestphal کالیفرنیــا بــا مســئولیت دانشــگاه 
کــه ثبوتــی پــس از آن بــا  کاری  کنــد؛  کارشــکنی  کنــد یــا حتــی  ح مخالفــت  آن پــس بــا طــر
گذاشــتن  کنــار  کــرد. حتــی در مــورد تلســکوپ فضایــی، پــس از ایــن  ح رصدخانــٔه ملــی  طــر
ع تأســیس مؤسســه تلســکوپ  کــه یــک ســال بعــد موضــو پرینســتون و اشــپیتزر، هنگامــی 
ــگاهی را  ــیوم دانش کنسرس ــه  ــردن س ک ــی  ــا الب ــتون ب ــل پرینس ــد، و اه ح ش ــر ــی مط فضای
ح خــود پرینســتون را محــل احــداث ایــن مؤسســه بکننــد، بــاز هــم  کردنــد درطــر تشــویق 
کــه محــل مؤسســه را در مریلنــد  کــرد  کنسرســیومی را در نهایــت انتخــاب  مســئوالن ناســا 
نزدیــک Goddard بــه سرپرســتی دانشــگاه جــان هاپکینــز پیشــنهاد داده بــود؛ و بــاز هــم 
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ح  گرفتــه شــد امــا هیــچ گاه خرابــکاری نکــرد. تــازه در مــورد مــا نــه طــر اشــپیتزر نادیــده 
ح  کشــور را ثبوتــی مطــر کان ملــی در شــورای پژوهش هــای  ح  مکان یابــی و اعــام طــر
ح رصدخانــٔه ملــی در دولــت نقــش داشــت، و نــه  کــرده بــود، نــه در نوشــتن پیشــنهاد طــر
کمــک خواهــم  کجــا مســؤل بشــود  گفتــه بــودم هرکــس و هــر  در ادامــه. مــن هــم همــواره 

کارشــکنی. کمــک بکنــد نــه  کــرد و انتظــار داشــتم هرکســی می توانــد 

گفتــم بی جهــت  ــا خــودم  ــدم ب کتــاب تاریخچــه را می خوان ــه در ســفر ایــن  ک ایــن روزهــا 
نیســت کشــوری آمریــکا می شــود و کشــوری مثــل ایــران در فشــار روحــی، عصبــی، ناراحــت 

و پــر از دغدغــه.

نکننــد.  رفتــار  مریض گونــه  کــه  بیاینــد  وجــود  بــه  نســلی  تــا  داریــم  راه  دهه هــا  هنــوز 
انســانی تر باشــند، از خلــق و خــوی حیوانــی و نــازل برکشــیده شــده باشــند و بــا عقــل و 

کننــد.  شــعور بیشــتر رفتــار 

یکشنبه 3۰مرداد - لوند، سوئد
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کلــی مــن در مــورد  کمتــر بــه آن توجــه داده ام ایــدٔه  کــه در ایــن دفترهــا شــاید  موضوعــی 
ــٔه ملــی و آینــدٔه آن بــود. جایــگاه رصدخان

کــه  کــردم  ح  کــه بــه وزارت علــوم رفتــم ایــن فکــر را مطــر در همــان ســال اول 138۰، 
کــس پانــک در آلمــان اداره شــود. مجموعــه ای از واحدهــای  IPM بــه صــورت انســتیتو ما
که هر لحظه بتوان پژوهشــکده ای  کلی  کشــور در چارچوبی  پژوهشــی مســتقل در سراســر 
کــرد. ایــن ایــده 4 ســال  کــرد یــا پژوهشــکده ای از وزارت بــه آن ملحــق  تعطیــل یــا تأســیس 
ــًا هــم  ــی برســد و هــم وزارت. نهایت ــه تأییــد الریجان ــا اساســنامٔه آن هــم ب کشــید ت طــول 
ــار رفــت.  کن کــه دکتــر توفیقــی بعــد از دکتــر معیــن، از وزارت  ابــاغ آن زمانــی انجــام شــد 
ــر  ــد. یعنــی دقیقــًا دو مــاه بعــد از آمــدن وزی ــوم جدی ــا وزیــر عل ــژاد آمــد ب دولــت احمــدی ن

جدیــد بــا امضــاء وزیــر قبلــی ابــاغ شــد.

کــه وابســته بــه وزارت تأســیس  در ایــن چارچــوب قــرار بــود پژوهشــکدٔه رصدخانــٔه ملــی، 
کــس  شــد و اساســنامٔه آن را خــودم نوشــته بــودم بعــدًا بــه IPM در چارچــوب مــدل ما
ح رصدخانــه پــس از ســاخت  کــه در آینــده طــر پانکــی ملحــق شــود. برنامــٔه مــن ایــن بــود 

بــه ایــن پژوهشــکده وابســته شــود و مجموعــًا در ســاختار علمــی  IPM قــرار بگیــرد.

دوشنبه 31 مرداد 9۰ - لوند

 



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   14   

کــه جزئیــات آن  گام بعــدی  گام برداشــته شــد.  ح بــه پژوهشــگاه اولیــن  پــس از ابــاغ طــر
کــه الریجانــی از وزارت طــی مراســمی  در ایــن دفتــر آمــده اســت. هنگامــی برداشــته شــد 
کــه  گرفــت بــه عنــوان سرپرســت ایــن پژوهشــکدٔه رصدخانــه ملــی- پژوهشــکده ای  حکــم 

هنــوز هیــچ ارتبــاط قانونــی بــا IPM نداشــت. 

امنــای  هیئــت  همــان   IPM امنــای  هیئــت  کــردم  پیشــنهاد  برداشــتیم.  را  بعــد  گام 
کار هــم بــا تأخیــر امــا باالخــره انجــام شــد. ایــن  پژوهشــکدٔه رصدخانــه ملــی بشــود. ایــن 
گام  گام قانونــی بــرای وابســتگی پژوهشــکدٔه رصدخانــه IPM اســت. هنــوز  گام اولیــن 

دیگــری برداشــته نشــده اســت.

ســر دِر پژوهشــکدٔه نجــوم، تابلویــی اســت بــه خــط اســتاد امیرخانــی بــا ایــن عنــوان: 
کار بــردم.  کلمــٔه پژوهشــکده را بــه  ح و نــه  رصدخانــٔه ملــی ایــران! بــه عمــد نــه لفــِظ طــر
کــه در نهایــت،  کــه می خواهــد بکنــد بــه ایــن امیــد  تــا هرکســی در هــر زمــان هــر تلقــی 
یکــی  ملــی  ح رصدخانــٔه  نیــز طــر و  ملــی،  پژوهشــکدٔه نجــوم، پژوهشــکدٔه رصدخانــٔه 
علــوم  وزارت  شــود.  ختــم  کجــا  بــه  مســئله  ایــن  نیســت  معلــوم  هیــچ  هنــوز  بشــوند. 
مســئه اش فعــًا چیزهــای دیگــری اســت، از جملــه تأســیس دانشــگاه دخترانــه و از ایــن 
دســته امــور. متوجــه رشــد علــم نیســت. پژوهشــگاه و الریجانــی هــم ترجیــح می دهنــد در 
کــه ســازندگی  کــم عجلــه نکننــد. مــا در دورانــی نیســتیم  کننــد یــا دســت  ایــن امــر ســکوت 

در علــم، دســِت کم در وزارت علــوم الویــت داشــته باشــد. سیاســت همــه چیــز اســت.

سه شنبه یکم شهریور 9۰
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بهرام مبشر و رصدخانه ملی ایران
ح در دولــت، بهــرام بــه ایــران آمــد. یــادم هســت  اوایــل ســال 1383 پــس از تصویــب طــر
کــردم. بــا  ح در دولــت  در ماشــین بــه ســمتی می رفتیــم و مــن صحبــت از تصویــب طــر
ــی بکنیــد.  ــٔه مل ــرای رصدخان ــه ب ــد ایــن همــه هزین ــه چــرا می خواهی ک حــرارت می گفــت 
گفتــم اینطــور  بهتــر اســت وقــت رصــد بخریــد ارزان می شــود و بازدهــی بیشــتری دارد. 
کــه بــا  ح بــه خــودی خــود منافعــی بــرای توســعٔه علمــی ایــران دارد  نیســت.  اجــرای طــر
هیــچ پولــی خریدنــی نیســت. نفــس فراینــد طراحــی و آمــوزش ایــن رصدخانــه جهشــی در 

کــرد. نجــوم ایــران ایجــاد خواهــد 

ــت  ــت راس ــت، می گف ــده اس ــتر ش ــا بیش ــا م ــکاری او ب ــد او و هم ــت و آم ــه رف ک ــر  ــن اواخ ای
ــا  ح بســیار بــرای ایــران مفیــد بــوده اســت، حتــی ت می گفتیــد همین طــور اســت. ایــن طــر

ح بــه ســرانجام برســد. کــه هنــوز 5 ســال دیگــر مانــده تــا طــر همیــن االن 

هفتٔه دیگر قرار است بیاید! 

شنبه 3۰بهمن 1389
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ح گرفتن »ردیف بودجه« برای طر سازمان مدیریت و 

گرفتــن ردیــف  کــه بــودم، اوایــل ســال 84 یــا نیمــٔه دوم ســال 83، بــه دنبــال  در وزارت 
کارشناســی را خانــم خزائــی انجــام  امــور  بــودم.  ح رصدخانــٔه ملــی  بــرای طــر بودجــه 
ــود. آقــای آل ابراهیــم پیگیــری را در ســازمان  کــه در ایــن مــوارد بســیار ورزیــده ب مــی داد 
کارهــا را  کارشناســان در ســازمان مدیریــت  کــه  مدیریــت انجــام مــی داد. می دانســتم 
ــل  ــدان اه ــم چن ــم ه ــد. آل ابراهی ــته باش ــی داش ــع مال ــان نف ــر برایش ــد مگ ــل می کنن معط
گــم شــد. هربــار از نــو مــدارک را می فرســتادیم.  کــه ]...[. پرونــدٔه مــا چنــد بــار  ایــن نبــود 
کار را بکنــد  گفتــم چــاره ای نیســت. همیــن  ســرانجام مجبــور شــدیم ]...[. بــه آل ابراهیــم 

ــم. گرفتی ــه  ــف بودج ــرانجام ری ــد. س ــم روان ش ــف ه ــن ردی گرفت کار  ــی ]...[  و وقت

کــردم  کــه در وزارت بــودم مصاحبــه ای  کــه در تابســتان 84، شــاید مــاه آخــری  همیــن شــد 
ــع پیشــرفت امــور  ــدازه مان ــا چــه ان کارشناســان ت کــه  گفتــم  در مــورد ســازمان مدیریــت و 
کارشناســان  هســتند و رشــوه چقــدر آنجــا رایــج اســت و اینکــه چطــور وزیــری پشــت در اتاق 
ــد را  ــن س ــت ای ــته اس ــوری نتوانس ــس جمه ــچ ریی ــون هی کن ــا  ــم ت گفت ــد و  ــل می مان معط
بشــکند. مصاحبه کننــده ایــن مصاحبــه را ماه هــا بعــد، نــه در ایــران،  کــه در بی بی ســی 

کــرد. کــه دولــت احمــدی نــژاد ســازمان را منحــل  کــرد. پــس از آن بــود  چــاپ و منتشــر 

خرداد 9۰



  شروع یادداشت های روزانه 

از اواخر سال ۱۳۸۵

ح رصدخانٔه ملی ایران طر
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85/12/23
گرچــه وزیــر و معــاون )زاهــدی و  جلســه هیئــت امنــا مرکــز )پژوهشــگاه( برگــزار شــد. 
کبکانیــان( در ابتــدا مخالفــت نشــان دادنــد امــا بــا حمایــت و توضیحــات حــداد عــادل 

ع پژوهشــکدٔه رصدخانــه بــه تصویــب رســید. )رئیــس مجلــس( موضــو

بنابرایــن قــرار شــد پژوهشــکدٔه نجــوم و اختــر فیزیــک پژوهشــگاه همــان پژوهشــکده ای 
کــرده بــود. کــه وزارت علــوم )از زمــان خــود مــن( مصــوب  باشــد 

کــه  بــه ایــن ترتیــب یکــی دیگــر از ابهام هــا و مشــکل های ســر راه پــروژه رصدخانــه ملــی 
بــه خصــوص ثبوتــی ایجــاد می کــرد برطــرف شــد. بایــد هنــوز منتظــر بقیــه پس لرزه هــا بــود 

گذاشــته شــده بــود. امــا لــرزٔه اصلــی پشــت ســر 

86/1/4
کالیــن، رئیــس رصدخانــٔه نیــس، بــا همســرش خانــم دکتــر محیایــی، قــرار  ک  امــروز بــا ژا
داشــتم. راجــع بــه همــکاری رصدخانــٔه نیــس بــا رصدخانــٔه ملــی هــم صحبــت شــد مجــددًا 
کــه بــا چنــد نفــر در فرانســه در  گذاشــته نشــد. جــز ایــن  قــول همــکاری داد. قــرار خاصــی 

کنــد. زمینه هــای مختلــف صحبــت 

86/1/۷
گذاشته شد. اولین قرار مدیریتی با آل ابراهیم و مهندس اصانی امروز 

کــرده بــودم.  ح  کــه در شــورای راهبــری مطــر ــود  ســوال مــن در مــورد نمــودار مدیریتــی ب
کلیــات نمــودار را بــه هــم مــی زد. در ایــن جلســه  کــه  اصانــی اصاحاتــی پیشــنهاد می کــرد 

بــه نتیجــه نرســیدیم. قــرار شــد جلســه های دیگــر باشــد تــا نتیجــٔه نهائــی.

کــه تخصیــص ســال  ــا فــرض ایــن  کــردم. ب ح مالــی صحبــت  ــا آل ابراهیــم در مــورد طــر ب
کردیــم. قــرار شــد  85 بــه زودی )آخــر فروردیــن( بــه دســت مــا برســد توزیــع موقتــی تعییــن 

کنــد. آل ابراهیــم آن را مــدون 
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86/1/11
کنیــم. قــرار  کــه وبــگاه پژوهشــکده و رصدخانــه را راه انــدازی  بــا آل ابراهیــم صحبــت شــد 
گانــه  شــد وبــگاه پژوهشــکده بــه خــود پژوهشــگاه ســپرده شــود امــا بــرای رصدخانــه جدا

بنویســیم.

کنیــم و بــا  در عیــن حــال بــرای تبلیغــات رســانه ای قــرار شــد شــخص مناســبی را پیــدا 
کنــد و هــم بــرای بقیــٔه  او قــرارداد ببندیــم، تــا هــم بــرای مجلــٔه نجــوم مطلــب تهیــه 
رســانه های نوشــتاری، دیــداری و شــنیداری، از طــرف دیگــر در فکــر تهیــٔه بروشــورهای 

تبلیغاتــی هــم باشــیم.

86/1/18
امــروز بــا دکتــر توســلی قــرار داشــتم. توســلی بــه تفصیــل از نامرادی هــای روزگار و فشــار بــر 

کــردم. کــرد. مــن هــم بــه تفصیــل از پــروژٔه رصدخانــه صحبــت  مدرســه اپتیــک صحبــت 

86/1/22
کاویانی  دکتر 

کردم: امروز با او در دو مورد صحبت 

کنترل اپتیک فعال )زنده( و تلسکوپ. 1 ع  موضو
مدیریت داده ها. 2

کنــد و  کنتــرل عاقــه زیــاد داشــت و قــرار شــد مطالعــه در ایــن زمینــه را شــروع  ع  بــه موضــو
کــه او هــم  بــه عــاوه قــرار بعــدی بــا نقــش آرا )دانشــجوی دکتــرای جســور در تبریــز( باشــد 
ع رســالٔه دکتــرا در ایــن زمینــه تعریــف  در ایــن زمینه هــا توانــا اســت. شــاید بتوانــد موضــو

کــرد.

ع دوم هم اطاعاتی داشت و مشورت شد. در مورد موضو
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86/1/25
کیش آروین صداقت 

کیهان شناســی مرکــز از او دعــوت  شــنیده بــودم در مــورد VO تجربــه دارد. بــرای ســمینار 
کــرد، تجربــه او بیــش از حــد انتظــار مــن بــود. متوجــه شــدم  کــرده بودیــم. امــروز صحبــت 

کرده انــد. کســانی فعالیت هایــی در ایــران شــروع  در ایــن زمینــه 

گــروه مطالعاتــی  قــرار شــد در اولیــن فرصــت بــا وی و بعضــی دیگــر بــرای راه انــدازی یــک 
کنیــم. مشــورت 

کــرده  کامپیوتــر دارد، صحبــت  کــه دکتــرای  ازطــرف دیگــر خســروی خودمــان بــا بــرادرش، 
کــرده بــود  گروهــی بــرای مدیریــت داده هــا. او هــم اظهــار عاقــه  بــود در مــورد راه انــدازی 
کامپیوتــر و دکتــر دانشــگر  جلســه ای بــرای مشــورت بگذاریــم و دکتــر قدســی را از دانشــکده 

کــه بــا آنهــا مشــورت شــود.  کــرده بــود  را از دانشــکده ریاضــی )هــر دو شــریف( پیشــنهاد 

باغ الرک

ــود.  ــازی ب ــال آماده س ــروژه در ح ــاختمان پ ــم. س ــاغ الرک زدی ــه ب ــری ب ــم س ــر ه بعدازظه
ــرای جلســٔه روز دوشــنبه ســاعت 4 در همــان ســاختمان تائیــد شــد. ــی مــا ب قــرار قبل

کنســول گری رفتــه اســت  کــه دعوت نامــه بــرای  پیــام آقــای آل ابراهیــم از ســوئد آمــده بــود 
کــه برنامــه ســفرش قــدری بــا انعطــاف باشــد. و از او خواســته شــده بــود 

کرد. Roger Angel از آریزونا برای عضویت در شورای بین المللی عذرخواهی 

86/1/2۷
اولین جلسه مدیریت پروژه رصدخانه در باغ الرک

کدگــذاری  کــه مستندســازی چگونــه انجــام شــود. قــرار شــد از نظــام  ابتــدا صحبــت شــد 
کنیــم. بــه عنــوان اولیــن ســند نمونــه  کــه در معاونــت پژوهشــی برقــرار شــده بــود اســتفاده 
ح وظایــف مهنــدس پــروژه )آل ابراهیــم(  هــم همیــن نظــام نوشــته شــود. بــه عــاوه شــر

بحــث شــد.
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قرار شد اسم ساختمان را آینه بگذاریم. پیشنهاد اربابی بود!

86/1/3۰
مصاحبه در خبرگزاری مهر؛

ع سال جهانی نجوم و رصدخانٔه ملی بود. موضو

شــنیدم همــان روز انجمــن نجــوم جلســه داشــته اند و قــرار شــده اســت جلســه ای بگذارنــد 
ــم  گفت ــی  ــه وصال ــود«. ب ــرف ش ــود برط ــای موج ــان »رنجش ه ــول خودش ــه ق ــه در آن ب ک
ح می کننــد چــرا پژوهشــکدٔه  کــدام رنجــش؟ می گفــت مطــر کــه جلســه بــرای چــه منظــور؟ 
گــر می خواهیــم  ج از اختیــار مــا. ا گفتــم ایــن موضوعــی اســت خــار نجــوم در IPM باشــد؛ 
ــه ایــن تصمیــم وزارت  ک ــد بدانیــم  ــم بای ــرام بگذاری ــه خودمــان احت ــٔه خــود، و ب ــه حرف ب
گفــت مــا  کــرد و  کــه تعجــب  کــرد. چــه ربطــی بــه مــن دارد.  اســت و بایــد بــا وزیــر صحبــت 

ایــن را نمی دانســتیم.

گفتــم  کــردم و  ح  کــه قنبــری بــه مــن زنــگ زد همیــن را مطــر روز یکشــنبه هفتــٔه بعــد هــم 
گذاشــتید مــن هــم آمــدم. امــا ثبوتــی ]...[ و در  کــه جلســه قبــل را هــم شــما در قزویــن 
کــه جلســٔه خانوادگــی نداشــتیم. مســائل حرفــه ای را فقــط  جلســه بــا زنــش حاضــر شــد. مــا 
ــار قــرار اســت در مــورد شــورای راهبــری  ــه این ب گفــت ن کــرد.  ــوان حرفــه ای بررســی  می ت
آنهــا  کــردن  ح  ع هــا و چگونگــی مطــر کــه موضو بــه شــرطی  کنیــم پذیرفتــم  صحبــت 

حرفــه ای باشــد.

86/2/3
جلسٔه دوم در ساختمان آینه

کــه قــرار  کمابیــش نهایــی شــد. ســندها بــه چنــد دســته تقســیم شــد  فــرم ســندها بررســی و 
کنیــم. در صــورت لــزوم بعــدًا تصحیــح می کنیــم.  شــد فعــًا همین طــور شــروع 

کمــی بــه خــود شــکل می گیــرد. هنــوز فیزیــک نمی توانــد مســتقر شــود.  بــاغ الرک دارد 
کارهــای عمرانــی در جریــان اســت. نیمــه دوم ســاختمان آینــه )نیمــه شــرقی( قــرار اســت 
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تــا یــک مــاه دیگــر نهایــی شــود و مــا بــه آن قســمت برویــم تــا ســاختمان غربــی هــم تمــام 
ــکی  کاش ــت.  ــم نیس ــوز مصم ــت! وزارت هن ــده اس ــول نش ــه پ ــول رصدخان ــوز پ ــود. هن ش

ــه ســرانجام می رســید. کار ملــت ب کمــی اراده و عــزم وجــود داشــت. 

86/2/4
جلسه با نصیری و درودی

گــزارش مختصــری از مکان یابــی دادنــد و لــزوم ادامــٔه  ســاعت 9 صبــح بــه شــریف آمدنــد، 
کمتــر می پذیــرم و  کار را بــا شــدت  کــه مــن هــم لــزوم  ادامــٔه  کــردم  آن. خیالشــان را راحــت 

الزم می دانــم. بــا افــراد الزم از جملــه آقــای بهنــام هــم، قــرارداد خواهیــم بســت.

کــدورت در  همیــن امــروز دکتــر قنبــری تلفــن زد. صحبــت بــر ســر جلســٔه انجمــن بــرای رفــع 
گفتــم حرفــی نــدارم  جامعــٔه نجــوم بــود بــه خاطــر پــروژٔه رصدخانــه و پژوهشــکدٔه نجــوم 
کنــد شــرکت می کنــم امــا  کمــک  کشــور  ــه منافــع جامعــٔه نجــوم  ــه ب ک و در هــر جلســه ای 
گفتگوهــای خاله زنکــی و نیــز رفتارهــای غیــر حرفــه ای هســتم. نمونــه  بــه شــدت نگــران 
کاری  کــه  کــرد  کــه در قزویــن برگــزار شــد و ثبوتــی بــا همســرش شــرکت  جلســه ای بــود 
غیرحرفــه ای بــود. نکتــٔه دیگــر اینکــه دســتور جلســه هــم بایــد حرفــه ای انتخــاب شــود. در 
کــرد. نمی تــوان بــه مــواردی  چنیــن جلســه ای نمی تــوان بــه ســبک قــال یقــول صحبــت 
کنیــد.  کنتــرل  کــه در اختیــار جمــع نیســت. شــما قــول بدهیــد جلســه را حرفــه ای  پرداخــت 
کــه انجمــن و اجتمــاع نجــوم  کمــال میــل حاضــر می شــوم. بــد اســت  ــا  در ایــن صــورت ب

ایــران رفتارهــای خاله زنکــی از خــودش بــروز دهــد.

***

رصدخانــه  بین المللــی  شــورای  بــرای  را  خــودش  پیشــنهادی  لیســت  آرده بــرگ  آرنــه 
کــه پیغمبریــان را هــم اضافــه می کنیــم و جمــع بیــش از 5 نفــر نشــود. بــه  فرســتاد. نوشــتم 

کننــد. کــرات را شــروع  ــر ایــن مبنــا مذا کــه ب گذاشــتم  عهــدٔه او 
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86/2/1۰
کدگذاری های الزم.  ح شد: انواع سند و  جزئیات اسناد رصدخانه مطر

ســندها دو زبانــه تهیــه می شــود. همیــن روش را هــم بــرای پژوهشــکدٔه نجــوم اعمــال 
کــرد. خواهیــم 

86/2/18
جلسه رصدخانه، ساختمان آینه

کمابیــش نهایــی شــد. قــرار شــد پــس از آن قــرارداد اربابــی بــه عنــوان  قــرارداد آل ابراهیــم 
ح تهیــٔه دفترچــٔه راهنمــای تلســکوپ، بخــش علمــی، تهیــه شــود. بــه عــاوه تقاضــای  طــر
کافــی بــرای ســال 86 قــرار شــد توجیهــی بــرای ریاســت جمهــوری نوشــته شــود.  بودجــه 
بودجــه  تومــان  میلیــون  بیســت  و  چهارصــد  حــدود  تنهــا   86 ســال  بــرای  متأســفانه 
کــه بتــوان همیــن امســال آینــه  تصویــب شــده اســت. قرارشــد توجیــه طــوری نوشــته شــود 
کــردن LC تمــام مبلــغ قــرارداد  کــه بــرای بــاز  را ســفارش داد. آقــای حقیقــت توضیــح داد 
گیــرد. در توجیــه بــرای ریاســت جمهــوری الزم بــود ایــن نکتــه  بایــد در اختیــار بانــک قــرار 

گرفتــه شــود.  در نظــر 

86/2/2۰
بنــا بــه پیشــنهاد دکتــر قنبــری جلســه ای در انجمــن نجــوم برگــزار شــد تا به قول خودشــان 
کــه  گفتــم صحبــت بــا ثبوتــی در قزویــن  ح شــود و رفــع نگرانــی بشــود.  اختاف نظرهــا مطــر
بی اثــر بــود حــاال دیگــر چــرا؟ بــه هــر حــال پذیرفتــه بــودم. اعضــای شــورای راهبــری قبلــی 
هــم دعــوت شــده بودنــد. از هیئــت مدیــره تنهــا راهــوار و وصالــی آمــده بودنــد. از اعضــای 
کــه ماشــینی در جلــو  کیاســت پور! ثبوتــی هــم نیامــد و پیغــام داده بــود  راهبــری تنهــا 
ــا انجمــن فقــط 1۰ الــی 15  کــرده اســت و نمی توانــد بیایــد. از دفتــرش ت ماشــین او پــارک 
گــر الزم شــد می توانــد تلفنــی در  گفتــه بــود ا دقیقــه پیــاده روی بــود، آژانــس هــم فــراوان، 

کنــد!   جلســه شــرکت 
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گذشــته تکــرار شــد و حــرف جدیــدی نبــود. جــز اینکــه دکتــر  بــه هــر حــال صحبت هــای 
پژوهشــکدٔه  مــورد  در  قطعــی  تصمیــم  علــوم  وزارت  کــه  زمانــی  تــا  می گفــت  قنبــری 
رصدخانــه نگیــرد و نیــز در مــورد خــود رصدخانــه مــا نمی توانیــم شــورای راهبــری جدیــد را 
کــه البتــه حــرف بی معنایــی بــود و نشــان از ناپختگــی  کنیــم.  جــدی بگیریــم و مشــارکت 
کــه رســتم یلــی بــود  گفتــن نداشــت جــز اینکــه »مــن آنــم  ــرای  مــی داد. خاصــه حرفــی ب
کــه جامعــٔه نجــوم مــا تــا چــه انــدازه نحیــف  گفتگوهــا نشــان مــی داد  در سیســتان«. ایــن 

اســت و خــام.

کــه مصمــم شــدم نامــه ای بــه ثبوتــی بنویســم و بگویــم بهتــر  پــس از ایــن جلســه بــود 
اســت از ریاســت تحصیــات تکمیلــی اســتعفا بدهــد!

86/2/24
کــه در اولیــن فرصــت  گرفتــم  بــا توجــه بــه بحــث در شــورای راهبــری بــا نصیــری تمــاس 
کــه تاریــخ 1۰ ـ 14 ژوئیــه  بــرای یــک جلســٔه فنــی مربــوط بــه مکان یابــی بــه ایــران بیایــد 
ــرار  ــم ق ــی ه ــی اروپای ــص مکان یاب ــک متخص ــا ی ــدا ب ــود ابت ــا الزم ب ــد. ام ح ش ــر ــًا مط فع

بگذاریــم. ســارازین )Sarazin( از ESO آمــاده نبــود.

86/3/۷
کــه قــرار شــد راهــوار و رحیمی تبــار هــم باشــند.  کشــور جلســه داشــتم  بــا ســازمان فضائــی 
کــه ایــن ســازمان یــک تلســکوپ دو متــری خریده اســت. بعــد  شــایعه های فراوانــی بــود 
کــه قبــل از عیــد بــا آنهــا داشــتم و اصــرار بــر خریــِد تلســکوپ دو متــری از ســاژم  از جلســه ای 
)فرانســه( داشــتند. دیگــر چیــزی از آنهــا نشــنیده بــودم. ایــن جلســه بنــا بــه تقاضــای خــود 
کــه قصــد خریــد یــک تلســکوپ بــزرگ را  گفتنــد  آنهــا برگــزار شــده بــود. در ایــن جلســه 

کــه راســت می گوینــد! ندارنــد. مطمئــن نبــودم 

کنــد عمــل  کــی اداری محــک بزنــم. شــما  بــه لحــاظ چاال گفتــم مــن ناچــارم شــما را 
می کنیــد. بــه هــر حــال پــس از صحبت هــای دوطــرف قــرار شــد قــراردادی تنظیــم بشــود 

کــرده بــودم. کــه بــا پیش نویــس آن موافقــت 
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کوتاه مــدت )یکــی دو ســاله( بــه آنهــا بدهیــم و تــا  کــردم تــا آخــر شــهریور برنامــه  پیشــنهاد 
آخــر ســال یــک برنامــه میان مــدت پنــج ســاله؛ بــه عــاوه قــرار شــد خودشــان بــه هرطریــق 

کننــد و بــرای امضــا بفرســتند. کــه صــاح می داننــد قــرارداد را نهایــی 

86/3/1۰
امــروز پنجشــنبه بنــا بــر برنامــٔه قبلــی بــه مــکان رصدخانــه مرکــزی رفتیــم. آقــای الریجانــی 
کیاســت پور از شــورای راهبــری. آقــای بهنــام در دو هفتــٔه قبــل  همــراه بــود، و راهــوار و 
ــه خروجــی نیاســر  ــود قبــل از ســاعت 4 بعــداز ظهــر ب ــرار ب ــا ق ــود. م ــرده ب ک آنجــا را آمــاده 
کــه حــدود  بزرگــراه کاشــان برســیم و از آنجــا بــا آقــای بهنــام بــه ســمت رحــق حرکــت کنیــم، 
ِگل بــود.  5 بعدازظهــر رســیدیم. جــاده بــه علــت بارندگــی شــب قبــل در جــای جــای آن پــر 
کــرد.  گرچــه ماشــین ها صحرایــی بودنــد امــا لندکــروز الریجانــی در دو ســه جــا مشــکل پیــدا 
ســرانجام بــه قلــه رســیدیم، ســاعت ۷ شــب بــود و هنــوز می شــد اطــراف را دیــد. هــوا رعــد 

کردیــم. و بــرق بــود و بارانــی. شــب حــدود 11:3۰ بــه پائیــن حرکــت 

همراهــان  خصــوص  بــه  همــه،  روی  مکان یابــی  کار  ســختی  دیــدن  و  بازدیــد  ایــن 
گذاشــت و حمایــت از پــروژه و پذیــرش حرفــه ای بــودن آن از آن  غیرمنجــم تأثیــر زیــاد 

پــس دو چنــدان شــد.

86/3/11
کــه از  واقعــٔه قابــل ذکــر در ایــن مــدت مخالفــت اولیــه آل ابراهیــم بــا متــن قــراردادش بــود 
کــردم. البتــه ایــن مخالفــت دقــت و نگرانــی او را نشــان مــی داد. او بــه وضــوح  آن تعجــب 
کــه آینــدٔه خــود  گرفتــه بــود  گرچــه تصمیــم  از سرنوشــت خــود وخانــواده اش هراســان بــود. 
کنــد امــا هــم بــه لحــاظ مالــی نگــران خــود و خانــواده اش بــود و  را بــه رصدخانــه متصــل 

هــم بــه لحــاظ فنــی نگــران موفــق نبــودن در فراینــد طراحــی تلســکوپ. 

گــر بتوانــد ســختی های معیشــتی ایــن روزهــای خــودش  کــه او ا مــن دلــم قــرص بــود 
آینــدٔه رصدخانــه  را مدیــر  او  آینــده روشــنی در پیــش خواهــد داشــت.  کنــد  را تحمــل 

گفتــم. او  بــه  را هــم روزی  می دیــدم. همیــن 
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86/3/12
کارهــای  کــه  داریــم  کیهان شناســی  کارگاه  و  مدرســه  آینــده  شــنبٔه  تــا  شــنبه  امــروز  از 
ــم(  ــد )آل ابراهی ــه مجی ک ــی  ــر ارباب ــنیدم از دکت ــود. ش ــد ب ــف خواه ــًا متوق ــه عم رصدخان
ایــن روزهــا بســیار مســتأصل اســت )بــه لحــاظ مالــی(. می دانســتم ایــن روزهــا نمی شــود 

ــد.  کن ــری  ــی را پیگی ــور مال ــود ام ــران نب ــم ته ــت ه ــه حقیق ک ــوص  ــه خص ــرد. ب ک کاری 

کارگاه بــودم. شــنبه 3/19 قــرار بــود  ایــن هفتــه تــا 2۰ خــرداد را ســخت مشــغول مدرســه و 
حقیقــت برگــردد.

86/3/19
بــدون  را  رصدخانــه  جلســٔه  بــود،  شــده  تمــام  کارگاه  و  مدرســه  کــه  بعدازظهــر  امــروز 
کــرد  حضــور حقیقــت تشــکیل دادیــم. آل ابراهیــم بســیار ناراحــت و برآشــفته بــود. شــروع 
کــه از امضــا قــراردادش دو تــا ســه هفتــه می گــذرد. هنــوز در دفتــر  گفــت  بــه صحبــت 
کــه ثبــت  کــرد  ــا توجــه بــه اوضــاع اداری ایــران، پیش بینــی  پژوهشــکده مانــده اســت. ب
ــه  ــد ب ــٔه آینــده بای کــم ســه هفتــه طــول بکشــد. امــا او هفت و پرداخــت قســط اول دســت 
کارهــای ایــران  ســوئد بــرود. تــا بــه حــال او را ایــن انــدازه آشــفته ندیــده بــودم. می گفــت 
وابســته بــه شــخص اســت. نگــران پــروژه، نقــش او، و وابســتگِی همــه چیــز )در واقــع 
کنــم.  کــردم او را آرام  زندگــی و آینــده اش( بــه حضــوِر مــن در مدیریــت پــروژه بــود. ســعی 
گوشــش بــه ایــن حرف هــا بدهــکار نیســت. از ســِر احتــرام حرفــی نمــی زد. امــا  می دانســتم 
کــردم بــا ایــن خبــر دلــش را خــوش  بــاورش نمی شــد. بیــش از حــد تحــت فشــار بــود. ســعی 
کلنگ زنــی بیایــد. در  کــه معــاون اول رئیــس جمهــور احمــدی نــژاد قــرار اســت بــرای  کنــم، 
کنــد آقایــان وزارت علــوم زودتــر بجنبنــد و از مســخ بــودن بــه درآینــد.  دلــم می گفتــم خــدا 
بودجــٔه مــا هنــوز نیامــده بــود. وزارت در تردیــد بــود. شــجاعت و تــوان تصمیم گیــری 

نداشــتند.

ــه  ــوا ب کیهان شناســی آلبان کنفــراس  ــرای شــرکت در  ــود پنجشــنبه ب ــرار ب خــوِد مــن هــم ق
کارهــای اداری دیگــر؛  ســوئد بــروم. ســخت نگــران وضــع آل ابراهیــم بــودم و بعضــی 
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کــه می بایســتی 15 میلیــون تومــان وجــه نقــد  کورکچــی  کــردن احســان  از جملــه روانــه 
وثیقــه می گذاشــت تــا بــه فرانســه بــرود.

86/3/2۰
کــردم. مــی خواســتم بدانــم نتیجــٔه جلســه او بــا وزیــر  بــا دکتــر الریجانــی تلفنــی صحبــت 
ــاعت  ــش از دو س ــه بی ــت: جلس گف ــود.  ــده ب ــزار ش ــش برگ ــٔه پی ــه هفت ک ــت   ــده اس ــه ش چ
بــا وزیــرو  بــوده اســت  کــه جلســٔه خســته کننده ای  بــودم  بــود. شــنیده  کشــیده  طــول 
معــاون پژوهشــی اش. در مــورد پژوهشــکدٔه نجــوم مســئله داشــته اند. ســرانجام موافقــت 

کــه: کــرده بودنــد 

پژوهشکدٔه رصدخانٔه وزارت به پژوهشگاه وابسته شود. 1
حکم ریاست پژوهشکده با الریجانی باشد نه من. 2
کــه بــه وزارت آمــده بــه مرکــز . 3 کــه نزدیــک بــه چهــار مــاه اســت  بودجــه ســال 85 

پرداخــت شــود.
گفتــم  الریجانــی بنــد 2 را بــه وضــوح نمی گفــت امــا بــرای مــن مشــکل روشــن بــود. بــه او 
ــم و از  ــد موافق ــه باش ــروژٔه رصدخان کار پ ــرفت  ــه پیش ــر ب ــه منج ک ــی  ــر تصمیم ــا ه ــده ب بن

ــند. ــز نباش ــران هیچ چی ــن نگ ــرف م ط

86/3/21
بــا  را  گرفتــم. قــرارداد مجیــد  اقــدام  بــه  بــود. تصمیــم  از ســفر نیامــده  حقیقــت هنــوز 
کــه لطفــًا هــر  یادداشــتی دســتی بــرای آقــای مهربــان، معــاون اداری مالــی مرکــز فرســتادم 
چــه ســریع تر امــور مربــوط بــه ثبــت قــرارداد و پرداخــت قســط اول انجــام شــود. روز قبــل 
ع چقــدر اهمیــت دارد و الزم اســت منبــع مالــی  کــه ایــن موضــو گفتــه بــودم  بــه الریجانــی 

ــا شــود. ــرارداد مهی ــرای پرداخــت قســط اول ق ب
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86/3/22
امــروز حقیقــت از ســوئد برگشــته بــود. جزئیــات امــور مربــوط بــه مجیــد و احســان را بــا 
ــا  کــه بــه ســوئد نــروم و باشــم ت گرفتــم  کنــد. عمــًا تصمیــم  ــا پیگیــری  کــردم ت ح  او مطــر

ــود. ــام می ش ــع انج ــه موق ــور ب ــن ام ــوم ای ــن ش مطمئ

همیــن امــروز بــا مجیــد بــه طالقــان رفتیــم. فرصــت خوبــی بــود تــا بــا جزئیــات راجــع بــه 
گرفتــه  کنیــم. روز قبــل ویزایــش را  کارهــای رصدخانــه و نجــوم آماتــوری ایــران صحبــت 
گفتــم ســفرش را چنــد روزی بــه تعویــق بینــدازد تــا همــه چیــز بــه موقــع انجــام  بــود. بــه او 

شــود.

گفتــم:  ــه او  ــود. ب ــر ب ــا جزئیــات. آرام ت ــه پــروژه ب ــم از امــور مربــوط ب کردی فهرســتی تهیــه 
چــه اقدام هایــی انجــام داده ام و مســئلٔه قســط اول قــراردادش را بــه موقــع حــل خواهیــم 

کــرد. 

خوشــبختانه حمایــت الریجانــی از پــروژه، ســفر بــه مــکان مرکــزی و دیــدن ســختی های 
کارســاز می شــد و امیــدواری  مکان یابــی، رفتــار مناســب بــا آقــای مهربــان، همگــی داشــت 

مــن بــه حــل مشــکات بیشــتر از چنــد روز پیــش شــده بــود.

86/3/23، چهارشنبه
بعدازظهــر در دفتــر مجلــٔه نجــوم مراســمی بــرای خداحافظــی مجیــد آل ابراهیــم برگــزار 
شــد. تقریبــًا همــه بودنــد جــز دکتــر خواجه پــور. تاریــخ مجلــه را هرکســی بــه نحــوی مــرور 
می کــرد. همــکاران جوان تــر برایشــان خــوب بــود بداننــد مجلــه چگونــه ســرپا نگــه داشــته 
ــِل دهــٔه  ــود، اوائ ــه ســخت در فشــار ب کــه مجل ــه ای  ــه در مرحل گفتــم چگون شــده اســت. 
گرفتــه بــودم بــه نفــع  کرمــان خــودرو  ــازه بــه صــورت قســطی از  کــه ت هفتــاد، ماشــینی را 
مجلــه فروختــم! و چنــد مــاه بعــد قیمت هــا چنــد برابــر شــد چــه افســوس خــوردم. بــه 
ــری  ــد نف ــاال چن ــوده ح ــده ب ــته تعیین کنن گذش ــال های  ــم در س ــش آل ابراهی ــال نق ــر ح ه
کارهــای او را بــه عهــده بگیرنــد. فصــل جدیــدی بــرای مجلــه بــود و بــرای  قــرار شــده بــود 
گرچــه حــق ایــن  کنیــم.  ح  ع را فــورًا در مجلــه مطــر رصدخانــه، نمی توانســتیم ایــن موضــو
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ــه  ــه مجل ــه او لطمــه بزننــد هــم ب ــود هــم ب کــه ممکــن ب ــد  ــادی بودن ــود. بدخواهــان زی ب
هــم بــه رصدخانــه!

86/3/24، پنجشنبه
گرفــت. بلیــط بــرای پنجشــنبٔه  مشــکل آل ابراهیــم حــل شــد! قســط اول قــراردادش را 
کــه می دیــد دنیــای  کمــی بــاورش نمی شــود. خوشــحال بــودم  گرفــت. می دانســتم  آینــده 
کار در انگلیــس و مانــدن در  دیگــری برایــش بــاز می شــود. حــاال حتمــًا دیگــر از نپذیرفتــن 
ایــران نــه تنهــا ناراحــت نمی شــد، بلکــه می توانســت در مقابــل خانــواده و اطرافیانــش 

ســربلند باشــد. شــده بــود طــراح تلســکوپ ملــی ایــران.

کــه  کنــون بــه عنــوان مدیــر رصدخانــٔه ملــی ایــران می دیــدم. شــکی نبــود  او را از هــم ا
گرچــه هنــوز بعضــی از ظرفیت هــای او را نســنجیده  برازنــدٔه ایــن ســمت خواهــد شــد. 
کار انتقــال وجــوه  گرچــه هنــوز وزارت  کار پــروژه بــرای مــن امــروز بــود!  بــودم. ]...[ شــروع 

را بــه پژوهشــگاه بــه انجــام نرســانده بــود تــا رســمًا  زمــان صفــر آغــاز شــود.

کورکچــی پیــش می رفــت. امــا هنــوز نمی توانســتم  کشــور احســان  کاِر خــروج از  هم زمــان 
کــردم  کــه ســفر او بــه پاریــس قطعــی اســت. پــس ســفر خــودم را قطعــًا لغــو  مطمئــن شــوم 

کنــم. تــا بمانــم و در ایــن لحظه هــا امــور را بــا اطمینــان دنبــال 

کلیــدی در پیگیــری امــور  کــه فعــًا شــخص  کار پرداخــت بــه آقــای بهنــام،  از طــرف دیگــر 
کاشــان بــود، را دنبــال می کــردم. مشــکات فراوانــی داشــت از  مکان یابــی در منطقــٔه 
کــرده بــوده و دریافتــی نداشــت،  ج  جملــه این کــه چنــد ماهــی بــود قــرارداد نداشــت ، خــر

کــه بیمــٔه آنهــا تمــام شــده بــود. دو ماشــین مکان یابــی در اختیــارش بــود 
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86/3/3۰، چهارشنبه
ساختمان آینه

جلسٔه رصدخانه در مورد فعالیت های رسانه ای )اینانلو، آل ابراهیم، بابک امین تفرشی، حقیقت(

کــه چگونــه و در چــه جهــت فعالیــت رســانه ای بــه نفــع پــروژه  بــه تفصیــل صحبــت شــد 
کمابیــش همــه موافــق  کــه  داشــته باشــیم. پــس از بحــث مفصــل ســاختاری تهیــه شــد 
ــو ایــن ســاختار را  بودنــد. خــود مــن نظــر چنــدان مثبتــی نداشــتم و قــرار شــد آقــای اینانل
کلــی بــه مــا پیشــنهاد دهــد تــا پــس از بررســی بــه ســمت  ح اجرایــی  همــراه بــا یــک طــر
کــه بررســی شــد.  فــاز اجرائــی آن برویــم. مستندســازی تصویــری بخشــی از نکته هــا بــود 
کشــور اســت و مــا  ح پژوهشــی  کــه پــروژٔه رصدخانــه بزرگتریــن طــر اینانلــو وقتــی شــنید 
ــا  کرده ایــم ب ــاغ الرک شــروع  آن را در چنیــن محلــی )محقــر وســاده( ســاختمان آینــه در ب
گرفــت و بــرای آینــدگان نــگاه  نابــاوری می گفــت مثــًا همیــن محــل و جلســه را بایــد فیلــم 

داشــت.

ایــن آخریــن روز حضــور مجیــد در ایــران بــود و فــردا به ســوئد می رفت. پروژه را شروع شــده 
کــه او هــم از اســتکهلم بــه مجیــد  تلقــی می کــردم. قــرار اســت فــردا مجیــد و ســپهر اربابــی، 
می پیوســت، هــر دو بــا آرنــه آرده بــرگ جلســه داشــته باشــند و همــه بــا هــم تلفنــی صحبــت 
گفتــم بهتــر اســت صحبــت تلفنــی را بــه جمعــه ظهــر بــه وقــت  گرچــه بــه مجیــد  کنیــم. 

کنیــم. محلــی لونــد موکــول 

کبکانیــان معــاون وزارت عتــف ســرانجام  کــه آقــای دکتــر  همیــن امــروز هــم مطلــع شــدم 
کــه بودجــه رصدخانــه )ســال 85( بــه حســاب مرکز  کــرده اســت  پــس از حــدود 5 مــاه امضــا 
گذشــته(  واریــز شــود. بــه ایــن ترتیــب حــدود دو هفتــٔه دیگــر مــا اعتبــارات ســال 85 )ســال 

کــرد! پــروژه را دریافــت خواهیــم 
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86/3/31
آل ابراهیم رفت. 

گرفــت و هفتــه بعــد بــه پاریــس مــی رود. ایــن  کارش درســت شــد. مجــوز  احســان هــم 
چنیــن اعــزام یــک دانشــجوی دکتــرا بــرای مــدت یــک مــاه بــا بورســیٔه فرانســه بــه پاریــس 
کــه او بــه ایــران برگــردد. 15  مشــکل اســت. تــازه مــن شــخصًا مســئولیت آن را پذیرفتــه ام 
گرفتــه ام( بــه عنــوان پــول شــخصی  کــه از دکتــر ارفعــی  میلیــون تومــان )از پــول شــتابگر 

گذاشــته ام! بــه ضمانــت در بانــک 

86/4/1، جمعه
ساعت 2 بعداز ظهر

کــه مکان یابــی بایــد دقیق تــر  کــرد، حــرف آنهــا ایــن بــود  تلفــن از لونــد، ســپهر اول صحبــت 
گــروه دکتــر نصیــری  کــه  گرچــه می دانســتم  باشــد و پارامترهــای بیشــتری بررســی شــود. 

گرفته انــد، امــا نگرانــی مــن بیشــتر شــد. انــواع پارامترهــا را در نظــر 

کــه ابتــدا بــر مبنــای اطاعــات هواشناســی مناســب  قبــًا شــنیده بــودم بعضــی مکان هــا، 
بــه نظــر رســیده اند، مثــًا محل هایــی در یاســوج یــا چهارمحــال بختیــاری، بــه علــت 
کاشــان و مرکــزی هــم طــوری  گذاشــته شــده اند. دو محــل منطقــٔه  کنــار  دسترســی ســخت 
کــه  کاشــان دیــده می شــوند. از طــرف دیگــر فشــار سیاســی  کــه چراغ هــای شــهر  اســت 
آقــای دکتــر داوودی( می خواهــد هــر چــه زودتــر  رئیــس جمهــور  دولــت )معــاون اول 
کــه مکان یابــی هرچــه دقیق تــر  گفتــم مــن هــم موافقــم  »کلنگــی« بزنــد!  بــه هرحــال 
کــه خــوِد آرنــه هــم بــرای همایــش فنــی مکان یابــی اواخــر مــرداد مــاه  باشــد. پــس بهتــر 

بــه ایــران بیایــد.

کــه Aziz Zyad از دانشــگاه نیــس بــه ایــران بیایــد و در یــک جلســه  قبــًا قــرار شــده بــود 
گــروه نصیــری جزئیــات داده هــا بررســی شــود و مــکان نهایــی انتخــاب شــود. فنــی بــا 
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کــه مــا بایــد بــه ســمت یــک تلســکوپ ســه متــری  گفــت  کــره تلفنــی  آرنــه در حیــن مذا
گرچــه مطمئــن  برویــم. قیمــت از 5 میلیــارد بــه حــدود ده میلیــارد تومــان می رســید. 
گفتــم باشــد! نبــودم در شــرایط موجــود بتــوان چنیــن بودجــه ای از دولــت خواســت امــا 

بــا تردیــد در مکان یابــی و افزایــش  بــود  کلیــد خــوردِن شــروع پــروژه همــراه  بنابرایــن 
بســم اهلل! هزینه هــا!  چشــم گیر 

86/4/4، دوشنبه 
اربابی از لوند برگشته است. بعداز ظهر جلسٔه رصدخانه را با آقای حقیقت داشتیم. 

کــه حــرف جدیــدی نبــود، جزئیــات  اربابــی توضیــح مختصــری از صحبت هــا بــا آرنــه و او، 
گرفتــه شــد. قــرار  کــه آرنــه الزم می دیــد بــرای بحــث نهائــی مــکان در نظــر  پارامترهایــی 
ــث در  ــرای بح ــای الزم را ب ــا داده ه ــتیم ت ــری بفرس ــرای نصی ــد و ب کن ــم  ــا را منظ ــد آنه ش

کنــد. همایــش فنــی مکان یابــی آمــاده 

کــرد. بحــث شــد و پیشــنهادها قــرار شــد  حقیقــت شــکِل اولیــٔه وبــگاه رصدخانــه را آمــاده 
اعمــال شــود.

کــه پیــش آمــد روی اختصــار INO بــود. بــه همیــن نــام وبگاهــی راه انــدازی  مشــکلی 
کردیــم بــرای اختصــار  شــده بــود )مربــوط بــه انجمــن پرســتاری ایــران(. بحــث طوالنــی 

ــد. ــه نش گرفت ــی  ــم نهائ ــا تصمی ــت. ام ــمت INO رف ــه س ــا ب ــه. نظره ــی رصدخان انگلیس

بعــد از ایــن جلســه بــه مرکــز رفتــم. دکتــر الریجانــی بــه بخــش فیزیــک آمــده بــود. پیــش 
ــل  ــه تفصی ــد و ب ــوض ش ــت ع ــود. صحب ــت ب ــغول صحب ــاهیها مش ــا علیش ــه ب ک ــم  او رفت
کلنگ زنــی. تمایــل  در مــورد رصدخانــه صحبــت شــد. در مــورد مــکان. اهمیــت سیاســی 
کــه  وزارت عتــف بــرای برگــزاری مراســمی بــه مناســبت راه افتــادن پــروژه و پژوهشــکده 

کــردم. مــن هــم اســتقبال 

گــروه فنــی نظــر موافــق بــا مــکان نداشــت »کلنگــی« زده شــود و بعــدًا  گــر  قــرار شــد حتــی ا
فکــری بکنیــم! 
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کــه هفتــٔه دولــت بافاصلــه هفتــٔه بعــد از همایــش فنــی مکان یابــی اســت و  بــه خصــوص 
کلنگ زنــی در همــان هفتــه دولــت اتفــاق بیفتــد! در مــورد افزایــش قیمــت  خــوب اســت 
کــه آن را بپذیریــم.  و رفتــن بــه ســوی تلســکوپ ســه متــری صحبــت شــد و پذیرفتــه شــد 
کنیــم و بــه ســازمان مدیریــت  الزم می شــد هرچــه زودتــر قــرارداد آینــٔه اولیــه را آمــاده 

بدهیــم تــا در بودجــٔه ســال آینــده دیــده شــود! 

پروژه سرعت می گرفت!

86/4/6، چهارشنبه
صبح، طالقان

کمابیــش اهمیــت و ابعــاد آن برایــم روشــن شــده اســت.  کــه بــه پــروژه فکــر می کنــم  امــروز 
پیچیدگی هــای آن را می توانــم حــدس بزنــم. شــاید هــم نادقیــق و بــه اشــتباه. ایــن 
پــروژه قطعــا بیــش از 2۰ میلیــارد تومــان هزینــه خواهــد بــرد. شــاید هــم نزدیــک 3۰. پــس 
کــرده اســت یــا شــروع  کنــون اجــرا  کــه ایــران تــا  بــدوِن شــک بزرگتریــن پــروژٔه علمــی اســت 
کــه ایــن  گــر پروژه هــای هســته ای را در نظــر نگیریــم. مــا بایــد نشــان دهیــم  کــرده اســت، ا
کــه بــا اســتاندارد  پــروژه نــه تنهــا بزرگتریــن اســت، بلکــه اولیــن و تنهــا پــروژٔه ملــی اســت 
بین المللــی اجــرا می شــود. مــا بایــد مطلوب تریــن تلســکوپ ســه متــری دنیــا را بســازیم. 
مــا بایــد بیشــترین تعــدادی نیــروی ماهــر در تمــام ســطوح در جریــان اجــرای ایــن پــروژه 
کــه اشــتباه هــم بکنیــم و انــرژی و پــول هــم هــدر  کنیــم. بنابرایــن بایــد بپذیریــم  تربیــت 
کنــون مــن فــرض می کنــم، 5 تــا 1۰ درصــد اتــاف هزینه هــا داریــم. از 2۰  بدهیــم. از هم ا
گــر زمــان معقــول اجــرای پــروژه را  میلیــارد پــس یــک میلیــارد تومــان اتــاف خواهــد بــود. ا
ــد طبیعــی باشــد. از  ــم پــس ســالی 15۰ میلیــون تومــان هــدر دادن بای هفــت ســال بگیری
طــرف دیگــر امســال مــا قــرار اســت     ۷5۰+42۰ میلیــون داشــته باشــیم بــرآورد واقعــِی مــن 

یــک میلیــارد تومــان اســت. 5 درصــد آن می شــود 5۰ میلیــون تومــان. 

ع هــدر دادن  کــم 5۰ میلیــون تومــان هــدر دادن بایــد طبیعــی باشــد. یــک نــو پــس دســِت 
ــوان. و نیــز  کم ت ــا  ــد و ی ــوم شــود ناتوان ان کــه ممکــن اســت معل اســتخدام افــرادی اســت 
کار شــد! کــه ممکــن اســت بــه ثمــر نرســند. پــس بایــد دســت بــه  انجــام پروژه هایــی اســت 
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86/4/1۰، یکشنبه
بعــد از چنــد روز دسترســی بــه اینترنــت دارم. مجیــد چنــد پیــام فرســتاده اســت و نگــران 
گذاشــته اســت:»هر روز بهتــر از  از اینکــه خبــری از مــن نیســت. اســم خــودش را حــاال 
گذاشــته: »صــا ایــران«.  کــه خــودش  دیــروز«، در واقــع ایــن معنــی اســم جدیــدش اســت 
چــون شــعار صــا ایــران همــان اســت. می گویــد حــاال دیگــر آقــای »مــوارد خــاص« نیســت. 
ح    TAM بدهــد و لوندی هــا از  ظاهــرًا توانســته اســت چنــد پیشــنهاد خــوب در مــورد طــر
کــه ســختی های ماه هــای  کــه در جریــان افتــاده اســت  کرده انــد، خوشــحالم  آن اســتقبال 

گذشــته ســریع جبــران شــده اســت. 

کــرده اســت بــه طراحــی و فکــر روی تلســکوپ. پــس از شــنیدن موافقــت مــن  آرنــه شــروع 
کــه آینــٔه ثانویــه تطبیقــی باشــد بــه  بــرای آینــٔه اولیــه ســه متــری حــاال صحبــت ایــن اســت 
کــه قابــل جابه جــا شــدن باشــند. نوشــتم علی االصــول  عــاوه یــک آینــٔه ثانویــه ضخیــم 
موافقــم. امــا بایــد مواظــب »جــان ســخت« )Robust( بــودن تلســکوپ باشــیم. نکنــد 
جابه جایــی ثانویه هــا مشــکِل تنظیــم پیــدا بکنــد. قــرار شــد هــم در ایــن مــورد و هــم 
در مــورد قیمــت مجموعــٔه اپتیــک فکــر بکنــد و تماس هایــی بگیــرد. از جملــه در مــورد 
کنــد.  کــره  ــا شــرکت شــوت آلمانــی )SCHOTT(، روســیه و چیــن هــم مذا شیشــٔه خــام ب

ــک  ــٔه اپتی ــرای مجموع ــراردادی ب ــا پیش ق ــه ی ــم موافقت نام ــاه بتوانی ــا مهرم ــدوارم ت امی
کنیــم تــا بتوانیــم آن را در بودجــه ســال آینــده ببینیــم. تنظیــم 

86/4/12، سه شنبه
ساختمان آینه

ــال.  ــٔه مت ــرل آین کنت ــرای  ــت ب ــرده اس ک ــی  ــاده طراح ــی س ــی: مدل کاویان ــر  ــا دکت ــه ب جلس
گرچــه در تلســکوپ رادیوئــی چنیــن  کار را بکنــد.  می خواهــد بــه جــای آینــه بــا حلبــی ایــن 
روش هایــی ظاهــرًا بی معنــی اســت، چــون طــوِل مــوج بــزرگ اســت، امــا می گویــد بــه هــر 
حــال هــم یــک تجربــٔه ســاده اســت و هــم این کــه شــاید بتــوان نشــان داد gain  تلســکوپ 
گذاشــتیم  بــرد. قــرار  بــاال  بــا Actuatorهــا  کــردن آنتــن )دیــش(  بــا فعــال  را می تــوان 
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کــه می خواهیــم بــه مــرور آزمایشــگاه یــا )بخــش  لیســتی از نیازمندی هایــش بــا ایــن دیــد 
کنــد. ابــزارگان( ایجــاد بکنیــم تهیــه 

ــدود 12۰  ــاوه ح ــه ع ــان، ب ــون توم ــا ۷2۰ میلی ــر ب ــال85 براب ــول س ــه: پ ــه رصدخان جلس
کــه  کردیــم  میلیــون تومــان تخصیــص ســال 86 بــه پژوهشــگاه رســیده اســت. صحبــت 
ــم.  کار را نکنی ــن  ــد ای ــرار ش ــم. ق ــر دهی ــال 86 را تغیی ــه س ــنهاد بودج ــت پیش ــا الزم اس آی
کنیــم. بقیــه بودجــه را  همــان ۷۰۰ میلیــون پیش بینــی شــده را بــه تفکیــک الزم هزینــه 

بــه عــاوه رقــم درخواســتی از ریاســت جمهــوری را، بــرای خریــد آینــه بگذاریــم.

کارگــر: بعــد از اولیــن جلســه در مــورد اپتیــک تطبیقــی، الزم  جلســه بــا دکتــر توســلی و 
کشــید بســیاری  کنیــم. جلســه حــدود ســه ســاعت طــول  گــروه اپتیــک را فعــال  بــود حــاال 
کــه بســیار مفیــد بــود. قــرار شــد تــا دو هفتــه بعــد پیشــنهاد مســیر  کار بحــث شــد  جوانــب 
ــث  ــه بح ــدی ب ــٔه بع ــپس در جلس ــد، س کن ــورت  ــلی مش ــا توس ــد. ب کن ــم  ــر تنظی کارگ راه را 
گــروه اپتیــک کمابیش  کار آینــده بپردازیــم. در هــر حــال قــرار شــد  پیرامــون آن و چگونگــی 
گــروه لونــد طراحــی اپتیــک را انجــام دهــد. هم چنیــن قــرار شــد جلســه ای بــا  بــه مــوازات 

وزیــر دفــاع داشــته باشــیم بــرای اطــاع دو طــرف و حمایــت.

کاس در بــاغ الرک برگــزار شــد.  کالس هم گرایــی ضعیــف: امــروز اولیــن جلســٔه رســمی 
کنــد بــه  گفتــم هرکــس می توانــد شــرکت  بیــش از 4۰ نفــر حضــور داشــتند. بــه بچه هــا 
ــته  ــور داش ــان حض ــد، در امتح ــام ده ــا را انج ــد تمرین ه ــان ده ــت نش ــه جدی ــرط اینک ش
کنــد. تمــام  کار  کســی می خواهــد ادامــه دهــد بایــد 5 روز هفتــه را بــا پشــتکار  گــر  باشــد و ا

ــد ادامــه دهــد. ــا بتوان محاســبات و مشــتقات را انجــام دهــد ت

طــرف  یــک  از  ریزهم گرایــی.  در  اســت  گروهــی  تربیــت  کاس  ایــن  از  هــدف  گفتــم 
هم گرایــی  طریــق  از  فراســیاره ها  کشــف  بــرای  شــود  تشــکیل  گروهــی  می خواهیــم 
کیهان شناســی، نظــری و  گروهــی بــا تخصــص در زمینــٔه بــرش  گرانشــی، از طــرف دیگــر 
کــه در ایــن زمینــه یکی  رصــدی. مــا بایــد بتوانیــم 5 تــا1۰ ســال بعــد گروهــی داشــته باشــیم 

ح دنیــا باشــد.  گروه هــای فعــال و مطــر از 
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نگرانــی در مــورد مــکان نهایــی رصدخانــه همچنــان ادامــه دارد. آرنــه جویــای حــدود 
کــه بــه اطــاع دکتــر نصیــری رســانده ایم. مطمئــن نیســتم حتــی آن  12 پارامتــر اســت 
ــا  ــرای م ــم ب ــوب و منظ ــورت مکت ــه ص ــد ب ــوه دارد بتوان ــری بالق ــه نصی ک ــی را  پارامترهای

ــد. کن آمــاده 

86/4/13، چهارشنبه 
گروه در آالچیق نهار در مرکز با 

گایه آمیــز  کمــی از او بــه صــورت  کــه وظیفــٔه اربابــی اســت.  صحبــت اهــداف علمــی شــد 
کار جــدی  کنــون برخــاف انتظــار مــن  گفتــم تا کنــد. و  ح  خواســتم برنامــه اش را مطــر
کــه  کردیــم. از او خواســتم  نکــرده اســت. راجــع بــه راه هــا و روش هــا بــه تفصیــل صحبــت 
کــه روز یکشــنبٔه  کار را ببینــم. امــروز اعــام شــد  کــه هــر هفتــه پیشــرفت  کنــد  روشــی اتخــاذ 
آینــده وزارت برنامــه ای بــرای معارفــه دکتــر الریجانــی بــه عنــوان رئیــس پژوهشــکدٔه 
کــه وزیــر بــا الریجانــی  کــرده اســت. همــان قرارهایــی  رصدخانــٔه ملــی ایــران پیش بینــی 
گــذار شــده بــود. حــاال  کــه قبــًا بــه پژوهشــگاه وا گذاشــته بــود؛ عــاوه بــر پــروژٔه رصدخانــه 
پژوهشــکده هــم بــه پژوهشــگاه ملحــق می شــود. امــا وزیــر حاضــر نبــود حکــم ریاســت را 
ــزار  ــه برگ ــم معارف ــاال مراس ــود. ح ــده ب ــق ش ــی تواف ــد. روی الریجان کن ــادر  ــن ص ــام م ــه ن ب
می شــد. قــرار شــده بــود عــاوه بــر اعضــای پژوهشــکدٔه نجــوم مرکــز، اعضــای شــورای 

کشــور هــم دعــوت شــوند. راهبــری و برخــی منجمــان دیگــر 

طنــز تاریــخ را ببینیــد. اساســنامٔه مارکــس پانکــی مرکــز را خــودم در وزارت بــه نتیجــه 
رســاندم )کــه درســت چهارســال، یعنــی برابــر تمــام دورٔه حضــور مــن در وزارت طــول 
گســترش  کشــید(. اساســنامٔه پژوهشــکده رصدخانــٔه ملــی را خــودم نوشــتم و در شــورای 
کــه در چارچــوب اساســنامٔه مارکــس پانکــی مرکــز بــه  بــه تصویــب رســاندم، بــا ایــن هــدف 
آن ملحــق شــود. حــاال پــس از حــدود دو ســال ســختی، ســردرگمی ها و لجاجــت حــاال بــه 

شــرط اینکــه مــن رئیــس آن نباشــم همــان پژوهشــکده بــه مرکــز ملحــق می شــد!

ــردم و شــاید  ــه دنبــال می ک ک ــود  کار بســیار خوشــحالم، چــون همــان هدفــی ب از نتیجــه 
دیگــران درک نمی کردنــد. نبــودِن اســم مــن در مدیریــت آن تأثیــر چندانــی نداشــت. امــا 
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بــرای آینــدگان ایــن رویدادهــا درس عبرتــی اســت از چگونگــی حقــارت مدیــران سیاســی 
کشــور.

86/4/1۷، یکشنبه
کبکانیان جلسه در وزارت علوم، معاونت پژوهشی، دکتر 

ع حکم سرپرستی پژوهشکدٔه رصدخانه به نام دکتر الریجانی موضو

جوانــب جلســه چیــز قابــل ذکــری نبــود. جــز این کــه از اعضــای شــورای راهبــری تنهــا 
راهــوار آمــده بــود. جســور و قنبــری نتوانســته بودنــد بلیــط بگیرنــد. ارفعــی و علیشــاهیها 
ــد.  ــه بودن ــز هم ــوم مرک ــکدٔه نج ــای پژوهش ــد. اعض ــم آم ــی ه ــه ثبوت ــد. البت ــز بودن از مرک
عجبشــیری زاده هــم از تبریــز آمــده بــود و عصــاره از اهــواز و خالصی فــرد از مازنــدران. 

کــردن  کــرد از ســابقٔه پژوهشــکده و نیــز نظــر وزارت در فعــال  کبکانیــان صحبــت مفصلــی 
کــرد. ثبوتــی وقــت خواســت  گســترش آن. الریجانــی هــم صحبت هایــی دیپلماتیــک  و 
ــد  ع بای ــرد و این کــه ایــن موضــو ک ــم ]...[( را تکــرار  گایه هــا )مایل کنــد. همــان  صحبــت 
کــه بعــد از آن طنــز  گفــت  بــه دســت صاحبــان اصلــی اش ســپرده شــود. درضمــن جملــه ای 
کــه در ایــن جلســه هســتند جــز یکــی و نصفــی ســر  یــا لطیفــه ای شــد بــرای همــه:  »این هــا 

و تــه تلســکوپ را نمی شناســند«.

جلســه تمــام شــد. مانــد عبرتــی بــرای آینــدگان. چگونــه یــک دانشــگاهی بــا ســابقٔه نســبتًا 
درخشــان ظرفیــت بعضــی حرکت هــای ملــی و بــزرگ را نــدارد و چگونــه ]...[.

ع  کمابیــش می شــناختم ایــن نتیجــه طبیعــی بــود. ثبوتــی نــو کــه ثبوتــی را  بــه نظــر مــن 
ــنت  ــوز از س ــد، هن ــنتی نبریده ان ــم س ــوم عل ــوز از مفه ــه هن ک ــت  ــگاهیانی اس ــوب دانش خ
کــه بــه مریــدان خــود دســتور می دهــد. ]...[ مــا شــاهد  نبریده انــد. ]....[ مرشــدی اســت 
گسســت بــه تاریــخ  گسســتی در فراینــد توســعٔه علمــی ایــران هســتیم. ثبوتــی در ایــن 
کافــی اســت. نقشــی در آینــده و ســاختن  گذشــته پیوســته اســت و افتخــار آن برایــش 

ــدارد! ــده  ن ــای آین ــی پوی ــاع علم اجتم
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86/4/18، دوشنبه 
نهــار را بــا اعضــای پژوهشــکده خوردیــم، در آالچیــق. محــور صحبــت رفتــار روز قبــل 
ثبوتــی بــود. می دیــدم چگونــه نســل پویــای جدیــد ایــن حرکــت ثبوتــی را درک نمی کنــد  

ــران شــروع شــده اســت. ــم ای ــد عل و هیــچ انتظــار آن را هــم نداشــته اســت. فصــل جدی

86/4/2۰
کــه در آن عــاوه بــر آرنــه آرده بــرگ از  نگرانــی عمــدٔه مــن همایــش فنــی مکان یابــی اســت 
لونــد دو نفــر از نیــس هــم شــرکت می کننــد. هنــوز نمی دانــم ثبوتــی چــه رفتــاری پــس از 
کــرده اســت همــکاری  کــه وزارت تصمیــم خــود را قطعــی  آن جلســه داشــته باشــد. آیــا حــاال 
ــن  ــٔه انجم ــه در جلس ک ــرد؟ او  ک ــد  ــه خواه ــری چ ــرد؟ قنب ک ــد  ــکوت خواه ــت کم س ــا دس ی
ــل  ــق آن عم ــرد و مطاب ــود را بگی ــم خ ــا وزارت تصمی ــد ت ــر می مان ــود منتظ ــه ب گفت ــوم  نج
کــرد؟ وقــت زیــادی تــا همایــش نداریــم  کــرد؟ نصیــری چــه خواهــد  کنــد آیــا چنیــن خواهــد 

و پارامترهــای نامشــخص زیــاد اســت. 

از میرترابــی خواهــم خواســت بــه مــا بپیونــدد و مســتندات مربــوط بــه مکان یابــی را بــا 
کنــد. از نصیــری ]...[. کمــک نصیــری و درودی بــرای همایــش آمــاده 

86/4/25
امــروز جلســه ای بــا الریجانــی و حقیقــت و مهربــان برگــزار شــد. دســتور اصلــی مراســم 
کــرده بــود تاریــخ  کلنگ زنــی بــود. دکتــر داوودی، معــاون اول رئیــس جمهــور، تقاضــا 

پیشــنهاد شــود، پیش نویــس متــن ســخنرانی تهیــه شــود.

کــه بــه شــدت نگــران بــودم همایــش مکان یابــی بــه نتیجــٔه مطلــوب نرســد، نگرانــی  مــن 
کــردم. بــه هرحــال در ایــن شــرایط سیاســی چــاره ای نبــود و قــرار شــد در هــر  خــود را ابــراز 

صــورت مراســم پیش بینــی شــود.که بــا جزئیــات در مــورد آن صحبــت شــد.



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   4۰   

86/4/2۷، چهارشنبه 
کــردم. نامــه ای بــه فارســی تایــپ شــده بــود ضمیمــه آن بــود.  پیــام از نصیــری دریافــت 
کنــار بیایــد و بــا  کنــد، و بــا آن  کــه چگونــه تکــدر ثبوتــی را تحمــل  مضمــون نامــه  ایــن بــود 

کنــد. پــروژٔه رصدخانــه در ایــن شــرایط همــکاری 

فــورًا در جــواب نوشــتم ثبوتــی علــم ایــران نیســت و اخــاق حرفــه ای تعریــف دارد. از 
طــرف دیگــر هــرکاری از دســت مــن بــر بیایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل انجــام خواهــم داد. 

کــرد. همایــش مکان یابــی  کــه چــه بایــد  کــه تحــت فشــار اســت بــه فکــر رفتــم  معلــوم بــود 
کلنگ زنــی را نمی شــد بــه عقــب انداخــت. یــا 

86/5/1
گــروه اپتیــک، توســلی آژانــس پیــدا نکــرده بــود و نتوانســت بیایــد. مشــکل  جلســه بــا 
کارگــر آمدنــد. میرزائــی  ســهمیه بندی بنزیــن ایــن روزهــا مســئله زا شــده اســت. درودی و 
و اربابــی هــم بودنــد تــا در مــورد مســتندهای الزم بــرای همایــش مکان یابــی صحبــت 
کــرد.  ــا او صحبــت  ــد ب گفــت نصیــری تحــت فشــار اســت و بای کنیــم. درودی ســر بســته 
ــا آن  ــتیم ام ــات داش ــرگ اطاع ــه آرده ب ــتی آرن ــای درخواس ــٔه پارامتره ــورد هم ــه در م گرچ
کــه بــه طــور حرفــه ای  تــا  کــه بالقــوه وجــود داشــت در مخاطــره قــرار داشــت  اطاعــات هــم 

کــه نصیــری در تردیــد بــود. آن زمــان آمــاده نشــود، بــه خصــوص 

گذاشــته شــد. قــرار شــد خودشــان بــا  گــروه  در مــورد اپتیــک تطبیقــی قــرار و مدارهایــی بــا 
ع قــرارداد هــم خــودم  کننــد. در مــورد نــو کار مطالعاتــی را شــروع  کننــد و  توســلی صحبــت 

کنــم. بــا توســلی صحبــت 

86/5/2، سه شنبه
کلنگ زنــی  جلســٔه رصدخانــه را داشــتیم عمــدٔه بحــث روی برنامه هــای اجرایــی مراســم 

کــه بررســی و تصحیــح شــد.  کــرده بــود  بــود. حقیقــت طرحــی نســبتًا مناســب مکتــوب 
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بعد ازظهر 

کــه بــه شــدت تحــت فشــار عاطفــی اســت.  گفــت  کــردم.  تلفنــی بــا نصیــری صحبــت 
ــروژه همــکاری نکنــد و اطاعــات را در  ــا پ ــه ب ک ــه او زنــگ زده و خواســته اســت  ــی ب ثبوت
ــه همــکاری اســت امــا فشــار عاطفــی را چــه  ــار مــا قــرار ندهــد. خــودش عاقه منــد ب اختی
گفتــم مــن فکــر خواهــم  کــه ظاهــرًا قنبــری هــم این گونــه فکــر می کنــد. بــه او  گفــت  کنــد. 
کــه ایــن هــم  گفتــم  کنــم. درعیــن حــال  کمتــر  کــه فشــار روی او را  کــرد ببینــم راهــی هســت 
کــه اطاعــات را در اختیــار مــا قــرار دهــد و هــم اخــاق حرفــه ای  وظیفــه قانونــی وی اســت 
کــه  کشــید و واضــح بــود  چنیــن حکــم می کنــد. صحبــت مــا شــاید حــدود 2۰ دقیقــه طــول 

بــر ســر یــک دو راهــی اســت.

نــه،  حقیــر  افــراد  اســت.  حقیــر  چقــدر  مــا  علمــی  جامعــٔه  اینکــه  از  می خــورم  تأســف 
عقب افتــاده! هنــوز مظاهــر ســنت مغولــی دوران انحطــاط تاریــخ مــا در نســل ثبوتــی 
هویــدا اســت. و نســل جدیــد در آســتانٔه ورود بــه حرفه گرائــی درجــا می زنــد. البتــه شــاهد 
گسســت میــان مفهــوم علــم ســنتی همــراه بــا  گسســت میــان ســنت و تجــدد، شــاهد 
اخــاق روســتایی از یــک طــرف و از طــرف دیگــر مفهــوم مــدرن علــم همــراه بــا اخــاق 

هســتیم. حرفــه ای 

86/5/۷
نامــه ای  و  کــردم  اســتفاده  از فرصــت  بــودم.  رفتــه  بــه طالقــان  و  بــود  دیــروز تعطیــل 
کــه هــر چــه فکــر می کنــم  راهــی  ــود  ــرای نصیــری نوشــتم. مضمــون آن ایــن ب مفصــل ب
کلیــد حــل معمــا بــه دســت خــودش  بــرای تلطیــف روش و منــش ثبوتــی نمی بینــم. 
بــاز می شــود. او بایــد از خــودش جامعیــت و تجمــع شــخصیت نشــان بدهــد و تصمیــم 
ــاق  ــه اخ ــبیدن ب ــه چس ــل ب ــرًا متمای ــت و ظاه ــون اس ــه ممن ک ــریع داد  ــخ س ــرد. پاس بگی

حرفــه ای اســت. هنــوز مطمئــن نیســتم.

کــه هــم  گفتــم بــا ایــن هــدف  ع را بــه او  کــردم. موضــو از طــرف دیگــر بــا توســلی صحبــت 
کار را  کنــد. پذیرفــت ایــن  گــر صــاح می دانــد بــا ثبوتــی صحبــت  در جریــان باشــد و هــم ا
بکنــد. امــا در همــدان و در تعطیــات بــود و می گفــت حــدود ده روز دیگــر بــر می گــردد. 
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کــرد. شــاید هــم بــد نبــود طرفیــن فرصــت  کاری نمی شــد  فرصــت از دســت می دادیــم. امــا 
کــردن بیشــتر را داشــته باشــند. فکــر 

گنــگ  کــه شــاید در مرحلــه ای الزم باشــد آنهــا اخبــار  کــردم  بــا ایســنا )خبرگــزاری( صحبــت 
کنــش ثبوتــی را ببینیــم. کننــد تــا وا در ایــن زمینــه منتشــر 

تنــد،  نامــه ای  فرســتادم.  را  اصفهــان  دانشــگاه  رئیــس  نامــٔه  امــروز  همیــن  اتفاقــًا 
کتیبــه وقیحــی در مــورد دســت آوردهای علمــی حســابی. شــرم آور  اعتراض آمیــز بــه نصــب 

کرده انــد. کــه دانشــگاه های مــا در مدیریــت تــا چــه حــد ســقوط  اســت 

86/5/8، دوشنبه 
کــه امیــدوارم آخریــن  امشــب مســافرم بــه قصــد ویــن و پاریــس. بــرای شــرکت در جلســه 

گرانشــی. ــا پژوهشــگران بــرای همــکاری در زمینــٔه هم گرایــی  کــره ب ــار باشــد و نیــز مذا ب

کنــم و  ــازه دیــروز از ســفر آمــده اســت صحبــت  کــه ت ــا الریجانــی  ــود قبــل از رفتــن ب الزم ب
کنــم. ــا او مــرور  اوضــاع را ب

کار ثبوتــی و نصیــری  کلنگ زنــی موافــق نبــود. از  بــا پیشــنهاد عقــب انداختــن مراســم 
کنــد. صحبــت بــا ثبوتــی را او هــم  متعجــب شــد! قــرار شــد خــودش بــا نصیــری صحبــت 
کار  ــه دیگــران پیغــام دادم  ــه ایــن ترتیــب تکلیــف نهایــی شــد. ب ــه صــاح ندانســت. ب ب

ــه اربابــی و میرترابــی. ــد از جمل ــا ســرعت پیــش ببرن خــود را ب

86/5/1۰، چهارشنبه 
پــرواز  منتظــر  ویــن  درفــرودگاه  کــه  االن  نتوانســتم  امــا  نــدارد.  ربطــی  رصدخانــه  بــه 

ننویســم. را  خــط  چنــد  ایــن  نشســته ام 

کــه در زمســتان آن در مرکــز شــهر ویــن، در میــدان ســوئدی ها  چهــل ســال پیــش بــود 
ج زندگــی دانشــجویی خــودم  )Schwedenplaz(، صبح هــا روزنامــه می فروختــم، تــا خــر
کــردم. چنــد دقیقــه ای بــاال آمــدم  را در بیــاورم. امــروز هــم در همان جــا خــط متــرو عــوض 
کــه صبح هــای زود روزنامــه می فروختــم و پــس از چنــد هفتــه  در خیابــان،  همــان محــل 
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کاس درس  ــه  ــه ب ــروش روزنام ــس از ف ــه پ ک ــاعت 8  ــا س ــدم. صبح ه ــض ش ــرما مری از س
گرچــه اطــراف  ریاضــی می رفتــم هنــوز دســتم یــخ زده بــود و تــوان نوشــتن نداشــتم. 
مدرن تــر شــده بــود و ایســتگاه ترامــوا قــدری مهندســی تر شــده بــود امــا هنــوز بســتنی 
گرفــت؛ غــم زده  غ بــود و ســر جــای خــود. دلــم بدجــوری  فروشــی معــروف ایــن میــدان شــلو
دلــم می خواســت ســاعت ها  بمانــم.  زیــاد همان جــا  نتوانســتم  درآمــد.  اشــکم  شــدم، 
کــه از  کســی بــودم  گریــه می کــردم. چــه دورانــی! چــه عصــری! ماننــد  آنجــا می نشســتم و 
هــزاران ســال پیــش بــه عصــر جدیــد پرتــاب شــده اســت. چــه خاطراتــی، چــه زمان هایــی 

ــم! ــه می کن ــرده ام. االن چ ک ــی  را ط

86/5/13، شنبه
کــره بــا IAP بــرای همــکاری در مــورد همگرائــی  از ســفر ویــن )ســزامی( و پاریــس )مذا
را  پیام هــا  و  آمــدم  از خانــه  وقــت  اول  بــود. صبــح  برگشــته ام. ســفر خوبــی  گرانشــی( 
کــه شــما تهران نشــینان  گایه آمیــز و تنــد،  کــردم. اول از نصیــری، نامــه ای بســیار  ــگاه  ن
را  تکمیلــی   تحصیــات  مرکــز  مجلــه  از  آنجــا،  دانشــگاهی  کــز  مرا و  شهرســتان ها  قــدر 
کــه  کــرده ام. می دانســتم  کــه مــن بــا »آفتاب نیــوز«  گایــه از مصاحبــه ای  نمی دانیــد، و 
کــه بــه  گشــتم در اینترنــت امــا در وبــگاه آفتاب نیــوز خبــری  چنیــن مصاحبــه ای نکــرده ام. 
کــه نمی دانــم از چــه حــرف می زنــد و  مــن و رصدخانــه مرتبــط باشــد پیــدا نکــردم. نوشــتم 
کــردم از زحمــات  کــرده اســت، جــز اینکــه هــر جــا صحبتــی  چــه چیــز او را ایــن قــدر ناراحــت 
گفتــم ظاهــرًا هــر روز یــک مشــکل جدیــد  کــرده ام. بــا خــودم  گــروه مکان یابــی تعریــف 
ــده  ــی مان ــث مکان یاب ــا و بح ــد از مکان ه ــروع بازدی ــا ش ــه ت ــروز دو هفت ــد. ام ــش می آی پی
کاشــکی نصیــری و بقیــه نســل جــوان ایــن را  اســت. هنــوز هیــچ ســند مکتوبــی نداریــم. 
گلــه جــا دارد.  کــه زمــان معنــی دارد. تعهــد اجتماعــی معنــی دارد.  هــم یــاد می گرفتنــد 
ــه نیســت،  گل ــرار داد. االن وقــت  ــد همــه اینهــا را ســرجای خــود ق ــار معنــی دارد. بای اعتب
کار و تهیــه مســتندات اســت. بیــش از ســه هفتــه، شــاید هــم چهارهفتــه از روزی  وقــت 
گفتــم بایــد حرفــه ای بــودن خــودش را نشــان دهــد، می گــذرد. امــا ظاهــرًا درک  کــه بــه او 
گلــه ای هــم هســت جایــش اینجــا نیســت، جایــش  گــر  درســتی از حرفــه ای بــودن نــدارد. ا



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   44   

کارهــای فــوری اســت. هرچیــزی زمــان دارد. امــان از نــق و غــر و خالــه  بعــد از اتمــام 
زنك بــازی!

86/5/15، دوشنبه
کــه چــه نیــازی ایــن روزهــا  گفتــه بــودم  گرفتــم. قبــًا بــه تفصیــل بــه او  بــا میرترابــی تمــاس 

داریــم: مستندســازی پارامترهــای مکان یابــی.

کــه  کــرده بــود   هرچــه مکتــوب داشــتیم در اختیــارش قــرار دادم. بــا دوردی هــم صحبــت 
نتیجــه نــداده بــود او هــم منتظــر تصمیــم نصیــری بــود.

کمابیــش جزوه هــا  گذشــته  کنــد. هفتــٔه  کار را بــه صــورت تمــام وقــت شــروع  کــه  امــروز آمــد 
کــه چگونــه  کردیــم  کــرده بــود. بــه تفصیــل بحــث  گزارش هــای موجــود را مطالعــه  و 
کنــد. قــرار شــد هــر کمکــی هــم الزم دارد بگیــرد. عــاوه بــر ایــن قــرار شــد  مســتندات را تهیــه 

کنــد.  کمــک  اربابــی هــم بــه او 

کــه طوالنــی هــم بــود )شــنبه مبعــث اســت( بــا  متأســفانه اربابــی آخــر هفتــه تعطیــات را 
کمــک چندانــی بکنــد. بــه عــاوه منشــی  خانــواده بــه ارومیــه می رفــت و نمی توانســت 
پژوهشــکده، عطــارزاده هــم هفتــه بعــد بــا خانــواده بــه قبــرس می رفــت و دســتمان تنــگ 
کــه هنــوز از ســفر نیامــده بــود  می شــد. چــاره نبــود. جلســه امــروز مــا بــدون حضــور حقیقــت 

برگــزار شــد. ایــن هــم مشــکلی دیگــر. 

کــز پژوهشــی و دانشــگاه ها و  الریجانــی هــم بــه مشــهد می رفــت بــرای جلســه رؤســای مرا
کنیــم. چــاره نبــود. دســت کم می توانســتیم  در دســترس نبــود تــا رویدادهــا را هماهنــگ 
هــر  را  اطاعــات  و  داده هــا  داشــت  تقاضــا  میرترابــی  شــویم.  متمرکــز  مســتندات  روی 
کنــد.  پیــاده  ایــران  نقشــه  روی  حتی االمــکان  و  بکنــد  فایــل  بــه  تبدیــل  زودتــر  چــه 
کــرده بــود. بعضــی  1/5۰.۰۰۰ و بعضــی  خوشــبختانه قبــًا نقشــه ها را آقــای رضوانــی تهیــه 

کمــک خوبــی بــود.  کــه ایــن   ،CD  1/25۰.۰۰۰.۰۰۰،  بعضــی هــم بــه صــورت

کامپیوترها شدم. کار تهیٔه  دست به 
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آقــای حقیقــت هــم باالخــره عصــر رســید و جزئیــات قراردادهــا و امــور مالــی را بــا هــم 
کاری خــوب. گرچــه فــّرار اســت امــا مؤثــر بــا بــرش  کردیــم.  بررســی 

86/5/16، سه شنبه
کامپیوتــر آمــاده شــود. شــرکت مربوطــه  کــه چــک بــرای خریــد  تمــام روز پیگیــری می کــردم 
هــم کامپیوترهــا را آمــاده می کــرد امــا تنهــا حاضــر بــود پــس از دریافــت چــک آنهــا را تحویــل 
کامپیوترهــا ســاعت 4 بــه الرک  دهــد. خوشــبختانه تــا بعدازظهــر همــه چیــز آمــاده شــد و 

کار جــدی می توانســت شــروع شــود. کــه دیــر بــود. فــردا  رســید 

گــوار دیگــری هــم امــروز شــنیدم. پــس از اینکــه خانــم داورپنــاه بــا اریــک فوســاد و  خبــر نا
گرفــت و جویــای زمــان آمدنشــان شــده بــود معلــوم  عزیــز زیــاد از دانشــگاه نیــس تمــاس 
کــه هنــوز بلیــط تهیــه نکرده انــد. از ایــن طــرف هــم خانــم داورپنــاه بــا آژانــس  شــده بــود 
کــه پــرواز بــه تهــران تأییــد اســت امــا بــرای برگشــت  گرفتــه بــود و معلــوم شــده بــود  تمــاس 
هیــچ پــروازی جــا نمی دهــد. تصــور ایــن مشــکل را دیگــر نمی کــردم. در مقایســه بــا آرنــه از 

ســوئد اینهــا خیلــی بی خیــال بودنــد.

86/5/1۷، چهارشنبه
کــه  کار بودنــد. صبــح ســری بــه الرک زدم. توضیحاتــی دادم  تیــم میرترابــی مشــغول 
مســتندات بهتــر آمــاده شــوند. قــرار شــد تــا فــردا دســت کم دو ســند آمــاده شــود. آقــای 
نرم افزارهــای  بــه  و  می کــرد  کار  میرترابــی  بــا  کــه  بــود  توانایــی  جــوان  میرآفتــاب زاده 

گرافیکــی خــوب آشــنایی داشــت.

کــه بــه تهــران می آیــد؟ برنامــه اش چیســت؟  کــه آیــا جمعــه  بــه نصیــری پیامــی فرســتادم 
کــه اول خانــواده و زنجــان! یــک راســت پیــش خانــواده و زنجــان می رفــت  معلــوم بــود 
و یکــی دو روز اول ســری هــم بــه ثبوتــی مــی زد، پــس تــا دوشــنبه یــا سه شــنبٔه آینــده 
کــه چــه بی خیــال! مقالــه اش بــا ســارازین هــم هنــوز آمــاده  از او خبــری نبــود. واقعــًا 
کــه تــا بلیــط آنهــا قطعــی نشــود )تاریــخ بازگشــت(  نشــده بــود. از فرانســویان پیــام داشــتم 

نمی تواننــد بــه ایــران بیاینــد.
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ــرار  کنــد. مــن رفتــم ســر ســمینار. ق ــا مــن صحبــت  ــه می خواهــد ب ک آل ابراهیــم تلفــن زد 
شــد ســاعت 15:45 تلفنــی بزنــد. ســاعت 16:۰۰ تلفــن زد. صدایــش شــاداب نبــود. معلــوم 
کــردن. می گفــت  کــرد صحبــت  بــود غمــی دارد. ایــن یکــی را دیگــر انتظــار نداشــتم. شــروع 
کمتــر اطاعــات فنــی در اختیــارش می گذارنــد. از  کــه آرنــه و توربــن  دو هفتــه ای اســت 
ح TAM احتیــاج بــه یــک مهنــدس  کــه بــرای طــر گفتــه اســت  طــرف دیگــر توربــن بــه او 
کــی از آن  کنــد. همــه چیــز حا مکانیــک حرفــه ای اســت و او دیگــر نمی توانــد همــکاری 
ــوم  ــی ســرد شــده اســت. معل ــٔه مل ح رصدخان ــا طــر ــد در همــکاری ب ــه شــرکت لون ک اســت 
گرچــه بســیار ناامیدانــه حــرف مــی زد امــا هنــوز ایــن احتمــال را مــی داد،  نبــود چرا؟مجیــد 
گــروه لونــد ادامــه خواهــد  دســت کم در مــورد همــکاری آنهــا بــا INO، مســتقل از خــودش، 
داد امــا منتظــر قــرارداد اســت. خاصــه اینکــه ســهم آنهــا چــه می شــود. مــن تعجــب 

می کــردم. چــون شــناخت مــن از آنهــا اجــازه نمــی داد ایــن ِشــق را بپذیــرم.

مجیــد در مــورد عزیزانــش هــم بشــدت نگــران بــود. 1۰ ســپتامبر ویزایــش تمــام می شــد. 
کــه قــرار بــود بیایــد، برگشــتش بــا مشــکل مواجــه می شــد.  پــس بــا آرنــه بــه ایــران می آمــد 
ح لغــو شــده تلقــی می شــد و بنابرایــن  از طــرف دیگــر بــا ایــن صحبت هــا قــراردادش بــا طــر
لونــد نمی توانســت تعهــد مالــی بــرای ادامــٔه ویزایــش بدهــد. می گفــت قــرار شــده فــردا 

کنــد. آرنــه بــا مــن تلفنــی صحبــت 

ــی و  ــرف ثبوت ــک ط ــرد! ی ــل می ک کام ــره را  ــکات زنجی ــد مش ــه جدی ــب حلق ــن ترتی ــه ای ب
رفتــار عجیــب و ناشایســت نصیــری. طــرف دیگــر مشــکل بلیــط فرانســوی ها. حــاال هــم 
اصــل قضیــه، همــکاری بــا لونــد بــرای طراحــی تلســکوپ و حضــور مجیــد در آنجــا بــه 
کــردم خونســرد باشــم. امــا هرکــس البــد حالــت ســردرگمی  مشــکل برخــورده بــود. ســعی 

مــن را در چهــره ام مــی دیــد.

کــرد و بــا  شــب بــه خانــه رفتــم بــه وضــوح مســتأصل بــودم. همســرم ایــن را مشــاهده 
ــاش موفــق می شــوی. خاصــه  گفــت  نگــران نب ــا قاطعیــت  ــان روش آرام خــودش ب هم
روز و شــب ســنگینی بــود. شــب همــٔه بدی هــای ممکــن را در نظــرم می گذارنــدم و خــودم 

ــرد. ــا خوابــم ب ــرای بدتریــن حالــت آمــاده می کــردم ت را ب
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بی خــود نیســت مدیــران باالتریــن حقــوق را می گیرنــد، البتــه نــه در ایــران! متأســفانه مــا 
کشــور! کشــورمان بــه قهرمــان نیــاز دارد. وای بــر ایــن  کــه  در شــرایطی هســتیم 

86/5/18، پنجشنبه
امروز هم روز خدا است.

کار  کورکچــی. ایــن  ــا خســروی و  ــاده ام ب ــٔه عقــب افت ــه مقال صبــح اول وقــت پرداختــم ب
آرامــش مــی داد. فرصــت خوبــی هــم بــود تــا قیــل و قــال رصدخانــه شــروع نشــده اســت. 
کــه بعضــی امــور را بتوانــم بــه او بســپرم. همــه یــا مرخصــی بودنــد یــا  منشــی هــم نداشــتم 

نبودنــد. 

کرده انــد.  ســاعت ده، طبــق قــرار قبلــی، بــه الرک رفتــم تــا ببینــم میرترابــی و تیــم او چــه 
ســند  ســه  می کردنــد.  کار  ســاعته   24 عمــًا  و  بودنــد  گرفتــه  را  آینــه  ســاختمان  کلیــد 
ــر  ــه زودت ــر چ ــد ه ــرار ش ــم و ق گفت ــه  ک ــید  ــرم رس ــه نظ ــی ب ــود. نکته های ــاده ب ــش آم کمابی
برایــم بــا پیــام بفرســتند تــا بتوانــم همیــن امــروز بــرای تیــم بین المللــی بفرســتم. آرنــه هــم 

کــه پــس ســندها چــه شــد! کــرده بــود  گایــه  االن 

که برای تیم بین المللی و نصیری فرستادم.  اوایل بعدازظهر سه سند آماده شد 

کنار گذاشــتن  ســاعت حــدود 2:3۰ مجیــد زنــگ زد. هنــوز آرنــه نرســیده بــود. فــوری گفــت 
ح TAM بــه خاطــر فشــار آمریکائی هــا بــوده اســت. اولیــن هشــدار! بــه هرحــال  وی از طــر

کــه داســتان مهنــدس مکانیــک حرفــه ای بهانــه بــوده اســت. خوشــحال بــودم 

ع را حــل  کــه نامــه ای خواهــد نوشــت و موضــو گفــت  آرنــه رســید. در مــورد ویــزای مجیــد 
کــه هتــل آن چنانــی برایــش رزرو نکنیــم.  گفــت  می کنــد. پــس نگرانــی برطــرف می شــد. 
گفتــم دو فرانســوی  کــرد.  گفتــم مــا در پژوهشــگاه میهمان ســرا داریــم. ابــراز خوشــحالی  و 
گفتــم نــه  گفــت آیــا می خواهیــد همایــش فنــی را عقــب بیندازیــد.  کرده انــد.  مشــکل پیــدا 
گفــت مــن نمی خواهــم. بنابرایــن آمــدن او و مجیــد هــر دو قطعــی  مگــر شــما بخواهیــد. 
گفــت همیــن نگرانــی  کــردم. او هــم  شــد. عمــدًا نگرانــی خــود را از مــکان رصدخانــه ابــراز 
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کار امیــدوار  را دارد. پــس ظاهــرًا چیــزی تغییــر نکــرده بــود و می شــد  بــه موفقیــت ادامــٔه 
بــود. تنهــا مســئله همــان ســندها و مــکان بــود.

 با خیال راحت به طالقان رفتم!

86/5/21، یکشنبه
کارنــد. جلســه بــا  گــروه میرترابــی مشــغول  از بلیــط در فرانســه هنــوز خبــری نیســت. 
کلنگ زنــی، بــه  کــه همــواره مصــر بــود  الریجانــی و بخــش اداری داشــتیم. الریجانــی 
کــه دو مــاه بــه عقــب بیندازیــم. یــک  کــرد  دالیــل سیاســی عقــب نیفتــد، امــروز موافقــت 
کــه 1۰ تــا 2۰ درصــد احتمــًال دارد  کــه باعــث موافقــت او شــد حــدس مــن بــود  دلیــل عمــده 
هیــچ یــک از دو محــل اطــراف قــم وکاشــان مناســب تشــخیص داده نشــود، بــا توجــه 
کــه ســه متــری اســت بــا تفکیــک بــاال. ایــن تصمیــم خیــال مــن را  بــه طراحــی تلســکوپ 
ــم  ــرده بودی ک ــی  کلنگ زن ــکان  ــر م ــه ب ک ــیعی  ــزی وس ــرد. برنامه ری ک ــت  ــدازه ای راح ــا ان ت
کــه هیــچ یــک از دو محــل  می توانســت بــا خیــال راحــت انجــام شــود. در صورتــی هــم 
کلنگ زنــی را فعــًا  مناســب نباشــند می توانیــم ســر فرصــت مکان یابــی را ادامــه دهیــم و 
کــه مداخلــه ثبوتــی و تعلــل نصیــری هــم  کنیــم. در ایــن میــان واضــح خواهــد شــد  متوقــف 
بخشــی از علــل ایــن عقــب افتــادن اســت. قــرار شــد الریجانــی تلفنــی بــا نصیــری صحبــت 

کنــد. بــه لحــاظ قانونــی و سیاســی. کنــد و وضعیــت را بــرای او روشــن 

86/5/22، دوشنبه
کلنگ زنــی از  کردیــم.  ح را بــا واقعیت هــای جدیــد برگــزار  جلســه شــورای مدیریــت طــر
ــن  ــت م ــود. می بایس ــتندات ب ــردن مس ک ــاده  ــر آم ــر س ــده ب ــث عم ــد. بح ج ش ــار ــث خ بح
کنــم تــا بتواننــد مســتندات را  کامپیوتــر بــرای تیــم میرترابــی فراهــم  امــروز یــا فــردا دو 

کردیــم. کننــد. جزئیــات برنامــٔه چنــد روز آینــده را بــا هــم بررســی  بازســازی 
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86/5/23، سه شنبه 
ــاده  ــه ســرعت جزئیــات روی نقشــه ها پی کامپیوترهــا فراهــم شــد. ب ــود  ــه هــر قیمتــی ب ب
کار نجومــی پیــش می رفــت. میرترابــی  می شــد تــا تبدیــل بــه ســند شــود. ایــن بخــش از 

وقــت و تعهــد خوبــی دارد.

گــر تــا پنجشــنبه بــه  کــه ویــزای آرنــه هنــوز نیامــده اســت و ا شــب آل ابراهیــم تلفــن زد 
کــه اصــًا تصــورش را  دســتش نرســد ســفر بایــد ُملغــی شــود. ایــن هــم ضربــه ای دیگــر 

کنیــم. نمی کــردم. الزم بــود فــردا بــه ســرعت اقــدام 

86/5/24، چهارشنبه
صبــح بــه الرک رفتــم بــرای بررســی ســندها. میرترابــی و همکارانشــان مشــغول بودنــد 
کردیــم. قــرار شــد فــردا هــم  کلیــدی ســندها را بــا هــم چــک  یک بــار دیگــر متــن جمله هــای 
کــردن نهایــی ســند آنجــا باشــم. آقــای حقیقــت هــم مــوارد دیگــر را پیگیــری  بــرای چــک 
ــی(  ــرای ثبوت ــود )ب ــه شــده ب ــه متــن آن تهی ک ــی نامــه ای را  ــر الریجان ــرد. چــون دکت می ک
کــه بفرســتم.  کــردم  امضــا نکــرده بــود حــدس زدم صــاح نمی دانــد. خــودم متنــی تهیــه 
کان  کمــا ــرده اســت و او  ک ــا ثبوتــی صحبــت  ــه ب ک گرفــت  در ایــن میــان نصیــری تمــاس 
گفتــم انتظــار نــدارم از تلفــن مــن  کنــم.  کــرد مــن بــا او صحبــت  مخالــف اســت. پیشــنهاد 
گرفتــم.  گــر می خواهیــد باشــد. تمــاس  خوشــحال شــود یــا تأثیــری داشــته باشــد امــا ا

کــرده بــودم فرســتادم. کــه تهیــه  بســیار تلــخ بــود و صحبــت بی فایــده! نامــه ای را 

ــد.  ــدی بیافت ــاق جدی ــتم اتف ــم نداش ــار ه ــم و انتظ ــری نگرفت ــا نصی ــم ب ــی ه ــر تماس دیگ
ــه دیگــر نصیــری نخواهــد آمــد.  ک گذاشــتم  ــر ایــن  فــرض را ب

مدعویــن فرانســوی هــم تکلیفشــان روشــن شــد. آمــدن آنهــا چنــدان بــه صــاح نبــود. 
کنیــم وعــذر خواســتم. کــه نتوانســتیم بلیــط تهیــه  اطــاع دادم 

ــی  ــه چــه عوامل کشــور جهــان ســوم ب ــه پروژه هــای علمــی در یــک  ک ــز اســت  عبــرت انگی
کــردم. عاقه منــد بــود  وابســته اســت! بــه تفصیــل در ایــن مــوارد بــا دکتــر امامــی صحبــت 

کنــد. جزئیــات را یادداشــت 
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کردیــم. قــرار شــد  ویــزای آرنــه را از طــرف روابــط خارجــی مرکــز و دکتــر الریجانــی، پیگیــری 
کننــد و هــم بــا ســفارت ســوئد. هــم بــا وزارت صحبــت 

86/5/25، پنجشنبه
کارهــا طبــق برنامــه پیــش  صبــح ســاعت ده یــک ســر بــه ســاختمان آینــه در الرک رفتــم. 

می رفــت. 

گــزارش زمین شناســی  کردیــم،  متــن انگلیســی  مدتــی در مــورد جزئیــات ســندها صحبــت 
کــه مشــکلی پیــش نیایــد.  کردیــم  تصحیــح شــد. برنامــٔه شــنبه بــه بعــد را هــم مــرور 

گــروه رســانه ای هــم آمــاده بــود. حقیقــت نمی آمــد. 

ــا DHL از ســوئد  ــود. چــون وقــت نبــود قــرار شــد آن را ب ــه هــم درســت شــده ب ویــزای آرن
کنــد  گفتــم پرداخــت  گرچــه 19۰ یــورو هزینــه برمی داشــت. بــه مجیــد  بــه لونــد بفرســتند، 

جبــران می کنیــم. بــه ایــن ترتیــب مســئله حــل می شــد  و فــردا منتظــر آرنــه بودیــم.

86/5/26، جمعه
کــه آرنــه رســیده اســت و شــب پیــش او بــوده اســت و امــروز هــم  9 صبــح اربابــی زنــگ زد 
ج می رونــد. قــرار شــد شــام بــا آرنــه باشــیم، امــا بعدازظهــر معلــوم  کــر بــه باغشــان در اطــراف 

کــه دیــر بــه تهــران می رســند و امــکان شــام بــا هــم نیســت. شــد 

کــه ممکــن بــود ســندها آمــاده شــده در حــال تکثیــر  کــه تــا آنجــا  و خبــر از دفتــر رصدخانــه 
و قــراردادن در پوشــه های مخصــوص بــرای جلســه اســت. ظاهــرًا همــه چیــز در حــد 

پیش بینــی خــوب پیــش رفتــه بــود.

86/5/2۷، شنبه
همــٔه  بــا  تلســکوپ  اســتقرار  مــکان  )نیمه نهایــی(  نهایــی  تعییــن  بــرای  موعــود  روز 

گذشــته!  هفتــٔه  پیچیده گی هــای 
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ســاعت ۷ صبــح قــرار داریــم در ســاختمان فرمانیــه. آرنــه آرده بــرگ دیشــب دیــر وقــت بــه 
خوابــگاه رســیده بــود. صبــح زود بیــدار شــدم. شــب بــه ســختی خوابــم می بــرد. شــاید از 
حــدود ســه صبــح بیــدار بــودم. چــون ماشــینم روز پنجشــنبه جــوش آورده بــود، جمعــه 
کســی  کــرده بــودم همین طــور! مجبــور بــودم امــروز بــه دســت  کــه آن را آزمایــش  هــم 
کــه نیســتم بــه تعمیــرگاه ببــرد. ســاعت 6 صبــح یــک  کــه آن را در ایــن چنــد روز  بســپارم 
کــه تــا دیگــران  کمتــر آمــد و ماشــین رابــه دســتش ســپردم. بــا آژانــس بــه مرکــز رفتــم  ربــع 
کارهــای ضــروری را بــرای منشــی بگــذارم. چندیــن  نیامده انــد پیام هــا را چــک بکنــم و 
کــه بــه موقــع انجــام شــد. حــدود یــک ربــع بــه هفــت  کار نوشــتنی بــود و چنــد پیــام فــوری 
کــه آمــده بــود مطالعــٔه جامعه شناســی علــم در مــورد رصدخانــه انجــام دهــد،  دکتــر امامــی 
کارم تمــام شــود چنــد لحظــه قبــل از ۷ از اتــاق  بــه دفتــرم آمــدم. خواســتم بنشــیند تــا 

ــه ســمت ماشــین ها. ج شــدیم ب خــار

ماشــین ها ســه تــا بودنــد دوتــا همرنــگ، آبــی، یکــی شــاید قهــوه ای. حقیقــت بــه تمســخر 
کــه ســه  ایــن حــس زیباشناســی را دارد  ایــران  کــردم باالخــره یکــی در  می گفــت فکــر 
ماشــین همرنــگ بفرســتد، امــا! بــا حــدود 15 دقیقــه تأخیــر بقیــه هــم رســیدند. فقــط دکتــر 
جســور از تبریــز موفــق بــه تهیــه بلیــط نشــده بــود، ماننــد دو فرانســوی. بــه هــر حــال حــدود 
کمربنــدی شــرق تهــران بــه ســمت جــادٔه قــم رفتیــم وســپس بــه  کردیــم. از  ۷:3۰ حرکــت 
کــه ایــن  گفــت  کاشــان. در میــان راه بــا آرنــه از هــر دری ســخن می گفتیــم از جملــه  ســمت 
گفتــم آری. در  کــه حــاوی پوشــه ای در اختیــارش قــرار دادیــم، ناقــص اســت!  اطاعاتــی 
کــرد. قصــد داشــتم تمــام جزئیــات تعلــل ثبوتــی را برایــش  مــوردش صحبــت خواهیــم 
کنــم. می گفــت احتمــااًل وقتــی برگــردم پلیــس )اطاعــات( ســوئد بــا مــن تمــاس  تعریــف 
ــت  ــته اس ــران برگش ــی از ای ــه تازگ ــه ب ک ــکاران  ــی از هم ــا یک ــه ب ــا اینک کم ــت.  گرف ــد  خواه
کنــد؟ نظــر  گــم شــوید! ســوال می کــرد چــه  گفتــه اســت  کــه او  کننــد  خواســته اند صحبــت 
مــن را مــی خواســت. می گفــت مــن هــم می توانســتم )می توانــم( بگویــم بریــد بــه جهنــم! 
گفتــم چــه لزومــی دارد؟ بــه نظــر مــن بهتــر اســت خیلــی شــفاف و بــا رغبــت بــا آنهــا صحبــت 
کــردن نداریــم. کــه چیــزی بــرای پنهــان  کمتــر شــود. مــا  کنــد تــا هــر چــه بیشــتر ســوء ظــن 
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کردیــم.  بــه تفصیــل راجــع بــه قیمــت تلســکوپ، پوشــش آن، و آشکارســازی ها صحبــت 
کــه برایــش بــه دســت آورده ایــم  کــه بــرای ایــن تلســکوپ بــا توصیفــی  مشــخص شــد 
کنیــم! یعنــی ســه برابــر قیمــت پیش بینــی شــده  دســت کم بایــد 15 میلیــون دالر حســاب 
کشــورمان می شــد ایــن رقــم را  در پــروژه! خیلــی نگــران نشــدم. بــا توجــه بــه شــرایط 
گفت:یکــی داســتان تلســکوپ 2/5  کــرد. دو نکتــه بســیار بــا اهمیــت  تصویــب و تهیــه 
ــب نیســت. دوم اینکــه می گفــت  ــده آنهــا جال متــری یونانی هــا. اول اینکــه مــکان برگزی
یــک ســال پیــش در زایــس تلســکوپ یونــان را بــه او نشــان دادنــد. مدیــر عامــل شــرکت 
ــود  ــه ب گفت ــردازد؟  ــکوپ بپ ــن تلس ــرای ای ــت ب ــر اس ــدر حاض ــود چق ــیده ب ــس از او پرس زای
گفتــه بــود چــون ایــن یــک تلســکوپ بــا فنــاوری قدیمــی  هیــچ! دلیلــش را پرســیده بــود. 
اســت و بــه درد نمی خــورد. اساســًا بهتــر اســت زایــس دســت از ســاخت تلســکوپ بــردارد. 
چــون نمی توانــد بــا پیشــرفت فنــاوری تلســکوپ همــگام باشــد. ظاهــرًا زایــس ایــن حــرف 
کــه هــر  را پذیرفتــه و دیگــر تلســکوپ نمــی ســازد. ایــن بایــد درس عبرتــی باشــد بــرای مــا 

ــم! ــل زر می خری ــد مث ــی بگوین ــم آب ــرکت های چش ــه ش چ

دیگــر اینکــه آلمان هــا بــه دنبــال اســتقرار یــک تلســکوپ 2/5 متــری در ایــاالت باواریــا 
گــر تلســکوپ 2 یــا  کــه مــا می خواهیــم. پــس ا هســتند. بــا فنــاوری عالــی، همان گونــه 
کنیــم، دیگــر احتیــاج بــه طراحــی  کپــی  2/5 متــری بخواهیــم، می توانیــم مــال آلمان هــا را
گــر می خواهــد تلســکوپی مطلــوِب منجمــان جهــان  کــه ایــران ا مجــدد نیســت. ایــن اســت 

کنــد. کنــد بهتــر اســت از ابتــدا بــا ســه متــر شــروع  مســتقر 

ــگ زده  ــن االن زن ــی همی ــت: ثبوت گف ــن زد،  ــری تلف ــه نصی ک ــت  ــه داش ــا ادام ــت م صحب
ــن  ــد. ای کن ــرکت  ــا ش ــی م ــه مکان یاب ــاعت در جلس ــه نیــم س ک ــازه داده اســت  ــه او اج و ب
کــه ماشــین جلویــی ایســتاد و مــا هــم ایســتادیم. معلــوم شــد  حــرف تمــام نشــده بــود 
کــه همیــن االن  کــه پشــت ســر مــا می آمــد. بحــث بــر ایــن بــود  نگــران ماشــین ســوم هســتند 
کاشــان  پشــت ســر دیــده می شــد. پــس چــه شــد؟ یکــی از ماشــین های عبــوری در اتوبــان 
کــرده اســت. ماشــین جلویــی مــا بــه  گفــت یــک پاتــرول پائین تــر تصــادف  نگــه داشــت و 
ــمت  ــه س ــا ب ــت ت ــی برگش ک ــاده خا ــک ج ــده از ی ج ش ــار ــان خ ــر از اتوب ــی جلوت کم ــرعت  س
محــل تصــادف بــرود مــا هــم مشــغول تلفن بــازی بودیــم تــا شــاید اربابــی یــا میرترابــی را 
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ع بشــویم. امــا بی حاصــل. مــا هــم  کنیــم و جویــای موضــو کــه در آن ماشــین بودنــد پیــدا 
گفــت  کــه رســیدیم صفاریــان آمــد و  از همــان راه برگشــتیم. بــه نزدیکــی محــل تصــادف 
جلوتــر نرویــم صحنــه ناجــوری اســت و خــوب اســت آرنــه آن را مشــاهده نکند. ایســتادیم. 
کــرده اســت. و چنــد بــار بــه دور خــود چرخیــده اســت.  کــه ماشــین پاتــرول چپــه  معلــوم شــد 
کمابیــش  دکتــر امامــی حالــش وخیــم اســت. راننــده دســتش شکســته اســت و حــال بقیــه 
کاشــان  خــوب اســت. آمبوالنــس خوشــبختانه ســریع آمــد و بیمــاران را بــه بیمارســتان 

کــرد. بقیــه را می توانیــد حــدس بزنیــد یــا آینــده نشــان خواهــد داد. منتقــل 

کنــون تهــران  کاشــان رفتیــم. می بایســتی تصیــم می گرفتیــم چــه بکنیــم. هــم ا بــه ســمت 
ــراد  ــتان مه ــا بیمارس ــه ب ک ــد  گرفتن ــاس  ــی تم ــر الریجان ــر دکت ــد. از دفت ــده بودن ــر ش ــا خب ب
تمــاس گرفتــه شــود. دکتــر متخصــص آنهــا آمــاده اســت تــا در صــورت لــزوم امامــی بــه آنجــا 
کــرده اســت و ثبوتــی  منتقــل شــود.به عــاوه گفتــه شــد صبــح الریجانــی بــا ثبوتــی صبحــت 

کنــد. کــرده اســت نصیــری بــا مــا همــکاری  موافقــت 

معلوم شد همکارِی نیم ساعته یعنی چه؟

ــق  ــه طب ــه قل ــن ب ــده رفت ــش آم ــده پی ــاع پیچی ــود اوض ــا وج ــم ب گفت ــه  ــه هم ــان ب کاش در 
کردیــم.  برنامــه انجــام شــود. ماقــات بــا رئیــس دانشــگاه و جلســٔه پیش بینی شــده را لغــو 
تــا ســاعت 3:3۰ همگــی ناهــار خــورده بودنــد. اربابــی و میرترابــی هــم از بیمارســتان 

ــم. کنی ــت  ــتیم حرک ــد. می توانس ــته بودن ــا پیوس ــه م ــد و ب ــده بودن ــص ش مرخ

کــه تــازه وضــع  در تمــام ایــن مــدت مرتــب بــا بیمارســتان در تمــاس بودیــم. خانــم امامــی 
کــه اتفــاق  کــرده بودنــد خبــردار شــد و بــه شــدت ناراحــت. از همیــن نگــران بــودم  حمــل 
گفتــم همــه چیــز را توضیــح مــی دهــم.  ع داده هــا پرســید.  افتــاد. بــر ســر نهــار آرنــه از موضــو
کــردم. خیلــی تعجــب نکــرد.  جزئیــات داســتان ثبوتــی، نصیــری را برایــش توصیــف 
گونــه مشــکات را در ایــن پــروژه دارد. ایــن هــم یکــی از آنهــا اســت  می گفــت انتظــار همــه 

گفتــم آخریــن تحــول، اینکــه یکشــنبه یــا دوشــنبه نصیــری بــه مــا خواهــد پیوســت.  و 

کاه برفــی رفتیــم. بعــد از  بعــد از نهــار و پــس از پیگیــری امــور بیمارســتان بــه ســمت قلــه 
قمصــر بــه ســمت قهــرود مقــدار زیــادی از جــاده را ســیل در هفته هــای اخیــر شســته بــود. 
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ع جــاده مناســب بــود. پــس از دیــدن قلــه از ســمت های مختلــف بــه بــاال رفتیــم  در مجمــو
کــرد. و حــدود 6:3۰ در قلــه بودیــم. هنــوز روشــن بــود و می شــد  اطــراف را بررســی 

کاشــان، قــدری از مخــروط نــور قمصــر )درشــمال( و  پــس از تاریکــی شــب چراغ هــای 
مورچه خــورت در جنــوب دیــده می شــد. آرنــه می گفــت ایــده آل نیســت امــا از آنچــه تصــور 
می کــرده و نگــران بــوده اســت بهتــر اســت و شــام را همــان بــاال خوردیــم و ســاعت حــدود 

1۰ پائیــن آمدیــم. 

من یک راست به بیمارستان رفتم.

86/5/28، یکشنبه 
ــاله اش. نزدیــک ظهــر برگشــتیم  ــخ هفــت هــزار س ــا تاری ــٔه ســیلک رفتیــم، ب ــه تپ صبــح ب
کــه ســه تــن از مدیــران دانشــگاه آمــادٔه  اتــاق جلســه مدیریــت دانشــگاه رفتیــم  و در 
خوش آمدگویــی بودنــد و مــا هــم متشــکر از آنهــا بــه خاطــر حمایــت از پــروژه. رئیــس 

دانشــگاه تهــران بــود.

کــه پیچیــده می شــد.  بعدازظهــر چندیــن نوبــت مســائل بیمارســتان را پیگیــری می کــردم 
گرچــه 6 صبــح هــم بــه بیمارســتان رفتــه بــودم.

کافــی داشــتیم در روز  کنیــم.  فرصــت  ســاعت حــدود 3 توانســتیم بــه ســمت دینــوا حرکــت 
کنیــم.  حــدود 6:3۰ بــاالی قلــه بودیــم. محــل قلــه تیــز نبــود بــه  نــوِر اطــراف را هــم بررســی 

کاه برفــی،  بلکــه در ســمت شــرق ادامــه می یافــت. خوبــِی 

ــش  ــع بخ ــان(. در واق کاش ــای  ــود دارد )چراغ ه ــور وج ــدر ن ــود چق ــوم ب ــد معل ــه ش ک ــب  ش
کاه برفــی دیــده می شــد، مخــروِط نــور قــم  کاشــان رؤیــت می شــد تــا آن چــه از  بیشــتری از 
کــه اینجــا بایــد آلودگــی نــوری  کمــی هــم دلیجــان مشــهود بــود. تصــور آرنــه ایــن بــود  و 
بیشــتر باشــد، امــا ادعــای نصیــری غیــر از ایــن بــود.  بــه هرحــال ســاعت حــدود 1۰ شــب 
کاشــان، الزم بــود آقــای بهنــام  کردیــم. همراهــان هــم بــه ســمت  بــه ســمت تهــران حرکــت 

کنــد.  کاشــان بمانــد تــا امــور بیمارســتان را پیگیــری  در 

ساعت 2:3۰ صبح به مرکز رسیدیم.
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86/5/29، دوشنبه
دکتــر نصیــری و دکتــر درودی حاضــر بودنــد. آرنــه و اربابــی و میرترابــی هــم آمدنــد و بحــث 

کردیــم. جزئیــات مکان یابــی را شــروع 

86/5/3۰، سه شنبه

گذشــته.  صبــح ســاعت 1۰ دوبــاره دوِر هــم جمــع شــدیم بــرای جمع بنــدی حرفــه ای روِز 
کــه در  کوتــاه آمــد  کنــد، امــا ظاهــرًا پذیرفتــه بــود یــا  تصــور می کــردم نصیــری هنــوز مقاومــت 
کرمــان هــم چنــد قلــه انتخــاب شــود و اندازه گیــری اولیــه ادامــه یابــد. جمع بنــدی طــول 

کشــید امــا از نتیجــه راضــی بــودم. 

ــود بیایــد.  کردیــم. جســور هــم نتوانســته ب ــزار  بعــد از نهــار جلســه شــورای راهبــری را برگ
ح  کــرد. نتیجه گیــری را هــم مطــر کمابیــش در اینجــا هــم تکــرار  گــزارش خــود را  نصیــری 
کــه شــورا بــا وی موافقــت  کــرد و می خواســت  کمــی مقاومــت  کردیــم. امــا نصیــری بــاز 
کــه درســت و  کــرد  ح  کرمــان حــذف شــود. البتــه نکتــه ای مطــر کنــد و اندازه گیــری در 
کــه  کرمــان شــروع شــود اثــر سیاســی آن ایــن خواهــد بــود  گــر اندازه گیــری در  حســاس بــود. ا
کرمــان  کــه مــکان رصدخانــه بــه  کننــد  کننــد اشــتباهی شــده و فشــار سیاســی وارد  تصــور 
کــرد و  ح  منتقــل شــود. آرنــه هــم توضیحــات الزم را در مــورد نقایــص مکان یابــی مطــر
کیــد بــر اینکــه  نیــز شــّمه ای از طراحــی تلســکوپ از جملــه اپتیــک تطبیقــی )AO( و تا
کار  تلســکوپ ملــی ایــران می توانــد پیش آهنــگ باشــد و فناوری هــای جدیــدی را بــه 
گــر دیگــران  کــه ا کــه دیگــران شــروع نکرده انــد. نصیــری اصــرار بــر ایــن داشــت  گیــرد 

کار را نکرده انــد چــرا مــا؟ )اروپائیــان وآمریکائیــان( ایــن 

متأسف شدم.

در هــر صــورت، بــا وجــود تمــام مشــکات یــک ماه گذشــته این برنامه ها به ســامت پشــت 
کــه  کردیــم  گذاشــته شــد. پــس از جلســه هــم مصاحبــه مطبوعاتــی برگــزار شــد. دقــت  ســر 
کاشــان،  گفتــه نشــود. منطقــٔه عمومــی اصفهــان،  اطاعــات ناجــوری در مــورد مکان یابــی 
کــه قلــٔه نهائــی هنــوز  ح شــد  اســتان مرکــزی و اســتان قــم بــه عنــوان محــل مناســب مطــر

گــواری نداشــته باشــد! کرمــان نشــد تــا تبعــات سیاســی نا بایــد تعییــن شــود. صحبتــی از 
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86/6/1، جمعه
کــرد. روزهای ســختی  امــروز پــس از یــک هفتــه جنــگ  بــرای زندگــی، یحیــی امامــی فــوت 

بــود. چــه مــرِگ نابه هنــگام و آســانی!

86/6/2، شنبه
کمیتــٔه  کــه چــرا آل ابراهیــم بــدون بررســی در  گلــه می کــرد  امــروز پیامــی از راهــوار داشــتیم. 
کــه  کــه دکتــرا بگیــرد در ســاخت تلســکوپ و می گفــت  آموزشــی بــه لونــد اعــزام شــده اســت 

جوانــان بســیار مســتعدتری هــم هســتند.

کــه متوجــه نبــود در چــه شــرایط هســتیم. مجیــد هــم بــرای دکتــرا بــه لونــد نرفتــه  متأســفم 
کارشناسی ارشــد او بــه خــودش وابســته اســت و مــا فقــط  کــه دکتــرا یــا  بــود. بــه او نوشــتم 
کــه بهتــر اســت مشــخص شــود  گله آمیــز پاســخ داد  قــرارداد طراحــی بــا او داریــم. بــاز هــم 

وظایــف شــورای راهبــری و مدیریــت پــروژه.

کــه دیگــر  گــر قــرار باشــد مدیــر پــروژه هــر قــراردادی را بــه شــورا بیــاورد  کــه ا برایــش نوشــتم 
کنــم و  مدیریــت معنــی نــدارد. پاســخی نــداد بــه نظــرم رســید ]...[. بایــد بــا او صحبــت 

بیشــتر درگیــرش بکنــم. هــم بــرای ســامت پــروژه الزم اســت و هــم رشــد خــود او. 

پس از یک ماه پرتاطم و رفتارهای ]...[ ثبوتی دیگر انتظار این یکی را نداشتم.

86/6/4، دوشنبه
ح جلسه مدیریت طر

کــردم، وظایــف هــر یــک را. بــه خصــوص اینکــه  ح  کارهــای آینــده را مطــر بــه تفصیــل 
ــی  ــد مدت ــه، بکنیــم. بای ــد جلســه های شــورای راهبــری را منظــم، ماهان پــس از ایــن بای
کار را مختــل می کننــد! مهــار جــدی پــروژه را بــه عهــده بگیــرم. تعــدادی افــراد نیمــه وقــت 
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86/8/2
که چیزی ننوشته ام.  تقریبا دو ماه است 

کارهــا تعطیــل نبــود. روال نســبتًا خوبــی هــم داشــت. صــورت جلســه های  در ایــن مــدت 
شــورای مدیریــت پــروژه نشــان می دهنــد.

کردیم. کارها را به تفصیل با او مرور  یک هفته آل ابراهیم به ایران آمد و 

کــرد  در همیــن مــدت چنــد حالــت روانــی پیــدا شــد. اول اینکــه آل ابراهیــم نگرانــی ابــراز 
کــه البتــه بســیار خبــر بــدی  کــه تیــم ســوئد بــه دلیلــی خیلــی مایــل بــه همــکاری نیســتند 
کــه اشــتباه می کــرده اســت.  بــود. بعــد معلــوم شــد، یــا حــاال ایــن طــور خیــال می کنیــم 
کــه در  کــردم  گواهــی  کــه برایــش تعیین کننــده بــود حــل شــد.  مســئله ادامــه تحصیــل او 
ج او را تقبــل  می کنــم، ]...[ امــا بــرای او، بــرای مــا، بــرای پــروژه و  مــدت دو ســال مخــار
کامــًا  درگیــر  کار درســتی بــود. حاال رضایــت او در ادامــه تحصیــل بســیار مهــم بــود. پــس 
کار طراحــی عقــب  کــه  کــردم  گلــه  درســش شــده اســت و راضــی اســت. چنــد روز پیــش از او 
گــذار شــده بــود. دارد پیگیــری می کنــد.  کار دیگــر بــه آرنــه وا افتــاده اســت و نیــز چنــد 
گــر نظــری اصاحــی دارد  کــه ا نامــه دعــوت از شــورای بین المللــی را بــرای آرنــه فرســتاده ام 

ــور. ــم همین ط ــد ه ــگاه لون ــان IPM و دانش ــه می ــد تفاهم نام بگوی

کــردم، بــه توصیــه مجیــد. ســرش ایــن روزهــا بیــش از  دیــروز تلفنــی بــا آرنــه صحبــت 
غ اســت. صحبــت اصلــی در مــورد چــارت اجرایــی پــروژه و جایــگاه مجیــد بــود.  حــد شــلو
کامــًا  مناســب را  کنــم تــا افــراد  گفتــم در مــورد بخش هــای دیگــر نمی خواهــم عجلــه 
کنــم. جــز اینکــه در بخــش اپتیــک تطبیقــی )AO( درودی را پیشــنهاد می کنــم .  پیــدا 
کــه بــرای 2 تــا 4 هفتــه میــان دو تــرم بــه لونــد بــرود. موافقــت  او خــود را آمــاده می کنــد  
ــوز افــرادش  کمابیــش آمــاده اســت. امــا بخش هــای دیگــر هن کمیتــه اپتیــک هــم  ــرد.  ک

نشــده اند. تعییــن 

ــه  ــه ب ک ــد  ــنهاد مجی ــم پیش ــم. علی رغ کردی ــت  ــم صحب ــد ه ــد مجی ــالٔه ارش ــورد رس  در م
ــا طراحــی تلســکوپ باشــد،  کــه موضوعــی در ارتبــاط ب کــردم  AO بپــردازد مــن پیشــنهاد 
مثــًا یکــی از تلســکوپ های مــدرن. ایــن باعــث می شــود نقــش او را در طراحــی تلســکوپ 
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کــرات بــا او  مــا بــه عنــوان مهنــدس پــروژه منطقی تــر شــود. آرنــه هــم پذیرفــت. بقیــه مذا
کــه بــرای ســمپوزیوم آرنــه بــه لونــد خواهــد رفــت.  می مانــد تــا حــدود یــک مــاه و نیــم دیگــر 

کــرات مکان یابــی را ادامــه دهــد. قــرار شــده اســت نصیــری هــم همــراه باشــد و مذا

کارهــا شــروع  درمــورد مکان یابی،گرچــه امیــدوار بــودم قبــل از فصــل زمســتان بعضــی 
ــا نصیــری قــرار شــد طرحــی  شــود، همــه چیــز موکــول بــه بهــار شــد. بعــد از چنــد جلســه ب
بدهــد بــرای آماده ســازی امــور مکان یابــی بــرای 5 مــاه آینــده تــا بــرای بهــار از هــر حیــث 

آمــاده باشــیم.

86/8/3۰
هفتــٔه آینــده ســمپوزیوم آرنــه آرده بــرگ اســت و بــه ایــن مناســبت بــا دکتــر نصیــری بــه لوند 
کردیــم. دیــروز  کــرات در لونــد صحبــت  می رویــم. امشــب مجیــد تلفــن زد و دربــارٔه مذا
کــردم ســاختمانی بــا زیــر بنــای ۷۰۰۰ متــر  هــم جلســه ای بــا الریجانــی داشــتم. پیشــنهاد 
ــد  ــت و بای ــن اس ــٔه م ــٔه اولی ــن برنام ــازیم. ای ــی بس ــٔه مل ــکدٔه رصدخان ــرای پژوهش ــع ب مرب
گرچــه هنــوز هیــچ ضــرب و تقســیم نکرده ایــم. قــرار  کافــی باشــد  بــرای ســی ســاله آینــده 
ــا آقــای دکتــر داوودی معــاون اول رئیــس جمهــور و وزیــر ایــن نیــاز و  شــد در جلســه ای ب
گذشــته قــول همــه جــور  ح شــود. ظاهــرًا در هفتــٔه  نیــز نیــاز مالــی و ارزی رصدخانــه مطــر
پشــتیبانی داده انــد. امــروز هــم نامــه ای بــا همیــن مضمــون بــرای وزیــر نوشــته شــد. قبــًا 
هــم ســندی مفصــل بــا توجیهــات بــرای افزایــش ایــن بودجــه بــه ســازمان )منحلــه( 

مدیریــت فرســتادیم.

کارش  اپتیــک  کارگــروه  مــی رود.  پیــش  نســبت خــوب  بــه  داده هــا  کارگــروه مدیریــت 
کــه شــاید آزمایشــگاه اپتیــک تطبیقــی را در دانشــگاه  کردیــم  ســخت تر اســت. امــروز بحــث 

ــرارداد باشــیم. ــه فکــر یــک تفاهم نامــه و ق ــد ب کنیــم. بای تهــران مســتقر 

کاهــش  پــردازش و  کارگاه  اولیــن  آمــاده شــده اســت. ســمینار  رایانــه ای  اتــاق خوشــٔه 
 Jorg داده هــای مرتبــط بــا همگرائــی ضعیــف برگــزار می شــود. دو مــدرس داریــم. دیــروز
کــه از شــیلی بــه آلمــان آمــده و بیمــار شــده اســت. دکتــر ســه هفتــه به او اســتراحت  خبــر داد 
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ــر  ــاه دیگ ــی دو م ــااًل یک ــود. احتم ــو می ش ــا لغ کارگاه م ــف  ــب نص ــن ترتی ــه ای ــت ب داده اس
کننــد خوشــه را  تکــرار می کنیــم. پــس از برگــزاری نجفــی و دیگــران امیــدوارم فرصــت 

ــد. کنن ــدازی  نصــب و راه ان

86/11/3، چهارشنبه
باز هم یک مدت در یادداشت نویسی تأخیر شد.

گرانشــی انجــام شــد، بــا یــورگ  کارگاه اول داده گاهــی و هم گرایــی  هفتــٔه پیــش نیمــٔه دوم 
دیتریــش. دانشــجویان مــا بــا پیچیدگی هــای داده هــای رصــدی آشــنا شــدند. بــرای خــود 
ــا  ــوم شــد در ایــن زمینه هــا، م ــود. معل ــب ب ــا ایــن پیچیدگی هــا بســیار جال مــن آشــنایی ب

بســیار عقــب هســتیم و نــا آشــنایی مــا بــا ایــن بخــش از فیزیــک قابــل توجــه اســت.

کــره بــرای  حبیــب خسروشــاهی بــه دعــوت پژوهشــکدٔه نجــوم بــه ایــران آمــد. هــدف مذا
کــه مصــادف بــا حضــور مــارک مونیــه در  کنــار ایــن حضــور،  اســتخدام وی در IPM بــود. در 
کــرات  کارگاهــی یــک روزه بــرای اهــداف علمــی تلســکوپ گذاشــتیم. ]...[ مذا ایــران بــود، 
کمابیــش مثبــت بــود. پــس از رفتــن وی جزئیــات اســتخدام و پیشــنهاد  ــا حبیــب  مــن ب
کــرد. بســیار خوشــحال  کــردم. دیــروز نظــر مثبــت خــود را اعــام  IPM را بــرای وی مکتــوب 
شــدم. شــک نــدارم بــا پیوســتن وی بــه پژوهشــکده جهــش مهمــی در نجــوم ایــران اتفــاق 

خواهــد افتــاد.

کــرات چندانــی بــا دکتــر نصیــری داشــتم. در ســفر دو مــاه پیــش بــه لونــد همــراه بــود.  مذا
دیــدن ســمپوزیوم آرنــه آرده بــرگ، و حضــور منجمــان سرشــناس تلســکوپ EELT در 
کــره چهــار ســاعته بــا آرنــه در مــورد طراحــی اپتیکــی تلســکوپ بــه وضــوح  آنجــا، و نیــز مذا
گذاشــته بــود. در همیــن مــدت قــرارداد بــا تحصیــات تکمیلــی زنجــان بــرای  در وی تأثیــر 
مکان یابــی امضــا شــد. نصیــری وارد سیاســت شــده، بــرای انتخابــات مجلــس ثبــت 
کــرده و مشــغول فعالیــت اســت. باتوجــه بــه مشــغولیت هایش، از جملــه تدریــس،  نــام 
دانشــجوی ارشــد و دکتــرا، مســئولیت دانشــگاه خصوصــی. حــاال هــم نمایندگــی احتمالــی 

در مجلــس، خــدا می دانــد چــه شــود!
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86/11/4، پنجشنبه 
ــا ناراحتــی بســیار نــزد مــن آمــد. از هنگامــی  امــروز صبــح دکتــر شــیخ جباری، از فیزیــک ب
کــه سرپرســتی پژوهشــکده فیزیــک را دارد، مرتــب پیــش مــن می آمــد درد دل می کــرد 
گلــه می کــرد. خاصــه بــه تفصیــل، عمدتــًا شــکایت می کــرد. امــا امــروز  مشــورت می کــرد، 
ــت.  ــه اس گفت ــن  ــه م ــال ب ــه ح ــا ب ــته ت ــه سربس ــت آنچ ــود. می گف ــراب ب ــی خ ــش خیل حال
کثافــت و بی شــرمی از ایــن بدتــر نمی شــود. همســرش  حــاال عیــان شــده اســت؛ می گفــت 
یاســمن فــرزان عضــو پژوهشــکده وزارت و شــتابگرها برایــش مســئله پیــدا شــده ]...[. 
بــه  نیــز  فــرزان  یاســمن  اســتخدام قطعــی شــیخ جباری،  بــا  کــه  بــود  قــول داده شــده 

اســتخدام قطعــی درآیــد، ]...[. 

کار انجــام نشــود بــه خسروشــاهی )کــه قراراســت در  گــر تــا یــک مــاه دیگــر ایــن  می گفــت ا
ــت  ــف اس ــت موظ ــت. می گف گف ــد  ع را خواه ــو ــود( موض ــتخدام ش ــوم اس ــکدٔه نج پژوهش
ایــن رویدادهــا را بــه او اطــاع دهــد.) تــا بدانــد اوضــاع در ایــران چگونــه اســت و بی خــود 
تصمیــم برگشــت بــه ایــران نگیــرد( نوعــی تهدیــد؟  بــه هــر حــال ایــن هــم بخشــی از 
کــم همــواره مشــکل آفرین اســت و  کــردن در ایــران اســت: تعــداد  کار علمــی  مشــکات 
اختاف نظرهــا بــه وضــوح و تأثیرگــذاری بیشــتری دارد. از طــرف دیگــر تعــداد زیــاد بــه 
کیفیــت اســت و آن هــم یعنــی پذیــرش اســتکبار میان مایگــی بــه  معنــی تخفیــف دادن در 

 !Emergent Characteristic »عنــوان یــک »پدیــده بــر آمــده

مشــکل دیگــری هــم ظاهــرًا پیــدا شــده اســت؛ خانــم عطــارزاده منشــی پژوهشــکده! 
بی نظمــی زیــادی از وی می دیــدم. امــا آن را بــه حســاب جوانــی اش می گذاشــتم. تــا 
کــردم. عمــق فاجعــه را دیــدم. رفتارهایــی  اینکــه دیــروز بــا خانــم داورپنــاه صحبــت 
کــه داورپنــاه  کامــًا  غیــراداری. بــه طــوری  کــه حــدس مــی زدم واضــح شــد. رفتارهایــی 
در عیــن این کــه اذعــان داشــت عطــارزاده ســاده و صــادق اســت،  می گفــت غیــر قابــل 
کــه بــه لحــاظ مالــی و خانوادگــی نیــازی  کنتــرل، تصحیــح و آمــوزش اســت. بــه خصــوص 
گرفتــم بــه تعویــض! چگونــه؟ دو مــاه بســیار پــرکاری در  کار و حقــوق نــدارد. تصمیــم  بــه 
کــردم ]...[ توانای هــای  کنــد. فکــر  پیــش داریــم. قــرار بــود ایــن روزهــا دفتــرش را مرتــب 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    61  

کــه بســتگی  گاهــی مســائلی را مراعــات نمی کنــد. بــه عــاوه می دانــم  الزم را دارد امــا 
کار همــواره مشــکل ایجــاد می کنــد! فامیلــی در محیــط 

کامــًا   گــر می شــد از ابتــدا خانــم شــیمی ایــن پژوهشــکده را بــه عهــده می گرفــت. أوضــاع  ا
کــه حساســیت ]...[ مانــع شــد! شــیمی در مدیریــت اداری  فــرق می کــرد. امــا افســوس 
ــد  ــور! ص کش ــی  ــور علم ــر آن در ام ــت از ]...[ تاثی ــه ای اس ــم نمون ــن ه ــت. ای ــر اس بی نظی

افســوس!

رصدخانــه  ح  طــر منشــی  جعفــرزاده،  خانــم  از  شــنبه  گرفتــه ام  تصمیــم  حــال  هــر  بــه 
کارهــا را تحویــل بگیــرد. تــا شــخص مناســبی  بخواهــم موقتــًا بــه پژوهشــکده بیایــد، 
کــه  کنیــم. جعفــرزاده ایــده آل نیســت، امــا پذیرفتنــی اســت. خوشــبختانه نفــر دومــی  پیــدا 
کــرده اســت و بــه ایــن  کــرده ام از هفتــه پیــش کارش را شــروع  وردســت جعفــرزاده انتخــاب 

ترتیــب رصدخانــه بی کارمنــد نیســت. 

کــره  کارهــای مهــم جــاری رفتــن اربابــی بــه آلمــان و ESO اســت. هــدف اصلــی مذا از 
درمــورد اهــداف علمــی تلســکوپ بــود و نیــز بازدیــد از چنــد مرکــز بــرای آشکارســازها. بیــش 
کــرات مفیــد بــوده اســت. مــن هــم خوشــحالم  کــه خــودش تصــور می کــرد، مذا از حــدی 
کــه ایــن ســفر بی مســئلٔه زیــاد و بی هزینــٔه زیــاد، برنامه ریــزی شــد و نتایــج علمــی آن بــرای 
مــا بســیار ارزنــده اســت. امــروز در لونــد اســت و شــنبه برخواهــد گشــت. چنــد هفتــه پرکاری 

کــه بــه همــراه مــی آورد الزم خواهیــم داشــت!   را بــرای پــردازش اطاعاتــی 

86/11/4
بهمــن: ســرانجام نــام خوشــٔه رایانــه ای رصدخانــه را »بهمــن« گذاشــته ام؛ اولیــن مخلــوق 

اهــورا مزدا! 

کــه جــوان باهــوش و مســتعدی اســت خواســتم مســئولیت  دیــروز از آقــای میرآفتــاب زاده، 
کان بــا  کمــا سیســتم »بهمــن« را بــه عهــده بگیــرد. نظــارت علمــی و برنامه ریــزی علمــی، 
کاری انجــام شــده اســت.  ابــوذر خواهــد بــود. از ایــن مجموعــه راضــی هســتم. در ســکوت 
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مشــغول برنامه ریــزی بــرای اهــداف علمــی هســتیم. از اعضــای شــورای علمــی آرنــه، 
کــرد. ماســارونی  گفتــه اســت ســعی خواهــد  ک پذیرفته انــد. پــدرو آلــوارز، از اســپانیا  و ژا
کــرد. چنــدی پیــش هــم پیغمبریــان پیامــی  از ژاپــن بــه دلیــل مســئله زیــاد عذرخواهــی 
کــه از پذیــرش عضویــت و شــورای بین المللــی معــذور اســت. از پیــام پیغمبریــان  فرســتاد 
کــردم. چنــد مــاه قبــل از آن بــا خوشــحالی پذیرفتــه بــود. ایــن را  بــه شــدت تعجــب 
کــه قبــل  کارگاه  می گــذارم بــه حســاب فشــار سیاســی آمریــکا بــر ایــران. بــه هــر حــال در ایــن 
از عیــد قــرار اســت بــا حضــور اعضــای بین المللــی برگــزار شــود. می خواهیــم اهــداف علمــی 

کنیــم.  را نهایــی 

راه انــدازی  رســانه ای،  فعالیت هــای  مــی رود؛  پیــش  نرمــی  بــه  برنامه ریزی هــا  بقیــه 
وبــگاه و ...

ــا پژوهشــکده ذرات و شــتابگرها  ــزارگان( مشــترک ب بــرای تأســیس یــک مرکــز )بخــش اب
همــکاری  ایــن  کــه  هســتم  خوش بیــن  هنــوز  دارد.  ادامــه  کنــدی  بــه  کــرات  مذا
کــه  گرفته ایــم  کار  نتیجه بخــش خواهــد بــود. آقــای عاالدیــن میرحســینی را هــم بــه 
در تعمیــر تجهیــزات تجربــه بســیار مفیــدی دارد. قــرار اســت بــا اربابــی مشــترکًا مدیریــت 

ســاخت یــک طیف ســنج را بــه عهــده بگیرنــد!

86/12/1
طالقان

ک  پنجشــنبه روز اربعیــن، و تعطیــل اســت. آمــده ام بــه طالقــان. خرابــی منــزل وحشــتنا
بودنــد.  گذاشــته  بمــب  خانــه  داخــل  انــگار  بــودم  آمــده  کــه  پیــش  هفتــه  دو  اســت. 
قندیل هایــی بــه قطــر 3۰ ســانتی متر از ســقف آویــزان بودنــد. یــک طــرف خانــه پــر از یــخ 
بــود. قــرار بــود روزهــای گذشــته تأسیســات چی بــا کارگرمــان، آقــا بســمه اهلل، بیایــد و تعمیــر 
کارگــران و تأسیســات چی ها.  رادیاتور هــا را انجــام دهــد. امــا امــان از بدقولــی و تنبلــی 
گرچــه  مجبــور شــدم امــروز خــودم بیایــم. بــرف در بــاغ هنــوز حــدود نیــم متــر مانــده بــود، 
ــا جنــاب تأسیســات چی  کنیــم ت ــه را جمــع  آفتــاب اســت. مشــغولیم یخ هــای داخــل خان

ــرای نوشــتن داســتان رصدخانــه. تشــریف بیاورنــد!  فرصــت ب
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دفتــر رصدخانــه بــا آمــدن خانــم جعفــرزاده منظــم شــده اســت و امــور اهــداف علمــی 
ــًا  کام ــان  ــز در آلم ــد مرک ــد از چن ــه ESO و بازدی ــی ب ــفر ارباب ــی رود. س ــش م ــی پی ــه خوب ب
موفقیــت آمیــز بــود. هــم اطاعــات مفیــدی جمــع آوری شــد و هــم تبلیــغ مناســبی بــرای 
ــد.  ــب ش ــا جل ح م ــر ــه ط ــان ب ــازان آلم ــان و ابزارس ــی از منجم ــل توجه ــر قاب ــا. نظ ح م ــر ط
همیــن هــم باعــث شــد تعــداد قابــل قبولــی از منجمــان راصــد دعــوت مــا را بــرای شــرکت 
کارگاه اهــداف علمــی بپذیرنــد. ایــن اولیــن حرکــت جــدی بین المللــی مــا بــود. پــس از  در 

ــر واقــع شــد.  کــه مؤث جلــب نظــر لونــد بــرای همــکاری، 

دکتــر نصیــری نامــزد انتخابــات مجلــس شــد از زنجــان تائیــد صاحیــت هــم شــد. ســرش 
کــه نمی تواند  غ شــده و نگرانــی مــن محقــق شــده اســت. اولیــن ضربــه این شــد  بســیار شــلو
کنــد چــون درســت روزهــای قبــل از انتخابــات اســت 22  کارگاه اهــداف علمــی شــرکت  در 
تــا 24  اســفند مــاه. انتخابــات مجلــس هــم روز 24 اســفند اســت! شــرکت کنندگان در 

کارگاه ســوال های زیــادی در مــورد مــکان دارنــد!

 86/12/6
ایــن هفتــه بهــرام مبشــر بــه دعــوت مــا ایــران اســت. ســه درس داد. عمدتــًا در مــورد 
کــه بســیار جالــب بــود. یــک بحــث چنــد ســاعته هــم پیش بینــی  خ فوتومتــری  انتقــال ســر

کــرده بودیــم بــرای پیش بینــی وی در مــورد اهــداف علمــی تلســکوپ. 

کــه تلســکوپ 2 متــری مــا  یــادم هســت حــدود ســه ســال پیــش یــا بیشــتر تــازه وقتــی 
تصویــب شــده بــود در دولــت، ایــران بــود. بــا او صحبــت می کــردم. می گفــت بی خــود 
کنــد.  ایــران حــاال بیایــد روی یــک تلســکوپ ردٔه 2 متــری ســرمایه گذاری  کــه  اســت 
کــه بــرای مــا دارد. بــه خصــوص این کــه بــه ایجــاد  کــردم در مــورد منافعــی  ل  اســتدال
کمــک می کنــد. ایــن بــار خــودش بــه ایــن امــر معتقــد بــود.  فرهنــگ نویــن علمــی در ایــران 
گفتــه اســت چنیــن پــروژه ای بــرای ایــران  می گفــت اســتاد تــزش، الیــس، هــم بــه وی 
کــه تلســکوپ  بســیار مفیــد اســت. خــودش هــم پذیرفتــه بــود. بیایــد و بگویــد چــه بکنیــم 
کارآمــدی در عــرف جهانــی باشــد. در جلســه بحــث پیرامــون  ســه متــری مــا تلســکوپ 
کامــًا  مشــخصی هــم داشــت: نقشــه برداری  کــه دوشــنبه برگــزار شــد، پیشــنهاد  اهــداف، 
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)Survey( و بــا میــزان دیــد 3۰ دقیقــه. بــاز هــم حضــور وی و تســلطش بــر بحــث بــر حضــار 
گذاشــت. تأثیــر 

ــا طغیــان  ــاز هــم ب ــا مبشــر بعــد از جلســه شــورای راهبــری بــود. در ایــن جلســه ب جلســٔه ب
کیاســت پور هــم، روبــرو شــدم. اعتــراض بــه ســند ســفید آل ابراهیــم.  راهــوار و این بــار 
ــه  ــه ب ــول رصدخان ــا پ ــه ب ک ــت  ــال اس ــا دو س ــک ی ــم ی ــه آل ابراهی ک ــود  ــن ب ــان ای تصورش
کــرده اســت ارزش زیــادی نــدارد. متأســفانه چــون  کــه در ســال  کاری  ســوئد رفتــه اســت و 
کار آدم  ــن  ــرای ای ــم ب ــد آل ابراهی ــال می کنن ــاوه خی ــه ع ــتند، و ب ــی وارد نیس ــور فن ــه ام ب
از  دیگــر  یکــی  هــم  ایــن  می دهنــد.  نشــان  ناجــوری  کنش هــای  وا نیســت.  مناســبی 

کار در ایــران. مشــکات 

86/12/9
کارگاه تحلیــل داده هــا و همگرائــی ضعیــف هفتــٔه دیگــر شــروع می شــود. ســرانجام بــا 
ــه  کــه احتیــاج ب کارگاه هایــی  ــزاری  ــرای برگ ــی شــد ب پیگیــری مــا پژوهشــگاه دارای محل
کامپیوتــر ثابــت. دیگــر الزم نیســت  بــا 15  کامپیوتــر دارد: میزهــای مناســب  تعــدادی 
از  یکــی  هــم  این بــار  امــا  کنیــم.  جابه جــا  را  رصدخانــه  و  پژوهشــکده  کامپیوترهــای 
کــه در  ســخنرانان مــا پایــش شکســت تومــاس اربــن! نمی دانــم این چــه حکمتــی اســت 
کاتریــن هیس مــن برگــزار  کارگاه هفتــه آینــده بــا  کارگاه مــا اتفــاق افتــاد. بــه هرحــال  هــر دو 

می شــود.

 IAP بــه رفتــن  بــرای  اســت.  انجــام  حــال  در  هــم  کورکچــی  احســان  اداری  کارهــای 
مشــکات حــد نــدارد. هــر روز مشــکلی جدیــد. ولــی بــه هــر حــال خواهــد رفــت. 

پژوهشــکده از ســال آینــده شــکل جدیــدی بــه خــود می گیــرد. تحــول چشــم گیر اســت و 
کــرات بــا حبیــب منجــر بــه ایــران آمــدن وی شــد بســیار  شــروع خوبــی اســت. از اینکــه مذا

کمــی بی توجهــی مــا شــاید جهــت زندگــی او را عــوض می کــرد. ]...[ خوشــحالم. 

کرده ایــم. موقعیــت مناســبی اســت،  واژه گزینــی بــرای واژه هــای نجــوم رصــدی را شــروع 
کمــک بــه مســتندات فارســی رصدخانــه و هــم  کمــک بــه فرهنگســتان زبــان، هــم  هــم 
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کــه نظــام  کاری مناســب و مفــری بــرای ظلم هایــی  کــردن آقــای بهــاری بــه  مشــغول 
ــر او روا داشــته اســت. ــا ب اداری و دانشــگاهی م

بــه هــر دلیــل  کمتــر نوشــته ام. پدیــده ای اســت و موهبتــی!  ابــوذر،  در مــورد نجفــی، 
کــه  گــروه پتــر شــنایدر در بــن بمانــد و بیــش از دو ســال اســت  نتوانســته اســت آلمــان، در 
کــه او در ایــران اســت و خــوب  کــه بــودم راهــوار نوشــته بــود  کانــادا  بــه ایــران آمــده اســت. 
کــه برگشــتم. بعــد از فرصــت  ــه ایــران  کنیــم. ب ــه ایــران دعــوت  کــه اســتادش را ب اســت 
مطالعاتــی بــا او آشــنا شــدم. پــدرش اهــل فرهنــگ و از روشــنفکران مذهبــی بــوده اســت. 
ــرٔه العــرب اســت  ــه تحقیــق وی در جزی ک کتــاب دیگــری  ــی در مــورد بهائیــت دارد،  کتاب
ع، آرام و متیــن  بــه دنبــال جــای پــای تاریــخ اوائــل اســام. خــودش شــخصیتی مطبــو
کنــم و فرهنــگ آلمــان. ســرگردان بــود.  در  کــه می توانــم تصــور  دارد. ترکیبــی از پــدرش 
کمــی می گرفــت. وقتــی برگشــتم داشــت ســعی  IPM مشــغول بــود و مقــرری دانشــجویی 
گزینــش بــه آلمــان بــرود موفــق نشــد ویــزا بگیــرد. تصمیــم  می کــرد بــرای تعییــن تکلیــف و 
کنــد. شــریف وی را پذیرفــت. امــا بافاصلــه  گرفــت ادامــٔه تحصیلــش را بــه ایــران منتقــل 
ــن  ــردازد. م ــش را می پ ــٔه تحصیل ــه هزین ک ــد  ــرا باش ــجوی دکت ــد دانش ــه بای ک ــد  ــوم ش معل
کــه متأهــل هــم بــود تأمیــن  ج زندگــی اش را  کــرده بــودم از چنــد منبــع مخــار ــازه ســعی  ت

کنــد برایــش مقــدور نبــود.  کــه معلــوم شــد بایــد هــر تــرم 25۰۰ دالر پرداخــت  کنــم. 

]...[

کــه  ایــن رویــداد حــدود یــک مــاه قبــل از همایــش در مــورد همگرائــی در منچســتر بــود 
کنــد. بافاصلــه بعــد از ایــن همایــش،  نجفــی هــم، عــاوه بــر راهــوار می خواســت شــرکت 
ایــن  بــود.  هلنــد  در   DUELL شــبکه  یــا  اروپــا،  کارال  ضعیــف  همگرائــی  گردهمائــی 
کنــد. قــرار شــد از  کــه شــرکت  گردهمایــی صرفــًا بــا دعــوت بــود نجفــی هــم پذیرفتــه بــود 
یــک طــرف در منچســتر همــراه راهــوار بــا مســئوالن پــروژه MOA )ژاپــن- نیوزلنــد( بــرای 
کننــد و در هلنــد درمــورد چگونگــی اتصــال مــا بــه شــبکه دوئــل. ]...[ کــره  همــکاری مذا

 DUELL را بــه راهــوار ســپردم. در مــورد MOA ســفرش مفیــد واقــع شــد. پیگیــری شــبکه
ــا نجفــی پیگیــری می کنــم. شــبکه دوئــل علی االصــول موافــق بودنــد. تومــاس  خــودم ب
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کرده ایــم از افــراد مؤثــر شــبکه اســت. برنامه ریــزی  کارگاه از او دعــوت  کــه بــرای  اربــن، 
ــرای آمــاده ســاختن زیرســاخت های خوشــه و نرم افزارهــا و تربیــت نیــرو. ]...[ کردیــم ب

86/12/15
کارگاه می گیــرد؛ هم گرایی گرانشــی  ایــن روزهــا تمــام وقتــم را هماهنگــی بــرای برگــزاری دو 
کارگاه اهــداف علمــی. امــور کمابیــش خــوب پیــش مــی رود. همــکاران جــوان مــا همگــی  و 
کار جدیــد اســت. جعفــرزاده دفتــر  یــک فراینــد یادگیــری را می گذراننــد. بــرای همــٔه آنهــا 
ــزاری  ــه الرک آمــده درحــد برگ ــه ب ک ــرده اســت. عطــارزاده  ک پژوهشــکده را خــوب مرتــب 
جبــران  را  او  نظــم  ضعــف  هــم  دیگــران  اســت.  مشــغول  گرانشــی  هم گرایــی  کارگاه 
می کننــد. جابه جایــی خوبــی بــود بعــد از عیــد هــم بایــد فکــری بکنیــم بــرای جایگزیــن. 
کــه هنــوز دوران آزمایشــی خــود را می گذرانــد بــه نحــو خوبــی از عهــده  خانــم تقــی زاده 
کــرده  کاری در خــوِر خــودش پیــدا  کارهــا بــر می آیــد. منظــم اســت و پیگیــر. دکتــر اربابــی 
کار خــوب بــر آمــده  و خوشــحال اســت. بــه نظــرم در مســیر درســتی افتــاده اســت. از عهــده 
کارگاه را هــم از دســت بدهــد. ایــن  کــه نکته هــای ظریــف  اســت. ]...[  تــرس ایــن دارم 
کار اهــداف و ســندی  کار را دارد ]...[  نتیجــه  کار مهــارت می خواهــد. بالقــوه تــوان ایــن 
کــه بایــد بــه زودی بــه مــا بــه پیونــدد،  کــه تهیــه شــده اســت خــوب اســت. خسروشــاهی 
گاهــی عجوالنــه  کنش هــا  همــکاری خوبــی از دور دارد. مرتــب در ارتبــاط اســت. امــا در وا
کــه نیــروی  و ناپختــه عمــل می کنــد.، تنــد وشــدید! آقــای حقیقــت نشــان داده اســت 
مناســبی اســت و تــوان اجرایــی خوبــی دارد. میرترابــی هــم مفیــد اســت. تیــم مــا در حــال 

تشــکیل شــدن اســت.

8۷/1/15
کارگاه اهــداف علمــی تمــام شــد. تعطیــات عیــد هــم بــه  گرانشــی و نیــز  کارگاه هم گرایــی 
ــیدیم و  ــه رس ــه نتیج ــی ب ــداف علم کارگاه اه ــی ام. در  کارگاه راض ــر دو  ــید. از ه ــان رس پای
کار خوبــی انجــام داد. ایــن تجربــه نمونــه ای بــود از این کــه چگونــه  موفــق بــود. اربابــی 
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توســعه اســتعدادها در علــم بــه معنــای روز دنیــا بــا هــم مرتبطنــد و مــا در ایــران چقــدر از 
گاهــی چقــدر خــام.  توســعه یافتگــی بــه دوریــم و 

کثریــت  کــه بــه دانشــگاهی بپیونــدد. هیئــت علمــی بشــود ماننــد ا اربابــی داشــت می رفــت 
کار را بــه نحــو احســن انجــام داد. دیگــری را  قریــب بــه اتفــاق دانشــگاهیان. ]...[ ایــن 
گر پــروژٔه رصدخانه،  کار را انجــام دهــد. ا کــه در شــرایط مــا می توانســت ایــن  نمی شناســیم 
بــه عنــوان یــک پــروژٔه توســعه ای وجــود نداشــت، او هــم تلــف می شــد. برداشــت خشــک 
مــا از علــم در ایــران، شــناختن فراینــد در توســعه علــم و توســعه مبتنــی بــر علــم، نســل ها 

را تلــف می کنــد  واســتعدادها را می خشــکاند.

ــا پایــش شکســت!  ــار هــم یکــی از مدعویــن م گرانشــی ضعیــف، ایــن ب کارگاه هم گرایــی 
کنــد. درســت در  کــرد و الزم بــود یــک مــاه اســتراحت  تومــاس اربــن مشــکل پــا پیــدا 
ــا  کارگاه ب کارگاه قبلــی. قــرار شــد  ــه مــا رســید ماننــد  روزهــای آخــر قبــل از برگــزاری خبــر ب
کنــد.  کاتریــن هیس مــن برگــزار شــود. او هــم نمی توانســت وقــت خــودش را جابه جــا 
کــرد. هــم او و  کارگاه چهــار روزه برگــزار  گرفــت و  کمــی از وظیفــه تومــاس را بــر عهــده 
کامپیوتــر هــم بــه طــور دائــم  هــم دانشــجویان بســیار راضــی بودنــد. خوشــبختانه اتــاق 

کمتــر بــود.  راه انــدازی شــد و مشــکات اجرایــی مــا بســیار 

کارگاه هــم در ایــران مانــد بــه  کاتریــن بــا همســر و دختــرش آمــده بــود. یــک هفتــه بعــد از 
گذشــته اســت. خوشــبختانه  یــزد و اصفهــان رفــت و شــنیدم در یــزد بــه او خیلــی خــوش 
گذشــته بــود. قــرار شــد  گردشــگری بــه او خــوش  چــه بــه لحــاظ علمــی و چــه بــه لحــاظ 
کننــد. همــکاری  کار  کــه او تعریــف می کنــد هــم  بعضــی دانشــجویان مــا روی پروژه هایــی 
گرانــش ضعیــف در ســطح بین المللــی شــروع می شــد  پژوهشــی مــا در زمینــه هم گرایــی 
کارگاه اهــداف علمــی بــا همــه میهمانــان مدعــو شــروع شــد.  و ایــن خبــر خوشــی بــود. 
جــز اینکــه واحــه پتروســیان ظهــر روز پنجشــنبه، روز دوم، بــه ایــران آمــد. روزهــای 2۰ - 
کارگاه برگــزار شــد روزهــای بســیار مشــغولی در تهــران بــود. چــه بــه لحــاظ رفــت و  کــه   22
گــزارش اداری و  کارگاه بــه  آمــد و چــه بــه لحــاظ اداری. امــا چــاره ای نداشــتیم. روز اول 
کــه  گذشــت. از همــان ابتــدا معلــوم بــود  فنــی رصدخانــه و نیــز ارائــه میهمانــان خارجــی 
کارگاه منجــر  کانون هــای تلســکوپ بــه بحــث اصلــی  ع پارامتــر میــدان دیــد و نیــز  موضــو
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کیاســت پور  خواهــد شــد. روز دوم عمدتــًا ارائــه همــکاران ایرانــی بــود. بــه جــز ارائــه دکتــر 
ک نمایــی در آنجــا  کار در افا ــکا و  ــه خاطــرات دوران تحصیــل در آمری کــه ب از اصفهــان، 
کــه قبــًا  گاهــی چشــم گیر بــود. دکتــر ریاضــی  گذشــت، بقیــه ارائــه ایرانی هــا خــوب و 
کــه  کــرده بــود بــه جــای 15 دقیقــه، 3۰ دقیقــه بــه او فرصــت بدهیــم، َجــو را  شــفاهًا اعــام 
گــزارش از رصدخانــه ابوریحــان و نیــز عائــق  دیــد، خــودش متقاضــی زمــان 5 دقیقــه ای 

علمــی خــودش شــد. 

کامــًا  فنــی در مــورد تلســکوپ بودنــد.  ــار همــکاران ایرانــی شــاهد بحثــی  ــرای اولیــن ب ب
آن  از  اقتصــادی  یــا  فنــی  داده هــای  بــا  و  می دادنــد  مختلفــی  نظرهــای  متخصصــان 
ــی  ــه قوس ــا 3۰ دقیق ــن 2۰ ت ــًا بی ــه نهایت ک ــود  ــد ب ــدان دی ــورد می ــدا م ــد. ابت ــاع می کردن دف
کانــون و  ع  کــه مــن راضــی بــودم. بقیــه هــم پذیرفتنــد. امــا بحــث در مــورد نــو تعییــن شــد، 
ــا هــم، هم نظــر نبودنــد.  کانون هــا بســیار داغ شــد. اعضــای شــورای بین المللــی ب تعــداد 
ــر ایــن  بحث هــا حتــی در تنفــس هــم ادامــه پیــدا می کــرد. بــرای مــن از همــه چیــز مهم ت
ــار  کــه همــکاران ایرانــی مــا در معــرض چنیــن بحث هــا قــرار بگیرنــد )بــرای اولیــن ب بــود 
غ فکــری آنهــا بشــود. تنهــا در ایــن صــورت مشــکات  در عمرشــان( و ایــن باعــث رشــد بلــو
کمتــر می شــد و هــم حمایــت از آن بیشــتر. نتیجه گیــری در مــورد  مــن در پیشــرفت پــروژه 
کارگاه بعــدی در شهریور/ســپتامبر موکــول شــد و قــرار شــد آرنــه پیشــنهاد  کانون هــا بــه 
ــر  ــای دیگ ــدام از بخش ه ک ــر  ج ه ــار ــرای مخ ــی ب ــای مال ــا پیش بینی ه ــاورد ب ــر بی دقیق ت

ــه. رصدخان

کــه نمی توانیــم  کمــی داشــتیم. از ابتــدا روشــن بــود  کارگاه فرصــت  مــا بــرای برگــزاری ایــن 
ح وقتشــان از قبــل  بــرای  کنیــم. بــه خصــوص افــراد مطــر روی مشــارکت خیلــی حســاب 
کوتــاه پــر شــده  و برنامه ریــزی شــده بــود. بــا ایــن وصــف موفــق شــدیم 9  ایــن مــدت 
ع را بســیار  کــه در عمــل همــه آنهــا نشــان دادنــد موضــو کارگاه داشــته باشــیم  نفــر در ایــن 
کار خودشــان بســیار وارد بودنــد و بســیار مســئولیت پذیر  گرفته انــد، در حیطــٔه  جــدی 
کمتریــن مشــارکت را واحــه پتروســیان داشــت! بــه نظــر  کنــش نشــان می دادنــد. شــاید  وا
کــه طــرف ایرانــی هــم بــا  رســید میهمانــان ماهــم جدیــت رصدخانــه را دیدنــد و پذیرفتنــد 
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کــه در تعامــل بین المللــی  ع حرفــه ای برخــورد می کنــد. ایــن تجربــه نشــان داد  موضــو
حرفــه ای بــودن مــا بیشــترین اعتبــار مــا اســت.

کــه  اســت  پیش آمــده  پژوهشــکده  در  جدیــد  مشــکلی  برگــزاری  روزهــای  همیــن  در 
می توانــد روی پژوهشــکدٔه نجــوم و فعالیــت مــا در پــروژٔه رصدخانــه تأثیرگــذار بشــود. 
کــه ]...[  کارگاه پیــش مــن آمــد  بــاز هــم شــیخ جباری بعدازظهــری دیــر وقــت در روز دوم 
کارگاه خودمــان بــودم،  کــه ســخت درگیــر  کــه مــن  برآشــفتگی شــاهین بــه حــدی بــود 
کنــش وی بــه نظــرم رســید  کنــم و آنچــه در مــورد وا کــردم وی را بــه هــر طریــق آرام  ســعی 
کشــید. خوشــبختانه آخــر ســر  گفتــم. صحبــت مــا بیــش از یــک ســاعت و نیــم طــول  بــه او 
گرفــت. ایــن اختــاف ]...[ و شــیخ جباری از طــرف دیگــر متأســفانه بــه نظــر می رســد  آرام 
که  پایانــی نــدارد. همــان روزهــا مشــکل دیگــری هــم بــه ایــن مــورد اضافــه شــد. اعــام شــد 
ــه او تبریــک  ــًا ]...[ ب گفــت قب گرفتــه اســت. خــودش  کامســتک را  شــیخ جباری جایــزه 
ــد  ــوی ب ــن ب ــم ای ــوز ه ــی داد. هن ــدی م ــوِی ب ــت ب ــن واقعی ــا! ای ــز مصف ــه ج ــد. ب نگفته ان
ع  ــٔه موضــو کنــم. پیش زمین ــا اردالن صحبــت  ــد. فرصــت نکــرده ام در ایــن مــورد ب می آی
هــر چــه باشــد ایــن رفتارهــا در جامعــه علمــی ناپســند اســت و عاقبــت خوشــی نــدارد. مــن 
کننــد، تبریــک  گفتــم امــا انتظــار داشــتم هم رشــته ای های او دســت بلنــد  بــه او تبریــک 

بگوینــد، داوطلــب شــوند ناهــار یــا شــیرینی بدهنــد!

8۷/3/9
طالقان

کنــار ســاختمان موجــود  ســاختمان پژوهشــکده در الرک: باالخــره تصمیــم بــر ایــن شــد 
ح  کــه طــر در رصدخانــه ســاختمانی بــرای پژوهشــکده ســاخته شــود. هــدف مــن ایــن بــود 

کنــار هــم باشــند. رصدخانــه و پژوهشــکده 

کــه ســه  گذشــته مــن  ح ســال  در شــرایط فعلــی اتــاف وقــت و هزینه هــا بســیار اســت. طــر
پژوهشــکده علــوم فیزیکــی ارتبــاط تنگاتنــگ بــا هــم داشــته باشــند بــا آمــدن شــیخ جباری 
محقــق شــد. بــه ایــن ترتیــب تصمیــم اخیــر اجتناب ناپذیــر شــد. ســعی می کنــم  ایــن 
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کثــر آرامــش را بــرای پژوهشــگران بــه  ســاختمان، در عیــن این کــه ســریع آمــاده شــود حدا
همــراه بیــاورد و تــا حــد امــکان از عناصــر ســنتی معمــاری بهــره بگیــرد. 

ایــن روزهــا خــوب پیــش مــی رود بعیــد نیســت در مــرداد مــاه در آن مســتقر شــویم. از 
کــه  کثــر بهــره بــرده شــود؛ دیــوار بیــرون تــا آنجــا  فضــای اطــراف هــم می خواهــم حدا
ــوان ماننــد  ــه بت ک ــوان نوشــت. اطــراف آن صفحــه ای  ــه بت ک بشــود، تختــه ســیاه باشــد 
کاس، را بــرای پژوهشــگران راحــت  کــرد و امــکان بحــث و حتــی  ســن، از آن اســتفاده 

کنــد و جزئیــات دیگــری از ایــن دســت!

کارگاه  ــرای  گذشــته مشــغول برنامه ریــزی و دعــوت ب کارگاه آشــکار ســازها: در یــک مــاه 
گرچــه مــن قــدری نگــران بــودم، امــا همــه چیــز بــه  دوم رصدخانــه بودیــم. خوشــبختانه، 
خوبــی پیــش رفتــه اســت. تعــداد میهمانــان مــا بیــش از 11 نفــر شــده اند. همــه اعضــای 
انتظــارم  از  بیــش  راضــی ام و حتــی  کار  از پیشــرفت  نیــز می آینــد.  شــورای بین المللــی 

کرده انــد.  مدعویــن بین المللــی اســتقبال 

کــره شــده ایم. آنهــا هــم عاقه مندنــد. بعــد از دو  آســمان تاریــک: بــا وزارت نیــرو وارد مذا
کنیــم. نیــاز  کارهــای اجرائــی را شــروع  گــروه مشــترکی تشــکیل دهیــم و  جلســه قــرار شــد 
کار بــا شــاخٔه آماتــوری انجمــن نجــوم  بــه اطاعــات فنــی موجــود دنیــا داریــم. بــرای ایــن 
کــردم  کننــد. چشــمم آب نمی خــورد. میرترابــی را درگیــر  کمــک  کــردم. قــرار شــد  صحبــت 
کارهــا را شــروع  کنــد و  ــر هســتند صحبــت  ــی آماده ت ــه لحــاظ اجرائ ــه ب ک ــا چنــد نفــر  ــه ب ک

کنیــم. 

از طــرف دیگــر بــا پژوهشــکده مطالعــات نجومی فلکــی در قــم )دفتــر آقــای سیســتانی( 
کــردم. در حــال امضــای یــک تفاهم نامــه هســتیم. در اجــرا خــوب هســتند.  صحبــت 
پشــتوانٔه حــوزوی هــم دارنــد. امیــدوارم بتوانیــم بــا شــهر قــم بــه عنــوان نمونــٔه شــهر بــدون 

کنیــم. آلودگی نــوری شــروع 

نجفــی  مــی رود.  پیــش  نجومــی  برنامــه  ایــن  تحقیقاتــی همگرائــی ضعیــف:  برنامــه 
مشــکل دارد بــه لحــاظ اتمــام دکترایــش. بــا دانشــگاه شــریف بــه خاطــر تعلل هــای چنــد 
ــه  ک ــجویانی  ــر دانش کث ــم. ا کن ــره  ک ــگاه مذا ــا دانش ــن ب ــد م ــرار ش ــیدیم. ق ــه نرس ــه نتیج ب
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کارشناســی( مشــغول رفتــن بــه  مشــغول ایــن برنامــه هســتند )بــه ویــژه دانشــجویان 
کــه مشــغولند. و همیــن خــوب  کشــور هســتند. بــا وصــف ایــن چنــد نفــر می ماننــد  ج از  خــار
کارهــای تحقیقاتــی منتشــر شــود. بــه عــاوه  اســت. بایــد تــا آخــر امســال اولیــن نتایــج 

گروه هــای بین المللــی شــکل جدی تــری بــه خــود بگیــرد. همــکاری مــا بــا 

ــه جایــی نرســیده اســت. هنــوز  ــد هنــوز ب ــا لون ــا لونــد: قــرارداد ب قــرارداد شیشــٔه خــام ب
منتظــر دریافــت پیشــنهاد لونــد هســتیم. از خریــد شیشــٔه خــام هــم هنــوز خبــری نیســت. 
کانون هــای  کــه تکلیــف  طراحــی اپتیــک پیــش مــی رود، ظاهــرًا آرنــه منتظــر ایــن اســت 
تلســکوپ مشــخص بشــود تــا بــا خیــال راحــت شیشــٔه خــام ســفارش داده شــود. موضوعــی 

ح بشــود. کارگاه آشکارســازها در اوائــل شــهریور مطــر کــه قــرار اســت در  اســت 

8۷/3/26
مــی رود.  پیــش  خوبــی  بــه  وکانون هــا،  ابــزار  رصدخانــه،  بعــدی  کارگاه  برنامه ریــزی 
کــرد: 14  خوشــبختانه افــراد بــا صاحیــت بــه تعــداد خوبــی پذیرفته انــد و شــرکت خواهنــد 

کــه پذیرفــت. نفــر. آخریــن نفــر Chris Stubbs از هــاروارد اســت 

و  ایــران  نجــوم  چشــم انداز  واقــع  در  آینــده،  برنامــٔه   بررســی  کارگاه  دیگــر  هفتــٔه  دو 
پژوهشــکده را داریــم. عــاوه بــر متــن »نقشــٔه راه« حبیــب خسروشــاهی، اربابــی هــم متنــی 
ــرای  ــرده اســت. فیروزجاهــی پیشــنهادی ب ک ــه  ــه« تهی ــاوری رصدخان ــز فن در مــورد »مرک
 JPL ــوادی از ــد ج ــان حمی ــن می ــت. از ای ــرده اس ک ــاده  ــری آم ــی نظ کیهان شناس ــش  بخ
کــرده اســت  کــرده بودیــم آمــاده و ارســال  کــه ســه ســال پیــش باهــم صحبــت  طرحــی را 
بــه عنــوان ســند ســفید نجــوم رادیویــی. مطمئــن هســتم حرکــت مفیــدی خواهــد بــود.

ــااًل  ــی رود. احتم ــش م ــرعت پی ــا س ــاره ب ــف ده روزه دوب ــک توق ــس از ی ــاختمان الرک پ س
اواســط مــرداد در آن مســتقر می شــویم.

کتــور پیش پرداخــت  بــا آرنــه تلفنــی صحبــت می کــردم، می گفــت تــا یکــی دو هفتــه دیگــر فا
کارگاه  کنیــم. خسروشــاهی قــرار شــد در  شیشــٔه خــام را می فرســتد! پــس هنــوز بایــد صبــر 
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کنــد و ســپس بــه ایــران بیایــد. تیرمــاه شــروع بحث هــای  SPIE در فرانســه هــم شــرکت 
ح رصدخانــه خواهــد بــود. مربــوط بــه دور جدیــد پژوهشــکدٔه نجــوم و طــر

8۷/4/18، سه شنبه 
ورود  اول  روز  شــد.  برگــزار   IPM و  ایــران  بــرای  نجــوم  برنامه ریــزی  کارگاه  شــنبه  روز 
عنــوان  تحــت  بــود  فرســتاده  متنــی  قبــًا  بــود.  نجــوم  پژوهشــکدٔه  بــه  خسروشــاهی 
کیهان شناســی نظــری )عمدتــًا  چشــم انداز نجــوم ایــران. حســن فیروزجاهــی بخــش 
ــوان  ــت عن ــری تح ــش دیگ ــی بخ ــود. ارباب ــرده ب ک ــه  ــه آن اضاف ــه( ب ــی اولی کیهان شناس
ــر ایــن حمیــد جــوادی  کــرده بــود. عــاوه ب ــٔه ملــی« آمــاده  »مرکــز فنــاوری بــرای رصدخان
از JPL، پاســادنا، ســند ســفیدی بــرای یــک آرایــٔه میکروموجــی در دشــت لــوت فرســتاده 
خ نورســنجی  گرانشــی و انتقــال بــه ســر کارگاه هم گرائــی  کــه بــرای  بــود. بهــرام مبشــر هــم 
کنــون پســادکترای خــود  کــه هــم ا در ایــران بــود، شــرکت داشــت. همچنیــن امیــر حاجیــان 
کارگاه را طــوری  کــرد. زمــان ایــن  را در پرینســتون می گذرانــد نیــز در ایــران بــود و شــرکت 
کثــر ایرانیــان فعــال در نجــوم بین المللــی بتواننــد شــرکت  کــه حدا کــرده بودیــم  انتخــاب 
کــرده بودیــم. از  کشــور هــم دعــوت  کننــد. از شــورای راهبــری و چنــد منجــم جــوان داخــل 
کــه جــزو تیــم خودمــان بــود. جســور از  کســی شــرکت نکــرد، مگــر راهــوار  شــورای راهبــری 

کــه معمــواًل مشــارکت می کنــد، ایــران نبــود.  ــز  تبری

کمــی روشــن تر از آینــده داشــته باشــیم و نظــر فعــاالن  کــه تصویــر  بــرای مــن مهــم بــود 
کــه چگونــه فکــر می کننــد و چــه پیشــنهادهایی دارنــد. نظــر  نجــوم ایرانــی را بدانــم 
ــا نظــر خــودم نزدیــک بــود.  ــر مســئله های اصلــی علــم نجــوم بســیار ب کیــد او ب مبشــر و تا
ــکان  ــه ام ک ــود  ــی ب ــد او روی زمینه های کی ــه تأ گرچ ــور،  ــم همین ط ــاهی ه ــه خسروش البت
کمابیــش همــه موافــق  ــا حضــور خــودش بیشــتر وجــود داشــت.  گســترش آن در ایــران ب
کــه در راه اســت و بــرای حــل  کنیــم بــه ابــزار جدیــدی  کــه توجــه  بودنــد بــا ایــن پیشــنهاد 
 EELT، TMT، مســئله های خاصــی طراحــی شــده اند. بــدون توجــه بــه ایــن ابــزار، ماننــد
JWB  نمی تــوان وارد صحنــٔه جهانــی نجــوم شــد و هــدف مــا ورود بــه ایــن صحنــه و ورود 

بــه اجتمــاع نجــوم بین المللــی و ایجــاد اجتمــاع نجــوم ملــی بــود.
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کردیــم. بــه عنــوان فــاز اول تحــول  هــدف اولیــه را بــرای 5 تــا 1۰ ســال آینــده تعریــف 
نجــوم ایــران. در ایــن دوره هیئــت علمــی مــا بایــد 5 تــا ۷ نفــر بشــود. 2 نفــر موجــود و 
کیفیــت درخشــان بین المللــی الزم بــود بــه مــا اضافــه شــود. بحــث  حداقــل 3 نفــر دیگــر بــا 
کــم و بیــش توافــق بــود، امــا بحــث بــر ســر اینکــه چنــد نفــر  بــر ســر تعــداد متفــرق نبــود و 
کــه منظــورم از  کــردم  گرفــت. مــن ابتــدا تفکیــک  راصــد باشــند و چنــد نفــر نظریه پــرداز بــاال 
کــه یــا مســتقیمًا رصــد می کنــد  یــا  کســی اســت  راصــد، یــا منجــم بــه صــورت عام تــر هــر آن 
کامــًا پنظــری.  کمــک می کنــد چــه بــه روش هــای محاســباتی چــه  بــه پروژه هــای رصــد 
کار نظــری بنیــادی، مثــًا در عالــم اولیــه،  کــه صرفــًا  کســی اســت  و منظــور از نظریه پــرداز 
ح شــد؛ 5 راصــد بــه معنــای بــاال، یــک  می کنــد. ماننــد فیروزجاهــی. جملــه 5+1 مطــر
کــه تعــداد نظــری کاران بایــد  نظریه پــرداز. فیروزجاهــی مخالــف بــود و نظــرش ایــن بــود 
ــب  ــه حبی ک ــری کاران  ــع نظ ــه نف ــوم ب ــک س ــوم  و ی ــبت دو س ــه نس ــی ب ــد یعن ــر باش 2 براب
بــه شــدت مخالــف بــود. مــن هــم همین طــور. جــز ایــن مــورد بحث هــا بــه نســبت خــوب 
کــه مــا زمینــه یــا دو زمینــه مشــخصی را انتخــاب  کمابیــش موافقــت شــد  پیــش می رفــت و 
ــا 1۰ ســال آینــده بتوانیــم مکتبــی  ــا در 5 ت کیــد پژوهشــکده روی آن باشــد. ت کــه تا کنیــم 

کــرد.  کمکــی بــه مــا نخواهــد  کــرده باشــیم. تفــرق  ایجــاد 

8۷/4/19
ــج روز قبــل  ــه از نتای ــر این ک ــردم مبنــی ب ک  امــروز پیامــی مفصــل از فیروزجاهــی دریافــت 
اصــًا رضایتــی نــدارد و تصــور می کنــد  بحــث آینــدٔه پژوهشــکدٔه نجــوم بــه انحراف کشــیده 
کــه بتوانــم فــورًا پاســخی بدهــم.  غ تر از آن بــود  شــده اســت. بــوی قهــر مــی داد. ســرم شــلو

8۷/4/2۰
 IPM بــه فیروزجاهــی پیــام دادم قطعــًا موافقــم خــودش آزادانــه تصمیــم بگیــرد و همــه در
کــرد زندگــی علمــی او تــا حــد ممکــن مطلــوب و راحــت باشــد. در هــر صورت  کمــک خواهنــد 

کــرد. بــرای روز بعــد قــرار گذاشــتم.  گونــه امــور را بایــد حضــوری صحبــت  ایــن 
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مــاه  مــرداد  در  نمی رســد  نظــر  بــه  امــا  مــی رود،  پیــش  پژوهشــکده  ســاختمان 
بــه شــهریور. کنیــم. می افتــد  مــکان  نقــل  بتوانیــم 

مــارک  بــا  مشــترک  جلســه ای  تلسکوپ ســازان،  همایــش  در  مارســی،  در  اربابــی 
کــه مــارک چنــدان از  ســارازن و آرنــه آرده بــرگ داشــته اســت. مشــخص شــد 
مکان یابــی راضــی نیســت. بــه خصــوص پــس از شــنیدن صحبت هــای آرنــه. 
گفتــم پــس چــرا  گفــت بــا عصبانیــت  کــه اربابــی ایــن را تلفنــی بــه مــن  هنگامــی 
کارتــان خــوب اســت و بــرای مــا مشــکل ایجــاد  کــه  بــه نصیــری پیــام می فرســتد 
گفتــم  کــه از نامــش سواســتفاده شــده اســت. بــه ســپهر  گفتــه بــود  می کنــد. ظاهــرًا 
گویــی  کــه  کننــد  کــه بــا مــا مثــل جهــان ســومی های آفریقــا رفتــار  نبایــد بگذاریــم 

ــه هــر چیــزی راضــی هســتیم.  هیــچ نمی دانیــم و ب
ــت  ــد DIMM دس ــد بای ــری دی ــرای اندازه گی ــود ب ــده ب ــه ش گفت ــه  ــان جلس در هم
ــا  ــای م ــام اندازه گیری ه ــرد. در تم ــرار بگی ــن ق ــطح زمی ــاالی س ــر ب ــا 6 مت ــم 5 ت ک
گــر در همــه  گفتــه شــده بــود حتــی ا دیــم فقــط 2 متــر بــاال از ســطح زمیــن اســت. و 
قله هــا در 2 متــری باشــد )دیــم( بــاز هــم مقایســه چنــدان درســت نیســت. بایــد 
گرفــت. ایــن  کــه تلســکوپ در نهایــت قــرار خواهــد  در ارتفاعــی اندازه گیــری شــود 
کــه وکیــل شــده  کنیــم. او هــم  مســئله را بایــد هــر چــه زودتــر بــا نصیــری حــل 

اســت، ایــن روزهــا وقــت چندانــی نــدارد!
ــرده  ک ــه  ــا را وسوس ــد م ــری دارن ــام 4 مت ــٔه خ ــه دو شیش ک ــان  ــوت آلم ــام از ش ــن پی ای
ــم. چندیــن مشــکل پیــدا شــده اســت.  ــٔه 4 متــری بروی ــه ســوی آین ــه ب ک اســت 
ــت.  ــراش آن نیس ــه ت ــادر ب ــدی ق ــرکت فنان ــم ش ــری بخری ــر 4 مت گ ــه ا اول اینک
کار تــراش و  کیفیــت  گــر آن را بــه LZOS در روســیه بدهیــم هنــوز از  دوم این کــه  ا

کــردن آینــه توســط آنهــا اطــاع چندانــی نداریــم. فعــال 
کــه آینــه  گفتــه اســت  مشــکل دیگــری هــم پیــدا شــده اســت. شــرکت فنانــدی 
کاســگرین ایــن طــور اســت، ابــزار  کانــون  کــه در مــورد  گــر خــوب باشــد،  ثانــوی ا
کانــون را عــوض  کــه آینــه ثانویــه و  الزم بــرای تســت آن را نــدارد. مانده ایــم 

بکنیــم؟
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کــه تــا آخــر شــهریور ایــن چنــد مــورد همگــی حــل بشــوند و آینــٔه خــام  هــدف مــن ایــن اســت 
خریــداری بشــود یــا ســفارش داده شــود. 

ِکرلــف بــه دســتم رســید. اربابــی ســند اهــداف علمــی را  کارل آ  امــروز پنجشــنبه پیامــی از 
ــودم  ــود: چــون نگــران ب ــا ایــن مضمــون داده ب ــی ب ــود. پاســخ مفصل ــرای او فرســتاده ب ب
گوانتانامــو بکشــد، از ادارٔه  کارم بــه زنــدان   بــه دالئــل روابــط سیاســی ایــران و آمریــکا 
کــردم. ایــن جــواب از خزانــه داری بــه پیوســت نامــه اش  خزانــه داری آمریــکا نظرخواهــی 
گونــه مبادلــه اطاعاتــی علمــی در زمینه هــای مربــوط بــه تلســکوپ  کــه می گفــت هــر  بــود 

بــا ایــران جــرم اســت.

کوتــاه بــرای فیزیک دانانــی در اروپــا و آمریــکا و نیــز بعضــی  ایــن پاســخ را همــراه بــا متنــی 
کــه راه تفکــر  گفتــم  کشــور فرســتادم. در پیــام خــودم  ج  رســانه های علمــی داخــل و خــار
را نمی تــوان بســت و ایــن اقدامــات خــاف بدیهی تریــن و شــریف ترین فعالیــت انســانی 

کــه تفکــر و علــم بــه ویــژه علــوم بنیــادی ماننــد نجــوم اســت. اســت 

8۷/4/21 
گفتــم  کــردم. خیلــی روشــن نظــرم را  امــروز حــدود یــک ســاعت بــا فیروزجاهــی صحبــت 
ع چــه هدفــی دارم: اینکــه ســه پژوهشــکدٔه فیزیکــی الزم اســت بــا  و نیــز اینکــه در مجمــو
کننــد بــا ســرمایه گذاری مشــترک.   کننــد و پروژه هــای مشــترک تعریــف  یکدیگــر همــکاری 
کنــد بــا حضــور افــرادی از  کــردم یــک برنامــٔه تحقیقاتــی پنــج ســاله تعریــف  بــه او پیشــنهاد 
پژوهشــکده فیزیــک شــامل پســادکتری هــا و دانشــجویان و البتــه پژوهشــگران. در عیــن 
گــر مایــل اســت بــه فیزیــک  کــه می توانــد آزادانــه تصمیــم بگیــرد و ا گفتــم  حــال بــه او 

منتقــل شــود.

بــا ارفعــی هــم صحبتــی پیــش آمــد. او گفــت که خانــم دکتر فــرزان هم تقاضــای انتقال به 
کــه منشــأ آن شــیخ جباری  پژوهشــکدٔه فیزیــک داده اســت و احتمــااًل ایــن حرکتــی اســت 
گفتــم ممکــن اســت امــا در هــر  کــه ناشــی از بعضــی روش هــای نامطلــوب اوســت.  اســت 
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ــد افــراد را هــم  صــورت در عیــن حفــظ تعریــف پژوهشــکده ها، همــکاری میــان آنهــا، بای
گرچــه در نهایــت شــورای پژوهشــکده ها بایــد تصمیــم نهایــی را بگیرنــد.  گذاشــت.  آزاد 

درهــر حــال بــه نظــرم می رســد فیروزجاهــی تمایلــش بــه رفتــن بــه فیزیــک بســیار ناچیــز 
ــروز. ــای ام ــس از صحبت ه ــه پ ــت، البت اس

8۷/4/22، شنبه
ــران در  ــی ای ــه علم ــودن مبادل ــرم ب ع ج ــو ــه موض ــش ب کن ــام در وا ــادی پی ــداد زی ــروز تع ام
ح شــده  ع بــا بعضــی حقوق دانــان مطــر کــردم و حتــی در اســتانفورد موضــو آمریــکا دریافــت 
ل مامــور خزانــه داری آمریکا درســت اســت  کــه اســتدال بــود. نظــر یــک حقــوق دان ایــن بــود 
کــه بــه تفســیر اطاعــات  امــا نتیجه گیــری وی اشــتباه. او بخــش دیگــری از قانــون را 

گرفتــه اســت.  ــه آن می پــردازد نادیــده  علمــی و مبادل

 Physics کننــده بــود. مجلــه پیــام فیزیکدانــان چــه از اروپــا و چــه از آمریــکا بســیار دلگــرم 
خاطــرات  از   MIT از  ویلســون،  بــود.  مــورد  ایــن  در  خبــر  تهیــٔه  بــه  عاقه منــد   Today
ع همــکاری علمــی بــا شــوروی ســابق تعریــف  خــودش در دهــٔه شــصت میــادی و موضــو

می کــرد.

کــه شــروع شــده اســت تــا مدت هــا مــا را درگیــر   بــه نظــر می رســد ایــن فراینــد مدتــی اســت 
کنش هــای ناجــور در اروپــا هــم شــروع  کــرد و بــه ســرعت منتفــی نخواهــد شــد. وا خواهــد 
کــه البتــه بــه خاطــر چندگــون بــودن محیــط اروپــا، و نیــز فرهنــگ مــردم و  شــده بــود. 

ع دیگــری خواهــد بــود.  دانشــگران آن، از نــو

اتفــاق ناجــور دیگــر داخلــی اســت. دکتــر ریاضــی از دانشــگاه شــیراز پیامــی بــرای عــده ای 
می خواهــد  فضایــی  ســازمان  کــه  اســت  کــرده  ذکــر  آن  در  و  اســت  فرســتاده  منجــم 
کارگاه  ــه در  ک ــان  ــبیه هم ــی ش ــا فرم ــاور آنه ــوان مش ــه عن ــرد و او ب ــری بخ ــکوپ 2مت تلس
کــرده بودیــم بــه عنــوان تعییــن مشــخصات ایــن تلســکوپ ارســال  قبــل از عیــد بررســی 

کــرده بــود بــرای نظرخواهــی. 
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کــردن دانشــگاهیان مــا انتهــا نــدارد. بعــد از آن همــه حماقــت  ظاهــرًا غیرحرفــه ای رفتــار 
کــه دو ســال پیــش  کردنشــان بــرای خریــد از ســازمان  ســازمان فضایــی و ناحرفــه ای رفتــار 
ح شــده بــود حــاال یــک همــکار دانشــگاهی جــوان بــا رفتــار ناحرفــه ای خــود بــه ایــن  مطــر

گونــه رفتارهــا دامــن می زنــد.

کشــورما  کــه البتــه در  کاشــکی رقبــای عاقلــی می داشــتیم. ایــن همــه حماقــت در رقیــب. 
کارســاز اســت! گاهــی 

کــه تیــم اصلــی مــا، خسروشــاهی، جالــی، راهــوار و اربابــی همــه  امــروز اولیــن روزی بــود 
ــورد  ــاه در م کوت ــم  ــاز ه ــود. ب ــد ب ــده از لون ــو لین ــخنرانی تپ ــد. س ــده بودن ــه آم ــه رصدخان ب
گفتــم اصــل بــر حرفــه ای بــودن رفتــار جمعــی  کردیــم.  چگونگــی همــکاری صحبــت 
گــر بــه قیمــت تعطیلــی پــروژه باشــد.  کوتــاه نمی آیــم. حتــی ا ماســت و مــن در ایــن مــورد 

کار شــرکت ســاژم، ســازمان فضایــی و ریاضــی بــود.  منظــورم 

کار بــد  باالخــره در ایــران بایــد مثال هایــی از رفتــار درســت علمــی بــه جامعــه نشــان بدهیــم 
کســان می تواننــد انجــام بدهنــد! مــا نبایــد نمونــٔه بــد نشــان بدهیــم. در خــال  را بســیار 
کســان تربیــت می شــوند، بســیار اثــر زیبــا شــکوفا می شــود  کار حرفــه ای بســیار  انجــام 
کــه همان هــا در آینــده راه مــا را ادامــه خواهنــد داد  و بســیار خاقیت هــا بــروز می کنــد. 
کــه راه هــای غیــر حرفــه ای و  کســانی  و مدافعــان سرســخت مــا خواهنــد بــود و ناقــدان 
ــه خاطــر تلســکوپ نمی خواهیــم، بلکــه  ــد. مــا تلســکوپ را ب کرده ان غیــر علمــی را اتخــاذ 
کار علمــی صحیــح و تربیــت نیــرو، بــروز خاقیــت می خواهیــم و  تلســکوپ را بــه خاطــر 

گرنــه تلســکوپ، وقــت رصــد، و نیــز داده هــای نجومــی در دنیــا فــراوان اســت!

8۷/4/29
کارل  از آمــدن بــه ایــران و  کــه بــه همــان دالئــل  ک بکــرز از آمریــکا هــم پیــام داد  امــروز ژا
کــرده  گرچــه بســیار اظهــار تأســف  کارگاه ابــزارگان رصدخانــه معــذور اســت.  مشــارکت در 
گونــه مســائل زودتــر حــل بشــود و بــا آرزوی موفقیــت بــرای  کــه ایــن  بــود بــا ایــن امیــدواری 

ح مــا! طــر



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   ۷8   

گرگــش منتقــل شــده اســت و تــا چنــد  کاشــان خبــر داد تأسیســات قلــه اشــمنه بــه  بهنــام از 
کــه خبــر خوبــی بــود. روز دیگــر داده گیــری در آنجــا شــروع خواهــد شــد 

ج دیــم بــا ارتفــاع شــش متــر.  جلســه ای بــا خسروشــاهی و اربابــی داشــتیم در مــورد بــر
ج بــا مصالــح  گفتــه بــود طرحــی بــرای بــر کــرده بــودم و  روز قبــل بــا آرنــه تلفنــی صحبــت 
ح هــم  کــه بــرای مــا خواهــد فرســتاد. در مــورد ایــن طــر کــرده اســت  ســاختمانی تهیــه 
صحبــت شــد. قــرار شــد جالــی را درگیــر محاســبات بکنیــم. بایــد تــا اواخــر مــرداد ایــن دو 

کنیــم. ج را در دو قلــه بــرای اندازه گیری هــای نهایــی نصــب  بــر

کــرده  ــا الــزوس در روســیه صحبــت  کــه ب آرنــه پــس از تلفــن دیــروز و امــروز پیــام فرســتاد 
اســت. ایــن شــرکت حــاال از پــروژه مــا خبــر دارد و قــرار شــده اســت بــه زودی پیشــنهاد خــود 
کــه دو  گفتــه شــده  کارمنــدان شــوت آلمــان مرخصــی بودنــد و  را بدهــد. از طــرف دیگــر 

ــد. ــر برمی گردن ــٔه دیگ هفت

8۷/4/3۰، یکشنبه
کــه ناهــار را بــا حســام بــا هــم بخوریــم.  امــروز صبــح فرهــاد اردالن زنــگ زد دانشــکده 

کــه بایــد زود از دانشــگاه بــروم قرارمــان ســاعت 11 شــد بــا نهــار ماســت وخیــار! گفتــم 

کــه دوســتی حــدود 4۰ ســاله مــا نبایــد بــه ایــن راحتــی خــراب  صحبــت اصلــی او ایــن بــود 
ــه مــن از ایــن  ک گفتــم  ــه ]...[  ک ــود  ــرد. منظــورش ایــن ب شــود. صحبــت از اعتمــاد می ک
کــه  ــا خبــر بــودم امــا اینقــدر ایــن قضیــه بــرای مــن بی اهمیــت بــوده و هســت  ع ب موضــو
کــرده ام. نظــرش  کــردن نگذاشــته ام و از آن عبــور  بــرای آن هیچ گونــه وقتــی بــرای فکــر 
کــه دغدغــه اصلــی مــن رصدخانــه اســت و حواســم بــه تحــوالت دیگــر مرکــز  ایــن بــود 
کــه حواســم هســت امــا خــودم را  کمابیــش راســت می گفــت. بــا ایــن تصحیــح  کــه  نیســت 
درگیــر این گونــه دعواهــای داخلــی نمی کنــم. بــه هــر صــورت تحلیــل می کــرد رفتــار ]...[  
ــه این گونــه دقت هــا و تحلیل هــا  گــر تحلیلــش درســت باشــد مــن اعتقــاد ب گفتــم یعنــی ا
نــدارم. و راه درســت را بی توجــه بــه ایــن امــور و دقــت روی امــور دیگــر می دانــم. آخــرش 
کــه آن  کار بشــود ولــی بــاز هــم نظــرم ایــن اســت  گفــت ]...[ راســتش زمانــی بایــد ایــن 
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گفتــم  ــا روش هــای احتمــااًل غلــط ]...[ هــم نامعتــدل اســت. ولــی  راه هــا بــرای مقابلــه ب
ــا توجــه بــه  کار درســتی نیســت. امــا ب گرچــه بــه نظــرم  کار را جلــو می انــدازم،  باشــد ایــن 
کار  گذشــته شــاید ایــن  توجه هــای خالصانــه او بــه پژوهــش و بــه خــود مــن در دهه هــای 

را بکنــم.

کــم اســت ایــن رفتارهــای ناحرفــه ای نمــود قــوی در اجتمــاع  هــر چــه بکنیــم تــا تعدادمــان 
کنــار آمــدن بــا آن نداریــم. کوچــک علمــی مــا دارد. و چــاره ای جــز پذیــرش ایــن واقعیــت و 

بعدازظهــر پــس از برداشــتن دختــرم حــوا از مدرســه و ســر زدن بــه منــزل بــرای بنائــی و 
کف پوشــی، بــه الرک رفتــم هنــوز خســتگی راه از تنــم در نیامــده، شــیخ جباری  نقاشــی و 
کــرده  کــه بــا بخــش اداری ســاختمان فرمانیــه پیــدا  تلفــن زد و بســیار برآشــفته از مشــکلی 
کنــم. بســیار تأســف خــوردم از  کــردم او را آرام  گــوش دادم و ســعی  ــود. حرف هایــش را  ب
ایــن همــه تشــنج در مرکــز. میــان بخــش علمــی از یــک طــرف و بخــش اداری و مدیریــت 
کــردم  گرچــه ســعی  از طــرف دیگــر. تشــنج ها بســیار شــدید تقریبــًا روزانــه شــده بــود. 

ــدارم امــا شــخصًا درگیــر می شــوم.  ــه را مصــون ب رصدخان

ع  همیــن امــروز صبــح قبــل از جلســه بــا اردالن و ارفعــی شــیخ جباری زنــگ زد موضــو
کــرده اســت و  ح  گرفتــن دانشــجوی مشــترک بــا دانشــگاه شــریف را بــا دکتــر مشــفق مطــر
ح  کــه بــا شــورای دانشــکده مطــر او چنــدان روی موافــق نشــان نــداده اســت. امــا پذیرفتــه 

کنــد ]...[

8۷/4/31
کوتــاه شــیخ جباری را دیــدم. می گفــت شــنیده اســت آقــای X )منظــورش اردالن(  امــروز 
کــه هفتــه قبــل بــا او  کــرده اســت. می گفــت  گرفتــن دانشــجو بــا شــریف مخالفــت  ح  بــا طــر
کــرده اســت. نمی دانــد حــاال چــرا مخالفــت می کنــد.  کــرده اســت و او موافقــت  صحبــت 
گفتــم او بــه عنــوان عضــو IPM موافــق ولــی بــه عنــوان عضــو شــریف مخالــف اســت. 
ــد هــم شــروع شــده اســت. ایــن چالــش فقــط ناشــی از  ــه هــر صــورت ایــن چالــش جدی ب

اختــاف دو نســل نیســت. ]...[
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درهــر حــال آنچــه فعــًا می توانــم بگویــم این اســت مدیریــت IPM در این زمینــه کم کردن 
کمتریــن تــاش را می کنــد و شــاید بــه قــول فرهــاد، عمــدی دارد تشــنج ها حــذف  تشــنج ها 
کشــنده اســت بــرای تحقیقــات. امــا شــاید در فرهنــگ مــا  نشــوند. بــه نظــر مــن ایــن زهــر 

»زهــر مفیــدی« باشــد بــرای مانــدگاری.

8۷/5/2، چهارشنبه
صحبــت  داشــتم.  را  فیروزجاهــی  و  خسروشــاهی  بــا  مشــترک  قــرارکاری  اولیــن  امــروز 
کــه در زمینــٔه تحقیقاتــی:  برنامه ریــزی بــرای پژوهشــکده بــود. جمع بنــدی مــن ایــن بــود 

کهکشانی نجوم فرا
کیهانی( عالم اولیه )+ دانش زمینٔه 

بــرای پژوهشــکده تعریــف می کنیــم. فعالیــت همگرائــی ضعیــف و بــرش کیهانــی در زمینٔه 
گرفتــن پژوهشــگر،  کهکشــانی جــا می گیــرد. بنابرایــن فعالیت هــای مــا، اعــم از  نجــوم فرا

کارگاه هــای آموزشــی در ایــن زمینــه متمرکــز می شــوند.  پســادکتری یــا غیرمقیــم و نیــز 

هــر زمینــه از یــک یــا چنــد برنامــه تحقیقاتــی و نیــز هربرنامــه از چنــد پــروژه تشــکیل 
ــا مشــترک میــان  می شــود. محققــان مــا هــم می تواننــد در پروژه هــای میان زمینــه ای )ی

کننــد. ــا هــر زمینــه( شــرکت  هــر برنامــه ی

ــا اواســط شــهریور تهیــه شــود.  ــی ت ــه ایــن برنامه ریــزی تحقیقات ــوط ب ــرار شــد ســند مرب ق
ــه از فروردیــن!  ــا مهــر اســت، ن ــا از مهــر ت برنامه ریــزی ســاالنٔه م

8۷/5/3، پنجشنبه
دیشــب یادداشــتی بــه نــام مــن در روزنامــه همشــهری چــاپ شــده بــود. متــن را خوانــدم 
کــه مــن بــرای یــک یادداشــت دیگــر بــه  قلــم ســهراب راهــوار بــود. امــا عنــوان همانــی بــود 
گ همــوردا  کــه بــه وبــا خ داده باشــد. حــاال  کار بــرده بــودم. حــدس زدم بایــد اشــتباهی ر

کــردم. دیــدم بلــه!  نوشــتٔه ســهراب اســت. مراجعــه 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    81  

ــه!«  ــت می ش ــران درس ــوان »کار ای ــا عن ــن ب ــت م ــورد یادداش ــر در م ــار نظ ــوان اظه ــه عن ب
ایــن جملــه را بــه قیــاس جملــٔه ناصرالدیــن شــاه در قبــال تعجب خــان )مخبرالســلطنه(  
گله آمیــز بــا آقــای دره شــوری  نوشــته بــودم. انگیــزٔه یادداشــت مــن هــم مصاحبــه ای 
ــرده  ــیار افس ــود. او بس ــت، ب ــرده اس ک کار  ــران  ــت ای ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــری ب ــه عم ک
و ناراحــت بــود و می خواســت جایــی بگریــد و بنالــد تــا بــاد صــدای او را بــه دور دســت هــا 
ببــرد تــا مــردم آن را نبیننــد و نشــنوند!  ناراحتــی وی از روزگار مــرا یــاد بعضــی دوســتان 

ــم. ــم بودی ــاب باه ــه از اول انق ک ــت  ــدان انداخ فیزیک

سهراب راهوار ]...[

کــرده ام  گرانشــی اتخــاذ  گــروه همگرائــی  کــه بــرای تربیــت   ســهراب فکــر می کنــد روشــی 
بیهــوده اســت. مــن اینطــور فکــر نمی کنــم. تصــور مــن ایــن اســت بعــد از پنــج ســال ایــن 
گروهــی  کــم  گروه هــای فعــال دنیــا در ایــن زمینــه خواهــد شــد. دســت  گــروه یکــی از 
کیهان شناســی دارنــد  کــه تجربــه بین المللــی در یــک زمینــه نجومــی  و  تربیــت می شــوند 

ــد.  کــه الزم باشــد رو بیاورن ــٔه رصــدی دیگــر  ــه هــر زمین و می تواننــد ب

8۷/5/4 ، جمعه
دیشــب بــرای آبیــاری بــه طالقــان آمــدم. شــب دو ســه ســاعتی بیشــتر نخوابیــدم. ذهنــم 
گــر تعــداد  مشــغول نوشــتٔه ســهراب و فــرزان و نیــز رفتــار آنهــا بــه خصــوص ســهراب بــود. ا
فیزیک دان هــا یــا منجمــان مــا زیــاد بــود ایــن رفتارهــای طبیعــی مزاحمتــی بــرای جامعــٔه 
علمــی )اجتماعــی ـ علمــی( ایجــاد نمی کــرد. امــا در شــرایط فعلــی بایــد بیشــتر مواظــب 

بــود. 

رستوران نکاس )راه طالقان( 



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   82   

8۷/5/25، جمعه
ــان  ــه طالق ــن ب ــع رفت ــخصی مان ــای ش گرفتاری ه کاری و  ــای  ــه درگیری ه ــه هفت ــن س ای
گردی هایش، بــه پــارک  شــد. امــروز هــم حــوا )دختــرم( را بــرای پرنده نگــری بــا هم شــا

ــتن. ــرای نوش ــردم ب ک ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــغول اند. از ای ــا مش ــاوران آورده ام. آنه نی

کــرده اســت. حــس می کنــم ســامتی ام در  خســتگی ام در ایــن ماه هــای اخیــر نگرانــم 
گیجــی و عــدم تعــادل دارم.  گاهــی احســاس  مخاطــره اســت. نمی دانــم از چیســت! امــا 
گاهــی هــم، مثــل چنــد روز اخیــر زود خســته می شــوم و ســرم  هنــوز آن را جــدی نگرفتــه ام. 

کــه در درون، آرام در آن می کوبنــد. کاهــی آهنــی اســت  ــگار  ان

چند اتفاق در این هفته ها افتاده است 

گذاشــتن روی همــوردا  بــا نوشــتن متنــی و  را  فــرزان  موضــوع نوشــتٔه ســهراب و 
بــه مســیر دیگــری انداختــم. از طــرف دیگــر فرهــاد اردالن و حســام ارفعــی از 
رفتارهــای فــرزان و شــیخ جباری ناراحــت بودنــد. بــا الریجانــی هــم صحبــت 
نگــران شــده  او هــم  باشــد.  تشــنج  رفــع  بــه فکــر  بیشــتر  بایــد  گفتــم  و  کــردم 
بــود. دوبــار هــم صحبــت طوالنــی بــا شــیخ جباری داشــتم. بــه عــاوه پــس از 
گ همــوردا، فــرزان برایــم پیــام الکترونیکــی  »چســباندن« متــن خــودم روی وبــا
اعتــراض  بــا  همــراه  مشــورت  و  ســوال  جنبــه  بیشــتر  و  بــود  نــرم  کــه  فرســتاد 
کــه  کشــید  داشــت. پاســخ او و پیــام  مجــدد او بــه ســه یــا چهــار پیــام متقابــل 
کنــم راه درســت مقابلــه بــا رفتارهــای  گوشــزد  کنــم و  ســعی می کــردم او را آرام 
»بــزرگان« و »ریش ســفیدان« چگونــه باشــد بیشــتر نفــع می بــرد. بــه نظــرم رســید 
رفــت و آمــد ایــن پیام هــا مؤثــر بــود در تجدیــد نظــر در رفتارهایشــان. یــک روز 
گلســتانیان،  کنــد. هم زمــان شــد بــا حضــور  کــه صحبــت  هــم شــیخ جباری آمــد 
رامیــن، در ایــران. باهــم آمدنــد و اصــل صحبــت حــول وحــوش همیــن رفتارهــا 
و بعضــی علــل مهاجــرت مغزهــا بــود. در آن جلســه زیــاد برآشــفته بــود. آن روزهــا 
کــردن بــه رفتــن از ایــران بودنــد و همیــن  ظاهــرًا خــودش و فــرزان مشــغول فکــر 

ــدار دادم. ــم و هش گفت ــی  ــه الریجان ــه ب ک ــود  ــزی ب چی
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فیروزجاهــی  آمــدن  ع  موضــو مجــدد  شــیخ جباری  بــا  صحبت هــا  از  یکــی  در 
کــرد و اینکــه بهتــر اســت از پژوهشــکدٔه نجــوم بــه فیزیــک منتقــل  ح  را مطــر
شــود. می گفــت بــه همــان دلیــل هــم الزم اســت خانــم فــرزان از پژوهشــکده 
کــه بــه لحــاظ علمــی  ل او ایــن بــود  ذرات بــه فیزیــک منتقــل شــود. اســتدال
ارتبــاط نزدیکتــری فــرزان و فیروزجاهــی بــه پژوهشــکده فیزیــک دارند.مــن نظــر 
گفتــم. اول اینکــه در پژوهشــکده ذرات و نجــوم از  همیشــگی خــودم را بــه او 
کوتــاه مــدت  کــم در  دل فیزیــک بــه علتــی زائیــده شــده اند و ایــن زایــش، دســت 
ح رصدخانــه ملــی و همیــن طــور شــتابگر ملــی، بــر  ممکــن نیســت. دوم اینکــه طــر
کشــور الزم اســت. و  IPM هــم مناســب ترین  خــاف نظــر و تصــور او،کامــًا  بــرای 
ح هــای بــزرگ بنیــادی اســت. ســوم اینکــه همــکاری علمــی  جــا بــرای چنیــن طر
آن  بــرای  می تــوان  کــه  اســت  موضوعــی  آن  اعضــا  و  پژوهشــکده  ســه  میــان 
راه کارهــای ســاده ای اندیشــید، بــدون اینکــه الزم باشــد اعضــا جابه جــا بشــوند و 
کــه فیروزجاهــی برنامه هــای تحقیقاتــی عالــم  کــرده بــودم  مــن همــواره توصیــه 
کنــد و بــه فکــر تعریــف پروژه هایــی در ایــن زمینــه بــا پژوهشــگران  اولیــه را مــدون 
در  هویــت«  »بحــران  از  صحبــت  شــاهین  باشــد.  دیگــر  پژوهشــکده های 
گفتــم  کــردم بلکــه  پژوهشــکده فیزیــک می کــرد. مــن نــه تنهــا حــرف او را تأییــد 
کنــد نــام پژوهشــکده فیزیک  پژوهشــکده فیزیــک بایــد خــودش را دوبــاره تعریــف 
2۰ ســال پیــش، در اوائــل انقــاب  و »وضــع آشــفتٔه دانشــگاه ها معنــی داشــت. 
ع آن بایــد بــاز تعریــف شــود. در  االن بی معنــی اســت« هــم اســم و هــم موضــو
گفتــم هــر جــور خــودش تصمیــم بگیــرد مــن موافقــم.  مــورد فیروزجاهــی هــم 
کــه فیروزجاهــی ایمیــل بــرای  دو روز پــس از ایــن صحبــت، و هفتــٔه پیــش بــود 
کــه موافــق اســت، مایــل بــه اینکــه بــه پژوهشــکده  مــن فرســتاد بــا ایــن مضمــون 
فیزیــک منتقــل بشــود. روز بعــد هــم  شــاهین نامــه ای بــه الریجانــی نوشــت و 
کــه خاصــه فــرزان و فیروزجاهــی خــوب اســت بــه فیزیــک  کپــی بــه مــن و ارفعــی 
منتقــل شــوند و مــا همگــی موافقیــم. چنــد روز پیــش از آن هــم قــرار شــده بــود، 
پیــرو نگرانی هــای ناشــی از تشــنج در فیزیــک، جلســه ای بــا اعضــای هیئــت 
ــائل  ــود،تا مس ــکیل ش ــو تش ــز نان ــی و نی ــکده فیزیک ــه پژوهش ــورای س ــی و ش علم
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کــه جلســه تشــکیل نشــد و بــه  مشــترک، از جملــه همــکاری، در آن بحــث شــود 
گرفــت و ناراحت  تعویــق افتــاد. چنــد روز پــس از ایــن نامــه، حســام بــا مــن تمــاس 
کــرده ام  گفتــم اصــًا ناراحــت نبــاش. مــن هــم نامــه را دریافــت  بــود از ایــن نامــه. 
کنــش نشــان نــدادن اســت. ولــی او بهتــر  کــرده ام. بهتریــن راه، وا و بایگانــی 
کــه بهتــر اســت  اســت بــه عنــوان معــاون پژوهــش یادداشــتی بــه الریجانــی بدهــد 
ــٔه چهــار  ع هــای مــورد عاق ــٔه موضو ــر اصــل، ماننــد بقی ــا ب ع هــم، بن ایــن موضــو
ح شــود. ایــن تنهــا راه جلوگیــری از  پژوهشــکده علــوم فیزیکــی در جلســه ای مطــر
تشــنج بیشــتر و انداختــن مســائل در یــک مجــرای ســالم اســت. مــن هــم گذاشــته 
ــرده  ک ــنهاد  ــم پیش ــود او ه ــم. خ کن ــت  ــی صحب ــا فیروزجاه ــت ب ــر فرص ــودم س ب
کــه مــن  کنیــم  بــود در جلســه ای بــا حضــور شــاهین بــا هــم در ایــن مــورد صحبــت 
کــه ایــن روزهــا ایــران  حضــور شــاهین را ضــروری نمی دانســتم. بــه خصــوص 
کــه حــدود یــک ســاعت و نیــم  نبــود.  دیــروز، پنجشــنبه، موقعیتــی پیــش آمــد 

کردیــم. صحبــت 
کــه مشــغول اســت شــروع شــد و ســپس در مــورد  کارهــای پژوهشــی  صحبــت بــا 
ــردم تاریخچــه و شــرایط موجــود و  ک دو پژوهشــکده و موقعیــت خــود او. ســعی 
کنــم. و اینکــه در تصمیم هایــش هوشــیار باشــد و عجلــه  آینــده را بــرای او ترســیم 
نکنــد. ســاختمان در حــال اتمــام پژوهشــکده را نیــز نشــانش دادم. در آخــر جلســه 
کــه بیــش از انــدازه تحــت تأثیــر صحبت هــای شــاهین بــوده  احساســم ایــن بــود 
کــرده اســت. آخــر  اســت و احتمــااًل بخشــی از بدبینی هایــش را هــم بــه او منتقــل 
کــدام اتــاق را در پژوهشــکده انتخــاب  ســر حتــی راجــع بــه اینکــه مایــل اســت 
کردیــم. نکتــه ای در همــٔه ایــن صحبت هــا  کردیــم و خداحافظــی  کنــد صحبــت 
کــردم ایــن بــود  ح  بــا افــراد مختلــف، از جملــه خــود شــاهین شــیخ جباری را مطــر
گــر پــا می گرفــت بســیاری از مشــکات در مجــرای  کــه ایــدٔه مرکــز علــوم فیزیکــی ا
کــرد  کــه بــا اجــرای آن مخالفــت  ســالمی بــرای حــل می افتــاد و ایــن شــاهین بــود 
کــه خــودش از دیگــران ایــراد می گرفــت؛  و بــه نظــر مــن مخالفــت او از نوعــی بــود 
کــه باعــث قــدرت  ح، بلکــه بــه ایــن علــت  مخالفــت نــه بــه خاطــر بــد بــودن طــر
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کــرد و هنــوز  کــه او  گرفتــن ]...[ می شــد. و ایــن اشــتباه بســیار اساســی اســت 
می کنــد.

ــا نداشــتن  ــه مواجــه شــدیم ب ک ــود  مکان یابــی: درســت یکســال پیــش ایــن موقــع ب
گرچــه  داده هــای پذیرفتنــی بــرای مکان یابــی و مشــکل نصیــری وثبوتــی. حــاال 

کمابیــش در همــان شــرایط هســتیم. موقعیــت عــوض شــده ولــی بــه لحاظــی 
ــغولند.  ــا مش ــت. تیم ه ــا نیس ــار م ــی در اختی ــی علم ــزارش پذیرفتن گ ــچ  ــوز هی هن
گرگــش رفــت و نصــب شــد  قلــه اشــمنه حــذف شــد و تجهیــزات، بــه ســختی، بــه 
و اندازه گیــری آنجــا هــم شــروع شــد. قــرار بــود سه شــنبه چنــد روز پیــش بــه قلــه 
گفتــه  گرفتــار بــود  کنیــم. چــون نصیــری  برویــم و اوضــاع را از نزدیــک بررســی 
ــد و داده هــا و تحلیــل را هــم  ــم دانشــجویش آقــای  شــمالی همــراه مــا بیای بودی
ــه  گفت ــری  ــت نصی گف ــا  ــب و حی ــا حج ــگ زد و ب ــمالی زن ــنبه ش ــاورد. روز دوش بی
اســت داده هــا و تحلیل هــا را بایــد خــودش بــه مــا بدهــد و شــمالی حــق نــدارد 
از حــد سیاســی  بیــش  رفتــارش  نیامــد:  بدهــد! خوشــم  مــا  بــه  داده ای  هیــچ 
کــردم و قــرار رفتــن بــه قلــه را بــرای هفتــٔه آینــده  می شــود. بــا خــودش صحبــت 
کــه همگــی  گذاشــتم. خسروشــاهی هــم خواهــد آمــد. احتمــااًل بــا جالــی و راهــوار 
کمیتــه علمــی مــا هســتند، بــه عــاوه بــا اربابــی و خسروشــاهی مفصــل  عضــو 
اندازه گیــری  اســت.  نگــران  هــم  او  کردیــم.  صحبــت  مکان یابــی  بــه  راجــع 
روشــنائی آســمان انجــام نشــده اســت. ســتون رطوبــت جــو هــم همیــن طــور. 
ــدارد وحتــی  کــم داریــم. نصیــری فرصــت بحــث علمــی ن گرگــش بســیار  داده از 
کمتــر از قبــل اجــازه می دهــد بــه جزئیــات روش علمــی  منــِش سیاسی شــدٔه او 
ــه  ــه قل ــن ب ــه روز رفت ک ــت  ــن اس ــه ای ــدم ب ــم، امی ــش بپردازی او و اندازه گیری های
ــح صحبــت  ــی صری کنیــم و خیل ــدا  ــا پی ــه بحث ه گون ــرای ایــن  کافــی ب فرصــت 

ــت.  ــر اس ــی اش در خط ــار علم ــد اعتب ــری بدان ــه نصی ک ــم  کنی
فشــار  احســاس  داشــتیم  الریجانــی  بــا  کــه  صحبت هایــی  بــا  دیگــر  طــرف  از 
کنیــم. از یــک طــرف اعتبــار  کــه زودتــر قلــه را اعــام  سیاســی زیــادی می کنــم 
کنــون  کــه تا رصدخانــه بایــد افزایــش یابــد. از 15 میلیــارد تومــان بــه 4۰ میلیــارد، 
تنهــا بــه طــور شــفاهی پذیرفتــه شــده اســت. از طــرف دیگــر بــرای خریدهــای 
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کــه در ایــن طــرف هــم دســت کم بــرای خریــد  ارزی موافقــت دولــت الزم اســت. 
ــی دســتور اولیــه صــادر شــده امــا هنــوز محقــق نشــده اســت و همــواره  ــٔه اصل آین
کــه قلــه تعییــن نشــده اســت.  کــه هنــوز  موقــع پیگیــری ایــن امــور می شــنویم 
گزینــٔه  عمومــًا مکان یابــی را خیلــی جــدی نمی گیرنــد، و از طوالنــی شــدن تعییــن 

مــکان تعجــب می کننــد.
کشــور، ســاف، وابســته بــه وزارت دفــاع،  از طــرف دیگــر ســازمان فضایــی امنیــت 
ح هــای خودشــان اند  پابه پــای مــا در منطقــه بــه دنبــال مــکان مناســب بــرای طر
کــه پارامترهایــی نظیــر مــا را می خواهنــد. در همیــن مــاه اخیــر در اطــراف قلــه 
روی   »8 »ســاف  تــا   »1 »ســاف  نشــان  چنــد   ، مرکــزی  و  قــم،  منطقــه  گــرگ، 
ســنگ ها نوشــته اند، حتــی نزدیــک دســتگاه دیــم مکان یابــی ما!ایــن نگرانــی 
کنیــم.  کــه در تخصیــص مــکان بــه رصدخانــه بــا مشــکل برخــورد  وجــود دارد 
نمی دانــم تــا چــه انــدازه بتــوان بــا آنهــا رفتــار خردمندانــه داشــت. در ایــن شــرایط 
کــه روز 8 شــهریور مــکان را اعــام  کنیــم  گرفتیــم اعــام  ایــن هفتــه تصمیــم 
کــه قــرار اســت قبــل از شــروع  کــرد، آخریــن روز هفتــه دولــت و روزی  خواهیــم 
کانون هــای تلســکوپ ملــی، بــه  کارگاه بین المللــی، مــا در مــورد آشکارســازها و 

ــد. ــرگ، مــکان را ببین ــه آرده ب ــه خصــوص آرن ــا، ب ــان م ــم و میهمان ــه بروی قل
یــاد زمــان و دوران محمدرضاخــان قمــی می افتــم. در دربــار ناصرالدیــن شــاه. 
تلســکوپ  کنــد.  راه انــدازی  ســلطنتی  رصدخانــٔه  کــرد  ســعی  بســیار  بیچــاره 
کوچکــی بــه دربــار بــرد و عبــور زهــره از روی خورشــید را هــم بــه ناصرالدیــن شــاه 
گفــت: »مــا بــرای هــوا پــول نداریــم« االن  نشــان داد ســرانجام ناصرالدیــن شــاه 
کمــی  گــر محمدخــان  دولــت »بــرای هــوا« پــول داده اســت! امــا فکــر می کنــم ا
بــه  االن در نجــوم  مــا  کوچکــی می ســاخت شــاید  کوتــاه می آمــد و رصدخانــه 
ح رصدخانــٔه ملــی«  گــر نفــس »طــر مراتــب پیشــرفته تر بودیــم. فکــر می کنــم  ا
بــه عنــوان یــک اســم باعــث شــود تحرکــی در نیــروی انســانی الزم بــرای نجــوم 
گــر رصدخانــه  رصــدی در ایــران بــه وجــود بیایــد بایــد خوشــحال باشــیم حتــی ا

اصــًا راه نیفتــد!!
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ح را بــرای یــک تلســکوپ بــزرگ،  منظــورم ایــن اســت قطعــًا ترجیــح می دهــم طــر
حتــی تــا 4 متــر، پیــش ببریــم. در خــال آن بــا فــرض اینکــه مدیریــت ســاخت بــه 
عهــده خــود مــا اســت، انــواع و اقســام نیروهــای بومــی را در بخش هــای مختلــف 
ح هــای بزرگتــر در  طراحــی و ســاخت تربیــت بکنیــم، آمــاده بشــویم بــرای طر
گــر در ایــن مرحلــه مــکان بــه صــورت ایــده آل انتخــاب نشــود.  آینــده. پــس حتــی ا

ک! چــه بــا
اشکال ها:

جملــه 	  از  اســت،  وارد  اشــکال  نصیــری  توســط  مــکان  انتخــاب  روش  بــه 
دارند،احتمــااًل  کمتــری  قطعــی  روشــنایی  کــه  کرمــان  و  خراســان  جنــوب 

بدهنــد. را  بهتــری  »دیــد«  امــکان 
منطقه اطراف شهرکرد اصًا بررسی نشده است.	 

کــه  پــس مــا باالجبارمنطقــه را اعــام می کنیــم. ایــن همچــون جــام زهــری اســت 
بایــد بنویســم بــرای هدفــی بزرگتــر. 

گــر  کشــف مکان هــای احتمالــی بهتــر. ا هم زمــان برنامه ریــزی می کنیــم بــرای 
ــکان را  ــازه داد م ــی اج ــرایط سیاس ــم و ش ــری یافتی ــکان بهت ــک م ــدٔه نزدی در آین
گرنــه در مــکان اعــام شــده تلســکوپی نصــب می کنیــم و  عــوض می کنیــم و 

مــکان بهتــر را می گزاریــم بــرای آینــده. 
نکته ای دیگر در مورد مکان یابی:

کارشناســان، مــارک ســارازین و آرنــه  ارتفــاع دیــم مــا 2 متــر از ســطح زمیــن اســت. 
کــه  می گوینــد بایــد شــش  متــر از ســطح زمیــن باشــد. ایــن هفته هــا مشــغولیم 
کنیــم، نــه اینکــه بخریــم. مشــغول  ج شــش متــری بــرای دیــم را طراحــی  پایــٔه بــر

کار هســتیم. ایــن 
روســیه  در  الــزوس  بــا  هــم  و  آلمــان  در  شــوت  بــا  هــم  خــام:  شیشــٔه  ســفارش 
ــاده  ــری آم ــام 3/8 مت ــٔه خ ــبختانه دو شیش ــه خوش ک ــوت  ــم. ش گرفته ای ــاس  تم
کنــد. قــرار اســت 2 مــاه دیگــر از حــاال  کــه مجــوز را پیگیــری  دارد پذیرفتــه اســت 
جــواب مــا را بدهنــد. الــزوس معلــوم نیســت چــه انــدازه مــا را جــدی می گیرنــد یــا 
کننــد. احتمــااًل از طریــق  کننــد، شــاید بخواهنــد مــا را سربه ســر  مایلنــد همــکاری 
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گرچــه شــک  کــرد  دفتــر فناوری هــای ریاســت جمهــوری نیــز پیگــری خواهیــم 
کننــد و آیــا بیشــتر مایلنــد از مــا اطاعــات  دارم چقــدر مایــل باشــند بــا مــا همــکاری 
کارهــا انجــام  کاشــکی خیلــی صریــح  کننــد بــرای بخش هــای دفاعــی.  کســب 

می شــد. 
کنیــم خودمــان همــه  کارِی بــدی در ایــران داریــم. بــرای اینکــه وانمــود  اخــاق 

چیــز را می دانیــم بــه دنبــال »دزدی« اطاعــات هســتیم!
ح تجدیــد  گــر در مرحلــه شیشــٔه خــام بــه مشــکل تحریــم بــر بخوریــم بایــد در طــر ا

نظــر بکنیــم.
کــه بــه عنــوان مهنــدس  کــرده از آلمــان  ســپهر اربابــی: اربابــی پیشــنهاد دریافــت 
کــرد. مــورد  ح مــا مشــغول شــود. بــا مــن مشــورت  پــروژه در طرحــی مشــابه طــر
پیچیــده ای اســت. از یــک طــرف اطرافیــان مــا در IPM، و بقیــه در ایــران او را 
ح بقبوالنــم.  کــه او را بــه طــر کنــون هــم مــن مشــکل داشــته ام  ]...[ نمی داننــد و تا
کار علمــی وجــود دارد  کــه در ایــران از علــم و  علــت آن هــم بینــش غلطــی اســت 
ح  کــه آن هــم ناشــی از عقب ماندگــِی ماســت. دوم اینکــه مــن او را بــه ســمت طــر
نشــان  را  خــودش  توانایی هــای  کــه  جایــی  داده ام،  ســوق  عمــًا  رصدخانــه 
کشــانده ام  ــزار و ســپس مهنــدس پــروژه  ــه ســمت ســاخت اب بدهــد. حتــی او را ب
کــه  و همیــن باعــث شــده قــدری توانای هایــش را نشــان دهــد. و ارتباط هایــی 
کــرده اســت باعــث شــده خــودش را در ســطح بین المللــی  ح ایجــاد  از طریــق طــر
ــرود و  ــه ســه مــاه آزمایشــی ب ک گزینــه ایــن اســت  ــز بشناســاند. می گفــت یــک  نی
گزینــٔه دیگــر رفتــن بــرای دو یــا ســه ســال اســت. بــه نظــرش رفتــن  بعــد برگــردد. 
کــه  او بــرای ســه مــاه باعــث تقویــت موقعیــت وی در ایــران می شــود. شــاید آنهــا 
کــه حضــور وی  کننــد  بینــش محــدودی از علــم و پروژه هــای علمــی دارنــد درک 
چــه ارزشــی داشــته اســت. از طــرف دیگــر در مــدت 2 تــا 3 مــاه می توانــد اطاعــات 
گــر 2 تــا ســه ســال بــرود برگشــت وی  کنــد. امــا ا کســب  مفیــدی هــم بــرای مــا 
دیگــر قطعــی نیســت و بــه بســیاری عوامــل از جملــه خانــوده اش بســتگی خواهــد 

داشــت.
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دیگــر  هســتیم.رویداد  مشــغولش  روزهــا  ایــن  کــه  دیگــر  رویــدادی  هــم  ایــن 
کــه در  بحث هــای مرتبــط بــا نجــوم ایــران اســت: بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم 
را خسروشــاهی  اول  اولیــه، بخــش  کهکشــانی و عالــم  پژوهشــکدٔه نجــوم فرا
کــرد و بخــش دوم را فیروزجاهــی. قــرار اســت ســند آن را در  هدایــت خواهــد 

کنیــم. شــهریور مــاه منتشــر 

8۷/5/26، شنبه
کلی ماه ۱4شعبان- امشب خسوف 

امــروز صحبــت طوالنــی بــا ســپهر اربابــی داشــتم. آمــده بــود مشــورت بکنــد در مــورد 
کــه بــه او پیشــنهاد شــده بــود: مهندســی پــروژه تلســکوپ ونــدل شــتاین!  شــغل در آلمــان 
پــروژه ای شــبیه بــه مــا. تلســکوپی 2/5 متــری در ایــات باواریــا. قبــًا از ایــن پــروژه خبــر 
گــر مایــل باشــیم می تــوان همــان تلســکوپ  کــه ا گفتــه بــود  داشــتیم و حتــی زمانــی آرنــه 
کــه نــه مــن موافــق بــودم و نــه او. حــاال مجــری همــان پــروژه  کــرد،  کپــی  را بــرای ایــران 
بــه ســپهر پیشــنهاد شــغل مشــابه تلســکوپ مــا داده بــود. مســئله را از همــه جوانــب بــرای 
کــردم. مهمتــر از همــه اینکــه مســئلٔه شــخصی اوســت و خــودش بایــد تصمیــم  او روشــن 
کــه بــا ایــران قابــل مقایســه نبــود. خیلی هــا البــد  بگیــرد. حقــوق خوبــی دریافــت می کــرد 
ــت. از  ــران می گف ــکات ای ــش از مش ــد. در صحبت های ــغلی را می خورن ــن ش ــرت چنی حس
کم لطفــی یــا بی لطفی هــای IPM. فشــار خانــواده، اینکــه هنــوز اســتادیار پایــه یــک اســت. 
کار  کــه او پذیرفتــه اســت )ریســک(:  کنــم ایــن خطــری اســت  کــردم روشــن  بــرای او ســعی 
در رصدخانــه و ارضــاء شــخصی بــه خاطــر امــکان بــروز توانی هایــش در مقابــل هیئــت 
ــه همیــن  ــود ب ــه دانشــگاه امیرکبیــر را نپذیرفتــه ب ــًا رفتــن ب علمــی در یــک دانشــگاه )قب
کنــد  کــه شــخصیت او را ارضــاء  کشــیدن اســتاد دانشــگاه بــدون محتوایــی  دلیــل(، یــدک 
ــم  کشــید. نمی دان ــاعت طــول  ــا حــدود دو س کنــد. صحبــت م ــاس پوچــی  و اینکــه احس
کــه از  کــه ســه مــاه بــه آنجــا بــرود و بــه آنهــا بگویــد  کنــد، امــا آخــر ســر نظــر او ایــن بــود  چــه 
کــرد و می شــود نوعــی  کار را می تــوان  گفتــم ایــن  گرفتــه اســت.  رصدخانــه ملــی مرخصــی 

گرفــت. بایــد منتظــر شــش مــاه آینــده بــود! مأموریــت بــرای وی در نظــر 
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8۷/5/3۰، چهارشنبه
دیــروز سه شــنبه بــرای بررســی مــکان اوضــاع مکان یابــی بــه قله هــا رفتیــم. وضعیــت 
تیــم  و  اربابــی  خسروشــاهی،  نصیــری،  اســت.  کــرده  درگیــر  خیلــی  مــرا  ذهــن  مــکان 
گرگــش رفتیــم.  ــه ســمت  ــد. صبــح یــک راســت ب ــا مــا بودن مستندســاز همــراه نصیــری ب
گرگــش خــوب نیســت و مــا  کــه داده هــای  گفتــه بــود  قبــًا نصیــری در صحبــت تلفنــی 

کردیــم و ایــن همــه هزینــه! بی خــود یــک ســال وقــت تلــف 

کامــو،  کرمــی، از روســتای  ح رصدخانــه همــراه بــود و بــا قاطربــان، آقــای  این بــار قاطــر طــر
ــا قاطــر ســبک  کــه ماهــم ســوار شــویم ت آب و مــواد غذایــی بــاال می بــرد. اصــرار ایــن بــود 
بــاال نــرود! صعــود همــوار بــود. حــدود یــک بعدازظهــر بــاالی قلــه بودیــم. انصافــًا در مــدت 
کــردن چــادر از  کــرده بــود. اختــراع وی در ایمــن  کوتــاه بهنــام همــه چیــز را نصــب و مهیــا 
حشــرات و مــار و عقــرب و مــوش بی نظیــر اســت. تمــام چــادر در یــک تــور ســیمی قــرار دارد 

کــه مانــع حیوانــات مــوذی می شــود!

کــه  کوتــاه اطــراف را مزاحــم می دانــد  نصیــری از ایــن قلــه خوشــش نمی آیــد. قله هــای 
تاطــم ایجــاد می کننــد.

کــه بهنــام بــه مقــّر  برگشــت مــا بــه ترمینــال حــدود 5 بعدازظهــر بــود. ترمینــال اســمی بــود 
کــه ماشــین می رفــت؛ در ارتفــاع حــدود 3۰۰۰  گرگــش داده بــود. آخریــن محلــه  پائیــن قلــه 
ــربازها از  ــیدیم. س ــوا رس ــٔه دین ــه قل ــب ب ــدود 8 ش ــم ح کردی ــت  ــه حرک ک ــال  ــر. از ترمین مت
کاشــان دیــده شــد  کــه چــراغ شــهر قــم و  کــرده بودنــد. نزدیکــی دینــوا  قبــل چــای آمــاده 
کــرد. نصیــری دائــم می گفــت نــور مســتقیم  خسروشــاهی نگرانــی شــدید خــود را ابــراز 
ــتگی دارد.  ــراف بس ــهرهای اط ــتقیم ش ــور غیرمس ــا ن ــمان ب ــنایی آس ــت. روش ک نیس ــا م
خسروشــاهی ایــن را نمی پذیرفــت. اندازه گیری هــای تــا االن ترجیحــی بــه هیــچ قلــه ای 
گرگــش حــدود  کاه برفــی،  گــرگ، دینــوا،  ــٔه  نمی دهــد. بــه نظــر می رســد »دیــد« هــر 4 قل
9% تــا 1 ثانیــه قــوی اســت. از طــرف دیگــر غبــار ناحیــه مســئله اســت. در گرگــش بــه وضوح 
ــا ارتفاعــی حــدود مــا، شــاید باالتــر وجــود دارد. ایــن مشــاهده از  کــه غبــار ت دیــده می شــد 
دیــدن وضعیــت ابرهــای دور دســت حــدس زده می شــد. در دینــوا مــاه ابتــدا پائیــن بــود و 
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کــه آخــر شــب بــود نقــره ای  قرمــز. شــاید تــا ارتفــاع 5 درجــه بــاالی افــق. در ارتفــاع 3۰ درجــه 
کامــًا  قرمــز بــود. بــه هــر صــورت غبــار و روشــنایی احتمــااًل تعیین کننــده  شــده بــود. ابتــدا 
خواهنــد شــد. مــا ســاعت 1:3۰ صبــح بــه تهــران رســیدیم. ایــن بازدیــد الزم بــود. حضــور 
نصیــری هم زمــان بــا خسروشــاهی ســازنده بــود از هــر جهــت. خسروشــاهی الزم بــود از 
نزدیــک هــم، بــا قله هــا آشــنا شــود و هــم بــا روش اندازه گیــری، پیچیدگی هــای اجرائــی 

ل های نصیــری. آن و اســتدال

8۷/6/1، جمعه
امــروز بــه طالقــان آمــدم. تیــم شــبکه یــک اصــرار داشــتند در طالقــان از زندگــی مــن یــک 
کننــد. دیــروز در جنــوب تهــران، محلــه قنــات آبــاد و دروازه نــو )ابتــدای  مســتند تهیــه 

ــد. کردن ــه  ــم تهی ــن فیل ــی م ــای بچگ ــم و از محله ه ــازار( رفتی ب

کــه  ــا دکتــر خســروی  ــه تحقیقاتــی بــود ب دیــروز در دفتــر رصدخانــه مشــکلی در یــک مقال
مشــغول رفــع آن شــدیم نگــران ســاختمان دفتــر پژوهشــکده هســتم. بــا وجــود تعــداد 
ــتفاده  ــوان از آن اس ــا بت ــت ت ــه ای الزم اس ــد هفت ــوز چن کار هن ــرفت  ــر و پیش کارگ ــب  مناس

کــرد. امــان از دســت پیش بینی هــا در ایــران!

کــرد از اینکــه  کردیــم. نگرانــی آرنــه را اعــام  پنجشــنبه تلفنــی بــا آل ابراهیــم صحبــت 
گرفتــه  ثانویــه،  آینــٔه  و  کانون هــا  ماننــد  تلســکوپ،  نهائــی روی مشــخصات  تصمیــم 
کارگاه هفتــٔه آینــده آن را نهائــی  گفتــم حــق دارد امــا ایــن بــار در  نمی شــود. بــه مجیــد 

کــرد.  خواهیــم 

ــا چنــد  کنــم، ب ح  فــردا مــی خواهــم بــا خسروشــاهی، اربابــی بــه صراحــت مســئله را مطــر
کارگاه بــه هــر قیمــت بــه نتیجــه برســیم. کــه بایــد تــا روز آخــر  ســئوال 

گذاشــته ایم ایــن هفتــه پنجشــنبه مجــدد بــه قله هــا برویــم همــراه بــا  بــه عــاوه قــرار 
کلیــدی بــرای  آرنــه و شــاید یــک یــا دو مهمــان دیگــر. می خواهــم دســت کم پارامترهــای 

کنیــم. ــا هــم هماهنــگ  ــه را ب تصمیــم نهایــی قل

کنیم، اما تا آخر شهریور چرا! به نظر نمی رسید بتوانیم تا 8 شهریور قله را اعام 
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ــه  گل ــت از ]...[  ــه صراح ــه ب ک ــتم  ــوم داش ــٔه نج ــه ای در مجل ــر جلس ــنبه بعدازظه چهارش
کارهــا را نــدارد. از جملــه هفــت مــاه اســت  کــردن  کار، یعنــی تمــام  کــه تــوان انجــام  کــردم 
ــه  ــرار اســت ]...[ ب ــردم. شــنبه صبــح ق ک ــه در نیامــده اســت. راه حــل پیشــنهاد  کــه مجل
کنــد. اول وقــت جلســه ای  کار را شــروع  کارهــا  عنــوان تمام کننــده و هماهنگ کننــدٔه 
کــه همــٔه اعضــا باشــند و در مــورد حــدود اختیــارات و مســئولیت ها صحبــت  گذاشــته ایم 
کارهــای مرتبــط بــا خــودم وارد  گرچــه هیــچ دلــم نمی خواســت از بســتگان در  شــود. 

شــوند، امــا چــاره ای ندیــدم.

کــه تیــم تلویزیــون بــه منــزل آمدنــد بــرای تهیــٔه مســتند زندگــی مــن، ]...[ منــزل  دیــروز 
ــری  ــز دیگ ــارم چی ــه انتظ گرچ ــردم.  ــم نک ــرار ه ــدارد. اص ــت ن ــه دوس ک ــود  ــه ب گفت ــد  نمان
کــه خواســتم بــرای طالقــان بیــرون  بــود. شــب دیــر بــه منــزل آمــد ]...[. صبــح روزی 
ــود امــا صراحــت  ــار چنــدم ب ــود ]...[ ایــن ب گذاشــته ب ــروم یادداشــتی روی عینــک مــن  ب
گریبــان مــن اســت!  کــه دســت بــه  آن از همیشــه بیشــتر. ایــن هــم یکــی دیگــر از مســائلی 
کارهــای مــن فشــرده تر می شــود، ایــن حالــت او تشــدید  نمی دانــم چــرا همیشــه وقتــی 
کارگاه و بازدیــد از قلــه و جلســه های مختلــف  می شــود. دو هفتــٔه آینــده بــه شــدت درگیــر 
کــه  گفتــم  هســتم و ذهنــم بســیار مشــغول. اتفاقــًا چنــد روز پیــش، پــس از چنــد مــاه بــه او 
گذشــته نــدارم. ســردرد  احســاس می کنــم  حالــم خــوب نیســت. در راه رفتــن تعــادل مثــل 
ــم اســتراحت  ناجــوری دارم و ]...[ خــودش می گفــت بهتــر اســت هــر جــور صــاح می دان

گهــان رفتــاری دیگــر! کنــم و ]...[ امــا بــه نا

8۷/6/۷، پنجشنبه
گرگش؛ بازدید از قله های دینوا و 

ــا اربابــی ســاعت 5 صبــح  ــادر ب ــا آرنــه آرده بــرگ، یوهانــس اندرســن، دیتریــش ب همــراه ب
کــه میــان راه بــه مــا پیوســت.  کاشــان بــود  کردیــم. البتــه دیتریــش در  از تهــران حرکــت 
ــم. بیــن راه  ــوا خوردی ــه را دین ــوا رفتیــم. صبحان گرگــش و دین ــه ســمت قله هــای  ــدا ب ابت
کل پــروژٔه رصدخانــه از جملــه آمــوزش بــود،  گــون در مــورد مــکان و نیــز  گونا صحبت هــای 
ــه در  ک کاشــان  ــه  ــد مســتقیم ب کاشــان و دی ــه قــم و  ــه دلیــل نزدیکــی ب ــه ب ک ــود  واضــح ب
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کــه از قبــل ایــن مکان هــا  جنــوب شــرقی قلــه بــود از ایــن قله هــا راضــی نبودنــد. آرنــه 
را می شــناخت عاقــه ای بــه دیــدن یــا وارســی اطــراف قله هــا نشــان نــداد. بعدازظهــر 
کردیــم ســاعت 15:45  گرگــش رفتیــم. بــا این کــه از نهــار صرف نظــر  مســتقیم بــه قلــه 
ــا ماشــین رفــت  کــه می شــد  ب ــه  ــه محــل »ترمینــال« رســیدیم. آخریــن محــل پائیــن قل ب
در ارتفــاع حــدود 295۰ متــر. بقیــٔه راه بــه نســبت ســریع پیــش رفــت حــدود یــک ســاعت 
کمتــر از دفعــه قبــل هنــوز  کشــید؛ شــاید یــک ســاعت  ونیــم صعــود ایــن بــاِر مــا طــول 

تعجــب می کنــم. چطــور؟!

گرچــه دائــم می گفــت نهایتــًا  آرنــه از دیــدن ایــن قلــه شــادمان بــود و بــه وضــوح راضــی، 
کوتاه تــر اطــراف نگــران نبــود.  کــه حــرف خواهنــد زد. امــا از قله هــای  عددهــا هســتند 
و  یوهانــس  می دادنــد.  ترجیــح  را  قلــه  ایــن  همین طــور،  هــم  دیتریــش  و  یوهانــس 
دیتریــش مایــل بودنــد زودتــر تــا روشــن اســت بــه پاییــن بیاینــد. مــن بــا آنهــا آمــدم. آرنــه 
و ســپهر و بهنــام بــاال ماندنــد تــا تاریکــی آنجــا را ببیننــد. حــدود ســاعت 1۰:3۰ شــب آنهــا 
گرگــش را مناســب یافتنــد. دیتریــش مشــاهده  هــم بــه پاییــن رســیدند. ظاهــرًا همگــی قلــه 
ــی  ــد در حال ــه اصــًا چشــمک نمی زن ــاالی قل ــا میمــه از ب کامــو ی کــه چراغ هــای  ــود  کــرده ب
کــه از محــل ترمینــال چشــمک زدن آنهــا واضــح بــود. می گفــت: چنیــن شــرایط مناســبی را 
حتــی در الپالمــا ندیــده اســت. خوشــحال بــودم از ایــن نتیجــه. بــه ســمت تهــران آمدیــم و 

4 صبــح جمعــه در تهــران بودیــم.

۸7/7/۵، پنجشنبه

گرفتــاری  گذشــته اســت. نشــان می دهــد  گــزارش  امــروز تقریبــًا یــک مــاه از تاریــخ آخریــن 
گرچــه تحــوالت و  کــه بتوانــم چیــزی بنویســم،  یــا خســتگی مــن بیــش از آن بــوده اســت 

گذشــته اســت. رویدادهــای قابــل ذکــر زیــادی بــر مــا 

اول اینکه

ــم. ایــن  کردی ــران، اسباب کشــی  ــی ای ــه مل ــام رصدخان ــه ن ــد، ب ــه ســاختمان جدی امــروز ب
بــاغ الرک،  انتهــای  بــه ســاختمان قدیمــی در همــان  اســت  کــه چســبیده  ســاختمان 
ســاختمان آینــه ، البــه الی درختــان ســاخته شــده تــا درختــی را قطــع نکنیــم. دردســر 
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فــراوان، دعواهــا و قهرهــا در ایــن فاصلــٔه شــش مــاه بــر ســر ایــن ســاختمان بود، امــا باالخره 
کــه همیــن روز اول، بــا آنکــه بــر خــاف میــل مــن هنــوز آمادگــی  کــردم  تمــام شــد. تعجــب 
کامــل در ســاختمان وجــود نداشــت، همــه متعجبانــه راضــی بودنــد. چــه آرامــش خوبــی 
در ایــن ســاختمان هســت. راهــوار می گفــت: تــا چنــد ســال دیگــر تأثیــر ایــن ســاختمان بــر 
کار تحقیقاتــی دیــده خواهــد شــد. مــن هــم منظــورم از طراحــی خــاص همیــن بــود. شــک 
کــه  کــه بعضــی معمارهــای جــوان  کــه این طــور هــم خواهــد شــد. ایــن ســاختمان  نــدارم 
گمــان می کنــم از هــر ســاختمانی تــا  ابتــدا آن را دیــده بودنــد ایرادهــای اساســی می گرفتنــد 

کار تحقیقاتــی مناســب تر اســت.  ــرای  کنــون در حیطــٔه دانشــگاهی در ایــران ب

اما رویدادهای دیگر

ــا موفقیــت تمــام شــد. بحث هــای بســیار  کــه روز 8 شــهریور شــروع شــد ب کارگاه ابــزارگان 
کانون هــای تلســکوپ  فنــی و جــدی بودنــد؛ در مــورد آشکارســازها بــه نتیجــه رســیدیم. 
گزینــه نزمیــت هــم پیش بینــی بشــود. نیــم روز هــم  هــم مشــخص شــد و باالخــره قــرار شــد 
کــه بســیار مفیــد بــود، بــه  در مــورد مدیریــت و پیش بینــی بخــش مهندســی صحبــت شــد 
کارگاه. همگــی بســیار راضــی بــه  ج از ســاعت های  خصــوص صحبت هــای جنبــی در خــار

کمک هــای بعــدی. نظــر می رســیدند و آمــاده بــرای 

کــرده بــود. همیــن روزهــا 	  ج شــش متــری بــرای DIMM را طراحــی  دکتــر جالــی بــر
گــزارش را می نویســم طراحــی تمــام شــده، قــرارداد بســته شــده و ســاخت  کــه ایــن 
ج خواهیــم  ج شــروع شــده و شــاید آخــر هفتــٔه آینــده تمــام شــود. دو بــر اولیــن بــر

ــه. ــرای نصــب در دو قل ســاخت ب
ــد. 	  کن ــره  ــان یک س ــورد آلم ــش را در م ــود تصمیم ــد ب ــی عاقه من کارگاه ارباب ــد از  بع

ــا.  ــِع م ــه نف ــاید ب ــت و ش ــوب اس ــاه خ ــا دو م ــک ی ــرای ی ــن او ب ــه رفت ک ــم  گفت ــه او  ب
امــا رفتــن بــه معنــی طوالنی تــر یعنــی جدایــی از پــروژه. یــک روز حتــی بــه نوعــی بــا 
کــه مــن نــروم. در دو راهــی ســختی بــود. حــس  کنیــد  کاری  گفــت  التمــاس بــه مــن 
می کــردم. امــا الزم بــود خــودش بــا توجــه بــه تمــام جوانــب مســئله، از جملــه زندگــی 

خانوادگــی و زندگــی آینــده اش، تصمیــم بگیــرد. 
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حضــور  بــا  داشــتم  اربابــی  بــا  را  طوالنــی  صحبــت  آخریــن  پیــش  هفتــه  دو 
گــر بمانــد، یــا بــرای دو مــاه بــرود، می توانــد  گفتــم ا خسروشــاهی. وصریحــًا بــه او 
کار زیــاد شــود و  بــه عنــوان Manager و مهنــدس پــروژه ادامــه دهــد تــا حجــم 
امــور تفکیــک شــود و حقــوق )دریافتــی( او را ســعی می کنــم تــا دو میلیــون تومــان 
گفــت  ــا اینکــه از پــروژه جــدا شــود. دیــروز همدیگــر را دیدیــم.  افزایــش دهــم، ی
گرفتــه اســت بمانــد. خوشــحال بــود و مــن هــم خوشــحال بــه خصــوص  تصمیــم 
کار باهــم  از این کــه خــودش بــه ایــن تصمیــم رســیده اســت. دربــارٔه جزئیــات 
کردیــم و بــه نظــرم رســید حــاال بــا خیــال راحــت می تــوان بقیــه راه یــک  صحبــت 
کار چنــدان  گرچــه افزایــش درآمــد او بــرای مــن  کــرد.  ســال آینــده را برنامه ریــزی 

ســاده ای نخواهــد بــود.
ــرده 	  ک ــل  ــن را مخت ــواب م ــر خ ــن اواخ ــه ای ک ــت  ــن اس ــی م ــل اصل ــی معض مکان یاب

گذشــته  کمــی داریــم. در دو هفتــٔه  گرگــش اطاعــات  کنــد اســت. از  اســت. نصیــری 
کمــک خواســتم. خوشــبختانه  گرفتــم و از آنهــا  بــا ســازمان هواشناســی تمــاس 
کــه مســئول بخــش  کردنــد. حتــی ســه نفــر از آنهــا، از جملــه آقــای رضــازاده  اســتقبال 
پیش بینــی اســت، بــه دو قلــه رفتنــد  بــرای بررســی. چنــد روز پیــش هــم جلســه ای 
بــا خــود دکتــر نوریــان، رئیــس ســازمان داشــتیم بــرای بررســی چگونگــی همــکاری و 

کننــد.  گرگــش می تواننــد بــرای مــا تولیــد  کــه آنهــا در مــورد  اطاعاتــی 
ــاون پژوهشــی 	  ــان شــیخ جباری )پژوهشــکده فیزیــک( و ارفعــی )مع ــات می اختاف

گرفــت و تشــنج شــدید  و رییــس پژوهشــکده ذرات و شــتابگرها( ایــن روزهــا بــاال 
کنــد.  کنــد و اوضــاع را آرام  کــه الزم اســت مداخلــه  کــردم  شــد. بــا الریجانــی صحبــت 
کــرد و رفــت. در  کــه بــا قهــر همــه امــور را رهــا  یــک روز ارفعــی بــه حــدی ناراحــت شــد 
ــا رفتــارش  کــه شــیخ جباری ب گفتــم  ــا حضــور شــیخ جباری و الریجانــی  جلســه ای ب
کــرده اســت و ایــن بــرای مدیــر بــد اســت. ســتاد علــوم فیزیکی تشــکیل  تشــنج ایجــاد 

شــد تــا رؤســای ایــن پژوهشــکده ها مرتــب بــا هــم جلســه داشــته باشــند.
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8۷/۷/21، یکشنبه
ــای  ــت داده ه ــری وضعی ــر نصی ــا دکت ــه ای ب ــا در جلس ــدم ت ــه الرک آم ــگاه ب ــروز از دانش ام
گذاشــتیم بــرای روشــن شــدن  کنیــم. دو هفتــه پیــش جلســه ای  مکان یابــی را بررســی 
ــد  ــرار ش ــه ق ــود. در آن جلس ــت ب ــدت ناراح ــه ش ــاهی ب ــا. خسروش ــت اندازه گیری ه وضعی
را  بــه عــاوه داده هــای پردازش شــده(  را )داده هــای خــام  از داده هــا  نصیــری برخــی 
ــا خــودش  در اختیــار مــا بگــذارد. بــه ایــن وعــده عمــل نشــد. قــرار بــود داده هــا را امــروز ب
بیــاورد. برخــی از ایــن داده هــا همراهــش بــود. بحــث مــا و ســوال های خسروشــاهی و 

کمابیــش بی جــواب مانــد. دیگــران 

قــرار شــد جمعــه صبــح جمــع بشــویم همــراه بــا همــکاران نصیــری و بحــث چنــد ســاعته ای 
ــری  ــورای راهب ــام آن در ش ــی و اع ــم نهائ ــرای تصمی ــان را ب ــد خودم ــیم. بای ــته باش داش

کنیــم. آمــاده 

کتبــر(  کــره برویــم. تاریــخ 1۰ آبــان )3۰ ا کــرده اســت بــرای مذا کارخانــه شــوت دعــوت 
تعییــن شــده اســت. آرنــه هــم از ســوئد خواهــد آمــد. بــه نظــر می رســد دولــت آلمــان 

مخالفتــی بــا فــروش شیشــٔه خــام بــه ایــران نداشــته باشــد.

کــه در ســاختمان جدیــد الرک مســتقر شــدیم. بــه نظــر می رســد  مــا یــک هفتــه ای اســت 
ــحالم! ــد. خوش ــش  می کنن ــاس آرام ــه احس هم

ِج اول آخــر هفتــه بــه دینــوا  ج شــش متری دیــم آمــاده نصــب شــده اســت. قــرار اســت بــر بــر
منتقل شــود.

8۷/9/9
کم نبوده اند.  متأسفانه یک ماه ونیم موفق نشدم یادداشتی بنویسم. رویدادها 

بــدون  نســبت  بــه  انتقــال  و  ســاخت  شــد.  نصــب  دینــوا  در  متــری  شــش  ج  بــر
مســئله بــود و همچنیــن نصــب. پــس از نصــب معلــوم شــد نردبــان مشــکل دارد 
ج بــرای محــل  کــرد. همچنیــن صفحــٔه بــاالی بــر و بایــد بــرای آن طراحــی جدیــد 
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اســتقرار دیــم مشــکل دارد. بهنــام راضــی نبــود و طــی چنــد جلســه بــا دکتــر جالــی 
کــه ایــن  گفتــه شــده  گــزارش را می نویســم  کــه  قــرار شــد، تعویــض شــود. امــروز 

ج در دینــوا اســت. قطعه هــای جدیــد آمــادٔه انتقــال بــه بــر
گــون از ســاخت آن  گونا گرچــه ســفارش داده بودیــم ولــی بــه دالئــل  ج دوم را  بــر
کــه مطمئــن نبودیــم در ایــن فصــل  کردیــم. بیشــتر از ایــن جهــت  صــرف نظــر 
کــه هــوا شــرایط ناجــوری پیــدا  کنیــم و بــه خصــوص  گرگــش نصــب  بتوانیــم در 
ج  کــه بــر کــرد و در قلــه و اطــراف بــرف باریــد. بــه عــاوه مــن مطمئــن نبــودم 
ــت آن،  ج و تس ــر ــک ب ــب ی ــس از نص ــد پ ــرار ش ــال ق ــر ح ــه ه ــد. ب ــکال باش بی اش

دومــی ســاخته شــود.
گرفتیــم  دکل هواشناســی. از همــان شــهریور مــاه بــا ســازمان هواشناســی تمــاس 
بــرای نصــب تأسیســات هواشناســی. ســرعت و جهــت بــاد، بــه خصــوص در 
کشــید تــا دســتمان  گرگــش بــرای مــا بســیار حیاتــی شــده بــود. چنــد هفتــه طــول 
بیایــد نصــب تأسیســات هواشناســی چــه تمهیداتــی می خواهــد و چقــدر طــول 
ع بودیــم. یکــی از  گذشــته مشــغول همیــن موضــو می کشــد. در طــول دو مــاه 
کــه چگونــه دکل و تجهیــزات آن خریــداری شــود! بــا چــه  پیچیدگی هــا ایــن بــود 
کســی قــرارداد بســته شــود! بــه هرحــال ایــن پیچیدگــی دســت کم بــه تنهایــی دو 
گرگــش  گرفــت. نهایتــًا دو روز پیــش هــر دو دکل در دینــوا و  هفتــه وقــت مــا را 
نصــب شــد. بــه نظــر می رســد بقیــه تجهیــزات همیــن هفتــه بــه قلــه منتقــل شــود 

و مــا آمــاده داده گیــری بشــویم.
فــاز  مــا  و  شــود  تمــام  مکان یابــی  مهرمــاه  در  می کردیــم  فکــر  گرچــه  مکان یابــی. 
کنیــم، حتــی مقدمــات بســتن قــرارداد و  پایــش مــکان، مکان پایــی، را شــروع 
کــه مجبــور شــدیم آن  ــرای مکان پایــی فراهــم شــد  ــا یــک تیــم ب برون ســپاری ب
کنیــم. اندازه گیــری روشــنایی آســمان شــب توســط تیــم دکتــر نصیــری  را رهــا 
کــه باالخــره پــس از چنــد بــار تأخیــر برگــزار شــد  کار دســتمان داد. در جلســه ای 
ع روشــنایی آســمان بــه بحــث  ــا تیــم، موضــو و نصیــری داده هــا را همــراه آورد ب
اندازه گیری هــا  کــه  قبوالنــد  آنهــا  بــه  ســرانجام  خسروشــاهی  و  شــد  گذاشــته 
اشــتباه بــوده اســت و داده هــای آنهــا صرفــًا نویــز دســتگاه را نشــان می دهــد. 
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کنــد تــا آمــاده شــوند بــرای اندازه گیــری  قــرار شــد تیــم را خسروشــاهی سرپرســتی 
کــه 9 آذرمــاه اســت تــازه تنهــا در دینــوا موفــق بــه اندازه گیــری  مجــدد. امــروز 
کامــل شــود.  کنــون اجــازه نــداده اســت اندازه گیری هــا  شــده ایم. وضعیــت هــوا تا
گرگــش  ــد بتوانیــم آخــر هفتــه در  ــر پیش بینــی هواشناســی درســت باشــد، بای گ ا
ــه  ــاالی قل ــدن در ب کنیــم. شــرایط صعــود ســخت اســت و شــب مان اندازه گیــری 

ــن!   ــًا ناممک عم
کــه وضعیــت بــاد  تمــام بحث هــای مــا حــول و حــوش مــکان نشــان داده اســت 
ــن در  ــا بال گرچــه برخــی اطاعــات هواشناســی ب گرگــش تعیین کننــده اســت.  در 
گرگــش  کننــده ای از بــاد  کــه وضعیــت نگــران  اختیــار مــا قــرارداده شــده اســت 
کــه داده مســتقیم داشــته باشــیم همــراه بــا  نشــان می دهــد، امــا مهــم اســت 

کــی آســمان. ابرنا
کــه مجبوریم مکان  در ایــن شــرایط چنــد روز پیــش دکتــر الریجانــی تماس گرفت 
گرفته انــد. بــه  گــرو  کرده انــد و عمــًا  کنیــم. بودجــه را متوقــف  را بــه وزارت اعــام 
گفتــم اعــام می کنیــم. می دانســتم همــه ناراضی انــد. آقــای حقیقــت  همــکاران 
کــه می گفــت: چــاره ای نیســت و بــرای ســامت پــروژه الزم اســت  کســی بــود  تنهــا 
کــه آوردم و  اعــام می کنیــم. مهمتریــن دلیلــی  را  گفتــم دینــوا  کنیــم،  اعــام 
کنیــم، احتمــااًل دینــوا را  گرگــش را اعــام  گــر  کــه ا همــکاران قانــع شــدند ایــن بــود 
ــی  ــد. بخش های ــغال می کن ــاع« آن را اش ــد و »وزارت دف ــا در می آوردن ــت م از دس
از وزارت دفــاع مدت هــا بــه دنبــال ایــن قلــه و اطــراف آن هســتند و منتظرنــد 
گــر دینــوا را اعــام بکنیــم  از نتایــج اندازه گیری هــای مــا مطلــع بشــوند. پــس ا
گرگــش نامناســب  گــر اندازه گیــری بــاد نشــان داد  کمتریــن ضــرر را می کنیــم. ا
ــم  ــش مزاح گرگ ــاد  ــرعت ب ــوم شــد س ــر معل گ ــیده ایم و ا ــه رس ــه نتیج ــه ب ک ــت  اس
کنیــم و از آنهــا امتیــاز  نیســت، می توانیــم قلــه دینــوا را بــه وزارت دفــاع مرحمــت 

بگیریــم. آنهــا در دولــت مدافــع مــا خواهنــد شــد بــرای جابه جایــی! 
تصیــم ســختی بــود. نمی دانــم ســی ســال دیگــر چگونــه ایــن تصمیــم را ارزیابــی 
بهتریــن  موجــود  شــرایط  در  گمانــم  بــه  و  کرده ایــم  را  خــود  ســعی  امــا  کننــد. 
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گرفته ایــم. هنــوز نمی دانــم ســال آینــده چــه بشــود. اعــام مــکان بــه  تصمیــم را 
ــد. ــه بکنن ــت چ ــور و دول ــد، رئیس جمه ــته باش ــی داش ــه تبعات ــر چ وزی

بازدیــد از شــوت. مــن نتوانســتم بــروم، امــا آرنــه، حبیــب و ســپهر رفتنــد. بازدیــد 	 
کرده انــد. قــرار اســت هفتــه  گزینــه بــه مــا پیشــنهاد  خوبــی بــود و مــن راضــی ام. دو 
کنیــم. تمــاس بــا روســی ها  کارخانــه LZOS بازدیــد  آینــده هــم بــه روســیه برویــم و از 
گرفــت،  بســیار مشــکل اســت. بعــد از ایــن بازدیــد تصمیــم خودمــان را خواهیــم 

کنــون نظــر همــه مــا روی شــوت اســت. گرچــه هم ا

8۷/1۰/11، چهارشنبه 
کــه موفــق بــه نوشــتن نشــدم. چــه اتفــاق در ایــن مــدت افتــاد.  بــاز هــم مدتــی اســت 

مهمتریــن:

ــوم، 	  ــگاه وزارت عل ــی در نمایش ــه مطبوعات ــک مصاحب ــی در ی ــش الریجان ــه پی هفت
کــرد، انتظــار نداشــتیم. کــرد و مــا را حیــرت زده  مــکان دینــوا را اعــام 

گرفتــه بودیــم تقریبــًا بااســتفاده 	  کــه بــرای چگونگــی اعــام در نظــر  تمهیداتــی 
کــم  کنیــم تأثیــر ســوء آن را  کنیــم و ســعی  مانــد. مجبــور بودیــم بــا ایــن مــوج حرکــت 

کنیــم امــا نفــع الزم رســانه ای را ببریــم.  رنــگ 

کــه مشــغول آماده ســازی در قلــه دینــوا  مکان پایــی )پایــش مــکان(: چنــد ماهــی اســت 
اســت  شــده  کاری  هســتیم.  هواشــناختی  پارامترهــای  اندازه گیــری  بــرای  گرگــش  و 
کــه منتظــر تســت نهایــی دســتگاه ها در تهــران بوده ایــم.  وقت گیــر. چنــد هفتــه اســت 
هــر روز بــرای مــا مهــم اســت داده هــا از دســت ندهیــم. ظاهــرًا امــروز همــه چیــز آمــاده شــده 
کــه فــردا بــه قلــه منتقــل و نصــب شــود. امیــدوارم مشــکلی پیــدا نشــود و بتوانیــم در  اســت 
کــه بــه ســازمان ها  کار فشــرده ای بــود  کاشــان و تهــران داده دریافــت بکنیــم. اول آزمــون 

و افــراد دیگــر مرتبــط می شــود!
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ــه  ک ح را داشــتیم. بخــش مهندســی مــی رود  در ایــن مــدت نقــد چگونگــی مدیریــت طــر
فعــال بشــود ابهــام داریــم در چگونگــی اســتخدام چنــد مهنــدس بــرای بخــش مکانیــک 

کنتــرل و اپتیــک. و 

کنیــم بــرای  جلســه ای بــا پژوهشــگاه هوافضــا داشــتیم بــرای اینکــه همــکاری شــروع 
کــه تــا ارتفــاع 4۰ و شــاید  قــراردادن آزمایشــی نجومــی در یکــی از کاوش گرهــای پژوهشــگاه 

کردیــم. کیلومتــر پرتــاب می شــوند. ســه پــروژه پیشــنهاد  ــا 1۰۰  در آینــده ت

کاشــی »رصدخانــه ملــی ایــران« بــه خــط آقــای امیرخانــی  باالخــره ایــن هفتــه  کتبیــٔه 
نصــب شــد. 

نشــده  متأثــر  گرچــه رصدخانــه هنــوز  اثــر می گــذارد.  مالــی پژوهشــگاه دارد  مشــکات 
اســت، امــا مــا را نگــران می کنــد. 

الریجانــی  شــد  قــرار  هســتیم.  نگــران  شــدت  بــه  نمی کنــد.  همــکاری  علــوم  وزارت 
بگــذارد! اثــر  چقــدر،  نمی دانــم  باشــد.  داشــته  وزیــر  بــا  تهدیــد  بــا  همــراه  جلســه ای 

گزینــه اول )شیشــٔه خــام 4/2  تصمیــم بــرای خریــد شیشــٔه خــام از شــوت نهایــی شــد 
کــه قیمــت نهایــی تمــام شــده بــه انضمــام  متــری آمــاده( ترجیــح داده شــود بــه شــرطی 
گزینــٔه دوم )شیشــٔه خــام 6/ 3متــری( اختــاف  کمتــر از 1۰۰/۰۰۰ یــورو یــا  صیقــل و تــراش 

داشــته باشــد.

8۷/1۰/12، پنجشنبه
ــود در  ــم ب ــی نم ن ــه پژوهشــکده آمــدم. هــوا باران امــروز صبــح زود هــوا تاریــک و روشــن ب
گــرگ و میــش. چــه زیبــا چــه آرام.  اتاقــم نشســتم و بــه بیــرون تماشــا می کــردم بــه هــوای 

کــه ســاختمان پژوهشــکده چنیــن آرامشــی می دهــد. خوشــحال هســتم 

8۷/1۰/26، پنجشنبه
کامــًا متفاوتــی  کارشناســان دیــد  گذشــته بــا وزارت علــوم مشــکل داشــتیم.  چنــد مــاه 
ح را عمرانــی می بیننــد. پــس مکان یابــی البــد می توانســته اســت بــا یــک  دارنــد. طــر
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کــه چــرا 5۰۰ میلیــون تومــان هزینــه شــده  بازدیــد ســاده انجــام شــود و ایــراد می گیرنــد 
ــه  ــروژه را ب ــت پ ــدم درک می توانس ــن ع ــور. ای ــم همین ط ــروژه ه ــه پ ــورد بقی ــت. در م اس
ع را روشــن  تعطیلــی بکشــاند. قــرار شــد الریجانــی در جلســه ای بــا وزیــر و معاونــان موضــو
کنــد. جلســه  ایــن هفتــه برگــزار شــد. بــه نظــر می رســد نتیجــه مثبــت اســت. امــا مــا هنــوز 
کنونــی در وزارت علــوم قطعــًا مشــکل خواهیــم  کــه در آینــده هــم بــا مدیــران  نگرانیــم 

ــت. داش

کــه ســه میلیــون یــورو  یــک تصمیــم مهــم مربــوط بــه ارز شیشــٔه خــام اســت. وزیــر پذیرفتــه 
گــر پــای قــرارداد خریــد شیشــٔه خــام برویــم خیــال مــن  از وام ارزی در اختیــار مــا بگــذارد. ا

راحــت می شــود. 

کامــل شــد و داده در تهــران 	  اول هفتــه ســرانجام دکل هواشناســی و تجهیــزات آن 
دریافــت شــد. متأســفانه دیــروز ارســال اطاعــات قطــع شــده اســت و هنــوز علــت آن 

معلــوم نیســت.

8۷/11/5، شنبه
کار ایــن روزهــا انجــام  کــه معمــوال جلســه داخلــی رصدخانــه را داریــم. چنــد  روزی اســت 

شــده اســت: 

بــود  آمــده  پیــش  کــه  اشــکالی  می فرســتند.  داده  مرتــب  هواشناســی  دکل هــای 
مربــوط بــود بــه یخ زدگــی دســتگاه ها و شــاید پنــل خورشــیدی بــود پــس از آفتابــی 

شــدن هــوا دو روز بعــد راه افتــاد.
نامــه  ایــن  شــوت!  از  مــا  خریــد  توصیــٔه  بــرای  اروپایــی  منجمــان  بــه  نامه هایــی 
 ESO، سرنوشــتی داشــت طوالنــی ولــی بــه هــر حــال امــروز ارســال شــد بــرای

اپتیکــون! و    WAS، NOT
ــم در راه  ــد از  LZOS ه ــت. بازدی ــده اس ــی ش ــوت نهای ــد از ش ــرای خری ــا ب ــم م تصمی
کــه جنبــٔه تشــریفاتی دارد و فشــار احتمالــی بــر شــوت بــرای پاییــن آوردن  اســت 

قیمت هــا! 
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جنبه هــای  کــه  مدیریــت  ســازمان  بــرای  شــد  آمــاده  امــروز  مفصلــی  گــزارش 
گرهــای آن را توضیــح می دهــد. بــه خصــوص چــرا  ح و نیــز امــا و ا مختلــف طــر
گرفته ایــم. الزم داشــتیم  مــا ایــن روش خــاص مدیریــت ســاخت را بــه عهــده 
مجــوزی از رئیــس ســازمان مدیریــت بگیریــم بــرای ایــن روش انتخــاب »مشــاور 

کار ســاده تر باشــد! مــادر« تــا ادامــه 
کــه تیــم رصدخانــه هــم حضــور دارد.  ایــن هفتــه همایــش ســاالنه نجــوم در زنجــان اســت 
ایــن روزهــا بــه دلیــل ســال جهانــی نجــوم مجبــور بــوده ام چندیــن یادداشــت بنویســم در 

کاِر مــا ! ح، نجــوم حرفــه ای در ایــران و روش  مــورد طــر

8۷/11/1۷، پنجشنبه
دیشــب در قــم، مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای فلکــی ـ نجومــی وابســته بــه دفتــر آقــای 
کــه اولیــن تمــاس را بــا ما  سیســتانی در قــم، کارگاه آلودگــی نــوری برگــزار شــد. ماه هــا پیــش 
کــه رأی آنهــا را زدم، تبدیــل  گرفتنــد تصورشــان برگــزاری یــک همایــش بین المللــی بــود، 
ــًا دانشــجویان صنایــع و بخش هــای  کــه در آن از دانشــگاه ها، عمدت کارگاه  شــد بــه ایــن 
گذشــته  کــرده بودنــد. ظاهــرًا روزهــای  دولتــی دعــوت شــده بــود. حــدود 12۰نفــر شــرکت 
کار مــی بایســتی  کــه ایــن  کــرده بودنــد  کاشــان بــه آنهــا اعتــراض  وابســتگانی از دانشــگاه 
کــه در  کاشــان انجــام می شــد و نــه در قــم. خوشــبختانه بــه نظــر می رســد فعالیتــی  در 
گــذارد و حساســیت بــرای رفــع آلودگــی نــوری در حــال  قــم شــروع شــده اســت دارد اثــر مــی 
کاشــان  کــه بتوانیــم از ایــن طریــق نــور قــم و شــاید هــم  رشــد اســت. خوش بیــن هســتم 

کنیــم.  را مهــار 

ــام  ــل اســت ن ــا ظاهــرًا مای ع  تشــکیل داده اســت، ام اســتانداری ســتادی در ایــن موضــو
کــه مــکان  آن را ســتاد پشــتیبانی رصدخانــه بگــذارد. در قــم این گونــه اســتنباط می شــود 
نهایــی رصدخانــه قلــه دینــوا اســت و ایــن قلــه هــم در اســتان قــم اســت. پــس اســتانداری 
کــردم بــه آرامــی بــه مشــاور اســتاندار، آقــای حســینی  قــم خــود را متولــی می دانــد. ســعی 
)کــه روحانــی اســت( بگویــم هنــوز مــا میــان دو قلــه انتخــاب نکرده ایــم و انشــاهلل بهــار بــه 

نتیجــه خواهیــم رســید. 
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کرده انــد. بــه نظــر  بــا فعالیــت اســتانداری در چنــد خیابــان و جــاده نورپــردازی را اصــاح 
کــه موفــق بشــویم نــور شــهر  کــه پیــش مــی رود بعیــد نمی دانــم  مصمــم می آینــد. این طــور 

کنیــم. قــم را اصــاح 

کــه می گوینــد می خواهنــد  اســتانداری قــم بــه دنبــال احــداث شــهرک نجومــی اســت، 
کنــار یــا نزدیکــی رصدخانــه باشــد. عــاوه بــر ایــن مرکــز نجومــی فلکــی هــم در جــاده 
بــه دینــوا، چندیــن هکتــار زمیــن خریــده اســت و مشــغول  کهک-فــردو، راه رســیدن 

احــداث رصدخانــه ای بــا تلســکوپ 1 تــا 1/5 متــری اســت. 

کنیــم و از دل آن حرکــت مطلوبــی  کنیــم ایــن انرژی هــا و هزینه هــا را مهــار  بایــد ســعی 
کنیــم.  ایجــاد 

کــه آنجــا بــودم  گذشــته جلســٔه همایــش ملــی نجــوم در زنجــان برگــزار شــد. روز دوم  هفتــٔه 
قــرار بــود میزگــردی برگــزار شــود در مــورد رصدخانــه، بــا حضــور ثبوتــی. حســین حقــی تــازه 
برنامه هــای  مســئول  اســت،  آنجــا  اســتخدام  کــه  شــریف  دانشــگاه  از  غ التحصیــل  فار
کــه هــم  کــه ثبوتــی را صــدا بزنــد. از دور شــاهد بــودم  همایــش بــود. موقــع میزگــرد رفــت 
کــه او هــم  دلهــره دارد و هــم بی میلــی نشــان می دهــد. ثبوتــی را بــا احتــرام صــدا زد 
اصــرار داشــت شــنونده باشــد. میزگــرد برگــزار شــد و مــن هــم ســعی داشــتم هیــچ نکتــٔه 
ع مدیریــت پــروژه را بــا دقــت  ح نکنــم و در عیــن حــال جزئیــات نــو چالش برانگیــزی مطــر
کــردم. پــس از اتمــام  گــذار  کنــم و بیشــتر نکته هــای فنــی را هــم بــه خسروشــاهی وا بیــان 
ایــن بخــش و ادامــٔه برنامــه در مــورد وضعیــت نجــوم حرفــه ای در ایــران، ثبوتــی بــه مــا 

کــرد. ــه  ــرای تیــم رصدخان پیوســت و در ابتــدا آرزوی موفقیــت ب

کــرد بــا ماشــین وی بــه  کــه بــرای شــام می رفتیــم ثبوتــی را در راه دیدیــم. دعوتمــان  شــب 
کشــیده  ــًا زحمــت  کــه انصاف اطــراف پردیــس ســری بزنیــم و دســتاوردهایش را ببینیــم، 

بودنــد. ظاهــرًا همــه چیــز آرام و بــا درایــت شــده بــود.

کــرده ام و می گفــت  کــه جلســه دیــروز را بــا سیاســت آرام  کــرد  روز بعــد حقــی از مــن تشــکر 
کــه جلســه متشــنج شــود! کــه بســیار هــراس داشــته اســت 
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گذشــته اولیــن جلســه هئیــت مدیــره جدیــد انجمــن فیزیــک بــود.  موضــوع جنبــی: هفتــٔه 
کــه دو نامــزد بــرای ریاســت انجمــن بــوده،  بیــم آن می رفــت ]...[ ایــن اولیــن بــار بــود 

.]...[

که انجمن در چنین رکودی بماند! متأسفم! اما ]...[ حیف است 

موضــوع جنبــی2: پــس از حــدود چهــار مــاه حــرف و رفــت و آمــد در مجلــٔه نجــوم و 
کنــون  )شــرکت زروان( آن مجموعــه هــم بــه ســمت ســالم و فعال شــدن پیــش مــی رود. تا
مجلــه بــه نســبت سالم ســازی شــده اســت و دارد منظــم می شــود. شــماره ها ماهیانــه 
کیوســک  کــه چــه روزی روی  منتشــر شــده اســت و حتــی شــماره بعــدی اعــام شــده اســت 
کــه آن هــم مســتلزم وقــت اســت فعــال  روزنامــه فروشــی ها خواهــد رفــت. حرکــت بعــدی 
کــه ســال ها همــکاری  کــردن زروان اســت. بخشــی از ســهام خــودم را بــه اعضــای جدیــد 
کــرده اســت بخشــیدم  کــه همــکاری بــا مجلــه را تــازه شــروع  کرده انــد و خانــم رحیــم دل 
کــه مشــوقی باشــد بــرای فعالیــت بیشــتر. بقیــٔه را هــم نــگاه داشــته ام تــا در آینــده ببخشــم. 
کــه از دور  کــرده ام  احتمــااًل بــرای اربابــی و خسروشــاهی؛ فعــًا اربابــی را قــدری درگیــر 

مشــورت بدهــد. 

کردن نجوم آماتوری و زروان هم چند پروژه در نظر دارم: برای فعال 

آمــوزش ســتاره های متغیــر و ایجــاد یــک تشــکل در ایــن زمینــه و میــان منجمــان 
آماتور

ایجاد یک تشکل برای جستجوی سنگ های آسمان
کیهان کشف و آشکارسازی پرتوی  کشور برای  ایجاد یک شبکه در مدارس 

8۷/11/26، شنبه 
ــا حقیقــت،  کنــون، ب کارهــای انجــام شــده تا ــرای مــرور  امــروز جلســٔه مفصلــی داشــتیم ب
بــه رصدخانــه  کنــون 1/2 میلیــارد تومــان بودجــه  اربابــی و خسروشــاهی. مجموعــًا تا
کرده ایــم.  ح هزینــه  ــرای امــور طــر ــد. از ایــن رقــم حــدود 6۰۰ میلیــون مشــخصًا ب داده ان
کــرده اســت.  کــرده و در امــور دیگــر مرکــز هزینــه  225 میلیــون مرکــز مســتقیمًا جابه جــا 
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پژوهشــکدٔه  ســاختمان  بــرای  مابقــی  نجــوم.  پژوهشــکدٔه  بــرای  هــم  1۰۰میلیــون 
کنــد. کــه مرکــز موظــف اســت آن را بــه طریقــی جبــران  رصدخانــه هزینــه شــده اســت 

کــه هزینــه  کــه در پیــش داریــم مــن از 6۰۰ میلیونــی  بــا توجــه بــه پیچیدگــی امــوری 
کــردم.  کارهــای متفرقــی انجــام شــده اســت، دفــاع می کنــم و  گرچــه بــه نظــر  کرده ایــم، 
کلیــدی و بحرانــی روبــرو هســتیم؛ ســفارش شیشــٔه  کار  کــه مــا بــا دو  کــردم  ح  امــروز مطــر
کــرد؛ مشــاور! بــه  ع ســومی هــم حقیقــت اضافــه  خــام و تملــک زمیــن رصدخانــه. موضــو
ح عمرانــی احتیــاج بــه مشــاور رتبــه دار ســازمان  کشــوری ایــن طــر لحــاظ اداری و قانــون 
کــه یــک دانشــگاه یــا مرکــز تحقیقــات مشــاور  گرفــت  مدیریــت دارد. امــا می تــوان مجــوز 
گام را هــم بحرانــی تلقــی  گرفتــه نشــده اســت و بایــد ایــن  ح باشــد. هنــوز ایــن مجــوز  طــر

کــرد.

آل ابراهیــم  قــرارداد مجیــد  بــه  نســبت  قراردادهــا خسروشــاهی حساســیت  بررســی  در 
گــذرا امــا بــا شــدت و عصبانیــت. چنــد روز پیــش هــم حقیقــت  نشــان مــی داد: مختصــر و 
گذشــته مجیــد و اینکــه او فقــط لیســانس دارد صحبــت  گــذرا از همــکاری  بــه صــورت 
کــه نگرانــی خسروشــاهی بــه او منتقــل شــده اســت و در جاهایــی از  می کــرد. معلــوم بــود 
کــه  ع انتقــاد شــده اســت. ایــن نگرانی هــا را می شــناختم و امــروز منتظــر بــودم  ایــن موضــو
ع روزهــای  کنــم ایــن موضــو کننــد. بایــد اذعــان  در ایــن جلســه از ایــن همــکاری انتقــاد 
کــرده بــود. می دانســتم آل ابراهیــم بــرای مــا مفیــد اســت و حضــور او در  اخیــر مــرا ناراحــت 
کمک هــای فنــی زیــادی نمی توانــد بــه مــا بکنــد. می دانســتم  لونــد مغتنــم. می دانســتم 
گرچــه ســرانجام موفــق خواهــد شــد.  کــه او ادامــه تحصیلــش بــه ســختی انجــام می شــود 
کــه  کــه همیــن حضــور او ارتبــاط مــا را بــا لونــد ســاده تر می کنــد. معلــوم نبــود  و می دانســتم 
گــر برمی گشــت می توانســت نقــش مؤثــری  ــا نــه! امــا ا گشــت ی دیگــر بــه ایــران برخواهــد 
کــه در ارتبــاط میــان مــا، محــل  در رصدخانــه بــه عهــد بگیــرد. نــه در طراحــی تلســکوپ، 
کــه در راه بــود. از طــرف  کار عظیمــی  تلســکوپ در قله هــا و نیــز نظــارت فنــی در بخشــی از 
دیگــر خسروشــاهی هــم خــوب بــود از نگرانــی بــه درآیــد. دلگرمــی او بــرای مــن بســیار مهــم 
ــنج ها  ــن تش ــار ای ــا مه ــود ام ــنج زا ب ــا تش ــع م ــی او در جم گه گاه ــای  ــه طغیان ه گرچ ــود.  ب

گرفــت. ارزش داشــت. حتمــًا او هــم بــه مــرور، چیزهایــی یــاد خواهــد 
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کــه حــاال بایــد  ایــن جلســه مفیــد بــود و شــروع فــاز جدیــدی را نویــد مــی داد. معلــوم بــود 
ج بدهــم. و بــه یــک معنــی  کنــم. دقــت و ســرعت بیشــتری بــه خــر ع دیگــری مدیریــت  نــو

کنــم. تعییــن مرحله هــای بحرانــی و برنامه ریــزی آنهــا مهــم بــود. پــروژه را جمع وجــور 

8۷/12/12، دوشنبه
کــره بــرای خریــد شیشــٔه خــام، بــا حبیــب و  گذشــته بــه مســکو رفتیــم بــرای مذا سه شــنبٔه 
کــه مــا را پذیــرش  ســپهر، آرنــه هــم از لونــد می آمــد. مــا چهارشــنبه صبــح بــه هتــل رســیدیم 

کردنــد و بعدازظهــر حــدود 5 قــرار بــود آرنــه برســد.

کار مهــم مــا آمــاده  کردیــم.  بافاصلــه پــس از اســتقرار، صحبت هــای خودمــان را شــروع 
کردیــم  کــردن قــرارداد آرنــه بــود. پیش نویــس قبــًا تهیــه شــده بــود. قــرارداد را آمــاده 
کنیــم.  ح  تــا آمــدن آرنــه. فرصــت بــود مســائل دیگــر مرتبــط بــا رصدخانــه را نیــز مطــر
کلیــات آن  کــرد و بــا  بعدازظهــر آرنــه آمــد و صحبت هــای مــا شــروع شــد. قــرارداد را نــگاه 
کــره بــا الــزوس  کنــد. در مــورد چگونگــی مذا موافــق بــود. مبلــغ مانــد تــا بعــد پیشــنهاد 
هــم مفصــل صحبــت شــد. ســپس بحــث رفــت بــه دنبــال جزئیــات طراحــی تلســکوپ. 
ــان  ــم طغی ــاز ه ــب ب ــه حبی ک ــم  ــت بگذاری ــی وق ــرای طراح ــال ب ــه س ــد س ــت: بای گف ــه  آرن
همــه  نکنــد  می گفــت  باشــد.  کافــی  ســال  یــک  شــاید  بودیــم  گفتــه  مــا  چــون  کــرد. 
زمان بندی هایمــان همیــن قــدر نادقیــق باشــد. نظــر مــن ایــن بــود خیــر ایــن طــور نیســت. 
کارهــای بســیاری بــه  اول اینکــه طراحــی معانــی و فازهــای مختلــف دارد. دیگــر اینکــه 
ع مجیــد را پیــش  مــوازات طراحــی انجــام می شــود. آرنــه در بیــن صحبت هایــش موضــو
کارهایــی انجــام  گفــت در مــورد طراحــی اپتیکــی  کــه دارد. امــا  کشــید. از جملــه مشــکاتی 
کیفــش در بیــاورد  کــرده اســت. خواســت نقشــه هایی را از  کــه وی را امیــدوار  داده اســت 
کــه فقــط مــن )منصــوری(  گفتــه اســت  گفــت نمی دانــد نشــان بدهــد یــا نــه؟ مجیــد  کــه 
کنــم، نــه ســپهر و نــه حبیــب. ســپهر ایــن جملــه را پذیرفــت و برایــش چنــدان  آنهــا را نــگاه 
کنــد،  مهــم نبــود. امــا حبیــب مجــدد بــه شــدت عصبانــی شــد و خواســت جلســه مــا را تــرک 

ــود! ــاده ای نب کار س ــردم.  ک ــه او را آرام  ک
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کــرد.  صحبــت مــا بــا چگونگــی برنامه ریــزی بــرای بخــش مهندســی و طراحــی ادامــه پیــدا 
کــه تمــام طراحــی بــه دســت آرنــه وگــروه لونــد ســپرده شــود.  خسروشــاهی نظــرش ایــن بــود 
کنــد بــه مــدت  مــن همچیــن نظــری نداشــتم. آرنــه می گفــت بایــد 15 تــا 2۰ نفــر را درگیــر 
ع بــا جزئیــات  کــه ســپهر بــه لونــد مــی رود ایــن موضــو حــدود ســه ســال. قــرار شــد مــاه بعــد 

ح شــود.  مطــر

روز بعــد پنجشــنبه صبــح راننــده از شــرکت الــزوس )LZOS( بــه دنبــال مــا آمــد. ســاعت 
ده صبــح بــه دفتــر مســؤل بخــش اپتیــک رفتیــم و جلســٔه مــا شــروع شــد. از ابتــدا روشــن 
کــرات طــول  کــه از نظــم و تمیــزی آلمانــی خبــری نیســت. تــا ســاعت 1 بعدازظهــر مذا بــود 
کارخانــه و محــل ریختــن شیشــه های خــام و تــراش آنهــا  کشــید. بعــد از ناهــار بــه بازدیــد 
کــرات آنهــا چنــدان  ج روســیه داشــتند. مذا رفتیــم. ســفارش بســیاری از داخــل و خــار
کــه از دقــت بعضــی از پارامترهــا صحبــت می شــد آن را  حرفــه ای نبــود. از جملــه هنگامــی 

تبلیغــات شــوت می دانســتند و نــه نیــاز نجومــی!

کمابیــش نظــر  کردیــم.  کــرات را مــرور  پــس از برگشــت بــه هتــل، ســاعت 5 بعدازظهــر، مذا
ــه  ــا اعتمــاد ب ــزوس توانایــی تولیــد شیشــٔه خــام و صیقــل را دارد ام ــه ال ک ــود  همــه ایــن ب
ــدارک  ــال م ــرای ارس ــم ب کردی ــزی  ــت. برنامه ری ــح داش ــوت ترجی ــت. ش ــی نیس ــا قطع آنه
بــه شــوت. همیــن روزهــا قــرار اســت نامه هــای حمایــت از چنــد جــا بــه دســت مــا برســد. 
کنیــم. و همــراه بــا برنامه هــای دیگــر  قــرار شــد از تهــران نامــه شــوت را هــم مــا تهیــه 
گــر دولــت آلمــان مجــوز را مــی داد  بــرای شــوت در اولیــن فرصــت ارســال شــود. البتــه ا
می توانســتیم قــرارداد را ببندیــم و نســبتًا امیــدوار باشــیم در آینــده بــا مشــکلی مواجــه 
کــه حتــی پــس از تــراش و صیقــل  نخواهیــم شــد، امــا همــواره ایــن نگرانــی وجــود داشــت 

ــا اجــازه صــدور ملغــی شــود! آینــه در اروپ

گرچــه روز جمعــه هــم  کنیــم.  کردیــم صحبت هــا را بــا آرنــه تمــام  همــان شــب ســعی 
بــود. صحبت هــا  ادامــه  فرصــت  احتمــااًل 

کوتاهــی بــا آرنــه داشــتیم. از او خواســتم نقشــه های تلســکوپ  جمعــه صبــح صحبــت 
کــردن اســت امــا  کپــی  کــه می گفــت بخشــی از طراحی هــا قابــل  NOT را بــرای مــا بفرســتد 
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نقشــه ها زیــاد اســت و ابعــاد ناجــور دارد. بــه هــر حــال قــرار شــد فکــری بکنــد. شــب گذشــته 
ــا ایــن نقشــه ها  ــه خــوب اســت م ک ــردم  ک ح  ــود مطــر کــه صحبــت از طراحــی تلســکوپ ب
را داشــته باشــیم تــا مطالعــٔه آنهــا تمرینــی بــرای تیــم مهندســی مــا بشــود. دیشــب حتــی 
کنــار بگذارنــد  کــه ایتالیایی هــا می خواهنــد  گالیلــه را  کــه تلســکوپ  ح شــد  ایــن ایــده مطــر
تحویــل بگیریــم و بــه ایــران بیاوریــم. آرنــه اول از ایــن ایــده بســیار متعجــب شــد امــا گفــت 
کــرد. قــرار  گــر فکــر می کنیــد ایــن هــم ایــدٔه قابــل بحثــی اســت می تــوان راجــع بــه آن فکــر  ا
کــه خسروشــاهی بــرای رصــد بــه الپالمــا مــی رود  شــد در اواخــر مــاه مــارس یــا اوائــل آوریــل 
گذاشــته شــود و راجــع بــه ایــن  ــا آرنــه و ســالیناری از ایتالیــا در الپالمــا  شــاید بتــوان قــرار ب
ع هــم صحبــت شــود. مــن نظــرم در مــورد تحویــل چنیــن تلســکوپی اصــًا مثبــت  موضــو
کــرات انجــام شــود.  نیســت امــا بــه دو دلیــل بحــث را ادامــه دادم و پذیرفتــم این گونــه مذا
کار ســاده ای نیســت  کــه ایــن  کــرات می دیــد  اول اینکــه خسروشــاهی در خــال ایــن مذا
و ارزان هــم تمــام نمی شــود. دوم این کــه شــاید بــه هــر دلیلــی بــه خصــوص بــه دلیــل 
گــر  کار مــا را بــه ســرانجام داشــتن تلســکوپ مــدرن برســاند ا مشــکات سیاســی، ایــن 
ــا خطــر مواجــه شــود. البتــه هنــوز در نظــر مــن هیــچ چیــز جــای  برنامــٔه قبلــی خودمــان ب
انتقــال دانــش فنــی و تربیــت نیــرو را در ایــران نمی گیــرد، حتــی یــک تلســکوپ مجانــی! 

گرچــه هــوای ســردی بــود.  خ،  جمعــه بعدازظهــر را بــه مرکــز شــهر رفتیــم، بــه میــدان ســر
کــه  کردیــم. ســفر موفقیت آمیــز بــود بــه خصــوص  کارهایمــان را مــرور  شــنبه صبــح دوبــاره 
بــا هــم بودیــم و بــا خلــق و خــوی هــم بیشــتر آشــنا می شــدیم. الزم بــود اعضــای تیــم 
ــدند.  ــنا می ش ــز آش ــم نی ــف ه ــوت و ضع ــای ق ــا نقطه ه ــناختند ب ــتر می ش ــر را بیش همدیگ

ــم و وظیفــٔه هــر  کردی کارهــا را مــرور  امــروز دوشــنبه طبــق معمــول دور هــم جمــع شــدیم 
ــم. کردی یــک را روشــن 

8۷/12/14، چهارشنبه
کاری اش هشــدار  کنــم و بــه او در مــورد رفتــار  ــا اربابــی صحبــت  گرفتــم ب امــروز تصمیــم 
کنــم. بــه نظــر  ع منســجم تر  کاری را در مجمــو گرفتــه بــودم فضــای  بدهــم. تصمیــم 

کار رصدخانــه شــروع می شــود. می رســد فــاز جدیــدی در 
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کنــد صبح هــا زودتــر بــه دفتــر بیایــد از ســاعت 11 بــه بعــد، و  گفتــم بایــد ســعی   بــه او 
کنیــم. قــرار شــد 9  ــا هــم صحبــت  کارهــا را ب کــه مــن هــم هســتم ابتــدای صبــح  هــر روز 
کردیــم و وظایــف او را مــرور  کارهــا را بــا هــم مــرور  ع  صبــح حاضــر باشــد. امــروز هــم مجمــو
کــه بایــد  کارهایــی  کردیــم. از جملــه این کــه چــه ضــرب العجل هــا و نشــانک هایی بــرای 
کنــد وجــود دارد: پیگیــری اطاعــات از الــزوس، پیگیــری پاســخ آرنــه، پیگیــری  پیگیــری 
کردیــم تــا  ع قراردادهــای او را نیــز بررســی  کــه بایــد بــه شــوت بــرود. مجمــو نامه هایــی 
کــه طبــق قــول مهــر مــاه خــودم  ببینــم چــه مبلغــی بــرای خــود او می توانــم در نظــر بگیــرم 

بتوانــم ماهــی 2 میلیــون تومــان بــه دســتش برســانم.

کنــد از مســتندات  کــه ســعی  گفتــم  کــردم و بــه او  همیــن روز هــم بــا مجیــد تلفنــی صحبــت 
ــد و  کن ــرآورد  ــد ب ــرار ش ــاند. ق ــا برس ــت م ــه دس ــریع ب ــد س ــه می توان ــر چ ــکوپ NOT ه تلس

کنیــم. فــردا قطعــی بــا هــم صحبــت 

8۷/12/15، پنجشنبه
کنــش  گفــت مجیــد وا کــرد بــه مــن  اربابــی بــا مجیــد در مــورد نقشــه های NOT صحبــت 
کــردم.  کنــد. خــودم تلفنــی بــا او صحبــت  کــه بایــد بــا آرنــه مشــورت  ســردی داشــت و گفتــه 

قــرار شــد بفرســتد.

8۷/12/1۷، شنبه
کــه اســناد موجــود را فرســتاده اســت. امــا نقشــه ها می مانــد تــا ســر فرصــت  امــروز زنــگ زد 

کپــی شــود. 

ــید.  ــه رس ک ــتادم  ــام فرس ــش پی ــردم و برای ک ــب  ــید. تعج ــزوه NOT رس ــه ج ــر س بعدازظه
کننــد. بــه خصــوص می خواســتم نظــر جالــی را بدانــم. کپــی  جــزوه را دادم 
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8۷/12/19، دوشنبه 
دیــروز در دانشــگاه مهنــدس مظفــر بــه دیدنــم آمــد. معــاون اداری مالــی قبلــی دانشــگاه 
کــه بــه دنبــال مهنــدس  کــردم  ح  و از دانشــکده صنایــع. ضمــن صحبت هــا بــا او مطــر
درگیرمــان  گذشــته  مــاه  چنــد  کــه  موضوعــی  پــروژه.  کنتــرل  بــرای  هســتم  جوانــی 
گروهــی بــه آقــای حقیقــت داده بودنــد چنــدان نظــرم را  کــه  کــرده بــود. و پیشــنهادی 
گفــت پســرم  کــرده بودنــد.  گزافــی پیشــنهاد  جلــب نکــرده بــود. عــاوه بــر اینکــه مبلــغ 
غ التحصیــل بــرق شــریف اســت و مشــغول همیــن امــور . از طــرف دیگــر بــه دنبــال  فار
گفتــم بیایــد  امریــه اســت تــا در محــل مناســبی ســربازی خــود را بگذرانــد. خوشــحال شــدم 
کــرده بــودم بگویــم دوشــنبه ها فرهنگســتان هســتم. از ســاعت 9  پیــش مــن. فرامــوش 
کــردم  صبــح آمــده بــود الرک. حــدود 11:3۰ رســیدم منتظــرم بــود. بــا او مفصــل صحبــت 
کــرده  کار  کــردم خــوب  کارنامــه اش را بررســی  ــه نظــرم آمــد.  جــوان باهــوش و پــرکاری ب
غ التحصیــل می شــد امــا بــا شــرکت های مختلــف و در پروژه هــای  گرچــه تــازه فار بــود. 
کنــد.  کــه مطالعــه  کــرده بــود. بعضــی اســناد را بعدازظهــر برایــش فرســتادم  کار  مختلــف 
کــه بــه موقــع نیــروی  کنیــم. خوشــحال شــدم  تــا بعــد از تعطیــات عیــد بــا هــم صحبــت 

ــه او هــم حــل بشــود. ــی رســید. امیــدوارم مســئلٔه امری خوب

8۷/12/21، چهارشنبه
گفــت نــگاه اجمالــی انداختــه  جالــی را دیــدم. از او دربــاره جزوه هــای NOT پرســیدم. 
اســت. هنــوز زود اســت نظــری بدهــد. امــا تــا بــه اینجــا مشــکل عمــده ای ندیــده اســت. 
کــه بــه نــزد خانــواده اش بــرود و از آنجــا بــه انگلیــس.  کــرد  خسروشــاهی امــروز خداحافظــی 
قــرار در الپالمــا هنــوز قطعــی نشــده بــود، امــا بــه نظــر می رســید آرنــه خواهــد رفــت امــا 

اربابــی شــاید نــرود. 

کار روی طراحــی مفهومــی اســت، الپالمــا نشــد،  گفتــم: مهمتریــن وظیفــه او  ــی  ــه ارباب ب
اشــکالی هــم نــدارد. 
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8۷/12/26، دوشنبه
ــردا صبــح زود عــازم اســت. مبلغــی حــدود 5۰۰  ــم. ف کردی ــی مــرور  ــا ارباب کارهــا را ب امــروز 

کــه بــه مجیــد بدهــد. ]...[ کــردم  یــورو تهیــه 

حقیقــت هــم از ســفر 8 روزه برگشــته بــود. هنــوز از قــرار بــا آقــای ســعیدلو، معــاون رئیــس 
کــه  جمهــور، احمدی نــژاد خبــری نبــود. مســئله مشــاور هــم حــل نشــده بــود. واضــح بــود 

ایــن امــور می مانــد بــرای ســال آینــده بعــد از تعطیــات.

کند! الزم بود اربابی نامه های شوت را هم پیگیری 

88/1/15
کنــد.  کــردم. قــرار بــود نقشــه های NOT را تهیــه  شــنبه امــروز تلفنــی بــا اربابــی صحبــت 
ــه  ک ــت  ــن اس ــرم ای ــم نظ گفت ــدارد.  ــده ن کار فای ــن  ــه ای ک ــد  ــن نظران ــر ای ــه ب ــت هم می گف
قبــل از اتمــام طراحــی مفهومــی تیمــی بــرای طراحــی تهیــه بکنیــم، و بهتریــن چیــز بــرای 
کــه افــراد بالقــوه ایــن تیــم از قبــل نمونه هــای طراحــی یــک تلســکوپ  کار ایــن اســت  ایــن 
کننــد. بــه هــر صــورت بــه نظــر می رســد ایــن راه عملــی نیســت.  مشــابه را ببیننــد و تمریــن 

از ســپهر خواســتم چــارٔه دیگــری بیندیشــد.

ــل  ــدی صیق ــروه فنان گ ــه  ک ــت  ــازل اس ــدری ن ــه ق ــزوس ب ــام ال ــٔه خ ــت شیش کیفی ــرًا  ظاه
گــر مجبــور باشــیم از الــزوس  دادن آن را نپذیرفتــه اســت و ایــن باعــث تأســف اســت. ا
گفتــه  کیفیــت چــه بکنیــم. تاپیــو هــورت )از فنانــد( بــه شــوخی  کنیــم نمی دانــم بــا  خریــد 

ــه ای آتشفشــان اســت! ــزوس حبــاب نیســت دهان کــه ایــن حباب هــای ال اســت 

اسناد شوت هم رفته است. باید منتظر جواب دولت آلمان بود.

کیفیــت  گفتــه می شــود  گرفته انــد.  تحــول جدیــد تمــاس چینی هــا اســت. بــا آرنــه تمــاس 
گزینــه راه نجــات باشــد! شیشــٔه خــام آنهــا از الــزوس بهتــر اســت. شــاید ایــن 
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88/1/26، چهارشنبه
کاشــان( بــه دفتــر  کاشــان )فرمانــداری، شــهرداری، و موسســه توســعه  صبــح: مدیرانــی از 

رصدخانــه آمدنــد.

کاشــان و انتظــارات مــا صحبــت شــد. بســیار مؤثــر بــود.  بــه تفصیــل در مــورد پــروژه، نقــش 
الزم اســت این گونــه جلســه ها بــه طــور ادواری تکــرار شــود.

گــروه فیزیــک بــا عنــوان از مراغــه تــا رصدخانــه  بعدازظهــر: ســفر بــه مشــهد و ســخنرانی در 
ملــی، دکتــر قنبــری هــم شــرکت داشــت!

88/1/29، شنبه 
کارگاه سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و  کســتان هســتم بــرای تدریــس در  فــردا عــازم پا
گرفتــه اســت  کامســتک برگــزار می کنــد. مقــدار زیــادی وقــت مــرا تهیــه درس  کــه  نــوآوری 

کشــورهای اســامی بشــنوند. ــم را دیگــر  ــا نکته های ت

کیفیــت شیشــه 	  گفته هــا یــا شــایعه های قبلــی  کــه بــر خــاف  از لونــد خبــری می رســد 
چیــن مطلوب نیســت

کــرده اســت. ایــن خبــر بســیار خوشــی 	  شــوت مجــوز از دولــت آلمــان را دریافــت 
کنیــم اســت. بایــد ســریع بــرای امــور قــرارداد و پرداخــت عمــل 

کــردم و 	  باالخــره قــرارداد آرنــه دارد نهائــی می شــود. امــروز تلفنــی بــا اربابــی صحبــت 
کــرده اســت گذشــته جزئیــات قــرارداد را بــا آرنــه مشــورت  کــه روز  گفــت 

کرده ایــم. بایــد راه حــل موقتــی 	  بــه مشــکات مالــی و اداری پیچیــده ای برخــورد 
کنیــم تــا باالخــره دولــت رســمًا مجــوز یــک مشــاور دانشــگاهی را بــرای پــروژه  پیــدا 

بدهــد.
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، در پــی نامــه مقــام رهبــری بــه دولــت در مــورد 	 

گزارشــی بــه  رصدخانــه حســاس شــده اســت و پیگیــری می کنــد. آقــای حقیقــت 
کــرد و ارســال شــد. امیــدوارم جــدی باشــند. ســرعت تهیــه 
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کــه هفتــه قبــل از عیــد دکتــر الریجانــی بــه 	  دســتورمقام رهبــری در پــی نامــه ای بــود 
مقــام رهبــری نوشــتند!

88/2/6، یکشنبه
کمــک دولــت و حــل مســائل مالــی اداری بودیــم.  دیــروز هنــوز نگــران چگونگــی پیگیــری 
کــه معاونــت علمــی دولــت هفــت میلیــارد تومــان بــه حســاب IPM  بــرای  امــروز خبــر رســید 
کرده اســت! خبــر بســیار خوشــی اســت. خوش تــر از مبلــغ واریــز شــده  رصدخانــه واریــز 
ح بــه عنــوان  کــه ایــن طــر گرفتــن پــروژه از طــرف دولــت اســت. نوشــته اند  حکایــت جــدی 

کان علمــی در دولــت پذیرفتــه شــده اســت! ح  طــر

حرکت پروژه دارد سریع تر می شود.

بــرای  داشــتیم  َزر  زمین شــناس  مشــاوران  گــروه  بــا  جلســه ای  هــم  بعدازظهــر  امــروز 
مطالعــات زمین شناســی دو قلــه. جلســه مفیــدی بــود بــا حضــور دکتــر جالــی و دکتــر 

اربابــی؛

کــرده و ماشــین اش  گیــر  کــه در تبریــز  فــردا هــم خسروشــاهی از ســفر می رســد. دو روز اســت 
هنــوز آماده نشــده اســت!

88/3/1، جمعه
کار زیــاد بــود. از یــک طــرف درس دانشــگاه  گذشــته فشــار  اول خــرداد اســت و چنــد هفتــه 
کــرده بــودم در نســبیت عــام II، وقــت زیــادی از مــن  کــه چــون مباحــث جدیــد را وارد 
دکتــری  دانشــجوی  دو  کار  و  ارشــد  دانشــجوئی  رســالٔه  چنــد  طــور  همیــن  می گرفــت. 
گرفتــه بودنــد و احتیــاج بــه بحــث بیشــتر داشــت  کــه نتیجه هایــی  تقــی زاده و پارســی مود 

ــود.  گیــرودار داوری ب کــه در  ــه ای  ــز مقال و نی

گــوش اذیــت می کــرد و تمــام مــدت درگیــر  از طــرف دیگــر مشــکل ســامتی خــودم. وز وز 
گــوش داخلــی  اســت مســبب  کــه در  دکترهــا و آزمایش هــا بــودم. مشــخص شــد غــده ای 
گفتــه  گــوش راســت حــس می کنــم.  کــه روی  کاهــش شــنوایی و فشــاری اســت  ایــن 
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گــوش راســت  می شــد عاجــی نــدارد. جراحــی هــم در صــورت موفقیــت، حتمــًا شــنوایی 
گفــت جراحــی فایــده نــدارد و  را از بیــن می بــرد. دیــروز ســرانجام دکتــر پارســا، جــراح مغــز، 
کــرده اســت  گامــا اســت. مــادر بــزرگ هــم مشــکات ســختی پیــدا  تنهــا راه بــرش بــا پرتــو 
کــرده اســت. بــه عــاوه فصــل امتحانــات بچه هــا ســرآمده و  کمــی درگیــر  کــه خانــواده را 

ــوح در دبیرســتان. ــام ن ــز مســئله ثبت ن نی

کنــار ایــن مشــغولیات بــا بازگشــت اربابــی و خسروشــاهی و نیــز واریــز بودجــه بــرای  در 
کار رصدخانــه  رصدخانــه از معاونــت علمــی رئیــس جمهــور همگــی باعــث شــده اســت 

ســرعت بگیــرد.

ح بخــش توســعٔه فنــاوری در پژوهشــکده اســت. آقــای  خسروشــاهی مشــغول تهیــه طــر
کرده انــد. خسروشــاهی بــه دنبــال نهائــی  کار  ســعادت و امیــری در ایــن بخــش شــروع بــه 
ح اندازه گیــری روباتیــک دیــد را آمــاده  کــردن مشــکات مکان یابــی اســت و امیــری طــر
می کنــد. بــرای بخــش مهندســی در همیــن دو هفتــه اخیــر نزدیــک بــه 2۰۰ تقاضــا آمــده 

کــه بایــد اواخــر خــرداد تصمیــم بگیریــم. اســت، 

کنــد بــا ایــن تیــم در  کنیــم تــا آرنــه موافقــت  مایلــم تیــم مهندســی را تاحــد زیــادی آمــاده 
کنــد. کار  ایــران 

مکاتبه با شوت ادامه دارد و منتظر پیشنهاد مکتوب آنها هستیم.

کلنــگ مــکان رصدخانــه را بزنــد.  کــه  کــرده اســت  رئیــس جمهــور احمدی نــژاد ابرازعاقــه 
کرده ایــم بــرای روز مبــادا. خودمــان را آمــاده 

کنیــم  گرفته ایــم اعــام  کنیــم. تصمیــم  گرگــش را می خواهیــم تملــک  هــر دو قلــه دینــوا و 
کاشــان یک بــار  کشــور اســت و بایــد حفــظ شــود. بــا مدیــران  دو قلــه ســرمایٔه نجومــی 
ــد اخاقــی  ــه ب ک ــه جــز دانشــگاه  ــان جلســه داشــتیم ب کاش گذشــته در  ــٔه  در تهــران و هفت
کاشــان خــوب همــکاری می کننــد. رئیــس  می کنــد. فرمانــدار، شــهردار و شــورای شــهر 
کــه متکــی بــه خــودش نیســت و ادای ریاســت را  کم تجربــه ای اســت  دانشــگاه جــوان 

در مــی آورد!
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88/3/4، دوشنبه 
ــٔه  ــیدم چــون از جلس ــر رس ــم دی ــه مراس ــد. ب ــزار ش ــروز برگ ــالگی IPM ام ــت س ــم بیس مراس
کــه متناســب بــا شــان  واژه گزینــی فرهنگســتان می آمــدم. مراســم خنکــی بــود! واضــح بــود 

گذشــت. بیســت ســالگی نبــود. بــه هــر حــال 

کنــم.  پــس از جلســه موقــع پذیرایــی فرصتــی پیــش آمــد در خلــوت بــا الریجانــی صحبــت 
کلنگ زنــی  کــه ]...[. مســئله  ع انتخابــات پیــش آمــد. بــه وضــوح نشــان مــی داد  موضــو
کــه بــرای مــن و رصدخانــه خبــر  هــم، احتمــااًل بــه همیــن دالئــل منتفــی شــده اســت 

خوشــی اســت.

کــه حکــم ریاســت IPM را بــرای  بــا دکتــر فرهــادی پزشــک و وزیــر دهــه شــصت علــوم 
کــردم.  گوشــم صحبــت  کــرده بــود و در مراســم حضــور داشــت راجــع بــه  الریجانــی امضــا 
کــرم او را  گذاشــتم در بیمارســتان رســول ا وی از متخصصــان همیــن امــور اســت. قــرار 

ــم. ــورت ببین ــرای مش ب

کرده ایــم  اســت. صحبــت  اخبــار خوشــی داریــم. مجــوز صــدور صــادر شــده  از شــوت 
کــره  کــه مشــغول مذا بــرای رفتــن بــه آلمــان بــرای بســتن قــرارداد. جزئیاتــی هنــوز هســت 
هســتیم. از جملــه این کــه قــرارداد دو جانبــه یــا ســه جانبــه باشــد بــا شــرکت صیقل دهنــده 

کــره بــا الــزوس هــم ادامــه دارد.  یــا نــه. همیــن طورمکاتبــه و مذا

کنــون حــدود 1۰۰ متقاضــی داریــم.  گهــی اســتخدام چنــد هفتــٔه پیــش منتشــر شــد و هــم ا آ
کرده ایــم اواخــر مــاه بــا حضــور آرنــه آرده بــرگ مصاحبه هــا انجــام شــود.  برنامه ریــزی 

پاالیــش اولیــه را اربابــی و جالــی انجــام خواهنــد داد.

88/3/23، شنبه 
انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار شــد. قبــل از انتخابــات التهــاب روز بــه روز بیشــتر 
می شــد و شــانس آقــای موســوی )میرحســین( بــه نظــر بیشــتر می شــد. بســیار امیــدواری 
)بــه خصــوص( در نســل های جــوان ایجــاد شــده بــود. امــروز )صبــح در بروجــرد بودیــم 
ــده شــده اســت.  ــا قاطعیــت برن ــژاد ب ــای احمدی ن ــه آق ک ــد  ــح اعــام ش ــتیم(: صب و برگش
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کــه رســیدیم صحبــت از  افســردگی و نابــاوری در خیلی هــا دیــده می شــود. بــه تهــران 
کــه از نزدیــک  اعتــراض بــود. شــب در تهــران ســر و صــدا زیادتــر شــد و اعتراض هــای شــدید 

اویــن شــاهدش بودیــم.

یکشنبه

گــر صــاح  کــه ا کــرد. اربابــی از قــول آرنــه نقــل می کــرد  تشــدید ناآرامی هــا مــا را نگــران 
می دانیــد بازدیــد وی بــه عقــب بیفتــد. صــاح ندانســتم قــرار شــد بیایــد و برنامه هــای مــا 
کســی دل و  ــد.  ــرود. هــر روز خبــر جدیــدی اســت. همــه در التهاب ان طبــق روال پیــش ب

کار نــدارد! دمــاغ 

چهارشنبه

ــه هــم  ــد برنامه هــا را ب کــه خسروشــاهی می گوی ــه حــدی مغشــوش شــده اســت  اوضــاع ب
کار نیســت بلکــه بــه صــاح هــم  بزنیــم و آرنــه هــم نیایــد! نــه تنهــا دیگــر فرصــت ایــن 

نیســت. برنامه هــا طبــق روال پیــش مــی رود! 

کــه قــرار  دانشــگاه عمــًا تعطیــل اســت. دفــاع تــز ارشــد آقــای بهنــام درویــش سروســتانی 
بــود امــروز انجــام بشــود، نشــد!

88/3/3۰، شنبه
کــه بــرای ده روز بــه ایــران آمــده اســت شــروع شــد. بحــث مــا از  امــروز جلســه بــا آرنــه 
همــان صبــح شــروع شــد. از فــردا بعدازظهــر متقاضیــان اســتخدام بــرای طراحــی تلســکوپ 
خواهنــد آمــد. از میــان 12۰ متقاضــی 19 نفــر بــرای مصاحبــه انتخــاب شــده اند. موردهــای 
کنیــم. وقــت هــم زیــاد نداریــم چــون ســه روز بــرای  ح  کــه بایــد بــا آرنــه مطــر متنوعــی اســت 
مصاحبه هــا الزم اســت و مــن هــم پنجشــنبه صبــح زود قــرار اســت بــه ایتالیــا بــروم بــرای 
کســتان- شــرکت در اجــاس مشــترک TWAS-G۷ در مــورد همکاری هــای علمــی پا
افغانســتان. هنــوز معلــوم نیســت ایــران رســمًا در ایــن همایــش G۷ شــرکت بکنــد )۷ 
کشــور  کشــور  صنعتــی بــزرگ دنیــا( مــن دعــوت شــده ام تــا نظراتــم را در مــورد ایــن دو 
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کنــم. از طــرف دیگــر اواخــر هفتــه قــرار اســت آرنــه و دیگــران بــرای  در امــور علمــی بیــان 
سرکشــی و نیــز اندازه گیــری درخشــندگی بــه قله هــا برونــد.

88/3/31، یکشنبه
صبــح صحبت هــای مــا بــا آرنــه ادامــه داشــت. در زمــان تنفــس صحبــت دو نفــره بــا آرنــه 
داشــتم در مــورد تصــور وی از تیــم طراحــی. خوشــبختانه این بــار بــه وضــوح طرحــی را 
ــاوه  ــه ع ــد ب ــره در لون ــم 4-5 نف ــک تی ــد. ی ــن می خوان ــور م ــا تص ــًا  ب کام ــه  ک ــرد  ک ــان  بی
کــه بــا  یــک تیــم 15 نفــر در تهــران و رفــت و آمدهــای الزم بیــن دو طــرف. نگــران بــود 
پیش بینــی مالــی وی موافــق نباشــم. امــا این طــور نبــود و طبیعــی بــود: حــدود یــک و 

چهــار دهــم میلیــون یــورو بــه مــدت ســه ســال. 

 بعدازظهر مصاحبه ها شروع شد. سه نفر خوب بودند. 

کار خوشحال است. ع از پیشرفت  آرنه در مجمو

88/4/1، دوشنبه 
تمــام روز مصاحبــه بــود. پنــج نفــر آمدنــد. یکــی دو نفــر خــوب تــا خیلــی خــوب میــان 
کم کــم تصــور  آنهــا بــود. اطاعــات مفیــدی از البــه الی مصاحبه هــا بیــرون می آمــد. آرنــه 
کــه تشــکیل تیــم  کشــور بــه دســت مــی آورد. می دیــدم  بهتــری از توانایی هــای داخــل 

ــت. ــن اس ــور ممک کش ــل  ــی داخ طراح

88/4/2، سه شنبه 
کــه  خوشــحالم  اســت.  هیجــان زده  آرنــه  بودنــد.  بهتــر  وضــوح  بــه  امــروز  متقاضیــان 

داد. شــکل  می تــوان  را  کشــور  داخــل  تیــم  و  می دهــد  ثمــر  پیگیری هــا 

کــه  دکتــر جالــی در تمــام جلســات هســت و عاقــه نشــان می دهــد. صحبــت از ایــن شــد 
کاِر تمام وقــت  کــه ایــن  تمــام وقــت بــه ایــن تیــم بپیوندنــد. آرنــه اصــرار داشــت و می گفــت 
کثــر 5۰-4۰  کنــار بگــذارد و حدا کار شــریف را نمی توانــد  کــه  اســت. جالــی اصــرار داشــت 
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ع مســکوت باشــد تــا  ح بگذارنــد. قــرار شــد فعــًا موضــو گــر بتوانــد بــرای طــر درصــد وقــت ا
بعــد.

غــروب بــا دکتــر الریجانــی جلســه داشــتیم. نظرهایمــان را در مــورد تیــم طراحــی و نیــز 
در  کــه  بــود  موافــق  و  نمی دیــد  مشــکل  را  آنهــا  حــل  گفتیــم.  اداری-مالــی  مشــکات 

کنیــم. جلســه مفیــد بــود و آرنــه هــم راضــی! تشــکیل تیــم و شــروع طراحــی عجلــه 

کــرد.  ــد ســنگین ارزیابــی  ــه لحــاظ سیاســی بای کــه ب ــود  ــا الریجانــی در فضائــی ب جلســه ب
کــه الریجانــی در آن از  شــب قبــل مصاحبــه ای بــا الریجانــی در شــبکه 3 پخــش شــد 
کنش هــای نیروهــای انتظامــی و اتفاقــات خشــونت آمیز در مقابــل معترضیــن بــه نتایــج  وا
کــرد. دانشــگاهیان بــه شــدت متعجــب بودنــد و معتــرض بــه  انتخابــات بــه شــدت دفــاع 
ح نشــد. مــن تنهــا در  ایــن جبهه گیــری الریجانــی. در جلســٔه بــاال هیــچ نکتــٔه سیاســی مطــر
کــردم. می گفــت اشــکالی  ح  انتهــای جلســٔه خصوصــی شــرکتم را در اجــاس بــا وی مطــر

نمی بینــد!

88/4/3، چهارشنبه
کردیــم بــرای نتیجه گیــری. روی 6 نفــر توافــق   مصاحبه هــا تمــام شــد و بحــث مفصلــی 
کننــد. چنــد نفــر هــم بــرای آینــه یــا مراحــل  کــه همــکاری خــود را بــا مــا شــروع  کردیــم 

بعــدی. از نتیجــه راضــی هســتیم.

وضــع هــوا طبــق پیش بینــی بــرای قله هــا مناســب نیســت. فعــًا قــرار تــا جمعــه بــه تعویــق 
کــه در اجــاس G۷ ایتالیــا شــرکت نمی کنــد . مــن  کــرد  افتــاده اســت. ایــران امــروز اعــام 
ــی  ــود. اردالن، ارفعــی و روحان شــک می کنــم.  مصاحبه هــا و بحث هــای ماتمــام شــده ب
گــپ و گفتگــوی سیاســی شــدیم. آخر ســر نظــر آنها را خواســتم.  پیــش مــا آمدنــد و مشــغول 
کــه الزم بــود بــا آرنــه  کارهایــی بــود  کنــم. از طــرف دیگــر هنــوز  توصیــه نمی کردنــد شــرکت 
کنــم. قــرار بــود صبــح  کــه ســفرم را لغــو  کم کــم متمایــل بــه ایــن می شــدم  کنــم.  مشــورت 

زود بــه فــرودگاه بــروم!
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88/4/4، پنجشنبه 
ح  ســفر بــه ایتالیــا لغــو شــد! تصمیــم ســاده ای نبــود. امــا نقــش مســئله های موجــود طــر

ــود.  ــر نب ــم بی اث ــن تصمی ــه در ای ــور آرن ــه و حض رصدخان

همیــن امــروز بحــث مدیریــت و مــکان را بــا آرنــه ادامــه دادیــم. قبــل از آن بــا حقیقــت 
کردیــم.  گــروه مهندســی تهــران را بررســی  گــروه لونــد و  ع چگونگــی قــرارداد بــرای  موضــو
گــر  کــه پژوهشــکده قــرارداد ببنــدد. ایــن روش، ا کــه بــه نظرمــان رســید ایــن بــود  یــک راه 
ــه تقویــت آینــده پژوهشــکده و بخش هــای  ــه ب ک ــی بشــود ایــن حســن را هــم دارد  اجرائ

کمــک می کنــد. قــرار شــد فــردا ســفر بــه قلــه باشــد. فنــی آن 

88/4/6، شنبه
ج هــای  کردنــد و جزئیــات اســتقرار بر گرگــش بازدیــد  آرنــه و ســپهر و حبیــب و امیــر از 
در  شــود  نصــب  دکل  شــش  شــد  قــرار  کردنــد.  بررســی  را  مایکروترمــال  اندازه گیــری 

اســت.  کــرده  تعییــن  آرنــه  کــه  مکان هایــی 

 INO ــرای نصــب گرگــش ب ــه  ک ــود. صحبــت ایــن شــد  ــه ب ــٔه دیگــری هــم مــد نظــر آرن قل
کیفیــت تصویــر  3۰۰ مناســب اســت و نصــب یــک تلســکوپ یــک متــری دیگــر ضــرری بــه 
گرگــش پیشــنهاد نمی شــود.  تلســکوپ ملــی نمی زنــد امــا بــرای تلســکوپ های آینــده 
گرگــش B نامیدیــم. قــرار شــد در هفته هــای آینــده  گرگــش،  قلــٔه دیگــر را در نزدیکــی 
کننــد و اندازه گیری هــای اولیــه را انجــام دهنــد. خسروشــاهی و تیمــی از آنجــا بازدیــد 

88/4/۷، یکشنبه
صبــح جلســه بــا آرنــه داشــتیم و خسروشــاهی، جالــی و اربابــی. ســاختار و چــارت ســازمانی 
کردیــم. اربابــی اصــرار داشــت نقــش Project Manager را بــه  ح را مجــدد بررســی  طــر
گــروه  گــروه لونــد و  عهــده داشــته باشــد. قبــل از آن بــر ســر نقــش خسروشــاهی، جالــی، 
کمــی صحبــت و  تهــران بحــث و موافقــت شــده بــود. مــن هــم موافــق نبــودم. پــس از 
اصــرار اربابــی بــر اینکــه ایــن ســمت مــال اوســت و تصــور دیگــری نمی توانــد بکنــد و نیــز 
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گفتــم بــرای مــن  کــرد،  کناره گیــری خواهــد  تهدیــد این کــه یــا ایــن ســمت و یــا او از پــروژه 
پــروژه و ســامت اجــرای آن از هــر چیــز مهم تــر اســت و خاصــه ایــن ســمت را او نمی توانــد 
گانــه صحبــت  کــرد بحــث را مســکوت بگذاریــم تــا جدا بــه عهــده بگیــرد. آرنــه پیشــنهاد 

کمــی صحبــت شــود.  ج از جلســه  کــه مــن هــم موافــق بــودم. الزم بــود خــار شــود، 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــتیم. ب ــی داش ــت مفصل ــاهی صحب ــه و خسروش ــا آرن ــه ب ــن جلس ــد از ای بع
کــه PM آرنــه باشــد و اربابــی دســتیار او. بــه ایــن ترتیــب قــرار شــد آرنــه بــا او  رســیدیم 

کنیــم. کنــد و فــردا در جمــع مجــدد بحــث  صحبــت 

کــردن زروان، سالم ســازی بخــش  بعدازظهــر: جلســه در مجلــٔه نجــوم و زروان بــرای فعــال 
ع چگونگــی همــکاری بــا پــروژٔه  اداری آن و شــروع بعضــی فعالیت هــای تولیــدی. موضــو

ح شــد. نوســازی عباس آبــاد و پــارک منظومــه شمســی هــم مطــر

88/4/8، دوشنبه
کــه در چــه مرحلــه ای  گفتــم  امــروز جلســٔه مفصلــی بــا الریجانــی داشــتیم. خیلــی صریــح 
ح هســتیم و چنــد نقطــٔه بحرانــی در پیــش داریــم. در  و در آســتانه تحولــی بــزرگ در طــر
ایــن شــرایط ســاختاِر پشــتیبانی پژوهشــگاه تــوان همــکاری نــدارد. بــا زمینه چینــی قبلــی 
ح  کــردن مصداق هــا پذیرفتــه شــد یــک ســاختار جدیــدی در پژوهشــگاه ویــژٔه طــر و روشــن 
کنیــم. الریجانــی هــم  کامــًا  تفکیــک  کنیــم و آن را از پژوهشــکده  ملــی رصدخانــه ایجــاد 
ایــن پیشــنهاد را تأییــد می کــرد و پذیرفــت، درک می کــرد، حتــی قــرار شــد بــرای اســتقرار 

تیــم طراحــی در تهــران بــا ســرعت ســاختمانی در الرک ســاخته شــود.

ــی  ــا ارباب ــاز هــم مشــکلی ب ــم. ب کردی ــز را مــرور  ــه همــه چی ــا آرن ــار دیگــر ب بعدازظهــر هــم ب
گرونینگــن در هلنــد  کــه ســرانجام بــا موفقیــت حــل شــد، و آن رفتــن وی بــه  پیــش آمــد 
کــه تصمیــم بــه  کارهایــی  گفتــم  کــردم و  کــه ســریع اعتــراض  بــرای امــور تحقیقاتــی بــود 
گرچــه یــک مــاه پیــش بــا  گرفته ایــم اجــازٔه غیبــت طوالنــی بــه وی نمی دهــد.  انجامــش 
کــرده بــودم امــا شــرایط جدیــد و پذیرفتــن مســئولیت های جدیــد  ایــن ســفر وی موافقــت 
گانــه بــا  کــرد، جدا کــرده بــود. بــاز هــم آرنــه وســاطت  بــرای اربابــی شــرایط جدیــدی فراهــم 
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کارهــای  کــه در چنــد روز آینــده بــرای همــه  کــردم و بــه ایــن توافــق رســیدیم  او صحبــت 
کنــد! کوتــاه  کنــد و ســفر را  زمــان غیبــت برنامه ریــزی 

ایــن روزهــا، بــه خاطــر مســئله های اجتماعــی پیش آمــده پــس از انتخابــات، بهــت و 
کــه از احمدی نــژاد حمایــت  کــم اســت. دو شــخصیت  افســردگی زیــادی در جامعــه حا
کرده انــد، الریجانــی )محمدجــواد( و حــداد عــادل، یکــی در IPM اســت و یکــی  گســترده 
در فرهنگســتان زبــان. صبــح جلســٔه واژه گزینــی در فرهنگســتان داشــتم و بعدازظهــر هــم 
کارهــا اعصــاب قــوی می خواهــد در  جلســه ای بــا الریجانــی. ایــن جلســه ها و پیگیــری 
ایــن روزهــا. عــده ای از اســتادها در جلســات واژه گزینــی بــا حــداد عــادل شــرکت نکرده انــد!

88/4/22، دوشنبه
ســمت  بــه  پــرواز  بــرای  می شــوم  آمــاده  خمینــی.  امــام  فــرودگاه  در   ۷:3۰ ســاعت 
فرانکفــورت. فــردا بــا شــرکت شــوت قــرار دارم. بــرای نهائی کــردن خریــد شیشــٔه خــام. 

اربابــی از هلنــد بــه آلمــان آمــده اســت.

همیــن امــروز قبــل از ظهــر هــم آرنــه از ســوئد و تاپیــو )مســئول صیقــل آینــه( از شــرکت 
OPTEON در فنانــد خواهنــد آمــد و همــه همدیگــر را قــرار اســت در فــرودگاه ببینیــم. 
کنیــم. پیشــنهاد نهایــی الــزوس هــم هفتــه پیــش  بعــد ازظهــر قــرار اســت بــا هــم مشــورت 
کمتــر از یــک ســوم قیمــت شــوت. از طــرف دیگــر هــم  آمــد. قیمــت: 68۰ هــزار دالر آمریــکا: 
شــنیدیم هندی هــا هــم می خواســتند از LZOS بخرنــد، پشــیمان شــدند. چــون شــرکت 
کیفیــت نامرغــوب صیقــل دهــد.  بلژیکــی نپذیرفتــه اســت شیشــٔه خــام الــزوس را بــه دلیــل 
کــه تلســکوپ هندی هــا را می ســازد حتــی نپذیرفتــه اســت شیشــٔه شــوت   AMOS شــرکت
کار ببــرد. شــاید ایــن قضیــه قــدری  کــه الــزوس صیقــل می دهــد بــرای تلســکوپ بــه  را 
کــه مســئله  کــه فنــی کار صادقــی اســت می دانیــم  سیاســی باشــد امــا از تاپیــوی فنانــد 

کیفیــت خــام الــزوس اســت.  اصلــی 

کــردن  هفتــٔه پیــش تــا دیــروز نتوانســتیم بــا الریجانــی قــراری بگذاریــم بــرای هماهنــگ 
ــوز  ــا هن ــم. ام کرده ای ــدا  ــی پی ــگاه راه ــان در پژوهش ــتخدام مهندس ــرای اس ح. ب ــر ــور ط ام
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و  دفتــر  مســئله  ببندیــم.  قــرارداد  شــرکتی  بــا  می دهــد  ترجیــح  ح(  طــر اداری  )مدیــر 
کــه  ســاختمان داخــل الرک بــه مشــکل برخــورده اســت. هنــوز بــا ایــن مســئله مواجه ایــم 

ــم!  کنی ــتقر  ــا مس کج ــی را  ــم طراح تی

کــه دیگــر بــا پژوهشــکده همــکاری نمی کنــد و خواســته  دکتــر راهــوار نامــه داده اســت 
اســت اســمش از همــه جــا روی وبــگاه پژوهشــکده و رصدخانــه حــذف شــود. شــفاهًا بــه 
گفــت رفــت و آمــد بــرای دو جــا برایــش مشــکل شــده اســت و ترجیــح می دهــد فقــط  مــن 
در دانشــگاه باشــد. امــا نفهمیــدم چــرا نامــش را از وبــگاه رصدخانــه هــم می خواهــد حــذف 
ــد  ــکاری خواه ــه هم ــا رصدخان ــم. ب کن ــت  ــا او صحب ــد ب ــذرد بع ــی بگ ــتم مدت گذاش ــد.  کن
کــه راهــوار بــه دالئــل سیاســی )مســئله الریجانــی و انتخابــات( از  کــرد. شــایعه شــده اســت 
کــرده اســت  همــکاری ســر بــاز زده اســت. هم زمــان میرعبــاس جالــی هــم همیــن تقاضــا را 
کــه  ح رصدخانــه افزایــش داده و پذیرفتــه اســت  کــه همکاریــش را بــا طــر بــا ایــن تفــاوت 

فــرد مؤثــر تیــم طراحــی باشــد. 

ــود  ــدوار ب ــرم امی ــذارد. همس ــر می گ ــراد تأثی ــای اف ــر فعالیت ه ــوز ب ــی روز هن ــرایط سیاس ش
دوره جدیــدی آغــاز بشــود و وزارت ارشــاد مجــوز بــه انتشــار رمان هــا بدهــد دیگرکامــًا 
کتــاب دیگــر، سال هاســت در وزارت ارشــاد مانــده  کتــاب او، و صدهــا  ناامیــد شــد. چهــار 
کــم  و مجــوز چــاپ نگرفتــه اســت. افســردگی شــدیدی بــر او و بســیاری نویســندگان حا
گرفتــه اســت. ]...[  کمابیــش درخواســت بــرای رفتــن و مهاجــرت از ایــران شــدت  اســت. 

کــه نگفتــم باقــی مانــد. خــود مــن در شــرایط بــدی بــودم. این  اقــدام ]...[. اثــر مثبــت دوم 
کــه پــس  کلنجــار می رفتــم  کــه بــه دنبــال ایــن قضیــه بــودم دائــم بــا خــودم  یــک هفتــه 
ایــن همــه زندگــی بــرای ایــران چــه می شــود؟ بچه هــای ایــن ازدواج مــن هــم غیرایرانــی: 

گذشــت. چــه بدبخــت اســت ایــران! کــه  آمریکایــی خواهنــد شــد؟ هفتــه بــدی بــود 

کننــد. بخــش پشــتیبانی بــه  کارمنــدان پژوهشــگاه بــه نظــر می رســید می خواهنــد طغیــان 
کارا. متأســفانه دســت اندرکاران پژوهشــگاه در ایــن  کنــد و نــا شــدت بــد عمــل می کنــد: 
بیســت ســال نتوانســته اند امــور اداری  را ســامان بدهنــد و پژوهشــگاه آینــده مناســبی 
بــودن  متفــرق  اداری.  پشــتیبانی  لحــاظ  بــه  چــه  و  کالبــدی  لحــاظ  بــه  چــه  ندارنــد. 
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ســاختمان ها )چهــار ســاختمان متفــاوت( اشــکال های اساســی در بخــش علمــی هــم 
ــرده اســت. ک ایجــاد 

 - فنانــد  از   ( تاپیــو  و  آرنــه  بــا  همــراه  اربابــی  رســیدم  کــه  فرانکفــورت  فــرودگاه  بــه 
صیقل دهنــدٔه آینــه( منتظــر بودنــد. یــک راســت بــه ماینتــس و هتــل رفتیــم. چــون اتــاق 
ــم.  کردی ح  ــه مســائل شــوت را مطــر ــوط ب ــوز آمــاده نبــود نشســتیم و بحــث مرب هتــل هن
ــه  ــرای شــام ب ــه اتاق هــا رفتیــم و پــس از قــدری اســتراحت ب ــه ب ک ــود  ســاعت حــدود 5 ب

شــهر رفتیــم.

88/4/23، سه شنبه
کــه انتظــار می رفــت همــه چیــز  کارخانــه شــوت رســیدیم. همان طــور  ســاعت 9 صبــح بــه 
کمابیــش بــا نظــم زبــان زد آلمان هــا و البتــه تمیــز و مرتــب پیــش رفــت. ابتــدا راهنمــا مــا 
گردانــد و از تاریخچــه شــوت -کــه از 125 ســال پیــش شــروع  را در ســالن نمایــش شــوت 
کــرده اســت- تــا انــواع محصــوالت کنونــی آن و نیــز مراســم چهــل ســالگی شیشــه ســرامیک 
ــالن  ــه س ــپس ب ــد. س ــی ش ــت، معرف ــس اس ــان جن ــم از هم ــا ه ــام م ــه خ ــه شیش ک زرودور 
کــرد تــا تومــاس وســترهوف، مســئول بخــش زرودور  جلســه رفتیــم. توضیح هــا ادامــه پیــدا 
کــره بــا وکیــل شــرکت بــوده اســت تــا مــواد قــرارداد را  آمــد. می گفــت از صبــح مشــغول مذا
کنــد و هنــوز هــم آمــاده نشــده اســت. جلســٔه مــا تــا بعدازظهــر حــدود ســاعت 4 طــول  آمــاده 
کشــید. تمــام جزئیــات بــه تفصیــل بحــث شــد. بحــث حرفــه ای و دوســتانه بــود. وارد 
ح شــود. حضــور تاپیــو  گذاشــتیم در آخــر و فرصــت مناســب مطــر بحــث قیمــت نشــدیم و 
مفیــد واقــع شــد. جزئیــات حبــاب و ناخالصــی، محــل آنهــا، تأثیــر آنهــا روی بــرش آینــه، 
کــه نظــر او مهــم بــود. پروتــکل بازرســی شیشــٔه خــام را هــم  از جملــه جزئیــات فنــی بــود 
کــه در آن انــدازه  و محــل حباب هــا و ناخالص هــا و خــراش مشــخص بــود. تاپیــو  آوردنــد 
بــه وضــوح از آن راضــی بــود. در مــورد چگونگــی انتقــال هــم نظرهایــی خــاف پیشــنهاد 
کــه مهــم بــود ثبــت شــود. شــب هــم شــام را بــا نماینــدگان شــوت در یــک  شــوت داشــت 

کردیــم. کــه خداحافظــی  رســتوران قدیمــی خوردیــم  و ســاعت 11 شــب بــود 

تنها نگرانی من قیمت و مجوز خروج از فناند بود.
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88/4/24، چهارشنبه 
ــی  کوتاه ــٔه  ــم جلس ــورت بیای ــه فرانکف ــت ب ــرواز برگش ــرای پ ــه ب ــل از اینک ــح قب ــروز صب ام
کــره اربابــی بــا وســترهوف  بــرای مــرور قضایــا داشــتیم. بــه تفصیــل در مــورد چگونگــی مذا
کــه متــن  کردیــم. بعدازظهــر ســاعت 2:3۰ بــا او قــرار دارد،  در مــورد قیمــت صحبــت 
کــرده اســت بگیــرد. قــرارداد اولیــه تاپیــو بــرای صیقــل  کــه شــوت آمــاده  موقــت قــرارداد را 
کــه ایــن یادداشــت را می نویســم ســاعت  گرفتیــم. االن  کــه تحویــل  هــم آمــاده اســت 
کــه چنــد دقیقــه ای اســت روی آســمان بــه ســمت تهــران  15:15 در هواپیمــا هســتم 
اســت. شــاید بــه نتیجــه ای رســیده باشــند. بــه نظــر می رســد بایــد همیــن شیشــٔه خــام را 
بگیریــم. امیــدوارم چنــد آینــه ثانویــه و ثالثــه و نیــز یــک شیشــٔه خــام یــک متــری را هــم 

ــم.  ــل بگیری ــه تحوی ــم اضاف بتوانی

کــه تاریخچــٔه آن را می شــنیدم و چگونگــی رشــدش را، خاطــرات تولیــد  دیــروز هنگامــی 
ــم لرزیــد. چــرا مــا بایــد  کشــیدم و دل شیشــٔه اپتیــک در ایــران برایــم زنــده شــد و بســیار آه 
کــه تولیــد شیشــه اپتیــک در ایــران شــروع شــده  گــر 2۰ ســال پیــش  اینقــدر در جــا بزنیــم؟ ا
کــه  کارشــکنی ها  بــود پیوســته رشــد می کــرد چــه خــوب بــود!  چقــدر اذیــت شــدیم و چــه 

نکردنــد. مثــل خــواب و خیــال اســت. چــه آرزوهــا و چــه خیال هــا!

88/5/۷، چهارشنبه

کــه در الرک نشســته ام. پنجــره ام بــه بیــرون بــاز اســت.  صبــح ســاعت ۷:15 دقیقــه اســت 
کولــر را روشــن نکنــم. چمــن  کنــم و  گــرم اســت امــا هنــوز می توانــم تحمــل  گرچــه هــوا 
کــه هنــوز  و فضــای ســبز بیــرون را بســیار دوســت دارم. یــاد چنــد ســال پیــش افتــادم 
گردنــه  ح رصدخانــه بودیــم. حــاال  ایــن ســاختمان را نداشــتیم و هنــوز در ابتــدای راه طــر
کمابیــش حــل شــده اســت  ع آینــٔه اصلــی تلســکوپ  مهمــی را پشــت ســر می گذاریــم: موضــو
کــه بــرای بخــش طراحــی  و مشــغول بررســی حقوقــی قــرارداد هســتیم. پنــج مهنــدس 
کار هســتند. همیــن دوشــنبه بــا آنهــا قــراری  کرده ایــم آمــادٔه شــروع بــه  تلســکوپ انتخــاب 
گذاشــتیم. از اول  کار و اعــزام آنهــا بــه لونــد را بــا آنهــا درمیــان  کــه جزئیــات شــروع  داشــتم. 
ــه  ــد خــوب پیــش مــی رود. آرن گــروه لون ــد. تشــکیل  ــه مــا می پیوندن شــهریور مــاه رســمًا ب
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ــرده  ک ــر بخــش طراحــی پیــدا  ــرای دفت ــد ب ــود محــل مناســبی در لون ــروز پیغــام داده ب دی
اســت و نظــر مــا را مــی خواســت. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد در دو مــاه آینــده مــا در 

کامــًا  جدیــدی خواهیــم بــود.  شــرایط 

کــه  ایــران. حرکتــی  بــا تاطم هــای بســیار عمیــق در  ایــن رویدادهــا هم زمــان اســت   
کــرده اســت  در انتخابــات 22 خــرداد اتفــاق افتــاد شکســت عمیقــی در اجتمــاع ایجــاد 
کــه دیگــر ایــران بــه شــرایط قبــل از انتخابــات  کــه نهایتــًا روشــن نیســت. مســلم اســت 
بــر نمی گــردد. احترام هــای متقابــل، یــا تحمل هــای متقابــل، دورانــش بــه ســر رســیده 
اســت. در ایــن میــان بــه نظــر می رســد مرجعیــت اجتماعــی روحانیــت شــیعه از میــان رفتــه 
کــه دانشــگاهیان از  ــا دســت کم خدشــه دار شــده اســت. دوران آن رســیده اســت  اســت ی
غ بــرای پذیــرش ایــن مرجعیــت نشــان بدهند.  خــود مرجعیــت نشــان بدهنــد، در واقــع بلــو
گروه هــای مرجــع اجتماعــی و نیــز در  ایــن یــک حرکــت تاریخــی در جهــت مرجعیــت و 
کــه در انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامی نیفتــاد. ایــن  جهــت مدرنیــت اســت. اتفاقــی 

کــرد.  ــاز  کــه راه را بــرای بــروز مرجعیــت علــم و فنــاوری مــدرن ب انقــاب اســامی بــود 

کاری  در هــر صــورت در ایــن شــرایط بحرانــِی اجتماعــی می دانــم بهتریــن و مهم تریــن 
ــه عنــوان  کشــور ب ــه ایجــاد مرجعیــت علمــی در  کمــک ب ــم انجــام دهــم  کــه مــن می توان
ح رصدخانــه بــه عنــوان یــک هــدف خــاص  یــک هــدف عــام و پیشــبرد هرچــه ســریع تر طــر

اســت. 

کرده ام، تصمیم ها را قاطع تر. گام ها را سریع تر  که  این است 

88/5/1۰، شنبه 
گرمــی اســت. اوضــاع سیاســی متاطــم اســت. اوضــاع داخلــی پژوهشــگاه هــم  تابســتان 
ــه تنهــا نتوانســته اســت اشــکال های  ــی ]...[ ن ــه هــم ریختــه اســت. معــاون اداری مال ب
کنــد، بلکــه بــه نابســامانی بیشــتر دامــن زده اســت. بهتریــن لفــظ  قبلــی را بــر طــرف 
کار ببــرم  ]...[ اســت. ایــن هــم پدیــده ای اســت در ایــران. در عیــن  کــه می توانــم بــه 
اینکــه پژوهشــگاه در طــول ســال ها نوعــی درخشــانی در علــم از خــود نشــان داده اســت 
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ــرده اســت، امــا  ک و همین طــور در بخــش اداری بــه امــور مربــوط بــه پژهشــگران توجــه 
کنــد.  نتوانســته اســت نظــام مدیریتــی ســالم و رشــدپذیر در بخــش اداری پایه ریــزی 
ــه  ــا این گون ــرا م ــد. چ ــغال می کن ــاد اش ــرا زی ــن م ــا ذه ــن روزه ــده ای ــٔه آزاردهن ــن دو جنب ای

ــه:  ک ــت  ــن اس ــن ای ــی م ــل سیاس ــتیم؟ تحلی هس

خشونت بیش از این که در این یکی دو ماه بوده، نخواهد بود.
خواهــد  ایــن  فعلــی،  شــواهد  برخــاف  اســامی،  جمهــوری  محتمــل  آینــدٔه  یــک 
ــه بعضــی حکومت هــای ســلطنتی در  کــه جمهوریــت رشــد می کنــد شــبیه ب ــود  ب
ــه  ــد ب کــم رنگــی دارن ــواده ســلطنتی نقــش  کــه قدمــت طوالنــی دارد و خان ــا  اروپ

گذشــته و محترم انــد. نســبت 

ــن  ــس از ای ــیعه، پ ــان ش ــه متولی ــود. اینک ــور نب ــر قابل تص ــٔه اخی ــد هفت ــونت های چن خش
ع تاریــخ این گونــه باعــث ظلــم و شــکنجه بشــوند. ولــی بــه هــر  همــه ظلــم دیــدن در طلــو
کمتــر  حــال اتفــاق افتــاده اســت و از واقیعت هــای تاریخــی شــده اســت. ابعــاد آن بســیار 
کاتولیــک اســت و مســتقیمًا هــم بــه دســت  کلیســای  از شــکنجه های قــرون وســطایی 
روحانیــون انجــام نشــده اســت، امــا بــا واســطه روحانیــون مســئول ایــن رویدادهــای 
از جملــه مفاهیمــی  تأســف بار بوده انــد. شــیعه، تفکــر شــیعی، مشــروعیت روحانیــون 
کــه درایــن دو مــاه اخیــر دســت خوش تحــول شــده اســت. دوران تاریخــی پــر  اســت 

کــه در آن هســتیم. تحولــی اســت 

گرچــه در ایــن شــرایط ســخت اســت، امــا  گرفتــن پــروژه رصدخانــه و تربیــت نیــرو،  جــدی 
کــه می تــوان و بایــد انجــام داد.  کاری اســت  بــه نظــرم مهمتریــن و مفیدتریــن 

کردیم! امروز برنامه سفر بعدی آرنه آرده برگ را به ایران تنظیم 

88/5/1۷، شنبه
پنجشــنبه جلســه ای داشــتیم بــا وکیــل، آقــای ُدّری، تــا قــرارداد شــوت و اپتیــون را بررســی 
کــه وی در ســفر اســت متــن الکترونیکــی  کنیــم. جلســٔه اولیــه بــود قــرار شــد در ده روز آینــده 
کلیــدی تعهــدات شــوت بــود. شــوت عمــًا  کنــد و نظــر بدهــد. یــک نکتــٔه  را دقیق تــر نــگاه 
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ــر در تحویــل شیشــٔه خــام نپذیرفتــه اســت. چــون شــوت  ــال تأخی هیــچ مســؤلیتی در قب
گزینــٔه مــا اســت، بــه نظــر می رســد خیلــی جــای مانــور نداریــم. عمــًا تنهــا 

نیســت.  مطلــوب  آن  ســرعت  چــه  گــر  مــی رود،  پیــش  مهندســی  بخــش  ســاختمان 
دردســرهای آن در حــد متعــارف اســت. پــس از فشــار مــن و توضیــح اینکــه چگونــه در 
برنامه ریــزی و پیش بینی هــا اشــتباه می کننــد، برنامــٔه زمان بنــدی جدیــد تهیــه شــد. 
زمــان یــک مــاه و نیــم تبدیــل شــد بــه 12۰ روز! هنــوز مطمئــن نیســتم بتواننــد ایــن 

اســت! آذر  اواخــر  مــن  پــس پیش بینــی  کننــد.  را حفــظ  زمان بنــدی 

ســاختمان توســعه فنــاوری پنجره هــا و شیشــه ها، باالخــره پــس از 5 مــاه نصــب شــد. یــک 
کار نصــب طــول کشــید )تــا 9 شــب پنجشــنبه(. روز 

کار در دی مــاه ســال  کیــد الریجانــی بــرای انجــام ایــن  امــا قابل توجــه این کــه دســتور ا
ــود. گذشــته ب

کارهــا  هنــوز بندکشــی ســاختمان تأسیســات و شــبکه مانــده اســت. امــروز همــه ایــن 
تبدیــل بــه یــک ســردرگمی عجیــب شــده بــود.

کارهــا ردیــف شــده  حقیقــت ایــن هفتــه در مســافرت اســت. پنجشــنبه می گفــت همــه 
کــه صبــح اول وقــت آقــای میرآفتــاب زاده نگــران آمــده بود  اســت. نشــان بــه همــان نشــان 
کننــد چــون بناهــا مشــغول بندکشــی هســتند. ایــن  کار  گــروه نصــب شــبکه نمی تواننــد  کــه 

گذاشــته شــده بــود. کــه از قبــل قــرار  در حالــی اســت 

کار بکنــد از  کــه قــرار بــود زودتــر شــروع بــه  صبــح آقــای جعفــرزاده یکــی از مهندســان 
را  و وظایفــش  بگیــرد  را تحویــل  بــود وی  قــرار  کــه  نبــود  اربابــی  بــود  آمــده  15مــرداد 

]v[ دیگــر.  بی نظمــی  یــک  کنــد.  مشــخص 

ــم  ــرده اســت. حــدس می زن ک ــه مشــکل برخــورد  ــه ب ــزای آرن ــع شــدیم وی پنجشــنبه مطل
ــرای او  ــا ب ــر آن مبن ــه ب ک کســی  ــا در ســوئد )اســتکهلم( بی نظــم اســت. فا کنســول گری م
ویــزا صــادر شــده اســت مربــوط بــه ســفر قبلــی وی بــوده اســت. از پنجشــنبه خسروشــاهی، 
ــاز  ــی ب ــل شــود. ارباب ــه ایــن مــورد ح ک ــر ایــن اســت  ــم جعفــرزاده درگی ــاال خان خــودم و ح
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کنفرانــس فیزیــک برســد و در آنجــا  کــه بتوانــد بــه  هــم نیســت! برنامــٔه آرنــه طــوری بــود 
کنــد. شــاید مجبــور شــویم ســفرش را یــک هفتــه بــه تأخیــر بیندازیــم. ســخنرانی 

کار  هــم  و متخصصــان  بهتریــن مدیــران  باشــد،   اداری مشــکل داشــته  نظــم  وقتــی 
نمی برنــد. پیــش  چندانــی 

88/5/2۰، سه شنبه 
کــه فــردا چهارشــنبه ســه بعدازظهــر جلســه در دفتــر ســعیدلو )معــاون  ــوم شــد  دیــروز معل
اجرائــی رئیس جمهــور احمدی نــژاد( بــا حضــور شــش وزیــر، دو معــاون رئیس جمهــور 
ع رصدخانه  )معــاون علمــی و معــاون محیــط زیســت( و اســتاندار اصفهــان و قــم در موضــو
تشــکیل می شــود. امــروز هماهنگی هــای الزم انجــام شــد. نامه هــای الزم تهیــه شــد تــا در 
کل بانــک مرکــزی  گرفتــه شــود. رئیــس  جــا از وزرا و معاونــان رئیــس جمهــور دســتور اقــدام 
گرچــه هفتــٔه آخــر دولــت قبلــی اســت امــا تصمیم هــا پــا برجــا خواهــد  هــم قــرار اســت باشــد. 

گامــی اثرگــذار برداشــته شــود. مانــد. امیــدوار 

گرفتــار ویــزای آرنــه بودیــم. بــه نظــر می رســد حــل شــده باشــد. در ایــن   ایــن چنــد روز 
صــورت جمعــه در تهــران خواهــد بــود بــه مــدت ده روز.

کــدام بــا اشــکال هایی پیــش مــی رود.  ح هــر  ســاختمان توســعه فنــاوری و ســاختمان طــر
کارهــا لنــگ. هنــوز نمی دانیــم »ردیــف  ج اســت و  بــاز هــم آقــای حقیقــت در مأموریــت خــار
کثــر امــور اجرائــی ایــن هفتــه »ناردیــف« بــود. نمی دانــم  کارهــا« چــه معنــی دارد. ا بــودن 

کنــد! کنتــرل پــروژه چــه انــدازه ایــن مشــکات را رفــع 

88/5/24، شنبه 
گذاشــتیم  دیــروز آرنــه آمــد. نهــار را بــا مهندســان در بــاغ الرک خوردیــم. برنامــٔه نهــار 
کــه مهندســان بــار دیگــر، ایــن بــار پــس از اســتخدام، بــا آرنــه آشــنا شــوند و همچنیــن بــا 
کار. دو ســه ســاعتی صحبــت می کردیــم. ســاعت 3 بعدازظهــر خودمــان نشســتیم  محیــط 

ــت. ــا از دول ــدی تقاضاه ــز جمع بن ــرات و نی ک ــروع مذا ــرای ش ب
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بــود.  خــوب  احمدی نــژاد  اجرائــی  معــاون  ســعیدلو،  آقــای  دفتــر  چهارشــنبه  جلســٔه 
کســی را، وزیــر یــا  کمابیــش بــه همــه تقاضاهــای مــا جــواب مثبــت داده شــد. ســعیدلو هــر 
گفــت هــر مــورد الزم باشــد  کــرد و در عیــن حــال  اســتاندار، مامــور پیگیــری مــورد خــودش 
مجــوز دولــت را هــم می گیریــم. بــه همیــن دلیــل قــرار شــد امــروز مــوارد جمع بنــدی شــود 

و بــه دولــت فرســتاده شــود. 

ــا  کــرد ت کــه حــاال از ســفر برگشــته بــود متنــی تهیــه  دیــروز پــس از جلســه آقــای حقیقــت، 
کنــد بــرای هیئــت دولــت مســئله تملــک  امــروز بــا همــکاران آقــای ســعیدلو هماهنــگ 
ــرق و آب قله هــا از  ــور شــهری، جــاده، ب زمیــن قله هــا، محــدودٔه غیرصنعتــی و آلودگــی ن
کاشــان  کــرد. دیــروز بهنــام از  جملــه ایــن امــور بــود. اســتاندار اصفهــان بافاصلــه پیگیــری 
گذشــته در تمــاس بوده انــد و  کــه اســتاندار و همکارانــش در دو روز  گفــت  گرفــت و  تمــاس 

را می خواســته اند. اطاعــات قله هــا 

کل بانــک مرکــزی آقــای بهمنــی هــم در جلســٔه ســعیدلو بــود و  عــاوه بــر ایــن مدیــر 
گرفتیــم.  وی  از  همان جــا  را  الزم  امضاهــای 

 بــه نظــر می رســد مســئله قراردادهایمــان و پرداخت هــا بــه مشــکل بــر نخــورد. همچنیــن 
تشــکیل تیــم مهندســی هــم بایــد بی مشــکل باشــد. 

کــم بــر دانشــگاه ها و بخش هــای  کان ادامــه دارد و افســردگی حا کمــا تاطم هــای سیاســی 
نداشــتند.  انتظــار  اســامی دیدنــد  مــردم در جمهــوری  آنچــه  اســت.  فرهنگــی شــدید 
نمی تواننــد آن را بــا اســام و شــیعه تطبیــق بدهنــد. مــا یــک دوران تحــول عمیــق تاریخــی 

غ اســت! ک آن بلــو را پشــت ســر می گذاریــم. نتیجــٔه دردنــا

کــه چگونــه بتوانیــم نجــوم را در ایــران ســریع تر از راه هــای متعــارف  بــه فکــر ایــن هســتم 
زیــادی  تعــداد  و  عظیــم  ســاختمان های  شــویم  منتظــر  اینکــه  بــدون  بدهیــم،  رشــد 
نیســت.  مقــدور  کنونــی چنــدان  شــرایط  در  دو  هــر  کــه  باشــیم  داشــته  مقیــم  منجــم 
کــرد. یکــی از موانــع بالــغ نبــودن اجتماعــی  راه هــای مجــازی را شــاید بتــوان امتحــان 
کــم منجمــان فعــال  همــکاران مــا در ایــران، بالــغ نبــودن نظــام دانشــگاهی و نیــز تعــداد 
ــاه  گرفــت. در همیــن دو م ــد دســت کم  ــران اســت. تاطم هــای سیاســی را هــم نبای در ای
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اخیــر ســهراب راهــوار و میرعبــاس جالــی همکاری شــان را بــا پژوهشــکدٔه نجــوم قطــع 
کــه اوضــاع سیاســی و مصاحبه هــای الریجانــی و جهت گیری هــای سیاســی  کرده انــد، 
گرچــه جالــی بــا رصدخانــه همــکاری می کنــد  وی یکــی از دالئــل ایــن قطــع رابطــه اســت. 
ــد! ــع می کن ــم قط ــه ه ــا رصدخان ــش را ب ــت همکاری ــرده اس ک ــام  ــت کم اع ــوار دس ــا راه ام

کــم در پژوهشــکده توانســته ایم چنــد ارتبــاط بین المللــی  از طــرف دیگــر بــا همیــن تعــداد 
کنیــم. ایــن روزهــا فکــر می کنــم  بــه چــه طریقــی ایــن ارتباط هــا را افزایــش دهیــم.  برقــرار 
و  کنیــم  راه انــدازی  کنــار پژوهشــکده اصلــی  بتوانیــم پژوهشــکده ای مجــازی در  گــر  ا
کنــد بــه فعال تــر شــدن جامعــه  کمــک  ارتباط هــای الکترونیکــی را افزایــش دهیــم شــاید 

نجومــی مــا و تربیــت نیــروی جــوان بیشــتر.

88/5/29، پنجشنبه
دیشــب ســاعت 12 شــب از قلــه بــه تهــران برگشــتیم. اولیــن بازدیــد مهندســان همــراه بــا 
کاشــان ســرما خــورده و  گرگــش بــود. متأســفانه آرنــه در ســفر اصفهــان بــه  آرنــه از دینــوا و 
کــه شــب قبــل در اصفهــان نتواســته بــود  تمــام وقــت در دینــوا خــواب بــود. بــه خصــوص 
گلویــش اذیــت می کــرد مجبــور شــد  گرگــش هــم موفــق نشــد بیایــد و در وســط راه  بخوابــد. 

برگــردد پاییــن )ترمینــال( مــن هــم بــا او برگشــتم.

کــه  کنــد  کار مــا پیــدا  ع  کــه تــا تیــم طراحــی حــس دقیق تــری از موضــو ایــن بازدیــد الزم بــود 
این طــور هــم شــد. بــه نظــرم بســیار بــه زحمــت برنامه ریــزی و رفتــن بــه قله هــا می ارزیــد. 

کــردن قله هــا بــرای نصــب دکل هــای مایکروترمــال اســت.  بهنــام ســخت مشــغول آمــاده 
کــه مســئول تهیــه و تســت آنهاســت و االن در هنــد اســت، خــوب عمــل  متأســفانه امیــری 
کــه قبــل از شــروع  نکــرده اســت. هنــوز هــم برنگشــته و برنامــه اش معلــوم نیســت. نگرانــم 
کنیــم. بحث هــای در طــول ســفر بســیار مفیــد  فصــل ســرما نتوانیــم تجهیــزات را نصــب 
کارش لــذت می بــرد و جــای خــود را پیــدا می کنــد. هنــوز  کم کــم از  بــود. اربابــی هــم 
کنــد. خــودم را آمــادٔه بعضــی  نمی دانــم در رفتــار اداری بــا تیــم و دفتــر آن چگونــه عمــل 
کــه در پیــش داریــم بهتــر  کــرده ام. در عیــن حــال شــکی نــدارم نظــم امــوری  نابســامانی ها 
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گذشــته خواهــد بــود. امــروز جلســه در اســتانداری اصفهــان بــود بــرای تملــک زمیــن  از 
کــه جلســه تمــام شــده و تملــک موقــت انجــام شــده  قله هــا. حقیقــت هــم االن زنــگ زد 

گرفــت. اســت و اســناد بــرای تملــک راه اداری خــود را پیــش خواهنــد 

ع قــرارداد بــا شــوت. مشــکل دیگــری  فــردا جمعــه جلســه بــا وکیــل داریــم بــرای موضــو
کــه ظاهــرًا نمی تــوان تمــام قیمــت خریــد شیشــه را یک جــا پرداخــت  دیــروز عنــوان شــده 
کــرد مگــر بــا مجــوز کمیســیون شــورای امنیــت ملــی! بایــد دیــد چــه راه حــل دیگــری داریــم.

88/5/3۰، جمعه
کشــید. نکته هــای  جلســه امــروز جمعــه بــا وکیــل، آقــای ُدّری، بیــش از ســه ســاعت طــول 
ح شــد. بــا زمان بنــدی موجــود حــدود ســه هفتــه وقــت داریــم جزئیــات را بــا  ظریفــی مطــر
کــه  کنیــم و بــه توافــق برســیم. نگرانــی دیگــر، مســئلٔه ویــزای مــن اســت  ح  شــوت مطــر
ــا شــوت و  ــا امضــای قــرارداد ب ــاه موفــق بشــوم. هنــوز ت کوت معلــوم نیســت در ایــن مــدت 

اپتیــون چنــد مشــکل دیگــر بایــد مرتفــع شــود.

88/6/2، دوشنبه
ح بــود،  امــروز، بــه دنبــال دیــروز آرنــه بــا مهندســان جلســه داشــت. مســائل مختلــف مطــر
کــه مهندســان طــراح داشــتند از لونــد و دفتــر محــل اســکان، و چــه  چــه ســوال هایی 
مســئله روز مــا در قلــه: حســگر میکرودمــا و نیــز دســتگاه اندازه گیــری خــودکار دیــد. بحــث 

بــه تفصیــل و بــا جزئیــات فنــی بــود.

کــه دیــدم بســیار  کارهــا را مــرور می کردیــم بــرای اولیــن بــار بــود  کــه بــا آرنــه  بعدازظهــر 
گــر می توانســت  کــه می گفــت  ا کار بــه طــوری  مشــعوف و خوشــحال اســت از پیشــرفت 
کار بــه وضــوح همــه را بــه حرکــت واداشــته  یــک هفتــٔه دیگــر هــم می مانــد. پیشــرفت 

اســت و همــه آن را حــس می کننــد. 

ح  مطــر را  نکتــه  چنــد  اســت.  داشــته  جلســه  مرکــزی  بانــک  کارشناســان  بــا  حقیقــت 
کنیــم. بــه نظــر می رســد بــا تصحیــح چنــد بنــد قــرار داد بتــوان بــه  کرده اندکــه بایــد دقــت 
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درخواســت شــوت بــرای پرداخــت مبلــغ قــرارداد و نیــز بــه همــراه آن ضمانــت بانکــی پاســخ 
گفــت. در هــر صــورت امــر قــرارداد پیــش مــی رود. احتمــااًل بــا یــک هفتــه تأخیــر در حــدود 

کــرد. 2۰ ســپتامبر بتــوان قــرارداد را امضــا 

کارمــد شــده اســت و مــا اذیــت می شــویم. ایــن ضعــف  بخــش اداری پژوهشــگاه بســیار نا
گذشــته نتوانســته اســت بخــش پشــتیبانی  کــه در بیســت ســال  عمــدٔه پژوهشــگاه  اســت 

کارآمــد و پایــدار بســپرد. را بــه مدیریتــی 

88/6/4، چهارشنبه
کار بــه دفتــر الرک رفتــم و ســپس بــه طالقــان آمــدم. تنهــا. بچه هــا  امــروز صبــح بــرای چنــد 
کــه آمــدم تــا قــدری بــه  می خواســتند تهــران بمانــد. هــوا تمیــز و خنــک اســت. خوشــحالم 

گلیــرد برســم. بــاغ 

کارآمدی بخش اداری برای الریجانی نوشتم. صبح نامه تندی در مورد نا

ــه،  ــام در قل ــای بهن ــورد نیازه ــوص در م ــه خص ــود ب ــری ش ــود پیگی ــر الزم ب کار دیگ ــد  چن
کــه انجــام شــد.

تــا یــک مــاه آینــده بایــد هــم قــرار داد شــوت نهایــی بشــود، هــم تشــکیل شــرکت در لونــد و 
پرداخــت بــه آنهــا همــراه بــا امضــای قــرارداد و احتمــااًل نهایی شــدن قــرارداد اپیتــون بــرای 
تــراش آینــه. همچنیــن تیــم مهندســی تهــران بایــد بــه لونــد رفتــه باشــد یــا در شــرف رفتــن 
باشــد. ایــن رویدادهــا اساســی اســت و مــا را وارد فــاز جدیــدی می کنــد. تمــام ایــن اتفاقــات 
کــه بــه دلیــل رویدادهــای بعــد از انتخابــات افســردگی و ناراحتــی و  روزهایــی می افتــد 
ــان  ــت و دلش ــگاهیان دس ــیاری دانش ــت. بس ــم اس ک ــرده حا ــر تحصیل ک ــر قش ــدی ب ناامی

کار نمــی رود. بــه 

کــه چــه می کنــم؟ چــه سرنوشــتی در انتظــار مــا  کنــم  گاهــی مجبــورم تأمــل مجــدد  هــر از 
اســت. وقتــی بــه رویدادهــای ســه قــرن اول هجــری فکــر می کنــم، یــا بــه دوران صــد ســال 
کــه انجــام می دهــم: قطعــی  کار همیــن اســت  کــه بهتریــن  اخیــر بــه ایــن نتیجــه می رســم 

کســب دانــش فنــی ســاخت تلســکوپ بــرای ایــران! کــردن ســاخت رصدخانــه و 
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کتبر 2۰۰9، سه شنبه 88/8/5 - 2۷ ا
 Intercity آلمــان( هتــل( Mainz از آخریــن یادداشــت هایم تــا امــروز ســاعت 6 صبــح در 
نزدیــک دو مــاه می گــذرد و ننوشــتم در ایــن مــدت از بیــکاری و نبــود فعالیــت در امــر 
کارهــا، چــه شــخصی و چــه  رصدخانــه نبــوده اســت، بلکــه بــه علــت افزایــش حجــم 
کار رصدخانــه و دانشــگاه بــوده اســت. مشــکات شــخصی، تحــوالت زندگــی  ــا  مرتبــط ب
ع رصدخانــه همگــی  شــخصی، رویدادهــای سیاســی، و نیــز تحــوالت مرتبــط بــا موضــو

ــوده اســت. ــر ب مؤث

ــای  ــن صحبت ه ــروز آخری ــود. دی ــی ش ــام، نهای ــٔه خ ــه، شیش ــد آین ــت خری ــرار اس ــروز ق ام
فنــی انجــام شــد و توافــق شــد. آرنــه هــم پیــش مــا بــود و عصــر بــه لونــد بازگشــت. هنــوز 
 )Dr.Kropf( کــه بایــد اول صبــح بیــن وکیــل مــا چنــد نکتــه حقوقــی ریــز مانــده اســت 
ــن  ــن آخری ــه ای ک ــت  ــن اس ــن ای ــی م ــود. پیش بین ــل ش ــدی و ح ــوت فرمول بن ــل ش و وکی
نکتــه باقیمانــده در مــورد تاریــخ اتمــام ضمانــت بانکــی راحــت قابــل حــل اســت. می مانــد 
کــه چانه زنــی بــر ســر قیمت در  کنــم  کــه بایــد خصوصــی بــا نماینــده شــوت صحبــت  قیمــت 
جلســه اتفــاق نیفتــد. خسروشــاهی و اربابــی هــم هســتند. قیمــت تــا حــدود 1۰۰.۰۰۰یــورو 
ــی  ــر روان ــا اث ــدارد ام ــروژه ن کل پ ــی در  ــر چندان ــه تأثی ک ــرود  ــاال ب ــا ب ــن ی ــت پایی ــن اس ممک

دارد، نــه روی مــن، بلکــه روی دیگــران.

بقیــه  بــرای  می رونــد  لونــد  بــه  اربابــی  و  خسروشــاهی  می گــردم.  بــر  ایــران  بــه  عصــر 
گشــت و آرنــه روز یکشــنبه  کــرات بــا آرنــه و تیــم طراحــی. آنهــا هــم مجــدد برخواهنــد  مذا

آینــده بــه ایــران خواهــد آمــد.

تــا بــه اینجــا برنامه ریــزی روان اســت. امــا رســیدن تــا بــه اینجــا تــا پــای قــرارداد شــوت و 
ــه  ــه ب ک ــوده اســت.  ــی ب ــد دســت اندازهای فراوان ــروه لون گ ــا  ــز روشن شــدن همــکاری ب نی

نظــر می رســد دیگــر همــوار شــده اســت.

گــروه لونــد: پــس از بررســی های اولیــه پیشــنهاد آرنــه این شــد که شــرکتی در لوند تأســیس 
ج  کار می شــد و مــا حق الزحمــه آنهــا و مخــار کنــد. تیــم لونــد در ایــن شــرکت مشــغول بــه 
ــد برگشــت مشــغول ایــن  ــه لون ــل شــهریور ب ــه اوائ ک ــه  ــم. آرن شــرکت را پرداخــت می کردی
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کار شــد و این کــه محلــی بــرای دفتــر شــرکت و نیــز پیش بینــی بــرای محــل اســکان تیــم از 
کــردن آپارتمــان بســیار ســخت اســت بــا توجــه بــه تقاضــای  ایــران بکنــد. می گفــت پیــدا 
می رســید.  مناســب  نظــرش  بــه  کــه  بــود  دیــده  ویایــی  دانشــجویان.  ســوی  از  زیــاد 
می گفــت مشــکاتی دارد از جملــه اینکــه بایــد بتوانــد مجــوز الزم بــرای اســکان و اقامــت 
کــه مســتلزم رعایــت اســتانداردهایی در ســاختمان  شــبانٔه مهندســان را در آن بگیــرد 
 ،Thornton اســت. از طــرف دیگــر پــس از مشــورت بــا بخــش اداری خــودش، شــرکت
ــا فرســتاد. از این جــا پیچیدگی هــا  ــرای م ــم، تفاهم نامــه ای، ب ــر بگوی ــرارداد، بهت متــن ق
شــروع شــد. ایــن متــن نــه قــرارداد بــود و نــه تفاهم نامــه. مــا آن را بــه یــک تفاهم نامــه و 
کار بــه دنبــال داشــت شــدید بــود  کــه ایــن  کردیــم. پیچیدگی هایــی  یــک قــرارداد تقســیم 
کــه ســه بــار مجبــور  گونــه ای  و در چنــد مرحلــه آرنــه را بــه شــدت ناراحــت می کــرد. بــه 
شــدم تمــاس خصوصــی بــا آرنــه بگیریــم، تلفنــی و بــا email و بــه او آرامــش خاطــر بدهــم. 
در تماس هــای مــا حبیــب، ســپهر و حقیقــت مشــارکت می کردنــد. مــن هــم بــرای اینکــه 
در آینــده ابهامــی نمانــد و باعــث ســوءتفاهم هایی چــه مالــی و چــه اداری و چــه حتــی 
فنــی نشــود، بــه عمــد ایــن حضــور همــه را تشــویق می کــردم و نارحتی هــای ناشــی از آن 
ــران  ــه نگ ک ــان دادم  ــه اطمین ــه آرن ــل ب ــٔه قب ــٔه هفت ــن مرحل ــدم. آخری ــان می خری ــه ج را ب
کــه ایــن مشــارکت دیگــران و  گفتــم  نباشــد و مــن حــق حــرف آخــر را بــه او می دهــم. و بــه او 
کــه او هــم درک می کــرد  گــروه مــا الزم اســت  کــه رد وبــدل می شــود بــرای رشــد  حرف هایــی 
کــه آرنــه و حبیــب زودتــر از مــا در ماینتــس همدیگــر را  کــه روز یکشــنبه، پریــروز،  و گذاشــتم 
کــه همیــن طــور هــم شــد و نهایتــًا توافــق انجــام شــد. هفتــه  کننــد،  می دیدنــد بــا هــم تمــام 
کــه  ــا آرنــه و شــرکت LTG امضــا می شــود. فراینــد ایــن قــرارداد  دیگــر در تهــران قــرارداد ب
گــروه مــا در تهــران شــد! کــرات ســخت در پیــش داشــت باعــث رشــد  حــدود 6 هفتــه مذا

مــاه  دو  کــه  داشــت  پیچیدگــی  دو  خریــد  ایــن  خــام:  شیشــٔه  خریــد  پیچیدگی هــای 
گرفــت. یکــی تقاضــای شــوت بــرای پرداخــت تمــام قیمــت  گذشــته بســیار از مــا وقــت 
ــغ 15 روز بعــد از امضــای قــرارداد. می بایســتی  شیشــه در ابتــدا، دیگــر پرداخــت ایــن مبل
گــر مجــوز پرداخــت یک جــای قیمــت را می گرفتیــم  هــر دو مشــکل حــل می شــد حتــی ا
کمیســیون  کــه مجــوز  هنــوز چگونگــی پرداخــت مســئله بــود. در مــورد اول معلــوم شــد 
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کــه خوشــبختانه چــون آقــای ســعیدلو مســؤل  اقتصــادی شــورای امنیــت ملــی الزم اســت 
کار ســاده ای  کمــی خیالمــان راحــت بــود. دیگــری ســرعت در پرداخــت. معلــوم شــد  بــود 
نیســت. بســیار جلســه ها داشــتیم بــا بانــک مرکــزی و ملــت. هــر چنــد روز یک بــار اعــام راه 
کــدام بــا ایــران معاملــه  جدیــدی می شــد. مهــم اینکــه معلــوم شــد بانک هــای آلمــان هیــچ 
نمی کننــد. در نهایــت مشــخص شــد بانکــی در ترکیــه واســطه می شــود. بــه هرحــال االن 
کــه هنــوز انجــام نشــده و  کــه مجــوز پرداخــت را بایــد ســعیدلو انجــام دهــد  می دانیــم 
کــه بانــک ملــت  کنیــم  کار مــا اســت. دیگــر اینکــه در بانــک ملــت حســابی بــاز  مهم تریــن 
عملیــات بانکــی را انجــام دهــد. مدت هــا چگونگــی ضمانــت بانکــی بــرای ایــن خریــد 

کــه فعــًا حــل شــد. کــرده بــود  دردســر ایجــاد 

کــرد. همیــن وکیــل حــاال  کمــک  داشــتن یــک وکیــل در آلمــان بــه روان شــدن ایــن خریــد 
ــا اوپیتــون در فنانــد را پیگیــری می کنــد. کار قــرارداد ب

88/8/6، چهارشنبه
 باالخــره قــرارداد امضــا شــد و آن را بــه ایــران آوردم بــا عجلــه بــه دفتــر رصدخانــه ارســال 
کــه از دانشــگاه بــه  کارهایــی مختلــف را بــه جریــان بینــدازد. ظهــر  کــه حقیقــت  کــردم 
کــه از دســتش ناراحــت شــدم. ایــن نیمــه وقــت  ــود  دفتــر رفتــم هنــوز حقیقــت نیامــده ب
بــودن او و اصــرار روی بعضــی روال هــا بــه مــا لطمــه می زنــد. ســاعت 2 بعدازظهــر آمــد 
کارهــا ردیــف اســت و منتظــر مجــوز پرداخــت ســعیدلو هســتیم. قبــل از آن  گفــت همــه  و 
کار یــک روز اســت  گفــت  گفتــم افتتــاح حســاب بانــک چــی؟  کاری انجــام داد.  نمی تــوان 
و تنهــا پــس از مجــوز ســعیدلو می تــوان انجــام داد. پــس از اصــرار و بحــث معلــوم شــد 
گفتــم همیــن امــروز انجــام شــود و  کــه  کــرد  بــا اختیــار الریجانــی می تــوان حســاب بــاز 
کار بــه ایــن  کــه  حتــی یــک ســاعت هــم تأخیــر نیفتــد. پــس از آن همــه صــرف انــرژی بــود 
گاهــی یعنــی یــک هفتــه تأخیــر در  ســادگی شــروع شــد. می دانــم یــک روز افتتــاح حســاب 

کــه هــر ســاعت بــرای مــا اهمیــت دارد. پرداخــت. آن هــم در شــرایطی 

گفــت ســه روز  ســاختمان جدیــد رصدخانــه رو بــه اتمــام اســت. ســه هفتــه پیــش حقیقــت 
دیگــر بناهــا از ســاختمان بیــرون می رونــد. هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت! امــا بــه نظــر 
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گرچــه بســیار اصــرار  می رســد نیمــه اول آذر مــاه بتوانیــم در ســاختمان مســتقر شــویم. امــا، 
کــرده ام امــا محوطه ســازی را معلــوم نیســت چــه وقــت انجــام دهنــد. چــه قــدر مــا همــه 

گام هــای نهایــی! ســهل انگاریم و بی توجــه بــه 

88/8/1۰، یکشنبه
دیــروز خسروشــاهی و اربابــی از لونــد آمدنــد. جلســه ای داشــتیم بــا حقیقــت. صحبــت 
کــه تیــم آرنــه انتظــار دارنــد 25% قــرارداد حــدود 5۰۰ هــزار یــورو در ابتــدا پرداخــت  ایــن بــود 
شــود و نمی تواننــد هــم ضمانــت بانکــی بدهنــد. حقیقــت می گفــت نمی شــود. دوبــاره 
کنیــم.  کــه راهــی دارد و بایــد راهــی پیــدا  همــان حالــت هیــچ راهــی نــدارد. و اصــرار مــن 

ایــن آخریــن شــانس مــا اســت.

کند. فکری نکرده است و نگرانم! کتبًا مشخص  از اربابی خواستم برنامه آرنه را 

آرنه امروز وارد ایران شده است. فردا با وی جلسه خواهیم داشت.

88/8/12
دوشــنبه امــروز صبــح فرهنگســتان نرفتــم. بــا الریجانــی جلســه داشــتیم بــرای هماهنگی. 
کردیــم. مشــکل قــرارداد بــا آرنــه هــم همین طــور.  راه هــای پرداخــت شــوت را بررســی 
کــه  کــه بــا آرنــه بــه صــورت قــرارداد پژوهشــی پیــش برویــم  راهــی پیشــنهاد و بررســی شــد 

ضمانــت نخواهــد و شــاید بــا یکــی از خودمــان قــرارداد بســته شــود. 

کــه تمــام شــد. بایــد تصمیــم بگیریــم پــس از  امــروز دو جلســه هــم بــا مشــاوران داشــتیم 
کرده ایــم. این کــه بــا 4 مشــاور صحبــت 

کــه شــاید قــراردادی بــا خســرو شــاهی بســته شــود و او پــس از  عصــر بــا هــم مشــورت کردیــم 
کوچکــی نیســت. قــرار شــد خسروشــاهی شــب  کار  دریافــت پــول آن را بــرای آرنــه بفرســتد. 

فکــر بکنــد و چهارشــنبه تصمیــم بگیریــم. حقیقــت هــم فــردا ســفر اســت.
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کــه بانــک  گرفتــه اســت  کــه وســترهوف از شــوت تمــاس  آخــر شــب اربابــی اطــاع داد 
کوموتــس در آلمــان نمی توانــد ضمانــت بانکــی بــه ایــران بدهــد. بــه نظــر می رســد دور 

از مشــکات شــروع می شــود! جدیــدی 

قــرارداد  مــورد  در  کردیــم.  مــرور  را  کارهــا  داشــتیم.  آرنــه  بــا  هــم  مقدماتــی  جلســه ای 
نشــد. صحبــت 

88/8/13، چهارشنبه
کــه مــردم در تظاهــرًات شــرکت  روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی جنبــش ســبز خواســته اســت 

کم اســت. کننــد. جــو مضطربــی حا

ــه  ــه. ب ــرارداد آرن ــل ق ــرای راه ح ــم ب کردی ــت  ــت صحب ــاهی و حقیق ــا خسروش ــح اول ب صب
گذشــته و  کــه می شــود بــا خــودش قــراردادی بســت بــه تاریــخ  ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــرد.  کــه انجــام داده اســت پرداخــت  کارهایــی  گــزارش بــرای  مبلــغ الزم اولیــه را بــه ازای 
کــه آمــاده امضــا اســت  گفتــم  گذاشــت.  کــرد و بــرای آرنــه  خسروشــاهی قــرارداد را نهائــی 

مگــر او نکتــه ای داشــته باشــد!

کار دســتمان داد. صبــح خودمــان جلســه داشــتیم. جلســه  متأســفانه بی برنامگــی اربابــی 
ــمینار  ــا س ــه م ک ــی  ــت زمان ــود، درس ــته ب گذاش ــد  ــه بع ــاعت 12 ب ــرای س ــان را ب ــا مهندس ب

کــه حــق داشــت! ظاهــرًا ]...[. داریــم. خسروشــاهی عصبانــی شــد، 

کــه هیــچ راهــی  گفتــه اســت  کــه خبــر بــدی از شــوت دارد. شــوت  ســپهر قبــل از ظهــر آمــد 
از  ردی  هیــچ  آمریــکا  فشــار  تحــت  گفته انــد  بانک هــا  و  نــدارد  بانکــی  بــرای ضمانــت 
کرده انــد از طریــق شــرکتی در دبــی مثــًا  معاملــه  بــا ایــران نبایــد باشــد! می گفــت توصیــه 

کمــی شــک برانگیــز بــود. دردســری جدیــد! کــه  کار انجــام شــود،  ایــن 

گفتــم بایــد نامــه ای بــه شــوت بنویســم و صریحــًا بگویــم هیــچ راهــی نیســت  بــه اربابــی 
جــز اینکــه بــه مــا ضمانــت بانکــی بدهنــد. جــدی نگرفــت!
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88/8/14، پنجشنبه
گفتــم بایــد حتمــًا امــروز نامــه بــه شــوت ارســال شــود. می گفــت مــن قانــع  صبــح بــه ســپهر 
گفتــم الزم نیســت شــما قانــع باشــید. مســئولیت بــا مــن  کــردم. صریــح  نیســتم! تعجــب 
کنیــم شــاید  گفــت صبــر  کــردم.  کنــش او تعجــب  اســت و تشــخیص مــن ایــن اســت. از وا
کــه  کار هــم داریــم. امــا قبــل از ســاعت  2 یــا 3  گفتــم بــه هــر حــال  کــس برســد.  از شــوت فا

کنیــم بایــد نامــه ارســال شــود. اینجــا را تــرک 

ــا  مصاحبــه هــم داشــتیم بــرای اســتخدام یــک مهنــدس نرم افــزار. ســاعت 1۰:3۰ آرنــه ب
کنــد و نیز بــرای ویزای مهندســان.  ح صحبت  کــه در مــورد طــر ســفارت ســوئد قــرار داشــت 
کنیــم .نگرانی هایــی ابــراز  کمــی صحبــت  کــه  بعــد از رفتــن آرنــه و ســپهر، حبیــب آمــد 
کنش هــای شــوت تــا چــه انــدازه بــه رفتــار  داشــت در مــورد ســپهر. مطمئــن نیســت ایــن وا
کــرده  کار اســت یــا روی ســادگی رفتــاری  ســپهر بســتگی دارد و نکنــد یــا زد و بنــدی در 

کــه آنهــا مــا را جــدی نمی گیرنــد. گفتــه اســت  اســت یــا چیزهایــی 

همچنین در مورد ]...[ داشته باشیم. 

گــر بشــود از میــان مهندســان یکــی را بــه عنــوان  گاهــی ]...[. بــه هــر حــال بایــد ببینیــم ا
ــد  ــه لون ــپهر ب ــاید س ــه ش ک ــرد  ک ح  ــر ــن مط ــا م ــم ب ــه ه ــم ]...[ آرن کنی ــاب  ــت انتخ سرپرس
گفتــم بــه هــر حــال ایــن فکــر  کســی بــرای مدیریــت پــروژه.  کــردن جــای  بیایــد بــرای پــر 

ــد. ــام بده کار را انج ــن  ــد ای ــپهر بتوان ــم س ــت و نمی دان ــده اس ــرای آین ب

دردسر اصلی فعًا شوت است و خرید شیشٔه خام!

88/8/15، جمعه
ایــن تقاضاهــای چپ انــدر قیچــی شــوت مــا را اذیــت می کنــد. تمــام فکــر مــن از دیــروز 
ــه  ــا آرن ــاز هــم دقیــق خوانــدم. ب ع اســت. متــن email  شــوت را ب مشــغول همیــن موضــو
گرفــت و ابــراز  کــردم وکیــل مــا از آلمــان هــم امــروز تمــاس  و حقیقــت هــم امــروز صحبــت 
کــه بانــک ارســال کننده پــول بــه هیــچ وجــه نبایــد نامــی  کــرد از پیشــنهاد شــوت  تعجــب 

از ایــران ببــرد. قضیــه پیچیــده شــده اســت.
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کنیــم و نظــر  گرفتــم آرام باشــم تــا فــردا بــا مســئوالن بانــک ملــت صحبــت  فعــًا تصمیــم 
کاری  آیــا علی االصــول هالــک بانــک ترکیــه می توانــد چنیــن  کــه  آنهــا را هــم بدانیــم 
ــا راه ســومی  بکنــد؟ دوم اینکــه راه Lawyer account بــرای ایــران قابــل قبــول اســت؟ ی
برویــم. خریــد را بــه عقــب بیندازیــم و شــرکت در حــال تأســیس  LTG در ســوئد مســئول 
گزینــٔه آخــر فســخ قــرارداد وخریــد از LZOS اســت!  کار و خریــد شیشــٔه خــام بکنیــم؟  ایــن 

چــه می شــود نمی دانــم.

***

زندگی شیرین است! 

زندگی چیست؟ جز محبت!
کار برای شادی خود و دیگران! زندگی چیست؟ جز 

زندگی چیست؟ جز لذت از طبیعت زیبا!
زندگی چیست؟ جز دیدن چیزهای زیبا!

زندگی چیست؟ جز ساختن چیزهای زیبا!
که دیگران لذت ببرند از دیدن آن !

من در حال ساختن ام! 
تو هم مرا بساز ای ایران زمین !

88/9/9، دوشنبه
کمیســیون علمــی و فنــاوری دولــت، بــه ریاســت  امــروز عصــر جلســٔه رصدخانــه بــود در 
خانــم ســلطان خواه معــاون جدیــد علمــی و فنــی رئیس جمهــور احمدی نــژاد. بــا الریجانــی 
رفتیــم. خسروشــاهی و حقیقــت بیــرون اتــاق جلســه ماندنــد تــا در صــورت لــزوم صــدا زده 
کــه حــدود دو ماه پیش در جلســه با ســعیدلو  ع جلســه همــان مــواردی بــود  بشــوند. موضــو
بررســی و مصــوب شــده بــود، بــا تغییــرات جزئــی همــان مــوارد تصویــب شــد. جالــب اینکــه 
کــه از ســال ها پیــش او را می شــناختم، از دانشــگاه  معــاون جدیــد پژوهشــی وزارت علــوم، 
ــس وزارت  ــرد. برعک ک ــا  ــای م ــاع را از نیازه ــن دف کمتری ــژاد،  ــر مهدی ن ــتر، دکت ــک اش مال
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نیــرو و آمــوزش و پــرورش و خــود خانــم ســلطان خواه بســیار رفتــار معقــول داشــتند و 
مدافــع مــا بودنــد.

را  ســخت  بســیار  هفتــٔه  چنــد  می گــذرد.  مــاه  یــک  نزدیــک  یادداشــت هایم  آخریــن  از 
گــون. از یــک طــرف شــوت، یــک  گونا گذاشــتم. مرتــب جلســه و مرتــب راه هــای  پشت ســر 
طــرف دیگــر وکیــل مــا در آلمــان، یــک طــرف دیگــر هــم دولــت و نیازهــای مجــوزی مــا. 
مرتــب بــا هــر ســه طــرف در ارتبــاط بودیــم. هنــوز هــم هســتیم. تنهــا رخــداد مثبــت ایــن 

ــاز شــود. ــا راه پرداخــت پــول ب کنــد ت کار روی شیشــه را شــروع  کــه شــوت پذیرفــت  ــود  ب

بــدون ضمانــت  پــول حتــی  بــرای پرداخــت  را  از دولــت خواســته ایم مجوزهــای الزم 
بانــک بــه مــا بدهنــد. ایــن توصیــٔه مســئوالن بانــک ملــت بــود. ظاهــرًا ارتبــاط اقتصــادی 
کــردن را عادی  کــه مســئوالن بانــک ایــن جــور خطــر  مــا بــا دنیــا بــه انــدازه ای مختــل اســت 

ــه صــاح می داننــد. و ب

کــه فعــًا امــور اجرائــی  بعــد از جلســه بعدازظهــر قــرار بــود الریجانــی بــا آقــای مشــائی 
کــه  رئیس جمهــور را هــم انجــام می دهــد، ماقــات داشــته باشــد. بعــد از جلســه تلفــن زد 
هــم بــا بودجــٔه رصدخانــه موافقــت شــده و هــم بــا تقاضــای مــا بــرای پرداخــت بــه شــوت. 
گــر بــه  کتبــًا اعــام شــود. خبــر خوشــی اســت ا کــه ایــن موافقت نامــه  کنیــم  هنــوز بایــد صبــر 

موقــع ابــاغ شــود.

کــه رفــت شــخص دیگــری را  تحــول دیگــر در امــور مهندســی اســت و منشــی بخــش 
کــه  کارشــناس ارشــد شــیمی اســت. بــه نظــر می رســد  کــه  کردیــم. خانــم قــادری  اســتخدام 
کارشــناس.  کنیــم بــه عنــوان  کیفیــت باالتــر از نیــاز مــا داشــته باشــد. امــا قــرار شــد قبولــش 
کــرده و بــه نظــر می رســد انتخــاب بســیار مناســبی  کار  کــه شــروع بــه  چنــد روزی اســت 

کنیــم.  انجــام شــده باشــد. بخــش مهندســی ]...[ 

ــا  کــرده اســت. دســتگاه دیدپ بخــش توســعه فنــاوری پژوهشــکده فعالیتــش نمــود پیــدا 
)seeing monitor( دارد بــرای تســت آمــاده می شــود. ســاختمان آن هنــوز اشــکاالتی دارد 
کــه مــدل جدیــدی  امــا عمــًا افتتــاح شــده اســت. زمینــٔه بخــش فنــاوری در پژوهشــکده 
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در ایــران اســت خــوب چیــده شــده اســت. پژوهشــگران مــا هنــوز اهمیــت و جایــگاه آن را 
کننــد. درســت نمی داننــد. شــاید بــه مــرور بهتــر درک 

هفتٔه آینده آرنه می آید. بخش مهندسی چیز چشم گیری آماده نکرده است!

88/9/1۰، سه شنبه 
ــی در پژوهشــگاه  ــار عامــل مال ــرار داشــتم. نارضایتــی خــودم را از رفت ــی ق ــا الریجان ظهــر ب
گفتــم. فــورًا تلفــن زد بــه ]...[ ایــن حرکــت او تأثیــر مناســبی در رفتــار بخــش اداری خواهــد 
کــردم. پذیرفــت راهــی را  ح  ع پیچیدگــی پرداخــت بــه شــوت را هــم مطــر گذاشــت. موضــو
گــره از مشــکات مــا  کــه ضمانــت از خــود شــوت بگیریــم. ایــن راه احتمــااًل   پیــش بگیریــم 

کار شــدم! گشــود.  فــورًا دســت بــه  خواهــد 

88/9/14، شنبه
گفتیــم نیایــد چــون  امــروز شــنبه نیمه تعطیــل اســت. فــردا عیــد غدیــر اســت. آرنــه نیامــد. 
ــده اســت. شــماره ثبــت شــرکت و شــماره حســاب  کارهــای ثبــت شــرکت LTG مان هنــوز 
ــا  ع ســهام م ــو ــا رســید. پنجشــنبه اولیــن پــول، از ن ــه دســت م بانکــی چهارشــنبه شــب ب
ــه  ــا هم ــد ت ــق بیفت ــه تعوی ــاه ب ــک م ــه ی ــفر آرن ــد س ــرار ش ــد. ق ــز ش ــوئد واری ــه س در LTG ب
چیــز نهائــی شــود: شــرکت LTG، قــرارداد شــوت، ســاختمان رصدخانــه در الرک و تجهیــز 

بخــش توســعٔه فنــاوری!

شــماره  فرســتادن  منتظــر  می پذیریــم.  را  وی  ضمانــت  کــه  داده ایــم  خبــر  شــوت  بــه 
حســاب بانکــی شــوت و نیــز ضمانت نامــه هســتیم! امــروز میرحســینی اولیــن بوبیــن 
سیم پیچی شــده بــا ســیم مســی را آورد. خوشــحال شــدم در ســرما در بخــش توســعٔه 
کــردن  کــرده اســت چــون هنــوز در آن ســاختمان بــرق الزم بــرای روشــن  کار  فنــاوری 
گرمایــش نداریــم. ایــن اولیــن ســیم پیچی موفــق مــا اســت تــا اینکــه بــرای پیچانــدن ســیم 
کم کــم نشــان می دهــد! پاتیــن آمــاده شــویم. میرحســینی خصلت هــای فنــی خــود را 
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88/9/25، چهارشنبه
دانشــگاه ایــن روزهــا ملتهــب اســت. روز 16 آذر شــش دانشــجوی دانشــگاه شــریف را 
کرده انــد. دو نفــر را در صحــن دانشــگاه. دانشــجویان بــه شــدت معترض انــد.  بازداشــت 
گرچــه از  گذشــت،  کاس روز یکشــنبه مــن بــه بحــث پیرامــون ایــن امــور  بــرای اولیــن بــار 

کامــًا مشــخص اســت. کــردم. امــا التهــاب  بحــث مســتقیم سیاســی دوری 

امــروز هــم مراســم ۷۰ ســالگی دکتــر اردالن در دانشــکده برگــزار شــد. جمعیــت دانشــجویی 
کردنــد.  امــا بــه نظــر مــن مراســم آماتــوری برگــزار شــد.  و اســتادی قابــل توجهــی شــرکت 
برگــزار  اروپــا  یــا  آمریــکا  در  کســی  مناســبت  بــه  کــه  علمــی  از همایش هــای  کلیشــه ای 

ــان داد.  ــود نش ــص از خ غ ناق ــو ــی،  بل ــوان علم ــل ج ــان، نس ــم جوان ــاز ه ــود. ب می ش

غ ناقــص اذیتــم می کنــد. چنــد روز پیــش مجبــور شــدم پیــرو ظهــور  ایــن روزهــا ایــن بلــو
پیش نویــس  ع  موضــو کنــم.  مداخلــه  دانشــکده  در  پدیــده  ایــن  از  دیگــری  مصــداق 
وبــگاه  بــود. همین طــور دیــروز  امتحــان جامــع  و  امتحــان دکتــرا  بــرای  آیین نامــه ای 
کار رفتــه  کــه بــه  کــه »بســیار بــد نوشــته شــده بــود«. متن هایــی  جدیــد دانشــکده را دیــدم 
بــود هــم مضمــون تحقیرکننــده ای داشــت و هــم انگلیســی بــد! نمی دانــم! ایــن پدیــده و 

درگیــر شــدن بــا آ نهــا بســیار وقت گیــر و هزینه بــر اســت. 

ــوم جهــان ســوم -  ــٔه مــا اعضــای تــواس - ایــران )فرهنگســتان عل هم زمــان امــروز بیانی
کار  شــاخه ایــران( در مــورد انتحــال )ســرقت علمــی( در ایــران در Nature منتشــر شــد. 
مهــم و ســختی بــود. بعضــی اعضــا بــه خاطــر فشــارهای سیاســی ترجیــح دادنــد اسمشــان 

نباشــد و در روزهــای آخــر اســم آنهــا حــذف شــد!

کاهــش ارتباطــات بین اللملــی، متناســب  کــم اســت، بــه خاطــر  کنیــم تعدادمــان  هــر چــه 
غ التحصیــان داخلــی، فرهنــگ غالــب علمــی هنــوز »کلیشــه ای« از غــرب  بــا رشــد فار
ــر دانشــگاه ها را نشــان می دهــد!  کــم ب ــاال ناپختگــی نســل جدیــد حا اســت. مثال هــای ب

کــرد! چــاره نیســت. هنــوز بســیار بایــد تحمــل 

کار پیــش رفــت و  ــا همــان ضمانــت از شــوت  ع شــوت مرتــب پیگیــری می شــد. ب موضــو
کــه وســترهوف از شــوت  پــول واریــز شــد. امشــب ســاعت حــدود 1۰ شــب اربابــی اطــاع داد 
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کــه پــول بــه حســاب شــوت واریــز شــده اســت و فــردا »متــه شیشــه را ســوراخ  گرفتــه  تمــاس 
گذاشــتیم. بــه نظــر  گردونــه را پشــت ســر  کــرد«. پــس ایــن بختــک تمــام شــد. ایــن  خواهــد 

می رســد حــاال پــروژه برگشــت ناپذیر شــده اســت!

می کنیــم.  آمــاده  داریــم  را  فنــاوری  توســعٔه  ســاختمان  حقیقــت  روی  زیــاد  فشــار  بــا 
کــه بایــد دائــم بــه همــه فشــار آورد. او هــم »خــودکار« نیســت.  متأســفانه مثــل ایــن اســت 
کــه حــاال ســریع  کاســتی ها تهیــه شــد  گله هــای مــن لیســتی از  چنــد روز پیــش در اثــر 
کــه هــر روز  پیگیــری می شــود. حتــی پیــاده راه ســاختمان آینــه بــه ســاختمان رصدخانــه، 

گــوش می افتــاد، ســرانجام دارد آمــاده می شــود. بــه او می گفتــم و پشــت 

باید هفتٔه آیندٔه مهندسان به ساختمان بروند!

گذاشــته ام ســر فرصــت بــا  گله هــای مــن از همــکاران و بعضــی عوامــل زیــاد شــده اســت، 
کنــم. آنهــا صحبــت 

88/9/26، پنجشنبه
امــروز توانســتم قــدری نفــس بکشــم.  شــوت و خریــد آینــه تمــام شــد! حــاال فــاز پیچیــدٔه 

دیگــری شــروع خواهــد شــد؛ اتمــام بــه موقــع بــرش و انتقــال بــه فنانــد نــزد اپتیــون!

کنــم.  گله هــا صحبــت  ــا حقیقــت و خسروشــاهی در مــورد  ــا ب امــروز فرصتــی پیــش آمــد ت
و  جلســه ها  ایــن  دیــدن  حتمــًا  او  بــرای  باشــد.  هــم  خسروشــاهی  می خواســتم  عمــدًا 
کلــی آموزنــده اســت و هــم  بــه جهــت خــاص لــزوم  ع صحبت هــا هــم بــه جهــت  شــنیدن نــو
کــه  کتورهــای مشــکوک  ح. جزئیــات خریــد رایانــه بــرای پژوهشــکده، پیش فا پیشــبرد طــر
حقیقــت درگیــر آن شــده بــود، ناتوانــی در زمان بنــدی تحویــل ســاختمان و »خــودکار« 
گاهــی بــا الفــاظ تنــد و خشــن  نبــودن حقیقــت در انجــام امــور و بعضــی جزئیــات دیگــر را، 
ــا هــم  کــه قــرار اســت ب گفتــم  کــردم. بــه عمــد هــم نخواســتم دکتــر اربابــی باشــد.  بیــان 
کــه  گذشــته مــن بســیار دغدغــه دارم  ح را پیــش ببریــم و بــا ایــن شــرایط چنــد مــاه  ایــن طــر
ــر خواهــد شــد و ایــن روش مــا و ایــن منــش مــا توانایــی  نشــود، چــون امــور مــا پیچیده ت

انجــام پیشــبرد پــروژه را نــدارد! جلســه یــک ســاعتٔه فشــرده ای بــود امــا اثرگــذار!
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کارهــای ســاختمان رصدخانــه تــا دوشــنبه تمــام شــود. چــون  حقیقــت قــول داده اســت 
کارپــرداز مــا ســپرده اســت. شــنبه و یکشــنیه ایــران نیســت امــور را بــه طاهــری، 

88/9/28، شنبه
کــه  کارهــای ریــز مانــده اســت  کــردم. بســیار  امــروز بــه ســاختمان رصدخانــه سرکشــی 

امــکان نــدارد تــا دوشــنبه تمــام شــود. قــول حقیقــت بیشــتر خیالــی بــود تــا واقعــی.

کارهــای الزامــی بــه دســت طاهــری دادم تــا انجــام دهــد. بایــد تــا دوشــنبه  لیســتی از 
ــم  کــه روی حــرف هیچ کــس نمی توان ــه مــا تحویــل دهنــد. واضــح اســت  ســاختمان را ب

ــم! کن ــاب  حس

کــه هم وطنــان عزیــز مــن بــه خاطــر ســادگی خیــال می کننــد  کارهــای ســاده مانــده اســت 
کــه تصــوری از  فــوری انجــام می شــود. حتــی یــک نفــر در بخــش پشــتیبانی نمی بینــم 
کار نمی گذاشــتم  گــر فشــار روی  کارهــای متعــدد را داشــته باشــد. ا زمــان و فراینــد انجــام 
کمتــر اولویــت دار جــدا نمی کــردم دســت کم ســه هفتــه دیگــر رفتــن  کارهــای الزامــی را از  و 
کاری نمانــده اســت امــا  کــه همــه می گوینــد  بــه ســاختمان طــول می کشــید. جالــب اســت 

کارهــای ســادٔه انجــام نشــده! تصــوری ندارنــد از زمــان الزم بــرای همیــن 

کابینــت بــا ســینک  کارهــا: زیرپله هــا قــرار بــود آشــپزخانه کوچکــی شــامل یــک  یکــی از ایــن 
کابینت ســازی  ــا  ــه ب ــود، ن کار ب ــه نقشــه ای در  ــوز ن ــا هن ــز ایجــاد شــود. ام +جــای مــوج پ
کارهــا انجــام دهنــد. مطمئــن  صحبــت شــده و نــه ...! می خواســتند یــک روزه ایــن 

کارهــا تمــام نخواهــد شــد! هســتم تــا ســه هفتــه دیگــر هــم ایــن 

88/9/3۰، دوشنبه
کــرد. امــروز مــن قــرار بــود بــه  دیــروز آقــای منتظــری )جانشــین اولیــٔه امــام خمینــی( فــوت 
ک بــروم بــرای ســخنرانی در یــک همایــش. بــه خاطــر شــلوغی اطــراف قــم صرف نظــر  ارا
بــود  مانــده  کمــی  بودنــد. هنــوز جزئیــات  و چــه خــوب شــد. همــه دســتپاچه  کــردم. 
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گــر  کــه تــازه ا از ســاختمان. بــا ایــن همــه برنامه ریــزی و دقــت، بــرای مــن واضــح بــود 
ــد.  ــه نظافــت بپردازن ــا دیــر وقــت ب بتواننــد شــب ت

ــد فــردا  کــردم. بای ــًا مخالفــت  ــه تأخیــر بیفتــد. صراحت همــه اصــرار داشــتند جابه جایــی ب
جابه جایــی صــورت بگیــرد.

کــه یــک هفتــه قبــل از آمــدن آرنــه بــه ایــران وارد ســاختمان  اصــرار مــن از ایــن جهــت بــود 
کــه فــردا  کــردم  کــرده باشــیم. برنامه ریــزی  شــده باشــیم و ایرادهــای آن را بــر طــرف 
بــدون حضــور مــن جابه جایــی انجــام شــود. حقیقــت از ســفر برگشــته بــود و می خواســت 

کــردم. کــه مخالفــت  تغییراتــی در برنامــه بدهــد 

88/1۰/2، چهارشنبه
اســت  جالــب  اســت!  مانــده  کار  درشــت  و  ریــز  هنــوز  بــود.  شــده  انجــام  اسباب کشــی 
کاری نمانــده، و هنــوز می بیننــد ســاختمان آمــاده نیســت، تصــور  کــه می گفتنــد  همان هــا 
کننــد! چگونــه از  کــه بــا پــروژه چگونــه می تواننــد برخــورد  کاری نمانــده. نگــران  می کننــد 
کار بــا ســامت در زمــان مقــرر  کــه بتواننــد یــک مجموعــه  ایــن افــراد تیمــی درســت بشــود 

تحویــل بدهنــد.

کــه تصــور درســتی از مفهــوم زمــان  مرتــب بــه ایــن مشــکل ذهنــی مــا ایرانیــان بــر می خــورم 
نداریم! 

و  بــا الریجانــی  بــرای جلســه  و  کنــم  تعطیــل  را  دانشــگاه  کاس  دیــروز مجبــور شــدم 
کــردم.  گله هــای خیلــی صریحــی  بهــزادی )مدیــر پشــتیبانی( بــه پژوهشــگاه بیایــم. 
ــز منفــک شــود و مــا حســابدار خــاص  ــی مــا از بخــش پشــتیبانی مرک ــرار شــد بخــش مال ق
کنــد. امیــدوارم از  کــه از نزدیــک بــا عامــل مالــی مرکــز همــکاری  خودمــان را داشــته باشــیم 

ــود. ــی ش کار عمل ــن  ــده ای ــٔه آین هفت
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88/1۰/۷، دوشنبه
کیــش رفتــه بودیــم.  شــنبه و یکشــنبه تاســوعا و عاشــورا بــود. از پنجشــنبه بــا خانــواده بــه 
خیلــی خســته بــودم و خانــواده هــم همین طــور. در طــول تابســتان هــم جایــی نرفتــه 
کننــد.  بودیــم. از طــرف دیگــر معترضیــن ســبز قــرار بــود تاســوعا و عاشــورا تظاهــرات 
کــه بــه تهــران برگشــتیم معلــوم بــود تظاهــرات ســنگین بــوده اســت، امــا از ابعــاد  دیشــب 
کــه بــرای جلســٔه واژه گزینــی بــه فرهنگســتان زبــان رفتــه بــودم  آن بی اطــاع بــودم. صبــح 
کمــی آشــنا شــدم. جلســٔه فرهنگســتان هــم تعطیــل شــد!  تــازه بــا ابعــاد فاجعــه دیــروز 

کــرده بودنــد. عــده ای امــروز را تعطیــل عمومــی اعــام 

کــم بــود. همــه از رویدادهــای دیــروز عصبــی بودنــد. هــر  در الرک هــم روز پــر تنشــی حا
تلنگــری افــراد را عصبــی می کــرد و پرخــاش می کردنــد. حفــظ آرامــش در پژوهشــکده 

گرفــت. حقیقــت و رفتــار او بخشــی از ایــن تنــش بــود. امــروز خیلــی از مــن انــرژی 

آقــای  بیایــد،  علــوم  وزارت  جدیــد  پژوهشــی  معــاون  بــود  قــرار  نیــاوران  در  بعدازظهــر 
گــزارش رصدخانــه را خسروشــاهی داد. در آخــر جلســه افاضــات  مهدی نــژاد آمــد. اول هــم 
کنیــم تــا  کــه بــرای اســتقال مــا ایرانیــان الزم اســت بــه قــرآن و احادیــث مراجعــه  فرمــود 
کــردن را بیاموزیــم و از غــرب مســتقل باشــیم. همــه متعجــب شــدند و ناراحــت  راه کار فکــر 
ــد از ایــن فکــر راهــی  گفتــم بای ــی تعجــب نکــردم و  و افســرده از ایــن طــرز فکــر. مــن خیل

کاری مثبــت ایــده بگیریــم. ــرای انجــام  ب

کــوره در  بعــد هــم دوبــاره الرک و دوبــاره عصبانیــت! خسروشــاهی هــم مرتــب زود از 
کنتــرل  مــی رود. امــروز بــرای بــار ســوم عصبــی شــد. خوشــبختانه نســبتًا ســریع خــودش را 

کــرد.

88/9/9، چهارشنبه
کثــر اســتفاده از حضــور وی  شــنبه قــرار اســت آرنــه بیایــد. همــه ســعی می کننــد بــرای حدا
آمــاده باشــند. و هنــوز معلــوم نیســت بــرای تســت ســامانه حســگر مایکروترمــال آمــاده 

کار می کنــد. ــد آمــاده شــده اســت و  بشــویم. ســامانه پایــش دی
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کردنــد فــاز  کمــک  کــه  کــردم از همــه  دیــروز بعدازظهــر جلســه داشــتیم بــا الریجانــی. تشــکر 
ح را بــه خوبــی بــه پایــان برســانیم: خریــد شیشــٔه خــام، تشــکیل شــرکت LTG و  اول طــر
پرداخــت اولیــن قســط و ایجــاد ســاختمان رصدخانــه و اســتقرار تیــم مهندســی. بــرای 
فعال کــردن مجــدد شــورای راهبــری تصمیم گیــری شــد و اعضــا جابه جــا شــدند. قــرار شــد 
جلســه ها فصلــی باشــد و اولیــن جلســه دور جدیــد )دور ســوم شــورای راهبــری( از اســفند 

مــاه شــروع شــود.

چــه  شــد.  تشــکیل  هــم  ایــران  ملــی  شــتابگر  راهبــری  شــورای  جلســٔه  اولیــن  دیــروز 
کان و دو پــروژٔه رصدخانــٔه  کــه واژٔه پروژه هــای  لذت بخــش اســت دیــدم بعــد از 11ســال 
کنــون هــر دو  کشــور »جــا انداختــم« ا ملــی و شــتابگر ملــی را در شــورای پژوهش هــای 
گــر اشــتباه نکنــم از  کــه آن زمــان نمی شــد. ا پــروژه بــه راه افتاده انــد! چــه مخالفت هــا 
کشــید تــا اولویت هــای علــوم پایــه بــه انضمــام ایــن دو پــروژٔه  ســال 13۷5 تــا 13۷۷ طــول 
ــب  ــران تصوی ــی ای ــت گذاری مل ــرف سیاس کان در ع ــرد و  ــای خ ــک پروژه ه کان و تفکی

ــدگار شــد! شــد و مان

88/1۰/1۰، پنجشنبه
افــراد در  بــه وضــوح شــروع شــده اســت و تأثیرگــذاری آن حــس می شــود.  فــاز جدیــد 
ــه  ــتری یافت ــش بیش ــکده آرام ــاختمان پژوهش ــده اند. س ــتقر ش ــه مس ــاختمان رصدخان س
کنیــم. آن  اســت. تــا دو مــاه آینــده شــاید بتوانیــم شــبکٔه مجموعــه پژوهشــکده را ترمیــم 

ــت.  ــد یاف ــری خواهن ــت بهت ــم وضعی ــکده ه ــل پژوهش ــت اه وق

گــروه مهندســان بــه لونــد رفتــه و برگشــته باشــند و تــا  انتظــار دارم در همیــن دو مــاه آینــده 
کشــور ملتهــب اســت و مــن ســعی  بیبنــم ایــن فــاز را چگونــه شــروع می کننــد. جــو سیاســی 

می کنــم  ایــن التهــاب را از پژوهشــکده دور نگهــدارم.

گفتــه اســت بــرای شــرکت در شــورای راهبــری  شــنیدم قنبــری، رئیــس انجمــن نجــوم، 
هنــوز یــک شــرط دارد و آن رضایــت دکتــر ثبوتــی اســت. در عیــن اینکــه ایــن رابطــٔه اســتاد 
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کــه جامعــٔه علمــی مــا هنــوز ایــن قــدر عقب افتــاده  گردی را تحســین می کنــم. متأســفم  شــا
اســت.

وقتــی فکــر می کنــم  در ســال پیــش ثبوتــی چــه ضــرری بــه مــا زد و چــه احمقانــه بــه 
هنــوز  کــه  می شــوم  مطمئن  تــر  ندهــد  مــا  بــه  را  مکان یابــی  اطاعــات  گفــت  نصیــری 
اجتمــاع علمــی در ایــران شــکل نگرفتــه اســت و مــا دهه هایــی الزم داریــم تــا بــه یــک 

گذاشــت! کــه بتــوان نــام آن را »اجتمــاع علمــی«  مجموعــه ای تبدیــل شــویم 

88/1۰/1۷
فــردا روز تولــدم اســت. هیــچ وقــت برایــم اهمیتــی نداشــته اســت. امــا نمی دانــم چــرا دو 
روز پیــش نیمه شــب از خــواب بیــدار شــدم و بی اختیــار رفتــم بــه ســراغ نوشــتن متنــی بــا 

عنوان»بــر مــزار خــودم«. 

ــه  گری ــودم  ــرای خ ــان و ب ــرد طالق گلیگ ــته ام، در  ــودم نشس ــر خ ــر قب ــر س ــردم ب ــور می ک تص
می کنــم . از فکــر خــودم خوشــم آمــد! روی ســنگ قبــرم نوشــته بــودم: »رضــا منصــوری 
ــــ ایــران را دوســت می داشــت و طالقــان را« تولــد 1326 ـ مــرگ 1388 »امســال مــرده 
کــرده بــودم. جدیــد نبــود. امــا بــه هنــگام نوشــتن  بــودم«! بارهــا راجــع بــه ایــن قضیــه فکــر 

کشــور راه و روش خــودش را دارد! آن آرامشــی داشــتم عجیــب! زندگــی در ایــن 

ــوز وســائل  ــه آمــده اســت و مرتــب مشــغول در جلســه ها و مشــورت ها. هن ایــن روزهــا آرن
آزمایــش حس گــر ریزدمائــی آمــاده نشــده اســت. مشــکل چــاه زیرزمینــی اســت. بــا همــه 
پیش بینــی بــاز هــم بــه موقــع انجــام نشــد! ســامانٔه پایــش دیــد هــم هنــوز اشــکال دارد. 
ــد  ــه لون ــات ســفر تیــم مهندســی ب ــد. جزئی کار راضی ان ع همــه از پیشــرفت  ــا در مجمــو ام
و برنامــه آنهــا بررســی شــد. بســیار راضــی ام از اینکــه ســاختمان جدیــد آمــاده شــد و همــٔه 
خ می دهــد و از پژوهشــکده منفــک اســت.  رویدادهــای رصدخانــه در همــان ســاختمان ر
فــردا نهــار در الرک همــه اعضــای رصدخانــه و پژوهشــکده بــا خانــواده دعــوت شــده اند، 
کــه بــد هــم نشــد.  کنــم، افتــاد بــه حــاال  کــه مدت هــا پیــش می خواســتم برگــزار  برنامــه ای 

گذاشــتیم! مراحلــی را پشــت ســر 
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خیــال  و  فرســتادیم  ســوئد-لوند،  بــرای  کــه  ارزی  دادنــد  خبــر  مــن  بــه  صبــح  امــروز 
کرده انــد  کــه دیگــر رســیده اســت، برگشــته و بانک هــا از ارســال آن خــودداری  می کردیــم 
)بانک هــای اروپائــی(. بــه نظــر می رســید ایــن نتیجــٔه ســخت گیری های جدیــد و شــدت 

تحریم هاســت! گرفتــن 

گــر ایــن پــول بــه حســاب لونــد واریــز نشــود  بایــد بــه دنبــال راه هــای جدیــد بگردیــم. ا
ــر بتوانیــم  ــا ایــن تأخی مشــکات بســیاری خواهیــم داشــت. االن هــم مطمئــن نیســتم ب

کنیــم! برنامــه زمان بنــدی شــدٔه ســفر مهندســان بــه لونــد را حفــظ 

کنار افسردگی سیاسی و وحشت در جامعه و غر و لند اطرافیان! همٔه این مشکات در 

نمی دانــم آینــده چــه بشــود. نمی خواهــم خیلــی هــم بــه آینــده فکــر بکنــم. و بیشــتر تمرکــز 
ــی  ــاید تحول ــده ش ــای آین ــه در هفته ه ک ــد  ــرم می رس ــه نظ ــه! ب کار رصدخان ــرده ام روی  ک
گــر روحانیــت غیردولتــی نتوانــد بخــش اقتدارگــرای  در اوضــاع سیاســی داشــته باشــیم. ا
روحانیــت حکومتــی را وادار بــه آرامــش و پذیــرش حقــوق مدنــی مــردم بکنــد، آن وقــت 
در روز 22 بهمــن احتمــااًل شــاهد اوج گیــری و شعله ورشــدن شــدیدتر اعتراضــات مردمــی 
خواهیــم بــود همــراه بــا خشــونت بیشــتر. پــس از آن اعتبــار روحانیــت و اســام در میــان 
کاهــش خواهــد یافــت. دیگــر روحانیــت بــه ســختی بتوانــد بــه عنــوان  مــردم بــه شــدت 
گــروه مرجــع در جامعــه باقــی بمانــد. یــک احتمــال جایگزین قشــر دانشــگاهی، یــا متولیان 
غ الزم از  گــروه هنــوز بلــو گــروه مرجــع در جامعــه بشــوند. ایــن  کــه بتواننــد  علــم نویــن اســت 
خ دادی صفــر نیســت. در ایــن صــورت  خــودش نشــان نــداده اســت، امــا احتمــال چنیــن ر
گفــت روحانیــت شــیعه پــس از 12۰۰ ســال مرجعیــت خــود را بــرای همیشــه از دســت  بایــد 
کــرد. انتظــار مــن چنــد ســال  خواهــد داد و ایــران و اســام دوران جدیــدی را شــروع خواهــد 
گــر هــم بیفتــد، پنجــاه یــا صــد ســال دیگــر باشــد. امــا  کــه چنیــن اتفاقــی، ا قبــل ایــن بــود 
ــر  ــه نظــر می رســد ایــن اتفــاق زودت کوتاهــی روحانیــت معتــدل ب ــان و  ــار اقتدارگرای ــا رفت ب
کــه از زمــان ساســانیان،  بیفتــد. درهــر صــورت روحانیــت بــا حالتــی جــدی روبــه رو اســت 

کنــون چنیــن نبــوده اســت! قبــل از اســام، تا
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88/1۰/24، پنجشنبه
گــوار تــرور دکتــر علی محمــدی )مســعود(، دانشــجوی ســابق مــا و اســتاد  دیــروز خبــر نا
کنونــی دانشــگاه تهــران بــه ســرعت در تهــران پخــش شــد. امــروز تشــییع جنــازٔه وی بــود. 
صبــح ســاعت ۷:3۰ بــه محــل منــزل وی نزدیــک شــدم خیابــان پــر بــود از ماشــین های 
پلیــس و پلیــس ضــد شــورش. فهمیــدم جــای مــن نیســت. مراســم آئینــی سیاســی بــود نــه 

تشــییع جنــازه. بعــد هــم شــنیدم همین طــور بــود. جــای تأســف اســت!

کــه بــا او جلســه داشــتیم بســیار خوشــحال بــود آزمــون  ایــن هفتــه آرنــه رفــت. آخریــن روز 
کشــید تــا چــاه خــط  ریزدمائــی بــه خوبــی انجــام شــد. خسروشــاهی تمــام زحمــت خــود را 
زیرزمیــن هــم باالخــره در آخریــن روز آمــاده شــد! همین طــور آزمــون ســامانٔه خــودکار دیــد 
کار بــه ثمــر رســید.  کــه ایــن دو  هــم ســرانجام موفــق شــد. همگــی خوشــحال بودیــم 
کــردن زیرســاخت های فنــی مجموعــٔه مــا. پــس از دو  ــرای آمــاده  ــود ب ایــن دو آزمونــی ب
ســال تــاش حداقــل زیرســاخت ها فراهــم شــده اســت و بــه نظــر می رســد افــراد هــم توانــا 

هســتند.

88/1۰/28، دوشنبه
ــه  ــد. آرن ــت ش ــد دریاف ــرکت  LTG در لون ــه ش ــا ب ــی م ــط پرداخت ــن قس ــروز اولی ــره ام باالخ
ــه  ک کشــیده اســت. نوشــتم  ــش از 15 روز طــول  ــه چــرا ایــن پرداخــت بی ک ــود  متعجــب ب
پــول یک بــار بــه ایــران برگشــته و ســپس از طریــق دیگــر پرداخــت شــده اســت. بــه ایــن 
کار شــوت و LTG بــه جریــان افتــاد. مانــده اســت قــرارداد اوپتیــون بــرای تــراش  ترتیــب دو 

کــه صحبــت فــردای مــا اســت. شیشــه 

کــه چنــد بــار  گفتــه اربابــی،  کــردم و توضیحــات وکیــل را. بــر خــاف  امــروز قــرارداد را نــگاه 
ع حقــوق فنانــد یــا  گفتــه اســت مشــکلی نیســت مگــر موضــو کــه وکیــل  کــرده بــود،  تکــرار 
ســوئیس بــرای رفــع اختــاف، اشــکال ها بســیار بیشــتر بــود. روز بــه روز ]...[ بیشــتر واقــف 

کــه ]...[ برقــراری ارتباطــات! کاری را  می شــوم. 

که ]...[ ، و شاید هم باید ]...[ تعیین بکنیم! دارم مصمم می شوم 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    151  

88/1۰/29، سه شنبه
گرفتــه شــده بــود. همــه  امــروز در دانشــگاه مراســم بــرای مرحــوم دکتــر علی محمــدی 

غمگیــن بودنــد!

کشــید.  بعدازظهــر جلســه در الرک در مــورد قــرارداد اوپتیــون بــود بیــش از دو ســاعت طــول 
کــردم فــردا اول وقــت بــرای آرنــه و تاپیــو  ســیاهه ای از اصاحــات پیشــنهاد شــد و اصــرار 
کاشــکی   کنــد. حیــف.  فرســتاده شــود. خسروشــاهی قــرار شــد متــن اصاحــات را آمــاده 
کــه یــک مــاه پیــش می گفــت ایــن قــرارداد چقــدر مشــکل دارد. همــه  و وقــت داشــت 
کــه مــن می بینــم قــرارداد بــرای  اطاعــات امــروز یــک مــاه پیــش هــم آمــاده بــود. این طــور 
کــه قــرار اســت بــه آلمــان برویــم بــرای امضــا آمــاده نخواهــد شــد! ایــن هــم  هفتــه آینــده 

یــک ضعــف دیگــر از نیــروی انســانی!

کوتــاه فرصــت شــد صحبــت   خانــم رحیمــدل هــم از مجلــه نجــوم بــه دانشــگاه آمــد و 
کنیــم. خوشــبختانه مجلــه بــه راه اســت. نجــوم احیــا شــده اســت. ]...[!

88/1۰/3۰، چهارشنبه
کــه  کــردم  کنــم. تقاضــای دو ســاله  کــردم بــرای ویــزای ســوئد اقــدام  باالخــره حوصلــه 
گــر تــا هفتــه آینــده اعــام شــود بــه آلمــان خواهیــم رســید. وگرنــه خسروشــاهی  پذیرفتنــد. ا

و اربابــی خواهنــد رفــت!

کــه تصــادف ســخت کرده و زمین گیــر  خانــم تقــی زاده منشــی رصدخانــه چنــد هفتــه اســت 
شــده اســت. خانــم رضائــی موقــت بــه جــای او آمــده اســت. شــاید پــس از آمــدن تقــی زاده 
بــه پژوهشــکده منتقــل بشــود. بــه نظــر می رســد بخــش تواناتــر شــده اســت و بعضــی 
ضعف هــا ]...[ جبــران می شــود. حســابداری مــا باالخــره از مرکــز جــدا شــد. حســابدار 

ــا هماهنگــی عامــل ذیحســابی مرکــز تشــکیل دادیــم. آوردیــم و تیــم مســتقل ب

کمیتــه  گرفــت، خانــم افتخــارزاده. بــه ایــن ترتیــب ایــن  کمیتــه علمــی دســتیار  همچنیــن 
کارش روان تــر خواهــد شــد. هــم 
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کرد! دکتر راهوار هم از همین هفته همکاری مجدد خود را با ما شروع 

کــه شــاید قنبــری بپذیــرد یــا بــدون ثبوتــی  اتفــاق دیگــر، اینکــه پــس از دو هفتــه انتظــار 
کــردم. رســمًا نامــه ای بــه انجمــن  کنــد، قطــع امیــد  بــا شــورای راهبــری جدیــد همــکاری 
کننــد، تــا جــواب چــه باشــد. باالخــره انجمــن شــاید  کــه نماینــده ای معرفــی  نجــوم نوشــتم 
گرچــه امیــدوار نیســتم! مبشــر هــم پذیرفــت عضــو شــورای  غ از خــودش نشــان بدهــد!  بلــو

کــرد! راهبــری باشــد و اولیــن جلســه را حــدود یــک مــاه دیگــر برگــزار خواهیــم 

88/11/2، جمعه
ــرارداد  ــه ق کــه ب ــی  ــا اصاحات ــود مرتبــط ب ــه پیامــی آمــده ب ــه الرک ســر زدم. از آرن صبــح ب
کــه  ــود  ــه وضــوح نگــران ب کــرده بودیــم. ب ــراش آینــه پیشــنهاد  ــرای ت شــرکت اوپتیــون ب
گونــه ای  ع بــه  کنــد. محترمانــه می گفــت موضــو ایــن اصاحــات نکنــد تاپیــو را عصبانــی 

کــه تحمــل شــنیدن آن را داشــته باشــد. بــه تاپیــو منعکــس شــود 

ــه موقــع هشــدار دهــد. الزم  ــات بشــود و ب حــق داشــت. بی جهــت ]...[ و هــم وارد جزئی
بــود خــودم بــه موقــع وارد قــرارداد می شــدم و اعتمــاد نمی کــردم. حقیقــت مثــل همیشــه 
ــرده  ک ــرارداد را بررســی  ــازه روز سه شــنبه مــواد ق ــار هــم ت ــر وارد عمــل می شــود. ایــن ب دی
کلــی نــدارد و  گفتــه بــود بــه نظــر وکیــل قــرارداد اشــکال  بــود. ســپهر اربابــی هــم چندیــن بــار 
کشــور دیگــر مثــل ســوئیس بایــد حــل شــود. در مــورد  کشــور فنانــد یــا  ع حقــوق  تنهــا موضــو

کمتــر اعتمــاد می کنــم. کردیــم. ]...[  ایــن قــرارداد بــه وضــوح شــلختگی 

ح  کنیــم تــا چــه حــد تبلیغــات در مــورد طــر تــرور علی محمــدی مــا را واداشــته اســت فکــر 
ح  کــه فــردا بــا مدیــران مطــر کــردم  رصدخانــه مفیــد اســت. دیــروز راهبــرد جدیــدی تنظیــم 
کنــم بــه نظــرم می رســد تبلیغــات را بــه اطاعــات بی خطــر محلــی، ماننــد رفــع آلودگــی 
کنیــم. نــوری، اندازه گیــری درخشــندگی، تاریــخ نجــوم و از ایــن دســت اطاعــات محــدود 



خاطرات رصدخانٔه ملی ایران    153  

88/11/3، شنبه 
ــک  ــه ی ــا ب ــه یک ج ــٔه وج ــد هم ــت بای ــو در پرداخ ــرار تاپی ــر اص ــه خاط ــد ب ــوم ش ــروز معل ام
بانــک اروپائــی واریــز شــود، مــا بــاز همــان مشــکات پرداخــت بــه شــوت را خواهیــم 
کــه می توانســتیم قبــًا از آن مطلــع باشــیم و هم زمــان  داشــت. ایــن هــم نکتــه ای اســت 

کنیــم. هیچ کــس بــاز هــم توجــه نکــرد! ]...[! ع شــوت حــل  بــا موضــو

88/11/12، دوشنبه
دیــروز صبــح ســاعت 4:3۰ از آلمــان بــه منــزل رســیدم ســاعت 1۰ صبــح هــم امتحــان 
کــه پــس  کــه می بایســت می رفتــم. دیشــب تنهــا اولیــن شــبی بــود  جامــع در دانشــگاه بــود 
کــه البتــه چنــدان آرام نبــود.  از ســه یــا چهــار شــب خــواب طوالنــی می توانســتم بکنــم 
]...[ تنهــا توانســتم شــام بچه هــا را بدهــم، قــدری بــا آنهــا درس بخوانــم! ایــن هــم اصــل 
کــه روزی  کســانی  کــس یــا  زندگــی اســت: ســاختن بــا همــه جــور مســئله ها. امــا رصدخانــه! 

کــه زندگــی رنگ هــا دارد! ایــن یادداشــت ها را می خواننــد خــوب اســت متوجــه باشــند 

ــه  ــرای انتقــال ب ــرار بعــدی ب ــد از شیشــٔه خــام و ق ــاز دی ــود. ب ــرات در آلمــان خــوب ب ک مذا
کــره بــر ســر قــرارداد بــا تاپیــو  فنانــد بــدون مســئله بــود. آرنــه و تاپیــو هــم بودنــد. مذا
چنــدان سرراســت نبــود امــا بــه خوبــی تمــام شــد. بــر ســر چگونگــی پرداخــت هــم ســرانجام 
بــه نتیجــه رســیدیم. بــه نظــر می آیــد مشــکلی در راه نباشــد مگــر مجــوز صــدور از فنانــد 
کــه هنــوز بــه انجــام نرســیده اســت. امیــدوارم ایــن مشــکل هــم رفــع شــود. دو هفتــه دیگــر 

کــه ایــن برنامــه هــم خــوب پیــش مــی رود. موعــد رفتــن مهندســان بــه لونــد اســت 

کــه ایــن یادداشــت را می نویســم ســاعت ۷:3۰ صبــح در فرهنگســتان زبــان اســت.  االن 
آرامــش خوبــی اینجــا دارم و واژه گزینــی آرامش بخــش اســت.

88/12/1، شنبه
هفتــٔه پیــش تیــم مهندســی ســفر اول خــودش بــه لونــد را رفــت. خسروشــاهی همــراه آنهــا 
بــود. اربابــی مایــل بــود همــراه بــرود، امــا چــون مــن نگــران امــور ســایت بــودم موافقــت 
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کنیــم. بســیار  نکــردم. قــرار شــد اول برنامه هــای مربــوط بــه قله هــا را روشــن و هماهنــگ 
کــه امســال هــم دیــر بشــود و از زمــان مفیــد قله هــا اســتفاده نکنیــم. اتفاقــًا طــی  نگرانــم 
کــه چقــدر ایــن برنامه هــا پیچیدگــی  دو جلســه مفصــل بــا اربابــی تــازه بــرای او روشــن شــد 

کــردم ]...[. دارد و تــا چــه انــدازه برنامه ریــزی جزئــی الزم اســت. تعجــب 

آمــوزش مهندســان در لونــد ظاهــرًا خــوب پیــش مــی رود. قبــل از ســفر تنهــا یــک نکتــه را 
گــر  ــا LTG بــه خوبــی پیــش خواهــد رفــت. امــا ا گفتــم برنامــٔه همــکاری ب کــردم.  کیــد  تأ
یــک در صــد هــم احتمــال شکســت همــکاری بــه هــر دلیــل )منظــورم دلیل هــای سیاســی 
و تحریــم بین المللــی ایــران بــود( باشــد، شــما بایــد در همیــن اولیــن ســفر بــا ایــن دیــد 
کــه بقیــٔه راه را تنهــا بــدون LTG بایــد پیــش ببریــد و تلســکوپ را  کنیــد  اطاعــات جــذب 

کنیــد. طراحــی 

ع بیمــه بــاز اســت.  قــرار داد اوپتیــون هنــوز نهایــی نشــده اســت. بــه خصــوص موضــو
ــه  گفتــه اســت مــوارد دیگــر از جمل ــد، از طــرف دیگــر تاپیــو  شــرکت های بیمــه نمی پذیرن

ــت! ــوده اس ــه ب ــدون بیم ــم ب ــل ه ــکوپ هرش ــٔه تلس ــل شیش صیق

88/12/13، پنجشنبه
کــه بــه منــزل مــی آمــدم آرنــه از  امــروز والدت حضــرت محمــد اســت و تعطیــل. دیــروز عصــر 
ماینتــس زنــگ زد )آلمــان(. شیشــٔه خــام بــه خوبــی بســته بندی شــده و بــار زده بودنــد بــا 
کــرده بــود. می گفــت آدم بســیار بــا تجربــه ای اســت. هنــوز  کامیــون هــم صحبــت  راننــده 
ــازه  ــس اج ــه پلی ک ــد  ــی بودن ــت محل ــه وق ــب ب ــاعت 1۰ ش ــر س ــود. منتظ ــرده ب ــت نک حرک
کــه داشــت  حرکــت بدهــد. ایــن لحظــٔه جالبــی بــرای مــا بــود. باالخــره بــا تمــام مشــکاتی 

شیشــه ســالم تحویــل داده شــد.

انجــام  نتوانســته اند  را  شیشــه   ]...[ تســت  آخریــن  کــرد  اعــام  شــوت  پیــش  هفتــٔه 
دهنــد چــون دستگاه شــان شکســته اســت! می بایســتی ایــن مشــکل را بــا توافــق حــل 
کشــتی های یخ شــکن  کــه  می کردیــم. همــان موقــع تاپیــو از فنانــد اطــاع داده اســت 
کشــتی مــا نمی توانســت بــه بنــدر تورکــو در  گــر شــروع می شــد  کــه ا آمــاده اعتصاب انــد، 
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کشــتی های یخ شــکن بــه  کارکنــان  کــه  فنانــد برســد. خوشــبختانه پریــروز خبــر رســید 
کــرد. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد بــار مــا بــه  توافــق رســیده اند و اعتصــاب نخواهنــد 
کــه هــم شــرکت LTG را ببینــم  مقصــد خواهــد رســید. مــن هــم یکشــنبه بــه لونــد مــی روم 

ــروم و موقــع رســیدن و دریافــت شیشــه در آنجــا باشــم. ــو ب ــه تورک ــه ب ــا آرن هــم ب

ع  عــاوه برایــن هنــوز چنــد مــاده از قــرارداد اوپتیــون مانــده بــود. بــه خصــوص موضــو
گفــت  مربــوط بــه بیمــه و خســارت. خوشــبختانه ایــن بخــش هــم توافــق شــده بــود و آرنــه 

قــرارداد هــم تمــام اســت.

ــا در شــرکت اوپتیــون خواهــد  ــٔه آینــده شیشــٔه م ــه نظــر می رســد از هفت ــه ایــن ترتیــب ب ب
کــه در ســال بعــد بــه مــا تحویــل داده شــود. و امیــدوارم  بــود بــرای صیقــل، بــه ایــن امیــد 
بــه مشــکل صــدور مجــوز از فنانــد برنخوریــم. هنــوز ایــن مجــوز صــادر نشــده اســت و مــن 

کــه ایــن خطــر را بکنیــم. پذیرفتــه ام 

ــا نماینــده بانــک  کــه چنــد روز پیــش )دوشــنبه( ب خبــر خــوب دیگــر اینکــه در جلســه ای 
کــه بــرای تهیــٔه قطعاتــی بــا مشــکل مواجــه خواهیــم بــود  مرکــزی داشــتیم در جــواب مــا 
کــه  ایــن بانــک اســتفاده بکنــم  بــا  یــا مرتبــط  کــرد از شــرکت هایی وابســته  پیشــنهاد 
ــد. شــنبه پس فــردا قــرار اســت آقــای حقیقــت  ج دارن ــد از خــار ــه ای طوالنــی در خری تجرب
کنــد.  گــذار  کــه بــه دنبــال آن هســتیم بــه عنــوان آزمایــش بــه آنهــا وا چنــد مــورد خریــد را 
ــا مشــکلی مواجــه نخواهیــم  کار ب مهندســان هــم برگشــتند و بــه نظــرم می آیــد در ادامــه 
ــا ایــران، بــه  کــه احتیــاط می طلبــد. او رابطــٔه خوشــی ب بــود، مگــر رفتــار توربــن اندرســن 
گــر می شــد از ایــن همــکاری ســر بــاز مــی زد. شــاید جدیــت و  دالئــل سیاســی نــدارد و ا

کنــد. ــد نظــر  ــار خــود تجدی کــه در رفت کنــد  ــودن تیــم مــا او را متقاعــد  حرفــه ای ب

88/12/15، شنبه
قــرار بــود امشــب بــه ســمت لونــد بــروم و از آنجــا بــه تــورال بــرای تحویــل شیشــٔه خــام بــه 
کــه دریــای بالتیــک یــخ زده اســت و  کــی از آن بودنــد  شــرکت اوپتیــون. امــا همــٔه اخبــار حا
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کشــتی  گرفتــار شــده اند. بــار مــا هــم در بنــدر روســتوک منتظــر ورود  کشــتی ها هــم  بعضــی 
کــرده بودیــم مگــر ایــن را! کــی اتفــاق بیفتــد. فکــر همــه چیــز را  کــه معلــوم نیســت  اســت 

کــردم. او هــم  گرفتــم ســفرم را دور روز بــه عقــب بینــدازم. تلفنــی بــا آرنــه صحبــت  تصمیــم 
کــه امــکان نــدارد شیشــٔه خــام دوشــنبه یــا سه شــنبه بــه تورکــو، بعــد بــه تــورال برســد.  گفــت 
گفتــم بــه هــر حــال مــن سه شــنبه بــه لونــد خواهــم آمــد. چــه دریــا بــاز باشــد چــه نــه! بــه 

کار در لونــد هــم داریــم.  کافــی حــرف و  انــدازه 

کــه امــروز بــا خسروشــاهی و اربابــی داشــتم مــن را بــه ایــن نتیجــه  بــه خصــوص جلســه ای 
کنــم. هنــوز در LTG مشــکات راه انــدازی  رســاند. الزم بــود بــا آرنــه و توربــن صحبــت 
وجــود داشــت. ســپهر هــم از لونــد دســتاورد چشــم گیری نداشــت. هنــوز ندیــده ام ]...[ 
ع LTG مــن را نگــران می کنــد و الزم دانســتم چنــد روزی آنجــا باشــم  ارتبــاط! ایــن موضــو

کنــم. کنــم تــا بتوانــم بــرای آینــده برنامه ریــزی  و بــه تفصیــل جزئیــات را حــس 

گ منتظرم بــود. در راه قدری  امــروز بــه لونــد رســیدم. مجیــد آل ابراهیــم در فــرودگاه کپنها
کــه در لونــد بودنــد. تفــاوت رفتــاری و اطاعــات  کــردم. از رفتــار مهندســان  بــا او صحبــت 
فنــی آنهــا. نگاهــش بــه پــروژه. پیچیــده شــدن بخش هایــی از ســامانه مایکروترمــال 
ــات او  ــا اطاع ــدارد. ام ــد ن ــه مجی ــاعدی ب ــر مس ــاهی نظ ــتم خسروش ــران. می دانس در ته
کــه نمی دانســت نمی گفــت. و البتــه نظــر  برایــم جالــب بــود. معمــواًل در مــوارد فنــی چیــزی 
ــٔه  ــد از مجل ــد. مجی ــودش نمی دی ــای خ ــود. او را در ج ــی ب کل ــه او  ــبت ب ــاهی نس خسروش

گفــت و عاقه منــد بــه دانســتن اوضــاع آنجــا بــود.  نجــوم هــم 

بــه شــرکت LTG حــدود ظهــر رســیدیم. بافاصلــه بــا آرنــه مشــغول صحبــت شــدم. یــک 
کــه در رســتوران  کردیــم قبــل از اینکــه بــه ناهــار برویــم بــا توربــن و آرنــه  ســاعتی صحبــت 
ایرانــی منتظــر مــا بودنــد. صحبــت با آرنه بیشــتر پیرامــون برنامه  آیندٔه LTG و مهندســان 
بــود. از وضــع ســپهر هــم صحبــت کردیــم. این کــه چــه وظیفــه ای بــه عهــده اش بگذاریــم. 
ــٔه  ــرود و روی طراحــی مفهومــی و برنام ــد ب ــه لون ــوروز چنــد هفتــه ای ب ــرار شــد پــس از ن ق
ــه  ــر طرحــی اولیــه از تلســکوپ را ب ــه هــم خواســتم زودت کار بکنــد. از آرن  LTG ســه ســالٔه
ــرای امــور رســانه ای در ایــران نیــاز داریــم. از ایــن  کــه ب کنیــم  صــورت پویانمایــی آمــاده 
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ایــده خوشــش آمــد و قــرار شــد طــی 4 تــا 6 مــاه آینــده چنیــن طرحــی آمــاده بشــود. قــرار شــد 
کنــد. کمــک  مجیــد در ایــن زمینــه 

کــه تیــم LTG آمادگــی دارد در ایــن زمینــه  گفــت  در مــورد ابــزار هــم بــا آرنــه صحبــت شــد. 
کــرد  کنــد. همچنیــن نگرانــی اش را از درگیری هــای بســیار خسروشــاهی ابــراز  کمــک  هــم 
کــه بــه عهــدٔه  و این کــه او بایــد بیشــتر بــه مــوارد علمــی برســد. در مــورد وظایفــی هــم 
ح شــد  ع رفتــار توربــن هــم مطــر کردیــم. موضــو مهندســان اســت بــه تفصیــل صحبــت 
ع بــود. مــن هــم بــه عمــد فقــط شــنونده مانــدم.  کــه می گفــت نبایــد نگــران ایــن موضــو
کار را مشــکل تر می کنــد. رفتــار او را طبیعــی و قابــل انتظــار  می دانســتم ابــراز نظــرم فقــط 

می دانســتم.

ســر نهــار بیشــتر حرف هــای محلــی می زدیــم. بــه هیچ وجــه وارد نگرانــی تیــم مــا از رفتــار 
ــا  کــردم مجموعــٔه تیــم LTG و مهندســان در تهــران بــه خوبــی ب توربــن نشــدم. وانمــود 
کار و مؤثرتریــن بــرای ادامــٔه همــکاری، ســکوت  کار می کننــد. می دانســتم بهتریــن  هــم 

ــه مــوارد اســت. در این گون

88/12/1۷، دوشنبه
کردیــم. در فــرودگاه تاپیــو منتظــر مــا بــود.  امــروز صبــح بــا آرنــه بــه ســمت تورکــو حرکــت 
کارگاه تــراش آینــه رفتیــم. هــوا بــه  بــا ماشــین او یــک راســت بــه ســمت رصدخانــٔه تــورال و 
کــه آینــه امــروز و فــردا بــه این جــا  نســبت ســرد و زمیــن پوشــیده از بــرف بــود. می دانســتم 
کارکنــان بنــدر ممکــن اســت چنــد هفتــه  نخواهــد رســید. تاپیــو می گفــت ایــن اعتصــاب 

بــه درازا بکشــد.

کارگاه دیدنــی بــود. تمــام مــدت فکــر می کــردم پنجــاه ســال پیــش این جــا بــا تــراش یــک 
کارهــای  کــرد و حــاال شــهرت جهانــی دارد بــرای  کار  عدســی کوچــک نیــم متــری شــروع بــه 
ــه  ک ــتم  ــم. می دانس ــروع نکنی ــران ش ــاال در ای ــا ح ــرا م ــم. چ ــا نتوانی ــرا م ــق. چ ــیار دقی بس
کار را  کــه مــا خودمــان در ایــران  نمی شــود. امــا هنــوز فکــر می کنــم بایــد راهــی پیــدا شــود 
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کــه ایــن  کنیــم. بــه نظــر نیــاز ایــران بــه آینه هــا و عدســی های دقیــق آن قــدر اســت  شــروع 
صنعــت را بــه راه بیندازیــم. 

ــازه متوجــه شــدم چــرا شــش مــاه هنــوز  تاپیــو موقــع بازدیــد توضیحــات فنــی هــم داد. ت
کارگاه باالتــر بــرود.  کار صیقــل شــروع شــود. ابتــدا الزم بــود ســقف  آمادگــی می خواهــد تــا 
کانونــی  کــه فاصلــٔه  کارگاه بــرای تــراش آینــٔه تلســکوپ هرشــل ســاخته شــده بــود  ایــن 
کوچک تــری داشــت. بــرای تســت اپتیکــی آینــٔه مــا فاصلــه بیشــتری الزم بــود.  بســیار 
کنــد.  بعضــی قســمت های مکانیکــی دیگــر، از جملــه بــازوی تــراش، هــم الزم بــود تغییــر 
از ســفر راضــی هســتم. حضــور و صحبت هــا بعضــی مســئله های پیچیــده را حــل می کــرد.

کردیم )بخش فنی مربوط به قرارداد را(. با تاپیو متن قرارداد را به تفصیل مرور 

کــه  کشــید،  گرچــه صبــح رســیده بودیــم امــا صحبت هــای مــا تــا حــدود 4 بعدازظهــر طــول 
کــه رســیدم  گذاشــتیم. بــه هتــل  بعــد هــم بــه هتــل رفتیــم و ســاعت 5:3۰ بــرای شــام قــرار 

یادداشــتی ]...[

88/12/18، سه شنبه 
امــروز بــا اتوبــوس از تــورال بــه هلســینکی آمــدم. محمــد ســهرابی آن جــا منتظــرم بــود. 
کــردم بــورس بگیــرد بــرای تحصیــل در  کمکــش  کــه شــش یــا هفــت ســال پیــش  جوانــی 
کــه  گلسنگ شناســی. روزی پیــش مــن آمــده بــود یــا نامــه ای نوشــته بــود  ج در زمینــه  خــار
کمــک می خواهــد. از روســتایی در جلفــا! از آقــای  گل ســنگ  ــٔه  ــرای تحقیقــات در زمین ب
کــردم بــه جــای مــن پیــش ایــن جــوان بــرود ببینــد چــکار می کنــد.  دکتــر ُمــر خواهــش 
کــرده اســت. بیــش  ــدر آزمایشــگاهی راه انــدازی  ــا پــول چوپانــی پ ــوم شــد در روســتا ب معل
ــه  ــر چ ــت و ... ه ــده اس ــکوپی خری ــت. میکروس ــرده اس ک ــع  ــنگ جم گل س ــه  گون ــزار  از ه
بــرای  بخــرد  خوبــی  دوربیــن  بتوانــد  این کــه  جملــه  از  او.  بــه  کــردم  کمــک  توانســتم 
گرفــت،  لیســانس  کــه  هــم  بعــد  بگیــرد.  گل ســنگ ها  از  کــه می خواهــد  عکس هایــی 
کــه خــوب  گرچــه مغایــر آئین نامه هایــی وزارت بــود امــا بــه شــورای بــورس قبوالنــدم 
گل  اســت بورســیه شــود و شــد! حــاال می بینــم در فنانــد بــه عنــوان دانشــجوی دکتــری 
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ــی  ــاع می کنــد. همســرش هــم ایران ــه زودی دف ــی شــده اســت. ب سنگ شناســی بین الملل
چ شــناس اســت. شــب میمهــان منــزل آنهــا بــودم. قبــل از آن هــم بــه دانشــگاه  اســت و قار
کــه مــن  کمکــی  گشــتیم.  کارش توضیــح داد. قــدری هــم شــهر را  و دفتــر او رفتیــم و از 
کاشــکی همــه  ــود  ــه ایــن مــورد بســیار اثرگــذار ب کــردم قابل توجــه نبــود، امــا توجــه مــن ب
این قــدر توجــه و قــدرت تشــخیص داشــتند، آن وقــت رشــد مــا بســیار ســریع و قابل توجــه 
کارشــناس بین المللــی را بــه یــک جــوان  کم توجهــی مــن شــاید ایــن  می شــد! یــک ذره 

ــرد. ــل می ک ــر، تبدی ــر دیگ ــزاران نف ــل ه ــرده، مث افس

88/12/19، چهارشنبه
ساعت 11 به فرودگاه رسیدیم و ]...[

گرچــه حــدود 3:3۰ صبــح بــه منــزل رســیده بــودم. هنــوز  پنجشــنبه صبــح بــه دفتــر رفتــم، 
کشــتی عــوض بشــود  کــه شــاید مســیر  از تــورال و اعتصــاب خبــری نبــود. صحبــت ایــن بــود 
ــت.  ــه ای الزم داش گان ــوز جدا ــن مج ــه ای ک ــرود،  ــینکی ب ــه هلس ــو ب ــدر تورک ــای بن ــه ج و ب
گــر راهــی بــاز شــد و شیشــه بــه تــورال رســید خسروشــاهی  کــه ا قبــًا صحبــت ایــن شــده بــود 

بــرای تحویــل بــرود.

88/12/21، جمعه
ــاز شــده اســت )مجــوز داده  ــه نظــر می رســد راه هلســینکی ب ــه ب ک خسروشــاهی تلفــن زد 
گفتــم بســیار خــوب شــنبه  گــر ایــن جــور باشــد دوشــنبه شیشــه بــه تــورال می رســد.  شــده( و ا

کنــد. کــه بلیــط تهیــه  گــر خبــر قطعــی بــود فرصــت هســت  ا

گرچــه شیشــه بــه تــورال نرســید، امــا ســفر را موفقیت آمیــز  کــه ســفرم را مــرور می کنــم،  حــاال 
کارگاه تــراش  می بینــم. صحبــت حضــوری در محــل، در لونــد و ونیــز در فنانــد در محــل 
کار مــا را روان تــر می کنــد.  گــردش  و رصدخانــٔه تــورال و صحبــت در محــل بــا افــراد مختلــف 

کــه هــم تیــم لونــد و هــم تــورال احســاس بهتــری نســبت بــه ایــن  بــه وضــوح می دیــدم 
کردنــد. همــه چیــز را email و تلفــن حــل نمی کننــد. احســاس انســانی  همــکاری حــس 
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کاری تیــم مهندســی، توانایــی  رو در رو چیــز دیگــری اســت. نگرانــی مــن حــاال فرهنــگ 
ــاهی اســت.  ــاد خسروش ــز مشــغلٔه زی ــی، و نی ارباب

ــرای  کاری شــان را ب ــٔه  ــوز برنام ــی و تیــم مهندســی هن ــی ارباب گذشــتن مدت اینکــه بعــد از 
کــه  گفتــم  کــه قبــل از ســفر  مــاه آینــده بــه مــن نداده انــد نگران کننــده اســت. بــه خصــوص 
گذاشــته شــده بــه مــن بدهنــد.  کــه بــر عهده شــان  کاری  گــراف  هرکــدام در حــد یــک پارا

کار را نکــرد! امــا او ایــن 

89/1/9، دوشنبه
کنــد. از این کــه  امــروز صحبــت مفصلــی بــا اربابــی داشــتم. خــودش مایــل اســت صحبــت 
کــه  کارهــا و رفتــارش می بینــم. هنــوز ]...[. ویژگــی خوبــش ایــن اســت  چــه مشــکلی در 
گــر هــم می شــود  از رفتارهــای تنــد دیگــران نســبت بــه خــودش ناراحــت نمی شــود یــا ا
انتهــا نمی بینــد و  تــا  را  کار  کــه جزئیــات  گفتــم  بــه او  کنــش تنــد نشــان نمی دهــد.  وا
کــه مــن همــواره نگــران  بــه همیــن جهــت در زمان بندی هــا اشــتباه می کنــد، طــوری 
کــه او مســئولیتش را پذیرفتــه اســت. هنــوز مطمئــن نیســتم ]...[ اســت. کارهایــی هســتم 

گــر  گــروه مهندســی بــا مــن صحبــت داشــت. اصــرار بــه این کــه ا هــادی قربانــی از اعضــای 
ــکاری  ــا هم ــا م ــل ب ــاه قب ــش م ــد ش ــد و مانن کن ــظ  ــروگاه حف ــاری اش را در نی کار ج ــود  بش
ــه او  ــا ب ــکال هایی دارد. ام ــه اش کار چ ــن  ــم ای گفت ــه او  ــود و ب ــت نب ــن موافق ــر م ــد. نظ کن

گفتــم باشــد تــا مــن فکــر بکنــم و بعــد تصمیــم بگیریــم.

89/1/1۰، سه شنبه
گــروه مهندســی  گــزارش فرســتاد مســیح حنیــف زادگان از  کــه  کســی  امــروز آخــر وقــت تنهــا 
گــزارش افضلی فــر را ندیــده ام. فــردا قــرار اســت صحبــت تلفنــی جمعــی بــا آرنــه  بــود. 
کارهــا  داشــته باشــیم. بــه نظــر می رســد جلســٔه قبــل از عیــد و فشــار مــن بــه لحــاظ نظــم 

گذاشــته اســت. کمــی اثــر 
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کارهــا بــه موقــع انجــام  کــه بــاز هــم  کارهــای ســایت راضــی نیســتم. نگرانــم  از چگونگــی 
کارهــای قلــه و  کــه ســپهر دیــروز اطاعــات جدیــدی مــی داد از حجــم  نشــود. بــه خصــوص 

کــه بایــد بســته شــود. مبلــغ قــراردادی 

89/1/12، چهارشنبه
بــا تیــم لونــد، در ایــن جلســه  امــروز جلســٔه مدیریتــی داشــتیم قبــل از تمــاس تلفنــی 
ــا بــرای نصــب  معلــوم شــد هنــوز مشــکات پیچیــده و زمان بــری بــر ســر راهمــان اســت ت
تجهیــزات مایکروترمــال، و نیــز انتقــاِل داده، آمــاده بشــویم. نگرانــی مــن دارد بیشــتر 
کارهــا  کــه ایــن جــور بی مســئولیتی در قبــال  کــردم  می شــود. بــرای همــه در جلســه روشــن 
ک اســت و آینــدٔه ناجــوری را بــرای مــا ترســیم می کنــد. مــا همــٔه اطاعــات امــروز  خطرنــا
ــه اجــرای  ــا ب ــم ی ــر تصمیــم بگیری کــه بتوانیــم زودت را در اوائــل مــاه اســفند هــم داشــتیم 

بپردازیــم. تصمیم هــا 

ــا آرنــه  گفتــم بایــد ب کــه هفتــه آینــده بــه لونــد بــرود.  کــرده بــود  ــا آرنــه هماهنــگ  ســپهر ب
کار قله هــا هنــوز روی هــوا اســت! کنــم.  صحبــت 

ــی  ــود و راض ــده ب ــر را دی ــروز افضلی ف ــیح و به ــزارش مس گ ــه  ــد. آرن ــرار ش ــی برق ــن جمع تلف
کار قلــه را بــه تأخیــر می انــدازد. پــس از بحــث  گفتــم آمدنــش بــه لونــد  بــود. در مــورد ســپهر 
کــه وقــت  ــا در چنــد روزی  قــرار شــد بــه جــای دوشــنبه آخــر هفتــه آینــده بــه لونــد بــرود ت

کارهــا را این جــا روشــن بکنیــم. هســت تکلیــف 

کــه مــا یــک مســئول قلــه نیــاز داریــم بــه عــاؤه یــک  روز بــه روز مشــخص تر می شــود 
تیــم مهندســی! مهنــدس سرپرســت 

ــان فروردیــن مهلــت  ــا پای ــه او ت کــردم. قــرار شــد ب ــا تیــم مشــورت  در مــورد قربانــی هــم ب
ــا اســتعفا. ــا پــروژه ی بدهیــم، تمــام وقــت ب

کنــد. بــه مــن زنــگ زد، در  کــه قــرار شــد او بــه قربانــی منتقــل  بعــد از ایــن قــرار بــا اربابــی 
کــه او هــم بشــنود. می گفــت قربانــی  کــه روی بلندگــو می گــذارد  گفــت  حضــور قربانــی 
کــه  کاری  کــه تــا پایــان  نپذیرفتــه اســت بمانــد امــا پیشــنهاد خــودش )اربابــی( ایــن اســت 
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کارش را ادامــه دهــد. مــن از اربابــی عصبانــی  در اختیــارش اســت، لــی اوت تلســکوپ، 
کــه چــرا درک نمی کنــد چنیــن موضوعــی را نبایــد تلفنــی آن هــم در حضــور قربانــی  شــدم 
گفتــم پیشــنهاد بــدی نیســت امــا باشــد در جلســٔه مدیریــت  کنــد. بــا ماطفــت  ح  مطــر

ــفم ]...[. ــود. متأس ح ش ــر مط

89/1/14، شنبه  
روز پنجشــنبه وضعیــت موجــود، از جملــه مشــکل قربانــی را بــه اطــاع آرنــه رســاندم. امــروز 
کــه قربانــی دیگــر همــکاری نکنــد و این کــه چگونــه  پیــام مفصلــی داده بــود. پذیرفتــه بــود 
کنیــم. همین طــور مســئول بــرای قلــه بــه جــای اربابــی و نیــز  بــرای او جایگزیــن پیــدا 
یــک مهنــدس نرم افــزار. احســاس می کنــم الزم اســت زودتــر بــه ایــران بیایــد و از نزدیــک 
کــه قــرار اســت مهندســان برونــد )مســیح و بهــروز( و  کنیــم. امــا ایــن هفتــه  بــاز صحبــت 
کــه هنــوز مــن  کارهــای قلــه در تهــران  کار زیــاد خواهــد بــود. همین طــور  اربابــی. در لونــد 

ــد. ــران می کن را نگ

کــه بــرای بخــش توســعٔه فنــاوری ســفارش  گــون  گونا امــروز ماشــین فــرز و بــرش و قطعــات 
کارگاه ]...[  داده بودیــم رســید. خوشــحال کننده بــود. امیــدوارم در شــش مــاه آینــده 

کارایــی داشــته باشــیم. پشــتیبانی خوبــی بــرای رصدخانــه خواهــد بــود.

89/1/16، دوشنبه 
کارمنــدان و هــم بــا تیــم مهندســی  امــروز جلســه های مفصلــی هــم مدیریتــی و هــم بــا 
کــه ابــراز شــود. گانــه داشــتیم. الزم بــود بعضــی حرف هــا زده شــود و بعضــی نگرانــی  جدا

ــکاری  ــا هم ــا م ــًا ب ــد قطع ــرار ش ــه ق ک ــی،  ــدس قربان ــای مهن ــورد آق ــم در م ــه تصمی از جمل
گرفــت.  نکنــد. خــودش بــا توجــه بــه اصــرار مــا بــرای تمــام وقــت بــودن این گونــه تصمیــم 
کــه مجبــور شــدم امــروز  گذشــته، طــوری  امــا دکتــر اربابــی در ایــن مــورد ]...[، در دو روز 
ح  در جلســه مدیریتــی بــه لحــاظ آمــوزش رفتــاری در حضــور دیگــران ایــن اشــکال را مطــر
کــه مــن بایــد بکنــم. از جملــه  کنــم. جلســٔه امــروز نتیجــٔه خوبــی داشــت از لحــاظ دقتــی 
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کارمنــدان، وظایــف آنهــا و مســئولیت های آنهــا بــرای  این کــه متوجــه شــدم هنــوز جــای 
دیگــران روشــن نیســت.

کمــک خواهــد  کــه ایــن  گــروه مــا دارد یــک تیــم می شــود  ع بــه نظــرم می رســد   در مجمــو
کننــد.  کارهــا روان تــر پیــش بــرود و نیــز افــراد جدیــد راحت تــر جــای خــود را پیــدا  کــرد 

داده هــا  ارســال  و  ذخیــره  بــه  مربــوط  قطعه هــای  اینکــه  و  هســتم  قلــه  نگــران  هنــوز 
ــکاران  ــوز هم ــه آوردم هن ک ــاری  ــه فش ــا هم ــد. ب ــا نرس ــت م ــه دس ــع ب ــه موق ــان ب کاش ــه  ب

نکرده انــد. پیــدا  امــور  پیگیــری  بــرای  را  الزم  حساســیت 

89/1/21، شنبه
ســپهر و حقیقــت هــر دو ســفرند. ســپهر در لونــد و حقیقــت در چیــن )بــرای مســئولیت های 
ــه  ــا هــم ب ــی را ب ــه آقــای قربان ــود وضعیــت پرداخــت ب ــرار ب ــه ق ک ــب اســت  ورزشــی(. جال
کار را انجــام داده  تصمیــم برســند و بــه مــن بگوینــد. هــر دو رفته انــد بــدون این کــه ایــن 

باشــند.

کــه دوشــنبه بــا هــم داشــتیم و حرف هــای مفیــدی زده شــد قــرار بــود خاصــه  جلســه ای 
کار هــم انجــام نشــده  آنهــا تنظیــم شــود و حقیقــت بــه مــن بدهــد. رفتــه اســت و ایــن 
بــرای  کار« مفهــوم نیســت  بــه نتیجــه نرســیده اســت! هنــوز »انجــام یــک  یــا  اســت! 
کــه  کــی بتوانــم بــه آنهــا بفهمانــم  کار مــن را مشــکل می کنــد. چگونــه و  بعضی هــا و ایــن 

ــه! ــی چ ــام« یعن »انج

89/1/24، سه شنبه
صبــح در الرک هســتم. هــوای ابــری همــراه اســت بــا نم نــم بــاران. همــه چیــز بســیار 

کــم اســت. دلنشــین اســت و آرام اســت. آرامــش خوبــی حا

چنــد قــرار مرتبــط بــا نصــب تجهیــزات در قلــه و نیــز نصــب تجهیــزات انتقــاِل داده بــه 
کاشــان( نهائــی و آمــاده امضــا شــده اســت. جعفرآبــاد )نزدیــک 
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کارگاه و ســمپوزیومی  برنامه ریــزی بــرای ابــزار تلســکوپ بــا خسروشــاهی انجــام شــده. 
ــی  ــز چگونگ ــزار و نی ــف اب ــال تعری ــر س ــا آخ ــه ت ــم و اینک کردی ــی  ــاه پیش بین ــان م ــرای آب ب
قــرارداد بــرای ســاخت آن بــه پایــان برســد. بخــش توســعٔه فنــاوری فعــال شــده اســت، و 

کرده ایــم و ســاخت وســایل شــروع شــده اســت. عمــًا از دوران زیــر ســاخت ها عبــور 

دکتــر جالــی قــرار شــده اســت از خــرداد مــاه بــه مــا بپیونــدد و دســت کم تــا مهــر تمــام وقــت 
گرفــت. امیــدوارم  کار مهندســان بــه حــدی شــکل خواهــد  بــا مــا باشــد. پــس نظــارت روی 

ایــن هــم محقــق بشــود. 

کــه  کــم داریــم. دو نفــر هــم  کــه هیئــت علمــی  یــک مشــکل عمــده مــا در پژوهشــکده اســت 
قــرار بــود بــه عنــوان پژوهشــگر پســا دکتــری بــه مــا ملحــق شــوند خواســته اند یــک ســال 

دیگــر بیاینــد، البــد متأثــر از اوضــاع سیاســی روز!

گرفتــه اســت و چنــد  فــردا دکتــر مبشــر می آیــد. همــکاری او بــا شــکل خوبــی بــه خــود 
می کننــد. همــکاری  مشــترک  پروژه هــای  در  دانشــجو 

89/1/28، شنبه
ح امضــا شــد. دو ســال پیــش  امــروز قــرارداد بــا شــرکت ســازه بــه عنــوان مشــاوِر مــادر طــر
در خــرداد مــاه اولیــن ماقــات بــا دکتــر یغمائــی و دکتــر نوایــی از ایــن شــرکت بــود. در ایــن 
گذشــته هــم بــه روال  کــردم در 9 مــاه  مــدت بــا افــراد و شــرکت های مختلــف صحبــت 
گهــی دادیــم و شــرکت های مختلــف تقاضــا دادندکــه در نهایــت هــم ایــن شــرکت  رســمی آ

برنــده شــد. مدیــران متیــن و بــا تجربــه ای هســتند. 

ح و چــه  امــروز بــا مبشــر هــم جلســه داشــتیم. چگونگــی همــکاری مــا بــا او چــه در مــورد طــر
کــه بــا چنــد دانشــجو شــروع  کاری  در مــورد آمــوزش بــه تفصیــل بحــث شــد. خوشــبختانه 

شــده اســت دارد ثمــر می دهــد و او هــم راضــی اســت. 

در مورد ابزار رصد هم صحبت شد.
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89/2/8، چهارشنبه 
پریــروز دوشــنبه ســپهر بــا تأخیــر از لونــد برگشــت. آتشفشــان ایســلند باعــث تعطیلــی 
کــه روز  کــه اثــرات آن هنــوز لمــس می شــود. در جلســه ای  پروازهــا در اروپــا شــده بــود 
کــه در آنجــا چــه انجــام داده  دوشــنبه بــا تیــم اجرائــی داشــتیم نتوانســتم متوجــه بشــوم 
اســت. دو وظیفــه داشــت: یکــی طراحــی مفهومــی و دومــی برنامــٔه زمان بنــدی طراحــی 
کــه جلســه مدیریتــی داشــتیم و از او خواســتم اطاعــات مکتــوب  بــا جزئیــات. دیــروز هــم 
شــده خــود را بفرســتد هنــوز نفرســتاده اســت. روی مســائل جــدی،  قــدری فنــی و حــاوی 
کارش راضــی اســت. مانــده ام  گفتــه بــود ایــن بــار از  تعــدادی مولفــه، ]...[. آرنــه در پیــام 

کــه ]...[. 

به هرحال مسئله ای شده است.

ح ســامانه ریزدمائــی هســتیم.  امــور قلــه پیــش مــی رود و هنــوز بــه شــدت نگــران طــر
کیلومتــری قله هــا پیــش مــی رود. بهنــام  مســائل اداری مرتبــط بــا تملــک و حــوزه 2۰ 
ع انتقــال داده از قله هــا بــه جعفرآبــاد  و همــکار جدیــدش عجمــی مشــغول اند. موضــو

ســرانجام دارد شــکل بــه خــودش می گیــرد و شــاید در هفته هــای آینــده اجــرا شــود.

گهی استخدام بدهیم برای مدیر قله ها و نیز چند مهندس. باید به زودی آ

مســیح حنیــف زادگان و افضلی فــر در لونــد هســتند. قــرار اســت هفتــه آینــده برگردنــد. 
آمــوزش آنهــا هــم خــوب پیــش مــی رود. 

هنــوز مشــکل فرهنگــی در هماهنگــی میــان تیــم مهندســی از یــک طــرف، و تیــم توســعٔه 
کــردن آن  کــه بایــد بــه فکــر مرتفــع  فنــاوری در بخــش توســعٔه فنــاوری پژوهشــکده داریــم 

باشــیم.

89/2/15، چهارشنبه
ــاری  ــر قن ــه جزای ــنبه ب ــزارگان دوش ــز اب ــوزش و نی ــورد آم ــره در م ک ــرای مذا ــاهی ب خسروش

ــا شــنبه برگــردد. رفــت ت
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کارش در لونــد  گزارشــی از نتایــج  دوشــنبه هــم جلســٔه مدیریتــی داشــتیم. اربابــی باالخــره 
کنیــم. گرفتــن اولیــن نــور! بایــد مطالعــه  کارهــا و برنامــٔه زمانــی آنهــا تــا  داد. ســیاهه ای از 

ایــن هفتــه هــم قــرار اســت مهندســان از لونــد برگردنــد. بیمــٔه شیشــه دارد بــه نتیجــه 
ح شــود. شــاید هــم  ــا وکیــل مطــر ــد ب ــه بای ک ــرارداد از آلمــان آمــده اســت  می رســد. فــرم ق

اول بــه فارســی ترجمــه شــود.

جــو اداری مــا هنــوز شــکننده اســت. دلخوری هایــی وجــود دارد و بــه نظــر می رســد طــول 
کنش هــای تنــدی دارد. اربابــی آرام اســت  ــا حــل شــود. خسروشــاهی وا کشــید ت خواهــد 
ح  ع مســائل را مطــر امــا ]...[. هفتــٔه آینــده می خواهــم چنــد جلســه بگذاریــم و ایــن نــو

کنــم. شــاید جــو تلطیــف شــود. 

89/2/2۰، دوشنبه
کردیــم.  گــزارش اربابــی را بــا خسروشــاهی نــگاه  امــروز جلســٔه مدیریتــی داشــتیم. روز قبــل 
کــه  گــزارش قبلــی آرنــه اســت  گــزارش صرفــًا همــان  کــه ایــن  خسروشــاهی عصبانــی بــود 
فقــط بــه یــک ســبک دیگــری بــا یــک نرم افــزار طراحــی شــده و زمان بندی هــا شــفاف 
ع  شــده و هیــچ فکــر جدیــدی در آن وارد نشــده اســت. مــن بــه انــدازه او از ایــن موضــو
دلخــور نبــودم، امــا دلخــوری بســیار بیشــتری داشــتم از عــدم پیشــرفت در امــور مربــوط 
کاشــان پــس از چنــد  بــه قلــه. بــه خصــوص مســئله حــل نشــدن انتقــاِل داده بــه جعفرآبــاد 
کــه هیئــت امنــای شــهرک صنعتــی بــا تقاضــای مــا مخالفــت  مــاه. تــازه پریــروز خبــر دادنــد 

کــرده اســت.

کامی هــا در برنامه ریــزی بــرای امــور قلــه هــا،  بــه همیــن دلیــل، و نیــز بــا توجــه بــه جمیــع نا
گرفتــم ناراحتــی  گرفتــن ]...[ شــد. تصمیــم  گذشــته ذهــن مــن مشــغول تصمیــم  چنــد روز 
کــه موردهای خــاص را می خواســتند  کــه بــر خــاف میــل آنهــا  کنــم.  خــود را در جلســه ابــراز 

کننــد پرداختــم بــه ایــن قضیــه و ناتوانــی تیــم در حــل مســئله. ح  مطــر

کــه از او انتظــار  طــرف صحبــت مــن اربابــی و حقیقــت بودنــد. حقیقــت از ایــن جهــت 
کنــد تــا نظــر  داشــتم مســئله جعفرآبــاد را جدی تــر بگیــرد و از ارتباطــات خــودش اســتفاده 
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کنــد بــه  کنــد. انتظــار داشــتم بــه محــل بــرود و بــا افــراد مؤثــر صحبــت  هیئــت امنــا را جلــب 
کــم اهمیــت  کــه بــه نظــر مــن امــور را ســاده می گیــرد و زمان بندی هــا را  گفتــم  اربابــی هــم 
گــر بــه ایــن ســبک  کــه ا گفتــم  کارهــای مــا بــه عقــب می افتــد.  می گیــرد. بــه همیــن دلیــل 
کشــید. آشــکارا ناراحــت  پیــش برویــم طــول پــروژه از 5 ســال بــه 15 ســال بــه درازا خواهــد 

کنــد، امــا ]...[. کــرد خــودش را توجیــه  شــد و ســعی 

ــردم.  ک ــا خشــونت صحبــت  ــا و ب ــه قاطــع و بی محاب ک ــود  ایــن اولیــن جلســٔه مدیریتــی ب
منتظــرم جالــی از آمریــکا برگــردد، امــور مهندســی را بــه او بســپارم و بــا اســتخدام یــک فــرد 

جدیــد امــور قلــه ]...[. هنــوز نمی دانــم ]...[.

89/2/21، سه شنبه
را می خواســتم  لونــد  از  گــزارش  بــا مهندســان داشــتیم.  امــروز صبــح جلســٔه مشــترک 
ــوز همــکاری  ــه هن ک ــه اســتنباط مــن ایــن اســت  ک ــردم  ک ح  بشــنوم. قبــل از شــروع مطــر
روان  فنــاوری  توســعٔه  بخــش  تیــم  نیــز  و  مهندســی،  تیــم  پشــتیبانی،  بخــش  میــان 
کــه همــه خودمــان را یکــی بدانیــم  نیســت. توضیــح مفصــل دادم بــرای اهمیــت ایــن 
کارهــا و ســریع شــد آنهــا بــه هــم  کارهــای یکدیگــر بــرای روان شــدن  و بــدون مداخلــه از 

کنیــم. کمــک 

کار  پیشــرفت  وضــوح  بــه  شــدم.  خوشــحال  افضلی فــر  و  حنیــف زادگان  گــزارش  از 
دیــده می شــد. طراحــی محــل فعال ســازی )فعال گرهــای( شیشــه تمــام شــده بــه نظــر 
کــه قــرار اســت اضافــه شــوند از عهــده  می رســید. مطمئــن شــدم ایــن تیــم بــا چنــد نفــری 

بــر می آینــد. کار 

کاری بیشتر وقت بگذاریم.  باید برای تلطیف رابطٔه 

تیم قرار است فردا به قله ها برود. بیشتر به خاطر مسئله سامانٔه ریزدمائی.

کــه قــرار اســت جمعــه بیایــد همــراه بــا نماینــدگان شــرکت ســازه  هفتــٔه آینــده بــا آرنــه 
گرگــش  )شــرکت مشــاور مــادر( بــه قلــه خواهیــم رفــت. تعییــن نهایــی محــل راه دسترســی 

ــد انجــام شــود. قــرار اســت در ایــن بازدی
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22//89/2، چهارشنبه
کنفرانــس جهانــی نجــوم در زنجــان اســت. ترجیــح دادم نــروم. در عــوض به  امــروز و فــردا 
اصفهــان آمــدم بــرای جلســه پژوهــش مجلــٔه فیزیــک و نیــز بازدیــد از شــهرک بهارســتان 
کــره بــا شــهردار و شــورای شــهر بــه منظــور توافــق بــر ســر رفــع آلودگــی نــوری  اصفهــان، مذا
ایــن شــهرک بــه عنــوان مــدل. آمادگــی آنهــا قابــل تحســین اســت. بایــد دیــد چقــدر 

ــرد. ع را در ســال جــاری پیــش ب ــوان ایــن موضــو می ت

89/2/26، شنبه
تیــم  و  مدیــران  بــا  داشــتیم  جلســه ای  ابتــدا  صبــح  بــود.  آرنــه  حضــور  اول  روز  امــروز 

. ســی مهند

گــزارش تصویــری از نصــب حس گرهــای ریزدمایــی در دینــوا  گزارش هــا بــه خصــوص 
ح بــود. همگــی احســاس رضایــت می کردنــد از پیشــرفت  مربــوط بــه چنــد روز پیــش مطــر
ح  کارهــا. امــا بــه وضــوح در مــورد ایــن ســامانه هنــوز ســوال هایی مطــر ایــن بخــش از 

ــود. ــث ش ــد بح ــی بای ــه های فن ــه در جلس ک ــت  اس

ع حنیــف زادگان.  کــرد بــا موضــو بعــد از نهــار جلســٔه مدیریتــی داشــتیم بــا آرنــه. آرنــه شــروع 
کــه بــرای ادامــه تحصیــل در UBC پذیرفتــه  گفتــه بــود  ظاهــرًا قبــل از جلســه مســیح بــه او 
گرفــت  شــده و در شــهریور مــاه قــرار اســت بــه آن جــا بــرود. بحــث مفصــل بــا جزئیــات در 
کــه بــا ایــن وصــف بــرای پــروژه چــه بکنیــم. ایــن تنهــا مــورد او نیســت بلکــه در آینــده بــا 
دیگــران هــم همیــن مســئله را خواهیــم داشــت. همــٔه راه هــای ممکــن بــرای پیشــگیری از 
کاری مــا اســت.  کــه تقصیــر بــرای جــو  کیــد می کــرد  این گونــه مــوارد بحــث شــد. ســپهر تأ
کــه در اشــتباه محــض اســت  کــم بــود این گونــه نمی شــد. می دانســتم  گــر جــو دیگــری حا ا
کنــم ]...[. و متأســفانه بــا تعمیــم  گــر فــرض  کــه بــه بی راهــه بــروم ا گمــان نمی کنــم  و 
کــه منعکــس می کنــد   کنــم بــا بدبینی هایــی  کــه از قبــل دیــده ام می توانــم تصــور  مــواردی 

کــم دامــن می زنــد. ]...[! بــه بــدی جــو حا
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ســاعت چهــار آقــای دکتــر پوریــا خســروپناه از ســازمان فضائــی هلنــد ESRON، آمــد و بــا 
کــه چگونــه می توانیــم از  کردیــم  کــرد و بحــث  کارهایــش صحبــت  او جلســه داشــتیم. از 

توانی هایــش و نیــز احتمــااًل از دانــش فنــی ســازمان ESRON اســتفاده بکنیــم.

89/2/31، جمعه
ــوا  ــه دین ــازه ب ــرکت س ــاور، ش ــدگان مش ــا نماین ــراه ب ــه هم ــب و آرن ــپهر، حبی ــنبه س چهارش
ــح  ــروز صب ــوم. دی ــق بش ــا ملح ــه آنه ــش ب گرگ ــه  ــن ب ــرای رفت ــح دادم ب ــن ترجی ــد. م رفتن
بــا  هــم  بعــد  کــرد.  دیــر  قــدری  راننــده  رفتــم.  آژانــس  یــک  بــا  دقیقــه   4:3۰ ســاعت 
بخــش  هنــوز  شــد  معلــوم  می داشــت.  نــگاه  بیــدار  را  خــودش  روحوضــی  آهنگ هــای 
ــا را در مــورد خدمــات اعمــال نمی کنــد. مــن هــم خــودم  ــا اســتاندار نامکتــوب م اداری م
خواب آلــوده بــودم امــا مجبــور بــودم بــه هــر قیمتــی بیــدار بمانــم و مواظــب راننــده باشــم.

ــه  ــت صبحان ــم داش ــیدیم. تی ــان رس کاش ــر در  کوث ــل  ــل هت ــه مح ــه ب ــاعت ۷:3۰ دقیق س
گرمــا و ســر  می خــورد. معلــوم بــود درســت اســتراحت نکرده انــد. و بعــد هــم معلــوم شــد در 

ــد. ــًا نخوابیده ان ــدا اص و ص

کاشــان فکــری بکنیــم. متأســفانه همــکاران مــا هنــوز معنــی  بایــد حتمــًا بــرای اســکان در 
اســتاندارد را درســت درک نکرده انــد چــه رســد بــه اعمــال آن. 

کردیــم و قبــل از 12 بــاالی قلــه بودیــم.  گرگــش حرکــت  بــه هــر حــال ســاعت 8 بــه ســمت 
کنــد.  کمــک  کرایــه ای بــار زده شــد امــا قاطــر خودمــان بی بــار بــاال رفــت تــا بــه تیــم  اســب 
کــه تــا  کــه ســوار شــد و ســپس خسروشــاهی  خانــم دلفــان از شــرکت ســازه اولیــن نفــر بــود 

قلــه ســواره آمــد.

کانکس هــا هــم  قلــه وضعیــت جدیــدی داشــت دکل هــای جدیــد نصــب شــده بودنــد. 
کردیــم شــب را آنجــا  گرفتــه بــود. هــوس  کامــل نصــب شــده بــود و شــکل خوبــی بــه خــود 
بمانیــم. چــادر هــم بــود امــا بیشــتر بــه عنــوان انبــار اســتفاده می شــد. تیــم ســازه اطاعــات 
ــود و  ــوب ب ــوا خ ــتر. ه ــنایی بیش ــرای آش ــرد ب ــداز می ک ــه را وران ــراف قل ــرد و اط ــع می ک جم
گرچــه هنــوز قــدری بــرف اطــراف قلــه بــود و بــاد  گــرم احتیــاج پیــدا نکــردم،  مــن بــه لبــاس 
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ــه  ــد شــده اســت. ب ــه ناپدی ــه متوجــه شــدیم آرن ک ــم  ــد. مشــغول نهــار بودی شــدید می وزی
کرمــی قاطربــان بــه دنبــال او رفتنــد و هــوا هــم  ســمت پائیــن رفتــه بــود. حبیــب و آقــای 
ــه  کنیــم و ب گرفتیــم جمــع  ــرق می رفــت ســریع تصمیــم  طوفانــی شــد و احتمــال رعــد و ب
کــه بــرای تعییــن نهایــی جــاده دسترســی بــا مــا  کاظمــی، نقشــه بردار  پاییــن برویــم. آقــای 

آمــده بــود در نظــر داشــت از جــاده احتمالــی بــه پائیــن بــرود. 

گویــا نبــود احتمــال طوالنــی شــدن بازگشــت  مــن هــم بــا او همــراه شــدم. گرچــه راه چنــدان 
می رفــت امــا نمی خواســتم ایــن موقیعــت شناســایی اطــراف از نزدیــک را از دســت بدهــم. 
ــال رفتنــد. ســاعت حــدود 2  ــه ســمت ترمین کاظمــی همــراه شــدم و بقیــه ب ــا  پــس مــن ب
کــه از ایــن موقیعــت بــه راه دسترســی نــگاه  کاظمــی  بعــداز ظهــر بــود. بــه هنــگام برگشــت، 
ــا  نکــرده بــود قــدری ســردرگم بــود امــا بــه پیشــنهاد مــن چنــد راه اضافــه را هــم رفتیــم ت

کنیــم. شــناخت بهتــری از موقعیــت پیــدا 

کــه پیشــنهاد می کــرد بــه نظــر مــن مناســب می رســید شــاید تنهــا ابهــام تکــٔه آخــر،  راهــی 
کــه بایــد بــا دقــت بیشــتر بررســی  کیلومتــر تــا پانصــد متــر نرســیده بــه قلــه اســت  حــدود یــک 
شــود. خوشــحال از این کــه راه را دیــده ام بــه بقیــٔه تیــم ملحــق شــدم و یــک راســت مســیر 

گرفتیــم. تهــران را پیــش 

سپهر با ما همراه نبود چون شب قبل بعد از بازدید دینوا به تهران برگشته بود.

اســت.  باعــث دردســر  پاره شــده روی حس گرهــای دینــوا هنــوز  پاتیــن  مســئلٔه ســیم 
کــه تمــام مســئولیت را می خواهــد  گــر مســئول اســت  پیشــنهاد مشــخصی نداریــم. ســپهر ا
کــه پیشــنهاد مشــخصی بدهــد. خسروشــاهی هــم  بــه عهــده بگیــرد در موقعیتــی نیســت 

کــه مســئولیت قطعــی را عهــده دار نبــوده اســت.  شــاید خوشــحال اســت 

89/3/1، شنبه 
ع ســپهر اربابــی و همــکاری او را  امــروز جلســه مفصلــی بــا آرنــه و حبیــب داشــتیم. موضــو
کار Project Plan را در  کــردم. خواســتم آرنــه نظــرش را بگویــد. او می گفــت ســپهر  ح  مطــر
کار اقامتــی حــدود ســه مــاه در لونــد الزم اســت. حرف هــای  لونــد انجــام دهــد. بــرای ایــن 
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گفتــم. ]...[ فقــط همیــن برنامه ریــزی  ــه شــنیدم نظــر قطعــی خــودم را  ک او و حبیــب را 
پــروژه را انجــام دهــد. 

تصمیم سختی بود اما الزم بود ]...[.

کار ]...[. این هم نتیجه 

ادامٔه جلسه در مورد چگونگی ]...[ تا ببینیم چه می کند.

89/3/5، چهارشنبه
کــه  کارهــا بــود. از جملــٔه جایگزیــن مســیح  دیــروز آخریــن جلســٔه صحبــت بــا آرنــه و مــرور 
ــر شــروع  ــا او مصاحبــه شــد هــر چــه زودت کــه یکشــنبه ب ــد،  کردیــم مهندســی جدی توافــق 
گفتــم. چنــدان ناراحــت بــه  کنــد. نگرانــی خــودم را در مــورد پــروژٔه ریزدمایــی  کار  بــه 
نظــر نمی رســید و امیــدوار بــود شــرایط جــوی جدیــد و اصــاح بوبین هــا باعــث بهبــود 
امــور بشــود. در مــورد M2 قــرار شــد طــی دو مــاه آینــده بــا شــوت تمــاس بگیــرد. خانــم 
کًا از  دشــتدار هــم بــا او صحبــت داشــت. آرنــه از پیشــرفت زبــان انگلیســی او راضــی بــود و 

همکاریــش احســاس رضایــت می کــرد.

کــه بــا مــا خواهــد بــود بــه  گــذار شــود و ســپهر در مدتــی  صحبــت شــد امــور قله هــا زودتــر وا
کــه مــن موافــق بــودم. ح پــروژه برســد  برنامــٔه زمان بنــدی و طــر

روز دوشــنبه بعدازظهــر ســرانجام جلســه بــا ســفیر ســوئد در دفتــر الریجانــی برگزارشــد. آرنــه 
کــرده اســت و او اظهــار خرســندی شــدید از  کــه بعــد از جلســه بــا ســفیر صحبــت  می گفــت 

ایــن همــکاری می کــرد.

کنــد. دیشــب در فــرودگاه بــا آرنــه صحبــت  کــه صحبــت  امــروز صبــح اول وقــت ســپهر آمــد 
گفتــه بــود. بــه وضــوح ناراحــت بــود و امــا خــوددار.  کــرده بــود و آرنــه تصمیــم را بــه او 
گفتــم هیــچ مشــکلی نــدارم و دوســتی مــا مســتقل از مســائل  کنــد  خواســت صحبــت 
کــه ســپهر پشــت ســر  گفته انــد  گــر  کــه ا کاری پــا برجــا اســت. حــرف اصلــی او ایــن بــود 
کــرده اســت درســت نیســت، دســت کم این کــه دیگــران از جملــه حبیــب  مــن بدگویــی 
کرده انــد. و نیــز این کــه آنهــا بتواننــد  خسروشــاهی و عبــاس جالــی بســیار بســیار بدگویــی 
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گفتــم صحــت ایــن حرف هــا را می توانــم قبــول  گذاشــت. در پاســخ  کنــار خواهنــد  مــن را 
کــرد امــا تصمیــم مــن در مــورد همــکاری وی بــا پــروژه بــر  بکنــم و تعجــب هــم نخواهــم 
کنــم هیــچ اشــتباهی در  کنونــی مــن اســت و اصــًا نمی خواهــم وانمــود  مبنــای اطاعــات 

کــی قلــب او هیــچ شــکی نــدارم. گفتــم در صداقــت و پا کار نیســت. بــه عــاوه 

گاه گاه در مراجــع  کســانی  کــه  پــروژه دارد وارد مرحلــه جدیــدی می شــود. بــو می کشــم 
گوشــم بــه ایــن حرف هــا  کرده انــد امــا  ح  کنــار رفتــن مــن را مطــر و مکان هایــی زمزمــٔه 
بدهــکار نیســت. صحــت و پیشــرفت پــروژه و البتــه پیش بینــی اتمــام مطلــوب آن، هــدف 

اصلــی مــن اســت.

کًا روز ســختی بــود تمــام روز جــدا از صحبــت بــا ســپهر درگیــر مســئله های افــراد  امــروز 
یــا  و  داده انــد.  دســت  از  را  خــود  کار  سیاســی  دالئــل  بــه  عمدتــًا  کــه  بــودم  مختلفــی 
کــه هیــچ آینــده ای بــرای خــود نمی بیننــد.  غ التحصیــان جوانــی در فیزیــک و نجــوم  فار
کــرده اســت اســفبار اســت.  کــه وزارت علــوم بــرای اســتخدام جدیــد فراهــم  شــرایطی 
از نســل مــا، نســل  کســانی  کــم اســت.  بــر دانشــجویان جــوان حا افســردگی شــدیدی 
و  مــات  و  گیــج  کوشــیده اند،  کشــور  علمــی  توســعٔه  بــرای  دهــه  چنــد  کــه  انقــاب، 
گریــه  کــه فقــط می توانــم  مبهوت انــد. در جلســه ای چنــد روز پیــش اردالن می گفــت 

گریــه مــن راه افتــاده بــود. کــه می گفــت  کنــم. ایــن را 

بــا  مســتمر  طــور  بــه  کــه  معنــی  ایــن  بــه  اســت،  شــده  ســخت  بســیار  کاری  شــرایط 
ــا  ــروازی آنه ــران و دروغ پ ــردی مدی ــت از بی خ ــه حکای ک ــم  ــورد می کنی ــی برخ رویدادهای
را دارد. عــده ای آرمان گــرا تصــورات یــا تخیــات خودشــان را واقعــی می انگارنــد و بــدون 
ابــزار دنیــای مــدرن و بــدون توجــه بــه ظــرف زمــان و مــکان از ایــن تخیــات سیاســت های 
کــه بنیــان هیــچ یــک از اقدام هــای ســی  اجرایــی ملــی می ســازند. موجــی در راه اســت 
کمونیســت هــم اســتفاده  گذشــته را قبــول نــدارد. ایــن مــوج از روش هــای شــوروی  ســال 
می کنــد  امــا بــه اســم اســام. نمی دانــم ایــن مــوج چقــدر طــول بکشــد، امــا در شکســت آن 
هیــچ شــکی نــدارم. خــوب اســت ســعی شــود هــر آنچــه از ایــران و اســام و فرهنــگ و ثــروت 

کــرد. کــرد بــرای دوران پــس از میرایــی ایــن مــوج حفــظ  ملــی می شــود حفــظ 
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89/3/16، یکشنبه
کــه  کــه تعطیــل بــود از پنجشــنبه اش بــه طالقــان رفتیــم. هــوا بــه قــدری خــوب بــود  دیــروز 
بــه هیچ وجــه عاقــه بــه بازگشــت بــه تهــران را نداشــتم. روز جمعــه بــا شــورای روســتای 
ــورا  ــم ش ــوم و می خواه ــن بش ــرد دف گلی ــم در  ــه می خواه ک ــم  گفت ــردم.  ک ــت  ــرد صحب گلی
هــم همیــن  را  آن  ج  بپذیــرد. مخــار دفــن  بــرای  گلیــرد  بــه  را  مــن  انتقــال  مســئولیت 
گفتــم ایــن یــک حــرف جــدی اســت. لطفــا  کــه  کننــد  حــاال می دهــم. خواســتند تعــارف 
کار همیــن روزها  گفتنــد مشــابه ایــن  مســئولیت آن را بپذیرنــد و قیمــت آن را هــم بگوینــد. 
گفتــم  کــه قــدری زیــاد بــود. امــا پذیرفتــم و  حــدود 8۰۰ هــزار تومــان هزینــه بــرده اســت، 
کــرد. آنهــا  گاه بــی گاه بــه روســتا خواهــم  کــه  کمک هایــی  یــک میلیــون می دهــم بــه غیــر از 
کــه ایــن را پذیرفته انــد. می خواهــم مســئولیت دفــن مــن از قبــل  هــم نوشــته ای بدهنــد 

کســی نباشــد! مشــخص باشــد و بــاری بــر دوش 

حقیقــت  اســت.  متعــارف  حــد  در  پیچیدگی هــا  مــی رود.  پیــش  رصدخانــه  کارهــای 
ــا قــدری می لنگــد. همیــن امــروز چنــد نفــر  کارهــای اجرایــی م ــه ســفر رفتــه اســت.  ــاز ب ب
کــه ایــن  کار بیمــٔه آنهــا انجــام نشــده اســت.  بــرای اندازه گیــری دیــد بــه دینــوا می رونــد. 

ع همــان شــلختگی اداری مــا اســت.  بی توجهــی از نــو

بــه  توجــه  بــا  امــا  نیســتند،  آمــاده  هنــوز  گرگــش  در  نصــب  بــرای  جدیــد  بوبین هــای 
نیســتیم. عقــب  برنامه ریــزی  از  چنــدان  آمــده،  پیــش  مشــکات 

کــه  نفــری  دو  نرســیده ایم.  نتیجــه  بــه  هنــوز  محــل  توپوگرافــی  نقشــه برداری  بــرای 
کــی بتوانیــم  کار عجلــه اســت. امــا معلــوم نیســت  پیشــنهاد داده انــد هنــوز شــک دارنــد. 

کنیــم. شــروع 

89/3/22، شنبه
کــه نقطــه عطفــی در امــور  امــروز ســالگرد انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال گذشــته اســت 
کشــور امــا افســرده  کت اســت و آرام. بخــش علمــی  کشــور بعــد از انقــاب بــود. ســا سیاســی 
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رفتارهــای مســئوالن  و  رویدادهــای سیاســی، سیاســت ها  از  نگــران. مســتقل  و  اســت 
کشــور نگران کننــده اســت.  آموزشــی و پژوهشــی 

در  خانــه ای  شــد.  نهائــی  توپوگرافــی  قــرارداد  مــی رود.  پیــش  خــوب  رصدخانــه  امــور 
قولنامــه شــد.  و  انتخــاب  و بحــث،  گشــت  مــاه  یــک  از حــدود  پــس  کامــو،  روســتای 
کاشــان بــه عنــوان دفتــر بــه نظــر می رســد نهائــی شــده باشــد. امــروز  خانــه ای هــم در شــهر 

گــر مشــکل دیگــری پیــش نیایــد.  یــا فــردا بایــد پــای قولنامــه برویــم، ا

هفتــه  دو  بــه  نزدیــک  می رســد.  دوشــنبه  تــازه  برنگشــته  مســافرت  از  هنــوز  حقیقــت 
نیســت! خــوب  اصــًا  او.  غیبــت  می شــود 

اســتقرار تیــم اندازه گیــری دیــد در قله هــا خــوب پیــش مــی رود. قــدری نابســامانی در 
قــرارداد مربــوط بــه تــدارکات داریــم.

پیــش  بی اشــکال  ظاهــرًا  امــا  تأخیــر  بــا  ریزدمائــی  بوبین هــای  تصحیــح  همین طــور 
کــرده اســت. فعــًا قــرار اســت تــا  کار را شــروع  مــی رود. دکتــر جالــی بــه مــا پیوســته اســت و 

کنــد. آخــر تابســتان تمــام وقــت باشــد و تیــم مهندســی را سرپرســتی 

و  هســتند  آنجــا  مهندســان  می رونــد.  لونــد  بــه  پــروژه  پرونــدٔه  تکمیــل  بــرای  اربابــی 
رفــت. خواهــد  آینــده  هفتــه  هــم  ســعیدی فر  آقــای  مــا،  جدیــد  مهنــدس 

89/4/12، شنبه
 GR19 امــروز روز پــر مشــغله ای اســت. فــردا )امشــب( مســافرم بــرای شــرکت در همایــش
کارهــا  کافــی اســت باعــث شــود بســیاری  در مکزیــک. یــک هفتــه نخواهــم بــود و همیــن 
کلمــه ای ننویســم از تحــوالت چنــد هفتــه اخیــر. امــروز متمرکــز شــود. امــا دلــم نیامــد چنــد 

امشــب مهندســان از لونــد بــر می گردنــد: دکتــر روانــی، جعفــرزاده و بهــروز افضلی فــر. دکتــر 
اربابــی هــم بــا آنهــا اســت.

بی برنامگی هــا  ع  نــو همــان  از  برونــد.  نتوانســتند  ســعیدی فر  و  حنیــف زادگان  مســیح 
کــه قبــل از ســفر اعــام  ]...[. بــا این کــه هیــچ تفاوتــی در برنامه ریزی هــا پیــش نیامــد، او 
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کــه اصــًا از ایــن  کــه نیاینــد. مــن  کــه ایــن دو نفــر بیاینــد از آنجــا پیــام فرســتاده  می کــرد 
ع چیســت؟ پــس بــا تاییــد او و  روش خوشــم نیامــد بــه تفصیــل بــرای آرنــه نوشــتم موضــو

کــه ســفر آنهــا بــه تعویــق بیفتــد. ل تفصیلــی پذیرفتــم  بــا اســتدال

کــه ممکــن بــوده یــا هنــوز ممکــن اســت، بــه  ع دیگــر پیــش آمــد  هفتــٔه پیــش موضــو
شــود. تبدیــل  بحرانــی 

جالــی  دکتــر  ایــن  از  پــس  خواســتم  مــن  کــه  مدیریتــی  دوشــنبه  روز  جلســٔه  از  پــس 
از  همــه،  بــرای  بعــد  روز  صورت جلســه  بگیــرد،  عهــده  بــه  را  مهندســان  برنامه ریــزی 
کــه  کــه ظهــر آرنــه از لونــد تلفــن زد  جملــه اربابــی، ارســال شــد. چنــد ســاعتی نگذشــته بــود 
کــه جالــی بــا امــور مهندســی تلســکوپ  داســتان جالــی چیســت. اصــل حــرف او ایــن بــود 
ناآشناســت و فعــًا خــودش مســئولیت رســیدگی بــه مهندســان را بــه عهــده بگیــرد. معلــوم 
کــردم. قــرار شــد فعــًا  بــا او مفصــل صحبــت  ع ناراحــت اســت.  بــود اربابــی از موضــو

کنیــم.  ع مســکوت بمانــد تــا خــودش ایــران بیایــد و صحبــت  موضــو

کنــش آرنــه هــم زیــاد قابــل درک نبــود. شــاید اربابــی  اصــًا از رفتــار ]...[ خوشــم نیامــد. وا
کنــار  کــه بــا رفتــن او مهندســان هــم دلســرد خواهنــد شــد و او نگــران  کــرده باشــد  وانمــود 

رفتــن مهندســان اســت!

89/4/26، شنبه
ــن  ــت م ــا 4/22 وق ــنبه 4/13 ت ــس GR19 از یکش کنفران ــرکت در  ــرای ش ــک ب ــفر مکزی س
کارهایمــان را بــه هــم ریخــت.  کــه همــه  کــرد  گرفــت. دو روز آخــر را هــم دولــت تعطیــل  را 

کاشــان  کــه از مکزیــک بــر می گــردم همــراه الریجانــی و مدیــران بــه  قــرار بــود یکشــنبه 
گرگــش  برویــم و بــا مقامــات محلــی هــم جلســه داشــته باشــیم و هــم بــه محــل جــادٔه 
کــه امســال جــاده  برویــم تــا از نزدیــک بــا نیازهــای مــا آشــنا بشــوند. هــدف مــن ایــن اســت 
کار هــم بــه تعویــق  دســت کم صــاف شــود. بــا تعطیلــی اعــام شــده از ســوی دولــت ایــن 

افتــاد!
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کاشــان در  گرانمایــه نماینــدٔه  آقــای  بــا  بــه مکزیــک جلســه ای داشــتم  از رفتــن  قبــل 
کاشــان فــرد مؤثــری اســت. دکتــر نصیــری هــم بــود.  کــه هــم در مجلــس و هــم در  مجلــس 
ــه مــا پیوســت.  کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات هــم ب ســر نهــار دکتــر عباســپور،  رئیــس 
کــه دو نیــاز اساســی داریــم. یکــی جــاده  گفتــم  گرانمایــه  جلســٔه بســیار مفیــدی بــود. بــه 
کــه موضوعــی درازمــدت اســت. احســاس  کــه فوریــت دارد و دیگــری رفــع آلودگــی نــوری 

کــرد. کــه حساســیت را بــه خوبــی درک و پیگیــری خواهــد  مــن ایــن بــود 

ــا مهندســان در  کــه در جلســه ب قبــل از رفتــن بــه مکزیــک بــه خسروشــاهی هشــدار دادم 
کــه تنــش ایجــاد نشــود. خوشــبختانه مشــکلی پیــش نیامــده  کنــد  حضــور اربابــی دقــت 
ــه  ک ــوده  ــوتفاهمی ب ــدن مشــکل س ــل پیش نیام ــدم دلی ــه ش ــنبه متوج ــازه پنجش ــود. ت ب

بــرای اربابــی پیــش آمــده اســت. 

کنــم. قبــل از آن جلســه ای بــود بــا  روز چهارشــنبه فرصتــی پیــش آمــد بــا اربابــی صحبــت 
کــه باعــث ناراحتــی خسروشــاهی شــد  کــه اربابــی بــاز هــم رفتــار نامناســبی داشــت  مدیــران 

و حقیقــت هــم ســخت از رفتــار او برآشــفته بــود.

کارهــا در لونــد پرســیدم آیــا  گــزارش  در جلســه، پــس از شــنیدن صحبت هــای اربابــی و 
ــا آخــر  ــراردادش ت ــود ق ــرار ب ــرده اســت؟ چــون ق ک ــاه  ــرای خــودش بعــد از مهــر م فکــری ب
کــه قــرارداد از بخــش اداری برایــش  گفــت:  کــرد!  شــهریور بــا پژوهشــکده باشــد. تعجــب 
کجــا اســت. بــا او خیلــی صریــح  رفتــه اســت بــرای تمــام ســال. ســوء تفاهــم معلــوم شــد از 
ــه  ــا ب ــر هــم او چیــزی می شــنود ی گ ــه نظــر مــن عــوض نشــده اســت و ا ک ــردم  ک صحبــت 
کنیــم. بایــد بــه مــن بگویــد. قــدری شــکه شــد. امــا  دســتش می رســد بایــد بــا هــم چــک 

کــه جــای شــک نگــذارد. صراحــت مــن الزم بــود 

گــر چــه دیــر امــا  کمک هــای اولیــه بــرای افــراد مــا برگــزار شــد.  گذشــته آمــوزش  آخــر هفتــٔه 
کاســته شــد. آرنــه  کار انجــام شــد و قــدری از نگرانــی مــن  کــه دســِت کم ایــن  خوشــحالم 
ع اربابــی همــکاری جالــی  هــم پنجشــنبه آمــد. امــروز بــا او جلســه خواهیــم داشــت. موضــو

کــرد. و جایــگاه هــر یــک را باالخــره بــا او حــل خواهــم 
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ــی  ــته فرصت گذش ــٔه  ــد هفت ــت. در چن ــش اس ــرًا رضایت بخ ــان ظاه کار مهندس ــرفت   پیش
ح اولیــه )لــی اوت( تلســکوپ را دیــدم. دارد  کنــم. جــز این کــه طــر ــا آنهــا صحبــت  نشــد ب

شــکل می گیــرد. 

کــرده بودیــم آمــده اســت.  گهــی  کــه آ مجموعــه ای حــدود ۷۰۰ تقاضــا بــرای چهــار شــغل 
مشــغول بررســی هســتیم. از حــدود 8۰ تقاضــا بــرای مهندســی نرم افــزار، مــن تنهــا 6 مــورد 
کنــم. تعجــب اســت از ســطح پائیــن ایــن همــه  را توانســتم بــه عنــوان قابــل بحــث جــدا 

غ التحصیــل! فار

89/4/29، سه شنبه
قلــه،  مدیــر  عنــوان  بــه  اســتخدام  متقاضیــان  بــا  مصاحبــه   بــرای  می شــویم  آمــاده 
کــه از میــان آنهــا  کنتــرل، نرم افــزار و مکانیــک. حــدود ۷۰۰ تقاضــا رســیده  الکترونیــک و 

بــرای مصاحبــه دعــوت شــده اند. مجموعــًا 4۰ مــورد 

کــرد  ح  امــروز بــا آرنــه جلســٔه خصوصــی داشــتم. از جملــه مــوارد بحــث اربابــی بــود. مطــر
کــه ]...[. آخریــن مــورد  کنتــرل پــروژه مناســب باشــد چنــد مثــال برایــش زدم  شــاید بــرای 
کــه تیــم دو هفتــه دیگــر در  بازدیــد بعــدی تیــم مهندســی از لونــد بــود. آرنــه خیــال می کــرد 
کار مســئولیتش  گفتــم نــه، تــازه فــردا تقاضــای ویــزا خواهنــد داد و ایــن  لونــد خواهــد بــود. 
کــه از  کارهایــی را  بــا ســپهر بــوده اســت! او اشــراف روی ]...[. قــرار شــد بســته بــه مــورد، 

کنیــم. گــذار  عهــده اش بــر می آیــد بــه او وا

کار بیــش از حــد می خواهــد انجــام دهــد و  ــه شــدت خســته شــده اســت.  خسروشــاهی ب
کــش می دهــد. امــروز هــم بــه همیــن  همیــن توانایی هــا و قــدرت وی را بیــش از حــد 
کم توجهــی بخــش مالــی مــا در دادن چــک بــه او بــه شــدت عصبانــی شــده بــود. دلیــل 

89/5/4، دوشنبه
کــه شــروع  امــروز دوشــنبه اســت ســاعت 1۰:5۰. مــا هنــوز در میــان یــک مصاحبــه هســتیم 
کــه خــود، ماجرایــی داشــت.  کــردم بــه نوشــتن. مصاحبــه مربــوط بــه الکترونیــک اســت 



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   1۷8   

بیــش از صــد نفــر متقاضــی بودنــد. اربابــی و خسروشــاهی در یــک مرحلــه حــدود 15 نفــر را 
کــرده بودنــد. قــرار شــده بــود اصغــر جعفــرزاده، عضــو تیــم مهندســی هــم بــه ایــن  انتخــاب 
کــه دســت کم دو نفــر موافــق  ع متقاضیانــی  کنــد. مجمــو کنــد و انتخــاب  متقاضیــان نــگاه 
کــه خــودم فرصــت نکــرده  بودنــد حــدود 15مــورد شــد. قــرار شــد همــه دعــوت شــوند. مــن 
کار انجــام شــده  کــه ایــن  کننــد  گفتــه بــودم هــر 15 نفــر را دعــوت  بــودم لیســت را ببینــم 
کــه نگاهــی بــه لیســت انداختــم دیــدم بعضی هــا بســیار ضعیف انــد.  بــود. شــنبه ظهــر 

کننــد.  گفتــم دیگــران هــم مجــدد نــگاه  کــردم از انتخــاب!  تعجــب 

ــود.  ــده ب ــل ندی ــر دلی ــه ه ــد ب کن ــگاه  ــت را ن ــود لیس ــد ب ــدا عاقه من ــه از ابت ک ــی  ــر جال دکت
کــردم او هــم ببینــد. حــدود 5 نفــر بــه نظــر مــن جــدی آمدنــد. عصــر در راه منــزل از  اصــرار 
کاندیدهــا موافــق  کــه جالــی و خسروشــاهی بــا دعــوت از ایــن  دفتــر بــه مــن تلفــن زدنــد 
ــود  غ ب ــلو ــرمان ش ــیار س ــنبه بس ــردا. یکش ــا ف ــد ت ــود، باش ــه نمی ش ک ــن  ــم ای گفت ــتند.  نیس
آرنــه  بــا  جلســه ها  میــان  فاصلــٔه  در  نشســتم  گــون.  گونا بحث هــای  و  مصاحبه هــا  بــا 
کــه دعــوت  کردیــم  کارنامــٔه آنهــا انداختیــم و در نهایــت 5 نفــر انتخــاب  نگاهــی ســریع بــه 
کننــد. متأســفانه ســه نفــر از بهتریــن آنهــا هــم  کــه از بقیــه عذرخواهــی  شــوند و خواســتیم 

ــد. کــه دو نفــر امــروز آمدن نمی توانســتند بیاینــد. ایــن شــد 

کــه هیچ کــدام را دعــوت بــه  پــس از اتمــام مصاحبــه بــا ایــن دو نفــر تصمیــم بــر ایــن شــد 
کار نکنیــم.

کار ســخت  چــه برنامه ریــزی بــرای مصاحبه هــا و چــه تصمیمــی پــس از اتمــام مصاحبــه! 
گرچــه الزم. از نتایــج نســبتًا راضــی هســتم. بــه خصــوص بــرای  و خســته کننده ای بــود، 

کــه فعــًا الویــت هــم داشــت. بخــش مکانیــک 

89/5/13، چهارشنبه
گذشــته از تنــم بیــرون نیامــده و ایــن چنــد روز هــم هنــوز  کار ســه هفتــٔه  هنــوز خســتگی 
کــه مســئله مــن را زیــاد  کنــم. علــت دیگــری  کارهــای عقب مانــده را بــه روز  نتوانســتم 
کشــور بــود. ســخنرانی بــا  ج از  کــرده پذیــرش ســخنرانی در همایــش بــزرگ ایرانیــان خــار
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کــه دوشــنبه انجــام شــد و درســت هــم یــک هفتــٔه  عنــوان »ایــران در قــرن 21« پذیرفتــم 
گرفــت. تمــام وقــت مــرا 

کار رصدخانــه دوبــاره بــه حالــت عــادی برگشــته. ایــن چنــد روز مکاتبــات جدیــدی انجــام 
کــه امســال  گرگــش.  هنــوز امیــد را ازدســت نــداده ام  شــد بــه منظــور پیگیــری جــادٔه قلــٔه 

کار زیرســازی انجــام شــود. قبــل از شــروع فصــل ســرما 

پاالیــش قلــٔه نجومــی انجــام می شــود. اندازه گیــری دیــد در دو قلــه رضایت بخــش اســت. 
کارشــان خــوب پیــش مــی رود و جوان هــا هــم بــاالی قلــه خوشــحالند! امــروز  هــر دو تیــم 
کمــی از  گرچــه  کامــو منتقــل خواهــد شــد.  گرگــش بــه  5۰ بوبیــن و قفــس بــرای نصــب در 
کارت داده بــرداری ناشــنال امیدواریــم از حــدود 1۰  برنامــه عقــب هســتیم، امــا بــا رســیدن 

کامــل و شــروع شــود.  گرگــش  کار داده گیــری از ســامانٔه ریزدمائــی  روز دیگــر 

ــرده اســت. ایــن  ک گرگــش را آمــاده  ــٔه  ــزار شبیه ســازی شــارش روی قل ــی نرم اف دکتــر جال
ح هــم خــوب پیــش مــی رود. چــون مدیــر قلــه نتوانســتیم انتخــاب بکنیــم، بایــد  طــر
کــه  ــزل اســت  کمــی متزل ــا آخــر امســال را بــه طریقــی ســر بکنیــم. دکتــر اربابــی  احتمــااًل ت

چــه بکنــد.

89/5/18، دوشنبه
گزارش دهــی اســت، از  ع اصلــی  امــروز جلســٔه شــورای راهبــری رصدخانــه داریــم. موضــو
کارت  ــت.  ــدید اس ــش ش گرگ ــت روی  ــا فعالی ــن روزه ــته. ای گذش ــاه  ــد م ــای چن فعالیت ه
نشــنال رســیده اســت و بوبین هــا هــم آمــادٔه نصب انــد. چنــد روز پیــش که جلســه داشــتیم 
کــه آمــاده اســت اقــدام  کــه چــرا بــرای نصــب آن دســته از بوبین هــا  کــردم  اظهــار تعجــب 
کار اجرائــی را تــا آخــر نمی بیننــد. هیــچ لزومــی  نشــده اســت. هنــوز مدیــران مــا عمــق یــک 
ــد  ــه بای ــا آخرهفت ــورت ت ــر ص ــد. در ه ــق بیفت ــه تعوی ــر ب ــای حاض ــب بوبین ه ــت نص نداش
ــه انتهــا رســیده باشــد. دســت کم داده گیــری  گرگــش ب نصــب ایــن ســامانه ریزدمائــی در 
کــه نصــب شــده اند شــروع شــود. تیــم دیگــری مشــغول نصــب تجهیــزات  از آن دســته 
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انتقــال داده انــد. هــر لحظــه اشــکالی پیــش می آیــد. از توانائی هــای فنــی و اجرایــی در 
کمابیــش امــور پیــش مــی رود. ایــن زمینــه راضــی نیســتم. امــا بایــد بســازم و 

داده  ســفارش  روزهــا  ایــن  تلســکوپ  کنتــرل  بــه شبیه ســازی  مربــوط  قطعــات  اولیــن 
می شــود. مجموعــٔه قطعــات، نرم افزارهایــی اســت بــاز هــم از شــرکت ناســیونال آمریــکا. 
از طریــق چیــن. هنــوز نمی دانــم چــه می شــود. فعــًا امیــدوارم چهــار مــاه دیگــر بــه دســت 

مــا برســد. 

کــه قــرار اســت یکــی از همــکاران جدیــد  کبــری، دانشــجوی دکتــرای مکانیــک  داود ا
ــرکار در  ــت و از زی ــگ« اس ــه »زرن ک ــت  ــی اس ــد. زمزمه های ــران می کن ــرا نگ ــد م ــش باش بخ

نمی کنــد. خوشــحالم  رو. 

کــردم. خــوب  ــا اربابــی مــرور  کارهــا« )Work-Packages( را ب دیــروز ســیاهٔه »مجموعــه 
کــه رفتــارش ایــن روزهــا خــوب نیســت. چنــد بــار در جلســه ها  کــردم  گــوش زد  بــود. بــه او 
کــه نمی دانــم هســتم یــا نــه، یــا اینکــه چــه وظیفــه ای دارم.« بــه او  کــرده بــود. »مــن  تکــرار 
ع صحبت هــا بــرای خــودش خیلــی بــد اســت. ]...[ امــا احســاس مــن ایــن  گفتــم ایــن نــو

بــود پــس از ایــن جلســه بیشــتر ســر شــوق آمــده بــود.

گرفتاری نصب زیاد بود ترجیح دادم نروم.  قرار بود فردا به قله بروم اما چون 

89/5/19، سه شنبه
کــه قــدری ســرم خلــوت اســت و  امــروز اولیــن روز پــس از حــدود یــک مــاه یــا بیشــتر اســت 
کتــاب  تحــت فشــار قرارهــا نیســتم. احســاس خــا می کنــم. روزهــای ســختی اســت. دو 
ــه جــای وزارت  ــرای چــاپ نپذیرفتــه اســت. علــت: سانســور ناشــرها ب همســرم را ناشــر ب
کــه ]...[.  ارشــاد. ظاهــرًا ایــن ترفنــد جدیــد وزرات اســت. تأثیــر ایــن رفتــار بــه حــدی اســت 
اصــرار بــر رفتــن از ایــران. ایــن حالــت بــرای بســیاری درس خوانده هــا پیــش آمــده اســت. 

احســاس افســردگی، ناامیــدی!

کــه چــرا در  االن ســاعت حســاس در پژوهشــکده بــود )ســاعت 11(. بــه مــن اعتــراض شــد 
گفتــه ام دانشــجویان و دانشــگاهیان راحــت ویــزا می گیرند!   Physics Today مصاحبــه بــا
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کشــیده اســت. عــاوه بــر ایــن دیــروز  کــه از چهــار مــاه تــا یک ســال طــول  گفتنــد  مــواردی را 
کــرده اســت تمــام اســتخدام های هیئــت علمــی متمرکــز شــده اســت  وزیــر علــوم اعــام 
ــه  ــت فقی ــع والی ــد تاب ــی بای ــت علم ــت هیئ ــه اس گفت ــود.  ــری می ش و در وزارت تصمیم گی
غ التحصیــان جــوان مــا بــه شــدت ناراحــت،  باشــد و یــاران امــام زمــان تربیــت بکنــد! فار
ســردرگم و مضطــرب شــده اند. اوضــاع نابســامانی اســت. آرامــش در ایــن محیــط اعصــاِب 

آهنیــن می خواهــد.

از صبــح تــا االن دســت کم ســه مــورد مشــکات داخلــی رصدخانــه را مجبــور بــوده ام حــل 
کــه از زمیــن و آســمان می ریــزد. اوضــاع پیچیــده ای اســت و  کشــوری هــم  کنــم. مشــکات 
کــه در همایــش بــزرگ ایرانیان )دوشــنبه گذشــته( ســخنرانی  ایــن درســت هنگامــی اســت 
کــردم. هنــوز آینــده را روشــن می بینــم،  کــردم و از آینــدٔه صــد ســال دیگــر ایــران صحبــت 
گــذار از ایــن حالــت دو قطبــی جامعــه و حکومــت متعصبــان و ساده اندیشــان بســیار  امــا 

ســخت اســت !

89/5/3۰، شنبه 
گرگــش رفتــم. 9 شــب رســیدم و تــا 4 صبــح بیــدار  گذشــته، دوشــنبه شــب، بــه  هفتــٔه 
کــه امــور قلــه بــه خوبــی پیــش  بــودم و بــا تیــم پایــِش دیــد صحبــت می کــردم. خوشــحالم 
کارهــا مطلــوب اســت.  کیفیــت  کارهــای انجام شــده بی نظیــر اســت.  مــی رود. حجــم 
گــر موفــق بشــویم جــاده را امســال همــوار  افــراد بــا هــوش و باتــوان جــذب شــده اند. ا
کار عمــده ای انجــام داده ایــم و برنامه ریــزی عمرانــی قلــه بســیار بــه موقــع انجــام  بکنیــم 

خواهــد شــد.  

کنــون بــه آن بی توجهــی  کــه تا برنامه ریــزی ســفرهای لونــد و بالعکــس مشــکلی بــود 
گرفتــم و از خانــم قــادری خواســتم محــور  ع را بــه دســت  می شــد. خــودم ایــن موضــو
کــه روزآمــد  ارتباطــات باشــد. فعــًا برنامــه ای بــرای دو مــاه آینــده تنظیــم شــده اســت 

کار پیچیــده ای نخواهــد بــود. کــردن آن 
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کــردن مشــخصات ســامانٔه  دو هفتــٔه دیگــر قــرار اســت بــه لونــد و تــورال برویــم بــرای نهایــی 
کنــد. محاســبات مهندســان بــا چهــار  کار صیقــل را شــروع  حمــل آینــه تــا اوپتیــون بتوانــد 
حلقــه بــرای حمایــت شیشــه ایــن روزهــا نهایــی شــده و اطاعــات را حــاال می تــوان بــه 

کــرد. اوپتیــون منتقــل 

کــه  گذشــته جلســه ای بــا معاونــت علمــی رئیــس جمهــور داشــتیم. دکتــر رحیمــی،  هفتــٔه 
قبــًا مســئول ســازمان ســنجش بــود و او را خــوب می شــناختم. اخیــرًا شــده بــود مســئول 
کلــی از پــروژه دادیم.  گــزارش  ح هــای کان علمــی« در آن معاونــت. جلســه بــا او بــود.  »طر
گمــان می کنــم  حمایــت او در پیشــبرد پــروژه  اســناد قبلــی را خوانــده بــود و در جریــان بــود. 

مؤثــر باشــد.

و  ابهــام  بایــد  مــاه(  )ســه  دیگــر  مــاه  چنــد  تــا  اســت.  عــادی  پــروژه  کنونــی  شــرایط 
کمــی هــم  نگرانی هــای ســال جــاری مشــخص بشــود. از جملــه جــاده و بودجــٔه امســال. 
کــه در همیــن ســه مــاه بایــد تکلیــف آن روشــن بشــود. بخــش پشــتیبانی مــا مشــکات دارد 

89/6/2، سه شنبه
پریــروز بــا خبــر شــدم ثبوتــی از دانشــگاه علــوم پایــٔه زنجــان عــزل شــده و رســول خدابخــش 
از ارومیــه بــه جــای او منصــوب شــده اســت. اتفــاق غیــر منتظــره بــود و در زنجــان بــه 
کناره گیــری می کــرد  نــه این کــه ثبوتــی نمی بایســت  شــلوغی و تظاهــرات منجــر شــد. 
کــه اتفــاق افتــاد همــراه بــا بی احترامــی و خشــونت بــه هنــگام معرفــی رئیــس  بلکــه نوعــی 
کــه  گرفــت  کریمی پــور از دانشــکده فیزیــک شــریف تمــاس  جدیــد انتظــار نمی رفــت. دیــروز 
کــه ممکــن اســت بــه لحــاظ روانــی  خــوب اســت قــراری بگذاریــم و بــه دیــدن ثبوتــی برویــم 
تحــت فشــار باشــد. تمــام شــخصیت ثبوتــی، نارضایتــی مــن از مدیریــت وی در زنجــان، 
ــری از  ــه و جلوگی ــورد رصدخان ــار وی در م ــار حقارت ب ــز، رفت ــدٔه آن مرک ــه آین ــی ب بی توجه
گذشــت، امــا بــه  تحویــل داده هــای دیــد توســط نصیــری بــه مــا، همــه و همــه از ذهنــم 
گفتــم می خواهیــم عــده ای فــردا  گفتــم باشــد. بــه او تلفــن زدم. منزلــش بــود.  کریمی پــور 
بــه دیدنــش بیاییــم بــه خاطــر بی احترامــی بــه وی از ســوی وزارت. بــرای ســاعت 11 قــرار 
گذاشــتیم. روز بعــد، ده نفــر از دانشــکدٔه مــا و حــدود 2۰ نفــر هــم از از بچه هــای زنجــان 
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گلشــنی  گرفتــار بود.  گلشــنی و دکتــر توســلی هــم آمدنــد. اردالن نیامــد، ارفعــی هــم  آمدنــد. 
کــه از شایسته ســاالری و لــزوم آن صحبــت  کــه حــرف مــی زد، بــه خصــوص هنگامــی 
ــر  ــای دیگ ــانی و جاه ــوم انس ــگاه عل ــتم در پژوهش ــود. می دانس ع آور ب ــو ــم ته ــرد برای می ک
گفتــم چنــد نفــر از مــا  کــرده اســت. حــرف زیــادی در آن جلســه نــزدم جــز این کــه  چــه 
گرچــه بــا هــم اختاف هایــی  کشــور ســهیم بودیــم.  کــه از اوائــل انقــاب در رشــد فیزیــک 
داشــتیم، و هنــوز هــم داریــم. امــا توانســتیم بــا وجــود ایــن اختاف هــا بــه طــور حرفــه ای 
کنیــم. ایــن اتحــاد حرفــه ای  کنیــم و بــرای رشــد فیزیــک برنامه ریــزی و اجــرا  همــکاری 
در رشــته های دیگــر در طــول انقــاب نظیــر نداشــته اســت. وقتــی خداحافظــی می کــردم 
کنــون، جلــوی  انــگار تمــام فعالیت هــای 4۰ ســاله بــرای فیزیــک، از قبــل از انقــاب تا

چشــم حاضــر بــود. ثبوتــی تمــام شــده بــود!

ح  کــه ثبوتــی نگذاشــت اطاعــات مکان یابــی در اختیــار طــر درســت ســه ســال پیــش بــود 
کــرد. ایــن دنیــا اســت! دنیــا همیــن اســت! قــرار، بگیــرد و مــا را تحریــم 

89/6/3، چهارشنبه 
ح را بیــاورد. عــذر خواســت.  امــروز قــرار بــود اربابــی تصحیــح برنامــٔه زمان بنــدی طــر
ــا جمعــه  ــه اجــازه نــداده بــود. پذیرفتــم پیش بینــی می کــرد تمــام حســگرها ت کارهــای قل

گرگــش آمــاده برداشــت داده هــا بشــود. نصــب شــود و شــش دکل در 

مهندســان در لونــد مشــغولند و خبرهــای خــوش می رســد. بیــش از هــر چیــز برایــم جالــب 
ح  بــا طــر کــه توربــن از ایــن جمــع راضــی اســت و همیــن ادامــٔه همــکاری او را  اســت 

اســت. مطمئن تــر ســاخته 

ــرانجام  ــود س ــده ب ــاب ش ــه انتخ ک ــک  ــروه مکانی گ ــتخدام در  ــی اس ــری، متقاض کب داود ا
ــر  ــه نظ ــه ب گرچ ــرم.  ــری را بپذی ــی دیگ ــادی قربان ــر ه ــتم خط ــرد. نمی خواس ــی ام نک راض
گرچــه ناراحــت هــم شــد. حــاال بایــد بــه  بهتریــن نامــزد می رســید امــا عــذر او را خواســتم. 

فکــر نیــروی دیگــری باشــیم، پــس از ایــن همــه زحمــت و مصاحبــه و وقــت!
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کــه وزیــر  گواهــی می دهــد  کمابیــش همــه جــا صحبــت عــزل ثبوتــی اســت. اطاعــات مــن 
از ثبوتــی حــدود 8 مــاه پیــش خواســته بــود اســتعفا بدهــد. ظاهــرًا نــه اســتعفا داده بــود و 

کــرده بــود جانشــین مناســبی پیــدا شــود. کمــک  نــه 

حاال خودش قهرمان شده و مرکز زنجان نابود! ظاهرًا ]...[ است.

کــه روزنامــٔه شــرق پذیرفتــه  مقالــه ای در مــورد رویدادهــای اخیــر در وزارت علــوم نوشــتم 
کنــد:  قبایــی تنــگ بــر تــن علــم! وزارت علــوم بــه وضــوح احتمــااًل  اســت هفتــٔه آینــده چــاپ 
کشــور مــی رود: یــک عقب گــرد پــس  گاهانــه بــه ســوی محدودکــردن فعالیــت علمــی در  ناآ
از 25 ســال پیشــرفت و برنامه ریــزی. نمی دانــم ایــن دوره چقــدر طــول بکشــد امــا در هــر 

کشــور در پیــش اســت! صــورت دوران ســختی در علــم 

89/6/4، پنجشنبه
کــه جهــت حمایــت از  کریمی پــور همــراه نفــری آمدنــد در مــورد متــن نامــه ای  ظهــر امــروز 
کــه ایــن نامه مناســب نیســت. اردالن  گفتــم  کنیــم. تلفنــی  ثبوتــی نوشــته بودنــد صحبــت 
کردیــم. بــه نظــرم رســید تصمیــم خــود  و ارفعــی هــم آمدنــد دو ســاعت یــا بیشــتر صحبــت 
کنــد،  گرچــه قــرار شــد متــن را عــوض  گرفتــه اســت. احتمــااًل بــا حمایــت نفــری و توســلی.  را 
کــه انگیــزٔه اصلــی سیاســی اســت.  کار را بکنــد. بــه نظــرم رســید  امــا مطمئــن نبــودم ایــن 

اعتــراض بــه خاطــر اعتــراض نــه بــه خاطــر علــم و توهیــن بــه علــم؛ متأســف شــدم!

کــه مدتــی قــرار بــود بــا آقــای دکتــر ســاالرآملی، معــاون فنــاوری  دیــروز باالخــره جلســه ای 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری در الرک بــا حضــور الریجانــی تشــکیل شــد. ســاالرآملی 
کشــور اســت.  ح هــای کان علمــی راه توســعٔه علمــی  کــه مــا پذیرفته ایــم طر کیــد می کــرد  تأ
کوچــک. خوشــحال  ح هــای  بــه جــای اینکــه بودجــه تحقیقاتــی ریــز ریــز شــود بــرای طر
کان علمــی را در شــورای پژوهش هــای  ح هــای  کــه طر کــه پــس از پانــزده ســال  شــدم 
ح رصدخانــٔه ملــی و شــتابگر ملــی را بــه تصویــب رســاندم.  کــردم و دو طــر کشــور بــاب 
ع را پیگیــری می کنــد. ح هــا موضــو ع طر کنــون ریاســت جمهــوری بــا اعتقــاد بــه ایــن نــو ا
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ح  گرگــش را مطــر نیازهــای ســال جــاری، بــه ویــژه اهمیــت تســطیح جــادٔه دسترســی 
کردیــم. قــول داده شــد قــراری بــا معــاون اول رئیــس جمهــور و اســتاندار اصفهــان بــرای 

ع بگــذارد. پیگیــری موضــو

89/6/6، شنبه
ــی  ح راض ــر ــدی ط ــٔه زمان بن ــح برنام ــتم. از تصحی ــی داش ــپهر ارباب ــا س ــه ای ب ــروز جلس ام
کار می کننــد. باالخــره  گرگــش  بــودم. فــردا بــه لونــد مــی رود. خبــر رســید تمــام دکل هــا در 
کار آمــاده شــد! شــاید بتوانیــم قبــل از شــروع فصــل بــرف و یخ بنــدان دســت کم  ایــن 
ــه داشــته باشــیم. نصــب ایــن  ــاالی قل ــرای شبیه ســازی شــارٔه ب گرگــش ب دو مــاه داده از 
گرفــت. یــک بــار دیگــر تخمیــن اشــتباه  حســگر بســیار بیشــتر از آن کــه تصــور می شــد وقــت 

همــکاران بــرای همــه آشــکار شــد. امیــدوارم بــرای آینــده تجربــه و عبــرت شــده باشــد.

کمتــر منتقــل می شــود امــا  ــه مــن  گرچــه ب بخــش اداری مــا پــر تنــش اســت. ایــن تنــش 
کنــم  ــا آنهــا اتمــام حجــت  حــس می کنــم. اصــًا خــوب نیســت. بایــد در اولیــن فرصــت ب
کنــم. حضــور حقیقــت، و حــرکات پــر تنــش او، اجــازه  کنــم اوضــاع را تلطیــف  و نیــز ســعی 
کــه باالخــره  کنــد! امــروز هــم دعوایــی شــده بــود  کنتــرل  نمی دهــد ایــن شــرایط را خــودش 

بــه مــن منتقــل شــد!

کنــم.  ح صحبــت  کنفرانــس فیزیــک امســال، 2۰ شــهریور، قــرار اســت در مــورد طــر در 
کنــون هیــچ  تــا  امــا انجمــن نجــوم  ایــن مــورد پیش قــدم شــده،  انجمــن فیزیــک در 

دهــد! ج  خــر بــه  نتوانسته اســت  ابتــکاری 

89/6/۷، یکشنبه
قــرار بــا اپتیــون قطعــی شــده اســت. دســتور بحــث هــم مشــخص شــده اســت. اربابــی هــم 

کــه همــٔه تیــم حضــور دارد. همــراه خواهــد بــود. ایــن اولیــن بازدیــد از اپتیــون اســت 



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   186   

گــزارش خواســت بــرای دولــت. قــرار اســت خانــم دکتــر  گرفــت و  امــروز ســاالرآملی تمــاس 
کنــد و  ســلطان خواه از هیئــت دولــت بــا رئیس جمهــور و رحیمــی معــاون اولــش صحبــت 
کنــد. همین طــور قــراری بگــذارد بــا رحیمــی و اســتاندار اصفهــان. نظــر مجــدد آنهــا را جلــب 

ــوز  ــا هن ــاده ام ــان افت ــه جری ــی ب ــت از ثبوت ــٔه حمای ــت. نام ــوز آرام نیس ــان هن ــاع زنج اوض
امضــای زیــادی پــای آن نرفتــه اســت. امــا در وبگاه هــای مختلــف و در فضــای اینترنــت 

!BBC ــل ع شــده اســت نق ــاد صحبــت می شــود. موضــو از آن زی

89/6/8، دوشنبه
کار برون ســپاری واژه گزینــی ســرعت می گیــرد.  امــروز صبــح در فرهنگســتان زبــان بــودم. 
چــون فــردا می خواهــم بــه بروجــرد بــروم. پــس از مدتــی ســفری بــا خانــواده، چهارشــنبه 
کاری قبــل از ســفر لوند-تــورال  هــم ضربــت خــوردن اســت و تعطیــل. و تنهــا شــنبه روز 

کنــم. کارهــا را مــرور  اســت و الزم بــود 

نبــود.  ح  مطــر ویــژه ای  ع  موضــو رصدخانــه،  اداری  بخــش  در  موجــود  تنــش  جــز 
کاشــان از  پیگیری هــای اداری بــرای تســطیح جــاده در حــال انجــام بــود، و بهنــام در 

آن دفتــر می رفــت! بــه  ایــن دفتــر 

کامــو بایــد از اســتاندارد مــا در تهــران تبعیت  کاشــان و  کــه دفتــر  کــردم  بــا حقیقــت صحبــت 
گــر همیــن حــاال دقــت  کامــو. تــرس داشــتم ا کاشــان یــا روســتای  کنــد، و نــه اســتاندارد 
کــه  کنــد  نکنیــم ایــن دو دفتــر از هــر حیــث از فرهنــگ دانشــگاهی شهرســتانی تبعیــت 

کــرد. ع را درک  بســیار بــد می شــد! بــه نظــرم رســید حقیقــت موضــو

کاشــان  کــرده اســت دفتــر  کــه میــز و صندلــی دفتــر تهــران را تهیــه  قــرار شــد همــان شــرکتی 
کنــد! کامــو را هــم تجهیــز  و 
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89/6/9، سه شنبه
امــروز بــه بروجــرد رفتیــم. برخــاف معمــول اینترنــت بی ســیم در اختیارمــان بــود، از 
کنــم. توربــن از فنانــد جزئیــات فنــی دســتور جلســه  همســایه! توانســتم پیام هــا را چــک 

را فرســتاده بــود.

بحث امضا برای ثبوتی داغ بود.

کــه قــرار اســت  کارگاه بین المللــی فراســیارات اســت،  کــه آدم اصلــی  نــادر حقیقی پــور، 
ــی و  ــد هاوای ــان ارش ــه Owen، از منجم ک ــود  ــته ب ــود نوش ــزار ش ــش برگ کی ــاه در  ــن م بهم
کنــد و حتــی اضافــه در ایــران بمانــد امــا  سیاره شــناس بســیار عاقه منــد اســت شــرکت 
گرفــت!  گفتــم بــا او تمــاس خواهــم  کننــد!  می ترســد در خیابــان یــک دفعــه دســتگیرش 
ــیارات در  ــٔه فراس ــت در زمین ــک فعالی ــه ی ک ــم  ــزار می کنی ــدف برگ ــن ه ــا ای کارگاه را ب ــن  ای
کارگاه بیــرون بیایــد، همان طــور  ایــران شــروع شــود. امیــدوارم چنــد دانشــجو از خــال ایــن 

کیهان شناســی و تشــکیل ســاختار چنیــن شــد! کارگاه  ــزاری  ــا برگ ــه ده ســال پیــش ب ک

گرفتنــد تــا در مــورد رویدادهــای اخیــر علمــی در ایــران  از مجلــٔه ســاینس و نیچــر تمــاس 
گفتــم بــا آنهــا صحبــت نمی کنــم.  کــه جــواب منفــی دادم و  کننــد. از BBC هــم  صحبــت 
کرده انــد بســیار ساده اندیشــانه اســت و  کــه منتشــر  گزارشــی  گفتــم  بــه ســاینس هــم 
ع عــزل ثبوتــی پیچیده تــر از ایــن حرف هاســت. مقالــه ام را برایشــان فرســتادم و  موضــو

کننــد! کــه بخواهنــد ترجمــه  کســانی آن جــا هســتند  گرچــه فارســی اســت امــا  گفتــم 

کــه وزارت علــوم نقــش دیگــری  ج، توجــه ندارنــد  معمــواًل همــکاران مــا، چــه رســد بــه خــار
گرفتــه اســت و موتــور علــم ایــران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  بــه عهــده 
و  فنــاوری  بــه  نیــز توجــه جــدی  و  کان  ح  از ده طــر بیــش  بــا پیگیــری  اســت.  شــده 

آن. زیرســاخت های 

دانشــجو،  گرفتــن  نصب هــا،  و  عــزل  دانشــگاه ها،  کــردن  سیاســی  هیاهــوی  ایــن  در 
اســتخدام هیئــت علمــی، معاونــت علمــی رئیــس جمهــور بــا بهره گیــری از مدیــران ســابق 
وزارت علــوم نقــش سیاســت گذاری بــرای علــم و فنــاوری را بــدون لعــاب سیاســی و بــا 
ــا  گذشــته پیگیــری می کنــدو اتفــاق فرخنــده ای اســت. ارتبــاط ایــن معاونــت ب عبــرت از 
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کشــور هــم قابــل توجــه اســت! ده ســال دیگــر ایــن سیاســت ها شــروع بــه  بخــش دفاعــی 
کــرد. االن هــم متوجــٔه خبط هــای وزارت علوم انــد و ایــن فعالیت هــای  اثرگــذاری خواهنــد 

اثرگــذار را نمی بیننــد!

کــردم مشــکل لپ تــاپ مــن اســت. بعــد دیــدم  آخــر شــب اینترنــت قطــع شــد. ابتــدا فکــر 
نــه بــه خاطــر روز جهانــی قــدس و فعالیت هــای سیاســی ســبزها، از جملــه راه انــدازی 

ــود. ــدازی ش ــب راه ان ــود امش ــرار ب ــه ق ک ــود  ــی آن ب ــش اینترنت ــا و پخ ــون آنه تلویزی

89/6/13 و 89/6/14، شنبه و یکشنبه
ع جــاده و بازدیــد الزیجانی از کاشــان مهمترین  کــردم. موضــو شــنبه کارهــا را در دفتــر مــرور 
کــه آیــا هفتــٔه آینــده  گفــت در دو روز آینــده تصمیــم می گیــرد  کــردم.  کار بــود. بــا او صحبــت 
ع دفتــر  کنــد! موضــو فرصــت می کنــد یــا خیــر. قــرار شــد حقیقــت در غیــاب مــن پیگیــری 
کــردم. بهنــام عاقه منــد اســت همســرش  ح  کارمنــد دفتــری را بــا حقیقــت مطــر کاشــان و 
کار  کنــد. مــن همیشــه مخالــف ایــن بــوده ام زن و شــوهر در یــک محیــط  کار  در آن جــا 

کارمنــد دیگــری باشــیم: شــخصی محلــی! کننــد. قــرار شــد بــه فکــر 

بــا  دیگــر  مهــر  اول  از  اســت  قــرار  چــون  شــد.  صحبــت  هــم  اربابــی  قــرارداد  مــورد  در 
کاری معیــن! هنــوز موفــق  پژوهشــکده قــرارداد نداشــته باشــد بلکــه بــا رصدخانــه بــرای 
کنــد. بــا ایــن اوضــاع اســتخدام حتــی در دانشــگاه آزاد هــم  کاری پیــدا  نشــده اســت 
ســهمیه اســت. در چنــد مــاه آینــده موفــق بشــود! تصمیــم دارم قــراردادی تمام وقــت 
کنتــرل پــروژه باشــد.  ــه و نیــز نظــام  ــا او داشــته باشــیم. مســئولیت او پیگیــری امــور قل ب
کــه ]...[. چــاره ای فعــًا نیســت. شــاید بــه مــرور یــک مهنــدس صنایــع بــا تجربــٔه  می دانــم 
گرفتیــم بــا توجــه بــه مشــکات قراردادهــای  کمــک او بیایــد! تصمیــم  کنتــرل پــروژه بــه 
گــر بشــود قــرارداد او بــا LTG باشــد. بایــد ایــن را بــا آرنــه هــم صحبــت  داخلــی پژوهشــگاه ا

ــد موافــق باشــد. کنــم. البتــه او بای

ــه فکــر  ــا باعــث شــده اســت ب ــات هیئــت امن ــا مصوب مشــکل قراردادهــا و مغایــرت آنهــا ب
کثریــت تیــم ســهامدار آن باشــندو  کــه همــه یــا ا تشــکیل یــک شــرکت دانش بنیــان باشــیم 
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کــه تجربــه  کشــور  از آقــای مهرابــی، هیئــت علمــی بازنشســته مرکــز تحقیقــات علمــی 
کنــد. پــس از برگشــت از  گــردآوری  هــم در ایــن امــور دارد، خواســته ام اطاعــات الزم را 

کنــم. ع را پیگیــری  ــد موضــو ــس فیزیــک بای کنفران

ــی  ــورد چگونگ ــود در م ــه ب ــکده و رصدخان ــان پژوهش ــته می گذش ــای  ــم هفته ه ــی ه تنش
کــه در بخــش توســعٔه فنــاوری بــا درآمــد  پیگیــری مالــی و حســابداری فعالیت هایــی 
کــه همــه ایــن امــور را  ح انجــام می شــود. فعــًا بــه ایــن طریــق حــل شــد  اختصاصــی از طــر

ــود! ــام می ش ــکده انج ــمًا در پژوهش ــه رس گرچ ــد  کن ــری  ــه پیگ رصدخان

کــه نگذاشــتم تعطیــل شــود.  بعدازظهــر شــنبه هــم جلســٔه واژه گزینــی رصدخانــه داشــتیم 
ــا  ــاعتی ت ــم س ــتگی نی ــروم. از خس ــه ب ــه خان ــتم ب ــه توانس ک ــود  ــر ب ــش بعدازظه ــدود ش ح
کــردم. شــب بایســتی بــه فــرودگاه می رفتــم. باروبنــه ام مثــل  حــدود افطــار اســتراحت 

ــود! همیشــه ســبک ب

ــه  کنــم و شــماره 2۰۰ مجل ــز را هماهنــگ  ــٔه نجــوم هــم همــه چی ــا مجل ــود ب شــنبه الزم ب
پــس از 2۰ ســال در اول مهــر بایــد منتشــر می شــد. بــا پیگیــری یــک ســال اخیــر، باالخــره 
مجلــه پــس از 2۰ ســال بــه روز شــده بــود. نگــران بــودم شــمارٔه مخصــوص عقــب بیفتــد. 
بــه عــاوه می خواهــم مراســمی بــه همیــن مناســبت ترتیــب بدهــم و همــٔه دوســتان و 

دســت اندرکاران نجــوم آماتــوری و عاقه منــدان حرفــه ای دعــوت شــوند.

ل بنشــیند، بــه 
ُ

گ کــه آرزو داشــتم شــرکت زروان بــه  درســت در ایــن شــرایط، هنگامــی 
ِگل نشســته اســت. تمــام ضعــف مزمــن اجرایــی آن مشــهود شــده اســت. مــن هــم بــرای 
کــرده ام تــا متوجــه  گذشــته فشــار را زیــاد  امتحــان قطعــی افــراد آن بــه مــرور از شــش مــاه 
کــرده اســت، امــا  ضعــف خودشــان بشــوند. در ایــن میــان وصالــی درک درســتی پیــدا 
پیــرزاده و خواجه پــور در خیــاالت یــا رویایــی هســتند و درک و ارتبــاط آنهــا بــا واقعیــت 
کــه یــا زروان فعــال شــود یــا جــای خــود را بــه  از میــان رفتــه اســت. افســوس! مصــم ام 
ــه راحــت شــده اســت.  ــم قــدری از مجل ــد بدهــد. فعــًا خیال ــراد جدی ــا اف ــد ب شــرکتی جدی

ــت. ــده اس ــه برآم ــس مجل ــی از پ ــه خوب ــدل ب ــم رحیم خان
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کــه فــرودگاه رفتــم ســاعت 12:45 بــود. پــرواز 4 صبــح بــود. معلــوم شــد بلیــط مــن را  شــب 
کــرده بودنــد بــه دلیــل نامعلومــی، باطــل شــده اســت. پــس بلیــط نداشــتم.  کــه از لونــد رزرو 
ــم نقــدًا بلیــط بخــرم. آن جــا  گفتنــد می توان ــه هــم می ریخــت.  داشــت تمــام برنامه هــا ب
کــه  کنــم. ســرانجام بــا مشــقتی تمــام پول هایــی  کارت اعتبــاری پــول تهیــه  نتوانســتم بــا 
کــردم و بــرای پــرواز ۷ صبــح  در منــزل بــود و توانســتم از خودپردازهــا بگیــرم پولــی تهیــه 

کــه چنیــن اتفاقــی برایــم می افتــاد. بلیــط تهیــه شــد. ایــن اولیــن بــار بــود 

گ  کپنهــا االن ســاعت 11:3۰ بــه وقــت اســتامبول اســت. در فــرودگاه منتظــر پــرواز بــه 
هســتم.

چنــد دقیقــه پیــش از دفتــر الریجانــی تمــاس گرفتنــد. بــا او صحبــت کردم. گفــت آقایان از 
کــه نامــه ای دارد بــه نفــع ثبوتــی تهیــه می شــود بــا امضــای  گرفته انــد  وزارت علــوم تمــاس 
ــف  ــوری مخال ــه منص ک ــود  ــه ب گفت ــا  ــه آنه ــت. ب ــه اس ــن قضی ــت ای ــوری پش ــراد و منص اف
کــه مخالــف  گفتــم  کنــار بــرود.  کــه  ثبوتــی بــوده و چنــد ســال پیــش هــم نامــه ای نوشــته 
نامــه بــودم و امضــا هــم نکــرده ام. معلــوم اســت وزارت علــوم هــم بــه نامــه حســاس اســت، 

کــرد و دیــد. هــم بــه اســم مــن! شــاید ایــن امــر تبعاتــی داشــته باشــد. بایــد صبــر 

گ رســیدم. در فــرودگاه حبیــب و ســپهر آمــاده بودنــد. نشســتیم و قهــوه  کپنهــا باالخــره بــه 
کــه  کردیــم تــا هفــت  کار صحبــت  کمــی راجــع بــه پیشــرفت  خوردیــم تــا آرنــه هــم رســید. 

بــرای ســوار شــدن بــه هواپیمــا بــه ســمت تورکــو رفتیــم.

89/6/15، دوشنبه
حدودســاعت 9 شــب بــه وقــت محلــی بــه تورکــو و هتــل رســیدیم. فقــط فرصتــی شــد 
کنــم. امــا در هواپیمــا مفصــل بــا حبیــب صحبــت  کمــی پیام هــا را روی لپ تــاپ چــک 
ــرای  ــزار ANSYS ب ــب نرم اف ــد و نص ــود خری ــده ب ــش آم ــد پی ــه در لون ک ــکالی  ــم. اش کردی
کــرده بــود. چــون ایــران در تحریــم اســت.  کــه توربــن بــه ســختی مقاومــت  مهندســان بــود 
ع هــا حســاس اســت. مشــکات دیگــری  کــه توربــن بــه شــدت روی ایــن موضو می دانســتم 
کــه قــول داده شــده بــود  گــروه مهندســی  کمبــود امکانــات فرعــی بــرای  هــم بــود، از جملــه 
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کلیــد )الکترونیکــی( نداشــتند و  رفــع شــود، یــا اینکــه افــراد مــا بــرای ورود بــه ســاختمان 
کــه ایــن هــم بیشــتر بــه خاطــر امنیــت  کســی آنجــا حضــور داشــته باشــد،  همیشــه الزم بــود 

و امــا شــاید آن هــم دالیــل ریشــه ای مرتبــط بــا تحریــم داشــت!

کار  کارهــای انجــام شــده بــود. ســقف ســاختمان هنــوز  جلســٔه امــروز بــا تاپیــو بیشــتر مــرور 
ــرای انتقــال شیشــه بــه داخــل. بــرای  داشــت. احتمــااًل دو هفتــٔه دیگــر آمــاده می شــود ب

کــرده بودنــد، محفــوظ! شیشــه جــای مناســبی پیش بینــی 

89/6/16، سه شنبه
کارهــا بود  کوتاهــی داشــتیم در هتــل قبــل از اینکــه بــه فــرودگاه برویــم. مــرور  صبــح جلســٔه 
ــرای  گــروه مهندســی و نیــز آمادگــی ب ــر رفــت و آمــد  ــه برنامه ریــزی دقیق ت کیــد مــن ب و تأ
کمابیــش بیــش از  شــروع قراردادهــای ســاخت وســاز. در مــورد جالــی هــم صحبــت شــد. 
ــوز  ــد. هن ــوش می کن گ ــر  کمت ــی زد و  ــرف م ــتر ح ــه بیش ک ــد،  ــرور می دانن ــه او را مغ ــد هم ح
کــه در ابتــدا بــرای  جــای درســت او در پــروژه معلــوم نشــده اســت. بــه نظــر می رســد نقشــی 

گرفتــه بودیــم، سرپرســت تیــم مهندســی در تهــران مناســبش نیســت. او در نظــر 

عصر در لوند

گ بــه دفتــر LTG در لونــد رفتیــم. آل ابراهیــم در بیــرون  کپنهــا یــک راســت از فــرودگاه 
کار خــودش.  کردیــم. و بعــد هرکــس بــه  منتظــر مــا بــود. همان جــا یــک ســاعتی صحبــت 
کــه انجــام داده  کارهایــی  حبیــب و ســپهر بــرای خریــد ســوغات رفتنــد. مــن هــم بــا مجیــد 
کــرده  کــردم. چنــد اســاید از محفظــه تلســکوپ و نیــز لــی اوت تلســکوپ آمــاده  بــود مــرور 
کنفــراس فیزیــک اصفهــان بســیار مناســب بــود.  کــه بــرای ســخنرانی هفتــٔه آینــده در  بــود 
کنــد. بعــد از  گــزارش داد. بــه نظــر می رســید در دو مــاه آینــده دفــاع  در مــورد رســاله اش هــم 
کنتــرل  کنــد. بــه نظــر مــن شــاید پیگیــری  کمــک  ح رصدخانــه  آن می توانــد بیشــتر بــه طــر
گذشــتٔه حبیــب بــا او بــه نظــرم  کنــد. مشــکات ســال  پــروژه بتوانــد نقــش اساســی بــازی 
می رســید تمــام شــده باشــد. حبیــب هــم نقــش او را پذیرفتــه اســت. او هــم بــه خــودش 
ــازده مناســبی  کــه می بینــم ســرمایه گذاری روی او ب ــر شــده اســت. خوشــحالم  مطمئن ت

داشــته اســت. 
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ــه هتــل برگشــتیم. از آنجــا  گذراندیــم. ســاعت حــدود 9 شــب ب ــه  شــب شــام را منــزل آرن
ــا  ــود ام کمــی ســرد ب ــوا  گرچــه ه ــه آمــد.  ک ــود  ــاعت 1۰ ب ــدود س ــن زدم  و ح ــد تلف ــه مجی ب
ترجیــح دادم برویــم قــدم بزنیــم. حــدود دو ســاعت راه می رفتیــم و از همــه چیــز صحبــت 
کارهــای خــودش، از  می کردیــم. از مهندســان و رفتــار آنهــا در لونــد، از قابلیــت آنهــا، از 
شــرایط ایــران بــه نظــرم ایــن قــدم زدن بســیار مهــم بــود و اثرگــذار. و بخشــی مهــم از ســفر 

مــن همیــن قــدم زدن بــود.

89/6/1۷، چهارشنبه
صبــح ســاعت 8:3۰ در LTG بودیــم. همــه بودنــد. توربــن و متــه هــر دو بودنــد. می شــد 
ح حضور داشــتند.  گفــت جــز تیــم مهندســی و پشــتیبانی از تهــران همــٔه افــراد و مدیران طر
کارهــای متفرقــه بــود. ســاعت 11 بــه اصــرار مــن  تــا ســاعت 11 بحث هــای دو بــه دو و 
ج نمــی داد.  جلســه ای تشــکیل دادیــم. همــه حضــور داشــتند. آرنــه ابتــدا رغبتــی بــه خــر
کــه  کــه مثــًا توربــن خوشــش نیایــد. امــا جلســه  شــاید نگــران بــود صحبت هایــی بشــود 

شــروع شــد بــه مــرور دیــدم همــه خوشــحالند و ایــن دور هــم بــودن نتیجــه خوبــی داد. 

ــد  ــا چن ــه ت ــار دارم هم ــه انتظ ک ــم  گفت ــن  ــم. م کردی ــت  ــروژه صحب ــدی پ ــدا از زمان بن ابت
گذاشــتیم، نظــر بدهنــد و ایــن زمان بنــدی را  کــه مدتــی پیــش  هفتــٔه دیگــر طبــق قــراری 
کاری بــه تیــم  کــه توافــق همــه باشــد. پــس از آن هــم انتظــار دارم هــر  بــه حــدی برســانیم 
کارهــای ذکــر شــده در ایــن زمان بنــدی روشــن و  مهندســی محــول می شــود ارتبــاط آن بــا 
کنتــرل باشــد. توربــن و متــه هــر دو پیشــنهادهای مناســبی داشــتند. بــه خصــوص  قابــل 
ــروه  گ ــر  ــرد. در مــورد نظــارت ب ــن بیــش از انتظــار مــن در ایــن بحــث مشــارکت می ک تورب
مهندســی در تهــران هــم صحبــت شــد. هیــچ نظــر موافقــی بــا جالــی نبــود. نظرهــا بیشــتر 
کــه بهــروز افضلی فــر ایــن وظیفــه را بــه عهــده بگیــرد. مــن عمــدًا  در ایــن جهــت بــود 

کــردم و نظــر نــدادم. ســکوت 

کــه او بتوانــد تجربیاش  کــه زودتــر یــک اپتیکــدان در تهــران پیــدا کنیم  متــه اصــرار داشــت 
کنــد. بــه او احتــرام می گذاشــتم.  را بــه او منتقــل 
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89/6/22، دوشنبه
برگشــته اند و  لونــد  از  از ماه هــا! همــه  پــس  را داشــتیم  اولیــن جلســٔه مدیریتــی  امــروز 
کــه  ــودم  ــرده ب ک ــا ســپهر اربابــی صحبــت  ــًا ب ــا اینکــه قب بحث هــای طوالنــی داشــتیم. ب
ــی  ــدت عصبان ــه ش ــاهی را ب ــه خسروش ک ــود  ــده ب ــش آم ــکلی پی ــروز مش ــم ام ــاز ه ]...[، ب

کــرده بــود ]...[

کردیــم بــرای هفتــٔه آینــده سه شــنبه بــه  امــروز بــه هــر ترتیبــی بــود الریجانــی را راضــی 
ع  کاشــان بیایــد بــرای صحبــت بــا فرمانــدار و نشــان دادن اهمیــت سیاســی قضیــه. موضــو
ــا  ــه ب ــر چ ــروز ه ــم. دی کنی ــاز  ــر ب ــرٔه آن را زودت گ ــد  ــه بای ک ــت،  ــش اس گرگ ــادٔه  ــا ج ــوری م ف
کــه  کــه نبایــد منتظــر بازدیــد الریجانــی باشــیم اصــرار داشــت  کــردم  حقیقــت صحبــت 
ــا حضــور الریجانــی ممکــن  کاری انجــام داد و آن هــم ب ــا ابــاغ اعتبــار نشــود نمی تــوان  ت
گره هــای اداری فقــط بــا  کــه بازکــردن  کنــم  کــردم برایــش روشــن  اســت. بســیار ســعی 
کــرد و راه  کار  دســتور مافــوق انجــام نمی شــود بلکــه هم زمــان بایــد از پایین تریــن ســطح 
کــه  کاشــان تمــاس داشــتیم  کــرد. از دیــروز مرتــب بــا بهنــام در  گــره آمــاده  را بــرای بازکــردن 
کنــد و راه هــای مختلــف و  کاشــان و منابــع طبیعــی صحبــت  بــا افــراد مختلــف در ادارٔه راه 
کنــد. همیــن باعــث شــد امــروز نامــه ای تهیــه  گرفتــن مجــوز راه را پیــدا  کارهــای الزم بــرای 
کــه آمــادٔه مجــوز دادن بشــوند. بــه نظــر می رســد ایــن  کاشــان  کنیــم بــرای منابــع طبیعــی 

ــاز می شــود. گــره هــم دارد ب

89/6/24
کــه بــدون اغــراق از  کار بانکــی شــخصی،  دیــروز ظهــر رســیدم. در راه بــودم مشــغول یــک 
کــه میرحســینی، از بخــش توســعٔه فنــاوری زنــگ  اول تابســتان درصــدد انجامــش بــودم. 
ــا دوشــنبٔه آینــده میــز  گــر ت گفتــه بــود ا زد. خسروشــاهی از دســتش عصبانــی شــده بــود و 
کــه  گفتــه بــود  کار نیایــد. بــه او هــم برخــورده بــود و  تجهیــزات مکانیــک نرســد، دیگــر ســر 
اصــًا از همیــن االن مــی روم و بــه قهــر رفتــه بــود منــزل. جالــب اســت یکــی از مصداق هــای 
کــه بــه مــن مربــوط اســت  قانــون »تجمــع بدبختی هــا« ایــن روزهــا اســت. در هــر مــوردی 
کــه ایــن روزهــا پــر از  ــٔه نجــوم  مشــکلی پیــش می آیــد. حیطــٔه شــخصی و خانــواده، مجل
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کــه چنــد روز پیــش حســاب بانکــی مجلــه از طــرف دادگاه بســته  مســئله اســت تــا حــدی 
شــد )بــه خاطــر اخــراج خانــم ثابــت(. مســائل دانشــگاه و ثبوتــی، شــرکت خانوادگــی مــا در 

کنفرانــس فیزیــک همــدان، مشــکات حــاد رصدخانــه!

کــه بــرای اولیــن بــار پــس از مدتهــا جایــی بنشــنیم و نهــار  تلفــن میرحســینی باعــث شــد 
بخــورم تــا بــا آرامــش بــه الرک برگــردم. 

کــه رســیدم می دانســتم چــه آتشــی بــه پــا شــده. انــگار نــه انــگار! راحــت بــه دفترم  هنگامــی 
کــه  کنــد. می دانســتم چیســت. صحبتــش  کــه موضوعــی را بیــان  رفتــم. خسروشــاهی آمــد 
کــه مــن  تمــام شــد خانــم جعفــرزاده آمــد. خانــم تقــی زاده در مرخصــی بــود. در ایــن مــدت 
برگشــتم مســئلٔه میــز حــل شــده بــود. معلــوم شــد چــک خریــد مدت هــا اســت آمــاده شــده 
کــه درســت  و مســئول آن در بخــش پشــتیبانی مرکــز یــادش رفتــه اســت! خانــم تقــی زاده، 

کار را نــزده اســت. کــه چــک آمــاده نیســت و »شــور«  گفتــه اســت  پیگیــری را بلــد نیســت 

بــه  داریــد.  تقصیــر  اجرائــی  مدیــر  عنــوان  بــه  شــما  کــه  جعفــرزاده  خانــم  بــه  گفتــم 
کنیــد. گفتــم شــما می دانیــد و میرحســینی. بــا او خودتــان صحبــت  خسروشــاهی هــم 

کاســته شــده و همــه آرام شــده اند.  ع هنــوز تمــام نشــده، امــا فعــًا از جدیــت آن  ایــن موضــو
آنچــه مــن دیــدم بایــد بخــش اداری را »چابک«تــر بکنــم.

کارهــای  ــار  کن ــز امــروز در حضــور هــر دو، در  ــی را نی ع نگرانــی خسروشــاهی و ارباب موضــو
گفتــم  ــردم.  ک ع فرعــی دیگــری هــم هســت حــل  ــه موضــو ــردن این ک ک ــا وانمــود  دیگــر ب
کــه مســئولش خسروشــاهی اســت و  کار علمــی ریزدمائــی اســت  ع تحلیــل داده هــا  موضــو

کنــد. خــودش بایــد حــل 

کــه طبــق برنامــٔه زمان بنــدی می بایســتی  کارهایــی را  ــا امــروز  از اربابــی خواســته بــودم ت
کنیــم لیســت  کــه تــا ســه مــاه بعــد بایــد شــروع  کارهایــی را  کــرده باشــیم، بــه عــاؤه  شــروع 
کــرده بــود. بیــش از یــک ســاعت و نیــم تک تــک آنهــا را بــا هــم مــرور  کار را  کنــد. ایــن 
گذشــته انجــام مــی داده اســت  کارهــا می بایســت در هفتــٔه  کردیــم و بــه او نشــان دادم چــه 
کار برآیــد. امــا  و نکــرده اســت. امــا دارد بــه جزئیــات واقــف می شــود. شــاید از عهــده ایــن 

.]...[
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کم کــم حــل می شــود. ابــاغ اعتبــار پــروژه  گــره آن دارد  گرگــش و  ع جــادٔه دسترســی  موضــو
کاشــان می رســد. بــه عــاوه بــا دکتــر نوایــی از شــرکت ســازه هــم امــروز  ظاهــرًا تــا شــنبه بــه 
جلســه داشــتیم. خواســتم بیایــد نگرانی هــای خــودم را از همــکاری بــه او بگویــم. باعــث 
شــد راهــی پیشــنهاد بشــود بــرای اینکــه بتوانیــم تــا آخــر امســال قــرارداد بــا مشــاور بــرای 
کــه مــا بــه زودی بــه  کنیــم. قــرار شــد بــا اطاعاتــی  ســاخت و ســاز در قلــه )ایســتگاه 2( پیــدا 
گــزارش خــود را در مــورد ایســتگاه  آنهــا خواهیــم داد اواخــر مهرمــاه/ اوائــل آبــان بخشــی از 
کار مناقصــه و تعییــن مشــاور  کــه بــر مبنــای آن بتوانیــم  2 بــه صــورت قطعــی بــه مــا بدهــد 
کاری انجــام پذیــر شــد و حقیقــت پریــروز  را جلــو بیندازیــم. ایــن هــم نمونــٔه دیگــر از 

می گفــت امــکان نــدارد!

89/6/2۷، شنبه
کــه سه شــنبه روز مناســبی بــرای بازدیــد نیســت و  کاشــان خبردادنــد  امــروز از فرمانــداری 
کردنــد. مــن و حقیقیــت   بســیاری از مدیــران ســفر هســتند. سه شــنبٔه آینــدٔه را پیش بینــی 
کار  ــاز هــم ایــن  موافــق نبودیــم چــون نگــران بودیــم الریجانــی بــه هــر دلیلــی نتوانــد و ب
کنیــم. پــس ســفر بــه  عقــب بیفتــد. امــا او ترجیــح داد بــه پیشــنهاد فرمانــداری عمــل 

کاشــان بــه هفتــٔه آینــده موکــول شــد. بقیــٔه امــور خــوب پیــش مــی رود.

کردیــم. از فرمانــداری دو  کاشــان. بــرای آینــده امــروز طرحــی نهایــی  دفتــر رصدخانــه در 
کــه بــه هنــگام  هکتــار زمیــن خواهیــم خواســت، بــا زیربنــای حــدود2۰۰۰ متــر ســاختمان 
کــه تمــام امــور علمــی، فنــی،  راه انــدازی رصدخانــه آمــاده شــود. پیش بینــی مــا ایــن اســت 
کــه  کاشــان انجــام شــود  اجرایــی رصدخانــٔه ملــی، تلســکوپ های آینــده، در ایــن مرکــز 
ــاد  ــًا در ابع ــه عم ک ــوم  ــکدٔه نج ــی / پژوهش ــٔه مل ــکدٔه رصدخان ــه پژوهش ــت ب ــته اس وابس

کــرد. یــک پژوهشــگاه عمــل خواهــد 

گذاشــتم خــودش ایــن مســئله را حــل  کــرد.  امــروز خسروشــاهی بــا میرحســینی صحبــت 
کنــم بــه خوبــی حــل شــود. میرحســینی هــم یــاد می گیــرد  گمــان  کنــد. بــه نفــع همــه بــود. 

کنــار بیایــد. بــا مســئول بافصلــش 
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کــه  کنیــم  تأســیس  دانش بنیــان  یــا  پژوهشــی  شــرکت  یــک  کــه  هســتیم  آن  فکــر  در 
ــا  ــز ب کــه فعــًا در مرک ــه اســتخدام افــراد  گــذار شــود. از جمل ــه او وا ــه ب ح رصدخان امــور طــر
مشــکل مواجــه شــده اســت. امــروز جلســه ای بــا آقــای مهرابــی و جاویــد ســلطانی )از 
کــه هــر دو بازنشســته شــده اند( و آقــای حقیقــت  کشــور  مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی 
کــه مرکــز یــک مرکــز رشــد تأســیس کند و شــرکت  داشــتیم. شــاید هــم بــه ایــن ســمت برویــم 

کنــد. کار  رصدخانــه در ایــن چارچــوب 

89/6/28، یکشنبه
که از دولت و فرمانداری خواهیم خواست مشخص شده است.  نیازهای ما 

ــد  ــم خواهن ــتان ه ــران اس ــه مدی ک ــم.  ــت می کنی ــدار صحب ــا فرمان ــده ب ــٔه آین ــا را هفت اینه
آمــد. یــک مــورد مســئلٔه آلودگــی نــوری اســت. آقــای مهاجــر، دانشــجوی ارشــد دانشــگاه 
گذشــته رســاله اش را در ایــن مــورد  کــه بــه توصیــٔه مــن ســال  شــهید عباســپور وزارت نیــرو، 
کــرد بــه نتایــج مفیــدی بــرای مــا رســیده اســت. او مایــل اســت بعضــی فرمول هــای  شــروع 
کنــد.  کاشــان آزمایــش  مربــوط بــه تصحیــح نوردهــی بــه شــهرها و رفــع آلودگی نــوری را در 
کاشــان  ــران  ــا مدی ــرار اســت آنهــا را ب ــه ق ک ــاز دارد  ــه اندازه گیری هایــی نی از ایــن جهــت ب

کــه در ایــن جهــت هــم پیشــرفت داشــته ایم. کنیــم. خوشــحالم  ح  مطــر

کمابیــش  کــم نشــده اســت. امــا  ک هــای روزانــه  امــور قلــه خــوب پیــش مــی رود. اصطکا
مهــار شــده اســت.

89/6/29، دوشنبه 
کار فشــردٔه مدیریتــی  ــودم و دو ســاعت  ــان ب ــه در فرهنگســتان زب ک ــر از صبــح  امــروز، غی
کــه ســاعت 18 اســت مشــغول امــور رصدخانــه بــودم. جلســه مدیریتــی  داشــتم تــا االن 
گــروه مهندســی. در ایــن فاصلــه یــک ســاعت نهــار  داخلــی و نیــز جلســٔه هماهنگــی بــا 
مــورد  کــه در  بــود  ایــن جهــت جالــب  از  گــروه مهندســی  بــا  بــا مبشــر بودیــم. جلســه  
کمــی  بســیار مســائل مدیریتــی هــم صحبــت شــد و مــن اجــازه دادم طــول هــم بکشــد تــا 
احســاس  و همــٔه همــکاران  پــروژه حاصــل شــود  کل  کارهــای  مــورد  »هماهنگــی« در 
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مشــارکت بیشــتری بکننــد. »پورتــال« یــا »درگاه« پــروژه دارد آمــاده می شــود و چهارشــنبه 
کــردن آن. قــرار اســت از ایــن طریــق همــه افــراد پــروژه بــه  جلســه ای داریــم بــرای نهائــی 

یکدیگــر مرتبــط بشــوند و در ســطوح مختلــف از جریــان امــور باخبــر شــوند.

ــا  ــط ب ــی مرتب ــای نهای ــت. بحث ه ــده اس ــر ش ــد بهت ــر می آی ــه نظ ــروه ب گ ــل  ــجام داخ انس
ــی ام. ــور راض ــرفت ام ــود. از پیش ح ب ــر ــروز مط ــم ام ــازی ه ــی و مستندس ــام بایگان نظ

89/6/3۰، سه شنبه
کردیــم. از اینکــه بــرای آمــوزش چــه  ــا آرامــش مدتــی صحبــت  االن مبشــر اینجــا بــود و ب
کشــور، تعــداد آنهــا و فکــر در  ج از  کــرد. از تعــداد دانشــجویان نجــوم ایرانــی خــار می شــود 
کــه چگونــه از ارتبــاط بــا آنهــا اســتفاده بشــود، چگونــه بــا هــم مرتبــط باشــند و  ایــن مــورد 

از آینــدٔه نجــوم ایــران داریــم.

کامــل تصحیــح بشــود. عمــًا هــر روز  برنامــٔه زمان بنــدی پــروژه قــرار بــود تــا هفتــه دیگــر 
در ایــن مــورد بــا ســپهر صحبــت می کنــم. او هــم پیگیــری می کنــد امــا تــوان یــا ]...[. 
کنــد.  کــه نتیجه گیــری  کــرده منتظــر صحبــت بــا آرنــه یــا توربــن اســت  ســوال ها را جمــع 
ــا ســه مــاه دیگــر هــم  کار ت ــه ایــن  ک ــه ایــن می شــود  گفتــم ایــن روش وی منجــر ب ــه او  ب
کــه می بینــم! در  تمــام نشــود. مرتــب تعجــب می کنــم از اینکــه چــرا و چطــوری ]...[. مــن 
کــه بتــوان ســریع تر بــه نتیجــه رســید. مصمــم هســتم  کــردم  مــورد راه هایــی بــا او صحبــت 
کــرده  کار را تمــام  کنــد و بــه لونــد برگــردد ایــن  قبــل از اینکــه آرنــه ســفر بعــدی اش را تمــام 

باشــیم.

امــور جــاده را بهنــام خــوب پیگیــری می کنــد. هنــوز فکــر می کنــم  دو تــا ســه هفتــه دیگــر 
ــاده را ادارٔه راه  ــه کار ج ــارها مقاطع ــن فش ــا همی ــبختانه ب ــود. خوش ــروع ش ــد ش کار را بتوان
ــد و  ــک ببینن ــل را از نزدی ــاع مح ــه اوض ک ــد  ــروز می رفتن ــت. ام ــرده اس ک ــاب  ــان انتخ کاش

قیمــت بدهنــد.



کتاب اول، اسفند 85 تا شهریور 89   198   

کافــی  کــه بــه مــا پیشــنهاد شــده اســت آب  کــه چــاه آبــی  مطالعــات نشــان داده اســت 
ع هــم یکــی از مــوارد بحــث هفتــه آینــده بــا فرمانــدار  نخواهــد داشــت. همیــن موضــو

کاشــان خواهــد بــود.

89/6/31، چهارشنبه
تابســتان تمــام شــد. تابســتان ســختی بــود. از اســتراحت و آرامــش خبــر چندانــی نبــود. امــا 

کافی باشــد. از پیشــرفت پــروژه راضــی ام. شــاید همیــن 

ــرای مســئوالن حراســت فــرودگاه  ــود ب ــود. نامــه ای تهیــه شــده ب اربابــی ناراحــت شــده ب
کــه ویــزای  تــا او بتوانــد بــه پیشــواز آرنــه در بخــش ترانزیــت بــرود. ایــن اول بــاری اســت 
ــی نداشــته  ــی چندان ــه شــده. خواســتیم او نگران ــه تهی ــرای آرن الکترونیکــی فرودگاهــی ب
ــود. نمی دانســتند عنــوان او را چــه نویســند.  باشــد. در ایــن نامــه اربابــی معرفــی شــده ب
کــرده بــود و بــه او گفتــه بود شــما مدیر  خانــم قــادری مدیــر داخلــی مــا کمــی ناشــیانه عمــل 
قلــه هســتید )یعنــی مدیــر فنــی نیســتید(. او هــم ناراحــت شــده بــود. هــم ســمت بــرای 
او مهــم بــود و از ایــن جهــت ناراحــت بــود هــم از این کــه احســاس می کــرد اطرافیــان بــه 
کــه شــاید حــق داشــت. بایــد بــه ایــن نکته هــا توجــه بیشــتری  او بی احترامــی می کننــد، 

بکنــم.

دردسرســاز  و  نیســت  عــادی  و  روان  دفتــر،  و  مــا  مدیــران  میــان  ارتباطــی  روال  هنــوز 
کنــد. رفتــار  کــه بتوانــد ایــن امــور را مدیریــت  اســت. قــادری هــم هنــوز در توانــش نیســت 
حقیقــت، بــا عجلــٔه همیشــگی اش هــم خــود بــه خــود تشــنج زا اســت. خسروشــاهی هــم 
ــر اســت، ظرافــت رفتــاری نــدارد و هنــوز درســت جــا نیفتــاده اســت. بایــد در  کــه معقول ت

ــر باشــند. کنــم آرام ت گوشــزد  کنــم و بــه همــه  ــد نظــر  رفتــار خــودم شــاید تجدی

ــود. از پیشــرفت  امــروز جلســٔه هیئــت شــورای پژوهشــکده را هــم داشــتیم. مبشــر هــم ب
ــوز  ــاز هــم ایــن جلســه ها نشــان می دهــد خسروشــاهی هن ــا ب ایــن امــور هــم راضــی ام. ام
نیــاز بــه پختگــی دارد. امیــدوارم قبــل از اینکــه دیــر بشــود پخته تــر شــود. بایــد یــاد بگیــرد 
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ــت.  ــه اس ــنج تر از اینک ــه متش ــد، ن ــت بکن ــه هس ــر از اینک ــط را آرام ت ــد و محی کن ــت  مدیری
کــم مــی آورد. اینجــا همیشــه 

اتمام یادداشت های رصدخانه ۸۵ تا ۸۹








